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کوهستان آدیس
روبی با آخرین سرعت به سمت چادر جاناتان میدوید .سرعتش چنان

زیاد بود که چندبار تا مرز افتادن پیش رفت؛ اما بهموقع تعادلش را حفظ
کرده و به دویدن ادامه داد .باورش نمیشد که پساز چندهفته ،درنهایت
ملکه کاترین اجازهی ورود به قصر را به او داده باشد .وقتی اینخبر را از

ِف ِرد شنید ،آنقدر هیجانزده شد که مقداری از نوشیدنیاش از دهانش به
بیرون پاشید و لباسش را خیس کرد .سپس بالفاصله از چادری که
دوستانش در آن دور هم جمع شده بودند بیرون پریده و بیتوجه به
اعتراض آنها به سمت چادر جاناتان به راه افتاد.
وقتی به چادر رسید ،چندثانیه صبر کرد تا نفسش باال بیاید .آنگاه
دستش را بلند کرد تا در بزند که ناگهان به یاد آورد چنین کاری ممکن

نیست؛ از اینرو تنها سرفهی خشکی کرده و به آرامی ورودی چادر را کنار
زد.
محل اقامت جاناتان مثل دفعههای قبل مرتب و تمیز بوده و وسایل کمی
در آن به چشم میخورد :یک تختخواب چوبی در گوشهی چادر با میزی
که روی آن پر از مجسمههای دستساز خودش بود ،فرشینهی فیروزهای
زیبایی که کف چادر انداخته بودند و چند صندلی چوبی.
چادر عظیم و طالییرنگ جاناتان تنها شامل همین وسیلههای کمارزش و
ساده بود.
 چرا نمیشینی؟][Type here
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روبی نگاهی به ابروهای درهم گرهخوردهی کاترین انداخته و بیاراده
لبخند دلنشینی به آنصورت زیبا که بیاندازه نگران بهنظر میرسید ،زد.
سپس روی صندلی کنار جاناتان نشسته و به چهرهی متفکر رافائل خیره

ماند.

 فکر کنم میدونی که چرا خواستم اینجا باشی.روبی چشم از چهرهی عبوس رافائل گرفته و با تکان سرش پاسخ مثبت
داد.
کاترین با صدای گرفتهای ادامه داد:
 تو موفق شدی به خواستهت برسی؛ اما ...این به اون معنی نیست کههردفعه همینطور با تمام تصمیماتت موافقت میکنم.

ً
فورا
چهرهی روبی با دلخوری درهم رفته و جاناتان با دیدن صورت او
گفت:
 منظور کاترین اینه که تو باید بیشتر از اینا احتیاط کنی و هیچ تصمیمینگیری که در انتها به ضرر خودت تموم بشه.
روبی نگاه سریعی به کاترین انداخت و او با بدخلقی سرش را تکان داد.
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رافائل که تمام مدت سکوت کرده و به آنها توجهی نشان نداده بود،

شروع به صحبت کرد و روبی به زودی فهمید که او در اینمدت تمام

حواسش به حرفهای آنها بوده است .او با حالت خردمندانهای گفت:
 اما اگه نظر منو بخواید میگم که روبی در اینزمینه حق تصمیمگیرینداره؛ اون هنوز یه دختربچهست و تصمیماتش از سر احساساته.
روبی که از شنیدن عبارت «دختربچه» عصبانی شده بود ،دهانش را باز
کرد؛ اما قبل از آنکه بتواند اعتراضی بکند ،کاترین با چهرهای جدی با

خونسردی گفت:
 ممنون از اینکه نظرت رو بهمون گفتی رافائل .خب ،روبی ،نقشهای برایورود به قصر داری؟
روبی که هنوز لبخند عمیقی بر لب داشت ،به سختی جلوی خندهاش را
گرفته و با خوشحالی گفت:
 بله ،همون راه مخفی اتاق شما... نه!لحظهای سکوت برقرار شد و سپس روبی با تعجب پرسید:
 چرا نه؟ من و مایکل یه بار تونستیم از همون راه وارد قصر بشیم و...کاترین میان حرفهای او گفت:
][Type here
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 شما وارد قصر شدین و ...نارسیسا تونست این رو بفهمه ،مگه نه؟روبی به اجبار سرش را تکان داد و با ناراحتی به رافائل نگاه کرد که اینبار

لبخند رضایتمندانهای به لب داشت.

جاناتان که گمان میکرد کاترین بیش از اندازه به روبی سخت میگیرد،
لبخندی زد و گفت:
 البته نارسیسا فقط وقتی از حضور اونا در قصر باخبر شد که روبی ومایکل وارد اتاقش شده بودن .با استفاده از اون...
 آینه؟!کاترین با تعجب این را پرسید و روبی گفت:
ً
ظاهرا که با استفاده از یه تیکه از اون آینه تونست ما رو ببینه ،من
 بله،چشماش رو توی یه قسمت دیگه از آینه دیدم و متوجه موضوع شدم.
کاترین نگاهی به جاناتان انداخت و گفت:
 اونآینه یکی از همون آینههایی نیست که...ً
فورا گفت:
جاناتان
 دقیقاً !][Type here
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کاترین که هنوز ماتومبهوت مانده بود ،با نگرانی سرش را به او نزدیکتر
کرده و گفت:
 ولی ...ولی اگه اون بخواد هرسهتا آینه رو به دست بیاره میفهمی ممکنهچه اتفاقی بیفته؟!
جاناتان که به هیچوجه دلواپس و نگران بهنظر نمیرسید ،در مقابل

چشمهای حیرتزدهی کاترین لبخندی زد و گفت:

 نگران نباش ،در حال حاضر اون فقط آینهی دوم رو در اختیار داره که درکمال خوششانسی هیچویژگی منحصربهفردی نداره ،البته در مقایسه با

آینهی اول و سوم .و اما آینهی اول ...اون نابود شده.
 چی؟!روبی فریادزنان این را پرسید و از جا پرید.
کاترین و رافائل بالفاصله نگاه غضبناکی به او انداختند؛ اما جاناتان که از
قرار معلوم از خوشحالی او شادمان بود ،با سرزندگی گفت:
 درسته ،رابین ترتیب این کار رو داد.روبی که هنوز آثار حیرت و شگفتی در چهرهاش نمایان بود ،دوباره

نشست و گفت:
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 اما ...چطوری؟! خب ،همونطور که میدونی اون رفته بود به سرزمین خودشون تا ازپادشاه ویکتور درخواست کمک کنه و ...خب اولش زیاد خوشایند نبود،
بیچاره هنوز چندقسمت از بدنش کبوده؛ ولی ...درنهایت اونا موافقت
کردن که درست در شروع اولین نبرد به ما بپیوندند ،هرچی نباشه
نارسیسا قلمروی اونا رو محدود کرده دیگه...
 ِا ِهم!ً
فورا گفت:
جاناتان با شنیدن سرفهی تصنعی رافائل
 بگذریم! موضوع اینه که طبق حرفایی که تو چندماه پیش بهم زده بودی،من از اون خواستم موقع برگشت یه سر به خونهی اون پیرزن بزنه و

آینهی اول رو نابود کنه.

روبی که کمکم لبخندش محو میشد ،به یاد پیرزنی افتاد که روزی در
خانهاش اسیر شده و در آنجا تا مرز نابودی جوانی و ازدستدادن جانش
پیش رفته بود .با یادآوری آن بدن عریان و حشراتی که در جایجای آن

می لولیدند ،لرزش خفیفی کرده و سرش را بهشدت تکان داد.
کاترین نگاهی به روبی انداخته و گفت:
 -پس تو آینهی اول رو پیدا کرده بودی.
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روبی که سعی میکرد تصویر آن خانهی تاریک و دلهرهآور را فراموش کند،

با صدای ضعیفی گفت:

 بله؛ اما اونزمان نمیدونستم چه ویژگیای داره و دوتا آینهی دیگه هممشابه اون ساخته شده.

روبی یکآن به یاد چهرهی متحیر نارسیسا در آینهی اول افتاد و بالفاصله
متوجه شد که دلیل حضور او در آنلحظه این بوده که آینهی دوم دوقلوی

آینهی اول بوده است؛ اما در هرصورت او ترجیح داد که دیگر حرفی از این
موضوع به میان نیاورد؛ زیرا اکنون که آن آینه از بین رفته بود جای
هیچنگرانی وجود نداشت.
 با همهی اینا ،هنوز یه کاری مونده که باید انجام بشه.روبی با حالتی پرسشگرانه به جاناتان نگاه کرده و او ادامه داد:
 نابودی آینهی دوم.نیازی به فکرکردن نبود ،روبی بالفاصله متوجه شد که مسئولیت اینکار به
دوش کسی نیست جز خودش.
تنها چیزی که نمیفهمید آن بود که چطور همزمان با نجات سباستین،
باید وارد اتاق نارسیسا نیز شده و آینهی عزیزش را نابود میکرد .از قرار
معلوم جاناتان نیز به همان مشکل میاندیشید؛ زیرا رویش را به سمت
کاترین برگردانده و گفت:
][Type here
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 من فکر میکنم تو میتونی کمکمون کنی؛ چون باید راهی باشه که همبه اتاق سابق پرنسس لیانا ،و هم به سیاهچاالی قصر راه داشته باشه.

کاترین که تا آنلحظه بادقت به حرفهای او گوش میداد ،با تعجب

پرسید:

 چرا سیاهچال؟!جاناتان با چهرهای درهم رفته ،لحظهای مکث کرده و آنگاه پاسخ داد:
 -برای اینکه با وجود فراریدادن روبی و سلنا و جیمز ،فکر نمیکنم

نارسیسا جای بهتری برای سباستین درنظر گرفته باشه .جدا از خشمی که
نسبت به اون داره ،نمیتونه هم آسیبی بهش برسونه؛ چون با از بین
رفتن سباستین ،نیرویی که در رگها و سلولهاش جریان داره هم نابود

میشه.

برای چندلحظه سکوت برقرار شد؛ گویی همه مشغول بررسی اطالعات
جدید و احتماالت بودند .بعد از دقایق کوتاهی کاترین شروع به صحبت

کرد:

 خب ،با وجود اینکه هنوزم فکر میکنم این کار خیلی خطرناکیه؛ اما...تنها راه مطمئنی که به ذهنم میرسه ...انبار نیزههاست .در اونجا دقیقاً

کنار در سیاهچال باز میشه و مسیر بعدیش همون پلکانیه که به راهروی
طبقهی سوم راه داره.
روبی که از شدت تعجب دهانش باز مانده بود ،با حیرت پرسید:
][Type here
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 دقیقاً چندتا راه مخفی دیگه توی قصر وجود داره؟!کاترین نگاه سریعی به جاناتان انداخت و هردوی آنها لبخند معناداری

به یکدیگر زدند ،سپس جاناتان با سرخوشی گفت:
 دقیقاً نمیدونیم ،شاید چهار ...یا پنجتا.روبی با خوشحالی گفت:
 عالیه!ِ -اهم!

هرسه برگشتند و نگاهی به صورت بیحالت رافائل انداختند؛ اما او
بیآنکه نیمنگاهی به آنها بیندازد ،بالفاصله از جا برخاسته و با
بیحوصلگی گفت:
ً
بعدا می
 من نیاز به استراحت دارم ،میرم به چادرم؛ ولی ...خب،بینمتون.
رافائل با تکبر و بیاعتنایی از مقابل آنها گذشت و از چادر بیرون رفت.
هنوز چندثانیه از رفتنش نگذشته بود که روبی با خشم و غضب

چشمغرهای به ورودی رفته و گفت:
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 انگار متوجه نیست که تو چه وضعیتی هستیم! تو اینزمان حساسمیره که استراحت کنه؟

کاترین سری از روی تأسف تکان داده و رو به جاناتان گفت:
 تمام دردش اینه که بهجای تو رهبر مردم باشه؛ اما نمیدونه که تو جنگپیش رو تنها یه رهبر برای متحدکردن ارتش کافی نیست ،ما باید چندین
و چندفرمانده برای کنترل ارتش داشته باشیم.
جاناتان که انگار کوچکترین اهمیتی به رفتارهای زنندهی رافائل نمیداد،
لبخندی زد و در پاسخ به جملهی کاترین گفت:
 درسته! کنترلکردن و متحد نگهداشتن ارتش موضوع بسیار مهمیه کهنباید نادیده گرفته بشه .و فرماندهی اصلی و جوان ما باید بدونه که اتحاد

راز موفقیت ماست.

روبی که با هرجملهی او و کاترین سرش را تکان میداد ،متوجه نشد که
آنها به طرز عجیبی به او خیره شدهاند؛ از اینرو با خوشحالی پرسید:
 خب ،فرماندهی اصلی ما کیه؟جاناتان و کاترین جوابی به او ندادند و همچنان با لبخند کــ*ـمرنگی به
او خیره ماندند .روبی که گیج و سردرگم شده بود سؤالش را تکرار کرده و
جاناتان با کالفگی گفت:
 بس کن روبی ،معلومه که خودتی!][Type here
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روبی با شنیدن جملهی آخر او هاجوواج ماند و درحالیکه به هیچوجه
نمیتوانست جلوی لبخندزدنش را بگیرد ،گفت:
 حتماً شوخی میکنین.کاترین با چشمهایی که از شدت خستگی قرمز شده بودند نگاه تیزی به
او انداخته و با بدخلقی گفت:
 معلومه که نمیکنیم .پس فکر کردی کی قرار این کار رو بکنه؟ من؟ یااین پیرمرد؟
جاناتان که لبخندش بهسرعت محو میشد ،غرولندی کرده و گفت:
 فقط ۷۷سالمه!کاترین به او توجهی نشان نداد و روبی با نگرانی گفت:
 ولی من نمیتونم ...من ...حتماً کسای دیگهای هم هستن که میتونن ازپسش بربیان.
 آره ،فکر کنم دین گزینهی مناسبی باشه!روبی با دلخوری چشمغرهای به جاناتان رفته و کاترین به تندی گفت:
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 این کار شوخیبردار نیست! خب روبی ،خودت فکر کن که بهجز خودتچه کس دیگهای شایستهی این مقام و مسئولیته.

روبی با درماندگی نگاهی به جاناتان انداخته و با نگاه از او درخواست

کمک کرد ،جاناتان نیز نگاه عمیقی و موشکافانهای به او انداخت و رو به
کاترین گفت:
 -چطوره تا فردا بهش مهلت بدی؟ اینطوری فرصت کافی برای فکرکردن

به اینمسئله داره.

روبی با نگرانی به کاترین نگاه کرده و او چندلحظهای به پیشنهاد جاناتان

فکر کرد ،آنگاه از جا برخاسته و گفت:

 -باشه ،فقط تا فردا صبح وقت داری که فکر کنی ،در صورتیکه بتونی

شخص شایستهای رو برای اینکار پیدا کنی ،منم بار اینمسئولیت رو از
روی شونههات برمیدارم .گرچه ...مطمئنم که بهجز تو هیچکس
شایستهی اینجایگاه نخواهد بود.
کاترین با نگاهی لبریز از محبت چندثانیه به او خیره مانده و سپس از
چادر خارج شد.
روبی که هنوز به جای خالی او نگاه میکرد ،یکلحظه متوجه عبور جاناتان
از مقابل چشمهایش شد.
جاناتان قبل از آنکه پشت سر کاترین از چادر بیرون برود ،خندهکنان
گفت:
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 هرچقدرم که فکر کنی ،من مطمئنم که تهش ...فقط به یهنتیجه میرسی.روبی پاسخی نداد و تنها نفس عمیق و صداداری کشید.
از زمانی که بههمراه مایکل وارد کالینوس شده بود ،تا به آنلحظه هرگز در
چنین موقعیتی قرار نگرفته بود.
انگار برای اولینبار توانایی و دانشش در بوتهی آزمایش قرار گرفته بود،
انگار که در تمام آنمدت چنین کار سختی را بهعهدهاش نگذاشته بودند.
روبی سرش را تکان داد و به خودش اعتراف کرد که مراحل رسیدن به

قلعهی ساطیرها ،رفتن به زادگاه مادرش و حتی واردشدن به قصر نارسیسا
نیز هیچگاه آنقدر سخت و دشوار بهنظر نمیآمد؛ زیرا اینبار دیگر خبری
از نبرد با یک یا دو بیراس ،غول غارنشین و یا حتی یکآمفیزبنی نبود.
اگرچه همهی آن موجودات نیز هراسانگیز و مرگبار بودند؛ اما

متحدساختن هزاران انسان با هزاران عقیده و تفکر متفاوت در نظرش
کاری غیرممکن بود.
با کالفگی نفس عمیق دیگری کشید .ساعتها از نیمهشب گذشته بود و
اگر میخواست صبح روز بعد سرحال باشد باید کمی استراحت میکرد.
گرچه با آنهمه افکار درهم و مبهم خوابیدن با خیالی آسوده امری محال
بود؛ اما درهرحال او از جا برخاسته و با خستگی به سمت چادر خودش،

امیلی و آدریان به راه افتاد.
***
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هیوالی درون آینه
در صبح روز بعد ،اگر روبی ذرهای امید داشت که شخص شایستهای را
برای معرفی به ملکه پیدا کند ،با در میان گذاشتن آنموضوع با

دوستانش ،تمام امیدش بر باد رفت .به محض آنکه اینمسئله در بین
آنها مطرح شد ،دین با قیافهی حقبهجانبی گفت:
 خب این که دیگه معلومه ،خودم این مسئولیت رو بهعهده میگیرم واین بار گران رو از دوشت برمیدارم...

امیلی باعجله میان صحبتهای او پریده و با لحن طلبکارانهای گفت:
 اگر قرار باشه کسی به جز روبی اینمسئولیت رو بهعهده بگیره ،اونیهنفر جاناتانه.
دین خندهای کرده و گفت:
 چی؟ حتماً داری شوخی میکنی نه؟ بیخیال ،اون واسه اینکارا دیگهخیلی پیر شده!

امیلی نگاه غضبناکی به او انداخت و دین بالفاصله بعداز گفتن اینجمله

با نگرانی ورودی چادر را نگاه کرده و با اطمینان از آنکه جاناتان در آن
نزدیکیها حضور ندارد ،نفس راحتی کشید.
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روبی که در گوشهای کز کرده و بیچارگی از سرورویش میبارید ،با شنیدن
صدای فرد ،به امید پیشنهاد بهتری از سوی او رویش را به سمتش

برگرداند:
 اگر نه جاناتان و نه روبی نتونن و یا نخوان اینکار رو بکنن ،رافائلباکمال میل حاضره که...
قبل از آنکه کسی اظهار نظر کند دین سرفهی بلندی کرده و تمسخرآمیز

گفت:

 انگار که ما میخوایم سر هزاراننفر رو به باد بدیم.فرد با حالت تدافعی گفت:
 منظورت چیه؟دین بیآنکه در مقابل او از کوره دربرود ،با خونسردی گفت:
 همه میدونن که اگه اینکار رو به رافائل بسپاریم ،یکی از همین شباادعا میکنه که خودش برای کشتن نارسیسا بهترین گزینهست.
برای یکلحظه برق خشم در چشمهای سیاه فرد دیده شد .روبی با دیدن
حالت چهرهی او گمان کرد هرلحظه ممکن است دین را با شمشیر
آدونیس که اکنون در جعبهاش بود ریزریز کند ،از این رو به حالت نیمخیز

درآمد؛ اما قبل از آنکه از جا بپرد امیلی با ناراحتی گفت:
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 بسه دیگه! پس فکر کردین هدف فرماندهی اصلی ما چیه؟ اتحاد! ماباید باهم متحد باشیم ،نه اینکه به جون همدیگه بیفتیم؛ مگه نه؟

امیلی که در جستجوی یکیاریدهنده بود که حرفهایش را تأیید کند،

سیخونک محکمی به پهلوی سلنا زد که اکنون سخت مشغول گفتوگو با

جیمز بود و تا به آنلحظه هیچکدام از آنها پیشنهادی ارائه نداده بودند.
سلنا که حسابی جا خورده بود ،با دستپاچگی گفت:
 چی؟ آره ،آره ،اتحاد!سپس بار دیگر برگشته و مشغول گپزدن با جیمز شد .روبی شک داشت

که او و جیمز حتی یککلمه از حرفهای امیلی را فهمیده باشند و
ناخودآگاه خندهاش گرفت.

امیلی که درمانده شده بود نگاهی به فرد انداخت و متوجه شد که بهطور
عجیبی به اجزای صورتش خیره شده است ،با دیدن حالت نگاه او اندکی
معذب شده و به سلنا نزدیکتر شد.
اینصحنه از چشم روبی نیز پنهان نماند و موجب شد که لبخندش
عمیقتر شود؛ اما وقتی به یاد آورد که هنوز کسی را پیدا نکرده است،
خندهاش را جمع کرده و با ناامیدی گفت:
 من میرم تو چادر خودمون.روبی با بیحوصلگی از جا برخاسته و از چادر بیرون رفت .دین پشت
سرش نعره زد:
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 باور کن اول و آخرش من بهترین گزینه واسهی شماهام ،هی! روبی!اما روبی بیتوجه به فریادهای او به سمت چادر به راه افتاد .در همان

حال فکر کرد که نجات سباستین و نابودی آینه کم بودند که حاال چنین

مسئولیتی را به دوشش میانداختند؟
هنگامی که ورودی چادر را کنار زد ،با صحنهی عجیبی مواجه شد .رافائل

مقابل آینهی حقیقت ایستاده بود و با تعجب به تصویر درون آن
مینگریست.

(آینهی سوم ،یا همان آینهی حقیقت ،خاصیت نشاندادن احساسات
درونی هرانسان را دارد و ذات هرانسان را چه خوب و چه بد ،به شکل
تصاویر گذرا نشان میدهد .اگر انسانی شریف و درستکار مقابلش بایستد

صورت عادی همان فرد را نشان میدهد؛ اما اگر شخصی که در مقابلش

ایستاده است ذات پلیدی داشته باشد ،تصویر او را به اشکالهای مختلف
و وحشتناکی به نمایش میگذارد).
روبی به او نزدیک شد تا دلیل حضورش در آنجا را بپرسد؛ زیرا از زمانی
که آنها به آدونیس آمده بودند ،بهندرت از چادرش خارج می شد؛ اما در
کمال تعجب ،حتی هنگامی که به چندقدمیاش رسید و پشت سرش
ایستاد ،رافائل متوجهی حضورش نشد و از جایش تکان نخورد.

روبی کنجکاو بود که بداند چه چیزی در آنآینه توجه رافائل را به خود

جلب کرده است ،از اینرو جلوتر رفته و به تصویر درون آینه نگاه کرد.
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به طور ناگهانی نفسش در سینه حبس شد ،قلبش دیوانهوار شروع به زدن

کرد و چشمهایش از شدت حیرت گشاد شد .چیزی که در قاب آینه

نمایان بود هیچشباهتی به صورت رافائل و یا حتی یکانسان نداشت:
کامال سیاه بود و چشمهای سرخش برق میزد ،لبخند شیطانی
صورتش
ً
بر روی لبهایش نشسته بود و دندانهایش اندکی از دهانش بیرون
آمده بود.
روبی بار دیگر نفسش را با صدا در سینه حبس کرد و اینبار رافائل حضور

او را احساس کرد و به سمتش چرخید .به محض برگشتن او تصویر درون

آینه ناپدید شد.
رافائل که انگار مسافت طوالنی را دویده بود ،نفسنفسزنان گفت:
 اون ...من ...وقتی اومدم توی آینه بود ،قبل از اینکه من بیام اینتصویرتوی آینه بود ...معذرت میخوام؛ ولی ...من همین االن باید به چادرم

برگردم.
رافائل با چنان سرعتی از چادر خارج شد که روبی حتی فرصت نکرد دلیل

آمدنش به آنجا را بپرسد .گرچه آنقدر از دیدن آنهیوالی درون آینه جا
خورده بود که حتی فراموش کرد حضور خود را به او یادآوری کند.

یکبار دیگر با دقت به شیشهی درخشان و صیقلی آینه نگاه کرد؛ اما اثری
از آنموجود هراسانگیز نبود.
روبی خود را بر روی تختخواب بزرگ و راحتشان رها کرده و به فکر فرو
رفت ،خوب میفهمید که در آنچندوقت رفتار رافائل به طور عذابآوری
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تند و خشن شده است و همین بود که نگرانش میکرد .همین که

رفتارش از موقعی که بههمراه مایکل از کالینوس رفته بودند ،با االن زمین
تا آسمان فرق کرده بود.
از اینتغییر ناگهانی هیچ سر درنمیآورد؛ اما میان آنهمه مصیبت همیشه
کامال اشتباه
بیاهمیتترین مسئله برایش همین بود .حاال میفهمید که
ً
کرده است .حاال که آینهی حقیقت احساس درونی رافائل را به نمایش

گذاشته بود میفهمید که باید از اینموضوع سر درمیآورد ،وگرنه ممکن

بود عواقب بدی را بههمراه داشته باشد .برای روبی بسیار عجیب بود که
رافائل را در دستهی انسانهای بد و خبیث قرار دهد؛ زیرا ماهها پیش ،او

بود که به آنها کمک کرده و آنها را در شهر کوچک و دنج خود پناه داده

بود .گرچه روبی این را نیز فراموش نکرده بود که او با حیله و نیرنگ آنها
را برای پسگرفتن گنجینهاش فرستاده بود .شاید کمی اغراقآمیز بهنظر
میرسید؛ اما انگار که حتی از مدتها قبل نیز آمادگی رفتن به سوی
پلیدی و زشتی را داشت.

روبی با ناراحتی سرش را تکان داد ،هیچ دلش نمیخواست که رافائل را از
دست بدهند ،با آنکه پیرمردی عبوس و تندخو بود؛ اما گاهیوقتها نیز

نشانهای از مهر و محبت را در چهرهاش دیده بود .اگر اینموضوع حقیقت
داشت و در درون رافائل کشمکشی میان نور و تاریکی بود ،او باید به
کمک جاناتان و کاترین نور و روشنایی را به قلب رافائل بازمیگرداند.
با اینفکر به سرعت از جا پرید و بیتوجه به باقی نگرانیهایش به سمت
چادر عظیم جاناتان به راه افتاد.
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به محض واردشدن ،متوجه شد که آنها نیز انتظارش را میکشیدند؛ زیرا
جاناتان لبخندی زده و گفت:

 -چه خوب شد اومدی روبی ،ما هم همیناالن داشتیم راجعبه تو حرف

میزدیم.

ً
فورا پرسید:
روبی نگاه سریعی به کاترین انداخت و او
 چی شده؟روبی از پرسش او خوشحال شد و بیآنکه لحظهای درنگ کند ،همهچیز را

برای آنها تعریف کرد و در آخر هردوی آنها درحالیکه به فکر فرو رفته
بودند ،سری تکان دادند .آنگاه جاناتان گفت:
 فکر نمیکنم موضوع چندان مهمی باشه.ً
فورا ادامه داد:
چشمهای روبی از شدت تعجب گشاد شد و جاناتان
 ببین روبی ،من میدونم که تصور تو از اون آینه دقیقاً چیه؛ ولی شایدالزم باشه این رو بدونی که اون آینه همیشه هم حقیقت رو نمیگه.

روبی با شنیدن این حرف اخمی کرده و خواست حرفی بزند؛ اما کاترین که
تا آنزمان در حال فکرکردن بود ،با لحن قانعکنندهای شروع به صحبت
کرد:
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 گوش کن روبی ،من میدونم که االن چه حسی داری .ممکنه فکر کنی تااالن تمام فکروخیاالت دربارهی اونآینه اشتباه بوده؛ ولی ...بذار اینطوری

واسهت بگم که ما آدما همیشه یهتصور کلی از همهی چیزهایی که تو
زندگیمون وجود داره داریم و ...و گاهیوقتا ممکنه اشتباه کنیم.
روبی با بیقراری گفت:
 یعنی شما میگین که ممکنه اونآینه گاهیوقتا دچار اشتباه بشه؟کاترین گفت:
 به هیچوجه!و جاناتان اضافه کرد:
 ما فقط میگیم که اونآینه تصویر انسان رو درست در لحظهای نشونمیده که مقابلش ایستاده.
جاناتان با لبخند و نگاه عمیقی به روبی خیره ماند .روبی نیز در حالی که
نگرانی و اضطرابش به طور ناگهانی فروکش کرده بود ،با لحن
شگفتزدهای گفت:
 یعنی ،ممکنه که رافائل فقط در اونلحظه کمی... عصبانی و یا خشمگین بوده باشه.][Type here
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جاناتان جملهی او را کامل کرده و نگاه محبتآمیزی به او انداخت.
روبی بی اراده نفس راحتی کشید و فکر کرد که سطحی بودن بیش از
اندازهی افکار آینهی حقیقت ،بهترین خبری بوده که در آن چندروز اخیر
شنیده است.

 روبی؟روبی که اکنون حالش خیلی بهتر از قبل شده بود ،لبخندی زد و گفت:
 بله؟ باالخره تونستی کسی رو پیدا کنی؟روبی با شنیدن اینحرف وا رفته و نگاهش را به جایی غیر از صورت جدی
کاترین دوخت .فکر به رافائل و تصویر درون آینه چنان حواس او را پرت
کرده بود که به کلی فراموش کرد فرصتش به پایان رسیده و هنوز کسی را
بهعنوان جایگزین خود پیدا نکرده است.
روبی درحالیکه هنوز از نگاه کردن به چشمهای پرنفوذ کاترین خودداری
میکرد ،شروع به بازیکردن با بندهای انگشتش کرده و جویدهجویده
گفت:

 خب ...نمیدونم ...من ...خیلی فکر کردم؛ ولی...کاترین ابروهایش را باال برده و روبی با درماندگی گفت:
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 خیلیخب ،من نتونستم کسی رو پیدا کنم ...یعنی ،بعضیا برای اینکارداوطلب شدن؛ ولی ...مطمئن نبودم که از پسش بربیان.
جاناتان با خوشحالی گفت:
 میتونم حدس بزنم چه کسایی داوطلب شدن.روبی لبخند کــ*ـمرنگی به جاناتان زد؛ ،ولی کاترین با چهرهی جدی و
مصممی گفت:
 پس قبول کردی که فرماندهی ارتش رو بهعهده بگیری!روبی به ناچار سرش را تکان داد و کاترین بادقت به او نگاه کرد ،سپس با

لحن مالیمتری گفت:

 میدونم اینکار در نظرت چقدر سخت و دشواره ،میدونم که تا همیناالن هم خیلی رنج و ناراحتی کشیدی؛ ولی...
کاترین از جا برخاست و روی صندلی کنار روبی نشست ،سپس
دستهایش را در دست خود گرفت و فشرد و ادامه داد:
 برای رسیدن به اهداف بزرگ ،باید قدمهای بزرگ برداشت .و از دستدادن ،یکی از اتفاقاییه که تو راهای سخت میافته .اما فراموش نکن

روبی ،ما ممکنه برای رسیدن به آزادی خیلی از چیزها رو از دست بدیم؛

ولی مطمئن باش که در انتها چیزی بیشتر از اونا رو به دست میاریم.
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روبی که بادقت به حرفهای کاترین گوش میداد ،لبخند عمیقی به
صورت پرچینوچروکش زده و ناگهان به یاد جملهای افتاد که پوسایدون
درست قبل از ترککردنش به او گفته بود« :بستگی به خودت داره روبی،

تو میتونی با عملکردت بهم ثابت کنی که لیاقت یه پاداش بزرگ رو داری
یا نه».
روبی زیر لب تکرار کرد:
 پاداش بزرگ...آنگاه در دل به خود گفت:
 شاید باید این مسئولیت رو بهعهده بگیرم ،شاید این سختی الزم باشه...شاید اینطوری میتونم به اون پاداش بزرگ برسم.

روبی سرش را بلند کرده و نگاهی به چشمهای درخشان کاترین و چهرهی
کنجکاو و مشتاق جاناتان انداخت ،سپس سرش را با اطمینان تکان داد و

با صدای ضعیفی گفت:

 باشه .قبول میکنم؛ اما ...باید قول بدین که کمکم میکنین.ً
فورا چشمهایش را با
روبی با دلواپسی به آنها نگاه کرده و کاترین
اطمینان بازوبسته کرد .جاناتان نیز با خوشحالی از جا پریده و درحالیکه

کف دستهایش را بههم میمالید ،گفت:
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 پس پیش به سوی موفقیتا و پیروزیای آینده .آخ! مطمئنم که اونا همسخت انتظار ما رو میکشن.

جاناتان لبخند وسیع دیگری به صورت رنگپریدهی روبی زد ،آنگاه با

حرکت سادهی دستهایش سه جــا*م پایهبلند و طالییرنگ را ظاهر
کرده و چشمکی به صورت متبسم کاترین زد و گفت:
 به سالمتی جوانترین فرماندهی ارتش متحد و قدرتمندمون!آنگاه هرسهنفر جــا*مهایشان را بلند کرده و الجرعه مایع شیرین و
غلیظ درون آن را سر کشیدند.
روبی که در آنلحظه میلی برای نوشیدن محتویات درون جــا*م نداشت،
وانمود کرد که چندجرعهی بزرگ از آن را خورده و جــا*م را بر روی

صندلیاش گذاشت .سپس نگاه گذرایی به صورت آنها انداخته و با
حالتی که سعی داشت عادی بهنظر برسد ،گفت:
ً
بعدا میبینمتون.
 خب ،من دیگه میرم .بقیه منتظرن تا برمِ ...ا...روبی با عجله از چادر بیرون پریده و بیآنکه لحظهای به رفتن نزد
دوستانش فکر کند ،راه چادر خود را در پیش گرفت .اکنون حاضر بود تمام

داراییاش را برای یکخواب راحت و طوالنی بدهد.
***
جمعآوری اسرار
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روز بعداز انتخابش برای فرماندهی ارتش ،بدون هیچ اتفاق خاصی
دو ِ
گذشت؛ اما در نیمهشب روز دوم ،زمانی که روبی بههمراه بقیهی
دوستانش در هوای خنک شبانگاهی در محوطهی کوهستان نشسته و

مشغول گفتگو بود ،کاترین او و بقیه را برای مطرحکردن موضوع مهمی به

چادر جاناتان فراخواند .با شنیدن اینخبر ،روبی ،سلنا و جیمز نگاه
معناداری ردوبدل کرده و سلنا با ناخشنودی هوا را از بینیاش خارج کرد.
سپس همگی به سمت چادرها به راه افتادند.
روبی ،سلنا و جیمز که کمی عقبتر از بقیه بودند ،سرعتشان را کمتر کردند

تا بیآنکه صدایشان به گوش کسی برسد ،بتوانند با یکدیگر صحبت کنند:
 شما هم به همونچیزی فکر میکنین که من فکر میکنم؟جیمز نگاهی به سلنا انداخته و گفت:
 من که نمیدونم شما دوتا به چی فکر میکنین.سلنا به او چشمغرهای رفت و روبی با بیحوصلگی گفت:
 جیمز ،فقط بگو که من تو تموم اینمدت منتظر چه چیزی بودم؟ً
فورا حالت چهرهاش تغییر
جیمز لحظهای شانههایش را باال انداخت؛ اما
کرده و با تعجب گفت:
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 -یعنی وقتشه؟! اونا ازت میخوان که بری به قصر؟ جاناتان داره وادارت

میکنه بری به قصر و جون پسر خیانتکارش رو نجات بدی؟

سلنا با حرارت حرف جیمز را تأیید کرده و سرش را بهشدت تکان داد.

روبی نگاه سرزنشآمیزی به آنها انداخت و به تندی گفت:

 کسی منو مجبور به اینکار نکرده ،این خود من بودم که از اولقبال
اینپیشنهاد رو دادم .درضمن جیمز ،سباستین خیانتکار نیست ،مگه
ً
براتون نگفتم که...
 -آره ،آره گفتی؛ ولی من که چنین مزخرفاتی رو باور نمیکنم .اون روانی

همهی ما رو به نارسیسا فروخت.

سلنا برای موافقت ضربهی محکمی به شانهی جیمز زده و با لحن گزندهای

اضافه کرد:

 واقعاً که نمیفهمم چطور جاناتان هنوز به اون خائن عالقه داره.آنگاه هردوی آنها بعد از بیرونریختن حرفهای دلشان ،لبخند
بیرحمانهای زده و خود را بقیه رساندند.
روبی که از شنیدن حرفهای آندو ناراحت و عصبی شده بود به آنها
ملحق نشده و با خود فکر کرد:
 سلنا که از بچگی در یتیمخانه بزرگ شده و طعم داشتن پدرومادر رانچشیده است باید هم اینحرفها را بزند .جیمز که در ششسالگی
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پدرومادرش را در یکسانحهی هوایی از دست داده بود باید هم اینگونه

دربارهی احساسات جاناتان قضاوت میکرد.

حقیقت آن بود که هیچکدام از آنها نمیتوانستند رابطهی پدروفرزندی را

بفهمند؛ زیرا در سن بسیار کمی پدرومادر خود را از دست داده و هیچوقت
نتوانستند آنگونه که باید و شاید معنی درست عضو یکخانوادهی واقعی
بودن را درک کنند.
اینطرز فکر برای روبی بسیار دردناک بود؛ اما سلنا و جیمز باید
میپذیرفتند که هیچ درکی از اینموضوع ندارند و نخواهند داشت.
هنگامی که به چادر جاناتان رسید ،صدای پچپچ دوستانش را بهخوبی
میتوانست بشنود .ورودی چادر را کنار زد و وارد شد.
به محض ورود او ،بقیه نیز با دستپاچگی سر جاهایشان نشسته و سکوت
کردند.
روبی بیتوجه به نگاههای خیره و نگران آنها ،روی تنها صندلیای که

هنوز خالی مانده بود ،نشست و نگاهش را به جاناتان دوخت که اندکی

رنگپریده بهنظر میرسید.
 خب ،حاال که همهتون اینجا جمع شدینِ ...ا ...فکر میکنم دیگه بتونیم...بتونیم...
 بتونیم بریم سر اصل مطلب.][Type here
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کاترین جملهی او را کامل کرده و به گونهای که انگار هیچوقفهای در

صحبتهایشان پیش نیامده است ،شروع به صحبت کرد .نگاه روبی هنوز
به چهرهی ناراحت و گرفتهی جاناتان بود.
 فکر کنم همهتون بدونید که االن در چه وضعیتی هستیم...در این لحظه همگی سرهایشان را به نشانهی مثبت تکان دادند.
کاتر ین نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
 -خیلیهاتون شاهد بودین که سالها پیش چرا مجبور به ترک

خونههامون شدیم و مطمئنم حاال هم میدونید که چرا مجبور به تندادن
به چنین نبردی هستیم؛ بنابراین فکر کنم زمان اون رسیده که بهتون بگم...
جدال نهایی فرا رسیده.

با گفتن اینجمله نفس چندنفر در سینه حبس شد ،یکی از آن افراد
آدریان بود که بالفاصله تحت دلداری شدید دین قرار گرفت .اگرچه روبی
توقع داشت که قبل از آدریان ،امیلی از شنیدن آنحرف تحت تأثیر قرار
بگیرد؛ زیرا همیشه ترس عجیبی از نارسیسا در وجودش بود؛ اما بهنظر

نمیآمد که او ذرهای ترسیده و یا نگران باشد ،برعکس اکنون از هرزمان
دیگری جدی و مصممتر بود و در آنلحظه از شدت خشم و نفرت اشک در

چشمهایش حلقه زده بود .روبی به یاد آورد که برادر امیلی به دست

نارسیسا کشته شده و بهطور ناگهانی ناراحتی و ترحم بسیاری را نسبت به
او در دلش احساس کرد.
 حاال همگی خوب گوش کنین.][Type here
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بار دیگر توجه همه به کاترین جلب شد و دست از تحلیل و درک جملهی
قبلی او برداشتند.
 وقتی حرف از یکجدال و نبرد عظیم میشه ،معنیش این نیست که قرارههمهی اتفاقات در یکلحظه و به طور ناگهانی بیفته .ما فکر میکنیم،
برنامهریزی میکنیم ،اونوقت در چندمرحله جنگ رو شروع میکنیم.
چندنفر از شما وظیفه دارین که اینخبر رو به گوش مردم برسونین.
ً
فورا گفت:
فرد
 ما میتونیم اینکار رو بکنیم.کاترین نگاهی به فرد انداخته و خیلی زود متوجه شد که رافائل هنوز به

جمع آنها ملحق نشده است؛ اما بیآنکه حرفی از اینمسئله به میان
بیاورد ،گفت:

 -عالیه! فکر کنم الزم باشه امیلی هم به جمع تو و مردانت ملحق بشه.

اینطور که تا االن فهمیدم ،اون استعداد زیادی در متقاعدکردن بقیه داره،
درست میگم امیلی؟
امیلی غرولندی کرده و به اجبار سرش را تکان داد.
اما فرد با خوشحالی از اینموضوع استقبال کرد ،هرچند که تمام سعیاش

را میکرد شوروشوقش در چهرهاش نمایان نشود و گفت:
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 پیشنهاد خیلی خوبیه!سپس با عالقه به امیلی نگاهی کرده و لبخند موذیانهای زد.
دین با دیدن اینصحنه به حالت تمسخرآمیزی سوت زد؛ اما روبی
اطمینان داشت که کاترین نیز مانند خودش به عالقه و توجه توجیهناپذیر
فرد به امیلی پی برده است و اطمینان داشت قراردادن آندو در کنار
یکدیگر به هیچوجه تصادفی نبوده است.
 خب ،من باید موضوع دیگری رو هم براتون روشن کنم ،البته مطمئنم کهتقریباً همهی شما از اینمسئله آگاهید؛ ولی ...یکبار دیگه رسماً اعالم

میکنم که روبی ،فرماندهی کل ارتش ما در نبرد پیش روست.

هیچکس از شنیدن اینخبر تعجب نکرد ،دین نیز شکلکی برای روبی

درآورده و دستهایش را به حالت تسلیم باال آورد .روبی از دیدن حالت

او خندهاش گرفت و نگاهی به بقیه انداخت .بهنظر نمیآمد که هیچکدام
از آنها مخالفتی با اینتصمیم داشته باشند ،برعکس همگی با حالت
غرورآمیز و مصممی سرشان را تکان دادند.
واکنش دوستانش بسیار امیدوارکننده بود و باعث شد اعتمادبهنفسش تا
حدود زیادی افزایش پیدا کند .روبی لبخند مهرآمیزی به آنها زده و

خواست بار دیگر حواسش را به حرفهای کاترین بدهد که به طور

ناگهانی احساس کرد که سایهی سیاهی را از پشت چادر دیده است.
برای چندثانیه به محل عبور آنپیکر تیره خیره ماند؛ اما زمانی که دیگر آن
را ندید ،شانهای باال انداخته و سرش را برگرداند.
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 فکر کنم مواردی رو که الزم بود االن بدونید بهتون گفتم .میتونید برید.جلسهی بعدی ما با حضور بقیهی بزرگان آدونیس و کالینوس برگزار میشه.
بالفاصله پس از تمامشدن جملهی کاترین ،صدای کشیدهشدن
ششصندلی بر روی زمین شنیده شد و همه درحالیکه با یکدیگر پچپچ
میکردند ،با چهرههای متحیر و نگران یکییکی از چادر خارج شدند .سلنا
و جیمز کمی بیشتر مکث کردند و نگاه تأسفانگیزی به روبی انداختند؛

زیرا اطمینان داشتند که موضوع صحبت بعدی کاترین ،مستقیماً به خود
او مربوط میشود .روبی با لبخند بیرمقی رفتن آنها را تماشا کرده و
چندی بعد چادر به طور حزنانگیزی خلوت شد.
کامال جدی گفت:
چنددقیقهای در سکوت گذشت ،آنگاه روبی با چهرهای
ً
 خب ،من آمادهم که برای رفتن برنامهریزی کنیم.بالفاصله چهرهی جاناتان پژمردهتر از پیش شد و حالتی به خود گرفت که
انگار روبی دچار مرض العالجی شده است .روبی که دیگر طاقت این

رفتارهای او را نداشت ،با مالیمترین لحن ممکن گفت:

 -بهتون اطمینان میدم که قرار نیست بمیرم ،پس میشه خواهش کنم

اینقدر ناراحت نباشین؟

کامال محترمانه باشد؛ اما بهنظر رسید که
روبی سعی کرد لحن گفتارش
ً
کاترین خشم نهفته در لحن او را دریافته است؛ زیرا نگاه سرزنشآمیزی به
جاناتان انداخته و گفت:
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 روبی راست میگه ،تو نباید اینقدر ناامید باشی.جاناتان نگاه غمانگیزی به روبی انداخت که باعث شد حالش دگرگون
شود ،سپس با دلواپسی گفت:

 اما اگه بالیی سرش بیاد من مقصرم .وظیفهی منه که برم و سباستین رواز اونجا بیرون بیارم.
روبی که دیگر بهسختی میتوانست جلوی خود را بگیرد ،با ناخشنودی
گفت:
 بهخاطر خدا بسه ،من ...من فکر میکردم این شما هستین که همیشهحقیقتها رو برای من مشخص میکنین؛ اما حاال ...چطور موضوع به این

مهمی رو درک نمیکنین؟

اخمهای کاترین درهم رفت؛ اما روبی بیتوجه به حالت اهانتآمیزش
ادامه داد:
 جادوی کوهستان بهخاطر حضور شما پابرجاست ،حاال اگر شما به قصربرین و بالیی سرتون بیاد ...اونوقت جون هزارانانسان به خطر میفته...
جادوی کوهستان برای همیشه از بین میره.

کاترین که هنوز با اخم غلیظی به روبی نگاه میکرد ،رویش را به سمت

جاناتان برگردانده و با مالیمت بسیاری دستهایش را فشرد ،سپس با

صدای آهستهای گفت:
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 باید اعتراف کنم که همهی حرفای روبی عین حقیقته ،گرچه قدری بیپرواو گستاخه.
اینبار اخمهای روبی درهم رفت و با حالت معذب آمیخته به شرمندگی
سرش را پایین انداخت.
 ولی داره حقیقت رو میگه .وجود تو برای مردم ضروریه .نه فقط بهخاطراینکه در تمام اینبیستسال پشتیبان و راهنمای اونا بودی ،بلکه بهخاطر
سپر محافظی که با نیروی درونت برای امنیت اونا به وجود آوردی .تو...
نباید ...بری!
کاترین جملهی آخرش را شمرده و قاطعانه بر زبان جاری ساخت و از قرار
معلوم با به میان آوردن جان مردم ،جاناتان را به طور ناخوشایندی قانع

کرد.

جاناتان با چهرهی مصیبتزدهای به آندو نگاه کرده و با درماندگی زیر لب
گفت:
 آره ...آره ،شاید همینطور باشه .خب ،من میرم...میرم یه هواییبخورم ...شب بهخیر.
جاناتان بهسرعت از جا برخاسته و بیآنکه به روبی نگاه کند ،به طرف
ورودی چادر رفت؛ اما گویی طاقت نیاورد؛ زیرا لحظهای درنگ کرده و نگاه

نگران و مأیوسکنندهای به او انداخت .روبی که به راستی نگران حال

روحی او بود ،سعی کرد لبخند بزند؛ اما موفق نشد و در آخر فقط تالش
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کرد که احساس واقعیاش را با نگاهش نشان بدهد .نمیدانست جاناتان
متوجه منظورش شده است یا نه؛ زیرا فقط نفس عمیق و صداداری

کشیده و سپس به سرعت از چادر خارج شد.
بعداز رفتن او چنددقیقهای طول کشید که فضای درون چادر به حالت
عادی بازگردد.
روبی زیرچشمی نگاه دزدانهای به کاترین انداخت که هنوز با ابروهای

درهم گره خورده ،به نقطهی نامعلومی زل زده بود .در یکآن بهنظرش
رسید که او منتظر فرصتی است که روبی را بهخاطر رفتار تندش سرزنش
کند؛ از این رو قبل از آنکه کاترین شروع به صحبت کند ،تکان محکمی

خورده و با عجله گفت:

 ِا ...راستش چندوقتی میشه که میخوام راجعبه موضوع مهمی ازتونسؤال کنم ...االن که فرصتش پیش اومده میخوام...

صدای روبی رفتهرفته آهستهتر شد و درحالیکه نگاهش را به هرجایی
غیراز چشمهای درخشان کاترین میانداخت ،ساکت شد.
کاترین که هنوز با حالت عجیبی به او زل زده بود ،لحظهای مکث کرده و
با لحن خشکی گفت:
 میشنوم.کامال سرخ شده بود ،دستش را در جیب پیراهنش فرو
روبی که صورتش
ً

برده و زنجیر زنگزدهای که یکنشان بزرگ از آن آویزان بود را بیرون آورد.
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 درباره این...کاترین که هنوز مستقیماً به چشمهای او نگاه میکرد ،مسیر نگاهش را
تغییر داده و به طور ناگهانی صورتش کش آمده و از جا پرید.

روبی از عکسالعمل او جا خورد و آب دهانش را بهسختی فرو داد.
کاترین که لحظهای نگاهش را از آنشی برنمیداشت ،آهسته جلو آمده و
زنجیر را از دستهای او گرفت و جوری به آن نگاه کرد که انگار به
وجودش شک داشت.
 تو ...تو این رو از کجا ...از کجا...کاترین نفسش را در سینه حبس کرد و روبی که از شدت نگرانی دیگر

نمیتوانست بنشیند ،ایستاد و با شک و تردید پرسید:
 -شما میدونین این چیه ،مگه نه؟

کاترین که چشمهای خوشحالتش از شدت تعجب برآمده شده بود،
سرش را تکان داد و تکرار کرد:
 این رو از کجا پیدا کردی؟!روبی که انگار از بلند گفتن جواب او شرم داشت ،زیر لب گفت:
 از اتاق شما پیداش کردیم.][Type here
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فورا اضافه کرد:
کاترین با تعجب به او نگاه کرده و روبی
 من و مایکل ،همون وقتی که برای گرفتن شمشیر شما به قصر رفتیم.کاترین جمعآوری اسرار را پایین آورد و بادقت به او نگاه کرد .حالت
چهرهاش نیز کمکم به حالت عادی بازگشته و گفت:
 توی اتاق خودم بود؟روبی سرش را تکان داد و گفت:
ً
ظاهرا که یهگردنبنده؛
 مایکل بین یهسری وسایل دیگه پیداش کرد.ولی...
 این یهگردنبند نیست!کاترین با قاطعیت این را گفت و بار دیگر روی صندلی نشست .بهنظر

میرسید که تعجب و شگفتیاش جای خود را به غم و ناراحتی داده
است؛ زیرا با صدای بسیار آهستهای ادامه داد:
 -این یه جمعآوری اسراره.

(جمعآوری اسرار وسیلهایست که با آزادکردن ضامن کوچکش میتوان

هرلحظه از اتفاقات زندگی خود را ثبت کرد .هرشخص مهم و ثروتمندی
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یک جمعآوری اسرار داشته و هرزمان که اراده کند میتواند با نوشیدن
مایع درون نشان ،وقایعی که ثبت شده است را تماشا کند).

روبی هیچ اطالعاتی دربارهی آنوسیله نداشت ،او فقط گمان میکرد که

آنزنجیر و نشان ،یکجور گردنبند بسیارقدیمی و ارزشمند است که به

احتمال زیاد روزی متعلق به کاترین بوده است؛ اما از قرار معلوم آن شیء
نیز جزو وسیلههای جادویی بود که هنوز چیزی دربارهی طرز کارش به
گوشش نخورده بود.
چندثانیهای گذشت ،آنگاه کاترین با صدای آهستهای توضیح داد:
 با این وسیله میشه هرلحظه از زندگیت رو که بخوای ثبت کنی .فقط باکشیدن اینضامن ...میشه تمام اتفاقات در حال وقوع رو ضبط کرد.
کاترین سکوت کرده و روبی نگاه مشتاقانهای به نشان بزرگ جمعآوری
اسرار انداخت و فکر کرد که این یکی از بهترین وسیلههای جادویی است
که تا به آنروز دیده بود؛ اما جدا از جذابیت آن شیء ،هنوز خیلی چیزها
بود که دلش میخواست بداند .او هنوز تشنهی دانستن وقایع گذشته

بود.

روبی هنوز ایستاده و منتظر بود تا کاترین از اعماق فکر بیرون آمده و

توضیح بیشتری به او بدهد؛ اما کاترین چنان در گذشته غرق شده بود که
تا چنددقیقه حرفی نزده و درنهایت فقط دستش را تکان داده و به روبی
اشاره کرد که در کنارش بنشیند.
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روبی به دلیل کنجکاوی بیاندازهاش ،بهسرعت نشسته و با اشتیاق به او

چشم دوخت .کاترین که هنوز به نقطهی نامعلومی زل زده بود شروع به
صحبت کرد:
 سالها پیش ،وقتی هنوز به دنیا نیومده بودی ،لیانا...کاترین آب دهانش را به زور و زحمت فرو داد ،به امید آنکه بغضش از
میان برود .دلش نمیخواست که از خودش ضعف نشان بدهد و امکان

نداشت که اجازه بدهد احساساتش در مقابل روبی فوران کند؛ زیرا ممکن

بود که باعث شود روحیهی او نیز از بین برود .و این چیزی بود که نه
خودش و نه جاناتان خواستارش نبودند.
روبی نگاهی به برق چشمهای کاترین انداخت و به تندی سرش را
برگرداند .دوست نداشت که کاترین بفهمد پرشدن ناگهانی چشمهایش را
دیده است .از طرفی خود او نیز به یاد آن دختر زیبا و مهربان افتاده بود

که چندهفتهی پیش در رویاهایش مالقات کرده و اعتراف میکرد که مرگ
او ،بزرگترین جنایت نارسیسا بوده است.
بهنظر میرسید که کاترین اکنون تسلط بیشتری بر روی احساساتش دارد؛
زیرا نفس عمیقی کشیده و با صدای گرفتهای گفت:
 لیانا به دور از چشم من ،دنبال حقیقت گشت ...اونزمان فکر میکردمکه اینکارش نوعی سرپیچی و نافرمانیه؛ اما ...بعداز جداییمون فهمیدم که
اون مقصر نبود؛ چون ...حقیقت خودش به دنبال اون گشت و باالخره

پیداش کرد.
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روبی حدس میزد که چه کسی اینراز را برای کاترین فاش کرده است؛ اما
حرفی نزد و فقط بادقت به حرفهای او گوش فرا داد:

 پوسایدون بهم گفت که قرار بود اون بدونه .قرار بود بدونه ،میفهمی؟روبی بهسختی سرش را تکان داد و کاترین با لحن دردناکی گفت:
 سرزنشام بیدلیل بود؛ چون ...کسی که باید جونش رو بهخاطر مردمشفدا میکرد اون بود .من به هیچوجه نمیتونستم جلوی این اتفاق رو

بگیرم...
روبی باز هم حرفی نزد و به نقطهی نامعلومی خیره ماند .او همهی
اینچیزها را میدانست؛ اما شنیدنش از زبان ملکه جوری بود که
تلخیاش را هزاربرابر بیشتر نشان میداد.
برای مدتی طوالنی سکوت بین آنها برقرار شد ،تا آنکه کاترین بار دیگر
جمعآوری اسرار را مقابل چشمهایش گرفته و با صدای بلند و رسایی
گفت:
 ایننشان روزی متعلق به یکی از پیشگوهای قصر من بود که به دستنارسیسا کشته شد.
روبی زیرچشمی نگاهی به کاترین انداخت تا حالت صورتش را موقع بر
زبان آوردن نام دخترش ببیند؛ اما از قرار معلوم کاترین مدتها بود دختر

کامال آرام
خود را فراموش کرده و برای ابد طردش کرده بود؛ زیرا چهرهاش
ً

و بیحالت بود.
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جدا از اینافکار درهم و بیهوده ،سؤال مهمی برایش پیش آمده بود که
باید میپرسید ،از اینرو لحظهای مکث کرده و سپس گفت:
 ولی ...چرا اون باید یه پیشگوی ساده رو میکشت؟کامال به سمت روبی چرخیده و گفت:
کاترین اینبار
ً
 چون مادربزرگ آرامیس بزرگترین پیشگوی دوران ملکه دیانا ،و خواهرهمون کسی بود که با حماقت و طمعش آدونیس رو به نابودی کشوند.
روبی که بسیار متعجب شده بود ،گفت:
 یعنی نارسیسا اونزمان میدونست که چنین نفرینی به وجود اومده؟!کاترین به سادگی گفت:
 البته که نه ،نارسیسا تا مدتها نفهمید که چطور تمام کاراش به خوبیپیش رفت و تونست به راحتی تاجوتخت رو بهدست بیاره؛ اما خب،

باالخره کسانی بودن که اینموضوع رو براش روشن کنن .مطمئنم که
خودش هم تا حدود زیادی متوجهی اینمسئله شده بود ،اون همیشه

خیلیباهوش بود.

کاترین لحظهای درنگ کرد تا روبی وقت کافی برای هضم اطالعات جدید
را داشته باشد ،سپس گفت:
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 -اما در هرحال دلیل کشتن آرامیس این نبود که مادربزرگش با دادن

اطالعات وسیعی به من ،سعی کرد آدونیس رو نجات بده .من مطمئنم
دلیلش برای برداشتن اون از سر راهش فقط بهخاطر پیشگویی بوده که
باعث شد ناخواسته جون لیانا رو نجات بده.

 پیشگویی اون زن چه ضرری به نارسیسا میرسوند؟ درحالیکههمونطور که شما گفتین برای تصرف آدونیس احتیاجی به اینکارا
نداشت.
کاترین ابروهایش را باال برد و گفت:
 -انگار خوب به حرفم گوش نکردی روبی .نارسیسا که نمیدونست چنین

نفرینی وجود داره .اون فقط راهی رو رفت که ِه ِ
یدس میخواست .اگرچه

انگار هیچچیز اونطور که اون میخواست نشد .میدونی چرا؟
ً
فورا پاسخ داد:
روبی
 چون هیدس قصد نابودی مطلق آدونیس رو داشت؛ اما نیکوالس ونارسیسا به دنبال فرمانروایی بودن.

کامال درسته!
 آفرین!ً
روبی که از حالت تشویقآمیز کاترین خوشحال شده بود ،لبخند پهنی زد.
کاترین نیز نگاه مهرآمیزی به او انداخت و گفت:
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 -حاال برگردیم به موضوع اصلیمون .پرسیدی پیشگویی آرامیس چه

ضرری به نارسیسا میرسوند .بزرگترین ضررش این بود که امکان داشت

من از همهی نقشههاش اون هم در زمان نامناسبی باخبر بشم .گرچه در
آخر من با تالشای لیام ،فرماندهی کل ارتشم از اینواقعیت باخبر شدم؛ اما

از نظر اون ،با وجود آرامیس ممکن بود که ایناتفاق خیلی زودتر بیفته و
فاجعهای به بار بیاره.
روبی لحظهای درفکر فرو رفت و بیمقدمه گفت:

 پس از نظر شما نارسیسا از یهجایی به بعد میدونست که اسمی از منهم در اوننفرین وجود داره.
کاترین قاطعانه گفت:
 من مطمئنم که نهایتاً همهچیز رو فهمیده! تو گفتی توی اونهزارتو بعدازبردن دوستات ،با وجود اینکه سباستین گفته بود که از دستش فرار کردی
یهموجود فوقالعاده خطرناک رو اوناطراف رها کردن .بهنظرت چرا باید
اینکار رو میکردن؟
روبی لبهایش را بر هم فشرد و تنها احتمالی را که بهنظرش میرسید بر
زبان آورد:
 اون میدونست که سباستین خیــ*ـانـ*ـت کرده ،و مطمئناً فهمیدهبود که من هم هنوز یهجایی تو اونهزارتو پنهانم؛ چون...
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 -چون همونطور که خودت گفتی هزارتو رو طلسم کرده بودن تا هیچ

انسانی نتونه ازش خارج بشه .بهنظر من که اون از مدتها پیش امید و
اعتمادش رو نسبت به سباستین از دست داده بوده.

روبی با تعجب پرسید:
 پس چرا زودتر از اینا افرادش رو نفرستاد سراغمون؟!کاترین نفس عمیقی کشید ،سرش را با تأسف تکان داد و گفت:
 متاسفانه نارسیسا زنی نیست که حوصلهی جنگ و نبرد رو داشته باشه.اون ترجیح میده خودش شخصاً کسانی رو که سر راهش قرار میگیرن

نابود کنه ،البته اگر به اونا دسترسی نداشته باشه ،بازم آدمایی رو داره که

با جونودل بهش خدمت کنن ،نمونهاش مرد پستی و حقیری مثل ِهنری.
کاترین لحظهای مکث کرد؛ گویی نفرت و انزجارش نسبت به آن مرد
بسیار بیشتر از شبحهای شنلپوش بود .او صحبتهایش را اینچنین
ادامه داد:
 همونطور که خودت هم فهمیدی اگر نارسیسا میخواست همون اول تورو از سر راهش برداره مجبور میشد یهقتلعام دستهجمعی انجام بده ،که

به عقیدهی من این از نظر اون یعنی وقت تلف کردن؛ چون خیلی راحت
میتونست با یهنقشهی زیرکانه تو رو به دام بندازه.
بار دیگر سکوت همهجا را فرا گرفت ،روبی میتوانست صدای هوهوی

جغدها و همهمهی مردمی که هنوز در محوطه پرسه میزدند را نیز بشنود؛
][Type here

جدال نهایی

46

اما او به راستی آنصداها را نمیشنید؛ زیرا سخت در افکارش غرق شده و

در اینمیان به واقعیت تلخی رسیده بود:

 -فکر کنم واردشدن به اونهزارتو اشتباه محض بود ،شاید اگر وارد

نمیشدم پدرم...

 جایی برای سرزنش تو وجود نداره روبی؛ چون اگر با اختیار خودت واردنمیشدی هنری با خشونت تو رو وادار به اینکار میکرد .برای پدرت

واقعاً متأسفم؛ اما ...بهنظر من تو بهترین کار ممکن رو کردی؛ چون امکان
داشت که بیرون اونهزارتو اتفاقات وحشتناکتری بیفته.
روبی نگاه دردناکی به کاترین انداخته و سرش را تکان داد ،در
آنچندهفته آنقدر در خلوتش برای پدرش گریسته بود که دیگر با
کوچکترین احساس غمی چشمهایش به سوزش میافتاد و به سرعت
سرخ میشد.

 اون موجود وحشتناک یه ...یه بیراس بود .من ...خوابش رو دیده بودم،من و پدرم خواب اونهزارتو رو دیده بودیم ،اگر اون برای محافظت از من

جلو نمیاومد خیلی راحت ممکن بود من بهجای اون مرده باشم.
کاترین دستهای لرزان روبی را در دست گرمش گرفت و گفت:

 پیوند دو رویا ...عجیبه؛ اما منطقیه .شاید اگر پدرت اون خواب رو ندیدهنبود طبق گفتهی خودت تو بهجای اون میبودی.
روبی سرش را بلند کرده و گفت:
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 پس یعنی بهخاطر همین بود که درست در آخرین لحظه جاش رو با منقبال عین همون اتفاق رو توی خوابش دیده بود.
عوض کرد؛ چون
ً
 درسته ،اونکاری رو انجام داد که هر پدری برای دخترش انجام میداد.غم نگاه کاترین کمکم جای خود را به نگرانی داد و گفت:
 تو باید خیلی مواظب خودت باشی روبی .حتی اگر نارسیسا فکر کنه کهتو مردی ،بازم اون قصر برای تو بیشتر از هرکسی خطرناکه .درست مثل
یهقتلگاه ...پس یادت نره که به هیچعنوان نباید دیده بشی .به هیچوجه
روبی! تمام سعیت رو بکن که برای ثانیهای هم دیده نشی .این خیلی

مهمه ،اگر اون نفهمه که تو هنوز زندهای ممکنه خیلی به نفعمون باشه؛
میفهمی چی میگم؟
گرچه درخواست کاترین اندکی محال بهنظر میرسید؛ اما روبی بااطمینان
سرش را تکان داد و بار دیگر نگاهش را به جمعآوری اسرار دوخت.
کاترین رد نگاه او را گرفته و درحالیکه نشان را در مشتش میفشرد ،با
مهربانی گفت:
 فکر کنم بهتر باشه برای همیشه نابود بشه ،خاطرات درون ایننشان بههیچوجه خوشایند نیست .گرچه ما باید ازش بسیار ممنون باشیم.
اینخاطرات روزی حقیقت واقعی رو به من و لیانا نشون داد؛ اما ...گمان
نمیکنم تو نیازی به اینخاطرات داشته باشی؛ چون...
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 چون من برای دونستن اتفاقات گذشته ،شما رو دارم.روبی با لبخند دلنشینی این را گفت و کاترین درحالیکه با نگاه پرمهری
به او خیره مانده بود ،گفت:
 شب بهخیر روبی.***
مخفیگاهی دیگر
صبح روز بعد برای روبی چندان خوشایند و دلپذیر نبود؛ زیرا با هر
یکقدمی که برمیداشت یکنفر جلویش را گرفته و از صمیم قلب برایش
آرزوی موفقیت میکرد.
در اینمیان ماریا نیز مدام نانخامهایهایی را که خودش با دستهای
خودش برای روبی درست کرده بود در جیبهایش میچپاند و تاکید
میکرد که تا قبل از ورود به قصر هرچنددقیقه یکی از آنها را بخورد .و
روبی نمیفهمید خوردن چندنانخامهای دقیقاً چه کمکی به او برای
واردشدن به قصر میکند.
روبی که نزدیک مرز حفاظتی ایستاده بود ،آخرین کیک را به زور و سختی

ً
ظاهرا ماریا
فرو داد و نگاه سرزنشآمیزی به ماریا انداخت .اما

کوچکترین توجهی به این نداشت که کارش تا چه اندازه آزاردهنده

است .او فقط چندلحظهای روبی را برانداز کرد ،سپس زیر گریه زد و با

آخرین سرعتی که میتوانست از آنجا دور شد.
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روبی با دهان باز به ماریا نگاه میکرد که با قدمهای پنگوئنواری از او دور
میشد.
 انگار خیلی نگرانته.آدریان و دین که تازه به او پیوسته بودند ،نگاهی به روبی انداختند و دین
در جواب آدریان گفت:
 آره؛ ولی بهنظرت ممکنه خوردن نونخامهای کمکی بهش بکنه؟سپس نگاهی به چادر ماریا انداخته و قاطعانه گفت:
 اون خلوچله! دین!دین بیتوجه به اعتراض آدریان نگاهی به چهرهی درماندهی روبی
انداخته و با همدردی گفت:

 -چیه؟ مگه دروغ میگم؟ یهنگاه به قیافهی روبی بنداز .از دیروز تا حاال

همهش احساس میکنم دارم با یهنونخامهای متحرک صحبت میکنم.
روبی که با تمام وجود از دین متشکر بود ،با ناراحتی گفت:
 آخه چرا فکر میکنه خوردن اینا ممکنه خوشحالم کنه؟][Type here
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آدریان با مهربانی گفت:
 -اون زن خیلی خوبیه ،فقط متوجه نیست که در مقابل نارسیسا تو به

چیزی بیشتر از چندتا نونخامهای نیاز داری؛ ولی ...ایبابا! اون فقط داره

تمام تالشش رو میکنه که به نوبه خودش به تو کمکی کنه.
آدریان جملهی آخرش را با عصبانیت به دین گفته و با حالتی واقعبینانه

به روبی گفت:

 -درواقع نهتنها اون ،بلکه همهی مردم نگرانت هستن .ما هم که بدجوری

با اینکار مخالفیم .مگه نه؟

 نه! من که شخصاً فکر میکنم روبی شانس زیادی برای موفقشدن داره.درضمن جاناتان حق داره بخواد پسرش رو ببینه.

آدریان با خشم و غضب گفت:
 جدی؟ پس اگه اینقدر مشتاقه چرا خودش نمیره تا پسرش رو نجاتبده؟ بهنظر من که اون از واردشدن به قصر میترسه.
آدریان با لبخند رضایتمندانهای به آنها نگاه کرده و دین با عصبانیت
گفت:
 منظورت چی بود؟][Type here
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 واضحه ،جاناتان به رفتن روبی رضایت داده؛ چون خودش از اینکاروحشت داره.

 چطور جرئت کردی؟ حرفت رو پس بگیر!آدریان که از فریاد دین جا خورده بود ،از او فاصله گرفته و با کلهشقی
گفت:
اصال حاال که فکر میکنم میبینم اون افتضاحترین پدریه که به
 نمیگیرم.ً
عمرم دیدم.

دین از شدت عصبانیت سرخ شده بود؛ اما روبی اطمینان داشت که
آدریان اینحرف را فقط از سر لجبازی با دین میزند و بهترین راه این
است که میان آنها آشتی و صلح برقرار کند؛ زیرا چیزی نمانده بود که
آدریان به گریه بیفتد.

اما قبل از آنکه روبی بتواند حرفی بزند ،دین فریاد زد:
 پس حاال که اینطوری فکر میکنی بهتره دیگه با من حرف نزنی!آدریان که حاال از شدت ناراحتی اشک در چشمهایش حلقه زده بود،

مشتی به بازوی دین زده و گفت:

 باشه ،پس من میرم و دیگه وقتم رو با پسری که رفتارش مثلجوندههاست هدر نمیدم.
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آدریان بیتوجه به روبی ،با دلخوری عقبگرد کرده و از آنجا دور شد.
بعداز او دین نیز صدای خرناسمانندی از خود درآورده و بیآنکه
کوچکترین نگاهی به روبی بیندازد ،در جهت مخالف به راه افتاد.
روبی که هنوز در همان نقطه ایستاده بود آهی کشیده و فکر کرد که توقع
دلداری داشتن از آندونفر بزرگترین اشتباه زندگیاش محسوب میشود.
***
۲4ساعت آینده برای روبی یکی از عجیبترین ساعتهای زندگیاش بود؛
زیرا اینبار با خواست و ارادهی خودش راهی قصر دشمن خونیاش

میشد تا عالوه بر نجات سباستین ،آینهی دوستداشتنیاش را نیز نابود
کند.
از تصور رو دررویی مجدد با او تمام وجودش لبریز از وحشتی بیسابقه
میشد .او سعی میکرد استرس و نگرانیاش را نشان ندهد و فقط تمام
تالشش را به کار بگیرد که هرگز چنین برخوردی اتفاق نیفتد.
باورش نمیشد که پساز هفتهها اکنون زمان اجرای نقشهاش فرا رسیده
است .گویی حاال که تا ایناندازه به خطر نزدیک شده بود ،میفهمید که

برای چه کار خطرناک و دشواری داوطلب شده است؛ اما دیگر راه برگشتی

وجود نداشت.
 مراقب خودت باش.][Type here
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جاناتان لبخند پدرانهای به روبی زد و او را در آغوشش فشرد .روبی جدا از

حس خفگی که کمکم او را دربرمیگرفت ،احساس میکرد که بار دیگر در
آغوش گرم پدرش قرار گرفته است.

انگار این خود چارلی بود که سرش را نوازش کرده و مدام سفارش میکرد
که مراقب خطرهای احتمالی باشد .روبی که به راحتی میتوانست صورت
مهربان پدرش را تجسم کند ،دستهایش را دور شانههای پهناور جاناتان
حلقه کرد .بغض سنگینی راه گلویش را بسته بود ،چنان که توان حرفزدن

را نیز نداشت .و شاید خود جاناتان به اینموضوع پی برده بود؛ زیرا به

سرعت او را رها کرده و عقب رفت تا بقیه فرصت خداحافظی با او را پیدا
کنند.
اولین کسی که خود را به روبی رساند سلنا بود که همچون کنهای به او
چسبیده و لحظهای دست از گریه کردن برنمیداشت .روبی دیگر تالشی

برای دلداریدادن به او نکرد ،او گمان میکرد شب گذشته به اندازهی

کافی همدردی کرده و به مقدار کافی با دست به پشت او ضربه زده است؛
در حدی که هنگام رفتن به تخت خوابش دستهایش بیحس شده
بودند.
در اینلحظات فقط جیمز میتوانست سلنا را آرام کند و خوشبختانه نفر
بعدی که جلو آمد خود او بود که روبی را برای چندثانیه در آغوشش

فشرده و لبخند پهنی زد و گفت:

 به زودی همدیگه رو میبینیم ،مگه نه؟ً
فورا گفت:
سلنا با نگرانی به روبی نگاه کرده و او
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 زودتر از اونچه که فکرش رو بکنین.اما اینجمله سلنا را از نگرانی بیرون نیاورد و او با شدت بیشتری زیر گریه

زد.

روبی که کمکم داشت به افسردگی شدیدی مبتال میشد ،به جیمز اشاره
کرد تا زودتر سلنا را از آنجا دور کند .اگرچه نیازی به اینکار نبود؛ زیرا خود
او چشمکی به روبی زده و سپس جوری سلنا را در آغوش گرفت که انگار

گنجینهای گرانبها است .سپس هردوی آنها عقبتر رفته و کنار بقیهی
دوستانشان ایستادند.
روبی نگاهی به چادرهای اطراف انداخت .این اولینباری بود که تنها
دوستانش او را بدرقه میکردند و هیچکدام از مردم برای خداحافظی به

آنجا نیامده بودند .حتی ماریا نیز برای وداع با او نیامده بود و این بسیار
عجیب بود .روبی حدس میزد که جاناتان او را به خواب سحرآمیزی فرو
برده باشد؛ زیرا شب گذشته با چشمهای خودش دیده بود که او نیمی از
نانخامهایهایش را نزد جاناتان برده و سعی داشت توجه او را به خود
جلب کند .با اینحال روبی خوشحال بود که صبح به این زودی را برای

رفتن انتخاب کرده است و ناچار نیست نگاه نگران و پر از اضطراب مردم
را تحمل کند.
بعداز سلنا و جیمز ،اینبار نوبت دین و آدریان بود که جلو آمده و او را
درآغوش بگیرند .فاصلهی آنها با یکدیگر بسیار زیاد بوده و روبی اطمینان

داشت که هیچکدام از آندو بگومگوی روز قبل را فراموش نکردهاند.
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روبی نگاهی به آدریان انداخت و فهمید تمام تالشش را میکند که هنگام

خداحافظی با او کوچکترین تماسی با دین پیدا نکند.

دین نیز عالقهی چندانی به جلب توجه او نداشت و درحالیکه به روبی

میخندید ،گفت:

 باید خوشحال باشی که فقط ما به استقبالت اومدیم .ماریا و رافائلخواب موندن.
روبی احساس کرد دین هنگام گفتن اینجمله از نگاهکردن مستقیم به
چشمهای او خودداری می کند ،از اینرو با سوءظن پرسید:
 مطمئنی که خواب موندن؟ً
فورا دستوپایش را گم کرده و با دستپاچگی گفت:
دین
 باور کن کاری با رافائل نکردم ،اون خودش اشتیاقی برای این کارنداشت.
روبی که دیگر واقعاً دلواپس شده بود ،پرسید:
 ماریا چی؟دین که هنوز نگران بهنظر میرسید ،خندهی کوتاهی کرده و سرش را به او

نزدیکتر کرد و گفت:
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 فقط یهذره از ذخیرهی داروی بیهوشی جاناتانو توی نونخامهایاشریختم...

روبی برای چندلحظه هاجوواج ماند؛ اما قبل از آنکه حرفی بزند ،شخصی

گفت:

 ِا ِهم!روبی و دین سرشان را برگرداندند و به چهرهی سرد و بیروح آدریان که
لبخند بیرحمانهای بر لب داشت ،خیره ماندند .از قرار معلوم او حرف دین
را شنیده و قصد انتقامجویی داشت؛ از اینرو دین بهتندی گفت:
 چیه؟ میخوای منو لو بدی؟آدریان که از رفتار او خشمگین شده بود ،با بدجنسی گفت:
 شاید همینکار رو بکنم.سپس رویش را به سمت روبی برگردانده و اضافه کرد:
 بعد میبینمت.آنگاه خرامانخرامان از آنها دور شد .روبی که هنوز لبخندی بر لـ*ـب
داشت ،سرش را برگردانده و متوجه شد که دین با شیفتگی بسیاری به

آدریان نگاه میکند .جای تعجب داشت که با وجود دعواهای بسیار با
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یکدیگر هنوز دست از دوستداشتن هم برنمیداشتند .انسانها

گاهیوقتها بسیار عجیب میشدند.

هنگامی که دین با چهرهای خندان از او دور شد ،فرد و امیلی جلو آمدند.
روبی خوشحال بود که آنها دوشادوش یکدیگر قدم برداشته و به او

نزدیک میشوند؛ زیرا میدانست و اطمینان داشت که به زودی همین
جرقهی کوچک ،تبدیل به عشقی آتشین خواهد شد.
فرد که موهای قهوهای تیرهاش با وزش باد صبحگاهی به اینسو و آنسو
میرفت ،لبخندی زد که باعث شد چال لپهایش نمایان شود ،سپس
گفت:
 نمیدونم باید چی بگم ...فقط ...باید بدونی که من در تمام عمرمدختری به شجاعت تو ندیدم.
روبی که با شنیدن اینحرف بسیار خوشحال شده بود ،خندهای کرده و
گفت:
 امیدوارم همینطوری باشه که تو میگی.ً
فورا گفت:
امیلی
 همینطوره! تو در تمام اینمدت شجاعتی از خودت نشون دادی کههیچکس فکرشم نمیکرد .با وجود کسانی که از دستشون دادی ...با وجود
غمی که در قلبت داشتی...
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 امکان نداره که غم من بیشتر از تو باشه ،درسته؟ من ...همهچیزوراجعبه ...راجعبه برادرت میدونم .جان ...و فکر میکنم شجاعت و
وفاداری اون چیزی بوده که دیگه هرگز تکرار نمیشه.
بالفاصله اشک در چشمهای امیلی جمع شده و نگاه قدرشناسانهای به
روبی انداخت.
 خب ،فکر کنم وقت رفتن رسیده.کاترین که آنروز شنل صورتی پوشیده بود و موهای نقرهفامش را باالی
سرش جمع کرده بود ،به روبی نزدیکتر شد و ادامه داد:
 برات آرزوی موفقیت میکنم روبی .همهی ما دعا میکنیم که صحیح وسالم ،و به همراه سباستین به اینجا برگردی.
روبی دهانش را باز کرد تا حرفی برای دلداری او بزند و خیالش را راحت
کند؛ اما قبل از آن ،کاترین دهانش را به گوشش نزدیکتر کرده و با صدای
بسیار آهستهای گفت:
 اگه توی دردسر افتادی ،فقط اینجرقهها رو بفرست تو هوا ،اونوقتهمهمون برای کمک به شما حاضریم.
روبی که وحشتزده شده بود ،دست کاترین را پس زده و با دلواپسی
گفت:
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 -اما این امکان نداره ،شما نباید برای نجات من بیاین .اینجوری همهی

برنامههامون برای آینده نابود میشه ...من...

کاترین نگذاشت حرفش را تمام کند و درحالیکه جرقههای کوچکی را در

جیب جلیقهی چرم لباسش میگذاشت ،به تندی گفت:

 تو نمیخواد نگران این چیزا باشی .من خوب میدونم که برای نجاتتباید چیکار کنم .اینا رو بگیر و به کاری که گفتم عمل کن .حواست باشه
روبی ،اگر خودخواهی کنی ،نهتنها جون خودت ،بلکه جون سباستین رو

هم به خطر میندازی؛ میفهمی چی میگم؟
روبی که تحت فشار زیادی قرار گرفته بود ،با ناراحتی سرش را تکان داد.
کاترین بیتوجه به حال بد او ،با صدای لرزانی گفت:
 خیلیخب ،دیگه میتونی بری .یادت نره که باید خودت رو درستپشت در قصر ظاهر کنی ،اگر موقع استفاده از مکان َبر فقط یهاشتباه
کنی...
روبی که تکتک صحبتهای شب گذشته با کاترین را به یاد داشت ،با
لحن قاطعانهای گفت:
 -اشتباهی در کار نیست ،قول میدم!
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روبی سعی کرد به او اطمینان بدهد؛ ولی بهنظر نمیآمد که کاترین

آسودهخاطر شده باشد .بدتر از او جاناتان بود که شباهت بسیاری به
ارواح پیدا کرده بود و با نگرانی به او نگاه میکرد.
روبی به بیفایدهبودن کارش ایمان داشت؛ اما با اینحال سری برای او
تکان داد و نگاه گذرایی به دوستانش انداخت .سپس با حالت دو از مرز
حفاظتی عبور کرده و مکانبر را بیرون آورد.
ترقههای کوچک اکنون در جیبش جیرینگجیرینگ صدا میکردند .باد
سردی موهای قهوهای بلندش را در هوا به اهتزاز درآورده بود و بخار
غلیظی از دهانش بیرون میآمد.
روبی لحظهای درنگ کرده و نفس عمیقی کشید ،سپس دلش را به دریا
زده و ضامن کوچک را کشید .بالفاصله هزارانتصویر با سرعت

سرسامآوری از مقابل چشمهایش عبور کردند ،روبی برای راحتی خیال
خود چشمهایش را بست و سعی کرد با تمام وجود ،تمام تمرکزش را بر
جایی که قرار بود در آن ظاهر شود بگذارد .ثانیهای بعد پایش به زمین
سفت برخورد کرده و تلوتلو خورد.
حتی حاال که از قرار معلوم به مکان مورد نظرش رسیده بود ،جرئت
بازکردن چشمهایش را نداشت؛ زیرا میترسید که از جایی بسیار دورتر از
قصر سردرآورده باشد ،و بدتر از آن حتی ممکن بود که درست در وسط

قصر نارسیسا ظاهر شده باشد.
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اما موضوع آن بود که تا وقتی چشمهایش را باز نمیکرد ،نمیفهمید که
آیا اشتباهی رخ داده است یا نه .روبی سعی کرد ضربان تند قلبش را

نادیده بگیرد و سپس به آهستگی الی پلکهایش را باز کرد.
با دیدن در طالییرنگ و عظیم قصر نفس راحتی کشید .انگار تالش و
تمرکزش برخالف تصور به نتیجه رسیده بود .روبی درست پشت در ورودی
قصر ظاهر شده بود.
احساس عجیبی داشت ،حسی که آمیخته به ترس و غرور بود .او اکنون
بسیار به نارسیسا نزدیک بود .عالوه بر تمام ترس و وحشتی که از او در
دل داشت ،حاال درست پشت در قصر او ایستاده و با شجاعت به پیکر

تیره و هراسانگیزش نگاه میکرد.

با تمام هوش و فراستی که روبی از نارسیسا سراغ داشت؛ ولی امکان

نداشت که او بتواند چنین چیزی را حدس بزند .آن هم درست در زمانی

که گمان میکرد بیشتر از هروقت دیگری به پیروزی نزدیک است .درست
در وقتی که فکر میکرد بزرگترین مانع را از سر راه برداشته است.
روبی با اینفکر پوزخندی زد و خود را پشت ستونهایی که در دوطرف در
قصر قرار داشتند ،پنهان کرد.
نفس سردش را بیرون فرستاد و روی زمین نشست .بنابر گفتهی کاترین،
دریچهی بسیاربزرگی که به انبار نیزهها راه داشت ،باید بین آنهمه علف
هرزی که روییده بودند ،پنهان میبود.
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روبی دستش را به زیر علفها فرو برده و شروع به گشتن کرد .زمین آنجا

چنان سرد بود که باعث شد دستهایش بیحس شوند؛ اما او دست از

جستجو نکشیده و مسیر بسیارطوالنی کنار دیوارهای سربهفلککشیدهی
قصر جستجو کرد ،تا آنکه درنهایت دستش به دستگیرهی فلزی آن
برخورد کرده و حس خوشایندی سراسر وجودش را پر کرد.

نمیدانست آنهمه حس شجاعت و اعتمادبهنفس از کجا آمده است.
روبی در آنلحظات فقط این را میفهمید که باید به جلو پیش برود؛

بیآنکه بترسد ،بیآنکه لحظهای برگردد و به عقب نگاه کند.

نتیجهی آنهمه احساس قوی و تکاندهنده ،این بود که روبی بیمعطلی

دستگیرهی فلزی دریچه را به سمت باال کشیده و در آن با صدای قیژقیژ

گوشخراشی باز شد .با آنکه اکنون حفرهی بزرگی در وسط آنهمه علف و
گیاه هرز خودنمایی میکرد؛ اما روبی اعتراف میکرد که تا قبل از بازشدن

دریچه ،آنقسمت را نیز جزیی از علفهای دیگر میپنداشت؛ زیرا روی در
چوبی دریچه ،پراز خزهها و گیاهان سبز و چسبناک بود.
روبی سرش را جلوتر برده و با دقت به فضای تاریک درون حفره نگاه کرد.

هیچچیز در آنتاریکی دیده نمیشد؛ اما روبی به راحتی میتوانست عبور
جریان هوا را از انتهای آنتونل احساس کند.
با دقت و احتیاط یکپایش را از دریچه آویزان کرد .برای کاری که
میخواست انجام بدهد تردید داشت؛ اما چارهی دیگری نیز وجود
نداشت؛ زیرا به هیچطریق دیگری نمیتواست عمق حفره را ارزیابی کند.

گرچه اگر موقعیت دیگری بود و همراهی داشت ،ترجیح میداد همانجا
بایستد و برای موفقیت و سالم ماندن او دعا کند؛ اما حاال که او نه
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همراهی داشت و نه وقت کافی برای تلف کردن؛ پس باید شجاعت

بیشتری به خرج داده و خودش وارد عمل میشد.

روبی نفس عمیقی کشید و سعی کرد به دلشورههایش اعتنایی نکند.
سپس پای دیگرش را از دریچه آویزان کرده و با یکی از دستهایش

دستگیرهی فلزی را گرفته و باال آورد تا به محض سقوطش ،دریچه بسته
شود .بستهشدن کامل دریچه ضروری بود ،به ایندلیل که ایناحتمال
وجود داشت که شبحهای شنلپوشی که به گفتهی کاترین ،در ساعت

مقرری از روز در آناطراف پرسه میزنند ،چشمشان به یکحفرهی سیاه و
توخالی بیفتد که میان علفهای سبز خودنمایی میکند.
زمانی که سعی داشت برای سقوط در آنگودال آماده شود ،دستی که با

آن لبهی دریچه را گرفته بود به شدت لرزید؛ اما روبی در یکلحظه،
بیآنکه به ترس و احساسات درونیاش اهمیتی بدهد ،دستهایش را
رها کرده و با جیغ بلند و ممتدی از آنفاصله سقوط کرد .دریچه درست
پس از افتادن او ،با صدای مهیبی بسته شد و همهچیز در فضای باالی
تونل مخفی ،به حالت عادی خود بازگشت.
روبی که هنوز جیغ میزد و با سرعت وحشتناکی به درون تونل سقوط
میکرد ،دستهایش را بیهوده در هوا تکان داد ،به امید آنکه دیوار تونل
اصال
را گرفته و خود را در همان فاصله نگه دارد؛ اما مشکل آنجا بود که
ً
بهنظر نمیآمد آنراه مخفی دیواری داشته باشد؛ زیرا برخالف تقالی بیش
از اندازهاش ،به جز هوا ،چیزی در دستهایش قرار نگرفت.
روبی که گمان میکرد تا آن لحظه بیش از بیستمتر از سطح زمین فاصله
گرفته باشد ،چشمهایش را بسته و منتظر سقوطی دردناک شد؛ اما
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برخالف انتظارش چندثانیهی بعد ،با شدت روی جسم نرمی فرود آمده و
صدای نفس عمیق و کشدارش در آنفضای سرد و مخوف پیچید.

عرق سرد از سرورویش میبارید و پهلوهایش تیر میکشید؛ اما خوشحال

بود که آنتشکهای نرم و لطیف مانع مرگ دردناکش شدند .گرچه او در

چنددقیقهی قبل ،مدام به خود میگفت که امکان ندارد جاناتان و کاترین،
راه خطرناکی را به او پیشنهاد کنند.
تشکها چنان گرم و لطیف بودند که دلش میخواست همانجا دراز
کشیده و سالها بخوابد؛ اما برخالف میلش ناچار شد که سر جایش
بنشیند و بعداز درنگ کوتاهی از جا بلند شود و به راهش ادامه دهد.
روبی بهمحض راهرفتن متوجه شد تمام زمین تونل پوشیده از همان
تشکها است .شاید به راستی آنها چندتشک گرمونرم نبودند؛ زیرا

همهجا چنان تاریک بود که هیچچیز دیده نمیشد .و روبیفقط چنین
چیزی را حدس میزد .با وجود آنکه اینموضوع در نظرش کمیعجیب و
غیرمعمول بود؛ اما وقتش را برای فکر کردن به آن تلف نکرد و دوباره به
راه افتاد.
چنددقیقهی بعد ،باد سردی وزید و روبیکمیخود را جمع کرد .آرزو میکرد
که آنراه مخفی هرچه زودتر تمام شود .او قصر وحشتناک اما گرم
نارسیسا را به آنمکان سرد و تاریک ترجیح میداد.

روبی سخت در فکر نقشهاش فرو رفته بود و مدام تکتک جزئیات را مرور

میکرد تا دچار اشتباهی نشود .از اینرو حتی نفهمید کی یکساعت در
آنتونل پیش رفته است؛ اما جدا از اینها هرکس دیگری جای او بود
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میتوانست صدای قدمهای سنگینی که بهطور ناگهانی در فضای اطرافش
پیچید را بشنود.

روبی با شنیدن آنصدا خشک شد .برای چندثانیه تصور کرد که چندنفر از

پشت به او نزدیک میشوند و به سرعت برگشت .هیچکس بهجز خودش

در آنتونل نبود ،شاید تاریکی مانع دید او میشد؛ اما اطمینان داشت که
اگر کسی در نزدیکی او ایستاده باشد ،میتواند حضورش را احساس کند.
روبی سعی کرد تمرکز کند و منبع صدا را پیدا کند ،حتی دیگر راه نرفت و
سعی کرد آرامتر نفس بکشد.
آنگاه بار دیگر آنصداها را شنید .صدا شبیه به صدای زوزهی باد و خرخر
حیوانات بود؛ اما منبع آن در تونل نبود ،صدا درست از باالی سر روبی

ً
ظاهرا چیزی جز یکسقف
میآمد که در آنظلمات دیده نمیشد؛ اما
سخت و محکم نبود.

امکان نداشت که هیچکدام از آنهایی که رژه میرفتند ،بتوانند حدس
بزنند که چندین متر پایینتر از آنها تنها دشمن ملکه و سرورشان ،در
کمال صحت و سالمت ،راه میرود و قصد دارد یکی از مهمترین و

باارزشترین زندانیهایشان را آزاد کند.
وضعیت عجیبی بود ،روبی در جایی ایستاده بود که چندمتر باالتر از آن،
همه قصد کشتن و صدمهزدن به او را داشتند .اینموقعیت جدید هم
ترسناک و هم هیجانانگیز بود.
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روبیکه بار دیگر در فکر عمیقی فرو میرفت ،با شنیدن صدای

گوشخراشی ،به خود آمده و سراپا گوش شد .صاحب آنصدا غرولندکنان

میگفت:
 برین عزیزای دلم ،برین .االن نوبت نگهبانی شماست .آهای! شما سهتاباید برین تو جنگل ،هرچقدر میتونین بگردین تا یکی از اونکثافتا رو گیر
بیارین .ملکه برای گیرانداختن اهالی کوهستان پاداش خوبی بهتون میده!
قلب روبی در سینه فرو ریخت .میتوانست حدس بزند که مخاطب
آنمرد چه کسانی هستند :شبحهای شنلپوش.
قبال هم صدای عجیب و غیرعادی آنها را شنیده بود و در آنلحظه
روبی
ً
تشخیص آن کار چندان دشواری نبود .فقط آرزو میکرد که هرگز با آنها
روبرو نشود؛ زیرا ندانستن هویت و ندیدن چهره واقعی آنها باعث

میشد که نسبت به وجودشان حس بدی داشته باشد.

ً
ظاهرا در اتاق مشغول
با گذشت چنددقیقه صدای آن مرد و شبحهایی که
پرواز بودند ،قطع شده و صدای کوبیدهشدن در بلند شد .روبی نفس
راحتی کشید و صورتش را با دست پوشاند.

شنیدن صدای آنها تأثیر بدی روی حس شجاعتش گذاشته بود ،دیگر

چیزی نمانده بود که از ادامهی راه پشیمان شود .اما از همانلحظهای که

چنین تصمیمی از ذهنش عبور کرد ،تصویر چهرههای کاترین ،جاناتان و
پدرش از مقابل چشمهایش گذشت .امکان نداشت که آنها را ناامید
کند؛ اما ترس از مرگ نیز چیزی بود که میتوانست هرکسی را از پا

بیندازد .روبی که بارها از دام مرگ گریخته بود ،آیا باز هم موفق به فرار از
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آن میشد؟ جواب این سؤال تنها در صورتی داده میشد که باز هم
شجاعت به خرج داده و به سمت هدفش پیش برود.

ترس آمیخته به وحشت دستهایش را پایین آورده و با
با احساس ِ
نگرانی به انتهای تونل چشم دوخت .روشنایی بسیارکم آن سمت گویای
آن بود که دیگر چیزی به انتهای راه باقی نمانده است.
روبی بار دیگر شروع به راهرفتن کرده و در همانحال چندبار نفس عمیق
کشیده و بارها خنجر کوچکش را لمس کرد .طولی نکشید که به انتهای

تونل رسیده و چشمش به دستگیرهی دیگری ،مشابه به همان که به
دریچه متصل بود ،افتاد .روبی متوجه شد که برای واردشدن به انبار

نیزهها ،کافی است که آن را به سمت باال بکشد.

زمانی که با انگشتهایش دستگیرهی فلزی را محکم گرفت ،تمام بدنش
لرزش شدیدی پیدا کرد.

سعی کرد خونسرد باشد و مدام نفس عمیق بکشد .آنگاه روی پنجهی
پاهایش ایستاده و با آخرین توانش ،دریچه را به سمت باال کشید.
از قرار معلوم هیچکس در انبار نبود .روبی به سرعت دستهایش را به
لبهی دریچه گرفته و کمیخود را باالتر کشید .سپس در یکلحظه پاهایش
را روی زمین سرد و سخت انبار انداخته و بهطور کامل از تونل خارج شد.

روبی همچنان که نفسنفس میزد ،دریچه را بسته و به دیوار پشت

سرش تکیه داد .ضربان قلبش با شدت در سینهاش میزد و حالش را
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دگرگون میکرد .باز هم سعی کرد آرام باشد و به عاقبتی که بیرون از انبار
نیزهها در انتظارش است ،بیاعتنا باشد.

نگاهش را دور آناتاق بسیارکوچک چرخاند و مشغول کندوکاو آن شد.
هرچند چیز چندانی برای دیدن وجود نداشت ،آنجا فقط یکاتاق ،با

دیوارهای سنگی و کفپوش تیرهرنگی بود که چندینوچند جعبهی بزرگ را
در آن گذاشته بودند .روبیاطمینان داشت که درون آنجعبهها پر از
نیزههای تیز و برنده است.
قدم بعدی نقشهاش بسیارخطرناک بود ،او باید در انبار را به آرامی باز
کرده و جوری از آنجا خارج میشد که کسی متوجه حضورش نشود ،بعد
از آن نیز باید خود را به سلول سباستین میرساند و گردنبند نارسیسا را

نابود میکرد .و بعد هردوی آنها باید بهطور نامحسوسی وارد اتاق سابق
لیانا ،و اقامتگاه فعلی نارسیسا میشدند و آینهی دوم را نیز از بین

میبردند.

صدای عجیبیاز گلوی روبیخارج شد و به آن فکر کرد که اگر بتوانند همه
اینکارها را بدون دیدهشدن انجام بدهند ،بیشک معجزهای رخ داده
است.

روبیکشانکشان خود را به در انبار رسانده و دستش را روی دستگیرهی
آن گذاشت؛ اما ناگهان فکر وحشتناکی به سرش زد« :اگر در انبار را قفل

کرده بودند چه؟ در آنصورت چطور میتوانست بدون جلب توجه از آنجا
خارج شود و خود را به سباستین برساند؟»
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ناخودآگاه فکرش به سمت ترقههای انفجاری رفته و جیب جلیقهاش را

لمس کرد .شاید ناچار میشد که از آنها استفاده کند؛ اما ...مگر جاناتان
نگفته بود که از آنها فقط برای انفجار قفل سلول سباستین استفاده کند؟
مگر تأکید نکرده بود که انفجار آنها صدای بلند و مهیبی ایجاد میکند که
فقط دیوارهای سنگی سیاهچال قادر به مهار آن است؟ اگر اکنون از آنها
استفاده میکرد چه پیش میآمد؟ آیا ممکن بود که صدای انفجار به کسی
نرسد؟ بیتردید این آرزویی محال بود ،روبی شک نداشت که بالفاصله

پساز انفجار صدها سرباز و شبح شنلپوش به انبار سرازیر میشوند .با

این فکر تکان محکمیخورده و دست لرزانش را حرکت داد.
برای خارجشدن راه دیگری به ذهنش نمیرسید .در صورت قفلبودن در
انبار ،باید این ریسک بزرگ را انجام میداد .البته راه دیگری نیز وجود
داشت ،آن هم این بود که راه آمده را برگردد و خیره به صورتهای ناامید

و دلسرد جاناتان ،کاترین و دوستانش ،بگوید:

 متأسفم ،در قفل بود و من نتونستم وارد بشم.حتی تصور چنین لحظهای او را به وحشت میانداخت .ترس و هراسش
از شکست چنان زیاد بود که بهطور ناگهانی دستگیره را پایین کشیده و
ثانیهای بعد ،همچون گلولهای که شلیک شود ،از درون انبار به بیرون
پرتاب شد.

خارجشدنش چنان غیرمنتظره بود که چندثانیهای گیج و مبهوت ماند و
فقط زمانی به خود آمد که صدای قدمهای یکی از سربازان به گوش

رسید .روبی بیتوجه به درد زانوهایش ،با سرعتی باور نکردنی به پشت
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دیواری که مسیر منتهی به سیاهچال را از راهپلهها جدا میکرد ،رساند و
نفسش را در سینه حبس کرد.

مرد قدبلندی با موهای بلوند و چشمهای آبی ،ناسزاگویان از در عظیم و

آهنی که به سیاهچال راه داشت ،بیرون آمده و آن را محکم به هم کوبید.
روبی که در دیوار سنگی پشت سرش فرو رفته بود ،به خوبی میتوانست
صدای زمزمههای او را بشنود:
 اون لعنتی رو اینجا زندانی کردن که بندازنش رو سر من! انگار هموناحمقایی که هنوز تو سلول خوابیدن کافی نیستن که حاال یکی دیگه هم
اضافه کردن ...صبر کن ...بذار چندوقتی بگذره خودم میدونم باهاش

چیکار کنم ...اونم میفرستم پیش بقیه ...فقط صبر کن...

روبیکه متعجب شده بود ،آنقدر او را نگاه کرد تا باالخره از راهپلهها

پایین رفته و در پاگرد اول ناپدید شد .زمانی که از رفتن آنمرد مطمئن
شد ،به سختی از جا برخاست .سپس به سرعت خود را به در آهنی
رسانده و آن را باز کرد .با واردشدن به آنجا موجی از سرمای گزنده به

صورتش برخورد کرد؛ اما روبی بیمعطلی در آهنی را بسته و چشمهایش

را بست.

از دیدن آنمرد چنان شوکه شده بود که هنوز ضربان قلبش به حالت
عادی بازنگشته بود.

چندثانیهای گذشت و زمانی که احساس کرد حالش کمی بهتر شده است،

الی پلکهایش را باز کرد.
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اولین چیزی که توجهش را جلب کرد ،راهپلهی سنگی و کجومعوجی بود

که در فاصلهی نزدیکی از او قرار داشت .پایین راهپله راهروی پهناور و

طویلی بود که معلوم نبود تا کجا امتداد یافته است ،زیرا نور سیاهچال
بسیار کم بود .روبی نگاهش را به سقف سیاهچال دوخت؛ اما چیزی بهجز

یکپوشش سنگی و ضخیم ندید ،هیچپنجره و یا محفظهای برای عبور
هوا و رساندن نور به آنجا وجود نداشت.

با احتیاط قدمی برداشته و از راهپله پایین رفت .پساز واردشدن به راهرو،
متوجه شد که کف آن را نیز با پوشش سنگی پوشاندهاند .و این باعث

میشد ،با هرقدمیکه برمیدارد درد زیادی را در کف پاهایش احساس
کند .انگار به راستی آنسیاهچال پایان زندگی زندانیان قصر بود؛ زیرا

سازندگان آن هیچراه گریزی باقی نگذاشته بودند.

روبی نفس عمیقی کشید و جلوتر رفت .در دوطرف راهرو ،سلولهای

زیادی قرار داشت که در هرکدام از آنها مردان و زنانی را زندانی کرده

بودند .روبی با نگرانی به درون سلول اول نگاه کرد .در لحظهی اول متوجه
هیچچیز غیرعادی نشد ،همهچیز به جز موشهای غولپیکری که از
درودیوار باال میرفتند طبیعی بود؛ به گونهای که انگار آنسلول را خالی
گذاشته بودند .اما با کمی دقت بیشتر روبی باالخره توانست زن

کوتاهقامتی را تشخیص دهد که در گوشهای از سلول ،خود را جمع کرده و
ً
ظاهرا خوابیده بود.

موهای سیاه و کدرش از آنفاصله همچون گلولهی پشمی بهنظر میرسید.
روبی با انزجار و ناراحتی نگاه از آن زن گرفته و به سلول مقابلش نگاه
کرد .مرد الغر و نحیفی روی زمین سلول نشسته بود و بیتوجه به حضور
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روبی که با وحشت به او مینگریست ،سعی داشت موشهایی را که از
سروکولش باال میرفتند گیر بیندازد.

روبی به تندی سرش را برگرداند و بر سرعتش افزود تا زودتر به سلول

بعدی برسد .در یکلحظه گمان کرد که او را پیدا کرده است؛ اما بعد به
یاد آورد که موهای سباستین مشکی است و هیکل مردانهاش بسیار
ورزیدهتر از آنپسر الغر و پژمرده است.
روبی جلوتر رفت و به پسری که به دیوار تکیه داده و آن را نوازش میکرد،
نگاه کرد .بهنظر میرسید که آنپسر جوان چیزی را با خود و یا دیوار
سلولش زمزمه میکند .موهای قهوهای روشنش روی صورتش ریخته شده

بودند و چشمهای عسلیاش بیروح و سرد بودند .حالت چهرهاش چنان

آرام و مظلوم بود که روبی ناخودآگاه حس دلسوزی زیادی را نسبت به او
در دلش احساس کرد.
دیگر بیش از آن نمیتوانست به آن پسر نگاه کند ،چشم از او برداشته و
باترسولرز به سلول مقابلش چشم دوخت .پیرمرد گوژپشتی روی زمین
افتاده و چشمهایش بسته بود .روبی مطمئن بود که او به خواب عمیق و
آرامی فرو نرفته است؛ زیرا کوچکترین تکانی نمیخورد و حتی نفس هم

نمیکشید .از قرار معلوم او یکی از قربانیان آن زندانبان بیحوصله و
خشمگین بود.
روبی آه عمیقی کشید و به سمت سلول بعدی پیش رفت ،هیچ دلش
نمیخواست که به انسانهای بختبرگشتهای که در آنسلولهای متعفن
گیر افتاده بودند نگاه کند؛ اما برای پیداکردن سباستین چارهی دیگری

وجود نداشت.
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در سلول بعدی نیز صحنهی خوشایندی انتظارش را نمیکشید .زن جوانی

در گوشهای نشسته بود و مدام به موهای سرش چنگ میزد .روبی فو ًرا

نگاه از او گرفت و به سراغ سلول بعدی رفت ،بعد از آن نیز چندینوچند

کامال وارد قسمتی از راهرو شد
سلول را جستوجو کرد ،تا جایی که دیگر
ً
که در تاریکی مطلق فرو رفته بود .در تمام آندقایق طاقتفرسا فقط یک

سؤال در سرش میچرخید« :تو کجایی؟»
و آنگاه پاسخ سؤالش را در سلولی دریافت کرد که هیچ ردی از
موشهای غولپیکر و حشرات آلوده در آن دیده نمیشد .آنسلول درست
مثل یکاتاق مجلل ،مرتب و تمیز بود .در گوشهی دیوار جــا*م و بشقاب
طالییرنگی دیده میشد که از قرار معلوم محتویات داخل آنها

دستنخورده باقی مانده بودند.
ً
ظاهرا
سباستین با لباسهایی آراسته ،در گوشهی سلولش دراز کشیده و
به خواب عمیقی فرو رفته بود.
با دیدن او چنان شوروشوقی در وجودش برپا شد که احتیاط را کنار
گذاشته و با صدای بلندی گفت:

 سباستین!سباستین با شنیدن صدای او تکان مختصری خورد؛ اما بیدار نشد .روبی
اینبار با صدای بلندتری فریاد زد:
 سباستین!][Type here

جدال نهایی

74

اینبار سر چندیننفر از سلولهای دیگر بیرون آمد تا دلیل آنجاروجنجال
را بفهمند .روبی متوجه شد که نفس خیلی از آنها حبس شده و با صدای
بلندی شروع به صحبت با یکدیگر کردهاند؛ اما او اهمیتی به آنها

کامال بیدار و هوشیار شده
نمیداد ،تمام توجه او به سباستین بود که حاال
ً
و با ترسی که هیچگاه در چهرهاش ندیده بود ،به اطرافش نگاه میکرد.

از قرار معلوم سباستین هنوز متوجه حضور روبی نشده بود؛ بنابراین روبی

بار دیگر او را صدا زده و با دستهایش میلههای سرد سلول را گرفت و
فشرد.

سباستین که تا چندثانیهی قبل ،درون سلولش را میجست ،اینبار رویش
را به سمت در سلولش برگرداند و ماتومبهوت ماند.
چهرهاش آنقدر رنگپریده و وحشتزده شده بود که روبی با نگرانی
پرسید:
 چی شده؟ حالت خوبه؟! آره ،معلومه که حالش خوبه .اون رو ول کن ،بیا اینجا ،من یهکارخصوصی باهات دارم!
اینجمله را مردی گفت که سرش به طرز حیرتآوری از الی میلهها بیرون
زده بود و مدام سرتاپای روبی را برانداز میکرد .موهای کثیف و درهم

گرهخوردهاش تا عرض شانههایش می رسید .صورتش چنان سیاه و کثیف
بود که چهرهاش مشخص نبود؛ اما روبی به راحتی میتوانست چشمهای
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سیاه شرورش را در صورتش تشخیص بدهد .از آنمرد بوی بد موش مرده

به مشام میرسید.

روبی با انزجار نگاه از او گرفته و متوجه شد که سباستین از جا بلند شده و

به سمت او میآید.

سرووضعش هیچشباهتی به یکزندانی نداشت .موهای کوتاه و سیاهش
مرتب بودند .صورتش به هیچوجه کثیف و لکهدار نبود .لباسهایش حتی

از همیشه مرتبتر بودند؛ اما بندهای باز و پارگی قسمتی از آن کمی به
چشم میآمد.
سباستین جلوتر آمد ،میلههای سلول را گرفته و درحالیکه مردمک
چشمهایش گشاد شده بودند ،با ناباوری گفت:
 روبی! با ...باورم نمیشه .تو ...تو اینجا چیکار میکنی؟روبی لبخند کــ*ـمرنگی به نگرانی او زده و گفت:
 -نگران من نباش ،از راه مطمئنی اومدم .هیچکس منو ندید.

 پس ما چی هستیم؟ ما که دیدیمت! اگه نیای اینجا قول میدم که هواربکشم و همهشون رو بکشونم اینجا.

در یکلحظه صورت سباستین از شدت خشم کجوکوله شد و دهانش را باز
کرد تا ناسزایی نثار آن مرد کند؛ اما روبی با دست جلوی دهان او را گرفته

و رو به آن مرد نفرتانگیز ،با لحن خشنی گفت:
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 محض اطالعت ایندیوارا نفوذناپذیرن!سپس برگشته و لبخند مهربانی به سباستین زد.
سباستین که آشکارا جا خورده بود ،نگاه تیزی به آنمرد انداخت که
ماتومبهوت مانده بود .از قرار معلوم او هیچتصوری از دیوارهای
نفوذناپذیر نداشت.
آنگاه خیره به صورت مشتاق روبی گفت:
 نباید میاومدی ،نباید جونت رو بهخاطر آدم بیارزشی مثل من به خطرمینداختی ،میفهمی؟
روبی از فریاد نابهنگام او دلگیر نشد ،فقط لبخند وسیعتری زده و
دستهایش را روی دستهای او گذاشت .در اینلحظه سباستین تکان
محکمی خورد .او با هیجان و لحن مشتاقانهای گفت:
 تو بیارزش نیستی .فقط گم شدی؛ ولی حاال پیدا شدی! تو باید برگردی،من میتونم نجاتت بدم.
روبی ساکت ماند تا تأثیر حرفهایش را بر روی او ببیند؛ اما بهنظر
نمیرسید که سباستین هیچکدام از حرفهای او را به درستی درک کرده
باشد؛ زیرا در چهرهاش حیرت و ناباوری موج میزد.
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پساز چنددقیقه سکوت مطلق ،سباستین خندهی خشک و کوتاهی کرده

و گفت:

 من متوجهی منظورت نمیشم .من ...منظورت چیه که من گم شدم؟ حاالچطوری پیدا شدم؟ تو برای چی اومدی؟

روبی که از گیجی او کالفه شده بود ،به تندی گفت:
فعال باید بری کنار تا بتونم در رو باز کنم.
 وقت برای صحبت زیاده.ً
سباستین با تعجب به ترقههای کوچکی که کف دستهای او بودند ،نگاه

کرده و گفت:

 میخوای با اینا چیکار کنی؟ اگه بری عقب و منتظر بمونی ،خودت میفهمی.سباستین از حرفهای او سر درنمیآورد .فقط همین را میدانست که برای
فهمیدن هدف واقعی او باید عقب بایستد و منتظر بماند.

روبی ترقهها را در مشتش فشرده و نگاهی به اطرافش انداخت .اکنون

دیگر نیمی از زندانیها سرشان را بیرون آورده و با کنجکاوی به آنها نگاه
میکردند .مردمک چشمهای آن مرد نیز با سرعت در حدقه میچرخید.
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روبی نفس عمیقی کشیده و لبخند کوتاه و اطمینانبخشی به چهرهی

نگران سباستین زد .سپس چندینمتر از سلول فاصله گرفته و با دقت و
بررسی بسیاری ،ترقهها را به سمت قفل بزرگ در سلول او پرتاب کرد.
حتی یکثانیه هم طول نکشید ،در یکلحظه انفجار کوچکی رخ داد و
صدای مهیبی در کل سیاهچال پیچید .گردوغبار همهجا را فراگرفته بود،
روبی میتوانست صدای همهمهی زندانیان دیگر را بشنود ،حتی
میتوانست صدای نعرهی آنمرد را میان باقی صداهای دیگر تشخیص
دهد .او فریاد میزد:

 انفجار! انفجار! مهاجما به ما حمله کردن! سقفامون داره روی سرمونخراب میشه! یکی کمکمون کنه!

روبی به نعرههای آنمرد اعتنایی نکرد ،دوید و خود را به سلول سباستین

رساند که دیگر شباهتی به یکسلول نداشت .در آن به صورت کامل از بین

رفته و قطعههای بزرگ و کوچک میلههایش اینطرف و آنطرف راهرو به
چشم میخورد.
روبی باعجله به سباستین نزدیک شده و در مقابل چشمهای
حیرتزدهاش ،لبخندی به پهنای صورتش زد و گفت:
 حاال دیگه فقط یه کار مونده که باید انجام بشه.سباستین به او نگاه کرد ،اما نپرسید که قدم بعدی چیست؛ زیرا هنوز از

شوک اتفاقات پیشآمده بیرون نیامده بود .اما روبی احساس او را به
هیچوجه درک نمیکرد .چیزی برای نفهمیدن وجود نداشت .مگر
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سباستین نمیخواست از آنسلول نجات پیدا کند؟ مگر قصد نداشت

همهچیز را راجعبه پدرومادرش بفهمد؟ پس حاال چرا اینطور ماتومبهوت
مانده بود؟
 باید اون گردنبند رو از گردنت دربیاری.سباستین با شنیدن اینجمله جوری به او نگاه کرد که انگار پاک عقلش را
از دست داده است .به طور ناگهانی آثار ترس و نگرانی در چهرهاش

پدیدار شده و گفت:

 تو ...تو چی داری میگی؟!روبی که میدانست اکنون تکتک دقیقهها و ثانیههایشان باارزش است،
بیمعطلی پاسخ داد:
 تو درست میگفتی .نارسیسا نمیخواست بذاره بفهمی که کی هستی.اون مانع تو شد؛ چون افشاشدن حقیقت مساوی با نابودیش بود.
لحظهای سکوت برقرار شد ،در اینزمان مرد بار دیگر نعره زد:
 اوهوی! بازم از اونترقهها داری؟روبی و سباستین که به یکدیگر خیره شده بودند ،صدای او را نشنیدند.
سباستین که گویی کمکم از حالت اغما بیرون میآمد ،با صدای لرزانی

پرسید:
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 ولی تو میدونی که من کیام ،درسته؟ برای همین هم اومدی.روبی سرش را به نشانهی مثبت تکان داد و قلب سباستین در سینه فرو
ریخت .باالخره قرار بود که بداند ،دیگر میتوانست بفهمد والدینش چه

کسانی بودند و خودش از کجا به اینجا رسیده است .دیگر توان صحبت

کردن را نداشت ،در آنلحظات فقط دوکلمه را توانست به زبان بیاورد:
 ادامه بده...روبی باعجله برگشت و نگاه سریعی به در سیاهچال انداخت ،سپس به
سلول بازگشته و تندتند گفت:
 نمیتونم همهش رو با جزئیات برات بگم؛ چون حتی من هم دقیقاًنمیدونم که چه اتفاقی افتاده .چیزی که جاناتان به من گفت این بود که
سالها پیش...

 جاناتان؟سباستین که بار دیگر با شنیدن این نام ،منقلب شده بود ،با اشتیاق به
دهان روبی چشم دوخت .روبی نیز لبخند مهرآمیزی به او زد و گفت:
 جاناتان ...پدرت.شنیدن نام پدرش ،احساسی ناب و تازه را در وجودش ایجاد میکرد .انگار

میدانست ،انگار از مدتها پیش میدانست که خود اوست .از همان بار
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اولی که او را دیده بود .دیگر نمیتوانست سر پا بایستد ،بیاراده روی

زمین نشسته و به نقطهی نامعلومی خیره ماند و لبخند زد.

روبی از عکسالعمل او در مقابل شنیدن نام پدرش خوشحال بود؛ اما
موضوع آن بود که دیگر وقتی باقی نمانده بود؛ بنابراین سعی کرد با

سرعت بیشتری همهچیز را برای او توضیح بدهد:
 -سالها پیش وقتی جنگ بین ملکه و نارسیسا شروع شد ،همهی مردم

رو از قصر خارج کردن .تنها کسایی که اینجا موندن ،ملکه ،پرنسس لیانا و

چندتا از وزرا و فرماندهها و ...خانوادهی تو بودن.
تو اونموقع خیلیکوچیک بودی ...فقط چهارسالت بود .جاناتان تو و
مادرتو توی اتاق کاترین مخفی کرد؛ اما خبر نداشت که نارسیسا و
افرادش از راه مخفی اتاق خود ملکه وارد قصر میشن.
لبخند سباستین روی لبش خشک شده و بار دیگر ایستاد .روبی که از
حالت چهرهی او ترسیده بود ،با صدای بسیارآهستهای گفت:
 وقتی ...وقتی اونا وارد اتاق ملکه شدن ،فقط تو و مادرت ...توی اتاقبودین و ...و خب...
 بعدش چی شد؟روبی که تحت فشار شدیدی بوده و تا به آنلحظه مدام چشمهایش را

برهم میفشرد ،با صدای بسیارضعیفی گفت:
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 اون تو رو با خودش برد و ...و...سباستین میتوانست حدس بزند که بعد از آن ،چه پیش آمده است.
انگار میتوانست تکتک آنلحظات را تجسم کند .نارسیسا مادرش را به
قتل رسانده بود و او در عالم کودکی بیخبر از همهجا گمان میکرد که

نارسیسا فرشتهی نجات اوست .درحالیکه در تمام اینمدت خود او باعث
از دست رفتن والدینش شده بود .اما موضوعی بود که آن را نمیفهمید.
اگر نارسیسا مادرش را کشته و به راحتی از روی جسدش عبور کرده بود،

پس چرا خود او را زنده گذاشت؟ چرا سالها او را نزدیک خود نگه داشته
و با وجود کینهای که از ملکه کاترین و پدرش به دل داشت ،لطف و
محبتش را شامل حال او کرده بود؟
سباستین برای هیچکدام از سؤالهایش جوابی نداشت؛ اما مطمئن بود
که روبی میتواند پاسخ سؤالش را بدهد .پس با صدای گرفتهای پرسید:
 پس چرا این همه سال زنده نگهم داشت؟ چرا منو هم مثل مادرمنکشت؟ چرا؟
سباستین در کمال تعجب متوجه شد که بغض بدی راه گلویش را بسته
است و پس از آن ،دیگر قادر نیست کوچکترین پرسشی را مطرح کند.
روبی که کمابیش حال او را درک میکرد ،با نفرت گفت:
 برای اینکه بهت نیاز داشت؛ چون میدونست پدرت یک جادوگره واحتماال نیروهاش به تو هم رسیده .اون فقط میخواست قدرت خودش رو
ً
صدبرابر بیشتر کنه ...به وسیلهی اینگردنبند.
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سباستین ناگهان با شنیدن حقیقتی که نارسیسا سالها از او مخفی نگه

داشته بود ،احساس کرد چیزی در وجودش شکسته و هزارتکه شده است.

بیخبری و ناآگاهیاش از زندگی گذشته چنان خدشهای به روحش وارد
کرده بود که جبران نشدنی بود .پس دلیل آنهمه نزدیکی و محبت خود
او نبود ،بلکه نیرویی بود که به وسیله آن میتوانست قدرتش را افزایش

بدهد.
همیشه میدانست که نارسیسا برای رسیدن به قدرت و نیروی بیشتر تا

چه حد پیشروی میکند؛ اما باز هم شنیدن اینحقایق همچون آواری بود
که مدام بر سرش خراب میشد.
روبی نگاه التماسآمیزی به او انداخته و گفت:

 سباستین ،ما دیگه وقتی برای تلف کردن نداریم .هرلحظه ممکنه بفهمنکه من وارد قصر شدم .باید درش بیاری ،باید ایناتصال لعنتی رو از بین

ببری ،باید تمومش کنی!
تکتک جمالت روبی همچون زنگ خطری در گوشش میپیچید و او را در

انجام کارش مصممتر میکرد .تنها کاری که برای ضربه به او از دستش
برمیآمد ،تنها کاری که با آن میتوانست انتقام مرگ مادرش و تبعید
پدرش را بگیرد.

دیگر درد و عذابی که خودش قرار بود بکشد اهمیتی نداشت .اگر با اینکار
میتوانست او را آزار بدهد ،پس بیمعطلی انجامش میداد .حتی اگر بعد
از آن میمرد ،حتی اگر هیچگاه پدرش را نمیدید؛ نابودی قدرت نارسیسا
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که بزرگترین ضعفش به شمار میرفت ،تنها چیزی بود که با آن

میتوانست زندگی گذشتهاش را جبران کند.

سباستین نگاهی به صورت دلواپس روبی انداخته و دستش را به سمت

گردنبند دراز کرد.

روبی هنوز میتوانست صدای پچپچها و نعرههای آن مرد را بشنود؛ اما
در آنلحظه تنها چیزی که اهمیت داشت ،سباستین بود که دستش را

روی گردنبند گذاشته و هرلحظه ممکن بود اتصال را بهطور کامل قطع
کند.
سباستین نفس عمیقی کشید ،چشمهایش را بست و با آخرین قدرتش
نشان را به سمت عقب کشید تا از پوستش جدا شود.

در یکلحظه چنان فریادی از سر درد و سوزش گردنش کشید که روبی
تکان محکمی خورده و با ترس به دیوار پشت سرش چسبید.
سباستین پس از آنکه انعکاس صدایش رو به خاموشی رفت ،لحظهای

مکث کرد .با تمام تالشی که کرده بود ،هنوز بیشتر قسمتهای نشان به
گردنش وصل بود و همان کوشش کم باعث شده بود که درد در تمام

نقاط سروگردنش پخش شود و به نفسنفس بیفتد.
روبی که از دیدن حالت چهرهی او وحشت کرده بود ،جلو رفت تا حالش
را بپرسد؛ اما سباستین دستش را برای توقف او تکان داد و روبی در همان

نقطه میخکوب شد.
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سباستین دوال شد و چندنفس عمیق و طوالنی کشید .درد گردنش چنان

زیاد بود که حس میکرد هرلحظه ممکن است از بدنش جدا شود.

اما حاال که برای نابودی نارسیسا چنین رنجی را به جان خریده بود ،باید

تا آخرش پیش میرفت .باید آناتصال را برای همیشه قطع میکرد.

بنابراین بار دیگر نفسش را در سینه حبس کرد و سعی کرد نیروی درونش
را پیدا کند ،نیرویی که سالها سرکوب شده و حاال منتظر یکاشاره از
سوی او بود.
در یکلحظه گمان کرد آب خنک و روانی از تمام رگهایش عبور میکند.
سباستین میتوانست حرکت آن را در وجودش احساس کند .دیگر

میدانست باید چه کار کند ،اکنون دریافته بود که چطور باید گردنبند را
از خود جدا کند .مگر او یکجادوگر نبود؟ پس فقط باید اراده میکرد،
فقط باید میخواست تا اینکار انجام شود.
روبی از آنسوی دیوار سلول با نگرانی به سباستین نگاه میکرد .ترس و
دلواپسیاش برای گیرافتادن یکطرف ،اما جداشدن آنگردنبند
طلسمشده چیزی بود که بینهایت خواستارش بود .در آنلحظات نیز فقط
دعا میکرد که سباستین تسلیم نشده و مقاومت کند.

طولی نکشید که دستهای لرزان سباستین دوباره به سمت گردنش دراز

شد و آنگاه...

بار دیگر فریاد دردآلودش در تمام سیاهچال پیچید.
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کامال سرخ شده و
کامال متفاوت بود .صورتش
اما اینبار با دفعهی قبل
ً
ً
رگ گردنش متورم شده بود .نبض شقیقهاش به شدت میزد و نالههایش
لحظهای متوقف نمیشد.
روبی با دیدن او در آنوضعیت ناخودآگاه به گریه افتاد .دلش میخواست
چشمهایش را ببندد و زجرکشیدنش را نبیند .دلش میخواست
گوشهایش را بگیرد و آننالههای سوزناک را نشنود؛ اما امکان نداشت؛
دادوفریادهای سباستین چنان بلند بود که حتی باعث تعجب و حیرت

باقی زندانیان شده بود.

روبی که دیگر طاقت نداشت ،جیغ کوتاهی کشید و از جا پرید تا مانع او
شود؛ اما ناگهان نیرویی همچون صاعقه به بدنش اصابت کرده و او را

محکم به دیوار مقابلش کوبید.
شدت برخوردش با دیوار آنقدر زیاد بود که تا چندلحظه گیج و منگ شد.

ً
فورا فهمید که دیگر خبری از آننعرههای
اما پساز گذشت چندثانیه

کامال ساکت شده بود .روبی که هنوز روی
دلخراش نیست .سباستین
ً
زمین افتاده بود جرئت برگشتن را نداشت.

او با ناتوانی روی زمین نشست .شانهی سمت چپش درد زیادی داشت؛
اما بیآنکه اهمیتی به آن بدهد از جا برخاسته و رویش را به سمت دیگر
سلول برگرداند و ...قلبش در سینه فرو ریخت.

گردنبند درخشان نارسیسا اکنون روی زمین افتاده بود .باورش نمیشد که

تمام شده است ،که باالخره موفق شدهاند آن پیوند را از بین ببرند.
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روبی دلش میخواست ساعتها همانجا بایستد و به اینحقیقت

خوشایند بیندیشد که دیگر هیچنیرویی در بدن نارسیسا وجود ندارد ،او
اکنون دیگر با تمام کسانی که ضعیف و حقیر میپنداشت ،هیچفرقی

نداشت.
اما روبی برای اندیشیدن به اینمسئله فرصتی نیافت؛ زیرا همانلحظه
چشمش به جسم بیحال سباستین افتاد که به شدت میلرزید و تکان
میخورد.
با عجله خود را به او رساند و سرش را روی پاهایش گذاشت .چشمهایش
بسته بودند؛ اما دندانهایش مدام به هم میخوردند و با وجود سرمای

سیاهچال ،عرق از سرورویش میریخت.

روبی که بار دیگر به گریه افتاده بود ،با التماس او را صدا زد ،اما سباستین

جوابی نداد .اگرچه اشتیاق زیادی برای اینکار در وجودش بود؛ اما حقیقتاً
توانایی سخن گفتن با روبی را نداشت .سرش سنگین بود و مغزش چنان

ُکند کار میکرد که صدای او را از فرسخها دورتر میشنید .دمای بدنش

هرلحظه باالتر میرفت .آرزو میکرد که بتواند چشمهایش را باز کند؛ اما

قبل از آنکه بتواند کوچکترین تالشی بکند ،تصویر زنی با مو و چشمهای

قهوهای روشن از ذهنش گذشت و صدای لطیف و دخترانهاش در سرش
پیچید:
 اینا نه! اجازه نمیدم با اینا بازی کنه!جولیا جیغوویغکنان این را گفت و با حالتی قهرآمیز وارد خانهی کوچک و
زیبایشان شد .جاناتان که چهارجوندهی کوچک را با زور و مشقت در
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بــ*غــلش نگه داشته بود ،عرق پیشانیاش را پاک کرد .و جوندهها

بالفاصله از آغوشش به پایین پریده و درحالیکه به او ناسزا میگفتند،

پرچینهای خانه را دور زدند و از نظر ناپدید شدند .سپس لبخند بیرمقی
زد و او نیز وارد خانه شد.
جولیا اکنون روی صندلی نشسته و سباستین نوزاد را در آغوشش تکان
میداد.
 آخه عزیزم ،چرا نباید باهاشون بازی کنه؟ اونا که خیلیدوستداشتنیان.
جولیا پشت چشم نازک کرده و با عصبانیت گفت:
 آره ،مخصوصاً زمانی که به آدم فحش و بدوبیراه میگن! نمیخوامسباستین اینچیزا رو یاد بگیره.

جاناتان نگاهی لبریز از محبت به همسرش انداخته و آرامآرام به او
نزدیک شد .سپس کنارش نشسته و درحالیکه موهایش را از صورتش

کنار میزد ،نجواکنان گفت:
 -هرچی تو بگی ،قبوله.

جولیا لبخندی زد که زیباییاش را چندینبرابر کرد .جاناتان نیز جلوتر رفته
و فاصلهی بینشان را طی کرد ،اکنون سباستین در آغوش مادرش با
هیجان دستوپا میزد.
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و در همانلحظه ،سباستین جوان در آغوش روبی غلتی زده و با بیقراری
سرش را تکان داد؛ اما چشمهایش را باز نکرد.

روبی هنوز با التماس او را صدا میزد؛ اما سباستین بار دیگر به فضای

صمیمانهی خانه و آغوش گرم مادرش بازگشته بود.

 پسر کوچیک من یه قهرمانه ،مگه نه؟ تو قراره قهرمان من و باباتباشی ،درسته؟ میخوای کاری کنی که ما بهت افتخار کنیم.
جولیا خندهکنان صورتش را به صورت سباستین چسبانده و باعث شد او
با حالت بامزهای بینیاش را بخاراند.
صحنهی مقابلش تغییر کرد .اینبار میان چندینفرد خشمگین و بیرحم
احاطه شده بودند .مادرش او را روی صندلی گذاشته و با چشمهای

خیس از اشک به او خیره ماند و گفت:

 منو ببخش پسرم ،مجبورم تنهات بذارم؛ اما پدرت به زودی میاد دنبالت؛پس گریه نکن و آروم باش ...آروم باش سباستین.
اما سباستین نمیتوانست آرام باشد ،نمیتوانست تصویر چهرهی زیبا و
آرام مادرش که به وضوح در مقابل صورتش قرار گرفته بود را ببیند و آرام

باشد .درد همچون شمشیر گداختهای به جایجای بدنش ضربه میزد ،اما
نمیمرد ...هرگز نمیمرد و ایندرد تا ابد ادامه می یافت .کاش فرصت
داشت طعم محبت او را به طور کامل بچشد! کاش در زمان جدایی آنقدر

بزرگ شده بود که بتواند غم از دست دادن او را درک کند!
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 سباستین؟صدای روبی برایش هرلحظه واضحتر و بلندتر میشد .او بار دیگر در حال
بازگشت به فضای سرد و تاریک سلولش بود؛ سلولی که هفتههای زیادی
را در آن گذرانده بود.

روبی که هنوز در حال گریه و التماس بود ،با دیدن چشمهای نیمهباز
سباستین نالهای کرد و با صدای ضعیفی گفت:
 سباستین!چشمهای باز سباستین مستقیماً به چشمهای قهوهای روبی دوخته شده
بود .هردو بیآنکه حرفی بزنند به یکدیگر خیره شده بودند .اما هنوز
ثانیهای نگذشته بود که اشک در چشمهای سباستین حلقه زد و باعث
تعجب و سردرگمی روبی شد.

به یاد آوردن گذشته و دیدن لحظات خوش پدرومادرش چنان تأثیری بر
وجودش گذاشته بود که در تمام عمرش نظیر آن را تجربه نکرده بود .انگار

پساز بیستسال دوباره متولد شده بود؛ تولدی دوباره .با اینتفاوت که
دیگر مادری نداشت که برایش قصه بگوید و او را در آغوشش بخواباند.

اکنون پدری در کنارش نبود که از او در مقابل صدمات نارسیسا و افرادش

حمایت کند.

حس عجیبی داشت .گویی پساز کندهشدن نشان ،پردهی تیره و کدری از

مقابل چشم هایش کنار رفته بود.
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 سباستین ،حالت خوبه؟ تو ...صدای منو میشنوی؟سباستین بینیاش را باال کشیده و با چشمهایی که از شدت گریه و درد،
سرخ شده بودند ،سرش را تکان داد.
روبی نفس راحتی کشید و کمک کرد تا او بنشیند.
سباستین نیز به زحمت سرش را از روی پاهای روبی بلند کرد و با تکیه بر

او روی زمین نشست.

 فکر میکنی بتونی راه بری؟سباستین از آنفاصله نگاهی به صورت خیس و لکهدار روبی انداخته و با
صدای ضعیفی گفت:
 اگه کمکم کنی ،آره.روبی با همان صورت اشکآلود خندید و دستهایش را دور کــ*ـمر او
حلقه کرد .تحمل وزن سباستین برای او که جثهای کوچک داشت

خیلیسخت بود؛ اما به ناچار تمام قدرتش را در پاهایش ریخته و او را
بلند کرد.
اگرچه سباستین تمام تالشش را کرده بود که روی پاهای خودش بایستد؛
اما همان سنگینی کم نیز باعث شده بود که کــ*ـمر روبی اندکی خم
شود.
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 بریم؟سباستین که از شدت ضعف و ناتوانی نمیتوانست صحبت کند ،فقط
سرش را تکان داد .روبی پس از موافقت او با سرعت بسیارکمی شروع به

راهرفتن کرد و از آنسلول ویرانشده خارج شد.

به محض بیرونآمدن آنها ،صدای دادوفریاد اعتراضآمیز آنمرد و
غرولندهای باقی افراد نیز بلند شد.
 آهای! کجا داری میبریش؟ بیا اینجا! بیا در این سلول رو باز کن! گفتمبیا اینجا بازش کن!
روبی با شنیدن نعرهی دلهرهآور آن مرد ،با ترس برگشت؛ اما سباستین به
سختی زمزمه کرد:
 بهش توجه نکن ،فقط راهت رو برو.ً
فورا رویش
در صدای سباستین اطمینان و جدیتی بود که باعث شد روبی
را برگرداند و به راهش ادامه دهد.

طولی نکشید که از مسیر تاریک و خفقانآور سیاهچال گذشتند و به

راهپلهی سنگی رسیدند.

گذشتن از پلهها با وجود وزن زیاد سباستین ،بسیار سخت و دشوار بود؛

اما روبی بیآنکه به روی خودش بیاورد ،یکیاز دستهای سباستین را دور
گردنش انداخته و به زحمت از پلههای سنگی باال رفت.
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او روی هرکدام از پلهها اندکی توقف کرده و نفس عمیقی میکشید،
سپس دوباره به راه میافتاد و سباستین را با خود به سمت در ورودی
سیاهچال میکشاند.
وقتی به در آهنی رسیدند ،روبی به نفسنفس افتاده بود .او درحالیکه با
یکدست پهلوهایش را میمالید ،نگاهی به صورت درهم و بیحال
سباستین انداخت و گفت:
 از اینجا به بعدش یهکم سخت میشه.کامال باز شدند ،روبی با صدای آهستهای
وقتی چشمهای سیاه سباستین
ً
توضیح داد:

 ببین ،یهچیزی رو یادم رفت بهت بگم ...ما باید وارد اتاق نارسیسابشیم...
 چی؟!سباستین با صدای نسبتاً بلندی این را گفت و نزدیک بود کــ*ـمرش از
حلقهی دست دردناک روبی خارج شود که به موقع او را گرفته و گفت:
 آرومتر!سباستین بیتوجه به لحن هشداردهندهی روبیگفت:
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 عقلت رو از دست دادی؟ همین االنش هم معلوم نیست که اونبیرونچه خبر شده ،اونوقت تو...

 چارهی دیگهای نداریم ،این مأموریتیه که پدرت به عهدهی من گذاشته.سباستین سعی کرد دگرگونی حالش نسبت به شنیدن نام پدرش را نادیده
بگیرد و با صدای ضعیفی گفت:
 اینجوری هردومون رو به کشتن میدی.روبیکه دیگر تحمل ایستادن را نداشت ،با تعجب گفت:
 فکر میکردم مرگ برات اهمیتی نداره.سباستین اخمیکرد و به تندی گفت:
 آره؛ ولی نه االن که فقط یهقدم تا رسیدن به پد ...جاناتان مونده.سباستین بیاراده به جای کلمهی پدر ،نام او را گفت؛ زیرا احساس میکرد
که هنوز برای به کار بردن اینکلمه ،خیلیزود است.
روبی بیتوجه به تغییر کلمات او ،با جدیت سرش را تکان داد و گفت:
 -اگه بخوای میتونم تو رو زودتر بفرستم تا بری؛ ولی من باید بمونم و

اینکار رو تموم کنم.
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سباستین که دلیل لجبازی او را نمیفهمید ،با عصبانیت گفت:
 نمیفهمم ،دلیل این همه اصرار چیه؟ دلیلش روزیه که بخوایم دوباره وارد اینقصر بشیم و ...ببین االننمیتونم واسهت توضیح بدم؛ ولی ...من باید اینجا بمونم .تو هم یا
میتونی با من بمونی یا میتونی بری و...
 خیلیخب! خیلیخب! باشه .فقط مراقب باش که کوچکترین اشتباهینکنی؛ چون در اونصورت جفتمون رو به کشتن میدی.
سباستین که ناتوانتر از پیش شده بود با عصبانیت این را گفت.
روبیاز شدت ترس و اضطراب تهوع پیدا کرده بود و با شنیدن اینجمله

به هیچوجه حالش بهتر نشد؛ اما برای متقاعدکردن سباستین ،با صدای
بسیار آهسته و لحن نامطمئنی گفت:
 -فکر همهجاش رو کردم.

سپس رویش را برگرداند تا چشمش به حالت تردیدآمیز صورت او نیفتد.
روبیدست لرزانش را روی دستگیرهی در سیاهچال گذاشت و گفت:
 آمادهای؟ آ...آره.][Type here
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روبی با نگرانی نگاهی به چهرهی رنگپریدهی او انداخت و آنگاه...
در آهنی را باز کرد.
با بازشدن در و واردشدن به راهرو ،موجی از هوای گرم و مطبوع به
صورتشان خورد.
او و سباستین آرام و آهسته به سمت پلکان به راه افتادند .هردوی آنها
بدون ایجاد کوچکترین صدایی راه میرفتند .گرچه ظاهرشان آرام و
خونسرد بود؛ اما در درونشان جوشوخروشی بر پا بود که ریشه در
نگرانی و اضطراب بیش از اندازهشان داشت.

قصر در سکوت مطلق فرو رفته بود .همهجا به طرز غیرعادی آرام و

بیسروصدا بود ،چیزی که با وجود پرواز مکرر شبحهای شنلپوش و رژهی
سربازان ،محال بهنظر میرسید .سباستین در همان حال نیز میتوانست
سنگینی فضای پیرامونشان را احساس کند.
بیشتر از هرکس دیگری میتوانست درک کند و بفهمد که این آرامش
قبلاز طوفان است.
روبی پایش را روی آخرین پله گذاشته و با احتیاط نگاهی به راهروی
طبقهی سوم انداخت .آنجا نیز مثل تمامی قسمتهای قصر ،خلوت و
بیسروصدا بود .انگار همهی اهالی قصر در خوابی عمیق فرورفته بودند.
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سباستین که از پشت دیوار مرمری نزدیک پلکان ،به راهرو چشم دوخته

بود ،بیاختیار فشاری به دستهای روبی وارد کرده و گفت:
 -روبی ،بیا ...باید بریم.

روبی که از خوششانسی خود ،سرمست و شادمان بود ،خندهی
ناباورانهای کرده و گفت:
 شوخیت گرفته؟ حاال که اینقدر نزدیکیم؟ حاال که شانس بهمون روکرده؟
سباستین دستش را به دیوار گرفته و درحالیکه سعی داشت تعادلش را
حفظ کند ،با نگرانی گفت:
 این شانس نیست ،یهتلهست .اونا ...اونا دارن میان.روبی که از حرفهای او سر درنیاورده بود ،حالت جدی به خود گرفت و
خواست او را از اشتباه دربیاورد که ناگهان با شنیدن صدای عجیبی،
ضربان قلبش شدت گرفت.

 خودشونن! روبی! عجله کن ،درش بیار.سباستین با اشاره به مکانبر ،با صدای لرزانی فریاد زد و روبی را
ماتومبهوت کرد.
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روبی که خشکش زده بود ،سباستین را رها کرد و خواست مکانبر را از
جیب لباسش بیرون بیاورد؛ اما...

به هیچطریقی نمیتوانست خودش را راضی کند که اینگونه از مهلکه

بگریزد و نقشهاش را عملی نکند .فکر آنکه نتواند آن آینه را از بین ببرد
ناامید و دلسردش میکرد .امکان نداشت که اینگونه همهچیز را رها
کرده و برای حفظ جانش فرار کند .او باید کار ناتمامش را به پایان

میرساند.
در یکلحظهی حساس تصمیمش را گرفته و درحالیکه مکانبر را به زور
در دستهای سباستین میگذاشت ،با عجله گفت:
 تو برو ،من ...من نمیتونم .باید تمومش کنم ...باید! روبی نه!روبی سباستین را با همان ضعف و ناتوانیاش رها کرده و به سمت
انتهای راهرو دوید؛ اما درست قبل از بتواند وارد اتاق نارسیسا شود ،خود

او با چشمهایی سرخ و لبهایی برهم فشرده ،در ابتدای راهرو ظاهر شد.
روبی احساس کرد ضربان قلبش از کار افتاده است ،حس کرد تمام بدنش
یخ زده و دیگر هیچگاه قادر به تکاندادن هیچکدام از اعضای بدنش

نیست .نارسیسا در فاصلهی دوری از او و در چندقدمی سباستین ایستاده
و با بهت و حیرت به او نگاه میکرد.
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روبی میدانست چه چیزی تا اینحد او را متعجب کرده است .قرار نبود
روبی زنده باشد .قرار نبود تمام نقشههایش نقشبرآب شده باشد .قرار

نبود دشمنی که روزها ،ماهها و شاید سالها پیش در برابرش قرار گرفته
بود را درست در مقابل خود ببیند.
 تو؟شنیدن اینلحن مالیم و خونسرد ،از آن زن پراز کینه و نفرت عجیب بود.

و روبی تردیدی نداشت که او از درون بارهاوبارها میسوزد و به روی خود
نمیآورد.
نارسیسا که وجودش از خشمی بیسابقه میسوخت ،نگاهش را به
دختری دوخت که روزی لیانا ،برای نجاتش تالش بسیاری کرد .دختری که
اکنون محبوب تمامی مردم سرزمین آدونیس بود .دختری که شباهت
بسیاری به لیانا داشت؛ درست مثل او شجاع و مقاوم ،زیبا و

دوستداشتنی .و همین بود که اینگونه وجودش را به آتش میکشید؛
زیرا او لیانایی دیگر بود ،با چهره و صدایی متفاوت.
لیانا ،دختر احمق و سربههوایی که حتی وجودش دردی جانکاه بود.
دختری که با بهدنیاآمدنش موجب شد تختی که میراث خانوادگیاش بود
را با زور پس بگیرد .و حاال پساز بیستسال ،گویی همهچیز تکرار

میشد...

نارسیسا که احساس میکرد تکتک سلولهایش برای دریدن و نابودی

آندختر فریاد میزنند ،نگاهش را به گردن سوختهی سباستین دوخت.
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انگار همهچیز برایش به پایان رسیده بود ،انگار برای اولینبار در تمام

اینسالها احساس پیری و سالخوردگی میکرد .طلسم نهفته در گردنبند
از بین رفته بود و او اکنون زنی میانسال بدون هیچ نیرو و یا قدرتی بود.
این برایش از هرچیزی دردناکتر بود ،از دست رفتن قدرتش تجربهای
جدید و عذابآور بود که روح و جسمش را به نابودی میکشاند؛ ولی
شاید هنوز راهی وجود داشت ،اگر فقط یکبار دیگر سباستین را به دست
میآورد ،اگر دوباره او را به سمت خود جذب میکرد ،شاید راهی برای
بازگشت وجود داشت.

سباستین که هنوز به صورت سرخ نارسیسا چشم دوخته بود ،خواست

قدمی به عقب بردارد؛ اما پاهایش چنان سست و ناتوان شده بود که

تالشش بینتیجه ماند .نارسیسا جوری به او خیره مانده بود که انگار به
اشیایی گرانبها نگاه میکند و سباستین حالش از اینطرز نگاه به هم

میخورد.

وقتی نارسیسا قدمی به سمتش برداشت ،او خود را به دیوار پشت سرش
چسباند و لبهایش را برهم فشرد .هنوز عرق از سرورویش میریخت و

بدنش در تب میسوخت.
 -سباستین...

شنیدن نامش از دهان او باعث ننگ و شرمندگیاش بود .با اینحال
حرفی نزده و با جدیت به آنچشمهای آبی روشن نگاه کرد:
 تو میخوای منو بذاری و بری؟ منو؟][Type here
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روبی در آنسوی راهرو با انزجار به او نگاه میکرد؛ اما نارسیسا برخالف
چنددقیقهی قبل ،بدون کوچکترین توجهی به او ،صدایش را تا آخرین
حد ممکن پایین آورد و گفت:
 من و تو ساالی زیادی رو با هم بودیم ...فقط به یاد بیار تموم اون شبارو ...هیچکس به اندازهی تو برای من مهم نبود.
سباستین با شنیدن اینحرف ،نگاهش را در اجزای صورت او چرخاند؛ اما
باز هم جوابی نداد .نارسیسا که از این سکوت خوشحال و راضی بود،
قدمی به سمتش برداشت و با مهربانی گفت:
 تو پسر منی ...همیشه بودی .من بزرگت کردم .تو ...مال منی!روبی که جدا از نفرت و بیزاری ،هنوز مستأصل و سردرگم بود با فهمیدن
هدف واقعی نارسیسا ،به طور ناگهانی دلواپس شده و سرش را به شدت
تکان داد .و با نگرانی فریاد زد:
 نه! نه سباستین ،حرفاش رو باور نکن!نارسیسا حرف روبی را نشنیده گرفت و قدم دیگری به جلو برداشت.

سباستین نیز چنان محو او شده بود که به فریاد هشداردهندهی روبی

اعتنایی نکرد.
 تو ...پسر ...منی .هیچکس جای تو رو نمیتونه بگیره!][Type here
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 -سباستین ،نه! به من گوش کن ...به پدرت فکر کن ...به مادرت ...به اون

بیستسالی که با فریب و دروغ ازت گرفت!

نارسیسا دستش را روی سینهی سباستین گذاشت و با لحن مالیمی گفت:
 برگرد پیش من ،همهچیز رو جبران میکنم .من جای خالی پدرومادرت روپر میکنم...
روبی لرزش دستهای سباستین را دید و قلبش در سینه فرو ریخت .در
یکلحظه همهچیز را از دست رفته تصور کرد ،تمام تالشهایش را ،تمام
رنجها و سختیهایش را ...سباستین بار دیگر در آستانهی پیوستن به

نارسیسا بود .و فقط خدا میدانست که در صورت ملحقشدن به او چه

سرنوشتی در انتظار روبی بود.
نارسیسا که اکنون خود را پیروز میدان میپنداشت ،احتیاط را کنار گذاشته
و درحالیکه سرش را به صورت خیس و برافروختهی سباستین نزدیک
میکرد ،با لحن وسوسهانگیزی گفت:
 من قدرتی بهت میدم که تو تمام اینساال ازش محروم بودی ،فقط کافیهکه بخوای.
فکر رسیدن به انتهای راه ،چشمهایش را بست تا شاهد موافقت
روبی با ِ
سباستین نباشد؛ اما درست همانلحظه اتفاقی افتاد که باعث شد امید
برباد رفتهاش به یکباره بازگردد .درست قبل از بستهشدن چشمهایش،
حرکت دستهای سباستین را به طرف شمشیرش که همیشه همچون
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جزئی از اعضای بدنش همراهش بود ،دید و خیلی زود متوجه نیت او

شد.

در یکلحظه چنان شوروشعفی در دلش به راه افتاد ،که ناگهان فکر بکری

به سرش زد.

روبی که چشم از دستهای سباستین برنمیداشت ،بهطور نامحسوسی
دستش را باال آورده و تمامی ترقههای انفجاری را گرفته و با اطمینان در
مشتش فشرد .سپس منتظر عالمتی از سوی او ماند و با فشار مالیم

کامال باز کرد .نارسیسا چنان در نقشش فرو رفته
یکیاز پاهایش در اتاق را
ً
بود که متوجه اینحرکت نشد .سباستین که دعا میکرد روبی منظورش را
فهمیده باشد ،با حالت خاصی به چشمهای نارسیسا خیره ماند تا

همچنان تمام توجه او را به خودش معطوف کند .آنگاه آرامآرام دستش
را به دور شمشیرش حلقه کرد؛ اما قبلاز آنکه بتواند برای دومینبار

عالمتی به روبی بدهد صدها شبح شنلپوش ،به سرعت برقوباد
پروازکنان بر فراز سرشان پدیدار شدند.

سباستین که بادقت به صدای خرخر آنها گوش میداد ،برای لحظهای
مردد ماند؛ اما با دیدن حالت صورت نارسیسا به موقع فهمید که او به

هیچوجه قصد فراخواندن آنها را نداشته است .دیگر زمانی برایشان
باقی نمانده بود ،یا حاال یا هیچوقت...
کامال آماده بود تا به محض بیرونآمدن
روبی نیز در آنسوی راهرو
ً

شمشیر سباستین ،ترقهها را به داخل اتاق نارسیسا پرتاب کند .این آخرین

و تنها راه برای نابودی آنآینه بود .و او فقط آرزو میکرد که موج انفجار
آنقدر زیاد باشد که دیگر چیزی از آنآینه باقی نماند.
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زمان به کندی میگذشت ،درست مثل ضربان قلب روبی و سباستین ...اما
باالخره انتظارها به پایان رسید و شمشیر سباستین همچون تیری که از
کمان رها شود ،از غالفش بیرون آمده و به سمت قلب نارسیسا حرکت

کرد .روبی با دیدن اینصحنه بیدرنگ ترقهها را با آخرین توان به داخل
اتاق پرت کرده و با سرعتی سرسامآور به سمت سباستین دوید.
شاید وقوع تمام آنحوادث ،حتی چندثانیه هم طول نکشید؛ اما برای

روبی ،سباستین و نارسیسا ،گویی تکتک عکسالعملهایشان سالها به

طول انجامید.
تیغهی شمشیر سباستین در چندسانتیمتری قلب نارسیسا متوقف شده
بود .نارسیسا که به موقع خطر را احساس کرده بود ،با دست سر شمشیر
را گرفته و از برخورد آن با قلبش جلوگیری کرده بود.
در آنلحظه که روبی به سمتشان میدوید ،نگاه خیرهی نارسیسا لبریز از
ناباوری و خشمی بیاندازه بود .اما در نگاه سباستین فقط نفرت و اندوه را
میتوانست دید ،او درحالیکه با چشمهایی پر از اشک به نارسیسا نگاه
میکرد ،با صدای آهستهای گفت:
 مادر من فقط یک نفره...چشمهای آبی نارسیسا از شدت حیرت گشاد شده بود ،قطرههای خون از
الی دستهایش که هنوز تیغهی شمشیر را میفشردند میریخت؛ اما به

نظر نمیآمد که او دردی را احساس کند .درست همان لحظه که نگاهش

در تکتک اجزای صورت سباستین میچرخید ،بهطور اتفاقی چشمش به
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روبیافتاد که با آخرین سرعت به سمتشان میدوید .برای چندلحظه پاک
گیج شد؛ اما با شنیدن صدای انفجاری که از اتاقش آمد همهچیز برایش
روشن شده و چنان فریادی کشید که گوشهای سباستین تا چندثانیه
قادر به شنیدن نبودند.
همان موقع روبی به سباستین رسید و گوشهی لباسش را به سمت خود
کشید و ضامن مکانبر را به سمت باال هدایت کرد .نارسیسا نیز با
خشونت به گردن دردناک سباستین چنگ انداخت؛ اما او به موقع

توانست خود را از معرض ناخنهای تیز و بلند او دور کند و سپس او و
روبی به سمت جلو حرکت کرده و هزارانرنگ متفاوت از مقابل
چشمانشان گذشت.
 نه!صدای جیغ بلند و ممتد نارسیسا در گوش روبی پیچید؛ اما پساز لحظه
صدایش بهطور کامل قطع شده و او و سباستین نفس راحتی کشیدند.
برای چندثانیه بهنظر رسید که هیچمشکلی وجود ندارد و آنها در راه
بازگشت به کوهستان هستند؛ اما در یکفرصت کوتاه که به اندازهی

یکنفس بود ،هردو متوجه شدند که چیزی مانع جابهجایی آنها

میشود .روبی که میان آنهمه َاشکال درهم ،چیزی را تشخیص نمیداد،
سرش را بلند کرد و ناگهان جواب سؤالش را پیدا کرد.

چندینوچند شبح شنلپوش بههمراه آنها در هوا میچرخیدند و

میچرخیدند و با صدای گوشخراشی ناله میکردند.
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روبی که گمان میکرد وجودش به طور ناگهانی خالی شده است ،با

وحشت چشمهایش را بست و سعی کرد جایجای کوهستان را به خاطر
بیاورد؛ زیرا میدانست که آنها چه قصدی دارند.
شبحها با وارد شدن به محدودهی مکانبر قصد داشتند از انتقال آنها
جلوگیری کنند.
روبی که هنوز گوشهی لباس سباستین را در دست داشت ،با تمام وجود
زیر لب تکرار میکرد:

 کوهستان آدیس! کوهستان آدیس!سباستین نیز میتوانست صدای جیغهای آنها را بشنود؛ اما دیگر توانی
برایش باقی نمانده بود که بخواهد بجنگد ،او فقط امیدوار بود که مکانبر

به وظیفهاش عمل کرده و آنها را به جاناتان برساند.

پساز چندین دقیقه کشمکش و جدال ،سرانجام وفاداری مکانبر نسبت
به روبی فوران کرده و در یکاقدام شجاعانه پای آنها را از زمین بلند کرد.
سپس با یکچرخش ناگهانی و دلهرهآور انتقال را به اتمام رساند و همهی

آنها را ،از آنفاصله با شدت بر روی زمین خشک و نمناک کوهستان
انداخت.
***
نبرد جنگل
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روبی که در تمام آندقایق هوشیار بود ،با برخورد سرش به زمین لحظهای

گیج و منگ شد .درد شدیدی را در قفسهی سینهاش احساس میکرد که و

با هرنفسی که میکشید بیشتروبیشتر میشد.
 ر ...روبی.روبی با شنیدن صدای سباستین به سختی از جا بلند شده و با نگرانی به
اطرافش نگاه کرد .هنوز تمام محوطه را تیرهوتار میدید؛ اما کمی بعد

کامال واضح شده و او چندین سایهی متحرک را دید که در هوا
تصاویر
ً

میچرخیدند و جیغ میکشیدند.

فاصلهی آنها با سباستین بسیار کم بود ،روبی با عجله از جا برخاسته و
دواندوان خود را به او رساند؛ اما بهمحض نشستن در کنارش ،ضربهی
بسیارمحکمی به شانهاش خورده و او نیز نقش بر زمین شد.
دیگر به سختی میتوانست صداهای اطراف را تشخیص بدهد،
چشمهایش به خاطر درد سینه و شانهاش سیاهی میرفت و
هوشیاریاش لحظهبهلحظه کمتر میشد.
چشمهایش چنان گرم و سنگین شده بود که دلش میخواست همانجا
بخوابد و به هیچچیز فکر نکند؛ اما نیروی قوی و نیرومندی به مغزش
سیخونک میزد و مدام میگفت:

 بلند شو! بلند شو االن وقت خوابیدن نیست ،تو نباید تسلیم بشی...نباید ...نباید...
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 من ...تسلیم ...نمیشم .فقط میخوام بخوابم ...فقط خوابم میاد. نه! روبی بیدار شو ،زود باش! زود باش!روبی دلش میخواست صاحب آنصدای بلند را خفه کند تا آرامش
بیشتری برای خوابیدن داشته باشد .اما با افتادن شیء سنگینی بر روی
زمین ناگهان چشمهای خمارش باز شده و نگاهش به جرقههای کوچکی
افتاد که بر خالف ظاهرشان بسیار ُپروزن بودند.
روبیکه کمکم به زمان حال بازمیگشت ،سرش را به سختی چرخانده و
متوجه شد که درست پشت مرز حفاظتی ایستادهاند .با دیدن آنسپر

نامرئی گویی جان دوبارهای را در وجودش دمیدند .قدرت و نیرو بار دیگر
به دستهایش برگشته و او توانست ترقههایی که کاترین درست قبل از
رفتن به او داده را در دست گرفته و به سمت آسمان پرتاب کند.
ترقهها به محض رسیدن به نقطهی مشخصی ،شروع به انفجار و پاشیدن
رنگهای مختلف به اطراف کردند.
شبحهای شنلپوش که تا چندلحظهی قبل مدام با دستهای نامرئی خود
به سروصورت آنها میکوبیدند ،دست از ضربهزدن کشیده و با ناراحتی و
گیجی تکان میخوردند و جیرجیر میکردند.
روبی که حاال میتوانست بدنش را تکان بدهد ،بار دیگر کشانکشان خود
را به سباستین رسانده و جسم سنگین و ناتوانش را در آغوش گرفت.
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ترقههای قرمز و آبی و نقرهای هنوز در آسمان منفجر میشدند و شبحها
در همان حال در آنحوالی پرسه میزدند و سعی میکردند آنها را در

مشتهای نامرئی خود بگیرند.
روشنایی و نور ترقهها ،با آسمان گرفته و دلگیر آدونیس تضاد جالبی را به
وجود آورده و منظرهی زیبایی را به نمایش گذاشته بود.
روبی که مدام با دست به صورت بیحال سباستین میزد ،از فرصت

استفاده کرده و با زور و زحمت خودش و او را به سمت مرز حفاظتی

کشاند.
زمین خشک کوهستان و سنگریزههایش ،موجب کندی حرکتش میشد؛
ولی با اینوجود روبی لحظهای متوقف نشده و با مشقت بسیار خودش و
سباستین را به مرز نزدیکتر کرد .همان موقع انفجار جرقهها به پایان

رسید و شبحهای شنلپوش که بیاندازه عصبی و خشمگین بهنظر
میرسیدند ،بهطرف آنها هجوم بردند.
روبی بیاراده از حرکت باز ایستاد و با دست صورتش را پوشاند.

سباستین که به سختی میتوانست الی پلکهایش را باز کند ،به طور
غریزی واکنش نشان داد و بار دیگر چشمهایش را بست؛ اما شبحها هرگز

به آنها نرسیدند؛ زیرا با نیروی شدیدی به عقب رانده شدند.

روبی که به آسانی صدای عبور شخصی را از مرز حفاظتی تشخیص داده
بود ،به سرعت دستهایش را پایین آورد و چشمش به پیکر عظیم و
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ترسناکی افتاد که درست در کنارشان متوقف شده و با نفرتی عمیق به

شبحها نگاه میکرد.
 -نه!

روبی با فریاد بلند و کشدار جاناتان از جا پر ید و با ترس به او خیره ماند.
یکچیزی برایش بسیارعجیب بود و آن هم این بود که او این جاناتان
جدید را نمیشناخت .برای او جاناتان همیشه نماد رهبری فرهیخته و

قبال میشناخت بسیار تفاوت
آرام بود؛ اما اینمرد خشمگین با کسی که
ً

داشت.

روبی میتوانست تکانهای محکم سباستین را احساس کند؛ اما آنقدر
متعجب و وحشتزده بود که توانایی برداشتن نگاهش از جاناتان را
نداشت .جاناتان نیز بیآنکه به او نگاه کند ،تنها نگاه گذرایی به سباستین

که سعی میکرد روی زمین بنشیند انداخته و با خشم و عصبانیت به
سمت شبحهای شنلپوش دوید.

روبیبا دهان باز به نبرد میان او و شبحهایی که سعی در نزدیکشدن به
او داشتند ،نگاه میکرد و قادر به درک چیزی که میدید ،نبود .زیرا

هیچگاه در صورت جاناتان این بیرحمیو غضب را ندیده بود.
صدای دیگری از سوی مرز حفاظتی شنیده شد و آنگاه شخص دیگری
فریاد زد:
 جاناتان! روبی...][Type here
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کاترین با دیدن روبی و سباستین در آنوضع ،ماتومبهوت ماند؛ اما قبل

از آنکه روبی بتواند توضیحی به او بدهد ،چشمش به جاناتان افتاده و با
صورتی رنگپریده به سمت او دوید و با حرکت سادهی دستهایش
موجب سرنگونی یکی از شبحها شد.
سرعت عمل کاترین با توجه به سنش ،چنان زیاد بود که حتی سباستین را
نیز متحیر کرد.
او و روبی با دلشوره و نگرانی به نیروهایی که همچون صاعقه در هوا
شلیک میشدند ،خیره ماندند .پساز چنددقیقه صدای عبور دهها و یا
شاید صدها نفر شنیده شده و خیلیزود جمعیت زیادی دور او و سباستین
حلقه زدند و همچون آنها به آنجاروجنجال نگاه کردند.

جاناتان و کاترین حتی لحظهای فرصت حمله را به شبحهای شنلپوش

نمیدادند .آنها نیز از سر درماندگی مدام جیغ زده و در هوا میچرخیدند،
آنگاه دوباره حمله را از سر میگرفتند .سرانجام غیظ کاترین بهطور
ناگهانی فوران کرده و چنان نیرویی به سمت آنها شلیک کرد که
شنلهای سیاه و بلندشان کنار رفته و در هوا به اهتزاز درآمد.
نفس همه در سینه حبس شد ،حتی کاترین و جاناتان با دیدن آنصحنه
دست از نبرد کشیدند و عقبعقب رفتند .خبری از شبحها نبود ،آنها

بهطور کامل ناپدید شده بودند؛ اما همهی کسانی که شاهد آنصحنهی
رعبانگیز بودند اطمینان داشتند که آنها هنوز یکجایی در همان اطراف
هستند.
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کاترین که در همان حالت خشکش زده بود ،اولین کسی بود که به

خودش آمده و بار دیگر دستهایش را به حالت تدافعی باال برد تا از
کامال آماده
حملهی احتمالی آنها جلوگیری کند .جاناتان نیز حاال دیگر
ً

بود تا شر آنها را برای همیشه از سر مردمش کم کند؛ اما بعید

میدانست که نیازی به اینکار باشد؛ زیرا لحظهای بعد زمین زیر پایشان
به لرزه درآمد.
روبی و سباستین با وحشت و هراس از جا بلند شدند .سباستین هنوز

برای ایستادن به کمک نیاز داشت ،از اینرو دین و فرد به سویش دویده
و زیر بازوهایش را گرفتند .امیلی و آدریان جیغ بلندی کشیدند و باقی
مردم نیز فریادهای از سر ناباوری سر دادند .زمین زیر پای کاترین و

جاناتان در حال دهان بازکردن بود و شکافش لحظهبهلحظه بزرگتر
میشد.
جاناتان که با دل به همخوردگی به حفرهی درون شکاف نگاه میکرد،
دست کاترین را گرفته و چندقدم عقبتر رفت و زیر لب گفت:
 چیزی نیست ،نگران نباش .منتظر چنین چیزی بودم.کاترین با سردرگمی به او نگاه کرد؛ اما جاناتان جوابی به او نداد .پساز
چندثانیه شکاف بار دیگر شروع به حرکت کرده و اینبار کمتروکمتر شد تا

آنکه آنحفرهی عظیم به ترک باریکی تبدیل شده و سرانجام همهچیز به
حالت طبیعی خود بازگشت.
روبی متوجه شد که بسیاری از مردم نفس راحتی کشیدند .حال خودش
نیز بهتر از آنها نبود و قلبش هنوز تندتند میزد.
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 روبی! حالت خوبه؟درست مثل هروقت دیگری ،این سلنا بود که سکوتی مرگبار را شکسته و

به سمت دوست دیرینهاش دوید و او را در آغوش کشید.

با سروصدای او ،بقیه نیز به خود آمده و شروع به حرفزدن با یکدیگر
کردند .تنها کسانی که ساکت مانده و در سکوت به یکدیگر نگاه میکردند،
جاناتان و سباستین بودند که سر جاهایشان خشک شده و حتی قادر به

برداشتن یکقدم نیز نبودند .لبهای جاناتان مدام بازوبسته میشدند؛ اما
صدایی از گلویش خارج نمیشد .انگار با دیدن تنها پسرش صدایش را

برای همیشه از دست داده بود .سباستین نیز حالی بهتر از او نداشت و
هنوز سراپا میلرزید؛ اما به هیچوجه نمیتوانست نگاهش را از آندوگوی
آبی بگیرد.
کاترین که دیگر آسودهخاطر شده بود ،لبخند عمیقی زده و شانههای
جاناتان را فشرد .و شاید همان فشار مالیم کافی بود تا جاناتان را از بهت
و حیرت دربیاورد ،شاید همان لبخند اطمینانبخش کافی بود تا به او

بفهماند که چیزی که میبیند ،حقیقت محض است؛ زیرا ثانیهای بعد

دوید و تنها خانوادهاش را چنان در آغوش کشید که احساسات همهی
مردم را جریحهدار کرد.
سباستین که بیصدا اشک میریخت ،شانههای پدرش را محکمتر از قبل
فشرد و لبهایش را جمع کرد .نمیتوانست اینحجم از خوشبختی را باور

کند ،نمیتوانست پیداکردن تنها کسی که برایش باقی مانده بود را باور
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کند .کسی که عاری از هرگونه حیله و فریب بود ،کسی که همخونش بود،

کسی که دلیل حضورش در اینجهان بود .پدرش ...تنها خانوادهاش...

فکر اینزندگی جدید و شگفتانگیز ،آنقدر حجیم و فوقالعاده بود که بار

دیگر احساس ضعف و سستیاش بازگشت .تب درونیاش چنان شدت

یافته بود که دیگر نمیتوانست سرپا بایستد و در یکلحظه ،طاقتش تمام
شده و در آغوش پدرش رها شد.
جاناتان که او را محکم گرفته بود ،بههمراهش روی زمین نشسته و خیره
به چشمهای بسته و صورت آرامش زیر گریه زد و صدای ضجههایش،
قلب و روح روبی را به درد آورد.
قطرههای اشک از چشمهای آبی جاناتان سرازیر میشد .و آسمان نیز
همچون او شروع به گریستن کرده بود .دیگر نهتنها او ،بلکه همهی کسانی

که شاهد آنصحنهی دردناک بودند ،اشک میریختند و با غم و اندوه به
پدر و پسر رنجکشیدهای که پساز بیستسال به یکدیگر رسیده بودند،
نگاه میکردند.
جاناتان سر سباستین را در آغوش گرفته بود و درحالیکه چشمهای

پرچینوچروکش را برهم میفشرد ،تاب میخورد و اشک میریخت .دیگر
تنها و از دست رفته نبود ،دیگر احساس نمیکرد که از همسرش جدا
افتاده است ،دیگر حتی میتوانست حضور جولیا را احساس کند .و

تردیدی نبود که او نیز در همان نزدیکیها ایستاده و با عشق به همسر و
فرزندش نگاه میکرد.
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زمانی که قطرههای درشت باران با شدت بیشتری بر سروروی جاناتان و
سباستین ریخت ،حلقهی دورشان تنگتر شده و بقیه آنها را با خود به

داخل مرز حفاظتی بردند.
***
انگار دوران جدیدی آغاز شده بود .از زمان ورود سباستین به کوهستان،
همه به تکاپو افتاده بودند .مردم گروهبهگروه اینطرف و آنطرف میرفتند
و به وظایفی که برای نبرد پیش رو به عهده داشتند ،عمل میکردند.

فرد و امیلی که از نظر همه ،در متقاعدکردن افراد استعداد درخشانی

داشتند ،مسئولیت اطالعرسانی به مردم را برعهده گرفته بودند .دین و
آدریان که به نظر میرسید تمام مشکالت میان خود را کنار گذاشتهاند،
اکنون دوشادوش یکدیگر جعبههایی که حاوی نیزه و شمشیر بود را به

چادری منتقل میکردند که تمامیتجهیزات جنگی در آن نگهداری میشد.
گرچه روبی اطمینان داشت که اینعقبنشینی ،تنها به دلیل جنگ پیش
روست .اینحقیقت که مردم آدونیس هنگام فرار به کوهستان حتی
یکتکه شیشهی کوچک را نیز با خود نیاورده بودند ،بدیهی بود؛ اما این
مشکل زمانی حل شد که جاناتان به کمک جادو از چوبهای محکم

نزدیک جنگل و کوچکترین اشیای تیز و برندهای که در اطرافشان پیدا
میشد ،نیزههایی بینظیر ساخت .و به کمک دو شمشیری که در اختیار
داشتند ،هزاران شمشیر دیگر را پدید آورد.

در اینمیان سلنا و جیمز که برای هیچیک از مسئولیتهای تعیینشده
مناسب نبودند؛ زیرا متعلق به سرزمینی دیگر بوده و کوچکترین

استعدادی در جمع آوری تدارکات جنگ نداشتند .تمام مدت در اطراف
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روبی چرخیده و تالش میکردند در جمعکردن سربازان و رام کردن

ساطیرها به او کمک کنند .هرچند که در زمینهی آرام نگهداشتن ویکتور،
پادشاه ساطیرها هیچکمکی از دستشان برنمیآمد.
روبی هیچگاه روزی را که ساطیرها به کوهستان نقل مکان کردند فراموش
نمیکرد؛ زیرا تجربهاش بسیارشگفتانگیز و ناخوشایند بود.
درست دوروز پساز بازگشت او و سباستین بود که صدای پای آنها به

گوش رسید .و بقیهی مردم به خیال حملهی احتمالی نارسیسا ،رنگپریده
و هراسان به چادر جاناتان هجوم بردند .بیشتر مردمی که به او پناه برده

بودند را ،زنها و بچههایی تشکیل میدادند که طاقتشان از باقی افراد
کمتر بود.

اما چندینساعت بعد معلوم شد که صدها ساطیر پشت مرز حفاظتی

تجمع کرده و مدام جفتک میپراندند تا راهی برای عبور از مرز پیدا شود.

بهمحض بازشدن مرز ،همهی آنها هجوم آورده و وارد محوطهی

کوهستان شدند ،و روبی واقعاً خوشحال بود که هیچکدام از مردم زیر پای
آنها له نشده و همگی از آن ورود نابهنگام جان سالم بهدر بردند.
اکنون یکهفته از آنروز میگذشت و روبی دیگر کمکم از دیدن سباستین
ناامید شده بود.
از زمان ورودشان بارها تالش کرده بود که او را ببیند و از سالمبودنش
اطمینان پیدا کند؛ اما هردفعه که به چادر جاناتان نزدیک میشد ،خود او

با چهرهای که آمیخته به خوشحالی و غم بود ،با صدای بسیاربلندی
میگفت:
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 داره خوب میشه ،هنوز یهذره ضعیفه؛ اما ...خوب میشه!و روبی نمیفهمید دیگر کی قرار است حال سباستین بهطور کامل خوب
شده و زخم گردنش بهبود پیدا کند.

اکنون که در مقابل هزاران سرباز ایستاده و آنها را در لباس رزمی
کامال از دیدن او ناامید شده بود.
جدیدشان برانداز میکرد ،دیگر
ً
روبی آه عمیقی کشید و رو به مردانی که با جدیت و غرور به او نگاه
میکردند ،گفت:
 خوبه ...یعنی عالیه! حاال میتونین درشون بیارین .شب هم برایآموزش...
آموزشِ ...ا...
ِ
ِ

جیمز پچپچکنان در گوشش گفت:
 فکر کنم آموزش نظامی بود!کامال پرت شده بود ،ابلهانه حرف او را تکرار کرد و گفت:
روبی که حواسش
ً
 فکر کنم آموزش نظامی بود!زمانی که جیمز با دست به پیشانیاش کوبید ،روبی به خود آمده و با

دستپاچگی گفت:
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 نه! یعنی مطمئنم که ...خب ،موضوع اینه که ...فقط شب همهتون بهمحوطه بیاین برای آموزش ،همین.

روبی به سختی جملهاش را کامل کرد و لبخند عصبی به سربازان زد .آنها
نیز غرولندکنان از آنها دور شده و با تنی خسته و کوفته به چادرهایشان

بازگشتند.
 انگار یهذره هول شدی.جیمز با همدردی به شانهی روبی زد و سلنا قاطعانه گفت:
 فقط یهکم؟ ...تقریباً گند زد!روبی با ناراحتی به او نگاه کرده و نفس کالفهای کشید .سپس موهایش
را از مقابل صورتش کنار زد و با عصبانیت گفت:

 توقع داری چیکار کنم؟ من که تا حاال از این کارا نکرده بودم.سلنا روی زمین نشسته و با خونسردی گفت:
 منظورت از از اینکارا دقیقاً چیه؟روبی که هم گیج شده بود ،هم عصبانی و مضطرب بود ،تکرار کرد:
 از اینکارا ...همین دستوردادنا و سخنرانیکردنا.][Type here
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جیمز که مثل سلنا لبخند اعصابخردکنی به لب داشت ،کنار او نشسته و

گفت:

 دقیقاً نکته همینجاست!روبی که از صحبتهای مبهم آندو حرص میخورد ،دندانهایش را برهم
فشرد و غرید:
 میشه منظورتون رو واضحتر بگین؟ً
فورا پاسخ داد:
جیمز که احساس خطر کرده بود،
 ِا ...آره ،فکر کنم میشه!سپس به سلنا اشاره کرده و او بیمقدمه گفت:
قبال هم با یه غول و یه افعی برخورد نکرده
 مشکل اینجاست که توً
بودی.

روبیکه دیگر عصبانیتش فروکش کرده بود ،با سردرگمیسرش را تکان داد
و همچون موجودات کندذهن چندین بار پلک زد.
اینبار نوبت سلنا بود که عصبیشود .او چشمغرهای به روبی رفت و
پرحرص گفت:
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 -متأسفم که این رو میگم؛ ولی فکر کنم تو هیچ استعداد درخشانی در

کامال
کشف رازهای نهفته و ِس ِّر درون اتفاقات نداری .چشم درون تو
ً
بستهست رفیق!
روبیبا دهان باز به سلنا خیره ماند؛ زیرا شنیدن چنین جمالتی از او

همانقدر بعید بود که یک بیراس بیآزار و کودن سر راهشان سبز شود.
انگار شبنشینیهایشان با یکدیگر تأثیر قابل مالحظهای روی او گذاشته و
نظرش را دربارهی جاناتان به کلی تغییر داده بود.

روبی که احساس میکرد یکجاناتان دیگر در مقابلش نشسته است،
لبخندی زده و گفت:

 پس ...یعنی ...شماها دارین؟ همین استعداد در رازهای نهفته و چشمدرون...

روبی نتوانست جلوی نیشخند بیموقعاش را بگیرد و از اینرو یکی دیگر
از چشمغرههای سلنا نصیبش شد.
او پس از آنکه پشت چشمی برای روبی نازک کرد ،تنهای به جیمز زده و
گفت:
 تو بگو.جیمز نگاه غضبناکی به روبی انداخت و گفت:
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 حل این مسئله عین آبخوردنه! شرطش اینه که بتونی طاقت بیاری ولیوان رو الجرعه سر بکشی.

اگر جا داشت چشمهای قهوهای روبی از شدت تعجب از حدقه بیرون

میزد .این سلنا و جیمز بودند که در مقابلش نشسته و سخنرانی

میکردند؟ کسانی که همیشه با کوتهفکریهایشان موجب عصبانیتش
میشدند؟
کمی عجیب بود؛ اما انگار واقعاً چشم آنها به روی حقیقت باز شده بود.
روبی از این مسئله خوشحال بود اما اینقول را نیز به خودش داد که دیگر
نگذارد مالقات آنها با جاناتان طوالنی شود .او شاید میتوانست

پندواندرزهای جاناتان را تحمل کند؛ اما اطمینان داشت که اگر سلنا و
جیمز نیز از آن پس بخواهند رفتاری مشابه او را در پیش بگیرند ،چارهی
دیگری ندارد بهجز آنکه هردوی آنها در دریاچهی آرون غرق کند.
 ...درست همینطوریه که ما اسرار زندگی رو کشف میکنیم .ما انسانا اگهفقط یهذره جرئت و شهامت داشته باشیم میتونیم ...روبی؟ حواست به
من هست؟ اوی!
روبی با بشکنی که جیمز در هوا زد افکارش را پس زده و با خونسردی
گفت:
 -اگر مقدمهچینیهاتون تموم شد ،برین سر اصل مطلب.
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اکنون سلنا و جیمز جوری به او نگاه میکردند که انگار موجودی

عجیبالخلقه و چندشآور است .آندو چندنفس عمیق کشیدند ،سپس
جیمز از جا برخاسته و به شانهی روبی زد و گفت:
 -اگه بخوایم به زبون سادهتر بگیم اینجوری میشه که ...توی زندگی همهی

ما یهاولین وجود داره؛ یعنی قطعاً هرکاری شروعی داره و ...تو فقط شروع
کن رفیق ،بقیهش حل میشه.
جیمز بار دیگر محکم به شانهاش زده و سری از روی تأسف تکان داد.

روبی که کمابیش منظور آنها را فهمیده بود ،سری تکان داد و غرولندکنان
گفت:
 ای نو همون اول هم میتونستین بگین.اینبار نگاه سلنا نیز لبریز از سرزنش و تأسف بود؛ اما روبی بیآنکه به
آنها توجهی نشان دهد ،روی چمنهای خیس کوهستان نشسته و
گفت:
 انگار اینمسئولیت خیلی هم بد نیست ،شما دوتا واقعاً چشمهای منوبه روی حقیقت باز کردین!
حالت سلنا جوری بود که روبی گمان کرد میخواهد او را بزند؛ اما قبلاز
آنکه بخواهند بحث و جدل را از سر بگیرند ،ورودی چادر جاناتان باز شده
و سباستین با ظاهری اسفبار از آن خارج شد .لحظهای به دوروبرش نگاه

کرده و با دیدن آنها ،قدمزنان به راه افتاد.
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فورا گفت:
سلنا با ترشرویی
 گفته باشم ،اگه بخواد بیاد اینجا من یهکله بهش میزنم.جیمز با صدای آهستهای گفت:
 شوخی میکنی دیگه نه؟ معلومه که داره میاد سمت ما!کامال آمادهام!
 خیلیخب ،پس بذار بیاد .منً
روبی که با دیدن سباستین از جا پریده بود ،با عصبانیت گفت:
قبال راجعبه این قضیه صحبت کرده بودیم .من بهتون چی
 سلنا! ماً

گفتم؟

 گفتی اون یهعوضی خیانتکاره که ما رو به اون پیر خرفت فروخته!جیمز درحالیکه سلنا را کشانکشان با خود میبرد این را گفت و روبی
پشت سرشان نعره زد:

 من این رو نگفته بودم!اما سلنا و جیمز به او اعتنایی نکرده و با خودنمایی ،قدمزنان از او دور
شدند.
روبیکه با ناراحتی رفتن آنها را تماشا میکرد ،آه عمیقی کشید.
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 انگار دیگه از من خوششون نمیاد.روبی با شنیدن صدای سباستین به سمت او برگشته و درحالیکه سعی
داشت رفتار تند و زنندهی سلنا و جیمز را توجیه کند ،گفت:

 نه! اونا فقط یهکمی ...گیج شدن .خودت که میفهمی. اوهوم.سباستین با بیخیالی این را گفت و روی زمین نشست .روبی به گردن

سوخته و تاولزدهاش نگاه کرد ،سپس نگاهش را باال آورده و به

چشمهای مشکی براقش خیره ماند .نیازی نبود خیلی باهوش باشد تا
خونسردی ذاتی او را ببیند و درک کند .از قرار معلوم تفکری که سلنا و

جیمز دربارهاش داشتند ذرهای برایش ارزش و اهمیت نداشت.
 -بشین.

سباستین با دست چندضربه به زمین زد و روبی بیآنکه اعتراضی کند
کنارش نشسته و به نیمرخ جدی و مصممش نگاه کرد.
 چندبار برای دیدنت اومدم ...ولی هردفعه خواب بودی. نخوابیده بودم .تمام مدت هوشیار بودم ،سایهت رو از پشت چادرجاناتان میدیدم؛ ولی...
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سباستین پوزخندی زد و ادامه داد:
 جرئت روبروشدن با تو رو نداشتم.روبی که متعجب شده بود ،پرسید:
 برای چی؟! سؤال خوبیه ...بذار بشماریم .از زمانی که همدیگه رو دیدیم و با هم آشناشدیم ،چندبار عصبانی و ناراحتت کردم .سعی کردم پیش دوستات
تحقیرت کنم ...سهبار بدون اینکه نظرت رو بخوام بــ*ـوســ*ـید*مـ*ت.
روبی با شنیدن اینحرف سرخ شده و فاصلهاش با او را بیشتر کرد.
 تو و دوستات رو توی تله انداختم .باعث اونهمه رنج و عذاب برای توشدم و کاری کردم که پدرت...
ً
فورا
روبیبا احساس نزدیکشدن سباستین به تنها خط قرمز زندگیاش،
گفت:

 هیچکدوم از اوناتفاقات تقصیر تو نبود .تو تحت تأثیر اون طلسم بودی.سباستین که صورتش از شدت انزجار و نفرت به گذشتهاش درهم رفته
بود ،گفت:
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 این فقط یهبهانهست .درسته ،اون گردنبند گذشته رو از ذهنم پاک کرد؛ولی رفتار و کارام ...اونا دست خودم بودن.

 آره ،شاید .اما این رو بدون که همهی ما حق انتخاب داریم .انتخاب مامسیر زندگی ما رو تعیین میکنه .اما تو برعکس بقیه حق انتخاب

نداشتی ،سباستین تو فقط چهارسالت بود ،تو ...تو هیچکاری نمیتونستی
بکنی.
روبی قاطعانه این را گفت و منتظر ماند تا تاثیر حرفهایش را ببیند.
ظاهر سباستین هیچاحساسی را منعکس نمیکرد ،او فقط به نقطهای
خیره مانده و به فکر فرو رفته بود.
روبی که هنوز به او نگاه میکرد ،برای چندلحظه به یاد جملهی قبلی او
افتاد« :سهبار بدون اینکه نظرت رو بخوام بـ*و*سـ*ـیـد*مـ*ت!»
چقدر عجیب بود که روبی آن سهصحنه را به کلی فراموش کرده و حتی
اصال اتفاق نیفتاده بودند .و برعکس
لحظهای به آن فکر نکرده بود .انگار
ً

چقدر واضح تصویر خودش و مایکل را در آن گلزار به یاد میآورد ،آخرین

عاشقانههایشان در اتاق نارسیسا هیچگاه از مقابل چشمهایش کنار
نمیرفت.

شاید همان بود ،شاید آن احساس ناب و تکرارنشدنی خود عشق بوده
است .او عشق را تجربه کرده بود؛ بیآنکه بفهمد ،بیآنکه حقیقتاً

احساسش کند.
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روبی لبخند کوتاهی زده و با خود فکر کرد که لیانا به او راست گفته است،
عشق واقعاً حس عجیبی بود.

 انگار دوباره متولد شدم ،انگار زندگی قبل از اومدن به اینجا یهکابوسبود که ازش نجات پیدا کردم ...تو نجاتم دادی...

روبی با صدای سباستین از فکر بیرون آمده و خندهاش عمیقتر شد.
کامال
سباستین که تمام مدت به چادرهای اطراف چشم دوخته بود ،اینبار
ً

برگشته و خیره به صورت آرام و متبسم روبی گفت:
 -تو واقعاً شجاعی.

روبی همیشه به فروتنی و وقار اعتقاد محکمی داشت؛ اما در آن لحظه که

شخصی مانند سباستین از او تعریفوتمجید میکرد ،به خرج دادن تواضع

کار بسیاردشواری بود .از اینرو بیآنکه بتواند جلوی خود را بگیرد به
پهنای صورتش خندید و باعث شد سباستین نیز پس از هفتهها از ته
دلش بخندد.
***
روز قبلاز اولیننبرد ،سختترین روزهای زندگی روبی بودند .ترس و
سه ِ
اضطراب همچون سم مهلکی سراسر وجودش را پر میکرد؛ اما به
هیچوجه او را نمیکشت .درست مثل آن بود که کسی روحش را شکنجه
کامال سالم و دستنخورده باقی مانده است.
بدهد؛ در حالی که جسمش
ً
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جنگ آغاز شده بود .کلمهای که همیشه از فکرکردن به آن حذر میکرد،
اکنون به معنای واقعی کلمه در مقابل چشمهایش به تصویر کشیده

میشد .ساطیرهایی که با خشم و عصبانیت نعرهزدن را تمرین میکردند،
سربازانی که با تمام وجود و آمادگی کامل ،هرروز و هرشب تمرینهایی

سخت و طاقتفرسا را انجام میدادند ،و در نهایت الهههایی که نیروهای
قدرتمندی را در محوطهی کوهستان به اینسو و آنسو میفرستادند و
باعث میشدند کوهستان حتی در شب نیز همچون روز ،روشن و پرنور
شود.
طبق قولی که روبی به ِا ِلنور ،مادربزرگش ،داده بود ،یکروز قبل از نبرد
آنها را به آدونیس فراخوانده و اکنون همهی الههها و مردان نیرومند
ً
فورا
مارالنا مشغول تمرین با یکدیگر بودند .روبی با نگاهکردن به آنها
فهمید که از مدتها قبل خود را برای چنین روزی آماده کردهاند .و
تردیدی نداشت که این دوراندیشی کار کسی نیست بهجز النور که

اینروزها را پیشبینی کرده بوده است .در این بین تنها کسی که هنوز
برای نبرد و پسگرفتن جنگل کاترین از دست موجودات تاریک نارسیسا،
آمادگی را الزم نداشت ،خود روبی بود که از شدت نگرانی و اضطراب،
هرروز الغرتر و پژمردهتر از پیش میشد .سباستین که مسئولیت آموزش
شمشیرزنی به او را برعهده داشت ،بهخوبی از حالوروزش باخبر بود و

تمام سعیاش را میکرد تا با حرفهای امیدوارکننده او را دلگرم کند.
اکنون دیگر رابطهی میان آندو بسیارصمیمیتر از قبل شده بود .روبی
سباستین را همچون دوست قوی و محکمی میدید که میتوانست

بهترین پشتیبان او باشد؛ اما سباستین هرچه تالش میکرد نمیتوانست
او را به چشم یکدوست نگاه کند؛ زیرا از مدتها قبل به آننتیجه رسیده
بود که احساسش نسبت به روبی چیزی فراتر از یک دوستداشتن ساده
و پیش پا افتاده است .با تمام اینها دلش نمیخواست که او را از
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احساسش باخبر کند؛ زیرا با توجه به چیزهایی که از دیگران شنیده بود،

اطمینان داشت روبی هنوز پسری به نام مایکل را فراموش نکرده است.

مایکل! حتی اسمش باعث آشفتگی افکارش میشد و حس حسادت را در
وجودش برمیانگیخت .با وجود آنکه میدانست آن پسر مدتها پیش از
دنیا رفته است؛ اما هنوز فکرکردن به او باعث عصبانیت و ناراحتیاش

میشد.
 بهنظرت همینقدر کافیه؟روبی با صدای ضعیفی این سؤال را پرسید و سباستین را از ژرفای افکارش
بیرون کشید .سباستین با بیحواسی نگاهی به او انداخت .روبی در حالی
که خم شده و پهلوهایش را میمالید با حالت معصومانهای به او نگاه

میکرد.
طرز نگاه روبی باعث شد لبخند کوتاهی بزند ،شمشیرش را در غالفش
گذاشته و گفت:
صبح زود میای تا بیشتر تمرین کنیم.
 آره کافیه؛ ولی فرداِ
 همهش یهروز مونده تا پسگرفتن جنگل ...البته اگه موفق بشیم.سباستین قاطعانه گفت:
 حتماً موفق میشیم! جاناتان نقشهی خوبی برای اینجنگ کشیده.روبی با مهربانی پرسید:
][Type here

جدال نهایی

130

 رابطهت با جاناتان چطوره؟سباستین که به سمت چادرها به راه افتاده بود ،کمی فکر کرده و گفت:
 اون پدر فوقالعادهایه؛ اما... اما چی؟سباستین در حالی که سعی میکرد نگاهش را از او بدزدد ادامه داد:
 اما من به اینکه کسی تا ایناندازه باهام مهربون باشه ،عادت ندارم.روبی که خندهاش گرفته بود ،ضربهی مالیمی به صورت سباستین زده و
خندهکنان گفت:

 عادت میکنی!سپس با شانههایی فروافتاده به سمت چادر خودش ،آدریان و امیلی به
راه افتاده و با کناررفتن ورودی چادر از نظر ناپدید شد.
سباستین که دستش را روی صورتش گذاشته بود ،تا چندلحظه پساز
رفتن او ماتومبهوت مانده بود.
***
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 خیلیخب ،انگار دیگه همه اومدن.دین نگاه خصمانهای به جاناتان انداخت و کنایهآمیز گفت:
 آره؛ ولی اگه بخوای میتونیم بازم صبر کنیم ،شاید یهنفر جا مونده باشه.ً
فورا گفت:
فرد
 رافائل حالوروز خوبی نداره ،فکر نکنم بیاد.دین پوزخندی زده و گفت:
 آها! پس بگو چرا اینقدر فضای چادر خالی و خلوته.روبی که به سختی میتوانست جلوی خندهاش را بگیرد ،هشدارآمیز
گفت:
 دین!جاناتان که تا آنلحظه سکوت کرده و با لبخند به آنها نگاه میکرد،
نگاهی به جمعیت مقابلش انداخت .دین حق داشت آنقدر عصبی و

ناراحت باشد؛ زیرا آنشب چادرش چنان پر شده بود که هیچکس قادر به
تکانخوردن نبود .دهها صندلی بدون فاصله کنار یکدیگر چیده شده و
تمامی بزرگان آدونیس و کالینوس که توسط خودش و رافائل گلچین شده
بودند ،روی آن نشسته بودند .خودش و کاترین نیز چنان به یکدیگر
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چسبیده بودند که حتی نمیتوانستند آزادانه دستهایشان را تکان

بدهند.

 خب ،نمیخوام مقدمهچینی کنم؛ بنابراین مستقیماً میرم سر اصلمطلب.

در اینلحظه همهی کسانی که در چادر حضور داشتند ،بیآنکه پلک بزنند،
به دهان جاناتان خیره ماندند.
 پس با اجازه از ملکهی اینسرزمین ،صحبتام رو شروع میکنم.کاترین که لبخند دلنشینی به لب داشت ،سرش را تکان داد.
 -همونطور که همهتون میدونین ،اولین نبرد ما صبح روز فردا آغاز

میشه ...و من میدونم که همهی شما مضطرب و نگران هستین ،درست
مثل خود من .اما ازتون میخوام همونطور که تا اینلحظه از خودتون
شجاعت نشون دادین ،باقی این راه سخت و دشوارو هم طی کنین تا به
هدف اصلیمون برسیم.
جنگ فردا اولین مبارزهی ماست ،و ملکه شخصاً خواستن که قبلاز
هرکاری جنگل رو از وجود موجوداتی مثل کایمرا ،گرگینههای خطرناک،

بیراسها وِ ...ا ...نجات بدیم.

جاناتان با دستپاچگی جملهاش را به پایان رساند .روبی نیز متوجه شد که

رنگ همهی افراد حاضر پریده است ،از اینرو دنبالهی صحبت جاناتان را
گرفته و گفت:
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 البته ما یه نقشهای داریم که از ایجاد نبرد تنبهتن با اونا جلوگیریمیکنه.
ً
فورا گفت:
کاترین نیز
 که ایننقشه شامل چندبخشه .اول از همه اینکه ما باید در عمیقترینقسمت جنگل مستقر بشیم و منتظر بمونیم .دوم ،باید به محض دیدن

اونا تیراندازی با کمانها رو شروع کنیم.
امیلی با تعجب پرسید:

 یعنی ممکنه تیرها مانع حرکت بیراسها بشن؟ البته که نه!کاترین با خونسردی این را گفته و با دیدن صورت وحشتزدهی بقیه با
عجله ادامه داد:
 اما قصد ما از تیراندازی کشتن اونا نیست؛ چون چنین چیزی امکانپذیرنیست .ما فقط میخوایم اونا رو به قسمت انتهایی جنگل بکشونیم.
همه لحظهای ماتومبهوت ماندند و دین زیر لب گفت:
 یعنی ممکنه اون قسمت از جنگل کمکی برای کشتن اونا بکنه؟][Type here
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سباستین که کنار روبی نشسته و فاصلهی کمی با دین داشت ،لگد

محکمی به پای او زد.

در همین لحظه یکی از مردانی که روبی تا به آنروز ندیده بود ،شروع به

صحبت کرد:

 اما هدف ما از این کار چیه؟ چرا برای کشتن اونا باید تا قسمت انتهاییجنگل بکشونیمشون؟
کاترین که با دقت به پرسش او گوش میداد ،لبخند دیگری زد و گفت:
 تو پسر آرگروس هستی ،درسته؟(آرگروس وزیر اول قصر کاترین ،در بیستسال قبل بوده است).
آنپسر موهای بورش را که روی پیشانیاش ریخته شده بود ،کنار زد و با
کــ*ـمرویی گفت:
 بله ،ملکه.کاترین با مهربانی گفت:
 پدرت مرد بزرگی بود که تا آخرین لحظه وفادارانه به من خدمت کرد.مرگش ضایعهی بزرگی بود .شک ندارم که تو هم به اندازهی اون بزرگ و

باهوشی!
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آنپسر که الکس نام داشت و از شنیدن تعریفهای کاترین خجالتزده
شده بود ،تا نیمه در صندلیاش فرو رفت.

دین با خوشحالی بیرحمانهای به روبی گفت:
 انگار به یهدستمال برای پاککردن صورتش نیاز داره!کاترین پس از مکث کوتاهی ،با صدای مالیم و آرامی گفت:
 -دلیلش اینه پسرم ،ما تجهیزات کافی برای کشتن همهی اونا نداریم.

بذارین بیپرده بگم .کشتن اونا با نیزه و شمشیر تقریباً محاله؛ چون با
وجود هوش و ذکاوت و سرعت عملی که دارن ،قبل از اینکه بتونیم

بهشون نزدیک بشیم همهمون...
کاترین سکوت کرده و جملهاش را به پایان نرساند؛ اما دین نوک انگشت
اشارهاش را روی گردنش گذاشته و آن را تا امتداد گوشهایش کشید،
سپس زبانش را یکوری از دهانش بیرون آورده و صدای خرخرمانندی
ایجاد کرد.
روبی و سباستین هردو از شدت جلوگیری برای نخندیدن سرخ شده
بودند؛ اما باقی افراد بیتعارف چهرههایشان را درهم کشیده و با نگرانی
شروع به صحبت با یکدیگر کردند.

 خیلیخب ،لزومی نیست با این اطالعات پراکنده و نادرست با همدیگهصحبت کنین ،من که هنوز حرفم رو تموم نکردم درسته؟
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کاترین به تندی این را گفته و زمانی که از تأثیر جملهاش اطمینان پیدا

کرد ،ادامه داد:

 من گفتم که اونا به راحتی میتونن ما رو از بین ببرن ،و البته درست همگفتم؛ اما مطمئناً این اوننقشهای نیست که کشیدم ،خودکشی

دستهجمعی!
چندنفر پوزخند زدند؛ اما دین بیتعارف خندید و کاترین با دیدن خندهی
او ،با هیجان بیشتری اضافه کرد:

 راه حل من ایجاد دوبارهی مرز جادویی جنگله.بهنظر نمیرسید که هیچکس چیزی فهمیده باشد ،حتی خود روبی نیز
تصوری از آندوکلمه نداشت «مرز جادویی» شاید چیزی شبیه به مرز

حفاظتی کوهستان بود؛ اما به وجود آوردنش چه فایدهای داشت؟ روبی

میخواست این سؤال را بپرسد؛ اما قبل از او امیلی با شور و حرارتی
وصفنشدنی گفت:
 ایننقشه عالیه! اگه مرز حفاظتی جنگل دوباره ایجاد بشه ،اونوقت... اونوقت همهی اونا برمیگردن به جایی که ازش اومدن .درسته!ً
ظاهرا
کاترین جملهی او را به پایان رساند و نگاهی به بقیه انداخت؛ اما
هیچکس بهجز امیلی چیزی از جزئیات نقشهی کاترین نفهمیده بود .انگار
هیچکس جسارت پرسشی دیگر را به خود نمیداد؛ زیرا بسیاری گمان
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میکردند که ملکه تا به آن لحظه نیز ،توضیح زیادی داده است .اما دین
که حقیقتاً کنجکاو شده بود ،طاقت نیاورده و پرسید:

 این مرز حفاظتی چی هست؟جاناتان تکیهاش را به صندلیاش داده و با مهربانی به امیلی گفت:
 براشون توضیح بده.امیلی که جا خورده و از نگاه خیره و کنجکاو بقیه معذب شده بود،
سرفهی کوتاهی کرد و شروع به صحبت کرد:
 خب ،نه فقط بیستسال پیش ،بلکه حتی قبل از اون مرز جادویی وجودداشت .میدونین اون یهجور حصار مقاومه که به هیچوجه شکسته

نمیشه ،و ...و اونزمان اینمرز بهخاطر جلوگیری از ورود دشمنان ایجاد

شد.
توضیح کوتاه و مختصر امیلی تا حدودی باعث فروکشکردن کنجکاوی

بقیه شد .لحظهای چادر در سکوت فرو رفت؛ اما ناگهان فرد با بهت و
حیرت زمزمه کرد:

 تو از کجا میدونی؟ بیستسال بیش تو حتی به دنیا نیومده بودی،پس چطور...
 ِا ِهم! توضیح دربارهی اینمسئله باشه برای بعد فرد.][Type here
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 اما... خواهش میکنم.جاناتان با آرامش خاصی این را گفت و نگاه عمیقی به فرد انداخت .اما
او که هنوز متعجب بود ،نگاه گیجی به چهرهی رنگپریدهی امیلی
انداخت و خواست سؤال دیگری بپرسد که ناگهان او از جا پریده و
دواندوان از چادر خارج شد.
خیلیها متوجه اینحرکت امیلی نشدند؛ زیرا هنوز مشغول پچپچ باهم
بوده و توجهی به آنها نداشتند .اما باقی کسانی که شاهد ایناتفاق
بودند با ناراحتی سرشان را تکانتکان دادند.

کاترین ناراحت بهنظر میرسید .جاناتان آه عمیقی کشید و رو به چهرهی
سردرگم فرد گفت:

 از قرار معلوم میخواد اینموضوع رو از دهن خودش بشنوی .باهاشبرو.
فرد با شنیدن اینحرف ،با سرعت از جا پریده و با قدمهای بلندی از چادر
بیرون رفت.
هنوز ثانیهای از رفتنش نگذشته بود ،که سباستین نجواکنان در گوش روبی
گفت:
 قضیه چی بود؟][Type here
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روبی که با یادآوری مشکالت امیلی غمگین شده بود ،با صدای آهستهای
پاسخ داد:
ً
بعدا راجعبهش صحبت میکنیم.
سباستین سرش را تکان داد .همان موقع کاترین از جایش برخاسته و با
صدای رسایی گفت:
 خب! فکر کنم تا حدودی از جزئیات جنگ فردا باخبر شدین .یادتون نره،تمام تالشتون رو میکنین تا به محض ایجاد دوبارهی مرز جادویی ،اونا رو

به جایی که از قبل تعیین شده برسونین .اولویت اول با تیراندازاست؛
بنابراین نیازی به مردانی که با شمشیر سروکار دارن نداریم.
النور که تا آنزمان حرفی نزده بود ،با صدای آهستهای گفت:

 فکر کنم بردن چندنفر از ما هم مفید باشه؛ چون ممکنه بعضیاز اونا ازکنترل خارج بشن و مسیر دیگهای رو در پیش بگیرن .ما میتونیم با به

وجود آوردن چراغهای نورانی اونا رو دنبال خودمون بکشونیم.

کاترین با لبخند گرمی از پیشنهاد النور استقبال کرده و صمیمانه گفت:
 فکر خوبی کردی النور ،چطوره که تو رو بهعنوان مشاور خودم در جنگانتخاب کنم؟ نظرت چیه؟

][Type here

جدال نهایی

140

النور که از شدت خوشحالی موهای سفید و براقش در هوا به پرواز درآمده

بود ،خندید و گفت:

 با کمال میل ملکه .تمام تالشم رو میکنم تا بتونم نقشی در پیروزیامونداشته باشم.

روبی با لبخند به النور نگاه کرده و چشمک نامحسوسی زد ،نگاه النور به او
نیز لبریز از محبت بود.
کامال تاریک شده بود .در
هنگامیکه همگی از چادر خارج شدند ،هوا
ً

یکلحظه سباستین دست روبی را گرفت و با صدای آهستهای گفت:
 بیا ،باید با هم حرف بزنیم.روبی سری تکان داد و بیآنکه به نگاه غضبآلود سلنا پاسخی بدهد ،با
سباستین همراه شد.
آندو به سمت پشت چادرها به راه افتادند و روی یکیاز صخرههای

کجومعوج محوطه نشستند .لحظهای سکوت برقرار شده و هردو به صدای
هوهوی منظم جغد قهوهایرنگی گوش فرا دادند ،تا آنکه روبی دست از
گوشدادن به ریتم آواز جغد برداشته و گفت:
 خب ،پس میخوای بدونی چه بالیی سر امیلی... موضوع این نیست!][Type here
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روبی با تعجب و کنجکاوی به سباستین نگاه کرده و او گفت:
 میخواستم راجعبه فردا باهات حرف بزنم .مسئله اینجاست که من وجاناتان یه تصمیم مشترک گرفتیم و فکر میکنیم الزمه که تو هم بدونی.
 چه تصمیمی؟ دربارهی چی؟ دربارهی چی نه ،بهتر بگی دربارهی کی .خب ،راستش دربارهی تو.روبی که از پاسخ او جا خورده بود ،کنایهآمیز گفت:
 واقعاً ممنون که الزم دونستین منم بدونم. مسخرهبازی درنیار .تو که میدونی جاناتان تصمیمی نمیگیره که بهضررت باشه.

 در اینمورد هیچشکی ندارم. عالیه! پس گوش کن .تصمیم اینه که تو ،تو جنگ فردا شرکت نمیکنی. چی؟!روبی چنان فریادی زد که انعکاسش در تمام محوطه پیچید .سپس نگاه
خصمانهای به سباستین انداخت.
 الزم نیست اونطوری به من نگاه کنی ،این تصمیم گرفته شده.][Type here
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روبی که به مرز انفجار رسیده بود ،با عصبانیت گفت:
 کی از شما خواست که واسهی من تصمیم بگیرین؟ ملکه.ً
فورا آن را بسته و
روبی ماتومبهوت ماند .لحظهای دهانش را باز کرد؛ اما
کامال خلع سالح شده بود ،با ناراحتی گفت:
درحالیکه
ً

 ملکه؟ اما ...آخه چرا؟ چون ایننبرد خیلیخطرناکه. شوخی میکنی؟ یعنی ممکن بود من فکر کنم که اینجنگ هیچخطرینداره؟
 البته که نه. پس ...چی... روبی ،بیشترین دلیل ما برای اینتصمیم بیتجربهبودن توئه .قبول کن،تو شاید شمشیرزنی رو تا حدودی یاد گرفته باشی؛ اما امکان نداره که تو
اینمدت کم اونطور که باید و شاید آمادگی واقعی رو پیدا کرده باشی.
درضمن همونطور که خودت هم شنیدی ما بیشتر به تیراندازها نیاز
داریم ،پس تنها مهارت تو درحال حاضر به هیچدردی نمیخوره.
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روبی که به درستی حرفهای سباستین پی برده بود ،با چهرهی گرفتهای
سرش را پایین انداخت و حرفی نزد .فکر به آنکه بقیه در جنگل بجنگد و
کشته شوند؛ اما او در کوهستان و در امنیت کامل بماند ،وحشتزدهاش

میکرد.

 اونفکر رو از سرت بیرون کن.روبی با تعجب سرش را بلند کرد و سباستین ادامه داد:
 قرار نیست توی کوهستان بمونی .تو هم با بقیه تا نزدیک جنگل میای،فقط در نبرد شرکت نمیکنی .این هم موقتیه ،مطمئنم در جنگ بعدی

حتماً آمادگی الزم رو پیدا میکنی.

روبی که از شنیدن قسمت اول حرفهای او خوشحال شده بود ،نفس
راحتی کشید و با لبخند کــ*ـمرنگی سرش را تکان داد.
 خب ،حاال میتونی دربارهی امیلی همهچی رو بگی.کامال امیلی و مشکلش را فراموش کرده بود ،به
روبی که برای چنددقیقه
ً

قبال جاناتان به او گفته بود
سمت او برگشته و همهی چیزهایی را که
ً
برایش تعریف کرد .زمانی که حرفهایش به پایان رسید ،سباستین در فکر
فرو رفته بود.

 فکر نمیکنم اینمشکل دائمیباشه ،تو گفتی اون از شیرهی گیاهخارخاص خورده درسته؟
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 آره. خب ،پس همونطوری که حدس میزدم ،یهراه برگشتی وجود داره.روبی با خوشحالی از جا پرید و گفت:
 واقعاً ؟سباستین بیتوجه به شور و هیجان روبی ،با خونسردی گفت:
 آره؛ ولی مشکل اینجاست که پادزهر این سم ،تو اتاق مخصوصدرمانگر قصره.
شادی روبی همچون بادکنکی که به آن سیخونک زده باشند ،ترکیده و
درحالیکه بار دیگر کنار سباستین مینشست ،غرولندکنان گفت:
 شاید بهتر بود بگی هیچراهی وجود نداره.قبال گفتی مگه قرار نیست یه روز به
 شاید؛ ولی همونطور که خودتً
قصر برگردیم؟

 آره؛ ولی اگه تا اونموقع زنده بمونم .فکر کنم موقع ورود به قصر تنهادغدغهام پیداکردن نارسیسا باشه.
 این که کاری نداره ،میتونیم بعد از کشتن اون بریم سراغ پادزهر.][Type here
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روبی چندثانیه به سباستین خیره ماند ،سپس با لحن پرتردیدی پرسید:
 تو واقعاً فکر میکنی که من میتونم اون رو بکشم؟ابرویهای سباستین باال پریده و گفت:
 مگه هدف از اینجنگ از بین بردن نارسیسا نیست؟ خب معلومه .نهتنها اون بلکه همهی افراد وفادارش .کسایی کههیچوقت از قدم برداشتن در اینراه دست نمیکشن.
 جملهی خوبیبود؛ ولی فکر کنم خودت اعتقاد چندانی بهش نداری.روبیبا بیحوصلگی پرسید:
 منظورت چیه؟ منظور من واضحه روبی .تو میگی که میخوای نارسیسا رو از بین ببری؛اما هنوز هم در اینباره سؤال میکنی و میخوای نظر دیگران رو بدونی.
 آره نظرشون رو میخوام؛ چون میخوام بدونم اونا ته اینجنگ روچطوری میبینن.
 اونا که پیشگو نیستن.][Type here
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روبی با کالفگی و درماندگی گفت:
 من میدونم اونا پیشگو نیستن ،فقط ...میخوام امیدوارتر از اینی کهاالن هستم ،بشم.
سباستین به چهرهی گرفتهی روبی نگاه کرد و با لحنی که شباهت بسیاری
به جاناتان داشت ،شروع به صحبت کرد:
 تو به هدف نهایی امید داری درسته؟ پس هرکاری هم بکنی امیدوارتر ازاینی که االن هستی نمیشی .گوش کن روبی ،من میفهمم که مشکل تو
چیه .مسئله اینجاست که تو از خود ترس ،میترسی .تو فکر میکنی

همیشه باید شجاع بود و در جنگ با نارسیسا جایی برای ترس وجود

نداره .اما اشتباه میکنی؛ چون گاهیوقتها خود ترس باعث میشه که
هوشیار بشی و بهترین فکرا و راهحال به ذهنت برسن .به من نگاه کن

روبی ،من کسیام که بیستسال از عمرم رو در کنارش گذروندم ،مطمئن
باش هیچکس به اندازهی من به اون نزدیک نبوده؛ اما میبینی که دارم
بدون ترس از برخورد دوباره با اون جلو میرم.
سباستین دست سرد روبی را در دست گرفته و با صدای آهسته و
تاثیرگذاری ادامه داد:
 فقط از دور اینطور بهنظر میاد .زمانی که بهش نزدیک بشی میفهمیکه اونم مثل همهی ماست .شاید حتی ضعیفتر و ناتوانتر ...اون در برابر
تو هیچی نیست روبی؛ چون دیگه چیزی برای از دست دادن نداره .اون

نابود شده؛ اما خودش هنوز این رو نفهمیده .وجودش دیگه نفعی به حال
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خودش نداره .نارسیسا از همون وقتی که طلسم شکست ،برای همیشه

تموم شد.

سباستین جملهی آخرش را زمزمهکنان گفت و به نقطهی نامعلومیخیره

ماند؛ اما روبی چنان از حرفهای او خوشحال و سرزنده شده بود که

نمیتوانست چشم از صورتش بردارد .حاال که بیشتر دقت میکرد ،متوجه
شباهت فوقالعادهاش به پدرش میشد .هردویآنها برای روبی بسیار
ارزشمند بودند و اطمینان داشت که بدون گوشکردن و عملکردن به

جمالت آنها هیچشانسی برای پیروزی در جنگ ندارد .پس از همان

زمان ،برای چندمینبار به خودش قول داد که فقط به هدف و مسیری که
در پیش دارد بیندیشد و هرگز ناامید نشود.
 دیر شده ،بیا بریم.روبی با صدای بم و آرام سباستین به خود آمده و بار دیگر بههمراه او به
سمت چادرها به راه افتاد .زمانی که از محوطهی پشت چادرها
میگذشتند ،روبی گمان کرد صدای زمزمهای را شنیده است .لحظهای
توقف کرد .سباستین که جلوتر از او حرکت میکرد ،متوجه او نشد .روبی
تمرکز کرد تا مطمئن شود به راستی صدایی شنیده است؛ اما نیازی به

تالش بیشتر نبود و او خیلیزود منبع زمزمهها را پیدا کرد.
امیلی و فرد ،درست پشت یکیاز چادرها ایستاده و سخت مشغول ابراز
عالقه به یکدیگر بودند.
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کامال باز ماند؛ اما سعی کرد هرچه سریعتر
دهان روبی برای چندثانیه
ً
خودش را جمعوجور کرده و از آنجا برود؛ زیرا به هیچوجه دلش
نمیخواست که مزاحم خلوت آنها بشود.
 روبی! چی شده؟ پس چرا نمیای؟روبی سعی کرد دیگر به فرد و امیلی که لحظهای از یکدیگر جدا نمیشدند،
نگاه نکند .سپس در حالی که نمیتوانست جلوی لبخندزدنش را بگیرد،
خود را به سباستین رسانده و گفت:

 نه ،چیز ی نیست.سباستین با سوءظن به او نگاه کرد؛ اما روبی بیتوجه به او همچنان که از
شدت خوشحالی مدام نیشخند میزد .به آن فکر کرد که افشاشدن راز

امیلی برای فرد ،چندان هم اتفاق بدی نبود .مهمترین فایدهاش آن بود که
امیلی دست از مقاومت برداشته و قبول کرد که برای داشتن یک زندگی

بهتر وجود یکعشق حقیقی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
زمانی که به آسمان تیره و دلگیر آدونیس نگاه کرد ،بیاراده آه پرحسرتی
کشید.
***
پاداش بزرگ
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صبح روز بعد ،یک صبح متفاوت بود ،و اگر روبی تا به آنروز تنها مرگ

مایکل و پدرش را بدترین اتفاقهای زندگیاش میپنداشت ،در ساعات
پایانی خارجشدن از کوهستان دریافت که اولین نبردشان در مقابل
نارسیسا ،بدترین و هراسانگیزترین اتفاق زندگیاش محسوب میشود.
در محوطه غوغایی برپا بود .سربازان همچون گلولهای به اینسو و آنسو
میدویدند ،ساطیرها مدام نعره زده و با فلوتهای چوبیشان آواز اعالن
جنگ سر میدادند؛ اما روبیاز شنیدن صدایی که از فلوت آنها خارج

میشد ،دل خوشی نداشت؛ زیرا باعث میشد دلهره و اضطرابش بیشتر
شود .کاترین و جاناتان مدام با یکدیگر صحبت کرده و با نگرانی و
دلواپسی نقشهی حمله را بارهاوبارها با تیراندازها مرور میکردند .باقی

افراد که متشکل از زنان و بچهها ،و البته فرد و امیلی ،جیمز و سلنا ،دین
و آدریان بودند نیز هرکدام خود را به کاری مشغول کرده بودند.

و بار دیگر تنها روبی بود که از شدت دلواپسی دلپیچه گرفته و مدام
سرش را تکان میداد؛ بهطوری که پساز چندساعت به تیک عصبی تبدیل
شده و تا زمان خروج از مرز بارها تکرار شد.
 همهتون آمادهاین؟روبی با صدای کاترین به خود آمده و متوجهی نگاه خیرهی بقیه به
خودش شد .سباستین که در کنارش ایستاده بود ،با صدای بسیار

آهستهای پرسید:
 حالت خوبه؟][Type here
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روبی به سباستین نگاه کرده و میخواست قاطعانه بگوید نه؛ اما گمان

میکرد اگر دهانش را باز کند تمام محتویات معدهاش خالی میشوند؛
بنابراین به ناچار فقط سرش را تکان داد و حرفی نزد.

جاناتان که به دلیل وابستگی به مرز حفاظتی قادر به ترک کوهستان نبود،
جلوتر آمد و در حالی که پسرش را در آغوش میگرفت ،زمزمهکنان گفت:
 مراقب خودت باش ،من منتظرتونم. خیالت راحت باشه.جاناتان با چهرهای غمزده به سباستین نگاه کرد و گفت:
 خیالم راحته؛ اما ...ای کاش میشد خودم میاومدم و... نه! نمیتونم اجازه بدم .نه فقط بهخاطر اینکه نگران جون توام .مگهحرفهای ملکه یادت رفته؟ اگه تو از محوطهی کوهستان خارج بشی
جادو باطل میشه و...
 خیلیخب پسر .مگه تو یهجادوگر نیستی؟ خب تو مرز رو ایجاد کن تامن بتونم خودم رو به جنگل برسونم.
 -امکان نداره!
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سباستین قاطعانه این را گفت و از آنجا دور شد .روبی که تا آنلحظه با

حسرت به محبت میان آن پدروپسر خیره شده بود و به سختی جلوی
بغضش را میگرفت ،با صدای ضعیفی گفت:

 نگرانش نباشین ،سباستینی که من میشناسم به هیچوجه از پا نمیفته.جاناتان نگاه از مسیر دورشدن پسرش گرفته و با مهربانی گفت:
 درست مثل تو .من مطمئنم که تو هم هیچوقت از پا نمیفتی.روبی لبخند عمیقی زد و جاناتان پدرانه او را در آغوش گرفت .زمانی که از

میان دستهای جاناتان به آسمان نگاه میکرد ،زمزمهکنان پرسید:
 بهنظرتون اون میدونه؟جاناتان نفس عمیقی کشید و گفت:

 مطمئنم که از زمان دقیقش خبر نداره؛ ولی ...به محض نزدیکشدن بهجنگل متوجه حملهی ما میشه...

سپس شانههای روبی را گرفته و با لحن هشداردهندهای ادامه داد:
 روبی ،خوب گوش کن .به کاترین گفتم و فکر میکنم الزمه که به توامبگم .شما در کمترین زمان ممکن باید همهی موجوداتی رو که توی جنگل
کمین کردن به سمت مرز جادویی بکشونین ،در کمترین زمان ممکن.

اینکار به هیچوجه نباید طوالنی بشه ،میفهمی چی میگم؟
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روبیکه به یکباره سست و ناتوان شده بود ،به سختی سرش را تکان داد
و به راه افتاد و چندی بعد میان جمعیتی که پشت مرز حفاظتی به صف
ایستاده بودند گم شد.
باالخره پس از ساعتها انتظار ،دستور حرکت به آنها داده شد .زمانی که
دیوار نامرئی کوهستان از بین رفت ،روبی احساس کرد به سوی قتلگاه
خود پیش میرود؛ اما در ظاهر چنان قیافهی جدی و مصممی به خود

گرفته بود که اینفکر به ذهن هیچکس خطور نمیکرد.

روبی قبلاز دورشدن از کوهستان بارها برگشته و به پشت سرش نگاه
کرد .همه برایشان دست تکان میدادند و فریادهای شادمانهای

میکشیدند؛ اما روبی هیچکدام از آن صداها را نمیشنید و تمام حواسش
به پیکر شفافی بود که در کنار باقی مردم ایستاده و به او لبخند میزد.

آنپیکر چنان واضح بود که روبی حتی چادرهای پشت آن شخص را هم
میدید .مردی با چشم و موهای مشکی و همان لبخندهای همیشگیاش.
در یکلحظه قلب روبی از حرکت باز ایستاد و با دقت بیشتری به
آنسمت نگاه کرد .تردیدی نداشت که هنوز میتواند پدرش را ببیند ،او

خود چارلی بود که میخندید و برایش دست تکان میداد و پیکر شفافش

هرلحظه محوتر و کــ*ـمرنگتر میشد و ثانیهای بعد چنان که انگار
ذرهای از هواست در همان نقطه ناپدید گشت.
روبی ماتومبهوت مانده بود .از طرفی چنان خوشحال بود که انگار به
تمام آرزوهای محال زندگیاش دست یافته است .دیگر نمیتوانست قدم

از قدم بردارد ،همانجا ایستاده بود و با چشمهای پر از اشک به نقطهای
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نگاه میکرد که دقایقی پیش پدرش در آنجا به او لبخند زده و دستش را
تکانتکان داده بود.

شاید پدرش میدانست ،شاید حالش را درک میکرد و دلیل ظاهرشدن

ناگهانیاش همین بود .آیا به راستی او دریافته بود که روبی چقدر از

عواقب آن نبرد وحشت دارد؟ آیا چارلی که دیگر در آن دنیای فانی نبود،
میتوانست به شکل دیگری حضور یافته و به دخترش نگاه کند؟
اما مگر غیر از آن بود که همهی ارواح میتوانستند بدون دیدهشدن ،به
دیدار خانواده و بستگانشان بروند؟ پس چرا روبی در آن لحظه توانست
شبح پدرش را ببیند؟ یعنی امکان داشت که پشت آندیدار کوتاه و

دردناک چیز دیگری نیز باشد؟

روبی که هنوز ایستاده بود ،با تنهی محکمی که یکیاز سربازان به او زد ،از
فکر بیرون آمده و بار دیگر با قدمهای آرامی به ابتدای صف رفته و کنار

سباستین ایستاد.
 چی شده؟روبی وانمود کرد صدای سباستین را نشنیده است؛ زیرا در آنلحظه تمرکز
کرده بود تا بار دیگر چهرهی پدرش را به یاد بیاورد .یادآوریاش آسان بود،

همچون فیلمی که در مقابل چشمهایش پخش شود .میتوانست صورت
مهربانش را ببیند و این همان چیزی بود که او را مقاوم میکرد؛ در برابر
تمامی خطرات پیش رویش.
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روبی دستی به لباس چرم و چسبان و زرهی که بر رویش قرار گرفته بود
کشید و احساس کرد به یکی از شخصیتهای فیلمهای موردعالقهاش

تبدیل شده است .با این فکر لبخندی زد و به راه منتهی به جنگل چشم
دوخت.
***
کنار پنجرهی اتاقش نشسته بود و به آن سپاه توخالی و پوچ

مینگریست .در درونش هیچترسی وجود نداشت ،از از دست دادن جنگل
محبوب و حیوانات دستآموزش نمیهراسید .او تنها از خودش وحشت
داشت ،از وجود بیارزش و بیخاصیت خودش .همیشه همانطور بود ،او

هیچگاه اعتقادی به شجاعت و وفاداری نداشت ،تنها قدرت بود که

میتوانست باعث دوام زندگی شود .قدرت ،نیروهایی ورای آنچه که به
ذهن یکانسان عادی میرسید ،از کودکی در سلولهای او وجود داشت.

قدرتی که حاال از او دزدیده بودند و او باید بار دیگر آن را پس میگرفت.

او حقیقتاً خود را با آن نیروهای سیاه پذیرفته بود و در آن سالها چنان
به قدرتش وابسته شده بود که حاال احساس پیری و ضعف میکرد.
نارسیسا با چشمهای آبی بسیار روشنی که برق و درخشندگی ثابتی
داشت ،به ارتش روبی نگاه کرد .بیشتر از آن بودند که تصور میکرد؛ اما

اینمسئله نیز چیزی نبود که ناراحتش کند .مطمئناً هنری میتوانست از
پس آنها بربیاید .حتی اگر او آخرین فرصتش را پوچ میکرد ،موجودات
تاریکش میتوانستند همهی آنها را نیستونابود کنند.
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کار آندخترک تمام بود .او حتی نمیتوانست یکپیروزی را ،در کنار

دوستان و یاران ابلهش جشن بگیرد .باید کار همهی آنها را یکسره

میکرد ،باید ایندفتر بیستوچندساله را برای همیشه میبست.
با تقهای که به در اتاقش خورد ،چشمهایش را برهم فشرده و
دستهایش را مشت کرد؛ زیرا آندستها دیگر قادر نبودند کوچکترین
اشیای اتاقش را نیز جابهجا کنند.
 بیا تو.نارسیسا نفس عمیقی کشید و به منظرهی مقابلش خیره ماند .اکنون

روبی و ارتشش درست در مقابل جنگل ایستاده بودند.
 -با من کاری داشتی ،ملکه؟

نارسیسا تمسخر موجود در کالم هنری را نادیده گرفت و با لحن مالیمی
گفت:
 همهچیز حاضره؟ بله سرورم! من خودم شخصاً افراد رو رهبری میکنم ،نمیذارم هیچکدوماز اونا زنده از جنگل بیرون برن.

نارسیسا سرش را به عقب برگرداند و لبخند هراسانگیزی زد .شاید این بار

آخری بود که در این موارد با هنری مشورت میکرد ،شاید بار آخری بود

که این خونسردی و تمسخر را در چهرهی آنمرد میدید؛ اما به هیچوجه
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قصد نداشت به او بگوید که این آخرین فرصت برای اوست و در صورت

شکستخوردن...

 ِا ...اتفاقی افتاده؟نارسیسا متوجه لرزش صدای هنری شد .از قرار معلوم او از نگاه خیره و
لبخند کج نارسیسا سر درنیاورده بود.
 هیچی ،فقط کمی برات نگرانم ،مراقب خودت باش هنری!با گفتن اینجمله رنگ از رخ هنری پرید و وحشت تمام وجودش را در بر
گرفت .حاضر بود تمام داراییاش را بدهد؛ اما چنین جملهای را از او

نشنود ،دوستداشتهشدن توسط نارسیسا چیزی نبود که او بخواهد؛ زیرا
در آن صورت عمر زیادی برایش باقی نمیماند.
هنری با نگرانی به چشمهای او خیره ماند؛ اما نارسیسا با بیاعتنایی نگاه
از او گرفته و باز خیره به انسانهایی ماند که از آنفاصله همچون لکههای
سیاهی بهنظر میرسیدند.
وقتی در اتاقش با صدای آرامی بسته شد ،خندید و به لحظاتی فکر کرد
که در صورت شکست هنری در اینجنگ ،برایشان پیش میآمد .جنگل تا
حدودی مهم بود؛ اما بهرهبردن از تکتک آندقایق پس از بیستسال،

برای نارسیسا بسیار لذتبخشتر از نجات جنگل بود.
***
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 پس چرا حمله نمیکنیم؟ نمیکنیم نه ،من و بقیه حمله نمیکنیم؛ چون هنوز وقتش نرسیده،درضمن تو و چندنفر دیگه همینجا میمونین .یادت که نرفته؟
روبی با خشم دندانهایش را برهم فشرد و گفت:
 -واقعاً فکر میکنی موندن من دردی رو دوا میکنه؟ یعنی تو خیال کردی

نارسیسا ارتشش رو واسمون نمیفرسته؟ در اون صورت چی؟ اولین کسی

که میمیره خود منم؛ چون درست کنار ورودی جنگل ایستادم و دارم
کشیک میدم.
سباستین اخمی کرد و گفت:
 قرار نیست بذارم اینجا بمونی ،تو و بقیه میرین تو کلبه تا کار ما تمومشه.
 ک ...کلبه؟ منظورت کلبهی... جاناتانه آره .همون کلبهای که ملکه سالها اونجا زندگی کرد ،همونی کهپدرم تو بچگی ساخت...
 همونی که پرنسس رو توش دیدم. چی گفتی؟!][Type here
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روبی به تلخی پاسخ داد:
 پرنسس لیانا آخرین لحظههای عمرش رو اونجا گذروند .من حتی تویخوابم اون رو توی همون کلبه دیدم.
سباستین نگاهی به حالت چهرهی روبی انداخت و زیر لب گفت:
 که اینطور ،پس اینکلبه ارزش زیادی داره.روبی که هنوز در افکارش غرق شده بود ،سرش را تکان داد و با
خونسردی گفت:
 آره ،ولی من اونجا نمیمونم ،باهاتون میام توی جنگل.سباستین با شنیدن اینحرف جوری از جا پرید که انگار جریان برق را به او
وصل کرده بودند ،سپس با عصبانیت گفت:
قبال با همدیگه صحبت کردیم .میخوای بزنی زیر حرفت؟ برای
 چی؟ ماً
چی؟

 -بذار تو یهجمله خالصه کنم ،موضوع اینه که با فکرکردن به پرنسس به

این نتیجه رسیدم که کنار کشیدنم تو اینشرایط یهفرار بزدالنه محسوب
میشه .من نمیخوام فرار کنم ،من میمونم و با اونا روبرو میشم.
سباستین جوری به او نگاه کرد که انگار دختربچهای بلندپرواز و رویایی

است و آنگاه با لحنی که سعی داشت چیزی را به او یادآوری کند ،گفت:
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 تو فقط ۲۱سالته!روبی با حفظ همان خونسردی ابروهایش را باال انداخته و گفت:
 چندماه دیگه ۲۲ساله میشم! درضمن ،پرنسس زمانی که مقابلاونخفاش پیر ایستاد فقط ۱۷سالش بود.
ً
فورا
سباستین ثانیهای چیزی نگفت و ماتومبهوت به او خیره ماند؛ اما
تعجب و حیرتش از بین رفته و خواست دهانش را برای اعتراض به او باز
کند که ناگهان اتفاق عجیبی افتاد .صدای ضربههای سنگین امواج

دریاچهی آرون به دیوارهی صخرهها بلند شده بود .این مسئله

بسیارعجیب بود؛ زیرا فاصلهی آنها با دریاچه چنان زیاد بود که امکان
نداشت اینصداها را بشنوند .کمکم صداها بیشتر و بیشتر شد .روبی

بهخوبی جوشوخروشی را در درون دریاچه احساس میکرد ،صداهایی که
به گوش میرسید آنقدر واضح بود که انگار درست در کنار دریاچه
ایستاده بودند.
و آنگاه روبی قطرهی آبیرنگی را دید که از قرار معلوم از دریاچه جدا شده
و با سرعت سرسامآوری در هوا به سوی آنها میشتافت .در تمام عمرش
صحنهی به آن عجیبی ندیده بود؛ زیرا اکنون آن قطرهی آبیرنگ درست
در مقابل چشمهایشان در هوا معلق بود.

 -این دیگه چه کوفتیه؟
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سباستین با عصبانیت این را گفت .سپس روبی را پشت سرش پنهان

کرده و جوری به آنقطرهی آب نگاه کرد که انگار به او اهانت کرده بود.
اما روبی که به هیچوجه گمان نمیکرد خطری وجود داشته باشد ،سرش
را از پشت بازوی سباستین بیرون آورده و...
دهانش از شدت حیرت و شگفتی باز ماند.
دیگر از آنقطرهی کوچک آب خبری نبود و به جایش پیکر عظیم
پوسایدون با همان جذبهی همیشگیاش ایستاده بود.
روبی صورت سباستین را نمیدید؛ اما تردیدی نداشت که او نیز بسیار
متعجب و سردرگم شده است .حضور ناگهانی پوسایدون آن هم به شکل
قطرهای آب ،دلیل کافی برای آن سکوت مرگبار و ممتد بود.
 سرورم!سباستین در مقابل صورت جدی و بیاحساس پوسایدون زانو زده و طولی

نکشید که همهی سربازان و ساطیرها ،النور و باقی الههها نیز روی زمین
افتاده و به احترام او سرهایشان را پایین انداختند .تنها کسانی که هنوز

ایستاده و گیج بهنظر میرسیدند کاترین و روبی بودند ،با اینحال بهنظر

نمیآمد که پوسایدون از ایندیرانتقالی رنجیده باشد.

پساز دقایق طوالنی اولینکسی که سکوت را شکست ،روبی بود که
نتوانست سؤالی را که مدام در سرش میچرخید نادیده بگیرد:
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اصال انتظار دیدنتون رو نداشتم!
 سرورم ،شما اینجا چیکار ...یعنی ،من...ً
پوسایدون نگاه پرنفوذش را به روبی دوخت و با صدای بم و گیرایش
شروع به صحبت کرد:
 زمانی که الزم باشه ،خودم میام سراغت .این رو هیچوقت فراموش نکن.ً
فورا در کنار سباستین زانو زد.
روبی سرش را تکان داد و
کاترین نیز جلوتر رفته و تعظیم بلندباالیی به او کرد .پوسایدون نگاه
عجیبی به کاترین انداخت؛ اما بیآنکه کلمهای با او حرف بزند ،با دست به

روبی اشاره کرد و گفت:

 موفق شدی! با اینکه هرگز فکر نمیکردم بتونی این ارتش رو جمعآوریکنی؛ اما موفق شدی.

تو دختر شجاعی هستی روبی!
روبی میتوانست شور و اشتیاقش از تمجید سباستین را با لبخند نشان
دهد؛ اما در آنلحظه که پوسایدون او را دختری شجاع خطاب کرد ،شادی
و سرور همچون بمب بزرگی در وجودش منفجر شد ،بیآنکه هیچکس

اینمیزان از خوشحالی او را بفهمد و درک کند.

 من ...نمیدونم چی بگم ...فقط شاید اونقدرا هم شجاع نبودم ...منخیلیوقتا از اینراه ناامید شدم؛ اما...
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 اما هرگز منصرف نشدی! این همون چیزیه که الیق یه پاداش بزرگه... پاداش بزرگ؟ضربان قلب روبی به دلیل هیجان بیش از اندازهاش ،شدت گرفت .فکری
که به سرش زده بود بینهایت دستنیافتنی و در عین حال با تمام وجود
خواستارش بود.
برگشت دوبارهی پدرش ...یعنی ایناحتمال وجود داشت که او بتواند
برگردد؟ آیا دلیل دیدن او قبل از خروج از کوهستان همین بود؟ پدرش
مژدهی دیدار دوبارهای را به او داده بود؟
روبی که توان حرفزدن را نداشت به چهرهی عبوس پوسایدون خیره ماند؛
اما قبل از آنکه بتواند سؤالی در این باره بپرسد ،صدای عجیبی به گوش
رسیده و ثانیهای بعد شخصی فریاد زد:

 روبی! باالخره پیدات کردم ،نمیدونستم کجای جنگل باید ظاهر شم،آخرش جاناتان بهم گفت که اینجایین ،باید یه خبر مهم...
همین که چشمش به چهرهی عصبی پوسایدون افتاد ماتش برد و
چشمهایش گشاد شد .روبی که حتی از خود او نیز متعجبتر بود ،با
ناباوری گفت:

 -دین! تو ...تو اینجا چیکار میکنی؟

][Type here

جدال نهایی

163

دین به سختی نگاه از پوسایدون گرفت و خواست جوابی به روبی بدهد؛

اما او صحبتشان را قطع کرده و گفت:
 -چیزی که توی ذهنته اشتباهه روبی!

روبی که مطمئن بود او توانایی خواندن افکارش را دارد ،ناامید و دلسرد
شد ،گرچه قبل از آن هم احتمال بسیار کمی میداد که بار دیگر بتواند
پدرش را ببیند و او را در آغوش بگیرد.
 اون خودش تمایلی به اینجهان فانی نداره .اون در کنار مادرتخوشبخت و خوشحاله .تو که دوست نداری نگرانی و رنجش دوباره

شروع بشه؟

روبی سرش را به شدت تکان داد و با صدای ضعیفی گفت:
 به هیچوجه! من فقط ...بیخودی امیدوار شدم.در این لحظه ارتش روبی بار دیگر ایستاده و با کنجکاوی به خدایان

دریاها چشم دوختند .سباستین و دین با کنجکاوی و نگرانی به مکالمهی

آنها گوش میدادند و کاترین ،با آرامش بیسابقهای به آسمان دلگیر
آدونیس نگاه میکرد.
 کسی که تمایل به بودن در اینجهان داره ،کسیه که زندگیشنصفهونیمه مونده باشه .کسی که هنوز راه زیادی برای طیکردن داشته
باشه .بهت گفته بودم که با نشوندادن لیاقتت اون پاداش بزرگ بهت

داده میشه.
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پوسایدون لحظهای مکث کرد ،سپس لبخند محوی زده و گفت:
 -نمیتونستم جلوی مرگش رو بگیرم ،سرنوشت انسانها قابل تغییر

نیست؛ اما میتونستم برش گردونم تا زندگیش رو از جایی که از دست
داد دوباره شروع کنه .این دومین هدیهی من به توست ،امیدوارم اینبار
بتونی عشق واقعی رو تجربه کنی ...برخالف گذشته ،حاال دیگه فرصت
زیادی داری...

روبی با شنیدن جملهی آخر او سنگینی چیزی را در قلبش احساس کرد،
انگار وزنهای را در قلبش انداخته بودند .دستوپاهایش شروع به لرزش
کرده بودند ،دگرگونی حالش چنان زیاد بود که سباستین با نگرانی به او

نزدیک شد تا از سقوطش جلوگیری کند.
اما روبی نیازی به کمک نداشت ،او هرگز سقوط نمیکرد ،فقط
نمیتوانست ببیند ،تحمل دیدن آنصحنه را نداشت؛ بنابراین با آخرین
سرعت برگشته و رو به ارتشش ایستاد.
ناگهان صدای بلند صاعقهمانندی به گوش رسید و همهجا لحظهای در
روشنایی فرو رفت .شخصی مچ دستش را گرفت و فشار داد؛ اما اینبار
دین بود که با چشمهای پر از اشک در کنارش و در خالف جهت او
ایستاده بود و میخندید.

روبی میتوانست منظرهی پشت سرش را تجسم کند؛ اما توان برگشتن را

نداشت .او فقط دستی که در حصار دستان لرزان دین بود را مشت کرده و

با صدای لرزان و نازکی پرسید:
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 بهم ...نگو اون ...چیزی که فکر میکنم ...درسته.دین که لحظهای نگاهش را از آنصحنه نمیگرفت ،خندهای میان گریه
کرده و با لحن جدی و قاطعانهای گفت:

 اون چیزی که فکر میکنی ...درسته.سپس شانهی روبی را گرفته و درحالیکه هنوز از شدت خوشحالی اشک
میریخت او را به سمت راه منتهی به دریاچه برگرداند.
روبی لحظهای چشمهایش را بست و سپس آنها را باز کرد .مایکل در
فاصله دوری از آنها ایستاده بود ،درست در جایی که روزی آخرین
نفسهایش را کشیده و پیوندش با زندگی برای همیشه بریده شده بود.
روبی از همانجا میتوانست برق چشمهای بسیار روشنش را ببیند.
چشمهایی که گمان میکرد دیگر هرگز نخواهد دید .وصف حالش
غیرممکن بود ،نشاندادن میزان خوشحالیاش امری محال بود .دین فقط

میخندید و به تصویر بهترین دوستش نگاه میکرد؛ اما روبی دیگر

نمیتوانست بایستد ،بهطور ناگهانی قدرت و نیروی بیسابقهای را در
پاهایش احساس کرد و با آخرین توان شروع به دویدن کرد.
مایکل با همان لباسهایی که قبل از مرگ به تن داشت ،هنوز ایستاده
بود و به تصویر دختری نگاه میکرد که عاشقانه دوستش داشت و برای

دیدن دوبارهاش مدتهای طوالنی انتظار کشیده بود .وقتی از آن فاصله
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متوجه دویدن روبی به سوی خودش شد ،لبخند عمیقی زده و با آخرین
سرعتی که پاهایش یاری میکرد به سوی او پرواز کرد.

گویی رسیدنشان به یکدیگر سالها و یا قرنها به طول انجامید .در راه

خاکی دریاچه میدویدند ،بی آنکه لحظهای توقف کنند ،بی آنکه اهمیتی
به درد شدید پهلوها و سستی پاهایشان بدهند .فقط میخواستند به
یکدیگر برسند ،فقط میخواستند به آنجدایی سوزناک پایان بدهند .روبی
در تمام آن لحظات کوچکترین نگاهی به چهرههای خندان و یا ناامید

پشت سرش نینداخت .چشمهای او اکنون دیگر فقط مایکل را میدید.

و آنگاه پساز ساعتها و شاید روزها انتظار؛،مسیر میان جنگل و دریاچه
طی شده و روبی و مایکل در آ*غــ*ـوش یکدیگر فرو رفتند.

نفسهایشان ،نفسهای عادی نبود ،نگاهشان به زندگی دیگر آننگاه
گذشته نبود .دیگر همهچیز فرق میکرد ،دیگر حتی نبردهای آینده نیز

بسیار آسان و راحت بهنظر میرسیدند.

قد روبی تنها به عرض شانههای مایکل میرسید و صورتش را به شانهی
او چسبانده بود و اشک میریخت .و مایکل که سرش را در آ*غــ*ـوش او

فرو برده بود ،نفسهای عمیق و کشدارش لحظهای قطع نمیشد.

روبی از احساس گـرمای نفسهای او ل*ذ*ت میبرد؛ زیرا آننفسها

نشانهی زندهشدن او بودند ،نشانهی شانس دوبارهای که به آنها داده
شده بود ،نشانهی زندگی دوباره...
آسمان در نور و روشنایی غرق شده بود ،جرقههای رنگی مدام در هوا
پخش شده و به شکل اکریلهای پرزرقوبر ق بر سروروی روبی و مایکل
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میریختند .روبی سرش را اندکی بلند کرده و با صورتی اشکآلود به آن
منظرهی زیبا چشم دوخت .تردیدی نداشت که این چشمانداز
شگفتانگیز ،نتیجهی ابراز احساسات الههها و النور است.
دلش میخواست برگردد و لبخند بزند و از همهی آنها تشکر کند؛ اما از
طرفی دلش نمیآمد لحظهای از آغوش گرم مایکل جدا شود.
در آن سوی محوطه ،دین با خوشحالی به سوی آنها دوید و کاترین با

لبخند دلنشینی به آنها نگاه کرد .النور و یاران زیبا و وفادارش نیز دست

از خندیدن برنمیداشتند .تنها کسی که در آن میان غمگین و ناامید مانده
بود ،سباستین بود که در یکثانیه خودش را غیب کرده و در جایی که

مطمئن بود کسی پیدایش نمیکند ظاهر شد .دلسردیاش چنان زیاد بود

که نمیتوانست آن را پنهان کند؛ بنابراین خود را از نگاه کنجکاو بقیه دور
نگه داشت تا در آرامش با آن حقیقت تلخ کنار بیاید.
پوسایدون هنوز کنار کاترین ایستاده و به روبی و مایکل و دین که به
جنگل نزدیک میشدند نگاه میکرد .طولی نکشید که آنها نیز رسیدند و
بار دیگر در مقابلش زانو زدند .روبی و مایکل در همان حال نیز دست

یکدیگر را رها نکرده بودند.

روبی با صدای گرفتهای گفت:
 من نمیدونم ...چطوری باید ازتون تشکر کنم.قبال هرگز در
مایکل نیز با چنان احترام و تکریمی به او نگاه کرد که روبی
ً

چهرهاش ندیده بود.
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پوسایدون به هردویآنها نزدیک شده و درست در مقابلشان ایستاد:
 -هردوی شما لیاقت این پاداش بزرگ رو داشتید ،و من توقع دارم

همیشه همینطور بمونید و این جنگ رو با پیروزی به پایان برسونید.
روبی و مایکل هردو سرشان را تکان دادند و پوسایدون اینبار رویش را به
سمت کاترین برگرداند .روبی متوجه شد طرز نگاه پوسایدون به او به طرز

عجیبی آرام و دوستانه است.

سال سختی رو که گذروندی ،نمیتونم جبران کنم .عمر ارزشمندی
 بیست ِکه از دست رفته به هیچوجه برگردونده نمیشه؛ اما ...برای تو هم نقطهی
شروعی وجود داره.
کاترین که از خوشحالی روبی ،سرزنده شده بود و به هیچوجه به زندگی
اسفبار گذشتهاش اهمیتی نمیداد ،تعظیم دیگری کرده و گفت:
قبال شنیده بودم؛ اما من هیچوقت به
 شما بزرگتر از اونی هستید کهً
فکر پاداش نبودم...
پوسایدون بیهیچ حالت خاصی گفت:
 درسته کاترین ،تو هرگز به فکر گرفتن پاداش نبودی ،و همین تو روشایستهی سروری بر مردم آدونیس میکنه...
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روبی برای لحظهای گمان کرد پوسایدون از فرمانروایی مجدد کاترین

صحبت میکند و بیاراده لبخند عمیقی زد؛ اما با شنیدن ادامهی جملهی
او به طور ناخودآگاه تکان شدیدی خورد:
 تو از این پس ،همسر من ،و یکی دیگر از ملکههای آسمان هفتم خواهیبود.
دیگر تنها روبی نبود که از شدت تعجب دهانش باز مانده بود ،اکنون حتی
مایکل و کسانی که در نزدیکی آنها ایستاده بودند ،ماتومبهوت مانده

بودند.
ً
ظاهرا بسیار جا خورده و حتی از باقی افراد نیز متحیرتر بود،
کاترین که
آب دهانش را فرو داده و به سختی زمزمه کرد:
 اما من ...چطور ممکنه بتونم؟! من شایستهی این مقام نیستم. تو تنها کسی هستی که لیاقت این عنوان و مقام رو داری ...من تو روهمسر خودم اعالم میکنم و برای جبران گذشتهی تلخی که از سر

گذروندی ،چهرهی یه ملکه رو بار دیگه بهت هدیه میکنم.

در لحن کالم پوسایدون چنان تحکمی بود که کاترین جرئت

مخالفتکردن با او را به خود نداد .پوسایدون در مقابل چشمهای
حیرتزده و گردشدهی بقیه به کاترین چنان نزدیک شد که روبی
ناخودآگاه رویش را برگرداند؛ اما طولی نکشید که با شنیدن نفسهای

حبسشدهی دیگران برگشت و با یکی دیگر از بهترین صحنههای
زندگیاش مواجه شد.
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صورت کاترین به طرز شگفتانگیزی جوان و با طراوت شده بود.
کامال صاف
چینوچروکهای صورتش بسیارکم شده و پشت خمیدهاش
ً
شده بود .صورت او اکنون بیستسال جوانتر شده بود .بیستسالی که

در تنهایی و رنج و عذاب گذشته بود به او برگردانده شده و در یکلحظه

جبران شده بود.
پوسایدون هنوز در مقابل کاترین ایستاده و با تحسین و تمجید سرتاپای

او را برانداز میکرد .روبی نگاهی به برق چشمها و سرخی لـ*ـبهای

کاترین انداخت و در یکلحظه نارسیسای دیگری را در مقابلش دید ،حاال
به خوبی میتوانست بفهمد که او زیبایی افسانهاش را از چه کسی به ارث
برده است.

همه چنان در شوک و ناباوری فرورفته بودند که کوچکترین صدایی از

آنها در نمیآمد .و پس از دقایقی طوالنی تنها کسی که تکان محکمی
خورد و در مقابل هیکل عظیم پوسایدون به زانو درآمد ،کاترین بود که
چهرهاش لبریز از حیرتی بیپایان بود.
 سر ...سرورم ،چطور میتونم این لطفتون رو جبران کنم؟ من الیق اینلطف نبودم ،من...
ً
ظاهرا توان حرفزدن را نیز
کاترین نتوانست جملهاش را به پایان برساند؛
از دست داده بود.
پوسایدون که هنوز با خونسردی به او نگاه میکرد ،با لحن جدی و
هشداردهندهای گفت:
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 یادت نره که با وجود زیبایی ظاهری ،حتی یک روز هم بر عمرت افزودهنشد ،فراموش نکن که مرگ هرانسانی در وقت مناسبش اتفاق خواهد
افتاد ،پس هرگز دل به زیباییهات نبند.
کاترین با لبخند تلخی زمزمهکنان گفت:
 به هیچوجه! حتی فکر میکنم که بیش از اندازه عمر کردم .من از مرگاستقبال میکنم سرورم؛ چون شاید در اونصورت یهبار دیگه ...بتونم

ببینمش...
کاترین جملهی آخرش را چنان آهسته گفت که هیچکس بهجز پوسایدون
و روبی قادر به شنیدنش نبودند.
و روبی دقیقاً فهمید که منظور کاترین چه کسی است.
چندثانیهای در سکوت گذشت و آنگاه پوسایدون با لحن مالیمیگفت:
 دیگه وقتشه ...از جات بلند شو و این ارتش رو به حرکت دربیار و بهپیروزی برسون.
در این لحظه کاترین بهسرعت از جا برخاسته و اشکهای صورتش را پاک
کرد.
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 -تا رسیدن به پیروزی مطلق ،در اینسرزمین خواهی موند؛ اما پساز

شکست نارسیسا ،به جایی که تعلق داری برمیگردی .به آسمان هفتم.
زندگی حقیقی تو در اونجا آغاز خواهد شد.

کاترین که به سختی میتوانست جلوی ریزش اشکهایش را بگیرد ،به
سختی سرش را تکان داد و روبی و مایکل با همان چهرههای گیج و
سردرگم بار دیگر به او تعظیم کردند.
آنگاه پوسایدون بار دیگر به ذرات ریز قطرههای آب تبدیل شده و در
میان هوای گرفتهی آدونیس ،ناپدید گشت.
روبی فقط به کاترین نگاه کرده و قادر نبود حرفی بزند .بهنظر میرسید که
خود او نیز اندکی معذب و دستپاچه شده است؛ با این حال خونسردی
خود را حفظ کرده و با صدای ضعیفی گفت:
 آماده باشین ،ب ...باید بریم.کاترین این را گفت و با دستهای لرزانش پوست صورتش را لمس کرد.

باور نمیکرد که باز هم به آن دوران پرآشوب و دردناک بازگشته است؛

همان دورانی که لیانا را از دست داده و برای همیشه تنها و درمانده شد.
روزهایی که در کلبهی جاناتان گذراند ،هنوز از مقابل چشمهایش کنار
نمیرفت .چه دوران زجرآوری؛ تاریکی مطلق و تنهایی ،غم از دست رفتن
عزیزان و دوری از دوستان و مردمش .با اینوجود تحمل کرد ،او

بیستسال پر از رنج و عذاب را تحمل کرد و اکنون دوباره به همان
نقطهی زندگیاش رسیده بود .نقطهای که برخالف گذشته در آن دیگر
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تنهایی وجود نداشت ،اکنون همهی دوستانش در کنارش بودند ،مردمش

وفادارانهتر از همیشه پشتش بودند .و مهمتر از همهی آنها روبی بود که
برایش یادآور لیانا و تالش و کوشش او برای نجات آدونیس بود.
شاید این عمر باقیمانده برایش یکفرصت طالیی بود؛ فرصتی که در آن
باید تنها دخترش را شکست داده و سرزمین اجدادیاش را آزاد میکرد.
کاری که در بیستسال قبل توان انجامش را نداشت ،شاید اکنون با کمک
یارانش میتوانست به انجام برساند.
کاترین با این افکار تازه و جدید ،دلگرم شده و چشمهایش را لحظهای
بست و سپس آنها را باز کرد .آنگاه با صدای گرفتهای گفت:
 آماده باشید ،باید وارد جنگل بشیم.مایکل با یکدست روبی را در آ*غــ*ـوش*ش فشرد و عطر موهایش را
بلعید .روبیکه از نگاه خیره و لبریز از شادی دین خجالتزده شده بود،
ً
فورا از آ*غــ*ـوش مایکل بیرون آمد.
لحظهای چشمهایش را بست و

مایکل جوری به او نگاه کرد انگار هنوز به حضورش در کنار او شک دارد.
زمانی که ارتش تحت فرماندهی روبی و کمکهای کاترین و

مشاورههایش به سمت جنگل هدایت شد ،سباستین نیز به خودش آمده
و از الی شاخوبرگ درختان به آنها خیره شد.
دیدن روبی و مایکل در کنار یکدیگر سخت بود؛ آنقدر که دلش

میخواست شمشیرش را بلند کرده و آن را مستقیماً در قلب مایکل فرو
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کند .افسوس که تحمل رنج بیشتر پدرش و ناراحتی روبی برایش بسیار

سخت بود!

طولی نکشید که وارد جنگل تاریک و خوفناک شدند .همهجا در سکوت

مطلق فرو رفته بود و هالهی تیره و کدری سراسر جنگل را پوشانده بود.

روبی پیش از آن چندبار به جنگل آمده بود؛ اما هیچگاه به اندازهی آنروز
ترسیده و مضطرب نبود .استرس و پریشانیاش موجب شد بیاختیار
دست مایکل را فشار بدهد .مایکل به او نگاه کرد و زمانی که متوجه

رنگپریدگی او شد ،با صدای آهستهای در گوشش زمزمه کرد:
 -حالت خوبه؟

روبی دلش میخواست او را از خود دور کند تا دیگر نفسهای گـرمش به
صورتش نخورد و حالش را بدتر از آن نکند؛ اما فقط توانست سرش را
تکان بدهد و نگاه وحشتزدهاش را به او بدوزد.

مایکل موهای روبی را از صورتش کنار زد و به او خیره ماند .بهنظر میآمد
که فاصلهی بینشان هردم کمتر از قبل میشود .در ژرفای نگاه هردوی

آنها عشقوعالقه به یکدیگر موج میزد .دیگر حضور انبوهی از ساطیرها،
الههها و تیراندازان را در پشت سر خود فراموش کرده بودند.

روبی نمیتوانست چشم از آن نگاه سبزوآبی بگیرد ،دیگر چیزی نمانده بود
تا آن فاصله تمام شود که ناگهان کاترین در برابرشان ایستاده و گفت:
 النور! میتونی فکری به حال این تاریکی بکنی؟][Type here
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مخاطب کاترین در آن لحظه النور بود؛ اما روبی توانست هشدار نهفته در

جملهی او و نگاه سرزنشآمیزش را تشخیص دهد .از نزدیکی بیش از

ً
فورا از او فاصله گرفت.
اندازهاش به مایکل خجالتزده شده و

النور که کمابیش از رفتارهای آنها متوجه موضوع شده بود ،لبخندی زد و
با تأخیر پاسخ داد:
 البته ،ملکه.سپس او و باقی الهههایی که کنارش ایستاده بودند ،دستهایشان را از
هم باز کرده و گلولههای نورانی ،از کف دستهایشان بیرون زد.
 حاال بهتر شد!کاترین این را گفت و لبخند عمیقی زد ،آنگاه بی آنکه نگاه دیگری به
صورت سرخ و شرمگین روبی بیندازد برگشت و با قدمهای آهستهای در
جنگل پیش رفت .باقی ارتش به عالوهی روبی ،مایکل و دین نیز پشت
سرش به راه افتادند.
چنددقیقهای سکوت برقرار شد و صدایی جز صدای قدمهای افراد به
گوش نرسید .حضور مایکل در کنار روبی تا حدودی باعث شده بود

فکرهای بیهوده و دلهرهآور کمتر به سراغش بیایند؛ اما حتی آ*غــ*ـوش

گرم و لبخند دوستداشتنیاش نتوانست مانع سؤالی شود که ناگهان به
ذهنش هجوم آورد:
 سباستین کجاست؟][Type here
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روبی اول به آرامی این سؤال را پرسید؛ اما وقتی متوجه نگاه گیج و
سردرگم بقیه شد ،با عجله از آ*غــ*ـوش مایکل بیرون آمد و به اطرافش
نگاه کرد .سپس در میان باقی ارتش به دنبال او گشت؛ اما او را پیدا نکرد

و با صدای بلندتری گفت:

 صبرکنین! سباستین ،سباستین کجاست؟دین با حالتی عادی گفت:
 وقتی میاومدم پیشتون ،هنوز کنارم بود؛ اما بعدش...روبی با کالفگی نگاه از دین گرفت ،توقع نداشت که او به بودن یا نبودن
سباستین اهمیتی داده باشد.
 چی شده؟روبی همانطور که با نگاهش اطرافش را جستجو میکرد ،بیتوجه به
نگاه گیج و عصبی مایکل ،با نگرانی به کاترین گفت:

 سباستین نیست! غیبش زده!کاترین لحظهای به روبیخیره ماند و او تعجب کرد که صورتش اینچنین
آرام و خونسرد است؛ اما لحظهی بعد خودش نیز از نگرانی درآمد.
 من اینجام.][Type here
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روبی به سرعت برگشت و به چهرهی جدی و بیاعتنای سباستین خیره
ماند .سپس دوید و خود را به او رساند و گفت:
 کجا بودی؟ ما نگرانت شدیم.دین صدایی از خود درآورد و سباستین در حالی که پوزخند میزد ،گفت:
 حاال که دیگه برگشتم .نیازی نیست نگرانم باشی.روبی از سردی کالم او جا خورد .دیگر حرفی نزد و چندثانیه به صورتش
نگاه کرد.

شباهت زیادی به اوایل آشناییشان پیدا کرده بود .انگار باز همان مرد سرد
و سنگی در مقابلش ایستاده بود .روبی بادقت به چشمهای او نگاه کرد تا
دلیل رفتار جدیدش را بفهمد؛ اما سباستین مهلت این کار را به او نداد،
نگاهش را به سرعت از او گرفت و به پشت سرش دوخت .سپس خندهی
خشک و تصنعی کرد و گفت:
 پس مایکل تویی! خوشحالم از اینکه زنده و سالم میبینمت.روبی که هنوز به سباستین نگاه میکرد ،برگشت و متوجه شد که مایکل
پشت سرش ایستاده است .مایکل بی آنکه به روبی نگاه کند ،او را به
خودش چسبانده و گفت:
 ممنونم؛ اما من تو رو نمیشناسم.][Type here

جدال نهایی

178

نگاه مایکل لبریز از بدگمانی بود .روبی خواست جوابی به پرسش او بدهد

ً
فورا گفت:
که سباستین
 -جدی؟

لحن گفتارش طوری بود که انگار کوچکترین اهمیتی به مایکل نمیدهد.
پساز چندثانیه نیز بی آنکه زحمت جوابدادن به سؤالش را به خود

بدهد ،نگاه گذرایی به آندو انداخت و از کنارشان گذشت.

مایکل که به طور ناگهانی از آن پسر غریبه بدش آمده بود ،چشمهایش را
تنگ کرده و به روبیخیره ماند.

روبی احساس میکرد میان دیواری اسیر شده و از دوطرف فشار زیادی به
او وارد میشود .توقع نداشت مایکل و سباستین از دیدن یکدیگر

خوشحال و شگفتزده شوند؛ اما این را نیز پیشبینی نمیکرد که مایکل
به این سرعت متوجه احساسات کــ*ـمرنگ سباستین به خودش شود و
چنین واکنش کوبندهای از خود نشان بدهد.
روبی که نگاه مستقیم و طلبکارانهی مایکل را بر روی خودش حس
میکرد ،با تردید سرش را بلند کرد و به چهرهی برافروختهی او نگاه کرد.
سپس آب دهانش را قورت داد و با صدای ضعیفی گفت:

 من در مورد سباستین بهت توضیح میدم .باور کن اگه بفهمیاون کیهخیلی خوشحال میشی ...شما میتونین با هم ...من بهشِ ...ا ...بهتره

بریم پیش بقیه.
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روبی باعجله جملهاش را کامل کرد و با قدمهای بلندی خود را به کاترین
رساند؛ زیرا آنجا تنها جایی بود که فکر میکرد از خشم مایکل و
نیشوکنایههای سباستین در امان است؛ اما حتی حاال که از مایکل دور
شده بود ،میتوانست سنگینی نگاهش را احساس کند.

ِ
عصبانیت
حس ناشناختهای داشت که مربوط به ترس و دلهرهاش ،از
مایکل نبود .این هم یکی از همان حالتهای عجیبی بود که

بعضیوقتها دچارش میشد .انگار خوشحالی و ترسش با هم آمیخته
شده بودند ،هرچه نباشد او بار دیگر مایکل را به دست آورده و فرصت
زندگی مجدد با او را دریافته بود؛ اما در این میان ترس از آیندهشان هم

وجود داشت؛ آینده ای که با وجود نارسیسا تار و مبهم بود .اگر باز هم
بالیی بر سر مایکل میآمد چه؟ در آن صورت فرصت دیگری باقی
میماند؟

روبی در برابر حملهی نابهنگام این افکار ،سرش را به شدت تکان داد؛ زیرا
حتی تصور تجربهی دوبارهی آن لحظات بسیاروحشتناک و هراسانگیز
بود .در یکلحظه آنقدر دستپاچه و نگران شد که میخواست برگردد و

مایکل را در آغوش بگیرد و مطمئن شود که برای همیشه او را در کنار خود

دارد.
روبی متوقف شد و رویش را به سمت مایکل برگرداند ،او نیز لبخند
کــ*ـمرنگی به روبی زد و هردو در یکلحظه تصمیم گرفتند به یکدیگر
نزدیک شوند؛ اما در یکلحظهای که به اندازهی پلکزدنی بود ،صدای

نعرههای وحشتناکی برخاسته و همه را از جا پراند.
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ً
فورا رویش را به سمت کاترین برگرداند و بی آنکه
روبی با شنیدن آن صدا
منتظر دستوری از سوی او باشد ،فریاد زد:

 لعنتی! آماده باشین! انگار همهشون اینجان!کاترین که ماتومبهوت مانده بود ،با فریاد روبی تکان محکمی خورد و با
ناباوری زمزمه کرد:
 قرار نبود اینجا باشن ...هنوز خیلی تا محل زندگیشون مونده! بدویین! عجله کنین! باید آماده بشین!در یکلحظه آشوبی برپا شد .تیراندازان با هولووال سعی کردند در
محلهای از قبل تعیینشده سنگر بگیرند؛ اما موضوع آن بود که آن

قسمت از جنگل حتی تراکم درختها و بوتهها نیز کمتر بوده و جایی

برای پنهانشدن و نشانهگیری وجود نداشت .الههها که از قرار معلوم
عصبی و دستپاچه شده بودند ،مدام گلولههای نورانی را به هوا
میفرستادند تا همه متوجه کوچکترین تحرک در آن اطراف بشوند.

بزرگترین مشکل ساطیرها بودند که مدام در جواب نعرهی بیراسها و
کایمراهای خشمگین ،نعره میزدند و فلوتهایشان را در هوا تکان

میدادند.
روبی که با دلواپسی مشغول صحبتکردن با سربازان بود و صدایش
گرفته بود ،رو به آنها فریاد زد:
 ساکت شین! فقط برین سرجاهاتون و آماده باشین!][Type here

جدال نهایی

181

ترس و وحشت خودش کم بود که ناگهان سباستین و مایکل خودشان را
به او رسانده و با هم گفتند:
 میرم یهسروگوشی آب بدم!روبی از هماهنگی آنها جا خورده و گیج شد .مایکل و سباستین نگاه
خصمانهای به یکدیگر انداختند و مایکل گفت:
 نیازی به فداکاری تو نیست! این کار خودمه.مایکل خواست برود که سباستین آستین لباسش را کشیده و کینهتوزانه
گفت:
 میترسم بری تو جنگل و گم بشی پسر ،هنوز یهساعت از زمانزندهشدنت نگذشته ،نکنه هوس کردی دوباره به جمع ارواح ملحق بشی؟
چشمهای مایکل از شدت حیرت و عصبانیت گشاد شد و با عصبانیت

گفت:

 چطور جرئت میکنی؟ اونی که هوس مردن کرده تویی نه من .مطمئنمبه محض دیدنشون خودت رو خیس میکنی ،پسر!

مایکل که به تقلید از خود سباستین کلمهی آخرش را با تأکید بسیاری

اضافه کرد ،ناگهان آتش خشم در چشمهای سباستین شعلهور شد ،یقهی
لباس مایکل را گرفت و او را به سمت خود کشید ،مایکل نیز مشتش را
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بلند کرده بود که روبی خود را بین آن دو انداخته و با همان صدای گرفته

و خشدار فریاد زد:

 -بس کنین! با هردوتونم! تو اینموقعیت چطور میتونین به فکر

دعواکردن باشین؟ هرلحظه ممکنه اون موجودات وحشی به اینجا برسن و

اصال کی ازتون خواست که
اصال...
ما هنوز آماده نیستیم! اونوقت شما...
ً
ً
برین و به اطراف نگاه کنین؟

روبی که نفسنفس میزد ،چندثانیه با خشم و غضب به آندو نگاه کرد و
سپس یقهی لباس مایکل را به زور از دست سباستین بیرون کشید و
غرید:
 من فرماندهی اینارتشم! من میگم که کی باید چیکار کنه ،میفهمین؟سباستین و مایکل که هنوز چشم از یکدیگر برنمیداشتند و با نگاه برای
یکدیگر خطونشان میکشیدند ،سرشان را با حالت تهدیدآمیزی تکان
دادند.
روبی لحظهای چشمهایش را برهم فشرد ،سپس نفس عمیقی کشید و با
صدای آهستهای گفت:
 سباستین ،ویکتور و بقیهی ساطیرها رو سر جاهاشون بنشون ،تو تنهاکسی هستی که به حرفش گوش میکنن ،تو اینوضعیت نمیتونم مراقب
اونا باشم .اینکار رو واسهم میکنی؟
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سباستین که تا آنلحظه سکوت کرده و به صورت روبی نگاه نمیکرد،

سرش را تکان داد و خواست از آنها دور شود که روبی مچ دستهایش
را گرفت .لبخندی زد و با مهربانی گفت:

 ازت ممنونم.برای یک لحظه چشمهای سباستین درخشید و چهرهاش همچون
چندهفتهی گذشته ،مهربان و آرام شد .اما اینحالت خیلی طوالنی نشد و

با دیدن اخمهای درهم رفتهی مایکل ،بار دیگر نگاهش مغرور و خشن
شده و ثانیهای بعد با قدمهای بلند و محکمی از آنها دور شد.
 -خب فرمانده ،وظیفهای که برای من تعیین کردین ،چیه؟

روبیکه به مسیر رفتن سباستین نگاه میکرد ،با گیجی برگشت و با دیدن
پوزخند مایکل ،ماتومبهوت ماند .سپس با ناباوری گفت:

 از کی تا حاال منو فرمانده صدا میکنی؟! از کی تا حاال تو جلوی دیگران سر من داد میزنی و برام تکلیف معینمیکنی؟
روبی نگاهی به گرهی ابروهای او انداخت و ناخودآگاه خندهاش گرفت.
مایکل که جا خورده و به شدت دلخور شده بود ،با عصبانیت گفت:
 آره ،باید هم بخندی .معلومه که حاال دور توئه و من مجبورم ازدستوراتت اطاعت کنم!
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روبیکه هنوز میخندید ،با دقت به برق چشمهای او ،و حالت کودکانه و
معصومانهی صورتش خیره شده و بهطور ناگهانی فهمید که دیگر تاب
مقاومت در برابر او را ندارد.
در یکلحظه بیتوجه به هزارانجفتچشمی که دزدانه آنها را
میپاییدند ،روی پنجهی پاهایش بلند شد ،دستهایش را دور صورت او،
محکم قاب کرده و با آخرین توان ،به اندازهی تمام روزهای دلتنگیاش،

او را بــ*ـوســ*ـید.

همان لحظه صدای افتادن چیزی به گوش رسید و کسی فریاد زد:
 اوی! حواست کجاست؟ نیزه رو انداختی رو پام!یکی از ساطیرها خطاب به سباستین که خشکش زده و به نقطهی
نامعلومیخیره مانده بود این را گفت .دین که بینهایت شادمان بهنظر
میرسید و از حضور اجباریاش در جنگل به هیچوجه نگران نبود ،خندید
و گفت:
 پا؟ کدوم پا؟ منظورت ُسمات بود دیگه نه؟چندنفر خندیدند و آن ساطیر شکلک ترسناکی برای دین درآورد؛ اما او که
عین خیالش نبودند با لذت فراوانی مشغول دیدزدن روبی و مایکل شد.
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مایکل که از آن ب*و*س*هی ناگهانی غرق شادی و خلسهای شیرین بود،
دستش را محکم به دور روبی حلقه کرد؛ اما یکبار دیگر شخصی میان

ابراز عالقهی شدید او و روبی آمده و فریاد زد:
 روبی! دیگه چیزی نمونده که برسن ،باید آماده شیم.ً
فورا سرخ شد .انگار تازه حضور او را به یاد آورده و
روبی با دیدن کاترین
متوجه شد در چه زمان و مکانی قرار گرفتهاند .مثل آن بود که چماق

محکمی بر سرش خورده باشد و او را از عالم رؤیا بیرون کشیده باشد .تازه
فهمید که در جنگل ایستاده و در حال نبرد با موجودات مخوف درون آن
است.
به سرعت از مایکل جدا شد و با دستپاچگی گفت:
 آ...آره ،آره ما باید ...باید آماده شیم.سپس رو به مایکل کرد و گفت:
 همینجا بمون ،همین حاال برمیگردم.مایکل سرش را با عجله تکان داد و چشمهایش را با اطمینان بازوبسته

کرد .روبی علیرغم میل باطنیاش دست او را رها کرد و بههمراه کاترین از
باقی افراد فاصله گرفتند .در همان حال کاترین تندتند شروع به صحبت
کرد:
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 -از قرار معلوم می دونستن که ما میایم .حدسم درست بود ،نارسیسا

بیکار ننشسته .شک ندارم که بهترین افرادش رو برای حفظکردن جنگل
فرستاده.
روبی که به نفسنفس افتاده بود ،گفت:
 ولی نقشهی ما اینطوری نبود .اگه حاال بیان باید چیکار کنیم؟ هنوزخیلی به قسمت تعیینشده مونده.
 چارهای نداریم .فرصتی نمونده که بخوایم نقشهی دیگهای بکشیم .ماطبق نقشه پیش میریم.
کاترین دیگر حرفی نزد و با قدمهای بلندتری خود را به چند سرباز رساند
و با صدای آهستهای شروع به صحبت با آنها کرد.
روبی کمیعقبتر از کاترین ایستاد و منتظر ماند .در تمام آن مدت مدام
به اطرافش نگاه میکرد و تمرکز کرده بود تا با کوچکترین صدایی همه را
باخبر کند.
انتظارش خیلی به طول نینجامید و کاترین بار دیگر به او نزدیک شد و
گفت:
ً
فورا خودمون
 روبی ،من و چندتا از سربازها باید برای ایجاد مرز جادویی،رو به انتهای جنگل برسونیم .یادت نره که باید چیکار کنی!
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سپس شانههای روبی را گرفت و تکان مختصری داد .روبی که تا قبل از
آن انگار به خواب مغناطیسی فرو رفته بود ،با تکان او هوشیار شده و

سرش را به شدت تکان داد.
 پیروزی ما بستگی به مقاومت تو و ارتشمون داره .تا جایی که میتونینمعطلشون کنین .بعدش هم بیاین سمت ما .اونجا منتظرتونیم.
 هرکاری الزمه برای پیروزیمون انجام میدم .خیالتون راحت باشه .برین!کاترین که ناگهان آسودهخاطر شده بود ،نگاه مهرآمیز به او انداخت و
برای یک لحظهی سایهی چهرهی آرام و دلنشین لیانا را در قاب صورت او
دید .انگار فقط یادآوری دخترش کافی بود تا تمام وجودش از اطمینانی

بیپایان پر شود.
آنگاه برگشت و بههمراه شش سرباز قویهیکل دواندوان از او دور شد.
کامال ناپدید شوند ،سپس با
روبی صبر کرد تا او و سربازان در پیچ جنگل
ً
آخرین سرعت برگشت و خود را به بقیه رساند.

به محض ملحقشدن به بقیه ،در تاریکی و فضای تنگی اسیر شد .مایکل
او را در آ*غــ*ـوش گرفته بود و فشار میداد .روبی به سختی خود را آزاد

کرده و با نگرانی گفت:

 -دیگه چیزی نمونده تا برسن؛ اما تا انتهای جنگل خیلی مونده .باید

معطلشون کنیم تا ملکه وقت کافی برای ایجاد مرز جادویی داشته باشن.
راستی یادم رفت بهت بگم که نقشهمون چیه ،ما قراره...
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 الزم نیست ،دین همهچی رو برام تعریف کرده! پس ما باید اونا روبکشونیم به اونجا تا برن به جایی که ازش اومدن ...بهتر از این نمیشه...
خیلی دلم میخواد قیافهی نارسیسا رو موقع شنیدن این خبر ببینم.
روبی خندهی کوتاه و عصبیکرد و گفت:
 فکر نمیکنم خیلی دیدنی باشه .امیدوارم شانس بیاریم و بتونیم این کاررو انجام بدیم.

 معلومه که میتونیم ،ما با هم از پس هرمشکلی برمیایم.روبی به مایکل لبخند گرمی زد و مایکل به لـ*ـبهای خوشفرم او خیره
ماند و خواست جوابی به لبخند او بدهد که ناگهان زمینوزمان به لرزه

درآمد .قلب روبی در سینه فرو ریخت و گفت:
 اومدن!ً
فورا دست روبی را گرفت و گفت:
مایکل
 -بیا ،باید بریم!

هردو در جهت مخالف کایمراهای درنده دویدند و به سربازان ملحق
شدند.
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پس از آن ،همهچیز به سرعت اتفاق افتاد و به ثانیه نکشید که اسبهای
سیاه با سوارهای نقابدار وارد محوطه شده و با فریادهای هولناکی به

سمت سربازان هجوم بردند .روبی با وحشت سرش را برگرداند تا به آنها
عالمت بدهد؛ اما خوشبختانه تیراندازان قبل از عالمت او دستبهکار شده

و تیراندازی با کمان را شروع کردند.

با برخورد تیرها ،سواران جلویی از پا افتادند و از اسب به پایین سقوط
کردند؛ اما پشت سر آنها دهها سرباز دیگر بودند که بیتوجه به آهونالهی

یارانشان از روی آنها رد شده و بی آنکه متوقف شوند ،بهطرف سربازان
حملهور شدند.
اکنون نوبت ساطیرها بود که جلو بیایند و با دستهای قدرتمندشان
آنها را گرفته و بر روی زمین بیندازند.
در همینفاصله تیراندازان بار دیگر دست به کار شدند و سربازان پشت
آنها را نیز نقش بر زمین کردند .همهی اینحوادث تنها در چنددقیقه
پیش آمد.
روبی ،سباستین و مایکل که پشت درختی ایستاده و شاهد پیشروی
نقشهشان بودند ،با حملهی دوبارهی سربازانی که حاال از جا برخاسته و

قصد حمله به ساطیرها را داشتند ،شمشیرهایشان را بیرون آورده و وارد

معرکه شدند.

روبی بیتوجه به دونفر دیگر با نفرتی بیاندازه وارد میدان نبرد شد و با

شمشیر به هرجای سربازان که میتوانست ،ضربه زد .مایکل و سباستین
که در شمشیرزنی مهارت باالیی داشتند با حرکت سادهی سالحهایشان
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میتوانستند سربازان بیشتری را به قتل برسانند .ساطیرها نعره میزدند و

با مشتولگد به جان سربازان بیجان افتاده بودند .النور و باقی الههها نیز

کمی عقبتر از آنها ایستاده بودند و با نگرانی به آنها نگاه میکردند .در
آن هیاهو روبی مدام با چشم به دنبال مایکل میگشت تا از سالم بودنش
اطمینان پیدا کند و زمانی که او را در حال نبرد میدید ،خیالش راحت

میشد.
هنوز چنددقیقه از هجوم سربازان نگذشته بود که اینبار صدای آشنایی به

گوش روبی رسید و قلبش دیوانهوار شروع به تپیدن کرد .بیراسها و
کایمراها خود را به اربابانشان رسانده بودند.

سباستین که همزمان با دومرد قویهیکل مبارزه میکرد ،به محض دیدن
بیراسها فریاد زد:
 آماده باشین!سپس مشت محکمی به چشم یکیاز آن دومرد زده و دیگری را نیز با
لگدهای ممتد از پای درآورد.
در آن طرف محوطه ،مایکل شمشیرش را در پهلوهای سرباز نقابدار فرو
کرد و باعث شد خون ،همچون فوارهای به سروصورتش پاشیده شود،

سپس بیمعطلی خود را به روبی رساند و سربازی را که مشغول مبارزه با
او بود به چندمتر آنطرفتر پرتاب کرد.
روبی لحظهای مبهوت ماند و با دیدن مایکل نفس راحتی کشید.
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 بیا! بیشتر از این نمیتونیم معطل کنیم ،باید راه بیفتیم! اما االن خیلی زوده! چارهی دیگهای نداریم! مگه نمیبینی اون لعنتیا چقدر زیادن؟روبی با درماندگی به ساطیرهایی که نقش بر زمین شده بودند ،نگاه کرد.
برخی از آنها نفس نمیکشیدند .سپس نگاهش به سربازانی افتاد که

هنوز سعی میکردند باقی ساطیرها را از سر راه بردارند ،پشت سر آنها

نیز بیراسها ایستاده و به طور تهدیدآمیزی نفس میکشیدند.
روبی با علم بر آنکه مقاومت بیشتر مساوی با شکست است ،سرش را
تکان داد و رو به الههها و تیراندازان فریاد زد:
 بیاین! زود باشین!همان لحظه شخصی دیگری نیز فریاد زد:
 اسبا! اسباشون رو بگیرین!سباستین با صورتی سرخ و برافروخته شمشیرش را بلند کرد .دوسرباز

دیگر را از سر راهش برداشت و اسبهای سیاهرنگی را که بالتکلیف مانده
بودند به سوی روبی و مایکل فرستاد.
تعدادشان برای سوارکردن همهی آنها کافی نبود و بعضی دیگر مجبور

شدند دوتایی و سهتایی سوار اسبها شوند.
][Type here

جدال نهایی

192

 عجله کنین!روبی چنان فریادی زد که احساس کرد گلویش خراشیده شد؛ اما برای

هوشیارکردن ارتشش چنین کاری ضروری بود؛ زیرا بهنظر میرسید که

کایمراها و بیراسها از شکست اربابان خود مطلع شده و قصد حمله به
آنها را دارند .روبی شک نداشت که در صورت وقوع چنین اتفاقی،
شکستشان حتمی است .آنها به هیچوجه حریف بیراسها نمیشدند.
مایکل روبی را با خود کشید و هردو سوار یک اسب سیاه و سرکش
شدند .بدیهی است که سباستین با دیدن آنصحنه به شدت خشمگین

شد؛ اما در آنلحظه وقتی برای نشاندادن عصبانیتش نداشت؛ بنابراین
فقط دین را با خود کشیده و سوار یکی دیگر از اسبها کرد.
روبی که محکم مایکل را گرفته بود برگشت و با دیدن النور که دیگر سوار
بر اسب بود ،نفس راحتی کشید.
 زود باشین! همهتون راه بیفتین!بهمحض آنکه اینجمله از دهان سباستین بیرون رفت ،شخص دیگری
نعره زد:
 نذارین فرار کنن! تیکهتیکهشون کنین! بکشینشون! همهشون رو!سباستین با شنیدن آن صدای آشنا برگشت و چشمش به هنری افتاد و
صورتش از شدت نفرت و انزجار درهم رفت .گرفتگی صورتش تنها به
][Type here

جدال نهایی

193

دلیل نفرتش از هنری نبود ،بلکه از آن بود که هنری سربازان را پیشمرگ

خود کرده و تا آن لحظه پشت هیوالهای خونخوار نارسیسا پنهان شده
بود.
کاش فرصتی پیدا میشد تا با خود او رودررو شود ،در آنصورت تالفی
تمام آن بیستسال را درمیآورد .سباستین شک نداشت که هنری از
همان سالهای اول میدانست که او فرزند کیست و مادرش به دست
نارسیسا کشته شده است؛ اما هیچگاه حقیقت را بر زبان نیاورد.
اینانگیزهی خوبی برای انتقام بود .اکنون که فاصلهی چندانی با هم
نداشتن ،میتوانست خود را به او برساند و...
 سباستین! زودباش! حرکت کن!دین کنار گوش سباستین فریاد زده و او را از شر افکارش خالص کرد.

سباستین نیز سرش را به شدت تکان داد تا بر وسوسهی قطعهقطعهکردن
هنری ،غلبه کند؛ زیرا اکنون وقت تسویهحسابهای شخصیاش نبود،

ً
بعدا هم میتوانست انتقام مرگ مادرش را از او و نارسیسا بگیرد.
 -عجله کن!

دین او را محکم هل داد و سباستین بالفاصله افسار اسب را کشیده و او
را وادار به حرکت کرد.
اکنون همگی سوار بر اسبهای سربازان نارسیسا ،با سرعتی سرسامآور به
سوی انتهای جنگل پیش میرفتند.
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روبی با وجود سرعتی که داشتند ،هنوز صدای نفسهای بریدهبریدهی
موجودات را میشنید.
از طرفی هنوز نگرانیاش بابت تغییر ناگهانی نقشهشان ادامه داشت؛ زیرا
آنها بسیار زودتر از موعد مقرر در حال حرکت به سمت انتهایی جنگل
بودند ،روبی اطمینان داشت کاترین هنوز مرز جادویی را ایجاد نکرده
است.
دیگر نمیتوانست بیش از آن تحمل کند و با صدای بلندی فریاد زد:
 مایکل ،ما باید دور بزنیم ،باید معطلشون کنیم؛ وگرنه...مایکل نگذاشت او جملهاش را کامل کند و با داد و فریاد گفت:
 شوخیت گرفته؟ یه نگاه به عقب بنداز و ببین چهجوری دارن دنبالمونمیدون ،به محض اینکه برای دورزدن معطل کنیم سر همهمون از تنمون
جدا میشه!
روبی که خود نیز به این موضوع فکر کرده بود ،دیگر حرفی نزد و با نگرانی
برگشت و در بین بقیهی سواران ،به دنبال سباستین گشت.
پیداکردن او چندان کار سخت و دشواری نبود؛ زیرا درست پشت سر آنها
حرکت میکرد.
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میدانست تنها کسی که میتواند به او کمک کند خود سباستین است؛ او
درست مانند پدرش ،برعکس تمام رفتارهای سرد و خشنش ،میتوانست

بهترین ناجی و یاریدهندهی او در مواقع بحرانی باشد .بنابراین تصمیم
خود را گرفته و سعی کرد توجه او را به خود جلب کند .روبی چندبار

دستش را هوا تکان داد و این حرکتش از چشمهای تیزبین سباستین دور
نماند و باعث شد چشمهای سیاهش به صورت درهم و گرفتهی او خیره
شود.
هر دو چند لحظه به هم خیره شدند ،اگر چه برقراری ارتباط مستقیم به
وسیلهی چشمهایشان ،با آن تکانهای شدید و سرعت باال ،کاری محال
بود؛ اما همان عالمت کوتاه و مختصر برای سباستین کافی بود تا منظور

او را بفهمد و بالفاصله دست به اقدامی شجاعانه و خطرناک بزند.

همون موقعی که روبی برگشت و دعا کرد که منظورش را به درستی به
سباستین رسانده باشد ،صدای فریاد دین بلند شد ،او نعرهزنان گفت:

 هوی ،داری چه غلطی میکنی؟روبی فوری برگشت و با صحنهی عجیبی روبرو شد ،سباستین دین را از
اسبش پیاده کرده و از سوار دیگری خواهش کرد که او را با خود ببرد.
در لحظهای هراس انگیز فهمید که او قصد انجام چه کاری را دارد و با
دلواپسی چندبار به پشت مایکل زد و گفت:
 نگهش دار ،اسب رو نگهدار!][Type here
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 چی؟ داری چی کار...مایکل با دیدن دین که با چهرهای غضبآلود سوار اسب دیگری میشد،
جملهاش را نیمهکاره رها کرد و بهطور ناگهانی افسار اسب را کشیده و او
را متوقف ساخت.

روبی خواست فوری از اسب پیاده شود؛ اما سباستین با لحن کوبندهای
فریاد زد:
 بشین سر جات و تکون نخور!مایکل از اینکه سباستین بر سر روبی فریاد زده بود ،عصبیشده و دهانش
را باز کرد؛ اما روبی قبل از او با فریادی بلندتر از فریاد سباستین ،گفت:
 بهت اجازه نمیدم جونت رو به خطر بندازی ،فهمیدی؟ همین االن دینرو سوار میکنی و...
 برای جروبحث با تو وقت ندارم میفهمی؟ تا چند ثانیهی دیگه اونابهمون میرسن ،من و چند نفر دیگه معطلشون میکنیم تا...
روبی جیغجیغکنان گفت:
 نه تو این کار رو نمیکنی!صدای روبی بر اثر حرص و ناراحتی بیش از اندازهاش چنان زیر و نازک
شده بود که مایکل با تعجب به او نگاه کرده و گفت:
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 روبی تو برای چی...نگرانی روبی برای آن پسر غریبه ،بسیار اغراقآمیز و غیرقابل باور بود؛

جوری که مایکل هاجوواج مانده و با گیجی چندبار پلک زد.

اما روبی به او توجهی نشان نداد و با لحن التماسآمیزی رو به سباستین
گفت:
 خواهش میکنم این کار رو نکن!چند ثانیه سکوت برقرار شد ،صدای قدمهای سنگین کایمراها و به هم
خوردن چنگکهای بیراسها ،واضحتر از قبل به گوش میرسید.
روبی همچنان رویش را برگردانده و به سباستین خیره نگاه میکرد .هنوز
امید داشت که او را از تصمیمش منصرف کند ،اصال ایکاش از او کمک
نخواسته بود ،شاید در آن صورت در بین راه ،راه حل بهتری برای
معطلکردن بیراسها و کایمراها پیدا میکرد؛ اما روبی وقتی که سعی

میکرد سباستین را متوجه زمان رساندن آن موجودات به مرز جادویی
کند ،به هیچوجه فکر نمیکرد که او منظورش را اینچنین تعبیر کرده و
برای رساندنشان به پیروزی ،دست به چنین عملی بزند.
چهرهی سباستین انعکاسی از بیرحمی و خونسردیاش را نشان میداد؛
اما در درونش چنان جوش و خروشی بر پا شده بود که دلش میخواست

از اسب پیاده شده و با آخرین سرعت خود را به روبی برساند .افسوس که
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با حضور دوبارهی مایکل این آرزو دیگر بسیار دستنیافتنی و محال به
نظر میرسید.

 شما چهارتا با من بیاین.سباستین پس از درنگی کوتاه ،پس از اطمینانیافتن از بربادرفتن
برنامههای آیندهاش ،با جدیت این را به تیراندازانی که پشت سرش
ایستاده بودند گفت و بدون اینکه به روبی نگاه کند ،افسار اسبش را

کشیده و رو به راهی که میدانست تا چند ثانیه بعد پر از موجودات
وحشی و درنده میشود ،ایستاد و منتظر ماند.
 سباستین!روبی با درماندگی باز هم او را صدا زد؛ اما جوابینشنید .مایکل که در تمام

آن دقایق عصبی و متحیر بود ،با خشم و ناراحتی گفت:
 -بسه دیگه!

روبی سرش را به سمت او برگرداند ،همان موقع سباستین پس از
کشمکش درونی بسیاری ،در برابر عالقهی عمیقش به روبی تسلیم شده و
با شور و حرارت برگشت تا در آن ثانیههای آخر ،به او اطمینان خاطر داده
و قول بدهد که سالم و سالمت خود را به آنها برساند؛ اما زمانی که او و
مایکل را سرگرم صحبت با یکدیگر دید ،با ناامیدی برگشت و بار دیگر
چشم به راه خاکی جنگل دوخت.
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روبی که علت عصبانیت مایکل را نمیدانست ،با ناراحتی به او نگاه کرد و

گفت:

 اما... گفتم بسه!روبی کوتاه نیامد و خواست دلیل رفتار تند مایکل را بپرسد که دین با

صدای بلندی گفت:

 اونا دارن میان ،زود باشین!همهچیز چنان به سرعت گذشت که تنها کاری که روبی توانست انجام
دهد آن بود که برگردد و یک نظر ،تصویر صورت مات و بیحالت

سباستین را ببیند و از ِ
ته قلبش برای او آرزوی موفقیت کند.

پس از آن دیگر چیزی برای دیدن باقی نماند؛ زیرا این بار با سرعت بسیار
بیشتری شروع به حرکت کردند و روبی از شدت ناراحتی و دلهره سرش را

به پشت مایکل تکیه داد و چشمهایش را بست.

جریان شدید باد را احساس میکرد ،خنکی هوای موجود در جنگل و

برخورد شاخ و برگ درختانی که سواران با بیتوجهی از آنها میگذشتند.
روبی دیگر صدای نفسهای بریده و گرمپگرمپ قدمهای حیوانات

دستآموز نارسیسا را نمیشنید ،از قرار معلوم نقشهی سباستین عملی
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شده و آنها ،به جای روبی و افرادش ،به دنبال او و باقی سوارانش راهی

شده بودند.

سباستین با یادآوری او درد جانگدازی را در سینهاش احساس کرد؛ انگار
یکی دیگر از عزیزانش را برای همیشه از دست داده بود.

هرچند که به مهارت و توانایی سباستین شک نداشت؛ اما این باعث
نمیشد که حتی ذرهای از شدت نگرانی و اضطرابش کم شود ،کاش هرگز
اجازهی رفتن را به او نمیداد.

دست سرد و یخزدهی روبی ،ناگهان در دستهای بزرگ و م*ر*د*ا*ن*های
جا گرفت و او را از عمق افکارش بیرون کشید .مایکل دستهای او را

گرفته بود و میفشرد.
روبی قطره اشکی را که از گوشهی چشمهایش چکید نادیده گرفت و
سعی کرد خود را با گـرمای وجود مایکل و بازگشت دوبارهاش آرام کند.
جای هیچ نگرانی وجود نداشت ،او برمیگشت .سباستین قویتر از آن

بود که به این زودی از پا بیفتد .هیچ تردیدی وجود نداشت که آنها باز

یکدیگر را مالقات میکردند.
روبی نفس عمیقی کشید و دستهای مایکل را محکمتر از قبل گرفت.
چند دقیقهی بعد احساس کرد که سرعتشان کم میشود ،دیگر شدت
جریان باد و برخورد آن به گوشهایش را حس نمیکرد؛ انگار دیگر

قدمزنان در جنگل پیش میرفتند.
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روبی سرش را بلند کرد و چشمهایش را باز کرد .حدسش درست بود؛

اکنون همهی سواران بسیار آرامتر از قبل حرکت میکردند.

با ناامیدی برگشت و به راهی که از آن آمده بودند ،چشم دوخت .از ته

قلبش آرزو میکرد که سباستین و همراهانش نیز از آن راه برگردند و به او
و ارتشش بپیوندند.
 روبی!روبی با صدای مایکل برگشت و به آرامیگفت:
 بله؟مایکل لحظهای صبر کرد ،انگار از گفتن جملهاش اکراه داشت ،سپس با
صدای گرفته و لحن جدی گفت:

 بهخاطر پدرت متأسفم .میدونم که این اتفاق یک فاجعه بود ...راستش،ما حتی فرصت نکردیم که همدیگه رو بشناسیم و راجع به تو...
 تو از کجا فهمیدی؟روبی سعی کرده بود غم و ناراحتیاش را پشت لحن سرد گفتارش پنهان
کند ،از طرفی واقعا کنجکاو شده بود که بداند مایکل این موضوع را از چه
کسی شنیده است.
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مایکل که ناراحتی نهفته در کالم روبی را دریافته بود ،بحث را عوض کرد و

گفت:

 من از پوسایدون شنیدم .وقتی تو دنیای مردگان گیر افتاده بودم همهیامیدم به دیدن اون بود.

روبی لرزشی کرد و گفت:
 توی کتاب جانوران باستانی و خدایان دوران حاضر در مورد اونجاخوندم ،وحشتناکه...
مایکل با گیجی پرسید:
 اون دیگه چیه؟روبی با ناراحتی گفت:
 یکی از کتابهایی بود که برای مطالعه از کتابخونه قرض گرفته بودم،اون موقع فقط پونزدهسالم بود .فکرش رو هم نمیکردم که یک روز با

همهی اون چیزهایی که میخوندم روبرو میشم.
مایکل سرش را تکان داد و گفت:
 روبی ،میشه راجع به سباستین... االن نه!][Type here
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روبی آنقدر سریع این را گفت که مایکل جا خورد؛ اما کمی بعد با لحن
مالیمتری ادامه داد:
 خیلی چیزها راجع به اون هست که باید بدونی؛ اما االن وقت خوبینیست .میتونیم به محض رسیدن به کوهستان در موردش صحبت کنیم.
مایکل با صدای آهستهای گفت:
 فکر نمیکنم اون لحظه دلم بخواد چیزی راجع به اون بدونم .از همینحاال واسهی اون لحظه آروم و قرار ندارم .فقط دلم میخواد با تو تنها

باشم.

مایکل جملهی آخرش را چنان آرام گفت که روبی با وجود کشیدهشدن
ً
فورا سرخ شد.
ُسم اسبها بر روی زمین ،به سختی آن را شنید و صورتش
روبی حرارتی را که از صورتش بیرون میزد احساس میکرد و برای آنکه
نزدیکی شدیدش به مایکل را فراموش کند ،نفس عمیقی کشید و گفت:
 اونجا خیلی بهت سخت گذشت ،درسته؟ حتی نمیتونی تصور کنی که چه جای وحشتناکیه! هیدس خشنتر ازاونی بود که فکرش رو میکردم.
مایکل پوزخندی زد و اضافه کرد:
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 -بعد از نیم قرن هنوز از ما ،و آدونیس نفرت داره .هنوز نتونسته فریب

معشوقهش رو فراموش کنه.
روبی با نفرت خاصی گفت:

 همهی این دردسرها بهخاطر اون مرده ،اگه اون پاش رو تو دنیایمردگان نذاشته بود ،ما هم مجبور نبودیم این همه سختی رو بهخاطر
نابودی نارسیسا تحمل کنیم.
 باور کن که حتی اگه اون پسر این کار رو نمیکرد ،هیدس بهانهیدیگهای واسهی نفرین آدونیس پیدا میکرد.
روبی با تعجب گفت:
 آخه برای چی؟ دلیلهاش زیادن؛ اما مهمترینش این بود که بعد از قرعهکشی که زئوسانجام داد حسابی کفرش دراومد؛ آخه اون عاشق آدونیس بود و تنها
آرزوش این بود که حاکم اونجا باشه.

حیرت و شگفتی روبی به انتهای خود رسید و با ناباوری تکرار کرد:
 آرزوش حکومت به آدونیس بود؟! ولی اون میخواست آدونیس رونابود کنه.
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 -درسته .ناامیدی خیلی دردناکه مگه نه؟ من این و وقتی فهمیدم که فکر

میکردم هیچ راه نجاتی واسهم وجود نداره.

روبی صورت مایکل را نمیدید؛ اما اطمینان داشت که صورتش بهخاطر
یادآوری اتفاقات گذشته در هم رفته است ،از این رو دستش را محکم

فشرد.
مایکل دستش را روی دست او گذاشت و گفت:
 نفرت و خشم باعث میشه انسان حتی از چیزهایی که روزی عاشقشونبوده هم دست بکشه.
 ولی اون که یک انسان نیست...مایکل قاطعانه گفت:
 فکر کنم همین تفاوت اوضاع رو واسهش وخیمتر کرده.روبی با شنیدن حرفهای مایکل چند ثانیه به فکر فرو رفت .هنوز سؤاالت
زیادی داشت که دلش میخواست از او بپرسد؛ اما قبل از آنکه فرصتی
برای این کار پیدا کند ،ناگهان شخصی فریاد زد:
 روبی!روبی و مایکل با حواس پرتی به اطرافشان نگاه کردند .آنها به قسمت
انتهایی جنگل رسیده بودند و اکنون کاترین به سرعت به سمت آنها
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میدوید .روبی سرش را از پشت مایکل بیرون آورد و به او نگاه کرد.

یکآن با دیدن صورت جوان و پوست صاف و شفافش مات و مبهوت

ً
فورا چند ساعت قبل را به یاد آورد و لبخند زد .دیدن کاترین با
ماند؛ اما
کامال
آن چهرهی زیبا ،بدون هیچ نشانی از شکستگی و خستگی ،با پشت
ً
صاف و بیهیچ اثری از خمیدگی و ناتوانی ،حس خوشایندی را به دلش

سرازیر میکرد.
ً
فورا از اسب پایین پرید و به کاترین نزدیکتر شد و با نگرانی گفت-:
روبی
نتونستیم خیلی معطلشون کنیم ،سربازای نارسیسا اونجا کمین کرده بودن

و...
کاترین با تعجب آمیخته به شادمانی گفت:

 چی داری میگی دختر؟ تو موفق شدی! همهچیز تموم شد .مرز جادوییرو دوباره ایجاد کردم .بعد از سالها دوباره دیدنش فوقالعاده بود.
روبی که نمیتوانست ناراحتی شدیدش را پنهان کند ،با لکنت گفت:

 -ولی من ...من کاری نکردم ...سباستین ...اون...

 اون موند تا بقیه رو معطل کنه ،واقعاً فداکاری بزرگی کرد.مایکل که حاال از اسب پیاده شده و به آنها نزدیکتر میشد ،این را
گفت.

کاترین متوجه لحن کنایهآمیز او نشد و با درماندگی زمزمه کرد:

 چی؟روبی سرش را پایین انداخت و با حالتی عصبی پایش را به زمین کوبید.

 -نگاهش کنین! این فوقالعادهست!

روبی شور و شعف نهفته در کالم النور را تشخیص داد و با تعجب سرش
را بلند کرد.
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کمی دورتر از آنها ،در جایی که بهنظر میرسید درخت سربهفلک

کشیدهای قرار داشته است ،گلولهای عظیم و نورانی به وجود آمده بود که
روشناییاش تمام محوطه را روشن کرده بود.
روبی با دقت به آن نگاه کرد و متوجه شد که درختهای پشت مرز دیده

نمیشوند ،انگار پشت مرز جادویی هیچچیز وجود نداشت .برخالف نور

شدید و آزاردهندهاش ،ریشههای طالیی خیرهکنندهای در آن دیده میشد
که بیاندازه زیبا و تماشایی بودند .آنها مدام به هم میپیچیدند و
همچون عاشقومعشوقی یکدیگر را در آ*غــ*ـوش میکشیدند.

آن منظره تصویر یک کابوس قدیمی را در ذهن روبی به نمایش گذاشت.
دوسال پیش در یکی از همان شبهای ناآرام ،رویایی دیده بود که در آن
مادرش نوزادی را در آغوش گرفته و مقابل یک منبع نور ایستاده بود.

روبی مدتی بعد فهمید که آن نوزاد خود او بوده و آنخواب نیز قسمت
کوچکی از گذشتهاش بوده است؛ اما او اطمینان داشت که مرز جادویی
فقط شبیه به گردانندهی زمان است؛ زیرا گردانندهی زمان ،قادر به

جابهجایی انسان در مسافت و سرزمینهای مختلف است؛ اما ویژگی مرز
جادویی تنها آن بود که از ورود موجودات پلید به آدونیس جلوگیری کند.
 کی این اتفاق افتاد؟روبی از فکر بیرون آمد و درحالیکه روی زمین مینشست ،با صدای

ضعیفی گفت:

 چنددقیقه بعداز اینکه میخواستیم بیایم اینجا. پس اون موند تا اونا رو بیشتر معطل کنه...روبی دستی به صورتش کشید و گفت:

 درسته .ولی بهنظرم دیگه باید پیداش بشه. معلومه که باید پیداش بشه ،من به کمک اون احتیاج دارم.مایکل با ناخشنودی گفت:

 چهجور کمکی؟][Type here
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کاترین که ترس و اضطراب در چهرهاش موج میزد ،مختصر و مفید گفت:

 همینقدر بدونین که برای جلوگیری از ورود احتمالی دوبارهی اونا،سباستین تنها گزینهست.

مایکل که دیگر آشکارا رنجیده بود ،کنار روبی نشست و با صدای آهسته و

لحن تحقیرآمیزی از او پرسید:
 -اون قدرت خاصی داره؟

روبی سرش را روی زانوهایش گذاشت و گفت:
 مایکل ،فکر میکنی االن وقت خوبی برای دشمنی بیدلیلت باسباستینه؟ تو حتی درست اون رو نمیشناسی.

مایکل بهطور نامحسوسی مشتش را به زمین کوبید و گفت:
 -فقط سؤال کردم.

روبی دیگر حرفی نزد و با کالفگی شروع به تابدادن خود کرد .انتظار

سختتر از آن بود که فکرش را میکردند .همگی چنان نگران و آشفته
بودند که با کوچکترین جنبش و جابهجایی شاخهی درختان از جا

میپریدند .و زمانی که اثری از اسبهای سیاه نمیدیدند ،با ناامیدی
دوباره سر جاهایشان مینشستند.
کاترین مدام مقابل مرز جادویی قدم میزد و هرچندثانیه سرک میکشید
و به نقطهی تاریک جنگل چشم میدوخت.

روبی نگاهی به آسمان انداخت ،هرچند که با وجود شاخوبرگ درختان

کامال تاریک شده است.
چیزی دیده نمیشد؛ اما اطمینان داشت که هوا
ً

البته محوطهای که آنها در آن به انتظار نشسته بودند ،بهخاطر

درخشندگی مرز جادویی و گلولههای نورانی الههها ،همچون روز روشن

بود.
دوساعتی از رفتن سباستین و افرادش میگذشت .نگرانی روبی کمکم جای
خود را به ترس و وحشت داده بود .او با بیقراری از جا برخاسته و باعث

شد مایکل که در حال چرتزدن بود از جا بپرد.
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روبی چندینوچندمرتبه طولوعرض جنگل را طی کرد و با حالتی

وسواسگونه موهایش را به عقب فرستاد .هرچند که نیازی به اینکار
نبود؛ زیرا موهایش در طی آن مدت چنان رشد کرده بود که به ندرت روی
صورتش ریخته میشد.

پساز چنددقیقه رژه رفتن در مقابل نگاه خیره و عصبی مایکل ،با صدای
بلندی گفت:
 دیر کردن!با صدای فریاد ناگهانیاش همه از جا پریدند و چندساطیر خوابآلود ،با

ناراحتی خرناس کشیدند .کاترین که همچون او مضطرب و نگران بود و

انگار به دنبال فرصتی میگشت که احساساتش را نشان بدهد ،بالفاصله
سرش را تکان داد و گفت:

 روبی درست میگه ،اونا دیر کردن .هرچقدر هم که از اینجا دور میشدن،تا حاال دیگه باید میرسیدن.
دین که در آن لحظه با خنجر کوچکش نام خود را بر روی درخت حک

میکرد ،شانهاش را باال انداخته و با لحن بیتفاوتی گفت:

 شاید بیراسا از دورزدن خسته شدن و االن همهشون دور هم جمع شدنتا خستگی درکنن.
چندنفر آهسته پوزخند زدند .اما پوزخند تمسخرآمیز مایکل چنان واضح و

بلند بود که با نگاه سرزنشآمیز کاترین مواجه شد .روبی نیز به او
چشمغره رفت و به امید یک یاریدهنده همه را از نظر گذراند.
النور جلو آمد و گفت:

 بهنظر من ما نباید ناامید بشیم .باید باز هم صبر کنیم تا...مایکل با سرفهی ساختگی حرف او را قطع کرد و گفت:
 -شما و افراد زیردستت میتونین منتظر بمونین؛ اما ما نمیتونیم...

الههها با شنیدن عبارت «افراد زیردست» خشمگین شده و موهایشان با
حالت تهدیدآمیزی به رنگ قرمز روشن درآمد.
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مایکل به آنها اعتنایی نکرد؛ اما نتوانست نگاه تیز روبی را نادیده بگیرد و
گفت:

 چیه؟روبی با خشم لـ*ـبهایش را برهم فشرد و به او نزدیکتر شد و

درحالیکه از شدت عصبانیت صورت برافروخته شده بود ،گفت:
 -اون مادربزرگ منه!

حالت چهرهی مایکل با شنیدن اینجمله به کلی تغییر کرده و بهنظر رسید
از رفتارش شرمنده و خجالتزده شده است .او زیر لب تکرار کرد:

 -مادربزرگت؟ ولی ...آخه چهجوری؟

 حکایتش دور و درازه پسرم .شاید بهتر باشه وقتی به کوهستان رسیدیمبرات تعریف کنیم ،ها؟

مایکل نگاهی به موهای یکدست سفید و براق النور انداخت و زیر لب

گفت:
 -انگار وقتی رسیدم اونجا باید خیلی چیزا رو برام تعریف کنن...

روبی با پا لگدی به مایکل زد و با حالتی قهرآمیز از او دور شد .هنوز

چندقدم بیشتر برنداشته بود که دین شروع به صحبت کرد .او با بیخیالی
گفت:
 میگم ...بهنظرتون امکانش نیست که اونا دخل سباستین رو آوردهباشن؟ چون...بهنظر من هم خیلی دیر کردن...

نفس روبی بند آمد و کاترین با صدای ضعیفی گفت:
 -نه ...امکان نداره...

سپس روبی با عصبانیت به دین گفت:

 اگه نمیتونی کسی رو دلداری بدی پس لطفاً ساکت باش و... اون که چیزی نگفت .فقط احتمال داد که شاید تا حاال دیگه اونا تبدیلبه جسد شده باشن .همین!
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روبی جیغزنان این را گفت .مایکل اخم کرد و با حالت طلبکارانهای گفت:

 -خب آره! توقع داری چی بگم؟

روبی مشتی به درخت زد و گفت:
مثال میتونی دلداریمون بدی و بگی اونا
 نمیدونم ...بذار فکر کنم ...آها!ً
هنوز مشغول گردوندن اون بیراسای لعنتیان و...
مایکل با خونسردی گفت:
 من نمیتونم دروغ بگم.اگر جا داشت چشمهای روبی از آن هم گردتر میشد .او در حالی که از

شدت خشم میلرزید با ناباوری گفت:

 تو ...تو ...منظورت از این حرف چی بود؟مایکل به تندی گفت:

 خودت منظورم رو خوب میفهمی.روبی جوری به مایکل نگاه کرد که انگار برای اولینبارست که او را میبیند.
اکنون همه نگرانیها و دلواپسیهایشان را فراموش کرده و به او و مایکل
زل زده بودند .در این میان تنها کاترین بود که چشم به آسمان دوخته و

وانمود میکرد صدایی بهجز زوزهی گرگها و هوهوی جغدها نمیشنود.
روبی درحالیکه پاهایش را محکم به زمین میکوبید دوباره به مایکل
نزدیک شد و با صدای نهچندان آهستهای گفت:

 -نهخیر! من منظورت رو نمیفهمم .یهجوری بگو که من هم متوجه بشم.

مایکل چشمهای سبزوآبی روشنش را مستقیماً به چشمهای قهوهای روبی
دوخت و بیتعارف گفت:
 -سباستین!

ً
فورا اضافه کرد:
روبی برای چندثانیه گیج و مبهوت ماند و مایکل

 -اون یه حسایی بهت داره ،مگه نه؟

آنگاه با انتظار به او چشم دوخت .دهان روبی از تعجب باز ماند و برای
چندلحظه همهجا در سکوت مطلق فرو رفت .طاقت نگاهکردن به آن
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چشمهای تنگشده را نداشت؛ بنابراین از ته قلبش آرزو کرد که گرگهای

درندهی آدونیس بار دیگر شروع به زوزهکشیدن کنند؛ اما انگار حتی آنها
نیز با او سر جنگ پیدا کرده بودند.
نگاه دهها جفت چشم کنجکاو را بر روی خودش احساس میکرد؛ اما

سنگینی آن نگاهها به هیچوجه قابل مقایسه با احساس وحشتش نبود.
مایکل چنین تصوری از سباستین داشت .فقط با چنددقیقه معاشرت

چنین برداشتی از نگاه او به روبی کرده بود .آیا واقعاً اعمال و رفتار

سباستین اینچنین آشکار بود؟ پس چرا روبی هیچگاه این را نفهمیده

بود؟ چرا پس از آن ب*و*س*ه در هزارتو ،دیگر هیچگاه به این مسئله
فکر نکرده بود؟
 -روبی؟

روبی به سختی سرش را بلند کرد و به چهرهی برافروختهی مایکل نگاه

کرد .کاش میتوانست جوابی برای سؤال او پیدا کند؛ اما در آن لحظه
فقط دلش میخواست در تنهایی بنشیند و فکر کند .فکر کند و به آن

بیندیشد که واکنش مایکل در برابر احساس حقیقی سباستین چه خواهد

بود.
 روبی!روبی حس کرد صدای دین را از فرسخها دورتر میشنود .او هنوز به

مایکل خیره شده بود؛ اما حتی مایکل نیز دیگر به او نگاه نمیکرد .روبی
گیج و سردرگم ،به آرامی سرش را برگرداند و ناگهان با صحنهی عجیبی
مواجه شد.

شش اسب سیاه با سرعتی سرسامآور به آنها نزدیک میشدند .روبی و

مایکل بیاراده عقبعقب رفتند و با تعجب به اسبها چشم دوختند.
بیشک آنششاسب همانهایی بودند که سباستین و افرادش را با خود
به پیچ جنگل بردند؛ اما در آنلحظه هیچسواری بر روی آنها به چشم

نمیخورد.
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روبی ناگهان دلشوره گرفت و قدمی به جلو برداشت و با دقت به اسبها
نگاه کرد .اشیای سیاهرنگی بر روی همهی آنها به چشم میخورد ،انگار
تعداد زیادی پارچه را گلوله کرده و به اسبها بسته بودند.
خیلی طول نکشید تا روبی متوجه شود که آنشیهای سیاهرنگ مدام

تکان میخورند .همهی کسانی که شاهد آن صحنه بودند ،ماتومتحیر
مانده و سر جایشان خشک شده بودند.
***
خوابهای حقیقی

 -سباستین!

صدای فریاد روبی در تمام محوطه پیچید و همه را از حالت اغما بیرون
آورد .مایکل با چشمهایی که گشاد شده بودند رد دستهای روبی را

گرفت و چشمش به سباستین افتاد که به حالت نیمخیز روی اسبش خم
شده و دستش را تکانتکان میداد.
بالفاصله همگی فهمیدند که آن پارچههای گلولهشده سباستین و افرادش

بودند که از ترس اصابت نیزههای سربازان نارسیسا ،سرشان را تا جایی که
ممکن بود پایین آورده بودند.
سباستین از همان فاصلهی دور نعره زد:
 -برین کنار! زود باشین!

در یک لحظهی برقآسا ،روبی متوجه قضیه شده و فریاد زد:

 راهو باز کنین! از جلوی مرز برین کنار!به ثانیه نکشید که همهی سربازان و ساطیرها و الههها به تکاپو افتادند و

هرکدام بهطرفی دویدند تا از مرز جادویی دور شوند.

روبی کاترین را دید که با قدمهای بلندی از مرز دور شد .سپس احساس
کرد شخصی خود او را کشانکشان با خود میبرد .مایکل دستش را گرفته
بود و او را با خود به سمت چپشان که محوطهای پر دارودرخت و پر از

بوتههای تمشک فیل بود ،میبرد.
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آنها با آخرین سرعت دویدند و پشت بوتهها پنهان شدند .روبی که

تعادلی روی سرعت دویدنش نداشت ،هنگام نشستن زانویش به شدت

روی زمین خاکی جنگل ساییده شد .اما بی آنکه اهمیتی به جراحت
سطحیاش بدهد ،با چشم به دنبال سربازان نارسیسا گشت.

پیداکردنشان خیلی سخت نبود .آنها درست پشت سر سباستین و

افرادش حرکت میکردند و سردستهی آنها مردی بود که آوازهی
بیرحمیاش را از همه شنیده بود .هنری با اسب قهوهای خود عقبتر از
سربازانش حرکت میکرد و مدام فحش و ناسزا میگفت.
مایکل با نفرت فحش رکیکی به او داد.

اکنون بیراسها و کایمراها درست پشت سر سربازان نارسیسا بودند .اگر

ساطیرها آنها را کنار میزدند موجودات تاریک جنگل نیز مستقیماً وارد

مرز جادویی میشدند و همهچیز تمام میشد.
اما آیا واقعاً همهچیز تمام میشد؟

با اینسؤال نابهنگامی که به وجود آمد ،لبخند بر لب روبی خشکید.

افکار تازه و هشداردهندهای به ذهنش هجوم آوردند که خاطرهای را از
گذشته به او یادآوری کردند .روزی را به یاد آورد که از کاترین دربارهی
اولین جنگ میان ارتش هندریک و ملکه دیانا پرسید.
کاترین در جواب سؤال او گفته بود« :مادربزرگم تبعیدشون کرد .در واقع

بهشون فرصتی دوباره داد ...که البته فکر میکنم ایدهی چندان جالبی
نبود .من بارها به اینموضوع فکر کردم که اگه مادربزرگم ،هندریک و
افرادش رو به اعدام محکوم میکرد ،نارسیسا هرگز نمیتونست به

اینراحتی آدونیس رو به تصرف دربیاره .اون فرصت دوباره یهاشتباه
محض بود ...یهاشتباه محض!»
روبی زیر لب تکرار کرد:

 -یهاشتباه محض!

سپس در یک حرکت ناگهانی از جا پرید و با صدای بلندی گفت:
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 -نباید بذاریم اونا برن! باید همهشون رو بکشیم!

مایکل که از فریاد روبی شوکه شده بود ،با تعجب و شگفتی گفت:

 م ...منظورت ...چیه؟ یعنی ...میخوای اونا رو... آره ،میخوام دستور بدم به همهشون تیراندازی بشه .هرچقدر همجونسخت باشن نمیتونن از هزارانتیر جون سالم به درببرن.

مایکل با بیقراری گفت:
 اما ...اما این درست نیست ...ما نباید این کار رو بکنیم...دستوراینطوری نیست ...نمیشه که ما...
 -روبی با عصبانیت فریاد زد:

 مایکل! اونا یه مشت قاتل بیرحمن!مایکل که کمکم از کوره در میرفت به تندی گفت:
 -آره ،آره خودم میدونم؛ ولی ...روبی!

روبی بیتوجه به مایکل شروع به دویدن کرده بود .با سرعتی بیسابقه
میدوید تا قبل عبور آنها سربازان را از تصمیم جدیدش باخبر کند .پاهای
کشیده و ظریفش بهخاطر برخورد با تیغ گیاهان آناطراف بریده و

خراشیده شده بود؛ اما روبی از دویدن منصرف نشد و باالخره خود را به
چندتن از سربازانشان رساند.
روبی کنار آنها نشست و نفس عمیقی کشید .پهلوهایش را فشار میداد

تا دردشان کمتر شود .در همان حال ،نگاهی به میدان نبرد انداخت .طبق
دستورات کاترین ساطیرها با سربازان سمج و خشن قصر سرگرم بودند،
هنری کمی عقبتر از آنها ایستاده بود و نعرهزنان تکرار میکرد:

 -تیکهتیکهشون کنین! سوراخسوراخشون کنین!

آن موجودات نفرتانگیز نیز ،مستقیماً به سمت مرز جادویی پیش

میرفتند.
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دیگر چیزی نمانده بود تا بیخبر از بالیی که قرار بود بر سرشان بیاید،

ندانسته وارد آن منبع نور عظیم شوند؛ از این رو روبی سکوت را بیشتر از
آن جایز ندانست و با صدای بلندی به سربازانش گفت:
 -نقشه عوض شد؛ همهشون رو بکشین!

یکلحظه بهنظر رسید که آنها قصد مخالفت با او را دارند؛ زیرا برای
چندثانیه کمانهایشان را پایین آوردند و با تعجب و تردید او را
نگریستند؛ اما طولی نکشید که به نشانهی اطاعت سرهایشان را تکان
دادند و زه کمان را با آخرین قدرت به عقب کشیدند.

مایکل از فاصلهی دور با وحشت و کنجکاوی منتظر رهاشدن تیرها از
کمان بود .نفس روبی در سینه حبس شد بود .فریاد سربازان نقابدار
بلندتر از قبل شده و گلولههای نورانی با شدت بیشتری از بدن الههها

بیرون میزد .و آنگاه...

صدها تیر در هوا به پرواز درآمده و با سرعتی وصفناپذیر ،مستقیماً وارد

بدن بیراسها و کایمراها شد.

زمینوزمان لحظهای متوقف شد .دوارتشی که تا چندثانیهی قبل مشغول
جدال با یکدیگر بودند ،اکنون ماتومبهوت به آنصحنه نگاه میکردند.
کاترین سر جایش خشک شده بود و دستهایش در هوا معلق مانده
بودند؛ زیرا تا چندثانیهی قبل با دوسرباز نقابدار میجنگید .مایکل تکان

نمیخورد و صورتش هیچحالتی را منعکس نمیکرد؛ اما بهنظر نمیآمد که
از این پیشآمد متأسف باشد .سباستین که سوار بر اسب و کنار مرز
جادویی ایستاده بود ،لبخند کجی به لب داشت .در چشمهای او رضایت

و خشنودی محسوس بود.

همانموقع صدای نعرهی خشمگینی به گوش رسید:
 -نه!

هنری دوزانو بر روی زمین افتاد .چشمهای آبی تیرهاش از حدقه بیرون زد

بود .حالت چهرهاش طوری بود که انگار خنجری در قلبش فرو رفته است.
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لبخند سباستین با دیدن حالوروز او به خنده تبدیل شد.

روبی نگاهی به بیراسها که چنگکهایشان را بههم میزدند و از درد به
خود میپیچیدند ،انداخت .در بدن بعضی از آنها پنج -ششتیر به چشم
میخورد که از جای زخمهای عمیقشان خون بیرون میزد.

با دیدن آنصحنه لبخند بیرحمانهای روی لبهایش نشست .او هنوز
فراموش نکرده بود که پدرش را بهخاطر یکی از همنوعان آنها از دست
داده بوده است .نفرت شدیدی که از آنموجودات داشت ،چیز دیگری بود
که به همان آسانی از بین نمیرفت .او باید انتقام پدرش را میگرفت.
برای کشتن نارسیسا خیلی راه در پیش داشت؛ اما با کشتن آنها

میتوانست تا حدودی زخم قلبش را التیام ببخشد.
بنابراین بار دیگر دستهایش را به نشان موفقیت تکان داد .تیراندازان بار
دیگر تیر را در کمان خود قرار داده و زه آن را کشیدند.

هنری با دیدن آنها بار دیگر نعره زد .فریادش مساوی بود با
هوشیارشدن سربازان نقابدار و شروعشدن دوبارهی نبرد.

ارتش نارسیسا تمام سعی خود را میکردند تا جلوی تیراندازان را بگیرند.
در آن میان هنری مدام بعضی از آنها را همچون سپر مدافع مقابل تیر
سربازانروبی نگه میداشت تا از نابودی آن موجودات جلوگیری کند .روبی
با دیدن آنصحنهی منزجرکننده ،حالت تهوع پیدا کرد و نفرتش از هنری
به اوج خود رسید.

اما بهنظر نمیآمد که هیچکدام از تالشهای هنری به موفقیت بدل شود؛
زیرا صدای جیرجیر گوشخراش بیراسها و دود ضعیفی که از بینی

کایمراها برمیخاست ،نشان آن بود که آخرین نفسهای خود را
میکشند.

روبی بیستمتر عقبتر از آنها ،با حالتی بیاعتنا به نالههای دردآلودشان

گوش فرا میداد.
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اعتراف میکرد که انتقام شیرین است .اعتراف میکرد آنجا ایستادن و

شاهد عجز و ناتوانی آنها بودن ،لـذتبخش است .موجوداتی که پیش

از آن بیآنکه به طعمهی خود فرصتی بدهند ،آنها را میدریدند ،اکنون
خودشان در عرض چنددقیقه از پا افتاده و با آهوناله تقاضای کمک

میکردند.

روبی احساس کرد کسی کنارش نشست .رویش را برگرداند و با دیدن
صورت آرام و خونسرد سباستین لبخند تلخی زد .سباستین چشمهایش
را با اطمینان بازوبسته کرد و رویش را برگرداند.

همهچیز تمام شده بود .بدن خونآلود موجودات بر روی زمین افتاده بود.
آنها تکان نمیخوردند .نیمی از مردان نقابدار نیز زیر بدن آنها جان
داده بودند؛ همان کسانی که هنری در کمال خونسردی قربانی کرده بود.

مرز جادویی نورانیتر از هروقت دیگری شده بود .روبی سایهی صورت آرام
کاترین را در ورای هالهی مهآلود و تیرهای میدید .تنها نگرانیاش او بود؛
نگرانی بابت سرپیچی از دستورات صریحش .با اینحال امیدوار بود .روبی

به بزرگواری و درک باالی کاترین ایمان داشت.

صحنهای که در مقابل چشمهایشان بود ،غیرقابل باور بود .آنها پیروز
شده بودند .پساز بیستسال جنگل کاترین را پس گرفته بودند .آنها
پیروز شده بودند!

روبی با ناباوری زیر لب تکرار کرد:

 ما پیروز شدیم!پس از او دین که نیمی از صورتش خونآلود بود و آستین لباسش پاره
شده بود ،با صدای بلندی فریاد زد:

 ما پیروز شدیم!و همین جمله کافی بود تا بقیه نیز از بهت و حیرت بیرون بیایند و فریاد
خوشحالیشان را سر بدهند.
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همگی چنان شاد و سرحال بودند که بیوقفه جیغ میکشیدند و باال و

پایین میپریدند .موهای الههها ،برای ابراز خوشحالی به رنگ صورتی
مالیم درآمده بود.
روبی بیاراده جیغ بلندی کشید و سباستین را در آ*غــ*ـوش گرفت.

هردوی آنها به پهنای صورتشان میخندیدند.

روبی خیلی زود از او جدا شد و میان جمعیتی که هنوز فریادهای شادمانه
میکشیدند ،به دنبال مایکل گشت.
احتیاجی به این کار نبود .او درست پشت سر سباستین ایستاده و اخم

کرده بود .روبی آب دهانش را قورت داد و خواست به او نزدیک شود که

مایکل با خشونت دست او را گرفت و به سمت خودش کشید و...
جوری شادیاش را نشان داد که سباستین سر جایش خشک شد و دین
با خوشحالی به پشت ویکتور ،پادشاه ساطیرها کوبید.

روبی حتی از او شادتر بود .دیگر چیزی نمیتوانست مانع خوشحالیاش
شود .آنها در اولین جنگ خود پیروز شده بودند .مایکل پساز ماهها
بازگشته بود و همهی موجودات وحشی و درندهی جنگل از بین رفته

بودند .به راستی چه چیزی میتوانست آنلحظه را برای او و مایکل خراب
کند؟
جواب اینسؤال را وقتی گرفتند که با فریاد سباستین از جا پریده و با اکراه
از یکدیگر جدا شدند.

نهتنها آنها ،بلکه دیگران نیز با تعجب به سباستین زل زده بودند.
ساطیرها خشمگین بهنظر میرسیدند ،گویی از آنکه سباستین باعث توقف
شادی و سرورشان شده بود ،ناراحت بودند.

روبی با تعجب به او نگاه کرد و پرسید:
 -چی شده؟!

سباستین پاسخی به او نداد و با بیقراری شروع به گشتن آن محوطه

کرد.
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 -چه مرگش شده؟

مایکل با عصبانیت این را گفت .حالتش طوری بود که انگار میخواست

سر سباستین از تنش جدا کند؛ اما به سختی جلوی خود را میگیرد.
رفتار سباستین برای هیچکس قابل درک نبود ،او همچنان دیوانهوار پشت

تکتک درختان جنگل را میجست؛ گویی به دنبال کسی میگشت.
کاترین که رنگپریده و خسته بهنظر میرسید ،به آرامی پرسید:
 -سباستین ،چی شده؟

سباستین که همیشه احترام زیادی برای کاترین قائل بود ،نتوانست

سؤالش را نادیده بگیرد .سرش را به آرامی برگرداند و با ناامیدی زمزمه
کرد:
 -اون لعنتی فرار کرد ...اون ...هنری فرار کرد...

روبی که بهطور ناگهانی همهچیز را فهمیده بود ،آه عمیقی کشید .کاترین با
تأسف سرش را تکان داد و دین چشمغرهای به او رفت.
روبی که غم زیادی را نسبت به سباستین در دلش احساس میکرد ،قدمی

به جلو برداشت و خواست به او نزدیک شود و دلداریاش بدهد؛ اما قبل
از آنکه قدم از قدم بردارد ،مایکل دستش را گرفت و او را متوقف کرد.
روبی نگاه سرزنشآمیزی به او انداخت؛ اما مایکل به او نگاه نکرد.
 خیلیخب ،دیگه باید برگردیم ...بیاین بریم ...قبل از اینکه اون جوندهیپیر ،شبحاش رو بفرسته سراغمون.

ً
فورا سرش را به
دین با بیحوصلگی این را گفت و به راه افتاد؛ اما کاترین
نشانهی مخالفت تکان داد و گفت:

 نه! هنوز زوده .اول باید جنازهی ساطیرا و تیراندازامون رو از جنگل بهکوهستان برگردونیم[ .در اینلحظه ساطیرها نالهی غمانگیزی سر دادند].
بعدش هم باید مرز رو مقاومتر از قبل بکنیم.

روبی گفت:

 چی؟ ولی ...اونا که دیگه مردن.][Type here
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 بله ...اونا مردن؛ ولی توی ایندنیا هنوز هم موجودات پلیدی وجود دارنکه قصد تجاوز به این سرزمین رو دارن ...مگه اینکه بخوای تکتک اونا رو

پیدا کنی و از بین ببری.
روبی با شنیدن این حرف سرخ شد و با شرمندگی سرش را پایین

انداخت.

کاترین توجهی به او نشان نداد و رو به سباستین گفت:
 سباستین! من بهت احتیاج دارم .بعداز قطع اتصال گردنبند همهینیروها به تو منتقل شده و  ...هیچکس به اندازهی تو نمیتونه تو

مقاومکردن مرز موثر باشه.

سپس رو به ویکتور کرد و وسیلهی کوچک و درخشانی را به او داد و
گفت:

 اینوسیله یهمکانبره ،با این میتونین به کوهستان برگردین .جنازهها روبا احترام به مرز حفاظتی برسونین و منتظر ما بمونین.
ویکتور با ناراحتی سرش را تکان داد و دستی به شاخهای بلندش کشید،

آنگاه دوید و با آخرین سرعت از راه خاکی گذشت و در پیچوخم آن
ناپدید شد.

کاترین منتظر ماند تا ویکتور از دید آنها خارج شود ،سپس برگشت و به
سباستین نگاه کرد.

سباستین که هنوز کالفه و ناراحت ،و البته عصبانی بهنظر میرسید ،سرش

را تکان داد و از جا برخاست و با قدمهای بلندی مقابل مرز ایستاد.
همه با کنجکاوی به او نگاه میکردند .سباستین چندثانیه مکث کرد و

سپس هردو دستش را بلند کرد و در هوا معلق نگه داشت .روبی با دقت

به دستهای او خیره شد و ناگهان خارجشدن رشتهی نورانی را دید که با
سرعت از دستهایش عبور کرده و به درون مرز پرتاب شد.

تردیدی نداشت که پس از پیوند آنرشته ،مرز نورانیتر از پیش شده

است؛ اما اینچرخه همچنان تکرار میشد ،رشتههای لرزان و باریک
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طالییرنگ پشت سر هم از دستهای سباستین خارج میشدند و با
اشتیاق به باقی رشتههای روشنایی میپیوستند.

صحنهی عجیب و شگفتانگیزی بود .روبی اطمینان داشت که تا به آن
لحظه شاهد جادویی به آنزیبایی نبوده است .نهتنها او ،بلکه باقی افراد
نیز با دهان باز به سباستین نگاه میکردند.

تنها کسانی که با بدخلقی چشم به آسمان دوخته بودند ،مایکل و دین

ً
ظاهرا میخواستند نشان بدهند که جادوی سباستین چندان
بودند که
جالب و سرگرمکننده نبوده است.

پساز چنددقیقه دیگر کسی قادر به نگاهکردن مرز نبود؛ زیرا چنان نوری از
آن بیرون میزد که در صورت خیرهشدن ،آسیب جبرانناپذیری به چشم
وارد میشد .سباستین نیز اکنون چشمهایش را بسته بود.
 -عالیه!

کاترین با شادمانی رویش را برگرداند و خطاب به سباستین گفت:
 فکر میکنم کافیه .اون تا حاال هیچوقت اینقدر پرنور و درخشان نبوده.سباستین به منبع نور پشت کرد و سپس چشمهایش را باز کرد و با

صدای ضعیفی گفت:
 امیدوارم این کارساز باشه ،جاناتان طرز اجراش رو بهم یاد داد.کاترین لبخند مهرآمیزی زد و گفت:

 البته که اون بهت یاد داده .کی بهتر و بیشتر از اون جادوها رومیشناسه.
سباستین لبخند کوتاهی زد و کاترین ادامه داد:

 دیگه وقت رفتنه ،همهتون بیاین جلوتر و دست همدیگه رو بگیرین .مابه کوهستان برمیگردیم.
 -به همین آسونی؟ یعنی ...بهنظرتون بعداز رفتن ما اونا نمیتونن دوباره

به اینجا بیان و...

کاترین در جواب لحن پرتردید مایکل لبخندی زد و گفت:
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 البته که میتونستن ،در صورتی که مرز جادویی به وجود نیومده بود.اون جنگل رو از هرخطری مصون خواهد کرد.
روبی با تعجب پرسید:
 یعنی ...حتی شبحهای شنلپوش هم نمیتونن به اینجا بیان و...کاترین قاطعانه پاسخ داد:

 نه .اون موجودات نفرتانگیز که از سرزمین مردگان به آدونیس احضارشدند ،هرگز تاب نزدیکشدن به مرز رو ندارن.
روبی که از شنیدن این خبر شاد و خرسند شده بود ،نگاهی به بقیه

انداخت که بینهایت راضی بهنظر میرسیدند .آنگاه به مایکل خیره شده
و لبخند عمیقی به او زد.
مایکل با دیدن دندانهای پیشین روبی ،خشکش زد و دستهایش را

محکمتر از قبل گرفت.

همگی قدمی به جلو برداشتند .زمانی که همه با عجله و نگرانی جابهجا
شده و دست یکدیگر را میگرفتند ،ساطیر قوی هیکلی خود را جلو

انداخته و باعث شد سباستین با شدت به روبی برخورد کند و چارهای به

جز ایستادن در کنار او نداشته باشد .مایکل که به هیچوجه از این
پیشآمد خوشحال نبود ،با بدخلقی روبی را به خود نزدیکتر کرد .روبی
بار دیگر خود را در فضای خفقانآوری احساس کرد و با حالتی معذب
دست سرد سباستین را در دست گرفت.

اکنون همگی برای بازگشت به خانه آماده بودند.
کاترین چشمهایش را لحظهای بست و تمرکز کرد؛ ناگهان روبی گمان کرد
که یک پارچ آب یخ را روی بدنش خالی کردهاند.

او یک بار دیگر هم با نیروی کاترین از جایی به جای دیگر منتقل شده
بود؛ اما این بار چیز متفاوتی وجود داشت .از قرار معلوم جابهجاکردن

دونفر در مقایسه با منتقلکردن دهها نفر کار سختتری بود؛ زیرا باید چند
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لحظه میگذشت تا نیروی کاترین همچون حلقهی حفاظتی به دور افراد

بپیچد و آنها را با خود ببرد.

حاال دیگر تنها روبی دچار آن احساس نبود ،بلکه همهی کسانی که در
محوطه حضور داشتند ،لرزش خفیفی کرده و صورتهایشان را در هم

میکشیدند.

آن گاه روبی بلندشدن پاهایش از زمین و پس از آن کشیدهشدنش به
سمت عقب را حس کرد؛ اما بیشک اشکالی وجود داشت؛ زیرا باقی افراد
که شامل سباستین و مایکل نیز میشدند ،داشتند به سمت باال کشیده

میشدند.

روبی در یک لحظه وحشت و هراس را در چشمهای سباستین دید و
فوری فهمید که به دردسر افتاده است .مردی که در فاصلهی یک متری او

بر روی زمین ایستاده بود ،با خشونت پاهایش را گرفته و او را به سمت
پایین میکشید.
 -هنری! نه!

سباستین با خشم فریاد زد و مایکل که رنگش مثل گچ شده بود ،دستش

را به سمت روبی دراز کرد و هرکدام از آنها یکی از دستهای او را
گرفتند.
روبی با ترس مایکل را صدا زد و با پایینتر رفتنش جیغ بلندی کشید.

سباستین و مایکل که در هوا معلق بودند ،با تمام قدرتشان او را به سمت

باال میکشیدند.
روبی باقی افراد را میدید که هنوز نیمی از بدنشان در جنگل مانده بود،
انتقال به طور کامل انجام نشده بود .روبی سرش را پایین آورد .صورت

سرخ و برافروختهی هنری را میدید که نفسنفسزنان برای
پایینکشاندن او تالش میکرد.

توی َپست جایی نمیری!
 نه! تو نمیتونی بری دختر،ِ
روبی با نفرت فریاد زد:
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 -ولم کن!

اما هنری دستبردار نبود و در حالی که لبخند کجی بر لـ*ـب داشت و
صورتش به کبودی میزد ،جمالت رکیکی را بر زبان میآورد.
روبی تقال میکرد و با پا به سر و صورت او ضربه میزد .سباستین و مایکل
هنوز داد و فریاد میکردند و در تالش برای نگهداشتن روبی به تنگ آمده

بودند.
روبی احساس میکرد اگر وضع به همین منوال پیش برود ،بیشک دست
و پایش را از دست خواهد داد و تنها ،قسمتی از بدنش باقی خواهد

ماند.

به راستی که مرگ دردناکی بود؛ اما او که قصد نداشت تا قبل از کشتن
نارسیسا از بین برود؛ بنابراین تمام قدرتش را در پاهایش جمع کرده و

چنان ضربهای به بینی هنری زد که صدای شکستنش در گوشش پیچیده
و خون از آن بیرون زد.
با این ضربه تنها چند ثانیه حواس او پرت شده و نالهکنان دستش را روی

بینیاش گذاشت .همان فرصت بسیار کم برای روبی کافی بود تا پاهایش
را از او دور کند و به کمک سباستین و مایکل به حلقهی امن کاترین
برگردد.
به محض قرارگرفتن در حلقه ،با سرعت جنونآمیزی به سمت باال کشیده
شد .روبی با احساس دل بهم خوردگی ،چشمهایش را بست و ثانیهای

بعد با شدت به زمین سرد و سفت برخورد کرد .سرعتش چنان زیاد بود
که اندکی تلوتلو خورده و تعادلش را از دست داد و روی زمین افتاد.

زمین کوهستان خنک و نمدار بود و احساس خوبی به او میداد؛ اما این
حس خوشایند چندان دوام نیاورد و ثانیهای بعد شخصی دستش را
دورش ح*ل*ق*ه کرده و با خشونت سرش را در آ*غــ*ـوش کشید.

نیازی به فکرکردن نبود؛ زیرا میتوانست عطر بدن مایکل را استشمام کند
و صدای نفسهای کشدارش را بشنود.
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 -روبی!

شخص دیگری او را صدا زد و روبی سرش را از آغوش مایکل بیرون آورد.
سباستین با رنگی پریده و صورت منقبضشده کنار او ایستاده بود .روبی
لبخندی زد تا به او دلگرمی بدهد ،سپس با صدای آرامی گفت:

 -هنری ،اون فرار نکرده بود.

سباستین ضربهی کوتاهی به بازوی روبی که در چنگ مایکل اسیر بود زد و
با نفرت آشکاری گفت:
 -درسته ،اون همون اطراف بود و داشت کشیک ما رو میداد .اون

بهخاطر شکستی که خورده بود میخواست تو رو به نارسیسا تحویل بده.
 باورم نمیشه که تونستم نجات پیدا کنم!روبی به نقطهی نامعلومی خیره ماند و با صدای آهستهای ادامه داد:

 -فکر میکردم منو با خودش میبره و...

 هیس! مگه من میذاشتم همچین اتفاقی بیفته؟ به هیچکس اجازهنمیدم اذیتت کنه...

مایکل بیتوجه به نگاه خیرهی سباستین روبی را بــ*ـوســ*ـید و دست
او را گرفت.
کاترین که در نزدیکی آنها ایستاده بود و رنگپریده بهنظر میرسید،
لبخند کــ*ـمرنگی زد و گفت:

 درسته ،ما به هیچوجه نمیذاشتیم اتفاقی برای تو بیفته .حتی اگر الزمبود اومدن به کوهستان رو فراموش میکردیم و نجاتت میدادیم.
روبی که از لطف کاترین شرمگین و خجالتزده شده بود ،لبخند عمیقی به

او زد و برای چندمینبار در ورای صورت زیبا و دوستداشتیاش حالت
مادرانهای را نسبت به خودش دید.

پساز چنددقیقه ،همگی به سمت مرز حفاظتی حرکت کردند و به ویکتور

و باقی ساطیرهایی که غرق در خون بودند ،ملحق شدند.
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کاترین برای آنها تابوتهای نقرهایرنگی را از غیب ظاهر کرده و چندتن
از سربازان مسئول حمل آنها شدند.

روبی با دیدن تابوتها احساس ضعف و ناراحتی میکرد .او به خوبی
میدانست که در هرنبرد ممکن است چندینوچند قربانی داشته باشند؛

اما هرگز احتمال نمیداد که مرگ آنها چنین احساس بدی را در وجودش

ایجاد کند.
روبی نگاهی به باقی افراد انداخت .اگرچه همهی آنها از پیروزیشان
خوشحال و سرزنده بودند؛ اما حتی آنحس خوشایند نیز قادر نبود

خستگی و درماندگی چهرهشان را از بین ببرد.

به زودی به مرز حفاظتی رسیدند .مایکل با دیدن هالهی مهآلودی که
همچون دیوار دورتادور کوهستان را پوشانده بود ،نفس عمیقی کشید.

چشمهایش از شدت شور و اشتیاق برق میزدند .زمانی که به محوطهی
اصلی نزدیکتر شدند ،فکری به سرش زد و لبخند شیطنتآمیزی روی
لبهایش نشست.

او با لحن خبیثانهای در گوش روبی گفت:
 روبی! همین االن یه فکری به ذهنم رسید.روبی که خسته و کوفته بهنظر میآمد و روی صورتش جای
چندخراشیدگی سطحی نمایان بود ،با کنجکاوی به او نگاه کرد و مایکل

گفت:

 جاناتان و بقیه نمیدونن که من ...میدونی؛ یعنی... -نمیدونن که زنده شدی؟

 آره! دقیقاً ! نظرت چیه یه شوخی کوچیک باهاشون بکنیم؟روبی با وجود خستگی بسیار ،مشتاقانه از پیشنهاد او استقبال کرد و
خندید.

سباستین که پشت آنها حرکت میکرد ،با شنیدن صدای خندهی او،

لبهایش را با نفرت جمع کرد.
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بهمحض ایستادن مقابل مرز حفاظتی ،مایکل دوید و پشت باقی افراد
پنهان شد .روبی به سختی جلوی خندهاش را گرفت و برگشت.

همانموقع چشمش به نگاه خیرهی سباستین افتاد .با وجود آن که از
حالت نگاه او عصبیشده و قبلش در سینه فروریخت؛ اما با مهربانی
لبخندی به او زد و در کنار کاترین ایستاد.

کاترین نگاهی به روبی انداخت و لبخند محوی به او زد .سپس
دستهایش را بلند کرد .مرز را مثل در نامرئی باز کرد و...
بالفاصله صدای دست و جیغ کرکنندهای به گوش رسید.

روبی با تعجب دستش را در گوشهایش فرو کرد و به مردم که اکنون در

فاصلهی نزدیکی از آنها ایستاده بودند و مشغول تشویقشان بودند،
خیره ماند.

برعکس او کاترین به هیچوجه از آن جو جا نخورد .او فقط خندید و با

خوشحالی گفت:
 -باورم نمیشه ،پوسایدون همهچیز رو براشون تعریف کرده!

روبی با دهان باز به او نگاه کرد .کاترین از آنکه با شوروشوق از پوسایدون

صحبت کرده بود ،دستپاچه شده و با لحن جدیتری گفت:

ِ -ا ...خب! بهتره خودمون رو به جاناتان برسونیم.

هنوز یک قدم بیشتر برنداشته بود که جاناتان با لبخندی گسترده و

کامال باز ،از میان جمعیت خارج شده و به استقبال آنها آمد.
دستهای
ً
روبی با فکر آنکه خودش شخص موردنظر جاناتان است ،به پهنای

صورتش خندید و جلو رفت .اما جاناتان بیآنکه به روبی نگاه کند

مسیرش را تغییر داده و همانطور که به سربازان نزدیکتر میشد با
صدای بلندی گفت:
 -پسر عزیزم!
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روبی که با دلخوری لبهایش را جمع کرده بود ،یکآن گمان کرد منظور

جاناتان ،سباستین است؛ اما وقتی متوجه شد که او حتی از کنار سباستین

نیز گذشت ،لبخند روی لبهایش خشکید.
منظور جاناتان مایکل بود که اکنون با بیمیلی از پشت جمعیت خارج

میشد .او با بیحوصلگی گفت:
 -من اینجام!

چندثانیهی بعد ،جاناتان با روی گشاده مایکل را در آغوش کشید و
چشمهای آبیاش از شدت خوشحالی ،پر از اشک شدند.

روبی که دلخوریاش را فراموش کرده بود ،با دیدن آنصحنه به شدت
تحتتأثیر قرار گرفته و به سختی جلوی ریزش اشکهایش را گرفت.
چندماه پیش جاناتان گمان میکرد که خودش مسبب مرگ مایکل شده و

روزها و شبهای زیادی را بیدار ماند و با اینعذاب زندگی کرد؛ اما حاال او
مایکل را صحیحوسالم و درست در مقابل خودش میدید .روبی
میتوانست درک کند که او اکنون چه احساسی دارد .برای جاناتان دیگر

رنج و عذابی در کار نبود ،دیگر احساس گناهی وجود نداشت .او پسرش

را پساز بیستسال پیدا کرده بود .مایکل پساز ماهها بازگشته بود .آنها
در اولین نبردشان پیروز شده بودند .در این میان اگر گذشتهی تلخشان نیز
به دست فراموشی سپرده میشد ،دیگر چه چیزی قادر بود روحیهاش را
خراب و حالش را بد کند؟

جاناتان ضربهی مالیمی به صورت مایکل زد و لبخند مهرآمیزی روی
لبهایش نشست .زمانی که برگشت و به کاترین نگاه کرد لبخندش

اصال جا نخورد که چرا او از دیدن صورت جوان
وسیعتر شد و روبی
ً

کاترین متعجب نشده است؛ زیرا پوسایدون از قبل تمامی اخبار را به
جاناتان و اهالی کوهستان رسانده بود.

همانموقع صدای جیغهای بلند و ممتدی به گوش رسید و مایکل در
آغوش امیلی و آدریان اسیر شد .رابین کمی دورتر از او میان جمعی از
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ساطیرها باالوپایین میپرید و سعی داشت توجهش را به خود جلب کند.
سلنا و جیمز نیز کنار روبی ایستادند و لبخند پرشوری به او زده و برایش

دست تکان دادند.
مایکل که از میزان استقبال دوستان دیرینهاش راضی و خشنود بود،

نگاهش را مستقیماً به روبی دوخته و با ناراحتی ساختگی گفت:
 انگار پوسایدون اعتقادی به غافلگیرکردن دیگران نداره!***

هنری دست لرزانش را روی دستگیرهی اتاقش گذاشت .تمام بدنش از

خبری که حاملش بود میلرزید .آنچندساعت طاقتفرسا آنقدر برایش
سخت و دشوار گذشته بود که انگار دهسال پیرتر بهنظر میرسید .زیر

چشمهایش گود افتاده و صورتش سیاه و پر از لک بود.

موهای روشنش با حالت آشفتهای روی صورتش ریخته شده بود .زره
فوالدیاش را هنوز به تن داشت و شمشیرش در دستش بود.

هنری چشمهایش را بست و نفس عمیقی کشید .کاش میتوانست از
همان راه برگردد و برای همیشه مخفی شود؛ اما این آرزو در حالی به

ذهنش میآمد که اطمینان داشت به هرجای دنیا که برود نارسیسا او را
پیدا خواهد کرد.
پس فرار چه سودی به حالش داشت ،بهجز آنکه مورد تمسخر افرادش
قرار بگیرد و خشم ملکه را برانگیزد؟ نه! او نباید فرار میکرد .باید مثل

همیشه با غرور و تکبر کارش را پیش میبرد .باید باز هم به آن پیرزن
احمق یادآوری میکرد که خودش همان کسیست که آدونیس و

فرمانرواییاش را به او بخشیده است.

هنری چشمهای شرورش را باز کرد و در یکتصمیم ناگهانی ،تقهی
محکمی به در اتاق زد.
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تق تق تق! حتی صدای کوبش در اتاق نیز ،مانند ناقوس مرگ بود .انگار

هزارانگرگ گرسنه در آنسوی در به کمین نشسته و قصد دریدنش را
داشتند.

هنری سعی کرد اعتمادبهنفسش را حفظ کند و کوچکترین ضعفی از خود
نشان ندهد؛ اما همهی آن قولهایی که به خود میداد تا زمانی قابل
عمل بودند که صدای نازک و مالیم نارسیسا به گوش نمیرسید.
 بیا تو.با شنیدن صدایش احساس کرد وزنههای سنگینی را روی سینهاش
گذاشتند؛ زیرا قادر به نفسکشیدن نبود.

کامال وارد اتاق شد.
هنری با پاهایی که به شدت میلرزیدند جلو رفت و
ً

در اتاق پشت سرش بسته شد.

فضای اتاق مثل همیشه تاریک و سرد بود و برای اولین بار در تمام

آنسالها این سؤال برای هنری پیش آمد که نارسیسا چطور میتواند
اینسرمای گزنده را تحمل کند؟ چطور میتواند در اتاق دختری بخوابد و
زندگی کند که روزی با جــا*م*ی پر از زهر ،جانش را گرفته بود؟ چطور

میتوانست آنقدر خونسرد و آرام باشد در حالی که پساز بیستسال
عدهای پیدا شده و قصد انتقام از او را داشتند؟ و به راستی چرا تمام
آنسؤاالت اکنون به ذهن هنری آمده بود؟

ترسناک بود .فکرکردن به آن که چرا چنین سؤاالتی ،در اینزمان خاص

برایش پیش میآید ،ترسناک و دلهرهآور بود.
 -خب هنری .من آمادهام که بشنوم .نتیجهی جنگ سربازان تعلیم دیده و

باهوش من ،با اونانسانهای پست و حقیر چی شد؟

هنری پاسخی نداد و فقط به چشمهای آبی روشن او خیره ماند .چیزی
در آنچشمها بود که بیاندازه او را میترساند.

نارسیسا لبخند دلنشینی زد و با مالیمت بسیاری گفت:

 هنری ،فقط آروم باش و بهم بگو چی شده.][Type here
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شاید اینپایان راه او و نارسیسا بود ،شاید پساز بیستسال این اتحاد

باید از میان میرفت.

هنری نگاهی به پنجرهی باز اتاق انداخت .اگر فقط میتوانست تغییر
شکل بدهد و به همان پرندهی عظیم تبدیل شود...
 -من ..منتظرم هنری.

هنری متوجه شد لحن کالم نارسیسا کمکم تغییر میکند .دیگر سکوت
بیش از آن جایز نبود ،یا حاال یا هیچوقت؛ باید همهچیز را میگفت و

خود را از آن مخمصه نجات میداد.

هنری سرش را بلند کرد و به چشمهای براق نارسیسا خیره ماند .سپس با
صدای آهسته اما رسایی گفت:

 -ما ...ما شکست خوردیم.

هنر ی پس از تمامکردن جملهاش ،چشمهایش را بست و باز کرد؛ اما
اینبار بیاراده نگاهش را به شمشیر براقی که روی تخت خواب پردهدار
افتاده بود ،انداخت.
نارسیسا سرش را کج کرده و جوری به او نگاه کرد که انگار حرفش را به

درستی نشنیده بود .او با صدای بسیار آهستهای پرسید:
 -تو چی گفتی؟

هنری لرزش بدنش را نادیده گرفت و نفس عمیقی کشید .سپس

دستهایش را مشت کرده و دوباره گفت:

 ما شکست خوردیم ...جنگل رو از دست دادیم ...و ارتش بزرگمون درجنگل...

برای اولینبار در آن چنددقیقه ترس و هراس در چشمهای نارسیسا
پدیدار شد و با ناباوری سرش را به شدت تکان داد و زمزمهکنان گفت:
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 -موجودات باستانی جنگل! اونا ...چطور؟

هنری که گمان میکرد وضعیتی از آن بدتر پیش نخواهد آمد ،قدمی به
عقب برداشت و با صدای لرزانی همهچیز را برای او توضیح داد .زمانی که
صحبتش به کاترین و مرز جادویی جنگل رسید ،چهرهی برافروختهی

نارسیسا بهطور ناگهانی آرام شد و با لحن سردی گفت:
 -مادرم ...اون زندهست؟

لحن کالمش چنان بیتفاوت بود که ابروهای هنری با تعجب باال پرید و
پساز درنگ کوتاهی ،سرش را به نشانهی مثبت تکان داد.

نارسیسا در کمال حیرت ،لبخندی زد و چندقدم به هنری نزدیکتر شد.

هنری که سراپا میلرزید بی آنکه کوچکترین تکانی بخورد ،باز هم به
چهارچوب پنجره خیره ماند و برای کوچکترین عکسالعملی از سوی او،

آماده شد.

نارسیسا در فاصلهی کمی از او متوقف شد .نگاه سرد و خطرناکش را به
سرتاپای هنری انداخت و آهی عمیق و ساختگی کشید .سپس ناخنهای
تیزش را از ابتدای پیشانی تا امتداد چانهی او کشید و با صدای

بسیارآهستهای شروع به صحبت کرد:
 هنری ،الزم نیست اینقدر از من بترسی ...من و تو هردو تو یهراه قدمگذاشتیم و تا به امروز همون راه رو دنبال کردیم .البته ،از اینموضوع

نمیگذرم که گاهیوقتها با هم اختالفاتی داشتیم؛ اما ...هرگز از هدف
مشترکمون دست نکشیدیم .درسته؟
هنری که تحتتأثیر نزدیکی بیش از اندازه با نارسیسا چشمهایش خمار و
زبانش سنگین شده بود ،به زور و زحمت جملههایش را پشت سر هم

ردیف کرده و گفت:
 بله ،بله درسته ما تو یهراهیم .هنوز درحال دنبالکردن یههدفیم و من...اصال نفهمیدیم چی شد که...
سرورم من متأسفم...
ً
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انگشت اشارهی کشیده و سفید نارسیسا به سرعت باال آمد و روی

لـبهای هنری قرار گرفت .هنری که نفسش بند آمده بود ،حرفی نزد و
فقط با آنچشمهای شرورش مشغول کندوکاو تکتک اجزای صورت
نارسیسا شد.

نارسیسا لبخند اغ*و*اگرانهای زد و با صدای بسیارآهستهتری گفت:

 آه ،آره من میدونم ...من درکت میکنم هنری .میدونی چیه؟ من هرگزفراموش نکردم که تو و ارتشت برای رسیدن من به تاجوتختی که حق
مسلمم بود ،چقدر زحمت کشیدین.

نارسیسا لحظهای سکوت کرد .و هنری که سرمست از آنجمله و محبت
بیاندازهی نارسیسا بود ،با ل*ذ*ت چشمهایش را بسته و لبهای
خشکش را به زحمت باز کرد و تکرار کرد:

 من ...من ممنونم .درسته ،درسته ما شما رو به اینمقام رسوندیم...در یکلحظه برق سرخی در چشمهای نارسیسا پدیدار شد .صورت سفید و
صافش ،سیاه و کدر شده و بینی صاف و قلمیاش کوچک و کوچکتر شد،

تا آنکه تنها دوشکاف نسبتاً بزرگ بر صورت شیطانیاش باقی ماند.

هنری که هنوز گمان میکرد ،همان زن زیباروی و وسوسهانگیز در مقابلش
ایستاده است ،لبخند چندشآوری زد.
نارسیسا همچون هیوالیی جهنمی ،صورتش را جلوتر برده و شروع به

بوکشیدن هنری کرد؛ مثل حیوان درندهای که قبل از خوردن طعمهاش او
را بو میکشد .دست سیاه و استخوانیاش که دیگر هیچ زیبایی نداشت،
به سمت تخت پردهدارش کشیده شد.

هنری در عالم بیخبری هنوز چشمهایش را بسته و صورتش را نزدیکتر
میکرد .شمشیر بلند و تیز نقرهایرنگ ،در دستهای نارسیسا قرار گرفت.
نارسیسا با صدای بم و گرفتهای ،خندهی بلندی کرد که باعث شد صورت

وحشتناکش کش بیاید و لبهای ناپیدایش به طرز حیرتآوری ،باز شود.
][Type here

جدال نهایی

235

هنری که در آنسالها در کنار نارسیسا زندگی کرده و بارها و بارها صدای

خندههای جنونآمیزش را شنیده بود ،با شنیدن آنصدای نخراشیده و

دلهرهآور ،چشمهایش را به سرعت باز کرد و با دیدن هیوالی مقابلش ،از
ته دلش نعرهی بلند و ممتدی زد.

او با وحشت و هراس قدمی به عقب برداشت و سعی کرد تغییر شکل

داده و هرچه سریعتر از آن شیطان دور شود؛ اما نارسیسا که زودتر از خود
او از نیتش باخبر بود ،شمشیرش را به سرعت برقوباد حرکت داده و در
یکثانیه تیغهی شمشیر را در قلب هنری فرو کرده و با لـذت
وصفناپذیری آن را چندبار چرخاند.

هنری با صورتی رنگپریده و وحشتزده ،ماتومبهوت ماند .دردی که در
وجودش پیچید چنان زیاد بود که حتی توان فریادزدن را نیز نداشت .او با

عجز و ناتوانی یکقدم به عقب رفت؛ اما درنهایت زخم عمیق و کشندهاش
کار خود را کرده و او با پشت به زمین افتاد.
هنری درحالیکه میلرزید ،چشمهای گشادشدهاش را به آنهیوال دوخت

که اکنون باالی سرش ایستاده بود و میخندید .شمشیر هنوز در قلبش جا

خوش کرده و جلوی خونریزی شدیدش را گرفته بود.
نارسیسا نیز به خوبی از اینموضوع آگاه بود؛ زیرا با بیرحمی
دستهایش را روی دستهی شمشیر گذاشت و در مقابل چشمهای هنری
که التماس در آنها موج میزد ،شمشیر را در کمال خونسردی از قلبش
بیرون کشید.
به محض درآمدن شمشیر ،خون از جای زخم بدن هنری بیرون زد و

پیکرش همچون کسانی که دچار تشنج شده باشند ،چند لحظهای لرزید و
سپس آرام شد .دستهایش دیگر تکانی نخورد و نفسهای عمیقش
برای همیشه قطع شد.

هنری با مرگی دردناک از دنیا رفت و جسمش همچون شیء بهدردنخوری
مقابل پاهای سیاه نارسیسا باقی ماند .مردی که در تمام عمرش به دنبال
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رسیدن به مقام شایستهای در آدونیس بود ،مردی که در آنبیستسال

خشم و حسادتش به سباستین بیانتها بود ،کسی که در قتل و کشتار
همتا نداشت و گرفتن جان انسانهای بیگناه و ضعیف برایش
بسیارآسان و حتی لذتبخش بود ،اکنون بیآنکه به هیچکدام از

خواستهها و آرزوهایش رسیده باشد ،به دست همان زنی که سالها
آرزوی نـ*ـزدیـ*ـکی به او را داشت از بین رفته و برای همیشه روحش در
جهنم محبوس ماند.
نارسیسا به هنری نزدیکتر شد و درست باالی سرش ایستاد و با دقت به

چشمهای باز و جسم بیجانش نگاه کرد .رنگ پوست و چشمهایش

کمکم به حالت عادی خود بازمیگشتند .او با خونسردی سرش را کمی به
سمت چپ متمایل کرده و با صدای آرامی گفت:

 بابت تمام کمکایی که به من کردی متشکرم ،هنری.***
 -من سرشون رو گرم میکنم ،تو برو.

این سومین باری بود که دین قول فراریدادن مایکل را میداد و به آن

عمل نمیکرد.
اولین بار که اینجمله را گفت ،دهثانیهی بعد به کلی آن را فراموش کرده و
مشغول صحبت با جاناتان دربارهی شورش جوندههای جنگل شد.

(ج َونده نام موجودی با جثهی کوچک و بدن پشمالویی به رنگ قهوهای
َ
تیره است .چشمهایش بسیارریز و بهجای بینی دوشکاف کوچک برای
تنفس و بوکشیدن دارد .لبهای آنها باریک و بیحالت است و

دندانهای تیزشان تا امتداد لبهایشان پیش میرود .جوندهها در دوران
نوزادی ،خاکستریرنگ ،در دوران بلوغ قهوهای روشن و در بزرگسالی به
رنگ قهوهای تیره درمیآیند).

بار دوم که از به یاد بردن قولش خجالتزده بود نیز ،به مایکل اطمینان
داد تا به هرنحوی سر بقیه را گرم کند تا او به چادر و نزد روبی برود؛ اما از
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آن هم دقیقهای نگذشته بود که با آمدن آدریان و لباسها و مدل

موهایش از خود بیخود شده و تا مدتها حتی به مایکل نگاه نکرد.
مایکل که از دست او عصبانی و خشمگین بود ،با شنیدن دوبارهی

آنجمله ،دستش را با حالت زنندهای به دین نشان داد و تصمیم گرفت
که خودش دست به کار شود.

او سرفهی ساختگی کرد و با لحن مؤدبانه و صدای آهستهای به کاترین و
جاناتان گفت:

ِ -ا...خیلی از شب گذشته ،با اجازهی شما من میرم تا -...آره ،آره .تو باید

االن پیش روبی باشی .واقعاً که من بیمالحظگی کردم ،بهتره همین االن

بری پیشش.
جاناتان چشمک نامحسوسی به مایکل زد و بیتوجه به صورت
برافروختهی پسرش بار دیگر مشغول صحبت با کاترین شد.
مایکل که بینهایت از جاناتان سپاس گذار بود ،از جا برخاست؛ اما قبل از
آنکه بخواهد به سوی چادر روبی پرواز کند ،چشمش به نگاه خیرهی
سباستین افتاد و نفرت بیدلیلی وجودش را پر کرد .وقتی حرفهای روبی
را راجعبه او به یاد میآورد ،خشم بیاندازهای را نسبت به سباستین در
دلش احساس میکرد.

با این همه او که اطمینان داشت روبی فقط خودش را دوست دارد و تمام

مدت به او وفادار مانده است ،پس چرا باید بهترین لحظهی زندگیاش را
با اینافکار مزاحم و بهخاطر آن پسر خراب میکرد؟
هرچند که او پسر جاناتان بود؛ اما از نظر مایکل کوچکترین شباهتی به

پدرش نداشت و او با تمام توان سعی میکرد این را به خود سباستین نیز
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بفهماند .نمیدانست کینهاش از آن پسر از کجا سرچشمه میگیرد ،فقط
همان را میفهمید که وقتی پای روبی در میان باشد ،به هیچوجه کوتاه
نخواهد آمد.
مایکل برای خشمگینکردن سباستین پوزخندی به او زد و به سمت
چادرها به راه افتاد .البته بهجای رفتن به چادر مشترک روبی ،امیلی و
آدریان به سمت چادر طالییرنگی رفت که جاناتان همان شب برپا کرده و
با لحن شیطنتآمیز ی گفت که آن را برای استراحت مایکل آماده کرده

است؛ در صورتی که همه میدانستند قصد او از اینکار تنها این بود که

روبی و مایکل پس از مدتها با یکدیگر تنها شوند.
وقتی ورودی چادر را کنار زد ،چشمش به روبی افتاد که روی تخت خواب
نشسته و مشغول شانهکردن موهای بلند و مواجش بود .روبی که سرش
را پایین انداخته و به آهستگی شانه را از باال تا پایین موهایش میکشید،

با حواسپرتی گفت:

 بهتره اصرار نکنی آدریان ،حوصلهی جشن و مهمونی رو ندارم. اتفاقاً من هم ندارم.روبی با شنیدن صدای مایکل از جا پرید و با دستپاچگی شانه را به
گوشهای پرتاب کرد.
به سرعت از تخت خواب پایین آمد و گفت:
 فکر کردم آدریانه ،آخه از سر شب تا حاال چندبار اومده و ازم خواستهبیام به جشن.
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ً
فورا سرخ شد .اما مایکل از کنار
مایکل چندقدم به او نزدیکتر شد و روبی
او گذشت و روی تخت نشسته و گفت:
 دین هم از سر شب من رو دیوونه کرده بود ،واقعاً که به هم میان.روبی که خیالش راحت شده بود ،کنار مایکل نشست و پرسید:
 چندوقته که با همن؟ً
حدودا چهارسال.
-

روبی با بدگمانی پرسید

 پس چرا ازدواج نکردن؟مایکل آه عمیقی کشید و گفت:
 میدونی ازدواج واسه اونا خیلی ترسناکه ...در واقع واسهی همهی ماهمیشه همینطور بود .ما هیچوقت امنیت نداشتیم ،آسایش و آرامش

نداشتیم .هرشب که میخوابیدیم فکر میکردیم هرلحظه ممکنه نارسیسا

محل اختفامون رو پیدا کنه و یهجوری از شر مرز حفاظتی خالص شه.
شاید همین باعث شده بود که دین و آدریان هیچوقت به فکر ازدواج و
بچهدارشدن نیفتن؛ بهخاطر اینکه احتمال میدادن هرلحظه اتفاقی
براشون بیفته.

روبی که با دقت به حرفهای مایکل گوش میداد ،لبخند تلخی زد و
گفت:
 دوسال پیش ،حتی نمیتونستم تصور کنم که ناامنی و ترس چه حسیداره؛ چون همیشه پدرم در کنارم بود .تو جامعهای زندگی میکردم که در
صورت کوچکترین آزار و اذیتی به کمکم میاومدن و ...خدای من!
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بزرگترین ترس من اون زمان فقط این بود که گیر فیلیپس و اون
دوستای احمقش نیفتم.

مایکل نگاه عمیقی به او انداخت و گفت:
 همهچیز خیلی تغییر کرده ...دنیاهامون ،ترسامون ،نگرانیا ودلواپسیامون .اما همهی اینا این واقعیت رو تغییر نمیده که ما هنوز
خودمون هستیم ،زندگی ادامه داره و ما مجبور به ادامه هستیم.
روبی که حس میکرد گوشهی پلکهایش به سوزش افتاده است ،با لحن
دردناکی گفت:
 درسته ،من هنوز توی ایندنیا هستم؛ ولی پدرم ...اون خیلی زود منو ولکرد و رفت به جایی که هیچوقت دوباره موفق به دیدنش نمیشم.
روبی با چشمهای سرخش به مایکل نگاه کرد و گفت:
 اینفکر که دیگه هیچوقت نمیبینمش ...نابودم میکنه...مایکل مهلت حرف دیگری را به او نداد ،دستش روی صورت خیس و
نمدار روبی گذاشت و سرش را در آغوش گرفت.
روبی به هیچوجه نمیتوانست جلوی هقهقش را بگیرد؛ زیرا پساز
مدتها کسی پیدا شده بود که میتوانست به راحتی با او حرف بزند و از
درد درون سینهاش بگوید ،از غم بزرگی که در دل داشت و همچون

موریانهای وجودش را میخورد .چندین ماه بود که جلوی بغض

گاهوبیگاهش را میگرفت و میکوشید تنها به هدفش بیندیشد؛ اما دیگر
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توان اینکار را نداشت و دلش میخواست از ته دل گریه کند و فریاد

بزند .و الحق که مایکل یاریدهندهی خوبیبود؛ زیرا در سکوت او را نوازش

میکرد و هرگز سعی نمیکرد او را آرام و یا ساکت کند.
برخالف پوسایدون و جاناتان ،او هرگز نمیگفت که آرام باش ،به هدفت
بیندیشد و یا غم بزرگت که را مدتی فراموش کن؛ او فقط با دستهای
مردانهاش موهای موجدارش را نوازش میکرد و هرچندثانیه بوسهی
کوتاهی به پیشانیاش میزد.
کامال آرام شده و سرش را از
و اینحالت آنقدر ادامه یافت که روبی
ً

آغـــوش مایکل بیرون آورد و به او نگاه کرد .سپس با صدای آهستهای

گفت:

 ممنونم.مایکل آخرین قطرهی اشک را از صورت روبی پاک کرد و با مهربانی گفت:
 برای چی؟ً
فورا پاسخ داد:
روبی
 برای اینکه سعی نکردی آرومم کنی ،بهخاطر اینکه هدفم رو بهم یادآورینکردی و ازم نخواستی جلوی خودم رو بگیرم.

مایکل اخم غلیظی کرد که هیچ ارتباطی به خود روبی نداشت ،او فقط به
شدت از دست پوسایدون عصبانی بود؛ زیرا باعث شده بود روبی تا

ایناندازه عذاب بکشد.
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 هیچکس حق نداره بهت بگه ناراحت نباشی ،هیچکس نباید مداماتفاقات آینده رو بهت گوشزد کنه .روبی...

مایکل چانهی روبی را به آرامیگرفت و اینگونه سرش را بلند کرده و با
قاطعیت گفت:

 دیگه هیچوقت اجازه نمیدم کسی عذابت بده ،حتی نارسیسا! کمکتمیکنم برای همیشه از دست اون شیطان راحت بشی ...همهمون راحت
بشیم.

روبی که از آن فاصلهی نزدیک ،در چشمهای روشن و براق مایکل غرق
شده بود ،سرش را جلوتر برد و نجواکنان گفت:

 -تو خیلی تغییر کردی...

مایکل که از نفسهای روبی از خود بیخود شده بود ،با لبخند دلنشینی
گفت:

 این یهتعریف بود یا... فکر کنم ...تعریف بود.روبی پس از گفتن اینجمله برای چنددقیقهی طوالنی که انگار سالها به
طول انجامید ،وارد خلسهی شیرینی شده و دنیا را با تمام بدیهایش به
دست فراموشی سپرد.

سباستین با دستی که از شدت خشم و ناراحتی میلرزید ،ورودی چادر را
کنار زد و به آنها نگاه کرد.

احساسش غیرقابل بیان بود؛ انگار تکتک اعضای بدنش فریاد

میکشیدند و نفرتشان از مایکل را ابراز میکردند .دلش میخواست
غرورش را فراموش کرده و وارد چادر شود و دستی را که به دور روبی

ح*ل*ق*ه شده بود بشکند .دلش میخواست با زور آن دو را که انگار با
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چسب دائمی به یکدیگر چسبانده بودند از هم جدا کند .دوست داشت
شمشیرش را درآورده و سر مایکل را از تنش جدا کند؛ اما...

او هیچکدام از اینکارها را انجام نداد؛ زیرا اگر فقط اقدام به اجرای یکی از
آنکارها میکرد ،نمیدانست با ناامیدی جاناتان پساز شنیدن آن خبر چه
کند.

سباستین چشمهای سیاهش را به روبی دوخت و متوجه شد که او نیز
بیاندازه مشتاق ابراز عالقه به مایکل است .و شاید همین حقیقت تلخ
باعث شد که به تنها راه پیش پایش روی بیاورد.

لحظهای تردید جای اطمینان و خشمش را گرفت؛ اما وقتی متوجه شد که
ابراز احساسات آنها بیش از اندازه شدت گرفته است ،طاقت نیاورده و با
تکان سادهی دستهایش صدای مهیبی ایجاد کرد که در کل محوطه

اطراف پیچید.

به محض پخششدن صدا ،روبی و مایکل از یکدیگر جدا شدند و با
نگرانی به ورودی چشم دوختند.

 صدای چی بود؟! -نمیدونم.

مایکل اخمی کرد و از جا برخاست .روبی نیز ایستاد و پشت سر او به راه
افتاد.

سباستین که خشکش زده بود ،با شنیدن صدای قدمهای سنگینی تکان

خورده و با عجله خود را به نزدیکترین چادر رسانده و در آن پنهان شد؛
زیرا هیچ دلش نمیخواست در آن لحظه با سربازان خشمگین روبرو شود

و مجبور شود اعتراف کند که حملهای در کار نیست و او فقط برای
جداکردن روبی و مایکل دست به اینکار زده است.

به محض ناپدیدشدن سباستین ،روبی و مایکل با چهرههایی رنگپریده از
چادر بیرون آمده و با سربازان برخورد کردند.

مایکل خطاب به سربازان گفت:
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 -شما دیدین کی اون صدا رو ایجاد کرد؟

آنها به نشانهی منفی سرشان را تکان دادند و خصمانه به اطرافشان نگاه

کردند.
روبی با دلواپسی گفت:

 -شبیه صدای انفجار بود ،شاید از توی جشن...

ً
فورا گفت:
یکی از سربازان

 ما توی جشن بودیم ،صدا از اینطرف اومد.همگی با دقت به اطرافشان نگاه کردند .همهجای محوطه روشن و پرنور

بود و صدای موسیقی و گفتگوی مردم در جشن به گوش میرسید.
روبی گفت:
 امکان نداره یه ناشناس وارد مرز حفاظتی شده باشه ،مگه نه؟سربازان با مخالفت سرشان را تکان دادند و مایکل گفت:

 درسته .هیچغریبهای نمیتونه وارد مرز بشه .فکر کنم این یه شوخی ازطرف بقیه بود .شاید فکر کردن خیلی جالبه که اینجوری بترسوننمون.

روبی با خشم هوا را از بینیاش خارج کرد و به نشانهی مخالفت سرش را
تکان داد.
مایکل نگاه دیگری به اطراف انداخت و سپس گفت:
 -خیلیخب ،شما به جشن برگردین .روبی ،بیا بریم داخل.

وقتی سربازان با قدمهای بلندی از آنها دور شدند ،مایکل دست روبی را
گرفت و وارد چادر شد ،سپس ورودی را بسته و چندبار آن را تکان داد تا

از قفلشدنش اطمینان پیدا کند.

آندو بار دیگر روی تخت نشستند و در سکوت به یکدیگر نگاه کردند.

وقفهای که پیش آمده بود باعث شد روبی به کلی همهچیز را از یاد ببرد؛
اما از قرار معلوم مایکل هنوز به چنددقیقهای که با یکدیگر گذرانده بودند

فکر میکرد؛ زیرا لحظهای چشم از روبی برنمیداشت و همین موجب شد
بار دیگر حـرارتی شدید فضای چادر را پر کند.
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روبی کمی خود را جمع کرد و نفس عمیقی کشید.

در آنلحظه توقع این را داشت که نهایتاً مجبور شود شرم دخترانهاش را
کنار گذاشته و کنار مردی باشد که عاشقانه دوستش دارد؛ اما از طرفی
هنوز فکر میکرد که آمادگی الزم را برای چنین لحظاتی ندارد.

 -روبی.

با شنیدن صدای مایکل ،ضربان قلبش شدت گرفت و با صدای ضعیفی
گفت:
 -بله.

مایکل به نرمی دستهای او را گرفت و گفت:
 من ازت یهچیزی میخوام.قلب روبی در سینه فروریخت و با نگرانی گفت:

 -چ ...چی؟

مایکل سرش را به او نزدیکتر کرد و روبی تا جایی که میتوانست سرش
را پایین انداخت.

مایکل با لحن خاصی گفت:

 میدونم چیزی که ازت میخوام خواستهی زیادیه؛ ولی ...نمیتونم ازشبگذرم.
روبی لرزش خفیفی کرده و با لحن بیحسوحالی گفت:

ِ -ا ...اشکالی نداره ...میتونی ...من...

مایکل به سختی جلوی خندهاش را گرفت و باز هم به او نزدیکتر شد.
روبی چشمهایش را بست و منتظر ماند .مایکل لبش را به گوش او
چسباند و با صدای آهستهای گفت:

 با من ازدواج کن!روبی حس کرد حرف او را به درستی نشنیده است؛ بنابراین سرش را به

سرعت بلند کرد و با اینکارش سبب شد بینیاش با پیشانی مایکل
برخورد کند و از شدت درد اشک در چشمهایش جمع شود.
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روبی درحالیکه بینیاش را میمالید ،چشمهایش را گرد کرد .چند

لحظهای صورت مایکل را برانداز کرده و گفت:
 -تو ...چی گفتی؟!

مایکل به حالت گیج و دوستداشتنی صورت گرد او لبخند زد .سرش را
عقب برد و تکرار کرد:

 با من ازدواج کن.روبی جوری به او خیره شد که انگار برای اولینبار او را دیده است .سپس
با ناباوری پرسید:

 من ...باهات ازدواج کنم؟ با تو؟!مایکل که از حالت صورت او خوشش نیامده بود و توقع داشت از شدت
خوشحالی شروع به جستوخیز کند ،ناگهان بدخلق شده و گفت:

 -خب معلومه که با من.

روبی با دهان باز به مایکل نگاه کرد و درحالیکه از شدت شادی و سرور در
پوست خود نمیگنجید ،به پهنای صورتش خندید.

مایکل که تا قبل از آن کمکم دستپاچه و نگران میشد ،با دیدن لبخند او
خیالش راحت شد.
روبی با خوشحالی پرسید:

 پس ...تو از من توقع دیگهای نداشتی؟ -منظورت چیه؟

روبی که ناگهان خجالت زده شده بود ،زیر لب گفت:
 خب ...خب راستش ...من فکر کردم که ...حاال که با هم تنها شدیم توازم میخوای...

روبی جملهاش را نیمهتمام گذاشت و با نگرانی به صورت مایکل نگاه کرد.
مایکل چندثانیه با تعجب به او نگاه کرد ،آنگاه خندهی بلندی کرده و با
لحن مهرآمیزی گفت:
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 پس تو فکر کردی به همین خاطر جاناتان یه چادر جدا برامون آمادهکرده ،آره؟ فکر کردی تو یههمچین زمانی چنین توقعی ازت دارم؟
روبی نگاهش را از او دزدید و سرش را تکان داد.
مایکل خندهی دیگری کرد و گفت:

 -اما جاناتان که همچنین اجازهای به من نمیداد ،از اون گذشته من هم

دلم نمیخواد تو رو تحت فشار بذارم...
روبی با عالقه به او نگاه کرد و مایکل ادامه داد:
 -خب ،حاال نظرت راجع به پیشنهادم چیه؟ حاضری با مردی که یه بار

مرده و دوباره زنده شده ازدواج کنی؟

روبی فکر کرد اگر هنوز هم یه الهه بود اکنون از شدت خوشحالی موهایش
احتماال صورتی خوشرنگی درمیآمدند .اگرچه اینفکر
به رنگ طالیی و یا
ً
اندکی عذابآور بود؛ زیرا میزان شادی و نشاط او را لو میداد.
روبی با شنیدن آنجمله خندهاش گرفت و گفت:
 -نمیدونستم این میتونه تأثیرگذار باشه ...اما ،در هر صورت من که

هیچوقت به تو نه نمیگم .درسته؟

روبی به او خندید .چشمهای مایکل درخشید و چهرهاش ناگهان باز شد و
با لحن عاشقانهای گفت:
 -منم که هیچوقت نمیذاشتم بهم نه بگی...

سپس آخرین فاصله را طی کرد و بیتوجه به اعتراض ساختگی روبی،
شروع به ابراز عالقهی شدیدتری به او کرد.

***

سباستین نگاه گذرایی به چادری که با بالتکلیفی در آن ایستاده بود،

انداخت و میان کوهی از لباسها و لوازم دخترانه چشمش به آینهی
بلندپایهای افتاد .با بیاعتنایی نگاهش را از قاب نقرهایاش گرفت و
ورودی را کنار زد تا از رفتن نگهبانان مطمئن شود.
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تا جایی که چشمهای سیاهش به او نشان میداد ،در آن محوطه

هیچکس حضور نداشت .اما او از اینکه روبی و مایکل به راحتی از منبع
آنصدای مهیب گذشته و دوباره وارد چادر شدند ،خشمگین شده بود .او
با خود فکر کرد« :آن انسانهای کودن حتی به خود زحمت گشتن محوطه
را نیز ندادند ».و او به ذهنش سپرد که هیچگاه نگهبانی از کوهستان را به
عهدهی آنها نگذارد.
کامال کنار
سباستین با ذهنی مغشوش و پر از افکار درهموبرهم ورودی را
ً

زد تا از چادر خارج شود؛ اما درست قبل از آنکه قدمازقدم بردارد ،چادر

تاریک لحظهای روشن شده و صدای لطیفی او را صدا زد:
 -سباستین...

سباستین با شنیدن آنصدا بیآنکه برگردد خشکش زد .دستی که روی
چادر بود ،لرزید و پایین افتاد و ضربان قلبش همچون طبل شروع به

کوبیدن کرد.
چیزی که شنیده بود را باور نمیکرد ،اطمینان داشت درست نشنیده

است .چطور امکان داشت؟ ممکن نبود که او اکنون در چادر امیلی و
آدریان حضور داشته باشد .سباستین نفس عمیقی کشید و دعا کرد دیگر

آنصدای مرگبار را نشنود .او مدام در دلش تکرار میکرد« :حتماً درست

نشنیدی ،حتماً درست نشنیدی ...امکان نداره اینجا باشه ...امکان نداره

اینجا باشه!»

 سباستین...نفس سباستین در سینه حبس شد و ناگهان به سرعت برقوباد به عقب

برگشت و درست در مقابل فضای خالی چادر ایستاد .برخالف انتظارش

هیچکس به جز خودش در آنجا حضور نداشت .با دقت همهجا را از نظر
گذراند؛ اما خبری از او نبود .جلوتر رفت و آنطرف تخت خواب را نگاه
کرد .با آنکه بعید بهنظر میرسید نارسیسا زیر تخت دخترها قایم شده
باشد؛ اما سباستین روی زمین زانو زده و آنجا را هم گشت.
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هیچخبری نبود .هیچکس در چادر نبود.

سباستین ماتومبهوت از جا بلند شد .یکبار دیگر همهجای چادر را از نظر
گذراند .زمانی که از نبودن نارسیسا اطمینان یافت ،نفس راحتی کشید و
خواست با آخرین سرعت چادر را ترک کند که ناگهان با دیدن صحنهی

وحشتناکی دلش هری ریخت.

تصویر صورت زیبای نارسیسا در قاب نقرهای آینهی حقیقت نمایان بود.
سباستین یکبار دیگر نفسش را حبس کرد و با تردید جلو رفت و مقابل
آینه ایستاد .هنوز امیدوار بود که همهی اینها یککابوس باشد؛ اما

چندلحظهی بعد ،در کمال حیرت او لبهای سرخ نارسیسا را دید که از
هم باز شد و با خونسردی شروع به صحبت کرد:
 -سباستین ،پسر خوب و حرفگوشکن من.

عرق سرد از سروروی سباستین سرازیر شد و با احساس خالیشدن

ناگهانی وجودش ،به قسمتی از چادر چنگ انداخت .دستهایش به طرز
فجیعی میلرزیدند.

نارسیسا که انگار به هیچکدام از عکسالعملهای سباستین اهمیتی

نمیداد ،لبخندی زد و گفت:
 دلم برات تنگ شده... -تو واقعی نیستی!

سباستین با ناباوری به میان حرفهای او پرید و باعث شد ابروهای
کشیده و سیاه نارسیسا باال برود .او باز هم خندید و گفت:

 چرا فکر میکنی که نیستم؟ مگه واقعیتر و حقیقیتر از من هم تو اینجهان وجود داره؟

سباستین جوابی نداد و با تردید به جایجای آینه چشم دوخت .گویی
امیدوار بود نارسیسا یک نقاشی ماهرانه بر روی یککاغذ سفید باشد که با
دقت روی سطح صیقلی آینه چسبانده بودند.
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نارسیسا چندثانیهای با دقت به او نگاه کرد ،آنگاه چشمهای آبی روشنش

در نقطهای متوقف شدند و او با لحن بیرحمانهای که لـذت و شگفتی در
آن محسوس بود ،گفت:
 -انگار جای سوختگی اونگردنبند هنوز خوب نشده!

سباستین بیاراده دستی به آن قسمت از گردنش که سوخته و سیاه شده
بود ،کشید و با نفرت زمزمه کرد:

 تو مادرم رو کشتی و من رو فقط بهخاطر قدرتی که از پدرم بهم رسیدهبود زنده گذاشتی.

نارسیسا قسمت اول حرف او را نشنیده گرفت ،سپس با ناراحتی گفت:

 قدرت پدرت نه ،قدرت خودت .تو پسر قوی هستی سباستین؛ همینباعث شد که من تو رو انتخاب کنم ،ما در کنار هم زوج بینظیری

میشدیم.

 هیچوقت نتونستی انتخاب درستی انجام بدی ،مگه نه نارسیسا؟ خودتهم نمیدونی که من پسرتم یا...

سباستین با چهرهای منزجر از به پایان رساندن جملهاش سر باز زد و در
سکوت به آن چهرهی منفور چشم دوخت.
نارسیسا که به طرز عجیبی به او خیره مانده بود ،به نرمی گفت:

 میتونه جفتش باشه ،بستگی به انتخاب خودت داره.سباستین به تندی گفت:

 کدوم انتخاب؟نارسیسا بالفاصله پاسخ نداد ،او لحظهای درنگ و سپس با لحن گزندهای

گفت:

 تو مثل منی سباستین؛ این رو انکار نکن .خودم دیدم که چطور خواستیاون احمقها رو از هم جدا کنی ،من خشم درونت رو دیدم و میدونم که
چقدر ازشون نفرت داری.
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با شنیدن این حرفها ،رنگ از رخ سباستین پرید و نارسیسا با لحن

وسوسهانگیزی ادامه داد:

 برگرد پیش من سباستین؛ من اینجا هر روز منتظرتم .اگه برگردی بهباالترین مقام قصر میرسی و زندگی رو با تمام زیباییهاش به دست
خواهی آورد .فقط برگرد ،کافیه برگردی تا...

نارسیسا چنان چهرهی معصومانهای به خود گرفته بود که برای چند ثانیه
حال سباستین را دگرگون کرد؛ اما طولی نکشید که سباستین در ورای آن

ِ
دریافت و با حالتی جنون وار جلو
نیت شومی را
چشمهای شگفتانگیزّ ،
رفت و مشتش را بر صفحهی آینه کوبید تا دیگر هرگز آن چهره را نبیند.
سباستین در حالی که دو دستش را مشت کرده و روی آینه میفشرد،

سرش را پایین انداخت و چشمهایش را بست ،سپس الی پلکهایش را
باز کرده و با دلهره و نگرانی به تصویر خودش در آینه نگاه کرد.

اصال نیامده بود که بخواهد برود .انگار همهی آن
نارسیسا رفته بود ،شاید
ً

چند دقیقه خواب بود؛ خوابی واضح و شفاف که به او یادآوری کرد که
چقدر مثل گذشته خشن و بیرحم شده است.

انگار پردهی نامرئی از مقابل چشمهایش کنار رفته بود و حقیقت آشکار
شده بود؛ حقیقتی که بیمحابا به او میگفت که رفتاری که در پیش گرفته
است بیشرمانه و وقیحانه است.

اگر جاناتان چیزی از احساس او میفهمید ،چه؟ اگر متوجه میشد که
پسرش چنین خشم و نفرتی نسبت به مایکل دارد ،چه؟ آیا از او در مقابل
مایکل دفاع میکرد یا از رفتار پسرش شرمنده و خشمگین میشد؟

سباستین با وحشت به آینه نگریست .دلش نمیخواست دیگر هیچگاه

آن چهرهی بیعاطفه و خونسرد را ببیند ،دوست نداشت هیچکس از
احساسش باخبر شود.

اکنون حس کسانی را داشت که به شدت سرخورده و ناامید شدهاند .در
آن لحظه که نفرت تمام وجودش را پر کرده بود ،تصمیم گرفت تنها راه
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باقیمانده را انتخاب کرده و به جای ایستادن و فکرکردن به احتماالت
هراسانگیز ،هرچه سریعتر به چادرش برگردد؛ زیرا گمان میکرد دیدن
جاناتان تا حدودی زیادی میتواند حالش را بهتر کند.
سپس با کالفگی برگشت و بی آنکه نگاه دیگری به آینه بیندازد ،با عجله از

چادر بیرون رفت.
***
ترسماتورس

نسیم سرد صبحگاهی میوزید و آسمان به رنگ سرخ و نارنجی درآمده

بود .اگرچه سالها بود که خورشید در پشت ابرهای تیره و کدر آدونیس
مخفی مانده بود؛ اما با کمی دقت میتوانست نور شدیدی را پشت آن
فضای مهآلود احساس کرد.

در آن ساعت از روز کوهستان خلوتتر از هروقت دیگری بود و صدایی به
جز صدای هوهوی باد به گوش نمیرسید .شاید دلیل دیگرش نیز سرمای
طاقتفرسایی بود که با از راه رسیدن زمستان ،حتی مانع حضور گاهوبیگاه

مردم میشد.

با آنکه همهی مردم تالش میکردند تمام سوراخ سنبههای چادرشان را
ببندند و از نفوذ سرما به تنها سرپناهشان جلوگیری کنند؛ اما باز هم نسیم
سردی پنهانی راه خود را باز کرده و با بیرحمی بدنهایشان را به لرزه

میانداخت.

سلنا با بدخلقی ورودی را چک کرده و رو به جمعیتی که کل چادر را اشغال
کرده بودند گفت:
 َاه لعنتی! همهش فکر میکنم سوراخی چیزی داره.دین خود را جمعتر کرده و سنگ بلورینی را به زمین انداخت .سنگ
بالفاصله پس از برخورد به زمین روشن شد .دین که تمام حواسش به

بازیاش بود ،گفت:

 همهش بهخاطر اینه که عادت نداری ،باالخره عادت میکنی.][Type here
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سلنا لرزش خفیفی کرد و دوباره در کنار جیمز نشست ،سپس با عصبانیت

گفت:

 از زمستون متنفرم!روبی که به تخت خواب تکیه داده و بیحوصله بهنظر میرسید ،گفت:

 یه ماهه که داری همین رو میگی.سلنا با صدای بلندی گفت:
 -چیه؟ خب سردمه.

روبی جوابی نداد و به مایکل نگاه کرد که در کمال خونسردی نشسته و با

دقت به بازی دین نگاه میکرد .نوک بینی و گونههایش سرخ شده بودند؛
با این حال بی هیچ اعتراضی نشسته و سکوت کرده بود.
در آن یک ماه همه از سرمای طاقتفرسای زمستان آن سال گله کرده

بودند ،حتی خود روبی؛ اما مایکل برخالف دیگران ،تا کنون کوچکترین

غرولندی نکرده بود .روبی در دل او را تحسین کرد و چپچپ به سلنا نگاه
کرد؛ زیرا او هر چند ساعت یک بار شروع به نقزدن میکرد و در آن مدت
همه را به ستوه آورده بود.

برای چند دقیقه سکوت برقرار شد و فقط صدای تقوتوق برخورد

سنگهای َارور به زمین شنیده شد .ناگهان سلنا جیغ بلندی کشید و گفت:
کتاب مزخرفت رو از باالی سر من بردار!
 آخ! اونِ
ِ
پشت
همه هاجوواج به سلنا نگاه کردند .روبی به فردی که روی صندلی
سلنا و جیمز نشسته بود و کتاب میخواند نگاه کرد.
فرد چنان غرق خواندن بود که فقط با حواسپرتی سرش را تکان داد و

گفت:

 ِا ...باشه ،ببخشید.سپس دوباره پشت جلد چرمی و سیاه کتاب گم شد.

روبی که کنجکاویاش برانگیخته شده بود ،پرسید:
 اون چه کتابیه؟][Type here
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فرد با بی توجهی پاسخ داد:

 شیاطین باستانی و محل زندگی آنها پس از ظهور خدای خدایان.دین با بیخیالی گفت:
 -چقدر اسمش طوالنیه!

فرد حرف او را نشنیده گرفت .روبی نگاهی به امیلی انداخت که مشغول

صحبت با آدریان بود و با تعجب پرسید:
 از کجا آوردیش؟! از چادر رافائل کش رفتم ،همیشه کتابهای خوب و هیجانانگیز رو برایخودش نگه میداره.

روبی با دقت به جلد رنگورفته و صفحهی کاهی کتاب نگاه کرد و دوباره
پرسید:

 -قدیمیه؟

ً
ظاهرا به آن نتیجه رسیده بود که کتابخواندن
فرد نفس کالفهای کشید،

در حضور آنها کار بیهودهای است .صفحهای را که مشغول خواندنش

بود ،عالمتگذاری کرده و سپس الی کتاب را بست و گفت:

 راستش تا وقتی از کالینوس بیایم من تو کتابخونهی رافائل ندیدهبودمش ،هفتهی پیش اتفاقی روی تختش پیداش کردم و...
 -اون رو دزدیدی.

امیلی با ناخشنودی این را گفت ،فرد با حالت تدافعی گفت:

 فقط ازش قرض گرفتم!حالت چهرهی امیلی طوری بود که انگار میگفت« :هیچ فرقی نداره!»

فرد با حالتی آمیخته به احساس گناه به کتاب نگاه کرد؛ اما قبل از آنکه

میان کوهی از عذابوجدانش غرق شود ،روبی با حالتی عادی گفت:
 -میتونم نگاهی بهش بندازم؟

فرد کتاب را در دستهای روبی گذاشت .روبی به سختی از نگاه

شکبرانگیزش جلوگیری کرد و الی کتاب را باز کرد.
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اولین چیزی که توجهش را جلب کرد ،تیتر تقریبا پررنگی بود که درست در

باالی صفحه نوشته شده بود:

«هیوالی باستانی ،ترسماتورس»
روبی نگاه از تیتر صفحه گرفت و به نوشتهی کــ*ـمرنگ زیر آن چشم

دوخت:

«ترسماتورس موجودی افسانهایست که اولینبار در قرن پنجم توسط
نفرین پلیدی به وجود آمده و شروع به کشتار مردم شهر تاریس کرد .به
نوشتهی تاریخ ،ترسماتورس یک سوم مردم شهر تاریس را خورده بوده
است .که البته بعدها معلوم شد که تعداد کشتهشدهها خیلی بیشتر از

آمار به دست رسیده است .در آن زمان ویلیامز که فرمانروای شهر تاریس
بود شخصی به نام توماس کاتر را اجیر کرد تا ترسماتورس را نابود کند.

جسد تکهتکهشدهی توماس صبح روز بعد در صخرههای نزدیک قلعه پیدا
شد».
روبی متوجه شد کسی در کنارش نشست و سرش را به کتاب نزدیک کرد،

با حواسپرتی کتاب را باالتر آورد و خواندنش را از سر گرفت:

«پس از پیداشدن جنازهی توماس ،ویلیامز نزد جادوگران شهر تاریس رفته
و از آنها تقاضای کمک کرد .ترسماتورس ،چندی بعد به دست جادوگران
به بند کشیده شده و به دنیای زیرزمینی تبعید شد.

پی نوشت :بعدها معلوم شد که خدایان هیدس ،از ترسماتورس علیه دو

برادر دیگرش استفاده کرده است.

جزئیات ظاهری و حوادث پس از خدمتگزاری ِترسماتورس به خدایان

ِهیدس ،در صفحهی بعد».

روبی با عجله شروع به ورقزدن کرد و در کمال حیرت متوجه شد موضوع

بعدی کتاب دربارهی موجودی به نام ِکنترا است که جای بینی و

لـ*ـبهایش جابهجا بوده و خوراک مورد عالقهاش زنان بالغ بودهاند.
مایکل که همچون او شگفتزده شده بود ،گفت:
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 -انگار یکی اون صفحه رو پاره کرده!

روبی با شنیدن این حرف فوری دستی به صفحهی مربوط به ترسماتورس

کشید .بیتردید یکی صفحهی مربوط به آن موجود را پاره کرده بود؛ زیرا
هنوز تکههای صفحهی کندهشده نمایان بودند.

روبی که به شدت کنجکاو و البته حیرتزده شده بود ،به مایکل گفت:

 چرا یکی باید این صفحه رو پاره کنه؟! به چه دردش میخورده؟مایکل با بیاعتنایی گفت:
 نمیدونم ،البد موقع خوندن حواسش نبوده و ناخواسته پاره شده ،وگرنهتوضیح ظاهری اون هیوال به چه دردش میخورده؟

روبی جوابی برای سؤال مایکل نداشت ،او کتاب را بست و به دست فرد

داد؛ اما عمیقاً در فکر فرو رفته بود .از قرار معلوم هیدس عالقهی فراوانی

به آفرینش موجودات پلید و شیطانی داشته است .اما سؤالی که بیشتر
ذهن او را به خود مشغول کرده بود آن بود که آیا امکان داشت

ترسماتورس هنوز زنده باشد؟ حتی فکرش وحشتانگیز بود.

روبی سرش را تکان داد تا فکر ترسماتورس را از سرش بیرون کند؛ اما

ِ
سیاه کتاب میافتاد ناخودآگاه این فکر به ذهنش
وقتی نگاهش به جلد
میآمد که رافائل نیز همچون هیدس ،به شیاطین باستانی عالقهمند
است.

با فرارسیدن شب و با بیشترشدن سوز و سرمای هوا ،روبی و مایکل

ترجیح دادند در چادر مانده و به بحث دربارهی نبرد بعدیشان بپردازند.
فرد به توصیهی امیلی کتاب را به اتاق رافائل برگردانده بود و اکنون

هردوی آنها با خیال آسودهتری کنار یکدیگر نشسته و اوقات خوشی را
میگذراندند .دین و آدریان ،سلنا و جیمز و رابین نیز کنار آتش نشسته و
در حالی که میلرزیدند ،در مورد روشهای مختلف کشتن نارسیسا بحث

میکردند.
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جاناتان ورودی چادر عظیم و طالییاش را کنار زد و در نهایت آسودگی

سباستین را دید که بر روی تخت خواب ،به خواب عمیقی فرو رفته بود.

لبخند عمیقی روی لـ*ـبهایش نشست و جلوتر رفت و درست کنار او
نشست .دست پر چین و چروکش را باال آورد و موهای سیاه و کوتاه

سباستین را ن*و*ا*ز*ش کرد .همین که انگشتهایش به پیشانی پسرش
برخورد کرد ،گرمای زیادی را حس کرده و با تعجب به صورت رنگپریدهی

سباستین نگاه کرد.
گرمای بدنش چنان زیاد بود که تا چند ثانیه گزگز عجیبی را کف

دستهایش احساس کرد.

جاناتان صورتش را جلو برد و با دقت به صورت پسرش نگاه کرد.
ابروهای سباستین هر چند ثانیه با حالت عصبی باال میپرید و دانههای

عرق بر صورت و بدنش نمایان بود.

جاناتان با نگرانی او را صدا زد؛ اما جوابی دریافت نکرد.
چند ثانیه بعد شروع به تکاندادن شانههای سباستین کرد و باعث شد او

در خواب نالهای کند و به پهلو بچرخد.

جاناتان اطمینان داشت او کابوس میبیند؛ زیرا کلماتی را به صورت بریده
و نامرتب زیر لـ*ـب تکرار میکرد ،یک بار دیگر او را محکم تکان داد و با
کامال از
صدای بلندی صدایش زد .سباستین این بار تکان محکمی خورد و
ً
خواب بیدار شد.
کامال سرخ شده بودند ،او در حالی که نفسنفس
چشمهای نیمهبازش
ً

میزد به سرعت روی تخت نشست به آبی چشمهای پدرش خیره ماند.

نگرانی و وحشت وجودش را فرا گرفته بود؛ زیرا پس از یک ماه هنوز این

نارسیسا بود که در کابوسهایش رژه میرفت و خشم و کینهی درونش را
به او یادآوری میکرد .خوابهایش چنان واضح بودند که انگار او درست
در کنارش ایستاده بود.

 حالت خوبه؟][Type here
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سباستین چشمهایش را برهم فشرد و سعی کرد نفس عمیقی بکشد .اگر

قرار بود به سوال جاناتان جواب صادقانهای بدهد ،پاسخ او یک کلمه بود:

«نه!»؛ اما سباستین حرفی نزد و در سکوت دستهای پدرش را گرفت.
دلش میخواست به او بگوید ،به کسی که برایش نماد مقاومت و

شجاعت و خرد بود؛ اما چطور میتوانست به آن چشمها نگاه کند و
بگوید چه احساسی دارد؟ چطور میتوانست به او بگوید که یک ماه آزگار

هر روز دزدکی به چادر امیلی و آدریان میرود و با دیدن تصویر نارسیسا
در آینه با ترس و عجله به چادرشان باز میگردد؟ اگر به او میگفت و باور

نمیکرد ،چه؟ اگر میگفت و با چهرهی دلشکسته و ناامیدش روبرو
میشد ،چه؟
 -سباستین ،تو داری نگرانم میکنی.

سباستین صدای او را نشنید و به آن فکر کرد که اگر پدرش از او دلسرد
شود ،خیلی بهتر از آن است که کس دیگری متوجه ماجرا شده و شروع به

کنایهزدن به او کند؛ بنابراین او تصمیمش را گرفت و بی آنکه به عاقبت

حرفهایش فکر کند همهی ماجرا را از روز اول تا صبح همان روز را برای
جاناتان تعریف کرد.
در ابتدا چهرهی جاناتان وحشتزده و هراسیده شد؛ اما هرچه بیشتر
پیش رفت و بیشتر از آینهی حقیقت و گفتههای نارسیسا برای پدرش

تعریف کرد چهرهی جاناتان از وحشتزدگی به تعجب و حیرت تغییر پیدا
کرده و در انتها دهانش اندکی نیمهباز ماند.
سباستین به محض به پایان رساندن جملهاش ،نفس عمیقی کشید و با
دلواپسی به جاناتان نگاه کرد و با دیدن شگفتی و تحیر موجود در

چشمهایش کمی آسودهخاطر شد.
لحظهای سکوت برقرار شد ،آنگاه جاناتان با صدای ضعیفی پرسید:

 تو گفتی صورت نارسیسا رو تو آینهی سوم دیدی؟ اون هم نه یک بار،یک ماه! اون هم هر روز؟
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سباستین با اطمینان سرش را تکان داد و متوجه شد با این کارش باعث

نگرانی جاناتان شده است.

او با حالت پرسشگرانهای به پدرش نگاه کرد و گفت:
 منم خیلی جا خوردم؛ ولی فکر کردم اون که همیشه سروکارش با جادو ونیروهای قدرتمندش بوده حتماً ...

جاناتان جهت یادآوری گفت:
 سباستین ،نارسیسا دیگه هیچ قدرتی نداره.سباستین که بهطور ناگهانی ماجرا فرارش از سیاهچال را به یاد آورده بود،

با حالتی عذرخواهانه گفت:

 اوه ،آره! انگار من یه ذره گیج شدم؛ ولی خب ،امکان داره از کسای دیگهکمک گرفته باشه.

جملهی سباستین هم خبری بود ،هم پرسشگرانه؛ از این رو جاناتان لبخند
مهرآمیزی به پسرش زد و گفت:

 -یعنی تو به جز خودت و من جادوگر دیگهای رو هم میشناسی؟

سباستین سرش را به نشانهی منفی باال انداخت و عبوسانه مشغول

مشتزدن به بالش سفتش شد.
جاناتان نگاه از او گرفت و در حالی که سخت در فکر فرو رفته بود،
قاطعانه گفت:

 باید این موضوع رو با کاترین در میون بذارم.سباستین به تندی سرش را بلند کرد و با نگرانی گفت:
 -ولی ممکنه اونا...

 هیچ مشکلی پیش نمیاد ،هیچکس تو رو مقصر نمیدونه سباستین.درسته هنوز بعضیها از بابت زندگی گذشتهت از دستت عصبانیان؛ اما
هیچکدوم از اونا از تو متنفر نیستن؛ مطمئن باش!

خیال سباستین به هیچوجه راحت نشد؛ اما سرش را تکان داد و اخم

غلیظی کرد.
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جاناتان ضربهای به شانهی او زد و به ورودی چادر اشاره کرد.

چند دقیقهی بعد آنها در چادر کاترین نشسته و منتظر نظر او دربارهی
حضور گاهوبیگاه نارسیسا بودند.
کاترین با حالتی متفکرانه چند ثانیه به جاناتان خیره ماند ،سپس رو به

سباستین کرد و گفت:

 یه بار دیگه همه چیز رو با جزئیات برام تعریف کن .من از توضیحاتجاناتان نتیجههای زیادی گرفتم؛ اما دوست دارم جزئیات بیشتری رو
بدونم.

سباستین به سختی جلوی مخالفتش را گرفت و نگاهی به پدرش

انداخت ،جاناتان چشمهایش را باز و بسته کرد و باعث شد اضطراب
سباستین کمتر شود و شروع به صحبت کند .پس از چند دقیقه که

بیوقفه حرف زد ،کاترین سری تکان داد و با نگرانی گفت:

 -فکر نمیکنم اون واقعاً در چادر بوده باشه؛ اما شک ندارم که حضورش

اون سمت آینهی سوم واقعیه.

بهنظر نمیرسید سباستین چیزی از جملهی کاترین فهمیده باشد؛ اما
حالت چهرهی جاناتان به سرعت تغییر کرده و با دلواپسی گفت:
 یعنی میگی اون راهی برای نفوذ به آینه پیدا کرده؟ این ممکنه؟ البته؛ ولی من فکر میکردم تو خودت بتونی دربارهی این موضوعحدسهایی بزنی.

جاناتان زیر لـب گفت:
 -خب ،حدس زدم؛ ولی...

 یعنی ممکنه؟ امکان داره که اون بتونه...کاترین لبخندی به سباستین زد و گفت:
 -اون میتونه.

کامال خونسرد بود؛ اما قلب سباستین در سینه فرو ریخته بود ،او
کاترین
ً

با شگفتی پرسید:
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 -این یعنی باالخره میتونه واقعاً وارد چادر بشه یا نه؟!

کاترین و جاناتان که به طور ناگهانی از نگرانی سباستین باخبر شده بودند،

نگاههای متعجبی ردوبدل کردند ،سپس جاناتان گفت:
 معلومه که اون نمیتونه وارد چادر بشه ،در واقع قرارگرفتنش در قابآینه به قدر کافی خارج از محدودهی قدرتهای فعلیش هست.

کاترین سرش را به نشانهی موافقت با جاناتان تکان داد و گفت:
 در واقع چیزی که ما رو نگران کرده اینه که اون بدون کمک شخصی ازطرف ما نمیتونسته به تو دسترسی پیدا کنه.
سباستین تکرار کرد:

 به من دسترسی پیدا کنه؟جاناتان با لحن اطمینانبخشی گفت:

 اون سعی داره قدرتهاش رو از تو پس بگیره ،به هر تخته پارهای چنگمیندازه تا تو رو دوباره به سمت خودش بکشونه.
سباستین احساس آشنای فروریختن چیزی در سینهاش را حس کرد،

سپس با لحن سرد و خشنی گفت:

 پس بهخاطر همین تالش میکنه تا منو برگردونه.کاترین با تأسف فراوانی پاسخ داد:
 درسته؛ اما فکر میکنم تو باید متوجه نکتهی مهمتری بشی.سباستین نگاه پرسشگرانهای به او انداخت و کاترین گفت:

 ما در کوهستان یه جاسوس داریم.سباستین با شنیدن این حرف از جا پرید و نفسش را در سینه حبس کرد.
او با ناباوری به جاناتان نگاه کرد تا با شدت شروع به مخالفت با کاترین

کند؛ اما در کمال ناامیدی او نیز قاطعانه سرش را تکان داد و دستی به
ریش کوتاه و مرتبش کشید.

همان موقع ورودی چادر کنار زده شد و روبی و مایکل وارد چادر شدند.
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آن دو بیتوجه به چهرههای مات ومبهوت و گرفتهی آنها دوشادوش

یکدیگر جلو آمدند ،به اندازهی یک نفس درنگ کرده و آنگاه با هم گفتند:
 -ما تصمیم گرفتیم بریم دنبال تونی ِبرک و بقیهی گرگینهها!

هیچکس حرفی نزد ،دهان سباستین از تعجب باز مانده بود.
جاناتان و کاترین نیز به طرز حیرت آوری خشکشان زد.

***
بازگشت به مرداب
مایکل و روبی نگاه معناداری به یکدیگر انداختند؛ زیرا پس از گذشت یک

ساعت هنوز جاناتان ،کاترین و سباستین خصمانه به آنها نگاه میکردند.
نقشهای که از نظر آن دو معرکه و بینقص بهنظر میرسید ،در نظر سهنفر
دیگر دیوانگی محسوب میشد.

ِ -ا...

 دهنت رو ببند!جاناتان در کمال آرامش این را به مایکل گفت.

مایکل با آزردگی لـبهایش را بر هم فشرد.

کاترین که برعکس جاناتان ناآرام و بیقرار بهنظر میرسید ،با صدای
بلندی گفت:
 -فکر بکریه!

اخمهای سباستین در هم رفت؛ اما کاترین فوری اضافه کرد:

 اما دیوونگیه!سباستین با خشنودی سرش را تکان داد و باعث شد خشم مایکل

برانگیخته شود .روبی که در آن لحظه از همه آرامتر و منطقیتر بود ،با
لحن مالیمی شروع به صحبت کرد و موجب شد حواس هر سه نفر به او
معطوف شود .او گفت:

 میدونم و قبول دارم که این فکر خوبیه؛ اما از طرفی مطمئنم که بیاحتیاطیه محضه؛ اما ما چارهی دیگهای نداریم.
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کاترین خواست به تندی جواب او را بدهد؛ اما روبی به او اجازه نداد و در

کامال محترمانه باشد ،ادامه داد:
حالی که سعی میکرد لحن گفتارش
ً

 من به این اعتقاد دارم که تعداد ارتش ما در برابر نارسیسا کافی نیست،ِ
قدرت سربازان ،افعیهای
نابودی اون موجودات وحشی هیچ تأثیری تو

دستآموز و بقیهی موجودات باستانی اون نداره .ما توی جنگل شاید

تونسته باشیم فقط یک هزارم ارتش حقیقی اون رو نابود کنیم؛ اما هنوز
خیلی راه برای طیکردن وجود داره .همونطور که گفتیم ،گرگینهها
میتونن نقش بزرگی رو در پیروزی ما ایفا کنن .دهها هزار گرگینه که به
خون اون و افرادش تشنهان ،فکرش رو بکنین که چقدر میتونن در
پیروزی ما مؤثر باشن.
روبی جملهی آخرش را آهسته و با لحن چاپلوسانهای اضافه کرد و باعث
شد جاناتان و کاترین حتی بیش از پیش غرق افکار خود شوند.

در این میان تنها سباستین بود که از حالت گنگ و گیج چهرهی پدرش
ناراضی بود .او به مایکل چشمغرهای رفت و رو به روبی کرد و گفت:

 فرض کنیم که ملکه این اجازه رو بهمون بدن ،فکرش رو کردین که چطورمیخوایم اون همه راه رو به کالینوس بریم و به مرداب برسیم؟
مایکل که رگ گردنش متورم شده بود ،با خشم و غضب تکرار کرد:
 -بهمون؟ میخوایم؟ کی گفته که تو قراره با ما بیای؟

سباستین اهمیتی به او نداد ،روبی با نگرانی به مایکل نگاه کرد و فوری

گفت:
 برای اون قسمتش یه فکری میکنیم.مثال چه فکری؟
ً

این بار کاترین بود که این سؤال را پرسید و روبی که هنوز هیچ فکری در

این باره نداشت ،عاجزانه دهانش را بازوبسته کرده و جوابی نداد.

جاناتان که تا آن لحظه سکوت کرده بود ،با همان حالت نجاتدهندهی

همیشگیاش به کمک روبی شتافته و گفت:
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 -من یه راهی سراغ دارم.

بالفاصله همهی سرها به سمت او بازگشت و جاناتان به کاترین نگاه کرد

و گفت:
 میتونیم محدودهی مکان َبر رو تا کوهستان افزایش بدیم.روبی که هم خوشحال بود و هم شگفتزده پرسید:

 کوهستان؟! ولی تونی برک نزدیک مرداب زندگی میکنه .کوهستان بعداز مردابه ،مگه نه؟
روبی سؤال آخرش را از مایکل پرسید و او در جوابش سرش را تکان داد.

جاناتان که هنوز لبخند به لـب داشت ،با خونسردی گفت:

 متأسفانه مرداب بهخاطر نیزارهایی که دورتادورش رو پوشیده ،نمیتونهوارد محدودهی مکانبر بشه .من به یه فضای باز نیاز دارم.

قبل از آنکه روبی نظری بدهد ،سباستین چندبار پلک زد و با صدای بم و

گرفتهاش از جاناتان پرسید:
 شما میتونین کاری کنین که مکانبر ما رو مستقیم از کوهستان بهصخرههای کالینوس منتقل کنه؟

 ما؟مایکل با چشمهای سرخ و برافروخته به سباستین خیره شد.
کامال خونسرد و
روبی با دلواپسی دست او را گرفت؛ اما سباستین هنوز
ً
آرام بهنظر میرسید.
جاناتان لبخندی زد و گفت:
 -به کمک شما ،مطمئنم که میشه.

مایکل با نفرت نگاه از سباستین گرفت و گفت:
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 فکر میکردم شما میتونین محدوده رو بیشتر یا کمتر کنین ،نمیدونستمبرای این کار احتیاج به کمک دارین.
جاناتان آرام خندید و گفت:
اصال دوست ندارم راجع بهش صحبت کنم؛ ولی من فقط میتونم
ً
محدودهی مکانبر رو در آدونیس بیشتر کنم ،نه بیشتر از اون.
روبی با خوشحالی گفت:
 پس امکان داره؟ یعنی میشه؟ -به جرئت میتونم بگم که میشه.

روبی با شیفتگی به جاناتان خیره ماند ،مایکل سقلمهای به او زد و گفت:

 پس اجازه میدین که در اولین فرصت من و روبی از اینجا بریم؟مایکل «من و روبی» را با تأکید خاصی گفت و جاناتان برای اولین بار

متوجهی نگاه خصمانهی او به پسرش شد و بهطور ناگهانی و در کمال
ناامیدی ،اندوه بسیاری را در قلبش احساس کرد.
کاترین با چشمهای آبیاش چند ثانیه فقط به روبی نگاه کرد ،آنگاه از او

پرسید:

 واقعاً آمادگی چنین اقدام و خدمت بزرگی به سرزمینت رو داری؟سکوتی طوالنی برقرار شد .روبی که تا قبل از آن به هیچوجه فکر نمیکرد

که نقشهاش در نظر دیگران یک اقدام بزرگ و شجاعانه به شمار بیاید ،با
دستپاچگی گفت:

 بله!مایکل با عالقه سرتاپای او را برانداز کرد ،جاناتان نیز با حالت مهرآمیزی

به او خیره ماند.

سپس کاترین آه عمیقی کشید و گفت:
 من اجازه میدم که بری؛ اما قبل از اون باید در مورد مسئلهای دیگهباهاتون صحبت کنم.

همگی به کاترین نگاه کردند و او با لبخند نگرانکنندهای گفت:
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 -من تصمیمم رو گرفتم ،یک ماه از اولین نبرد و پیروزیمون گذشته،

میخوام نارسیسا رو به مبارزه دعوت کنم.
***

انگار یک بار دیگر به یک ماه پیش بازگشته بودند و خود را برای نبرد

جنگل آماده میکردند.

همان جنبوجوش ،همان نگرانیها و دلواپسیها و باز هم تنها روبی
دلش مثل سیروسرکه میجوشید و به آن فکر میکرد که در نبود او ،مایکل
و سباستین چه اتفاقی خواهد افتاد .درست است که او و مایکل دو
انسان معمولی و بدون هیچ قدرت حیرتانگیزی بودند؛ اما همیشه

اینطور بود که اگر خودش در صحنهی نبرد حضور داشت ،خیالش بسیار
آسودهتر و راحتتر بود؛ انگار که دوستداشتن و عشق او به دوستان و

مردمش ،میتوانست آنها را نجات دهد؛ اما اکنون که قرار بود در نبود
آنها نبردی آغاز شود ،وحشت و نگرانی برای روبی هزار برابر بیشتر بود.
اگر در زمان غیبتش اتفاقی برای دوستانش میافتاد ،چه؟

جاناتان ،کاترین! باارزشترین کسانی که برایش باقی مانده بودند .اگر
حتی یک نفر از آن دو کوچکترین آسیبی میدید...
روبی حتی نمیتوانست به این اتفاق بیندیشد.
در همین فکرها بود که ناگهان ضربهی بسیار محکمی به شانهاش خورد و

شخصی گفت:

 زیاد سخت نگیر .تهش مرگه ،بیشتر که نیست ،نه؟دین خندید؛ اما روبی با صورتی رنگپریده به او نگاه کرد و با صدای

ضعیفی گفت:

 ای کاش جنگ رو تا قبل از اومدن ما شروع نمیکرد!روبی عاجزانه نگاهش را به جایجای کوهستان انداخت.
دین که ناگهان جدی شده بود ،پرسید:

 تو میترسی برای اونا اتفاقی بیفته ،درسته؟][Type here
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روبی فوری گفت:

 فقط اونا نیستن ،شماها هم برای من خیلی مهم هستین!دین لبخندی به او زد و گفت:
 منم که نگفتم فقط نگران اونا هستی ،شک ندارم که مرگ من ضایعهیبزرگی محسوب میشه؛ ولی خب...

روبی با جدیت گفت:
 معلومه که بزرگه و دردناک.دین در پی فوران احساسات شدیدش ،ضربهی دیگری به سر روبی زد و

گفت:

 کمکم دارم احساساتی میشمها!دین وقتی نگاه فالکتبار روبی را دید ،غرولندکنان گفت:

 بس کن دیگه! اینکه اصلیترین جنگ ما نیست ،در ضمن ملکه گفت کهسهروز بعد از رفتن شما ارتش به سمت قصر میره .از کجا معلوم که تا اون
موقع شما به کوهستان برنگشته باشین؟

روبی مطمئن بود که دین فقط از سر همدردی چنین حرفهایی میزند؛

زیرا برخالف اینکه آنها حدس میزدند که تونی برک را کجا میتوان
یافت (زیرا یک بار او و مایکل تونی برک را در مردابی نزدیک به شهر
ساطیرها مالقات کرده بودند) ،ممکن بود موانع زیادی سر راهشان قرار

بگیرد و باعث کندشدن مسیر حرکتشان شود.

روبی تندتند سرش را تکان داد و دین بیتوجه به چهرهی گرفتهی او و با
خیال آنکه با حرفهایش او را به آرامش کافی رسانده است ،با سرخوشی
راه خود را در پیش گرفت.

***
گویی این اقدام از هر کار دیگری که تا به آن روز انجام داده بودند آسانتر

و راحتتر بود؛ زیرا دیگر خبری از خداحافظیهای طوالنی و پر از اشک و
آه نبود.
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روزی که او ،سباستین و مایکل به قصد پیداکردن گرگینههای سابق

آدونیس به راه افتادند ،هیچکس به جز النور آنها را همراهی نکرد .سلنا
و جیمز که با شوروشوق مشغول صحبت با یکدیگر بودند ،با حرارت
دستشان را تکان داده و برایش آرزوی موفقیت کردند .روبی از مشاهدهی
رفتار آنها اندکی آزرده شد؛ اما در دل شکرگزار بود که سلنا از گردنش

آویزان نشده و جیمز دست از آن نگاههای وحشتزدهی گذشته برداشته
است.
پس از آنها نوبت امیلی و فرد بود که جلو آمده و با لحن منطقی و

آزاردهندهای شروع به توصیه و سفارشهای گوناگون کنند .روبی با خود
فکر کرد که آنها از خیلی لحاظ مناسب یکدیگر هستند.
نفرات بعدی دین و آدریان بودند که به گفتن چند جوک بیمزه اکتفا

کرده و آنها را با چهرههایی وا رفته به حال خود رها کردند.

و در نهایت ،جاناتان و کاترین و النور تنها کسانی بودند که تا آخرین
لحظه در کنارشان ماندند.

النور بارها او را در آغـوش گرفت و چشمهای سبز زیبایش پر از اشک شد.
روبی که تمام مدت با صبر و حوصله او را دلداری میداد و برای بار آخر در

آغـوشش فرو رفت .جاناتان که با لبخند به آنها نگاه میکرد ،کف
دستهایش را به هم کوبید و باعث شد باالخره از یکدیگر جدا شوند.
سپس با شادمانی مکان بر را در دستهای روبی گذاشت و گفت:

 این بار آسونتر از دفعههای قبلی خواهد بود ،البته امیدوارم!روبی خندید ،کاترین نیز لبخندی به آنها زد و گفت:

 -مراقب هم باشین و از هم دور نشین .به امید موفقیت.

روبی به چشمهای کاترین خیره ماند و از ِ
ته دلش دعا کرد تا او حرفی از
پیش رو به میان بیاورد تا او نیز از نگرانیها و دلواپسیهایش
جنگ
ِ
برایش بگوید؛ اما کاترین به هیچوجه چنین کاری نکرد ،او فقط لبخند
وسیع دیگری زد و گفت:
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 -به زودی میبینمت.

مایکل نگاه از صورت آرام جاناتان گرفت و ضامن مکانبر را کشید .درست
در لحظات آخر سباستین صورت پدرش را دید و آخرین حرفها و

خواستههای شب گذشتهاش را به یاد آورد:

 این موضوع بین ما میمونه .روبی اگه بفهمه جاسوسی در کوهستانوجود داره هرگز اینجا رو ترک نمیکنه.
 ولی... -به من گوش کن سباستین! دونستن این موضوع در حال حاضر هیچ

کمکی به روبی نمیکنه؛ اما حضور گرگینهها میتونه ما رو نجات بده .پس
این کار رو به من و کاترین بسپار ،ما اون جاسوس رو پیدا میکنیم .حاال
بهم قول بده که حرفی بهش نمیزنی.

سباستین نگاهی به چشمهای درخشان و مهرآمیز و چینوچروکهای
صورت پدرش که به جای رساندن او به پیری ،بزرگواری و وقار را به
صورتش بخشیده بودند ،انداخت و گفت:

 -بهت قول میدم ،قول میدم!

با تکان مختصری که خورد ،تمام افکارش به هم ریخته و متوجه شد که
به کوهستان رسیدهاند.
البته آن کوهستان سرد و خوفناک به طرز دلهرهآوری با کوهستان

آدونیس ،با آن فضای گرم و صمیمانهاش تفاوت داشت.

روبی نگاهی به سنگ و صخرههای اطرافشان که به طرز دردآوری برایش
آشنا بودند انداخت و او و مایکل به طور هم زمان نگاههای معناداری

ردوبدل کردند.

سباستین که روحش از خاطرات گذشتهی آن ها خبر نداشت ،چند قدم
جلوتر رفت ،ثانیهای مکث کرد و سپس با اطمینان گفت:

 -باید از سمت شمال بریم.

اما هنوز قدمی برنداشته بود که مایکل با لحن کنایهآمیزی گفت:
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 -انگار زیادی به مغزت فشار آوردی ،شمال از این سمته!

مایکل انگشت اشارهاش را به سمت مخالف سباستین نشانه رفت.
سباستین پوزخندی به صورت برافروختهی او زد و طعنهآمیز گفت:
 خواهش میکنم راستش رو بگو ،تا حاال شده چیزی در مورد شمال،جنوب ،شرق و غرب بخونی یا بشنوی؟

مایکل با خشم و غضب جلو رفت و گفت:
 چطور جرئت میکنی...اما روبی نگذاشت او جلوتر برود ،یقهی لباسش را گرفت و کشید ،و

اینچنین از حملهورشدن او به سوی سباستین جلوگیری کرد و فریاد زد:
 بسه دیگه!فریادش تا حدودی تأثیرگذار بود؛ زیرا سباستین دیگر حرفی نزد و مایکل

نیز دست از تالش برای بیرونکشیدن یقهی لباسش از مشت روبی
برداشت.

روبی سکوت و عقبنشینی چندثانیهای آنها را غنیمت شمرده و این بار

با لحن مالیمتری به سباستین گفت:

 مایکل راست میگه ،نظر منم همینه .مرداب قبل از اینجاست ،پس بایداز همین راه برگردیم؛ چون ما قبال به اینجا اومدیم و...
سباستین غرولندکنان گفت:

 -خودم میدونم!

روبی با آزردگی به او چشمغره رفت و با بدخلقی ادامه داد:
 -اوندفعه از همین مسیر رفتیم و...

سباستین که انگار از سروکلهزدن با آن انسانهای کندذهن خسته شده

بود ،با عصبانیت گفت:
 بله ،درسته! اون دفعه به مقصد رسیدین؛ چون مستقیم از راه کالینوسکامال جدا.
به اونجا رفتین ،نه با استفاده از مکانبر و یه راه
ً
مایکل با حرص زیر لـب گفت:
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 -این راه جدا نیست!

کامال از نقطهای که شما
 محض اطالعت باید بگم که هست؛ چون ماً
برای اولین بار ازش گذشتین دوریم .این یه راه جداست که فقط باید

مستقیم برگردیم تا بتونیم به مرداب برسیم.
روبی شروع به صحبت کرد و گفت:

 ولی...اما سباستین که چهرهاش همچون گذشتهای نهچندان دور سرد و خشن
شده بود ،به او فرصت نداده و گفت:

 من که این حرفها رو از خودم در نیاوردم ،اینا توصیههای جاناتان بود. جالبه که به حرفهای کسی اعتماد میکنی که حتی بهش نمیگی پدر!سباستین ناگهان خشکش زد ،بعد با چنان سرعتی صورتش کبود شد که

انگار دستی نامرئی گلویش را گرفته و میفشرد ،قدمی به جلو برداشت و
تهدیدآمیز گفت:
 -تو چی گفتی؟

مایکل فوری پاسخ داد:

 گفتم وانمود نکن حرفهاش برات مهمه،؛در حالی که هنوز حتی جرئتاین رو نداری که پدر ...آخ!
سباستین به طور ناگهانی تصمیم خود را گرفت و چنان مشتی به صورت

مایکل زد که خیلی زود جایش متورم و سرخ شد.

روبی جیغ زد و دستش را مقابل دهانش نگه داشت ،سپس نگاهی به
مایکل انداخت که خون جلوی چشمهایش را گرفته و به ظاهر در آن

لحظه هیچچیز نمیخواست به جز آنکه سر سباستین را از تنش جدا کند.
روبی جلوتر رفت و آماده شد تا به موقع جلوی مایکل را بگیرد؛ اما از این
تصمیمش حتی یک لحظه نگذشته بود که شخصی به سرعت برق و باد از

کنارش عبور کرد و مشت دیگری به چشمهای سباستین زد.
 مایکل ،نه!][Type here
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بعد از آن فقط صدای جیغ و نعرههای خشمآلود بود که سراسر کوهستان
را پر کرد و باعث شد سنگریزههای صخرههای اطراف به طور
تهدیدآمیزی بلغزند و روی زمین بریزند.
***
ُ
پاگنده
دو ساعت بعد هر سهنفر قدم به همان مسیر از پیش تعیینشده از سوی
مایکل گذاشتند.
سباستین نیز بدون هیچ اعتراضی جلوتر از آنها حرکت میکرد و در

حالی که یک چشمش کبود و سیاه شده و یقهی لباسش پاره شده بود،
محکم پاهایش را بر زمین میکوبید.
روبی زیرچشمی نگاهی به مایکل انداخت که به ظاهر بیشتر از سباستین

آسیب دیده بود ،صورت او با وجود خونریزی شدید بینی و پارگی لـبها
و کبودی کــ*ـمرنگ گونهاش بسیار ترسناکتر بهنظر میآمد.
روبی با ناراحتی لحظهای را به یاد آورد که میخواست با گوشهی لباسش،

خون ریختهشده از بینیاش را پاک کند؛ اما مایکل با داد و فریاد به او
گفته بود که نیاز ی به کمکش ندارد .با وجود آنکه دو ساعت از دعوای

وحشتناکش با سباستین میگذشت؛ اما هنوز خشمگین بهنظر میآمد؛
بنابراین روبی ترجیح داد همچنان در سکوت او را همراهی کند؛ زیرا

احساس میکرد قرارگرفتن میان آن دو همچون حضورداشتن در یک انبار
باروت است که با کوچکترین جرقهای منفجر شده و خرابی بسیار به بار
میآورد.

اما موضوع دیگری بود که دلش میخواست با مایکل در میان بگذارد؛ زیرا

حس میکرد نگفتنش به هیچوجه به نفعشان نخواهد بود .مسئله این
بود که از اواسط مسیرشان این فکر به ذهنش رسید که ممکن است مسیر

را اشتباه آمده باشند .روبی هیچگاه نتوانسته بود ورود به کوهستان و
برخورد با آن غول غارنشین را فراموش کند ،از این رو تکتک جزئیات
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مکانی را به یاد داشت و مطمئن بود که راه برگشتن به مرداب به

هیچوجه مارپیچی و پر از غارهای پوشیده از خز و جلبک نیست ،انگار که
هرچه جلوتر میرفتند ،بیشتر در پیچوخم کوهستان قرار میگرفتند.
روبی نگاهی به اطراف انداخت .همهجا پر از صخرههای بزرگ و کوچکی

بود که از نوک آنها دود خفیفی بیرون میآمد .در قسمت باالیی بعضی
از صخرهها غارهای متعددی به چشم میخورد .هرچه جلوتر میرفتند نیز
رنگ خاک رو به سیاهی و تیرگی میرفت.
همان لحظه پایش به سنگ کوچکی گیر کرده و پیچ خورد .روبی به

سختی تعادلش را حفظ کرد و با دستپاچگی دوید و خودش را به چند
قدمی مایکل رساند ،سپس با نگرانی گفت:
کامال اشتباه اومدیم،
 مایکل ،من کمکم دارم احساس میکنم که راه روً
قبال اومدیم نیست و ما باید ...معذرت
اصال شبیه به جایی که
اینجا
ً
ً

میخوام!

مایکل که جلوتر از روبی حرکت میکرد به طور ناگهانی متوقف شد و
همین باعث شد روبی بترسد و دیگر حرفی نزند؛ اما برخالف انتظار،

صورت مایکل به هیچوجه خشمگین نبود ،برعکس به نظر میآمد نگران و
مضطرب باشد .او دست روبی را گرفت و فشرد ،آنگاه با لحنی که ندامت
و پشیمانی از آن میبارید ،گفت:

 روبی ،راستش منم فکر میکنم راه رو اشتباه اومدیم ،خیلی وقته فهمیدم؛اما...
مایکل نگاهی به سباستین که بسیار جلوتر از آنها حرکت میکرد،

انداخت و روبی فوری فهمید که منظور او چیست ..مایکل با تمام غرور و

سرسختیهایش ،اکنون از گفتن حقیقت به سباستین اکراه داشت و یا
شاید حتی از واکنش او و پذیرفتن اشتباهش میترسید.

روبی گفت:

 اما در هر صورت باید یهجوری بهش بگیم.][Type here
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روبی پس از گفتن این جمله با نگرانی به سباستین نگاه کرد و آب

دهانش را قورت داد .هر دو چند ثانیه مردد ماندند ،آنگاه مایکل دلش را
به دریا زده و با صدای رسا و بلندی گفت:
 -هی!

سباستین اعتنایی نکرد و به راهش ادامه داد .مایکل از شدت خشم

گوشهی لـبهایش را جوید و باعث شد سوزش شدیدی را احساس کند.
یک بار دیگر فریاد زد:
 -اوی! دارم با تو صحبت میکنم.

سباستین باز هم واکنشی به فریاد او نشان نداد.

روبی اطمینان داشت که سباستین فقط وانمود میکند که صدایی نشنیده
است ،از طرفی به خوبی میدانست که مایکل تا همانجا هم خیلی جلوی
خودش را گرفته است؛ بنابراین تصمیم گرفت خودش دست به کار بشود.

یکآن مردد ماند؛ اما فوری تصمیمش را گرفته و با صدای بلندی او را
صدا زد:

 سباستین!سباستین فوری سر جایش ایستاد و رویش را برگرداند.
با نزدیکترشدن سباستین ،روبی احساس کرد حتی صدای نبض شقیقهی
مایکل را نیز میشنود.

به سختی نفسهای عصبی او را نادیده گرفت و منتظر ماند تا سباستین

راه آمده را بازگردد .سرانجام وقتی سباستین به آنها رسید ،در مقابل
روبی ایستاد .رفتارش طوری بود که انگار مایکل وجود خارجی ندارد .روبی

سعی کرد از چشمغرهرفتن به او صرف نظرکند و با لحنی که تأسف اندکی
در آن محسوس بود ،شروع به صحبت کرد:

ِ -ا ...راستش ،خواستم بیای که بگم من ،یعنی ما فکر میکنیم که...

روبی نتوانست جملهاش را کامل کند و شروع کرد به بازیکردن با بندهای

انگشتش.
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مایکل نیز صدای عجیبی از خود درآورد که میتوانست نشانهی عدم

پذیرش آن لحظهی دردناک باشد .اما برخالف تصورات هردوی آنها،
سباستین که تا ته صحبتهایشان را پیشبینی کرده بود و عالقهای به
کامال خنثی پرسید:
دیدن چهرههای گرفته و عصبیشان نداشت ،با حالتی
ً
 راه رو اشتباه اومدیم ،درسته؟روبی که با شنیدن این حرف ناگهان آسودهخاطر شده بود ،خندهی عصبی
کرد و گفت:
 -یه جورایی!

سباستین ابروهایش را باال برد و چند ثانیه به او نگاه کرد.

با وجود مشت گرهکرده و نفسهای کشدار مایکل ،روبی خوشحال شد که
در هیچکدام از حاالت سباستین کوچکترین نشانهای از سرزنش و پوزخند
دیده نشد؛ زیرا خودش این احساس را داشت که مایکل دنبال فرصتی

برای انتقام است.
لحظهای همگی در سکوت به اطرافشان نگاه کردند ،سپس سباستین

گفت:

 خب ،انگار باید همهی این راه رو برگردیم.روبی علیرغم ناراحتیاش فوری سرش را به نشانهی موافقت با او تکان
داد؛ زیرا یقین داشت که چارهی دیگری غیر از آن ندارند؛ اما مایکل که

هنوز بیدلیل عصبانی بود ،از الی دندانهای به هم فشردهاش غرید:
 -یعنی این همه راه رو باید برگردیم؟

سباستین به او نگاه نکرد و فقط سرش را به آرامی تکان داد؛ اما گویی با

این کارش فقط باعث شد مایکل خشمگینتر از پیش شود؛ زیرا نعرهزنان
پایش را به صخرهی کجومعوج کنارشان کوبید و با خشم و غضب به
غارهایی که دورتادورشان را فرا گرفته بود چشمغره رفت.

روبی که از قصد ،از نگاهکردن به چشمهای او خودداری میکرد ،رو به
سباستین کرد و با صدای آرامی گفت:
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غول...
 اولین باری که از این طرفا رد شدیم به یهِ

روبی نفس عمیقی کشید و با اکراه جملهاش را کامل کرد:

غول غارنشین برخورد کردیم.
 به یهِ
سباستین با دقت به صورت او نگاه کرد و خیلی زود فهمید که ترس و

وحشت روبی تنها بهخاطر یادآوری یک غول بدبو و چندشآور نیست،
بلکه هول و هراسی فراتر از آن در چشمهای قهوهایاش دیده میشود.

سباستین بیتوجه به نگاه مایکل که با زبان بیزبانی به او میگفت« :اگر
جرئت داری بازم بهش زل بزن!» ،به روبی نزدیک شد و نجواکنان پرسید:

 -مشکل چیه؟

روبی زیرچشمی نگاهی به مایکل انداخت و با درماندگی گفت:
ممکن توی هرکدومشون یکی باشه ،ممکنه
 اینجا هم پر از غاره ،نه؟ِ
بهخاطر اشتباه ما جون همهمون به خطر بیفته.
روبی با ناراحتی سرش را پایین انداخت و مایکل با شدت هوا را از
بینیاش خارج کرد.

سباستین نگاه گذرایی به هردوی آنها انداخت و زمانی که پشیمانی را در

چهرههایشان دید ،پوزخند بلندی زد .یکآن بهنظر رسید مایکل قصد
نزدیکشدن به سباستین را دارد؛ اما خوشبختانه چند ثانیهای گذشت و او
همچنان سر جایش ایستاد و به دادن فحش رکیکی زیر لبش اکتفا کرد.

روبی با دلخوری نگاهش را از سباستین گرفت و عقبگرد کرد ،مایکل نیز
پشت سرش به راه افتاد و سباستین که از رفتار تحقیرآمیزش با آنها غرق
لـذت بود ،با چند قدم بلند از آنها جلو زد.

وقتی از آنها دور شد ،روبی و مایکل هردو برایش شکلک زشتی
درآوردند.
گذشتن از کوهستان با محوطهای که پر از سنگریزه و هوایی گرفته و

َدمدار بود ،سخت بهنظر میآمد؛ با این وجود هر سهنفر آنها بیوقفه راه
آمده را باز میگشتند تا هرچه سریعتر به مسیر درست برسند.
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روبی و مایکل دست در دست یکدیگر راه میرفتند و فاصلهشان بسیار کم

بود؛ اما در آن لحظات هیچکدام توجهی به نزدیکی بیش از اندازهشان

نداشتند؛ زیرا مایکل در فکر نقشهای برای انتقام از سباستین بود و روبی
فقط به آن میاندیشید که آیا میتوانند تا قبل از شروع جنگ خود را به

کوهستان برسانند؟

چند دقیقهای بود که در سکوت به راهشان ادامه میدادند و هرکدام در
افکار خود غوطه ور بودند ،تا آنکه به طور ناگهانی نوری همچون برق از
دستهای سباستین بیرون زد و باعث شد همهجا در یک صدم ثانیه غرق
روشنایی شود.

روبی و مایکل که هردو جا خورده بودند و گمان میکردند با خطری جدی
مواجه شدهاند ،به حالت دو خود را به سباستین رساندند.

روبی متوجه شد سباستین به پیچی که درست در کنارشان بود ،خیره

مانده است ،با نگرانی پرسید:
 -چی شد؟ چی دیدی؟ یکی از همون غولها بود؟

سپس سرک کشید تا مطمئن شود غولی در انتهای پیچ حضور دارد یا نه.

چند لحظهای طول کشید تا سباستین نگاهش را از نقطهی نامعلومی
بگیرد ،آنگاه رویش را به سمت آنها برگرداند و گفت:
 چیزی نیست ،فقط احساس کردم صدای قدمهای یه نفر رو شنیدم.مایکل که به طور واضح متوجه رنگپریدگی صورت روبی شده بود ،با

اکراه از او پرسید:

 اما اونا که هفتمترن ،اگه واقعاً اینجا بودن باید میدیدیمشون ،مگهنه؟

با گفتن همان یک جمله ناگهان سوزشی را در شکاف لــبهایش
احساس کرد و چهرهاش از شدت درد درهم رفت.
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سباستین که با بیمیلی به سؤال او گوش داده بود ،چند ثانیه به

لـبهای مایکل که هنوز خونریزی اندکی داشت نگاه کرد .از حالت
کامال مشخص بود که از دردکشیدن او لـذت میبرد.
چهرهاش
ً

سباستین چند ثانیه مکث کرد و سپس با پوزخند کــ*ـمرنگی روی لبش

گفت:

 درسته ،مطمئنم یه غول نیست ،وگرنه حتماً میدیدمش.روبی که کمکم رنگ صورتش به حالت عادی باز میگشت ،از او پرسید:
 -اون نور چی بود که از دستهات بیرون زد؟

 اینجا پر از گرد و خاکه ،به نور احتیاج داشتم. ولی ...ولی اگه هم یکی از اونها رو ببینیم تو میتونی از پسشونبربیای ،مگه نه؟

در سؤال روبی هیجان و امید خاصی نهفته بود؛ اما سباستین بیتوجه به

حالت التماسآمیز صورت او ،با خونسردی در پاسخ به پرسشش گفت:
 -نه.

لبخند دنداننمای روبی به سرعت محو شد و همچون بادکنکی که ترکانده
باشند ،وا رفته و با صدای ضعیفی گفت:

 آخه چرا؟ من مطمئن بودم با وجود نیروهای خودت و نارسیسا بتونی...سباستین وسط حرفهای او پرید و فوری گفت:

 خب ،اشتباه میکردی؛ چون فکر نمیکنم حتی خود پوسایدون هم بتونهاز پس اون هیوالها بربیاد ،بدن اونا فوقالعاده مقاومه.
مایکل که احساس میکرد هرلحظه ممکن است روبی سرنگون شود،

دستهایش را گرفت و با عصبانیت گفت:
 یعنی هیچ راهی نداره؟سباستین به سردی گفت:

 -گفتم که نه!

 پس باید همینجا بمونیم و منتظر باشیم تا زیر پاهاشون لهمون کنن؟][Type here
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صورت مایکل برافروخته شده بود .سباستین که از نتیجهی کارش که

عصبانیشدن مایکل بود ،راضی و خشنود بود ،با همان لحن گفت:
 نه خب ،یه کاری هست که میشه انجام داد.سباستین لبخندی زد و ادامه داد:

 اون هم اینه که به محض دیدنشون فرار کنیم.مایکل که از تصور خودش در حال فرار از دست یک غول غارنشین
وحشتزده شده بود ،با خشم و غضب تکرار کرد:
 -فرار کنیم؟ امکان نداره!

روبی آستین لباس مایکل را کشید و گفت:

اصال بهشون برنخوریم ،بیا بریم.
 اگه زودتر از اینجا بریم شایدً

روبی که در تالش برای وادارکردن مایکل به حرکت به نفسنفس افتاده

بود ،با صدای بلندی گفت:
 -پس چرا نمیای؟

مایکل که حتی یک سانت هم از جایش تکان نخورده بود ،با یکدندگی
گفت:

 من از جام تکون نمیخورم ،میخوام یکی از اونها از کنارم رد شه تاببینم چطور میخواد لهم کنه!
 -دیوونه شدی؟

روبی جیغزنان این را گفت و سباستین نگاه پر از نفرتی به مایکل انداخت

و گفت:
 هرجور میلته ،میتونی اینجا بمونی؛ اما من روبی رو با خودم میبرم.سپس دست روبی را گرفت و با خود کشید.

هنوز چند قدمی بیشتر برنداشته بودند که مایکل با داد و فریاد گفت:
 کی گفته که اون با تو میاد؟ همین حاال دستش رو ول کن ،وگرنه... -وگرنه چی؟
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سباستین یک قدم به سمت مایکل برداشت؛ اما روبی خود را جلوی او

انداخت و گفت:

 تمومش کنین ،بسه دیگه!اما گوش هیچکدام به حرفهای او بدهکار نبود و همچنان با خشم و

غضب به یکدیگر نگاه میکردند تا آنکه مایکل طاقت نیاورده و با لحن

گزندهای گفت:
 می دونی چیه؟ حاال حرفهای بقیه رو خوب درک میکنم ،تو بههیچوجه تغییر نکردی و هنوزم بردهی اون پیر خرفتی.

ناگهان همهجا در سکوتی مرگبار فرو رفت .روبی یک آن گمان کرد قلبش
از حرکت ایستاده است .لحن کالم مایکل چنان تلخ بود که روبی با تمام

وجود زهر نهفتهی درون آن را احساس کرد.

در آن لحظه که صدای گامهای سنگین و بلندی به گوش میرسید ،روبی
به سباستین حق داد که آنگونه به سمت مایکل حملهور شود و او را با
پشت به روی زمین بیندازد.

وقتی سباستین روی مایکل افتاد و گرد و خاک ناشی از حرکت سریعش

به هوا برخاست ،روبی توقع داشت سباستین روی سینهی مایکل بنشیند
و با مشت به صورتش بکوبد؛ اما برخالف تصورش هیچکدام از آن
اتفاقات نیافتادند و به جای صدای زدوخورد ،ناگهان صدای نعرهی

گوشخراشی به گوش رسید و باالخره روبی موجود عظیمالجثهای را دید
که اکنون درست در جایی ایستاده بود که مایکل چند ثانیهی قبل حضور
داشت.

ِ
موجود غولپیکر ،حدود دو و نیم متر قد داشت و تمام بدنش از موی
آن
قهوهای تیره پوشانده شده بود .چشمهای شرورش بسیار ریز و ابروهای
سر بسیار کوچکش نیز نوکتیز بود.
سیاهش پرپشت بودِ ،
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ُ
(پاگنده ،موجودی توصیفشده شبیه به انسانیان و کپیهاست ،کپیها

شامل گوریل ،شامپانزه ،بونوبو ،اورانگوتان و انسان و گیبون هستند که با
میمون متفاوتند).
هنگامی که پاگنده با قدمهایی که گرمپگرمپ صدا میکرد جلو آمد ،تازه
روبی دریافت که سباستین قبل از او متوجه حضور آن حیوان شده و تنها

برای نجات مایکل خود را به آب و آتش زده بوده است.

ِ
موجود ناشناختهای که در فاصلهی
روبی با وحشت چند ثانیه به
چندمتری مایکل و سباستین ایستاده بود خیره ماند و سپس فریاد زد:

 -مایکل فرار کن ،فرار کنین!

صدای فریادش چنان بلند بود که در تمام کوهستان پیچید و انعکاسش
بارها و بارها تکرار شد و باعث شد پاگنده از شدت خشم نعرهی بلندی

بزند و دستهایش را با حالت تهدیدآمیزی به هم بکوبد.

مایکل که هنوز ماتومبهوت بود ،با صدای فریاد او ،تکان مختصری خورد؛
اما نتوانست از جایش بلند شود؛ گویی تمام نیرو و انرژیاش با دیدن آن

کامال هوشیار بود با سرعت
موجود تحلیل رفته بود؛ اما سباستین که
ً

خودش را از روی مایکل کنار کشید و دستش را گرفت و سعی کرد او را از

روی زمین بلند کند.
مایکل با گیجی چند ثانیه به دستهای او خیره ماند ،سپس بیاراده

دستش را در دستهای او گذاشت و با کمکش از جا برخاست و با
آخرین سرعت به سمت روبی دوید.

به محض رسیدن به روبی ،مایکل دست راست او و سباستین دست
چپش را گرفت و نعره زد:

 بدویین!هر سهنفر با آخرین توان شروع به دویدن کردند ،صدای گامهای سنگین
پاگنده به گوش میرسید که از قرار معلوم در تعقیبشان بود.
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روبی با نگرانی به پشت سرش نگاه کرد و متوجه شد فاصلشان با پاگنده

بسیار کم است.

با دستپاچگی فریاد زد:
 -داریم کجا میریم؟

ِ
موجود زشت و چندشآور
مایکل که باور نمیکرد در حال فرار از دست آن
است ،با صدای لرزانی فریاد زد:

 من چه میدونم!سباستین که از صدای بلند آنها کالفه شده بود ،از کوره در رفت و فریاد

زد:

 ساکت شین ،فقط بدویین!مایکل و روبی دیگر حرفی نزدند.

هر سهنفرشان بی هیچ برنامهریزی و یا نقشهای در یک مسیر نامشخص
پیش میرفتند.
ذهنشان همچون کاغذ سفیدی خالی بود و تنها فرمانی که از مغزشان

دریافت میکردند این بود که بیهیچ توقفی بدوند.

مایکل و سباستین چنان محکم دست روبی را گرفته بودند که احساس
میکرد دستهایش به زودی از هم جدا خواهند شد .با وجود سرعت
باالیشان نمیتوانستند فاصلهای بیش از دو متر از آن حیوان ایجاد کنند،
انگار که آن موجود همچون انسانی بالغ شعور داشت و تنها هدفش

نابودی آنها بود.
پس از گذشت چند دقیقه به طور کامل از محوطهی کوهستان دور وارد
راه سنگی شدند که در انتهایش درهای عمیق قرار داشت.

مایکل و روبی با دیدن انتهای راهی که در مقابلشان بود تمام امیدشان را
بهیکباره از دست دادند؛ اما ناگهان فکری به سر سباستین زد و فریادزنان
گفت:

 برین کنار ،برین کنار!][Type here
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سپس دست روبی را رها کرد و هل محکمی به آن داد .مایکل و روبی که

کامال گیج شده بودند ،به سرعت از مسیر منحرف شدند؛ اما سباستین که
ً

دره انداخت.
دره رسیده بود سر جایش ایستاد و نگاهی به درون ّ
دیگر به ّ
رودخانهای پرجوشوخروش در جریان بود و سنگهای بزرگ و کوچک زیر
آب حتی از آن فاصله نیز قابل مشاهده بودند.

سباستین با نگرانی برگشت و متوجه شد آن موجود غولآسا درست در
چندمتریاش در حال دویدن است .از جایش تکان نخورد ،اطمینان
داشت که این نقشه عملی خواهد شد .فقط باید سر جایش میایستاد،

باید وانمود میکرد که قصد کناررفتن ندارد؛ در آن صورت او را گول زده و
درهی عمیق میکرد.
او را مستقیم
ِ
راهی آن ّ
روبی و مایکل هردو رنگ به چهره نداشتند .با نزدیکترشدن پاگنده روبی
جیغ بلند و ممتدی کشید و ناخودآگاه جلوتر رفت؛ اما مایکل دستش را

گرفت و مانع او شد .دیگر چیزی نمانده بود تا به سباستین برسد ،سهمتر،
دومتر ،یکمتر و...

در کمال حیرت و شگفتی پاگنده درست در فاصلهی چند سانتیاش

ایستاد و با چشمهای ریز و خطمانندش نگاه خبیثانهای به سباستین
انداخت .سباستین که نمیتوانست چشم از آن صورت زشت بردارد ،سر
جایش خشک شد ،مغزش از کار افتاده بود و نمیدانست قصد پاگنده از

توقف ناگهانیاش چیست؛ یعنی امکان داشت از نقشهاش سردرآورده
باشد؟

چند ثانیهای سکوت برقرار شد ،هیچکس هنوز از جایش تکان نمیخورد و

همه نفسهایشان را در سینه حبس کرده بودند تا آنکه به طور ناگهانی
صدای نعرهای برخاست و روبی و مایکل هردو از جا پریدند.

پاگنده با انگشتهای غولپیکرش پای راست سباستین را گرفته و او را در
هوا معلق نگه داشته بود ،او نیز مدام نعره میزد و بدوبیراه میگفت.
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روبی و مایکل لحظهای هاجوواج ماندند ،آنگاه در کمال ناباوری مایکل

زیر خنده زد و باعث تعجب روبی شد .روبی که صورتش همچون ارواح
سفید و مات شده بود ،نگاهی به سباستین که در فاصلهی چندمتری از
زمین معلق مانده بود انداخت و خیلی زود دلیل خندهی مایکل را فهمید.

ترس و هراسی که در چهرهی سباستین بود به هیچوجه عادی نبود و
بهنظر میرسید او وحشت بیاندازهای نسبت به ارتفاع دارد ،رنگ

صورتش به کبودی میزد و چشمهایش از حدقه بیرون زده بود .روبی که
هم خندهاش گرفته بود و هم نگران و وحشتزده بود ،با لحن
اعتراضآمیزی گفت:

 مایکل!اما قهقههی مایکل لحظهای قطع نمیشد .روبی که دیگر قسمت خنده دار

ماجرا را به کلی فراموش کرده بود ،با خشم و غضب فریاد زد:
 -یه کاری کن ،بیارش پایین!

مایکل در همان حال ،شانههایش را باال انداخت و سعی کرد بر خود

مسلط باشد.

پاگنده هنوز بیهدف سباستین را در هوا تاب میداد .مایکل که به سختی
میتوانست جلوی خندهاش را بگیرد ،چشم چرخاند و با دیدن چوب
بلندی که کمی آنطرفتر بر روی زمین افتاده بود ،جلو دوید و آن را

برداشت.

روبی رو به مایکل که به سرعت به سمت پاگنده میدوید ،فریاد زد:
 -میخوای چیکار کنی؟

اما مایکل صبر نکرد تا جوابی به او بدهد ،او با آخرین سرعت دوید و

پاگنده را دور زد و درست پشت سرش ایستاد.
سباستین که بهخاطر ارتفاع بیش از اندازهاش با زمین قلبش به شدت در

سینهاش میکوبید ،هنوز با خشم نعره میزد.
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مایکل نگاهی به پشت پرموی پاگنده انداخت و بهخاطر کاری که

میخواست انجام دهد ،احساس ترحمی را نسبت به او حس کرد؛ البته
میل عجیبی برای قهقههزدن بود .مایکل
احساس دلسوزیاش همراه با
ِ
چوب را محکم در دستش نگه داشت و سعی کرد درست نشانهگیری کند،
البته این کار با وجود تکانهای وحشیانهی پاگنده کار سختی بود .با این
حال در یک فرصت مناسب چوبش را جلو برده و ...بالفاصله صدای
نعرهی دردآلود حیوان به گوش رسید ،با بیحواسی سباستین را رها کرد و
از درد به خود پیچید.

سباستین که درد را در تکتک اعضای بدنش احساس میکرد،

کشانکشان خود را از پاگنده دور کرد و با کمک روبی خود را به
صخرههای اطراف رساند.

چند ثانیهی بعد هردو نفر مایکل را دیدند که خندهکنان از پشت سر
پاگنده بیرون پرید و خود را به آن دو رساند .روبی و سباستین گیج شده

حیوان بینوا را نمیفهمیدند.
بودند و دلیل نعرههای
ِ

وقتی مایکل خود را به آنها رساند ،روبی با شگفتی پرسید:

 آخه ،چی...اما قبل از آنکه بخواهد منتظر جوابی از طرف مایکل باشد ،پاگنده برگشت
و او و سباستین چوبی را دیدند که در پشتش فرو رفته بود.

مایکل که هنوز میخندید ،لبخند سباستین را ندید .روبی که هم خجالت

زده بود و هم به سختی میتوانست جلوی خندهاش را بگیرد ،با دقت به
پاگنده نگاه کرد که همچون دیوانگان تلوتلو خورد و در تالش برای

دره نزدیکتر شد ،ثانیهای بعد با سر به
بیرونآوردن چوب ناخواسته به ّ
دره سقوط کرد و صدای نعرهاش در فضای کوهستان پیچید.
درون ّ

لحظهای بعد عربدههای خشمگینش خاموش گشت و پس از آن صدای
گرمپ بلندی به گوش رسید و همهجا در سکوت مطلق فرو رفت.
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برای چند ثانیه هیچ صدایی به جز خندههای ریز مایکل به گوش نرسید و
پس از آن تنها روبی بود که سرش را برگردانده و گفت:

 بهنظرتون مرده؟سباستین که صورتش سرخ و برافروخته شده بود ،جوابی نداد ،او به

سختی روی پاهای لرزانش ایستاد و لنگلنگان به دره نزدیک شد .در این
لحظه روبی با آرنجش محکم به شکم مایکل کوبید تا او را وادار به سکوت
کند؛ زیرا با مشاهدهی طرز راهرفتن سباستین باز به خنده افتاده بود.
دره انداخت و صورتش با نفرت جمع شد ،با
سباستین نگاهی به انتهای ّ
صدای گرفتهای گفت:
 مرده.دره نزدیک شد و نگاهی به جسد
روبی که دل و جرئت پیدا کرده بود به ّ
آشوالش پاگنده انداخت؛ اما طولی نکشید که با احساس دل به هم
خوردگی رویش را برگرداند.
 -دیگه بهتره بریم ،ممکنه بازم باشن.

کامال جدی این را گفت ،کنار روبی ایستاد و دستش را
مایکل با چهرهای
ً
گرفت.

روبی که از قد نشناسی مایکل ناراحت شده بود ،با چشم و ابرویش به
سباستین اشاره کرد؛ اما مایکل که مدام اطرافش را میپایید ،به خوبی

وانمود کرد که منظور او را نمیفهمد .روبی سقلمهی محکمی به پهلوی
مایکل زد و با صدای بسیار آهستهای گفت:
 -ازش تشکر کن.

مایکل بیشرمانه شکلکی درآورد و با صدای کمابیش بلندی گفت:
 حاال مگه چیکار کرده؟روبی با خشم انگشت اشارهاش را روی بینیاش فشار داد؛ اما سباستین

که میدانست موضوع صحبت آن دو خودش است ،اخمی کرد و گفت:
ِ
نزدیک غروبه ،بهنظر من بهتره شب رو همینجا استراحت کنیم.
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روبی با نگرانی پرسید:

 -اینجا؟

اصال دوست ندارم با یکی دیگه از این حیوونا روبرو بشم.
 معلومه که نه،ً

از صخرهها میریم پایین ،کنار رودخونه جامون امنه.

دره شده
بنابراین هر سه نفر شروع به پایینرفتن از صخرهها کردند تا وارد ّ
و شب را کنار رودخانه بگذرانند .پایینرفتن از صخره نیز سختیهای
خودش را داشت .با وجود آنکه سنگهای درون صخره باعث ایجاد جای

دست برای پایینرفتن شده بودند؛ اما مدام لباسهایشان نیز به

سنگهای تیز و کجومعوج گیر میکرد و گاهی خراشیدگی سطحی روی
بدنشان ایجاد میکرد.
سباستین جلوتر از آن دو بود ،و البته در صخرهنوردی مهارت باالیی

داشت؛ اما این کار برای روبی و مایکل که درست کنار یکدیگر حرکت

میکردند و برای مراقبت از هم مجبور بودند کندتر پیش بروند بسیار
سخت و دشوار بود.

با وجود تمام مشکالت و مشقتها ،آنها در عرض چند دقیقه به پایین
صخره رسیدند.
به محض قدمگذاشتن روی سنگر یزههای نزدیک رودخانه ،مایکل
پیشنهاد کرد تا جایی که میتوانند از جسد بدبو و تهوعآور پاگنده دور

شوند .آنها در یک مسیر مستقیم پیش رفتند و به جایی رسیدند که
سنگریزههای کمتری داشته و رودخانه در آن قسمت جوشوخروش
کمتری داشت.

هنگامی که با خستگی روی زمین ولو شدند ،خورشید در حال غروبکردن

بود .سباستین بالفاصله با استفاده از نیروی فوقالعادهاش آتش کوچکی
برپا کرد .در این لحظه مایکل و روبی با حسرت و کنجکاوی به جرقههایی

که از دستهایش خارج میشد نگاه میکردند ،سپس لباسش را درآورده
و روی زمین انداخت و به دریاچه نزدیک شد.
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روبی بی هیچ هدف خاصی به او نگاه کرد که آب زالل دریاچه را روی

خراشیدگیها و لکههای روی بازویش میریخت .در این لحظه مایکل با
خشونت چانهاش را گرفت و به سمت خود برگرداند و با صدای بلند و
غیرعادی گفت:

 میخوای یهکم راجع به برنامههایی که برای جنگ داریم ،صحبت کنیم؟روبی هاجوواج ماند و با تعجب به چشمهای براق مایکل که خشم در آن

موج میزد نگاه کرد .مایکل با اخم به او خیره شده بود و منتظر جوابش
بود ،روبی آب دهانش را به سختی قورت داد ،مگر جرئت داشت جواب او

را ندهد؟ میدانست که مایکل هنوز احساس حسادت بیهودهای نسبت

به سباستین دارد ،از این رو برای آرامکردنش با اشتیاق شروع به صحبت
کرد و دیگر حتی نیمنگاهی به سباستین نینداخت.

سباستین با صورتی که از شدت درد درهم رفته بود ،آب خنک دریاچه را

روی بدنش ریخت .سردی آب باعث میشد جراحاتش درد کمتری داشته
باشد .همانطور که مشغول شستن بدنش بود ،نگاهی به مایکل و روبی

انداخت که سخت مشغول گفتگو بودند .سباستین با احساس فروریختن

چیزی در قلبش به تلخی نگاه از آن دو گرفت و به نقطهی نامعلومی
چشم دوخت .خشم و نفرت درونش را میسوزاند؛ اما نمیتوانست
کینهای از روبی به دل بگیرد؛ زیرا از همان روز اول میدانست که هیچ
احساسی به جز دوستی و همدردی به او ندارد و همین بیشتر باعث

عصبانیتش میشد ،همین که باید تمام خشمش را بر سر مایکل خالی
میکرد .پسری که از نظر همه درستکار و محبوب بود؛ اما در نظر او

موجودی نفرتانگیز و بیشرم بهشمار میآمد که حتی برای نجات جانش
از او یک تشکر خشکوخالی هم نکرد.
سباستین نیمنگاه دیگری به آن دو انداخت؛ اما در کمال تعجب

چشمهایش فقط مایکل را دید و این بار به طور ناگهانی دریافت که
میتواند به خوبی درک کند که مایکل چقدر برای دوری روبی از او تقال
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میکند .مایکل همجنس خودش بود و جای شگفتی داشت که در یک

لحظه آنقدر عمیق و راحت توانست تالش او برای حفظ عشق و عالقهی
دختر رؤیاهایش را بفهمد.
آیا به حقیقت سباستین پس از روزها توانسته بود دلیل فاصلهی بیش از

اندازهاش با آن پسر را بیابد؟

چنان در افکارش غرق بود که متوجه عبور چیز نرم و لزجی روی پاهایش
نشد؛ اما پس از چند لحظه با وجود افکار درهمش به راحتی توانست
فرورفتن پاهایش در تونل چسبناکی را حس کند و آنگاه بود که تا

کــ*ـمر در آب پایین رفت .سباستین که حتی نمیتوانست جم بخورد،
ناخودآگاه فریاد کوتاهی زد و گفت:
 -مایکل!

نفهمید چرا مایکل را صدا زده است ،نفهمید چرا مثل همیشه برای لجبازی

با او روبی را برای کمک فرانخوانده است ،او فقط همین را فهمید که تا
پهلو در آن تونل چسبناک فرو رفته و چیزی نمانده است تا همچون

طعمهای بلعیده شود.

روبی و مایکل با شنیدن صدای فریادش ،به سرعت برگشتند و با دیدن او
در آن وضعیت ،رنگ صورتشان مثل گچ شد و با هولوهراس از جا
پریدند.

مایکل که سرعتش از روبی بیشتر بود ،بی آنکه لحظهای فکر کند به
سرعت وارد دریاچه شد .حرکت پاهایش چنان سریع بود که آب دریاچه

به اطراف پاشید.

سباستین سعی کرد تکان بخورد؛ اما انگار دستی نامرئی در آن تونل وجود

داشت که لحظهای پاهایش را رها نمیکرد .وقتی سر بیمو و گرد و لزجی
از دریاچه بیرون آمد ،فوری برگشت و دستهایش را به سمت مایکل دراز

کرد .مایکل با یک شیرجه ،در آخرین لحظات دستهای سباستین را
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گرفت و محکم نگه داشت .روبی با دیدن آنها جیغ بلندی زد و بیاختیار

روی زمین نمدار دریاچه زانو زد.

مایکل که در تالش برای نگهداشتن دستهای سباستین رنگش به کبودی
میزد ،با حرص گفت:

 یه ذره سعی کن خودت رو بکشی بیرون!سباستین که احساس میکرد هر دم بیشتر در آن تونل فرو میرود ،فریاد
زد:
 -فکر کردی دلم نمیخواد؟ یه چیزی پاهام رو گرفته ،ولم نمیکنه!

مایکل نفس حبسشدهاش را رها کرد و عربده زد:

 روبی یه چیزی بردار و پرتش کن تو دریاچه ،هرچی که اون تو هستاینجوری پاهاش رو ول میکنه!

روبی که زانوهایش بهخاطر سنگریزههای اطراف دریاچه درد گرفته بود ،از
جا پرید و با درماندگی فریاد زد:

 -چی؟ چی رو بندازم؟

 نمیدونم ،هرچی ،فقط بجنب!به محض تمامشدن جملهی مایکل ،سباستین چند سانتیمتر بیشتر در آب
دریاچه فرو رفت و همان موقع بود که همان سر بیمو و صاف و لزج از
زیر آب بیرون آمد و به حالت مارپیچی تکان خورد.

مایکل با دیدن بدن دراز و کشیدهی آن موجود که حلقهحلقه بود ،با
حالت هشداردهندهای فریاد زد:
 -اونجاست ،روبی بزنش ،بزنش!

ِ
موجود عجیب و
روبی که تا آن لحظه نمیتوانست نگاهش را از آن
طویل که شباهت بسیاری به یک کرم غولآسا داشت بردارد ،با

دستپاچ گی به اطرافش نگاه کرده و چشمش به سنگ بسیار بزرگی افتاد
که در نزدیکیاش افتاده بود .در یک لحظه تصمیمش را گرفت و تمام
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زورش را زد و سنگ را که انگار در زمین فرو رفته بود از جا در آورد .سپس
با آخرین سرعت به سمت دریاچه دوید و سنگ را بلند کرد.

مایکل هنوز تالش میکرد مانع فرورفتن سباستین در قسمت انتهایی آن
کرم عجیبالخلقه که همچون حفرهای تاریک بود ،شود .در این میان

سباستین دیگر پاهایش را احساس نمیکرد؛ انگار که از کــ*ـمر به پایین
بدنش را از او جدا کرده بودند .با نگرانی سرش را بلند کرد تا این را به

مایکل بگوید و همان لحظه بود که نگاه چشمان سیاهش به دو گوی
سبزآبی افتاد که با تردید به او خیره شده بودند .مایکل با حالت عجیبی

اصال اتفاق خوشایندی نبود،
به او زل زده بود و این در نظر سباستین
ً

همان موقع احساس کرد مایکل فشار دستهایش را کمتر کرده است.

دلشورهی بدی به جانش افتاد ،مایکل قصد داشت او را رها کند تا برای
همیشه از خطری که تهدیدش میکرد راحت شود.

روبی در حال نشانهگیری برای پرتاب سنگ بود و آن دو را ندید که
همچنان به یکدیگر نگاه میکردند .سباستین تا سینه در بدن کرم فرو
رفت؛ اما تالشی برای نگهداشتن دستهای مایکل نکرد .ناامید و

سرخورده شده بود ،میدانست که این آخر راه زندگی سخت و بیهودهاش
است ،تنها نگرانیاش پدرش بود که میدانست در نبودش عذاب خواهد
کشید .کاش میتوانست مایکل را از تصمیمش منصرف کند ،کاش

میتوانست بهخاطر پدرش ،تنها خانوادهاش ،غرورش را کنار گذاشته و به
او التماس کند؛ اما افسوس که غرور و تکبرش بیش از اندازه بر
احساساتش سایه انداخته بود.

در چشمهای مایکل برق عجیبی بود ،میتوانست او را رها کند،
میتوانست وانمود کند که از دستهایش سر خورده است؛ اما مگر او
جانش را نجات نداده بود؟ آیا به حقیقت تنها عشقش به روبی ارزشش را
داشت؟ آیا این برای انجام این کار زشت و پلید کافی بود؟

در آن صورت پس تفاوت او با نارسیسا چه بود؟
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و آنگاه انگار پردهی کدر زشتی و پلیدی کنار رفت و چشمهایش بار دیگر
به روی حقیقتهای زندگی باز شد.

روبی با دقت به سر آن موجود نگاه کرده و در یک لحظه سنگ عظیم و
سنگین را با خشم و غضب و فریادی گوشخراش به آن سمت پرتاب کرد.

همهچیز بسیار سریع اتفاق افتاد ،با برخورد سنگ به سر صاف و صیقلی
آن موجود ،صدای جیرجیر دلخراشی بلند شد و همزمان مایکل تمام
زورش را در دستهایش جمع کرد و سباستین را از حفره بیرون کشید.

سباستین رهاشدن زانوهایش را احساس کرد؛ اما هنوز میتوانست فشار

دو دست را روی پاهایش حس کند ،مایکل زور آخر را زد و سباستین به

طور کامل از دریاچه خارج شد و آن دو با یکدیگر روی سنگریزهها پرتاب
شدند.

آن دو که اکنون کنار یکدیگر دراز کشیده و نفسنفس میزدند ،متوجه

حضور نفر سومی نشدند.
اما روبی که هنوز ایستاده بود و به پیچوتاب کرم درون دریاچه نگاه

میکرد ،چشمش به دختر ریزنقشی افتاد که درست روی پاهای سباستین
افتاده بود و صورت گردش با مایع لزج و قهوهایرنگی پوشانده شده بود.
طولی نکشید که سباستین نیز متوجه سنگینی بیش از اندازهی زانوهایش
شد و او و مایکل هردو سرشان را بلند کردند و چشمشان به دختری افتاد

که سعی داشت از جا برخیزد.

آن دختر با دیدن نگاههای کنجکاو و گیج دو پسر ،در همان حال خشکش
زد ،سپس به پهنای صورتش خندید و گفت:

 -سالم.

دهان مایکل ،سباستین و روبی به طرز خندهداری باز ماند.
***

داستان تیارا
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مایکل از پشت شعلههای آبی و قرمز و نارنجی آتش ،به تیارا که با کمک
سباستین بدنش را تمیز میکرد ،نگاه کرد .همان لحظه تیارا خندهکنان با

دستهای ظریفش مقداری از آب دریاچه را به صورت سباستین پاشید و
سرخوشانه قهقهه زد .چهرهی عبوس سباستین نشان میداد که چندان از
این وضعیت راضی نیست.

مایکل با دیدن آن صحنه پوزخندی زد و با صدای آهستهای به روبی
گفت:
 -انگار خیلی داره بهشون خوش میگذره.

روبی با دقت به چهرهی سباستین نگاه کرد و آهستهتر از او پاسخ داد:

 شاید فقط به یه نفر! وقتی صورتش رو تمیز کرد فکر کردم دارم با خواهر همسانتخوشوبش میکنم.

روبی با تکان سرش حرف او را تأیید کرد .از نظر خودش هم تیارا به طرز
عجیبی شبیه به خودش بود ،البته روبی اطمینان داشت که پدر و مادرش

به جز خودش فرزند دیگری نداشتهاند و شباهت بینشان فقط یک
تصادف ساده و در عین حال جالب است.

روبی سقلمهای به پهلوی مایکل زد .تیارا و سباستین به سمت آنها
میآمدند ،آن دو با چهرههایی خندان و گیج در مقابل آتش و کنارشان
نشستند.

در یک لحظه همهی نگاهها به سوی تیارا بازگشت که با سرخوشی به
مهتابی آن شب مینگریست .پس از چند دقیقهی
آسمان پرستاره و
ِ
طوالنی باالخره متوجهی چهرههای گیج و کنجکاو آنها شده و در کمال
تعجب خندهی بلندی کرد.
سباستین که گوشهایش از خندهی بلند او آزرده شده بود ،اخم کرد؛ اما
روبی که از شخصیت سرزنده و شاداب تیارا خوشش آمده بود،
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چشمهایش برق زدند و با انتظار به لــبهای خوشفرمش چشم

دوخت.

تیارا پس از چند ثانیه تصمیم گرفت از خندیدن دست بردارد و همهچیز را
برای آنها تعریف کند .او لبخندی به هر سه نفرشان زد و شروع به

صحبت کرد ،صدای نازک و دخترانهاش در صدای برخورد آب دریاچه به

سنگها و هوهوی جغدهای و عرشهای گاهوبیگاه طنینانداز شد:
 خب ،فکر کنم یه توضیح به همهتون بدهکارم ،در مورد طرز آشناییمونو ...راستی! من ازتون بابت نجات جونم تشکر کردم؟

مایکل با بیحوصلگی پاسخ داد:
 -تقریباً شش بار.

 -اوه! جدی نمیگی؟

تیارا خندهی اعصابخردکن دیگری کرد و با صدای بلندی گفت:

 آره ،آره .نمیدونم چرا همهش همهچیز رو فراموش میکنمِ .ا ...داشتمچی میگفتم؟

روبی خواست دهانش را باز کند؛ اما تیارا بیتوجه به او فوری با دست به

پیشانیاش زد و گفت:
گوشتالوی
 آها ،یادم اومد! میخواستم راجع به گیرکردنم تو اون کرمِ
کودن بهتون بگم .خب اگه بخوام از اولش شروع کنم باید بگم که من یه
جانیلم.

تیارا با روی باز به آنها لبخند زد؛ اما با مشاهدهی چهرههای گیج و
مبهوتشان لبخندش جمع شد و با تعجب پرسید:

 نکنه میخواین بگین هیچی راجع به جانیلها نشنیدین؟!مایکل با خونسردی گفت:
 حتی نمیدونیم چی هست این جامبیل!تیارا با آزردگی گفت:
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سباستین با حالتی خشک و رسمی گفت:

 خب ،از اونجایی که از یه سرزمین نفرینشده میایم و دنیای قبل از اونوقتها رو تجربه نکردیم ،چیزی هم راجع به بقیهی موجودات خارج از
آدونیس نشنیدیم.

حالت غمگین تیارا فوری از بین رفت و با خوشحالی پرسید:

 شما اهل آدونیس هستین؟ چه تصادفی! منم میخواستم به اونجا برمو سفرم رو آغاز کنم.
مایکل دور از چشم تیارا شکلکی درآورد .روبی که فکر نمیکرد تیارا این

جمله را با جدیت گفته باشد ،لبخند بیرمقی زد و گفت:

 شوخی میکنی ،تو که خیال نداری واسه گشتوگذار به اونجا بیای؟کامال درست حدس زده
روی باز و لبخند پهن تیارا نشان میداد که روبی
ً
است.
سباستین که دیگر نمیتوانست جلوی خودش را بگیرد ،با عصبانیت گفت:
 -انگار نمیدونی داری از کدوم سرزمین حرف میزنی ،اونجا آدونیسه!

میفهمی؟

تیارا انگشتش را در گوشش گذاشت و با تعجب پرسید:
 چرا داد میزنی؟ من گوشام سنگین نیست.سپس نگاه خریدارانهای به سباستین انداخت و گفت:

 اگه تو هم مثل من تو یک سرزمین دورافتاده با قانونهای فجیع گیرمیافتادی سفر به آدونیس با وجود تموم خطراتش برات جالب بود.
تیارا پس از تمامکردن جملهاش بیرودربایستی به صورت او زل زد.

سباستین که از نگاه خیرهی تیارا کالفه شده بود ،دیگر حرفی نزد و فقط

چشم به شعلههای آتش دوخت.
چند دقیقهای در سکوت گذشت ،آنگاه روبی با خوشرویی پرسید:

 جانیل یعنی چی؟][Type here
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تیارا که خوشحال بود شنوندهای پیدا کرده است (زیرا از چهرههای

کامال مشخص بود که عالقهای به
سباستین و مایکل خستگی میبارید و
ً
شنیدن داستان او ندارند) ،با شوق و ذوق گفت:

 جانیلها یه دسته از پریها هستند که خیلی کمیابن ،اونا به ظاهر شبیهبه آدمای عادی هستن و زیبایی خاصی ندارن ،مثل من!

تیارا با شادمانی جملهی آخرش را اضافه کرد .مایکل و سباستین پوزخند
زدند و روبی با دقت به چهرهی او خیره ماند .صورت گرد و لـبهای
خوشفرمش درست مثل خودش بود؛ اما عالوه بر شباهتهایشان

کامال مشکی
تفاوتهایی نیز با یکدیگر داشتند؛ به طور مثال ابروهای تیارا
ً

و ُپرتر بودند ،در حالی که ابروهای خودش باریک و کــ*ـمرنگ بودند.

بینی خودش پف کمی داشت و اندکی پهن بود؛ اما بینی تیارا جمعوجورتر

بهنظر میرسید و باالخره رنگ و حالت چشمهایشان بود که تقریباً با

یکدیگر متفاوت بودند؛ چشمهای روبی ریز و قهوهای رنگ بود ،در حالی
که چشمهای تیارا درشت و روشنتر بود.

با تمام این جزئیات ،روبی هنوز هم فکر میکرد که تیارا یکی از همان
هفت نفری است که شباهت بسیاری به خودش دارند .همان اعتقادی که

بیشتر مردم در جهان دارند و میگویند که هر انسان هفت همزاد شبیه به
خودش در هر گوشهای از دنیا دارد.

پس از چند ثانیه روبی به زور لبخندی زد و تیارا با شوروشوق ادامه داد:

 ما توی یه دشت ،نزدیک به کالینوس زندگی میکنیم .وقتی بچه بودمفکر میکردم خیلی خوششانسم که اونجا به دنیا اومدم؛ اما وقتی

هجدهساله شدم فهمیدم که جایی مزخرفتر از ِکلیا وجود نداره!

روبی باز هم سعی کرد بخندد؛ اما موفق نشد .تیارا خندهکنان ادامه داد:
شر
 اون موقع بود که تصمیم گرفتم از اونجا فرار کنم و خودم رو از ّقانونهای مسخرهی ِکلیا خالص کنم ،پس تموم وسایلم رو جمع کردم و
بعدش...
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ِ -ا ِهم!

تیارا جملهاش را نیمهتمام گذاشت و به مایکل و سباستین که از جا

برمیخاستند خیره ماند.
روبی پرسید:

 کجا دارین میرین؟مایکل با صدای گرفتهای گفت:
 انگار شما خیلی حرفها واسه گفتن دارین ،ما خستهایم ،میریم و اونجااستراحت میکنیم.

مایکل با دست چندمتر آنطرفتر را نشان داد ،سپس قبل از آنکه با
اعتراض روبی روبرو شود ،گفت:

 -شب بهخیر.

سباسیتن چشمغرهای به مایکل رفت و او نیز با صدای آهستهای گفت:

 شب بهخیر.سپس بیآنکه کوچکترین نگاهی به تیارا بیندازد ،با گامهای بلندی از
آنجا دور شد.

تیارا با ناامیدی آنقدر به او نگاه کرد تا باالخره در جایی دور از آنها روی
سنگریزههای دریاچه نشست و لباسش را درآورد ،سپس آن را گلوله کرده
و زیر سرش گذاشت و دراز کشید ،دیگر حرکتی نکرد.

روبی که متوجه نگاه خیره و عجیب تیارا به سباستین شده بود ،لبخند زد.
تیارا برگشت و با دیدن لبخند معنادار او ،بدون آنکه دست و پایش را گم
ذوق خاصی گفت:
کند ،با شیفتگی و
ِ
 خیلی خوشتیپه ،مگه نه؟روبی با این احتمال که ممکن است مایکل صدایش را بشنود ،در جواب
فقط سرش را تکان داد و با صدای آهستهای گفت:

 پس فرار کردی ،تنها و بدون هیچ دوست و همراهی.تیارا در حالی که لبخندی به لـب داشت ،با لحن دردناکی زمزمه کرد:
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 اما من که دوستی ندارم ،توی شهر ِکلیا دوستی و عشق بیمعناست.روبی که گیج شده بود ،حرف او را تکرار کرد و پرسید:

 دوستی و عشق بیمعناست؟تیارا گفت:

شهر مزخرفیه ،و قانونهاش ...احساسات و
 آره ،بهت که گفتمِ ،کلیاِ
عواطف رو سرکوب میکنه.
روبی که نمیتوانست تعجب و شگفتیاش را پنهان کند ،سعی کرد بحث
را عوض کند ،او پرسید:

 اما پدر و مادرت ،اونا مخالفت فرارت نبودن؟ سعی نکردن جلوت روبگیرن؟
چهرهی سرزنده و شاداب تیارا ،ناگهان پژمرده شده و با کــ*ـمرویی

بریدهبریده گفت:

 اونا ،خب ...اونا اونطورها که فکر میکنی نبودن میدونی؛ یعنی...تیارا نفس عمیقی کشید و با لبخند کــ*ـمرنگی که بر لـب داشت ،ادامه

داد:

آتشین یهشبه بودم.
عشق
 من ثمرهی یهِ
ِ
روبی لحظهای دهانش باز ماند ،نمیدانست چه بگوید و یا چه واکنشی
نشان بدهد؛ زیرا حس میکرد تیارا تکتک حرکاتش را زیر نظر گرفته
است؛ اما پس از چند لحظه که توانست بر خود مسلط شود ،نفس

عمیقی کشید و برخالف تصورش با خونسردی گفت:
کامال عادیه.
 خب ،این چیزا پیش میاد ،این اتفاقهاً
تیارا با دیدن واکنش او آسودهخاطر شد و گفت:

 البته ،مادرم اون رو دوست داشت ،اون واقعاً عاشقش شده بود؛ اما انگاربرای پدرم مسئلهی چندان مهمی نبود.

روبی که خشم زیادی را نسبت به آن مرد نفرتانگیز در دلش احساس

میکرد ،با عصبانیت گفت:
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 -بعدش مادرت چیکار کرد؟

تیارا رویش را به سمت سباستین برگرداند و از آن فاصله به او خیره ماند

و به تلخی گفت:
 هیچکاری ،نمیتونست هم کاری بکنه؛ چون اون ُمرده.روبی تکان محکمی خورد و با صدای بلندی گفت:

 چی؟ اون پسر...با صدای فریادش تیارا از جا پرید و مایکل سرش را از روی زمین بلند کرد
و با اخم به آنها نگاه کرد .روبی که برای چند ثانیه کنترلش را از دست
داده بود ،نفس عمیقی کشید و سرش را برای مایکل تکان داد ،او نیز

دوباره سرش را روی زمین گذاشت.
آن گاه روبی صدایش را تا آخرین حد ممکن پایین آورد و با لحن

عذرخواهانهای گفت:

 اون پسر ،ببخشید ،یعنی پدرت ،اون مرد؟تیارا برگشت و به روبی نگاه کرد ،سپس با ناراحتی گفت:

 اون؟ معلومه که نه! هکتور هنوز زندهست.روبی به سختی زمزمه کرد:
 -پس ،یعنی مادرت؟

 مادرم ،بعد از به دنیا آوردنم رفت سراغ هکتور؛ اما اون گفت که بهشعالقهای نداره و اون احساسی که بهش داشته گذرا بوده ،بعدش مادرم

ضعیف و ضعیفتر شد ،اونقدر که چند ساعت بعد کمکم محو شد و برای
همیشه ترکم کرد.

روبی با تعجب و حیرت پرسید:

 محو شد؟ اما چطوری؟! -گفتم که ما با بقیهی پریها فرق داریم ،یه جانیل حق عاشقشدن نداره؛

اما وقتی عاشق بشه ،اون رو به همراه معـ*شوقهاش از شهر طرد میکنن؛

ولی بدتر از اون زمانی هست که طرف مقابل بهت عالقهای نداشته باشه،
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اون وقته که بدنت کمکم محو میشه و روح و جسمت برای همیشه این
دنیای فانی رو ترک میکنه.

وقتی صحبتهای تیارا تمام شد ،تا چند دقیقهی طوالنی هیچکدام حرفی
نزدند .نور مهتاب صخرههای اطراف را روشن کرده بود و روبی تا چند
دقیقه توانست وانمود کند که مشغول تماشای محوطه است.

بغض گلویش را گرفته بود ،نمیدانست چرا سرنوشت مادر تیارا تا این
اندازه برایش تأثیرگذار بوده است ،شاید به آن دلیل که خودش درد عشق
را کشیده بود و شاید به آن دلیل که آن پسر چنین بیرحمانه او را از

خودش رانده بود .همهی اینها دالیل محکمی برای جاریشدن

اشکهایش بودند؛ اما روبی به سختی جلوی خودش را گرفت و با صدای
گرفتهای گفت:

 داستان تلخی بود ،یعنی مادرت مجبور نبود عشقش رو به اون پسرپیشکش کنه ،با این وجود...
 -با این وجود این اتفاق افتاد ،تا جایی که من فهمیدم نمیشه عالقه و

دوستداشتن رو کنترل کرد ،درسته؟

روبی حرفی برای گفتن نداشت؛ زیرا با تمام وجود با حرفهای او موافق
بود؛ اما وقتی نگاه مشتاق تیارا را احساس کرد ،نگاهش را به مایکل
دوخته و زیر لـب گفت:

 درسته ،نمیشه کنترلش کرد و جلوش رو گرفت.***
مانتیکور

صبح روز بعد ،هنوز آفتاب بهطور کامل طلوع نکرده بود که با بدنی خسته

و کوفته بار دیگر به راه افتادند .قبل از ادامهدادن به مسیرشان ،سباستین
به کمک مایکل چند ماهی از دریاچه بیرون آورده و روی آتش آنها را
کامال سرخ کردند و همگی در سکوت غذایشان را خوردند.
ً
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به گفتهی سباستین و با راهنماییهای تیارا این بار تصمیم گرفتند از راه
دریاچه به مرداب برسند؛ راهی که طوالنیتر اما امنتر بود.

هوا صاف و نیمهآفتابی بود و سوز سردی آنها را میآزرد .در تمام مدتی
که از کنار دریاچه میگذشتند ،تیارا از بازوی سباستین آویزان بوده و

برایش از داستانهای جالب و هیجانانگیزش میگفت .مایکل و روبی
جلوتر از آنها حرکت میکردند ،روبی هر چند دقیقه یک بار برمیگشت و
به آن دو نگاه میکرد .نگرانی از چهرهاش میبارید .مایکل که نگاه
گاهوبیگاه او را جور دیگری تعبیر کرده بود ،طاقت نیاورده و با عصبانیت
گفت:

 روبی! اصال شنیدی من چی گفتم؟روبی که با صدای بلند او از جا پریده بود ،صادقانه گفت:

 -نه!

مایکل با حالت ترسناکی به او چشمغره رفت و گفت:
 -معلومه که نمیشنوی وقتی تمام حواست به ...روبی!

مایکل وقتی متوجه شد روبی باز هم به حرفهای او توجهی ندارد ،با
خشم و غضب او را صدا زد و باعث شد توجه سباستین و تیارا نیز

لحظهای به آن دو جلب شود .روبی که فکرش به شدت مشغول بود،
بیتوجه به عصبانیت مایکل ،به سختی زمزمه کرد:

 -امروز اولین روزه درسته؟ دقیقاً سهروز دیگه حمله شروع میشه!

مایکل که بهطور ناگهانی دلیل بیتوجهی روبی به خودش را فهمیده بود،
آرام شده و با حالتی تسکیندهنده گفت:

 آره درسته ،امروز روز اوله؛ اما هنوز سه روزه دیگه مونده ،مگه نه؟ هنوزاصال شاید زودتر از اینها بتونیم به کوهستان
سه روز وقت داریم،
ً

برگردیم.

روبی نفس عمیقی کشید .خودش هم بارها با این جمله آرامشش را

بازیافته بود؛ اما مشکل آن بود که اکنون نگرانی دیگری بر باقی نگرانیها
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و اضطرابش افزوده شده بود ،آن هم نزدیکی و وابستگی سریع و عجیب

اصال دوست نداشت به آن حقیقت واضح دامن
تیارا به سباستین بود.
ً

بزند و آن را به خود یادآوری کند؛ اما او هنوز اطمینان داشت که سباستین
فراموشش نکرده است .و حاال که داستان زندگی تلخ مادر تیارا را شنیده

بود ،نمیتوانست اجازه بدهد که او نیز به سرنوشت مادرش دچار شود؛
هرجوری که شده باید این را به سباستین میفهماند.

روبی وقتی متوجه نگاه خیرهی مایکل شد ،تصمیم گرفت همهچیز را برای
او نیز تعریف کند ،شاید با این توضیحات میتوانست جلوی احساس

حسادتش به سباستین را بگیرد؛ بنابراین همهی چیزهایی را که از تیارا
شنیده بود برای او نقلقول کرد و سپس از نگرانیاش بابت عالقهی
بیسرانجام او به سباستین گفت.

مایکل با دقت و در سکوت تمام حرفهای او را گوش داد ،سپس نفس

عمیقی کشید و با لحن اطمینانبخشی گفت:
ض سه روز به
 بهنظر من نگرانیت بیمورده ،امکان نداره که تیارا در عر ِسباستین عالقهمند بشه.
روبی با درماندگی گفت:
 اما اونم قراره با ما به آدونیس بیاد.مایکل به سختی خودش را کنترل کرد و با صدای ضعیفی گفت:

 بهخاطر خدا روبی! تو که فکر نمیکنی توی اون گیرودار و جنگی که درپیش داریم وقتی واسهی این کارها بمونه؟
روبی نگاه گذرایی به پشت سرش انداخت و با بیمیلی گفت:

 مطمئنم که حتی اگه خود نارسیسا هم به کوهستان بیاد ،تأثیری تویروحیهی تیارا نمیذاره.
 -یعنی ،تو میگی ممکنه...

 من احساس میکنم حتی همین االنم اون بیش از اندازه به سباستینوابسته شده؛ در حالی که این خیلی غیرعادیه.
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مایکل با ناراحتی گفت:

 آره ،یه ذره آزاردهندهست ،نه؟ حس میکنم برای اولین بار سباستینروِ ...ا ...درک میکنم.

روبی هاجوواج به مایکل نگاه کرد و او فوری بحث را عوض کرد و گفت:

 ممکنه بهخاطر نژادشون باشه؟ یعنی اونا با تمام پریهایی که دیدم و تاحاال باهاشون روبرو شدم متفاوتترن.
روبی که هنوز گیج و متعجب بود ،سرش را تکان داد و گفت:
 آره ،فکر کنم بهخاطر همونه؛ ولی ما نباید بذاریم ،ما باید جلوی رشدشرو بگیریم ،میفهمی؟

 یعنی دقیقاً چهجوری؟روبی مرموزانه گفت:

 -اینجوری!

سپس برگشت و با صدای بلندی گفت:
 -تیارا؟

با صدای بلندش تیارا دست از وراجی برداشته و سباستین نفس راحتی

کشید.
روبی ادامه داد:
 نظرت چیه پسرها رو با هم تنها بذاریم تا بهتر روی نقشهی پیداکردنمرداب تمرکز کنن؟ میشه؟

تیارا که هنوز به سباستین آویزان بود ،لحظهای خشکش زد و سپس با
خوشرویی گفت:

 معلومه که میشه!آنگاه فوری سباستین را رها کرد و با مهربانی به او گفت:

ً
بعدا ماجرای اون پیرزن رو برات تعریف میکنم ،باشه؟
حالت چهرهی سباستین سرد و بیحالت بود.
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روبی که در تمام مدت ضربههای پیدرپی مایکل به پهلویش را نادیده

میگرفت ،با صدای بلندی گفت:
 -عالیه!

سپس مایکل را به سمت سباستین هل داد و دست تیارا را گرفت و او را

کشانکشان از دو پسر خشمگین دور کرد.

وقتی دخترها به قدر کافی دور شدند ،مایکل نفس عصبی کشید که نشان
بدهد از همقدمشدن با سباستین ناراضی است؛ اما سباستین بیتوجه به
او شروع به راهرفتن کرد .راهرفتن در یک مسیر ،آن هم در کنار کسی که
همیشه خشم و نفرت بسیاری را نسبت به او احساس میکرد ،برای

مایکل عجیب بود ،آن هم پس از حادثهای که در دریاچه اتفاق افتاده بود،
به هیچوجه دلش نمیخواست دوباره به آن تصمیم هراسانگیز فکر کند.
در آن لحظه نیز از ِ
ته قلبش دعا میکرد که سباستین به آن موضوع

اشارهای نکند؛ اما دعایش مستجاب نشد و درست همان موقع سباستین
با حالتی سرد و خشک شروع به صحبت کرد و گفت:

 -دیروز توی دریاچه...

قلب مایکل در سینه فرو ریخت و به سختی جلوی خودش را گرفت تا
شروع به التماس نکند و از او نخواهد که این موضوع را با هیچکس
دیگری در میان نگذارد .سباستین بیتوجه به رنگ پریدهی مایکل ،ادامه

داد:

 -فکر کردم میخوای ولم کنی ،برای چند ثانیه واقعاً فکر کردم میخوای

ولم کنی.

 منم همین فکر رو میکردم.قبل از آنکه بتواند جلوی خودش را بگیرد ،این جمله از دهانش پرید؛ زیرا

این صادقانهترین احساس او در آن لحظه بود.

مایکل به سختی به سباستین نگاه کرد و اضافه کرد:
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 من قاتل نیستم ،حتی آدم کینهجویی هم نبودم ،هیچوقت تا قبل ازاینکه تو رو اون روز توی جنگل ببینم.

سباستین هم به مایکل نگاه کرد و او بیاراده شروع به تعریف احساست
درونیاش کرد:

 اون روز از طرز نگاهکردنت به روبی خوشم نیومد .شک داشتم؛ اما بعدشاز رفتارهات همهچیز رو فهمیدم ،بدون اینکه بخوام ازت متنفر شدم .من از
ِ
ته قلبم به جاناتان خدمت میکردم و بهش احترام میذاشتم؛ اما از

پسرش متنفر بودم .من از اینکه مجبور بودم از تو عصبانی باشم عصبانی

بودم ،هنوزم همینطوره؛ اما دیروز ،فهمیدم که نفرت میتونه خطرناک

باشه ،اونقدر که آدم رو از انسانیت دور کنه .من نمیخوام شبیه همون
کسی باشم که دارم برای نابودیش لحظهشماری میکنم.

مایکل دیگر حرفی نزد و با چهرهای درهم ،سرش را پایین انداخت.
سباستین همانطور که قدمهای بلندش را برمیداشت ،به صورت گرفتهی
مایکل خیره ماند .چشمهای سیاهش بیاختیار به جای زخمهای او افتاد،
شکاف عمیق لبش خشک شده بود؛ اما جای کبودی روی گونهاش

همچنان خودنمایی میکرد .در یک لحظهی شگفتآور سباستین دچار
عذابوجدان شده و نفسش را با حرص و ناراحتی بیرون داد .پس از چند
ثانیه با صدای آهستهای که فقط به گوش مایکل میرسید ،گفت:

 نمیتونم بهت حق بدم؛ چون ما هیچوقت نتونستیم همدیگه رو بفهمیم،ما حتی نمیتونیم به اندازهی چند جمله با هم صحبت کنیم؛ ولی فقط یه
چیزی هست که باید بدونی.

سباستین بازوی مایکل را گرفت و او را وادار به ایستادن کرد .آن دو چند

ثانیه به یکدیگر نگاه کردند و آنگاه سباستین گفت:
 -اون هیچوقت دوستم نداشت ،هیچوقت اونجوری که به تو نگاه

میکنه به من نگاه نکرد ،حتی...
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سباستین میخواست بگوید« :حتی وقتی اون رو بــ*ـوســ*ـید*م هیچ
احساس و حرارتی توی صورتش نبود».؛ اما چیزی مانعش شد و برای

تمامکردن جملهاش فقط به او گفت:
 اون هیچوقت کوچکترین عالقهای به من نداشت ،در حالی که مطمئنمعاشق توئه.

مایکل تلخی کالم سباستین را هنگام بر زبان آوردن آن جمله ،با تمام
وجود احساس کرد؛ با این همه در آن لحظه حال کسانی را داشت که
بهطور ناگهانی دو بال بزرگ و سفید و زیبا از پشتشان سبز شده باشد و
بخواهند اوج بگیرند و به پرواز دربیایند.

چندمتر آن طرفتر روبی و تیارا دوشادوش یکدیگر حرکت میکردند .تیارا
برای چند ثانیه برگشت و نگاه خریدارانهای به سباستین انداخت ،سپس

در حالی که بیدلیل خوشحال و ذوقزده بود ،فوری شروع به صحبت کرد
و گفت:
 -خیلی پسر خوبیه ،تا حاال هیچکس رو مثل اون ندیده بودم.

روبی برگشت و به عقب نگاه کرد و در کمال تعجب مایکل و سباستین را
دید که هنوز آرام و در سکوت کنار یکدیگر حرکت میکردند .نفس راحتی
کشید و نگاهش را به چشمان درخشان تیارا دوخت ،لحظهای مکث کرد،
سپس به زور خندید و با لحنی که سعی داشت عادی بهنظر برسد ،گفت:

 ِا ...آره پسر خوبیه ،انگار ازش خوشت اومده.سپس زیرچشمی نگاهی به او انداخت.
تیارا بالفاصله با شیفتگی خاصی گفت:

 -یه ذره بیشتر از اون.

روبی که از شنیدن این حرف عصبی و ناراحت شده بود ،نتوانست
خودداری کند و با صدای بلندی گفت:

 اون خودش یکی رو داره.][Type here
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دیگر وارد محوطهی جدیدی شده بودند که ناگهان تیارا سر جایش خشک
شده و باعث شد مایکل و سباستین که پشت سرشان بودند به آنها

برخورد کنند.
 -چی گفتی؟!

تیارا چنان جیغی زد که انعکاسش در محوطهی سرسبز و پر دار و درخت
مقابلشان پیچید .مایکل که درست پشت سر روبی ایستاده بود ،با تعجب

و شگفتی پرسید:
 چی شده؟! -هیچی!

روبی این را گفت و سعی کرد به چشمان تیارا نگاه نکند؛ اما سباستین
چند ثانیه به تیارا خیره ماند و از او پرسید:

 -چی شده؟

کامال آرام و مالیم بود ،شاید هم همان باعث شد که تیارا در
لحن کالمش
ً

مقابل چشمهای حیرتزدهی روبی و مایکل زیر گریه بزند و دواندوان از
آنها دور شود .دهان مایکل بازمانده بود و روبی ناراحت و درمانده به
نظر میرسید.
سباستین نگاه مشکوکی به روبی انداخت و روبی فوری نگاهش را از او
گرفت تا مجبور نشود همهچیز را در آن شرایط برای او توضیح بدهد.

پس از چند ثانیه سباستین به هر دوی آنها گفت:
 میرم پیداش کنم.وقتی از آنها دور شد ،مایکل از روبی پرسید:

 -بهش چی گفتی؟

روبی که دغدغههای فکریاش هر لحظه بیشتر از قبل میشد ،آهی کشید
و گفت:

 توقع داشتی چی بگم؟][Type here
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روبی روی زمین نشست و به درختی تکیه داد و چشمهایش را بست،

سپس با صدای ضعیفی گفت:

 بهش گفتم سباستین دوسـت دختر داره.مایکل با شنیدن این حرف حسابی جا خورد؛ اما به سختی جلوی خودش
را گرفت و به آرامیگفت:

 میدونی که اشتباه کردی؛ چون... چون همین االن سباستین بهش میگه که من دروغ گفتم ،آره؛ ولی چیزدیگهای به ذهنم نرسید تا بهش بگم .اون باید از سباستین دور بمونه.
مایکل یکآن خواست عصبی و خشمگین شود؛ اما ناگهان حرفهای
سباستین را به یاد آورد و در حالی که بیاختیار میخندید ،گفت:
 -اما انگار روش خوبی رو برای این کار انتخاب نکردی.

مایکل کنار روبی نشست و دستهایش را گرفت و با لحن جدی گفت:

 تو به قدر کافی مشکل داری ،چرا میخوای مشکل دیگران رو هم بهشاضافه کنی؟

روبی با حرص سرش را به درخت کوبید و بی آنکه چشمهایش را باز کند

گفت:
 کاش میتونستم نسبت به همهشون بیاعتنا باشم؛ اما نمیشه ،سخت وغیرممکنه .دیگه خسته شدم ،از اینکه همهش نگران کسانی باشم که برام
عزیزن ،خسته شدم!

مایکل فشار دستش را روی دست روبی بیشتر کرد و گفت:
 -میدونم ،میتونم درکت کنم؛ ولی تو هم میدونی که همهی اینها

شر نارسیسا خالص بشیم ،فقط اون موقعست که
وقتی تموم میشه که از ّ
یه نفس راحت میکشیم.
روبی آه عمیقی کشید و حرفی نزد ،در همان حال سرش را روی شانهی

مایکل و گذاشت و نفهمید کی خستگی ناشی از راه زیاد و مشغلههای
فکریاش او را به عالم عجیب و شگفتآور خواب کشاند.
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***

وقتی چشمهایش را باز کرد ،محوطهای که در آن نشسته بود را تیره و

کدر یافت.
برای چند ثانیه فکر کرد هنوز خواب است و نفهمید در کجا و در کنار

کیست؛ اما وقتی سرش را بلند کرد نفس مایکل در صورتش پخش شد و
احساس عجیب و خوشایندی از نوک انگشتان پا تا فرق سرش را در بر
گرفت.
روبی لبخندی زد و سرش را تکان داد .گردنش بهخاطر چند ساعت

بیحرکتماندن درد گرفته بود .وقتی از آ*غــ*ـوش مایکل بیرون آمد،
فهمید که چیزی به تاریکی شب نمانده است .چند ثانیه بیحرکت ماند؛
اما ناگهان به یاد سباستین و تیارا افتاد و با ترس و وحشت از جا پرید و

به اطرافش نگاه کرد .از قرار معلوم آنها هنوز بازنگشته بودند؛ در حالی
که روبی اطمینان داشت چندین ساعت از رفتنشان میگذرد.
با نگرانی روی زمین نشست و شروع به صدا زدن مایکل کرد.

مایکل پس از چندبار ضربهخوردن به شانهاش ،تکان مختصری خورد و در
عالم خواب و بیداری چیزی گفت .سپس چشمهای بستهاش نیمهباز
شدند و مردمک چشمهایش با حالت گنگ و مبهمی روی صورت روبی
قفل شد ،چند ثانیهای گذشت ،آنگاه چنان که گویی چوبی را بر سرش

کوبیده باشند ،چشمهایش بهطور کامل باز شدند.
به سرعت سر جایش نشست و با نگرانی پرسید:
 -چی شده؟ چیزی حمله کرده؟

روبی که سعی داشت مایکل را آرام کند ،به او اطمینان داد و گفت:

 چیزی نیست ،اتفاقی نیفتاده ،فقط... -فقط چی؟

 تیارا و سباسیتن هنوز برنگشتن.][Type here
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چند لحظه سکوت برقرار شد ،مایکل که به روبی خیره مانده بود چند ثانیه

به جملهی او فکر کرد تا معنیاش را بفهمد ،سپس روی زمین نشست و با
گیجی دستش را روی صورتش کشید و زبری خاصی را احساس کرد.
خیلی وقت بود به ظاهرش هیچ اهمیتی نمیداد ،حتی روبی هم

متوجهی تهریش صورت مایکل شده بود و این موضوع که دیگر ظاهر
آراسته و چهرهی زیبا جزو الویتهای زندگیشان نبود ،غمگینش کرد؛ با
این حال اعتراف میکرد که این مایکل جدید با ظاهری مردانهتر و پختهتر
را ترجیح میدهد و بیشتر دوست دارد.

روبی که بیدلیل به صورت مایکل خیره مانده بود ،با صدای ضعیفی
گفت:
 -شاید توی دردسر افتادن!

مایکل که چشمهایش سرخ و موهای قهوهایاش پریشان شده بود ،با
کالفگی سرش را تکان داد و خواست حرفی بزند که ناگهان نگاهش به
زمین افتاد و گفت:

 -اینا چیه؟

روبی اول متوجه سؤال او نشد؛ اما وقتی رد نگاهش را دنبال کرد
چشمش به چوبهای کوتاه و یکسانی افتاد که همچون هرمی با دقت و
سلیقه روی هم چیده شده بودند.

دهانش را باز کرد تا پاسخی بدهد؛ اما چیزی به ذهنش نرسید .همان

موقع صدای جنبوجوشی از دور شنیده شد .روبی با نگرانی به مسیر
پیش رویشان نگاه کرد؛ اما قبل از آنکه هرکدام از آنها بخواهند حرکتی
بکنند ،سباستین و تیارا از پیچی ظاهر شده و به آنها نزدیک شدند.

روبی نفس راحتی کشید و از جا برخاست و بهطرف آنها رفت .وقتی به
آن دو رسید ،نفس حبسشدهاش را خارج کرد و گفت:

 شما کجا بودین؟ خیلی نگرانتون شدیم ،اگه قرار بود انقدر دیر برگردینحداقل یه خبری...
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 -بیا روبی اینها رو بگیر ،من خیلی گرسنهم.

تیارا بعد از گفتن این جمله ،چنان که انگار یک کلمه از حرفهای او را

نشنیده بود ،چند چوب صاف و کوتاه را در بــ*غــلش انداخت و لبخند
بیرمقی زد ،سپس با گامهای کوتاه و شانهی فروافتاده از او دور شد و در
جایی نزدیکی مایکل نشست.

روبی با تعجب نگاه از او گرفت و با حالتی پرسشگرانه به سباستین نگاه
کرد و او با لحن مالیمیگفت:
 وقتی اومدیم شما خواب بودین ،بعدش تیارا به فکر غذا افتاد و تصمیمگرفتیم قبل از اینکه شما بیدار شین یه چیزی برای خوردن پیدا کنیم.

سباستین دستهایش را بلند کرد و روبی چند تخم بزرگ را که نقش و
نگارهای زیبایی داشت کف دستهایش دید.

روبی نگاهش را باالتر آورد و به صورت خونسرد و آرام او نگاه کرد.

مطمئن نبود؛ اما احساس میکرد در نگاهش هزاران حرف نهفته است.
خودش نیز بهخاطر پرسیدن سؤالی که در سرش میچرخید تردید داشت؛
با این حال دلش را به دریا زد و با صدای آهستهای از او پرسید:

 چیزی شده؟سباستین جوری نگاهش کرد که انگار میتوانست ذهنش را بخواند .در
چشمهایش سیاهش شک و دودلی موج میزد .روبی کمکم داشت از

نگاه خیرهی او معذب میشد .دیگر شک نداشت که تیارا همهچیز را به او
گفته است؛ اما خوشبختانه همان وقت مایکل آنها را صدا زد و وقتی که

کامال عادی گفت:
داشتند به کنار آتش بازمیگشتند ،سباستین با لحنی
ً
 چیزی نیست ،بیا بریم ،بعد راجع بهش حرف میزنیم.اما این حرف به هیچوجه باعث آرامش خاطر روبی نشد ،برعکس ،او این
بار در حالی که نگرانی و وحشتش تا میزان بسیاری افزایش یافته بود ،در

کنار مایکل نشست.
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چند دقیقهای از وقتشان به کارهای عادی گذشت ،سباستین و تیارا با هم

باقی چوبهایی که به عنوان هیزم جمع کرده بودند ،روی هم چیدند و
سباستین آتش کوچکی درست کرد.

روبی با افسردگی به آن دو نگاه میکرد که انگار حرکت دستهایشان را

با یکدیگر تنظیم کرده بودند .در آن بین این نکته هم توجهش را جلب
کرد که تیارا دیگر مثل قبل شاد و بانشاط بهنظر نمیآید.

پس از دقایق طوالنی که در سکوت گذشت ،روبی تصمیم گرفت شروع به
حرفزدن کند تا آن فضای پرحرارت و خفقانآور را از بین ببرد؛ بنابراین رو
به سباستین کرد و گفت:

 چطوری تخمها رو روی آتیش میذاری؟ ما که اینجا بشقاب یا ظرفدیگهای نداریم.

اما روبی بالفاصله از گفتهاش پشیمان شد؛ نه بهخاطر آنکه سباستین از
حرفش خوشش نیامده باشد و یا مایکل از معاشرت او با سباستین آزرده
خاطر شده باشد ،بلکه به این خاطر که تیارا به محض شروع صحبت او با

حالتی غمزده زانوهایش را در بــ*غــلش گرفت.

دیگر تمام حدسهایش به یقین تبدیل شد ،سباستین بیخبر از اتفاق
وحشتناکی که ممکن بود برای تیارا بیافتد همهچیز را از اول ،حتی از
عالقهاش به روبی نیز برای او تعریف کرده بود.

 -مثل این که یادت رفته من یه جادوگرم.

سباستین پس از چند لحظه ،پوزخن زنان این را گفت و ناگهان ظرف
مسی در هوا ظاهر شد و با صدای مهیبی بر روی زمین افتاد.

مایکل با کنجکاوی به ظرف خیره شد؛ اما این شیرینکاری برای روبی به

هیچوجه خوشایند نبود و تنها چیزی که دلش میخواست این بود که
سباستین را در جایی تنها گیر بیاید و تا جایی که توان داشت او را کتک

بزند.
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از طرفی خودش را مقصر میدانست که چرا از اول همهچیز را برای او

نگفته است .در جایی دیگر از ذهنش نیز به آن فکر میکرد که یک روز از

سه روز باقی مانده گذشته است ،به آن هم فکر میکرد که اگر دیر برسد
ممکن است چه اتفاقاتی بیفتد.

اندیشیدن به آن همه مشکل بسیار سخت و دشوار بود و ممکن بود هر

کسی را از پا دربیاورد ،و روبی نیز احساس میکرد کمکم و آرامآرام دارد از
پا میافتد.
 -روبی!

با صدای مایکل سرش را بلند کرد.

 بله؟ حواست کجاست؟ -همینجا.

اصال شنیدی چی گفتم؟
 مطمئنی؟ً

روبی سعی کرد قیافهی مظلومانهای به خود بگیرد تا مایکل را قانع کند،

خوشبختانه همان لحظه سباستین میان حرفهایشان پریده و به سردی

گفت:
 اگه دیر بجنبین همهش تموم میشه.روبی به دو برش بزرگ نیمروی درون ظرف مسی نگاه کرد و برگشت و با

حالت معصومانهای به مایکل لبخند زد ،او نیز نگاه سرزنشآمیزی به روبی
انداخت و مشغول خوردن شد.
پس از خوردن غذا هرکدام در گوشهای دراز کشیده و در سکوت به

ستارگان چشمکزن و درخشان آسمان چشم دوختند.

روبی متوجه شد که هم تیارا و هم سباستین به شدت خستهاند؛ زیرا هر
چند ثانیه خمیازهی بلند و کشداری میکشیدند .دلش میخواست همان
لحظه بلند شود و کنار سباستین بنشیند و همهچیز را برایش توضیح

بدهد؛ اما چنین چیزی ممکن نبود؛ زیرا هنوز نگاههای گاهوبیگاه و دزدکی
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تیارا را بر روی خودش احساس میکرد .پس از چند دقیقه کشمکش

درونی ،باالخره از تصمیمش منصرف شد .نگاهی به چشمان باز و خیرهی

مایکل انداخت ،میدانست که او نیز همچون خودش خواب به
چشمهایش نمیآید؛ چون هردوی آنها تمام بعد ظهر را خواب بودند.

 -انگار خوابت نمیبره.

مایکل که طاقباز و درست در کنارش دراز کشیده بود ،سرش را برگرداند و
پچپچکنان گفت:
 -درست عین خودت.

روبی لبخند دنداننمایی زد که قلب مایکل در سینه فرو ریخت و سپس

گفت:
 دارم فکر میکنم. -به چی؟

 به همون چیزی که تو فکر میکنی.مایکل با لبخند معناداری گفت:

 امکان نداره تو هم به همون چیزی که من فکر میکنم فکر کنی.روبی که متعجب شده بود ،پرسید:
 مگه داری به چی فکر میکنی؟!مایکل با لبخند جذابی گفت:

 به طرز برگزاری مراسم ازدواجمون!روبی هاجوواج ماند ،چند لحظه صدایی به جز تقوتوق درون آتش شنیده
نشد.

آنگاه روبی با شگفتی گفت:

 باورم نمیشه! جدی داشتی به همین فکر میکردی؟مایکل فوری گفت:

 معلومه ،داشتم به این فکر میکردم که اگه تو شب ازدواجمون چندتاپری کوچیک دور سرت چرخ بزنن تو چقدر خوشگلتر بهنظر میای.
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مایکل بیتوجه به دهان باز روبی جلو رفت و به شدت شروع به ابراز

عالقه به او کرد؛ اما پس از چند ثانیه دستهای روبی شانههایش را به
عقب هل داد و آن دو از یکدیگر جدا شدند.
مایکل با کنجکاوی به او نگاه کرد؛ اما تمام توجه روبی به تکان مختصر

دستهای سباستین بود که به نظرش تا چند ثانیهی پیش صاف بودند و
اکنون به حالت مشت درآمده بودند.
روبی برای آنکه مایکل را منحرف کند ،با چشم و ابرو به تیارا و سباستین
اشاره کرد.

مایکل که به ظاهر قانع شده بود ،آهی کشید و لبخندزنان گفت:

 بعد از این جنگ ،مراسم رو برگزار میکنیم؛ با شکوه ،پرنور و رنگارنگ. -مایکل!

مایکل بیتوجه به روبی ،ادامه داد:
 همهچیز به بهترین نحو ممکن پیش میره .تو یه لباس بلند و سفیدمیپوشی ،درست عین یه الههی واقعی و من...
 -مایکل! خواهش میکنم!

مایکل به روبی خیره شد و او با ناراحتی گفت:
قراره یه جنگ در بگیره ،اون هم درست در زمانی که ما نیستیم ،متوجه
ِ
هستی که ممکنه چه اتفاقی...
 معلومه که مطمئنم! فکر کردی این فقط خود تویی که داری به ایناحتمالها فکر میکنی؟
روبی فوری خواست حرفش را اصالح کند؛ اما مایکل به او مهلت نداد و با

آرامش خاصی گفت:

 میدونم که ممکنه هرکدوم از دوستان و عزیزانمون رو از دست بدیم.میفهمم که چقدر وحشتناکه ،ما اینجا و تو یه جای امن باشیم و
دوستانمون در خطر ...من هم دارم عذاب میکشم.
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مایکل لحظهای مکث کرد و در حالی که صورت روبی را که از شدت بغض
منقبض و سرخ شده بود نوازش میکرد ،ادامه داد:

 اما دلم میخواد خیالبافی کنم و برای یه شب عالی و پر از آرامش رؤیابسازم .از اینکه همهش تو ترس و نگرانی باشم و تو رو ناراحت و داغون
ببینم خسته شدم ،باور کن روبی که منم خسته شدم ،دوست دارم تموم

شه ،فقط تموم شه!
یک قطره اشک از گوشهی چشمهای روبی چکید و در حالی که سرش را
روی سـینهاش میگذاشت ،زمزمهکنان گفت:

 چقدر خوبه که برگشتی .اگه تو نبودی ،من نمیدونم چطور باید از ایندورهی سخت میگذشتم.
مایکل در جواب او شانههایش فشار داد و روبی نیز دیگر حرفی نزد.

آ*غــ*ـوش مایکل برایش حکم یک پناهگاه راحت و امن را داشت و

راحتی و امنیت تنها چیزی بود که همیشه میتوانست مایهی آرامش و
آسایش انسان باشد.

مایکل شروع به ن*و*ا*ز*ش موهای مواج روبی کرد و روبی پس از چند
دقیقه احساس کرد چشمهایش سنگین و گرم شدهاند ،جداشدن روح از
بدنش و واردشدن به عالم بیخبری را حس میکرد؛ اما قبل از آنکه
بخواهد در خوابیعمیق فرو برود ،نجواکنان گفت:

 مایکل؟ -بله؟

روبی به سختی دهانش را از هم باز کرد و گفت:

 -دوستت دارم.

پس از آن ،دیگر فرصتی برای صحبت بیشتر نماند ،روبی حتی جواب
مایکل را نشنید و خیلی زود به خواب فرو رفت.

***
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در بسیاری از مواقع انسانها از جنگ و خونریزی گریزانند .گاهی اوقات

حتی فکر آن نیز رعب و وحشت را در وجودشان میاندازد و خواب و

کامال متفاوت بود .او
خوراک را از آنها میگیرد؛ اما برای روبی همهچیز
ً
برخالف طبیعت همهی مردمان عادی دیگر ،اکنون از ِ
ته قلبش آرزو میکرد
پیش رو برساند.
که هرچه زودتر بتواند خود را به جنگ
ِ
صبح آن روز وقتی از خواب بیدار شد ،اولین جملهای که به ذهنش رسید،

این بود« :فقط دو روز دیگه باقی مونده».
و همین جمله چنان وحشتی در وجودش انداخت که حتی نتوانست لـب

به غذا بزند.

وقتی وارد فضای سرسبزی که پر از درختهای کاج بود ،شدند صدای
قاروقور شکمش بلند شد؛ اما با وجود گرسنگی شدیدش کوچکترین میلی

به خوردن و آشامیدن نداشت .تنها چیزی که میخواست این بود که هر
چه زودتر به مرداب برسند ،تونی برک و گلهاش را پیدا کنند و بیمعطلی
به کوهستان برگردند؛ اما حتی در فکر و خیال هم راهی بسی دشوار و

ناهموار به نظر میرسید.
 -روبی!

با شنیدن صدای تیارا به عقب برگشت .او از سباستین و مایکل جلو زده و
اکنون در فاصلهی چند سانتیاش ایستاده بود.

روبی با تردید به او خیره ماند و خیلی زود متوجه شد که نگاهش لبریز از

نیش و کنایه است .در یک لحظه قلبش در سینه فرو ریخت و چهرهاش
پژمرده شد.

منتظر ماند تا تیارا شروع به صحبت کند و در همان حال خود را برای

کنایههای بسیار آماده کرد؛ اما تیارا که همچون او چشمهایش تنگ شده
بود ،چند لحظه مکث کرد .در آن لحظات حساس چهرههایشان چنان

شبیه به هم شده بود که روبی بیاراده چشمهایش را گرد کرد.
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پس از چند لحظه تیارا شروع به صحبت کرد و خوشبختانه کوچکترین

نشانهای از طعنه در گفتارش پیدا نشد .شاید به آن دلیل که از چهرهی

روبی نیز چنان فالکت و بیچارگی میبارید که دل هرکسی به رحم میآمد.
او نگاهی به موهای پریشان و گودی چشمهای روبی انداخت و با صدای

آرامی ،بیمقدمه گفت:

 من همهچیز رو میدونم.روبی تکان محکمی خورد؛ اما حرفی نزد.
تیارا که با دقت به او نگاه میکرد ،پس از چندین ساعت لبخندی زد و

گفت:

 اینم میدونم که تو هیچوقت اون رو به چشم دیگهای نگاه نکردی ،توفقط به مایکل عالقهمندی.

روبی با چهرهی جدی فوری گفت:
 آره ،من فقط به اون عالقه دارم.تیارا که شرمنده شده بود ،گفت:
 میدونم! حاال دیگه مطمئنم؛ اما من که از گذشتهی شما خبر نداشتم،حاال هم که سباستین گفت که دیگه احساسی به تو نداره.

روبی چنان گردنش را بلند کرد که صدای تقوتوقش درآمد و نتوانست
جملهی آخر او را درست تشخیص بدهد .در حالی که به طرز واضحی جا
خورده بود ،از او پرسید:

 سباستین همچین حرفی بهت زد؟ دیروز؟!تیارا لبخندی زد و گفت:

 اوهوم .آخه میدونی وقتی دنبالم اومد و دلیل ناراحتیم رو پرسیدنتونستم مقاومت کنم و همهچیز رو بهش گفتم .راستش وقتی فهمید تو
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به دروغ گفتی که دوست دختر داره ،خیلی عصبیشد ،بعدش هم گفت که
بینتون چی گذشته ،آخرش هم از احساس واقعیش برام تعریف کرد و

گفت که دیگه هیچ عالقهای به تو نداره.
روبی که از وراجی تیارا کالفه شده بود ،با عصبانیت زیر لـب گفت:

 -پسرهی احمق!

مثل روز برایش روشن بود که سباستین برای انتقام از او چنین حرفهایی
را زده است؛ با این حال خوشحال بود که او ناخواسته و بیخبر از
همهچیز ،تیارا را قانع کرده و او را از خود نرنجانده است.

روبی که خشمش درونش را میسوزاند ،سرش را پایین انداخت و سعی

کرد نقاب بیتفاوتیاش را به چهره بزند؛ اما وقتی سرش را بلند کرد با
منظرهای روبرو شد که باعث شد رنگش مثل گچ سفید و سر جایش
خشک شود.

تیارا که درست مقابل او ایستاده بود و به پشت سرش دید نداشت ،با
خوشرویی بشکنی در هوا زد و گفت:

 -هی! یهو چت شد؟

همان موقع بود که سباستین و مایکل نیز به آنها رسیدند.
تیارا خواست به آنها بگوید که روبی همچون مجسمه ثابت و بیحرکت
مانده است؛ اما وقتی درست همان حالت را در صورت آن هم مشاهده

کرد ،عصبی شده و در حالی که به عقب برمیگشت ،گفت:
 -هیچ معلوم هست شماها چتون شده؟

دهان تیارا لحظهای از تعجب و وحشت باز ماند ،سپس او نیز همانند سه
نفر دیگر خشکش زد.

چند متر دورتر از جایی که آنها ایستاده بودند ،دهها مانتیکور رژه
میرفتند و با صدای بلند غرولند میکردند.

(مانتیکور یا مردخوار موجود افسانهای از گونههای شیمر یا همان کایمرا
است .این جانور سر و صورت یک انسان (اغلب مرد) و چشمان خاکستری
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دارد و بدن قهوهایرنگ به شکل شیر و دم آن مانند عقرب و گاهی اوقات

اژدها میباشد ،اندازهی این جانور از شیر بزرگتر و از اسب کوچکتر است
و بدنش کمی درشت تر از شیر است .شکار مانتیکور در افسانههای
اروپایی بسیار جذّاب است .وی ابتدا با نیش دم عقربمانند خود زهری
کشنده به شکار تزریق میکند و دردی در وجود او ایجاد میکند ،سپس

وقتی مطمئن شد که شکار دیگر قدرت حرکت ندارد قسمتی از گوشت او
را میکند و به کناری میاندازد.
زهر خودبهخود از زخم بهوجود آمده خارج میشود .سپس مانتیکور در

حالی که آواز الالییمانندی را زمزمه میکند شکار را می بلعد.

سر شیر و
مانتیکورها از نژاد شیمرها هستند ،شیمرها موجوداتی با بدن و ِ
یک کلهی دیگر بز و دم اژدها یا مار .آنها خود انواع گوناگونی دارند و در
میان آنها مانتیکورهای قهوهای و مانتیکورهای بالدار نیز وجود دارند.

مانتیکورهایی که بال دارند نمیتوانند دم اژدها داشته باشند).
تیارا با اطمینان از آن که مانتیکورها هنوز حضور آنها را احساس

نکردهاند ،قدمی به عقب برداشت و دست سباستین را گرفت و با صدای
بسیار آهستهای گفت:
 برین پشت این درخت ،زود باشین.سباستین که رنگ پریده بود ،نگاه کوتاهی به روبی انداخت و دستش را

گرفت.

مایکل چشمغرهی کوتاهی به او رفت و در حالی که سعی میکرد روبی را
یک سانت از جای خود تکان بدهد ،زمزمهکنان گفت:

 -روبی زود باش ،باید پنهان شیم.

اما روبی قادر نبود از جایش تکان بخورد .در لحظهی اول چنان از دیدن
آن موجودات که شباهت بسیاری به کایمراها داشتند یکه خورده بود که

اکنون تمام بدنش بیحس شده بود.
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سباستین که لرزش دستهای ظریف او را حس میکرد ،بیتوجه به نگاه

غمگین تیارا با نگرانی پرسید:

 روبی ،چی شده؟ حالت خوبه؟ -تا ما رو ندیدن باید پنهان شیم.

تیارا با دلخوری این را به سباستین گفت تا توجهش را به خود جلب کند؛
اما نه او و نه مایکل بی آنکه کوچکترین واکنشی از آنکه صدای تیارا

شنیدهاند از خود نشان بدهند ،با روبی صحبت میکردند.
روبی که نمیتوانست جلوی لرزش بدنش را بگیرد ،با زور و زحمت کلمهها
را پشت سر هم ردیف کرد و گفت:

 من خوبم.سپس خود را به مایکل سپرد و همراه او به پشت درختی که تنهی پهنی

داشت و میتوانست به راحتی آنها را از دید مانتیکورها پنهان کند ،پناه
برد.
سباستین با خشم دستش را از دست تیارا بیرون کشید و به جای آن

بازویش را گرفت و با خشونت او را به پشت درخت کشاند.

تیارا بی آنکه به درد بازویش اعتراضی کند ،روی زمین نشست و ناگهان
احساس فروریختن چیزی را در قلبش احساس کرد؛ همچون جسم
سنگینی که با شدت رها شود.

سباستین به محض پنهانشدن به روبی نگاه کرد که با تکیه به درخت،
آهسته لغزید و پایین رفت .میتوانست دلیل بهت و حیرت او را درک
کند ،حتی خودش هم برای چند ثانیه گمان کرده بود تمام آن کایمراهایی

که به سختی بسیار نابود کردهاند ،زنده شده و در مقابلشان قرار گرفتهاند.
مایکل روبی را صدا زد و سباستین در مقابل او روی زمین نشست ،روبی
که کمکم از حالت شوک بیرون میآمد ،چشمهایش را بر هم فشرد و با
صدای ضعیفی گفت:

 فکر کردم خودشونن ،برای چند ثانیه واقعاً فکر کردم خودشونن.][Type here
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مایکل که هنوز آثار ترس و وحشت را در صورت او تشخیص میداد،

نفسش را پرحرص بیرون فرستاد.
سباستین با لحن خشکی گفت:

 منم تو لحظهی اول همین فکر رو کردم.مایکل با کالفگی گفت:

اصال اینجا چیکار میکنن؟
 اما چطور انقدر شبیه اونا هستن؟ً
ناگهان صدایی گفت:

 چون اونا از نژاد کایمراها هستن ،رفتارها و شکلشون یهکم متفاوته؛ امادر واقع همونقدر خطرناکن ،محض اطالع غذای موردعالقهشون هم

ِ
گوشت انسانه!

وقتی صحبتهای تیارا تمام شد ،روبی ،سباستین و مایکل چند لحظه
مبهوت ماندند.

سپس روبی به آهستگی گفت:
 چرا اینجان؟ یعنی اونا به ارتش نارسیسا ملحق نشدن؟این بار هم تیارا بود که جواب او را داد:

 تا جایی که من میدونم نه ،اونا بیطرف موندن.تیارا که ماتمزده و غمگین بود ،پوزخندی زد و گفت:

 -حتماً حاال خیلی خوشحالن که بیستسال پیش حماقت نکردن؛ چون

من شنیدم که ملکهی آینده کلک همهی کایمراهایی رو که آزاد شده بودن

کند.
در این لحظه ،روبی ،مایکل و سباستین نگاههای معناداری ردوبدل کردند.

روبی درحالی که سعی میکرد عادی باشد ،پرسید:
 -منظورت از ملکهی آینده چیه؟

 همون کسی که پرنسس لیانا انتخابش کرده بود یا بهتر بگم ،پوسایدون،آره بابا ،همه از قصهی نفرین هیدس و دخالت به موقع پوسایدون خبر

داریم.
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دهان روبی از تعجب باز ماند .اکنون دیگر مانتیکورهایی را که در اطراف

پرسه میزدند فراموش کرده بود.

مایکل که در کنارش نشسته بود ،نیشخندی زد و جوری که فقط روبی و
سباستین صدایش را بشنوند ،گفت:

 ملکهی آینده ،پس به این اسم میشناسنت!روبی با حرص به بازوی او کوبید و زمزمهکنان گفت:
 خفه شو!سباستین بحث را عوض کرد و از تیارا پرسید:

 -تو این چیزا رو از کجا میدونی؟

 این چیزا رو فقط من نمیدونم ،تمام مردم جانیل در مورد ملکهی آیندهحرف میزدن ،یکی از مهمترین دلیلهایی هم که من رو به سمت

آدونیس کشوند ،خود اون بود .دوست دارم برای یه بار هم که شده

ببینمش.
روبی با شنیدن این حرف ،بیاراده لبخند زد.

در چهرهی تیارا اشتیاق و عالقهی خاصی نسبت به قهرمان رویاهایش

موج میزد .ناگهان مایکل با صدای بلندی گفت:
 پس مطمئنم خیلی خوشحال میشی اگه بشنوی... -هیس!

تیارا ،سباسیتن و مایکل برگشتند و به روبی که با وحشت انگشت

اشارهاش را روی بینیاش گذاشته بود ،خیره شدند.
در چهرهاش اضطراب و نگرانی موج میزد؛ اما مایکل بیتوجه به حالت

او با همان صدای بلند گفت:
 -چی شده؟

ناگهان صدای خرخر خفیفی درست در نزدیکی آنها بلند شد و باعث شد

هر چهارنفرشان همچون مجسمههایی بیجان ،ثابت و بیحرکت بمانند.
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مایکل که حاال دیگر دلش مثل سیروسرکه میجوشید ،آب دهانش را به
زحمت قورت داد و با صدای لرزانی پرسید:

 شما هم شنیدین؟الزم نبود هیچکس جوابی بدهد؛ زیرا آن صدای هراس انگیز چنان واضح

بود که بیشک بقیه نیز آن را شنیده بودند ،چنان رنگ از رخشان پریده
بود که انگار سالها از مردنشان میگذشت.

تیارا که دورتر از آنها نشسته بود ،پوست سفید و شفافش حاال کدر و
تیره به نظر میآمد .او با ترس به سباستین نگاه کرد؛ اما درست قبل از
آنکه بتواند یک کلمه با او حرف بزند ،نفس د*ا*غ*ی را بر پوستش

احساس کرده و صدای خرخر عجیبی به وضوح در گوشش پیچید .تیارا که
جرئت تکانخوردن را نداشت ،نگاهش را به سباستین دوخت و با دیدن

صورت رنگپریدهی او ،قلبش در سینه فرو ریخت.

روبی که درست روبروی تیارا ،هنوز روی زمین نشسته بود ،با وحشت به
نقطهای درست پشت سر تیارا خیره ماند و نفسش را در سینه حبس کرد،
سر بزرگ مانتیکور درست از پشت درخت بیرون آمده و تنها
ِ

چندسانتیمتر با سر تیارا فاصله داشت.

هیچکس جرئت حرکتکردن را نداشت ،شاید بهخاطر همین هم بود که
مانتیکور تا آن لحظه هیچ واکنشی نشان نداده و سر تیارا را نبلعیده بود.

سباستین با حرکت چشمها و دستهایش تیارا را به خونسردی و

آرامش تشویق میکرد و تیارا که تمام اعضای بدنش به لرزش افتاده بود،
با تمام وجود سعی میکرد آرام باشد.

مایکل جوری پوست لبش را میجوید که به خونریزی افتاده بود .قلب
روبی با سرعتی سرسامآور میزد .ثانیهها به کندی گذشتند و آنگاه
سباستین با سرعتی سرسامآور جلو رفت و با یک حرکت تیارا را کنار زد و

خود را روی هیکل عظیم مانتیکور انداخت و قبل از آنکه نعرهی خشمآلود
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حیوان بلند شود ،کف دستهایش را که انگار جریان صاعقهمانندی از آن

بیرون میزد روی گردنش قرار داشت.

بدن مانتیکور با سرعتی غیرقابلکنترل به لرزش افتاد؛ درست مثل آنکه
دچار حملهی صرع شده باشد .در مقابل چشمهای حیرتزدهی تیارا ،روبی
و مایکل پوست بدنش چروکیده و جمع شد و چشمهای براقش از حدقه

بیرون زد ،سپس تکان محکمیخورد و ناگهان بیحرکت ماند.
سباستین که هنوز با خشم دستش را روی گردنش فشار میداد ،با
کامال بیجان شده است ،از روی بدنش بلند شد
اطمینان از آنکه مانتیکور
ً
و با احتیاط از کنار ُدم عقربمانندش گذشت و از تیارا پرسید:
 -حالت خوبه؟

تیارا که توان حرفزدن را نداشت ،فقط سرش را تکان داد؛ اما چند ثانیهی

بعد در کمال شگفتی و حیرت به گریه افتاد و با سر خود را در آ*غــ*ـوش
سباستین رها کرد.
سباستین که از این حرکت ناگهانی جا خورده بود ،با همدردی چند ضربه

به پشت او زد .مایکل و روبی حیران مانده بودند.
***

رهبری ِادوارد
چند ساعت بعد به راه خاکی کوهستان رسیدند .روبی با آنکه میدانست

چندین ساعت دیگر راه باقی مانده است؛ اما از دیدن صخرهها و

سنگهای کجوکولهای که در اطرافشان بود ،خوشحال و خرسند شد؛ زیرا
این نشان میداد که دیگر چیزی به پایان راه نمانده است.

تیارا و سباستین چندمتر جلوتر از آنها دوشادوش یکدیگر راه میرفتند.
روبی آه عمیقی کشید .همان لحظه مایکل در گوش سمت راستش گفت:

 -انگار حسابی با هم جور شدن.

روبی که گوشش بهخاطر برخورد نفسهای مایکل به خارش افتاده بود ،با

بیاعتنایی گفت:
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 -اوهوم.

مایکل که دوست داشت به نتیجهای بهتر از یک اوهوم برسد ،بحث را

بیشتر باز کرد و گفت:
 سباستین هم بهش توجه نشون میده ،مگه نه؟روبی با بیحوصلگی گفت:

 فکر کنم.مایکل مرموزانه ادامه داد:
 توجهش به تیارا یهه جورخاصیه ،میدونی چی میگم؟ یعنی...روبی با کالفگی گفت:

 خب آره ،شاید! ولی مطمئنم اگر هرکس دیگهای جای اون بود،سباستین نجاتش میداد.
مایکل با عصبانیت گفت:

 منظورت از هر کسی کیه؟روبی با حرص و ناراحتی جواب داد:

ِ
خود تو!
مثال شاید
 چه میدونم،ً

مایکل نگاه مشکوکی به او انداخت و با انزجار گفت:

 حاضرم بمیرم؛ ولی جای تیارا نباشم و کسی مثل اون نجاتم...روبی با صدای بلند به میان حرفهای او پرید و گفت:

 اما تا جایی که من یادم میاد اون یه بار جونت رو نجات داده و فکر کنمتنها کاری که تو باید انجام بدی اینه که بری و ازش تشکر کنی.
مایکل پوزخند وحشتناکی زد و گفت:
 تنها کاری که من انجام میدم میدونی چیه؟ اینکه هرگز نذارم دستهایبرقی اون بهم بخوره.
روبی که از وقاحت مایکل دهانش باز مانده بود ،فریاد زد و گفت:
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 اون جون همهمون رو نجات داد!مایکل با صدایی بلندتر از او جواب داد:
 در واقع جون خودش رو نجات داد ،در ضمن با اون رعدوبرقی که به راهانداخته بود ،ممکن بود بقیهشونم رو هم بکشونه اونجا.
 تنها کاری رو که از دستش برمیاومد انجام داد.مایکل که خونش به جوش آمده بود ،ناگهان ایستاد و فریاد زد:
 تو داری از اون دفاع میکنی.روبی که جا خورده بود و توقع چنین حرفی را نداشت ،سر جایش
خشکش زد ،سپس چند ثانیه مکث کرد و بیمقدمه گفت:
 بهنظرت چقدر دیگه به مرداب مونده؟نگاه خیرهی مایکل لبریز از خشم و غضب بود .کمی جلوتر از آنها ،تیارا و
سباستین که در سکوت کنار یکدیگر راه میرفتند ،لحظهای به عقب

برگشتند آنگاه دوباره رویشان را برگرداندند.

تیارا که بهخاطر سرما بینیاش سرخ شده بود ،لبخند کــ*ـمرنگی زد و
گفت:

 فکر نمیکنم بحثشون جدی باشه.][Type here
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سباستین از قصد حرف او را نشنیده گرفت؛ اما وقتی صورت گرد تیارا

مقابل صورتش قرار گرفت ،به سردی گفت:
 -منم همینطور.

تیارا دوباره شروع به راهرفتن کرد و ادامه داد:

 میدونی همهش کار عشق و عالقهست ،اونه که همهی این کارها رومثال مامان من...
میکنه؛
ً

سباستین به میان صحبتهای او پرید و گفت:

اصال برام جالب نیست که از زندگی
 باور کن تیارا ،تو این موقعیتً
شخصی دیگران سردربیارم.
تیارا که تمام شوقش فروکش کرده بود ،با صدای آهستهای گفت:
 معذرت میخوام ،من فکر کردم جالبه که بدونی کسی که دوسش داشتیاالن چه حالی داره.

 پس اشتباه کردی ،درسته؟سباستین با خشم نگاه از او گرفت.

و در همان لحظه تیارا احساس کرد چیزی از وجودش کنده شده و برای

همیشه از او جدا شد.
ضعف و بیحالی را بهطور ناگهانی در تکتک سلولهای بدنش حس
کرد؛ اما تمام اینها فقط یک احساس نبود ،او به حقیقت متوجهی
خالیشدن قسمتی از وجودش شده بود.

تیارا با نگرانی دستش را روی قلبش گذاشت .سباستین که متوجهی او
نشده بود ،با عصبانیت به راه مقابلش خیره شده بود.

تیارا چند ثانیه مکث کرد و زمانی که مطمئن شد بدنش کــ*ـمرنگتر از

قبل نشده است ،نفس عمیقی کشید و شروع به صحبت کرد .به محض
اینکه شروع به حرفزدن کرد ،سباستین متوقف شده و بی آنکه برگردد و
به او نگاه کند ،به صحبتهای او گوش داد:
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 فقط میخواستم بهت بگم اگه قرار نباشه اتفاق بیفته ،نمیفته و تو اگههنوز عاشق روبی باشی...

سباستین به سرعت برگشت؛ اما قبل از آنکه بتواند حرفی بزند ،تیارا لبخند
زورکی زد و با اطمینان گفت:

 میدونم که بهم دروغ گفتی ،من نگاههات رو به اون دیدم و میبینم؛ اماتو نباید اینطوری تباه بشی ،تو میتونی کاری کنی که از این بند رها
بشی.
سباستین با کنجکاوی به او نگاه کرد؛ انگار که خود او هم مدتها به دنبال

راهی برای خالصشدن بود؛ اما درست قبل از آنکه تیارا بتواند راه نجاتی
را به او نشان بدهد ،روبی و مایکل دواندوان به آنها نزدیک شدند.
دست در دست یکدیگر جلو آمدند ،سپس روبی که همچنان نفسنفس

میزد ،با خوشحالی گفت:

 اینجاست ،اینجا ،همونجاست!سباستین و تیارا پرسشگرانه به او خیره شدند.

روبی دوال شد ،پهلوهایش را مالید و راست ایستاد و گفت:

 اینجا همونجاییه که با اون غول غارنشین برخورد کردیم ،پس حاال بایداز همین مسیر برگردیم ،دیگه چیزی نمونده.
و به حقیقت دیگر چیزی به پایان راه نمانده بود .مرداب به آنها نزدیکتر

از آنچه بود که فکرش را بکنند.

آنها به سرعت از سراشیبی کوهستان پایین آمدند ،از راه خاکی گذشتند
و پس از گذشت چند ساعت وارد سبزهزار منتهی به مرداب شدند.
روبی که از خوشحالی باال و پایین میپرید ،فریادزنان گفت:

 دیگه چیزی نمونده ،دیگه آخرشه ،بدویین!اما این خواستهی زیادی بود؛ زیرا بقیه از شدت خستگی نا و رمق

نداشتند .مایکل که احساس میکرد زانوهایش را از پاهایش جدا کردهاند،

دهانش را باز کرد تا با ناراحتی چیزی بگوید؛ اما قبل از آن صدای نالهی
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دردناکی بلند شد و روبی اولین کسی بود که برگشت و صورت درهمرفتهی

تیارا را دید .تیارا خم شده بود و از درد ناله میکرد.

روبی با نگرانی به او نزدیک شد و از دیدن صورت رنگپریدهاش وحشت
کرد .او و مایکل نگاه معناداری به یکدیگر کردند و با کمک هم او را روی
زمین نشاندند.

سباستین که هنوز از همهجا بیخبر بود ،کنارشان ایستاد و پرسید:
 چی شده؟روبی که چشم دیدن او را نداشت ،با شنیدن صدای بم و لحن سردش

خشمگین شد و به سویش حملهور شد ،یقهاش را گرفت و با جیغ و داد
گفت:
 آخرش کار خودت رو کردی؟ نتونستی حتی برای یه مدت کوتاه هم کهشده مثل یه انسان رفتار کنی ،نه؟

سباستین که اخم کرده بود ،با تعجب به او خیره شد و دستش را روی
دست روبی که حاال به یقهاش چسبیده بود ،گذاشت.

مایکل هاجوواج مانده بود .تیارا که درمانده و دلواپس بهنظر میآمد،
دلش میخواست به روبی یادآوری کند که سباستین از هیچچیز خبر
ندارد؛ اما چیزی مانع شد و او فقط با نگرانی به ادامهی جروبحث آنها
گوش داد.

به ثانیه نکشید ،روبی که قصد کوتاهآمدن را نداشت ،فریادزنان گفت:

 تو باعث شدی به این روز بیفته ،اگه بالیی سرش بیاد...سباستین که از مدتها قبل سعی داشت خشمش را کنترل کند ،ناگهان از
کوره در رفت .دست روبی را با خشونت از یقهی لباسش جدا کرد و هل

محکمی به او داد ،روبی اندکی تلوتلو خورد و سپس با پشت به زمین
افتاد.
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مایکل که شاهد آن صحنه بود ،نعرهای زد و خواست به سباستین نزدیک
شود؛ اما تیارا مانع او شد و مایکل به دادن فحش بسیار رکیکی اکتفا کرد

و فوری از جا پرید تا روبی را از روی زمین بلند کند.
روبی که حیرت و بهتش درست به اندازهی خشم و نفرتش بود ،از جا

برخاست و خیره به آن چشمهای سیاه و بیروح ،زمزمه کنان گفت:

اصال شبیه جاناتان نیستی .اون گردنبند یه
 بقیه راست میگفتن ،توً
بهونه بود ،تو واقعاً آدم بدذاتی هستی.
روبی پس از گفتن این جمله خود را از آ*غــ*ـوش مایکل بیرون کشید و

کنار تیارا نشست .مایکل فحش دیگری به سباستین داد و در طرف دیگر
تیارا نشست.
تیارا با چهرهای غمگین به صورت بیحالت سباستین نگاه کرد که انگار

اصال در آنجا حضور نداشت .ثانیهای بعد با چشمهای خودش پرشدن
ً

چشمهای سیاه سباستین را دید و یک بار دیگر متوجه کمشدن نیروی
بدنش شد.

تا چند دقیقهی طوالنی هیچکس حرفی نزد ،حتی هیچکدام از جایشان
تکان نخوردند .تنها زمانی روبی سرش را بلند کرد که علفهای بلند و

یکدست اطرافشان تکان خورد و از پشت آنها یک کوتولهی اخمو و
بدخلق و پشت سرش صدها کوتولهی نیزهپرتابکن بیرون آمدند.

دهان مایکل از تعجب باز ماند و روبی بیاختیار از جایش بلند شد ،به آن

کوتولهی اخمو نزدیک شد و گفت:
 -ادوارد؟

ادوارد همانطور بود که آخرین بار او را دیده بودند ،ابروهای پرپشتش در
هم گره خورده بود.
لباس پشمی سبزرنگی پوشیده و روی آن جلیقهی سیاهی به تن داشت،

شلوار سیاهش نیز گشاد و رنگ و رفته بود و کاله کلفت و خزداری را روی
سرش گذاشته بود.
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سباستین که اکنون از حالت بهت و حیرت بیرون آمده بود ،جلوتر رفت و

کنار روبی ایستاد.

روبی بی آنکه توجهی به او نشان دهد ،نگاهی به کوتولههای کنجکاو و
یک شکلی که پشت سر ادوارد ایستاده بودند انداخت و گفت:

 -شما اینجا چیکار میکنین؟

ادوارد که با حالت عجیبی به روبی خیره مانده بود ،ناگهان در مقابلش
زانو زده و گفت:
 -ملکه!

پشت سرش باقی کوتولهها نیز همان کار را تکرار کردند و زمزمهکنان

گفتند:
 -ملکه.

روبی که توان حرفزدن را نداشت و چشمهای قهوهایاش گشاد شده

بود ،متوجه شد شخصی کنارش ایستاد و گفت:
 -اوه!

مایکل ضربهای به پهلوی روبی زد و نجواکنان اضافه کرد:
 اونا میدونن.سباستین نگاه کوتاهی به کوتولهها انداخت و سپس سرش را برگرداند و
به تیارا نگاه کرد که رنگش پریده بود و نمیتوانست چشم از روبی بردارد.

پس از چند دقیقه روبی نفس عمیقی کشید و با کــ*ـمرویی پرسید:
 -ولی شما از کجا فهمیدین؟

ادوارد که زانوهایش درد گرفته بود ،بالفاصله از جا پرید ،پشت سرش

بقیه نیز از جا برخاستند و با عالقه و کنجکاوی سرک کشیدند تا روبی را
بهتر ببینند .او با صدای زیری پاسخ داد:
 خبرهای آدونیس رو شنیدیم ،فهمیدیم که قراره جنگ بزرگی در بگیره ،بهعالوه متوجه شدم که مردم کالینوس هم برای کمک به شما داوطلب

شدن ،مگه میشد که ما نیایم؟
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روبی که گیج شده بود ،پرسید:

 کی بهتون گفت که قراره جنگ بشه؟ادوارد بینی بزرگش را خاراند و گفت:
 -از یه گرگینه که توی جنگل پرسه میزد شنیدم .آخه اونا اطراف مرداب

زندگی میکنن ،انگار تازه اخبار آدونیس رو شنیده بود .اون گفت که یکی
از دوستانش به اسم تونی برک اهل آدونیسه و میخواد خودش رو به

ملکهی آینده برسونه.
روبی با شنیدن نام تونی برک همهچیز را از یاد برد و گفت:

 اون گرگینه گفت که تونی برک میخواد خودش رو به آدونیس برسونه؟ بله.روبی با تعجب به مایکل خیره ماند و آن دو چند لحظه به یکدیگر نگاه

کردند ،سباستین از ادوارد پرسید:

 یعنی تونی برک به آدونیس برگشته؟ادوارد این بار بیحوصلگی جواب داد:

 آره ،بقیهی دوستانش هم قراره برن ،اونایی که اهل کالینوس و آدونیسهستن.
 اونا کی حرکت میکنن؟ -هفتهی دیگه ،شاید هم زودتر .ما هم بهخاطر همین داشتیم میرفتیم

اونجا .االن یک هفتهست که حرکت کردیم .دیشب به کوهستان رسیدیم.
همه با هم برای کمک به شما اومدیم.

ادوارد جملهی آخرش را به روبی گفت و باعث شد او تا حد قابل
مالحظهای معذب شود.

اما سباستین که انگار هنوز سؤالهایش تمام نشده بود ،با عجله از او
پرسید:

 شماها از کجا فهمیدین ملکه اینجاست؟روبی با حرص گفت:
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 -من که ملکه نیستم.

ادوارد با گیجی چند لحظه به روبی نگاه کرد ،سپس چشمهایش را تنگ

کرد و در جواب سؤال سباستین گفت:
 -ما نمیدونستیم؛ یعنی زمانی که توی اردوگاه بودین نمیدونستیم که

داریم به کی کمک میکنیم؛ اما همون گرگینه که اسمش توماس بود بهم
گفت که چندماه پیش که سربازای نارسیسا به اینجا حمله کردن تا

کالینوس رو نابود کنن از یه پسر چشمآبی شنیده که شما توی مارالنا
هستین .اولش مطمئن نبودم؛ اما وقتی بهم از مشخصات ظاهری شما

گفت همهچیز رو فهمیدم ،فهمیدم که من و کارگرانم میزبان چه انسان
بزرگی بودیم.

پس از این سخنرانی طوالنی ،روبی نفس کالفهای کشید و مایکل که فقط

یک قسمت از حرفهای ادوارد را فهمیده بود ،با صدای بلندی گفت:

 دین بوده ،یعنی اونا با یه گرگینه روبرو شدن؟ پس چرا چیزی بهموننگفت؟

روبی که از اتفاقات پیشآمده سردرگم شده بود ،دستش را روی صورتش

کشید .آنگاه برای اولین بار در آن چند دقیقه نگاهی به تیارا انداخت و در
حالی که به او نزدیک میشد ،گفت:
 خب ،ما هیچوقت ازش نپرسیدیم ،مگه نه؟سپس لبخند کــ*ـمرنگی به تیارا زد و گفت:

 حالت خوبه؟تیارا که هنوز در شوک و ناباوری غوطهور بود ،به آهستگی گفت:

 پس تویی ،خودتی! من میخواستم این همه راه رو به آدونیس برم تاتو رو ببینم؛ در حالی که االن سهروزه کنارتم و خودم خبر ندارم.
تیارا ناباورانه خندهای کرد و از روبی پرسید:

 -چرا بهم نگفتی؟

روبی کنار او نشست ،چند ثانیه به سؤالش فکر کرد و سپس گفت:
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اصال
 نمیدونم؛ یعنی هیچ دلیل خاصی نداشت .راستش من اولشً
نمیدونستم که تو برای چی میخوای به آدونیس بری ،بعدش هم بعد از
اصال فرصت نشد تا راجع بهش
ماجرایی که توی جنگل پیش اومد
ً

صحبت کنیم.

تیارا سرش را تکان داد و لبخند عمیقی به او زد؛ اما بعد با بیحالی سرش

را روی شانهی روبی گذاشت و چشمهایش را بست.
روبی که نگران او بود ،رو به بقیه کرد و گفت:
 -خورشید داره غروب میکنه ،امشب رو اینجا میمونیم و فردا به مرداب

میریم.

همهی کوتولهها پس از شنیدن حرف او ،چنان که انگار دستور صریحی را
دریافت کرده باشند ،به او تعظیم کرده و درست در جایی که ایستاده

بودند ،روی زمین نشستند.

ادوارد نیز تا کــ*ـمر خم شد و سپس به باقی افرادش پیوست.
مایکل با جدیت به روبی نزدیک شد و کمک کرد تا تیارا را روی زمین

بخوابانند .پس از آنکه تیارا به خواب عمیقی فرو رفت ،سباستین آتش
بزرگی برپا کرد و روی زمین نشست.
روبی و مایکل بی آنکه کوچکترین توجهی به او نشان دهند ،به یکدیگر
نزدیک شدند تا در مورد اطالعات تازهای که به دست آورده بودند ،گفتگو

کنند .مایکل گفت:

 باورم نمیشه این همه راه رو بیخودی اومده باشیم .تونی برک برگشته بهاحتماال حاال هم همهشون دور هم نشستن و دارن به ما
آدونیس،
ً
میخندن.
روبی که چنین چیزی به نظرش محال میآمد ،گفت:
 -امکان نداره ،من که فکر میکنم همهی اونا دارن انتظار برگشتمون رو

میکشن.

][Type here

جدال نهایی

336

 بهنظرت اونا هم توقع دارن ما بقیهی گرگینههایی رو که دوست دارن توجنگ شرکت کنن با خودمون ببریم؟

 شک ندارم ما هرچه زودتر برگردیم بقیه خوشحالتر میشن؛ اما حاال کهفرصتش رو داریم باید باقی گرگینهها رو هم با خودمون ببریم .اینطوری

برای اونا هم بهتره؛ چون الزم نیست چند هفته توی راه باشن.

مایکل که به فکر فرو رفته بود ،سرش را تکان داد .چند لحظه بعد روبی با
نگرانی گفت:
 -فقط یه روز مونده ،باید عجله کنیم.

مایکل پچپچکنان گفت:

 نمیشه ،مگه نمیبینی همه چقدر خستهن؟ -استراحت مهمتره یا...

 روبی! تو اصال متوجه نیستی ،ما باید توان داشته باشیم که به مرداببرسیم ،درسته؟
روبی که بیخود و بیجهت دلش میخواست به همهچیز ایراد بگیرد و

بهانهتراشی کند گفت:

 ولی اگه جنگ شروع بشه اونوقت... اونوقت ما فقط باید امیدوار باشیم که همه در امن و امان باشن ،کاریبیشتر از این از دستمون برنمیاد.
روبی با حیرت گفت:

 چی؟اما مایکل بی آنکه کوتاه بیاید ،با قاطعیت گفت:

 ما داریم برای سرزمین و مردممون تالش میکنیم! انگار یادت رفته،بیشترین تاوان رو تو دادی .این تو بودی که ملکه رو برگردوندی ،پدرت
رو از دست دادی ،سباستین رو نجات دادی و ارتش رو توی جنگل رهبری

کردی؛ پس من متأسفم که باید بگم در این مورد کاری بیشتر از این از
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دستمون برنمیاد جز اینکه بقیهی گرگینهها رو به همراه کوتولهها در اولین
فرصت به کوهستان برسونیم.

روبی با درماندگی خواست حرفی بزند؛ اما مایکل نگاه از او گرفت و گفت:
 -من خیلی خستهم.

سپس دراز کشید و سرش را روی دستهایش گذاشته و چشمهایش را

بست.
روبی که دلخور و ناراحت شده بود ،نگاهی به اطرافش انداخت و متوجه
شد هیچکس به جز خودش هوشیار و مضطرب نیست ،حتی سباستین
هم در فاصلهی بسیار دوری از آنها استراحت میکرد.

او ناگهان این واقعیت را فهمید که فکرکردن به هدفی که دارد هیچچیزی
را عوض نمیکند و هیچ نتیجهای در پیش ندارد جز آنکه روحیهاش

تضعیف شده و توان و نیرویش از بین برود؛ بنابراین او نیز کنار مایکل

د*ر*ا*ز کشید و چشمهایش را بست؛ اما قبل از آنکه در خوابی ناآرام فرو
برود ،فشار دستهایی را احساس کرد که دورش پیچید و او را به خودش
نزدیکتر کرد.

مایکل در گوشش زمزمه کرد:
 شب بهخیر.***

 چقدر مونده تا برسیم؟این سؤالی بود که روبی از ابتدای راه از ادوارد میپرسید ،تا جایی که او را
به ستوه آورده و با تمام احترامیکه برای روبی قائل بود ،فریادزنان گفت:

 -دیگه چیزی نمونده!

سپس با آن جثهی کوچکش دوید و خود را به همنوعانش رساند.
روبی که از فریاد او جا خورده بود ،دهانش را باز کرد تا از او عذرخواهی

کند؛ اما قبل از آنکه بتواند حرفی بزند ،مایکل با لحن سرزنشآمیزی گفت:

 احساس میکنم ده سانت کوتاهتر از قبل شده.][Type here
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روبی که خسته و کالفه به نظر میرسید و چشمهایش پف کرده بود،

چندبار پلک زد و گفت:

 دست خودم نیست ،باور کن که... میدونم؛ ولی ببین روبی ،دیگه چیزی نمونده ،ما تا شب میتونیمخودمون رو به کوهستان برسونیم ،شک نکن.

روبی که نگرانیاش فقط این نبود ،برگشت و به تیارا نگاه کرد و بیمقدمه
گفت:
 اون ضعیف شده ،شاید جاناتان بتونه کمکی کنه.مایکل نیز نگاه کوتاهی به تیارا انداخت و گفت:

 امروز صبح که داشتی همهچیز رو به سباستین میگفتی حس کردمموضوع صحبتتون رو فهمید ،شاید اون...

االن سباستین به خودش فقط از سر ترحمه.
 میدونه که نزدیکی ِ درسته؛ اما این وسط تو هیچ تقصیری نداری ،مگه نه؟ تو از اوننخواسته بودی بهت عالقهمند بشه.

مایکل که از شدت خشم دندانهایش را روی هم میسایید ،به زور و
زحمت خونسردیاش را حفظ کرد و ادامه داد:
 در ضمن ،حال االن تیارا فقط بهخاطر رفتارهای اون دیوونهست،میفهمی؟ فقط بهخاطر اون!

تنها مسببش اونه ،باشه؟ تنها مسببش...

 خیلی خب مایکل ،فهمیدم!مایکل از صدای بسیار بلند و صورت برافروختهی روبی دریافت که چیزی
که باید را به او فهمانده است و لبخند رضایتآمیزی روی لـبهایش

نشست.
درست همان موقع صدای جیغ ریز و بلندی برخاست و روبی و مایکل را

از جا پراند .بالفاصله تمامیکوتولهها به جنبوجوش افتادند و دویدند و
پشت روبی سنگر گرفتند.
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روبی که از همه پیشتر بود ،با وحشت و هراس به مرد قویهیکلی که
ناگهان در مقابلش سبز شده بود نگاه کرد و گفت:

 تو کی هستی؟روبی که صدایش میلرزید ،سرفهای کرد و سعی کرد با جدیت به آن

صورت کثیف و لکهدار نگاه کند.

مردی که در مقابلش ایستاده بود ،نیمهبـرهنه بوده و بدنش همچون
گرگی پرمو بود ،موهای در هم گره خوردهاش تا عرض شانهاش میرسید.
او که با حالتی عجیب به روبی خیره مانده بود ،قدمی به جلو برداشت.

روبی که شجاعتش کمکم فروکش میکرد ،آب دهانش را قورت داد و تکرار
کرد:
 -گفتم تو کی هستی!

اما آن مرد همچنان به او خیره مانده بود؛ جوری که انگار به وسیلهای او را

خشک کرده بودند.
روبی حضور مایکل و سباستین را در دو طرفش احساس کرد؛ اما جرئت

تکاندادن گردنش را نداشت.

پس از چند ثانیه باالخره آن مرد تکان خورد و با صدای گرفتهای که شبیه
خرخر حیوانات بود ،گفت:
 -اسم من توماسه ،منتظر اومدنتون بودم ملکه.

روبی با شنیدن صدای او تمام موهای بدنش سیخ شد؛ اما سعی کرد بر

خود مسلط شود .همان لحظه شخصی لباسش را به سمت پایین کشید و
با صدای نهچندان آهستهای گفت:

 ملکهی عزیز ،این همون گرگینهای بود که بهتون گفتم ،یادتون میاد؟روبی سرش را تکان داد و کوشید تا لباسش را از چنگ ادوارد بیرون
بکشد ،سپس به آرامی سرش را بلند کرد و به مردی که به ظاهر چند
ساعتی بیشتر نبود که از تغییر شکلش میگذشت ،گفت:
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 -ازتون ممنونم ،من و دوستانم اومدیم تا کسانی رو که برای جنگ

داوطلب هستن با خودمون ببریم و ...خب ،انگار کمی دیر کردیم؛ چون...

 تونی سالها بود که از برگشت به سرزمینش ناامید شده بود؛ اما دوسال پیش ،وقتی با این پسر مالقات کرد و حرفهای اون رو شنید ،امیدی
رو که از دست داده بود دوباره به دست آورد ،اگر چه هیچکدوم از
احساساتش رو با اون در میون نذاشت ،مگه نه؟
توماس به مایکل نگاه میکرد که ماتومبهوت مانده بود ،او با تحیر
پرسید:

ِ
خود اون
 یعنی تونی برک از همون موقع منتظر یه نشونه بود؟! یعنیقصد داشت که بیاد و...
 همراه بقیه به جنگ نارسیسا بره ،بله ،تونی تشنهی ریختن خون اونشیطانه.

سباستین که تا آن لحظه سکوت کرده بود ،از او پرسید:
 -پس چرا شما باهاش نرفتین؟

توماس دست به سینه شد و گفت:

 تونی برک کسی بود که بیستسال پیش در گلهی ما پذیرفته شد .اون وچند تن از دوستانش که اهل آدونیس بودن ،از اینجا رفتن؛ ولی ما اهل
کالینوس هستیم و باید از رهبرمون اجازهی خارجشدن از سرزمینمون رو

بگیریم.

مایکل به تندی پرسید:
 -یعنی اون هنوز راضی نشده؟

توماس که هنوز آرام بود ،سرش را به نشانهی منفی تکان داد و قلب
روبی در سینه فرو ریخت.
اما بهطور ناگهان دستی در دست سردش قرار گرفت و او چهرهی

رنگپریدهی تیارا را دید که لبخند کــ*ـمرنگی بر لـب داشت .بیاراده
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دلگرم شد و به آن فکر کرد که آنها هنوز وقت کافی برای راضیکردن

رهبر گرگینهها را دارند.

روبی که سعی میکرد لبخند بزند ،سرش را تکان داد و گفت:
 -شاید ما بتونیم راضیش کنیم.

بنابراین همگی به سمت مرداب به راه افتادند .روبی و مایکل با دیدن
زمین سفتی که در یک شب مهتابی ،در کنار هم خـوابیده بودند ،لبخندی

زدند و دست یکدیگر را فشردند.
سباستین و تیارا پشت سر آنها حرکت میکردند و کوتولهها در حالی که

با یک دست بینی بزرگشان را گرفته بودند و مدام پیفپیف میکردند،
پشت سرشان میدویدند تا از قدمهای بلند آنها جا نمانند.
توماس که جلوتر از همه بود ،علفهای سربهفلککشیده را کنار زد و

دستش را به سمت روبی دراز کرد.

روبی لحظهای درنگ کرد ،سپس با شک و تردید دستش را در دست
بسیار بزرگ توماس قرار داد و قدم به محوطهای که درست پشت علفها

پنهان شده بود ،گذاشت.

در فضای بسیار بزرگی که مقابل آنها بود ،صدها چادر عظیم برپا شده و
هزاران مرد که همه از دم نیمهبـرهنه بودند و در جای جای محوطه آتش
برپا میکردند ،به این سو و آن سو میدویدند.

روبی که دهانش باز مانده بود ،دستش را به آرامی از دست توماس
بیرون کشید و خود را به مایکل رساند .مایکل دستش را دور او ح*ل*ق*ه

کرد ،همان لحظه شخصی ضربهای به پهلویش زد و آهسته گفت:

 -اینجا یه جوریه ،من که هنوز بهشون اطمینان ندارم.

این اولین بار در آن چند ساعت بود که سباستین با او حرف میزد؛ به
همین خاطر چند لحظهای طول کشید تا مایکل کینهاش نسبت به او را
کنار بگذارد و جواب بدهد:

 منم همینطور؛ ولی مگه چارهی دیگهای هم داریم؟][Type here
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سباستین که از این اوضاع ناراضی بود ،اخمهایش را درهم کشید و

خواست حرفی بزند که ناگهان نفس حبسشدهی روبی توجه آنها جلب
کرد.
مایکل که هنوز بازوی روبی را محکم در دست میفشرد ،رد نگاهش را

دنبال کرد و خیلی زود متوجه منبع ترس و وحشت او شد .اکنون همهی

انسانهای گرگنما دست از کار کشیده بودند و با حالت رعبانگیزی به
آنها نگاه میکردند .در صدر آنها نیز مردی ایستاده بود که خشم و
بیرحمیاز چهرهاش میبارید.

چشمهای سبز روشنش همچون گرگی درنده میدرخشید و موهای
بلوندش همچون انسانهای غارنشین پریشان و به هم ریخته بود،

بینیاش کشیده و نامیزان بود و لـبهای باریکش جوری بود که انگار
مدام پوزخند میزد.

سباستین و مایکل با دیدن او بیاراده دست تیارا و روبی را فشردند؛
جوری که صدای نالهی روبی بلند شد و مایکل با دستپاچگی فشار

دستهایش را کمتر کرد.

تیارا که رنگش پریدهتر از قبل شده بود ،خود را در آ*غــ*ـوش سباستین
پنهان کرد؛ اما روبی که میدانست چشم همه به اوست ،به ناچار خود را
جدی نشان داد و سعی کرد به آن چشمهای براق خیره بماند.

مردی که در فاصلهی چند قدمیآنها ایستاده بود ،جلوتر آمد .با
نزدیکترشدنش کوتولهها از سر و کول هم باال رفتند تا هرچه بیشتر از او
دور شوند.

جیسون ،رهبر گرگینههای سرزمین کالینوس ،خود را به روبی رساند و با

صدای بم و لحن نهچندان دوستانهای گفت:
 -جیسون هستم ،رهبر گرگینههای سرزمین کالینوس.

جیسون دستش را جلو آورد و مایکل با حالتی عصبی به او چشمغره رفت؛

اما روبی که قصد داشت هرچه سریعتر او را برای بردن افرادش راضی
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کند ،فوری دستش را جلو برد و به او دست داد .به محض لمس پوست

زمخت دست او ،احساس ناخوشایندی وجودش را پر کرد.

جیسون در حالی که لبخند کریهی بر لـب داشت و با حالتی چندشآور
سرتاپای روبی را برانداز میکرد ،دست روبی را کمیکشید و گفت:

 -از آشنایی با شما خوشبختم ،ملکهی آینده.

روبی میتوانست صدای نفسهای عصبی مایکل را بشنود؛ اما بدتر از آن
فشاری بود که جیسون مدام به دستش وارد میکرد.
او در حالی که سعی میکرد عادی رفتار کند ،دستش را از دست جیسون
بیرون کشید و قاطعانه گفت:

 ملکهی آدونیس همیشه ملکه کاترین هستن!جیسون ناگهان خندهی بلند و غیرطبیعی کرد و گفت:

زن پیر و از کار افتاده؟ گمون نمیکنم! مگه مردم آدونیس عقلشون
 اون ِرو از دست دادن که حکومت رو به یک پیرزن بسپارن؟
مایکل و سباستین با حالتی تهاجمی همزمان جلو آمدند؛ اما روبی با
دست مانع آن دو شد و گفت:

 ملکه کاترین هنوز خیلی فرصت برای فرمانروایی بر آدونیس دارن ،و منهیچ عالقهای به ملکهشدن ندارم.
جیسون با حالتی تمسخرآمیز سرش را تکان داد و روبی را وسوسه کرد که

با شمشیر سباستین او را از وسط به دو نیم کند؛ اما روبی به سختی این
حس خوشایند را سرکوب کرده و گفت:

 نیومدم اینجا تا دربارهی مسائلی که به شما مربوط نمیشه صحبت کنم،من برای بردن تونی برک به اینجا اومده بودم؛ اما حاال که اون نیست

پیش رو حضور داشته
میخوام بقیهی کسانی رو که دوست دارن در جنگ
ِ
باشن با خودم ببرم.
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جیسون با شنیدن این حرف تکان ناگهانی خورد ،لحظهای نفرت و انزجار

بر چهرهی گرگمانندش سایه افکند؛ اما فوری حالت چاپلوسانهای
جایگزین خشمش شده و گفت:

 بله! این رو میدونم؛ اما بهتر نیست در رابطه با این مسئله توی چادر باهم صحبت کنیم؟

روبی نگاهی به چشمهای مایکل که همچون جواهری گرانقیمت
میدرخشید انداخت و از او کمک خواست.
اما مایکل به او نگاه نمیکرد ،او با سوءظنی که نمیتوانست پنهان کند ،به
صورت مرموز جیسون خیره مانده بود.

پس از چند لحظه صدایش را صاف کرد و گفت:
 درسته ،به نظر منم بهتره توی این سرما زیاد معطل نشیم .میریم داخل،اگر به توافق نرسیدیم از همین راه برمیگردیم.

مایکل جملهی آخرش را با اطمینان به روبی گفت و سباستین برای تأیید
حرف او سرش را تکان داد .جیسون که هنوز پوزخندی بر لـب داشت با

صدای بلندی گفت:

ِ -ا ...بله ،البته!

سپس با قدمهای بلندی از آنها دور شد .توماس که هنوز کنار روبی
ایستاده بود ،با صدای آهستهای گفت:

 اگه نمیتونین منتظر بمونین از اینجا برین ،شاید ما بتونیم جیسون روراضی کنیم.
روبی که متعجب شده بود ،گفت:

 نیازی به این کار نیست ،در واقع ما بهخاطر همین به اینجا اومدیم،کردن اون.
برای راضی
ِ
روبی پس از گفتن این جمله دست مایکل را گرفت و با راهنمایی چند
مرد راهی چادر رنگ و رو رفتهی جیسون شد.

سباستین به چهرهی نگران توماس خیره نگاه کرد و گفت:
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احتماال میتونه متقاعدش کنه .میتونم خواهش کنم بقیه
 نگران نباش،ً
رو راهنمایی کنی؟
سباستین با سر به کوتولهها اشاره کرد و توماس فوری گفت:
 البته ،امیدوارم به نتیجهی خوبیبرسین. -ممنونم.

سباستین این را گفت و به همراه تیارا به راه افتاد .تیارا از چند ساعت قبل
رنگپریدهتر بهنظر میرسید و برای راهرفتن به کمک نیاز داشت.
سباستین که هنوز عذابوجدان میکشید ،با لحن مالیمیگفت:

 حالت خوبه؟ مطمئنی که میخوای با من بیای؟ شاید بهتر باشه پیشبقیه باشی و استراحت کنی؟
تیارا لبخند بیرمقی زد و به دروغ گفت:

 من حالم خوبه ،فقط میخوام پیش شما بمونم.سباستین مطمئن بود که او حقیقت را نمیگوید؛ با این حال کاری از
دستش برنمیآمد .از این رو هردوی آنها وارد چادر جیسون شدند و

آنگاه با عجیبترین صحنهی زندگیشان روبرو شدند .جیسون که اکنون

بهطور کامل بـرهنه بود ،در کمال خونسردی لباسهایش از روی زمین
برداشت و بدون هیچ عجلهای شروع به پوشیدن آنها کرد.
سباستین که چند ثانیه ماتش برده بود ،نگاهی به مایکل انداخت که از
شدت خشم سرخ شده بود و روبی با شرمندگی به هر جایی غیر از

جیسون نگاه میکرد .البته از نظر سباستین تنها کسی که باید از رفتارش
خجالت میکشید ،جیسون بود که در کمال بیعاری در چادر قدم میزد و
چند ثانیهی بعد انگار نه انگار که اتفاقی افتاده باشد ،روی صندلیاش
نشست.
جیسون گفت:

 خواهش میکنم بنشینید سرورم!][Type here
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در کالمش چنان تحقیر و توهین واضح بود که نزدیک بود مایکل با

مشت و لگد به جانش بیفتد.

اما خوشبختانه روبی مثل همیشه موفق شد که خشم او را مهار کند و
باالخره هر چهارنفر آنها مقابل جیسون نشستند.

چند ثانیهای سکوت برقرار شد ،تا آنکه روبی سرفهی تصنعی کرده و گفت:

 اگر اجازه بدین ،میخوام قبل از شما صحبت کنم و همهچیز رو از اولبراتون توضیح بدم ،شاید اینجوری بتونیم بهتر با هم کنار بیایم ،ممکنه؟
جیسون که از جــا*م بزرگی مشغول ریختن نوشیدنی برای خودش بود،

با بیتفاوتی شانهاش را باال انداخت و گفت:
 -هرطور مایلید.

صدای تق مالیمی آمد و روبی متوجه شد سباستین از حرص شروع به

شکاندن قلنج انگشتانش کرده است .تردیدی نداشت که هماکنون مایکل

نیز ببر خفته و خطرناکی شده است .تیارا هم به شدت نگران و مضطرب
بود.

روبی برای اینکه هرچه زودتر فضا را عوض کند و روی لحن تحقیرآمیز

جیسون سرپوش بگذارد ،شروع به صحبت کرد و از اول همهچیز را تعریف
کرد.
اگرچه همهی صحبتهایش فقط شامل قسمتهایی بود که به جنگ و
نزاعشان با نارسیسا مربوط میشد.

هرچه بیشتر تعریف میکرد ،بیشتر متوجه میشد که جیسون چه آدم
خونسرد و بیخیالی است .او چنان راحت و آسوده بود که انگار

هیچکدام از حرفهای روبی ارزش شنیدن را نداشتند ،حتی در بعضی
لحظات متوجه پوزخند صدادار او میشد؛ اما روبی فقط به آن امید که با
آرامش و متانتش بتواند مایکل و سباستین را نیز آرام کند ،سکوت کرده و
با اعتماد به نفس همهچیز را با جزئیات برای جیسون تعریف کرد.
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وقتی صحبتهایش تمام شد ،دهانش خشک شده و سرش درد گرفته
بود؛ اما در آن لحظه نمیتوانست به هیچیک از آن احساسات توجهی

نشان دهد؛ زیرا تمام حواسش به عکسالعمل جیسون بود ،هرچند که
چیز خوشایندی برای دیدن وجود نداشت.

چند ثانیهای طول کشید تا جیسون دست از مرتبکردن موهایش بکشد
و افتخار بدهد و نظرش را دربارهی سخنرانی مفصل روبی ابراز کند .او در
حالی که تکهای از موهای بلوندش را روی پیشانیاش میریخت ،با
خونسردی گفت:

 اما من یه چیزی رو نفهمیدم سرورم ،تمام این توضیحاتی که دادید بهمن و گلهام چه ربطی داره؟
برای چند لحظه همهجا در سکوت مرگباری فرو رفت .روبی احساس

کسانی را پیدا کرده بود که بهطور ناگهانی پارچ آب یخ را روی سرشان

خالی کرده باشند؛ اما برعکس او ،مایکل و سباستین به هیچوجه
ماتومبهوت نماندند ،آنها چنان سریع از جایشان بلند شدند که نزدیک
بود روبی را از روی صندلیاش پایین بیندازند.

مایکل که به جیسون نزدیکتر بود ،یقهاش را محکم در دستش گرفت و
فریادزنان گفت:
 -به چه جرئتی باهاش اینجوری صحبت کردی؟

جیسون که برای یک لحظه حیران مانده و اکنون یقهاش در دستهای

لرزان مایکل مچاله شده بود ،خندهی بلندی کرد و گفت:
 -اوه ،انگار خیلی هم از شوخی من خوشتون نیومد.

سباستین که به سختی خودش را کنترل میکرد ،لگد محکمی به پایهی

صندلی او زد؛ پایهی صندلی شکست و جیسون روی زمین افتاد .او
همچنان میخندید.

روبی که با تمام وجود دلش میخواست گلوی او را بگیرد و خفهاش کند،

از الی دندانهای به هم فشردهاش ،آهسته پرسید:
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 -کدوم شوخی؟

جیسون که هنوز روی زمین نشسته بود ،پوزخندی زد و گفت:

 همین که تا اینجا بیارمتون و وقتتون رو بگیرم ،باور کن عالی بود .فقطاینکه متأسفانه یه کلمه از حرفات رو نفهمیدم.

جیسون قهقههی بلندی زد و مایکل و سباستین هردو حرکت یکسانی را
انجام دادند؛ اما قبل از آنکه آنها به جیسون برسند ،تیارا جلو رفت و
لگد بسیار محکمی به شکم او زد.
جیسون از درد به خود پیچید و فحش زنندهای به او داد.

سباستین جلو رفت تا جوابش را بدهد؛ اما این بار روبی به جای بقیه

اقدام کرده و مانعش شد .او درحالی که باالی سر جیسون میایستاد ،با
نفرت و انزجار نگاهی به صورت کریهش انداخت و فهمید که با حالتی

کینهتوزانه به تیارا نگاه میکند.

روبی دست تیارا را گرفت و در حالی که تمام بدنش از خشم و غضب
میلرزید ،گفت:

ِ
موجود احمقی هستی،
 اما من خیلی خوب متوجه شدم که تو چهاونقدر احمق که حتی عرضهی نگهداری از گلهت رو نداری .بذار من بهت
بگم که چرا به اینجا اومدم جیسون ،من اومدم تا افراد تو رو با خودم

ببرم ،میفهمی؟ یعنی اینکه حتی هیچکدوم از افراد خودت هم هیچ تعلق
خاطری به خونشون ندارن ،اونا داوطلب شدن تا به من کمک کنن؛ پس

یادت نره که اعتقاد تکتک اونا به من ،خیلی بیشتره تا به تو!
پس از به پایان رسیدن جملهاش ،بی آنکه کوچکترین توجهی به حالت

چهرهی جیسون نشان بدهد ،به بقیه گفت:
 -بیاین بریم.

سپس هر چهار نفر از آن چادر نفرتانگیز خارج شدند .روبی به محض
برخورد سوز سرد زمستانی به صورتش نفس عمیقی کشید.

مایکل رو به او کرد و گفت:
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 -حاال چیکار کنیم؟

روبی که بینیاش سرخ شده بود و پوست صورتش از شدت سرما
رنگپریده بهنظر میآمد ،با اطمینان گفت:

 -برمیگردیم ،همین االن!

سباستین نگاهی بههالهی سرخ رنگی که پشت آسمان تیره و گرفتهی
کالینوس پنهان شده بود انداخت و گفت:

 دیگه چیزی به شب نمونده ،باید عجله کنیم.روبی سرش را تکان داد و زیر لـب گفت:

 -جنگ صبح فردا شروع میشه.

مایکل دستش را گرفت و گفت:
 -پس معطل چی هستی؟

همگی به سمت چادری که کوتولهها در آن درحال استراحت بودند،

دویدند.
به محض رسیدن به ورودی چادر توماس در مقابلشان ظاهر شد ،نگاهی
به سرووضعشان انداخت و با نگرانی پرسید:
 چی شد؟ باهاش صحبت کردین؟مایکل جواب داد:

 وقتی رفتی پیشش از طرف ما بهش بگو که واقعاً عوضیه!سباستین به توماس طعنهای زد و وارد چادر شد.

توماس که چشمهای گردشدهاش نشان از بیاطالعیاش از وقایع پیش
آمده بود ،با تعجب از روبی پرسید:

 -آخه یه دفعه چی شد؟!

روبی که هنوز از خشمی بیاندازه میسوخت ،با عصبانیت گفت:
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 -اون لعنتی فقط ما رو کشوند اینجا تا مسخرهمون کنه؛ یعنی تو

نمیدونستی؟

روبی بی آنکه منتظر جواب توماس بماند رویش را به سمت تیارا برگرداند
و گفت:

 حالت خوبه؟تیارا که در آن لحظه احساس میکرد کمکم نیرو و توانایی به پاهایش

برمیگردد ،با اطمینان به او جواب داد:
 -من خوبم.

 باورم نمیشه ،من از هیچی خبر نداشتم.مایکل به سردی به توماس گفت:

 -آره ،حتماً !

توماس که از اینکه حرفش را باور نمیکردند به مرز دیوانگی رسیده بود،

فریاد زد و به روبی گفت:
 -قسم میخورم که من هیچی از نقشهاش نمیدونستم ،من به خیال

اینکه اون قصد کمک به شما رو داره به اینجا آوردمتون ،قسم میخورم!

روبی چند ثانیه به چشمان آبیتوماس نگاه کرد که معصومیت خاصی را
نشان میدادند و بی آنکه بخواهد حرف او را باور کرد و سرش را تکان
داد.

همان لحظه سباستین به همراه کوتولهها از چادر خارج شدند .روبی
فرصت را غنیمت شمرد و به آهستگی از تیارا پرسید:

 ولی چی شد؟ من فکرمیکردم که ممکنه...تیارا جواب داد:

 میدونم چه فکری میکردی؛ اما تمام دیشب سعی میکردم به خودمبفهمونم که عاشقش نیستم و به این فکر کنم که تو هم عاشقش نیستی.

تیارا بهطور نامحسوسی به سباستین که حواسش به آنها نبود اشاره کرد
و ادامه داد:
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 -شاید همین باعث شد که کمکم به خودم بیام .االن چند ساعته که حس

میکنم حالم بهتره ،حس میکنم به زودی میتونم این سهروز رو فراموش

کنم و در آدونیس زندگی خوبی داشته باشم ،شاید از اول هم نباید اشتباه
مادرم رو تکرار میکردم.

تیارا لبخند زد؛ اما خندهی روبی از او بسیار وسیعتر و جانانهتر بود؛ زیرا در
آن لحظه یکی از بزرگترین نگرانیهایش برطرف شده بود .اگر تیارا موفق

میشد که سباستین را بهطور کامل از ذهنش بیرون کند ،دیگر نیازی هم
نبود که او مدام به ضعیفشدن و مرگ احتمالی تیارا که دیگر یکی از
بهترین دوستانش شده بود فکر کند.

روبی همانطور که بیاختیار میخندید ،تیارا را در آ*غــ*ـوش*ش فشرد و
سپس او را رها کرد.

مایکل نگاه کوتاهی به آن دو انداخت و گفت:
 خیلی خب ،دیگه وقت رفتنه.آنگاه دست سرد روبی را گرفت .سباستین نیز بازوی تیارا را گرفت و رو به
توماس کرد و به سردی گفت:

 خداحافظ.توماس با ناراحتی گفت:
 -اما شما نباید برین ،اینجوری ،آخه پس ما چی؟

همگی سر جایشان ایستادند و روبی قاطعانه به او گفت:

 -همین حاال هم خیلی از وقتمون گرفته شد ،دیگه نمیتونم صبر کنم .من

واقعاً خوشحال میشدم اگه گرگینههای بیشتری رو با خودم همراه

میکردم؛ اما متأسفم ،ما بیشتر از این نمیتونیم اینجا معطل بشیم.
توماس که با حالتی درمانده به روبی نگاه میکرد ،چشم از او برداشته و
نگاهی به آسمان انداخت.

ماه پرنور آن شب کمکم از پس ابرهای تیره بیرون میآمد و سایهی
گرگمانندی بر چهرهی توماس پدیدار میشد.
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روبی بازوی او را فشرد و تکرار کرد:

 -من واقعاً متأسفم.

سپس رویش را برگرداند و خواست قدمی بردارد که با شنیدن صدای او
یک بار دیگر متوقف شد:

 پس من و دوستانم رو هم با خودتون ببرین.روبی برگشت و به او نگاه کرد و با تعجب گفت:
 ولی من فکر میکردم رضایت او براتون خیلی مهمه!توماس لبخندی زد و باعث شد حیرت روبی ده برابر شود؛ اما از طرفی

واقعاً خوشحال بود که میتوانست بی آنکه بار دیگر با جیسون رودررو
شود بقیه را نیز با خود همراه کند.
اما دیری نپایید که خوشحالیاش همچون حبابی ترکیده و شوروشوق را از

او و همه ی کسانی که در اطرافش بودند گرفت؛ زیرا همان لحظه صدایی
از فاصلهی چند قدمی آنها به گوش رسید که گفت:
 -در واقع منم همینطور فکر میکردم!

این بار نه فقط روبی ،بلکه تیارا ،مایکل ،سباستین ،توماس و کوتولهها

برگشتند و به صاحب صدا نگاه کردند.
جیسون که اکنون به شکل گرگ عظیمالجثهای درآمده بود به همراه باقی
گرگینهها به آنها نزدیک میشد.

قلب روبی در سینه فرو ریخت و نا خودآگاه به بازوی مایکل چنگ زد.
جیسون دیگر یک مرد غیرقابل کنترل و بیعار نبود ،او اکنون به گرگینهی

درنده و بیرحمی تبدیل شده بود که هرکسی را به وحشت میانداخت.

جیسون که از دیدن ترس و وحشت آنها غرق لذت شده بود ،پوزهی دراز

و زشتش را باال برده و همانطور که نزدیک میشد ،گفت:
 -انگار داشتین پشت سر من حرف میزدین ،بد موقعی رسیدم ،مگه نه؟
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توماس که انگار خشکش زده بود ،قدمی جلو رفت و مقابل روبی ایستاد.

روبی از او به شدت سپاسگزار بود؛ زیرا هر لحظه که نگاهش به چشمهای
براق جیسون میافتاد ،قلبش دیوانهوار به دیوارهی سینهاش میکوبید.
جیسون متوجهی عمل محتاطانهی توماس شد؛ اما بی آنکه به او اهمیتی

بدهد در فاصلهی نزدیکی از آنها ایستاد و ادامه داد:

 سرورم ،درست شنیدم که شما میخواستین افراد من رو با خودتونببرید؟ اما این کارها که از شما بعیده ،مگه نه؟
روبی نتوانست جلوی خودش را بگیرد ،به سرعت توماس را کنار زد و جلو

رفت؛ اما مایکل که هنوز دست او را گرفته بود مانع شد.

روبی همچنان که کلنجار میرفت تا دستش را از دست مایکل بیرون
بکشد ،با خشم و غضب گفت:

 من کسی رو خالف میلش به آدونیس دعوت نکردم ،حتی نمیخوامهیچکدوم از کسایی که عالقهای به جنگیدن ندارن رو با خودم ببرم.
 -اوه ،البته که همینطوره!

روبی که خون جلوی چشمهایش را گرفته بود ،فریادزنان گفت:

 اما همهی کسایی رو که کوچکترین عالقهای به بودن در کنارم دارنمیبرم!
در همان لحظه جیسون دندانهای تیزش را به نمایش گذاشت و مایکل
با حالتی هشداردهنده روبی را صدا زد؛ اما روبی که از شدت عصبانیت

سرخ شده بود به او اهمیتی نداد و به چشمهای برجسته و درخشان
جیسون خیره ماند.

جیسون سرش را کمی کج کرد؛ جوری که انگار به فکر فرو رفته بود ،آنگاه

پس از چند ثانیه با صدای بم و لحن دلهرهآوری گفت:
 -ملکه بهم گفته بودن که چهجور انسانی هستی ،میبینم که تمام

حرفهاش درست بوده ،به حقیقت نباید به اون زن استثنایی شک کرد.
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در چند دقیقهای که به اندازهی ساعت ها گذشت هیچکس حرفی نزد،
انگار همهی آنها با هم صدایشان را از دست داده بودند و قادر به

صحبتکردن نبودند .سرانجام روبی که با شنیدن این حرف وا رفته بود،
بی اختیار سرش را برگرداند و به سباستین نگاه کرد .سباستین که رنگش

پریده بود ،زخم گردنش را لمس کرد و آهسته گفت:
 -پس با اونی.

خشونتی ناگهانی در صورت جیسون پدیدار شد و خرناس بلندی کشید.
تیارا یک قدم به عقب برداشت؛ اما کوتولهها که به ظاهر حساستر از
بقیه بودند ،با ترس و لرز خود را جمع کردند.

جیسون با پرخاشگری گفت:
 این بهطور کامل مشخص بود ،مگه نه؟ اینکه من کی رو انتخاب میکنم،کی شایستهتره برای نشستن روی تخت فرمانروایی آدونیس...

 دهنت رو ببند!مایکل نعرهزنان خواست به گرگینه نزدیک شود؛ اما روبی و سباستین
جلویش را گرفتند.

جیسون صدای مبهمی درآورد که بی شباهت به پوزخندزدن نبود .او
بینیاش را با صدا باال کشید و با لحنی که وجد و سرور در آن مشهود بود،
گفت:

 مواظب باش پسر! محض اطالعت باید بگم که افراد من خیلی وقته کهبه یه انسان حمله نکردن و امشب شاید دیگه نتونم مانعشون بشم.
روبی با نگرانی بازوی مایکل را فشار داد و با خواهش و التماس از او

خواست که آرام باشد .قفسهی سینهی مایکل نیز هنوز با سرعت باال و
پایین میرفت.
سباستین که دوباره نفرت سراسر وجودش را در برگرفته بود ،با انزجار

گفت:
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 البته که با اونی ،نمیدونم چرا زودتر حدس نزدم؛ چون هرکسی که بااون باشه عین خودش میشه ،مگه نه جیسون؟ بگو ببینم به تو چه

وعدهای داده؟ فرماندهی ارتشش؟ یا رهبری یه گله گرگینهی وحشی و
خونخوار؟

جیسون پاهایش را روی زمین کشید و با خونسردی گفت:

 هردوش!سباستین که تا قبل از آن پوزخند میزد ،لبخند در گوشهی لبش خشک
شد و بیاراده پرسید:

 -چی؟!

جیسون تکرار کرد:
 -هردوش ،من حاال دیگه صاحب هردوش هستم.

سباستین که مات مانده بود ،متوجه نشد که گرگینههای دیگر دورشان را

گرفتند و حلقهی محاصره را تنگ کردند.
او با ناباوری گفت:

 امکان نداره! فرماندهی ارتش از بیستسال قبل تا...جیسون جملهی او را کامل کرد و گفت:
 چند هفتهی پیش هنری بود ،بله؛ اما متأسفانه اون به جایی رفته کهدیگه مقام به دردش نمیخوره و تا جایی که من فهمیدم چند وقت پیش

به دست جاسوسهای شما در قصر کشته شد.
روبی با عصبانیت گفت:
 -از چی حرف میزنی؟ ما جاسوس نداریم.

جیسون با لحنی که انگار قصد مسخرهکردن او را داشت گفت:

 بله ،بله ،پس حتماً اون بیچاره خودش شمشیر رو تا دسته توی قلبخودش فرو کرده.

مایکل فریاد زد:

 نه ،نارسیسا این کار رو کرده.][Type here
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روبی نیز فریاد زد و گفت:

 -این یه توطئهست!

جیسون که انگار از تماشای خشم و حرص آنها لـذت میبرد ،نفس
د*ا*غ*ش را با خونسردی از شکاف بینیاش بیرون داد و به سردی گفت:

 حیف ،واقعاً حیف به اون مرد! چه خدماتی ،چه دالوریهایی .واقعاًانسان بزرگ و وفاداری بود.
سباستین که تا آن لحظه به فکر فرو رفته بود ،ناگهان گفت:
 -اون یه قاتل بود!

 درست مثل تو ،مگه نه؟سباستین با نفرت به جیسون نگاه کرد و او با صدای بلندی ادامه داد:

 َاه ...اونجوری به من نگاه نکن .آره سباستین نارسیسا همهچیز رو برامگفته ،قتلهایی که براش انجام دادی و البته خدمات شرافتمندانهی

دیگهای که نمیشه بازگو کرد.
سباستین نعرهای زد و خواست به او حملهور شود؛ اما این دفعه نوبت
مایکل بود که جلوی او را بگیرد .تیارا هم علیرغم حیرت و

وحشتزدگیاش هنوز دستش را رها نکرده بود.
روبی با نگرانی به سباستین و جیسون نگاه کرد و بهطور اتفاقی متوجه
شد که دیگر هیچ راه فراری برایشان باقی نمانده است .همهی گرگینهها،

به جز توماس دور آنها حلقه زده و حالتی به خود گرفته بودند که انگار

برای یک حملهی جانانه آماده میشوند .بار دیگر ناامیدی به سراغش آمد
و فکر کرد که دیگر راه فراری وجود ندارد.

جیسون که با لـذت به تالش و تقالی سباستین برای آزادشدن از

دستهای مایکل نگاه میکرد ،تیر خالص را زده و گفت:
 -و باالخره اون بهم گفت که وقتی از توی اون آینه بهت نگاه میکرد چه

انسان
عطشی رو توی چشمهات میدید .آره سباستین ،حتی بین یه گله
ِ
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پست که ادعای مهربانی و صداقت دارن هم یه لکهی سیاه پیدا میشه که

خیلی به درد بخوره!

سباستین با شنیدن این حرف دست از تالش و تقال برای رهایی از
بازوهای قدرتمند مایکل کشید و با دهان باز به جیسون خیره ماند .بهجز

او روبی و مایکل نیز سر جایشان خشک شده بودند ،مایکل که چشمهای

سبز و آبیاش گرد شده بود گرهی دستهایش کمکم از دور بدن سباستین
شل شد.
اما روبی که انگار بهطور کامل هوشیار شده بود بالفاصله از جیسون

پرسید:

 منظورت از این حرفها چیه؟جیسون که حس میکرد در ضیافتی باشکوه قرار گرفته است ،با

خوشحالی جنونآمیزی گفت:

 منظورم لکهی سیاهیه که با خیال راحت توی کوهستان جولون میده!روبی که دیگر از حالت رازآلود گفتار او کالفه شده بود ،جیغزنان گفت:

 -از چی حرف میزنی؟

جیسون چند ثانیه به روبی نگاه کرد ،سپس چشمهایش را تنگ کرد و با
شک و تردید گفت:
 -از جاسوسی که توی کوهستان هست.

ناگهان قلب روبی در سینهاش فرو ریخت و دست و پاهایش با حالت

بدی سست شدند.
مایکل که حال و روزش بهتر از او نبود ،بـازویش را گرفت تا از سرنگون

شدنش جلوگیری کند؛ اما سباستین از جایش تکان نخورد .او که در آن

سه روز هیچ لزومی برای گفتن حقیقت و نگرانکردن روبی نمیدید ،اکنون
همچون فرد گناهکاری از نگاهکردن به چشمهای او اکراه داشت.

جیسون که در آن لحظه متوجه بیاطالعی مطلق روبی شده بود ،نگاه

مرموزانهای به سباستین انداخت و گفت:
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 -انگار یادت رفته یه چیزهایی رو برای ارباب جدیدت تعریف کنی.

روبی به سرعت رویش را به سمت سباستین برگرداند و با ناباوری گفت:

 تو میدونستی؟!سباستین که دیگر دلیلی برای پنهانکاری بیشتر نمیدید ،بالفاصله پاسخ

داد:

 آره.روبی که حیرت و ناامیدیاش بر چهرهی رنگپریدهاش سایه انداخته بود،
بـازویش را از دست مایکل بیرون کشید و به سباستین نزدیک شد و

درست در مقابلش ایستاد.

سباستین که برای نگاهکردن به روبی باید سرش را پایین میانداخت،
لحظهای درنگ کرد و نفس عمیقی کشید ،سپس به چشم های روبی

خیره ماند.

روبی که هنوز اندک امیدی داشت و به دنبال بهانهای بود تا حرفهای
جیسون را باور نکند ،دوباره از او پرسید:

 یعنی حرفهایی که میزنه درسته؟ توی کوهستان یه جاسوس داریم؟نارسیسا از توی آینهی سوم با تو صحبت میکرد؟
سباستین با تأسف چشمهایش را برهم فشرد؛ زیرا برعکس دیگران که
گمان میکردند روبی فقط به دنبال حقیقت است متوجه شد که در لحن

گفتارش امید خاصی نهفته است؛ گویی برخالف چیزی که بر زبانش جاری

شده بود ،روبی با زبان بیزبانی به او میگفت« :بگو که همهی حرفاش
دروغه ،جاسوسی وجود نداره ،نارسیسا از زمان خروجت از قصر دیگه

باهات صحبت نکرده ».و سباستین تأسف میخورد که نمیتواند به
چیزهایی که از ذهن روبی میگذشت با اطمینان جواب بدهد .او

همانطور که به چشمهای روبی زل زده بود ،یکآن به سرش زد تا همهی

حرفهای جاناتان را برای او بازگو کند و بیگناهی خود را به اثبات برساند؛
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اما این تصمیم آنی با یادآوری لحظهای چهرهی جاناتان از میان رفت و

سباستین قبل از آنکه بتواند جلوی خودش را بگیرد ،فقط یک جمله گفت:

 متأسفم.روبی با وحشت به او نگاه کرد ،احساسش در آن لحظات غیر قابل

توصیف بود؛ درست مثل آن بود که از ارتفاعی عمیق سقوط کرده باشد.
بهیکباره تمام نقشهها و برنامه ریزیهایش برای آینده را بر باد رفته دید،
دیگر هیچکدام از عکسالعملهایش دست خودش نبودند .روبی
همانطور که به سباستین خیره نگاه میکرد با صدای ضعیفی گفت:

 -پس تمام مدت میدونستی؛ ولی هیچی به ما نگفتی.

سباستین از نگاهکردن به چشمهای او خودداری میکرد؛ زیرا طاقت دیدن
یأس و ناامیدی که در ورای چشمهای قهوهای روشنش پنهان شده بود
نداشت؛ اما وقتی روبی با لحن تأسفانگیزی به او گفت:

 همهچی رو نابود کردی ،همهچی رو!دیگر نتوانست جلوی خودش را بگیرد و دستش را دراز کرد تا بـازوی او را
ن*و*ا*ز*ش کند؛ اما روبی که دلش میخواست گلوی او را بگیرد و

خفهاش کند ،با خشونت دستش را پس زد و خود را به مایکل رساند.
مایکل آ*غــ*ـوش*ش را برای روبی باز کرد؛ اما در تمام مدت نگاهش به
چشمان سیاه سباستین گره خورده بود ،گویی او برخالف روبی به خوبی

فهمیده بود که چه کسی پشت این مخفیکاری است.

سباستین به امید یک یاریدهنده نگاهش را چرخاند و چشمش به تیارا
افتاد که با حالت ترحمانگیزی به او نگاه میکرد؛ اما سباستین که طاقت

آنگونه نگاهها را نداشت ،دستش را به صورتش کشید و آرزو کرد که یک
بار دیگر جاناتان را ببیند.
 -خب ،دوستان و میهمانان گرامی با ما باشید!
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روبی متوجه شد که جیسون بار دیگر به شکل انسانیاش درآمده است .او

همانطور که پالتوی خزداری را به تن میکرد اشارهای به افرادش کرده و
گفت:
 تا زمانی که به آدونیس برسیم میهمان ما هستن ،نبینم باهاشونبدرفتاری بشه ،وگرنه...

جیسون جملهی زشت و زنندهای به افرادش گفت و به همراهش قهقههی
بلندی زد؛ اما خندهی جنونآمیزش خیلی زود متوقف شد و در حالی که
چشم از صورت وحشتزدهی توماس برنمیداشت با لحن خشونتآمیزی

گفت:

 بیارینش به چادرم ،یه تنبیه کوچولو الزمه تا بفهمه دورزدن اربابش چهعاقبتی داره.

سپس جلوی پای جیسون تف کرد و رویش را برگرداند .با قدمهای بلند به

سمت چادرش به راه افتاد و در تاریکی شب ناپدید شد.
به محض رفتن او ،چهار گرگینهی عظیمالجثه دور توماس حلقه زدند .روبی

با نگرانی خواست حرفی بزند؛ اما توماس با لحن اطمینانبخشی به او
گفت:

تقصیر من بود که شما
 هیچ بالیی سر من نمیاد ،نگران نباشید! همهشِ
به اینجا اومدید ،من رو ببخشید.
روبی بار دیگر دهانش را باز کرد تا حرفی بزند؛ اما قبل از آنکه بتواند

جملهی تسکیندهندهای به او بگوید ،گرگینهها غرش تهدیدآمیزی کردند و
توماس را وادار به حرکت کردند.

او تا آخرین لحظهای که وارد چادر جیسون شود به روبی نگاه میکرد،
سرانجام او نیز وارد چادر شد و همهجا در سکوت مطلق فرو رفت.
 -با ما میاین.

روبی با شنیدن صدای خرخرمانند گرگینههای اطرافش خود را جمع کرد.

چند دقیقهی بعد به سمت تونل زیرزمینی به راه افتادند که پر از
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سلولهای نمور و تاریک بود .وقتی در سلول پشت سرشان قفل شد روبی
که چشم دیدن سباستین را نداشت ،در گوشهی تاریکتری از سلول

نشست.
ادوارد و باقی کوتولهها را به دلیل جمعیت زیادشان به سلول جداگونه و

بزرگتری منتقل کرده بودند.

روبی با ناامیدی سرش را به دیوار سنگی سلول تکیه داد .دیگر همهچیز را
تمامشده میدید .امکان نداشت راه نجاتی وجود داشته باشد .همانطور
که نشسته بود زانوهایش را در بــ*غــلش جمع کرد و به مواقعی فکر

کرد که در دردسر افتاده و هر دفعه به شکل معجزهآسایی نجات پیدا کرده
بود.
اولین چیزی که به ذهنش رسید ،دست و پای پشمالوی میالنا بود ،بعد

از آن هم ورود ناگهانی فرد و مایکل و دانههای انفجاری؛ اما اکنون فرد

هزاران مایل از او فاصله داشت ،مایکل نیز در کنار خودش و گرفتار همان
مخمصه بود.

روبی نفس کالفهای کشید و سعی کرد فکرش را متمرکز کند؛ اما این کار

نیز باعث آزردگیاش شد؛ زیرا صورت چندشآور پیرزنی با موهای سفید
درهم گوریده مقابل چشمهایش ظاهر شد .به سرعت سرش را تکان داد
و سعی کرد اتفاقات بعد از نابودی آن زن و جزئیات فرارشان را به یاد

بیاورد؛ اما این افکار نیز بیفایده بود؛ زیرا رابین نیز کنار فرد و بقیهی

دوستانش بود و این بار هم نمیتوانست روی کمک مایکل حساب کند.
فرارشان از دست ساطیرها؛ غیرممکن بود پوسایدون برای نجاتشان

اقدامی کند .روبی اطمینان داشت حتی اگر خبر مرگ دلخراشش به او
برسد ،تنها با تأسف سری تکان میدهد و میگوید« :اتفاق وحشتناکی
بود؛ اما ما نباید از هدفمون دور بشیم!»

حتی بعید نبود که به جای روبی ،مسئولیت نابودی نارسیسا را به شخص

دیگری میسپرد.
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روبی با این فکر ناگهان عصبی شده و فریادزنان گفت:

 -اما من این همه بدبختی کشیدم!

مایکل ،سباستین و تیارا با صدای بلند او از جا پریدند .روبی متوجه شد
که از شدت عصبانیت افکارش را با صدای بلند بر زبان آورده است؛ اما با

این وجود اهمیتی به آنها نداد و پس از آنکه به سباستین چشمغرهی
اساسی رفت ،سرش را پایین انداخت و دوباره درگیر افکارش شد.
مایکل نگاهی به سباستین انداخت و گفت:
 -فقط یهکم فکرش به هم ریختهست.

سباستین که هنوز ایستاده بود روی زمین نشست و گفت:

 از دلداریت ممنونم.مایکل که تمام تالشش را کرده بود تا لحنش مالیم بهنظر نرسد ،به سردی

گفت:

 این رو نگفتم که تو رو آروم کنم ،در واقع هر حرفی هم که بشنوی حقته.مایکل بعد از گفتن این جمله نگاه زیرچشمی به سباستین انداخت و

منتظر ماند تا او جواب دندانشکنی بدهد؛ اما سباستین برخالف همیشه
حرفی نزد و همچنان ساکت ماند .مایکل نگاه متعجبی به تیارا انداخت و
او در جواب تنها شانههاش را باال انداخت.

ِ
نکشید
سباستین که خسته و کالفه بود ،چشمهایش را بست و به ثانیه

تصویری که در تمام آن دقایق سعی میکرد به او فکر نکند مقابل
چشمهایش ظاهر شد؛ هنری .چقدر عجیب بود فکرکردن به او،

حرفهایش ،رفتارهایش ،به آرزوهایش و رویاهایش که دیگر به عدم
پیوسته بودند.

چرا توقع شنیدن چنین خبری را نداشت؟ چرا فکر میکرد که آن مرد هرگز
نمیمیرد؟ مگر او نیز همانند خودش یک انسان نبود؟ مگر نمیدانست که
دنیا فانی است و یک روز حتی نارسیسا نیز میمیرد و به خاک سپرده

میشود؟ پس چرا حتی یک لحظه نمیتوانست فکر او را از سرش بیرون
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کند ،آیا امکان داشت دلش به حال او سوخته باشد؟ به حال مردی که
همیشه از او نفرت داشت.

چشمهای سرخ و پفکردهاش ناخودآگاه بسته شدند.
 -حالت خوبه؟

مایکل با اکراه این سؤال را پرسید و سباستین را از افکار آزاردهندهای که

به سراغش آمده بودند ،نجات داد.
سباستین زمانی که متوجه شد مایکل در کنارش نشسته است ،با صدای
ضعیفی صادقانه پاسخ داد:

 -نمیدونم.

مایکل ابروهایش را باال برد .سباستین یک لحظه به روبی خیره ماند،
سپس نگاهش را به چشمهای روشن مایکل که به خاطر تاریکی سلول به
رنگ آبی تیره درآمده بودند انداخت و به آرامی پرسید:

 تو هنری رو میشناختی؟چشمهای مایکل لحظهای گشاد شد؛ معلوم بود که از این سؤال ناگهانی
جا خورده است ،با این حال جلوی حیرتش را گرفت و جواب داد:

 کمابیش؛ یعنی فقط در موردش شنیده بودم ،اون روز توی جنگل همبرای اولین بار دیده بودمش.
 -اما من خوب میشناختمش ،بیستسال از وقتی که خودم رو شناختم

هر روز و هر شب میدیدمش .رفتارهاش و نگاههاش و خیالهاش و...
سباستین به مایکل نگاه کرد ،خندهی کوتاه و عجیبی کرد و گفت:

 مرد خوبی نبود ،ازش متنفر بودم؛ اما به این عادت کرده بودم که همیشهمثل سایه پشت سرم باشه ،عادت کرده بودم کنایههاش رو بشنوم .به
اینکه یکی هست که ازم متنفره ،عادت کرده بودم.
سباستین نفس عمیقی کشید .مایکل به نیمرخ صورت گرفتهی او نگاه کرد

و بیاراده این سؤال از دهانش خارج شد:
 چی اینقدر ناراحتت کرده؟][Type here
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سباستین فوری گفت:

 من ناراحت نیستم ،فقط پذیرفتنش برام مشکله.سباستین لحظهای درنگ کرد و ناگهان به طرف مایکل برگشت؛ جوری که
او جا خورد.

آنگاه با صدای بسیار آهستهای که به گوش تیارا و روبی نمیرسید گفت:

 میتونی تصور کنی؟ اون مردی بود که حتی در مقابل نارسیسا کمنمیآورد ،مردی بود که تمام رؤیاش رسیدن به باالترین مقام توی قصر
بود .مردی که تو کشتن افراد بیگناه هیچ رحمی نداشت؛ اما حاال اون

ُمرده بدون اینکه به هیچکدوم از آرزوهاش برسه ،تو یه لحظه شمشیر
نارسیسا توی قلب تاریک و سیاهش فرو رفت.
مایکل که با دقت به حرفهای او گوش میداد ،سرش را تکان داد و

گفت:

 میفهمم چی میگی ،بیشتر از هر کسی من میفهمم؛ چون خود منم یهبار ُمردم.

مایکل با یادآوری آن روز دلگیر کنار دریاچهی آرون ،آهی کشید و ادامه

داد:
 وقتی یک نیزهی یک و نیم متری توی قلبم بود ،وقتی سرم تویبــ*غــلش بود.

مایکل نگاهی به روبی که چشمهایش را بسته بود انداخت و گفت:
 باورم نمیشد که داره تموم میشه ،دیگه هیچکدوم از کسایی رو کهدوست دارم نمیبینم ،دیگه هیچوقت نمیتونم عشقم رو لـمس کنم.

صدای مایکل رفتهرفته آهستهتر شد و سباستین به او خیره ماند ،ناگهان

خندهی کوتاهی کرد و گفت:
 -البته مطمئن نیستم که هنری هم همین احساسات رو داشته.

سباستین بیاراده لبخند زد و بار دیگر رویش را برگرداند ،دستش را دور

میلهی سلولش گذاشت و زمزمه کرد:
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 خیلی دوست دارم بدونم توی اون لحظههای آخر به چی فکر میکرده. خب هیچ راهی برای فهمیدنش نیست ،درسته؟ اون رفته به جایی کهبقیه رفتن ،البته شک دارم که روحش هرگز در آرامش قرار بگیره.
سباستین با تکان سرش حرف او را تأیید کرد و چشمهایش را بست.

گرسنگی و تشنگی به معدهاش فشار میآورد؛ با این وجود او سعی کرد و

بخوابد و حتی ثانیهای به مکانی که امکان داشت روح هنری در آنجا
باشد فکر نکند.
***

شکستن مرز
کاترین از پشت مرز حفاظتی کوهستان به دوردستها خیره شده بود ،در
صورت زیبا و پرابهتش نگرانی موج میزد.

دیر کرده بودند ،دو روز از آمدن تونی برک میگذشت؛ اما آنها هنوز به

کوهستان بازنگشته بودند .مگر مأموریت آنها پیداکردن تونی برک و
افرادش نبود؟ پس چرا با وجود بازگشت آنها هنوز در کالینوس ماندگار

شده بودند؟ آیا امکان داشت که جان آنها در خطر باشد؟

دستی روی شانهی کاترین قرار گرفت و او از جا پرید .برگشت و جاناتان را
دید که لبخند دلنشینی به لـب داشت .کاترین با درمانگی اولین جملهای
را که به ذهنش رسید گفت:

 -هنوز برنگشتن.

لبخند جاناتان محو شد و آه عمیقی کشید و قاطعانه گفت:
 تو داری زیادی به خودت سخت میگیری ،به خودت ظلم میکنی.کاترین به تندی گفتی:

 یعنی فقط من این احساس رو دارم؟ سباستین هم با اوناست ،چطورمیتونی اینقدر آروم باشی؟

چهرهی جاناتان لحظهای در هم رفت؛ اما خیلی زود حالتش تغییر کرده و

با روی باز گفت:
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 خودت جواب سؤال خودت رو دادی کاترین ،سباستین با اوناست ،باقدرتهایی که حاال داره هیچکس جلودارش نیست ،اون حاال حتی از
پدرش هم قدرتمندتره.
جاناتان با شیفتگی جملهی آخرش را اضافه کرد؛ اما کاترین که هنوز آرام
و قرار نداشت ،با حـرارت پاسخ داد:

 قدرتش میتونه جلوی هزاران گرگینه رو بگیره؟ مگه یادت رفته ،اونافوقالعاده سریع هستن .اگه یهدفعه بهشون حمله کنن...
 ما هنوز مطمئن نیستیم که گرگینهها خیـانت کرده باشن ،یادت رفته؟ممکنه مانع دیگهای سر راهشون قرار گرفته باشه .هر اتفاقی ممکنه ،ما

نمیتونیم همینطور یه حدسی بزنیم و بر اساس اون حدس نگران و
وحشتزده بشیم.

جاناتان لحظهای مکث کرد ،سپس بـازوی کاترین را به نرمی گرفت و با
صدای آرامی ادامه داد:

 -ترس و نگرانیت رو درک میکنم ،منم نگرانم اونقدر که نمیتونی

تصورش رو بکنی؛ ولی در حال حاضر هیچ راه دیگهای پیش رومون

نیست.
چشمهای آبی کاترین پر از اشک شده بود .او در حالی که سرش را تکان
میداد نفس عمیقی کشید و لبخند کــ*ـمرنگ و بیحالی زد؛ اما همین

مقدار هم برای جاناتان کافی بود.

چند دقیقه سکوت برقرار شد .صدای همهمهی مردم به گوش میرسید؛
صدای جیغ و داد کودکان و غرولند افراد سالخورده.

کاترین که تالش میکرد همهی آن صداها را نادیده بگیرد ،با صدای

گرفتهای گفت:
 جاناتان درمورد اون موضوع مطمئنی که میخوای این کار رو بکنی؟جاناتان لبخندی زد و گفت:

 معلومه که مطمئنم ،این نقشه حرف نداره.][Type here
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کاترین با بی قراری گفت:

 ولی تو مجبور نیستی از مرز خارج بشی ،مجبور نیستی با ما بیای. بس کن کاترین ،معلومه که مجبورم! من جونم رو بهخاطر این مردم بهخطر انداختم و بازم این کار رو خواهم کرد .باور کن که برای من همهش

یه ماجرای هیجان انگیزه ،اینکه بعد از بیستسال با نارسیسا روبرو بشم

و...
جاناتان با دیدن حالت چهرهی کاترین فوری بحث را عوض کرد و گفت:
 تازه ما که قرار نیست جون بقیه رو به خطر بندازیم ،به محض اینکه ازمستقرشدن اونا توی کلبهم مطمئن شدیم راه میفتیم.

 فکر میکنی جادویی که برای محوطهی کلبه به کار بردی کافی هست؟ -شک ندارم ،با وجود اینکه کلبه هردفعه خودش رو توی یک نقطه ظاهر

میکنه...

 پس چرا دفعهی قبل اینطور نبود؟ چرا نارسیسا پیداشون کرد؟جاناتان ناگهان مانند کسانی که دچار برقگرفتگی شده باشند تکان خورد؛
زیرا به خوبی میدانست منظور کاترین چه کسانی هستند ،جان و لیانا

بیستسال پیش با وجود پنهانشدن در کلبه به چنگ افراد نارسیسا
افتاده بودند.
جاناتان که درد جانگدازی را در سینهاش احساس میکرد به تلخی گفت:

 اون کلبه برای کسانی امنه که نخوان و یا نباید پیدا بشن؛ اما در موردپرنسس اینطور نبود .تو که میدونی هم دست تقدیر و هم خود
پرنسس میخواستن که این اتفاق...

کاترین که طاقت صحبتکردن راجع به لیانا را نداشت و از شروع این
بحث پشیمان شده بود ،با عجله میان حرفهای او پرید و گفت:

 -حاال خیالم راحت شد ،فقط میخواستم مطمئن بشم ،من...

 آره میدونم ،خب پس ما میتونیم اول همهی افراد سالمند ،بچهها وزنها رو به اونجا ببریم تا طی این مدت در امان باشن.
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جاناتان این جملهها را با عجله پشت سر هم ردیف کرد و قطره اشکی را
که از چشم کاترین چکید نادیده گرفت.

در دو ساعت بعد همهچیز همچون برق و باد گذشت ،آسمان آدونیس با
وجود ابرهای تیرهای که جلوی خورشید را گرفته بودند به سرعت روشن
شد.

زنان ،بچهها و سالمندان توسط دین به کلبهی جاناتان فرستاده شدند و
تمامی وسایلهای ضروری را با خود بردند .النور و باقی الههها نیز با اصرار
فراوان کاترین از آنجا رفتند .النور که تا آخرین لحظات ابراز نگرانی میکرد،
تنها زمانی آرام شد که کاترین قول داد روبی را صحیح و سالم به او

برساند.
بعد از آن تنها دین و آدریان ،سلنا و جیمز ،رابین ،فرد و امیلی و رافائل به

همراه جاناتان و کاترین در کوهستان ماندند ،سربازان ،ساطیرها و
گرگینهها در نزدیکی دریاچه به آنها ملحق میشدند.

دین که تمام وسایلش را در پارچهای چپانده و روی دوشش انداخته بود،

با حالتی غمزده به فضای سوتوکور کوهستان نگاه کرد و با لحن دردناکی
گفت:

 واقعاً الزمه که از اینجا بریم؟ما بیستسال اینجا زندگی کردیم.جاناتان که لباس رزمی سنگینی پوشیده بود و هیکل تنومندش دوبرابر

مواقع عادی بهنظر میرسید ،لبخندی زد و گفت:

 جوری حرف میزنی انگار نمیدونستی که باالخره روزی این اتفاقمیافتاد.

دین با بدخلقی زیر لـب گفت:

 معلومه که میدونستم.جاناتان حرف دین را نشنید ،برگشت و به بقیه گفت:

 خیلی خب ،همهتون میدونین که قراره چیکار کنیم .به محضخارجشدن من از کوهستان مرز شکسته میشه ،بعد از اون شما به
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وسیلهی مکانبر خودتون رو به کلبه میرسونین .تا وقتی که ما برنگشتیم
هم حق بیرونرفتن ندارین ،اگرچه با جادویی که انجام دادم همچین
کاری غیرممکنه!
جاناتان به چهرهی ماتومبهوت بقیه خندید و دین با حرص و ناراحتی

زیر لـب گفت:

 یعنی رسماً زندانیمون کرده. هیس...آدریان با آرنج به شکم دین زد و او را ساکت کرد.

 صبر کنین ببینم اگر همهی ما از اینجا بریم پس تکلیف روبی و بقیه چیمیشه؟
فرد ناگهان این سؤال را از جاناتان پرسید و باعث شد او و بقیه لحظهای
مبهوت بمانند؛ اما جاناتان خیلی زود جلوی تعجبش را گرفت و گفت:

 تا وقتی اونا برگردن ما هم برگشتیم ،اونوقت همهچیز رو براشون... -اگه زودتر بیان چی؟

سلنا این را پرسید و جیمز در جواب سؤال او به سادگی گفت:

 هیچی ،میان اینجا و با کوهستان خالی مواجه میشن.دین گفت:
 من که شرط میبندم روبی با دیدن این صحنه غش میکنه ،شما چی؟فرد نیز پیشنهاد کرد:

 باید یه نفر رو بذاریم اینجا تا به محض برگشتنشون اونا رو به کلبهبیارن.

ناگهان رافائل که تا آن زمان یک کلمه حرف نزده بود ،گفت:

 من میمونم.رابین با ناخشنودی پای سممانندش را روی زمین کشید و گفت:

 پس منم میمونم.][Type here
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سلنا به پهنای صورتش خندید و خواست حرفی بزند؛ اما جاناتان که
دهانش باز مانده بود ،قبل از او شروع به صحبت کرد و گفت:

 شماها چی دارین میگین؟ همهی ما باید بریم...کاترین میان صحبت جاناتان پرید و گفت:

 بسیار خب پیشنهاد خوبیه ،رابین و رافائل اینجا مونن تا... چی داری میگی؟کاترین نگذاشت جاناتان حرف دیگری بزند و قاطعانه گفت:
 ببین جاناتان حق با اوناست ،اگه روبی قبل از برگشت ما به اینجا بیاد واین وضع رو ببینه حتماً دیوونه میشه .بد نیست گاهی وقتها به حرف
جوونا گوش کنیم ،مگه نه؟
جاناتان حرفی نزد و فقط به دین که به پهنای صورتش میخندید

چشمغره رفت.

و باالخره سرش را به نشانهی موافقت تکان داد و دستی به پشت رابین و
رافائل زد.

کاترین گفت:
 خیلی مراقب باشین ،به محض اینکه احساس کردین در خطرین با اینبه جنگل برین.
کاترین که روی صحبتش بیشتر با رافائل بود ،مکانبر را جلو برد؛ اما قبل

از آنکه رافائل آن را بگیرد ،رابین مکانبر را از دست کاترین قاپید و گفت:

 -حتماً ملکه ،خیالتون راحت باشه.

کاترین به او لبخند زد .فرد که آزرده شده بود ،زیرچشمی به رافائل نگاه

کرد و در کمال تعجب متوجه شد که حالت صورتش به هیچوجه ناراحت
و یا عصبی بهنظر نمیآید ،برخالف گذشته ،او دیگر زیادی آرام و خونسرد
شده بود؛ درست از وقتی که به آدونیس آمده بودند.

وقتی سلنا و جیمز برای خداحافظ با رابین جلو رفتند ،فرد به خودش آمد

و به رافائل نزدیک شد ،سپس به چهرهی بی حالتش لبخندی زد و گفت:
][Type here

جدال نهایی

371

فعال از هم جدا میشیم.
 خب،ً
رافائل سرش را تکان داد و با حالتی خشک و رسمی لبخند زد و گفت:
 آره؛ ولی به زودی میبینمت.فرد جلو رفت و او را در آ*غــ*ـوش گرفت و پس از چند ثانیه از یکدیگر

جدا شدند.
فرد گفت:

 مواظب خودت باش.سپس لبخند مهرآمیز دیگری به او زد و برگشت تا خود را به امیلی

برساند؛ اما هنوز یک قدم هم برنداشته بود که رافائل دستش را گرفت و
او را برگرداند.
با حالت عجیبی سرتاپای فرد را برانداز کرد و گفت:

 مستقیم به کلبه برو ،قهرمانبازی رو بذار کنار ،تو باید سالم بمونی؛ ماهنوز خیلی کار برای انجامدادن داریم.
برق از سر فرد پرید .رافائل از کجا فهمیده بود که او و دین و جیمز قصد
دارند پس از رساندن دخترها به محل امنی ،به سوی قصر برگردند و به

جاناتان و کاترین بپیوندند؟ اما نیازی به فکرکردن بیشتر نبود؛ زیرا رافائل
فورا جواب سؤال او را داد و گفت:
 -دیشب حرفاتون رو شنیدم.

فرد که به هیچوجه دلش نمیخواست کسی این موضوع را بداند ،با
نگرانی به اطرافش نگاه کرد ،هیچکس حواسش به آنها نبود.
فرد نفس راحتی کشید و به زور خندید و خواست حرفهای دیشبشان را

توجیه کند؛ اما رافائل به او مهلت نداد و با صدای آهسته و لحن
پرخاشگرانهای گفت:

 -نمیتونی انکار کنی ،بسه! جوری رفتار نکن که انگار متعلق به این

سرزمینی .من ،تو ،پدرانمون و ریشههامون همگی توی کالینوس به دنیا

اومدن ،نکنه یادت رفته؟
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فرد که ماتومبهوت مانده بود ،بریدهبریده گفت:

 -تو چی میگی؟ معلومه که من...

 پس اگه هنوز خودت رو اهل کالینوس میدونی حرفهام رو فراموشنکن .ما برای پسگرفتن سرزمینمون تنها یک فرصت داریم.
کامال اشتباه فهمیده بود ،بالفاصله گفت:
فرد که حرف او را
ً

 معلومه که همهی این چیزها رو میدونم ،همهی این کارها هم برایپسگرفتن سرزمینمونه ،درسته؟
با دیدن نگاه عجیب رافائل لحظهای درنگ کرد و آنگاه پچپچکنان گفت:

 -تو مطمئنی که حالت خوبه؟

رافائل ناگهان تغییر موضع داده و با خونسردی گفت:
 البته که مطمئنم! -ولی...

 فرد! دیگه وقت رفتنه.دین او را صدا زد و منتظر ماند .فرد که گیج و سردرگم شده بود ،خواست

حرف دیگری به رافائل بزند؛ اما او فقط به شانهی فرد زد و گفت:
 -میبینمت.

سپس برگشت و قدمزنان به سمت چادرش به راه افتاد .فرد با نگاهش
چند ثانیه او را تعقیب کرد و بعد او نیز برگشت و خود را به بقیه رساند.

آنها دوشادوش یکدیگر از مرز خارج شدند .در آن لحظه که جاناتان از

کوهستان دورتر و دورتر میشد ،مرز حفاظتی پس از بیستسال همچون
ریشههایی که از زیر درخت بیرون کشیده شده باشند ،از یکدیگر جدا شده

و کــ*ـمرنگ و کــ*ـمرنگتر شده و در آخر برای همیشه ناپدید شدند.

رابین از پشت مرزی که دیگر وجود نداشت برای آنها دست تکان داد و
فریادزنان گفت:

 به امید دیدار!***
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نارسیسا شانهی طالیی و زیبایش را روی میز انداخت و در آینهی قدی

اتاقش خود را برانداز کرد .موهای بلندش هنوز صاف و چنان سیاه بود که

در نور کم اتاق برق میزد ،چشمهای آبی بسیار روشنش نیز همان
درخشندگی سابق را داشت ،لـبهای خوشفرمش سرخ و پوستش سفید

و یکدست بود؛ اما با وجود زیبایی نفسگیرش اعتراف میکرد که از زمان
خارجشدن نیروهایش ،زیر چشمهایش گود افتاده و خطوط کــ*ـمرنگ
کامال واضح شده بوده است .او اکنون زنی میانسال بود
روی پیشانیاش
ً
که زیبایی و جوانیاش به دلیل ضعف بدنش در معرض خطر قرار گرفته

بود و تنها چارهاش پسگرفتن نیروهایش بود.

اما نارسیسا کسی نبود که تمایلی برای جوانماندن داشته باشد ،حتی اگر
حاال و به کمک جیسون سباستین را به چنگ نمیآورد در نهایت روزی

میرسید که بار دیگر او را اسیر خود کند ،پس دیگر چه اهمیتی داشت اگر
پوستش پر از چین و چروک شده و درخشش چشمهایش از بین
میرفت؟ در آن لحظه ،در آن ساعت تنها چیزی که برایش اهمیت ویژهای
داشت ،نابودی اهالی کوهستان و ارباب جدیدشان بود؛ نابودی این

دشمنان خونی که روح و جسمش را آزار میدادند.
از جایش برخاست و کنار پنجرهی اتاق ایستاد .نگاه گیرایش ناخودآگاه به
جایی افتاد که تا مدتی پیش آینهی دوم در آنجا قرار داشت .پوزخند

هراسانگیزی روی لـبهایش نشست .آن دختر گمان میکرد با یک

انفجار ساده میتواند توانایی آینه را از بین ببرد .گرچه بیتردید خود او
نیز همین فکر را میکرد .هیچکدام از آنها نمیدانستند تنها با یک تکه از
آن آینه نیز میتوان کارهای شگفتانگیزی انجام داد .هنوز پس از ماهها

از خوششانسی خود غبطه میخورد و حتی به فکرش نمیرسید روزی
یکی از کسانی که دشمن خود میپنداشت به سراغش بیاید و به او

پیشنهاد همکاری بدهد.
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ناگهان تمام بدنش از شدت شور و شعف لرزید .همهچیز داشت طبق

خواستهی او پیش میرفت ،بدون آنکه زحمتی به خود بدهد؛ اما شاید
االن وقتش بود کمی احساساتشان را جریحهدار کند .باید آن روی دیگر
خود را نیز به آنها نشان میداد؛ زیرا دیگر از این همه مالیمت خسته و

کسل شده بود.

همان لحظه در اتاق به صدا درآمد و نارسیسا را از افکار خوشایندش
بیرون کشید.
با صدای آهستهای گفت:
 -بیا تو.

تام وارد اتاق شد .نارسیسا نیمنگاهی به او انداخت و با اشارهی
دستهایش از او خواست جلوتر بیاید .تام با خونسردی به نارسیسا
نزدیک شد و به او تعظیم کرد.

 خبر جدیدی برام داری؟ بله ملکه. -خب؟

تام سرفهی کوتاهی کرد و گفت:
 اونا دارن به سمت قصر میان ،همهشون هستن ،مرز کوهستان روشکستن و دارن به این سمت میان.
نارسیسا لبخندی زد و گفت:

 زنها ،بچهها...تام با لحنی که تأسف و شرمندگی در آن محسوس بود جواب داد:

 متأسفانه نفهمیدیم اونا رو به کجا منتقل کردن؛ اما تا جایی که فهمیدمدو نفر از افرادشون توی کوهستان موندن ،نتونستیم بفهمیم چرا؛ اما...
نارسیسا با شادی جنونآمیزی گفت:

 خب دو نفر هم کافیه ،ما انسانهای قانعی هستیم ،مگه نه؟][Type here
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تام با شنیدن این حرف نتوانست جلوی خودش را بگیرد و با صدای بلند

پوزخند زد.

نارسیسا نیز با صدای آهستهای گفت:
 -میدونی که باید چیکار کنی.

تام به آهستگی سرش را تکان داد و لبخند مرموزانهای زد ،سپس

بیرحمانه گفت:
 ترتیب این کار داده شده.نارسیسا بیصدا خندید؛ خندهاش همچون کسانی بود که از عذابی

دردناک خالص شده باشند ،همچون آبی که روی آتش ریخته شده باشد.

همان موقع در اتاق بار دیگر با شدت باز شد .صدای نعرهی بلندی آمد و
سپس شخص کوتاهقامتی همچون گلوله وارد اتاق شد و روی زمین افتاد.
تام نگاه منزجرکنندهای به آن شخص انداخت؛ اما نارسیسا که هنوز لبخند
به لـب داشت ،چند قدم جلوتر رفت ،باالی سر او ایستاد و گفت:
 -انگار یادت رفت در بزنی ،لوسین!

لوسین ،خدمتکار پیشین سباستین که در بیدستوپایی و خشونت لنگه

نداشت ،آهونالهکنان از جا برخاست .با دیدن پیکر نارسیسا درست باالی
سرش لحظهای نفسش از ترس بند آمد؛ اما خیلی زود خود را روی پاهای
او انداخته و با هر ب*و*س*های که به کفشهایش میزد گفت:

 سرور من ،ملکهی من! من رو ببخشین؛ اما خبر آوردم ،یه خبر مهم!نارسیسا با کنجکاوی چشمهایش را تنگ کرد و پرسید:
 -چه خبر شده؟

لوسین جیغی کشید و گفت:

 اونا ،اونا اومدن! پشت دروازههای قصر هستن.نارسیسا دیگر نایستاد تا باقی حرفهای او را بشنود و به سرعت از اتاق

بیرون رفت .تام پشت سرش از اتاق خارج شد و بعد از آنها لوسین که از
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شدت هیجان دست و پاهای شل شده بود ،کشانکشان به دنبالشان

رفت.

در راهروی تاریک طبقهی سوم پیش میرفت ،قلبش دیوانهوار میزد ،از
پلکان باال رفت و وارد راهروی برج قصر شد .دستهایش از شدت
هیجان میلرزیدند .در اتاق را باز کرد .قلبش برای بیرونجهیدن از
سینهاش التماس میکرد.

جلو رفت؛ آهسته و آرام .نفسش را حبس کرد و پشت پنجرهی بسیار
بزرگ اتاق ایستاد و آنگاه او را دید ،جلوتر از همه ،خشمگینتر از همه،

همچون ماری که آمادهی نیشزدن بود .مادرش درست کنار جاناتان و

مقابل در ورودی قصر ایستاده بود .چقدر شبیه خودش بود؛ همانقدر زیبا،
همانقدر مقتدر و پرجذبه؛ اما درست همان اندازه قابل ترحم و دلسوزی.
در همان وقت اتفاق عجیبی افتاد؛ قلبش آرام گرفته بود ،ضربان تندش،

لرزش دستش ،همه و همه به حالت عادی خود بازگشته بودند .انگار فقط
باید میدید ،باید دوباره او را میدید تا باز هم میفهمید در برابر خودش
چقدر ضعیف و عاجز است ،چقدر نادان و احساساتی است.

نارسیسا متوجهی حرکت لـبهای کاترین شد و صورتش درهم رفت .از
آن زن نفرت داشت ،از هر چیزی که به لیانا مربوط میشد ،از آن جمعیت
سادهلوح.

کاترین پشت درهای عظیمی که روزی برایش حکم پناهگاهی امن را

داشتند ایستاده بود و به دخترش نگاه میکرد؛ به کسی که خودش به این
دنیا آورده بود؛ اما او را نمیشناخت و هیچکس نمیدانست چقدر از به
دنیا آوردن چنین دختری شرمنده است.
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جاناتان دستش را روی بازوی کاترین گذاشت و انگار که گرمای وجودش

را به او منتقل کرد؛ زیرا پس از چند دقیقه نفس عمیقی کشید و لـبهای
خشکش از هم باز شد.
فاصلهاش با نارسیسا زیاد بود و مجبور شد فریاد بزند تا صدایش به او

برسد:

 ملکه ،سرورم ،فرمانروای آدونیس و یا هر لقب دیگهای که بهت دادن،اومدم تا از خواب و رؤیا بیدارت کنم! از این خیال که تا صدها سال دیگه
عمر خواهی کرد و بر آدونیس فرمانروایی ،من و همهی کسایی که به

خاطر تو زجر کشیدن ،بعد از بیستسال باالخره اومدیم تا باهات روبرو
بشیم و چیزی رو که ازمون گرفتی پس بگیریم.
کاترین جملهاش را اینگونه تمام کرد و انعکاس فریادش در قصر پیچید.
اکنون تمام سربازان و خدمتگزاران در سرسرای قصر جمع شده بودند.

نارسیسا که لـبهایش را با نفرت جمع کرده بود و تمام وجودش را خشم
و کینه میسوزاند ،خندهی وحشیانهای کرد که باعث شد قلب کاترین در
سینه فرو بریزد .سپس با صدای جیغمانندی که وحشت همه را بر

میانگیخت گفت:
 خوش اومدید همهتون! همهی شما مردم آدونیس و کالینوس وحال جان عزیز و
همینطور تو ،مامان! بگو ببینم حال لیانا چطوره؟
ِ
فداکار؟ لیانای شجاع و مغرور؟
دهان کاترین برای جلوگیری از حیرتش جمع شد و دستهایش شروع به
لرزیدن کرد ،قلبش از این همه بیرحمی و وقاحت دخترش به درد آمده

بود .در چشمهای جاناتان نیز فقط خشم و نفرتی عمیق و بیپایان بود.
نارسیسا که حدس میزد آنها را به چه حال و روزی انداخته است،
خندید و ادامه داد:

 آخ ،من از همتهون میخوام که من رو ببخشید ،یادم نبود که من همهیاونها رو مثل یه حشره زیر پام له کردم.
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شیطان کثیفی!
 تو فقط یهِ
جاناتان طاقت نیاورده بود و با صدایی که از شدت خشم میلرزید این را
گفت.
نارسیسا بالفاصله پس از دیدن او ،چهرهاش باز شد و گفت:

 جولیای خوب و پاک کجاست جاناتان؟ سباستین ،پسری که مثل یکقهرمان به آغوش گرم پدرش برگشت؛ اما افسوس که این رسیدن خیلی
دووم نیاورد.
چشمهای جاناتان از شدت خشم و غضب پر از اشک شد؛ اما حتی

نتوانست یک کلمه حرف بزند؛ با این وجود همچنان استوار ماند و فقط
نگاه دردمندی به کاترین انداخت .کاترین با دیدن او به سختی جلوی

خودش را گرفت تا اشکهایش جاری نشود ،تا با ضعفش باعث ناامیدی

افرادش نشود؛ اما با این حال حتی او نیز دیگر توانایی حرفزدن را

نداشت .آنها برای اعالن جنگ آمده بودند ،برای یک مبارزهی حقیقی؛ اما
نارسیسا با برانگیختن احساسات آنها و یادآوری عزیزانی که بهخاطر او از
دست داده بودند باعث شده بود که از درون خالی و متالشی شوند.

و شاید هدف نهاییاش نیز همین بود که مقاومت آنها را بشکند و ایمان
به هدفشان را از آنها بگیرد.
چند دقیقه در سکوتی مرگبار گذشت و آنگاه نارسیسا که از مشاهدهی

ضعف آنها به وجد آمده بود با فریادی که بند دل آسمان را نیز پاره
میکرد ،دستهایش را از هم باز کرد و گفت:

 اینجا دنیایی هست که در اون زندگی میکنیم ،سرزمینی هست که تاابد به همین شکل باقی خواهد موند.

سپس انگشت اشارهاش را به سمت کاترین گرفت و قاطعانه گفت:
 -و تو و افرادت ،یه بازندهاین.

 کسی که بازندهست تویی ،باور داشته باش که روزی پشیمون میشی،روزی که دیگه دیره.
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کاترین این جمالت را آهسته زمزمه کرد ،سپس سرش را بلند کرد و فریاد

زد:

 پس قصد مبارزه نداری ،میخوای مجبورمون کنی وارد قصر بشیم ونابودت کنیم تا این لکهی سیاه برای ابد از دنیا پاک بشه؟

نارسیسا با شنیدن این حرف قهقههی مستانهای زد و گفت:
 معلومه که نمیخوام ،من هرگز از این قصر بیرون نخواهم اومد و تو همباور داشته باش که هرگز نمیتونی پات رو تو قصر من بگذاری!
قصر تو؟
ِ
کاترین خندهی عصبی کرد و با صدای گرفتهاش فریاد زد:
 باور کن که اشتباه میکنی ،بعد از من اون قصر فقط متعلق به لیانا بود.رنگ نارسیسا به سرعت پرید و چشمهایش از حدقه بیرون زد.

دستهایش دوباره به لرزش افتاده بود؛ اما این بار دلیلش خشونتی بود
که ناگهان تمام وجودش را در بر میگرفت .دیگر نمیتوانست فقط با
برانگیختن احساساتشان رنج و عذاب را برایشان ایجاد کند ،دیگر

نمیتوانست در برابر آن زن احمق ،صبر و حوصله نشان بدهد؛ این بار به
سالح محکمتری برای عقبنشینی نیاز داشت .پس او آخرین تیر ترکشش
را رها کرد و با لـذتی وصفناپذیر گفت:
 پس اینطور نتیجه میگیریم که کوهستان هم متعلق به روبی بوده؛ امایه مشکلی وجود داره؛ چون...

نارسیسا پوزخندی زد و ادامه داد:
 دیگه نه کوهستانی وجود داره ،نه دختر احمقی به اسم روبی ،وجودخواهد داشت.

همانطور که انتظار میرفت کاترین و جاناتان مات و مبهوت ماندند،
آنها با نگرانی به یکدیگر نگاه کردند و ناگهان جاناتان فریاد زد:

 همهی حرفهای این شیطان دروغه!][Type here
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کاترین صدای پچپچ سربازان و خرخر گرگینهها را میشنید؛ اما جرئت

نداشت برگردد و به آنها نگاه کند؛ زیرا گمان میکرد اگر شک و تردید را

در چشمهای یکی از آنها ببیند قلبش از حرکت خواهد ایستاد.
بار دیگر صدای فریادی سکوت محوطهی قصر را شکست و گفت:

 پس برو و با چشمهای خودت ببین که چه به روز خودت و مردم آوردی.کاترین با حیرت به نارسیسا نگاه کرد و سرش را با ناباوری تکان داد،
جاناتان در گوشش گفت:
 -حرفش رو باور نکن ،به هیچوجه!

کاترین با حرکتی آهسته سرش را برگرداند و به او نگاه کرد و گفت:

 اگه راست بگه ،جاناتان اونجا تنها جاییه که برای موندن داریم .مرزاصال قصد نداشت جنگ رو
شکسته ،ما به اینجا اومدیم؛ اما انگار اون
ً
شروع کنه ،اون میخواست آخرین پناهگاهمون رو ازمون بگیره ،اون...
 آروم باش ،نباید بفهمه که تونسته ما رو وحشتزده کنه ،نباید اجازهبدی احساس پیروزی کنه.

 -ولی...

 میدونم باید چیکار کنیم ،اینم میدونم که اون میخواد چیکار کنه .اونمیخواد از اینجا دورمون کنه و قبل از اینکه فرصت ایجاد دوبارهی مرز رو
پیدا کنیم بهمون حمله کنه؛ اما ما نمیذاریم ،ما...

 من به کوهستان بر میگردم. -اما...

 -سعی نکن جلوی منو بگیری جاناتان؛ چون نظرم عوض نمیشه!

کاترین با قیافهی جدی این را گفت و رویش را به سمت ارتشش برگرداند
و به جستجو پرداخت.

 -تونی ،کجایی؟
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از میان جمعیتی که مدام با یکدیگر در گوشی صحبت میکردند و صدای

صحبتهای یواشکیشان همچون وزوز زنبوری مزاحم در گوش کاترین
میپیچید ،راه باریکی باز شد و گرگ عظیمالجثهای بیرون آمد.
تونی برک با قدمهای آرام به کاترین نزدیکتر شد و منتظر ماند.

کاترین گفت:

 ما باید از اینجا بریم ،همین حاال! میتونی از پس رهبری ارتش بربیای؟فقط برای چند ساعت؛ چون ما نمیتونیم عقب بکشیم بقیه باید اینجا
بمونن تا اونا فرصت نکنن از قصر خارج بشن.

تونی برک خرخر عجیبی کرد؛ اما بالفاصله با لحن قاطعانهای گفت:

 البته که میتونم ،شما برید .اجازه نمیدم حتی یک نفر از اون موجوداتپست از این در خارج بشن.

کاترین با شنیدن این حرف نفس راحتی کشید و با نگرانی به او لبخند زد،

آنگاه برگشت و خود را به جاناتان رساند.
چند دقیقهی بعد آن دو خود را غیب کرده و نارسیسا لبخند جنونآمیزی

زد.

***
جشن تاریک
دو ساعت قبل

روبی صورتش را به میلهی سلول چسباند و با نگرانی گفت:

 چیزی به صبح نمونده.مایکل و سباستین نگاه معناداری ردوبدل کردند و مایکل با لحن
اطمینانبخشی گفت:

 هنوز چند ساعت وقت داریم.روبی بی توجه به او با حالت عصبی گفت:

 -مطمئنم تا حاال خورشید هم طلوع کرده.

سباستین به او اطمینان خاطر داد و گفت:
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 -جاناتان منتظرمون میمونه.

روبی که کمکم صدایش بلندتر میشد ،گفت:

 لعنتی!مایکل با کالفگی دستش را روی صورتش کشید و تیارا پیشنهاد کرد:

 -یه ذره آروم باش ،اینجوری شاید بهتر بتونیم...

اما هنوز جملهاش را کامل نکرده بود که روبی جیغ کشید و گفت:
 لعنتی ،صبح شده و ما هنوز توی این سوراخ گیر افتادیم!تیارا ،سباستین و مایکل با صدای فریاد او از جا پریدند.

مایکل خواست از جا بلند شود و او را آرام کند؛ اما قبل از او تیارا از جا

پرید خود را به روبی رساند و با نگرانی شروع به ضربهزدن به پشت او
کرد.

مایکل به سباستین نگاه کرد و به آهستگی گفت:

 یه ذره عصبی شده.سباستین پرسید:

 -فقط یه ذره؟

 خب آره ،میدونی که همهی فشارها روی اونه.سباستین با ناراحتی غیرقابل درکی حرف او را تأکید کرد و گفت:
 -درسته.

سپس نگاه زیرچشمی به روبی انداخت.
در درونش جوشوخروشی بر پا بود که هیچ ارتباطی به

مبحوسماندنشان در آن سلول تاریک نداشت .تمام نگرانیاش از آن بود

که تا زمان رسیدن به آدونیس راه فراری پیدا نکنند؛ در آن صورت حتماً از

شدت عذابوجدان عقلش را از دست میداد .دلیلش را نمیدانست؛ اما
از وقتی که در دام جیسون افتاده بودند مدام به خودش تلقین میکرد که

مقصر خودش است .بیخود و بیجهت دلش میخواست به خودش

بقبوالند که اگر او حمله به کالینوس را به تام یادآوری نمیکرد (در جلد
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سوم) اکنون هیچکدام از این اتفاقات نمیافتاد .اما شاید اشتباه میکرد؛

زیرا نارسیسا در نهایت برای متحدشدن با گرگینهها دست به کار میشد و

هرچند که کالینوس از چشم آنها مخفی مانده بود؛ اما روزی میرسید که
باالخره آنها را پیدا میکرد .با این حال سباستین به کسی نیاز داشت تا

فکری را که در سرش بود تأیید کند؛ چون گمان میکرد که اینگونه آرامش
بیشتری خواهد داشت .اولین کسی که به ذهنش آمد مایکل بود که در

کنارش نشسته ،دستهایش را مشت کرده بود پایش را تکانتکان
میداد .اگر چهار روز پیش بود ،او ترجیح میداد با هر کس دیگری به غیر
از مایکل صحبت کند؛ اما اکنون ناچار بود به خودش اعتراف کند که

همهچیز عوض شده است.
سباستین با دست به بازوی مایکل زد و او را از فکر و خیال بیرون آورد،

سپس با صدای بسیار آهستهای گفت:
 -یه چیزی هست که باید بهت بگم.

مایکل با سوءظن سرش را تکان داد و نگاه پرسشگرانهای به او انداخت؛
اما مشخص بود که حوصلهی حرفزدن با هیچکس را ندارد.

سباستین که متوجهی این نکته شده بود ،برای لحظهای از حرفهایی که
میخواست بزند پشیمان شد؛ اما وقتی همچنان نگاه منتظر مایکل را به
خود دید ،تصمیمش عوض شده و قبل از آنکه دوباره منصرف شود فوری

گفت:

 یه موضوعی هست که داره اذیتم میکنه ،باید راجع بهش باهات یعنیانگار باید با یکی صحبت کنم.

مایکل با تعجب به او خیره ماند و پس از چند ثانیه با بیحالی گفت:
 خب ،اون موضوع چی هست؟سباستین نفس عمیقی کشید و بیتوجه به روبی که دست از غرولند

برداشته بود و صدایش در نمیآمد ،با عجله شروع به تعریفکردن ماجرای
مالقاتش با تام کرد و همهی نگرانیهایش را با مایکل در میان گذاشت.
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البته قبل از آنکه بخواهد از عمل زشت و زنندهاش صحبت کند ،به او

هشدار داد که در آن زمان هنوز گردنبند نارسیسا را بر گردن داشته و
تأکید کرد که آن اتصال نقش زیادی در شخصیت سابقش داشته است.
وقتی صحبتهایش تمام شد ،چند ثانیه طول کشید تا مایکل دست از

خیره نگاهکردن به او بردارد .سباستین متوجه شد که دهان مایکل بیوقفه
تکان میخورد ،بی آنکه صدایی از او دربیاید .بیشک داشت سیل ناسزاها

و دشنامهایی را که بلد بود نثارش میکرد .در لحظهای خشم به صورت
واضح در چشمهای درخشانش پدیدار شد؛ اما خیلی زود آن برق عجیب

از بین رفته و مایکل ،در حالی که سعی میکرد بر خود مسلط باشد ،گفت:

 خب درسته که اشتباه کردی؛ ولی اون زمان که از چیزی خبر نداشتی.مایکل با حالتی که انگار خودش هم به حرفی که زده است اطمینان ندارد

به او نگاه کرد.

سباستین با دهانی که از شدت نگرانی اندکی بازمانده بود به او خیره شد
و ناگهان مایکل در کمال خشنودی ،چنان که انگار چیزی را به یاد آورده

باشد ،صحبتش را ادامه داده و با لحن هشداردهندهای گفت:

 در ضمن ،حتی اگه تو هم حمله به کالینوس رو یادآوری نمیکردی،باالخره نارسیسا اینجا رو پیدا میکرد؛ چون اون دنبال گرگینهها میگشت،
درسته دیگه نه؟

سباستین که در تمام آن دقایق فقط مشتاق شنیدن همین حرف بود ،با

حـرارت سرش را تکان داد و در حالی که نفس عمیقی میکشید ،با
اطمینان گفت:

 خیالم راحت شد. که اینطور.سباستین سرش را بلند کرد و سایهی سیاه روبی را روی خودش دید که با
حالتی طلبکارانه به او زل زده بود.
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دلش پیچوتاب ناخوشایندی خورد و با حالت عصبی از جا برخاست.
مایکل نیز با دیدن صورت روبی که از آن زاویه شباهت زیادی به

جادوگران خبیث و سیاه پیدا کرده بود ،احساس خطر کرد و از جا پرید.
تیارا که درست پشت سر روبی ایستاده بود ،غمگین به نظر میرسید.

سباستین سرش را پایین انداخت و به چشمهای روبی که لبریز از خشم و

غضب بود ،خیره ماند .روبی که به شدت عصبانی بود ،با صدایی که لرزش
بسیاری داشت شروع به صحبت کرد و با لحن تهدیدآمیزی گفت:
اصال برات مهم نیست که با این کارت چه بالیی
 پس خیالت راحته ،آره؟ً
اصال ناراحت نیستی که بهخاطر تو چندنفر
سر مردم کالینوس آوردی؟
ً

آواره شدن؟

اصال...
 منً

 فکر میکنی اون گردنبند توجیه خوبی برای تمام گندهاییه که تا حاالزدی؟
 نه؛ اما من هرگز نمیخواستم اینطوری بشه.روبی بیتوجه به حرف او با صدای جیغمانندی گفت:

 -بهخاطر تو همهچیز خراب شد!

سباستین با سرسختی تکرار کرد:

 -نمیخواستم اینطوری بشه.

روبی با مشت به میلهی سلول زد و حالتی به خود گرفت که انگار هر

لحظه ممکن بود به سباستین حملهور شود .مایکل نیز متوجه این موضوع
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شده بود؛ زیرا درست به موقع خود را به روبی رساند و دستهای او را

محکم از پشت گرفت تا مانع حملهی او به سباستین شود .با آنکه دیگر

روبی نمیتوانست خود را به سباستین برساند؛ اما از آخرین سالح خود در
برابر او که گفتن فحش و ناسزا بود هم غافل نماند و چنان جمالت رکیکی

را نثار او کرد که دهان تیارا از تعجب باز ماند.

حالت چهرهی سباستین طوری بود که بهنظر میرسید تمام آن حرفها را
برازندهی خود میداند .مایکل هنوز روبی را نگه داشته بود و او بی آنکه
خسته شود همچنان بر سر سباستین فریاد میکشید.

درست همان لحظه صدای به هم خوردن دری به گوش رسید و صدای
گامهای سنگین شخصی در راهرو پیچید .روبی که پاهایش از زمین
فاصله داشت و دیگر به طور کامل در آ*غــ*ـوش مایکل قرار گرفته بود،

خشکش زد .مایکل نیز همانطور که روبی را نگه داشته بود بیحرکت
ماند و گوشش را تیز کرد .صدای قدمها هر لحظه نزدیکتر میشد.
سباستین اخم کرده و تیارا با دلواپسی یک قدم به عقب رفت.

همان موقع صدای فریادهای آشنایی به گوش رسید .مایکل به سرعت

پاهای روبی را روی زمین گذاشت و صورتش را به میلهها چسباند؛ اما با
دیدن صورت برافروختهی شخصی در چند میلیمتری صورتش از جا پرید
و ناسزاگویان عقب رفت.

روبی با دیدن توماس که پریشان بهنظر میآمد و دانههای ریز برف بر

روی موهایش نشسته بود ،حیرتزده شد .صورتش نیز پر از خراشیدگی و
زخمهای عمیق بود .روبی با صدای بلندی گفت:

 -تو اینجا چیکار میکنی؟!

مایکل که ضربان قلبش هنوز به حالت عادی بازنگشته بود ،با دلخوری
گفت:

 فکر میکردیم جیسون حسابت رو رسیده.][Type here
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توماس که به شدت مضطرب و عصبی بهنظر میرسید ،جوابی نداد و فقط

در برابر چشمهای حیرتزدهی آنها کلید بزرگ و زنگزدهای را از جیب

لباس خزدارش درآورد و در سلول را باز کرد .روبی متوجه شد که هنگام
چرخاندن کلید در قفل دستهایش به شدت میلرزد.

زمانی که هر چهار نفر آنها از سلول بیرون آمدند ،روبی که هنوز از آزادی
ناگهانیاش مبهوت بود ،پرسید:
 آخه چطوری...توماس اجازه نداد تا او حرف دیگری بزند و با عجله شروع به صحبت کرد

و معلوم شد که عالوه بر دستهایش ،صدایش نیز می لرزد:

 شما باید از اینجا برین ،اونها رو آزاد کردم ،شما باید برین!سباستین نگاهی به بقیه انداخت و از حالت چهرههایشان فهمید که آنها

نیز مانند خودش یک کلمه از حرفهای توماس را نفهمیدند.
او با صدای گرفتهای از توماس پرسید:
 -منظورت از این حرفها چیه؟ ما باید چیکار...

توماس که دیگر از شدت نگرانی رنگش پریده بود ،با صدای بلندی جواب

داد:
 من اشتباه کردم ،باشه؟ از اولش هم قرار نبود جیسون به شماها کمککنه ،حتی هیچکدوم از دوستانم هم نمیخواستن به آدونیس بیان،

همهش کلک بود و من احمق این رو نفهمیدم .اونا از من برای کشوندن
شما به اینجا استفاده کردن؛ چون میدونستن دین رو میشناسم و برای
نجات دوستانش و ملکهی آیندهی آدونیس هر کاری میکنم.

مایکل به تندی پرسید:

 تو و دین از کجا همدیگه رو میشناسین؟توماس با درماندگی گفت:

 زمانی که به آدونیس حمله کرده بودن باهاشون روبرو شدم ،دنبال یه ِراه
فرار میگشتن و من ،بی هیچ دلیل خاصی کمکشون کردم و بردمشون
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توی یه غار ،سربازها حتی تا اونجا هم دنبالمون کردن .میدونستن که
اونجاییم و سعی کردن با دادن وعده و وعید به اون پیرمرد از اونجا

بکشوننمون بیرون ،البته موفق نشدن.
روبی که دهانش باز مانده بود ،زیر لـب گفت:

 -رافائل؟!

توماس با بیتوجهی گفت:
 آره خودشه .اونا قول پسدادن کالینوس رو بهش دادن؛ البته در صورتهمکاری .ببینین دیگه وقتی نداریم ،هر لحظه ممکنه اونا متوجه غیبتم

بشن ،من باید شما رو از اینجا ببرم بیرون.

توماس بعد از گفتن این جمله هل محکمی به روبی و مایکل داد؛ اما
آنها حتی یک سانت هم تکان نخوردند.

روبی ،سباستین و مایکل اول نگاه معنادار و نگرانی ردوبدل کردند و

آنگاه ،هر چهار نفرشان به سرعت برق و باد به سمت راه خروجی دویدند.
توماس که از عکسالعمل آنها جا خورده بود ،دواندوان خود را به آنها
رساند .کمی بعد کوتولهها که از سلولشان بیرون آمده بودند ،مات و

حیران همچون زنجیری پشت سر یکدیگر صف بسته و طبق معمول
عقبتر از بقیه ،با آن جثههای کوچکشان شروع به دویدن کردند.
همچنان که در راهروی تاریک و طویل پیش میرفتند ،روبی تندتند شروع

به صحبت کرد و گفت:

 رافائل بوده ،مطمئنم که خودشه ،اون جاسوسه.مایکل که به نفسنفس افتاده بود از او پرسید:

 -از کجا اینقدر مطمئنی؟

 از اونجایی که رفتارش بعد از اومدن به آدونیس با رفتار قبلیش زمین تاآسمون فرق کرده بود .در ضمن وعدهی پسگرفتن کالینوس اونقدر

وسوسهبرانگیز بوده که بخواد اون رو از راه درست منحرف کنه ،ما هم که
یادمون نرفته اون چقدر خودخواه و فریبکاره.
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 -اما این دلیلها که برای متهمکردنش کافی نیست.

روبی چنان که انگار جواب او را حاضر و آماده در آستین داشت ،با لحنی

هشداردهنده بالفاصله گفت:
 -تصویرش توی آینهی سوم...

بعد از آن دیگر مایکل هیچ مخالفتی از خود نشان نداد.

چند لحظهی بعد به در خروجی رسیدند .مایکل و سباستین نگاه
تردیدآمیزی ردوبدل کردند؛ اما روبی بیمعطلی دستگیرهی در را پایین
کشید ،از آن تونل تاریک خارج شد و باعث شد صدای فریاد خفهی
توماس در غرش صدها گرگینه گم شود.

صحنهی وحشتناکی بود .گرگینهها با حالتی وحشیانه زوزه میکشیدند و
پاهایشان را با حالتی تهدیدآمیز روی زمین میکشیدند .جیسون در غالب

انسانیاش ،در رأس همهی آنها ایستاده و پوزخند ترسناکی روی لبش
بود.

اکنون فاصلهی بین آنها و هزاران گرگینهی خشمگین بسیار زیاد بود؛ اما

نه آنقدر که بتوانند حتی یک لحظه را نیز از دست بدهند .توماس هم به
خوبی از این موضوع آگاه بود و در آن لحظه تنها فکری را که به ذهنش
رسید بر زبان آورد و با صدای بسیار آهستهای به آنها گفت:
 -من سرشون رو گرم میکنم ،شماها برین ،اول کوتولهها...

اما از کوتولهها خبری نبود؛ آنها قبل از آنکه منتظر دستوری بمانند فرار را
بر قرار ترجیح داده بودند.
هوای آن روز صبح برفی و طوفانی بود و باد سرد و گزنده همچون تازیانه

بر سر و رویشان میخورد .روبی در حالی دندانهایش از شدت سرما به
هم برخورد میکرد ،بیتوجه به غیبت ادوارد و کارگرانش ،با دلواپسی
پرسید:

 تو چی؟][Type here
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توماس نفس عمیقی کشید و طوری که انگار سؤال او را نشنیده است ،به

مایکل و سباستین رو کرد و گفت:
 -مواظبشون باشین.

مایکل با ناامیدی سرش را تکان داد و سباستین دست تیارا را محکم
فشرد.

روبی با بیقراری گفت:
 ازت پرسیدم پس تو چی؟ میخوای چیکار ...ولم کن!مایکل دستهای روبی را محکم گرفت و او را کشانکشان با خود برد.

روبی با جیغ و داد تقال کرد تا خود را از دست او آزاد کند؛ اما در نهایت
حریف مایکل نشده و خیلی زود پشت علفزارها ناپدید شد و صدای جیغ

و فریادش دیگر به گوش نرسید.

پس از گذشت چند ثانیه ،سباستین و تیارا هنوز ایستاده بودند که ناگهان

شخصی نعره زد:
 -بگیریدشون ،اگه نشد همهشون رو بکشید ،بهشون مهلت ندین!

وقتی گرگینهها با سرعتی سرسامآور به سمتشان دویدند ،توماس با
خشونت سباستین را هل داد و گفت:
 برو دیگه.سباستین با فریاد توماس به خود آمد و نگاه قدرشناسانهای به او

انداخت ،سپس دست تیارا را کشید و شروع به دویدن کرد.

زمانی که علفزارهای محوطه را کنار میزد ،برگشت و به پشت سرش نگاه
کرد .در همان وقت شش گرگینه را دید که خود را روی توماس انداختند و

صورتش از شدت تأسف برای او درهم رفت .بعد از آن علفهای

سربهفلککشیده را رها کرده و با سرعت بیشتری شروع به دویدن کرد.
سباستین و تیارا به سرعت از کنار مرداب گذشتند و وارد راه خاکی

کوهستان شدند .همانطور که انتظار میرفت ،به دقیقه نکشید که صدای
قدمهای سنگین گرگینهها نیز به گوش رسید .اگرچه فاصلهی بینشان
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بسیار زیاد بود؛ اما هیچکدام تردیدی نداشتند که با وجود سرعت

باالیشان تا لحظاتی دیگر به آنها خواهند رسید.

روبی و مایکل نیز در فاصلهی دورتری از آنها میدویدند .سباستین از
حالت دویدنشان فهمید که روبی هنوز در برابر پیشنهاد فداکارانهی

توماس مقاومت میکند؛ اما به یقین دیگر برای هر اقدامی دیر شده بود.
شاید روبی نیز این را میدانست و فقط برای احساس بدی که
گریبانگیرش میشد نمیتوانست چنین چیزی را بپذیرد.
وقتی به محوطهی بازتری رسیدند ،روبی به عقب برگشت و فریادزنان

سباستین را صدا زد .سباستین و تیارا که اکنون صدای خسخس نفس

گرگینهها را میشنیدند ،با داد و فریاد از او خواستند خود را به مکان امنی
برساند و منتظرشان بماند.

بهنظر میرسید که روبی باز هم قصد مخالفت دارد؛ از این رو بار دیگر
مایکل مداخله کرده و با زور و زحمت او را به دنبال خود کشاند.
سباستین و تیارا بیوقفه میدویدند؛ اما باز هم نمیتوانستند فاصلهای

بیش از دهمتر با آنها ایجاد کنند .بدتر از همه آن بود که جیسون نیز با
سرعتی سرسامآور پا به پای گرگینهها میدوید و کمانی براق را با خود
حمل میکرد.
قلب سباستین لحظهای در سینه فرو ریخت؛ انگار میدانست قرار است
چه اتفاقی بیفتد .انگار خبر داشت که جیسون برای متوقفکردن آنها

آخرین تیرش را از کمانش رها میکند و پس از آن ،به ثانیه نکشید که
فکر ترسناکی که در سرش میچرخید به واقعیت پیوسته و تیر تیز و

برندهای در هوا چرخیده و به هدف خورد.

سباستین لحظهای مبهوت ماند؛ زیرا کوچکترین دردی را احساس
نمیکرد؛ اما خیلی زود با علم بر آنکه چه اتفاقی افتاده است ،سرش را به
سمت چپش برگرداند و صورت رنگپریدهی تیارا در برابر چشمهایش
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ظاهر گشت .در آن لحظه دستهایش ناخودآگاه باز شدند و تیارا را قبل

از سرنگونشدنش در آ*غــ*ـوش گرفتند.

همان وقت چشمش به جیسون افتاد که با حالتی پیروزمندانه سرعتش را
کم کرد؛ گویی دیگر تردیدی نداشت که دستش به آنها خواهد رسید.

سباستین بیاراده نگاهی به صخرههای اطراف انداخت و برای آنکه چند
دقیقه جلوی آنها را بگیرد ،تنها فکری را که به ذهنش میرسید اجرا کرد.
او با دستهایش نیروی قوی را به سمت صخرهها فرستاد .لحظهای
صخرههای اطراف با حالت تهدیدآمیزی لرزیدند ،آنگاه چند سنگ بزرگ و
عظیم از صخرهها جدا شد ،سپس لغزید و با صدای مهیبی بر روی زمین
افتاد و راه جیسون و افرادش را بست.
سباستین از میان گردوغباری که اطرافشان را فراگرفته بود ،به راهی که از

آن آمده بودند نگاهی کرده و با اطمینان از آنکه چند دقیقهای را وقت
دارد ،به چشمهای روشن تیارا خیره ماند.
 -فکر خوبی بود.

سباستین به زور لبخند زد و در حالی بغض سنگینی راه گلویش را بسته

بود ،با صدای گرفتهای گفت:
 این چند دقیقه معطلشون میکنه ،تا اون موقع از اینجا رفتیم و... -سباستین!

سباستین که ازحالت نگاه او عصبی و خشمگین شده بود؛ زیرا حالتی که

در چشمهایش بود نشان میداد که تسلیمشدن را پذیرفته است .با
خشونت گفت:

 -چیه؟

تیارا که بدنش کمکم محو میشد به سختی گفت:
 -میخوام آخرین راه حل رو بهت بگم.

قلب سباستین بار دیگر فرو ریخت و به سرعت دستهای او را در دست

گرفت .تیارا لبخندی زد و ادامه داد:
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 -این راهیه که تو رو از بندهایی که اسیرشون شدی ،خالص میکنه.

راهش رهاکردنه .روبی رو رها کن ،از دوستداشتنش دست بردار ،فقط

اینطوری از این عذاب راحت میشی .فقط فراموشش کن ،بهم قول بده
هرگز سر راه اون و مایکل قرار نمیگیری ،قول بده!

سباستین که از این صحبتها مات و حیران مانده بود ،با شک و دودلی
به چشم های خیس تیارا خیره ماند ،سپس سرش را به آهستگی تکان داد
و گفت:
 -قول میدم.

باز هم لبخندی حقیقی روی لـبهای تیارا نشست و برای چند ثانیه
سباستین را به یاد لبخندهای ناب روبی انداخت؛ اما او با این خیال فوری
سرش را تکان داد .اگر قرار بود از دوستداشتنش دست بردارد ،شاید بهتر
بود که از همان لحظه شروع کند؛ حتی اگر قرار نبود به این قول وفادار

بماند ،امکان نداشت درست در آن لحظه و در برابر جسم بیجان تیارا
چنین خـیانتی به او و دلسوزی صادقانهاش بکند .بنابراین او هر فکری

که به روبی ختم میشد را از ذهنش بیرون کرد و با دست موهای تیارا را
ن*و*ا*ز*ش کرد .تیارا با صورتی که دیگر به سختی قابل تشخیص بود،
برای چند ثانیه چشمهایش را بست و آنگاه با صدای ضعیفی گفت:
 چهارروز قشنگی بود ،دوستتون دارم.سباستین نیز فوری گفت:

 ما هم دوستت داریم.اما به نظر رسید که تیارا حرف او را نشنیده است؛ زیرا جسمش در برابر

نگاه غمگین سباستین به طور کامل محو شده و دستی که روی موهایش

بود در هوا خالی ماند و جسم تیارا با حالتی دردناک و زیبا از بین رفت.
سباستین بیهدف به جای خالی تیارا در آغوشش نگاه کرد .عجیب بود که

حتی نمیتوانست اشک بریزد و در آن لحظه تمام احساساتش فقط او را
وادار میکردند که تکتک لحظاتی را که کنار یکدیگر گذرانده بودند به
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خاطر بیاورد؛ ولی هرچه بیشتر به آن دقایق فکر میکرد ،خاطرات با

سرعت بیشتری از خاطرش محو میشدند؛ چنان که گویی تیارا هرگز کنار
آنها نبوده و حتی برای چندروز هم وارد زندگی پر از ماجرا و دردسر آنها
نشده بود.

سباستین وقتی به خودش آمد که خود را روی زمین رها کرده و بیهدف

به نقطهای نامعلوم زل زده بود .هنوز میتوانست صدای داد و فریاد
جیسون را بشنود که هر لحظه واضحتر میشدند؛ با این وجود هیچ
عجلهای برای رفتن و گریختن نداشت .احساس عجیبی داشت؛ انگار او را
با چسبی دائمی به زمین چسبانده بودند و صدایی از درونش مدام به او

میگفت با ترککردن آن محل باعث رنجاندن تیارا میشود.
اما عقل و منطق نیز به او نهیب میزد که تیارا دیگر رفته و هیچکدام از

عکسالعملهای او آسیبی به روحش نمیرساند ،از طرفی ماندنش در
آنجا نتیجهای جز اسیرشدن و مرگ نداشت.
دیگر ماندن بیفایده بود؛ باید از جا برمیخاست و خود را به بقیه

میرساند در آن صورت هنوز یک شانس برای گرفتن انتقام تیارا از
جیسون داشت .همین فکر نیرو و توان را به پاهای سباستین برگرداند و
او به سرعت از جا پرید .تمام لباسهایش خاکی و کثیف شده بود؛ اما او
بیآنکه کوچکترین تالشی برای تکاندن خاکها کند ،نگاه گذرایی به
پشت سرش انداخت و با آخرین توان شروع به دویدن کرد.

روبی با رسیدن به محوطهای باز با صخرههای کمتر ،مکانبر را از جیب
لباسش بیرون کشید ،با نگرانی و دلواپسی و دستهایی که از شدت

ناراحتی و ترس میلرزیدند انگشتش را روی ضامنش گذاشت و با دست
دیگرش دست مایکل را گرفت .مایکل نیز دست ادوارد را گرفت و پس از
آن ،همهی کوتولهها حلقهی دایرهای بزرگ و عظیمی را تشکیل دادند.

روبی چنان عصبی و نگران بود که بیاختیار میلرزید .او و مایکل در انتظار
برای بازگشت سباستین و تیارا دست یکدیگر را محکم فشردند؛ اما در
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نهایت انتظارشان خیلی طول نکشید و از پیچ راه مقابلشان پسری قدبلند

با موهای سیاه کوتاه و چهرهای پریشان ظاهر شده و با سرعتی سرسامآور
به سمتشان دوید .روبی با دیدن سباستین احساس کرد تکه آجری در
قلبش سقوط کرد؛ زیرا او تک و تنها و بدون تیارا به آنها نزدیک میشد.

بعد از آن همهچیز به سرعت برق و باد گذشت؛ سباستین خود را به آنها
رساند ،دست کوچک و خپل ادوارد را گرفت و قبل از آنکه روبی فرصت
کند سؤالی از او بپرسد ،پاهایشان از زمین جدا شد و فضای کوهستان در
برابر چشمهایشان محو شد .روبی با وجود ترس و وحشتی که همیشه در

مقابل رویارویی با حقیقت داشت ،چشمهایش را محکم بست .ده ثانیهی

بعد به زمین سرد و سفتی برخورد کردند و تلوتلو خوردند.
***

در نهایت ،پس از چهارروز سخت و طاقتفرسا به کوهستان بازگشته

بودند.
روبی به محض اطمینان از رسیدن به مقصد ،با آن امید که یک بار دیگر

مرز حفاظتی را ببیند ،الی پلکهایش را باز کرد؛ اما با دیدن صحنهی

مقابلش احساس کرد خنجری داغ را در سینهاش فرو کردند .او در حالی
که قصد داشت به محض رسیدن به آدونیس با ترس و لرز علت غیبت
تیارا را بپرسد ،با دیدن منظرهی وحشتناک مقابلش همهچیز را فراموش
کرد و یک قدم به جلو برداشت .مرز نامرئی کوهستان از بین رفته بود،

همهجا پر از گرد و غبار بود و از میان دودهای سیاه و غلیظ ،چادرهایی که
به آتش کشیده شده بودند به خوبی قابل تشخیص بود ،بوی تند

سوختگی نیز به مشامش میرسید.

با دیدن آن صحنه چنان شوک ناگهانی به همگی آنها وارد شد که
نتوانستند حتی یک سانت از جای خود تکان بخورند .روبی صدای نفس

کشدار مایکل و پچپچ کوتولهها را میشنید ،حتی میتوانست حال
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کنونی سباستین را نیز درک کند؛ اما حتی توان این را نداشت که برگردد و

با آنها روبرو شود ،تا مبادا حیرت و ناباوری را در چهرهی آنها نیز ببیند.
شاید اگر صدای مهیبی شنیده نمیشد و دو پیکر انسانی از غیب ظاهر
نمیشدند ،آنها تا سالهای سال میایستادند و آرزو میکردند چیزی که

میبینند حقیقت نداشته باشد .روبی با دیدن جاناتان و کاترین که در
فاصلهی دورتری از آنها ایستاده بودند ،امید از دست رفتهاش را باز

یافت و با شوق و ذوق آمیخته به ترس و نگرانی به سمتشان دوید؛ اما
قبل از آنکه به آن دو برسد ،جاناتان و کاترین دویدند و وارد محوطهی

کوهستان شدند .روبی که ماتومبهوت مانده بود ،بیهدف پشت سرشان
دوید و متوجه شد که بقیه نیز به دنبال او وارد محوطه شدند.
همهچیز همچون کابوسی واضح و روشن بود؛ انگار که ترسهایش به

واقعیت پیوسته بودند .چادرهای آتشگرفته ،لکههای خونی که در هر
طرف پخش شده بودند ،درست مثل یک کابوس تکرار غمهایی بیپایان.
روبی چشم چرخاند و هیکل عظیم ساطیری را دید که غرق در خون در

گوشهای افتاده بود و مکانبری را در دستهایش داشت .چهرهاش آرام
بود؛ جوری که انگار به خواب عمیقی فرو رفت بود و آنگاه صدای واضح و
آشنایی در گوشش پیچید که میگفت« :خودم تنهای تنها نجاتشون دادم،
مجبور شدم بیست و پنج بار شاخهام رو فرو کنم تو شکمش تا جونش

دربیاد».

روبی به خوبی میتوانست صدای رابین را بشنود که در قلعهی ویکتور
نشسته و با صدای بلند ماجرای مرگ آن پیرزن به دست خودش را

تعریف میکند .سایهای تیره و تار ناگهان جلوی چشمهایش قرار گرفت و
او پرهای براق سابیروس را نیز دید که به خون آغشته شده بود ،از قرار
معلوم او بعد از رفتن جاناتان و کاترین به کوهستان بازگشته بود .اما این

واقعیت نیز چیزی را تغییر نمیداد؛ چون دیگر هیچکدام از آنها در این
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دنیا حضور نداشتند و چگونگی مرگ دلخراششان نمیتوانست مرهم
قلب مجروح روبی باشد.

وقتی همگی باالی سر جسد بیجان رابین ایستادند ،روبی صدای ضعیف
جاناتان را شنید که گفت:

 از رافائل خبری نیست ،چادرش خالی بود ،فقط تونستم اینها رو پیداکنم.
روبی سرش را برگرداند و کاغذ پوستی و صفحهی کهنه و پارهای را دید که
در ابتدای آن با خطی خوانا نوشته شده بود« :تمامی عالمتهای ظاهری

ترسماتورس و نحوهی تشخیص آنها»

در پایین صفحه نیز عکس موجودی هراسانگیز نقاشی شده بود که
چشمهای قرمزش حتی در آن کاغذ رنگ و رو رفته نیز برق میزد.
جاناتان با چهرهای غمگین رو به او کرد و گفت:

 این رو زیر تختخوابش پیدا کردم.***

یک بار دیگر ابری حتی سیاهتر از ابرهای تیره و کدر آدونیس بر زندگی
سخت و دشوارشان سایه انداخته بود و هیچکدام از آنها به هیچوجه

نمیفهمیدند که کی غم و غصههایشان به پایان میرسد.
مایکل با چهرهای غمگین و گرفته به محوطهی کوهستان نگاه کرد که با

چندین ساعت تالش بیوقفه به حالت اولش بازگشته بود .لحظهای را به
یاد آورد که با کولهباری از غم و غصه اجساد رابین و سابیروس را از
کوهستان بیرون برده و در آرامگاهی که روزی تابوت پرنسس لیانا ،جان،

فرماندههای آدونیس ،پدرش و مایکل را نیز برده بودند به خاک سپردند.
مایکل به خوبی میدانست که روبی با قدمگذاشتن در آن آرامگاه چه
احساسی را تجربه کرده است .بیتردید او به یاد خاکسپاری غمانگیز

پدرش افتاده بود .اگرچه مایکل پس از فرار سختشان از دنیای روبی به

هیچوجه چارلی را ندیده بود؛ اما با روبی همدردی میکرد.
][Type here

جدال نهایی

398

از طرفی روبی برای اولین بار پایش را در آرامگاه پرنسس لیانا گذاشته

بود و این اتفاق حتی بیشتر از هر موضوع دیگری موجب دگرگونی حال
او شده بود.
سه شب پس از مرگ رابین و سابیروس ،بعد از آنکه یک بار دیگر مرز

جادویی ایجاد شده و همگی تا حدودی موفق به جمعوجورکردن

افکارشان شدند (ارتش آدونیس همان روز به کوهستان بازگشت ،).در
چادر جاناتان جمع شده و با چهرههایی گرفته و افسرده کنار یکدیگر
نشستند.

روبی که هنوز سوگوار مرگ بهترین دوستانش بود (دو روز بعد ازحملهی
نارسیسا سباستین خبر از دست رفتن تیارا را نیز به او داد ،).به نقطهای
نامعلوم خیره شده و در سکوت کنار مایکل و سلنا نشسته بود.

النور و جیمز نیز در مقابلش قرار داشتند و این احساس را به روبی
میدادند که انگار بیمار روانی است که نیاز مبرمی به مراقبت و دقت
بیشتری دارد .وضعیت فرد نیز بهتر از او نبود؛ زیرا پس از بازگشت از
کلبهی جاناتان بالفاصله ماجرای خیـانت رافائل را فهمیده و نامهی

عذرخواهیاش را خوانده بود .در ابتدا اعتماد بیش از اندازهاش به او
موجب ناباوری و حیرتش شده بود؛ اما با توجه به تمام مدارکی که علیه
رافائل وجود داشت و تکه آینهای که به پشت آینهی سوم چسبانده شده
بود ،ناچار شد این حقیقت تلخ را بپذیرد که کسی که برایش مظهر
شجاعت و وفاداری بود از راه درست منحرف شده است .رافائل در

نامهاش به این موضوع نیز اشاره کرده بود که همیشه منتظر او میماند؛
زیرا ملکه نارسیسا با کمال میل فرد و تمام کسانی را که از آن پس به او

ملحق شوند میپذیرد .فرد پس از خواندن متن کامل نامه تنها کاری که
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انجام داد آن بود که کاغذ را مچاله کرده و درون آتش بیندازد و نفرت و

انزجارش را بدرقهی راه کج و بیمقصد رافائل کند.
 -خب!

با صدای جاناتان همه کمابیش از فکر بیرون آمده و با بیتوجهی به

صورتش خیره ماندند .روبی نیز فکر و حواسش فرسخها دورتر از
چشمهای آبی روشن جاناتان بود.

 میدونم که همهتون تا حدودی خبر دارین که چه اتفاقی افتاده ،به ماخـیانت شده.

در این لحظه همه به طرز نامحسوسی به فرد نگاه کردند .دین که به طور

معمول رابطهی خوبی با فرد داشت نیز ،پس از نگاهی گذرا بار دیگر
بیمحلیکردن به او را از سر گرفت .حتی امیلی که پس از آن روز

فاصلهاش را با او حفظ میکرد ،نگاه زیرچشمی به فرد انداخته و با

دلخوری به او خیره ماند؛ اما فرد به هیچکدام از دوستانش نگاه نکر .با
آنکه حتی متوجهی فرارهای گاهوبیگاه امیلی از خود شده بود؛ اما غرورش
چنان زخمی بود که ترجیح داد همهی آن رفتارها را نادیده بگیرد .در این

میان تنها کسانی که کوچکترین نگاهی به فرد نینداختند ،کاترین ،روبی،
سباستین و مایکل بودند که هیچکس را به جز خود رافائل مقصر
نمیدانستند.

جاناتان نیز بیآنکه نیمنگاهی به فرد بیندازد ،ادامه داد:

 اما این خـیانت به هیچکس جز رافائل ارتباطی پیدا نمیکنه .این روبهتون میگم تا از همین حاال دست از متهمکردن هم بردارین ،هیچکس

نمیتونست چنین چیزی رو پیشبینی کنه.

جاناتان نیش و کنایهاش را ماهرانه نثار دین و امیلی کرد و باعث شد آن
دو به سرعت از رفتار خود شرمنده و خجالتزده شوند .امیلی که حاال از

دست خودش عصبی و ناراحت بود ،فوری از جا برخاست و کنار فرد
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نشست .دین نیز که کمابیش پشیمان بهنظر میرسید ،صندلیاش را به او

نزدیکتر کرد.

جاناتان که اکنون از تأثیر حرفهایش بر روی آنها شادمان بود ،لبخند زد؛
اما کاترین که کوچکترین لبخندی بر لـب نداشت و تا آن لحظه حرفی

نزده بود ،ناگهان کتاب کهنهای را روی زمین انداخته و با لحن بسیار جدی
خطاب به فرد گفت:
 این کتاب رو میشناسی؟فرد تکان مختصری خورد ،سرش را به آهستگی بلند کرد و به کتاب نگاه

کرد ،لحظهای درنگ کرد و سپس بار دیگر سرش را به نشانهی مثبت تکان
داد .روبی نیز آن کتاب را میشناخت .همان کتابی بود که هفتهی پیش
فرد را مشغول مطالعهاش دیده بود و حتی خودش هم قسمتی از آن را

خواند بود که دربارهی...
 -ترسماتورس!

کاترین این را گفت و با سوءظن به فرد نگاه کرد و پرسید:

 -دربارهش چی میدونی؟

ِ
حالت خاصی گفت:
فرد نگاهی به صفحات باز کتاب انداخت و بیهیچ

 هیچی؛ چون هنوز به فصل مربوط به ترماسماتورس نرسیده بودم.کاترین با خونسردی گفت:

اصال چرا تصمیم گرفتی
 ترسماتورس ،بذار سوالم رو یه جور دیگه بپرسم؛ً
بخونیش؟

فرد بی آنکه فکر کند صادقانه گفت:

 نمیدونم ،شاید فقط به این دلیل که رافائل همیشه بهترین کتابها روبرای خوندن انتخاب میکرد ،منم بهخاطر حسی که به اون داشتم همیشه
وسوسه میشدم تا به گنجینهی کتابهاش برسم؛ یه جورایی دلم

میخواست...

فرد نفس عمیق کشید و با اکراه گفت:
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 -شبیه اون بشم.

چند ثانیه سکوت برقرار شد ،آنگاه کاترین که به چشمهای او خیره مانده
بود ،با حالتی ناباورانه سرش را تکان داد و پرسید:

 یعنی فقط به همین دلیل... -بله ،فقط به همین دلیل.

فرد چنان قاطعانه و سریع جواب کاترین را داد که او دیگر چیزی نگفت و
فقط با دقت به صورت بر افروخته و ابروهای درهم گره خوردهی فرد نگاه
کرد.

همگی نفسهایشان را در سینه حبس کرده بودند و منتظر بودند تا ببینند
در ادامه این بحث به کجا کشیده خواهد شد؛ اما جاناتان که ادامهی آن
بحث را چندان خوشایند نمیدانست ،تالش کرد تا توجه بقیه را به نکتهی
دیگری جلب کند؛ بنابراین از روی صندلی چوبیاش خم شد و کتاب را از
روی زمین برداشت و آن را ورق زد .صفحهی پارهشده مربوط به
ترسماتورس البهالی صفحههای دیگر نمایان شد و جاناتان با چهرهای
متفکر به بررسی نوشتهها و عکسهای آن پرداخت.
آنگاه با صدای آهستهای زیر لـب گفت:

 آخه برای چی باید این صفحه رو زیر تختش پنهان کنه ،برای چی...روبی که در آن لحظه به دستهای پر چین و چروک جاناتان خیره مانده

بود ،با فهمیدن نکتهای ناگهان دستش را در هوا تکان داد و گفت:
 -درسته ،همینه!

با صدای فریادش همگی از جا پریدند و با تعجب به او خیره ماندند.

کاترین پرسید:
 -چی همینه؟

روبی که هیجان و ترسش به یک اندازه بود ،با اطمینانی که خودش هم

نمیدانست از کدام منبع سرچشمه میگیرد ،گفت:
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ِ
ِ
خود اون ترسماتورسه ،هیدس هم
خود اون یا
 خودشه ،ترسماتورساستاد پرورش اونهاست ،همهچیز جور در میاد.
جاناتان با صبوری پرسید:
 -چی جور در میاد؟

اما روبی چنان در تفکراتش غرق شده بود که صدای جاناتان را نشنید ،او

به گونهای که انگار بیشتر با خودش صحبت میکرد تا با دیگران آهسته
گفت:
 -من خود اون رو توی آینه دیدم ،چرا همون موقع نفهمیدم؟

مایکل با بیقراری پرسید:
 -چی رو نفهمیدی؟

روبی طوری که انگار تمام فرضیههای ذهنیاش بهطور کامل بدیهی
است ،رو به بقیه که هاجوواج نگاهش میکردند کرد و گفت:

 اینکه مشخصه ،مگه نه؟ یعنی شما متوجه نشدین؟ توماس بهمون گفتکه توی کالینوس سربازان نارسیسا به رافائل پیشنهاد پسدادن سرزمینش

رو دادن ،در مقابل خــیانت به ما ،بعدش من اون تصویر و توی آینه
دیدم و چندوقت بعد تو اون کتاب رو پیدا کردی.
روبی با دست به فرد اشاره کرد و ادامه داد:
 حاال هم که این صفحه رو زیر تخت رافائل پیدا کردیم؛ پس یعنی...سباستین بدون هیچ شوروشوقی گفت:

 -یعنی دقیقاً چی؟

قبل از آنکه روبی با توپ و تشر جوابش را بدهد ،امیلی پرسید:

 توماس کیه؟دین گفت:

 کتاب چه ربطی به نارسیسا داره؟فرد پرسید:

 یعنی همهی اینا به اون ختم میشه؟][Type here
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روبی که در برابر رگبار سؤاالت آنها گیج شده بود ،با درماندگی به جاناتان
خیره ماند و مثل همیشه با ارتباط چشمی از او درخواست کمک کرد.

جاناتان نیز به او نگاه میکرد و از حالت قیافهاش مشخص بود که معنی
حرفهای او را بهتر از هر کس دیگهای فهمیده است؛ از این رو با یک

سرفهی کوتاه توجه بقیه را به خود جلب کرده و همهچیز را با جزئیات و
دقیق برایشان تعریف کرد.
روبی تمام مدت در برابر واکنشهایی که دوستانش از سر حیرت و
شگفتی و ناباوری نشان میدادند ساکت ماند و صبر کرد تا صحبتهای
جاناتان به پایان برسد و برای چندمین بار ،هردو با یدیگر به یک

نتیجهی درست برسند؛ اما هیچچیز آنطور که روبی پیشبینی میکرد
نشد؛ زیرا جاناتان به محض در میان گذاشتن فرضیات روبی با بقیه سرش
را با مخالفت تکان داد و با اطمینان گفت:

 اما من چنین احتمالی نمیدم ،پس نگران نباشین.روبی با دهان باز نگاهش را از او به کاترین انداخت و در کمال تعجب

متوجه شد که کاترین نیز در تأیید صحبتهای جاناتان سرش را تکان
میدهد ،حتی این را نیز فهمید که بسیاری از دوستانش نفسی از سر
آسودگی کشدیدند؛ اما آنها نباید دست از نگرانی برای این موضوع

میکشیدند ،برعکس اکنون باید بیشتر از هر وقت دیگری وحشتزده و
مضطرب میشدند.

روبی با صدای بلندی گفت:
 -یعنی فکر میکنین که من دارم اشتباه میکنم؟ امکان نداره ،من به

چیزی که فهمیدم اطمینان دارم .نارسیسا یه ترسماتورسه؛ برای همین من

این صورت رو توی آینه دیدم.
روبی این بار به کتابیکه جاناتان در دست داشت اشاره کرد و با عصبانیت

ادامه داد:
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 -واسهی همین رافائل این کتاب رو میخوند؛ چون میخواست اطالعات

بیشتری راجع به اون به دست بیاره .هیدس پدر اون رو به وجود آورد ،به

احتمال زیاد نیکالس هم یه ترسماتورس بوده.
کاترین میان صحبتهای او پرید و گفت:

 مدت زیادی همسرش بودم؛ اگه چنین چیزی بود ،متوجه میشدم.روبی با گستاخی گفت:
 ولی من مطمئنم نارسیسا...کاترین این بار با لحن تندی پاسخ او را داد و گفت:

 من تردیدی ندارم که یه انسان رو به این دنیا آوردم.روبی با این فکر که تند رفته است ،خجالتزده شده و در برابر نگاه خیرهی
بقیه با صدای آهستهای گفت:

 من نمیخواستم؛ یعنی فقط فکر کردم شاید سالها بعد هیدس اون روتبدیل به یه ترسماتورس کرده باشه.
جاناتان با اطمینانی عصبیکننده به بحث خاتمه داد و گفت:

 دیگه کافیه ،همه اینها یه فرضیهست که البته فرضیهی هوشمندانهایه.او با مهربانی این را به روبی گفت؛ اما روبی فقط با دلخوری به او
چشمغره رفت.
جاناتان آهی کشید و گفت:

 در هر صورت تنها چیزی که واضح و حقیقیه ،خیــانت رافائل هستش،چیز دیگهای نیست که بخوایم راجع بهش صحبت کنیم ،پس شب همگی
بهخ...

هنوز جملهی جاناتان تمام نشده بود که روبی به سرعت برق و باد از جا
برخاست و موجب تعجب و ناامیدی بقیه شد ،سپس بیحرف از چادر

بیرون رفت.

مایکل نیز نگاه عذرخواهانهای به بقیه انداخته پشت سر او از چادر خارج

شد.
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نگاه سباستین چند لحظه به ورودی خیره ماند؛ اما بالفاصله سرش را

برگرداند و افکارش را به سمت نارسیسا و خیــانت رافائل سوق داد.

روبی با حرص و ناراحتی چنان محکم پاهایش را به زمین میکوبید که
باعث شد جای کفشش بهطور واضح در برفهای کوهستان حک شود.

مایکل همانطور که پشت سرش میدوید چندبار او را صدا زد؛ اما روبی
بیاهمیت به او وارد چادر شده و با خشونت ورودی را بست.
به ثانیه نکشید که ورودی بار دیگر باز شد و مایکل با چهرهای که از شدت
سرما سرخ شده بود وارد شد و سپس با آرامش آن را بست .روبی که

خیلی دلش میخواست حرص و ناراحتیاش از جاناتان و کاترین را بر سر
یک نفر خالی کند ،منتظر ماند تا مایکل در دفاع از صحبتهای آن دو
حرفی بزند؛ اما مایکل هیچ حرفی نزد و فقط روی تخت نشست و به

آرامیدستهایش را از دو طرف برای او باز کرد.

روبی لحظهای مردد ماند؛ اما در نهایت به سرعت جلو رفت و کنار او
نشست و خود را در آ*غــ*ـوشش رها کرد .تا چند دقیقه سکوت در چادر

حکمفرما شد ،سپس مایکل شروع به صحبت کرد و با لحن
اطمینانبخشی در گ*و*ش*ش گفت:
 -من حرفهات رو باور میکنم.

روبی که ذوقزده شده بود میخواست سرش را برگرداند و با شور و

حـرارت به او پاسخ بدهد که مایکل اجازه نداد و در همان حال که روبی را

محکم در آ*غــ*ـوش خود گرفته بود ،گفت:
 اما الزم نیست دیگران رو هم مجبور کنی که باورت کنن. -اما...

 بذار حرفم رو تموم کنم روبی.مایکل با چنان لحن آرام و مالیمی صحبت میکرد که روبی بیاختیار
سکوت کرده و با دقت به حرفهای او گوش داد.

مایکل گفت:
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 -بعد از این همه وقت ،بعد از تموم اتفاقاتی که واسهی تو و ما افتاد،

مطمئنم که توانایی گرفتن تصمیم درست رو داری .تو فکر میکنی پشت

ارتباط مخفیانهی هیدس و نارسیسا ماجرایی وجود داره؟ مطمئنی که اون
نارسیسا رو تبدیل به یه ترسماتورس کرده تا مردم آدونیس رو نابود کنه؟
خب ،پس دیگه چه نیازی به باور و اعتقاد بقیه هست؟ چون در واقع

چیزی عوض نشده ،ما قراره نارسیسا رو نابود کنیم ،پس این کار رو
میکنیم ،این حقیقت جدید هیچچیزی رو عوض نمیکنه.
روبی که هنوز تمام هوش و حواسش به صحبتهای او بود ،با تمامشدن

جملهی مایکل لبخند کــ*ـمرنگی زده و در حالی که حس خوشایندی
سراسر وجودش را پر میکرد ،آهسته گفت:

 مطمئنم که چیزی تغییر نمیکنه ،ما این کار رو با هم تموم میکنیم؛ اماهمین برای من کافیه که تو حرفهام رو باور میکنی.

روبی سرش را برگرداند و لبخند وسیعی به مایکل زد و او که نگاهش میان
لـبها و چشمهای روبی در نوسان بود ،سرش را جلوتر برد و باعث شد

برای چند دقیقه تمام مشکالتشان را فراموش کنند.
***

چیزی به صبح نمانده بود که مایکل با تکان مختصری از خواب پرید و با
بیحواسی دستش را روی تخت کشید .با وجود آنکه هنوز در خواب و

بیداری بود؛ اما غیبت روبی چنان شوکی به او وارد کرد که باعث شد به

سرعت روی تخت بنشیند و با چشمهای سرخ و پفکردهاش جایجای
چادر را کندوکاو کند.

برای چند ثانیه قلبش از کار افتاد ،آنگاه فوری از تخت پایین پرید،
ورودی را کنار زد و از چادر بیرون رفت.
هوای صبحگاهی بدنش را لرزاند؛ اما مایکل بیاهمیت به سوز و سرمای

هوا با درماندگی تمام محوطه را از نظر گذراند و وقتی روبی را نیافت،
بیمعطلی دوید و چادر را دور زد.
][Type here

جدال نهایی

407

به محض رسیدن به پشت چادر ،قلب ناآرامش آرام گرفته و نفسی از سر

آسودگی کشید .روبی در گوشهای نشسته و همچون دختربچهی بیپناهی
خودش را جمع کرده بود و میلرزید؛ اما به نظر نمیآمد که این لرزش
ربطی به سرما داشته باشد؛ زیرا شنل خزداری به دورش پیچیده شده بود.
مایکل زمانی که دریافت لرزش او از گریه و اندوه است ،اخم غلیظی کرده

و جلوتر رفت و در کنارش نشست .روبی با احساس حضور او خود را
بیشتر جمع کرد و صورتش را از دید او پنهان کرد؛ اما مایکل با سماجت
صورت او را به سمت خود برگردانده و با لحنی آمرانه که آمیخته به حیرت

بود ،پرسید:

 چی شده؟!روبی چند لحظه فقط به او خیره ماند ،اشکهای درشت و براقش بر روی

گونههایش میریخت ،سپس پایینتر میآمد و از چانهاش نیز عبور
میکرد و روی شنلش میریخت .مایکل که رد اشکهای او را دنبال

میکرد ،متوجه شد که آن قسمت از شنل بهطور کامل خیس شده است.
بار دیگر سؤالش را تکرار کرد و پس از چند ثانیه روبی با صدای ضعیفی،

همراه با هقهق خشکی شروع به صحبت کرد و گفت:
 وقتی از خواب پریدم ،اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود کهفرضیههام رو با تیارا در میون بذارم؛ اما بعدش یادم افتاد که اون...

روبی نتوانست ادامه بدهد و با شدت زیر گریه زد .مایکل بالفاصله او را در

آ*غــ*ـوش گرفت و فشرد و آهسته در گوشش گفت:
 -این کار رو با خودت نکن.

روبی با صدای گرفته و خشداری گفت:

 اما نمیتونم ،هرچقدر تالش میکنم نمیشه .مدام صورتهاشون میادتوی ذهنم و من دیگه بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم ،من طاقت مرگ

دیگهای رو ندارم!
][Type here

جدال نهایی

408

 -هیس ،هیچی نگو ،دیگه بهش فکر نکن .قرار نیست چنین اتفاقی بیفته؛

ما دیگه نمیذاریم همچین اتفاقی بیفته.

اما روبی با شنیدن این حرف به هیچوجه آرام نشد و در حالی که احساس
میکرد قلبش از آن همه غم و اندوه دارد از هم میپاشد ،هقهقکنان
گفت:

 هنوز نرمی بالهای سابیروس رو یادمه ،چشمهاش رو ،صورت قشنگتیارا رو ،شوخیها و حرفهای رابین...
مایکل دیگر نگذاشت او ادامه بدهد و چنان محکم سرش را به سـینهاش
فشرد که روبی نتوانست هیچ حرف دیگری بزند و آنگاه با لحن

اطمینانبخشی گفت:
 -همهی این روزها میگذره ،سالهای سال میگذره و کمکم همهچیز

فراموش مشه و دیگه دردی برای کشیدن باقی نمیمونه ،دیگه دلیلی برای

گریهکردن نخواهد بود ،باید همهچیز رو به زمان بسپاریم .همهچیز یه روز
تموم میشه ،همهچیز!

روبی با شنیدن این جمالت کمکم آرام شده و در همان حال سرش را به

شانهی مایکل تکیه داد و فقط اشکهایش آهسته و آرام از گوشهی
چشمش جاری شدند.
مایکل که در فکر فرو رفته بود ،با خود گفت که به یقین همهچیز به پایان

خواهد رسید؛ اما شاید بهتر بود فکری به حال آن روزهایشان نیز بکند تا

روبی را از آن حال و روز در آورد .همان موقع بود که فکری به سرش زده و
بدون آنکه فکر کند با صدای آرامی گفت:

 همهی ما به شبی احتیاج داریم که این روزها رو از یادمون ببره ،پس چهبهتر که زودتر دست به کار بشیم.
روبی که از حرف او سردرنیاورده بود ،با تعجب به صورت سرخ و برق

چشمهای مایکل نگاه کرد و او با لبخند جذابی زمزمهکنان گفت:
 بیا هرچه زودتر با هم ازدواج کنیم.][Type here
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روبی با شنیدن این حرف مات و حیران ماند و گریهاش بند آمد؛ اما

برخالف ظاهرش ،در درونش طوفانی برپا شده بود که بیتردید ریشه در
شور و هیجان قلب شکستهاش داشت.
***

دیگر چیزی به پایان زمستان و آغاز فصل بهار باقی نمانده بود .یک هفته

از آن شب سرد و دردناک میگذشت و روبی که اکنون در اطراف محوطه
و دور از چادرها پرسه میزد ،مدام به اتفاقاتی میاندیشید که در دو سال
اخیر رخ داده بود و در این بین نمیتوانست به آن شبی که در حفرهی

تنگ و تاریک تنهی یک درخت گذرانده بود فکر نکند.

آیا دو سال قبل ،هنگامیکه در آن شب زمستانی سرد و سوزناک از ترس
جانوران جنگل کالینوس زانوهایش را در بــ*غــلش جمع کرده بود،

فکرش را میکرد که اکنون خود را برای جشن عروسیاش آماده کند؟ به
هیچوجه! روبی اطمینان داشت در آن لحظاتی که تمام فکر و ذکرش پدر
و دوستانش بودند ،چنین احتمالی حتی در خیاالتش نیز خندهدار بهنظر

میآمد.

گذشته از تمام اینها ،فکرکردن به آن شب شگفتانگیز برایش دردناک
بود؛ زیرا در آن دوران پدرش و رابین ،تیارا و حتی سابیروس زنده و سالم
بودند و هرکدام از آنها در گوشهای از این دنیا زندگی میکردند .گاهی

وقتها با خود میگفت که نکند تمام قدمهایش اشتباه بوده است ،نکند
بازگشت او تنها دلیل مرگ عزیزانش بوده و در صورت آنکه به حرفهای
میکل اعتنا نمیکرد و هنوز در آن شهر شلوغ و پرتردد به زندگیاش ادامه

میداد ،همهی آنها اکنون زنده و سالم بودند.

این افکار کمکم همچون سهم مهلکی بر روی تمام اعضای بدنش تأثیر
میگذاشتند و این حس را به او القا میکردند که یک انسان خودخواد و

نادان است که با هر اقدامش نزدیکانش را به دردسر و یا مرگ میکشاند.
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فکر و خیالهایش چنان عمیق بود که چند لحظه طول کشید تا صدای
سلنا را بشنود و رویش را به سمت او بازگرداند.

سلنا با مهربانی به او لبخند میزد.
 -بله؟

 داره دیر میشه ،دیگه باید حاضر شی .نمیخوای که به مراسم عروسیخودت دیر برسی؟
سلنا با صدای بلند به شوخی خودش خندید ،هرچند که از نظر روبی
خندهاش بسیار تصنعی و مصنوعی بود و این حس را به طرف مقابلش

میداد که انگار با زور و اجبار مجبور به تسکیندادن شده است.

روبی که بیهدف به چشمهای عسلی سلنا خیره نگاه میکرد ،از خود
پرسید که آیا به حقیقت میرود تا حاضر شود و در جشن عروسی خودش

شرکت کند؟

عجیب و حتی محال به نظر میرسید؛ اما وقتی به ریسههای درخشانی
که از ورودی چادرها آویزان بود نگاه میکرد ،وقتی در هرجا دختران جوان

و پریهایی را میدید که بیش از اندازه به خود رسیدهاند و هرکدام سعی
دارند توجه خوشقیافهترین پسرهای جشن را به خود جلب کنند،
همهچیز با وضوح بیشتری در مقابل چشمهایش نمایش داده میشد.
 -روبی حالت خوبه؟

روبی سرش را به نشانهی مثبت تکان داد و در حالی که این بار با دقت به
صورت شفاف سلنا و مدل موهایش نگاه میکرد ،در دل به خود گفت که
آری ،انگار به راستی همهچیز بهطور کامل واقعی است.

 -من حالم خوبه.

 ولی انگارِ ،ا ...روبی؟ چیزی شده؟ نکنه تو مجبور شدی؛ یعنی...روبی که از طرز صحبت و حالت نگاه او حدس زده بود چه فکری به

سرش زده است ،با قاطعیت گفت:
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 نگران نباش ،اجباری در کار نیست! این خواستهی منم بود .مایکل راستمیگه ،همهی ما به شادی نیاز داریم.

روبی لبخند بیرمقی به او زد و به سوی چادر آدریان و امیلی به راه افتاد.
شادی! به راستی او نیز به شدت به آن نیاز داشت؛ اما بعید میدانست

که تا قبل از نابودی نارسیسا هیچچیزی بتواند باعث شادی و سرورش
بشود.

منظرهای که از درون چادر تصور میکرد درست همانطوری بود که حدس
میزد .النور،آدریان ،امیلی ،ماریا و چندین پری جوان باالی سر لباسی

ایستاده بودند و با شور و شعف با یکدیگر پچپچ میکردند .روبی نگاهی
به لباسش انداخت و به یاد آورد که در یک هفتهی گذشته چندین و چند
تغییر در قسمت باالتنه و دامنش انجام شده است و خدا میدانست

چندبار امیلی و آدریان بر سر اختالف نظراتشان در دوختن یا ندوختن

پروانههای طالیی بر روی لباسش به جان هم افتاده بودند و در نهایت
این کاترین بود که به نجات لباس بیچارهاش آمده و تنها با چند ترفند

ساده توانست آن لباس بیقواره و شلوغ را به پیراهنی شیک و زیبا تبدیل
کند که دنبالهاش بر روی زمین کشیده میشد و درخشندگیاش در شب
چشم را میزد.
 خوب شد اومدی روبی ،همین االن میخواستم بیام پیشت و ازت بپرسمنظرت چیه قبل از اینکه لباست رو بپوشی من چندتا از پروانههای

خوشگلم رو بهش وصل کنم؟
آدریان چنان با شور و حرارت این پیشنهاد را داد که روبی نتوانست

مخالفتی کند؛ اما خوشبختانه همان لحظه کاترین ورودی را کنار زد ،وارد
چادر شده و قاطعانه گفت:
 این لباس دیگه هیچ تغییری نمیکنه! ببینم ،نکنه تغییراتی رو که بهشدادم نپسندیدین؟
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کاترین جوری این جمله را ادا کرد که انگار با زبان بیزبانی به آنها

میگفت اگر جرئت دارید از لباسی که درست کردهام ایراد بگیرید.

و به راستی که لحنش کارساز شده و دیگر هیچکس نتوانست کوچکترین
ایرادی از لباسش بگیرد.

پس از چند ثانیه ،کاترین که لبخند شیطنت آمیزی بر لـب داشت ،نگاه از

صورت دلخور آدریان گرفته و ضربهای به شانهی روبی زد و گفت:
 دیگه وقتشه ،باید بپوشیش.روبی با ضربهی کاترین به شانهاش تکان محکمی خورد ،و چنان که گویی
تازه وارد این دنیا شده است ،لحظهای با بهت حیرت به بقیه نگاه کرده و
سپس آهسته و آرام جلو رفت و لباسش را از امیلی گرفت و شروع به
درآوردن لباسهایش کرد.

انگار همهچیز روی دور تند پیش میرفت؛ زیرا در یک چشم به هم زدن

لباسش را پوشیده و با موهایی مواجی که با حالتی برازنده صورت گردش
را قاب گرفته بود در مقابل آینه ایستاد.

باور نمیکرد که آن دختر زیبا و ریزاندام خودش باشد که در آن لباس
همچون پرنسسی میدرخشید و چشمها را خیره میکرد .مدتها از زمانی
که به ظاهرش اهمیت ویژهای میداد گذشته بود؛ اما در آن لحظه اعتراف
میکرد که از زیبایی ظاهرش بیشتر از هر وقت دیگری لذت میبرد .روبی
بیتوجه به نگاه تحسینآمیز اطرافیانش لباسش را در آینه برانداز کرد.
پارچهی سفیدی که به تن داشت چنان براق بود که حتی خودش نیز
نمیتوانست نگاه از آن بگیرد .دامنش پفدار بود و دنبالهاش روی زمین

کشیده میشد ،یقهاش بهطور قابل مالحظهای باز بود و بندهای باریک و
طالییاش دور بازویش حلقه میشد.
سلنا نگاه ستایشآمیزی به او انداخت و گفت:

 بینظیر شدی!][Type here

جدال نهایی

413

روبی که برخالف چند ساعت گذشته لبخندی حقیقی بر لـب داشت،

گفت:

 اونقدرها هم نه.آدریان فوری با حالتی مخالفتآمیز سرش را تکان داد و گفت:

 نه ،اون راست میگه واقعاً که فوقالعاده شدی!امیلی نیز با مهربانی گفت:
 -خیلی خوشگل شدی.

روبی که از تعریف و تمجید آنها خجالتزده شده بود ،لبخندی زد و به

النورکه اشکهایش بر روی صورتش جاری شده بود نگاه کرد ،بعد از آن
نیز به کاترین نگاه کرد که با چشمهایی پر از اشک به او خیره شده و
زمزمهکنان گفت:

 درست به اندازهی اون زیبا و دوستداشتنی شدی.روبی که منظور او را فهمیده بود ،بیاراده لبخندش وسیعتر شده و صورت
لیانا را در ذهنش تجسم کرد و با خود فکر کرد که در زیبایی هنوز خیلی
مانده تا او برسد؛ اما این موضوع به هیچوجه نگرانش نمیکرد؛ زیرا بر
عکس گذشته اکنون معتقد بود که زیبایی ظاهری نمیتواند در
قدمگذاشتن در راه درست و رسیدن به هدف هیچ کمکی به او بکند،
هرچند که از نظر خودش آنقدر زیبا بود که به افسردگی و سرخوردگی

مبتال نشود.

روبی با این فکر نفسی از سر آسودگی کشید و به همراه بقیه از چادر
خارج شد و پا به فضای روشن و نورانی محوطه گذاشت که اکنون با

گویهای رنگارنگ و هزاران گلولهی نورانی تزئین شده بود.

همهچیز بیشتر به یک رؤیای شیرین شباهت داشت ،به یک خواب
دوستداشتنی که هر کسی دلش میخواست تا ابد ادامه داشته باشد.
تمام محوطهی کوهستان مملؤ از انسانهای شاد و خندانی بود که با

وجود غم بسیار بیمحابا میخندیدند و چشمهایشان از میزان شادی و
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نشاطشان میدرخشید .کف زمین پوشیده از خرده کاغذهای براق بود و

کمی جلوتر از آنها میز طویلی را گذاشته بودند که در دورتادورش
صندلیهای پایهبلندی را قرار داده بودند.

روبی چشم چرخاند و جایگاهی را دید که در همان نزدیکی با رزهای

سفید و صورتی درست کرده بودند که از آن فاصله شباهت بسیاری به

یک حلقهی گل غولپیکر داشت .همان لحظه شخصی دستش را دورش
ح*ل*ق*ه کرد ،جاناتان با کت سیاهرنگ و بیقوارهای که براساس
توصیفات جیمز طراحی شده بود ،در کنارش ایستاده و به او لبخند میزد.

قلب روبی با دیدن او از تپش باز ایستاد و برای چند لحظه صورت مهربان

پدرش را به جای او دید که خندید و چشمک شیطنتآمیزی به او زد.
تصویر چهرهی پدرش به همان سرعتی که ظاهر شده بود ناپدید گشت و
بار دیگر جاناتان با همان چهرهی خندان در مقابلش پدیدار شد .روبی

نفهمید کی اشکهایش برروی صورتش جاری شده و دستهای سرد و
لرزانش دور دستش ح*ل*ق*ه شدند.

این بار وقتی رویش را برگرداند و به سمت جایگاه به راه افتاد ،مایکل را با

لباسی دید که هیکل ورزیدهاش را به خوبی به نمایش گذاشته بود .روبی
با دیدن او بیاراده خندید و با اطمینان به خود گفت که این لباس
بینقص و شیک به یقین حاصل تعریفهای کامل سلنا است.

هنگامیکه از وسط جمعیتی که در دو طرفش ایستاده بودند و لبخند
میزدند خرامانخرامان عبور میکرد ،چشمش به سباستین افتاد که لبخند
کجی به لـب داشته و جدا از بقیه درگوشهای ایستاده بود .روبی

نمیدانست چرا با دیدن او عصبی و معذب شده است؛ اما تمام تالشش
را کرد که لبخندی واقعی به او بزند .کمی جلوتر از جایی که سباستین
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ایستاده بود نگاهش به جمع دوستانش افتاد که هرکدام از خود شکلکی

در میآوردند و بلندبلند میخندیدند؛ به راستی که هیچچیز به اندازهی
دیدن شادی آنها مایهی آرامشش نبود.

وقتی به جایگاه رسید ،متوجه شد که روی زمین نیز پر از گلبرگهای سرخ

است .مایکل از همانجا که ایستاده بود ،دستش را به سمتش دراز کرد.
دور دست جاناتان برداشته و در
روبی با لبخند دستش را به آرامی از ِ
دستهای گـرم و م*ر*د*ا*ن*هی او گذاشت.
وقتی در کنارش ایستاد ،مایکل دستهایش را محکم فـشرد و

چشمهایش برق زد ،آن دو چند لحظه به یکدیگر خیره مانده و بیاختیار
کمی بیشتر به یکدیگر نزدیک شدند.
 -خب چطوره دیگه شروع کنیم؟

به ظاهر جاناتان گمان میکرد اگر فقط کمی بیشتر صبر کنند ،فاصلهی
روبی و مایکل از آن نیز کمتر میشود .از قرار معلوم درست هم فکر

میکرد؛ زیرا روبی و مایکل با شنیدن صدای او به خود آمده و چشم به
مرد میانسالی دوختند که با حالتی رؤیایی به آنها نگاه میکرد .روبی

چندبار دیگر هم آن مرد را در نزدیکی چادر جاناتان دیده بود و خبر داشت
که آدریان و دین بارها به سراغش رفته و از او خواسته بودند طی یک
جلسهی فوق محرمانه آن دو را به عقد هم درآورد؛ اما خب این را نیز

میدانست که هردوی آنها پس از یک روز از تصمیمشان منصرف شده و
اظهار پشیمانی کردهاند.
آن مرد صمیمانه به شانهی جاناتان زد و گفت:

 -بله ،بهتره شروع کنیم.

زمانی که آن مرد شروع به صحبت کرد ،روبی سرش را بهطرف چپش
برگرداند که به کاترین لبخند بزند؛ اما متوجه شد که حواس او بهطور کامل

پرت شده است .با دلخوری نگاه از او گرفت و به جاناتان نگاه کرد و در

کمال تعجب دریافت که او نیز حالتی به خود گرفته است که انگار سخت
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در تالش است که در آن ولوله و پچپچ و شلوغی تمرکز کند .روبی که هیچ

از کار آنها سردرنیاورده بود ،چشم و گوشش را تیز کرد تا صدایی عجیب
و یا حرکت مشکوکی را ببیند؛ اما خوشبختانه نه چشمهایش چیزی جز
دوستان و مردمش دید و نه گوشهایش صدایی به جز صدای خنده و

جیغهای شادمانه شنید .همان موقع ضربهی آهستهای به دستش خورد و
مایکل را دید که با حالتی پرسشگرانه به او نگاه میکرد؛ اما قبل از روبی
بتواند جوابی به او بدهد ،آن مرد با صدای بلندی گفت:
 -خب از شاهدها میخوام که بیان جلو.

روبی ،سلنا و جیمز را دید که همچنان که به پهنای صورتشان

میخندیدند ،جلو آمدند و هرکدام در یک طرفشان ایستادند؛ اما قسمت
بد آنجا بود که همزمان با آنها ،جاناتان با چهرهای مضطرب دوید و از
میان جمعیت عبور کرد و از نظر ناپدید شد .ناگهان دلشورهی بدی به
جان روبی افتاد ،رنگش مثل گچ سفید شد و دستهایش شروع به
لرزیدن کرد و همین باعث قسمت زیادی از حرفهای آن مرد را نشنود.
پس از چند ثانیه تنها همین را شنید که آن مرد گفت:

 به همسری قبول میکنید؟روبی لحظهای با گیجی به آن مرد نگاه کرد؛ اما پس از چند ثانیه از طرز
نگاه مایکل و سلنا متوجه شد که مخاطب آن مرد خود او است و

بالفاصله با صدای بلند و زیری گفت:
 -بله!

صدای لرزان و گرفتهاش حتی برای خودش هم ناآشنا بود؛ انگار شخص
دیگری به جای او جواب داده بود.

در آن هیاهو و هلهله و جیغ و فریاد با چشم به دنبال جاناتان گشت؛ اما
او را نیافت ،در همان لحظه مایکل نیز با صدای رسا و بلندی گفت:

 -بله.
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 -مایکل!

روبی با شنیدن صدای آشنایی با جیغ و فریاد این را گفت و دواندوان از

جایگاه بیرون رفت .مایکل نیز به دنبالش دوید و سلنا و جیمز نیز با
نگرانی از جایگاه خارج شدند .زمانی که زنها و بچهها با جیغ و داد

پراکنده شدند ،آن مرد با صدای ضعیفی گفت:
 -اعالم میکنم!

سراسر کوهستان را صدای جیغ و فریاد فرا گرفته بود؛ انگار نارنجکی را
وسط محوطه پرتاب کرده بودند که مردم اینگونه به اینسو و آنسو

میدویدند و جیغ میکشیدند .روبی در آن آشوب دامن لباسش را باال
گرفته بود و سعی میکرد بفهمد چه اتفاقی افتاده است .مایکل ،سلنا و
جیمز نیز سعی داشتند در آن شلوغی راهی باز کنند و خود را به روبی

برسانند؛ زیرا اطمینان داشتند اگر این حملهای از جانب نارسیسا باشد،
اولین و مهمترین هدف ،در حال حاضر روبی است؛ هرچند که دیگران هم
در نوبت بودند و امکان نداشت جان سالم به در ببرند.

روبی صدای فریاد مایکل و جیغ سلنا را میشنید؛ اما کاری از دستش

برنمیآمد؛ زیرا اکنون به سیل جمعیت ،ساطیرها ،گرگینهها و کوتولهها نیز
افزوده شده بودند و او بیاراده همراه جمعیت به جلو کشانده میشد .در
همان موقع سباستین از میان دو ساطیر قویهیکل ظاهر شده و دست

روبی را محکم گرفت تا از او محافظت کند؛ زیرا هر لحظه به احتمال آنکه

زیر دستوپا له شود افزوده میشد.
روبی با داد و فریاد از او پرسید:

 -چی شده؟

 نمیدونم ،مرز حفاظتی شکسته ،بابا هم غیبش زده ،ما...هنوز جملهی سباستین تمام نشده بود که باد تندی وزید و باعث شد

موهایشان از شدت جریان آن تکان بخورد و چشمهایشان به سوزش

بیفتد.
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پس از چند ثانیه ،زمانی که روبی موفق شد الی پلکهایش را باز کند،
کاترین را در مقابل خود دید که با عجله و نگرانی به آنها گفت:

 کار شبحهای شنلپوشه ،جاناتان رو از مرز بیرون کشوندن تا واردمحوطه بشن .دارن میان ،همهتون پناه بگیرین تا بیرونشون کنیم.

 -بابا...

کاترین با اطمینان به سباستین که رنگش پریده بود گفت:
 حالش خوبه ،داره شرشون رو برای همیشه از سرمون کم میکنه ،توروبی رو به یک جای امن برسون تا...

 -روبی!

ناگهان مایکل از غیب ظاهر شده و روبی را به شدت در آ*غــ*ـوش
گرفت .سباستین بی آنکه به آنها نگاهی دیگر بیندازد ،به کاترین گفت:

 -منم میرم پیشش.

سپس به سرعت برق و باد از کنارشان گذشت و بیتوجه به فریادهای
اعتراضآمیز کاترین دواندوان از آنها دور شد.

با رفتن او روبی با بیحالی در آغوش مایکل رها شد ،همه با فریاد نام او
را صدا زدند؛ اما او حتی توان حرفزدن را نیز نداشت؛ انگار میدانست که
قرار نیست حتی یک شب هم روی آرامش را ببیند .آن فریادهای
وحشتزده و تاریکی مطلق نیز درست مثل تمام کابوسهایش بود.

هنوز مایکل و بقیه باالی سرش نشسته بودند که ناگهان سلنا جیغ بلند و

ممتدی کشیده و باعث شد همه متوجه شبحهایی که پروازکنان از باالی
سرشان عبور کردند ،بشوند .روبی که از دیدن آنها شوکه شده بود ،سعی

کرد تکان بخورد و با نگرانی مسیر آنها را دنبال کرد .شبحها باالی سر
مردم میچرخیدند و با دستهای نامرئیشان به سروصورتشان ضربه
میزدند.

روبی با صدای ضعیفی گفت:

 باید یه کاری کنیم.][Type here
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هنوز جملهاش بهطور کامل از دهانش خارج نشده بود که سباستین،

جاناتان و کاترین وارد محوطه شده و به آن سمت دویدند .روبی با دیدن

آنها نفس راحتی کشید .آنها به سرعت مردم را از اطراف پراکنده کردند
و با نیروهایی که از بدو تولد در وجودشان ریشه دوانده بود شبحهای

شنلپوش را هدف خود قرار دادند .با وجود نیروهایی که همچون رعد
آسمان را روشن میکرد ،روبی متوجه شد که نوری که از بدن سباستین
بیرون میآید بسیار قویتر و روشنتر از جاناتان و کاترین است.
در یکآن همهچیز آنقدر سریع اتفاق افتاد که هیچکس نفهمید کی
شکاف زمین باز شده و شبحها از نظر ناپدید شدند.

روبی که هنوز در آ*غــ*ـوش مایکل بود ،جرئت حرکتکردن را نداشت.
سلنا و جیمز نیز بدتر از او ترسیده و وحشتزده بودند .چندنفر با

صورتهایی خونآلود هنوز روی زمین افتاده بودند .هیچکس نمیدانست
باید چه واکنشی از خود نشان بدهد تا آنکه دین بهخاطر فرار شبحها
فریاد شادمانهای سر داده و بسیاری از مردم نیز برای همراهی با او و

عوضکردن آن فضای دلگیر و خوفناک با خوشحالی جیغ کشیدند و باال و
پایین پریدند .روبی که حتی با دیدن شادی مردمش حالش بهتر نشده
بود با ضعف دستی به گـردنش کشید و سعی کرد بغضش را سرکوب کند.
او و مایکل هر دو از جا برخاستند؛ اما هنوز یک قدم هم برنداشته بودند

که صدای جیغ آشنایی را شنیده و به سوی جمعیتی که در یک جا جمع
شده بود دویدند.
این صدای جیغ آدریان بود که کنار دین روی زمین نشسته با گریه و

التماس او را صدا میزد .روبی با دست جمعیت را کنار زده و با وحشت
به دین نگاه کرد که بیهوش روی زمین افتاده و با ضعف میلرزید.
نمیتوانست نگاه از او بردارد ،بار دیگر داشت اتفاق میافتاد ،بار دیگر قرار
بود یکی از دوستانش را از دست بدهد ،تا کجا قرار بود ادامه بیابد.
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روبی که خشکش زده بود ،دهانش را برای صد زدن او باز کرد؛ اما در یک

لحظه که عمرش به اندازهی یک نفس بود ،ناگهان پلکهای دین باز شده
و او با دیدن چهرههای کسانی که باالی سرش ایستاده و با نگرانی به او
زل زده بودند با صدای بلندی زیر خنده زد و بریدهبریده گفت:

سر کاری بود ،باور کنین من نمردم!
 شوخی کردم ،همهش ِ -دین!

آدریان چنان جیغی زد که چندنفر با آزردگی گوشهایشان را گرفتند.
مایکل که با چهرهای رنگپریده کنار او نشسته بود ،ضربهی محکمی به
سینهاش زد و فریاد زد:

احمق دیوونه!
ِ
فرد که ظاهرش از این شوخی چندان هم بدش نیامده بود ،به سختی

جلوی خندهاش را گرفته و پوزخند زد؛ اما برخالف او هرکس دیگری که
کنار دین نشسته بود فحشی نثارش کرده و سپس از جا برخاست تا به

کمک مجروحها و زخمیها برود؛ اما روبی نمیتوانست هیچ عکسالعملی
از خود نشان بدهد ،دین نیز متوجه حالت صورت او شده و گفت:

 روبی ،حالت خوبه؟ فقط شوخی بود ،من حالم خوبه. روبی؟مایکل شانهی روبی را گرفت و تکان داد و همان حرکت باعث شد که
اشکهایش سرازیر شود و هقهقکنان از آنها دور شود.

مایکل نگاه غضبناکی به دین انداخت و او در حالی که به شدت از
کردهاش پشیمان بود زیر لـب گفت:

 نمیدونستم اینقدر ناراحت میشه.اما مایکل به او اهمیتی نداد و به دنبال روبی دوید و از آنها دور شد.
چند دقیقهای طول کشید تا روبی را کنج چادرشان پیدا کند که با آن

لباس زیبا زانوهایش را در آغوشش جمع کرده و با صدای بلندی گریه

میکرد.
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مایکل به سرعت خود را به او رساند و در کنارش نشست؛ گویی بار دیگر

آن شب زمستانی و سرد در حال تکرارشدن بود .انگار روبی هم به همان

موضوع میاندیشید؛ زیرا میان گریههایش بریدهبریده گفت:
تقصیر اون نیست؛ ولی انگار همهچیز مدام داره تکرار میشه .وقتی توی
ِ
اون وضعیت دیدمش خیلی ترسیدم...
گریه اجازه نداد که روبی حرف دیگری بزند و مایکل با عصبانیت گفت:
 میدونم ،حق داری .دین شوخی مسخرهای کرد ،خودم به حسابشمیرسم!

تقصیر اون نیست ،مشکل اینه که هیچچیز تموم نشده و تا
 گفتم کهِ
اون زنده هست تموم هم نخواهد شد.
مایکل با نفرت میان حرفهای او پرید و گفت:

 اون لعنتی میخواست جشمون رو به یه سوگواری دیگه تبدیل کنه،میخواست جاناتان رو از کوهستان بیرون بکشه و هر چندنفر از ما هم که
شده نابود کنه؛ اما موفق نشد.

روبی که گریههایش کمکم به هقهقهای خشک تبدیل میشد ،به آرامی
پرسید:
 جاناتان چطوره؟ -خوبه ،فقط یهکم عصبیه که البته حق هم داره.

روبی در حالی که به نقطهی نامعلومیخیره مانده بود ،گفت:

 آره حق داره ،همهمون حق داریم ،به اندازهی تمام دردهایی که کشیدیم؛اما من دیگه اجازه نمیدم که این درد ادامه پیدا کنه ،من جنگ اصلی رو

شروع میکنمِ .
ته این راه یا با نابودی من تموم میشه یا اون.
 -روبی!

مایکل با نگرانی به نیمرخ مصمم روبی نگاه کرد؛ اما در نگاه او ذرهای

ترس و اضطراب به چشم نمیخورد .اگر قرار بود تمام شود ،پس دیگر

زمان هیچ دردی را از آنها دوا نمیکرد ،وقت انتقام فرا رسیده بود.
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***

بازگشت
با گذشت روزها و هفتههایی که در تالش برای آمادهسازی مقدمات جنگ

میگذشت ،دیگر هیچ ترس و نگرانی برای روبی باقی نمانده بود؛ انگار
دیگر هیچچیز نمیتوانست باعث وحشتش بشود ،هیچچیز به جز از

دست دادن دوستان و همراهانش .در اعماق ذهنش در انتهاترین جای
قلبش ،تنها نگرانیاش آسیبدیدن تنها کسانی بود که برایش باقی مانده
بودند .هرچند که آن نگرانیها نیز با وجود شوخطبعیهای دین و عشق و

محبت بیاندازهای که بقیه نصیبش میکردند کــ*ـمرنگ میشد .با این
حال بیشترین عاملی که باعث میشد قلبش آرام بگیرد ،دوستی میان

مایکل و سباستین بود؛ پیوند برادرانهای که گویی مدتها پیش از نفرت و
عصبانیت شکل گرفته بود.

روبی در کمال آزردگی روزی را به یاد آورد که سباستین از جبران
اشتباهاتش گفته و از او خواست تمام لحظات صمیمانهای را که با یکدیگر

گذرانده بودند فراموش کند ،هیچگاه صورت مایکل را هنگام دزدکیشنیدن
حرفهای سباستین نیز فراموش نمیکرد که پس از آن با حالت
وحشیانهای به سباستین حملهور شده و تا جایی که میتوانست حرص و
عصبانیتش را بر روی صورت او خالی کرد .بعد از آن شب گمان میکرد

دیگر هرگز رشتهی دوستی میان آن دو پیوند نخواهد خورد؛ اما زمانی به
اشتباهش پی برد که سباستین به زور مایکل را وادار به شنیدن
حرفهایش کرده و در نهایت حیرت و شگفتی ،مایکل حرفهای او را

پذیرفته و بهطور کامل درکش کرده بود .روبی هیچگاه نفهمید سباستین
چه حرفهایی به مایکل زده و چطور او را قانع کرده است ،او فقط همین
را میدانست که انگار دیگر سباستین به حقیقت از عالقه به او منصرف
شده و پذیرفته بود که چیزی به جز یک دوستی ساده و پاک در میان

آنها نمیتوانست وجود داشته باشد .در آخر همهچیز به حالت عادی
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خود بازگشته بود و اگر در این بین جنگی در کار نبود ،روبی با خیال راحت

میتوانست حتی برای آیندهشان نیز برنامهریزی کند؛ اما در حال حاضر

پیش رو و
ول محور جنگ
ِ
نقشهکشیدن برای آینده تنها میتوانست ح ِ
اقدام برای آن بچرخد .روبی اکنون که آمادگی الزم را پیدا کرده بود ،فقط

به اولین قدمیکه میخواست بردارد فکر میکرد .اقدامیکه بیارتباط با

جنگ ،اما در راستای رسیدن به هدف و ترککردن زندگی گذشتهاش بود.
از نیمهشب گذشته بود که با قدمهای کوتاه و محکمی به سمت چادرشان
به راه افتاد .وقتی به آنجا رسید ،نفس عمیقی کشید و سپس ورودی را باز
کرد و وارد شد .به محض ورود مایکل را دید که تازه یک دستش را از

آستین لـباسش خارج کرده بود ،با دیدن روبی لبخندی زد و لـباسش را از
تنش بیرون آورد؛ اما قبل از آنکه دستش به لـباس دیگری که روی تخت

افتاده بود برسد ،روبی خود را به او رساند و مانع این کار شد .لحظهای هر

دو در چشمهای یکدیگر خیره ماندند .روبی برای کاری که میخواست
انجام بدهد مصمم بود ،بیشتر از هر وقت دیگری در زندگیاش .نه

بهخاطر آنکه در شب عروسیاش آنقدر حالش بد بود که خیلی زود به
خواب رفت ،نه به آن دلیل که در تمام آن دو هفته فرصتی برای
تنهاماندن با او پیدا نکرده بود و امکان داشت با دوریکردن مایکل را
آزرده و ناراحت کرده باشد ،بلکه فقط به اینخاطر که او عاشق آن مرد

بود ،عاشق آن چشمهای سبزآبی و لبخند دوستداشتنی .او فقط

میخواست قبل از هر اتفاقی برای یک شب هم که شده در آرامش باشد.
روبی با این افکار لبخندی زد و آخرین فاصله را طی کرد و مایکل نیز

بیآنکه به دنبال دلیل و منطقی باشد ،با شورواشتیاق به او ابراز عالقه
کرده و لـباسی را که در دست داشت با بیخیالی روی زمین انداخت.
***

روبی گردانندهای را که جاناتان به او داده بود محکم در دست گرفت و

دواندوان از محوطه خارج شد و از مرز عبور کرد .با آنکه اکنون پانزده روز
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از فصل بهار میگذشت؛ اما باد سوزناکی همچنان میوزید و باعث سوزش

و خارش بینیاش میشد .روبی با آستین لباسش بینیاش را پاک کرد و
آرامآرام به راه افتاد .این عجیبترین اقدامش در تمام آن دو سال بود؛
اینکه تنها و بیخبر از دیگران به شهری که بیستسال را در آن گذرانده

بود برود و آخرین یادگاریهایش را نیز از خانهای که پر از خاطرات تلخ و
شیرین بود بردارد .اطمینان داشت که مایکل به شدت از دست او عصبانی

میشود؛ اما برای او پاکشدن زندگیاش از آن شهر و داشتن یادگاریها،
لباسها و کتابهایش از هر چیز دیگری مهمتر و حیاتیتر بود.

وقتی به اندازهی کافی از کوهستان دور شد ،گرداننده را در دست
چرخانده و در یک لحظه دریچهی روشن و آشنایی پدید آمد .روبی
نمیدانست پشت آن ریشههای طالیی چه خبر است ،اهمیتی هم

نمیداد ،حتی اگر کل پلیسهای شهر لسآنجلس به دلیل غیبشدن
ناگهانیاش پشت آن دریچه ایستاده بودند ،او باز هم این کار را نیز به
پایان میرساند؛ بنابراین با خونسردی جلو رفت و با آغـوش باز خود را در
نور شدید و زنندهی دریچه رها کرد.

بالفاصله نسیم خنکی به صورتش خورد ،چشمهایش را باز کرد و با
منظرهای که بهطور دردناکی آشنا بود روبرو شد .درختان
سربهفلککشیدهی نزدیک خانهاش درست به شکل و اندازهی دو سال قبل
بودند .جایی که او ایستاده بود ،همان نقطهای بود که روزی به همراه

مایکل در آن ناپدید شده و مطمئناً باعث حیرت و شگفتی پژوهشگران
مرکز تحقیقات شده بود.

روبی بار دیگر احساس فروریختن چیزی را در قلبش احساس کرد ،سپس

آرامآرام از آن محوطه خارج شده و پا به خیابان خلوت و سوت و کور
منتهی به خانهاش گذاشت .احساسش در آن لحظه وصفنشدنی بود؛

انگار خواب میدید.خانهای که تمام دوران کودکی و نوجوانیاش را در آن
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گذرانده بود ،در فاصلهی تقریباً دوری از او ،همانطوری بود که یک روز آن

را رها کرده بود.

خیابان در صبح بهطور کامل خلوت بود و روبی میتوانست در نهایت
آسودگی قدم بزند و تمام روزهایی را به یاد بیاورد که از آن مسیر به

دبیرستان ،خرید و یا محل کارش رفته بود .با یادآوری تکتک آن لحظات
لبخندی روی لـبهایش نشست و بر سرعتش افزود تا هرچه زودتر به
خانه برسد.
وقتی به در سیاهرنگ خانه رسید ،لحظهای دستش را روی آن گذاشته و

چشمهایش را بست ،سپس هل آرامی به آن داد و متوجه شد همانطور

که حدس میزد ،در خانه قفل است .بیشک پدرش قبل از آمدن به
آدونیس آن را بسته و قفل کرده بود .شاید گمان میکرد که میتواند

دخترش را برگرداند و زندگیاش را از جایی که رها کرده بود ادامه دهد.
روبی آه عمیقی کشید و سالنهسالنه خود را به زیر پنجرهی اتاقش رساند،
در خانه گذاشته و دست دیگرش را
سپس یک دستش را روی ستون کنار ِ
به آجر روی دیوار گرفت و با یک حرکت خود را باال کشید.
خوشبختانه فاصلهی پنجرهی اتاقش با زمین چندان زیاد نبود و او نیز قبل
از رفتنش بارها این کار را انجام داده بود.
طولی نکشید که خود را به آن رسانده و با دست ضربهی محکمی به

قفلش زد؛ بالفاصله همانطور که انتظار داشت ،پنجره با شدت باز شده و
به دیوار اتاقش برخورد کرد .روبی به یاد شبهایی افتاد که از ترس آنکه
دزد و یا سارقی این گونه پنجرهی اتاقش را باز کند و وارد اتاقش شود ،تا
صبح نخوابیده و کشیک داده بود.

باز هم لبخند زد و با زور و زحمت خود را به داخل اتاقش رساند؛ اما به
محض ورود اشکهایش جاری شدند؛ زیرا آن اتاق هم مثل هر جای

دیگری درست به همان شکل سابق بود ،با این تفاوت که بیش از اندازه
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تمیز و مرتب بوده و نشان میداد پدرش در غیابش بارها به آنجا سر زده

بوده است.

روبی وقتی به خود آمد که متوجه شد چند دقیقه است که ایستاده و
اشک میریزد .به سرعت اشکهایش را پاک کرد و روی زمین نشست و

دست را به زیر تختش برد و چمدان صورتیرنگی را بیرون کشید.

وقتی روی زمین مینشست ،متوجهی این نکته هم شد که همهجا پر از
گرد و خاک است.
روبی دستی به چمدانش کشید و قفل آن را باز کرد .عجیب بود که با آن

همه اتفاقی که در آن مدت افتاده بود هنوز رمز چمدانش را بهخاطر

داشت :یک ،نه ،نه ،شش؛ تاریخ تولدش .داخل آن نیز پر از خاک بود؛ اما
در حال حاضر اهمیتی نداشت .روبی از جا برخاست و در کمد

لباسهایش را باز کرد ،بعد از آن تمام وقتش به جمعکردن لباسها و
وسایلی که فکر میکرد باارزش است ،گذشت.
وقتی کارش با اتاقش تمام شد ،چشمش به موبایلش افتاد که روی
ً
فورا با احساسی کودکانه آن را در آ*غو*شش
میزش افتاده بود .روبی
فشرد ،آنگاه شارژرش را از کشوی میز برداشته و موبایل را به آن زد.
اما متأسفانه خیلی زود دریافت که برق خانه قطع شده است .بدیهی بود؛

زیرا مدت زیادی آن خانه خالی از سکنه مانده و مطمئناً قبضهایش
ً
بعدا هم
پرداخت نشده بود؛ اما این کمترین مشکل روبی بود،

میتوانست به آن فکر کند .از این رو شارژر و موبایلش را نیز در چمدان
انداخته و وارد پذیرایی خانه شد ،نگاهی به آشپزخانه انداخت و وارد اتاق

پدرش شد.

در تمام مدتی که وسایل او را جمع میکرد ،اشک همچون سیلی بر روی
گونهاش جاری بود .تا چند دقیقهی طوالنی نیز بالش پدرش را که روی
تخت افتاده بود در آ*غو*ش گرفت و گریست.
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کارش در آنجا خیلی طول کشید و اگر دست خودش بود ساعتها آنجا

مینشست و گریه میکرد؛ اما تا آن لحظه هم حسابی دیر کرده بود و

اطمینان داشت اکنون مایکل از شدت ناراحتی و عصبانیت به مرز انفجار
رسیده است.

روبی به سختی دل از اتاق پدرش کنده و وارد اتاق خود شد و چمدانش را

که اکنون بسیار سنگین شده بود بلند کرد ،آخرین نگاه را به جای جای
خانه انداخت و به راه افتاد .اما این بار نه از پنجره بلکه مثل بیشتر اوقات
از راه پله پایین آمده و در خروجی را باز کرد.

قبل از خارجشدن نگاهی به خیابان انداخت؛ زیرا دیگر از ظهر هم گذشته
بود و امکان داشت کسی او را ببیند؛ اما هنوز هیچکس در خیابان به
چشم نمیخورد ،جز چند دختر و پسر که در انتهای خیابان ایستاده بودند

و بلندبلند میخندیدند .آنها چنان سرگرم گفتوگو با یکدیگر بودند که
روبی اطمینان داشت حتی اگر از مقابل چشمهایشان هم رد شود او را
نمیبینند؛ بنابراین با تمام سرعتی که چمدان اجازه میداد دوید و از

خیابان خارج شد .وقتی وارد محوطهی پر دار و درخت شد ،نفس راحتی

کشید و گرداننده را بیرون آورد.
به محض بهوجودآمدن دریچه ،احساس عجیبی پیدا کرد :او برای همیشه
میرفت ،دیگر هیچگاه آن شهر شلوغ و پرازدحام را نمیدید و فقط

خاطرات خوشش را به جا میگذاشت .احمقانه بود؛ اما دلش نمیخواست
که رفتنش این چنین بیسروصدا و غریبانه باشد ،هرچه نباشد او

بیستسال را در آن شهر گذرانده بود .چرا پاهایش سست شده بودند؟

چرا دلش شور و هیجانی بیشتر میخواست؟ آیا دوست داشت بار دیگر
کوین در مقابلش ظاهر شده و با بدجنسی مانع رفتنش شود و تعقیب و
گریزی جانانه پیش بیاید؟ از کی تا حاال اینقدر نسبت به ریسک و خطر

بیاهمیت شده بود؟ از آن روزی که به یک افعی دو سر برخورد کرد یا از
روزی که چندین بیراس دنبالش کرده بودند؟ روبی جوابی برای سؤاالت
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ذهنش نداشت؛ زیرا از این دست اتفاقات برایش زیاد افتاده بود و

نمیدانست کدام یک از آنها باعث ریختن ترسش در برابر خطرات پیش
رویش شده است.
روبی عقبعقب رفت و از پشت درختها با دقت به چهرهی شهرش نگاه
کرد .دردناک بود؛ اما دیگر هیچکس در آنجا به او اهمیتی نمیداد،

هیچکس منتظرش نبود و نمیخواست جلوی رفتنش را بگیرد؛ اما در آن
سوی دریچه کسانی بودند که از ت ِه قلب او را دوست داشتند و خواستار

بازگشتش بودند .پس نباید وقتش را تلف میکرد .داستان آن شهر از

مدتها پیش تمام شده بود ،هرچند که خودش هرگز نفهمیده بود.

روبی با چشمهای باز سعی کرد تصویر مقابلش را در ذهنش حک کند و
آنگاه در ورای نوری درخشان گم شد؛ بی آنکه پسری به نام کوین

جلویش را بگیرد ،بی آنکه حتی یک مرد با خشونت بخواهد او را به چنگ

بیاورد.
ثانیهای بعد پایش به زمین سفت جنگل خورده و شخصی فریاد زد:

 -روبی!

روبی اندکی تلوتلو خورده و سپس صاف ایستاد .مایکل در فاصلهی چند
قدمی او ایستاده بود و با حالتی طلبکارانه به او نگاه میکرد.
اندکی دستپاچه شد؛ اما سعی کرد به روی خود نیاورد ،لبخند وسیعی زده

و گفت:

 چه خبر؟مایکل چنان خصمانه به او نگاه کرد که زبان روبی بند آمد و زمانی که با

قدمهای محکمی به او نزدیک شد ،با ترس خودش را جمع کرد.

مایکل وقتی به او رسید ،بیمعطلی روبی را در آ*غــ*ـوش گرفت و محکم
فشرد .روبی که نفسش بند آمده بود ،بیاراده چمدانی را که در دست

داشت رها کرد.
 آخ!][Type here

جدال نهایی

429

 -اوه ،معذرت میخوام.

مایکل روبی را از خود جدا کرد و به او چشمغره رفت ،آنگاه خم شد و
نگاهی به چمدان او که روی پایش افتاده بود انداخت .لحظهای چشمش

را از آن برنمیداشت.

روبی که احساس میکرد باید توضیح بدهد ،به آرامیگفت:

 من رفته بودم خونه تا... الزم نیست توضیح بدی ،جاناتان همهچیز رو برام گفته.مایکل اشارهای به چشمان سرخ روبی کرده و اضافه کرد:
 -بعدش هم که بهطور کامل واضحه.

در لحن کالم مایکل هیچ اثری از سرزنش و مالمت نبود ،برعکس حتی
ناراحت و غمگین هم بهنظر میرسید .همین هم باعث شد که روبی نیازی
به توضیح اضافه نبیند و فقط خود را در آ*غــ*ـوش*ش رها کند .بعد از

آن روز سخت و غمانگیز تنها چیزی که میتوانست آرامش کند ،گـرمای
وجود او بود ،هرچند که به هیچوجه نمیتوانست جلوی احساس خجالت

و شرمندگیاش از او را بگیرد؛ اما او تنها تکیه گاهش بود و از همه مهمتر
آنکه مایکل اکنون همسرش بود .برای روبی که هیچگاه به ازدواج و
تشکیل یک خانواده فکر نکرده بود ،واژهی عجیبیبود؛ با این حال به کار
بردن آن لـذت و حس امنیت را القا میکرد.

وقتی به کوهستان رسیدند ،دیگر بسیاری از کارها انجام شده و همهچیز

برای یک جنگ تمامعیار آماده بود .روبی به محض رسیدن ،در حلقهی
محاصره ی سلنا ،آدریان و امیلی گیر افتاده و مجبور شد محتویات
چمدانش را در میان بهبه و چهچه آنها خالی و جابهجا کند.

پس از آن ،زمانی که چادرش خالی و خلوت شد ،جاناتان با یک جادوی
ساده موفق شد موبایلش را روشن کند .روبی به یاد چهرهی جاناتان در

لحظهای افتاد که صفحهی موبایلش روشن شده و عکس بزرگی از خودش
بر روی آن نمایان شد .جاناتان که از دیدن سر و وضع روبی متعجب شده
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بود؛ زیرا هیچگاه او را با آن لباسها ندیده بود ،سرش را تکان داده و
گفت:

 ِا ...عکس خوبیه.سپس از جا برخاست و در حالی که صورتش از شدت جلوگیری از

خندهاش سرخ شده بود از چادر بیرون رفت .روبی تا ده دقیقه پس از
رفتن او به دلیل شرم و خجالت سرش را بلند نکرد.
آن روز نیز با تمام تلخیها و غمهایش به پایان رسید و روبی در حالی به
خواب رفت که عکسهای دونفرهی خود و پدرش را بارها مرور کرده و

اشک میریخت.
***
جدال نهایی

و در نهایت جدال نهایی فرا رسید؛ پس از دوسال و چندماه انتظار ،پس از
آن همه اتفاق ،بعد از آن همه پستی و بلندی ،روز نابودی شیطان
فرارسیده بود .در آن روز دیگر ترس ،معنی و مفهومی نداشت و تنها

چیزی که میتوانست نجاتشان دهد ،شجاعت و مقاومتشان بود.

در آن هنگام که نور خورشید پنهان آدونیس سراسر سرزمین را روشن کرد،
ارتش روبی با تمام قوا کنار دریاچهی آدیس ایستاده و به سایهی تاریک
قصر نگاهم کرد .جاناتان و کاترین جلوتر از همه و روبی و مایکل پست

سر آنها کنار یکدیگر بر روی اسبهای سفیدشان نشسته و در انتظار
بودند .سباستین ،دین ،فرد و جیمز نیز کنار باقی سربازان و در صف

قرارگرفته بودند .گرگینهها با رهبری تونی برک پشت آنها ،کوتولهها با

هزاران نیزه بعد از آنها و ساطیرها دور ارتش به صورت حلقهوار ایستاده

بودند.
همهچیز مهیا بود .روبی تا رسیدن به آنجا هزاران بار نقشههایشان را مرور
کرده و مرتب به خود میگفت که مشکلی پیش نخواهد آمد .همهچیز در
آن لحظه آرام بود؛ آنقدر که حتی روبی میتوانست صدای نفسهای
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خودش را بشنود .اما مثل همیشه زودتر از هر وقت دیگری دریافت که

این آرامش قبل از طوفان است؛ زیرا لحظهای بعد ارتشی مخوف بر پیچ
جادهی منتهی به قصر ظاهر شده و باعث شد قلب آرام روبی ناگهان در

سینهاش فرو بریزد و ِ
ته دلش خالی شود .در همان حال تمام سعیش را

کرد که نارسیسا را در آن صف بیپایان تشخیص دهد؛ اما به ظاهر او به

هیچوجه قصد نداشت از قصر خارج شود و ترجیح میداد با خود روبی
رودررو شود .پس اگر او اینطور میخواست ،روبی هم همینکار را انجام
میداد.

روبی بیاختیار شمشیر آدونیس و خنجری را که روزی پوسایدون به او
هدیه داده بود لمس کرد و نفس عمیقی کشید .هر لحظه ممکن بود
جنگ آغاز شود .سرش را برگرداند و به صورت برافروختهی مایکل نگاه

کردث .مایکل نیز سرش را برگرداند و به چشمهای او خیره ماند .روبی
متوجه شد که او میخواهد با نگاهش حرفی بزند؛ اما به حقیقت نیازی
به این کار نبود؛ زیرا روبی تمام چیزی را از قلب مایکل میگذشت

میفهمید و با تمام وجود درک میکرد .بی آنکه حرفی بزند دستش را به
سمت مایکل دراز کرد ،او نیز دستش را بهطرف روبی برده و درست زمانی
که انگشتهایشان در یکیگر گره خورد ،صدای شیپورمانندی در سراسر
سرزمین پیچیده و احساس بد و غیرقابلتحملی را به همهی کسانی که

پیمان وفاداری و شجاعت خورده بودند القا کرد .روبی شلشدن عضالت

دستش را حس کرد؛ اما بی آنکه تغییری در چهرهاش ایجاد شود ،فشار
دیگری به دست مایکل وارد کرده و سپس آن را رها کرد.

جنگ آغاز شد! در یک لحظه چنان آشوبی بر پا شد که روبی برای چند
ثانیه مات و متحیر ماند .سربازانش با سرعت به سمت سربازان نقابدار

نارسیسا پیش رفتند ،گرگینهها به سوی اژدر مارهای سیاه و گرگینههای

کالینوس که جیسون نیز میان آنها بود دویدند .روبی او را دید که با

بیرحمی دندانهایش را در گردن سربازانش فرو میکرد و متوجه شد
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سباستین با سرعتی فوق تصور خود را به او رساند و درگیری شدت گرفت.

مایکل را در کنارش نمیدید .گیج شده بود ،همان موقع شخصی فریاد زد:

 روبی! چرا خشکت زده؟ زود باش ،عجله کن!با نعرهی به موقع دین به خودش آمد و متوجه شد شش ساطیر قوی
هیکل و ترسناک دورش حلقه زدهاند و به هر کسی که قصد نزدیکشدن

به او را دارد ،لگد میزنند .بالفاصله نقشهی جاناتان یادش آمد و صدایش
بهطور واضح در گوشش پیچید« :تو به هیچوجه نباید درگیر جنگ بشی،
فقط باید تحت حفاظت جلو بری و از راه مخفی وارد قصر بشی و کار

نارسیسا رو تموم کنی .فراموش نکن که به هیچوجه وقتت رو برای

کسانی که با کمال میل جونشون رو بهخاطرت فدا میکنن هدر ندی .تو
فقط باید جلو بری ،به هیچوجه نباید از این راه منصرف شی!»

آخرین جملهی جاناتان در ذهنش بارها تکرار شد؛ سپس عزمش را جزم
کرد ،شمشیرش را بیرون آورد و به راه افتاد.
در هر گوشه از محوطهی دریاچه چندین و چند سرباز ،گرگینه ،مارهای
غولپیکر و کوتوله میدید که با آخرین قوا میجنگیدند .روبی در حالی که

میدوید سرش را برگرداند .تا چشم کار میکرد سربازان نقابدار و بینقاب
دیده میشد .همان موقع چشمش به کاترین و جاناتان افتاد که با یک
افعی غولپیکر میجنگیدند و سعی داشتند خود را از معرض نیشهای
زهرآگین او دور کنند .روبی با درماندگی فریاد زد:

 ملکه!اما قبل از آنکه فرصتی پیش بیاید که آنها یکدیگر را ببینند ،سیل

جمعیت ساطیرها جاناتان و کاترین را به جلو هل داده و آن دو را از نظر

ناپدید کرد.
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روبی چندین و چندبار آنها را صدا زد؛ با وجود آنکه میدانست صدایش
هرگز به جاناتان و کاترین نخواهد رسید ،شاید این آخرین دیدار آنها

بود .اما روبی اهمیتی به مرگ خود نمیداد ،در آن لحظه فقط به دوستان
و سربازان و ارتشش میاندیشید .اگر دیگر موفق به دیدارشان نمیشد ،در
آن صورت حداقل اطمینان داشت که همهی آنها شاهد تالش و کوشش

در این راه بیانتها بودهاند .کاش فرصتی داشت که با همهی آنها
خداحافظی کند!
با سرنگونشدن دو ساطیر در کنارش متوقف شده و چشمش به تام،

فرماندهی جدید سربازان نارسیسا افتاد که لبخند زشتی بر لـب داشت و

کمکم به او نزدیک میشد .روبی شمشیرش را محکم در دست نگه داشت
و عقبعقب رفت؛ اما قبل از آنکه فرصتی برای باالبردن شمشیرش پیدا

کند ،دو ساطیر جایگزین محافظان قبلی شدند .آنگاه یکی از آنها تام را
با یک دستش بلند کرده و محکم به زمین سرد و سفت راه قصر کوبید.

تام لحظهای نالهای خفیف سر داده و سپس بیحرکت ماند .روبی به

سختی نگاهش را از او گرفت و از بین هیکلهای درشت شش محافظش

به سوی قصر دوید .دیگر چیزی نمانده بود ،قلبش دیوانهوار در سینهاش
میزد؛ اما او مثل همیشه باید ادامه میداد ،حتی اگر قلب و روحش در
جنگ و میان دوستان و ارتشش میبود ،حتی اگر تمام فکر و ذکرش

سالمتی مایکل بوده و لحظهای نمیتوانست از فکر کردن به او منصرف
شود ،باز هم باید با آخرین توان میدوید و خود را به راه مخفی قصر که
روزی برای نجات سباستین از آن استفاده کرده بود ،میرساند.

میتوانست در ورودی قصر و صدها سربازی را که با دیدن ساطیرها به
جنبوجوش افتاده بودند ببیند .فاصلهاش با قصر چندمتر بود که ناگهان
یکی از ساطیرها او را به سمت دیوارهای طویل قصر پرتاب کرده و خود را
به سربازان نارسیسا رساند .روبی این واقعیت دردناک را میدانست که

آنها در برابر سربازان نارسیسا شانسی ندارند؛ اما او چارهی دیگری
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نداشت؛ زیرا در آن موقعیت اگر فقط یک اقدام ناموفق را انجام میداد

باعث مرگ خودش و بربادرفتن تمام زحمات ارتشش میشد .روبی با

بدنی که به شدت میلرزید و عرق سرد بر روی آن نشسته بود ،دوید و
قبل از آنکه در معرض دید سربازان نقابدار قرار بگیرد ،دریچهای را که زیر

چمنهای کثیف و گلآلود مخفی شده بود بلند کرد و این بار بی آنکه

ثانیهای مکث کند ،خود را از دریچه آویزان کرده و سپس بر روی جسم
نرمی رها کرد .برخالف چند ماه گذشته ،به ثانیه نکشید که از جا پرید و
درآن تونل تاریک و سرد شروع به دویدن کرد .باد سرد و گزنده صورتش

را میسوزاند و اضطراب و نگرانی برای بقیه قلب و روحش را .مدام به آن
فکر میکرد که چه بالیی سر بقیه آمده است و در آن دقایقی که او به
سوی دشمن دیرینهاش میدود ،دیگران در چه وضعی گرفتار هستند.
روبی به یاد جاناتان و کاترین افتاد که آخرین بار با یک افعی

میجنگیدند؛ به یاد سباستین که برای گرفتن انتقام تیارا مشتاقانه به
سمت جیسون حملهور شد و لحظاتی جلوی چشمش آمد که دستش را

در دست گـرم مایکل گذاشته و به چشمهای شگفتانگیز او که همیشه از

خود بیخودش میکرد خیره مانده بود .با یادآوری آن ثانیهها ناخودآگاه
آخرین
خندید و با خود گفت که اگر آن آخرین دیدارشان بوده است ،پس
ِ
ناب و بهیادماندنی بود؛ بدون هیچ ناله و ابراز دلتنگی ،بدون هیچ اشک

و آهی.

باالخره به دریچهی دیگری که به انبار نیزهها راه داشت رسیده و
بیمعطلی خود را به سختی باال کشید ،آنگاه در یک حرکت ناگهانی

بدنش را بهطور کامل از آن تونل بیرون کشیده و در آن اتاقک خالی و
سنگی نشست .به محض ورود ،متوجه شد که تمامی جعبهها خالی شده

و در انبار با بیتوجهی باز مانده است .روبی خوشحال شد که این بار نیز
مجبور نیست همچون گلولهای شلیکشده از درون اتاق به راهرو پرتاب
شود .او از جا برخاست و با نهایت شجاعت از راهروی خالی و خلوت
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گذشت و پا به پلکان مارپیچی گذشت ،از آنجا میتوانست صدای داد و

ِ
فریاد وحشتزدهی اهالی قصر را بشنود؛ اما چون اطمینان داشت این

صدا از تاالر قصر میآید ،بیترس وارد راهروی طبقهی سوم شد .بار دیگر
از پلکان باال رفت و خود را به تنها اتاق برج قصر رساند.

همان موقع گویی زمین و زمان متوقف شد ،دنیا به پایان رسید و قلبش
لحظهای از کار افتاد ،ورود جریان خون به مغزش قطع شده و تمام بدنش
سرد شد .نارسیسا در اتاق و رو به پنجرهی بزرگ آن ایستاده بود و
منظرهی آدونیس را تماشا میکرد ،به محض ورود روبی رویش را

برگردانده و با لبخندی هراسانگیز زمزمه کرد:
 سالم روبی.***

نگهبانان قلعه
روبی نفس عمیق و صداداری کشید؛ با آن امید که لـبهای خشکش از
هم باز شده و بتواند صحبت کند.

نارسیسا با دیدن صورت رنگپریدهی او خندهی کوتاهی کرد .حالت

چهرهاش جوری بود که انگار عین خیالش نیست که سربازانش در حال
جنگ و کشتهشدن هستند و یا ارتش روبی پشت دروازههای قصرش
حضور دارند.

روبی نگاهی به چهرهی زیبا و موهای سیاه و براق او انداخت و بهطور

ناگهانی اندک ترسی را در چشمهای آبی روشن او تشخیص داد؛ با این
خیال وحشتش کمتر شده و در اتاق را پشت سرش بست .گلویش را

صاف کرد و با صدای گرفتهای گفت:

 همونطور که میخواستی ،من اومدم ،حاال اینجام.روبی شکرگزار بود که هنگام صحبت صدایش نلرزید .صدای داد و فریاد و

حرکت شمشیرها و نعرهها بهطور واضح شنیده میشد ،از قرار معلوم
ارتشش تا پشت دروازههای قصر آمده بودند.
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روبی با احساس نزدیکی کاترین و جاناتان به خودش ،اندکی دلگرم شده،

جدیتر و قاطعتر از پیش به نارسیسا نگاه کرد.

نارسیسا که شنل سیاه و بلندی به تن داشت و موهایش را با حالتی
شیک و برازنده باالی سرش جمع کرده بود ،در نظر روبی شکستهتر و پیرتر

از هر وقت دیگری بهنظر میرسید؛ با این حال هنوز ذرهای از زیبایی و
جذابیت ذاتیاش کم نشده بود.
او پوزخند مالیمی به روبی زده و با لحن تحقیرآمیزی پرسید:
 -پس چنین چیزی رو حدس میزدی؟ خیلی عجیبه!

روبی بیتوجه به لحن او ،با شجاعتی که در خود سراغ نداشت ،فوری

گفت:
 برای منم یه چیزی خیلی عجیبه ،چرا تو اونجا نیستی؟ چرا با وجوداینکه میدونی شکست میخوری؛ ولی نمیری تا در کنار ارتشت
شرافتمندانه بجنگی و کشته بشی؟
نارسیسا که تا آن لحظه آرام بود ،با شنیدن عبارت «کشته بشی»

اخمهایش را در هم کشید و با صدای کلفت و بمی که شباهتی به صدای
خودش نداشت ،گفت:
 من معنی مرگ رو نمیفهمم روبی ،با دستهگلی که اون پیرمرد به آبداده بود فکر میکردم فهمیدی که...

 -چه بالیی سر رافائل اومده؟

روبی به تندی این سؤال را پرسید و نارسیسا با علم بر آنکه این موضوع تا
چه اندازه برای روبی اهمیت دارد ،با لـذتی غیرقابل وصف پاسخ داد:

 بالیی سرش اومد که مستحقش بود ،اگرچه خدمات زیادی برام انجامداد؛ اما از نظر رفتاری شباهت زیادی به هنری داشت ،این خصوصیت
اصال براش خوب نشد.
ً
نارسیسا دوباره خندید و روبی که برخالف همیشه که مرگ نزدیکانش
غمگین و ضعیفش میکرد ،عصبانی و خشمگین شده بود فریاد زد:
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 تو اون رو بهطرف خودت کشوندی تا بکشیش؟نارسیسا با مالیمت بیش از اندازه گفت:

 برعکس ،من اون رو بهطرف خودم کشوندم تا باعث مرگ تو بشم؛ امااون کودن قبول نکرد و فقط ترجیح داد سباستین رو به سمت من

بکشونه ،هرچند که این کار رو هم درست انجام نداد.

روبی با فکر به آنکه رافائل از کشتن او سرباز زده و قبل از آنکه فرصتی
برای جبران اشتباهاتش داشته باشد کشته شده بود ،چهرهاش در هم
رفت.

در آن لحظه نارسیسا جوری که انگار به وجد آمده بود سرتاپای او را

برانداز کرده و با صدای آرامیگفت:
 -شباهت عجیبی بهش داری ،حتی با اینکه تو یه انسان معمولی هستی

و اون یک پرنسس بود ،بازم بیش از اندازه حضور اون رو یادآوری میکنی

و این چیزیه که به هیچوجه نمیشه تحملش کرد.
نارسیسا صحبتهایش را بهطور تهدیدآمیزی به پایان رساند و چند قدم

به او نزدیکتر شد.

روبی آنقدر از مرگ رافائل عصبانی بود که از جایش تکان نخورد و فقط با
نفرت به او نگاه کرد؛ اما کمی بعد به آن نتیجه رسید که لیانا تنها کسی
بود که وجودش نارسیسا را خشمگین و وحشتزده میکرد؛ از این رو از
تنها نقطهضعف نارسیسا سوءاستفاده کرده و برای آنکه وقت بیشتری
برای خود بخرد ،شروع به صحبت کرد .او گفت:
 اگه اونقدر شبیهشم ،پس میتونم کارهایی رو که اون برای مردمشانجام داد انجام بدم.

نارسیسا چشمهایش را تنگ کرد و روبی متوجه شد که دستهایش نیز
در کنار بدنش مشت شدهاند.

روبی با دیدن آن صحنه لبخندی زد و پیروزمندانه ادامه داد:
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 -یه روز اون مردمش رو از مرگ نجات داد ،شاید امروز منم بتونم اون

فداکاری رو کامل کنم و زندگی اون افراد رو بهشون برگردونم ،نظرت در

این مورد چیه؟
نارسیسا به زور لبخند کجی زد و گفت:

 تو هم به اندازهی اون و مادرم احمقی ،اونا فکر میکردن میتونن جلویما رو بگیرن؛ اما خودت دیدی که به چه روزی افتادن.
روبی لبش را با نفرت جمع کرد ،سپس بهطور نامحسوسی شمشیرش را
لمس کرده و برای آنکه همچنان او را سرگرم نگه دارد خواست بار دیگر

شروع به صحبت کند؛ اما نارسیسا که برای نابودی او صبر و قرار نداشت

جلوتر آمد و با لحن خشونتآمیزی گفت:

ِ
نوبت تو
 -وقتی لیانا تو اون کلبه جون داد ،نفس راحتی کشیدم ،حاال

رسیده روبی ،آخرین بازمانده از دختری که خواست صاحب دارایی من

باشه.
نارسیسا دیگر چنان به او نزدیک شده بود که روبی میتوانست نفسهای

دا*غـش را بر روی صورتش احساس کند .بهخاطر اختالف قدی کمی که
داشتند به ناچار سرش را بلند کرد و به صورتش که هر لحظه تیرهتر و

کدرتر میشد نگاه کرد .وحشت از آن صورت کریه و چندشآور باعث شد
لحظهای سررشتهی کار را گم کند؛ اما خیلی طول نکشید که به خود آمد،

آنگاه در یک لحظه شمشیرش را بیرون کشیده و تا انتها در پهلوهای
نارسیسا فرو کرد.
برای چند لحظهای که عمرش بسیار کوتاه بود ،شادی غیرقابل وصفی

وجود روبی را فرا گرفت .او در دل گفت باالخره تمام شد ،نارسیسا برای

همیشه نابود شده و مردمش آزاد؛ اما خوشحالیاش خیلی به طول
نینجامید و نارسیسا در حالی که همچنان در مقابل چشمهای

وحشتزدهاش تغییر شکل میداد ،او را به سمت خودش کشید و با
بیرحمیآشکاری در گوشش گفت:
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 بهت گفته بودم که معنی مرگ رو نمیفهمم روبی ،اگه فقط کمی باهوشبودی جواب سؤال خودت رو پیدا میکردی و میفهمیدی که یه

ترسماتورس نیازی به سرباز نداره و به تنهایی میتونه همه رو نابود کنه!
حاال با چشمهای خودت ببین که نادونیت چه بالیی سرت میاره.

روبی قبل از آنکه فرصت کند حرفهای او را به درستی بفهمد ،بهطور

ناگهانی تیزی ناخنهایی را که به داخل بدنش فرو رفت و گرمیخون را
احساس کرد و با بهت و حیرت به صورت شیطانی نارسیسا نگاه کرد .در
آن موقع توقع داشت صورت خبیث و شادمانی جنونآمیزش را ببیند؛ اما

در کمال تعجب متوجه تغییر حالت صورت او شده و دریافت که نگاهش

به نقطهای نامعلوم خیره مانده است.
اکنون در چشمهای قرمز نارسیسا ترسی عجیب وجود داشت؛ ترسی که به

هیچوجه قابل توضیح نبود .روبی به سختی رویش را برگرداند تا علت

نگاه او را بفهمد؛ اما در پشت سرش چیزی برای دیدن وجود نداشت و یا
شاید تاری دیدش باعث شد دختری را نبیند که با موهای طالیی و

چشمانی سبز در فاصلهی نزدیکی از نارسیسا ظاهر شده بود.

روبی ضعف و سستی را احساس میکرد و میدانست که این پایان کار
اوست؛ اما قبل از آنکه سرنگون شده و تسلیم مرگ شود ،به آخرین راه
نجاتش متوسل شده و خنجری را که مدتها پیش از پوسایدون گرفته

بود درآورده و به سرعت در قلب نارسیسا فرو برد .صدایی شبیه به ناله از

گلوی نارسیسا خارج شد ،سپس روبی با صدای ضعیفی به او گفت:
 حاال معنی مرگ رو میفهمی و جسمت متالشی و روحت در جایی وپیش کسی زندانی میشه که فکر میکردی ناجیته.

روبی با آخرین توانی که برایش باقی مانده بود این جمله را گفت؛ زیرا
دلش میخواست نارسیسا قبل از نابودی و مرگ بداند که به چه شخص

اشتباهی تکیه کرده بوده است .هیدس با تبدیل او به یه ترسماتورس به
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هیچوجه قصد لطفکردن به او را نداشت و فقط میخواست در صورت
شکست ،روحش را از آن خود کند.

ناگهان صدای خرخر عجیب نارسیسا به جیغ و نالهی وحشتناکی تبدیل
شده و جسمش به شکل دودی سیاه درآمد .صدای جیغ و فریادی که از
سر درماندگی میکشید ،چنان بلند و هراسانگیز بود که روبی اطمینان
داشت تمام آدونیس آن را شنیدند؛ اما جدا از آن جیغ ممتد روبی

نمیتوانست چشم از آن دود سیاه که در هوا پیچ و تاب میخورد بردارد؛
زیرا دلش میخواست هرچه زودتر شاهد نابودی ابدی او باشد .سرانجام

همان تودهی سیاه نیز نابود شده و اتاق در سکوتی مرگبار فرو رفت.
روبی با وجود سوزش شکم و تاری دیدش نیز میتوانست بفهمد که

اتفاقی بزرگ و عظیم رخ داده است .نارسیسا رفته بود ،برای همیشه نابود

شده بود .رؤیایی که همیشه خواستارش بود به حقیقت پیوسته بودث در
آن لحظه در اتاق تاریک برج قصر تنها او حضور داشت .دیگر ترس و
اضطراب بیمعنی بود ،آدونیس آرامشی را که بیستودوسال پیش از

دست داده بود بار دیگر به دست آورده بود .همین موضوع به روبی قدرت

داد تا با زور و زحمت روی پاهای لرزانش بایستد و با سختی و مشقت

خود را به پنجره برساند و شمشیر بلند آدونیس را به نشانهی پیروزی در
هوا بلند کند .با این کار ناگهان فریاد کرکنندهی ارتش به هوا برخاست.

دیدنش لـذتبخش بود ،لـذتبخشتر از هر چیز دیگری در آن جهان!
در یک لحظه چشم روبی به چهرههای آشنایی افتاد؛ اما قبل از آنکه

بخواهد برای آخرین بار به آنها نگاه کند ،نوری از آسمان پدیدار شده و از
درون خورشید آدونیس که پس از بیستسال کمکم از پشت ابرها بیرون
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میآمد ،موجودی غولپیکر با پرهای طالیی و روشن ظاهر گشته و در
مقابل چشمهایش در آسمان صاف و آفتابیپر و بال زد.

آرنینا (پرندهی محبوب کاترین که در تمام آن سالها در پشت ابرهای
تیره زندانی شده بود ).با شادی و سرور صدایی از خود درآورد و سرش را

تکانتکان داد.

روبی با دیدن او لبخند کــ*ـمرنگی زد و قطره اشکی از چشمهایش
چکید ،سپس روی زمین افتاد و جسم غرق خونش بیحرکت ماند.
***

در جنگل روشن و زیبای کاترین قدم میزد ،بیآنکه مقصدی داشته باشد،

بیآنکه در آن سکوت و آرامش به دنبال چیزی بگردد ،ترسی داشته باشد،
از دست شبحهای شنلپوش در حال فرار باشد .جنگلی که مدتهایی
مدیدی محل رفتوآمد شبحها و پرسههای بیراسها و کایمراها و

افعیهای غولآسا بود ،اکنون در آرامشی ژرف فرو رفته و بار دیگر محل
زندگی موجوداتی شده بود که گوش به فرمان او و کاترین بودند.

روبی با پا لگدی به شاخهی خشک درخت زده و با یادآوری کاترین لبخند
زد .هنوز همهچیز را بهطور واضح به یاد داشت؛ بستهشدن زخمش به
دست جاناتان و گریههای سلنا که لحظهای بند نمیآمد .نگاه مات و
حیران مایکل و صورت رنگپریدهاش در لحظاتی که جاناتان با صدای
ضعیفی اعالم کرد که شاید امیدی وجود نداشت باشد را هرگز از یاد

نمیبرد ،اشکهای بیپایان النور و صورت بسیار غمگین باقی دوستانش.
با این حال او زنده ماند .زخمیکه نارسیسا در لحظات پایانی زندگی

تأسفبارش به او وارد کرده بود نتوانست مانع ادامهی زندگی او شود.

گاهی وقتها گمان میکرد عالقهی بیش از اندازهاش به زندگی باعث آن
مقاوت عجیب و معجزهآسا بوده است ،البته این به آن معنا نبود که او

دل به آن دنیای فانی بسته باشد ،روبی بهتر و بیشتر از هر کس دیگری

معنی مرگ را دریافته بود و به هیچوجه از روبروشدن با آن واهمه
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نداشت؛ زیرا اطمینان داشت که مرگ برای تمامی انسانها تولدی دوباره

است.

روبی همانطور که قدم میزد ،باقی خاطراتش را مرور کرد .پس از مرگ
نارسیسا و بهبود زخم عمیقش ،او و بسیاری از مردم شروع به بازسازی

دهکده کرده و پیشنهاد جاناتان ،برای استفاده از جادو و ترمیم بالفاصلهی
خانهها را رد کردند؛ زیرا روبی حس میکرد ساختهشدن دوبارهی خانهها
به دست مردم بسیار دلنشینتر و لـذتبخشتر است.
بعد از آن ،محاکمهی بزرگی تشکیل داده شده و تمامی سربازان و

حیوانات درنده و سرکش نارسیسا برای همیشه از سرزمین آدونیس تبعید

شدند.
روبی در چند ساعت اول بسیار عصبی و مضطرب بود؛ زیرا گمان میکرد

بار دیگر دارد اشتباه ملکه دیانا را تکرار میکند و مردمش را به خطر

میاندازد .ملکه دیانا ،مادربزرگ کاترین که در اولین شورشِ ،ه ِ
ندریک و
افرادش را تنها تبعید کرده بود؛ اما کاترین به او اطمینان خاطر داده و

گفته بود که با وجود نیروی بسیار قدرتمند سباستین ،مرز جادویی جنگل

چنان مقاوم است که اگر ده نارسیسا آن طرف مرز ایستاده باشند قادر به
شکستن آن نیستند .این جمله باعث شد روبی بهطور کامل آسودهخاطر
شود.

اکنون قصر کاترین به دوران سابق خودش بازگشته بود ،کوتولهها بار دیگر

مسئول آشپزخانهها شده و بسیار از وضعیت خود راضی و خشنود بودند.
ِادوارد و افرادش در قسمت انبار ی قصر برای خود جایی را ساختند تا بار

دیگر تولید نیزههای بینظیرشان را از سر بگیرند .پریهای بالدار از سراسر
سرزمین جمع شده و هرکدام برای آنکه زودتر به کمک اهالی قصر بیایند،
با دست به سر و صورت یکدیگر ضربه میزدند و به هم ناسزا میگفتند .از

سری موجوداتی که روبی به شدت به آنها عالقه داشت ،جوندهها بودند
که مدام زیر دست و پا پلکیده و از آشپزخانهی قصر دزدی میکردند.
][Type here

جدال نهایی

443

جوندهها موجوداتی کوچکاندام و ریزنقش بودند که بدن پرمویشان
قهوهای و دست و پایشان بسیار کوچک بود ،لـبهایشان باریک و

دندانهایشان تا امتداد لـبهایشان پیش آمده بود .دین از آنها هیچ
دل خوشی نداشت.

پس از آنکه همهچیز به حالت عادی خود بازگشت ،مردم وفادار کالینوس
نیز به سرزمین خود بازگشتند .قبل از رفتن ،جاناتان از میان آنها انسان
فرهیخته و عاقلی را انتخاب کرد که به جای رافائل مراقب اوضاع آن
سرزمین باشد؛ اما فرد که از مرگ رافائل بسیار غمگین و آشفته بود،

ترجیح داد در آدونیس بماند و باقی عمرش را در کنار دختری که دوستش

داشت و دوستانش بگذراند.
ویکتور و باقی ساطیرهایش نیز با رضایت به سرزمینهای خود بازگشتند.
بازگشت بسیاری از افراد روبی را دلگیر و غمگین کرد؛ مثل ماریا و

ترین آن افراد النور بود که چند هفته پس
خیلیهای دیگر؛ اما یکی از مهم
ِ
از پیروزی آدونیس ،به مارالنا بازگشته و قول داد که مرتب به دیدن او
بیاید و پس از آن ،رفتن کاترین بود که نه فقط او ،بلکه باعث درآمدن

اشک و آه تمام مردم شد .روزی که او برای همیشه از کنارشان رفت را به
خوبی به یاد داشت ،یکی از غم انگیزترین روزهای زندگیاش بود .چهرهی
جاناتان هنگام ناپدیدشدن کاترین را هرگز از یاد نمیبرد؛ اما کاترین به

هیچوجه از آنها خداحافظی نکرد؛ زیرا با وجود آنکه او یکی از

خاصترین همسران پوسایدون بود ،این قول را داد که هر زمان که اراده
کنند به دیدارشان بیاید .اگرچه نبود او خأل بزرگی محسوب میشد؛ اما

همین که قول دیدارهای مجدد را به آنها داد ،باعث شد قلبشان تا
حدود بسیاری آرام بگیرد.

اکنون حال همهی آنها بسیار خوب بوده و از هر زمان دیگری شادتر و

سرحالتر بودند .دین و آدریان چندی بعد با یکدیگر ازدواج کردند؛ اما
فرد و امیلی شروع زندگی مشترکشان را به مدتی بعد موکول کرده و
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تصمیم گرفتند وقت بیشتری را قبل از تشکیل یک خانواده با یکدیگر

بگذارند .امیلی از این تصمیم بسیار راضی بود ،روحیهی او پس از

گرفتهشدن انتقام برادرش و خوردن پادزهری که گذر عمر او را همچون
انسانهای عادی دیگر میکرد ،بسیار بهتر از قبل شده بود.

در آخر تنها کسانی که تا مدتی در شگفتی و حیرت فرو رفته بودند ،سلنا و

جیمز بودند که بهخاطر آن تجربهی ناب بارها از او تشکر کرده و همچنین
برای زمانهایی که جانشان به خطر افتاده بود روبی را بسیار سرزنش
کردند؛ اما این سرزنشها از نظر روبی به هیچوجه ناراحت کننده نبود و
برعکس باعث خنده و خوشحالیاش میشد .چیز دیگری بود که باعث

ناراحتی روبی میشد ،آنکه شاید سلنا و جیمز دوست داشته باشند باقی
عمرشان را در سرزمین حقیقی خود بگذرانند ،تا همانجا هم سختی بسیار
کشیده بودند و این حقشان بود که برای زندگی خود تصمیم بگیرند؛ اما

طولی نکشید که آن مشکل هم حل شد ،جاناتان گردانندهای به آنها داد
تا هروقت اراده کردند در سرزمینها رفتوآمد کنند.

این پیشنهاد بسیار جیمز را خوشحال کرد و گفت که حاال میتوانند به

دیدن مادربزرگش بروند؛ اما سلنا به اندازهی جیمز خوشحال نشد و بهطور
نامحسوس و دور از چشم جیمز غرولند کرد.
روبی از الی شاخ و برگ درختان به آسمان نگاه کرد و خوشحال شد که

زندگی سباستین نیز مانند باقی افراد به حالت نرمال خود بازگشته و کمکم
تمامیکابوسهای شبانهاش قطع شدند .ورود دوباره به قصر به هیچوجه
برایش آسان نبود؛ بنابراین جاناتان او را با خود به خانهی قدیمیشان
برده و آن دو در آنجا زندگی جدیدی را آغاز کردند.

طولی نکشید که روبی به کلبهی جاناتان رسیده و جمعآوری اسرار
پرنسس را که یک روز پس از پیروزی ،نگهبانان قلعهی مخفی دریاچهی

آرون برایش آورده بودند در دستهایش فشرد ،برای دیدن خاطرات

درون آن صبر و قرار نداشت؛ از این رو به سرعت وارد کلبه شد ،یکی از
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جــا*مهای موجود را برداشت و مایع درون جمعآوری اسرار را در آن

سرازیر کرد ،آنگاه جــا*م را نوشیده و وارد خاطراتی شد که هم دردناک
و هم خوشایند بودند.
(این همون جمعآوری اسرار لیانا بود که به نگهبانان قلعه داد تا به دست
روبی برسونند .جلد اول)

او در خاطرات لیانا لحظاتی را دید که او ،جاناتان و پسری که جان نام
داشت از دست بیراسها گریختند .اتاق تاریکی را دید که در آن پیرزنی را
به قتل رساندند و لحظات عاشقانهی جان و لیانا و بسیاری چیزهای دیگر

را نیز دید که باعث شد بیشتر از پیش به راهی که در آن قدم گذاشته بود

ایمان بیاورد.
روبی زمانی که از کلبه بیرون آمد و زنجیر جمعآوری اسرار را به گردن

انداخت ،از ِ
ته قلب از خودش راضی بود که با ماندن در این راه سخت
فداکاری لیانا و جان را بیجواب نگذاشته بود.
کمکم انوار خورشید به رنگ قرمز درمیآمدند و آسمان در تاریکی فرو

میرفت .روبی بهخاطر تصاویری که دیده بود تصمیم گرفت به جای قصر،
اول به کوهستان رفته و در آنجا آرام شود؛ بنابراین مکانبر را بیرون آورده
و ضامن آن را کشید.
***

طلوعی دیگر

کوهستان همانطوری بود که مردم رهایش کرده بودند ،با این تفاوت که
دیگر مرزی وجود نداشت .روبی به دیدن آن دیوار نامرئی عادت کرده بود

و نبودش دلتنگش میکرد.

قبال چادرها قرار داشتند گذشت و خود را
آرامآرام جلو رفت و از جایی که
ً

به تختهسنگی که درست مقابل قصر بود رساند ،سپس روی آن نشست و
چشمهایش را بست .در آن لحظه دلش نمیخواست به هیچچیز فکر
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کند ،آرامش و سکوت برایش بسیار خوب بود ،نمیدانست چند دقیقه

گذشته است که ناگهان شخصی گفت:
 -حدس میزدم که بیای اینجا!

به سرعت برگشت و مایکل را دید که درست پشت سرش ایستاده بود و
او متوجه حضورش نشده بود .روبی لبخند عمیقی به او زد و مایکل در

کنارش نشست و ادامه داد:
 منتظرت بودم .انگار تو هم مثل من نمیتونی از اینجا دل بکنی ،مگه نه؟روبی سرش را تکان داد و گفت:

 نه ،من دو سال از عمرم رو اینجا گذروندم .با تموم تلخیها ...هنوزماینجا رو دوست دارم.
 اگه بخوای میتونی یه قصر هم اینجا بسازی.روبی خندید و گفت:

 فکر نمیکنم دلم بخواد ،ترجیح میدم از اینجا فقط شاهد طلوع خورشیدباشم.

مایکل دستش را دور او ح*ل*ق*ه کرد و با شوخی و خنده گفت:

 اما االن که داره غروب میکنه.روبی لبخندی زد و خیره به چشمهای او گفت:
 -اما باز هم طلوع میکنه ،مگه نه؟

مایکل چشمهایش را باز و بسته کرد و روبی در حالی که سرش را روی
شانهی او میگذاشت گفت:
 از اون روز تا حاال این سؤال توی سرم میچرخه که اگه جاناتان و کاتریننبودن چی میشد ،اگه یه روز هم نباشن چه اتفاقی میافته؟

مایکل نفس عمیقی کشید و لحظهای مکث کرد ،سپس با اطمینان گفت:
 همیشه راهی برای غلبه بر تاریکی وجود داره .حتی اگه اونها نبودن واگه روزی نباشن ،مطمئن باش که باز هم راه درست خودش رو بهت
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نشون میده ،اگرچه من مطمئنم که هنوز سالهای زیادی رو برای بودن با

اونها در پیش رو داریم.

روبی که تمام مدت منتظر شنیدن جملهی آخر او بود ،لبخندی زد و گفت:
 دوست دارم طلوع دوبارهی خورشید و ببینم؛ اما اون تازه غروب کرده.مایکل سرش را به روبی نزدیکتر کرد و نجواکنان گفت:

 پس صبر میکنیم تا دوباره طلوع کنه.پایان.

شروع رمان مرداد 1396

پایان جلد آخر 8مهر 1397ساعت9:00 :
***

سخن نویسنده:

خوشحالم که بعد از تقریباً یک سال رمانم به پایان رسید .این اولین

تجربهی من برای نوشتن بود و شاید داستانم به هیچوجه فوقالعاده و

بینقص نبود؛ اما من تمام سعیم رو کردم که فقط جوری بنویسم که

نوشتههام ارزش خوندن رو داشته باشه .امیدوارم که موفق شده باشم.
از همهی کسانی که در این مدت همراهیم کردن و بهم روحیه دادن
ممنونم.

به امید روزی که همهی سیاهیها و تاریکیها از این دنیا محو بشه و
صلح ابدی در جهان برقرار بشه.

پایان

» کتابخانه مجازی رمانسرا «
برای دانلود جدیدترین و بهترین رمانهای ایرانی و خارجی به رمانسرا مراجعه کنید.
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