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) تمام حوادث جلد اول در سال هزار و سیصد و هشتاد و شش اتفاق 

 افتادن، و حوادث جلد دوم در سال هزار و سیصد و نود و هفت.

ای بین حوادث پیش میاد. طی این یازده سال دانیال با یازده سال وقفه

کنه. اما دانا مشکل فراموشی و ناتوانی در حرکت دست و پنجه نرم می

و سیصد و هشتاد و هفت، بعد از خارج شدن دانیال از  در بهار هزار

کما، جادوگران به سراغش میان و اون رو دعوت به، حضور در 

دونه ممکنه برگشتی کنن. دانا با این که میسرزمین جادوگران می

کنه. اون تصمیم نداشته باشه، همراهی با پیرمرد سفیدپوش رو قبول می

، به این سرزمین سفر کنه. پس بدون هاشگیره، برای شناختن قدرتمی

خداحافظی از والدینش، یا صبر برای دیدار مجدد با دانیال، پس از 

بهبود، یا توضیحی به مسعود، به دنیای موازی با دنیای ما میره. دانا به 

زنه، و برای شناختن خودش، همه رو پشت سر انتخاب سختی دست می

مه چیزش با دنیای زمینی و ذاره؛ و به دنیایی میره که اصوال همی

 معمولی ما متفاوته.

ی دونه موضوع چیه، حتما جلد اول و دوم راز خانهحاال اگر کسی نمی

شین که دانا کیه؟ و منظورمون طور متوجه میمخوف رو بخونه. این

 از یازده سال وقفه چیه!

جا قراره ماجرای یازده سال غیبت دانا رو بدونیم و در حاال ما این

ان قرار بگیریم که، بین سال هشتادوشش تا نودوهفت چی به دانا جری

 گذشته.

دانایی که هر کس جلد اول و دوم رو خوند، به شدت وابسته و 

 دار شخصیتش شد(دوست



 

دانا، درست در اولین روز ورود به دنیای موازی با جهان ما، یا دنیای 

 جادوگران، دچار تب و لرز شدیدی شد.

جایی در زمان و مکان، واکنش شدیدی نشان داد. به جسمش به این جابه

ها، بی حرکت روی تخت نحوی که در اغما فرو رفت و جسمش ماه

 بزرگی ماند.

ها از او مراقبت و پرستاری کردند، تا ماه« گریف » جادوگران قلعه 

 ای به جسم او وارد شود.مبادا، خدایی ناکرده، روزی خدشه

 

دانستند، دارای چه بسیار جوان کیست! می دانستند این پسرها میآن

دانستند، او بدون هیچ رهبر و معلم و ای است. میالعادهنیروهای خارق

 تمرینی، چند نیرو از نیروهایش را فعال کرده است.

های بیشتری داشت، تا تمام حاال او نیاز به تمرینات و آموزش

 نیروهایش را بشناسد و فعال کند.

آمد که او را منتقل کرده ت، جادوی دانا به چه کار میجاساما سؤال این

 بودند.

خواستند؟ چون در سرزمین نیروی دانا چه بود و برای چه او را می

جادوگران، چیزی که بسیار موجود بود، جادوگرهای خبره و قدرتمند 

 بود.



 

پرستار طبق معمول هر روز، در حال رسیدگی به وضعیت دانا بود. با 

گرم در حال تمیز کردن بدن دانا بود. پارچه را در تشت  و آب پارچه

 برد و بعد آن را می چالند.آب فرو می

 بو بماند.کشید تا جسمش تمیز و خوشپارچه را روی بدن او می

دانا با احساس کشیده شدن چیز لطیف و گرمی روی پشتش پلک گشود. 

 بعد از چند ماه به هوش آمده بود.

 گاهی به اطراف انداخت.حالت نهای بیبا چشم

شد را همه چیز برایش غریب بود. دستی که روی کمرش کشیده می

 کرد.حس می

 تر رفت و قسمت پایینی بدنش را ماساژ داد.کم آن دست پایینکم

ی مالفه را پرستار دست برد تا مالفه را از روی تن او پایین بکشد. لبه

 که گرفت، دست کم جان دانا روی دست او نشست.

پرستار شوک زده او را نگریست. دستش را پس کشید و به دانا نگاه 

 کرد.

 اش باال کشید.ی مالفه را گرفت و آن را تا روی شانهدانا لبه

 پرستار از جایش خیز برداشت و از اتاق بیرون دوید.



ای دانا اطرافش را نگریست. تمام وسایل اتاق چوبی و به رنگ قهوه

االی سر شومینه بود، چندین شمع سفید قطور بود. روی طاقچه ای که ب

 روشن بود.

 بوی کاج در اتاق پیچیده بود. نفس عمیقی کشید.

در یک آن، گذشته در خاطرش زنده شد و به یاد آورد کجاست. درست 

 .هوش بوده استدانست، چه مدت زمانی، بینمی

 چند دقیقه بعد چند نفر وارد اتاق شدند و دور تخت حلقه زدند.

دانا با بدن درد شدیدی که داشت روی تخت چرخید و توانست اطرافش 

 را ببیند.

های بلند و سپید سمت راست تخت ایستاده یک پیرمرد، با مو و ریش

 بود.

های دختری با موهای مشکی که باالی سرش محکم بسته بود و با چشم

های قلوه ای سمت چپ تخت ایستاده بود و او را نگاه آبی و لب

 رد. کمی

های زرد پایین تخت ایستاده ای بلند و چشممردی قد بلند با موهای نقره

 بود و به او زل زده بود. 

 چند ساعت خوابیدم؟ بدنم چرا اینقدر درد داره؟ -

 پیرمرد گفت:



گم، بدنت با آب و هوش بودی. بهت تبریک میحدود هشت ماه بی -

تونی به راحتی توی االن میکنار اومد.  هوای سرزمین ما، و با انتقال

 این سرزمین زندگی کنی. 

 هوش بودم؟ من هشت ماه بی -

 بله.  -

 ام... خانواده -

 کنن. اونا توی سرزمین خودشون زندگی می -

 حتما نگران شدن. -

 تو دیگه نباید به این چیزا فکر کنی.-

 ولی اونا...  -

هات تمرکز کنی. تونی روی قدرتبخوای با دلتنگی زندگی کنی، نمی -

 تونی به شکوفایینمی

 

 مورد نظر برسی. 

 تونم برگردم؟هام رو کنترل کنم، میکه تونستم قدرتبعد از این -

 دختر و مرد به هم نگاه کردند و بعد نگاهشان را به پیرمرد دادند. -



 پیرمرد خندید و گفت:

 این همه عجله برای چیه؟ تو راه درازی پیش رو داری. -

 دراز؟راه  -

وقت نتونی برگردی. بله... قبل از اومدنت به تو گفتیم که ممکنه هیچ -

 خودت قبول کردی.

 هایش را بست. دانا آهی کشید و پلک

 مرد پوزخندی زد و به زبانی غیر از چیزی که دانا متوجه شود گفت:

 شه روش حساب کرد.من به شما گفتم نمی -

 دانا گردن دردناکش را چرخاند و گفت:

 طوری حرف بزنین من متوجه بشم.  -

 مرد سر تکان داد و باز هم پوزخند زد.

 

 حوصلگی سرش را چرخاند و گفت:دانا با بی

 تموم بدنم درد داره. -

 پیرمرد سمت شومینه راه افتاد و گفت:



 فرستم که زودتر خوب بشی.نگران نباش. برات دارو می -

 خوایین خودتون رو معرفی کنین؟مرسی. نمی -

 رئیس سرزمین جادوگرها هستم.« سایرن » من  -

 او به مرد اشاره کرد و گفت:

 ایشون هم ماُرن فرمانده کل سپاه جادوگران. -

 و به دختر اشاره کرد و گفت:

 و آنجل دست راست مارن. -

 

 دانا سر تکان داد و گفت:

تونم به زبان شما حالم... اما من چطور میاز آشنایی با شما خوش -

 کنم و یا حرفهای شما رو متوجه بشم؟ صحبت

جا هر غیر کنی... اینتو داری توی سرزمین جادوگرها زندگی می -

 ممکنی، ممکنه.

 پیرمرد سری تکان داد و گفت:

 روز خوش پسرم. -

 و بعد از اتاق بیرون رفت. ماُرن و آنجل در اتاق ماندند. ماُرن گفت:



وش اومدی از این به بعد به من سپردن مراقبت باشم. حاال که به ه -

 باید به دیدن من عادت کنی.

 کنم باید به دیدن خیلی چیزا عادت کنم.فکر می -

 درسته... فقط امیدوارم با یک بچه نق نقو طرف نباشم. -

 دانا او را تخس نگریست و گفت:

 شناسین.شما ذات من رو نمی -

رانداز کرد و مارن جلو رفت و به کنار آنجل رسید. چند لحظه دانا را ب

 بعد گفت:

ذات تو چیزی جز یک موجود ضعیف نیست. تو حتی نتونستی در 

 هوش بودی.مقابل انتقال دووم بیاری. هشت ماه بی

 مارن خم شد و در صورت دانا گفت:

هوش ترین جادوگرها هم بعد از انتقال، پنج روز بیحتی ضعیف -

جناب سایرن توی تو دونم بودن. اما تو هشت ماه توی اغما بودی. نمی

 چی دیده.

 

 آنجل بازوی مارن را گرفت و گفت:

 قربان! -



مارن چند لحظه به دانا نگاه کرد. دانا حس نفرت را در نگاه او 

 خواند.می

 جا بود.دادم دنی جای تو اینترجیح می -

 های زرد براق گفت:دانا با نگاه به آن چشم

 گفتم دنی!دانیال. فقط من بهش می -

هایش را ی دانا را گرفت و فشرد. دانا دردش آمد و پلکشانهمارن 

 روی هم گذاشت و آخ گفت.

 زنم دن!من هر کی رو هر چی بخوام صدا می -

آنجل دستش را روی بازوی مارن سراند و مچ دست او را گرفت و 

 گفت:

 قربان! لطفا. -

 مارن دستش را برداشت و راست شد. پرستار وارد اتاق شد و با دیدن

 مارن برای او تعظیم کوتاهی کرد.

 مارن از اتاق بیرون زد. آنجل آهی کشید و گفت:

 مراقب خودت باش. -

و بعد از اتاق بیرون رفت. دانا جای دست مارن را ماساژ داد و زیر 

 لب گفت:



 لعنتی، چه زوری داشت. -

 پرستار خطاب به دانا گفت:

ه تموم دردهای شباید براتون روغن بمالم. این روغن باعث می -

 جسمیتون خوب بشه.

 و بعد دستش را زیر بدن دانا انداخت و او را نشاند. مالفه پایین افتاد.

 دانا مالفه را گرفت تا آن را باال بکشد. پرستار با لبخند گفت:

الزم به این کار نیست. من هشت ماه از شما پرستاری کردم. با تمام  -

 زوایای بدن شما آشنا هستم.

خجالت سرخ شد. پرستار به خجالت او لبخند زد و روغن را که  دانا از

در یک کاسه ِگلی بود برداشت. به روی تخت رفت و مشغول روغن 

 زدن به بدن او شد.

روغن را به پشت و گردن دانا مالید و او را با حوصله ماساژ داد. دانا 

کرد، درد و خشکی عضالتش به احساس خوبی پیدا کرد. حس می

 بین رفت. سرعت از

پرستار بازوهای او را هم ماساژ داد و مقابلش ایستاد. روغن را روی 

 های او نگاه کرد.سینه دانا  مالید و به چشم

 باره دست پرستار را گرفت و گفت:دانا به یک

 کافیه. خودم انجام میدم. -



پرستار که دختر جوانی بود، لبخند زد و سر فرود آورد و از تخت 

 گفت:پایین رفت و 

کنم تا گردم و وان رو براتون پر از آب گرم میچند دقیقه دیگه برمی -

 دوش بگیرین.

دانا سر فرود آورد. دختر از اتاق بیرون رفت. دانا روغن را به تمام 

 بدنش مالید و کمی بعد خبری از دردهای مداومش نبود.

مالفه را به خود پیچاند و روی تخت نشست. کمی بعد در زده شد و 

رستار برگشت. پرده گوشه اتاق را کنار زد و دانا تازه توانست وان پ

 پشت پرده را ببیند.

پرستار ظرفی را که شبیه به یک آفتابه فلزی بود از داخل لگن 

 برداشت و وردی خواند.

سپس آفتابه را به درون وان سرازیر کرد و آب جوش از آن سر ریز 

ر هوا معلق ماند. او برگشت شد. پرستار ورد دیگری خواند که آفتابه د

ای برای دانا و از داخل کمد، صابون و برس حمام را برداشت. حوله

ها را حاضر کرد. بعد هم یک سینی برداشت و از داخل آن انواع گل

 درون وان ریخت.

ها در فضا پراکنده شد. دختر وردی طولی نکشید که بوی عطر گل

 برای حمام رسید. خواند و به سرعت آب داغ، به دمای مناسب

 چند لحظه بعد

 



 پرستار خطاب به دانا که محو حرکات او بود گفت:

 وان حاضره. -

 دانا سر فرود آورد و گفت: 

 تونی بری.می -

دختر سر فرود آورد و دانا تشکر کرد. بعد از رفتن دختر مالفه را 

انداخت و به کنار وان رفت. پرده مخملی را کشید و به درون وان 

 دراز کشید و نفسی از سر آسودگی کشید.رفت و 

دقایقی در وان دراز کشید و محو آفتابه و وان بود. مدام از آفتابه آب 

 شد که لبریز شود.ریخت و وان اصال پر نمیمی

 بدن و روحش پر از آرامش شده بود.

هایش را روی هم گذاشت و دقایقی طوالنی به همان حال ماند که پلک

 کسی به درون آمد. درب اتاقش زده شد و

 کرد باید پرستارش باشد.چند قدم در اتاقش راه رفت. فکر می

 اما بعد صدای دختر جوانی را شنید که خطاب به او گفت:

 من هم دراز کشیدن توی وان رو دوست دارم، بهم آرامش میده. -

 دانا سر بلند کرد و به صدای روح نواز دختر گوش کرد.



ی. تقریباً همه از به هوش اومدنت نا امید خوشحالم که به هوش اومد -

خواست که با شورا مشورت کنه و تو شده بودیم... مارن از پدرم می

رو به سرزمینت برگردونه. از نظر اون تو ضعیف تر از اونی بودی 

 که بتونی انتقال رو تحمل کنی.

تونی جادوگر خبره ای بشی. وقت بدتر از اون، به نظرش تو نمی

 ی تو، عین وقت تلف کردنه.گذاشتن برا

 به نظر نمیاد اون از من خوشش بیاد. -

 دختر نفس عمیقی کشید و گفت:

 اون از هیچکی خوشش نمیاد. -

 و بعد خندید و گفت:

 ش.حتی از خود -

 به نظر آدم عبوسی میاد.  -

 دختر آهی کشید و گفت:

 به یاد نداریم آخرین باری که این مرد خندیده، کی بوده؟ -

 باید خیلی از خود راضی باشه. -

 .ش احترام زیادی قائلنخیلی، البته تمام جادوگرها برا -

 که فرمانده کل سپاه جادوگرانه؟به خاطر این -



نه. به خاطر اینکه اون مرد شجاعیه و سرزمین ما رو با چنگ و  -

 داشته. دندون نگه

 طور. که این -

ابون کشیده شد. برس دختر دستش را تکانی داد، برس حمام روی ص

های او را صابون زد. صابونی که بوی سمت بدن دانا رفت و شانه

 داد. خوب کاج می

 دانا ابتدا با تعجب و بعد هم با لبخند به برس نگاه کرد.

 

ی وان تکیه داد. آرنجش را به لبهیاد آزارهایی افتاد که به دانیال می

 اندیشید.به دانیال میاش زد و داشت داده بود. دستش را زیر چانه

دختر وقتی دید دانا در سکوت فرو رفته است، بی سر و صدا از اتاق 

 بیرون رفت.

 دانا وقتی به خود آمد صدا زد:

 راستی اسمتون چیه؟ -

 اما جوابی نگرفت.

 دانا از جایش بلند شد و مشغول شست و شوی خود شد.

 



د و مشغول وقتی کارش تمام شد از وان بیرون آمد و حوله راتن ز

 خشک کردن خود شد.

داخل اتاق گشت و از درون کمد برای خود لباس پیدا کرد و پوشید. بعد 

های هشتی شکل رفت و بیرون را نگاه کرد. آسمان هم به کنار پنجره

تاریک بود. نگاهی به اطراف انداخت. درون یک قلعه بزرگ بود. 

های درختحیاط بزرگ و بدون رفت و آمدی داشت. اطرافش هم با 

 کاج پوشیده شده بود.

 

وقتی دید هوا تاریک اَست، برگشت و خود را روی تخت انداخت. 

 اش حسابی سر رفته بود.دانست باید چکار کند و حوصلهدرست نمی

 پرستار وارد اتاق شد. با نگاه به دانا گفت:

 خیلی خوبه. به نظر سرحال هستی. -

 بله خوبم. -

 گفت:پرستار حمام را جمع کرد و 

جا کاری ندارم. از امشب برای تو یک خدمتکار خوب من دیگه این -

 ده.میاد که کارهات رو انجام می

 شه بدونم من االن کجا هستم؟مرسی. فقط می -

 ی پادشاه سایرن.قلعه -



 ساعت ندارین؟ -

 پرستار به ساعت شنی روی طاقچه شومینه اشاره کرد. 

رفت. نگاهی به ساعت شنی کرد و  دانا از جایش بلند شد و به سمت آن

 گفت:

 من چطور بفهمم ساعت چنده؟  -

 پرستار نیم نگاهی سمت ساعت انداخت و گفت:

 ساعت سه و نیم بعد از ظهره.  -

های اتاق را دانا نگاه متعجبی سمت پنجره انداخت و بعد تاریکی و شمع

 نگریست و گفت:

 ولی االن بیرون رو نگاه کردم شب بود.  -

 نیست، وسط روزه اما هوا تاریکه. شب  -

 چرا؟  -

 جا خیلی وقته اینطوریه. این -

 چرا؟  -

 چراش رو پادشاه سایرن توضیح میدن. -

 پرستار بعد از انجام کارهایش از دانا خداحافظی کرد و سمت در رفت. 



 شه اسم شمارو بدونم؟ می -

 فانی.  -

 فانی. ازت ممنونم.  -

. دانا به مقابل آینه رفت و خود را فانی سر فرود آورد و رفت

ها را اش رشد کرده بود. با دست آننگریست. موهایش تا روی شانه

 مرتب کرد.

 

دستی به ریش و سیبیلش کشید و بعد شانه را برداشت و مشغول شانه 

 کشیدن شد.

حوصله شده بود، کسی به که دانا بسیار بیچند ساعت بعد درحالی

 اتاقش آمد و گفت:

 لطفا زودتر حاضر بشید و همراه من بیایید. -

 به چه دلیل؟ -

 شاه سایرن شما رو به صرف شام دعوت کردن. -

 اگر اصول و قواعدی نباشه من حاضرم. -

و بعد هر دو با هم راه افتادند. در میان راهروهای پیچ در پیچ قلعه 

 رفتند.ترین قسمت میکردند و به پایینحرکت می



کرد. به تابلوهای نقاشی روی دیوارها نگاه میدانا با حیرت به 

ها رد نگریست و از آنهای عجیب و غریب میها و پیکرهمجسمه

 شد.می

که نگهبان حضورش وقتی به جلوی سالن غذاخوری رسید، بعد از این

 را اعالم کرد، در باز شد و به درون دعوت شد.

، که تقریبا تمام وقتی دانا وارد سالن شد با میز طویلی رو به رو شد

 هایش پر بودند. صندلی

 سالم کرد و شاه سایرن او را دعوت به نشستن کرد.

 دانا جلو رفت و روی اولین صندلی خالی نزدیک به او نشست.

 ها از روی او برداشته شد.ی نگاهبا نشستن دانا همه

 شاه سایرن شروع به صحبت کرد. 

وت به عمل آوردیم که در ما از شما بزرگان و اساتید جادوگری دع -

جا حضور داشته باشید، تا امشب پسری رو به شما معرفی کنیم، که این

های دویست سال اخیر به طور مداوم، در موردش در تمام پیشگویی

 صحبت شده. 

ها افراد زیادی بر این ادعا بودن، همون شخصی هستن که در پیشگویی

ه به دالیل زیادی، و اومده. ولی ادعای همه دروغین بود. با توج

 . های متعدد، فهمیدیم که شخص مورد نظر این پسر جوانههمچنین نشانه



شاه سایرن به دانا اشاره کرد. پچ پچی بین حاضرین در گرفت. دانا تا 

جایی که چشمش کار کرد، اطرافیانش را نگریست. نگاهش در نگاه 

 مارن که مقابلش بود قفل شد. 

 سایرن ادامه داد: 

امشب شما رو دعوت به این ضیافت کردیم تا با این پسر آشنا ما  -

بشین. از فردا هم کار تأدیب و آموزش علم جادوگری رو بهش شروع 

 کنید. 

 کرد. دانا با تخسی به مارن زل زده بود و او را نگاه می

اساتید علم جادوگری با اجازه سایرن شروع به صحبت کردند و به او 

پسر جوان را به بهترین نحو ممکن تربیت خواهند  اطمینان دادند که این

 کرد. 

 وقتی نوبت به مارن رسید، سکوت جمع را فرا گرفت. 

 سایرن وقتی حواس پرتی مارن را دید پرسید:

 نظر شما چیه جناب مارن؟  -

 مارن از دانا که لبخند کجی به لب داشت نگاه بر گرفت و گفت:

نتقال، به نظر من پیشگویی در با توجه به ضعف شدید این بچه، در ا -

کنه. اون یک انسان معمولیه. شاید در دنیای مورد این پسر صدق نمی

جا هیچ نیرویی نداره. حضورش خودش به درد کاری بخوره. اما این

 جا یک اشتباه بزرگه. این



 همه شروع به پچ پچ کردند. 

 ماُرن با صدای بلند گفت:

 ردونده بشه.به نظرم بهتره، هر چه زودتر برگ -

 سایرن با صبر و حوصله گفت:

 جناب مارن، چطوره شانسمون رو امتحان کنیم. -

 مارن چند لحظه دانا را نگریست. با جدیت گفت:

 با احترامی که برای شاه سایرن قائلم، هیچ شانسی وجود نداره. -

 

فهمید چرا مارن تا این با او پچ افتاد. دانا نمیدوباره جمع به پچ

 کند.ه رفتار میسرسختان

 مارن ادامه داد:

 بینم. اون انتخاب صحیحی نیست.من هیچ چیز تو این بچه نمی -

 اش را نگاه کرد. سپس گفت:شاه سایرن، پسر، عروس و نوه

 شه.نگران نباشید. به مرور زمان همه چیز مشخص می -

 



 و بعد به جمع اشاره کرد تا مشغول خوردن شام شوند.

 مارن زد و مشغول خوردن شامش شد. دانا لبخند کجی به

هایش را به هم مارن اما با غضبی که در درونش پنهان بود، انگشت

قفل کرد و به چهره دانا که به یک لبخند تمسخرآمیز، مزین بود، نگاه 

 کرد.

 باره گفت:مارن به یک

 جادوگر جوان! -

ها به سمت او چرخید. دانا سر بلند کرد و به مارن ی نگاههمه

 گریست. چنگالش را پایین آورد و گفت:ن

 بله. -

 چطوره برای ما یک هنرنمایی کوچیک بکنی. -

 چکار کنم؟ -

 یک چشمه از قدرتت رو به ما نشون بده. -

دانا که اصال از مارن خوشش نیامده بود، بشقاب غذای مقابل او را 

نگریست. سعی کرد بشقاب را با اشاره دستش روی مارن برگرداند. 

ر چه سعی کرد هیچ اتفاقی نیفتاد. انگار که یک انسان عادی بود اما ه

 و هیچ قدرتی نداشت.

 مارن لبخند زد که یک گوشه لبش باال رفت.



 دانست.خواند و قصدش را میاو ذهن دانا را می

که هنوز نگاهش روی دانا بود خطاب به شاه سایرن مارن در حالی

 گفت:

دست داده. شما هنوز هم فکر هاش رو از توی انتقال حتی قدرت -

خوره؟ این کوچولو فقط تو سرزمین کنین این بچه به درد ما میمی

 خوره.خودش به درد می

 

و بعد رو به دانا کرد و با یک حرکت انگشتش، مقداری از پودینگ 

 درون ظرف به صورت او پاشید.

 گفتن حاضرین جمع از سر حیرت بلند شد. « آه»و صدای 

اخم آلود به مارن نگریست و بعد با دستمال صورتش را دانا با صورت 

 تمیز کرد و زیر لب گفت:

 رسم.عوضی، حساب تو یکی رو می -

بعد از صرف شام که تقریبا در سکوت گذشت، همه از در بزرگ 

 خارج شدند و به درون سالن پذیرایی رفتند.

. کف سالن پوشیده از سنگ سفید بود و دیوارها به رنگ سفید درخشان

های های بزرگ نقاشی، از حور و پری و طرحروی دیوارها با قاب

 جادوگری پر شده بود. 



 جا محودانا باورودش به آن

 

 تابلوهای نقاشی شد. 

 کردند.ها به شدت او را جذب خود میآن نقاشی

فهمید، گرفت که درست نمیدر پستوی ذهنش چیزهای محوی شکل می

 چه هستند. 

 حالت چطوره؟  -

دانا صدای دختر را شناخت. برگشت و با دیدن دختر زیبایی که مقابلش 

 بود چند لحظه سکوت کرد، و بعد گفت:

 خوبم.  -

 دختر لبخند زد و سری تکان داد و گفت:

 جناب مارن اصال از تو خوشش نمیاد.  -

 و البته من از اون.  -

 احتماال تو که نخواستی، روش غذا بریزی!  -

 م همین کار رو بکنم. خواستچرا، می -

 باید بگم که جناب مارن قدرت ذهن خوانی داره. -



جا هیچکدوم از من هم تو دنیای خودم این قدرت رو داشتم... ولی این -

 کنه. هام کار نمیقدرت

 انتقال، انرژیت رو مصرف کرده.  -

 هام برگردن. به نظرت ممکنه، قدرت -

 باید خودت بخوای و تالش کنی.  -

 شه.کنم. اما، نمیخوام، هم تالش میمی هم -

 

گیره، اما بعد از چند روز، ها رو میانتقال، گاهی انرژی بعضی -

گرده. فقط کافیه چند روز حال و روزت خوب باشه. انرژیشون بر می

 نباید افسرده و یا گیج بشی.

 تونم اسم شما رو بپرسم؟مراقبم... من می -

 .آنا... نوه شاه سایرن هستم -

 دانا کمی سرش را خم کرد و گفت:

 حالم.از آشنایی با شما خوش -

آنا دهان باز کرد تا جواب بدهد که چند نفر وارد سالن شدند. نگاه آنا به 

 اش در هم شد و زیر لب گفت:ها افتاد. چهرهآن

 اوه... خدای من! اینا باز هم اومدن. -



 دانا یک قدم جلو رفت و کنار آنا ایستاد و گفت:

 اینا کی هستن؟ -

 این مرد یکی از جادوگرهای اعظم  هیئت جادوگرانه. -

 هیئت جادوگران؟ -

بله. این هیئت از سه عضو اصلی و پنج عضو فرعی تشکیل شده.  -

هر اتفاقی که بیفته و نیاز به رأی گیری داشته باشه اول در مجلس 

در کنن. شه. همه نظرات خودشون رو اعالم میجادوگران مطرح می

 شه.نهایت، بهترین نظرات به هیئت جادوگران اعالم می

کنن و به سه عضو پنج عضو فرعی، بهترین نظر رو انتخاب می

کنن. در نهایت این سه نفر اون پیشنهاد رو اصلی و برتر اعالم می

کنن و پادشاه دستور کار کنن. بعد هم به پادشاه اعالم میقبول یا رد می

 ده.رو می

 تونه چه تصمیماتی باشه؟ ور. و این تصمیمات میطکه این -

در هر موردی که به منطقه ما، قوانینمون و جادوگری مربوط باشه.  -

 حتی تصمیم برای رفتن یا موندن جادوگری توی این سرزمینه. 

 دانا با نگرانی پرسید:

 مارن؟  -

 آنا لبخند زد و گفت:



 جناب مارن جزو اعضای اصلی هي هستن.  -

 که فرمانده سپاه جادوگرانه. اون  -

 ترین جادوگرهای سرزمین ما.و یکی از قوی -

 

جمعی که وارد شده بودند بعد از احترام به پادشاه سایرن کنار آمدند و 

 برای تأخیر شان عذرخواهی کردند.

پسری که همراه با جمع آمده بود، راهش را به سمت آنا کج کرد و 

 تعظیم کوتاهی کرد و گفت:مقابل او ایستاد. برای آنا 

 حالم.از دیدن دوباره شما خوش -

 آنا فقط سرش را کوتاه فرود آورد.

 نگاه پسر سمت دانا رفت و گفت:

 ها پیشگویی شده؟این همون جادوگره که در مورد اومدنش، سال -

 بله. ایشون هستن. -

های دانا نگاه کرد. بدون هیچ حرکتی در پسر چند لحظه به چشم

 ش سر تکان داد و گفت:اچهره

 خوبه. -



جا دور و بعد نیم نگاهی به آنا انداخت و بدون هیچ حرف دیگری از آن

 شد.

 آنا نفس عمیقی کشید و گفت:

 اولین باره بدون دردسر از من دور شد. -

 دردسر؟ -

اون انتظار داره، من باهاش ازدواج کنم. هم اون، و هم پدرش. اما  -

 ا این پسر ندارم.ای به ازدواج بمن عالقه

 چرا؟ -

 چون من دوستش ندارم. -

 دانا، نگاهی به آنا انداخت و پرسید:

 اسمش چیه؟ -

 اِوِرت. -

ها دانا نگاهش را چرخاند و به جمع جادوگران نگاه کرد و یکی یکی آن

 را از نظر گذراند.

فضا پیچید وهمه ساکت شدند. شاه سایرن به که صدای زنگی در تا این

 و گفت:حرف آمد 



دونید که ما، چند ساله با مشکل بزرگی درگیر هستیم. ی شما میهمه -

 مشکلی که شیاطین برای سرزمین ما به وجود آوردن.

تونیم این مشکل رو حل کنیم. چون جایی که درش جادو شده، و ما نمی

این جادو از طریقش، به سرزمین ما فرستاده شده، دارای خاصیتیه که، 

بره. توی این شن رو از بین میرایی که بهش وارد میهای جادوگقدرت

شن. این ضعف و مشکل های معمولی تبدیل میجزیره جادوگرها به آدم

 بزرگی برای ماست. 

افراد زیادی داوطلب شدن و به اون جزیره رفتن تا طلسم رو از بین 

 ببرن.

ها کشته شدن و هیچوقت به سرزمینمون ی اوناما متأسفانه همه

 شتن.برنگ

بینی شده بود.  تاریکی بی پایانی ها پیش، این روزها برای ما پیشسال

شه و تا ابد نور نخواهد گسترده می« پاینکاون»که بر سر سرزمین  

بود. خورشیدی نخواهد بود. گرما و گرمابخشی نخواهد بود. گیاهان از 

میرن. جادوگرهای سفید مجبور به کوچ از بین میرن ، درختان می

ها در سطح جهان پراکنده میشن؛ و هر کس مینشون میشن. خیلیسرز

 رسه.مونه، توسط جادوگرهای سیاه به قتل میکه باقی می

و بعد از مدتی پاینکاون به اشغال نیروهای شیطان و جادوگرهای سیاه 

 در میاد.



ها ترس بزرگی به دل جادوگران و پادشاهان این پیشگویی قرن

ای از یک که چند قرن پیش دست نوشتهتا این سرزمینمون انداخته بود.

 گویی پیدا شد.پیش

 گویی گفته شده، بعد از فرود نحسیدر اون پیش

 

و پراکنده شدن تیرگی بر سرزمین کاج ها، جادوگری از سرزمین 

 پارس پدید خواهد آمد، که قدرت کنار زدن تاریکی رو خواهد داشت.

گویی خصی هستن که توی پیشافراد زیادی بر این ادعا بودن، همون ش

ها رو ازش صحبت شده. اما چند دلیل وجود داشت که حرف همه اون

 کرد.باطل می

درست روز اولی که ابرهای تیره و سیاه به سرزمین ما هجوم آوردن، 

های قابل توجهی توی کتابخانه قصر، کاغذی پیدا شد که در اون نوشته

 دیده شد. 

عد از فرود تاریکی بر سرزمین پاینکاون که جادوگر دو سال باول این

شه. پس تا قبل از فرود تاریکی و این متوجه قدرت جادوگریش می

 کرد دروغ محض بود.شرایط هر کس هر ادعایی می

دوم جادوگر نجات دهنده پاینکاون، مردی خواهد بود از سرزمین 

 پارس، که از یک پدر و مادر عادی به دنیا اومده.



ادر دوقلویی داره، که قدرت تحت فرمان درآوردن سوم، جادوگر، بر

ترین جنهای گیریه که قدرت کشتن قویتمام اجنه رو داره. اون جن

 جهنمی رو داره.

 شه.شروع می« D»اسم اون جادوگر با حرف 

 کنه.ها در مورد دانا صدق میتمام این

 

شاه سایرن دستش را به سمت دانا دراز کرد. همه آن پسر جوان بیست 

 و یکی دو ساله را نگاه کردند.

کنم، به بهترین شکل به من از رئیس مدرسه جادوگری خواهش می -

 دانا استفاده از نیروهاش رو آموزش بدن.

 

رئیس مدرسه که مردی قد بلند و الغری بود، با موهای بلند مشکی که 

هایش رشد کرده بودند، سر فرود آورد و تعظیم کرد. تا روی شانه

 ایش را بست.هایش قهوهدانا سرش را تکان داد و چشم سپس رو به

 دانا هم سر فرود آورد و گفت:

 آد.به نظر مرد مهربونی می -

 آنا لبخند زد و گفت:

 گیر.و سخت -



 شاه سایرن خطاب به مارن گفت:

 های جنگ آوری رو به دانا یاد بدن.خوام روشو از جناب مارن می -

 ابروهای گره خورده به دانا نگاه کرد.مارن سر فرود آورد و با 

دانا جمع را ترک کرد و به سمت پنجره هشتی شکل رفت. پشت پنجره 

 ای.ایستاد و آسمان را نگریست. نه ماهی در آسمان پیدا بود، نه ستاره

 آسمان تاریک تاریک بود.

خیلی وقته آسمون رنگ روشنایی ماه و خورشید و ستاره ها رو  -

 ندیده.

 آنجل را نگریست و گفت:دانا 

 تونم به شما کمک کنم؟به نظرتون من می -

 تونی.تونی، حتما میگه میوقتی شاه سایرن می -

 کنه؟جا کار نمیپس چرا جادوی من این -

تونی از جا وت استفاده کنی، به مشکل از انتقاله. تو به خوبی می -

 .شرطی که قبل از هر چیزی به افکار منفیت غلبه کنی

 کدوم افکار؟  -

دوری از برادرت. اوضاع خانوادت. شرایط حاالت... بزرگترین  -

 مانع استفاده از جادو، فکر مشغوله.



 کنم.سعی می -

 خیلی خوبه. -

 چند دقیقه بعد دوباره سالن ساکت شد. آنجل و دانا رو به جمعیت کردند.

 شاه سایرن پرسید:

ما توی قصر بمونی و  تونی تصمیم بگیری، بیندانا، تو امشب می -

زندگی کنی، یا یک اتاق از خوابگاه دانشگاه جادوگری رو داشته 

 باشی.

 همه به دانا خیره شدند. منتظر تصمیم او بودند.

 دانا پرسید:

 چه فرقی داره که کجا باشم؟ -

شه. در ضمن، تو با همه فرق توی قصر بهتر از تو مراقبت می -

 داری. تو ناجی این سرزمین هستی.

 هایش را در هم قفل کرد و گفت:آنا از آن فاصله لبخند زد و دست

 جا بمون.این -

 دانا، متوجه آنا و درخواستش شد. با این حال رو به سایرن گفت:

 خواد توی خوابگاه و بین دانشجوها باشم.دلم می -



ی او پچ در آمد. دانا آنجل را نگریست. دستش را روی شانهجمع به پچ

 زد. زد و لبخند

 چی شده!؟ -

کسی توی این جمع بود، که به شاه سایرن گفت تو به زودی برای  -

ذاری. ات میکنی و تن پروری رو توی برنامهمنافع خودت عمل می

 تونی خودت رو از مردم این سرزمین بدونی.وقت هم نمیهیچ

 نکنه اون مرتیکه مارن گفت. -

ی بزرگیه. با همه بهتره تو به مارن احترام بذاری. اون مرد -

 هاش.بداخالقی

 هایش را باال انداخت و گفت:دانا لب

 اصال ازش خوشم نمیاد. صد رحمت به مسعود... و بعد؟ -

شاه سایرن گفت اگر تو موندن توی قصر رو انتخاب کنی، حرف  -

ها درسته. ولی اگر بخوای بین دانشجوهای جادوگری باشی، پس اون

 کامال برعکسه.

 ولین امتحان موفق شدم.پس توی ا -

 درسته. -

 ای ایستاده بود. زیر لب گفت:نگاه آنجل به آنا افتاد. غمگین گوشه

 چاره.دختر بی -



 چطور؟ -

خواست تو، توی قصر پیشش بمونی. آخه اون توی قصر دلش می -

تنهاست. اجازه ورود به دانشگاه رو نداره و توی قصر بهش آموزش 

خروج از قصر رو هم نداره. در ضمن از شه... اون اجازه داده می

 اون اِوِرت احمق هم متنفره. 

 انگار همه از اورت بدتون میاد. -

 تقریباً همه، بجز عده محدودی. -

 و اون؟ -

 پدر و مادرش. -

 دانا با دهان بسته خندید و گفت:

 طور، جالب بود.که این -

 

ادوگرهای بزرگ و ها و جبعد از پایان مهمانی و آشنا شدن دانا با معلم

 خانواده هایشان عزم رفتن کرد.

 سایرن مقابلش ایستاد و گفت:

 خواد با ما بمونی؟دانا، دلت نمی -



جا سر کنم. دلم تونم اینجا خیلی شیک و قشنگه. ولی من نمیاین -

خواد دور و برم شلوغ باشه. فکر نکنم زندگی توی قصر، خیلی به می

 مزاقم خوش بیاد.

 توی گریف برات جالب نیست.پس زندگی  -

 کنم بتونم کنار بیام.فکر نمی -

 کردین.شنیدم توی عمارت بزرگی زندگی می -

 بله، بزرگ و ساکت. -

 خواد.های جدید میپس دلت تجربه -

 دانا سر فرود آورد و در سکوت سایرن را نگریست.

 هات رو تحویل بگیری.تونی بری و برنامه کالسمی -

 این همه مدت از من مراقبت کردین، ممنونم.که از این -

 ی دانا زد و گفت:سایرن دستش را روی شانه

 که تو این جایی ما از تو ممنونیم.از این -

 

دانا لبخند زد. شاه سایرن سرش را تکان داد و رفت. دانا چرخید که با 

 صورت به چیز محکمی خورد و صدا داد. 



اال کرد. ماُرن را دید. با با گیجی یک قدم عقب رفت و سرش را ب

 کرد. چهره خشک و جدی داشت نگاهش می

 اش را باال برد و چند بار به زره او زد و گفت:دانا دست مشت شده

 چقدر محکمه. نمی پزی این تو؟  -

 مارن با جدیت جواب داد:

 رسونم. تو رو به خوابگاهت می -

 و بعد راه افتاد و گفت:

ده. یکی از درهای قلعه که پشت قرار داره، برای قلعه دو در تعبیه ش -

شه. درب جلویی قلعه برای رفت و به خوابگاه و دانشگاهت منتهی می

 آمدهای دیگه است. 

ماُرن جوابی نگرفت. سرش را چرخاند و دانا را مشغول صحبت 

 کردن با آنا دید. 

جا جلوی درب از عصبانیت ابروهایش باال پرید. با این حال همان

 سالن ایستاد. خروجی 

وقتی آنا خداحافظی کرد و رفت، دانا با لبخند گشادی سمت ماُرن آمد و 

 گفت:

 گفتی؟چی می -

 گفتم، بهتره یک خورده شعور داشته باشی.داشتم می -



 یعنی تو تحمل نداری دو دقیقه منتظر باشی. -

 مارن نفس عمیقی کشید و نگاهی به اطراف انداخت و گفت:

 ه تو بفهمونم، من مسعود نیستم؟تونم بچطور می -

 نیاز به فهموندن نداره تو خیلی از اون مسخره تری. -

 دانا خندید و مشتی به سینه ماُرن زد و گفت:

 مخصوصاً با این زرهی که مدام تنته. -

 راه بیفت. -

 چشم. -

 ماُرن راه افتاد و دانا پس از او حرکت کرد و گفت:

 تو چرا لباس جادوگری تنت نیست؟ -

 زره من لباس جادوی منه. -

ولی لباس تو با بقیه فرق داره. همه لباسای معمولی پوشیدن و توی  -

خوایین، قدرتتون مهمونی حضور پیدا کردن جز تو و آنجل. نکنه می

 .رو به نمایش بذارین

 چیزی برای نمایش دادن وجود نداره. -



تته خودم پوشیدی. اگه سختر میپس چی وجود داره؟ یه لباس راحت -

 یه ورد بخونم این لباسا از تنت محو بشن.

تو اگر تونستی یه ورد برای درست کردن قیافه نحست بخونی،  -

 تونی لباسای منم تو تنم غیب کنی.می

 خوای بگی من از تو زشت ترم.نکنه می -

 تو از هر چی زشته، زشت تری. -

 دانا پوزخندی زد و گفت:

 شدم.استم مدل  میخوآه! اینو باش. من اگه می -

 مارن در جایش ایستاد. دانا از پشت به او خورد و گفت:

 آخ! تو چرا مثل سنگ سفتی و چرا یهو وایمیستی. -

پس چرا به جای جادوگری، توی سرزمینت نموندی و مدل نشدی؟  -

 خوشگل! 

های دانا گشاد شد. مارن راه افتاد. مارن به زبان فارسی سلیس به چشم

 او گفته بود:

 خوشگل! -

 در سکوت دنبال مارن رفت.

 وقتی وارد حیاط پشتی قلعه شدند، نگهبان سریع برای او اسب آورد. 



 

دهنه اسب را گرفت و راه افتاد و از دِر قلعه خارج شد. دانا هم با او 

 همراه بود. دستش را به سر اسب کشید و گفت:

 چه اسب قشنگیه.-

 قشنگ تر از تو نیست.  -

 به مارن انداخت و گفت: دانا نگاه چپی

 خواد من رو اذیت کنی؟ دلت می -

 نه. اصال.  -

 رفتند، گفت:که از جاده پیچ دار به سمت خوابگاه میو در حالی

ای هست، نه به آسمون نگاه کن. خیلی تاریک و سیاهه. نه ستاره -

 ماهی. 

 بله، متوجه شدم.  -

نیست رنگ آفتاب منتظر طلوع خورشید و اومدن صبح نباش. قرار  -

 شه. رو ببینی. فقط از شدت تاریکی کاسته می

 زنه؟ این تاریکی مطلق ضرری هم بهتون می -



به مرور بله، اولین چیزی که داره از بین میره، پوشش گیاهی  -

کنه. و اس. به خاطر نبودن نور خورشید، گیاهی هم رشد نمیمنطقه

ن بمیرن، دیگه غذایی نه میرن. گیاهاکم همه دارن توی تاریکی میکم

کم از گرسنگی ها کمبرای ما، نه برای حیوونا، وجود نداره. پس گله

شیم. به مرور سرزمین پاینکاون از رو میمیرن. ما هم با هیچ روبهمی

هاشون برگردن و جادو و جادوگر بین میره. جادوگرها باید به سرزمین

طلسم، از بین بردن ما ره. قصد از انجام این جادو و این از بین می

 .بدون جنگ و خونریزیه

 این طلسم توسط کی ساخته شده؟ -

دستی کنن، با همبه دست شیاطینی که در همسایگی ما زندگی می -

 جادوگران سیاه که با اونا متحدن.

 شیاطین؟ -

 بله.  -

 شه بیشتر توضیح بدی؟ می -

گار یک یکدفعه از سمت چپ جاده صدای سوت کشیدن چیزی آمد. ان

کرد. دانا رو به تاریکی شیء با سرعت از کنار گوششان عبور می

کرد. آخ بلندی گفت و دست راستش را روی بازوی چپش گذاشت. 

 مارن بازوی او را کشید و  دانا را پشتش نگه داشت. 

 دستش را سمت تاریکی گرفت و با گفتن وردی، ن

 



 و تا شعاعی روشن شد. الی درختان تابید های جاده و البهور به کناره

مارن اطراف را نگاه کرد و موجود سیاه کوتاه قدی را دید که داشت با 

 کرد. سرعت فرار می

 آنجل که سوار بر اسب از قلعه خارج شده بود، گفت:

 من دنبالش میرم. شما دانا رو به مکان امن برسونید.  -

او را مارن سریع سوار اسب شد و با یک حرکت مچ دانا را گرفت و 

 پشت خود سوار کرد و به سمت خوابگاه دانشجوها تاخت. 

 باره لرز کرد و سرش روی پشت مارن افتاد. دانا به یک

مارن با دست چپ افسار اسبش را گرفت و با دست راست ساعد دانا 

 را نگه داشت تا از اسب سقوط نکند. 

 رفت.  چند لحظه بعد جلوی خوابگاه بودند. در باز شد و مارن به درون

هایش را زیر از اسب پایین پرید که دانا به کنار سقوط کرد. مارن دست

بدن او گرفت. دانا به آغوش مارن افتاد. مارن او را به سمت ساختمان 

 برد. 

چکید. با جسمی کرخت خود را در بین آسمان و از بازوی دانا خون می

 شنید. هایش میدید. سوت بلندی درون گوشزمین معلق می

اند چگونه در ها آمدهدید دانشجوهایی که برای دیدن آناما با چشم می

 کنند. مقابل مارن تعظیم می



دید که از راهروهای پیچ در پیچ طالیی وقتی وارد ساختمان شدند، می

ای رنگ که پسرها ایستاده گذرند و از جلوی درهای قهوهرنگ می

 کرد. بودند، عبور می

ه بود، آخرین درب درون راهرو را باز کرد مردی که نگهبان خوابگا

 و مارن وارد شد و دانا را روی تخت گذاشت. 

 سریع پزشک رو خبر کنید.  -

نگهبان رفت و از بین جمعیت دانشجوهای جلوی در عبور کرد. مارن 

 رو به در کرد و گفت:

 برید تو اتاقاتون کسی بیرون نباشه، سریع.  -

کردند و رفتند. چند دقیقه بعد پزشک آمد جا را خلوت همه با سرعت آن

های باز و گیج و منگ اطرافش را و مشغول معاینه دانا شد که با چشم

 کرد. نگاه می

 بازوی او را نگریست و مشغول مداوایش شد و گفت:

بهش حمله کردن. « بلوتیک»با خار مغیالن آغشته به سم   -

ه. شانس آوردین فقط خواستن دچار افسردگی بشه تا نتونه جادو کنمی

بازوش رو خراش داده و زخمیش کرده. کمی از سم وارد خونش شده. 

 دارویی بهش میدم که تا صبح از بدنش خارج بشه. 

 مشکلی پیش نمیاد؟  -

 نه.  -



و بعد مشغول سابیدن چند نوع گیاه با هم شد. چیزهایی اضافه کرد و 

عجون به او معجونی ساخت و بعد دو قاشق سوپ خوری بزرگ، از م

 خوراند. 

 های عرق روی پیشانیش نشست.های دانا روی هم افتاد و دانهپلک

 گردم. مراقبش باشید، من بر می - 

 حتماً.  -

 مارن به راه افتاد و دانا را تنها گذاشت.

 

کرد. کرد و مدام نبض و تنفس او را چک میدکتر از او مراقبت می

 او آمدند.شاه سایرن و چند نفر دیگر به دیدن 

 سایرن با دیدن او خطاب به دکتر گفت:

 مطمئنی از پسش بر میای؟ -

 بله حتما. -

 خوبه. مراقبش باشید. -

 

درخشید و هایش در تاریکی میمارن به درون جنگل تاخت، چشم

 دید.الی درختان را تا چندین متر جلوتر میالبه



آنجل را دید که گشت. کمی جلوتر رفت. نگران آنجل بود و دنبالش می

 گشت.داشت بر می

 به مقابل هم رسیدند.

 فرار کرد؟ -

هوش بود را آنجل خندید و دستش را عقب برد. جن سیاه کوتاه قد که بی

 جلو آورد و گفت:

 ایناهاش. -

 مارن سر فرود آورد و گفت:

 مثل همیشه عالی. -

 ممنون. -

به  ها راآنجل جن را جلوی خود روی اسب گذاشت. هر دو اسب

 حرکت در آوردند و آهسته به سمت قلعه حرکت کردند.

هر دو سکوت کرده بودند. مارن طبق معمول همیشه حرفی برای گفتن 

کرد افکارش را روی جنی که گرفته بود نداشت و آنجل سعی می

 متمرکز کند.

توانست ذهنش را روی مسائل شد نمیاما هر وقت با مارن تنها می

 کاری متمرکز کند.

 دانا حالش خوب بود؟ -



 نه زیاد، زخمی شده بود. -

 ازش خوشت نمیاد؟ -

 .خیلی بی ادبه و نیاز به تربیت شدن داره -

 فقط خودت از پسش بر میای. -

 نظر تو در موردش چیه؟ -

 نظر من؟ -

 بله. -

 پسر خوبیه. فقط یک کم پرروئه. -

 فقط یک کم؟  -

سمت سرزمین  آنجل خندید و سکوت کرد. با سکوت کردنش ذهنش

 شرقی و ساکنانش پرواز کرد.

 دختری را به یاد آورد که رقیبش در داشتن عشق مارن شده بود.

 آهی کشید که مارن گفت:

 ذهنت خیلی مشوشه.  -

 شد. آنجل به خود آمد. این چندمین بار بود که دستش پیش مارن رو می



 . کردمآره، داشتم به روشنایی روز توی سرزمین شرقی فکر می -

 یا به پری های زیبای سرزمین شرقی؟ -

 

 نگاهی سمت مارن انداخت و گفت:آنجل نیم

 نه، روشنایی روزش رو بیشتر ترجیح میدم.  -

توانست خود را آنجل در دل به خود بد و بیراه گفت که هرگز نمی

 کنترل کند. مارن خنده کوتاهی کرد و گفت:

 آروم باش. -

و راست تکان داد. سریع بحث را  آنجل آهی کشید و سرش را به چپ

 عوض کرد و گفت:

 جناب مارن، به نظرتون این جن تنها بود؟ -

بله. چون فقط از سمت چپ جاده حمله شد. وقتی اون قسمت رو چک  -

 جا بود.کردم فقط همین یک جن اون

 امیدوارم دانا بتونه از پسشون بر بیاد. -

نتونه قدرتش رو به دست دانا خیلی ضعیف شده. امیدی بهش نیست.  -

 بیاره باید خودمون یک فکری برای از بین بردن طلسم بکنیم.

 دانا حتما از پسش بر میاد. -



 تو بهش ایمان داری؟ -

 بله. -

 

ها وقتی به جلوی قلعه رسیدند، آنجل جن را تحویل داد تا به زندان آن

 قلعه ببرند و برای اس

 

 تراحت رفتند.

ب بلندش کنار پنجره ایستاد و سرش را به بعد از پوشیدن لباس خوا

 دیوار تکیه داد و به تاریکی مطلق مقابلش خیره شد.

 

ی تختش نشست و جام دستش را باال برد و چند جرعه مارن روی لبه

بخش بود تا مست کننده. مزه ملس آن را شراب  نوشید. شرابی که آرام

 داد. به هر شراب دیگری ترجیح می

ن زیر پایش خیره شد. و بعد جامش را باال آورد و با چند لحظه به زمی

دست چپ روی دهانه آن کشید و درون جام را نگریست و توانست 

ای و چهره زیبا روی تصویر دختری را ببیند که با موهای بلند نقره

 تختش خواب بود. 



دختر از خواب بیدار شد و روی تخت نشست. رواندازش را کنار زد و 

 مد و صدا زد:از تخت پایین آ

 ماُرن!  -

شراب درون جام به ارتعاش در آمد و تصویر محو شد. مارن آهی 

کشید و دستش را پایین آورد. ساعدهایش را روی پاهایش گذاشت و در 

 های دور و درازش غرق شد.اندیشه

صبح روز بعد بود که دانا به هوش آمد و پلک گشود. روی تخت 

پیرمردی را دید که با تکیه به نشست و نگاهی به اطراف انداخت. 

 پشتی صندلی خوابیده بود.

از تخت پایین رفت و نگاهی به اتاق انداخت. در انتهای اتاق، سمت 

چپ، نزدیک پنجره یک میز تحریر از چوب کاج، قرار داشت. کنار 

آن سمت راستش یک کتابخانه پر از کتاب و لوازم تحریر قرار داشت. 

باس قرار داشت. وسط اتاق هم تخت قرار و کنار کتابخانه یک کمد ل

داشت و دو مبل راحتی برای استراحت و نشیمن به دیوار تکیه داده 

 شده بود.

 

الی درب اتاق باز شد و چند نفر از الی در به درون اتاق نگاه کردند. 

 دانا رو به در کرد و گفت:

 بفرمایید. -

 افتادند. دفعه چند پسر به درون اتاق پرت شدند و روی زمینیک



 هایش را زیر بغلش زد.دانا خندید و دست

 پسرها سر پا ایستادند و رداهایشان را تکان دادند و مرتب ایستادند.

ها که الغر و همه با هم سالم کردند. دانا جوابشان را داد. یکی از آن

 قد بلند با موهای فرفری بود. گفت:

 باشه؟ شما همون پسری هستین که قراره ناجی سرزمین ما -

 بله. -

 هات رو ببینیم؟ تونیم قدرتمی -

 دانا سر به زیر گرفت و گفت:

 تونم جادو کنم. من توی انتقال، انرژیم رو از دست دادم و نمی -

 ها گفت:همه به هم نگاه کردند. یکی از آن

 شه؟ این شرایط درست می -

 دانا سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

 اینکه بدن من با این سرزمین سازگاری نداره.دونم، مثل نمی -

 ولی تو یک جادوگری. -

 کنن. هام کار نمیجا قدرتجادوگرم اما این -



ترین فرزندان در موردت خیلی چیزا گفتن. مثل کشتن یکی از قوی -

 شیطان. 

 درسته.  -

 پس چرا قدرتی نداری.  -

 دونم. خودم هم نمی -

 رمزی داشت، خندید و گفت:یکی از آن سه نفر که موهای ق

خیالش شو. امروز بهتره توی محوطه بچرخیم و بریم برنامه بی -

 کالسیت رو بگیریم. 

 باشه موافقم.  -

صدای خروپف دکتر باال رفت. یکی از پسرها با جادو او را از جا بلند 

 کرد و سمت تخت برد و روی تخت گذاشت. همه آرام خندیدند. 

 ت:دانا خطاب به پسرها گف

 جا جایی برای دوش گرفتن و انجام کارای شخصی نداره؟ این-

 چرا داره انتهای راهرو سمت چپ.  -

دانا جای زخمش را نگاه کرد و دید اثری از آن نیست. پس پای کمد 

 رفت و لباس برداشت و گفت:

 گردم. زود برمی -



 زودباش دانا. وقت صبحانه نزدیکه.  -

که پسرها گفتند رفت. دوش گرفت و بعد  دانا سر تکان داد و به آدرسی

از انجام کارهایش به اتاق برگشت. پسرها همچنان منتظر بودند و دکتر 

 کرد. داشت با آسایش خروپف می

 یکی از پسرها پای کمد رفت و برای دانا ردایی آورد و گفت:

 این لباس فرم توئه.  -

ش مشکی به دانا آن را پوشید و خود را نگریست. بعد هم یک جفت کف

 او دادند که جلویشان باریک و فر خورده بود. 

 اینا خیلی بزرگن.  -

 سایز همشون یکیه.  -

 ولی خیلی بزرگن.  -

 بپوش و غر نزن.  -

 ها کوچک شدند و دقیقا اندازه پایش شدند. ها را پوشید که کفشدانا کفش

 گفت:ها کاله کله قندی جادوگری را روی سرش گذاشتند و یکی از آن

 شه. هر سال که درجه آموزشی باالتر بره، قد کالهت بلندتر می

 کنین؟ چه جالب... شماها خودتون رو معرفی نمی -



 پسر قد بلند گفت:

 من َسم هستم، سال چهارم جادوگری.  -

 پسر بعدی که موهای لخت قرمز و صورت کک مکی داشت گفت:

 من تونی هستم، سال چهارم جادوگری.  -

 ی معمولی داشت گفت:که قد متوسط و قیافه پسر بعدی

 من هم برنارد هستم، سال سوم جادوگری.  -

 ها با دانا دست دادند و از اتاق خارج شدند.آن

را با هم عبور کردند. هر کس از کنار دانا رد  راهروهای خوابگاه

کم وارد غذاخوری شدند و پشت کرد. کمشد به او خیره نگاه میمی

د و مشغول صرف صبحانه شدند. دانا به قوریی که میزها نشستن

ریخت نگاه مقابلش بود و داشت خود به خود برایش چای در فنجان می

 کرد. بعد از خوردن صبحانه از جا بلند شد و با دوستانش راه افتاد.می

از ساختمان خوابگاه خارج شد. نگاهی به آسمان تیره انداخت و بعد از 

 بور کردند.محوطه بزرگ چمن کاری ع

به ساختمان بزرگ تدریس رسیدند. جلوی ساختمان تندیس بزرگی از 

 خورد.شاه سایرن به چشم می



دانا به ساختمان بزرگ که دارای ضلعهای شرقی و غربی بود نگاه 

های سیاه و تیره را از نظر کرد. با دقت ساختمان بزرگ با سنگ

 گذراند. وارد

 

غهای کوچک و بزرگ معلق در ساختمان شدند که نورش توسط چلچرا

شد. بدون هیچ نیروی برقی روشنایی چشمگیری به راهروها تأمین می

 دادند.اطراف می

از همان بدو ورود تابلوهای بزرگی که چهره مدرسان دانشکده روی 

 آن نقاشی شده بود، توجهش را جلب کرد.

 ها از کی هستن؟این نقاشی -

 سم گفت:

شکده گریف هستن، نقاشش هم استاد میشله... اینا اساتید جادوگری دان -

طبقه همکف اتاق مدیر و مدرسین دانشکده است و قسمتی که تمام 

 شه. داری میهای ما دانشجوها درش نگهپرونده

 تر توی زیرزمین قلعه بایگانی شدن. های قدیمیپرونده

 های مرمر سیاه گفت:تونی حین باال رفتن از پله

شه. هر چقدر که های ورودی جدید برگزار میطبقه اول هم کالس -

 بهتر درس بخونی و درجه مهارتت باالتر بره، یک طبقه باالتر میری. 



 دانا!  -

هر چهار نفر چرخیدند و پشت سرشان را نگاه کردند. مدیر دانشکده 

بود. با ردای جادوگری و کاله کله قندی بلند و چوب مخصوص 

 جادوگری. 

ها را برگشت. مدیر که به نزدش برود. دانا پله ای دادبه دانا اشاره

 دانشکده خطاب به پسرها گفت:

 آقایون، شما برید به کالسهاتون برسین.  -

 پسرها به هم نگاه کردند و رفتند.

 

 دانا منتظر ماند. تا اینکه مدیر مدرسه گفت:

 همراه من بیا. -

مدیر رفتند. دانا همراهش رفت. هر دو راهرو را طی کردند و به اتاق 

 مدیر پشت میزش نشست و خطاب به دانا گفت:

آقای صمیمی از من درخواست شده که به شما به صورت خصوصی  -

 درس بدم.

 دانا نگاهی به اطراف انداخت و گفت:

 چرا خصوصی؟ -



تونیم غیر از این دستور از طرف شاه سایرن به ما رسیده. ما هم نمی -

 اون حرکتی بکنیم.

 خواد با بقیه باشم.می ولی من دلم -

 تونم خالف دستور کاری بکنم.من نمی -

 دانا آهی کشید و گفت:

 باشه. -

 هات توسط استادمراحل ابتدایی درس -

شه. سه کتاب در مورد قواعد و قوانین ایگور بهت درس داده می

جادوگری. این سه کتاب رو باید به خوبی یاد بگیری. چون اگر مشکلی 

دیم که مراحل بعدی رو داشته باشی، بهت اجازه نمی توی این سه درس

 بگذرونی.

 

 بله متوجه شدم. -

ها را به مدیر از توی کتابخانه سه کتاب با جلد مشکی برداشت و آن

 دانا داد.

 

 ها را از روی میز برداشت و تشکر کرد.دانا کتاب



 

هات جا کالستوی کتابخانه اتاقی برات در نظر گرفته شده. اون -

 شه.رگزار میب

 باز هم ممنون. -

 تونی بری و به کالست برسی. استاد ایگور منتظرته.همین االن می -

 رم. پس من به کتابخونه می -

 فرستم. کسی رو همراهت می -

 کنم.خودم پیداش می -

 تابلوی روی دیوارها رو بخون.  -

 چشم. -

مشغول گشتن برای دانا سر فرود آورد و راه افتاد. از اتاق خارج شد و 

کرد و چهره و حالتهایشان پیدا کردن کتابخانه شد. به دانشجوها نگاه می

 کرد. را در ذهنش تحلیل می

 بعد از دنبال کردن تابلوها توانست کتابخانه را پیدا کند.

 

وارد شد و به عظمت کتابخانه نگاه کرد. مردی با قیافه و شمایل عجیب 

 داد.ها را تحویل میابپشت پیشخان ایستاده بود و کت



ای داشت و یک های افتادهاو تا حدودی چاق بود با موهای فر، پلک

سمت صورتش به خاطر جای زخمی که از باالی ابرویش تا زیر 

 اش کشیده شده بود، گوشت اضافه آورده بود.چانه

های هایش به خاطر حلقهرو چشمش عینک گرد داشت و الله ی گوش

 ا وصل بود کمی کشیده شده بود.هسنگینی که به آن

 خورد.دانا با خود فکر کرد قیافه او اصال به کتابدار نمی

 به کنار پیشخان رفت و گفت:

 سالم. -

مرد سرش را از روی کتابش برداشت و از باالی عینک او را 

 نگریست.

 سالم مرد جوان. -

 گردم.من دنبال استاد ایگور می -

. اونقدر میری که به انتهاشون برسی. ها رو مستقیم بروهمین قفسه -

رسی. اونجا بعد راهروی سمت چپ رو تا انتها میری، به یک اتاق می

 تونی پیدا کنی. استادت رو می

 ممنون.  -

 کنم مرد جوان.خواهش می -

 



های موجود در کتابخانه دانا راهرو را در پیش گرفت و به دریای کتاب

گذراند و باورش ا از نظر میها رنگاه کرد. عناوین بعضی کتاب

شد این همه کتاب در مورد ماورا، جادو، نجوم، عام متافیزیک نمی

 وجود داشته باشد.

چند دقیقه بعد جلوی اتاق رسید. در زد و وارد شد. با ورودش دید که 

جا کردن وسایل و مرتب کردن استاد ایگور با جادویش در حال جابه

های از رده خارج بود تا انبار کتاب اتاق است. چون آنجا بیشتر شبیه

 هر چیز دیگر.

 سالم استاد. -

 ایگور رو به دانا کرد و گفت:

 تونیم درس رو شروع کنیم.وقت خوبی اومدی. می -

 موافقم. -

 کتاب قوانین رو باز کن. -

 دانا پشت میز نشست و کتاب را باز کرد.

 خوب دانا اولین و مهمترین قانون جادوگری چیه؟ -

 دونم.مین -



استفاده از جادو تنها و تنها برای امورات خیر. امورات خیر مثل  -

نجات هم نوع، ساخت وسایلی که به پیشرفت علم بشری و ماورایی 

ی جادوگری و غیر از اون کمک کنه و هر کاری که به صالح جامعه

شی. و اما قانون باشه. غیر از این اگر جادو کردی، مجرم محسوب می

 دوم.

همین حال بود که دانا سوت بلندی را در سرش حس کرد. سرش را در 

 به چنگ گرفت. صدایی در سرش طنین انداخت.

 دانا پاینکاون رو ترک کن، از گریف دور شو. -

استاد ایگور به سمت دانا رفت. اما دانا از درد به کنار خم شد و روی 

هراسان او  هایش روی هم افتاد و ایگورهوش شد. پلکزمین افتاد و بی

 را از جایش بلند کرد.

 

هایش بلند کرد و سعی کرد هر چه زودتر از مکان دانا را روی دست

های بلند کتاب عبور کرد. ایگور دورش کند. با عجله از میان قفسه

 دوید.ها میها روی قفسهای شد که همراه با آنای متوجه سایهلحظه

کتابخانه ظاهر شد. با  او وردی خواند که یک ثانیه بعد جلوی درب

عجله دانا را از آن مکان دور کرد و به سمت خوابگاه برد. وقتی وارد 

 جا حضور نداشت.خوابگاه شد کسی آن

 نگهبان از مقابلش آمد و گفت:

 اتفاقی افتاده قربان. -



 زودتر پزشک و آنجل رو خبر کن. -

 

کرد مینگهبان با عجله رفت. ایگور وقتی داشت طول راهرو را عبور 

شنید. وقتی به آید. صدای پایش را میکرد کسی به دنبالش میحس می

ای روی دیوار دید که چهار دست و پا حرکت عقب نگاه کرد، سایه

 کرد.می

 او سرعتش را بیشتر کرد و وردی خواند که در اتاق دانا ظاهر شد.

از زیر در او را روی تخت گذاشت و رو به در کرد. سایه به آرامی 

کم شکل گرفت داخل آمد. همچون دود سیاه رنگی رو به باال رفت. کم

های دراز های بلند و چنگالو به شکل موجود قد بلندی در آمد. با دست

 و تیز.

 ایگور حالت دفاعی

 

 به خود گرفت و با صدای بلند گفت:

 سیم سیتار سیاوانادان. -

سیاهی  موجود به سمت ایگور حمله کرد. ایگور چوبش را به سمت

 گرفت. نوری به دل سیاهی خورد و آن را از هم پاشاند.

 تا چند لحظه خبری نبود.



کمی بعد دوباره از چند جهت اتاق دود سیاه رنگ برخاست و همه یک 

جا جمع شدند. دود به شکل همان موجود برگشت با این تفاوت که 

های تیزش معلوم بود. یک دستش را هم از دهانش باز بود و دندان

 دست داده بود.

ایگور دوباره آماده حمله شد که با باز شدن درب اتاق و ورود آنجل آن 

 موجود سایه مانند چهار دست و پا شد و از پنجره بیرون دوید.

 

 آنجل هراسان وارد شد و گفت:

 جا چه خبره؟استاد ایگور این -

به  خوان ماسر کالس بودیم که به دانا حمله شد. معلومه که اونا نمی -

خوان تو حالت توهم و اغما نگهش این پسر جادو کردن یاد بدیم. می

قدر براشون مهمه که دارن به راحتی وارد پاینکاون دارن. نبود دانا این

 .ها دستور دارن دانا رو از سر راه بردارنشن. این جنمی

 

استاد ایگور، باید یک فکری برای این موضوع بکنین. هشت ماه  -

 ها مربوطه.دانا حتما به همین هوش بودنبی

دونم شاید. ولی باید شاه سایرن دستور کار رو بدن. من درست نمی -

 باید چکار کنم.

 باید با جناب مارن صحبت کنیم. -



در باز شد و مارن به درون اتاق آمد. آنجل و ایگور برایش سر فرود 

دانا  آوردند. مارن به کنار تخت آمد و با نگاه به چهره رنگ پریده

 گفت:

 استاد ایگور موضوع چیه؟ -

یه جن شیطانی باعث از هوش رفتن دانا سر کالس شد. اونا  -

 خوان دانا به مقصود برسه.نمی

مارن جلو رفت و دستش را روی پیشانی و صورت دانا گذاشت و زیر 

 لب گفت:

 .آسیسته تیانو اورامایا -

هایش دانا پلکو بعد دستش را پس کشید و صورت دانا را نگریست. 

لرزیدند. چشم باز کرد و ناله کرد. با دستی که روی سرش گذاشت 

 نشست و اطرافش را با گیجی نگاه کرد.

 کنه.آخ... چقدر سرم درد می -

 هر سه به هم نگاه کردند. ایگور گفت:

 بهتره استراحت کنی. -

 هوش شدم. آه، اون صدا.چرا سر کالس بی -

 مارن متعجب پرسید:

 صدا؟ -



آره. ازم خواست پاینکاون و قلعه و دانشکده گریف رو ترک کنم.  -

 داد.سوت عجیبی تو سرم شنیدم. سوتی که مغزم رو خراش می

مارن صندلی مقابل میز تحریر را برداشت و مقابل تخت دانا گذاشت و 

 داد.نشست. دانا با صورت در هم داشت کنار سرش را ماساژ می

 ایین انداخت و گفت:مارن با خشونت دست او را پ

 به من نگاه کن. -

 دانا به او نگاه کرد. صورت مارن را برانداز کرد. مارن گفت:

 بگو. -

 چی رو. -

تو توی دنیای خودت با خورانده شدن یک معجون بهت، تمام اورادی -

تونستی جادو گرفتی رو یاد گرفتی. تو حتی ناخواسته میکه باید یاد می

غار؟ تو آتیش روشن کردی. اون هم روشن  کنی. یادت هست توی اون

 خوای جادو کنی؟کردن هیزم تر. با کمک دانیال. چرا االن نمی

خوام. االن هم دوست دارم جادو کنم. یادمم هست که االن هم می -

چکار کردم. ولی االن ذهنم خالیه. اوراد از تو ذهنم پریدن. انگار هیچ 

 قدرتی ندارم. 

کنی ت تأثیر نیروهای شر به خودت تلقین میتو قدرت داری، فقط تح -

 که چیزی یادت نیست. 



 دانا موهایش را چنگ زد و بغض کرده گفت:

خوام برگردم. بذارین برگردم به دنیای خودم. دلم برای دانیال و می -

 ام تنگ شده. من رو برگردونین. خانواده

 مارن چند لحظه او را نگریست.

 

 بلند شد و خطاب به آنجل گفت:بعد هم با عصبانیت از جایش 

این هنوز توی دنیای کودکیش مونده. با یک اسباب بازی آرومش  -

های سال چهارم خواد طلسم رو از ما برداره؟ بین بچهکنین. این می

چنان جادوگرایی داریم که این بچه، حتی با قدرتاش در مقابلشون تاب 

ع بدین و کسی رو ایستادگی نداره. این وضعیت رو به شاه سایرن اطال

بذارین مراقبش باشه. نکنه یک وقت از ترس پس بیفته یا براش اتفاقی 

ده. ای که به هوش اومده فقط داره به ما دردسر میرخ بده. از لحظه

حتی توانایی دفاع از خودش رو نداره. درست مثل یک کودک 

 شیرخوار.

 و اتاق را ترک کرد.

 

کان داد. رو به استاد ایگور آنجل آهی کشید و سرش را با تأسف ت

 گفت:

 تونم خواهش کنم مراقبش باشید.استاد! می -



 بله، حتما. -

 آنجل سر فرود آورد و اتاق را ترک کرد و به قلعه شاه سایرن رفت.

به سراغ شاه سایرن رفت و گزارش اتفاق را به او داد. شاه سایرن بعد 

 از گوش کردن به حرفهای آنجل پرسید:

 کجا هستن؟ جناب مارن -

 بعد از دیدن دانا از خوابگاه بیرون رفتن. -

 به قصد چه کاری؟ -

 اطالع ندادن. ولی از شرایط دانا بدجور به هم ریختن. -

 .مارن مخالف سر سخت حضور دانا توی پاینکاونه -

 درسته. -

 اما شرایط دانا درست شدنیه و اصال جای نگرانی نداره. -

هاست. چرا صبرتر از این حرفرن بیدونین ماسرورم شما که می -

 اجازه نمیدین ما به محل طلسم لشکر کشی کنیم؟

گرده. تنها دانا جا سالمت بر نمیگه کسی از اونگویی میچون پیش -

 تونه کمک کننده باشه.می

 آنجل با غم گفت:



که اجازه، انجام حرکتی ندارن، خیلی ولی جناب مارن به خاطر این -

 دلگیره.

 باید صبر کنه تا وقتش برسه. مارن -

 

مارن اما در میان جنگل در حال سواری بود و داشت جنگل کاج را 

 ها و یا شیاطکرد، که مبادا باز هم جنهمراه با چند نفر دیگر چک می

 

 ین در آن اطراف پرسه بزنند.

فکرش درگیر صبر شاه سایرن بود و حسابی که روی دانا باز کرده 

خورد دانا بتواند به یک جادوگر تبدیل شود، نمیبود. اصال چشمش آب 

چه رسد به یک جادوگر قدرتمند که همه بخواهند روزی از او 

 فرمانبرداری کنند.

 

تا اینکه جلوی سلول رسید. نگهبان کلید را درون قفل چرخاند و در را 

 باز کرد.

او در را به آهستگی هل داد. مارن سرش را خم کرد و وارد سلول 

 شد. تاریک 



ترین گوشه او آهسته جلو رفت. جنبشی را کنار دیواره سلول در تاریک

 آن احساس کرد. یک قدم به همان سمت برداشت. 

مارن دستش را تکان داد. نور درون سلول  پاشید. جن با احساس نور، 

 در گوشه سلول خود را مچاله کرد. 

 مارن گفت:

خوام بدونم چرا بزنیم. میبهتره در مورد کاری که انجام دادی حرف  -

به دانا حمله کردین. قصدتون فقط مسموم کردنش بود یا کشتنش؟ برای 

 چی اون

خواست چیکار کنه؟ قسم جن روح خوار به دانا حمله کرد؟ می

 رسونم. خورم اگه همکاری نکنی تو رو به سزای اعمالت میمی

 :ای کرد و تکان خفیفی به خود داد. به آرامی گفتجن ناله

مارن حتی اگر تو، من رو نکشی، شیاطین خواهند کشت. اونها  -

منتظرن تا بعد از این مأموریت ناموفق به سرزمین شیاطین برگردم. 

سوزونن. پس ام رو توی آتیش میوقتی هم برگشتم خودم و خانواده

 جناب مارن من رو از مرگ نترسون. 

 

او را بخواند. جن توانست ذهن مارن چند لحظه به جن نگاه کرد. نمی

کرد. مشغول خاطراتی که به درد مارن ذهنش را مشغول می

خورد. جز یک نکته کوچک. پس در میان سلول کوچک و نمور نمی

 چند لحظه قدم زد، بعد هم رو به جن کرد و گفت:



چطوره با هم یک معامله بکنیم؟ تو به من اطالعات بده و من تو و  -

 دم. خانوادت رو نجات می

 با صدای عجیبی خندید و بعد گفت: جن 

تونستی کسی رو نجات بدی، مردم سرزمینت رو از این تو اگر می -

 کردی.طلسم خالص می

 مارن زیر چشم جن را نگریست. بعد هم گفت:

 کردی؟تونستی فرار میتو اگر می -

 معلومه که آره. -

 کنی؟پس چرا فرار نمی -

 چون دیوارهای سلول طلسم شده هستن. -

 دی؟چرا خانوادت رو نجات نمی -

 جا گرفتارم.چون این -

 من هم مثل تو. -

 مارن باصدای بلند داد زد:

 !زندان بان -



جن زخمی جلو آمد و روی پای مارن افتاد. با آن پوست تیره و چهره  -

 ترسناک به مارن التماس کرد.

 من رو نکش. خانوادم در خطرن. -

 بان به درون آمد و گفت:زندان

 بله قربان. -

هاش رسیدگی کنید. بهش آب و غذای مناسب بدید. با فرا به زخم -

 رسیدن صبح اجازه بدید بره.

 قربان! بره؟ -

 مارن سری تکان داد و گفت:

ش کنید تا به بله. تا چند متر دورتر از جاده همراهیش کنید و بعد رها -

 سرزمینش برگرده. 

 ولی قربان... -

 همین که گفتم. -

 

 مارن پایش را از زیر دست جن بیرون کشید و زندان را ترک کرد.



بان دستور مداوای جن را داد. به او آب و غذای صبح روز بعد زندان

مورد نیازش را دادند. بعد هم سوار بر اسبش کردند تا او را از قلعه 

 خارج کنند.

گشت با دیدن او پشت که با نگاهش به دنبال مارن میجن در حالی

 جره قلعه خطاب به سرباز گفت:پن

 قبل از رفتنم باید با جناب مارن صحبت کنم. -

که جن مقابل ها آن موجود عجیب را به اتاق مارن بردند. بعد از اینآن

 مارن ایستاد، مارن اشاره کرد که بروند. 

 جن گفت:

 من باید در برابر لطف شما چیزی بگم.  -

 بری.تونی نیاز به جبران لطف نیست. می -

 اما مهمه. در مورد داناست. -

مارن چند لحظه جن را نگریست. سپس به آرامی سر فرود آورد و 

 گفت:

 بگو. -



تونه طلسم رو بشکنه. نه گویی شیطان دانا کسیه که میدر پیش -

های شدید قرار کس دیگه. دانا در اَمان نیست. اون مورد حملههیچ

های سیاه و شیاطین متحد جنی گیره. زمانی که در ویالشون همهمی

گویی اتفاق افتاد و قرار شد بعد از شدن تا دانیال رو بکشن، پیش

استفاده از دانا برای رسیدن به اهداف اون رو هم بکشن. اما موفق 

نشدن. چون هم خودش و هم برادرش دانیال به شدت نیروهاشون قوی 

ی هم نیومده. اما گویشده بود. تقریبا کشتن دانا امکان نداره. توی پیش

گفته شده تنها راه مقابله با دانا در افسردگی نگه داشتنشه. دانا در حالت 

تونه انجام بده و افسردگی توی سرزمین جادوگران هیچ جادویی نمی

 این بزرگترین ضعف اونه.

 و دلیل حمله شما با خار مغیالن به دانا برای همین بود. -

 د گم کردن بود.خار مغیالن و سم بلوتیک برای ر -

 چطور؟ -

های ما طلسمی به بدنش وارد شده. چون از قبل به وسیله جاسوس -

 کنه. اون طلسم به وقت نیاز عمل می

 تونی بیشتر توضیح بدی.می -

 بله. به یک شرط.  -

 و اون؟ -

ام رو به همراهم میارم. گردم و خانوادهمن به سرزمین سیاه برمی -

 بدین و مکانی برای زندگی آرام.شما باید به ما پناه 



 قبوله. -

 جن سر فرود آورد و گفت:

شه، خیلی امیدوارم جناب مارن، طبق تعریفایی که ازشون شنیده می -

 خوش قول باشن.

 طوره.حتما همین -

 پس جن با خیال راحت مشغول ادامه صحبتش در مورد دانا شد.

مارن داشت از اتاقش شد و چند دقیقه بعد او داشت از قلعه خارج می

 کرد.نگاهش می

 آنجل سراسیمه وارد اتاق مارن شد و گفت:

 جناب مارن اینجا چه خبره؟-

 مارن رو به آنجل کرد و با فریاد گفت:

 بانو آنجل... کی به شما اجازه -

 

 ورود داد؟

 آنجل نفس عمیقی کشید و سر فرود آورد و گفت:



نم چرا جِن دشمن داره از خوام جناب مارن. فقط خواستم بدوعذر می -

 شه. قلعه بدون مراقبت کافی خارج می

 دستور من بود!  -

 آنجل سر بلند کرد و گفت:

 چرا؟  -

 چون این خواست من بود. برو بیرون. -

 

 آنجل که از حرکت مارن تعجب کرده بود،آرام سر فرود آورد و گفت:

 بله قربان. -

عصبانیت رو به پنجره و بعد با سرعت از اتاق خارج شد. مارن با 

کرد و نگاهی به آسمان انداخت که ابرهای تیره در دلش جوالن 

 دادند.دادند و اجازه عبور نور را نمیمی

 

آنجل راهرو را عبور کرد و با عجله سمت حیاط قلعه رفت. دلش 

خواست گریه کند. از روز اولی که با مارن آشنا شده بود این اولین می

کرد، حرکتش باعث شود که مارن تا بود. فکر نمیبرخورد تندش با او 

 این حد بد رفتار کند. انتظار این کار را نداشت.



کرد. او اسبش را از وقتی وارد حیاط شد مارن داشت نگاهش می

 نگهبان تحویل گرفت و با سرعت تاخت و از قلعه خارج شد.

 فهمیدهایش را روی هم فشرد. خودش هم نمیمارن آهی کشید و پلک

 چرا این روزها تا این حد احساس فشار بر خود دارد.

بعد از رفتن جن، شاه سایرن در مورد حرکت مارن پرسید و مارن با 

 چند دلیل شاه سایرن را متقاعد کرد.

پس از آن دانا روزگارش را در افسردگی غیر طبیعی گذراند. نه 

 برد.خندید نه از زندگی لذتی میمی

 

هایش موفق بود. او به هر آنچه که آزارش سنه حتی در گذراندن کال

اندیشید و فکرش مدام درگیرشان بود. مثل شرایط بد دانیال. داد میمی

 اش و خیلی مسائل دیگر.دوری از خانواده

این احساسات ناخوشایند او را از جادو کردن باز داشته بود. نه 

 یادگیریی وجود داشت و نه پیشرفتی.

دانا دوست باشد و او را از حال و هوایش بیرون کرد با آنا سعی می

 شد.بکشد. ولی نمی

 روزگار سپری شد. فصل پشت فصل. و هیچ اتفاق خوشایندی نیفتاد.



کس امیدی به درست پنج سال گذشت. دانا بزرگ شده بود و دیگر هیچ

شدن وضعیت او نداشت. از چشم همه افتاده بود و هر چه اوضاع 

شد، رفتار همه نسبت به او خشن تر و بدتر می سرزمین پاینکاون بدتر

 شد.می

 

 فصل دوم.

 

 پنج سال بعد. 

 

مارن همراه با چند جادوگر دیگر در حال بررسی جنگل بودند. 

ها دست ی درختها بود به تنهجادوگر گیاه شناسی که همراه با آن

های بی برگ و تیره شده را نگریست. با غم و نگرانی کشید. شاخه

 کان داد و گفت:سری ت

ها خشک شدن. خاک داره از ی درختدیگه هیچ امیدی نیست. همه -

بین میره . گیاهی روی زمین نمونده. گیاه ها بیشتر از این دیگه تحمل 

 ندارن.

او سر بلند کرد و به ابرهای تیره، گسترده بر آسمان نگاهی انداخت و 

 گفت:



ن چرخه آب و هوا تاریکی، نبود گرمای کافی، باعث به هم ریخت -

طور پیش بره شده. حتی هوا خیلی سردتر از گذشته شده. اگر همین

 گونه خوراکی برای خوردن نخواهیم داشت.هیچ

ای ندارن. حیوونا یا دارن از ها میوهبیشتر گیاهان از بین رفتن. درخت

کنن. به زودی با مشکل کمبود غذا مواجه رن و یا کوچ میبین می

 شیم.می

تونیم همه مجبوریم این سرزمین رو ترک کنیم. حتی دیگه نمیو بعد 

توی پاینکاون به دنبال گیاه هایی باشیم که از اونا برای جادوگری 

 کنیم.استفاده می

 

مارن با ابروهای در هم کشیده عمق تاریک جنگل را نگریست. زیر 

 لب گفت:

 دیگه وقتشه. -

بود که همه صدای  کسی معنی حرف او را نفهمید اما در همین حال

 آمد.پای اسبی را شنیدند. با سرعت به سمتشان می

مارن دستش را سمت تاریکی جنگل گرفت و وردی خواند. نور در 

 همه جا پخش شد.

 خشکی درختان، و زمیِن بدوِن گیاه نمایان شد.



شد. همه خاک جنگلی را به چشم دیدند که داشت به بیابان تبدیل می

د به سرعت به سمتشان آمد. با رسیدن به کنار کسی سوار بر اسب سفی

 ها بدون معّطلی از اسب پایین پرید و گفت:آن

 سالم. عصر بخیر. -

 همه جوابش را دادند. او به سمت مارن تعظیم کوتاهی کرد و گفت:

 جناب ماُرن، من پِیکی هستم که از سرزمین پریها _فِریلند_ اومدم. -

 .به پاینکاون خوش آمدین -

سر فرود آورد. موهای روشن، بلند و تقریبا سفید، قد بلند و پری 

های روشن های بزرگ و نوک تیز، پوست سفید و چشم کشیده، گوش

 داد که جنس او از انسان نیست.او به خوبی خبر از این می

 ای برای شاه سایرن هستم. باید ایشون رو مالقات کنم. من حامل نامه -

 گردیم. حتما. به قلعه بر می -

مارن سوار بر اسبش شد و بقیه هم بعد از او سوار شدند. جنگل را 

 پشت سر گذاشتند و با سرعت به قلعه رفتند.

 

شاه سایرن از حضور پیک خبردار شده بود. او به تاالر پذیرایی از 

 مهمانانش رفت و روی صندلی پشت بلند قرمزش نشست.



های اطراف شاه ی صندلیآنا و پدر و مادرش هم به تاالر آمدند و رو

 سایرن نشستند.

طولی نکشید که ورود مهمان را به تاالر اعالم کردند. در باز شد و 

 ابتدا مارن، سپس پیک و بعد هم پدِر اِورت وارد شد.

 همه جلو آمدند و برای شاه سایرن تعظیم کردند.

 شاه سایرن، به پیک اشاره کرد تا صحبت کند.

 پیک با صدای بلند گفت:

من رابنسین هستم و از سرزمین پریان _فریلند_ اومدم. من از طرف  -

 ای دارم.شاه دیمون براتون نامه

ای را از کمرش برداشت و به سمت شاه سایرن و بعد جلو رفت و نامه

 رفت. مقابل او زانو

 

 زد و نامه را به سمتش گرفت. 

عقب رابنسین سر فرود آورد و . شاه سایرن نامه را گرفت و بازکرد

 رفت.

 شاه سایرن با گشودن نامه مشغول خواندن شد.



دوست قدیمی و عزیزمن شاه سایرن، قبل از هر چیز امیدوارم زندگی 

در پاینکاون و حکومت بر سرزمینی که تاریکی بر آن فرود آمده 

 است، بسیار سخت نباشد. 

دانم فرمانروایی بر سرزمینی که تمام لحظاتش چون شب سیاه است می

 سخت است.  بسیار

اند و گیاهی بر ام که درختان سرزمینت همه خشک و بیمار شدهشنیده

های کم به بیماریهای جادوگر کمروید. انسانخاک سرزمینت نمی

 متعددی گرفتار و سرما به سرزمینت هجوم آورده است. 

کمبود خوراِک مناسب و نبودن نور و روشنایی، افسردگی و ضعف را 

 ا داشته است. بر ملت جادوگر رو

تا به امروز در پی پیدا کردن راه حلی بودم و جز برآوردن 

های شما مبنی بر ارسال مواد مورد نیازتان کاری را از خود خواسته

 دیدم. ساخته نمی

خواهم خبر بدی را به گوشت برسانم. فرمانروای اما امروز می

ضعیف  سرزمین شیاطین _ لند دیمنز _ تصمیم بر این داشته، پس از

کردن سرزمین جادوگرها، حال طلسم تاریکی خود را بر سرزمین 

شرقی پریان و سرزمین جنوبی جنیان هم فرود آورده و ما را چون 

 شما ضعیف و بعد نابود سازد.

تصمیم او فرمانروایی بر چهار سرزمیِن موجود بوده و رؤیای ساختن 

 راند.پروسرزمینی یکپارچه از تاریکی و تیرگی را در سر می



حال یک ماه است که در دو سرزمین شرقی و جنوبی آفتابی طلوع 

نکرده و شرایط زندگی برای پریان و جنیان به شدت سخت و طاقت 

 فرسا شده است.

سایرن عزیز، دوست قدیمی، من شاه دیمون فرمانروای فریلند از شما 

 طلب کمک دارم.

ک سه فکری و کمسایرن عزیز، من از شما تقاضا دارم با هم

سرزمین، نحسی طلسم را از سر سرزمینهایمان برداشته و دوباره نور 

 آفتاب را به ملتهایمان هدیه کنیم. 

 من منتظر جواب شما خواهم ماند. 

 با احترام شاه دیمون.

 

سایرن نامه را دوباره به شکل قبل رول کرد و آن را به سمت یکی از 

. شاه سایرن کمی خدمه هایش گرفت. او نامه را گرفت و دور شد

اش را از پس ریش بلندش خاراند. سپس سر بند کرد و اندیشید و چانه

 از رابنسین پرسید:

 طلسم به کشور شما هم رسیده؟ -

بله. تاریکی بی پایان سراسر شرق و جنوب رو در بر گرفته. هیچ  -

 راه حلی هم برای پس زدن تاریکی نداریم.



شه بیشتر از این به این . نمیما هم توی شرایط بدی قرار گرفتیم -

هاشون بفرستیم و یا شکل ادامه داد. یا باید جادوگرها رو به سرزمین

 باید جنگ رو شروع کنیم.

 پدر اِورت گفت:

جنگ؟ اون هم در شرایطی که ما به اندازه کافی ضعیف شدیم؟  -

های شیاطین حتما طی این چند سال در حال جمع کردن سالح و یا راه

 ردن ما بودن.از بین ب

جایز نیست بیشتر از این دست روی دست بگذاریم و منتظر بشیم تا  -

 سرزمینمون با خاک یکسان بشه.

سرورم، شما خواستین ما دست روی دست بذاریم و منتظر بشیم. به  -

این امید که شاید روزی اون بچه بتونه برای ما کاری بکنه. اما اون 

وری خانوادش دچار افسردگی شدید رو دیدین؟ یک آدم معمولی که از د

شده. من هنوز نفهمیدم به چه امید اون بچه رو نگه داشتین و به 

تونه برای ما کاری انجام بده، نه سرزمینش منتقلش نکردین؟ نه اون می

 تونیم بهش کمکی بکنیم. ما می

 

 شاه سایرین با عصبانیت از جایش برخاست و گفت:

گویی بودم. اگر از نظر شما یشمن منتظر به حقیقت پیوستن پ -

گویی دروغ بود پس بهتره همین فردا اون پسر رو به سرزمینش پیش

 برگردونیم.



 پلک مارن پرید. فکش سخت شد و ویلیام پدر اِورت را نگریست.

 ویلیام یک قدم جلو رفت و گفت:

 اعلیحضرت بهتره موضوع توی هیئت جادوگران مطرح بشه.

 دانا به منزلش یا آماده شدن برای جنگ؟ کدوم موضوع؟ برگردوندن -

 هر دو سرورم. -

 سایرن رو به مارن گفت:

 نظر تو چیه؟ -

زد. مارن چند لحظه سکوت کرد. در ذهنش افکار متفاوتی موج می

نگاه سرد و بی مفهومش را به ویلیام انداخت. ویلیام از نگاه او چیزی 

 بود. دریافت نکرد. فقط از تنفر او نسبت به دانا آگاه

ویلیام قدرت ذهن خوانی نداشت. تنها دونفر در این سرزمین و در بین 

 جادوگران توانایی خواندن ذهن را داشتند.

 سایرن و مارن.

 ویلیام وقتی سکوت مارن را دید لبخند زد و گفت:

ی خنگ غیرقابل انکاره. این بچه وقتی تنفِر جناب مارن از این بچه -

دونن که سپاه برگرده. اما حتما جناب مارن میخوره، بهتره به درد نمی

 ما توانایی جنگیدن در مقابل شیاطین رو نداره.



 

 مارن به آرامی پلک زد و با تن سنگین صدایش گفت:

جناب ویلیام، شما در جایگاهی نیستین که در مورد توانایی سپاه من  -

 نظر بدین.

راحت کالم ویلیام متعجب مارن همیشه گوشت تلخ را نگریست. از ص

 او تعجب کرد و گفت:

 تونیم در مقابل شیاطین بایستیم.من فقط اطمینان دارم که نمی -

 که متحد بشیم.نه زمانی -

مارن که از محتویات نامه در ذهن شاه سایرن خبر دار شده بود رو به 

 شاه سایرن کرد و گفت:

 شاه دیمون پیشنهاد خوبی دادن. -

رو توی هیئت جادوگران عنوان کنین و جناب مارن، شما دو مسئله  -

 نتیجه رو به من بدین.

 مارن سر فرود آورد و گفت:

 بله سرورم. -

 شاه سایرن رو به خدمه گفت:

 از مهمان من پذیرایی کنید. -



 سپس دوباره روی صندلیش نشست و

 

 گفت:

 همگی مرخصید. -

د همه یکی یکی سر فرود آوردند و سالن را ترک کردند. مارن سر فرو

 آورد که شاه سایرن گفت:

 جناب مارن، شما بمونید. -

 بله سرورم. -

 بعد از خروج همه از سالن، شاه سایرن گفت:

جناب مارن، نظر شما در مورد جنگ چیه؟ اگر جنگی رخ بده امکان  -

 پیروزی ما چقدره؟



سرورم، در هیچ جای دنیا ظلم و تاریکی ماندگار نیست. برای حفظ  -

ها به خوبی ید خون بدیم. سپاه من، طی این سالخاک و مرزمون با

آموزش دیدن. ما جز در جادو، در قدرت و فنون جنگ به درجه باالیی 

رسیدیم. مطمئن باشید اگر دشمن توانایی روبه رویی با سپاره مارن رو 

ها ضعفی توی خودشون دیدن کشید. اونداشت، به پاینکاون لشکر می

تادن؛ و حتما از نقاط قوت ما به خوبی که طلسم رو به سرزمین ما فرس

آگاه هستن که جرئت حرکت به سمت خاک ما رو نداشتن. بهتره از 

ها بجنگیم. طور از موجوداتی که قراره با اونجنگیدن نترسین و همین

ما به اندازه کافی قدرت داریم. پیشنهاد شاه دیمون پیشنهاد خوبیه. از 

هم اگر بهره ببریم، سپاهی قدرت پریهای سفید و موجودات جنوبی 

 خواهیم داشت که هیچ قدرتی از پسش بر نمیاد.

 

دونی اگر حتی به سرزمین غربی ولی مارن عزیز، تو خوب می -

جا رو فتح کنیم، باز هم طلسم بر سر لشکرکشی کنیم و اون

 مونه. سرزمینهامون باقی می

 

جایش هایش را مشت کرد. سایرن از مارن سر به زیر گرفت و دست

 ها پایین رفت. مقابل مارن ایستاد و گفت:بلند شد و از پله



ها به پاینکاون و مردمش خدمت کرد. اون از همسر و پدرت سال -

های قدرت پاینکاون و قلعه گریف ثابت بمونه، فرزندش گذشت تا پایه

سعی کن تو هم مثل پدرت به جا انتخاب کنی. انتخابی که پشیمونی در 

ه. اگر از تو یاد شد، با نام نیک ازت یاد کنن. کسی تو پی نداشته باش

دونی که در کنار اصل رو خائن یا وطن فروش یا ترسو ندونه. می

جا سرزمین و خاک آموزش جادو به جادوگرهای سراسر دنیا، این

ماست. ما نباید اجازه بدیم خاکمون به غارت بره. من صبر زیادی 

 کت تو موندم. ها منتظر حردارم. برای همین سال

 

 ی مارن فشرد و گفت:شاه سایرن دستش را روی شانه

 احساساتت به منطقت غلبه کنه. نذار -

 

و بعد به آرامی سالن را ترک کرد. مارن چرخید و نفس عمیقی کشید. 

از سالن خارج شد و خود را به اتاقش رساند. مقابل آینه ایستاد. به 

توانست در پس این خودش میتصویر خودش درون آینه نگاه کرد. فقط 

ها بود ها و نگاه سرد و یخ زده، غم بزرگش را تشخیص دهد. سالچشم

اش پنهان کرده غم عمیق قلبش را در پس نگاه سرد و لحن تند و گزنده

 بود. 

دستش را روی آینه گذاشت و تصویر خودش محو شد و تصویری از 

هر بار هم از دیدنش آینده دید. تصویری که بارها و بارها دیده بود. 

 شد.شکست و غصه بر جانش آوار میقلبش می



 

دستش را روی آینه سراند و پایین آورد. هر دو دستش را روی میز 

آینه گذاشت و سرش را غمگین پایین گرفت. بغض تا راه نفسش باال 

 فشرد.انداخت و میآمد و پنجه در گلویش میمی

 شد.از سرش بردارد اما نمی چند نفس عمیق کشید تا این حال بد دست

 

چند ضربه به درب اتاقش خورد. سر بلند کرد و به کنار میز شرابش 

رفت. برای خود یک جام نوشیدنی ریخت. کنار پنجره ایستاد و به 

ظلمت بی انتهای رو به رویش خیره شد. همین که دوباره صدای در 

به خود آمد زیر لب با صدایی آهسته وردی زمزمه کرد که درب خود 

 باز شد.

 آنجل وارد اتاق شد و بعد از تعظیم کوتاهی که کرد گفت:

جناب ماُرن امشب دو ساعت قبل از نیمه شب قراره جلسه هیئت  -

 جادوگران برگزار بشه. جناب ویلیام گفتن که منتظرتون هستن.

 

ماُرن جام را باال برد و یک جرعه از محتویات آن را نوشید. حاال که 

 ه کرده بود، به آرامی گفت:بر بغضش غلب

 تونی بری.می -



اما آنجل با شنیدن آن صدای محزون جلو رفت و پشت سر مارن ایستاد 

 و به آرامی گفت:

 تونم در مقام یک دوست با شما حرف بزنم؟می -

 موضوعی هست بانو آنجل؟ -

 هایش را به هم فشرد و گفت:آنجل مضطرب دست

 ین پس آنجل صدام کنید.دوناگر من رو دوست خودتون می -

ی پنجره گذاشت و چرخید و رو به یار همیشه مارن جام را روی لبه

 وفادارش کرد و گفت: 

 شنوم آنجل.می -

های درخشان مارن آنجل آب دهانش را قورت داد و با نگاه در چشم

 گفت:

 اتفاقی افتاده؟ از چیزی ناراحتین؟ -

 نه. -

 راحت کرده.کنم چیزی شما رو ناچرا احساس می -

مارن که حوصله سؤال و جواب نداشت، خواست دهان باز کند تا با 

های نگران آنجل را دید، بدخلقی جواب آنجل را بدهد. اما وقتی چشم

 هایش را روی هم فشرد.فریادش را خورد و پلک



کرد. مارن پلک گشود آنجل حال به هم ریخته او را به خوبی حس می

ایستاد و چهره مهربان او را نگریست. چند و جلو رفت. مقابل آنجل 

 های نگران او را کاوید. لحظه چشم

هایش را روی صورت مارن آهسته دستش را بلند کرد و نوک انگشت

هایش را تا کنار چانه او پایین آورد و انگشت لطیف آنجل کشید. انگشت

های او را لطیف تر و سرخ تر های او کشید. لبشصتش را روی لب

 رگ گل سرخ احساس کرد. از ب

زد. اش میتپید و سر بر سینهدل آنجل زیر و رو شد. قلبش به شدت می

 کرد.این همه نزدیکی مارن با خودش را باور نمی

 

 مارن به آرامی گفت:

 آنجل! خیلی خوشحالم که تو -

 

همیشه نگران منی. خوشحالم که همیشه حواست به من هست. خوشحالم 

هستی. ولی این همه نگرانی تو برای من چه که تو دوست خوبی 

 خواد داشته باشه؟ای مینتیجه

 

 آنجل با نگاه سؤالیش چهره آرام مارن را نگاه کرد. زیر لب گفت:



دونم. نگرانی من دست خودم نیست. نگرانی من از حسیه که به نمی -

 شما دارم.

 مارن هر دو دستش را دو طرف صورت آنجل گذاشت و گفت:

رسه. داری خودت رو از ای نمیزندگیت با من به هیچ نتیجهآنجل  -

کنم برو پی زندگیت. نذار همیشه خودم رو به بری. خواهش میبین می

 خاطر تو سرزنش کنم. لطفاً!

هایش دریایی بغض در گلوی آنجل جوانه زد. به نفس نفس افتاد. چشم

 از اشک خروشان شد.

سر فرود آورد و پیشانیش  مارن صورت آنجل را باال کشید و غمگین

 را روی پیشانی آنجل گذاشت و گفت:

 قلب و روح من درگیرتر از این حرفاست که بتونم دل به دلت بدم. -

 اشک از گوشه چشم آنجل چکید و گفت:

 این بدترین حس دنیاست. توی نزدیکی تا این حد دوری باشه.  -

ستش رو بگم. من آد. که بهت رااین تنها کاریه که از دست من بر می -

 تونم کنار تو باشم. تو که از همه چیز خبر داری.تونم آنجل. نمینمی

 دونم.می -



های مارن بیرون کشید و به سرعت از اتاق آنجل خود را از میان دست

جا دور خارج شد. جلوی در به کسی برخورد. اما توجه نکرد و از آن

 شد.

 ای به در خورد و آنا وارد اتاق شد.ضربه

 مارن تعظیم کوتاهی کرد و گفت:

 بانوی من. -

 آنجل خیلی ناراحت بود. -

 ی مهمی نیست بانو.مسئله -

 اما اونقدر ناراحت رفت که حتی من رو ندید. -

های مارن نفسش را فوت کرد و به سمت میزش رفت. یکی از جام

طالیی رنگ را پر کرد و آن را برای آنا برد. آنا جام را گرفت و 

 ا مزه کرد و گفت:شراب ر

 خوره.ی ما میبخش. خوبه. این روزها به درد همهآرام -

 درسته. -

 ی پنجره برداشت و یک جرعه نوشید و گفت:خود را از لبه مارن جام

 امری هست؟ -



ره. بله. امشب موضوع موندن یا رفتن دانا، به هیئت جادوگران می -

 خواد رأی شما رو بخرم.دلم می

 هم کشید و نگاه تلخش را سمت آنا برد و گفت: مارن ابرو در

 متوجه نشدم. -

آنا به حرکت در آمد و به سمت لباس زرهی کنار دیوار رفت و آن را 

ای کشید و یک جرعه برانداز کرد. دستش را روی لباس براق نقره

 دیگر نوشید و گفت:

 لباس زیباییه. نشانی از قدرت.  -

دونم وقتی شما . من خوب میشما هم قدرت و نفوذ زیادی دارین

تونین رای بقیه رو هم به دلخواهتون عوض کنین. همه بخوایین می

 چشم به دهن شما دارن.

 و این یعنی؟ -

 .خوام هر طور که شده رأی مثبت بگیرینمی -

 رأی مثبت برای؟ -

 موندن دانا. -

 مارن پوزخندی زد و گفت:

آد. بمونه که باز هم یخاصیّت به چه کار کسی مموندن این خنگ بی -

 زمین خوابگاه رو طی بکشه؟



 خواد به دانا توهین بشه.جناب مارن، دلم نمی -

 

 مارن یک لبخند موزی زد و گفت:

دانا خودش یک توهین بزرگ برای سرزمین جادوگرها و به اسم  -

 جادوگره.

 آنا معترض گفت:

 مارن! -

تویات آن به مارن با عصبانیت لیوان دستش را روی میز کوفت. مح

 بیرون و روی میز جهید. سپس غرید:

بانو! من ماُرنم. نه یک کودک ده دوازده ساله، که به من امر و نهی  -

رأیم رو بخرید. اگر قرار بر  فرمانبرداری باشه، تنها  کنید. یا بخوایید

کس دیگه. حرف شاه سایرن برام اهمیت داره. نه حرف شما و نه هیچ

وقت چنین چیزی از من درخواست کنم دیگه هیچپس بهتون توصیه می

 نکنید. این یک اخطار بود.

 

ای کشو دار و کوتاه کنار دستش آنا با عصبانیت جام را روی کمد قهوه

 کوبید و گفت:



کردم تا این تر از این حرفها بود. فکر نمیتصّور من از شما روشن -

پسر چه آزاری حد اخالتون تلخ و رفتارتون مثل زهر باشه. مگه اون 

 کنید؟رسونه که تا این حد بد باهاش رفتار میبه شما می

 هام فقط به خودم مربوطه.بانو رفتار من با زیر دست -

 زنی!دار. سعی کن بفهمی داری با کی حرف میمارن! حدت رو نگه -

بینید که کامال کنم. میدارم با دوشیزه آنا نوه شاه سایرن صحبت می -

دونید دارید از چه بتم چه کسیه؟ شما چطور؟ میمتوجهم طرف صح

کنید؟ از مارن. رئیس سپاه جادوگران کسی درخواست تقلب در رأی می

 این سرزمین.

 به نظر شما، توی این سرزمین، نفوذ من بیشتره یا شما؟ 

قدرت من، به شهامت و جنگ آوری و کارهاییه که خودم، پدرم و 

دادیم. به قدرت جادوییه که دارم. پدربزرگم برای این سرزمین انجام 

 قدرت من به نسب و نسبتم با شاه این سرزمین نیست.

 دارید. باشه؟پس شما حد خودتون رو نگه

 

و بعد به کنار در رفت و با دستش بیرون را نشان داد. آنا از رفتار 

قدر روی هم فشرد که هایش را آنمارن به حد انفجار رسیده بود. دندان

 در هم فرو بروند.نزدیک بود 

 به کنار مارن رفت و در چهره او خیره شد و گفت:



 شی.از رفتارت پشیمون می -

مارن با غیظ ابروهایش را بیشتر در هم کشید و با بیرون رفتن آنا از 

اتاق، درب را با شدت به هم کوفت. طوری که آنا از جا پرید و 

 و زیر لب غرید:برگشت و به درب اتاق او نگاه کرد. سپس راه افتاد 

 رسم. حاال نه، ولی به وقتش حسابت رو می -

آنجل در اتاقش با لباس کارش نشسته بود. زانوهایش را در بغل داشت 

 کرد.صدا گریه میو بی

 اش به کنارش آمد و گفت:خدمتکار همیشگی

 بان -

 

 و. موهاتون رو شونه بکشم؟

 رد.هایش موافقتش را اعالم کآنجل با برهم نهادن پلک

خدمتکارش موهایش را از بند کش و سنجاق رها کرد و بعد مشغول 

زد شانه کشیدن، موهای او شد. موهایی که از سیاهی به شب طعنه می

مانست. بلندی موهایش تا پایین کمرش بود و و از لطافت به ابریشم می

 آمد.این همه زیبایی در میان لباس رزم چندان به چشم نمی



حدی با حرکت آرام شانه میان موهایش آرام گرفت به  که تابعد از این

برد و به پشت شلف رفت و درون وان دراز کشید. از آب داغ لذت می

 کرد. های درون وان حالش را بهتر میاو آرامش داد. بوی گل

بعد از دوش گرفتن و بیرون آمدن از وان، موهایش را خشک کرد و 

 ها پیچ و تاب داد.به هر دسته از آن

یک لباس بلند و صورتی حریر پوشید. یک تل ظریف جواهرنشان با 

هایش را به یک رژ های ریز صورتی روی سرش گذاشت و لبگل

صورتی و خط چشم مزین کرد و از اتاقش بیرون رفت تا به نزد 

ها بگذراند. شاید اینچنین کمتر به مارن دوستانش برود و دمی را با آن

 بیندیشد.

کرد، همه ساکنین قصر هروهای قلعه گریف عبور میوقتی داشت از را

کردند. حتی که در رفت و آمد بودند، با تعجب به آنجل نگاه می

 شناختند.ها او را در نگاه اول نمیبعضی

 

داشت ساق پای خوش تراشش از الی چاک با هر قدمی که بر می

 زد.لباسش بیرون می

گشت و با حیرت برمی ایستاد وکرد، میهر کس از کنارش عبور می 

 شد.به او خیره می

 افزود.جواهرنشانش به زیبایی بازوهای سفیدش می بازو بند



ی پایین قلعه های مرمر سفید درخشان سرازیر شد. به طبقهاز پله

 رسید. 

همین که وارد سالن بزرگ طبقه همکف شد، مارن را در کنار ویلیام و 

 کردند. صحبت می مدیر مدرسه گریف دید که داشتند با هم

 نگاه هر سه سمت او کشیده شد. آنجل مجبور شد بایستد.

 تعظیم کوتاهی سمت جادوگرهای بزرگ سرزمین پاینکاون کرد.

 ویلیام لبخند کجی زد و زیر لب گفت:

 طور ندیده بودم. تا به حال دوشیزه آنجل رو این -

را از  اش انداخت و نگاهشمارن با شنیدن این حرف چینی به پیشانی

 آنجل گرفت و گفت:

 تشریف بیارید.  -

 جا بماند. مجبور بود همان کردند، ها محل را ترک نمیتا آن

با وارد شدن مارن به سالن اجالس، جادوگر  کاین سری فرود آورد و 

به درون سالن اجالس رفت. ویلیام با همان لبخند عجیبش وارد سالن 

 کاین گفت:شد و با صدای آرام خطاب به جادوگر 

کنم که توی سپاه مارن دخترای قشنگی وجود داره، من تعجب می -

چطور تا حاال خبری از معاشقه های جناب مارن با زیردستاش نشنیدیم 

 .و هنوز توی این سن مجرد موندن



 جادوگر کاین به اجبار لبخند زد و ویلیام موزیانه خندید و گفت:

 نشنیدیم. شاید هم ما تا به حال چیزی ندیدیم و -

و دوباره خندید که یکدفعه حس کرد زیر پایش به اندازه یک دریاچه یخ 

زده ُسر و لغزنده شد. به ناگاه پاهایش لغزید و با کمر روی سنگهای 

 سفید مرمر فرود آمد.

از صدای برخورد او با زمین، مارن که نزدیک به صندلیش رسیده بود 

جا بلند شده بودند و داشتند ایستاد و رو به عقب کرد. باقی افراد از 

 کردند.ویلیام را نگاه می

 کاین دستش را دور مچ ویلیام انداخت و او را از جا بلند کرد.

 کاین گفت:

 اینجا رو تازه طی کشیدن و هنوز خیسه، مراقب باشید. -

 هایش را مرتب کرد و گفت:ویلیام لباس

 خیلی خوب! -

 حالتون خوبه جناب ویلیام؟ -

 و روی صندلی مخصوص به خود نشست و گفت: ویلیام رفت

 کنیم.خیلی خوب. شروع می -

 



 جناب مارن، برگزاری جلسه با شماست.

مارن بعد از گفت وقت بخیر شرایط موجود در پاینکاون را توضیح 

داد. از شرایط آب و خاک گفت و وضعیت درختان و گیاهان را 

ین در جلسه توضیح توضیح داد. شرایط تغییر یافته هوا را برای حاضر

های شرقی و جنوبی را به داد. سپس خبر رسیدن طلسم به سرزمین

 ها داد و نگرانی را در چهره همه دید.آن

 

 ی صندلیش زد و گفت:مارن دستش را روی دسته

 خوام نظرتون رو در مورد لشکرکشی به سرزمین شیاطین بدونم. می -

 پچ کردند. همه شروع به پچ

مون نگران نباشین. به اندازه کافی قدرت و سالح از لحاظ سپاه -

پیمان داشته باشیم. کشورهای تونیم دوتا همتر از همه ما میداریم. مهم

 شرقی و جنوبی با ما هستن. 

 جادوگر کاین گفت:

شه حرفی زد. اگر جناب مارن به این قدرت مطمئن هستن، پس نمی -

من به سمت جناب  از لحاظ جنگ و قدرت رزم و شرایط سپاه، نگاه

 مارنه، که مسلما بهتر از هر کسی توی این کار سررشته دارن.

 



 ویلیام معترض گفت:

اما ما از لحاظ مواد خوراکی ضعیف شدیم. یک سرباز با گشنگی  -

 تونه بجنگه. نمی

 مارن خطاب به ویلیام گفت:

سربازهای من آموزش دیدن تا با کمترین خوراک بیشترین کارکرد  -

تونیم خوراکمون داشته باشن. درضمن، ما اگر وارد جنگ بشیم میرو 

 رو از دو سرزمین شرقی و جنوبی تهیه کنیم. 

 کنیم. در عوض ما سالح رو تأمین می

 ویلیام بافریاد رو به مارن گفت:

 تهیه سالح زمان بر هست و روز به روز ما در حال ضعیف شدنیم.  -

من دست روی دست گذاشتم و ها کنید طی این سالچرا فکر می -

های سالحم طی نشستم. من برای این شرایط آمادگی کامل دارم. سازنده

ها شبانه روز کار کردن. غیر از این، قدرتمندترین سالح ما، این سال

 جادوگری ماست. 

 ویلیام متعجب از شنیدن ح

 

 رفهای مارن گفت:



کردن. ندیدم های ساخت سالح ما به صورت معمولی کار ولی کارگاه -

 سالحی برای جنگ حاضر بشه.

 مارن لبخند پیروزمندانه ای زد و گفت:

قرار نیست مسائل محرمانه رو همه بدونن. شاه سایرن در جریان  -

 کار هستن.

بعد از دقایقی بحث در مورد اعالم موافقت برای جنگ یا مقاومت در 

 د.برابر طلسم و کنار آمدن با تاریکی، بحث به دانا کشیده ش

 مارن به انگشتر الماس نشان دستش نگاه کرد.

مقاومت در برابر طلسم و کنار آمدن با تاریکی، بحث به دانا کشیده 

 شد.

مارن به انگشتر الماس نشان دستش نگاه کرد. یک انگشتر با نگین 

 ای آبی کبود. آن را از پدرش اَمانت گرفته بود. دایره

خاطر آورد. حرفهایی که در  شبی که پدرش انگشتر را به او سپرد به

 مورد اَنگشتر از او شنید را به خاطر آورد.

برد که پدرش مرد عاقل و شجاع و روشن ضمیری بود. از یاد نمی

داد، و چقدر نگران آینده گویی جادوگران اهمیت میچقدر به پیش

 سرزمین پاینکاون بود.

 هایش را روی هم گذاشت و نفس عمیقی کشید و گفت:پلک



ها از اون اما موضوع بعدی در مورد دانا. پسری که در پیشگویی و -

بینی شده مطابقت داشت، های پیشهاش با نشانهصحبت شده بود. نشانه

اما مشکلی که در انتقال براش پیش اومد اون رو ضعیف کرد و در حد 

 یک آدم معمولی نگه داشت.

مام وقتش رو به بره و تبینید که اون االن در حالت بدی به سر میمی

تمیز کردن ساختمون دانشکده یا پرسه زدن اون حوالی و مرتب کردن 

گذرونه. حاال نظرتون در مورد بیشتر موندن یا کتابای کتابخونه می

 خوام بدونم.نموندنش رو می

بندی و در اختیار ما قرار نظراتتون رو در مورد این دوتا مسئله جمع

 بدین.

 

برخاستند و رفتند دور میز گرد بلندی که  پنج عضو فرعی از جایشان

انتهای سالن قرار داشت ایستادند و مشغول صحبت شدند. دقایقی 

طوالنی با هم بحث کردند. نظراتشان را با دالیل مختلف اعالم کردند و 

 از آن دفاع کردند. 

که در افکار دور خدمتکار آمد و از اعضا پذیرایی کرد. مارن در حالی

بود، جامی را که برداشته بود بلند کرد و روی و درازش غرق 

هایش گذاشت. کمی از شربت افرایی که درون جام بود سر کشید. لب

 دستش را پایین آورد و دوباره به انگشتر دستش نگاه کرد. 

ها را نادیده بگیرد. کرد آنزدند. سعی میخاطرات در ذهنش موج می

 ه گونش بود. اما قدرت این امواج بیشتر از مقاومت صخر



 کردند.زدند و او را وادار به توجه میخاطرات به ذهنش سیلی می

 قرارش سمت الماس آبی دلربای روی انگشتش رفت.دوباره نگاه بی

 دید.بها رقص خاطراتش را میروی آن الماس گران

های سوزنده آتش، در آن شب قیرگون در پیش نگاهش زنده شد. شعله

 بازی نسیم در کنار ساحل را به یاد آورد.صدای الالیی امواج و 

های بزرگ پدرش در حال جال دادن انگشتر دستش بود. مارن دست

 نگریست که با ظرافت در حال تمیز کردن انگشتر بود.پدرش را می

 دیدم.پدر، من همیشه این انگشتر رو تو دست پدربزرگ می -

 دیدمش.من هم همیشه به دست پدر و پدربزگم می -

 ک جواهر خانوادگیه؟ ی -

 یک جواهر خانوادگی و یک امانت بزرگ. -

 چرا امانت؟ -

جد من یک پیشگوی بزرگ بوده. اون چندین بار خواب دیده بود که  -

 آد.روزی طلسم بر سرزمینمون فرود می

 این طلسم، پاینکاون رو به ورطه نابودی می کشونه...

 و برای شکستن این طلسم راهی نیست؟ -



شکنه، اما به وسیله یک مرد بینی کرده که این طلسم میپیش جدمون -

بسیار جوان. اون نیرویی به شدت فراتر از نیروی جادوگرهای دیگه 

که کسی از اجدادش داره. نیرویی که مادرزاد خواهد داشت؛ بدون این

کنه. اما بر نیروی ماورایی داشته باشه. اون دنیای ما رو دگرگون می

زیادی خواهد بود. این مصائب به جای ضعیف سر راهش مصائب 

کنن. مارن تو بعد از من وظیفه کردن اون، بیشتر بهش کمک می

داری این انگشتر رو داری. از امشب این انگشتر متعلّق به توئه. نگه

موّظفی اگر جادوگر پیدا شد این انگشتر رو بهش بدی. اگر نه، این رو 

 های بعدی برسون.به نسل

 ای هم داره؟تر جز ارزش مادی ارزش دیگهاین انگش -

شن و صاحبش به هاش فعّال میاگر به دست صاحبش برسه، قدرت -

کنه. این انگشتر، به غیر از جادوگر به درد خوبی ازش استفاده می

خوره. برای حفظ پاینکاون سرزمین اجدادیمون باید کس دیگه نمیهیچ

ابستگیهامون و حتی هر کاری بکنیم. حتی از خودمون، دلمون، و

عالیقمون هم بگذریم تا به سرانجام برسیم و ملتمون توی آرامش 

 زندگی کنه... باشه پسرم؟

 بله پدر. -

تو اگر از خون من باشی، تا آخرین نفست برای حفظ سرزمینت  -

 خواهی جنگید. 

 حتماً، پدر، مطمئن باشین.  -



به پدرش قول مارن به خود آمد و خاطرات آن شب از ذهنش دور شد. 

داده بود در صورت امکان مأموریت را تمام کند. جام را میان 

انگشتانش فشرد. سر به زیر گرفت و با غصه ای که در جانش داشت 

 به سطح مرمرین درخشان نگاه کرد.

 یکی از جادوگران هیئت رو به سمت مارن کرد و گفت:

 جناب مارن، ما همه با جنگ و رفتن دانا موافقیم. -

دیدند که غیر نگاهش را باال کشید. همه چیزی را در نگاهش می مارن

 معمولی بود.

جادوگر کاین که کمی بیشتر نسبت به بقیه، از مارن شناخت داشت، از 

 جایش بلند شد و به کنار او رفت و خم شد و در گوشش گفت:

 اتفاق -

 

 ی افتاده؟

و به آرامی های مشکی جادوگر کاین نگاه کرد مارن سر بلند و به چشم

 گفت:

 دانا نباید بره.-

 ابروهای کاین باال پرید و زیر لب گفت:

 خواستی بره مارن. تو که می -



 باید بمونه کاین، بدون اون طلسم از بین نمیره.  -

 کردی؟پس چرا این همه سال حتی بهش نگاه نمی -

مارن آهی کشید و سر به زیر گرفت و با کالفگی موهایش را چنگ زد 

 فشرد. دوباره به کاین نگریست و گفت:و 

 محض خودخواهی بود. -

 کاین سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

مارن و خودخواهی؟ امکان نداره. مارن شاید مغرور و خودشیفته  -

 باشه، اما خودخواه نیست.

 مارن آهی کشید و گفت:

 به نفعش رأی میدی؟ -

یم گرفتم. چون به درایت تو من همیشه با توجه به تصمیمات تو تصم -

 ایمان دارم.

کاین راست شد و رفت نشست. هیئت پنج نفره به سر جایشان برگشتند. 

 مارن خطاب به ویلیام گفت:

 جناب ویلیام نظر شما در مورد دو رأی اخذ شده چیه؟  -



من با جنگ مخالف و با رفتن دانا به سرزمینش موافقم. چون جنگ  -

کنه. دانا هم وقتی در ن رو بیشتر تضعیف میدر این شرایط، پاینکاو

اش؛ تا از حالت افسردگی اینجا به کار نمیاد، بهتره برگرده پیش خانواده

 در بیاد. 

 مارن رو به کاین کرد و گفت:

 و نظر شما چیه جناب کاین؟  -

شه، باید جواب این کار رو به نظر من وقتی به سرزمینت تعرض می -

رایط از بین بریم و بمیریم، چه بجنگیم و بدی. ما چه توی این ش

بمیریم. حداقل مردن برای دفاع از خاکمون، بهتر از مرگ با ترس و 

تر ذلّته. من که تحت هیچ شرایطی، حاضر به فرار نیستم. مرگ شیرین

 از فراره. 

جا هیچ قدرتی پس با جنگ موافقم. اما با رفتن دانا مخالف. دانا شاید این

گویی اون ناجی ملت ماست. پس باید نگهش ما توی پیشنداشته باشه، ا

 دونیم قراره چه اتفاقی بیفته. داریم. چون ما نمی

ی صندلیش کوبید و از جا بلند شد و هایش را روی دو دستهویلیام دست

 خطاب به کاین گفت:

موندن توی پاینکاون، جنگ، مقاومت، مساوی با مرگه. مساوی با از  -

جادوگره. شماها دلتون رو به کسی خوش کردین که بین رفتن جادو و 

 حتی از پس کوچکترین مسائل جادوگری برنمیاد. 

 مارن با آرامش گفت:



طور که جناب کاین گفتن، فرار هم عین ذلّته... من پیشنهاد همون -

 دیم.دم دانا سه روز دیگه بمونه. اگر تغییری نکرد انتقالش میمی

 خواد عوض بشه.ی سه روز میاون پنج سال کاری نکرد تو -

 مارن با صدای بلند گفت:

 دیم:گزارشی که به جناب سایرن می -

 یک، موافقت باجنگ. دو، موافقت با انتقال دانا تا سه روز آینده.

ای و بعد از جایش برخاست و سرش را برای هیئت فرود آورد و اشاره

راه افتاد و به کاین داد و حرکت کرد. کاین هم سرش را فرود آورد و 

 به دنبال مارن رفت.

 وقتی از سالن خارج شدند مارن گفت:

 تو ویلیام رو انداختی زمین؟ -

 بله. مرتیکه هرزه. -

 مارن لبخند نرمی زد و گفت:

 ویلیام مغز هرزی داره. کاین! -

 بله. -



آماده دستورات باش... آنجل از قلعه خارج شده، چند جادوگر قوی  -

دانا بذار، من باید برم سراغ آنجل. نتیجه بحث رو رو برای مراقبت از 

هم به جناب سایرن اطالع بده. اما قبل از هر چیز، برای دانا نگهبان 

 بذار. به صورت نامحسوس مراقبش باشید.

 خیالتون راحت باشه. -

مارن مکث کرد و سر فرود آورد و از سالن خارج شد و ویلیام  

 برگشت تا کارها را درست کند.

سوار بر اسب تندروش به سمتی می تاخت. افسار اسبش را تکان  مارن

 زد:داد و فریاد میمی

 برو هکتور... برو. -

 رفت.دوید و به سمت مقصد میاسب جوان و قویش به سرعت باد می

کم در یک سرازیری کرد و کماز میان راه جنگل به سرعت عبور می

 قرار گرفت.

ید. جایی که جادوگرهای معمولی های روشن شهر را دکمی بعد چراغ

 کردند.زندگی می

مارن که به خاطر جلسه ردای جادوگری پوشیده بود، کاله ردا را کشید 

 و روی سرش انداخت تا ناشناس باقی بماند.

 



هایی که از وقتی وارد شهر شد، سرعت اسبش را کم کرد و خانه

 های بزرگ طوسی رنگ ساخته شده بود از نظر گذراند.سنگ

های های معمولی و فانوس به دست از میام کوچههگذران با لباسر

های کردند و آن ناشناس سوار بر اسب را با نگاهتاریک عبور می

 کردند.کنجکاوشان بدرقه می

 

او راه کافه بزرگ شهر را در پیش گرفت. وقتی به مقصد رسید، 

 صدای هیاهو و جیغ و خنده و موسیقی را از درون کافه شنید.

های دیگر به نرده بست. اسب ز اسبش پایین پرید و آن را کنار اسبا

 سفید آنجل را شناخت. دستش را به یال اسب او کشید و گفت:

 ونوس. تو اینجایی! -

و بعد از تک پله ورودی کافه باال رفت و کی کاله ردایش را عقب داد. 

 درب را گشود و وارد شد.

به الی جمعیت عبور کرد و  همه در حال رقص و شادی بودند. از ال

به نیمه سالن رسید. آنجل با حال خراب روی میز ایستاده بود و با 

های دریده تن او را برانداز رقصید. مردها با چشمدختر رقاصه می

 زد.کردند و خود آنجل قهقهه های سرمست میمی

ها به جوش آمده بود. آنجل غم خود را با خون مارن از دیدن آن صحنه

ی از یاد برده بود. مارن این احوال را در شأن جادوگرها و مست

 دید.حافظان سرزمینش نمی



 

با اعصابی که متشنج شده بود راه افتاد و مردم را کنار زد و بعد از 

 کلی تنه زدن از بین جمعیت عبور کرد و پای میز ایستاد.

 دس

 

و  تش را باال برد و به کمر آنجل چنگ انداخت. لباس او را گرفت

های مارن را به شدت کشید و خواست پایین بیاوردش. مردی شانه

 گفت:

 هی! چکارش داری؟ -

ی مرد زد و او را به عقب هل مارن چرخید و با دستش به تخت سینه

 داد. دوباره سمت آنجل چرخید که این بار مرد به او حمله کرد.

انتها  مارن چرخید و دستش را به گلوی مرد انداخت و با عصبانیت بی

 های کلید شده گفت:و دندان

 کنم.بکش عقب احمق، واگرنه گردنت رو خورد می -

و بعد او را هل داد که روی جمعیت افتاد. مارن چرخید و سر بلند کرد 

 و دستش را به بازوی آنجل گرفت.

 کاله ردای مارن از سرش افتاد و همه توانستند چهره او را ببینند.



د. آنجل به خاطر بی حواسی و مستی از میز او آنجل را سمت خود کشی

 سقوط کرد.

مارن جلوی سقوط او را گرفت. آنجل در آغوشش افتاد. آنجل با دیدن 

 چهره او خندید و گفت:

جا رو ببین. جناب مارن، شمائید. چطوره با هم یکی دو پیک آه! این -

 بزنیم؟ 

کوت نگاهش چهره و نام مارن لو رفته بود. همه او را شناختند و در س

خواستند در دفاع از آنجل و یا شاید هم برای کردند. چند مرد که میمی

منافع خودشان، به مارن حمله کنند با دیدن چهره و شنیدن نامش از 

 زبان آنجل، او را شناختند.

 همه برایش احترام گذاشتند و خم شدند. 

مارن با همان نگاه عصبی و فک سخت شده آنجل را روی زمین 

 شت و دستش را گرفت و او را کشان کشان برد.گذا

 آنجل اما خندان و سرمست و پا*تیل گفت:

کجا میری مارن. وایسا یه کم با هم برقصیم. تو بازم مثل این همه  -

 سال شِب منو زهر کردی لعنتی.

مارن او را از آن کافه بیرون کشید و وقتی وارد خیابان خلوت و بی 

های او را داشت و چشمقابل خود نگهرفت و آمد شدند، آنجل را م

 برانداز کرد.



 آنجل خندید و خود را در آغوش مارن انداخت و گفت:

فهمی نباید با اخم و شعوری و نمیقدر بیاخم نکن عشقم. چرا این -

 .بدخلقی دل یک بانوی محترم رو بشکونی

مارن آنجل را از خود دور کرد و نگاهی به صورت بهم ریخته او کرد 

 گفت:و 

با این ریخت و حرکات و حال و اوضاع هیچ شباهتی به بانوهای  -

 محترم نداری. بیشتر شبیه زنای اغو*اگر و هر*ز*ه خیابونی هستی.

خبری و مستی معنای آنجل چند لحظه به مارن نگریست. در عالم بی

دو حرف بد مارن را فهمید. نگاهش دریایی از غم شد و اشک در آن 

 موج زد.

 ی کشید و او را دنبال خود کشاند.مارن آه

ابسار اسب آنجل را به اسب خود بست. کمک کرد آنجل سوار هکتور 

شود. خودش هم در پشت او سوار شد. با پایش به پهلوهای هکتور زد. 

 هکتور به سمت قلعه در حرکت شد.

کم کرد. در سکوت شهر و جنگل کمخواب در چشم آنجل بازی می

 د.گیجی به جانش غلبه کر

حال به روی گردن هکتور خم شد. مارن جلوی سقوط او را گرفت. بی

 بازوی راستش را دور کمر آنجل انداخت و او را عقب کشید.



ی مارن خورد. بوی عطر موهای آنجل سر آنجل برگشت و به شانه

هایش به موهای زیر مشام مارن پیچید. مارن سرش را خم کرد که لب

هایش که کرد و پشت دستش را به لب آنجل خورد. دوباره سر بلند

 قلقلک خورده بود کشید.

 آنجل زیر لب زمزمه کرد:

 سردمه. -

که با یک دست آنجل را نگه داشته بود، با دست دیگرش مارن در حالی

 ردایش را از تنش بیرون کشید و تن آنجل کرد. 

 

 های آنجل نبود. تقریبا از شدتچند دقیقه بعد هم هیچ خبری از زمزمه

 هوش شده بود. مستی بی

مارن به نزدیک قلعه رسید. دلش نخواست آنجل را با آن حال و روز 

 خواست آنجل در چشم کسی خورد شود. وارد قلعه کند. دلش نمی

ی اسب را کشید و مسیرش را تغییر داد. به سمت دیگری از دهنه

ی جنگلی توقف کرد. از جنگل رفت و نیم ساعت بعد جلوی یک خانه

 ب پیاده شد و آنجل را سمت خود کشید. اس

او را به آغوش کشید و به جلوی درب خانه رفت. وردی خواند که 

درب آن باز شد. وارد شد و با خواندن وردی دیگر، چندین شمع که 

 ای، دور تا دور خانه قرار داشتند، روشن شدند. های دایرهدرون شیشه



تهای خانه، کنار دیوار فضای خانه روشن شد. یک تخت تک نفره در ان

سمت چپ قرار داشت. راه افتاد و آنجل را روی تخت قرار داد. ردا را 

 گاه صندلی انداخت. از تنش بیرون کشید و روی تکیه

به کنار شومینه رفت و چند هیزم در آن انداخت. با وردی که خواند 

 آتش روشن شد. 

. برایشان ها را به درون اصطبل کوچک کنار خانه بردرفت و اسب

 آب و کاه و یونجه گذاشت و به درون برگشت. 

آنجل طوری خوابیده بود که ساق پای خوش تراشش از الی چاک 

 کرد. لباسش بیرون زده بود و در بیهوشی نصف بدنش خودنمایی می

مارن به کنار تخت رفت و با دیدن تن روشن او چند لحظه مات شد. 

نش گر گرفت. آب دهانش را دلش حال عجیبی پیدا کرد و لرزید. ت

 دفعه در دل به خود نهیب زد:قورت داد و یک

 که نگاهش هرز پرید. کور شود هر آن -

سریع چرخید و با تکان دادن دستش پتوی پایین تخت روی تن آنجل 

 افتاد. 

تقریبا به سمت شومینه دوید. ساعد دست چپش را روی طاقچه شومینه 

 ا پایین کشید. تکیه زد و با دستش یقه لباسش ر

های سوزان آتش دید. زیر چند نفس عمیق کشید و خود را در آن شعله

 لب غرید:



 مارن هرگز در برابر زن ضعف نداشت. چه مرگم شده.  -

از شومینه جدا شد و سعی کرد حضور آنجل را فراموش کند. با عجله 

 مشغول

 

 شان مشغول شدند. ست هر دو در سکوت به خوردن صبحانه

 که مارن سر بلند کرد و گفت:نتا ای

دیگه نبینم توی کافه مست کنی و برقصی. دفعه بعد وسط حیاط قلعه  -

 کنم. از موهات آویزونت می

 چه فرقی به حال کسی داره که آنجل مست کنه و برقصه یا نه! -

مگه باید فرق کنه؟ ... هر چند خیلی هم فرق داره. تو یک سردار  -

 جنگی هستی. نه یک... 

مارن سکوت کرد و سرش را با حرص تکان داد. آنجل حرف او را 

 تکمیل کرد و گفت:

 زن اغواگر خیابونی.  -

 مارن با ناراحتی نان را نصف کرد و زیر لب گفت:

 لعنتی. -



خواستم شبیه زنای خیابونی باشم. فقط خواستم شبیه یک زن من نمی -

دم ثابت کنم من هم خواستم به خوباشم. نه یک مرد یا سردار جنگی. می

تونم مثل زنای دیگه، زیبا به چشم بیام. لوندی کنم، دلبری کنم. اما می

به خاطر دردهای قلبم، بیش از حد نوشیدم و مست کردم... شاید آنجل 

موند تا بیشتر به چشم می اومد. نه یک باید یک زن زیبا و لوند می

 سردار با لباس رزم.

 بوده همین حاال پات رو پس بکش. کنی راهت اشتباهاگه فکر می -

 آنجل با نگاه غمگینش مارن را برانداز کرد و با خود فکر کرد:

 پا پس بکشم که چی؟ همین دیدارهای دوستانه هم از من دریغ بشه؟ -

 

دم کردن چای جنگلی شد. برای خود درون یک لیوان چوبی چای 

ریخت و روی پوست خرس، جلوی شومینه نشست و با نگاه به 

 های رقصان مشغول نوشیدن چای شد. شعله

بخش، ذهن مشوش و روح نا آرامش را و عطر و طعم آن چای آرام

 آرامش بخشید. 

که جا دراز کشید. در حالیهایش آمد و همانبه سرعت خواب به چشم

هایش را رقصید، خواب چشمهای سرخ و نارنجی در نگاهش میشعله

 ربود. 

ی برآمد، مارن طبق معمول همیشه و طبق صبح روز بعد که در تاریک

 ساعت هر روزش از خواب بیدار شد.



ی چپش چرخید. هایش برداشت و روی شانهساعدش را از روی چشم

 صورتش در میان انبوهی از موهای مشکی فرو رفت.

 سریع سرش را پس کشید و با دقت نگاه کرد.

شد. روی  ای هراسانبا دیدن آنجل که کنارش خواب بود برای لحظه

 آرنج دست چپش تکیه کرد و موقعیت دوتایشان را بررسی کرد.

آنجل با کمی فاصله از او خواب بود. پشت به او داشت و همان لباس 

 دیشب تنش بود.

یک پتوی بزرگ هم به صورت مشترک روی دوتایشان کشیده شده 

 بود.

یک لحظه ترسید که نکند شب قبل اشتباهی کرده باشد. اما با فشار 

آوردن به مغزش یادش آمد که دیشب بعد از نوشیدن آن چای کوهی 

 هوش شد.تقریبا بی

عمدا هم از آن چای نوشیده بود، تا مبادا وسوسه بر قلب و روحش 

 غالب شود و دست از پا خطا کند.

 نگاهش روی بازوی سفید و تن چون مروارید آنجل لغزید. 

ین مکان ممکن به او دیدن یک زن به این زیبایی آن هم در نزدیکتر

 ساخت. حالش را دگرگون می

به آرامی از زیر پتو بیرون خزید و از خانه بیرون زد. دست و 

 صورتش را شست و در آن حوالی مشغول قدم زدن شد.



آمد و نه صدای جنگل بسیار سوت و کور شده بود. نه صدای جغد می

نید. شضربات دارکوب به درخت. حتی صدای خزش سنجابها را نمی

قدر ضعیف شده بود که حیوانات و پرندگان دست به کوچ زده جنگل آن

 بودند.

 

اش برگشت. به آرامی در را باز کرد و وارد شد. ساعتی بعد به خانه

 کند.دید که آنجل کنار پنجره ایستاده است و بیرون را تماشا می

 

 صبح بانو آنجل بخیر. -

 ه بگید ما کجاییم؟شصبح تاریک شمام بخیر جناب مارن. می -

هایی که شاه سایرن لطف کردن و به های من. همون زمینتوی زمین -

 من بخشیدن.

آنجل نگاهی به خانه کوچک کرد و از نداشتن اتاق خواب و اتاق 

 مهمان، تاالر پذیرایی و مکانی برای حمام تعجب کرد و گفت:

 کنه این خونه شما باشه.چقدر ساده! کی باور می -

 ذهن او را خوانده بود گفت: مارن که



سازم که اتاق خواب و تاالر ای میروزیکه ازدواج کنم، حتما خونه -

پذیرایی و حمام داشته باشه. اما فعال به این چیزا نیاز ندارم. من مردی 

هستم که تمام زندگیم در خدمت شاه و قلعه گریف و سرزمین پاینکاون 

از مردمم بودم. نیازی به بودم. تمام روزهای عمرم در حال حفاظت 

 خونه مجلل نداشتم.

جناب مارن. دوست عزیز و مافوق من. شما بر خالف مردهای  -

اطرافم هیچ توجهی به خودتون برای خوشگذرونی ندارین. حتی برای 

 خودتون قصر و یا عمارتی نساختین.

 مارن به سمت شومینه رفت و دیگ روی آتش را برانداز کرد و گفت:

 این چیه؟ -

اش را باال کشید و سری تکان داد و آنجل رو به مارن کرد و شانه

 گفت:

 ی جناب مارن.زمینی برای صبحانهیه خورده سوپ مرغ و سیب -

 مارن با حالت انزجار رو به آنجل گفت:

 تو مرغ من رو کشتی و باهاش سوپ درست کردی؟ -

رای کنم مردی که یک سرزمین زیر دستشه، االن بخواد بفکر نمی -

 کشته شدن مرغش گریه کنه!

 آه. تو چطور دلت اومد حنایی من رو بکشی؟  -



 آنجل ابروهایش را باال انداخت و خندید و گفت:

 خدای من. جناب مارن حیوون خونگیش یه مرغ بود. -

 یک مرغ زیبا. -

 شه. باورم نمی -

 مارن جدی شد و گفت:

 شه. خدا رو شکر که باورت نمی -

نه بیضی شکل روی دیوار ایستاد و شانه چوبی را به و بعد مقابل آی

 موهایش کشید. 

ها را پشت سرش بست. مثل همیشه موهایش را باال زد و نصف آن

 هایش رها کرد و گفت:باقی موهایش، را روی شانه

زودتر صبحانه رو حاضر کن باید به قلعه برگردیم. کلی کار عقب  -

 مونده دارم. 

 ر حال حاضر کردن صبحانه پرسید:آنجل کنار دیگ رفت و د

 ی جلسه چی شد؟ نتیجه -

 خودت رو برای جنگ آماده کن. -

 و دانا؟ -



 سه روز مهلت داره تا جادوش رو به دست بیاره. -

 این همه سال نشد، توی سه سال چطور امکان داره؟ -

 مارن نفس عمیقی کشید و رفت پشت میز مستطیلی نشست و گفت:

 شه.اگر بخواد می -

 آنجل سکوت کرد و مشغول چیدن میز شد.

مارن با دیدن اندام او دستش را روی صورتش کشید و بعد خطاب به 

 شد گفت:آنجل که داشت به میز نزدیک می

 بایست. -

 آنجل سرجایش ایستاد. 

مارن دستش را به سمت او تکان داد و چاک دامنش بسته شد. 

 بود. وقت دامنش چاک نداشته که انگار هیچطوری

دوباره دستش را تکان داد و شنل خودش که به دیوار آویزان بود، به 

های آنجل نشست و سینه و بازوهای او را پرواز در آمد و روی شانه

 پوشاند. 

 آنجل نگاهی به خود کرد و مارن را نگریست. متعجب از خود پرسید:

 کنم؟ یعنی من اون رو تحریک می -

 گرفت و گفت: مارن نگاه جدیّش را از آنجل



 نکنه فکر کردی من آدم نیستم.  -

خواند. پس سعی کرد دانست مارن ذهن او را میآنجل سکوت کرد. می

 خود را با چیدن میز مشغول کند. 

 نش وقتی مقابل مارن

 

 شان مشغول شدند. ست هر دو در سکوت به خوردن صبحانه

 که مارن سر بلند کرد و گفت:تا این

کافه مست کنی و برقصی. دفعه بعد وسط حیاط قلعه دیگه نبینم توی  -

 کنم. از موهات آویزونت می

 چه فرقی به حال کسی داره که آنجل مست کنه و برقصه یا نه! -

مگه باید فرق کنه؟ ... هر چند خیلی هم فرق داره. تو یک سردار  -

 جنگی هستی. نه یک... 

رف او را مارن سکوت کرد و سرش را با حرص تکان داد. آنجل ح

 تکمیل کرد و گفت:

 زن اغو*اگر خیابونی.  -

 مارن با ناراحتی نان را نصف کرد و زیر لب گفت:

 لعنتی. -



خواستم شبیه زنای خیابونی باشم. فقط خواستم شبیه یک زن من نمی -

خواستم به خودم ثابت کنم من هم باشم. نه یک مرد یا سردار جنگی. می

به چشم بیام. لوندی کنم، دلبری کنم. اما  تونم مثل زنای دیگه، زیبامی

به خاطر دردهای قلبم، بیش از حد نوشیدم و مست کردم... شاید آنجل 

موند تا بیشتر به چشم می اومد. نه یک باید یک زن زیبا و لوند می

 سردار با لباس رزم.

 کنی راهت اشتباه بوده همین حاال پات رو پس بکش.اگه فکر می -

 مگینش مارن را برانداز کرد و با خود فکر کرد:آنجل با نگاه غ

 پا پس بکشم که چی؟ همین دیدارهای دوستانه هم از من دریغ بشه؟ -

 

 شه آنجل.دریغ نمی -

 جنگم.ایستم و میمن هم تا آخرین قطره خونم کنار شما می -

 مارن سر بلند کرد و گفت:

 نوجوان بودی.که یک دختر تو همیشه به من وفادار بودی. از زمانی -

آنجل یک دستش را کنار سرش زد و قاشق را در غذایش گرداند. با 

افتاد. بین هوشیاری و مستی نگاه کردن به کاسه سوپش یاد شب قبل می

 ای را که مارن او را از روی میز پایین کشید به خاطر آورد.لحظه



 حتی حرکات و حرفهایش در مقابل مارن را نیز به یاد آورد. با تأسف

 برای خود سری تکان داد.

نیمه شب را به خاطر آورد.  به خاطر خواب بدی که دیده بود هراسان 

 کرد و حال بدی داشت.از خواب بیدار شده بود. سرش درد می

دانست دقیقا کجاست! از تخت پایین اطرافش را از نظر گذراند. نمی

نار ی سنگی انداخت. مارن را کرفت و نگاهی به دور تا دور خانه

 شومینه دید. خیالش راحت شد. او بدون هیچ رواندازی خواب بود.

بالش و پتو را برداشت و به کنار او رفت. پتو را رویش کشید ولی 

ترسید از خواب بیدار شود. جرئت تکان دادن سر او را نداشت. می

 نزدیک شومینه نشست و لحظاتی طوالنی به مارن نگاه کرد. 

 کرد. ست ولی او همیشه با تندخویی رفتار میخوامردی که عاشقانه می

های مارن، به دنبال چیزی گشت تا از جایش بلند شد و درون قفسه

 دردش را تسکین دهد. اما چیز مناسبی نیافت. 

 وقتی برگشت نگاهش به قوطی چای کوهی افتاد. 

بعد هم قوری مارن را برداشت و با دیدن لیوان بزرگ چوبی فهمید که 

 هوش کرده است. وردن آن خود را بیمارن با خ

 چون نوشیدن یک پیاله از آن کافی بود تا به آرامش برسی. 



کم خواب به خودش هم مقداری از چای سرد شده را نوشید. کم

چشمانش آمد. به کنار مارن رفت و خود را روی متکا انداخت و با 

 های خواب آلود او را نگریست. چشم

خواست. اما مارن هرگز برایش می دلش در آغوش کشیدن او را

شد. آهسته در جایش نیم خیز شد. خود را به مارن نزدیک کرد. نمی

ای روی خط اخم بین دو ابروی او گذاشت و  سرش را جلو برد و بوسه

 چند لحظه با حالت دلگیری نگاهش کرد. 

توانست او را داشته باشد. نزدیکش دراز کشید و دلگیر از این که نمی

 ی او انداخت و به همان حالت خوابش برد. را روی سینه دستش

 

آنجل در افکار خود غوطه ور بود و مارن داشت با تعجب و حالتی از 

کرد و افکارش را چون فیلم در ذهن خود ناباوری او را نگاه می

 دید. می

شد از جایش جهید مارن با احساس عجیبی که در دلش باال و پایین می

بیشتر از آن از افکار آنجل خبردار نشود سمت در  و برای این که

 روانه شد و گفت:

رم اسبارو ات رو تموم کن و بیا بیرون. باید بریم. میآنجل صبحانه -

 حاضر کنم. 



هایش هایش را روی لبآنجل که به خود آمده بود با رفتن مارن دست

به  دانست این فرار مارنگذاشت و فهمید چه اشتباهی کرده است. می

های خاطر خواندن افکار اوست. با خجالت و ترس از عکس العمل

بعدی مارن خود را تکان داد و در دل به خودش و تفکراتی که 

 توانست جلویشان را بگیرد، لعنت فرستاد.نمی

ها را حاضر کرده وقتی کارش تمام شد از خانه خارج شد. مارن اسب

ی به او انداخت. از کنارش نگاهبود. وقتی آنجل بیرون آمد، مارن نیم

 ی محقرش شد.رد شد و وارد خانه

هایش را خواست با لباس معمولی به قلعه برگردد. پس لباسدلش نمی

تعویض کرد و با لباس رزم بیرون رفت. وردی خواند و درب را قفل 

 کرد و بعد رفت و سوار اسبش شد.

 

عه گریف هایشان زدند و با سرعت به سمت قلهر دو به پهلوی اسب

 رفتند.

 

دانا برای داشتن اتاق خوابش و لباس و غذای مناسب مجبور بود در 

مدرسه گریف کار کند. بعد از طی کشیدن و تمیز کردن اتاق ها از 

 خوابگاه بیرون رفت و مشغول قدم زدن در حوالی خوابگاه گریف شد.

 بعد از مدتی کنار درختی نشست و زانوهایش را بغل کرد.



ین دنیای تاریک و این درد عمیق  سر بر زانو گذاشت و یاد دلگیر از ا

 دانیال و پدر و مادرش را در ذهنش زنده کرد.

هایش آمد ها گذشته است. اشک به چشمدانست در دوریش چه به آننمی

 و با اندوه زیر لب گفت:

افته که من برگردم سر زندگیم. من شه؟ چرا اتفاقی نمیچرا تموم نمی -

 ندارم.که قدرتی 

 

اش نشست و او را از جا پراند. از جایش بلند شد و دستی روی شانه

 لباسش را تکان داد. یکی از جادوگرهای مدرسه گریف بود.

 جناب آلن! -

 جناب دانا! -

آلن سر فرود آورد. دانا از ادای احترام او تعجب کرد. با این حال سر 

 فرود آورد و گفت:

 در خدمتم. -

ی گریف جناب دانا. جناب مارن شما رو به قلعهبنده در خدمتم  -

 دعوت کردن.

 خواست با من رو در رو بشن.جناب مارن؟ ایشون که دلشون نمی -



االن شما رو به نزد خودشون فرا خوندن. بهتره زودتر بریم و  -

 معّطلشون نذاریم.

ی گریف حرکت دانا به همراه آلن به حرکت در آمد و به سمت قلعه

 کردند.

 دونین کار جناب مارن با من چی هست؟ما نمیش -

جناب مارن درخواست بازگردوندن شما رو به سرزمینتون دادن.  -

 ایشون توی هیئت جادوگران انتقال شما رو مطرح کردن.

 بار بعد از پنج سال با شادمانی گفت:دانا برای اولین

 گین؟جّدی می -

 بله کامال. -

 و موافقت شد؟ -

 بله. -

 افته؟اتفاق می کس این -

شد زودتر انجام بگیره. اما گفتن جناب طی سه روز آینده. البته می -

 مارن سه روز از هیئت وقت گرفته.

 برای چی؟ -



به این دلیل که منتظر باشن شاید توی این سه روز قدرت جادوگریت  -

 برگرده.

 دانا پوزخندی زد و گفت:

 گرده؟یتوی پنج سال برنگشت حاال توی سه روز بر م -

 نظری ندارم.  -

 

ها به قلعه گریف رسیدند. مارن در حال صحبت با چند نفر از آن

 داد. ای توضیح میها در مورد نقشهسربازانش بود و داشت به آن

آمد. نگریست. اصال از او خوشش نمیدانا در سکوت مارن را می

 بار خود را با مسعود مقایسه کرده بود. مارن یک

کرد، مسعود را دوست داشت و فقط دلش خود اعتراف می اما دانا به

 خواست سر به سرش بگذارد. می

 دانا با خود گفت:

 شی. تو انگشت کوچیکه مسعود هم نمی -

 

مارن از همان فاصله سر بلند کرد و نگاه سردی به دانا انداخت. دانا 

 نگاهش را از او گرفت و زیر لب گفت:



 خودشیفته ی مزخرف.  -

ای به دانا داد و خودش به ربازها رفتند، مارن با دست اشارهوقتی س

سمت ورودی ساختمان رفت. آلن دستش را روی کمر دانا گذاشت و 

 گفت:

 برو تو.  -

زمان صدای رعد و بعد نور صاعقه در دانا اولین قدم را برداشت و هم

 گریف پیچید. دانا به حرکت در آمد و باران شروع به باریدن کرد. 

ها بود بر سر سرزمین پاینکاون باران شدید و سیل آسا که مدتیک 

 نباریده بود. 

قدر باران به شدت بارید که تا دانا به جلوی درب ورودی ساختمان آن

 رسید کامال خیس شد. 

دویدند و وسایلشان سربازها درون حیاط قلعه این طرف و آن طرف می

وزید و این بعد شدیدی میکردند. همراه با بارش باران باد را جمع می

 از آن آرامش پاینکاون غیرعادی بود. 

 

دانا وارد قلعه شد و با فاصله از مارن دنبال او رفت. آنا که از ورود 

 دانا با خبر شده بود خود را به او رساند. دست دانا را گرفت و گفت:

خوان تو رو انتقال بدن. ازت حالم که دیدمت دانا. اونا میخوش -

 کنم نرو دانا. من به وجود تو عادت کردم. می خواهش



 رفت. ای دنبال مارن میتوجه به آنا چون شخص مسخ شدهدانا بی

 ها را طی کرد. دستش را از دست آنا کشید و پله

 آنا دنبالش حرکت کرد و گفت:

دانا. من با توأم. به مارن اعتماد نکن. من بهش مشکوکم. اون  -

مده. حاال هم که تو رو خواسته جای تعجب وقت از تو خوشش نیوهیچ

 کنم دانا. نرو. داره. خواهش می

 

دانا اما از موضوع انتقال شاد بود. خود را به جلوی اتاق مارن رساند. 

وارد شد. آنا خواست به درون برود که مارن در را به روی او بست. 

گاه ی اتاقش رفت. چند لحظه آینه را ندر را قفل کرد و به سمت آینه

 دید. کرد. جز چشمان خود چیزی نمی

 هایش را بست. چند دقیقه بعد سرش را پایین انداخت و پلک

هایش استخوان بینیش را ماساژ داد و بعد دستش را باال برد و با انگشت

 گفت:

 دلیل تنفر من از تو شخصیه. -

 

 های گرد شده به مارن نگاه کرد. دانا با چشم



اس. ولی انتقالت بدم. این کار از من ساخته تونم همین حاالمن می -

 موّظفم چیزی رو بهت بگم. 

 آمد گفت:دانا با صدایی که انگار از ته چاه بیرون می

 چی؟  -

 تونی یک جادوگر بزرگ بشی. تو می -

 چطوری؟  -

راه حلش توی دستای منه. اما تو هم باید بخوای این مردم رو نجات  -

 بدی؟ 

 گفت:دانا پوزخندی زد و 

تونم بکنم. اما کدوم ملّت؟ همون ملّتی من که فعال هیچ جادویی نمی -

کنن. برای داشتن یک جای هاست مسخره و خورد میکه من رو سال

 کنن؟ خواب و مقداری غذا دارن با من مثل نوکر رفتار می

شاه سایرن انتخاب رو به خودت سپرد و تو انتخاب درست رو انجام  -

 دادی. 

یرن هیچ توجهی به حال و روز من نداشتن. من رو ببین. شاه سا -

 نسبت به روز اومدنم چقدر اضافه وزن گرفتم؟

 خواستی کمتر بخوری. می -

 های غذایی خودم. خوردم؟ جز وعدهمگه من چی می -



 که برای سه نفر بود...  -

 مارن این را گفت و لبخند کجی زد. 

 دانا با حرص گفت:

 خوردم. دادن میه بهم میمن اون چیزی رو ک -

خوردی... این درخواست من بود. تو هر وعده غذای سه نفر رو می -

جادوت هم کرده بودم تا اون غذا رو کمتر از وعده غذایی یک نفر 

 ببینی. 

 چرا؟  -

 مارن نگاه بدنجسی به دانا کرد و گفت:

بیفتی که نتونی بعد از برگشتنت به مانکن شدن فکر کنی و برای این -

 توی کار مد... خوشگل! 

 

 هایش با او افتاد. دانا با ناباوری مارن را نگریست و یاد بحث

 تو خیلی بدجنسی.  -

 های خوبی رو برای تنبیه بلد باشم، اما آدم بدجنسی نیستم. شاید راه -

 چرا، تو خیلی بدجنسی. -



 طور فکر کن بچه جون... لخت شو.تو این -

 چی؟ -

 .گفتم لخت شو -

 دانا با ناباوری گفت:

 نکنه مثل فیلم ترمیناتور باید بدون لباس من رو منتقل کنی. -

 چی؟ -

 ترمیناتور... ندیدیش؟ -

های دانا خیره شد. ذهن او را گشت و با فهمیدن موضوع مارن به چشم

ی لبش از روی تمسخر پرید و دستش را تکان داد. با حرکت گوشه

 روی زمین افتادند.های دانا از تنش دستش لباس

ها را دانا حتی نفهمید چطور این اتفاق افتاد. با خجالت خواست آن

 بردارد که غیب شدند.

 دانا با عصبانیت فریاد زد:

 این چه کاریه؟ -

مارن انگشتش را حرکتی داد که دهان دانا بسته شد و نتوانست از 

با هایش توان چرخش داشت. به مارن که جایش حرکت کند. اما چشم

 کرد خیره بود. تمسخر نگاهش می



 مارن با همان لبخند کجش جلو رفت و گفت:

ای برای شنیدن حرفای مزخرف تو ندارم. اما تو موظفی من حوصله -

 که گوش کنی. 

هایش را روی صورت دانا گذاشت و با مارن جلو رفت و دست

ها، چانه، و های شصتش صورت او را لمس کرد. پیشانی، گونهانگشت

 های او. حتی لب

دانا ترسیده بود و به نفس نفس افتاده بود. اما هیچ کاری از دستش بر 

چرخید. از مارن ترسیده بود و مارن از هایش میآمد. فقط چشمنمی

 برد. ترس او لذّت می

هایش را پایین سراند و گردن دانا را لمس کرد. نبض دانا به او دست

 بخند موزی مارن گشادتر شد. زد و لهای مارن میشدت زیر دست

 زد :شد و در دل فریاد میدانا لحظه به لحظه قرمزتر می

خورم تا کشمت مرتیکه کثیف. قسم میدعا کن دستم بهت نرسه. می -

 ته دنیا دنبالت بیام. 

 شنید، بدجنس خنده کوتاهی کرد و گفت:مارن که افکار او را می

 حتما بیا!  -

هایش را روی پوست او کشید و لمس کرد. دستهای دانا را و بعد شانه

 گفت:



من و تو همیشه از هم متنفر می مونیم. من و تو همیشه با هم دشمن  -

می مونیم. اما دشمنی ما ربطی به پاینکاون و مردمش نداره. تو باید 

ی دشمنانت یا فکر بمونی و جادوگری کنی. االن اون بیرون همه

که همین حاال تو در حال بری، یا اینکنن تو قراره یه روز دیگه می

 انتقالی. 

 

ی دانا را نقطه به نقطه لمس کرد و هایش را پایین کشید و سینهاو دست

 گفت:

دونستم تو همون جادوگری. ازت متنفر روزهای اول که اومدی، می -

تونستم تنفرم رو نسبت به تو قورت بدم. از بودم. از یک طرف نمی

تر از مردم پاینکاون رو به تو نادیده بگیرم. مهمشد نییک طرف هم نمی

 از همه تعهدی که به سرزمینم دارم. 

تونم دروغ بگم که بین موندن و رفتنت بیشتر دوست داشتم بری. نمی

کنم. سپاهم رو کردم راهی برای شکستن طلسم پیدا میچون فکر می

کردم. اما  تر از اقیانوستر از کوه و گستردهتر از اژدها و محکمقوی

حتی اگر شیاطین رو از بین ببرم طلسم نخواهد شکست. چون تنها راه 

 نجات تویی. 

نتونستم به خاطر خودم، احساسم، قلبم، وجدانم رو زیر پا بذارم. 

 متأسفانه تو باید بمونی و پاینکاون رو نجات بدی. 

 اما اگر زودتر اقدام نکردم دالیل دیگه داشت. 



دانا کشید و دانا با ترس و دلهره تندتند نفس  مارن دستش را زیر ناف

هایش را روی هم فشرد و کشید. مارن دور او چرخید. دانا پلکمی

 نفسش را فوت کرد و با خود گفت:

خواد. چرا مثل مردای بیمار رفتار این مردک دیوونه از من چی می -

 کنه.می

 

با دقت هایش را روی پشت و کمر و کتفهای دانا کشید و مارن دست

 لمسش کرد و گفت:

تونی جادو کنی. و دلیل نگفتنم حفظ جونت بود. دونم چرا نمیمن می -

خواستن تو، توی افسردگی بمونی تا نتونی جادو کنی. من شیاطین می

هم اجازه دادم افسرده بمونی. چون در اون زمان هنوز کودک بودی و 

های مقابله با تیبهتر بود کمی سنت باالتر بره. شاید بهتر بتونی سخ

های مداوم بهت رو به صفر تر از اون حملهطلسم رو تحمل کنی. مهم

رسوندم. حتی اگر دشمن دور و برت بود اونقدر ازت نا امید بودن و 

خوری، که هیچ کاری اونقدر اطمینان داشتن تو دیگه به درد کسی نمی

 برای از بین بردنت نکردن.

دا دلم برات بسوزه و از حالت شدم، تا مبامن به تو نزدیک نمی

افسردگی خارجت کنم. چون حتما باز هم برای کشتنت دست به کار 

شدن و سپاه من هم هنوز ناقص بود و قدرت زیادی برای مقابله با می

تونی تصمیم دشمن در صورت وقوع جنگ نداشتیم. اما امروز تو می

ون باشی یا بگیری بری یا بمونی. جزو جادوگران برتر و ناجی پاینکا

 نه!



های گشاد شده در هایش را رو به پایین سراند که دانا با چشممارن دست

 ذهن خود فریاد کشید:

 نه! نه عوضی! نه! -

تر کشید. پشت ران چپ هایش را پایینمارن روی پایش نشست و دست

 دانا را لمس کرد و گفت:

 خیلی چاق شدی مانکن! -

دانا راه گرفت. انگشت شصت  و خودش پوزخندی زد. عرق از پیشانی

مارن یک برآمدگی سفت را احساس کرد. درست پشت ران چپ او. 

 قدر کوچک بود که شاید به اندازه یک دانه ماش بود.آن

با دقّت به آن نگاه کرد. باز هم انگشتش را روی پای او کشید. وقتی 

 مطمئن شد خنجرش را از کمرش کشید و گفت:

 نمی ترسی. از خنجر و زخم و درد که -

 کشید. در دل فریاد زد:دانا هراسان نفس می

 خوای با من چکار کنی؟می -

کنم بعد نوک یه خراش، یه سوراخ. اول یه بریدگی کوچولو ایجاد می -

خوام کنم توی سوراخ، بعد هم اون چیزی رو که میخنجر رو فرو می

 کشم بیرون. می

 



 دانا در ذهنش ترسیده و ملتمس فریاد زد:

 نه! مارن نه! تو حق نداری با من این کار رو بکنی.  -

 مارن با سطح صاف خنجر پشت ران دانا زد و گفت :

 جناب مارن!  -

کنم. با من این کار رو نکنین. من که به شما جناب مارن! التماس می -

 ضرری نرسوندم. من که با شما کاری ندارم. 

 

دست راست بریدگی  مارن دستش چپش را روی ران دانا گذاشت و با

کوچکی پشت ران او ایجاد کرد. دانا در ذهنش از ته دل فریاد 

 کشید. می

مارن نوک خنجر را به درون گوشت او فرو کرد و یک تکه فلز 

 کوچک بیرون کشید. 

خون از جای بریدگی بیرون زد و روی پای دانا راه گرفت. دانا از 

باال برد و به آن فلز  زد. مارن خنجر رادرد در درون خود فریاد می

سیاه کوچک نگاه کرد و دست چپش را همزمان روی زخم دانا فشرد و 

 گفت:

 خیلی خوب! کولی بازی در نیار.  -



زخم دانا بسته شد و جایش محو شد. مارن از جایش بلند شد و به مقابل 

دانا رفت که عرق تمام صورتش را پوشانده بود. او خنجر را باال کشید 

 نا گرفت و گفت:و مقابل دا

ها هوش شدی دشمن و جاسوساین فلز رو زمانی که بعد از انتقال بی -

توی بدنت وارد کردن. این یک طلسم برای در افسردگی نگه داشتنت 

های بعدی بهت، همه ساختگی بودن تا ذهن ما از این طلسم بوده. حمله

تگیر دور بمونه. این رو از جنی که شب حمله بهت با خار مغیالن دس

 ها رو یکی یکی گردن بزنم. کردیم شنیدم. حاال وقتشه جاسوس

مارن طلسم را برداشت و در میان مشتش فشرد و کمی بعد مقداری 

پودر سیاه رنگ از دستش بیرون ریخت. با یک تکه پارچه که از 

کمرش برداشت خون روی خنجر را پاک کرد و نگاهش را از 

 های دانا گرفت. چشم

د شد و خنجر را درون ظرف آب مقدسی که بر آن ورد از کنار او ر

 خوانده شده بود تطهیر کرد. 

سپس برگشت و هنگام رد شدن از کنار دانا ضربه محکمی به باسن او 

 زد و گفت:

 دنبه هات رو آب کن جادوگر.  -

و به کنار پنجره هشتی شکل رفت و بارش شدید باران را نگریست و 

 و گفت:همزمان دستش را تکانی داد 

 از من دور نشو.  -



 صدای فریاد دانا در اتاق پیچید:

 کشم عوضی! من تو رو می -

اش را مقابل صورت دانا که در یک مارن چرخید و انگشت اشاره

 قدمیش بود گرفت و با اخم و تهدید گفت:

 خوای بازم خفه شی، درست رفتار کن بچه! اگر نمی -

شخصیت و غرورش توهین شده. دانا از حرکت ایستاد. احساس کرد به 

 ی او زد. دانا یک قدم به عقب پرت شد. مارن دستش را روی شانه

ات رو با من حفظ کن. همچنین ادبت رو. من فقط تو رو مداوا فاصله -

 کردم.

 

هایش را داد و اشکی که چشمدانا با بغضی که گلویش را خراش می

را نگاه کرد.  های یخی و درنده مارنمزیّن کرد چند لحظه چشم

 نتوانست به خود مسلط باشد.

 از او نگاه برگرفت و به سمت درب اتاق پا تند کرد.

 مارن با صدای بلند گفت:

گفتم از من دور نشو و نزدیک من بمون. این به نفعته. خطر تهدیدت  -

 کنه!می



توجه به غرغرهای مارن از اتاق بیرون رفت و تقریبا پیچ و اما دانا بی

های قلعه گریف را دوید و از کنار آنا که نگرانش بود رد خم راهرو

های آنا نکرد. خود را به درب خروجی شد. حتی توجهی به صدا زدن

 ها ایستاد و نفس نفس زد.رساند. از قلعه خارج شد و روی پله

هایش را های باد و باران به گریه افتاد و خم شد و دستزیر شالق

ول نکشید که خیس خیس شد و آب از هایش گذاشت. خیلی طروی ران

 چکید.تنش می

قراری رو به آسمان یاد دانیال در ذهنش جوالن داد. راست شد و با بی

 تاریک گفت:

اومدم دنی. تو این دیوونه خونه عمرم هدر شد. نباید تنها نباید می -

گردم پیشتون. دونم حال مامان بابا چطوره! من برمیذاشتمت. نمیمی

کردم آینده خوبی پیش رومه. اما جا دنی. فکر میخورد اینقلبم زخم 

 کردم.اشتباه می

 

او خود را در آغوش کشید و سر خم کرد و باران تنش را کوفت. مارن 

از پشت پنجره اتاقش که در ضلع شرقی بود داشت دانا را نگاه 

کرد اما این شرایط را برای کرد. واقف به حال بد او بود. درکش میمی

 دانست.الزم میاو 

 آنا به کنار دانا رفت. کنارش ایستاد و گفت:



وقت نباید انتظار داشته باشی بعد از دیدار با مارن حالت خوب هیچ -

بینیه. یک مرد باشه. اون شخصیّت عجیبی داره. تندخو و غیرقابل پیش

شه خدمات و وفاداری خودش و تنهاست با اخالق خیلی خشن. ولی نمی

ه گریف، پاینکاون و خاندان ما نادیده گرفت. زمانی که خاندانش رو ب

من یک دختربچه بودم، پدرش هنوز زنده بود. اون برخالف مارن مرد 

آرم، بسیار شاد و خوش قلبی بود. اونطور که مارن رو به خاطر می

های روشن و گیرا که معموال لبخند در اوایل جوانی مردی بود با چشم

 بود. جزو الینفک اجزای صورتش

ها آد، پیمان ما با شاه دیمون بود. مارن قاصد پیامچیزی که من یادم می

 و مسئول اجرایی عهدنامه ها بود.

گشت شاد بود. حالش خوب بود. اما هر بار از سرزمین پریان برمی

 یک روز با دو قاصد از سرزمین پریها برگشت.

پدر مارن با ها با شاه سایرن و چیزی که به یاد دارم این بود، اون

 ای داشتن.حضور خود مارن جلسه

وقتی قاصدها رفتن، پدر مارن توی حیاط قلعه، شروع به دعوا و 

کرد اما در نهایت پای پدرش بحث میسرزنش مارن کرد. مارن هم

حرف رو در دهان مارن خفه کرد. « جناب فردریک»سیلی محکم  

به یاد ندارم شاد  بعد از اون به خاطر ندارم جناب مارن خندیده باشن.

بوده باشن. بعد از اون جناب مارن یا جنگید و به حفظ سرزمین 

پرداخت یا در حال آموزش نظام بود و یا به مسائل گریف و پاینکاون 

 کس ندید حال مارن خوب باشه.پرداخت. بعد از اون روز هیچ



شم. اون آشفتگیش رو به من خودم هم از دیدار با مارن آشفته می

 کنه و شاید این کارش ناخواسته است.ی اطرافش منتقل میهاآدم

من هم از اون عصبانی بودم. ولی االن دیگه ناراحت نیستم. چون 

دونم مارن در نهایت هر رفتاری که انجام بده، جز خیر درش می

 نیست.

 آنا رو به دانا کرد و بازوی او را فشرد و گفت:

دلگیر نباش... در ضمن. تو امیدوارم جناب مارن رو ببخشی... ازش  -

گویی، تو همون کاش طبق پیشامید شاه سایرن و ملت مایی. ای

کاش ما رو تنها نذاری و جادوگر خیلی قوی برای نجات ما بودی. ای

تونی براش نوعانت کمک کنی. ولی این زندگی، زندگی توئه. میبه هم

ا دنیات، تصمیم بگیری. اگر رفتی، یادت باشه که در دنیای موازی ب

دختری هست که همیشه نگاهش به تو بود، و تو رو توی قلبش 

 داشت... چه جادوگر باشی، چه نباشی.

 

 آنا لبخند زد و گفت:

خوریم، حالت بهتر شد به اتاق قدیمیت برگرد امشب شام رو با هم می -

 بینمت.و حاضر شو. توی تاالر پذیرایی خصوصی شاه سایرن می

 

ه بود به درون قلعه بازگشت و دانا را تنها آنا که کامال خیس شد

 گذاشت.



هایش را به تر شده بود دستدانا آهی کشید و حاال که کمی آرام

 ها را نگه داشت.موهایش کشید و چند لحظه آن

 نگاهش چرخید و مارن را پشت پنجره اتاقش دید.

 

نشست و سرش را عقب  مارن کنار آمد و آهی کشید. روی صندلیش

 هایش را بست و از خود پرسید:ی تکیه گاه آن گذاشت. پلکبرد و رو

شد؟ چرا سرنوشت من باید به طور میچرا سرنوشت من باید این -

 دیدمت.کاش هرگز نمیخورد؟ ایسرنوشت این بچه گره می

 

آلن به سراغ دانا رفت و پشت او ایستاد. آلن بر خالف جادوگرهای 

داشت. دستش را در آسمان تکان دیگر مدام ردای جادوگریش را به تن 

 داد و یک چتر زیبا روی سرش قرار گرفت.

 به آرامی گفت:

 دانا! -

 دانا تکان خفیفی خورد.

 خوری.بهتره بریم تو. سرما می -

 دار پرسید:دانا با صدای خش



 کجا بریم؟ -

شاه سایرن برای شام منتظر شمان. بهتره کمی استراحت کنین و بعد  -

 . به خودتون برسین

شاه سایرن روز اوِل به هوش اومدنم من رو دیدن و به شام دعوت  -

کردن. کاری به من نداشتن، تا امروز که  قراره دو سه روز دیگه برم. 

 . چه رئفتی

 باید موضوع رو به خودشون بگین. -

 گم.حتما می -

و بعد چرخید و حرکت کرد و آلن او را دنبال کرد. دانا خود را به اتاق 

اش رساند. تا نزدیک شب استراحت کرد و بعد دوش آب گرمی قدیمی

 هایش را تعویض کرد.گرفت و لباس

 در اتاقش مشغول قدم زدن و اندیشیدن به حرفهای آنا شد.

وقتی زمان شام رسید مقابل آینه ایستاد و پیراهن و شلوار مشکی اش 

د زدند نگریست. اضافه وزنش به چشمش آمد. اما به خورا که برق می

 قول داد که به حالت اول بازگردد.

وقتی زمان شام را اعالم کردند به سمت در رفت و با عجله راهروها 

را گذشت تا هر چه زودتر خود را به شاه سایرن برساند و در مورد 

 رفتنش صحبت کند.

 



درست همزمان با مارن، جلوی در رسید. مقابل هم ایستاده بودند و 

 کردند.همدیگر را برانداز می

نگهبان در را گشود و ورود آن دو را اعالم کرد. مارن نگاهش را از 

دانا گرفت و قبل از او وارد شد. دانا هم از پس او وارد سالن شد و سر 

ای که در وسط میز برایش خالی کرده بودند فرود آورد و روی صندلی

 نشست.

 ا گفت:شاه سایرن بعد از خوش آمد گویی به مهمانانش، خطاب به دان

 حالت چطوره جادوگر جوان؟ -

دانا نگاهش را بلند کرد و مارن را که در ردیف مقابلش نزدیک به شاه 

 سایرن نشسته بود نگریست و بعد نگاهش را به شاه داد و گفت:

شاه سایرن همیشه به من لطف دارن. خوبه که بعد از پنج سال  -

باید از حال و  خاطرشون اومد کسی رو به این سرزمین منتقل کردن و

 روزش خبردار بشن.

همه به هم نگاه کردند. تنها مارن انتظار این حاضر جوابی را داشت. 

 کرد.برای همین با همان حال که نشسته بود داشت میز را نگاه می

 ی مخوف:ویرایشنامه راز خانه

 سایرن لبخند مهربانی زد و گفت:



ما خوبه که بدونی ما دونم که به تو سخت گذشت. ادانای عزیزم. می -

همه دورا دور مراقب وضعیت تو بودیم. اگر نزدیکت نیومدیم به خاطر 

حفظ جون خودت بود. حتما جناب مارن همه چیز رو برات توضیح 

 داده. 

جناب مارن وضعیت شما رو در حال حاضر نرمال اعالم کردن و 

 گفتن که توانایی یادگیری هر نوع جادویی رو دارین.

دو روز باقی مونده رو از فرصتت استفاده کنی و تواناییت چطوره این 

 رو به نمایش بذاری. تا بتونی بمونی و به ما بپیوندی.

 

 دانا بر خالف قوانین قصر ساعدش را روی میز گذاشت و گفت:

بمونم به خاطر کی؟ مردمی که من رو توی محدودیت نگه داشتن؟  -

 دن؟توی بیماری؟ و پنج سال از عمرم رو هدر دا

 شاید حس کنی بهت ظلم شده... -

 دانا با گستاخی حرف سایرن را قطع کرد و با نگاه به مارن گفت:

 به خاطر مردمی که جز غرور و توهین چیزی برام نداشتن؟ -

 مارن سر بلند کرد و گفت:

دادم به مطمئن باش اگر به من بود همون پنج سال پیش اجازه نمی -

 جا منتقلت کنن.این



 و کی هستی؟مگه ت -

 

همه به این حرف دانا واکنش نشان دادند و صدای هین کوتاهشان در 

 آمد.

 همون کسی که پنج سال تورو وادار به طی کشیدن کرد. -

 شاه سایرن با ناراحتی گفت:

 کافیه دیگه. -

 همه سکوت کردند. او با دست به میز چیده شده اشاره کرد و گفت:

 شروع کنید.  -

غذا شدند. دانا بر خالف همیشه و هر وعده مقدار همه مشغول صرف 

 کمی غذا در بشقابش کشید و مشغول شد. 

مارن نگاهی به دانا کرد و چند لحظه به فکر فرو رفت. سپس نگاهش 

 هایش درخشید. را سمت آنا چرخاند. برای یک لحظه چشم

 آنا یکهو خطاب به دانا گفت:

 ورکینگ استفاده کنی. وزنت از روش ف چطوره برای پایین اومدن -

 اون دیگه چیه؟  -



های غذایی رو حذف یک روش مناسب برای رژیم. تو وعده -

خوری که با چنگال قابل برداشتنه. اما کنی. فقط غذاهایی رو مینمی

حق نداری هیچ غذایی که با قاشق یا کارد قابل قسمت کردن و برداشتن 

شه با چنگال رو میباشه بخوری. غالت، باقال، لوبیا سبز، ماهی 

خورد. پس آزادی. اما مثال استیک که باید با کارد قسمت کنی رو حق 

 نداری بخوری. 

 کنم. باشه. سعیم رو می -

 از حاال شروع کن. -

  

های مارن دوباره درخشید و آنا برای دانا یک بشقاب شام که با چشم

ا بردارند چنگال قابل خوردن باشد حاضر کرد. دستور داد بشقاب دانا ر

 و آن بشقاب را در اختیار او قرار دهند. 

 دانا هم مشغول شد و چند دقیقه بعد غذایش را تمام کرد. 

هایش را تمیز کرد. تکیه کرد و دستمال را از روی میز برداشت و لب

 دستمال را روی میز گذاشت و گفت:

 مونم! به یک شرط می -

خواند پوزخندی زد و به میهمه به او خیره شدند. مارن که ذهن او را 

 خوردن شامش ادامه داد. 

 شاه سایرن گفت:



 چه شرطی؟  -

اگر تونستم جادو کنم، بمونم و طلسم رو بردارم، باید منسب مارن رو  -

 به من بدین. 

خیال داشت های گرد شده به دانا نگاه کردند و مارن بیهمه با چشم

 خورد. شاه سایرن معترض گفت:شامش را می

 لی جناب مارن معتمد و... و -

 جا منتقل شدم؟ اگر من معتمد نیستم چرا به این -

ها برای پاینکاون زحمت کشیدن و در ضمن ولی جناب مارن سال -

 ایشون توی این کار مهارت و تجربه فراوانی دارن. 

 این دیگه مشکل من نیست.  -

 آنا معترض گفت:

 دانا!  -

 این تنها شرط منه.  -

 شد و گفت: مارن راست

 من حرفی ندارم.  -

 همه رو به سوی او کردند. 



کسی که بتونه پاینکاون رو از شر طلسم و ذلت و بدبختی نجات بده،  -

 حتما شخص مناسبی برای اداره امور جنگی و کشوریه. 

 اما شما...  -

احتماال من ام بعد از پایان جنگ و برداشته شدن طلسم به مرخصی  -

. پس الزمه یک شخص با لیاقت، مراقب مرزهای ما طوالنی مدتی برم

 باشه. 

 چرا؟ مگه قراره بعد از جنگ چی بشه؟  -

 مارن سری تکان داد و گفت:

 جز خوشبختی مردم هیچی!  -

 پس این کناره گیری برای چیه؟  -

خواد چند سالی به استراحت که دلم میدلیل خاصی نداره. جز این -

ر دارم، در خدمت قلعه گریف بودم. بپردازم. من از وقتی به خاط

 کم بازنشست بشم. احتماال وقتشه کم

 مگر میدان رزم بازنشستگی داره؟  -

 طور پیش بیاد. شاید این -

آن شب به نیمه رسید و برای آموزش و مراقبت از دانا در حضور 

که همه قصد خروج از تاالر پذیرایی خود او برنامه چیده شد. بعد از آن

 ه سایرن را کردند، مارن خطاب به دانا گفت:خصوصی شا



 همراه من بیا.  -

آن دو، شب بخیر گفتند و به اتاق مارن رفتند. وقتی وارد اتاق شدند 

یک تخت دیگر در سمت مخالف تخت مارن قرار گرفته بود. مارن 

 خطاب به دانا گفت:

هات فعال بشن. هر چقدر به من مونی تا قدرتجا میفعال این -

تر باشی، مراقبت از تو برام ساده تره. صبح زود بیدارت کنزدی

 گیرم. هات رو شخصاً به عهده میکنم و آموزشمی

 ولی...  -

 ولی چی؟  -

 شه. پس دانشکده گریف چی می -

 ما وقتی برای فرستادنت به دانشکده نداریم. -

 

پس چرا این پنج سال هیچ کاری نکردین؟چرا جلوی همه فیلم بازی  -

 تونم جادو کنم؟ خوایین برگردونین و من نمیدین که من رو میکر

 چون بچه بودی. چون زمانش نرسیده بود. چون ممکن بود بکشنت. -



گیری رو برام به شدت اما آقای دانا. من شرایطی داشتم که تصمیم

که تو سخت کرده بود. از طرفی، شک داشتم به این موضوع.به این

ی یا بالیی سرت اومده. زمانی حقیقت رو تونی جادو کنواقعا نمی

فهمیدم، که اون جن رو دستگیر کردم. اون به من گفت تو طلسم شدی. 

 درست اولین روز انتقالت کسی اون طلسم رو وارد بدنت کرده بود.

اون زمان بود که متوجه شدم تو واقعا همون جادوگری و نباید شک 

 کنم.

گردونم. اما مجبورم منافع ولی بفهم که دلم خواست نباشی و برت  

پاینکاون رو به منافع شخصیم ترجیح بدم. متأسفانه تو همون ابلهی 

 هستی که باید باشی.

پس تو نگران مقامت بودی. که امشب اون رو از دست دادی. بعد از  -

 گیرم. طلسم من جات رو می

 مارن پوزخندی زد و گفت:

باز هم در ازای چیزی که اگر مقام پادشاهی این کشور مال من بود،  -

ارزش ترین بود. مسائل من بزرگتر از جاه و مقامه تو قلبمه برام بی

 بچه.

 

فهمید. اما به حرفهایش اعتماد هم دانا به مارن خیره شد. او را نمی

 نداشت.



هایش را تعویض کرد. رفت و روی تخت دراز کشید و در مارن لباس

 اش گذاشت و گفت:روی سینه هایش راکه به سقف خیره بود دستحالی

 برو بخواب. حواسم بهت هست. -

 دانا هم خود را روی تخت انداخت و گفت:

 شه حواست بهم نباشه.می -

 نصف شب اومدن جرواجرت کردن چی؟ -

 نه به اون معنا. فقط گوشات رو بگیر. -

 مارن ناخواسته لبخند زد و زیر لب گفت:

 شعور!بی -

این همه باقالیی که آنا به خوردم داد فکر  به خاطر خودت گفتم. با -

 کنم باید کاله خود روی سرت بذاری.می

 مارن دوباره لبخند زد و گفت:

خواد رئیس سپاه آینده اگه نتونه باد شکمش رو کنترل کنه، چطور می -

 یک لشکر رو کنترل کنه؟ 

 ای! خیلی غیرمنتظرانه بود. چه مقایسه -

 کنم کنترلش کنی! تونم کمکت ولی بخوای می -



 دانا رو به مارن کرد و گفت:

 لشکر رو؟  -

 نه، شکمت رو!  -

 و لبخند کجی زد و رو به دانا گفت: 

 خوای؟ چوب پنبه می -

که دانا جواب دهد، صدها چوب پنبه از باال روی سرش و قبل از این

 ریخت. 

ها نگاه کرد دانا متعجب و شوک زده روی تخت نشست و به چوب پنبه

 گفت: و

 دیوانه. این چه کاریه؟  -

 دید، پوزخندی زد و گفت:مارن که دانا را به چشم سرگرمی می

 آد؟ به کارت نمی -

 مگه من چند تا...  -

 مارن با صدای بلند گفت:

 هی! مؤدب باش. من دانیال نیستم. -



ها را روی زمین دانا نشست و به کمک دست و پایش چوب پنبه 

 ریخت و گفت:

درست مثل خودشی. مغرور و لجباز. اون هم از شوخیای من چرا.  -

 گفت مؤدب باش. شد ولی در آخر میکیفور می

  

ها محو مارن روی پهلویش چرخید. دستش را تکان داد. چوب پنبه

 شدند. مارن گفت:

 آد. یه دونه جا موند که حتماً به کارت می -

 

سمت مارن رفت. دانا آن یک دانه را روی پتویش پیدا کرد. نگاهش 

آرام خندید و دراز کشید و چوب پنبه را در میان مشتش فشرد و بعد 

 گفت:

 ره تو به من توهین کردی. هرگز یادم نمی -

کردم، من فقط نقش دکترت رو بازی کردم. اگر این کار رو نمی -

گشتی با شد. از طرفی اگر خودت به سرزمینت برمیپاینکاون نابود می

همیشه بیمار بودی. شاید هم عمرت خیلی کوتاه وجود اون طلسم 

 شد. قدر کوچیک بود که به راحتی پیدا نمیشد. اون طلسم اونمی

 راه مؤدبانه تری برای پیدا کردنش نبود؟  -



دونستم کجای بدنته! حاال هم اتفاقی نیفتاده. یک نه وقتی دقیقا نمی -

 خورده اندام زشتت رو دید زدم. 

 فت:دانا با عصبانیت گ

 خیلی عوضی هستی.  -

مارن لبخند زد و لب گزید. روحش از سر به سر گذاشتن دانا مشعوف 

 هایش را بست.شده بود. جوابش را نداد و پلک

 

 فصل سوم

 

صبح روز بعد، صبحی که قیرگون بود و سرما سراسر پاینکاون را 

فرا گرفته بود، مارن جلوی دروازه قلعه ایستاده بود و داشت به 

 کرد.هایش نگاه میسرباز

ها در حال حاضر کردن اسب رابنسین بودند تا او را برای سفرش آن

 حاضر کنند.

 

 رابنسین به سمتش آمد و گفت:

 جناب مارن عزیز! -



 مارن سرش را کوتاه فرود آورد.

از پذیرایی شما ممنونم. پادشاه ما منتظر تصمیم شما برای کاری که  -

امیدوارم هر چه زودتر دست به کار بشید  باید انجام بشه، خواهند موند.

 تا دنیامون رو از شر این طلسم راحت کنیم.

 طوره. گوش به زنگ باشید.حتما همین -

 

 هایش را کوتاه روی هم گذاشت و سر فرود آورد.رابنسین پلک

بعد هم چند لحظه مارن را نگاه کرد. در نگاه این مرد حرف های 

گویای دردی بود که رابنسین از آن  های مارنخواند. چشمزیادی می

 خبر داشت.

های مارن او جلوتر رفت و دستش را باال برد. دستش را روی چشم

 های او را بست.گذاشت و پلک

مارن در خود غرق شد. افکاری به ذهنش هجوم آوردند و تصاویری 

در ذهنش جان گرفتند. صدایی در سرش پیچید و بعد خود را در میان 

عی دید. تصویر دختری در مقابلش جان گرفت. دختر در خلنگزار وسی

 آمد. به مقابلش رسید.کرد و به سمتش میمیان خلنگزار حرکت می

هایش درخشید. تره هایش که بر شانهموهای سفیدش زیر نور آفتاب می

 افتاده بودند، تا روی رانش بلند شده بودند.



کسی نبود. خودش  کردمارن نگاهی به اطراف انداخت. تا چشم کار می

 و آن دختر تنها و در کمترین فاصله مقابل هم ایستاده بودند.

کاوید. در نگاه و حرکاتش های مشکی دختر سراپای مارن را میچشم

 شوق زیادی بود. مارن لبخند زد و زیر لب گفت:

 دایان. -

 دختر پر حرارت خود را در آغوش مارن انداخت و گفت:

 ا هرگز برنگشتی؟ چرا تالش نکردی؟مارن. منتظرت بودم. چر -

مارن سرش را پایین گرفت و صورتش را در میان موهای دختر فرو 

 برد و گفت:

 ها و آرزوهای ماست.گاهی سرنوشت قدرتمندتر از خواسته -

مارن موهای لطیف و چون ابریشم او را چنگ زد و دختر را بیشتر به 

 خود فشرد. 

ه توافق رسیدی. اون تنها برگ حالم که با جادوگر بمارن، خوش -

خواد قدرتت رو به همه نشون بدی و خورشید ی ماست. دلم میبرنده

 ها برگردونی. گرم و روشنایی رو به تمام سرزمین

 مارن دختر را بیشتر به سینه فشرد و زیر لب گفت:

خورشید من تویی. در نبود تو تنها تاریکی به قلب من حکمرانی  -

 کنه. می



ریکیی در قلب مارن نیست. اگر من خورشیدم، همیشه در هیچ تا -

ی درخشم. به جادوگر احترام بذار، که ناجی همهآسمان قلب تو می

 ماست.

 هایش را روی هم فشرد و گفت:قرار پلک مارن بی

 ناجی همه بجز ما. -

شه عوض کرد مارن. باید باهاش کنار اومد. تو سرنوشت رو نمی -

 ر نامدار باش. مبادا جادوگر رو تنها بذاری.مثل همیشه همون سردا

 دایان... -

 های او گذاشت و گفت:دایان از مارن جدا شد و دستش را روی لب

 ها، مایی هم وجود نداره.هامون هستیم. بدون اونما مسئول ملت -

 مارن دست دایان را گرفت و بوسید.

مارن دور دفعه خلنگزار و دشت به خاکستر تبدیل شد و دایان از یک

 شد.

 مارن صدا زد:

 دایان! -

 ها در اطرافش پیچید:صدای دایان از دور دست

 مارن، جادوگر امانت ما در دستان توئه. -



 کنه و عشق در روشنایی جاودانه.خورشید به دست جادوگر طلوع می

 

 مارن به خود آمد و پلک گشود و با دیدن رابنسین چند لحظه مات ماند.

 نرمی زد و گفت:رابنسین لبخند 

جناب مارن، چطوره حاال که سرزمین پریها به وجود شما نیازمنده،  -

 جا بیایین.شخصا به اون

 _ در صورت نیاز حتما! 

رابنسین برگشت و سوار اسبش شد. افسار اسبش را گرفت و آن را 

 سمت خروجی هدایت کرد. 

 کنار مارن ایستاد و گفت:

 جا باشین. که اون بیشتر از هر کس شما نیاز دارین -

 هایش را روی هم فشرد و گفت:مارن لب

 هاست که نیازهام رو سرکوب کردم... به خاطر ملتم. من سال -

گاهی بعضی از قوانین برای دوره کوتاهی جوابگو هستن و کارکرد  -

های دیگه اون قوانین بیشتر شبیه به افکار مناسبی دارن. اما در دوره

د کسی باشه که اون افکار متحجر رو تغییر بده. شن. فقط بایمتحجر می

تغییر ایجاد کردن همیشه هم آسون نیست اما نشد نداره. باید جنگید و 

 جنگیدن سخته ولی حتما ثمره شیرینی داره. 



مارن دستش را روی گرده اسب کشید و بعد دو ضربه کوتاه روی ران 

 رابنسین زد و با لبخند کجی گفت:

 دیمون از شنیدن حرفات خوشحال بشه.کنم شاه فکر نمی -

 رابنسین خندید و گفت:

 مگه قراره شاه دیمون بفهمه من چی گفتم؟ -

 مارن سر تکان داد و گفت:

 هرگز. -

 رابنسین سر فرود آورد و گفت:

 به امید دیدار مارن عزیز. -

مارن سر فرود آورد و رابنسین پاهایش را به پهلوی اسبش زد و 

 ا دور شد.جحرکت کرد و از آن

 

مارن دور شدن رابنسین را نگریست. فکرش درگیر چند مسئله بود. 

اش کار کردن با دانا و ترین مسئلهکرد. مهمباید مسائلش را درست می

 درست کردن شرایط او بود.

ای وارد قلعه شد و به اتاق کارش رفت. آنجل را خواست. روی برگه

 چیزهایی یادداشت کرد و آن را مهر زد.



 کاغذ را درون پاکتی گذاشت و پس از مهر و موم کردنش گفت:

 _ این نامه رو بدین به جناب سایرن و دستورشون رو اجرا کنین.

 _ بله سرورم.

 آنجل نامه را گرفت. مارن پرسید:

_ این پسره دانا کجاست؟ مثال ازش خواستم از من دور نشه. از صبح 

 بینمش.نمی

 برگشته خوابگاه. -

 کی؟ با اجازه -

 خواد توی قلعه بمونه.خودش. گفت نمی -

خواد ما رو خودش خیلی احمقه. مگه توی قلعه اتاق نداره؟ نکنه می -

 به دردسر بندازه!

 آلن مراقبشه. -

 یه نفر رو بفرست دنبالش باهاش کار دارم. -

 بله جناب مارن.  -

 تونی بری. می -



ای مکث کرد، اما آنجل سر فرود آورد و به سمت در رفت. برای لحظه

 دوباره راه افتاد. 

 مارن صدا زد:

 بانو آنجل!  -

 آنجل چرخید و گفت:

 بله؟  -

 مسئله ای هست؟  -

 نه!  -

 حرفت رو بزن. ببینم مشکلت چیه؟ -

 مشکلی ندارم.  -

 مطمئن نیستم. -

ای بعد برگشت و دو قدم به آنجل خواست برود. در را باز کرد و لحظه

 و گفت:سمت میز مارن رفت 

 اگه اجازه بدین من از کلبه تون استفاده کنم. -

 تونی استفاده کنی.اس. میاون کلبه نیست، خونه -

 ممنون. -



هایش را آنجل سریع اتاق را ترک کرد. مارن نفس عمیقی کشید و پلک

روی هم فشرد. چند لحظه بعد از جایش بلند شد و چند نقشه رول شده 

ها شد. ت. مشغول خواندن نقشهرا باز کرد و روی میزش گذاش

ها را بررسی کرد و ذهنش تماما درگیر فکر به چیزهایی یکی آنیکی

 دید شد.که می

کمتر از یک ساعت بعد صدای داد و فریاد در محوطه قلعه پیچید. 

جا محوطه را مارن از جایش بلند شد و به کنار پنجره رفت. از همان

 نگریست.

. با دست و پای بسته. مردی با ردای دو نفر را وسط حیاط کشیدند

 جادوگری جلو آمد و کاغذ را باز کرد و مشغول خواندن شد.

اکنون مردم محترم سرزمین پاینکاون، حاضرین در قلعه گریف، هم -

 شما ناظر اعدام ماریَن و نینا هستید.

 این دو نفر مورد اعتماد قلعه گریف بودند.

 

و اثبات جرمشان، این دو نفر به  اما با توجه به تحقیقات جناب مارن

 شوند.اعدام محکوم می

جرم این دو وارد کردن طلسم به بدن جادوگر دانا، و خیانت به پادشاه، 

قلعه گریف و ملت پاینکاون است. اکنون این دو، به اشد مجازات یعنی 

 اعدام محکومند.



آن دو را به وسط حیاط کشیدند. مأمور اعدام جلو رفت و دو حلقه 

شد به گردن هر ها ساطع میخشان که نور نارنجی رنگی از آندر

 دویشان انداخت.

کس بیرون زن شروع به فریاد زدن و التماس کرد. اما صدا از هیچ

 آمد.نمی

زمان دانا همراه با آلن وارد قلعه شد. نگاهش به آن زن و مرد که هم

 روی سکوی چوبی ایستاده بودند افتاد.

خبر است. مأمور اعدام وردی خواند که هر دو جا چه دانست آننمی

حلقه به شدت تنگ شدند و سه ثانیه بعد زن و مرد از روی سکو سقوط 

کردند و به زمین افتادند. آخرین تالشهایشان را برای زنده ماندن 

ها انداختند تا شاید راهی برای تنفس کردند. به سختی دست در حلقه

 جان شد.قیقه بعد جسم هر دو بیکه یک دبیابند. اما نشد. تا این

 مرد با صدای بلند گفت:

مردم سرزمین پاینکاون باید بدانند، خیانت به پادشاه و سرزمین  -

 پاینکاون عاقبتی جز مرگ نخواهد داشت.

 

ها را از و بعد اشاره ای به مأمور اعدام داد. او جلو رفت و حلقه

روی زمین بلند گردنشان جدا کرد. سربازها هم جسد آن دو را از 

 کردند و از قلعه خارج کردند.



ها اشاره کرد. دانا دلیل اعدام را از آلن پرسید. آلن با دست سمت پله

 ها گفت:زمان با رفتنشان به سمت پلههم

های تو رو این دو نفر به دستور شیاطین قصد از بین بردن قدرت -

سرزمین ما به  داشتن. اونا با کمک هم زمانی که تو بعد از انتقال به

ها طلسمی رو وارد بدنت کردن. همون طلسمی که اغما رفتی، این

جناب مارن پیدا کرده بود. برای همین خیانتشون به درخواست جناب 

 مارن و دستور شاه سایرن به اعدام محکوم شدن.

 اما این مجازات سنگینیه جناب آلن. -

 چه مجازاتی برای خائنین مناسب بود؟ -

 یشون نکردین؟چرا زندان -

این کافی نیست دانای عزیز. کسی که به مردمش خیانت کنه مستحق  -

 قدر دل رحم نباش. به ضررته.مرگه. لطفا این

 کنه. جناب مارن خیلی سخت گرفتن. این مرد خیلی تندروی می -

ها از هم فرو اگر جناب مارن نبودن پاینکاون خیلی زودتر از این -

دور شیاطین آرزوی به دست آوردن پاینکاون  هایپاشید. از گذشتهمی

و تسلط به جادوگرهای سفید رو دارن. اما با وجود کسایی مثل جناب 

مارن و پدرشون نتونستن. تا این که طلسم تاریکی رو به ما تحمیل 

 کردن.

 



 ی آلن وارد قلعه شد.دانا در سکوت سر فرود آورد و شانه به شانه

بلندش، که همانند ساتن نرم و لطیف به نظر آنا با لباس آبی آسمانی 

آمد، همراه با دو خدمتکارش از سمت دیگر راهرو آمد. با دیدن آلن می

 و دانا لبخند به لبش آمد.

 وقتی به هم رسیدند، دانا و آلن سر فرود آوردند.

 آنا با همان لبخند دلنشینش گفت:

 روز بخیر جناب آلن، روز بخیر جناب دانا. -

 ردی گفت:دانا به س

من خیلی وقته توی این سرزمین روز رو به چشم ندیدم. همیشه شب  -

 .بوده و شب هست

دونیم االن جه ساعتی از روز هست. شاید خورشید در هر حال ما می -

 .پشت این ابرهای تیره پنهون شده باشه. اما وجود داره

 دانا سر تکان داد و آلن در حرکات او دقیق شد. آنا گفت:

چطوره بعد از دیدار با جناب مارن ساعتی با هم وقت بگذرونیم  -

 جناب دانا؟

هنوز معلوم نیست قبول کنن بمونم یا نه. به قول شما امروز، آخرین  -

مهلت من برای موندن یا رفتنه. اما هنوز نتونستم جادویی انجام بدم تا 

 تونم بمونم.نشون بدم که می



 امیدوارم که بتونید. -

 

 را باال و پایین انداخت و گفت: دانا سرش

 هر چی قسمت باشه. -

 دانا له آلن نگاه کرد. آلن نگاه او را فهمید. سر فرود آورد و گفت:

 شیم بانوی من.ما از حضورتون مرخص می -

آنا سر فرود آورد. دانا و آلن به حرکت درآمدند. کمی که دور شدند آلن 

 پرسید:

 بینید؟شما توی نگاه دوشیزه آنا چی می -

 بینم.من؟ چیز خاّصی نمی -

 آلن لبخند زد و گفت:

بینم. عشقی سرشار، از ته دل، من توی نگاه دوشیزه آنا، عشق می -

 نسبت به شما.

 هایش را ریز کرد. رو به آلن گفت:دانا چشم

 عشق! دوشیزه آنا نسبت به من؟ -



ش به باره ذهندانا خندید و سرش را به چپ و راست تکان داد. به یک

 گذشته پرید و به یاد آیدا عشق ابتدای جوانیش افتاد.

دختری که با شرایط بدی از دستش رفت. دختری که از ته قلب 

 خواست و دوست داشت اما نتوانست عشقش را داشته باشد.می

 وقتی آن روزها را به یاد آورد احساس بدی پیدا کرد. زیر لب گفت:

 .من نیاز دارم االن یه چیزی بخورم -

 آلن با تعجب گفت:

 همین حاال؟ -

 آره. -

 اما شما باید مراقب سالمتیتون باشین. -

کنم من حالت عصبی پیدا کردم و وقتی حالم اینطوریه باید فکر می -

 حتما یه چیزی بخورم.

 به خودتون مسلّط باشین لطفاً. -

 های عمیق کشید.دانا دستش را به پشت گردنش کشید و نفس

 تاق مارن ایستاده بودند.کمی بعد جلوی ا

 



 آلن در زد و منتظر شد. چند ثانیه بعد درب اتاق روی پاشنه چرخید.

 ابتدا آلن و بعد دانا وارد شدند.

 آلن پس از تعظیم به مارن گفت:

 جادوگر رو خدمتتون آوردم. -

های روی میز خیره بود و بعد با همان حال مارن چند لحظه به نقشه

 گفت:

 ها بندازین.چطوره نگاهی به این  نقشهجناب آلن.  -

 ها نگاه کرد.آلن به کنار میز رفت و به نقشه

 چه موضوعی هست؟  -

مسیر رفتن ما به جزیره بر خالف راه همیشگی، آیا از طریق دیگه  -

 امکان پذیر هست؟

 آلن چهره متفکر مارن را نگریست و بعد گفت:

ای رفتن به جزیره از دونن مسیرهجناب مارن بهتر از هر کسی می -

 ای داره. درسته؟کجاست! ولی این پرسش شما از من دلیل دیگه

 ترین مسیر چیه؟نظرت در مورد کوتاه -

ترین مسیره. جایی که تا به حال هرگز کسی از اون مسلما خطرناک-

 سمت نرفته.



 نظرت در مورد فرستادن گروهی از اون مسیر به سمت جزیره چیه؟ -

 توی اون مسیر وجود نداره.جز مرگ چیزی  -

 

 ها را نگاه کرد و زیر لب گفت:مارن دور میز چرخید و نقشه

خواد. طلسمی مسیر مرگ در دّره شیطان و طلسمی که تباهی مارو می

جادوگرهای سفید، پریهای سفید و  از قدرت شیطان برای نابودی ملت

 های بی آزار.موجودات و جن

 های بی انتها.یی برای ترسمسیری به سمت دروازه مرگ و جا

ترین و ترین مسیر برای رسیدن به محل طلسم. کوتاهاما کوتاه

 ترین راه.خطرناک

 

 قرار دانا پرسید:مارن سر بلند کرد و با دیدن چهره به هم ریخته و بی

 تو حالت خوبه؟ -

 دانا سری تکان داد و گفت:

 خوبم. -

 :هایش را پشتش به هم قفل کرد و گفتآلن دست



 خوب نیست. خیلی هم به هم ریخته است. -

 مشخصه. -

مارن جلو رفت و به صورت دانا نگاه کرد. دانا نگاهش را از او 

هایش را بلند کرد و گرفت. مارن تا عمق افکار او را خواند. دست

 روی صورت دانا گذاشت و گفت:

شرط اول جادو کردن، داشتن فکر و ذهن آزاده. ذهنت رو از تمام  -

 نتیجه خالی کن.انگیز و بیافکار و تصّورات غم

 مگه دست خودمه. -

 نه دست منه. معلوم که دست خودته. -

 

های دانا کشید. های شصتش را تکان داد و به روی پلکمارن انگشت

 هایش را برداشت و پرسید:زیر لب وردی زمزمه کرد. کمی بعد دست

 االن حالت چطوره؟  -

 دیگه گرسنه نیستم.  -

 پس عصبی نیستی!  -

 امیدوارم. -

 



 مارن رو به آلن گفت:

 به خاطر مراقبت از جادوگر، از شما ممنونم.  -

و بعد سر فرود آورد. آلن هم سر فرود آورد و بی حرف از اتاق بیرون 

 رفت و در را با اشاره دستش پشت سرش بست. 

 مارن به سمت خودمیز برگشت و گفت:

های خداست. فرق هم نداره. چه بین دهعشق همیشه نقطه ضعف آفری -

ها، چه جادوگران و حیوانات. عشق موجب غم و ها، چه جنانسان

شه. عشق موجب از خودگذشتگی فداکارانه و یا احمقانه اندوه می

شه. عشق موجب به هم شه، عشق موجب تنهایی و دلسردی میمی

ن افعال شه. عشق باعث کورشدن دید عقالنی و قلیاریختن افکار می

 شه. عشق یک خودآزاری شیرینه. احساسی می

 

 دانا به حرکت در آمد. به کنار میز رفت و با طعنه گفت:

کردم جناب مارن از عشق چیزی بدونه. این مرد خشن و بد فکر نمی -

اخالق انگار زمانی طعم تلخ عشق رو چشیده! پس خیلی هم نباید خشن 

طور توصیف عشق رو اینباشه. حتما احساسات رقیقی دارین که 

 کنین!می

هایش های روی نقشهمارن به سمت دیگر میز رفت و باتکان دادن مهره

 گفت:



 ریم.از مسیر دره مرگ به سمت جزیره می -

 و بعد گفت:

شه شاید من هنوزم احساسات رقیقی داشته باشم. اما دلیل بر این نمی -

 حسم رو توی کارم مداخله بدم.

ام اشک دکیم نموندم که هنوز هم از دوری خانوادهمن مثل تو توی کو

 بریزم یا به یاد عشق دوران کودکیم زار بزنم.

دانا سر بلند کرد و مارن را نگریست. او بی هیچ واکنشی در صورتش 

 در حال نگاه کردن به نقشه بود.

کرد بعد از آن همه دست انداختن دانیال و مسعود، روزی دانا فکر نمی

که با زبان نیش دار و حرکات حرص درارش، او را  کسی پیدا شود

 دست بیاندازد و مسخره کند.

 مارن زیر لب گفت:

 دست باالی دست زیاده. -

 خونی؟تو فکر من رو می -

 مارن سر بلند کرد و نفس عمیقی کشید و گفت:



دانا. بهتره بچه بازیات رو بذاری برای یک وقت دیگه. در حال  -

محدوده. امروز عصر هیئت برای برگردوندنت حاضر وقت ما خیلی 

شن. پس بهتره، حتی اگر شده یک جادوی کوچیک دست به کار می

تونی یه بکنی. تو االن نه طلسم داری و نه کسی جلودارته. پس می

 جادوی کوچیک مثل جا به جا کردن وسایل روی میز رو انجام بدی.

 کنم... از کجا شروع کنم؟سعی می -

 جا کردن این گوی کوچیک.از جا به  -

هایش گذاشت. رو به دانا ای روی نقشهمارن یک گوی کوچک نقره

 گفت:

با خوندن ورد با نیروی ذهنیت. از هر روش که برات آسونتره گوی  -

 رو به حرکت در بیار.

 برای تو کدوم روش آسونتره؟ -

 برای من چندان فرقی نداره! خوندن ورد... -

 مارن رو به گوی گفت:

 ُمسسا. -

گوی به آرامی شروع به حرکت روی میز کرد و از یک سمت نقشه به 

سمت دیگر رفت. دانا محو حرکت گوی شده بود که مارن دستش را 

 روی گوی گذاشت و گفت:



 با تمرکز و حرکت دست. 

هایش در هوا گوی دستش را به آرامی برداشت و با تکان دادن انگشت

 به حرکت در آمد.

پس کشید و با نگاه به گوی و برق کهربایی که از مارن دستش را 

 شد گوی حرکت کرد.هایش ساطع میچشم

 کرد گفت:مارن خطاب به دانا که با تعجب نگاهش می

 .ها قدرت ذهنهتر از تمام ایناما مهم -

 چطوری؟ -

های معلّق در اتاقش خاموش شدند. مارن دستش را تکانی داد که چراغ

شد. او به کنار شومینه رفت و چوب باریک و  تاریکی به اتاق مسلّط

بلندی را از روی طاقچه برداشت. چوب را درون آتش گذاشت و 

 های روی طاقچه شومینه شد.مشغول روشن کردن شمع

 همزمان گوی روی میز به حرکت در آمد و در مسیر عالمت بی نهایت

 .به حرکت در آمد) ∞ ( 

 دانا پرسید:

کردن شمع هستی با قدرت ذهنت در حال  در حالی که مشغول روشن -

 کنترل گوی هستی؟ اونم تو یک مسیر مشخص؟

 این یعنی جادوی واقعی. -



 کنین؟شما از چوب جادوگری استفاده نمی -

 مارن آتش سر چوب را فوت کرد و با لبخند کجی گفت:

 منظورت ریموت کنترله؟ -

 

 ریموت کنترل؟ -

با کمک ابزار محدود کنیم و کنیم جادوگری رو ما داریم سعی می -

کارها رو با قدرت ذهن انجام بدیم. هنوز هم جادوگری رو با چوب 

دیم، اما اگر پیشرفت کنی نیازی به جادوگری توی دانشکده درس می

 استفاده از ابزار نداری.

کردی از ببینم دانا. تو زمانی که توی سرزمینت بودی و جادو می

 از ابزار؟ کردی یاقدرت ذهنت استفاده می

 از قدرت ذهنم. -

پس لطفا" توجه و تمرکزت رو از روی اشیاء و ابزار بردار و  -

 نیروی ذهنت رو به کنترل دربیار.

در هر حال تو جادوگر هستی. چه من بخوام چه نخوام. چه خودت 

باور کنی یا نکنی، قبال هم جادو کردی. بدون چوب جادوگری. تو 

 ه دست بگیری.اینجایی که کنترل قدرتت رو ب



دونی چقدر قدرتمندی. برای انجام جادو نیاز به آموزش تو خودت نمی

نداری. تو توی ذاتت این قدرت رو داری. تو فقط توان کنترل قدرت 

بیش از حدت رو نداری. باید روش کنترل قدرتت، و میزان کردنش 

 رو یاد بگیری.

 مارن! -

 

 مارن نگاه سردش را به دانا دوخت.

ام رو درش ای نداری که بتونیم خانوادههای شیشهون گویتو از ا -

 ببینیم.

 های تخیلی کودکانه؟جا مرکز داستاناین -

 پس شماها چی دارین؟ -

کنیم. توی دنیای ما جادو اصل هست اما از ابزار تخیلی استفاده نمی -

تونیم ماشین ترین شکل ممکن رو دارن. ما میجا ابزار سادهبینی اینمی

تونیم اداره پست و کنیم. مینده یا زمان بسازیم اما این کار رو نمیپر

 زنیم.تلگراف و مخابرات بزنیم اما نمی

 کنین؟پس چکار می -

کنیم ولی کاربردشون بهتر از ترین امکانات استفاده میما از ساده -

 وسایل پیشرفته شماست.



مین شما. پس چرا اون سوار نامه رو با اسب رسونده بود به سرز -

 چرا از یه روش آسونتر و سریعتر استفاده نکرد؟

شون با ما فرق داره. ها پریهای سفید هستن. پریان ذات و تواناییاون -

 قدرت دارن اما قدرتشون با ما فرق داره.

 یعنی چطوری؟ -

ها از قدرتشون برای محبت، دوستی، مسائل لطیف استفاده اون -

کنن. ما از ابزار ساده ی استفاده نمیها از هیچ ابزارکنن. اونمی

 تره.های برتر شما قویکنیم اما قدرتشون از تکنولوژیاستفاده می

 شه مثال بزنی؟می -

 ها را روشن کرده بود برداشت و گفت:مارن چوبی که با آن شمع

 بینی؟تو چی می -

ها رو روشن یه تیکه چوب خشک باریک و بلند که باهاش شمع -

 کنی.می

 قدرت یک پری در این حده! -

مارن چوب را روی میز گذاشت و دستش را با فاصله، روی تکه 

چوب تکان داد. کمی بعد آن تکه چوب خشک جان گرفت و برگ و 

 گل داد.

 مارن چوب را بلند کرد و گفت:



بخشن، اما کنن، خشکی رو جان میپریهای سفید ویرانی رو آباد می -

 ما...

 شما چی؟ -

 

را که تبدیل به یک شاخه پر از برگ و گل شده بود  مارن چوبی

برداشت و دستش را محکم روی آن کشید. گل و برگها ریختند و به 

شکل قبل بازگشت. مارن دوباره دستش را محکم روی چوب کشید و 

آن را تبدیل به یک نیزه کرد. دوباره دستش را برگرداند که تبدیل به 

رویش کشید و تبدیل به یک  یک فلوت چوبی شد. دوباره دستش را

عصای بلند شد. باز هم دستش را برگرداند و آن را تبدیل به یک وردنه 

کرد. دوباره دستش را برگرداند و آن را تبدیل به یک کمان کرد. وقتی 

 دستش را برگرداند دوباره همان چوب نازک و بلند شد.

 مارن چوب را به دست دانا داد و گفت:

سازیم. هر ابزاری که الزم باشه. روش و قدرت میما از جادو ابزار  -

 ما فرق داره.

 حاال متوجه شدم. -

 پس اگه متوجه شدی یه غلطی بکن شاید جلوی انتقالت رو گرفتی. -

 کنی.تو به من توهین می -

 مارن به کنار آینه رفت و گفت:



کنیم که فیگور بگیریم و ما توی دنیای خودمون فقط به آینه نگاه نمی -

تونیم مدل بنازیم. بعد با خودمون فکر کنیم که می ه خوشگلیامونب

 خوشگلی بشیم.

 

دانا از نیش کالم مارن خسته شده بود. سرش را به چپ و راست تکان 

 داد. مارن ادامه داد:

سازیم. برای نگاه کردن به آینده. برای دیدن ما از آینه ابزار می -

 همه. برای دیدن گذشته.چیزهایی که باید ازشون باخبر بشیم و م

 

او دستش را روی آینه گذاشت. درون آینه موج افتاد و تصویر به 

 لرزش در آمد. کمی بعد تصویر دانیال در آینه ظاهر شد. 

 

ی تونه این کار رو انجام بده. چون این یک آینههر کسی نمی -

معمولیه. باید قدرت درون و قدرت ذهن قویی داشته باشی تا بتونی 

 یر مورد نظرت رو درشون ببینی. تصاو

 

دانا جلو رفت و با دیدن تصویر دانیال بعد از پنج سال قلبش به تپش در 

اش پیچید. زد که درد در سینهاش میآمد. قلبش آنقدر محکم سر بر سینه

 اش گذاشت و فشرد. با اندوه زیر لب گفت: دستش را روی سینه



 دانیال.  -

ش بود. روی ویلچر نشسته بود و داشت دانیال در کشوری غیر از وطن

 رفت. طول خیابان را به سمت ایستگاه پیش می

کمی بعد یک تاکسی ایستاد و راننده به او کمک کرد تا سوار شود. 

طولی نکشید که تصویر محو شد. دانا دو دستش را روی آینه گذاشت و 

 هیجان زده گفت:

 دانیال... نه... برگرد... لعنتی برگرد.  -

 ریه کرد. رو به مارن فریاد زد:و گ

 تصویر رو برگردون.  -

 باید خودت امتحان کنی و یاد بگیری. -

 

های بریده دانا غمگین و عصبی چند لحظه مارن را نگریست. نفس

هایش را داد. آنقدر دندانبریده و پربغضش خبر از حال خرابش می

 روی هم فشرد که فکش درد گرفت.

های روشن و دریایی خود را نگریست. پلک چشمرو به آینه چرخاند و 

 هایش غلتیدند.هایش به سرعت روی گونهزد و اشک

هایش را از صورتش زدود و و آه کشید. خطاب سریع با ساعدش اشک

 به مارن گفت:



دم. درست وقتی که بهم نیاز خیلی بدجنسی. به وقتش جوابت رو می -

 کنم.داشته باشی حتی نگاهت نمی

سکوت دانا را نگریست. در نهایت بدون نشان دادن مارن در 

 العملی از خودعکس

 

ها نگاه کرد. دانا هم به به سراغ میزش رفت و چند لحظه به نقشه

 تصویر غمگین خود در آینه خیره بود.

هایش را روی میز ستون کرد و به فکر مارن نفس عمیقی کشید دست

 فرو رفت.

 د سربلند کرد و خطاب به او گفت:تر شچند دقیقه بعد که دانا آرام

 بیا درس رو تموم کنیم چون وقتت خیلی کمه. -

 خوام برگردم.من می -

مارن با یأس به دانا نگاه کرد. از دست این پسر لوس و لجباز به ستوه 

 آمده بود. 

هایش را در موهایش فرو برد و نگاهش را به سقف آهی کشید و دست

 دوخت. زیر لب گفت:

 و چکار کنم؟ من با ت -

 دانا سمت در رفت و گفت:



 مونم امشب من رو برگردونن. منتظر هیئت می -

دانا به در رسید. خواست آن را باز کند. اما قفل بود. مارن به کنار 

 پنجره رفت و بیرون را نگریست. دانا با حرص داد زد:

 این در چرا قفله؟  -

 د گفت:کرکه داشت سربازهایش را نگاه میمارن در حالی

گردی به سرزمینت. اما این رو بدون، تا گوش کن، تو امشب بر می -

تونی به جا نمیجا یاد نگیری قدرتت رو کنترل کنی، اونوقتی که این

 دانیال کمک کنی. برگشتنت بی فایده است.

 تونی تونی کنترلش کنی. میتونی جادو کنی، اما نمیمی 

تونی ونیم به تو آموزش بدیم. میتقوی باشی اما نه در حدی که ما می

اش به دانیال کمک کنی اما نه در حدی که بتونی، کمکش کنی تا حافظه

که بتونی انرژیت تونی کمکش کنی اما نه طوریرو به دست بیاره. می

 رو بهش منتقل کنی تا بتونه دوباره راه بره.

، تو قدرت داری. اما اساتید مورد نیازت برای آموزش کنترل قدرتت

دانستن اوراد برتر، سلوک، بازگشت قدرت ذهن خوانیت، خواندن خط 

های جادوگری، علم انجام طلسم و باطل کردنش و... همه و و کتاب

تونی یادش بگیری. رفتنت بازگشتی نداره. جا میهمه پیش ماست و این

چون دیگه پاینکاونی وجود نداره تا جادوگر بخواد خودش رو درش 

 تقویت کنه.



ه تصمیم نهاییت رو بگیری. چون رفتنت فقط دلتنگیت رو از بین بهتر

 بره، اما پشیمونی بزرگی برات به دنبال داره.می

تو و دانیال با شیاطین درگیر شدین و اونا تا انتقام نگیرن و اون 

کنن. پس وسایلی که پیشتون دارن رو ازتون پس نگیرن رهاتون نمی

چیزی یادش نیست، و تو تا زمانی  بدون دانیال تا زمانی در امانه که

هات به حد کافی نیستن... حاال در امانی که اینجایی. چون قدرت

 تونی بری. به قول خودتون خیر پیش.می

 

درب اتاق باز شد. دانا به مارن خیره بود. حرفهای او ذهن و جان و 

دانست مارن از شد. میدلش را به چالش کشیده بود. داشت دیوانه می

بافد. او خود را در مقابل مشکالتی زند. یا دروغ نمیرف نمیخود ح

 دید کهمی

 

خواست بیشتر زد. دلش میها حرف میمارن به وضوح داشت از آن

کند. حرفش را دانست مارن بیشتر از آن صحبت نمیبداند. اما می

 آید.زند و وقتی سکوت کرد دیگر کالمی از دهانش بیرون نمیمی

 

روی گرداند و تخس از در بیرون رفت. مارن رویش را با این حال 

سمت درب چرخاند و جای خالی دانا را نگریست. برگشت و 

هایش را روی درگاه پنجره گذاشت و به آسمان نگاه کرد و زیر دست

 لب گفت:



چرا من؟ چرا باید من مجبور شم با این بچه سر و کله بزنم. چرا  -

تصمیم بگیرم و زودتر تکلیف  ترس و خودخواهی اجازه نداد درست

 پاینکاون مشخص بشه. اشتباه از من بود؟ من اشتباه کردم پدر؟

ای در ذهنش هایش را بست. کلمهمارن سرش را پایین گرفت و پلک

 نقش بست و صدایی در سرش پیچید که گفت:

 سرنوشت. -

 مارن آهی کشید و پلک گشود.

 

خارج  دانا با سرعت در حالنگاهش به حیاط بزرگ قلعه افتاد که دید 

جاست. نگاهش را در میان سربازهایش گرداند و در آخر شدن از آن

 آنجل را دید.

 زیر لب گفت:

 اَسیگویه.-

آنجل سرش را سمت پنجره اتاق مارن چرخاند و بعد به دنبال دانا دوید 

 و از قلعه خارج شد.

 آنجل در پی دانا دوید و خود را به او رساند و گفت:

 انا. برگرد قلعه. امروز حق خروج از قلعه رو نداری.د -

 



شد. آنجل دست انداخت و مچ دانا با ناراحتی، از قلعه دور و دورتر می

 دست او را گرفت و کشید.

اش عصبی بود و غم در صورتش دانا به سمت آنجل برگشت. چهره

 زد.موج می

خیس زد صورتش بار پلک میهایش لبالب اشک بود و اگر یکچشم

 شد.می

 

 آنجل متعجب گفت:

 تو رو اذیّت کرده؟ اتفاقی افتاده؟ باز هم مارن -

 هایش را تمیز کرد و گفت:دانا با ساعدش چشم

 خوام تنها باشم. نه. چیز مهمی نیست. فقط می -

 تو تا روشن شدن تکلیفت حق تنها موندن نداری. خطرناکه. -

 

 دانا داد زد:

 دید کنه آنجل؟تونه من رو تهچه خطری می -

در همین حال بود که یک حیوان عجیب و بزرگ از الی درختان به 

 بیرون دوید و قبل از این



 

که آنجل حرکتی از خود نشان دهد، با سر به بدن آنجل زد و او را چند 

 تر پرتاب کرد. متر آن طرف

 دانا فریاد کشید:

 آنجل!  -

خرناس کشید. دانا ترسیده فرش رو به دانا کرد و حیوان کنار راه سنگ

رفت. به حیوان نگاه کرد. حیوان روی چهار دست و پایش راه می

پاهای قطوری داشت و بدنی شبیه به شیر. سرش به نسبت بدنش 

هایش ریز و سیاه بودند. دو گوش کوچک و گرد کوچک بود. چشم

داشت که باالی سرش بودند. بینی پهن و سیاه و مربع شکلی داشت. 

های سیاهش بیرون زده بود و پوست ضمختش ای نیشش از لبهدندان

 زرد رنگ بود.

 

انداخت. دانا نگاهش را کشید و سرش را باال و پایین میخرناس می

سمت آنجل گرداند که روی زمین افتاده بود. دو نفر از سربازهای قلعه 

 آمدند.خنده کنان از مسیر قلعه سمت پایین می

 ط دانا و آنجل هر دو با هم داد زدند:با دیدن آن حیوان و شرای

 .سیلفاش -



سیلفاش نام حیوانی بود که مقابلشان ایستاده بود. حیوان سر چرخاند و 

 با دیدن آن دونفر سرش را تکان محکمی داد و نعره کشید.

یکی از سربازها ترسیده، مشتش را به سمت آسمان باال برد و باز 

د و چند ثانیه بعد صدای بلند کرد. نور قرمز رنگی در آسمان ساطع ش

 کرنا در آن منطقه پیچید.

حیوان به سمت سربازها حمله کرد. آن دو پا به فرار گذاشتند. اما 

ای به اولی زد و او را به سمتی ها رسید. با سرش ضربهسیلفاش به آن

 پرتاب کرد و دومی را زیر پایش لگد کرد.

سر آنجل را از روی زمین دانا به سمت آنجل دوید و کنار او زانو زد. 

 بلند کرد و او را برگرداند.

 کرد.پیشانی او زخم شده بود و داشت خونریزی می

 فریاد زد:

 آنجل. آنجل بیدار شو. -

 او را چند بار تکان داد اما به هوش نیامد.

 از سمت قلعه مارن و سربازانش سوار بر اسب آمدند.

کرد. سرش را به چپ  حیوان به سمت دانا چرخید و چند لحظه نگاهش

های گرد و راست تکان داد و به سمت دانا دوید. دانا هراسان و با چشم

 کرد.کرد و نزدیک شدنش را تماشا میبه آن موجود مخوف نگاه می



 مارن از پشت شمشیرش را در آورد و فریاد زد:

 دانا فرار کن.  -

 اما دانا نشنید. 

د که به دانا برسد. دانا در سیلفاش دهانش را گشود و چیزی نمانده بو

 لحظات آخر پلک بست و دستش را سمت سیلفاش گرفت و فریاد زد:

 ایلدل اوسکودو -

سپری نامرئی روی دانا و آنجل کشیده شد. سیلفاش به آن دو رسید. 

ی محکم سرش را به سمت دانا پرتاب کرد. اما سرش با یک ضربه

ک آن پاهای عقبش شیء محکم نامرئی برخورد کرد و باعث شد در ی

تر طرفاز زمین فاصله بگیرد و به هوا پرتاب شود و چند متر آن

 روی زمین بیفتد. برخوردش با زمین صدای بلندی ایجاد کرد.

دانا پلک گشود و پشت سرش را نگاه کرد و دید سیلفاش روی زمین 

 افتاده و سعی دارد برخیزد.

از روی اسبش خیز  مارن با اسبش به سرعت از کنار دانا عبور کرد.

 برداشت و پایین پرید و شمشیرش را درون گردن سیلفاش فرو کرد.

های شدید افتاد. اما مارن به شدت سیلفاش نعره کشید و بدنش به تکان

شمشیرش را فشرد و بعد شمشیر را محکم سمت خود کشید و برش 

 عمیقی ایجاد کرد.

 خون سیاه سیلفاش به صورتش پاشید.



 کرد و از تکان خوردن ایستاد.  ایسیلفاش ناله

 مارن شمشیر را پس کشید و از جایش بلند شد.

چند لحظه به سیلفاش نگاه کرد و بعد چرخید و به سمت دانا و آنجل 

 برگشت.

 

کنار آن دو زانو زد و سر آنجل را از آغوش دانا بیرون کشید و 

 ساعدش را روی پیشانی زخمی آنجل کشید و گفت:

 آنجل... آنجل. -

 دستش را روی صورت او کشید و دلواپس باز هم صدایش زد.

 اما باریکه ی خون از گوشه لب آنجل راه گرفت. 

 مارن با دیدن این صحنه خطاب به دانا فریاد کشید:

 من به تو گفتم نزدیکم بمون. گفتم از قلعه خارج نشو. -

 هایش را زیر بدنهای مارن نگاه کرد. مارن دستدانا در بهت به چشم

 آنجل انداخت و او را بلند کرد.

 آنجل را روی اسبش گذاشت و خطاب به آلن گفت:

 دانا رو برگردون قلعه. -



 و از میان جمعیّت سربازها و جادوگرها رد شد و به سمت قلعه تاخت.

 

وقتی همه وارد قلعه شدند، دانا با بیچارگی پای دیوار راهرو نشست. 

 یش را دور زانوهایش انداخت.هاسرش را به دیوار تکیه داد و دست

 دکتر با سرعت از انتهای راهرو آمد و وارد اتاق شد.

 کمی بعد آنا و پدر و مادرش به همراه شاه سایرن آمدند. 

 همه وارد اتاق شدند و آنا به سراغ دانا آمد و گفت:

 تو حالت خوبه؟  -

هایش را روی صورت دانا جواب نداد. آنا روی پاهایش نشست و دست

 زده دانا گذاشت و گفت: یخ

 تو حالت خوب نیست. -

دانا دست آنا را کنار زد و از جایش بلند شد و به جلوی اتاق آنجل 

رفت. خواست وارد شود که مارن با آن هیکل بزرگ و چهره در هم و 

 اش بیرون آمد و بادیدن دانا گفت:عصبی

 کجا؟ -

 خوام آنجل رو ببینم.می -

 خوای ببینیش؟ه کشتن بدی. حاال مینزدیک بود تو اون رو ب -



 خوام ببینم حالش چطوره؟باید ببینمش. می -

حالش اصال خوب نیست. خونریزی داخلی داره. هیچ کاری هم از  -

 دستت بر نمیاد.

 من فقط... -

 شدی. تو فقط چی؟ تو فقط نباید از قلعه خارج می -

 دانا بغضی را گره شده در گلویش حس کرد. به سختی گفت:

دار بودم. خواستم یه خورده تنها باشم. من فقط از دوری دانیال غصه -

 انتظار نداشتم آنجل بیاد دنبالم.

دو سربازم رو به خاطر سهل انگاری تو از دست دادم و سردارم تو  -

ذارم، ات نمیشرایط بدیه. دعا کن بالیی سرش نیاد. چون خودم زنده

 دانا!

 ریاد کشید.مارن اسم دانا را در صورت او ف

هایش را روی هم فشرد. مارن چند ثانیه دانا از صدای فریاد مارن پلک

چهره پشیمان دانا را نگریست و بعد رویش را گرفت و پر غصه و 

عصبی از دانا دور شد. بدون مکث در راه رفتنش سرش را کوتاه 

 برای آنا فرود آورد و از او هم گذشت.

اه کرد. وقتی در پیچ راهرو پیچید آنا با نگرانی دور شدن مارن را نگ

 آنا خطاب به دانا گفت:



 ده.نگران نباش. دکتر نجاتش می -

قرار بود و دلگیر. دلگیر از خود، از سرنوشت، از اتفاقی که دانا بی

برای آنجل افتاده بود. اشک از گوشه چشمش چون مروارید غلتید و 

 پایین افتاد.

اشت. به اتاق مارن رفت و روی راه افتاد و آنا را پشت سرش تنها گذ

خواهی به مارن بدهکار دانست یک  معذرتتخت خود نشست. می

 شد تا او برگردد.. پس باید منتظر میاست

مارن در حیاط قلعه مشغول قدم زدن شد. بعد هم به سراغ اسبش رفت 

 و آن را به اصطبل هدایت کرد.

. مشغول قشو زدن زین را از اسب باز کرد و بعد دهنه اش را جدا کرد

 اسب شد. اما تمام ذهنش درگیر حال آنجل بود. 

ای را به خاطر آورد که سیلفاش به آن دو حمله ور شد. به یکباره لحظه

اش را بزند دانا با گفتن ورد ایلدل خواست ضربهزمانی که می

 اوسکودو از خود و آنجل محافظت کرده بود. 

دانشکده جادوگری در  این وردی بود که دانشجوهای رده باالی

کنند و انجامش هایشان برای تشکیل سپر دفاعی از آن استفاده میکالس

 جزو امتحانات سختشان بود. 

ها آن ورد را تمرین کرده دانا آنقدر دقیق انجام داده بود که گویی سال

 اَست. 

 سرش را سمت درب اصطبل چرخاند و زیر لب گفت:



 یک ترس. پوزخندی زد. اون نیروش برگشته. طی یک شوک، -

 

 دوباره مشغول تیمار اسبش شد.

ساعاتی از شب گذشته بود که یکی از خدمتگزاران قصر خود را به 

 مارن رساند و بعد از ادای احترام گفت:

 جناب مارن، هیئت منتظر شما هستن. -

 مارن سر تکان داد و گفت:

 تونی بری.می -

 کمی بعد حرکت کرد و به درون قلعه رفت.

ود را به اتاقش رساند و وارد شد. دانا را حاضر و آماده نشسته بر خ

 ی تخت دید.روی لبه

هایش را به هم قفل کرده بود و ساعدهایش روی زانوهایش او دست

 قرار داشت. دانا سر بلند کرد و رو به مارن با صدای غم زده گفت:

کنترل جادو  خوام بمونم. باید بمونم. به خاطر دانیال. باید بهممن می -

 کنم.رو یاد بدی. من هم به تو کمک می

 



مارن نگاه سنگینش را از دانا گرفت و سرش را آهسته به چپ و 

 راست تکان داد.

ای دورش کشیده شد و به گوشه اتاقش رفت و دستش را تکان داد. پرده

ای که پرده به آن وصل بود هایش را روی میلهبعد از چند لحظه لباس

 طولی نکشید که صدای ریزش آب به گوش رسید.انداخت. 

 ای که دور خود پیچیده بود بیرون آمد.چند دقیقه بعد مارن با حوله

دانا به عضالت پیچ در پیچ او نگاه کرد و در ذهنش اندام ورزیده او را 

 ستایش کرد. مارن برای خود لباس برداشت و مشغول پوشیدن شد.

جره اتاق او ایستاد و تاریکی مطلق را دانا از جایش بلند شد و مقابل پن

 نگاه کرد.

 زیر لب گفت:

گردونم. به هر قیمتی. فقط دقیق بدونم چی به روشنایی رو بر می -

 چیه!

هایش را درون موهای خیسش کشید مارن به جلوی آینه رفت و دست

 که در دم خشک شدند.

 ها را باالی سرش بست.موهایش را شانه کشید و نصف آن

هایش را روی را از روی صندلی برداشت و پوشید. تّرهردایش 

 نگریست ایستاد. هایش مرتب کرد و رو به دانا که داشت او را میشانه



 دانا با اندوه گفت:

خواستم آنجل آسیب ببینه. یا سربازهات جونشون من رو ببخش. نمی -

 رو از دست بدن. اون هم به خاطر حماقت من.

کنه. سربازهای من چیزی رو عوض نمی خواهیگاهی اوقات معذرت

شن. من خودم رو در قبال جون افرادم مسئول دوباره زنده نمی

شه... اگر اونا نبودن ممکن بود دونم. اما دیگه چیزی عوض نمیمی

 جونت رو از د

 

ست بدی. شانس آوردی که جادوی خطر انجام دادن. اون هم قبل از 

 مرگشون. 

 ریخت. نفس عمیقی کشید و گفت:های دانا فرو اشک از چشم

تونم درست کشه و این دیوونه ام کرده. نمیبرادرم داره زجر می -

خواستم کاری کنم که آنجل آسیب ببینه. اون تنها تصمیم بگیرم. نمی

کسیه که من توی این سرزمین هر وقت باهاش حرف زدم احساس 

 خواستم. عمدی نبود. آرامش کردم. این رو براش نمی

با شنیدن حرفهای دانا دو احساس متناقض پیدا کرد. هم خوشش  مارن

 فهمید چرا! آمده بود و هم نیامده بود. خودش هم نمی

 با این حال گفت:



هات یا وقتی یک جایی به مقامی رسیدی، تونستی در قبال زیر دست -

دوستانت احساس مسئولیت کنی، به خاطر اشتباهی که در حقشون 

ه براشون پیش اومد، تونستی غمگین بشی، یا به کردی، و یا مشکلی ک

شه گفت تو مردم دوست و وطن دوستی و الیق قولی وجدان داشتی، می

 پست و مقامت هستی. 

همین که اشتباهت رو پذیرفتی کافیه. بهترین راه جبرانش هم تکرار 

 نکردن اون اشتباهه.

 دانا سرش را باال و پایین انداخت و گفت:

 متوجهم.  -

 راه بیفت.  پس -

 مونم؟ من می -

 باید برای هیئت جادو کنی.  -

 من امروز با جادو جلوی اون موجود عجیب غریب رو گرفتم.  -

 متوجه سپری که ساختی شدم. مهم اینه که االن بتونی جادو کنی.  -

 ایش را برداشت و گفت: مارن برگشت و از روی میز گوی نقره

 بریم.  -

آد و ابهت خاصی ندیده بودمت. خیلی بهت میتا به حال توی ردا  -

 داری. 



 لباس رزم زیباتر از این رداس.  -

 هر دو راه افتادند و راهروهای قلعه را پشت سر گذاشتند. 

ی جادوگرهای بزرگ از چند دقیقه بعد وارد سالن شدند. تقریباً همه

 اش، ویلیام، کاین، آلن و بقیه هم حضورجمله شاه سایرن و خانواده

 داشتند. 

مارن تعظیم کرد و به کنار شاه سایرن رفت و در گوش او چیزی 

 گفت. شاه سایرن نگاه تفهیمی به مارن کرد و سر فرود آورد. 

 مارن عقب کشید و در جایگاه خود ایستاد. 

خیال انجام رسومات و کارهای اولیه شد و دست به دانا طبق معمول بی

ایستاده بود و بقیه را نگاه سینه در سالن نزدیک به درب خروجی 

 کرد. می

شاه سایرن ته عصایش را چند بار زمین کوبید و صدای تق تق ایجاد 

 شده باعث شد همه به او توجه کنند. 

 او گفت:

های مستند به این سرزمین دانای عزیز. ما تو رو طبق پیشگویی -

سرنوشت ای به کمک به ما نداری. که تو عالقهفراخواندیم. اما مثل این

 هم طوری خواست که ما نتونیم جادوی تو رو ببینیم. 

 



اومدن تو به سرزمین پاینکاون چیزی جز دوریت از خانواده و رنج 

تنهایی چیزی برات در بر نداشت. به همین دلیل ما از تو عذرخواهی 

تونی وسط سالن بایستی و بعد از خوندن ورد تو به کنیم. میمی

 ن محلی که ازش اومدی برگردی. سرزمین خودت، دقیقا همو

باره نقش و نگار شاه سایرن ته عصایش را روی زمین کوبید. به یک

ای در هم های دایرهطالیی رنگی روی کف سالن ایجاد شد و طرح

 پیچیدند و روی زمین شکل گرفتند. 

 ی کوچکتر که وسط بود، اشاره کرد و گفت:شاه سایرن به دایره

 ی وسط بایست. ل دایرهلطفاً بیا جلو و داخ -

دانا جلو رفتو درون دایره وسط ایستاد. آنا با حال دگرگون و اندوهناک 

 هایش را گرفته بود. به دانا خیره بود. بغض کرده بود اما جلوی گریه

 شاه سایرن پرسید:

 خوای از کسی خداحافظی کنی؟ دانا! نمی -

 دانا با جدیّت گفت:

 نه!  -

 :شاه سایرن خندید و گفت

 تا این حد از ما دلزده ای؟  -

 هایش انداخت و گفت: دانا قوسی به لب



 ام. من آماده -

های مخصوص خودشان برای جادوگرها خواستند به درون دایره

 خواندن ورد انتقال بروند که مارن گفت:

 صبر کنید.  -

 همه رو به سوی مارن کردند. مارن دستش را باال برد و گفت:

 با خودت ببر. این رو از من یادگاری داشته باش.  این گوی رو هم -

و بعد در کسری از ثانیه حالت پرتاب به خود گرفت. گوی را با قدرت 

سمت صورت دانا پرتاب کرد. دانا ناخواسته دستش را سمت مارن و 

 مسیر پرتاب گوی گرفت و گفت:

 ریترنو -

و گوی با سرعت بیشتر سمت خود مارن برگشت. مارن سرش را 

 زدید و گوی به دیوار پشت سر او برخورد کرد و در آن فرو رفت.د

 ای گفتند. آنا با صدای بلند گفت:کشیده« اُه»همه با هم  

 تو جادو بلدی؟ -

و باعث شد سکوت بهت آلود جمع شکسته شود و همه با هم مشغول پچ 

 پچ شوند.

 



دانا دستش را مشت کرد و دست دیگرش را روی آن گذاشت و میان 

 اش  فشرد.نهسی

 هایش را به هم زد و او را تشویق کرد.ایگور دست 

کم همه یک دست او را تشویق کردند جز اِورت و پدرش ویلیام. هر کم

 دو با نگاه خاصی همدیگر را نگریستند.

 وقتی سالن ساکت شد، ویلیام گفت:

 شده.جناب سایرن. من ذهنم درگیر دو سوال مهم  -

 و اون؟ -

ر توانایی جادو داشت چرا تا به حال، تا به امشب که قصد اگر این پس -

برگردوندنش رو داشتیم، هیچ جادویی نکرد؟ و جناب مارن. اگر 

توانایی کمک به این پسر رو داشت چرا پنج سال تمام لفتش داد و 

 باعث شد پاینکاون هر روز بدتر از روز قبل بشه؟

ریست. شاه سایرن لبخند مارن به دانا نگاه کرد و بعد شاه سایرن را نگ

 ای زد و خطاب به دانا گفت:دل گرم کننده

ای بود. شنیدم امروز در برابر حمله سیلفاش از حرکت مسحور کننده -

 خودت و آنجل مراقبت کردی. تونستی سپر دفاعی

 

 بسازی.



 بله. -

هات و شاید امروز زمانش رسیده که شروع کنی به تقویّت قدرت -

 نحوه کنترلشون.

 ه سایرن لبخند زد و گفت:شا

اونقدر سریع و باقدرت حمله مارن رو جواب دادی که اگر به اندازه  -

 داد.ای نبود حتما سرش رو به باد میکافی حرفه

 دانا لبخند زد و مارن را نگاه کرد.

 شاه سایرن رو به مارن گفت:

مارن عزیز! به خاطر این پنج سال که به درستی از جادوگر مراقبت  -

دی ازت ممنونم. امیدوارم از این به بعد هم آموزشش رو خودت به کر

 عهده بگیری و بتونی کمکش کنی.

مارن سر فرود آورد. شاه سایرن به این شکل اعتماد خود به مارن را 

 اعالم کرد.

 شاه سایرن رو به دانا گفت:

 خوای بمونی یا نه؟من باز هم نظر تو رو نپرسیدم. آیا تو می -

 نگاهی سمت مارن انداخت و گفت:دانا نیم



تنها چیزی که باعث شد بخوام بمونم، جناب مارن و حرفهاشون بود.  -

دلسوزیشون برای پاینکاون و احساس  مسئولیتشون در برابر ملتشون، 

بسیار قابل تحسینه. پیشگوییشون هم از آینده در مورد زندگی شخصیم 

 بمونم. مزید بر علت شد تا بخوام باز هم صبوری کنم و

این خیلی خوبه. ما هم خوشحالیم که کنار ما در قلعه گریف می  -

 مونی.

دانا سر فرود آورد. کسی به سایرن نزدیک شد و در گوش او حرفهایی 

 زد.

ویلیام نگاه خشمگینش سمت دانا بود و این نگاه از چشم مارن دور 

 نماند.

 سایرن لبخند مهربان دیگری زد و گفت:

 خوب امشب بود.این سومین خبر  -

های دانا بود. خبر دوم در مورد خبر اول، در مورد برگشتن قدرت

موندگار شدن دانا کنار ما بود. و خبر سوم، مربوط به بانو آنجل هست. 

 خوشبختانه حالشون خوبه و به هوش اومدن.

دانا با شادمانی لبخند زد و نگاهش را سمت مارن چرخاند. مارن نفس 

 کشید. عمیقی از سر آسودگی

 



ای که شناخت. هم برای ماندن دانا و هم برای آیندهآنا سر از پا نمی

 گویی شده بود.پیش

یکی به نزد شاه سایرن دستور پذیرایی داد و سالن شلوغ شد. همه یکی

دانا رفتند و به او تبریک گفتند. حتی کسانی که او را در اتفاق افتادن 

ها با او بد و یا دور از مدت دیدند و حتیگویی غلط دخیل مییک پیش

 ادب رفتار کرده بودند. 

 با این حال دانا به همه لبخند زد و تشکر کرد. 

در تمام مّدت مارن او را زیر نظر داشت. با اینکه با کاین صحبت 

داد اماحواسش به کرد و یا جواب کنجکاویهای ایگور را میمی

 رفتارهای دانا بود. 

هم دوست داشت باشد و هم دوست داشت رفتارهای همان پسری که 

 برود و پیدایش نشود. 

 پسری که به سختی با حضورش کنار آمد. 

وقتی دور دانا خلوت شد آنا به سمتش رفت تا به او تبریک بگوید و با 

 صحبت شود اما اورت جلوی راهش را سد کرد و گفت:او هم

 سرورم، دوشیزه آنا.  -

 ردی زد. آنا به ناچار ایستاد و لبخند س

 تونم مزاحم اوقات شما بشم؟ می -



 آنا لبخندش را به سختی کش داد و گفت:

 اگه امکان داره فعال برای تبریک به سراغ دانا برم!  -

اون که قراره از این به بعد توی قلعه پرسه بزنه. پس چطوره تبریک  -

کنم کار گفتن بهشون رو به وقت دیگه موکول کنین. در ضمن فکر می

نوازی آد تا از مهمانپسر دور از ادبه که خودش به سراغ شما نمی این

 شما تشکر کنه.

 آنا لبخندش را جمع کرد و گفت:

 کسی از این پسر پذیرایی نکرد بلکه به طی کشیدن واداشتنش. -

 

 پس بهتره از سر راهم برین کنار تا به کاری که باید انجام بدم برسم.

 کنار برود.او حرکت کرد و اورت مجبور شد 

با نگاه خشمگینش آنا را نگاه کرد که با رسیدن به دانا با سخاوت خندید 

 و به او ماندنش را تبریک گفت و برایش آرزوی موفقیّت کرد.

اِورت به کنار پدرش برگشت و از روی میز یک جام پر از نوشیدنی 

 برداشت و آن را سر کشید.

 ویلیام با عصبانیّت زیر لب غرید و گفت:

بهتره کمی حواست رو جمع کنی و رفتارت رو دلبرانه تر کنی. از  -

 ات.دست دادن آنا یعنی از دست دادن آینده



من مطمئنم تو مثل من عرضه جادوگری با قدرت رو نداری حداقل 

ات رو با به دست آوردن آنا تضمین کن. چند ساله نتونستی جایی آینده

 ق دل بسته.تو دلش باز کنی و آنا به این پسره ی احم

اِورت سرش را با حرص تکان داد و نگاهش را سمت دانا چرخاند که 

 کرد.ای او را تأیید مینگریست و حرفهداشت با لبخند، آنا را می

 کنم.من از رفتار آنا تعجب می -

 چرا؟ -

 ده.ای به آنا نشون نمیچون اون پسر، تو خودش هیچ عالقه -

داره یا نه! مهم اینه که آنا به اون مهم نیست که اون آنا رو دوست  -

آره. مشکل بعدی تو هم عالقمنده. آنا هر چیز رو که بخواد به دست می

تونه دلیل اینه که دانا به ماُرن نزدیکه. همین نزدیکی دانا به مارن می

مهمی باشه که پدر آنا و شاه سایرن دلشون بخواد آنا رو به همسری 

ها، اگر دانا نجات بخش سرزمین ی اینهتر از همدانا در بیارن . مهم

شه ی قهرمانی تبدیل میجادوگران و پریان و جنیان باشه، به یک چهره

 چرخه.ها میو تا ابد و نسل به نسل اسمش روی زبان

هایی در مورد خودش، جادوش، نجات دادن پاینکاون، ها و مقالهکتاب

 شه.وفاداریش به گریف نوشته می

ه دلشون نخواد نسلشون از این جادوگر بزرگ ادامه پس چه دلیلی دار

 پیدا کنه!



پس با این تفاصیل باید به فکر چاره باشیم. اِورت! اگر نتونی آنا رو به 

 ای نخواهی داشت.دست بیاری هیچ آینده

 ات رو تضمین کنی.بهتره به شکلی به شاه متّصل بشی تا آینده

 را روی میز زد. هایش را روی هم فشرد و جام دستشاِورت لب

 آهی کشید و گفت:

 دونم چطور بهش نزدیک بشم!این دختر خیلی نفوذ ناپذیره و من نمی -

 ویلیام با عصبانیت و حرص غرید:

بینی که این دیگه مشکل توئه. اون چندان هم نفوذناپذیر نیست. می -

کنه و نرم و لطیف برای رسیدن به دانا چطور رفتارش تغییر می

 شه!می

 

 ورت!اِ  -

اورت و ویلیام از جا پریدند و به عقب برگشتند. مارن در حالی که 

هایش کرد. لبهایش را پشتش نگه داشته بود داشت نگاهشان میدست

زمان لبخند کوتاهی زد. برای ویلیام کوتاه سر را روی هم فشردو هم

 فرود آورد که پدر و پسر هم به احترام سر فرود آوردند.

ی پلکش ی ویلیام چرخید و ناخواسته گوشهچهرهمارن نگاهش سمت 

 کرد.پرید. انگار عصبی بود و به سختی خود را کنترل می



 با این حال رو به اِورت گفت:

های فوق جادو گرفتی خیلی راضی بودم. از امتیازاتی که توی کالس -

 تقریباً تمام استادان ازت راضی بودن.

 اِورت سر فرود آورد و گفت:

کنم جناب مارن. شما هم یکی از همون استادان خوب بودین میتشّکر  -

 که من جادو رو پیششون خوب یاد گرفتم. 

 ویلیام زیر لب گفت:

 شه گفت موفّقه، که بتونه با قدرت جادوگری کنه! البته وقتی می -

طور که هوش و ذکاوت همه با قدرت همه به یک اندازه نیست. همون -

ها وشی سرشاری داره که تونست اون کالسهم فرق داره. پسر شما ه

 رو بگذرونه. 

 پس بهتره به جای دیدن نکات منفی، نکات مثبت رو تقویّت کرد. 

 های او دید. مارن رو به اِورت کرد و لبخند را روی لب

 ادامه داد:

تونم ازت درخواست کنم فردا توی زمین بزرگ مسابقه باشی؟ می -

 اگر کار مهّمی نداری! 

 سرخوش از اِورت



 

 حرفهای مارن سر تکان داد و گفت:

 چرا که نه! حتما. چه ساعتی؟  -

 صبح قبل از ساعت ده.  -

 حتماً جناب مارن.  -

 تونم بپرسم قراره فردا پسر من چکار کنه؟ می -

پسر شما به قدر کافی بزرگ شده و نیاز نیست نگرانش باشین. حتماً  -

جا فرا خونده ده که چرا به اونبعد از پایان کار براتون توضیح می

 شده. 

 و بعد رو به اِورت گفت:

 مونم. فردا منتظرت می -

 و بعد سر فرود آورد و بعد از ادای احترام به بقیه سالن را ترک کرد. 

 ویلیام با نگرانی خطاب به اِورت گفت:

 کنم حرفهامون رو شنیده. فکر می -

 شده. اون با این قدرت ذهن خوانیش خیلی مزخرف 



اما اِورت شادمان از توّجه و تعریف و تمجیدهای مارن لبخندزنان 

 گفت:

 چه اهمیّتی داره شنیده باشه!  -

 ویلیام عصبی غرید:

 تونه به دشمن ما تبدیل بشه؟ تو حالت خوبه اِورت؟ اون می -

 اِورت پوزخندی زد و گفت:

جناب مارن؟ اون که تمام سعیش بر درست شدن اوضاع گریف و  -

 کنم وقتی برای دشمن تراشی داشته باشه. مملکته. فکر نمی

ویلیام دستش را محکم در کمر اِورت زد تا از رؤیاهایش بیرون بیاید و 

 :غرید

نه دشمن تراشی شخصی. ما رو دشمن گریف و خاندان سایرن  -

 کشن.بینه. کسانی که برای این خاندان نقشه میمی

 اِورت رو به پدرش گفت:

 یم. غیر از اینه؟ما همین -

 و بعد از پدرش دور شد.

مارن سالن را ترک کرد و به اتاق آنجل رفت. اجازه ورود خواست و 

 به درون رفت.



 خواند.دکتر کنار تخت آنجل ایستاده بود و داشت دارویی را به او می

وقتی آنجل دارو را خورد، دکتر چرخید و رو به مارن سر فرود آورد 

 و گفت:

 ون خوبه! نگران نباشین. حال سربازت -

 مارن هم سر فرود آورد و گفت:

 کردم. غیر از این بود به تبّحر شما شک می -

دکتر لبخند زد و کنار رفت. آنجل توانست مارن را ببیند. دکتر ادای 

 احترام کرد و آن دو را تنها گذاشت. 

 آنجل با دیدن مارن در آن ردای جادوگری لبخند نرمی زد و گفت:

 ب مارن! خوش اومدین. جنا -

 بینم. ممنون آنجل. اّولین باره تو رو توی این شرایط می -

 اّولین بار بود که بی حواسی کردم.  -

گیر کننده های غافلخوب! چطوره که از این به بعد مراقب حمله -

 باشی! 

 اش گذاشت و آهی کشید و گفت:آنجل دستش را روی سر باندپیچی شده

 ؟ حال دانا چطوره -



 اون حالش خوبه.  -

 ش جون سالم به در برد؟ چطور از دست حمله سیلفا -

 با جادو!  -

 ما تنها بودیم. کی جادو کرد؟  -

 دانا! با تشکیل سپر دفاعی.  -

 گین! جدی نمی -

کامال جدی هستم...البته من سر رسیدم و سیلفاش رو کشتم، اما اگر  -

 اومد. تاتون میدانا نبود، معلوم نیست چه بالیی سر دو

 چقدر غیر قابل باور!  -

 مارن ابروهایش را باال انداخت و گفت: 

 چون همه باور کردیم اون معمولیه اما واقعاً غیر از اینه.  -

ی تخت نشست. چند لحظه به مقابلش خیره مارن جلو رفت و روی لبه

 شد و بعد رو به آنجل که تقریباً کم حال بود کرد و گفت:

دونم ای. نمیحالم که زندهخطر از سرت گذشت. خیلی خوشامروز  -

تونستم دانا رو شدم. اصال میدادمت چه حالی میاگر از دست می

های خواست با دستببخشم یا نه! از دانا خیلی عصبانی بودم و دلم می

 اش کنم.خودم خفه



 

دانست که او تا چه اندازه شناخت و میآنجل مارن را به خوبی می

 ی جان سربازانش ارزش قائل اَست. با این حال لبخند زد و گفت:برا

 هیچ اتّفاقی نیفتاده و من هم حالم خوبه  نگران نباشین. -

 کردم. گفتی تعّجب میغیر از این می -

دونم تو هم نگران این هستی یک وقت دانا رو مورد سرزنش قرار می

 بدم. 

 ره؟ مونه یا میاون می -

 آم. هیئت جادوگران میهمین االن از  -

 و نتیجه؟  -

 مونه. اون می -

 هایش را روی هم گذاشت. آنجل نفس راحتی کشید و آهسته پلک

 

 مارن که از نفس آسوده او تعّجب کرده بود، گفت:

 حالی؟ از موندنش خوش -



آنجل چند لحظه در سکوت به همان حال ماند. فکر کرد آنجل خوابش 

 برده اَست. 

های آنجل راه گرفت و به درون موهای اشک از زیر پلک اما کمی بعد

 بغل گوشش رفت. 

 مارن به آرامی پرسید:

 کنی؟ چرا گریه می -

 آنجل ذهنش را آزاد کرد تا مارن بتواند آن را بخواند. 

تابید و او داشت مارن توانست آنجل را در یک دشت ببیند. خورشید می

را درون رود برد و یک  هایشکرد. دستدرون رودخانه آبتنی می

مشت آب برداشت و به آسمان پاشید. قطرات درخشان آب برگشتند و به 

صورت و موهای بلندش پاشیدند. او خندید و صدای قهقه هایش در 

 اطراف پیچید. 

 آنجل بغض کرده گفت:

خیلی دلم برای خورشید تنگ شده. خیلی دوست دارم طلوع خورشید  -

مردم، بدون دیدن روشنایی روز اگر میو روشنایی روز رو ببینم. 

 شد. حتما روحم خیلی غمگین می

مارن اندوهگین از دیدن آنجل و شرایط روحی او دستش را در میان 

 های بزرگش گرفت و گفت: دست



بینی. اگر من دم دوباره خورشید و نور روز رو میبهت قول می -

ا خورشید رو بر می گویی واقعیّت داره، به کمک دانام و اگر پیشزنده

تونی زیر نور خورشید توی رودخونه آبتنی کنی و گردونیم. دوباره می

 از گرماش لذت ببری. 

 چیزی تا طلوع نمونده آنجل.

 

در باز شد و دانا به درون اتاق پرید و در را بست. مارن و آنجل رو 

به سوی او کردند. دانا رو به آن دو کرد و با دیدن خشم مارن که در 

 هایش را کمی باال آورد و گفت:زد، دستنگاهش موج می

خوام که خلوتتون رو به هم زدم. اما من به زور ببخشید. معذرت می -

از دست اون جادوگرهای کاله کله قندی به سر فرار کردم. اومدم حال 

 آنجل رو بپرسم ببینم چطوره؟

 مارن از جایش برخاست و گفت:

جادوگر داشتن ردا و کاله کله قندیه. شاید که لباس رسمی هر اّول این -

توی دنیای ما اجباری بر پوشیدنش نباشه، و همه کاله ردا رو ترجیح 

بدن، اما بهتره به خودت و لباس کارت احترام بذاری! لباسی که معّرف 

تو، قدرتت و جادوته. دّوم، من دانیال نیستم که برای اشتباهات مداومت 

کنم که باز هم نی بشم طوری تنبیهت میبهت تذّکر بدم دانا. عصبا

اشکت در بیاد. توی هر در و دهاتی که باشی قبل از ورود به اتاق، 

 مخصوصاً اتاق یک خانم اّول اجازه بگیر.



آقا اجازه! من با عجله اومدم گفتم کسی نیاد سراغم. شما هم که  -

 شرایطتون منشوری نبود!

 ریاد زد:مارن خشمگین دستش را باال برد که آنجل ف

 جناب مارن! -

هایش را روی هم داشته بود. دندانمارن دستش را در هوا معلّق نگه

 فشرد.می

دانا به حالت تدافع بوکسورها در آمد و در حال ورجه وورجه و مشت 

 زنی گفت:

 بیا جلو... بیا ببینم چند مرده حالجی. -

 و چند مشت در هوا انداخت.

 عصبانی شده اَست گفت:دانست مارن واقعاً آنجل که می

 کنم بیا بشین.دانا خواهش می -

دانا به حرکت در آمد و جلو رفت و هنگام عبور از کنار مارن لبخند 

 کجی زد و بعد روی صندلی نشست.

 مارن خطاب به او گفت:

 دلقک تو دنیای ما جایی نداره. -



و بعد سرش را برای آنجل فرود آورد و به سمت در رفت. دانا از 

 هایش و بدون صدا گفت:با حرکت لبپشت 

 غول بیابونی، جا داره؟  -

 مارن هنگام بیرون رفتن جواب داد:

 احمق.  -

 و وقتی در را بست دانا به سمت آنجل چرخید و خندید و گفت:

 البته که بلدم چطور حرصش بدم. باید یخش رو باز کنم.  -

 قدر اذیتش نکن دانا. ممکن بود بهت آسیب بزنه. این -

 دانا خندید و گفت:

 یاد گرفتم از خودم دفاع کنم.  -

ی تخت گذاشت و و بعد رو به جلو خم شد و ساعدهایش را روی لبه

 گفت:

 حالت چطوره؟  -

 خیلی بهترم.  -

 جا طبابتون هم با ما فرق داره. شما این -



های آسیب دیده داخلیم رو ترمیم بله. دارویی که به من دادن، اندام -

 گیره. و جلوی خونریزی رو میکنه می

 خیلی جالبه.  -

 آره.  -

 زخمی هم هست که درمان نشه؟  -

بله. ممکنه. زخمی که با طلسم همراه باشه، خیلی سخت ممکنه خوب  -

 بشه، و یا هرگز خوب نشه و کشنده باشه. 

 اوه... جّدی؟  -

بله. یک جادوی قوی ممکنه تنها جلوی پیشرفت اون طلسم رو بگیره  -

 کشه. اما در نهایت، شخص رو می

 اگر طلسم شناخته شده باشه؟  -

 شه. در غیر این صورت نه. درمان می -

درمان کردن کار هرکسی نیست و از عهده هر جادوگری بر نمیاد. 

 های متفاوتی داره که طبابت یکی از اون هاست. چون جادو رشته

 ه.مثل دنیای ما که هر کس رشته مخصوص خودش رو بلد -

 درسته. -

 دانا لبخند گرمی زد و گفت:



 پیکرت.امروز همه رو نگران کردی. مخصوصاً این رئیس غول -

 آنجل خندید و گفت:

 مؤدب باش دانا.

 

 بله. درسته... دانا! -

 بله خانم آنجل؟ -

 که فراموش کنم.خوام ازت تشّکر کنم. قبل از اینمی -

 تشّکر؟ برای چی؟ -

دادن جون هردومون. هم موندنت توی  به دو دلیل. هم نجات -

 .پاینکاون

ام انجام ندادم که نیاز به تشّکر باشه. من من کاری خارج از وظیفه -

 فقط کاری رو که به نفع خودم بود انجام دادم.

خواد به تو آسیب برسونه. کاری کن. قطعاً اون دلش نمیبا مارن هم -

ست بشین و نزدیک. بذارین تو هم بهش احترام بذار. اجازه بده با هم دو

 خورشید پاینکاون به وسیله شما برگرده.

 گرده خانم آنجل. مطمئن باشین.خورشید برمی -



هایش را نرم روی هم آنجل از سر آسودگی و ایمان به حرف دانا پلک

 گذاشت و گفت:

 امیدوارم.

کرد چندان حالش دانا چند لحظه صورت آنجل را نگاه کرد. حس می

 به استراحت نیاز دارد. با این حال پرسید: خوب نیست و

 تو به مارن عالقمندی؟ -

آنجل رو به دانا کرد و چهره منتظر و لبخند عجیب او را نگریست. بعد 

 از کمی سکوت گفت:

 پرسی؟چرا می -

اون غول بیابونی، بهش نمیاد بتونه چیزی یا کسی رو دوست باشه.  -

ت خیلی تعّجب کردم. با خودم هاش داشکه دست تو رو بین دستاز این

فکر کردم حیف تو که بخوای مارن رو دوست داشته باشی و چه 

عجیب که مارن بخواد احساساتی بشه و دست یک زن رو بین 

 هاش بگیره.دست

 آنجل سرش را به چپ و راست تکان داد. آهی کشید و گفت:



تی کس هم سعی نداره شناخشناسه. هیچکس مارن واقعی رو نمیهیچ -

از اون پیدا کنه. چون اون ظاهری خشک و جدی و نفوذناپذیر داره. 

اما این فقط ظاهر مارنه. اون یک مرد کوشا و درستکاره. سرلوحه 

زندگیش خدمت به مردمه. مردم سرزمینش رو دوست داره و برای 

کنن. هرگز جنگه که فقط از روی ظاهرش قضاوتش میاشخاصی می

 و هر کاری که درست بود انجام داد.ها اهمیّت نداد به قضاوت

مارن مردیه که دختری از سرزمین پریان رو دوست داره. از ابتدای 

 جوانیش. در رفت و آمدش به سرزمین پریان

 

به عنوان نماینده پاینکاون به دختر شاه اون سرزمین دل بست. اما بین 

گیره و ازدواج جادوگر و پری ما و پریان هیچ ازدواجی صورت نمی

 با هم برخالف قوانین دو سرزمین هست. 

 چرا؟ -

طور اومده های قدیمی در مورد ازدواج جادوگر و پری ایندر کتاب -

شه. تا هفت نسل هم که باعث ایجاد شر و نفرین برای دو طرف می

مونه. اگر فرزند یا ی شوم این نفرین توی اون خانواده باقی میسایه

د بیان، همیشه شوم و همراه با بدبختی فرزندانی از این ازدواج به وجو

 خواهند بود.



برای همین زمانی که شاه سرزمین پریان از عالقه مارن به دخترش 

خبردار شد، اون رو به پاینکاون برگردوند و از جناب فردریک پدر 

مارن خواست که جلوی پسرش رو بگیره و اجازه نده که باعث به 

 وجود اومدن نفرین بشن.

 اون مارن نخواست ازدواج کنه؟و بعد از  -

 نه. اون هنوز به دایان عالقمنده. -

 طور.که این -

 تو یک جادوگری دانا، درسته؟ -

 درسته. -

باید یک واقعیّت رو در مورد خودت بدونی. چیزی که شاید هنوز  -

 ای نکردن که تو بدونی.شاه سایرن و یا هیئت در موردش هیچ اشاره

 و اون؟ -

 اید با همنوع خودش ازدواج کنه.یک جادوگر ب -

 ولی ذات وجودی من یک انسانه. -

های جادوگری. بیشتر وجود تو جادوگره تا یک یک انسان با قدرت -

 انسان معمولی. 

 



 ای به این کار ندارم.در هر صورت من عالقه -

ازدواج تو با غیر جادوگر درست بر خالف قوانین پاینکاونه. اگر این  -

 شی.حتما از پاینکاون اخراج میکار رو بکنی 

خواد خواد زن بگیره که بخوان اخراجم کنن یا نه، و کی میکی می -

بمونه، که نیاز به اخراج باشه یا نباشه. من بعد از نابود کردن طلسم از 

 رم.پاینکاون می

موندنم بیشتر به خاطر چیزیه که باید یاد بگیرم و به برادرم کمک کنم. 

 برای موندن نیست.و اگرنه دلیلی 

 

 آنجل چند لحظه در سکوت اندیشید و بعد گفت:

 مونی. ری یا میتونی با اطمینان بگی میآینده مشخص نیست. نمی -

 پس بهتره در موردش بحث نکنیم.  -

 شی هم من کالفه. هم تو خسته می

 

 دانا از جایش برخاست و گفت:

 زنم. ت سر میمشخصه به استراحت نیاز داری. فردا باز هم به -



او برای آنجل سر فرود آورد و از اتاق بیرون زد تا خدمه اش به او 

 رسیدگی کنند. 

دانا در میان راهروهای نیمه تاریک قلعه به حرکت در آمد و به سمت 

 اتاق مارن رفت. 

کرد زد و حس میدر میان راهروهای پیچ در پیچ قلعه به آرامی قدم می

 رود. کسی پشت سرش راه می

 برگشت و پشت سرش را نگریست اما کسی نبود. 

دانست، جانش پس به راهش ادامه داد و به سرعتش افزود. چون می

 هر لحظه در خطر است و نباید تنها بماند. 

در خم یکی از راهروها پیچید و همین که وارد شد تمام مشعل ها و 

 های معلق خاموش شدند. راهرو در تاریکی شدیدی فرو رفت.چراغ

کرد خطر در کمین چیزی تا رسیدن به اتاق مارن نمانده بود و حس می

است. سعی کرد جادوی روشنایی کند و چیزی یادش نیامد. تنها کاری 

 که همراه با آن ترس عظیم توانست انجام دهد فرار بود. 

 او به سوی انتهای راهرو دوید.

ت لباس دانا با حالتی از ترس و استرس به سراغ کمد رفت و یک دس

راحتی برداشت و پوشید. برگشت و خود را روی تخت انداخت. مارن 

زمان چیزهایی را یادداشت هایش شد و همهم مشغول نگاه کردن نقشه

 کرد.می



کرد. هایش را زیر سرش زده بود و با موهایش بازی میدانا دست

 نگاهش به سقف بود و ذهن شلوغش درگیر مسائل پیش آمده بود.

 کرد پرسید:الی که خطاهایی روی نقشه رسم میمارن در ح

 شه بگی چرا تا این حد از حمله این جن نگران شدی؟می -

 یاد اتفاقّات گذشته افتادم. -

 تون افتاد، درسته؟همون اتفاقاتی که توی خونه -

 بله. -

بار تا اون حد پیش رفتی و با اون موجودات سر و کار تویی که یک -

 ه که بترسی؟داشتی چه دلیلی دار

 ترسم.من نمی -

 ترسی. ولی دلیلش چیه؟می -

توانست به مارن هایش را بست. نمیدانا نفس عمیقی کشید و پلک

کرد و همه چیز را های مغزش نفوذ میدروغ بوید. او در الیه

 خواند. پس گفت:می



رویارویی با این موجودات ماورایی به لطف دانیال بود و حضورش  -

کمتر بترسم و بیشتر کنجکاو بشم. دلم بخواد حتماً شد باعث می

همراهش باشم و با این موجودات رو در رو بشم. از دیدنشون نترسم. 

کردم شد و سعی میانگار یه جورایی، شجاعت اون به من هم منتقل می

 نترسم. اما االن دانیال نیست.

من باشی که نزدیک دانیال نیست، اما من هستم. نگران نباش. تا وقتی -

 جرئت ندارن بهت آسیب بزنن.

 کمی بعد اتاق در تاریکی فرو رفت.

گویی و دانا تا پاسی از شب روی پهلوهایش می غلتید. داشت به پیش

های چند وقت اخیر، به بازگشت قدرتش و حرفهای مارن و آنجل حمله

 اندیشید.می

 آنقدر فکر کرد تا از خستگی خوابید.

 

پوشید های رزمش را میکه داشت لباسلیصبح روز بعد، مارن درحا

 نگاهی به دانا کرد که در خواب عمیق فرو رفته بود.

چید از او نگاه گرفت و خطاب به خدمتکارش که داشت میز را می

 گفت:

لطفا دو ساعت دیگه دانا رو بیدار کنید و همراه با یکی از  -

 جادوگرهای نگهبان بفرستینش به زمین بزرگ مسابقه.



 جناب مارن. چشم -

مارن موهایش را مرتب کرد و پشت میز نشست و مشغول صرف 

 صبحانه شد.

 پس از آن از اتاق خارج شد و به دنبال انجام کارهایش رفت.

 

 فصل چهارم

 

رفت. احساس دانا داشت با جادوگر نگهبانش به زمین بزرگ می

 کرد.عجیبی در درونش حس می

 شت.قرار بود و آرام و قرار نداقلبش بی

 رفت.با دستبند چرمی که به مچش بسته بود، ور می

وقتی به کنار زمین رسید مارن را دید. او وسط زمین ایستاده بود و 

هایش را ته شمشیرش نوک شمشیرش را در خاک فرو کرده بود. دست

 تکیه زده بود و نگاهش به نقطه نامعلومی بود.

یستاد. دانا آهسته به نگهبان دانا چند قدم از کنار زمین عقب رفت و ا

که دانا قدم به درونش درون زمین رفت. زمینی که چند سال پیش زمانی

گذاشت چمن کاری بود. اما حاال پس از چند سال نبود منبع نور و 

 گرمای خورشید به یک زمین خاکی تبدیل شده بود.



چند قدم مانده بود که به مارن برسد. او سر بلند کرد و انگار از افکار 

 ر و درازش تازه بیرون آمده بود. خطاب به دانا گفت:دو

 جا بمون.همون -

 دانا سرجایش ایستاد. اِورت از سمت دیگر زمین آمد. به کنار

 

 مارن رفت و پس از ادای احترام پرسید:

 با من کاری داشتید؟ -

هات رو نشون بدی که دانا روش جادوگری رو خوام یکی از تواناییمی

 یاد بگیره.

 چجور جادوگری دوست دارید نشون بدم. -

 هر چیزی که به نظر خودت بهتره! -

 اِورت نگاهی به دانا انداخت و گفت:

 چطوره جادوگر تازه وارد روش ایجاد نور و روشنایی رو یاد بگیره. -

 هایش را رو به جلو گرفت و فریاد زد:و بعد دست

 لوِچی اسپلندنت. -



روشن شد. دانا زمین بایر شده و و نور بر محوطه تابید و همه جا 

 خاکی را نگریست.

از دیدن آن زمین خشک دلش گرفت. دانشجویان از پنجره مشغول 

 ای هم در محوطه تجّمع کردند.تماشای اِورت بودند و عّده

 اِورت دستش را پس کشید و گفت:

این جادوی روشناییه، برای پیدا کردن راهت تو تاریکی. برای  -

 طه تاریک.روشن شدن هر نق

 مارن خطاب به دانا گفت:

تونی انجام بدی. روشنایی، نوبت توئه. فکر کن ببین چه جادویی می -

های تماشاچی، چه به حرکت در آوردن چیزی، جا به جا کردن نیمکت

 کاری؟

هایش را به هایش را روی صورتش کشید و کالفه انگشتدانا دست

 د.ها را به هم زدرون موهایش فرو برد و آن

هایش را بست. به یاد گذشته افتاد. وقتی دانیال او را مجبور به پلک

کرد. حتی شبی که توانست با هیزم تر آتش تمرکز برای جادو می

 بسازد و تا صبح گرم بمانند.

 پلک گشود و عقب رفت. به کنار زمین رسید و گفت:

 کنم از زمین بیایین بیرون.توصیّه می -



 خندید. اِورت پوزخندی زد و بعد

 هایش را سمت زمین گرفت و بعد پلک بست و تمرکز کرد.دانا دست

 همه چند دقیقه منتظر شدند اما هیچ اتفاقی نیفتاد.

 کم حوصله همه سر رفت. اِورت خندید و گفت:کم

 خسته نشی دانا. -

دانا با شنیدن این حرف پلک گشود و دستش را عقب برد و محکم به 

 اد زد:سمت زمین برگرداند و فری

 اََرترو.-

 زمین شروع به لرزیدن کرد و خاک با سرعت زیادی زیرو رو شد.

طوری که به اورت و مارن رسید و باعث شد به سختی تعادلشان را 

 حفظ کنند. لرزش از آن دو گذشت و تا انتهای زمین ادامه پیدا کرد.

 هایش را باال برد و فریاد زد:دانا دوباره دست

 پیانتاِرِسیمی. -

کم شدید و شدیدتر شد. همراه با آن اد مالیمی وزیدن گرفت که کمب

های خود ها و ذراتی در هوا معلق بودند. اِورت و مارن روی چشمدانه

 هایشان آسیب ببیند. را پوشاندند تا مبادا چشم

 مارن خطاب به اِورت گفت:



 از زمین بیا بیرون.  -

 و هر دو دویدند و از زمین بیرون رفتند. 

 ها روی خاک پاشیدند. تمام آن ذرات و دانه

 دانا دوباره فریاد کشید:

 . پیاججا -

کم در هم توفید و کمی بعد باران روی زمین شروع به بارش آسمان کم

 کرد.

 کمی بعد دانا فریاد زد:

 لوِچی اسپاندنت کان ِکِریِشِره. -

زمین نور به همه جا تابید و محوطه روشن شد و چند لحظه بعد از دل 

 .گیاهی سبز و خوشرنگ روئید

 ها بلند و بلندتر شدند.گیاهان شروع به رشد کردند و چمن

کم بیش از حد رشد کردند. ها غیر طبیعی شد و کممارن دید رشد چمن

رو به دانا کرد و دید او چون انسان مسخ شده و قدرت طلب، با حرص 

 در حال جادو کردن اَست. صدا زد:

 کافیه.دانا. خوب بود.  -



شنید. گیاهان نصف صد مارن بلند شدند. مارن اما انگار دانا نمی

 دوباره فریاد کشید:

 کنی. کافیه.دانا! داری خرابش می -

ها لذت اندازه چمنداد و از رشد بیاما دانا با لبخند شیطانیش ادامه می

برد. که توانست قدرتش را به نمایش بگذارد لذت میبرد. از اینمی

 داشت تمام آنان که از او ناامید بودند قدرتش را ببینند.دوست 

 ی محکمی به شانه او زد و گفت:مارن جلو رفت و ضربه

 کافیه دانا. -

دارد، دست چپش را باال برد و با پشت دستش وقتی دید او دست بر نمی

که دانا روی ضربه محکمی به سمت راست صورت دانا زد. طوری

 آمد.زمین پرت شد و به خود 

های حیرت زده به گیاهانی بود که بیش از دو متر رشد ی نگاههمه

کرده بودند. دانا دستش را روی قسمت دردناک صورتش گذاشت و 

 مارن سرزنش وار گفت:

یکی از اصول مهم جادوگری غلبه بر غرور و خودپسندی و دروغه.  -

ت جادو کردن تو از سر غرور و خودپسندی بود. این بلندی بی نهای

خوای جادوی سفید داشته ها واقعی و قابل استفاده نیست. اگر میچمن

 باشی باید از این حرکات دست برداری.

 ی او را گرفت و از جا بلندمارن شانه



 

 ش کرد و گفت:

این زمین وقتی بایر بود به درد بازی نخورد. حاال هم با این  -

و اندازه داره.  خوره. هر چیزی حدهای بلند باز هم به درد نمیچمن

 حتی درست جادو کردن روش داره. پس درست رفتار کن لطفا.

 

مارن دستش را نگاه کرد. انگشتر الماس نشان را از انگشتش بیرون 

 کشید. دست دانا را گرفت و آن را به انگشت دانا کرد و گفت:

پدرم قبل از مرگش خواست این انگشتر رو به تو بدم. نسل به نسل  -

داری توی خانواده ما بوده. و همه برای یک چیز ازش نگه این انگشتر

کردیم. رسوندنش به دست تو. امیدوارم کمی از احساسات غلیان پیدا 

ات کم کنه و بتونه تأثیر مثبتی برای کنترل جادوت روت داشته کرده

 باشه.

ی مارن این را گفت و پشت به دانا کرد و راه اُفتاد. دستش را به شانه

 و از او رد شد و زمین را ترک کرد.اورت زد 

 

دانا دور شدن مارن را نگاه کرد. اِورت با او همراه شد و هر دو زمین 

 را ترک کردند.



جا را خلوت کم همه با هشدار استادانشان به کالسهایشان رفتند و آنکم

 کردند.

های بیش از اندازه رشد کرده نگاه کرد و آهی کشید. دانا به چمن

کار اشتباهی کرده اَست. برای یک لحظه لذّت قدرت او را دانست می

کاری دست به مسخ کرد. به یاد وقتی افتاد که با دانیال به خاطر پنهان

ترسید دانا با قدرتش به گریبان شدند. او گفت نگران برادرش بوده. می

 خود آسیب برساند و نیروهای شر را به خود جذب کند.

 را به او هشدار داده بود.ها ها قبل ایندانیال سال

شیطانی در ذهنش مجسم شد که لحظه آخر خود را شبیه او کرده بود. 

 داد نه هیچکس دیگر.ای از خود دانا به او نشان میاو داشت چهره

او با حرص سرش را تکان محکمی داد تا این افکار از سرش بروند. 

ت دانیال خواسخواست نیروی شیطانی داشته باشد. دلش نمیدلش نمی

را ناامید از بهبود کند. موهایش را چنگ محکمی زد و رو به پایین 

 کشید.

های رشد کرده رفت و یکی از چند نفس بلند کشید و بعد به سمت چمن

 ها را کند.آن

 دستش را روی آن کشید و زیر لب گفت:

 فَچه. -

 و به یک داس با دسته بلند تبدیل شد.



 ها شد.مشغول زدن چمن دید پسخود را مستحق تنبیه می

داس خاصیّت جادویی عجیبی داشت و با هر بار تکان دادن دستش به 

 ریختند.ها روی زمین میچپ و راست مقدار زیادی از چمن

ها یک نفس کار کرد و توانست تا یک ساعت بعد از ظهر کل او ساعت

 دست بزند.زمین را یک

را که یک دست  در آخر خسته روی زمین دراز کشید و سقف آسمان

 تیره بود نگریست.

 زیر لب گفت:

 ! خورشید، کجایی -

صبر را جایز ندید. از جایش بلند شد و دید عده زیادی از دانشجوها 

 اند. اهمیتی نداد و زیر لب گفت:باز هم تماشاچی او شده

 بدتر از طی کشیدن نیست. -

ن شد. های بریده شده وسط زمیو بعد با جادو مشغول دسته کردن علف

 بعد از دقایقی کوتاه همه را دسته کرد.

 کرد.جادوگر کاین ایستاده بود و تمرکز او را نگاه می

های نامرتب کرد و تصمیم گرفت همه را یک دست دانا نگاهی به چمن

 کند.



هایش را باال برد. به بهترین ورد موجود اندیشید و تمرکز کرد و دست

 گفت: هایش را رو به زمین گرفت وبعد دست

 پِردیونتاآِراونو. -

هایش خارج شد. به زمین خورد و نور باره برق از دستو به یک

 اندازه شدند.ها همجای زمین ساطع شد و چمنبنفشش در همه

 با دیدن نتیجه کارش لبخند زد و رو به دانشجوها گفت:

 برای مسابقه حاضره. -

مین هجوم بردند. باره به درون زهمه به هم نگاه کردند و بعد به یک

 دانا را بغل کردند و فریاد شادیشان در زمین مسابقه پیچید.

کشید و ها میدانا شاد از ابراز احساسات دانشجوها دستش را به سر آن

 ها شد.قلبش مسرور از فریاد جادوگر، جادوگر گفتن آن

 دانا نگاهش را چرخاند که چشمش به یک  دختر بسیار زیبا افتاد. 

دید، تا به حال با هم برخورده نکرده بودند و بود که او را می اولین بار

 دانست که او کیست؟نمی

های آن دختر با موهای بسیار بلند قرمز، پوست صاف و سفید و گونه

 های آبی در نظر دانا بسیار جذاب بود.سرخ و چشم

نگریست و نگاهشان در هم قفل بود. دختر با لبخند گرمش او را می

 شد دانا دلش نیاید از او نگاه برگیرد.شته گونش موجب میچهره فر



هجوم دانشجوها دور او باعث شد در جایش بچرخد و حواسش از آن 

 نقطه پرت شود.

ولی با این حال سر چرخاند تا شاید دوباره او را ببیند، اما دختر در 

جا حضور نداشت. نگاهش را به هر سوی گرداند ولی اثری از او آن

 نیافت.

چند دقیقه بعد که دانشجوها از شور و هیجان افتادند و به دنبال بازی 

 در زمین رفتند دانا هم به همراه نگهبانش به قلعه برگشت.

 

کرد و دوست داشت وقتی وارد قلعه شد بسیار احساس خستگی می

کرد برای همین تا یکی از استراحت کند. احساس گرسنگی شدید می

 خدمه را دید گفت:

 " یه چیزی برای خوردنم بیارید.لطفا -

 چشم. -

او به اتاق مارن رفت اما خودش حضور نداشت. روی تخت دراز 

 کشید تا کمی استراحت کند ولی از خستگی به خواب رفت. 

چند ساعت بعد با صدای زمزمه ای از خواب بیدار شد. سرش را 

 کرد در او دقیق شد اماچرخاند و با دیدن مارن که داشت جادو می

 کند.فهمید چه جادویی میدرست نمی



مارن به ظرف جلوی دستش اشاره کرد و خود به خود محتویاتش 

 شروع به هم خوردن کرد.

 کتابش را باز کرد و مشغول مطالعه شد. کمی بعد گفت:

 شی یه چیزی بخوری؟چرا از جات بلند نمی -

 مگه پشت سرت چشم داری؟ -

 کنم.نه. سنگینی نگاهت رو حس می -

آلودش کشید و دانا از جایش برخاست و دستش را روی صورت خواب

 گفت:

 اصال نفهمیدم چطور خوابیدم. -

گیره باید کاری کنی جلوی تخلیه انرژی جادو کردن ازت انرژی می -

 از بدنت رو بگیری.

 چطوری؟ -

 های درونت دوم با تمرکز درست.اول با شناخت انرژی -

 یعنی چطوری؟  -

 دم. توضیح میبعدا برات  -

 دانا جلو رفت و به میز نگاه کرد و گفت:



 اینا چی هستن؟  -

و بعد شاخه قطور چوبی را برداشت و براندازش کرد.بعد هم به 

های مختلف قرار داشت نظر گردهای رنگارنگی که درون کاسه

ای بسیار شفاف انداخت. دستش را سمت مایعی برد که درون شیشه

پنبه دربش چفت شده بود. مارن قبل از  قرار داشت و با یک چوب

ای سمت شیشه کرد. شیشه کمی کنار رسیدن دست دانا به آن، اشاره

 آمد. دانا متعجب پرسید:

 چرا؟  -

 خوام یک وقت از دستت بیفته و بشکنه. چون اون مایع کمیابیه و نمی -

 چی هست؟ -

 اشک مرغ چمروش.  -

 مرغ چمروش؟  -

 را نگریست. لبخند کجی زد و گفت: مارن سر بلند کرد و دانا

کمی اطالعاتت رو باال ببر. چندتا کتاب بخون. چطوره آزمایش بعدی  -

 تو در این مورد باشه؟ 

 چه موردی؟  -

 این که بفهمی چمروش چه موجودیه؟ -

 از کجا باید بفهمم؟  -



 برو کتابخونه، از کتابدار کتاب بگیر و در موردش کمی تحقیق کن.  -

 ابخونه ی وحشتناک؟اون کت -

 جا. اهوم، همون -

دانا نگاهش را روی شیشه برگرداند و به فکر فرو رفت. مارن در حال 

 دیدن افکار او در ذهن خود بود.

دانا به یاد کتابخانه منزل خودشان افتاده بود و آن همه اتفاقات عجیب 

 غریب. مارن ابروهایش باال پرید و گفت:

میدوارم این جسارت در وجودت باقی های جسوری بودین و ابچه -

 مونده باشه. 

 دانا با شنیدن حرف مارن گفت:

ترسیدم امیدوارم االن بتونم بدون اون از من کنار دانیال که بودم نمی -

 چیزی نترسم. 

 مونم. من مثل دانیال کنارت می -

 امیدوارم.  -

 برو شامت رو بخور.  -

 مگه چه ساعتیه؟  -

 شب داریم. دو ساعت تا نیمه  -



 اوه... چقدر خوابیدم.  -

دانا به کنار تخت رفت و از روی میز کوچک ظرف غذایش را 

برداشت و طبق معمول همیشه با چنگال مشغول خوردن غذایش شد. 

 دانا پرسید:

 راستی مارن، تو با دانشجوها آشنایی داری؟  -

 گوش من نباید به شنیدن جناب مارن از دهن تو عادت کنه. نه؟  -

تونم زندگی رو توی خوام با تو دوست باشم. نمینه. چون من می -

پادگان تجربه کنم. جناب و عالیجناب به زبون و گوش من خیلی 

 سنگینه. 

چه دوست خوبی که قراره بعد از، برطرف کردن طلسم جایگاه من  -

 رو ازم بگیره. 

 دانا یک تکه ماهی به دهان برد و گفت:

برای گرفتن حالت وگرنه من دلیلی برای موندن  اونا رو از قصد گفتم -

 توی این سرزمین مزخرف تنگ و تاریک ندارم. 

 که اینطور!  -

 هایش را باال برد و گفت:مارن لب

 کنی. به زودی دلیل برای موندن هم پیدا می -

 چه دلیلی مثال"؟  -



 شناسم؟ پرسیدی من دانشجوها رو می -

 آره.  -

 شناسم. میبله. تقریبا همه رو  -

من توی زمین مسابقه بین دانشجوها یه دختر با موهای قرمز خیلی  -

 بلند و خیلی زیبا دیدم. من تا حاال ندیده بودمش. اون کیه؟ 

 مارن پوزخندی زد و گفت:

ها خوشحال ی بچهراستی کارت تو زمین مسابقه عالی بود. همه -

 شدن. 

 ممنون مارن. اون دختر چی اسمشه؟  -

جزو دانشجوهای دانشکده نیست. امروز صبح اومده به قلعه اون  -

 گریف سر بزنه. 

 کی هست؟  -

 پرسی؟ چرا واسه ات جالب شده؟ چرا می -

مارن این را گفت و پوزخند دیگری زد. چون پشتش به دانا بود، دانا 

 شد. متوجه حرکات مارن نمی

ی قرمز، خیلی خوشگل بود. تا حاال همچین دختری ندیده بودم. مو -

 چشم آبی، پوست سفید. 



مارن همراه با لبخند کجش نفس بلندی کشید و ابروهایش باال رفتند و 

 بعد گفت:

 تونن دنبال زنا هم برن. دونستم چشمات مینمی -

 حاال به من تیکه ننداز. اون کیه؟ اسمش چیه؟  -

 . اون اسمش بیانکاست-

 بیانکا؟ چه اسم زیبایی! -

 لعه گریف چیه؟ دلیل اومدنش به ق -

اومده با دوستانش دیدار تازه کنه و به آنا سر بزنه. خیلی ساله به  -

 گریف نیومده بود. 

 چه نسبتی با آنا داره؟  -

 با هم دوست هستن. اون خواهرزاده منه.  -

غذا به حلق دانا جهید و به سرفه افتاد. مارن لبخند گشادی بر لب داشت 

با این حرفش به خاطر سؤاالتش گرفته دانست چقدر حال دانا را و می

 اَست.

با این حال لبخندش را جمع کرد و چرخید و نگاه جدیش را به او 

 دوخت و گفت:

 



 یادامه»

 

 «۶٠پارت 

 

 خوب، کنجکاویت در مورد خواهرزاده من تموم شد؟ 

های لبریز از اشکش را پاک کرد و گلویش را صاف کرد و دانا چشم

 پاچه گفت:مقداری آب نوشید و دست

 اومد. همین. آه... دختر خوبی به نظر می -

 مارن یک ابرویش را باال انداخت و گفت:

 و البته خوشگل!  -

 داد.دانا سکوت کرد و سرخی صورتش خبر از خجالتش می

 گفتی. داشتی می -

 دانا خجالت زده و دستپاچه گفت:

 نه. هیچی دیگه.  -

 یه وقت دور و بر بیانکا نبینمت.  -



 نه. خیالت راحت باشه.  -

 خیلی راحته.  -

گوید یا فهمید جدی میدانا چهره بی حس مارن را نگریست و نمی

 کند. شوخی می

 

ی تختش برخاست. هایش را پاک کرد و از روی لبهدانا با دستمال لب

سینی را برداشت و روی میز گذاشت. مارن نگاه سنگینش را از دانا 

 مشغول شد.ی کارش گرفت و به ادامه

 گر او شد تا شاید از کار مارن سر در بیاورد.دانا هم نظاره

 بعد از چند دقیقه سکوت مارن گفت:

ره و هیچ قدرت ما وقتی وارد محل طلسم بشیم جادومون از بین می -

تونیم شیم و نمیهای معمولی تبدیل میجادویی نخواهیم داشت. به آدم

 هیچ کمکی از شما بگیریم.

ی بر این اساس بوده که جادوگر جوان در محل طلسم بدون از گویپیش 

تونه طلسم رو برداره. بعد از شکستن طلسم بین رفتن قدرتش می

 خورن.گرده و نیروهای شر شکست میروشنایی بر می

 . ها وجود دارهولی تا رسیدن به محل طلسم خیلی سختی

 ک کنیم. تونیم به وسیله نیروی جنگاوریمون بهت کمما تنها می



خوام تونیم بهت کمک جادویی برسونیم پس میبرای همین وقتی نمی

 برات طلسمی بسازم که توی این راه محافظ تو باشه. 

رن چطور انتظار دارین این های جادویی از بین میوقتی تمام قدرت -

 طلسم بتونه کار کنه؟ 

کاری انجام  دونم دانا. اما به هر حال باید تالش بکنم. شاید بتونممی -

 بدم. 

 دانا به فکر فرو رفت و تالش مارن را برای ساختن طلسم نگریست. 

 در آخر دستش را جلو برد و دست مارن را گرفت. 

های او انداخت و منتظر حرف دانا شد. دانا مارن نگاهش را به چشم

 گفت:

کسی که باید محافظ من باشه خداست نه هیچ جادو و طلسمی. به قول  -

 افته.قدرت ما فقط وسیله است. ولی تا خدا نخواد هیچ اتفاقی نمی دانیال

چه خیر چه شر. پس الزم نیست اینقدر فکرت رو درگیر کنی. اگر 

 دارم.قراره من طلسم رو بردارم پس حتما بر می

دانا دستش را پس کشید و مارن در چشم او اعتماد به نفس دید. دانا 

 انجام دهد. مصمم بود تا کارش را به نحو احسن

 مارن سرش را آهسته تکان داد و گفت:



خیلی خوب. ولی باید یک سالح برای دفاع از خودت برداری. گاهی  -

 .جادو کارساز نیست یا داشتن سالح بهتر از انجام جادوئه

 چی مناسبه؟ من که بلد نیستم با هیچی کار کنم؟ -

 تره. کنی برات بهشمشیر، کمان، تبر هر چی که خودت فکر می -

 

نمی دونم باید ببینم کار کردن با کدومشون برای من راحت تره و چی  -

 گیرم.یاد می

کنم. ببینم تو چه کاری ریم و باهات تمرین میبعدا به زمین مسابقه می -

 بیشتر استعداد داری.

 دانا نفس عمیقی کشید و از جایش بلند شد و راه افتاد و گفت:

وست دارم زودتر تکلیف پاینکاون روشن باور کن خیلی کالفه ام و د -

 ام.بشه. من نیاز دارم برگردم پیش خانواده

 رسی.به اون هم می -

دانا کالفه چنگ در موهایش انداخت و به جلوی آینه رفت و خود را 

نگریست. خیلی بزرگتر از روز اولی شده بود که به این سرزمین پای 

 گذاشته بود.

کشد و همین ی انتظارش را مینمی دانست در این راه چه چیز

 کرد.مضطربش می



 هایش را روی هم گذاشت و سرش را میان ساعدهایش فشرد.پلک

اند و در هایش به سرخی آتش شدهکمی بعد پلک گشود و دید که چشم

درخشند. تصویرش از روی آینه محو شد و توانست تصویر کاسه می

 خنجر و نیزه را ببیند.

 هایش را آهسته پایین آورد و گفت:ردند. دستابروهایش در هم گره خو

 مارن! -

 بله. -

 جا رو!این -

چرخیدند متعجب به مارن چرخید و با دیدن تصاویری که روی آینه می

 کنار دانا رفت و گفت:

گویی کنی و تونی پیشتونی تصاویر رو توی آینه ببینی؟ تو میتو می -

 یا آینده رو ببینی!

 یعنی به خاطر منه؟ -

 بله. برای این کار باید قدرت داشته باشی... صبر کن ببینم! -

 مارن کمی جلو رفت و با دقّت به نیزه و خنجر نگاه کرد.

 زیر لب گفت:

 نیزه شیطان و خنجر عفریت ها.



 بله چطور؟  -

 شناسی؟ تو اینارو می -

بله. توی مدتی که با شیاطین درگیر بودیم از اینا استفاده کردیم. من  -

 یت رو با نیزه کشتم و فرزند شیطان رو با اون خنجر. عفر

 مارن هیجان زده گفت:

 همینه. سالح تو خنجر و نیزه است.  -

 های دانیال را گرفت و گفت:او شانه

 دونی کجان؟ می -

 دونم من خودم اونا رو قایم کردم. آره می -

 کجا؟  -

 تونم بهت بگم. نمی -

 اشی تا بتونی از پس طلسم بر بیای. ولی تو باید اونا رو داشته ب -

 او از دانا جدا شد و کمی در اتاق قدم زد. ذهنش بسیار درگیر بود. 

 دفعه در جایش ایستاد و رو به دانا گفت:یک

 این امکان نداره.  -



 چی؟  -

 راه بیفت بریم پیش جادوگر اعظم.  -

 اون دیگه کیه؟  -

 شاه سایرن.  -

 به ناچار دنبال او رفت. و بعد راه افتاد و دانا هم 

 دوید.داشت و دانا تقریبا دنبال او میمارن با سرعت قدم بر می

 وقتی به جلوی اتاق شاه سایرن رسیدند اج

 

 ازه ورود خواستند و وارد شدند.

 او با لباس خوابش وسط اتاق ایستاده بود و پرسید:

 حتما" اتفاق مهمی افتاده مارن. -

 فهمیدم.بله. جواب معما رو  -

 کدوم معما. -

که چرا شیاطین به سرزمین پاینکاون و حاال به سرزمین پریان و  -

 جنیان حمله کردن و طلسم تاریکی رو به ما فرود آوردن.



 چه دلیلی داره؟ -

یادتون هست که شیاطین از شیطان بزرگ یک نیزه به ارث بردن.  -

ن و پری و شاید تونن به تمام عالم جاگر اون نیزه رو داشته باشن می

 آد.ای که هیچکس از پس قدرتش بر نمیها حکومت کنن. نیزههم انسان

 بله درسته. یادم هست. -

ها و یک خنجر وجود داشت که با بدن هر شیطانی برخورد کنه اون -

 بره.رو در دم از بین می

 بله یادم هست. -

یطان قدرت اون نیزه برای این زیاده چون هسته مرکزیش با موی ش -

 پر شده.

 طوره.بله همین -

 .اون نیزه و حتی خنجر تو دست دانا و برادرشن -

شاه سایرن با حیرت رو به دانا کرد. دانا  داشت به وسایل اتاق نگاه 

 کرد و محو تماشایشان بود.می

 گه دانا؟مارن درست می -

 دانا رو به شاه سایرن گفت:

 ها... بله، بله. -



 شان بیچارگی باال برد و گفت:هایش را به نمارن دست

این همه بدبختی به خاطر اون نیزه است. چون نیزه دست جادوگره و  -

دونن که طلسم با وجود نیزه جادوگر از ماست. پس حتما" شیاطین می

 ره.از بین می

داده. نیزه به وسیله کسی گویی هزاران ساله، از همین خبر میپیش

شه و شه، خنجر دزدیده میسلب میشه و قدرت از شیاطین دزدیده می

رسن که ها به دست جادوگری میافته، اینجان شیاطین به خطر می

کنه. برای پس گرفتنش مجبورن طلسم تاریکی توی زمین زندگی می

کس جز خود رو به ما فرود بیارن و طوری طلسم رو ساختن که هیچ

دانا با این  اون جادوگر از پس منحل کردنش بر نیاد. احتماال منتظرن

وسایل بره به محل طلسم تا طلسم رو از بین ببره. هم روشنایی 

برگرده، هم بتونن وسایل قدرتشون رو پس بگیرن. معلوم هم نیست 

 اونجا چی در انتظار داناست.

 

 دانا با دهان باز گفت:

 یعنی این بدبختی که سر شما اومده به خاطر منه؟ -

 های او را محکم گرفت و گفت:همارن کامال سمت دانا چرخید و شان

کس نگو. چون کافیه جادوگرا بفهمن. هر کدوم از اینارو پیش هیچ -

اونا ممکنه دست به قتلت بزنن. چون ممکنه فکر کنن با کشتنت طلسم 

 ره.از بین می



 

باره دهان باز کرد و به شکل آتش درون شومینه شعله کشید و به یک

 ی زمختی در اتاق پیچید. خنده زشتی در آمد و صدای قهقهه

 

 دانا از آن حال ترسید و بدنش گر گرفت.

 ی آتش گرفت و فریاد زد:مارن دستش را سمت شعله

 سوینتا نمانُریا. -

 

و برق سفید به درون شومینه خورد و آتش خاموش شد. اما هنوز 

 پیچید.صدای قهقهه های شیطانی در اتاق می

 

 شاه سایرن که عصبی شده بود گفت:

 طور. پس به خاطر نیزه این بال سر ما اومده.که این -

 

 مارن و شاه سایرن سکوت کردند. دانا گفت:

 یعنی ما ناخواسته این مشکل رو برای شما پیش آوردیم؟  -



تونن برای نگران نباش پسرم. در هر صورت اونا با داشتن نیزه می -

ا هیچکس ما خطرناک تر باشن تا بدون نیزه. فقط از این موضوع ب

 حرف نزن. 

 باشه.  -

های شه عوض کرد. شاید وجود این نیزه تو دستگاهی تقدیر رو نمی -

 تو بعدها به نفع سرزمین پاینکاون باشه. 

 

 مارن سر فرود آورد و گفت: کامال موافقم جناب سایرن.

 

دانا موهای خود را مضطرب کشید و مارن بعد از کمی صحبت با شاه 

 بازگشت. سایرن به اتاق خود

آن شب دانا تا نزدیک صبح روی تختش نشست و به اتفاقات پیچ در 

پیچی که گفتارشان شده بود اندیشید. هیچ جوابی حتی برای خودش هم 

کرد هر لحظه نداشت. کامال ذهنش درگیر شده بود و حس می

 شود.اوضاعش بدتر می

 

 روز بعد او همراه با مارن بیدار شد و از اتاق بیرون زد.



امروز من کار مهمی دارم که باید انجام بدم. الزم نیست بیای بیرون.  -

 متوجه شدم دیشب اصال نخوابیدی. برو استراحت کن.

 حوصله ندارم توی اتاق بمونم. -

 پس اجازه بده تا یک نگهبان صدا کنم. -

 تونم از خودم مراقبت کنم.نه نیاز نیست. می -

 ولی بهتره... -

 الزم نیست.نه ممنون. واقعاً  -

 باشه. -

دانا سر فرود آورد و راه افتاد. مارن متفکر دور شدن او را نگریست 

 و بعد خالف جهت دانا حرکت کرد.

 دانا از قلعه خارج شد و به سمت دانشکده راه افتاده.

زمان حواسش به مسیر بود اما راه را به آرامی و متفّکر طی کرد. هم

 هیچ اتّفاقی نیفتاد.

دانشکده رفت و به لبخند بقیه با لبخند جواب داد. اما به درون 

 حوصلگی در نگاهش مشهود بود.بی

راه کتابخانه را در پیش گرفت. وقتی وارد کتابخانه شد به سراغ 

کتابدار عجیب و غریب رفت و از او کتابی خواست تا در مورد 

 موجودات ماورایی اطالعات کسب کند.



کتاب بزرگ برگشت. آن را به دانا داد کتابدار رفت و کمی بعد با یک 

 و گفت:

 همه چیز رو این تو توضیح داده. فقط باید بتونی بخونیش. -

دانا سر فرود آورد. حرف کتابدار را حمل بر حجم زیاد کتاب گرفت. 

ی دنج پیدا کرد و نشست، با باز کردن کتاب ولی وقتی یک گوشه

 حرف او را فهمید.

 آورد.ی بود که اصالً سر در نمینوشتار و خط کتاب به زبان

 زیر لب گفت:

 اَه... لعنتی.  -

هایش را فشرد و بعد هایش را به صورتش کشید و پلکدانا دست

 های کتاب کشید و گفت:دوباره دستش را روی نوشته

 فواِنته.  -

د نظرش کلمات کتاب شکستند و به شکل دیگر در آمدند. به هم 

 ان فارسی شدند. چسبیدند و برایش به سادگی زب

 فهرست کتاب را خواند و از آن همه اسامی عجیب تعّجب کرد. 

ها هم به گوشش آشنا بودند. به دنبال نام چمروش گشت و صفحه خیلی

 را یافت. 

 وقتی ورق زد و وارد صفحه مورد نظرش شد، دید که نوشته است:



چمروش مرغی است برای زمینیان اساطیری، اما آن هنوز هم زنده 

 کند. ست. بر بلندای البرز زندگی میاَ 

ی او زیر هایی مانند عقاب دارد. خانهبدنش همچون شیر، سر و بال

 کند اَست.جایی که سیمرغ زندگی میدرخت هوم، و شاید همان

 

 آسا و بدون مرگ هستند که...ی غولچمروش و اَمروش دو پرنده

 خواند.یها را مها شده بود و با لذّت آندانا جذب نوشته

 سرش را خواراند و با خود گفت:

های اساطیری ما جالبه. دشمن دشمنهای ایران زمینه. توی داستان -

ازش گفته شده و من اینا رو االن باید بفهمم؟ چرا همیشه فکر میکردم 

ما هیچ چیز جذابی توی داستان اساطیری نداریم. برامون اژدها و 

 گودزیال جالب شده بود.

 زد در خود غرق بود. ه کتاب را ورق میاو همینطور ک

 

منبع: اساطیر ایران، جان راسل هینیلز، ترجمه: محمدحسین باجالن 

 فرخی، چاپ دوم

 



باره جنبشی در گوشه کتابخانه حس کرد. سر بلند کرد و آن به یک

گوشه تاریک را نگریست. هیچ چیز خاصی ندید. دوباره سرش را 

 روی کتاب گرفت.

 حس کرد باز هم جنبشی را همان گوشه دید.چندثانیه بعد 

کس نبود. آهسته با شک از جایش بلند شد و اطراف را نگریست. هیچ

ای کم وارد گوشه تاریک کتاب خانه شد. سایهبه همان سمت رفت. کم

 ها به حرکت در آمد. یک قدم عقب رفت.روی قفسه

 صدایی در اطرافش پیچید که آهسته گفت:

جر رو پس بده تا سرزمین پاینکاون از شر طلسم دانا! نیزه و خن -

خالص بشه. پادشاه ما منتظر لطف توئه. اگر این کار رو انجام بدی و 

خدمتت رو در حق پادشاه تمام کنی، ما برای تو هر آنچه که بخواهی 

 کنیم. حتی شفای دانیال از هر دردی.فراهم می

 

 ن داد.دانا یک قدم عقب رفت و سرش را به چپ و راست تکا

خواییم. تو بهترین کار رو نترس دانا. ما خیر و صالح تو رو می -

 انجام بده و بهترین نتیجه رو بگیر.

شی، هم اگر این کار رو بکنی هم خودت نزد پادشاه ما خیلی عزیز می

 شه.برادرت خوب می



های با ارزش خاندان ما رو پنهان کردی. این کار تو چیزی جز تو گنج

 کنی.اما با کمک به ما، تو بر جهان سروری می دشمنی نیست.

گویی ها جادوگر اعظم لقب توست دانا، نه شاه سایرن. اما در پیش

که دونن. درحالیکسانی چون مارن شاه سایرن رو جادوگر اعظم می

ده کسی جادوگر اعظم صداش کنه. چون خود شاه سایرن اجازه نمی

 قدرتت از اون هم بیشتره. دونه قدرتمندترین جادوگر تویی. حتیمی

ذارن که براشون فایده داری. نشانه اش ها تا جایی به تو احترام میاون

هم پنج سالی که به وسیله طلسم، قدرتت رو ازت گرفتیم، تا نتونی جادو 

 کنی. هیچکس به تو اهمیّت نداد.

 

 ترسیدین که طلسم رو وارد بدنم کردین.ولی شما از قدرت من می -

ها چسبیده بود. اما سرش از قفسه خندید. بدنش به قفسه کتابآن سایه 

جدا شد و آهسته به درون نور خزید. سرش وارد روشنایی شد. دانا با 

 دیدن آن چهره منحوس یک قدم عقب رفت.

 های قیرگصورتی به سیاهی شب. چشم

 

ون. دهان دریده. چند ردیف دندان. چندین شاخ ریز روی سرش و 

 خوردند.لند که در اطراف تکان میموهای سیاه و ب



گرفتیم. تو هنوز برای رسیدن به قدرت در ما باید قدرت تو رو می -

 سرزمین شیاطین کودک بودی و...

 

ترسید دانا به یاد دانیال افتاد و تالشش برای دوری دانا از جادو. می

دانست شیاطین وسوسه کننده سمت نیروهای شر برود. او همیشه می

 هستند.

 س با فریاد گفت:پ

 ازم دور شو لعنتی نفرین شده. -

هایش بیرون افتادند و آب آن شیطان دهان باز کرد و خندید. دندان

دهانش راه گرفت و آهسته درحالی که هنوز نصف بیشتر بدنش به 

های استخوانی و کتابخانه چسبیده بود خود را سمت دانا کشید و دست

 دانا دراز کرد و گفت:کجش را که سه انگشت داشتند، سمت 

خنجر و نیزه رو به سرورم برگردون. ما به تو امید داریم. تو به نوع  -

 ما و قدرت بی حدمون عالقمندی.

دانا آنقدر عقب رفت که کمرش به میزی خورد. پشت سرش را  

 نگریست و نگاهش را به سمت آن شیطان برگردند.

 زد: چهره او درست به مقابلش رسیده بود. دانا فریاد

 برو عقب لعنتی. -



 

انگشتر الماس نشان دست دانا درخشید و بخار آبی رنگی از آن بیرون 

آمد. دانا احساس قوتی در قلبش کرد. نگاه شیطان سمت انگشتر دانا 

 هایش گشاد شد و دهانش بسته شد.رفت. چشم

باره، ناخواسته دستش را جلو برد و موهای شیطان را دانا به یک

 لب گفت:گرفت و زیر 

 بمیر. بمیر. -

حس و حال شده بود. روی بدن شیطان از کتابخانه جدا شد. بدنش بی

 زمین افتاد.

مارن و آنجل و چند جادوگر دیگر، سراسیمه به کتابخانه دویدند و با 

 دیدن دانا سر جایشان خشک شدند.

 دانا سر آن موجود را روی زمین گذاشت و با فریاد گفت:

 بمیر. -

ی جان و بی هیچ تقالیی روی زمین افتاد و جان سپرد. دانا آن موجود ب

 آهسته راست شد و چند لحظه به آن موجود زشت نگاه کرد.

بعد هم رو به بقیه کرد. همه خشک شده بودند و داشتند نگاهش 

 کردند. چیزی را که دیده بودند باور نداشتند.می



. سریع دستش دانا دستش را بلند کرد و روی بینیش گذاشت و بو کشید

 را از خود دور کرد و ادای عق زدن در آورد و گفت:

 دونن حموم چیه کثافتا.ده. فکر کنم اینا نمیبو... می -

 و بعد به سمت بقیه رفت و گفت:

 چمروش مرغ با حالیه. -

 

 دانا به جادوگرها رسید و گفت:

 شم.فکر کنم من دارم خیلی خطرناک می -

 :آنجل هراسان و متعجب پرسید

 تو حالت خوبه؟ -

 من خوبم. حال تو چطوره؟ چرا از جات بلند شدی؟ -

 من خوبم. -

دانست این بشر واقعا حالش خوب کرد و نمیمارن دانا را برانداز می

 کند.است یا چیزی توی سرش خورده که اینقدر بی خیال رفتار می

 دانا او را نگریست و گفت:

 د خودمم.باور کن هیچی تو سرم نخورده. من خو -



توانست ذهن او را بخواند. دانا های مارن گشاد شد. دانا میچشم

ای کرد و از مارن رد شد. با سر خوشی به سمت خروجی رفت و خنده

 گفت:

 حاال دیگه از هیچی نگران نباشین. -

انگار که چیزی یادش باشد برگشت و کتاب قطور را از روی میز 

 برداشت و گفت:

 .این رو الزمش دارم -

و دوباره از جلوی دیدگان مات بقیه گذشت و به جلوی پیشخوان رفت و 

 گفت: 

 شه من این کتاب رو قرض بگیرم؟می -

 عضویت دارید قربان؟ -

 دونی که نه!می -

مرد لبخندی زد و از داخل کشوی پیشخوان یک کارت طالیی و یک 

 برگه در آورد. روی کارت اسم دانا را نوشت و بعد مهر کنارش را

برداشت. با زدن مهر روی کارت یک نقش طالیی رنگ از دانشگاه 

گریف روی کارت ایجاد شد. بعد هم داخل برگه زمان تحویل کتاب را 

 یادداشت کرد.

مرد یک مهر برداشت و روی سطح صاف آن دست کشید. نام دانا 

 روی آن حک شد. مهر را به دانا داد و گفت:



برای امانت گرفتن کتاب الزمتون این مهر همیشه همراه شما باشه.  -

 شه.می

دانا تشکر کرد و روی دفتری که مرد به او داد یک مهر زد. بعد از 

 تشکر کتاب را برداشت و از کتابخانه خارج شد.

 

جادوگران در حال بررسی آن شیطان بودند. بدن او چون سنگ خشک 

گونه فهمید چکرد و نمیشده بود. مارن از قدرت عجیب دانا تعجب می

این شیطان را به این شکل در آورده است. کمی بعد جسد آن موجود را 

ی دو نفر از سربازها از روی یک برانکارد گذاشتند و به وسیله

 کتابخانه خارجش کردند.

ها را با ولع دانا در حالی که کتاب را باز کرده بود و داشت نوشته

 خود آورد. ای او را بهخواند وارد قلعه شد که صدای خندهمی

آمدند. با شنلهایی که روی ها پایین میآنا، مادرش و بیانکا داشتند از پله

 دوششان داشتند کامالً مشخص بود که قصد خروج از قصر را دارند.

ها کمی دورتر ایستاد و دانا به رسم ادب کتاب را بست. مقابل پله

 منتظر شد.

  رو شدند.هر سه زن پایین آمدند و با دانا روبه

 دانا برایشان سر فرود آورد و گفت:

 وقت بخیر. -



ها در مقابل با فرود آوردن سرشان به او احترام گذاشتند و جوابش زن

 را دادند.

 مادر آنا گفت:

 جادوگر جوان از کتابخانه میان؟ -

 بله بانو. -

 مادر آنا به کتاب نگاهی کرد و ابروهایش را باال انداخت و گفت:

موجودات اساطیری رو خواهی شناخت. موجوداتی که خوبه. تمام  -

 برای زمینیان اسطوره هستن و برای ما واقعیّت.

 بله بانو. -

دانا سر فرود آورد و زمان سر بلند کردن، نگاهش را سمت بیانکا 

 العاده او راگرداند و زیبایی فوق

 

 نگریست.

 آنا با شادمانی گفت:



خواهرزاده مارن و یکی از دوستان دانای عزیز، ایشون بیانکا،  -

خوب من هستن. هر سال در فصل بهار من، دو ماه رو در کنار 

کنن به نسبِت سراسر گذرونم. جایی که زندگی میی بیانکا میخانواده

های طوالنی ش آب و هواتره. حاال بیانکا بعد از مدتپاینکاون خو

 ی گریف سر بزنه.اومده تا به قلعه

 مدین.خیلی خوش او -

 بیانکا با لبخند جدایی ناپذیر از صورتش گفت:

 ممنونم جناب دانا. -

 مادر آنا گفت:

حالم که تونستی موفق در مورد جادوهای پرقدرتت شنیدم. خوش -

 بشی.

 آنا با محبت گفت:

بله بیانکا در مورد قدرت جادوت توی زمین مسابقه برامون صحبت  -

 تونستم ببینم.کرد. ایکاش من هم می

 دانا رو به بیانکا کرد که صدای آنجل را از پشت سرش شنید:

 بانوی من شما باید جادوی امروزش توی کتابخونه رو می دیدین. -

 و بعد با دست به سمت درب خروجی بزرگ اشاره کرد و گفت:

 لطفاً بفرمایید. -



 آنا لبخندزنان گفت:

 یرون.دوست داشتیم بیشتر باهاتون صحبت کنیم اما باید بریم ب -

 او بازوی بیانکا را گرفت و فشرد و گفت:

 بینیم.ما قراره بیانکارو تا جایی ببریم. بعدا شمارو می -

و بعد به حرکت در آمدند. دانا به سختی نگاهش را از بیانکا گرفت. با 

 ها چرخید و رفتنشان را نگریست.رد شدن آن

 د.کرموهای بلند آن دختر در قلبش هیاهویی عجیب به پا می

 

زد به ها خارج شدند آنجل با لبخند نرمی که به نگاه دانا میوقتی آن

 سربازهایش دستور داد همراهیش کنند.

ها باال رفت و خود را به اتاقش رساند و تا دیر وقت دانا هم از پله

 مشغول مطالعه شد.

های عجیب پر شده بود و کلمات در مغزش می سرش از مطالب و نام

 چرخیدند.

قت زمانی که مارن خسته و کالفه به اتاقش آمد او هم کتابش را دیر و

 کنار گذاشت. 

 



 هایش را از تنش بیرون کشید. دانا گفت:مارن با خستگی لباس

 به نظر خیلی خسته میای. -

 خیلی زیاد. -

 او به پشت پرده رفت و مشغول دوش گرفتن شد. -

 ریم؟کی به محل طلسم می -

 عجله داری؟ -

 نداری؟تو  -

خواد پاینکاون از شر این طلسم کس به اندازه من دلش نمیچرا! هیچ -

 خالص بشه.

 پس موضوع چیه؟ -

 خوام با عجله کردن اشتباه جبران ناپذیری انجام بدم.نمی -

کم خودم هم کنترلش رو به دست میارم. من که قدرتم برگشته. کم -

تونم به دانیال کمک چطوره شما به من این رو یاد بدین که چطور می

 کنم.

 شی دانا.به مرور متوجه می -

 دانا سرش را تکان داد و گفت:



تونم بیشتر از این صبر کنم. دانیال پنج ساله که داره مارن من نمی -

 کشه.عذاب می

 مارن مشتش را به دیوار کوفت و با صدای بلند گفت:

کر کنم. تونم با این همه فشار به مسائل شخصی تو هم فمن نمی -

 اینارو درک کن لطفا.

دانا احساس کرد مارن عصبی است. سکوت کرد. کمی بعد مارن از 

پشت پرده بیرون آمد و به سراغ کمدش رفت و مشغول پوشیدن لباس 

 شد.

دانا هم برخاست و در سکوت برای او نوشیدنی آرام بخش در جام 

 ریخت.

 جام را برای او برد و کنارش ایستاد.

 مت او انداخت.مارن نگاهی س

 جام را از دست دانا گرفت و گفت:

 ممنون دانا. -

 خواستم عصبانیت کنم.من نمی -

 دونم. من خودم تحملم کم شده. بهم فرصت بده.می -

 باشه. -



دانا رفت و میز شام را چید و برای مارن در ظرفش غذا کشید. مارن 

 به سر میز آمد و گفت:

 چرا شامت رو نخوردی؟ -

 کتاب خوندن بودم و سرگرم شدم.مشغول  -

 کنه.مطالعه بهت کمک می -

 آره... درسته. -

 ولی دلیل دیگه هم داشتی. -

 مارن جام را روی میز گذاشت. دانا نفس عمیقی کشید و گفت:

 دلم خواست منتظر بشم که تو هم بیای. -

 مارن چند لحظه دانا را نگریست و بعد گفت:

 تو که از من متنفری. -

 نیستم.نه  -

خواست این را باور کند. چنگال را برداشت و مشغول مارن نمی

 خوردن شامش شد.

 دانا دوباره آه کشید و گفت:

 خواد باهات دوست باشم. دلم می -



 خواد بهت عادت کنم.دلم نمی -

 

دانا چنگالش را در دستش فشرد و با نگاهش صورت سرد مارن را 

 نگریست و گفت:

گم مارن. گم تو، نمیکنم. بهت نمیترامی نمیمن دیگه بهت بی اح -

 کنم مثل دانیال رفتار کنم. کنم. سعی میجناب مارن صدات می

 مارن یک تکه گوشت به سر چنگالش زد و گفت:

 تو خودت باش. مشکل این چیزا نیست.  -

 پس چی بین من و تو قرار گرفته؟ چی باعث این شکاف شده.  -

را آرام جوید و بعد نگاهش را باال برد و  اشمارن با دهان بسته لقمه

 خطاب به دانا گفت:

 «. گیریتو بین من و دایان قرار می» گو به من گفت: پیش

 دانا متعجب گفت:

 من؟  -

 اهوم.  -

 شم؟ یعنی من عاشق یک پری می -



 مارن نگاهش را تکانی داد و گفت:

 تو و هر کی که عاشقش بشین خیلی غلط کردین!  -

 هایش گرد شد. مدانا چش

 شی، باعث مرگ عشق من! تو باعث مرگ دایان می -

 های دانا گشاد شد. با ناباوری گفت:چشم

 من؟  -

 مارن سرش را پایین گرفت و زیر لب گفت:

 آره تو.  -

فشرد و با فک سخت دانا به مارن خیره بود. چنگالش را در دست می

 کرد. شده داشت مارن را نگاه می

 لرزید گفت:لحظه با صدایی که میبعد از چند 

گناه من رو به پریها چکار؟ من چرا باید باعث مردن یک شخص بی -

 بشم؟ 

 مارن حرفی نزد. 

 زنم! مارن دارم با تو حرف می -

 مارن چنگالش را روی میز کوفت و با فریاد در صورت دانا گفت:



 دونم.دونم... دلیلش رو نمینمی -

ارن با حال خراب نگاهی به اطراف اتاق دانا آهسته عقب کشید. م

 انداخت و بعد گفت:

 و به خاطر ملتم، باید تو رو توی نزدیکترین محل به خودم تحمل کنم.  -

 مارن موهایش را چنگ زد و گفت:

کشتم، شیاطین هم به دانیال که فراموشی گرفته، اگه من تو رو می

شد افتاد. شاید میخنجر و نیزه می رسیدن. اتفاقی هم برای دایان نمی

که اینطوری همه چیز درست بشه. اما شاید شانس آوردی که من دیر 

فهمیدم متوجه موضوع شدم. شاید اگر پنج سال پیش دلیل طلسم رو می

کردم. اما حاال چون کنارمی باید چشمم رو ببندم و طور دیگه رفتار می

 طور دیگه رفتار کنم. 

توی شرایطی که به خاطر تو قرار من در مقابله با تو، در مورد تو، 

خوام بهت آسیب دونم چی درسته چی غلط. نه میگرفتم گیج شدم. نمی

تونم که اجازه بدم راحت جلوم راست راست راه بری. یا برسه، نه می

دونم شم. نمیخواد به وجودت عادت کنم. دارم دیوونه میحتی دلم نمی

 باید چکار کنم! 

مارن را نگریست. رنج و عذاب او را درک دانا چند دقیقه در سکوت 

 دانست. کرد. این سردرگمی را برای او حق میمی

پس آهسته از جایش بلند شد و رفت کتابش را برداشت و سمت در 

 رفت. 



 مارن صدایش زد:

 دانا! دانا!  -

 اما او بی هیچ حرفی از اتاق بیرون زد.

 

ست. کتاب را روی میز دانا به اتاق قدیمی خود در قلعه رفت و در را ب

 انداخت و پشت پنجره ایستاد. فضای تاریک حیاط را نگریست.

سربازها درون حیاط بزرگ، آتش روشن کرده و گرد آتش حلقه زده 

 بودند.

دانا ساعدش را کنار پنجره تکیه زد و نگاهش در شب قیرگون به انزوا 

 رفت.

ن به دست انگیز مارفکرش درگیر حرفهای مارن شد و به سرنوشت غم

 خودش اندیشید.

کرد که چرا او. چرا او باید در این ورطه بیفتد و از خود سؤال می

 باعث و بانی خیر و شری بشود که نباید.

 



ها هم کوشش که در سختیبه یاد دانیال افتاد و آرامشش. به یاد این

توانست کرد تا هم خود را آرام نگه دارد هم اطرافیانش را. تا میمی

کشید که بقیه کمترین حس نگرانی به ر مسائل را به دوش میخود با

 دلشان راه پیدا کند.

هایش فشرد و پلک ساعدش را برداشت و انگشتهایش را روی لب

 بست.

آرزو کرد کاش بتواند آینده را ببیند، شاید جلوی هر مشکلی را بگیرد. 

ی ها گویوقت پیشگویی ندارد و هیچدانست او خودش قدرت پیشاما می

 اند.کامل نبوده

 

هایش را برداشت که چند ضربه به در آهی کشید و با کالفگی دست

 خورد. رو به در چرخید و گفت:

 بفرمایید. -

در باز شد و مارن به درون آمد. یک بشقاب دستش بود. در را پشت 

 سرش بست و گفت:

 خوب نیست که شب بدون تغذیه مناسب بخوابی. -

بشقاب و چنگال را سمتش گرفت. دانا با کالفگی و بعد مقابلش آمد و 

 سر تکان داد و گفت:

 گرسنه نیستم. -



 ذارم بخوابی.بگیر شامت رو بخور. بدون خوردن این غذا نمی -

 حاال کی خواست بخوابه؟ -

 زنی.له میدیشب نخوابیدی و حتما االن برای خواب له -

 

 دانا با غصه گفت:

خوام کسی رو بکشم که بت بدم. نمیخوام رنج و عذامارن من نمی -

 شناسم. من...نمی

 مارن دستش را به نشان سکوت باال آورد و گفت:

تقدیر و سرنوشت خواست خداست. شاید برای همین دایان به راحتی  -

 قبولش کرده.

 دانا سر تکان داد و اندوهگین گفت:

 کنه.مطمئنم خدا بخواد سرنوشت تغییر می

 بخواد. بله. فقط به شرطی که -

 

 دانا بشقاب را از دست مارن گرفت و روی میز گذاشت و گفت:

 خواد.خدا حتماً می -



 هایش کشید و گفت:هایش را مضطرب به گونهاو کف دست

گرفت ما چکار کنیم. چطور رفتار کنیم یا همیشه دانیال تصمیم می -

 چه حرکتی انجام بدیم. اون خونسرد بود. اون توانایی گرفتن بهترین

دونم باید ها رو داشت اما االن من دانیال رو ندارم و درست نمیتصمیم

چکار کنم که هم برای برداشتن طلسم موفق بشم، هم بتونم به دانیال 

 کمک کنم و هم نذارم کسی آسیب ببینه.

 مارن

 

 چند لحظه اندیشید و بعد به کنار آینه رفت و ایستاد.

یر دانیال را درون آن دید دستش را روی آینه گذاشت و کمی بعد تصو

 که در اتاقش خواب بود.

 مارن دستش را سمت تصویر او گرفت و گفت و گفت:

 ِسوارینا سیلیانا مایر موون. -

چند لحظه بعد صورت دانیال شروع به عرق کرد. سرش را به چپ   

 دید.داد و انگار کابوس میو راست تکان می

 دانا جلو رفت و معترض گفت:

 کنی؟داری چکار میمارن تو  -

 مارن به نشان سکوت دستش را سمت دانا گرفت.



 کمی بعد دانیال گفت:

اس. ها غیرقابل مقابلهبا این دانا برگرد، نیزه و خنجر رو ببر. قدرتت -

 ی سفید حیوون توئه.گربه

هایش را به هم کوفت. دانیال از خواب دانا به آینه خیره شد. مارن دست

 فش را نگریست.پرید و هراسان اطرا

 احساس بدی داشت.

 پتو را کنار زد و پاهایش را با دست جا به جا کرد.

 دانا با هیجان گفت:

 آره؟اون االن من رو به خاطر می -

خواستم بهمون کمک کنه. اون حتی نه. یک یادآوری سطحی بود. می -

 یادش نیست چه خوابی دیده.

 چرا؟  -

فقط روی روحش تأثیر گذاشتم که  اون نیاز به درمان کامل داره. من -

 دونه.چیزهایی فراتر از ذهن و مغزش می

 !روحش با ما صحبت کرد نه جسمش. اون نیاز به درمان جسمی داره

 تونی به من یاد بدی؟تو می -



اش رو بهش دم حتما. طوری که بتونی  حافظهبهت یاد می -

 برگردونی. 

 و جسمش؟ پاهاش.  -

 تونیم به دانیال کمک کنیم.ر این مورد ما نمیشد کمک کرد اما دمی -

 چرا؟ -

هیچکس جز خودش این توانایی رو نداره. اون خودش راهش رو پیدا  -

کنه. نگرانش نباش. اما همونطور که شنیدی باید بری و نیزه و می

 خنجر رو بیاری.

 ی سفید چی بود؟!و منظورش از گربه -

 مارن دستش را سمت آینه گرفت و گفت:

 جا رو ببین.این -

جایی که یک روز او و کمی بعد دانا توانست کاهدان را ببیند. همان

 دانیال و مسعود حضور داشتند.

ی سفید اَست. همه چیز را دانا خود را دید که در حال نوازش یک گربه

 به خاطر آورد و متعجب گفت:

 خدای من. یعنی من باید اون رو با خودم بیارم! -

 



هم راهنمایی دانیال  ها رو می گیره. ایندانیال بهترین تصمیمتو گفتی  -

 بود.

 باشه. -

خبری چنین کمکی به تو ولی باید یادت باشه دانیال توی دنیای بی -

کرده. شاید اگر روزی بهش بگی در اوج فراموشیت ازت کمک 

 ها رو ببر هیچوقت باور نکنه.خواستم و خودت گفتی این

 پس چکار کنیم؟ -

جا خیلی برای کسی توضیح نده. چون از ز اتفاقّات و تصمیمات اینا -

 درکشون خارجه.

 هایی داره.ولی اون هم مثل من قدرت -

های ما تا زمانی که بین ما نباشن براشون داره، اما فهمیدن قدرت -

 سخته.

 خیلی خوب، متوجه شدم. -

 

 :دانا به پشت میز برگشت و مشغول خوردن شامش شد. مارن گفت

 خوای برای محو شدن تصویر دانیال دو ساعت زار بزنی؟نمی -

 دانا سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:



 نه. من بزرگ شدم دیگه. -

 مارن ابروهایش را باال انداخت و گفت:

آد که آد آروم بشینی. تو االن بیشتر این بهت میاصال بهت نمی -

 دخترا زار بزنی. زانوی غم بغل کنی و آبغوره بگیری و مثل

 هایش را کج کرد و گفت:دانا با لودگی لب

 هه هه هه.-

هایش در یک و بعد رویش را سمت آینه کرد و با قرمز شدن چشم

 لحظه، تصویر اتاق دانیال را آورد.

از این به بعد فقط با دیدن تصاویر فوق اچ دی اوقات فراقتم رو سر  -

 کنم.می

یاد نگیری و هر روز بیای و برای  امیدوار بودم این یک کار رو -

 دیدن برادرت به من التماس کنی.

 دیدی که خدا برات نخواست. -

 مارن لبخند کمرنگی زد و گفت:

 .ریم به سرزمین تو برای آوردن وسایل مورد نیازتفردا شب می -

 همین فردا؟ -

 ای هم هست؟مگه فردای دیگه -



 موافقم. -

خوب هم استراحت کن. مبادا اتفاقی  پس تا فردا مراقب خودت باش و -

 بیفته و بهت آسیبی برسه.

 خیالت راحت باشه. -

 ی دانا زد و گفت:مارن جلو رفت و دستش را به شانه

 در کل یادت باشه تو یک احمق بیشتر نیستی! -

 دانا متعجب مارن را نگریست.

 مارن زمان رفتن سمت در گفت:

 تو نشستی. که مهمان اتاقت سر پا ایستادهدر حالی

گفت. دانا چنگال را رها کرد و ایستاد دانا یکه خورد. مارن درست می

 که چیزی بگوید مارن از اتاق بیرون رفت.و قبل از این

 ای به سر خود زد و گفت:دانا روی صندلی نشست و پوفی کرد. ضربه

 این کلّه پوکه. -

 

جادویش ی مارن برای تمرین کنترل صبح روز بعد دانا طبق برنامه

ی تخت هایش را پوشید و از روی لبهشد. کفشداشت حاضر می

 برخاست.



به جلوی آینه رفت و موهایش را مرتب کرد و بعد دستش را به آینه زد 

ها دور هم نشسته بودند و اش را دور هم ببیند. آنو توانست خانواده

 دیدند.داشتند تلویزیون می

د و نصف بدنش را روی دانیال هم روی مبل تک نفره نشسته بو

 کرد.ی مبل انداخته بود و داشت به تلویزیون نگاه میدسته

مادرش را نگریست که برایشان چای آورد و پدرش چون همیشه با 

 آرامش تشکر کرد.

 دانا دستش را روی آینه کشید و گفت:

 دوستتون دارم. -

زد و و بعد از آینه دور شد و به سختی از آن دل کند. از اتاق بیرون 

راهرو را پشت سر گذاشت و در خم راهروی بعد پیچید که دید بیانکا 

 از اتاق بیرون آمد.

 ناخواسته سرعتش کم شد و به او خیره شد.

به یاد حرف مارن افتاد که گفته بود به او نزدیک نشود. دستش را به 

اش کشید  و زیر چشم او را نگریست. بیانکا با دیدن دانا لبخند چانه

 ه لب نشاند و با نزدیک شدن دانا و سالم آرام او جواب داد:گرمی ب

 سالم جناب دانا. -

 دانا برای او سر فرود آورد و گفت:



 صبحتون بخیر. -

 او هم در جواب دانا آهسته سر فرود آورد و گفت:

 صبح شما هم به روشنی آفتاب. -

 کرد که یک لحظه از ذهن دانابیانکا آنقدر آرام و موقر رفتار می

 گذشت:

 انگار رو اسلوموشنه. -

 خودش لبخند بی رنگی زد و گفت:

 ممنون. -

 و بعد خواست از او بگذرد که بیانکا زودتر گفت:

 ببخشید شما دایی مارن من رو ندیدین؟ -

 جا هستن.رم. اونچرا! من دارم به تاالر تمرکز می -

نگاه او را های دانا را نگریست. دانا سریع مانی بیانکا در سکوت چشم 

 فهمید و گفت:

 دین!ی همراهی میاجازه -

 شم.خوشحال می -



حال بود. و بعد در کنار هم راه افتادند. دانا از همراه شدن با او خوش

 پرسید:

 چطور تا به حال به گریف نیومدین؟ -

من در گریف به دنیا اومدم اما هفت سال پیش، به خاطر تصمیم پدرم  -

رفتیم. طی هفت سال گذشته پدرم اجازه « ونشایت»ما از گریف به  

 ندادن ما به گریف بیاییم و با دایی مارن دیدار داشته باشیم. 

 چرا؟  -

بیانکا نفس عمیقی کشید و سرش را به چپ و راست تکان داد. دانا 

 گفت:

 تونیم از چیز دیگه صحبت کنیم.می -

 بیانکا آهی کشید و گفت:

های ضعیف گریفه. خونشون برای نه. راستش پدر من جزو جادوگر -

«. اِسکارُدفِلَرن»های ضعیفه. اما مادر من از خانواده  جادو از خون

 .جادوگرین های اصیلیعنی خانواده مادر من جزو خون

 و این یعنی چی؟ -

خواسته با مادرم ازدواج کنه، دایی مارن مخالف که پدرم میزمانی -

ها دعوا داشته و قصدش سرسخت ازدواجشون بوده. با مادرم مدت

جلوگیری از این ازدواج بوده. اما مادرم از تب عشق پدرم بیمار 

 افته.شه. تا حدی که ترس از دست رفتنش به دل خانواده میمی



 و بعد؟ -

 کنه.دایی قبول می -

 گیره.مارن برای همه چیز سخت می -

 دایی مارن حق داشته. -

 چطور؟ -

ادوگر از خون اصیل زاده ها با در پاینکاون رسم نیست یک ج -

 جادوگرهای معمولی یا غیر اصیل و ضعیف ازدواج کنن.

 شه؟و اگر این ازدواج اتفاق بیفته چی می -

شن. مخصوصاً اگر از این ازدواج جادوگرهای ضعیفی متولد می -

 خون پدر ضعیف باشه. این برای خون اصیل اتفاق خوبی نیست. 

 ضعیف هستین؟  االن شما از لحاظ جادوگری -

 هم من و هم دوتا برادر کوچیکترم. -

 چه اشکالی داره؟  -

تونم به شکل بقیه شاید واقعاً هیچی. تنها مشکلش اینه مثال من نمی -

 جادو کنم. قدرت جادوهامون کمه. 

 این که مهم نیست.  -



مهم نیست. اما مادرم خیلی دیر فهمیده بود قصد پدرم از ازدواج  -

کسب قدرت بوده. یک جور آزمایش برای این که بفهمه آیا باهاش تنها 

 ها اومده یا نه! واقعا همین طوره که در کتاب

 یعنی عشقی به مادرت نداشته؟  -

بیانکا نیم نگاهی به صورت دانا انداخت و سرش را به چپ و راست 

 تکان داد و گفت:

 نه!  -

 چقدر بد و بعد چه اتفاقی افتاد؟ -

شه. از سه هاشون میون منتظر به دنیا اومدن بچهبعد از ازدواجش -

ای که به دنیا اومد، هر سه در سطح پایینی از توانایی جادوگری بچه

قرار داریم. هیچکدوم از ما خون اصیل خانواده اسکاردوفلر رو به 

ارث نبریم. همه ضعیف از آب در اومدیم و همین روز به روز میانه 

 تر کرد. پدر و مادرم رو خراب و خراب

 چقدر بد!  -

خیلی. دوران کودکی ما توی جنگ اعصاب والدینمون گذشت. بعد از  -

ها پدرم از مادرم خواست برای به دست آوردن قدرتی در گریف مدت

 از طریق پدربزرگم یا دایی مارن اقدام کنن. اما هیچکدوم قبول نکردن.

 و این باعث سردی بیشتر شد. -



بزرگم، دایی مارن هرگز به پدرم کمک  درسته. بعد از فوت پدر -

شد پدرم روز به روز تو هاش برسه و این باعث مینکرد به خواسته

 زندگیش با ما بدتر بشه.

 کرد؟چه اشکالی داشت اگر مارن به پدرت کمک می -

 خالف قوانین گریفه. -

 چرا؟ -

نباید یک جادوگر ضعیف پُستی رو در گریف به دست بگیره. چون  -

خواسته پدرم نن درست به وظایفشون عمل کنن. دایی مارن نمیتونمی

باعث آبروریزی خانواده اش و یا گریف بشه. فقط یکبار زمانی که 

کنه به سراغش اومد و به دایی فهمید پدرم خیلی مادرم رو اذیت می

 شدت باهاش برخورد کرد. از پدرم خو

 

ورت اون رو است از کارهاش دست برداره. تهدید کرد در غیر اینص

خواهد کشت. پدر هم ما رو از گریف خارج کرد تا از دایی دور باشه. 

آره. اما پدر با بدجنسیش دونست دایی حتما بالیی سرش میچون می

 اجازه نمی ده به دیدن دایی بیاییم.

 و حاال چطور شده که اومدین؟ -

م. کنه برای گذروندن  تعطیالت رفتم خونه دوستام بموناون فکر می -

اما من به گریف اومدم تا هم بتونم دایی رو ببینم و هم به دوستانم سر 

 بزنم.



 شه.اگر بفهمه اینجایی حتما خیلی ناراحت می -

 امیدوارم که ناراحت نشه. -

 چند سالتونه؟ -

 بیست و سه سال. -

 دانا فکری کرد و گفت:

سن  پس با این حساب مارن باید سن زیادی داشته باشه. چون اونقدر -

 داشته که بخواد مخالف ازدواج خواهرش باشه. 

کنیم. دایی من هنوز های عادی عمر میما جادوگرها بیشتر از انسان -

 گذرونه.داره جوانیش رو می

 هایش را ریز کرد و گفت:دانا چشم

 اون خیلی پیره. -

 بیانکا دستش را مشت کرد و به بازوی دانا زد و گفت:

 اون دایی خوشتیپ منه. مراقب حرف زدنت باش.  -

 دانا خندید و گفت:

 خوشتیپ تر از من نیست.  -

 تو خیلی چاقی.  -



خیلی چاق نیستم. از اول هم نبودم. با جادوی دایی شما اینطوری  -

 شدم. 

 پس شانس آوردی تو رو تبدیل به یک خوک چاق و چله نکرده.  -

 دانا خندید و بیانکا لبخند دلنشینی زد.

رودی تاالر رسیدند. دانا کنار ایستاد و با دست به در به جلوی درب و

 اشاره کرد و برای بیانکا سر فرود آورد. 

 بیانکا وارد شد و بعد دانا به درون سالن رفت. 

مارن در حال گفت و گو با آنجل بود و داشت چیزی را برایش توضیح 

 داد. می

د. حرفش را قطع نگاهش به بیانکا و دانا افتاد که با هم وارد تاالر شدن

 کرد و رو به آن دو کرد. 

هر دو وقتی به مارن و آنجل رسیدند برایشان سر فرود آوردند. مارن 

 گفت:

 بیانکا! چرا صبح به این زودی بیدار شدی؟  -

دلم خواست دایی عزیزم رو ببینم. من به دیدن شما اومدم و شما هیچ  -

 وقت آزادی برای من ندارین. 



خود را در آغوش مارن انداخت. مارن او را با بیانکا جلو رفت و 

محبت بغل کرد. بیانکا در آغوش او چون کودک چندساله ای بود. 

مارن دستش را روی موهای بلند او کشید، دل دانا با حرکت دست 

هایش را در پشتش به هم قفل کرد و شد. دستمارن زیر و رو می

 لبخند کجی زد و سر به زیر گرفت.

کنم از فردا وقت هم کارهای مهمی دارم. سعی می فعال امروز -

 بیشتری رو به تو اختصاص بدم. 

کنم چون شما همیشه گرفتار انجام دستورات شاه سایرن باور نمی -

 هستین و نظم دادن به امور گریف. 

 اعتراضت قابل قبوله.  -

 آنجل دانا را برانداز کرد. هیچوقت او را اینچنین آرام ندیده بود. 

مارن، بیانکا را از خود جدا کرد و موهای بلند او را سمت خود کشید 

 و گفت:

خواد باز هم مثل بچگیات حتما موهات رو بده برات ببافن. دلم می -

 ببینمشون. 

 حتما دایی مارن.  -

 تونی به همراه آنجل تاالر رو ترک کنی. خوب تو می -

 شه سر تمریناتتون باشم؟ می -



 آسیب برسه. نه. ممکنه بهت -

 

 باشه. -

 و بعد خطاب به دانا گفت:

 بینمتون. بعد می -

 دانا لبخند گرمی زد و سر فرود آورد. 

 او و آنجل حرکت کردند، مارن با صدای بلند گفت:

 بانو آنجل یادت نره چی گفتم.  -

 آنجل رو به عقب کرد و گفت:

 چشم جناب مارن.  -

سمت میزی رفت که پای یکی از آن دو از تاالر خارج شدند. مارن به 

 دیوارها بود و در همان حال گفت:

 بهت گفته بودم به بیانکا نزدیک نشی. -

نخواستم نزدیک بشم ناخواسته بود. توی راهرو دیدمش و داشت  -

 اومد سراغ تو. می

 باور کردم. حاال بعد قراره همدیگر رو ببینین چی بشه؟ -



در حال باز کردن درب جعبه هیچی. شاید فقط حرف بزنیم. مارن  -

 روی میز بود. چند لحظه مکث کرد و بعد گفت:

تونه دوستی داشته باشه اما اون شرایط بدی داره بیانکا تو سنیه که می -

اش، های دریایی و سر زندهخوام بهش آسیب برسه. توی چشمو نمی

خوام مثل بینم اما نمیرو می« مالنی»شادی و شور جوانی خواهرم  

نی دوران تب و بیماری براش پیش بیاد اون هم به خاطر یک مال

 احساس غلط. 

 قرار نیست هیچ احساس غلطی به وجود بیاد. مطمئن باش. -

 

 مارن دو دست لباس مشکی آورد و خطاب به دانا گفت:

 بپوش. -

دانا لباس را گرفت و هر دو همان وسط مشغول تعویض شدند. دانا به 

 براق تنش نگاه انداخت و گفت: پیراهن و شلوار مشکی و

 اینا برای چیه؟ -

 هایش در سالن پیچید.هایش را به هم زد. صدای اکوی دستمارن دست

کرد و صدایش در مارن آهسته دور دانا راه می رفت و صحبت می

 پیچید. تاالر می

 گفت:



کنیم ذهن ما هم همینطوره. همون چیزی رو که بهش فکر می -

 کنیم.میپژواکش رو دریافت 

ما در مرکزیت یک جهان قرار داریم. جهانمون در مرکزیت جهان 

هایی که خدا به وجود آورده دیگه. قدرت ما از درک جهان و یا جهان

ناقصه. دید ما کوتاه و ناقص تر. اما کهکشان پیچیده و جهانی که 

کهکشان در اون هست پیچیده تر.  قراره ذهن ما در عالمی به پرواز 

که تا به حال ندیدیم، قدرت پرواز ذهن بی نهایت و قدرت دیِد در بیاد 

 ذهن نامحدود. 

تونه در عالم معنا پرواز کنه به قدرت ذهن، ما با پیوند روحمون که می

تونیم به راحتی جسم رو در جاش نگهداریم و روحمون رو به می

 خواییم بفمکانی که می

 

 جام بده. رستیم تا کاری رو که نیاز داریم برامون ان

 هایش را به هم زد و گفت:او دوباره دست

اش رو به دست بیاریم. باید ببینی دریافت ما قراره فکر کنیم و نتیجه -

 تو از تصورات ذهنیت چیه؟

های مرمر سفید هایش را به هم زد و رنگ کف پوش و سنگاو دست

 ای تیره تبدیل شد.و درخشان کف و بدنه تاالر به قهوه



ذهنت رو متمرکز و قوی کنی تا بتونی به وسیله اون هر آنچه  تو باید -

که در اطرافت هست رو به حرکت و تحت کنترل خودت در بیاری چه 

 در مکان حضورت چه در مکانی که وجود خارجی نداری. 

ترین عامل پیشرفت در راه هدف. تمرکز درست ذهنت تمرکز مهم

تمرکز و تصور  شه تصوراتت رو قوی کنی و به وسیلهباعث می

 روحت رو در زمان و مکان جا به جا کنی. در هر جهانی که بخوای. 

 شد. چرخیدن مارن به دور دانا و حرکاتش باعث سرگیجه او می

 شنید. زد و در سرش صدای شرشر آبشار را میمغزش نبض می

های دیوار هایش عقب و جلو شدنآمد اما چشمآبشاری که صدایش می

 دید. ن مارن به دور خود را میتاالر و چرخید

گشت. یک لحظه پلک بست و رفت و بر میهایش انگار خواب میچشم

 ها را گشود. آن

ای خروشان بر روی دو خود و مارن را مقابل هم در وسط رودخانه

 قلوه سنگ بزرگ دید. 

 مارن به روی او لبخند زد و گفت:

 داشتن شاگردی مثل تو افتخار آفرینه. -



ویش را سمت چپ گرداند و آبشار بزرگ چند ده متری را دانا ر

های سبز اطرافش و پرندگانی که در بر فراز آسمان نگریست. درخت

هایی که از آب درخشید و ماهیکردند. خورشیدی که میپرواز می

 گشتند. جهیدند و دوباره به آب بر میبیرون می

 ما کجاییم؟  -

 .جایی در زمین در بین تصورات تو -

جا لبخند زد و ریه هایش را پر دانا با حس خوب خنکی آب و هوای آن

 از اکسیژن خالص کرد. 

 

نگاهش را رو به روشنایی آسمان چرخاند و برای یک لحظه نور 

هایش را بست و حس خورشید نگاهش را زد و بیش از حد شد. پلک

افتد و چند قدم عقب سقوط پیدا کرد. احساس کرد هر آن در آب می

رفت. وقتی پلک گشود خود و مارن را در بیابانی عظیم با باد شدید و 

زد. دانا معترض گردوغبار قرمز رنگ دید. مارن به روی او لبخند می

 گفت:

 ای هستیم؟خندی؟ ما کدوم جهنم درهبه چی می -

 یک سیاره ناشناخته جایی پرت توی کهکشان.  -

و نزدیک بود دانا از کوه مارن دستش را به صورت نیم دایره تکان داد 

 بلندی سقوط کند. مارن دست او را گرفت و جلو کشید و گفت:



 . و حاال توی کوهی در دنیای توئیم -

ی پرتگاه بود پلک بست و کمی بعد حس خیس شدن دانا که روی لبه

که زیر آب اقیانوس تمام بدنش به او دست داد. پلک گشود و با دیدن این

 زد و دهانش پر از آب شد. است فریادی از وحشت 

کرد رساند و دستش را روی مارن خود را به او که به شدت تقال می

 هایش کشید و وقتی پلک گشودند وسط تاالر بودند. چشم

 زد.کرد و مارن محکم روی پشت  او میدانا به شدت سرفه می

 نفس بکش. چیزی نیست. هیچ آبی توی ریه ات نیست. نفس بکش.  -

بار نفس عمیق کشید و بعد اطرافش را با خیال راحت دانا چند 

 نگریست. زیر لب گفت:

 دادی. تو داشتی من رو به کشتن می -

برای روح تو چه فرقی داره وسط دریا باشه یا قطب شمال. تو باید  -

یاد بگیری به خودت تلقین نکنی که اونجاها خطری تو رو تهدید 

 کنه. مگر دریک مورد... می

 ست و دست دانا را گرفت و او را از جا بلند کرد و گفت:مارن برخا

مگر این که کسی روحت رو شکار کنه. اگر نتونی برگردی و  -

 ره.روحت جسمت رو پیدا نکنه جسم فانیت از بین می

 تونه کار خیلی خطرناکی باشه.پس این می -



خوای بین در نوع خودش خیلی خطرناکه. مخصوصاً زمانی که می -

 دشمنانت بری.

 ای بود.العادهاین کار فوق -

جا فوق العاده تر زمانیه که روحت در زمان و مکان سفر کنه و این -

 اگر جسمت در خطر بود بتونی ازش مراقبت کنی.

 شه این کار رو کرد وقتی جسمت یک قالب تو خالیه.چطور می -

ترین توانایی کنترل ذهن، روح و جسم به صورت همزمان از بزرگ -

 .اعمال جادوگریه

 ی مخوف:ویرایشنامه راز خانه

 شه به اون نقطه رسید.چطور می -

تالقی ذهن و روح در یک نقطه نیست. این یک مسیر بی نهایته که  -

 هر کدوم از ما در یک نقطه ازش قرار داریم.

 شه این کار رو بکنم؟چطور می -

قطه دلخواهت. باید خودت رو مثبت تقویت کنی. برای رسیدن به ن-

افسردگی، افکار منفی، ترس، هیجانات منفی همه سمه. همه چیز 

 مثبت. باید امواج مثبت رو بگیری و روحت رو تقویت کنی.

کنه باید ذهنت و حواس پنجگانه همزمان که روحت در زمان سیر می

 ات مراقب جسمت باشن.



 چطور؟ -

 حمله کن. کنم و تو به جسم مندم. من تمرکز میبهت نشون می -

 باشه. -

مارن عقب رفت و روی زمین نشست. به حالت تمرکز برای یوگا 

 نشست و بعد از کمی دم و بازدم به خلسه فرو رفت. دانا صدا زد:

 مارن. -

درب ورودی تاالر باز شد و آنجل وارد شد. جلو آمد و شمشیرش را 

 کشید و به دست دانا داد.

 حمله کن. -

 چی؟ -

 .به مارن حمله کن -

 اون توی خلسه اس. چطور بهش حمله کنم؟ -

 گفتم بهش حمله کن. -

 دانا دو دل مارن را نگریست.

 حمله کن دانا. -



دانا دستش را باال برد و شمشیر را به سرعت به سمت گردن مارن 

 داشت.برد. اما سریع پشیمان شد و شمشیر را نزدیک شاهرگ او نگه

کرد هر آن از گلویش یزد، طوری که حس مقلب دانا به شدت می

 زند.بیرون می

شمشیر را پایین آورد و نوکش را روی زمین گذاشت و به مارن نگاه 

 کرد. مارن پلک گشود و رو به دانا لبخند نرمی زد و گفت:

 کنی.دونستم این کار رو نمیمی -

 دانا با عصبانیت گفت:

که  کنی؟ اگر من یک شاگرد احمق بودتو داری من رو امتحان می -

 االن سرت از تنت جدا بود.

 مارن خندید و گفت:

 حال باش.حاال که نیستی. پس خوش -

آنجل رفت و از روی میز شمشیر مارن را برداشت و روی زمین 

 مقابل او گذاشت و عقب رفت.

 مارن تمرکز کرد و چند لحظه بعد آنجل گفت:

 جا رو نگاه کن.این -

 



باال برد و با فریادی که کشید به شمشیرش را از دانا گرفت و آن را 

 مارن حمله کرد. 

دانا از فریاد آنجل از جا پرید و مارن با یک دست شمشیرش را 

 ی او را گرفت.برداشت و جلوی ضربه

گرفت و از خود زد مارن جلوی او را میهر چند بار که ضربه می

 کرد.دفاع می

 آنجل عقب کشید و گفت:

 کنترل ذهن، روح و جسمه.این رسیدن به نقطه مشترک  -

 مارن پلک گشود و از جایش بلند شد و گفت:

این مورد رو باید خیلی تمرین کنی تا بتونی به خوبی انجام بدی. در  -

پاینکاون تعداد انگشت شماری از افراد به این مرحله از سلوک 

 رسیدن.

 دانا سر فرود آورد. مارن خطاب به آنجل گفت:

 وسایل حاضرن؟  -

 بله.  -

 چند نفر رو حاضر کردی؟ -

 پنج نفر از بهترین جادوگرها. من، شما و دانا. -



 خوبه. -

 دانا با تعجب پرسید:

 زنین؟دارین از چی حرف می -

 خواییم بریم به سرزمین تو. برای آوردن نیزه و خنجر.امشب می -

 خوب. -

 های مورد نیازشون رو جمع کنن.گفتم که افراد آماده بشن و سالح -

دانا چند لحظه نگاهشان کرد و بعد با صدای بلند بیشتر از یک دقیقه 

 خندید.

 طوری که دلش درد آمد.

 آنجل و مارن به او خیره بودند. کمی بعد مارن گفت:

 شه بگی چه مرگته؟ می -

 اش را جمع کند و گفت:دانا سعی کرد خنده

قشون خوام. مگه شما فکر کردین کجا میرین که ببخشید معذرت می -

 کنین؟آوری میکنین و سالح جمعکشی می

 خوب به سرزمین تو.  -



سرزمین من کجاست؟ توی سرزمین من کسی با سالح تو خیابونا  -

چرخه. اون وسایل جایی هستن که نیاز به بردن جمعیت زیادی به نمی

جا نداریم. لباس معمولی ما آدما رو تهیه کنین و این زره ها رو در اون

 ا نیازی به زره هم نداریم. بیارین. م

 شه بدون سالح و زره و نیرو بریم. چطور می -

ندازن گیرن میاگه با اون وسایل بریم و دیده بشیم ما رو می -

 تیمارستان. 

 تیمارستان؟  -

 ندازن توش. آره جایی که دیوونه ها رو می -

 و دوباره خندید و گفت:

 .از این کارها نکنین -

 

 

 ه هم نگاه کردند. دانا با لبخند کش آمده اش گفت:آنجل و مارن ب

 به من اعتماد کنین. -

 و بعد گفت:

 ای نیست من برم!اگر مسئله -



مارن و آنجل به هم نگاه کردند. دانا برایشان سر فرود آورد و 

 هایش را برداشت و از تاالر بیرون زد.لباس

 مارن دستش را میان موهایش برد و گفت:

 دونم بهش اعتماد کنم یا نه؟یدونم. نمنمی -

شناسه. اون حاضر نشد به اون مردم خودش رو بیشتر و بهتر می -

شما حمله کنه. مطمئنم بر خالف احساسات و رفتار روزهای اولش، 

حاال شما رو دوست داره و براتون احترام زیادی قائله. حاضر هم 

 کم بهش اعتماد کنیم.نیست رهاتون کنه. پس بذارین کم

 رن سر فرود آورد و گفت:ما

 ریم.خواد میخیلی خوب. پس همونطور که اون می -

مارن لباسش را از تنش بیرون کشید و زره اش را برداشت. نگاه آنجل 

 به بدن او افتاد. سر فرود آورد و سریع چرخید و گفت:

 جناب مارن من برم به کارهام برسم. -

 باشه. حتما. -

مارن لباس پوشید و مارن با زدن آنجل از تاالر بیرون رفت. 

 هایش به هم باعث شد تاالر به رنگ روشن قبل در بیاید.دست

حال بود که دانا پس از ترک تاالر به اتاقش رفت و دوش گرفت. خوش

 شان را ببیند.تواند خانهها میپس از سال



او بعد از دوش گرفتن و حمام با صابون کاج روی تختش دراز کشید تا 

 استراحت کند. با خوردن چند ضربه به در گفت:کمی 

 بیا تو. -

 در با

 

ز شد و با ورود آنا به اتاق سریع از جایش بلند شد و در مقابل او سر 

 فرود آورد و گفت:

 در خدمتم. -

 گردین.شنیدم امشب به سرزمینتون بر می -

 بله. -

 گردین، درسته؟بر می -

 دانا سر فرود آورد و گفت:

 گردیم.رم و اگر مشکلی پیش نیاد زود برمیجناب مارن می به همراه -

 خوام خیلی شما رو دور از خودم و گریف ببینم.امیدوارم. چون نمی -

دانا باشنیدن این حرف سر بلند کرد و به آنا نگاه. قبال آلن در مورد آنا 

کرد بیشتر به آلن برای حرفهایش چیزهایی گفته بود. حاال که فکر می

 اد.دحق می



 به آرامی گفت:

 گردم دوشیزه آنا.حتما زود بر می -

 آنا آهسته دو قدم جلو رفت و گفت:

 این طلسم رو از من قبول کنین. -

دانا دست آنا را نگریست و با دیدن یک انگشتر چوبی که بر روی آن 

 طلسمی حک شده بود گفت:

رم. محل زندگی من آروم تر از این من به دنیای خطرناکی نمی -

 حرفهاست. به هیچ طلسمی احتیاج ندارم. از محبت شما ممنونم.

کرد هدیه او را به راحتی رد های دانا خیره شد. باور نمیآنا به چشم

 کرده است.

 خواند به آرامی گفت:دانا درحالی که ذهن او را می

از من دلگیر نشین دوشیزه آنا. شما بسیار به من لطف داشتین. از بدو  -

پاینکاون، اما سفری که من در پیش دارم خیلی بی خطرتر ورود من به 

 از این حرفهاست.

 آنا با حس بدی که پیدا کرده بود خود را عقب کشید و گفت:

 امیدوارم موفق بشین و بعد سریع از اتاق بیرون زد. -

هایش را پشت دانا پوفی کشید و خود را روی تخت انداخت. دست

 ت:سرش به هم قفل کرد و با خود گف



 گرفتم.شاید بد برخورد کردم. کاش انگشتر رو ازش می -

 موهای خود را به بازی گرفت و به درست و غلط کارش فکر کرد.

 

 فصل پنجم

 

آن شب شاه سایرن، مارن و دانا در سالن انتقال جمع شدند. دانا از 

ها بپوشد تا در صورت مارن خواسته بود لباسی شبیه به لباس زمینی

 .کسی را برنانگیزددیده شدن شک 

ای را روی سایرن ته عصایش را روی زمین زد و نورهای دایره

 زمین دید.

 درب سالن باز شد و آنجل به درون آمد. سر فرود آورد و گفت:

 سالم. -

 هر سه جوابش را دادند. شاه سایرن پرسید:

 مشکلی پیش اومده؟ -

 .ذارمتونم تنهاشون بخوام همراهشون برم. من نمیمن هم می -

 مارن معترض گفت:



 تو باید بمونی و به کارهای گریف رسیدگی کنی. -

 دانا گفت:

کشه؟نهایتا یک ساعت دیگه مگه رفت و برگشت ما چقدر طول می -

 گردیم.بر می

 من دوست دارم این سفر رو همراه شما بیام. لطفا". -

 مارن غرید:

 آنجل وقت تنگه. -

سایرن دوباره عصایش را روی  ای به سایرن داد. شاهو بعد اشاره

ای که دانا زمین زد و در لحظه آخر آنجل دوید و خود را درون دایره

ها وسط خیابانی ایستاده بود انداخت و چند دقیقه بعد هر سه نفر آن

 نزدیک منزل آقای صمیمی افتادند.

هر سه بدنهایشان درد گرفته بود. آنجل روی دانا افتاده بود. مارن با 

جایش بلند شد و دست آنجل را گرفت و از روی کمر دانا خشم از 

 بلندش کرد و گفت:

 کنم.به خاطر  سرپیچی از دستورات تنبهت می -

 دانا وقتی از جا بلند شد خطاب به آنجل گفت:

زنه به این چه سر و وضعیه هر کی االن تو رو ببینه زنگ می -

 اورژانس اجتماعی.



 کنه؟چکار می -

 هیچی. -

دستش را سمت آنجل گرفت و تا کسی نبود در یک آن لباس او را دانا 

 تبدیل به مانتو شلوار کرد.

هایش را به هم زد و یک روسری در دستش ظاهر شد. دو دست

 ی آن را به هم چسباند و روی سر آنجل انداخت و گفت:گوشه

 نذار از سرت بیفته. -

 مارن به آسمان نگاهی انداخت و گفت:

 . روشنایی. آنجل. خورشید-

آنجل محکم روسری را گرفت و به خورشید وسط آسمان نگاه کرد و 

 خندید و گفت:

 چقدر زیبا.  -

هایش از شدت نور اشک در چشمش جمع شد. دستش را روی چشم

 کشید. دانا نگاهی به اطراف انداخت و گفت:

االن کسی نیست. سر ظهره. از گرمای هوای هم معلومه تابستونه.  -

یم. هر سه راه افتادند. دانا شمشیر آنجل را از او گرفت و با بهتره بر

 حرص گفت:

 من که گفتم بدون سالح. -



 و بعد آن را طوری گرفت تا مشخص نباشد.

رفتند که ماشینی از پشت نزدیک شد. مارن و داشتند به سمت کوچه می

آنجل  به خاطر صدایش سریع چرخیدند. مارن خواست با جادو ماشین 

 د کند که دانا دست او را گرفت و گفت:را نابو

 نه مارن. اون با ما کاری نداره. -

 آن دو را با خود چرخاند و ماشین از کنارشان عبور کرد و گفت:

شیم. اون یک ماشین بود. نگران ما به جای اسب ماشین سوار می -

 نباشین.

دانا آنجل را نگریست و به حالت او که محکم روسری را گرفته بود 

 دید.خن

 الزم نیست اینقدر محکم بگیریش. فقط از روی سرت نیفته. -

آنجل سر فرود آورد و هر سه وارد کوچه شدند. دانا با سرعت طول 

 کوچه را عبور کرد. به جلوی منزلشان رسید و زیر لب گفت:

 خدا کنه پدرم خونه رو نفروخته باشه. -

خواند. در او از الی درب آهنی دستش را روی قفل گذاشت و وردی 

 باز شد.



او درب آهنی را هول داد و ابتدا مارن و بعد آنجل وارد شدند. سپس 

خودش به درون رفت و در  را قفل کرد و به باغ بزرگشان نگاه کرد و 

 چقدر دلتنگ این خانه بود.

 

دانا شمشیر آنجل را به او برگرداند و از راه سنگفرش راه افتادند و 

 سمت عمارت بزرگ رفتند.

های سر سبز را نگریست. کسی نبود و جز صدای به الی درخت ال

 جیرجیرک

 

 رسید.های آوازخوان وسط تابستان صدایی به گوش نمی

 وقتی به محیط باز جلوی عمارت رسیدند، آنجل با دیدن عمارت گفت:

چه قصری! تو از خاندان سلطنتی سرزمینت هستی؟ یا جزو نجیب  -

 ؟ ها و اصیل زاده ها هستی زاده

کرد لبخند تلخی زد دانا که داشت متفکر استخر خالی از آب را نگاه می

 و گفت:

 جا با هم شنا کنیم.وقت نشد من و دانیال اینهیچ -

مارن رو به استخر کرد و با دیدن وقایعی که در گذشته، اتفاق افتاده 

 بود زیر لب گفت:



 خدای من! -

 چی شده جناب مارن؟ -

 سرش را با تأسف به چپ و راست تکان داد. دانا رو به مارن کرد و

ای که آن اتفاق شوم برای دانیال او بلندی ساختمان را نگریست و لحظه

 افتاد را به خاطر آورد.

هایش را روی هم فشرد و سرش را به چپ و راست با غصه پلک

 تکان داد.

 که دیر رسید تا کاری برای دانیال انجام دهد قلبش به درد آمد.از این

 ی او را فشرد و گفت:مارن شانه

 بریم دانا دیر شد. به نظرت کسی تو ساختمون نیست؟ -

 جا نیست.ده کسی ایننه. این استخر خالی نشون می -

 کنه؟پس هیچ خطری ما رو تهدید نمی -

 نه. -

و بعد یاد آن انفجار مهیب و موجی افتاد، که پس از آن، خانه را از 

ودات ماورایی را با خود از جاِن در و نحسی خارج کرد و تمام موج

 دیوار خانه شست.

 با خیال راحت حرکت کرد و گفت:



 .بریم. خونه امنه -

 ها باال رفت. زیر لب گفت:او از پله

 پس چرا حسم خوب نیست!  -

وقتی به جلوی درب عمارت رسید، دستگیره را آهسته چرخاند ولی 

ای باز شد. آن را هول داد قفل بود. زیر لب وردی خواند که در با تقه 

 وارد سالن انتظار شد. آنجل و مارن پس از او به درون رفتند.

دانا نگاهی به درب سالن پذیرایی بزرگ کرد. از آن نگاه بر گرفت و 

به سمت درب سمت چپ سالن انتظار رفت و وردی خواند که در خود 

 به خود باز شد.

 کردند.زندگی می اش آنجاوارد قسمتی شد که قبال با خانواده

سپس نگاهی به وسایل کرد که مثل گذشته هنوز سر جا بودند. مارن و 

 آنجل  وارد شدند و در سکوت گوشه و کنار خانه را نگریستند.

 

ها خواست پدر و مادرش بودند و آناش شد. دلش میدانا دلتنگ گذشته

 کشید.را به آغوش می

ها را برداشت و عکسبه کنار میز خاطره گوشه سالن رفت و قاب 

ها را نگریست. چقدر دلتنگ لبخندهای گرم و مهربان دانیال بود. آن

 دستش را روی قاب عکس کشید و گرد و خاک را از روی آن زدود. 



بغضی که به گلویش چنگ انداخته بود را به سختی فرو خورد و نفس 

 عمیقی کشید.

 آنجل گفت:

 دانا شما جزو خانواده اشراف هستین؟ -

انا در میان بغضش خندید. نفس عمیقی کشید و سرش را باال کرد و د

 هایش نریزند. به آرامی گفت:سقف را نگریست تا اشک

 نه آنجل. حکومت سرزمین ما شاهنشاهی نیست. اینجا هم یک خونه -

 کنن.ها توی همچین خونه هایی زندگی میمعمولیه. خیلی

 گفت:هایش کشید و هایش را روی چشماو کف دست

 بریم طبقه باال. -

 کرد، گفت:آنجل که داشت ویترین ظروف مهناز خانم را نگاه می

ی های زیبایی. بهتر از ظروف مورد استفاده توی قلعهچه ظرف -

 گریفه.

 بریمشون. خوادشون برشون دار. وقت رفتن میدلت می -

 شه. اُه. نه. بانوی خونه حتما ناراحت می -

کنه کسی اینا رو دزدیده و نه. نهایتا فکر میبانوی خونه مادر م -

 خره.دوباره می



 

ها داد و هر سه به طبقه باال حرکت کردند. کمی راه ای به پلهدانا اشاره

 های راهرو کرد.ای به چراغپله تاریک بود. دانا اشاره

های همه جا روشن شد. آنجل بازوی مارن را گرفت و با نگاه به چراغ

 سقفی زیبا گفت:

های قشنگی دارن. چلچراغ پایین هم جناب مارن ببین چه چراغ -

 قشنگ بود. 

 کرد. های متحیّر اطراف را نگاه میمارن رو به آنجل کرد که با چشم

صورت او را در میان قاب مشکی روسری نگریست. چهره او در 

 نظرش بسیار زیبا شده بود. 

د تا نظر او را برای یک لحظه قلبش گرم شد. آنجل رو به مارن کر

اما آنجل به خاطر « چراغها زیبا هستند»بداند. مارن خواست بگوید 

نگاه خیره مارن به خود، که فکر کرد سرزنشوار است، سریع بازوی 

 او را رها کرد و به سرعتش افزود و خود را به دانا رساند. 

 ی باال شد. مارن حرفی نزد و وارد راهروی طبقه

 ه رفت و گفت:دانا به جلوی کتابخان

تونستم جا متعلّق به دانیاله. روزای اول ورودمون به خونه من نمیاین -

وارد این کتابخونه بشم. اما قبل از اومدنم به پاینکاون وسایل دانیال رو 

 جا قایم کردم. این



 او دستش را روی در گذاشت و گفت:

ی جا رو سحر کردیم که هیچ جن و شیطانمن و دانیال طوری این -

 بدون اذن ما نتونه واردش بشه. 

 مارن لبخند زد و گفت:

 خوبه.  -

دانا مشغول خواندن اورادی شد. کمی بعد در باز شد. او در را هول 

 داد و هر سه وارد کتابخانه شدند. 

ها دانا در را بست و دید که مارن و آنجل مشغول خواندن فهرست کتاب

 اند. شده

 مارن یکدفعه گفت:

 نجارو ببین. ما همین کتاب رو توی کتابخونه گریف داریم. آنجل. ای -

 آنجل جلو رفت و با نگاه به کتاب گفت:

 بله من هم خوندمش.  -

 او از چند کتاب عبور کرد و گفت:

 خدای من آنجل. کتاب طلسمات جادوگری برای مرگ شیاطین.  -

 گین؟ واقعا راست می -



 آره.  -

 کتاب نگاه کرد. آنجل گفت: آنجل خود را به مارن رساند و به

وای خدای من. این همون کتاب گمشده و کمیاب جادوگریه که چندین  -

گردن. چطور ممکنه توی کتابخونه دانیال ساله جادوگرها دنبالش می

 باشه. 

 دید گفت:ها را میدانا که تعجب آن

 کتاب مهمیه؟  -

 مارن سرش را با هیجان به چپ و راست تکان داد و گفت:

 . این کتاب دارای بزرگترین طلسمات برای از بین بردن شیاطینه -

 مارن کتاب را از کتابخانه بیرون کشید و گفت:

 صبر کن ببینم.  -

 او رو به دانا گفت:

 تو قبال این کتاب رو خوندی.  -

دانا قفسه کتابخانه را هول داد که باز شد. آن را سمت خود کشید و 

 گفت:

 خوندم. هاش رو میاومدم و کتابکما بود، می آره. وقتی دانیال توی -



تو از طلسم مرگ شیطان برخورداری، تو طلسمی از طلسم های این  -

کتاب توی خاطرت بوده که اون جن شیطانی رو توی کتابخونه گریف 

 کشتی. 

 دانا رو به مارن گفت:

 واقعا؟  -

 اش کنی. معلومه که واقعا... بهتره دوباره مطالعه -

 بریمش. مون میبا خود-

 ولی دانیال...  -

 گردونیم. هر چی الزم دارین بردارین. برش می -

 آنجل با اشاره به دریچه گفت:

 اون دریچه رو ببینین.  -

 دانا دریچه را سمت خود کشید و با گشودن آن گفت:

 گردم.جا بمونین تا بر میاین مخفیگاه من و دانیاله. شما همین -

 خودتون ساختینش؟ -

 نه. -

 .جا رو ساخته. اینجا به خونه همسایه راه دارهپدر ادموند این -



 ی دریچه نشست و پاهایش را وارد گودال تاریک کرد و گفت:دانا لبه

از وقتی ما شدیم نگهبانان کتاب، خنجر، نیزه سه شاخه، مجبوریم  -

جا نگهشون داریم. طلسم های ادموند، بعد هم دانیال، و بعد خود من این

قدرتی به این مکان داده، که شاید شیاطین بتونن تا پشت درب این اتاق 

جا بهترین مکان برای این تونن بشن. برای همین اینبیان اما داخل نمی

 .وسایله

 

 ی گودال گذاشت و گفت:هایش را لبهدانا دست

 گردم.رم پایین. بمونین تا برمیمن می -

ایش را روی پله گذاشت و پایین مارن سر فرود آورد. دانا با احتیاط پ

هایش را به کمرش زد و با حالتی از نگرانی رفت. مارن دست

 هایش را پر از هوا کرد و اطرافش را برانداز کرد.ریه

 ها بود. با همان حال گفت:آنجل در حال نگاه کردن به فهرست کتاب

 ها رو کپی کنیم؟ چطوره االن چندتا از کتاب -

 گفت: حوصلگیمارن با بی

 اگه حوصله داری انجام بده.  -

و بعد به کنار گودال رفت و پایین را نگریست. چیزی جز سیاهی 

 دید. نمی



روی پایش نشست و ساعدش را روی زانویش گذاشت و با دقت بیشتر 

 نگاه کرد. صدا زد:

 دانا! حالت خوبه؟ -

 صدای دانا آمد:

با احتیاط برم پرت  آره خوبم. اینجا یک خورده تنگه و تاریکه باید -

 نشم. 

 مراقب باش.  -

و بعد دستش را روی گودال گرفت و نور به درون آن تابید و تا انتها 

 روشن شد. 

 دانا که نیمه راه بود سر بلند کرد. 

هایش را زد. سرش را پایین انداخت و به راهش ادامه نور شدید چشم

 داد و با همان حال گفت:

 شدم. بده نور پایین مارن کور  -

 چی؟  -

 دانا خندید و گفت:

 شه. هام اذیت میهیچی. شدت نور زیاده. چشم -



مارن شدت تابیدن نور را کمتر کرد. دانا انگشت شصتش را به نشان 

 خوب بودن وضعیت باال برد. 

 مارن گفت:

 ایه؟ این چه اشاره -

 یعنی دوستت دارم.  -

انداخت و سرتکان داد و و خودش نیشخند زد. مارن ابروهایش را باال 

 زیر لب گفت:

 باشه.  -

 وقتی دانا پاهایش به ز

 

 مین رسید گفت:

 من رفتم.  -

و دستش را بلند کرد و وارد راهروی مقابلش شد و از مقابل دیدگان 

 مارن محو شد. 

حوصلگی برخاست و هایش را سر زانوهایش زد و با بیمارن دست

 آنجل نگاه کرد.  سمت میز رفت و روی صندلی نشست و به



او چندین ورق آچهار روی میز گذاشته بود و کتابی در دستش بود. 

خورد و دستش که سمت ورقهای کتاب خود به خود آهسته ورق می

خورد و شد و به اوراق میسفید بود، نور بنفش رنگی از آن ساطع می

 شد. ها کپی میها با تمام اشکالشان روی آننوشته

 ی زیبای او شده بود.چهرهمارن هم غرق در 

هایش را کمی بعد نگاهش را پایین گرفت و به یاد دایان افتاد. دست

 هایش کشید و چانه خود را فشرد.روی لب

 آرنجهایش را روی رانهایش گذاشت 

ش تکیه زد و نوک پاهایش را با اهای گره کردهپیشانیش را به دست

 ریتم روی زمین زد.

هایش رسید. با نگاهش چند یش سراند تا به لبهاپیشانیش را روی دست

 دفعه از جایش برخاست و گفت:لحظه آنجل را برانداز کرد. یک

رم سراغ دانا. جا بمون. مراقب خودت باش. من میآنجل تو همین -

 نگرانم.

های پهنش را از چشم جناب مارن. مارن راه افتاد و به سختی شانه -

 د و پایین رفت.دریچه و بعد هم گودال عبور دا

وقتی پایش را روی زمین گذاشت در میان تاریکی راه افتاد. از هوای 

 آمد.جا بدش میخفقان آور آن



رفت و جادو کرد و نور جلوی پایش تابید. آهسته و با احتیاط جلو می

خواند. چند دقیقه بعد  به نزدیک دانا طلسم های روی دیوار را می

 رسید.

کم نیزه و خنجر از دل دیوار با جادو بود. کم دانا در حال فرو ریختن

 دیوار نمایان شد.

 وای خدای من! -

 این مارن بود که با دیدن نیزه و خنجر گفت:

یعنی این حقیقت داره؟ این همون نیزه شیطانه که به دست فرزندانش  -

 رسیده.

خوانش و اون قبایل که اون قبیله از شیاطین که نیزه رو گم کردن می

اشتن نیزه به دستشون برسه دنبال پیدا کردنش هستن. دانا تو با آرزو د

 بد کسی طرفی. واین خنجر!

او دست برد و خنجر را برداشت روی حکاکیهای آن دست کشید و 

 گفت:

ساز عفریتها. خنجری که گفته شده شیطان رو هم از پا خنجر دست -

 آره.  دانا! این محشره.در می

 آره. درسته. -

 را برداشت و مارن با دیدن جلد کتاب گفت:دانا نیزه 



رسید. دانیال! کتابی که پر از طلسمه و باید به دست ناجی جنیان می -

 تونه بخونه.بینه و میتنها کسی که وردها و طلسم هاش رو می

 او کتاب را گشود و با دیدن صفحات سفید آن با ذوق لبخند زد.

 تونستین اینا رو داشته باشین.این که العادهشما دو برادر خیلی فوق -

 دانا با جادو مشغول ساختن دوباره دیوار شد.

 کتاب دانیال رو بردار دانا. -

 آرمش. باید مراقبشون باشم.همراهم می -

 

های مورد نیازشان را کپی کرده بود. با جادویش اوراق را آنجل کتاب

 ها را سر جا گذاشت.به هم دوخت و کتاب

 ق خورد. رو به در کرد.ای به در اتاضربه

 ای به در خورد.بار دیگر ضربهفکر کرد خیاالتی شده است. اما یک

آنجل رفت و شمشیرش را از روی میز برداشت. با احتیاط از اتاق 

بیرون رفت و دو طرف راهرو را نگاه کرد. هیچکس نبود. به سمت 

 انتهای راهروی سمت راستش حرکت کرد و پرسید:

 جاست؟کی این -



وابی نشنید. صدای دوییدنی از پشت سرش شنید. چرخید و پشتش را ج

 کس نبود. صدای باز شدن دری را شنید.نگاه کرد. هیچ

دوباره سریع چرخید و با دیدن اتاق انتهای راهرو که تا آخر باز بود به 

 ی شمشیرش را در دستش فشرد و گفت:سمت آن رفت و دسته

 کی اونجاست؟ بهتره بیای بیرون. -

ای شنید. چرخید و به ناگاه دو اش خورد و صدای خندهدستی روی شانه

 دست نیرومند دور پاهای او پیچید و سمت اتاق کشیدش.

چون محکم روی زمین خورد فریاد کشید و شمشیر از دستش افتاد و به 

 درون اتاق کشیده شد و درب بسته شد.

عت بیشتری از مارن و دانا صدای فریاد آنجل را شنیدند. مارن با سر

 ها باال رفت و دانا داد زد:پله

 سریعتر مارن. -

ی دانا را گرفت و مارن خود را به سختی از گودال بیرون کشید و شانه

ها جای داد و خنجر را به دست او را باال کشید. دانا کتاب را الی کتاب

 مارن داد و از اتاق بیرون رفتند.

 گفت:مارن با دیدن شمشیر آنجل وسط راهرو 

 از این طرف. -

 و بعد جلو رفت و شمشیر را برداشت و صدا زد:



 آنجل! -

یک لحظه درب اتاق انتهای راهرو باز شد و آنجل را میان تلی از 

هایش را کرد و دستهیزم دیدند. به یک صلیب بسته شده بود. جادو می

شد. مارن و دانا به سمت کرد اما دوباره خود به خود بسته میباز می

 تاق دویدند اما در محکم بسته شد.ا

 هی. -

هر دو به سمت صدا چرخیدند. پشت سرشان پر از موجودات شیطانی 

 بود.

های تیره، پوست ها که جلوتر ایستاده بود با دهان باز و چشمیکی از آن

 سیاه و قد بلند و خمیده. موهای زبر و بلند. گفت:

بدین، آنجل رو نجات فقط چند ثانیه وقت دارید، خنجر و نیزه رو  -

 شه.بدین. با این کار طلسم تاریکی از سر پاینکاون برداشته می

 مارن چرخید و پشتش را به پشت دانا چسباند و گفت:

 فقط چند ثانیه وقت داریم. -

 همین چند ثانیه کافیه. -

 رم سراغ آنجل.پس من می -

 اینا هم با من. -



کشید و شیاطین چون آن شیطان که متوجه کار آن دو شد فریاد 

 عنکبوت و مارهای خزنده روی در و دیوار به حرکت در آ

 

 مدند و مارن به سمت درب اتاق دوید.

دانافریاد کشید و نیزه را باال برد و رو به جلو پرتاب کرد. نیزه در 

 حلق آن شیطان فرو رفت.

دوید با آمدن دو دانا نیزه را بیرون کشید و مارن که به سمت در می

ان به سمتش خود را روی زمین سراند و با دست چپ که خنجر شیط

را نگه داشته بود به پهلوی یکی از شیاطین زد و با برخورد نوک 

خنجر با بدنش آتش گرفت و به خاکستر تبدیل شد. با شمشیر آنجل که 

 در دست دیگرش بود در پهلوی شیطان دیگر زد. 

تاد و به دود تبدیل شیطان بی حرکت در جایش ایستاد. روی زمین اف

 شد. 

 مارن جلوی در ایستاد و با لگد به در زد و در را در هم شکست. 

آنجل با دیدن مارن با آوای خفه شده او را صدا زد و به ناگاه تمام هیزم 

 ها آتش گرفتند و در جا زبانه کشیدند. آنجل فریاد پر دردی کشید. 

 مارن با صدای بلند فریاد زد:

 ورسندوآکگوا.-



باره حجم زیادی از آب روی آتش ریخت و آن را خاموش به یک و

 کرد.

 مارن جلو رفت و سریع دست و پاهای آنجل را باز کرد و گفت:

 بیا اینجا. -

 و مچ دست آنجل را کشید. 

هایش تقریبا سوخته بود و حال در آغوش مارن افتاد. لباسآنجل بی

 بیشتر موهایش از بین رفته بود.

ی زخمی آنجل را نگریست و با دیدن خونریزی آن مارن سر شانه

ی لباس را بیشتر پایین کشید و آستین لباس او را ی سوخته و پارهیقه

 جدا کرد.

تیز را چوبی در باالی سرشانه او فرو کرده بودند. او چوب نوک

 بیرون کشید و آنجل فریادی از درد کشید. مارن گفت:

 با این جادوت رو ضعیف کردن. -

 شم.خوام جناب مارن. دومین باره که باعث دردسر میذرت میمع -

 ای.اشکال نداره آنجل. تو ثابت شده -

 دانا! -

 مارن رو به عقب کرد و گفت:



 آد.اون از پس کارهای خودش بر می -

 کرد.دانا با نیزه و جادویش یکی یکی شیاطین را هالک می

ورد خواند که مارن دستش را روی بازوی آنجل گذاشت و زیر لب 

 جای زخمش خوب شد. 

شمشیر او را پس داد و از اتاق بیرون رفتند. به کمک دانا شتافتند و 

 یکی آن شیاطین را از پا در آوردند. یکی

درب یکی از اتاقها باز شد و شیطانی از پشت به مارن حمله کرد که 

 آنجل شمشیرش را محکم در شکم او فرو کرد. 

ها را نگریست. آنجل شمشیرش را بیرون کشید مارن روی گرداند و آن

 و دانا هم نیزه را از شکم یکی از شیاطین بیرون آورد و گفت:

 .برگردیم کتابخونه -

 

به کتابخانه دویدند و در لحظه آخر یک جن سفید رنگ به درون پرید. 

مارن خنجر را باال برد که همزمان شد با جیغ بلند جن و فریاد دانا که 

 ین زمین و آسمان گرفت. مچ او را ب

 نه مارن.  -

 اون یک جنه.  -

 اون جن منه.  -



 جن که به گوشه اتاق خزیده بود چند لحظه چون گربه خرناس کشید. 

 دانا گفت:

های داخل کاهدونه. برادرش اون رو این جن سفید یکی از اون گربه -

است که دانیال شفا دهنده بود، ولی نخوبه خدمت من وا داشت. با این

ها اون روز گفتن تا روزی که جن خاصی رو به خدمت بگیره. اون

کنن. اما من ناخودآگاه به این یکی دانیال زنده باشه بهش خدمت می

 دادم. برای همین به خدمت من در اومد. عالقه نشون می

مارن دستش را پس کشید و به جن سفید با آن شکل و شمایل عجیبش 

 نگاه کرد. 

 را فشرد و گفت:اش آنجل شانه

 بهتره زودتر بریم.  -

هایی که آنجل ساخته دانا با عجله مشغول جمع کردن وسایل شد. کتاب

 بود را برداشت و بعد کتاب دانیال را از داخل قفسه بیرون کشید.

خود را به شومینه رساند سرش را زیر آن برد. دستش را به درون 

جعبه را برداشت و  شومینه برد و کمی بعد یک جعبه بیرون کشید.

 روی میز گذاشت و گفت:

 تونیم بریم.می -

 که نگاهش به آنجل افتاد. نجواکنان گفت:



 خدای من... آنجل موهات.  -

 چیز مهمی نیست. -

های درب او صورت سرخ شده از هرم آتش و موهای سوخته و لباس

 و داغان او را نگریست و گفت:

 چی رو چیز مهمی نیست. تو سوختی. -

 حالم خوبه دانا. جناب مارن به موقع به دادم رسیدن. -

دانا جلو رفت و دستش را روی سر آنجل گذاشت و مشغول ورد 

 های آنجل به شکل قبل برگشت.خواندن شد. موها و صورت و لباس

 دانا عقب رفت و گفت:

 مارن! لطفا ما رو برگردون.  -

 

به جن اشاره او تمام وسایل مورد نیازشان را وسط اتاق گذاشت و 

 کرد. جن جلو رفت و دانا یک دست را دور او انداخت. 

هر چهار نفر دور وسایل حلقه زدند. مارن شمشیر آنجل را روی زمین 

های نورانی طالیی رنگ دورشان حلقه زد و کمی بعد همه زد و دایره

 محو شدند.

چند دقیقه بعد همه در قلعه گریف ظاهر شدند. مارن روی پاهایش 

 و راست شد. دید که در اتاق خود است.نشست 



ی مارن خورد و روی زمین افتاد. بعد چند ثانیه بعد صندوقچه به شانه

ها و شمشیر آنجل پایین افتادند. مارن جا خالی داد و شمشیر هم کتاب

ها هم روی زمین پخش شدند. پس از آن در بالش او فرو رفت. کتاب

با صورت روی زمین فرود آمد و دانا همراه با نیزه و خنجر، دوباره 

 آخش در آمد.

ها روی تخت دانا افتاد و نشست. سپس جن کمی بعد آنجل با آن لباس

 سفید مانند یک گربه روی چهار دست و پایش وسط اتاق فرود آمد.

آنجل از تخت پایین رفت و برای مارن سر فرود آورد. بعد هم بازوی 

 دانا را گرفت و او را از جا بلند کرد.

 مارن گفت:

 بهتره روی فرود اومدنت کار کنی. -

 

 دانا دستش را به صورتش کشید و گفت:

 باشه، حتما. -

 مارن شمشیر آنجل را از بالشش بیرون کشید و به آنجل برگرداند.

 آنجل گفت:

 دنیای بسیار جالبی بود. حتی جنگیدن با شیاطین هم خوب بود.



ختری قد بلند و کشیده و ترکه دانا رو به جنش کرد و به او لبخند زد. د

 ای. دانا گفت:

 همیشه کنارم بمون. ازم دور نشو مگر به امر من.  -

 جن سر فرود آورد و گفت:

 بله سرورم. -

 و بعد سریع به شکل یک گربه در آمد.

دانا وسایل را جمع کرد و روی تخت چید و درب صندوقچه را باز 

 کرد.

 

وقچه شد و وقتی مارن جلو آمد آنجل مات نگاه کردن به محتویات صند

 زیر لب گفت:

 خدایا! این حقیقت نداره. -

 چرا؟ مگه چی شده؟ -

مارن دستش را جلو برد و از داخل صندوقچه، بین جواهرات یک 

 گردنبند بیرون کشید.

 این گردنبند! -

 این گردنبند چی؟ -



ی سرزمین این گردنبند همسر شاه دایمنه! بعد از مرگش توی خزانه -

شد اما یک روز فهمیدن که از خزانه دزدی شده و داری میپریان نگه

 گردنبند رو بردن.

های زیادی قرار دادن . ها گشتن و جایزهبرای پیدا کردن گردنبند سال

 اما پیدا نشد.

 پس بهشون بر می گردونیم. -

 آنجل یکدفعه وسط حرفشان پرید و گفت:

دنبند رو پیدا کنه، ازدواج با که کسی بتونه گراین اواخر جایزه این -

 دایان بود.

 هایش گرد شد.باره سکوت کرد و چشمآنجل به یک

کرد از حرفی که زده بود بسیار پشیمان بود. مارن داشت او را نگاه می

 فشرد.و گردنبند را در دستش می

 آنجل با عصبانیت از خود سر فرود آورد و گفت:

 با اجازه! -

 و بعد اتاق را ترک کرد.

مارن نگاهش در جای خالی آنجل مانده بود. دانا هم داشت ذهن مشوش 

 خواند.آن دو را می



عالقمند اَست اما  در این گیر و دار بود که تازه فهمید آنجل به مارن

ی ازدواج با هم همانند یک تراژدی او به کسی دل بسته بود که، اجازه

 را نداشتند. حتی با وجود آن گردنبند.

میقی کشید و ابروهایش را در هم کشید. مارن با دیدن چهره دانا نفس ع

 اخم آلود او گفت:

گه کنه، با چیزی که عقل و منطق میکاری که قلب تو سینه می -

 شه.متفاوته. همیشه هم جنگ بین این دو به شکست منطق ختم می

 مارن گردنبند را سر جا انداخت و گفت:

های بزرگ خاک شده در گنجکنن و از ها دزدی میشیاطین و جن -

 ها خیلی موجودات پستی هستن.قلب زمین خبر دارن. اون

دانا دست برد و گردنبند را برداشت. آن را دوباره در دست مارن 

 گذاشت و پنجه بزرگ او را بست و گفت:

شه، حتی اگر این گردنبند باعث برو و مژدگانیت رو بگیر اما یادت با -

نفر بشه، چیزی جز رنج و تباهی براتون به  ازدواج غیرمعقول شما دو

 دنبال نداره.

گاهی قوانین کهنه باید عوض بشن مارن. چون قانونهای قدیمی برای 

های جدید کارایی گذشته رو ندارن اما بعضی از اصول غیر زندگی

 قابل انکار و شکستن هستن.



و کنه، درخشه و گرما رو به موجودات هدیه میهمونطور که آفتاب می

شه، پشت کردن به آفتاب باعث بوجود اومدن تاریکی و ظلمت می

گاهی پشت کردن به قوانین و اصول پایه چیزی جز تاریکی برای 

 های ما در بر نداره.زندگی

دوست داشتن زنی از موجوداتی غیر از خودتون ایرادی نداره، اما اگر 

ی؟ ازدواجتون جز رنج و عذاب چیزی نیست، چرا باید انجامش بد

یعنی تو حاضری به خاطر قلبت، خودت و عشقت رو به فالکت 

برسونی، تا فقط کنار هم باشین؟ خیلی خوب، این عشقه! اما عشق 

واقعی اونیه که به خاطر خوشبختی و آسایش  عشقت از عشقت 

 بگذری.

 دانا وسایلش را جمع کرد و گفت:

 رم به اتاقم تا فردا صبح بریم سراغ شاه سایرن.من می

راه افتاد و از اتاق خارج شد. مارن ماند و گردنبندی که در دستش  او

های مهمی را که با خود آورده بود. آن را میان مشتش فشرد و کتاب

 ها را نداشت.بودند نگریست. حوصله سرک کشیدن به آن

به کنار تخت رفت و خودش را روی آن پرت کرد و دست مشت 

 اش را روی قلبش گذاشت.شده

کرد دانای لجباز و کودک صفت چنین برداشت باور نمیاو حتی 

 ای از عشق داشته باشد.بزرگ و عاقالنه

 



مارن گردنبند را بلند کرد و جلوی صورت خود گرفت. یک الماس 

بزرگ مربع شکل به رنگ زرد درخشان و گردنی آن پر از یاقوتهای 

بزرگترین دانست با رساندن این گردنبند به دست دایان سفید بود. می

 کند.ها را برآورده میآرزوی آن

 

 ها، فرصتی است تا خود را به پدر دایان اثبات کند.تر از تمام اینو مهم

کرد. با دیدن خود هایش را تعویض میآنجل در اتاقش داشت لباس

های سؤالی و متعجب نگهبانان افتاد. لبخند زد و درون آینه به یاد نگاه

 آن لباس را دوست داردبه خود اعتراف کرد که 

ها را تعویض کرد و کنار گذاشت. بعد هم یک دست لباس راحتی آن

پوشید و روی تخت نشست و به موهایی که دانا برایش ساخته بود 

 دست کشید.

 ها را مرتب کرد و به مارن و گردنبندی که در دست داشت اندیشید.آن

ار او جنگیده بود های زیادی بود که کنار مارن قرار داشت. در کنسال

 و همراهش از پاینکاون مراقبت کرده بود.

از روزی که مارن را شناخته بود به او دلبسته بود اما هیچوقت جرأت 

 ابراز احساسش را نداشت.

اگر هم گاهی خواه ناخواه در ذهن خود به دوست داشتنش اندیشیده بود 

داد کمتر در محلش کرده بود که ترجیح میو مارن فهمیده بود، چنان بی

 نزد او به این موضوع فکر کند.



 به خوب

 

دانست مارن دل در گروی کسی دارد که شاید هرگز به هم ی می

خواست خود را به او تحمیل کند نرسند، اما باز هم با این حال دلش نمی

و یا با حرکت ناشایستی دل او را برباید. یک بار تن به این کار داده 

 رن گرفته بود.بود و جواب بدی از ما

 خواست باز هم آن حال را تجربه کند.دیگر نمی

دانا در اتاقش دستش را سمت تختخوابش گرفته بود و با نور بنفش 

خواب را جادو شد داشت تخترنگی که از دست و انگشترش خارج می

 کرد.می

با اشاره دستش وسایل از جا حرکت کردند و زیر تشک تختش قرار 

خواند سایل قرار گرفت و بعد با وردهایی که میگرفتند. تشک روی و

جادویش را پایان داد. سمت تختخواب رفت و آن را سمتی کشید اما 

تر از هر تکان نخورد. به قصد بلند کردن تشک دست برد اما سنگین

سنگی بود. با دست تشک را فشرد به نرمی همیشه بود. یک چاقو 

فرو نرفت. لبخند زد و  برداشت و محکم به روی تشک زد اما در آن

راست شد. به خوبی جادویش را انجام داده بود. تشک برای محافظت 

از وسایلش به سختی و سنگینی سنگ شده بود اما طوری نبود که 

 ها وارد کند و موجب خراب کردنشان شود.فشاری به آن



عقب آمد و با رضایت به شاهکارش نگاه کرد. کاری که قبال هم انجام 

. چاقو را روی میز انداخت و به کنار پنجره رفت. شب آوار داده بود

شده بر گریف را نگریست. شبی که تمامی نداشت. دلش برای مردم 

 سوخت. این مردم را الیق دیدن آفتابشان دید.

 هایش را روی هم گذاشت و زیر لب گفت:پلک

 گرده. به زودی.خورشید بر می -

ه روی لباسش به تن دارد، در او پلک گشود و دید که آنا با شنلی ک

ایوان قلعه در حال قدم زدن است. کسی از آن طرف آمد. آن شخص 

در میان تاریکی ایستاده بود و دید که آنا به سمتش دوید. اما با افتادن 

 شنل از روی سرش و دیدن آن موهای قرمزی بیانکا را شناخت. 

بیانکا به نزد  ها به درون تاریکی خزیدند نفهمید کهوقتی هر دوی آن

 چه کسی رفت.

جلویش ظاهر شد. از جا  از پنجره دور شد و سمت در رفت که جنش

 پرید و دستش را روی قلبش گذاشت:

 کشی. با این کارات من رو می -

 من برم دنبالش سرورم. 

 رم. نه خودم می -

 



 دانا همزمان با رفتن سمت در گفت:

 من تو رو چی صدا بزنم؟ -

 حوریا -

 مونه.می یادم -

دانا راه افتاد و از اتاق بیرون زد. حوریا غیب شد و دانا با سرعت 

 راهروهای قلعه را طی کرد و بیرون رفت.

 اش حتی برای نگهبانان و خدمه قلعه عجیب بود.عجله

جا بیانکا او خود را به بیرون رساند و به سمت ضلعی رفت که در آن

جلو رفت. هر چه بیشتر پیش را دیده بود. در تاریکی جلوی ساختمان 

 یافت.رفت کمتر میمی

به انتهای ساختمان رسید و اطراف را نگاه کرد. کسی را ندید. آهسته 

راه بغل ساختمان را در پیش گرفت و جلو رفت. کمی بعد از ال به الی 

 ها صدایی شنید.درخت

 صدا جلو رفت و خود را به درختی رساند. به صداها گوش فرا داد.بی

 عزیزم! منتظرت بودم. کجا بودی تو؟ -

 شد که بیام. همراه آنا بودم و تا دیر وقت صحبت کردیم.نمی -

 گفت؟چی می -



 آه! اون بدجور ذلیل جادوگر دانا شده. -

 بیانکا! من دوست ندارم تو به دانا نزدیک بشی. -

 

دانا ابرو در هم کشید و در صداها دقیق شد. صدای اِورت را به خوبی 

 ت.شناخ

مجبورم اِورت. پدرم از خواسته به جادوگر نزدیک بشم و اعتمادش  -

 رو جلب کنم.

 کنی؟یعنی تو به خاطر پدرت این کارا رو می -

 بله. -

 اِورت آهی کشید و گفت:

من هم به خاطر پدرم مجبورم به آنا نزدیک بشم. اون قدرت پاینکاون  -

 خواد.رو می

خواد. چه کسی بهتر رو از من میو همچنین پدر من قدرت پاینکاون  -

دونه نزدیک شدن من به جادوگر و یا شاید هم از جادوگر. اون می

ازدواجم باهاش به خانوادمون بیشترین قدرت رو بده. مخصوصاً که 

 پدرم جزو جادوگرهای ضعیفه. 

 شه بیانکا؟ پس رابطه من و تو چی می -

 دونم اِورت. دونم، نمینمی -



نهایت را را به درخت تکیه داد و ظلمت بی دانا با غصه سرش

 نگریست. حس کرد دلش شکسته اَست. 

های خفیفی به گوشش رسید. دانا چرخید و از چند لحظه بعد صدای ناله

ها را در حالی دید که کنار درخت به آن دو نگاه کرد. هر دوی آن

 باورش برایش سخت بود. 

اش شت. دست مشت شدههایش را روی هم گذانفس عمیقی کشید و پلک

 جان درخت گذاشت و پیشانیش را به دستش تکیه داد. ی بیرا روی تنه

از خود و حسی که به بیانکا پیدا کرده بود متنفر شد. چند لحظه بعد که 

سر بلند کرد و پلک گشود آن دو را در حالتی دید که دیگر ماندن در 

 آن مکان را جایز ندانست. 

پشت سرش از جای پرید و نزدیک بود فریاد  چرخید و با دیدن حوریا

بکشد. اما دست باال آماده حوریا او را به سکوت وا داشت و اشاره کرد 

 که به آهستگی پشت سرش برود. 

 رفت. رفت و دانا با قلبی شکسته پشت او میحوریا جلوتر می

 کرد بیانکا آمده باشد تا فقط توسط دانا جایگاهی به دست آورد. فکر نمی

نگاه دانا به پاهای حوریا بود که از زمین فاصله داشت و آهسته جلو 

 رفت. می

 حوریا نزدیک درب ورودی شبیه به یک گربه شد. 



روی چهار دست و پایش وارد شد و دانا با فکری مشّوش از پی او 

 رفت. می

ی آخر شدند حوریا به جلوی اتاق بیانکا رفت وقتی وارد راهروی طبقه

 حوصله گفت:ته وارد اتاق شد. دانا آهی کشید و بیو از درب بس

 چ -

 

 کنی حوریا. چرا رفتی تو اتاق اون دختره. کار می

هایش را به در زد و و بعد هنگام رد شدن از جلوی اتاق بیانکا انگشت

 گفت:

 جا. زود برگرد اتاق خودمون. بیا بیرون از اون -

و سمت در نگاه کرد  و به سمت خم راهرو رفت که در باز شد. چرخید

 که دید بیانکا خواب آلود و گربه به بغل از اتاق بیرون آمد. 

او با یک لباس خواب کالباسی رنگ که تا روی پایش بود رو به دانا 

 کرد و گفت:

 این گربه مال شماست؟  -

کرد. چهره خواب آلود او دانا که مات شده بود فقط به بیانکا نگاه می

 بیدار شده است.  داد که تازهنشان می

 با تعجب و حیران جلو رفت و گفت:



 بله. گربه منه.  -

 دانست این گربه چگونه وارد اتاقش شده است گفت:بیانکا که نمی

 دونم چطور اومده تو اتاقم. نمی -

خندید و خواند. بیانکا در ذهن خود میدانا داشت فکر بیانکا را می 

 گفت:می

به رو فرستاده توی اتاق و اگرنه یک پسر مزاحم. حتماً خودش گر» 

 «تونه از در بسته رد بشه.گربه چطور می

دانا نگاهش را در صورت بیانکا چرخاند. موهای اطرافش را 

خورد که بیانکا های او را برانداز کرد. با خود قسم مینگریست. لباس

را در لباس دیگر با موهای بافته بلند در آغوش اِورت و در وضع 

 ی دیده اَست. ناهنجار

بیانکا تن گربه را نوازش کرد و نگاهش را بلند کرد و خطاب به دانا 

 که مات او بود گفت:

 گربه قشنگیه. اسمش چیه؟  -

 دانا زیر لب نالید:

 حوریا.  -

 چه اسم قشنگی.  -



اش گره خورد. حتی صدای نگاه دانا آهسته پایین رفت و به نگاه گربه

 نید. شذهن او را در ذهن خود می

 « بیانکا خواب بود. کسی که دیدی بیانکا نبود»  

و بعد تقال کرد و از آغوش بیانکا پایین پرسد و رفت پشت پاهای دانا 

 نشست و مشغول مرتب کردن موهای خود با زبانش شد. 

 بیانکا به حوریا نگاه کرد و گفت:

 . کردم شما حیوونی هم داشته باشینی خیلی قشنگیه. فکر نمیگربه -

 دانا مات و مبهوت به آرامی گفت:

 دارم.  -

دانست بپرسد حالت خوب است یا بیانکا متوجه حال عجیب دانا شد. نمی

 توجه باشد.که نه، به نگاه عجیب و مات دانا بی

 

 پس گفت:

بینمت. فکر شنیدم که به سرزمینت رفتی. خوشحالم که دوباره می -

 . کشهکردم رفت و برگشتت زیاد طول میمی

 دانا سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

 نه. زود برگشتیم.  -



 هایش را زیر بغلش زد و گفت:بیانکا دست

 خوبه.  -

 و سرش را کج کرد و گربه دانا را نگریست و گفت:

 کنه. چقدر با مزه خودش رو تمیز می -

 چند تار از موهایش در صورتش ریخت. 

. ناخواسته دستش را جلو برد و با انگشت دانا او را زیباتر از قبل یافت

اش موهای ریخته در صورت بیانکا را کنار زد و به پشت اشاره

 گوشش هدایت کرد. 

بیانکا به خوبی صدای قلب خود را که ضربانش دو برابر شده بود، 

 شنید. می

که حوریا بود و نگذاشته بود گول دانا خوشحال بود. خوشحال از این

ران را بخورد. اما دسیسه چه کسی؟ از خود پرسید به دسیسه چینی دیگ

 نفع چه کسی است که بیانکا به او نزدیک نشود. 

دفعه بیانکا یک های بی جوابش بود که یکدر حال اندیشیدن به سؤال

شان را کم کرد و سرش را باال گرفت و چشم در چشم قدم فاصله بین

 دانا گفت:

رفتارتون مشخصه. مشکل چیه؟  دونم حالتون خوب نیست. ازمن می -

 چرا اینقدر مات و مبهوتین؟ 



های او های بیانکا کنده شد و به لبدانا جوابی نداد. اما نگاهش از چشم

هایش ناخودآگاه بسته شد. رسید. سرش را آهسته خم کرد و پلک

های بیانکا هم بسته شد. صدای ضربان قلبشان درون سینه ساز پلک

 ن بود. خوش آهنگ آن لحظاتشا

های سرخ شده بیانکا را چند لحظه بعد که دانا سر بلند کرد گونه

 نگریست. او دستپاچه گفت:

 آد. ببخشید. من! من! خوابم می -

و سریع از دانا دور شد و به اتاقش رفت و در را بست و به آن تکیه 

کرد که دانا او را بوسیده داد. دستش را روی قلبش گذاشت و باور نمی

 است. 

شان نیفتاده بود. آن هم کسی که هنوز هیچ اتفاق و یا حرف خاصی بین

دو نفری که هنوز به درستی از هم شناخت نداشتند و جز یک یا دو 

 شان نبود. دیدار کوتاه چیز دیگری بین

زد. وقتی دانا مات در اتاق بیانکا شده بود. قلبش عجیب سر بر سینه می

 زه به خود آمد. حوریا سرش را به پای او مالید تا

 چرخید و راه افتاد و در خم راهرو پیچید و به اتاقش رفت. 

 خود را روی تختش انداخت و گفت:

اون دوتا عوضی کی بودن؟ چرا خودش رو شبیه بیانکا کرده بود؟  -

بینمشون اما چرا این دونستن من مییعنی اون یکی اِورت نبود؟ اونا می

 دونی حوریا؟کار رو کردن! تو می



 حوریا به شکل دختر در آمد و پایین پای دانا نشست و گفت:

دونم کی بودن. جادوی قویی داشتن. اما من قبل از اومدن دنبال نمی -

 شما به اتاق بیانکا رفتم و دیدم که خوابیده. 

که اینطور! ولی تو من رو از فکر آزار دهنده بزرگی نجات دادی.  -

 ازت ممنونم. 

 هایش را کوتاه روی هم گذاشت و بعد گفت:پلکحوریا به نشان تشکر 

 برای بوسیدنش زود نبود؟  -

 هایش را پشت سرش به هم قفل کرد و گفت: دانا تکیه کرد و دست

 دونم. نمی -

ای از پایین تخت را زیر پاهایش حوریا به شکل گربه در آمد و گوشه

نقطه اش را روی دستش گذاشت و به یک نرم کرد و بعد نشست و چانه

 خیره شد. 

 کرد. خوشحال بودانا حرکات او را نگاه می

 

که در تنهایی خفقان آورش نبود، د که حوریا حضور داشت و از این

 راضی بود.

 



بیانکا روی تختش نشست و به حرکت دانا اندیشید. بیشتر از حرکت او 

 درگیر کار خودش بود که مقابل او ایستاد و اعتراضی هم نکرد.

به خود دروغ بگوید که چقدر دانا نظرش را جلب کرده  توانستنمی

بود. حتی تعاریف و اعتراضات مارن از پسر تخسی که او را به ستوه 

آورده بود برایش جالب بود و دوست داشت زودتر جادوگر بزرگ آینده 

که او را در زمین بزرگ مسابقه دید از نیروی پاینکاون را ببیند. زمانی

کرد دانا هم اش جذبش کرده بود. اما فکر نمیچهرهاو لذّت برد و حتی 

 تا این حد جذب او شود.

فکرش سمت آنا رفت. دوست عزیز و صمیمیش. دوستی که هیچوقت 

او را به چشم یک جادوگر سطح پایین نگاه نکرده بود. همیشه هم 

گفت همین که  همخون مارن و فرزند مالنی و از خانواده می

 ی من کافیست.اِسکارُدفِلر هستی برا

دید. او در مدرسه گریف درس خواند و آنا در قلعه گریف آموزش می

 اما با این حال همیشه برای کسب نمره بهتر به بیانکا کمک کرده بود. 

های گذشته بارها از آنا شنیده بود که ها طی سالحاال بعد از تمام این

ا که دلش را ایست به نام دانگویی شده پسر تخس و بامزهجادوگر پیش

 به او باخته است. 

از بیماری و رنج دانا در گریف برای بیانکا حرف زده بود و آرزوی 

کاش دانا زودتر بهبود یابد تا خورشید پاینکاون را بزرگش که ای

 برگرداند. 



آنا گفته بود که اگر طبق گفته پدربزرگش دانا همان ناجی گریف باشد، 

نکاون خواهد رسید و ازدواجشان با هم او حتماً به مقام باالیی در پای

 بدون مشکل خواهد بود. 

که او بعدها آنا از سردی دانا نسبت به خود، برایش حرف زده بود. این

توجه خاصی به آنا ندارد و انگار در دنیایی به دور از هم زندگی 

 کنند. می

دید دانا او را پسندیده است و در کوتاه ترین زمان حاال که می

 شان، او را بوسیده، نگران بود. دیدار

نگران از قهر و خشم آنا. نگران شکسته شدن دل او بود. نگران حال و 

 روز او.

 نگران نگاه و برخورد آنا.

العملی از با خود تصور کرد که اگر آنا این موضوع را بفهمد چه عکس

دهد. وقتی بفهمد دانا دل به دوست صمیمیش داده است با خود نشان می

 کند!چگونه رفتار میاو 

شود. آهی کشید و زند یا دچار خشم شاهزاده ی گریف میقیدش را می

غمگین سر بر زانو گذاشت و نتوانست جواب مناسبی برای سؤاالتش 

 بیابد.

 



ی تخت نشسته بود و داشت صبح سیاه دوباره زنده شد. دانا روی لبه

به جلوی آینه رفت هایش را به پا کرد و بلند شد. پوشید. کفشکفش می

هایش را مرتب کرد. پیراهن مشکی و شلوار مشکیش را به هر و لباس

 داد.چیز دیگر ترجیح می

آمد. زیر لب های بلند مصرفی در پاینکاون خوشش نمیاز فرم لباس

 گفت:

 پوشهمگه مرد هم مانتو یا پیراهن می -

 هایش را کج کرد.و لب

تا زیر زانوی مردان، در های مشکی و بلند اشاره به لباس»  

 «پاینکاون

 ای به آینه داد و دانیال را در حال تراش دادن چوب دید.بعد هم اشاره

 آهی کشید و با خود گفت:

 گردم.بهت بر می -

دفعه اسکنه دستش را روی میز کوبید و با پشت دست به دانیال یک

 کنده مقابلش زد و آن را روی زمین پرت کرد.

 هایش گرفت و موهایش را چنگ زد.سرش را میان دست

 دانا با نگرانی دستش را روی آینه گذاشت و گفت:

 دانیال! چی شده؟ -



 حوریا پشت دانا ظاهر شد و گفت:

ای از گذشته سرورم دانیال، در دنیای مجهولی گیر کردن. خاطره -

 ندارن و حال و روز جسمی نامناسبشون هم باعث یأس براشون شده.

 آد؟ری از دستم بر میاالن من چه کا -

 هیچ کاری ارباب. فعال باید صبر کنیم. -

بینم داداشم گرفتار چه حال و تونم صبر کنم وقتی میچطور می -

 روزیه!

در حال حاضر این وضعیت جسمانی و فراموشی برای سرورم  -

 دانیال بزرگترین امتیازه!

 چطور؟ -

از گذشته به  از گزند شیاطین و جنیان در امانن. چون هیچ چیز -

ها نگرانن و خاطر ندارن و این خبر توی دنیای جنیان پیچیده. خیلی

حال. شیاطین در طرب هستن چون حاال از کسی که ها خوشخیلی

 .دشمنشون بود در امانن

 حالم حاال که نیستم در امانه.این خیلی خوبه. خیلی خوش -

 در امانن ارباب. اما... -

ید و به آن دختر زیبای سفیدپوش حوریا سکوت کرد. دانا چرخ

 نگریست و گفت:



 اما چی؟ -

شما در خطرید. شیاطین و جنیان گناهکار به دنبال انتقام از شما  -

 ها رو کشتین.هستن. شما یکی از پادشاهان اون

 و من باید چکار کنم؟ -

 طلسم رو بردارید و مراقب دسیسه دشمنانتون باشین. -

 دسیسه؟ -

 شما رو به قتل برسونن.خوان ها میاون -

 کیا؟ -

 دونن.نادانهایی که مرگ شما رو بهتر از زنده بودنتون می -

 زنی؟چی شده حوریا! چرا درست حرف نمی -

 من مراقب شما هستم ارباب. -

هایش را پشتش گذاشت و چند لحظه حوریا را نگریست و بعد دانا دست

 گفت:

 بریم، شاه سایرن منتظرن. -

 و دانا به حرکت در آمد. حوریا کنار رفت

 



حوریا حین راه رفتن قدش کوتاه شد و به شکل یک گربه در آمد بعد 

هم غیب شد. دانا با سری که برافراشته بود و نگاهی که خط مستقیم رو 

هایی که در پشتش به هم قفل کرده بود به رو را در پیش داشت و دست

تا به تاالر  گذاشتداشت یکی یکی راهروهای قلعه را پشت سر می

برود. در یکی از راهروها به مارن، آنجل و دو نفر از جادوگرهای 

 ها به دانا دوخته شد. همه محهای آنبزرگ قلعه رسید. نگاه

 

 و آن مدل راه رفتنش شده بودند. 

رفت حاال داشت با سربلندی، دانایی که تا دیروز بی تکلّف راه می

  کرد.ی سپر و نگاه جدی حرکت میسینه

 ها گفت:با رسیدنش به آن

 صبح بخیر. -

 و سرش را فرود آورد. همه جوابش را دادند.

 آنجل گفت:

سروران! بهتره زودتر به تاالر بریم و شاه سایرن رو منتظر  -

 نگذاریم.

 ها دو نفر دو نفر در کنار هم حرکت کردند. آن

 حرف. دانا پشت سرشان بود. آرام و بی



تاالر رسیدند مارن کنار ایستاد. بقیه با  وقتی به جلوی درب ورودی

 اجازه وارد شدند. 

او جلوی دانا ایستاد و اجازه ورود نداد. دانا را برانداز کرد و سعی 

دانست چیزی کرد ذهن او را بخواند تا شاید متوجه افکار او شود. می

در درون او تغییر کرده است که حتی روی شکل راه رفتن و لباس 

 ذاشته است. پوشیدنش اثر گ

 اما هیچ صدایی از ذهن او نشنید. دانا گفت:

 سعی نکنین ذهن من رو بخونین.  -

 ولی هر سؤالی دارین بپرسین. در خدمتم.

 چرا شکل راه رفتنت، نگاهت عوض شده. اتفاقی افتاده؟  -

ها و دشمنان من دانا صمیمی ناجی پاینکاون هستم. دارای دوست -

 زیاد. 

بسته باید مطمئن بشه که ناجیش توانایی نجاتش رو دوستی که به من دل

 داره. دشمنش هم نباید اون رو دست کم بگیره. 

 

 مارن نفس عمیقی کشید و سرش را تکانی داد و گفت:

 تغییر باید توی ذهنت باشه دانا. نه توی عادات شخصیت. 



سازن. همون طور که تو به خاطر عادات شخصی، شخصیّت رو می -

مورد احترامی. مردی جدی، محکم، کم حرف، باعقل. شخصیتت خیلی 

دم از امروز خیلی لوده و ساده به نظر نیام. برای اهدافم پس ترجیح می

ای که برام رقم خورده و خواد آیندهدر کنار شما دوستان بجنگم. دلم می

نامی که ازم قراره به جا بمونه، همراه با توصیف خوبی از شخصیتم 

ر احمق، لوده، بیفکر که فقط به خاطر قدرتش باشه. نه یک جادوگ

 تونست به جایی برسه. 

 

 مارن ابروهایش را باال انداخت و گفت:

 باشه. فقط مراقب باش زیاده روی نکنی.  -

ای کرد و از جلوی درب کنار رفت و با دست به درون و بعد تک خنده

 اشاره کرد و گفت:

 بفرمایید جناب دانا.  -

 مقدمتر هستن.  لیر پاینکاونجادوگر شجاع و د -

 مارن لبخند کجی زد و گفت:

 چشم جادوگر بزرگ.  -

و قبل از دانا وارد شد. دانا هم پشت سر مارن به درون رفت و خدمه 

 درهای بزرگ طالیی رنگ را پشت سرشان بستند. 



دانا با اشاره سر به احترام بقیه احترام گذاشت و جلو رفت و با تعظیم 

هایش را روی ه سایرن و پدر آنا کناری ایستاد و دستکوتاهی برای شا

 سینه به هم قفل کرد.

 

 

نگاهش در نگاه ویلیام قفل شد. هر دو با حالت خاّصی به هم نگاه 

 کردند.می

 شاه سایرن ته عصایش را به زمین زد و گفت:

جادوگران بزرگ سرزمین پاینکاون، خبر خوشی رو برای شما  -

هاش در سفری به از به دست آوردن قدرت دارم. جادوگر دانا بعد

ای که برای از بین بردن طلسم مهم هستند سرزمینش تونست دو اسلحه

 رو با خودش به پاینکاون بیاره.

 ای برای رفتن به محل طلسم طرح کرده.جناب مارن نقشه

ما امیدواریم با رفتن جادوگر به محل طلسم، طلسم برداشته بشه و 

 گرده.روشنایی به کشور بر

 ویلیام با صدای بلند گفت:

تر رو انتخاب نکردن و جان جادوگرها، جناب پادشاه چرا راه ساده -

 ندازن؟ملت و جان کسی مثل جناب مارن رو به خطر می



همه ساکت شدند. مارن با تعجب به ویلیام خیره شد و در پس ذهن او 

 دید.گشت. چیزهایی موهومی می

 شاه سایرن گفت:

 ه جناب ویلیام؟منظورت چی -

 او با عصای دستش به دانا اشاره کرد و گفت:

 ی شیطانه.گید جادوگر دانا همان دزد نیزهچرا نمی -

 های محرمانه را دید. مارن در پس ذهن او مالقات

 دانا با صدای بلند قبل از شاه سایرن جواب داد:

کسی که  جناب ویلیام! من دزد نیزه نیستم. من نگهبان نیزه هستم. تنها -

که خطری برای بقیه تونه نیزه رو نگهداره بدون ایندر حال حاضر می

 داشته باشه. 

 

ویلیام با صدای بلند خندید و به وسط مجمع آمد و چرخی دور خود زد 

 و گفت:

خطری نداری جناب دانا؟ تو باعث به وجود اومدن این اتفاقات برای  -

به چه علتی موضوع رو از  جاست شاه سایرنپاینکاونی. اما مسئله این

 کنن. به نفع چه کسی؟ همه مخفی می

 به نفع ملت و جادوگرهای گریف یا یک غریبه مثل تو. 



 مارن و دانا به هم نگاه کردند. چیزی که نباید لو رفته بود. اما چگونه؟

 ویلیام جلو رفت و مقابل پای سایرن زانو زد و گفت:

. شما از وفاداری من آگاهید. آرممن برای شما سر تعظیم فرود می -

 اما پنهان کردن قضایا از مجمع و هیئت کار درستی نیست. 

گیرید، بدون شما و جناب مارن با هم برای آینده پاینکاون تصمیم می

 . که نظر هیئت رو بخوایید و این خالق قوانین پاینکاونهاین

 از جایش برخاست و با فریاد گفت:« جرجیس»پدر آنا جادوگر  

 کنید؟شما پدر من رو به چی متهم می -

 ویلیام از جایش بلند شد و گفت:

زنم که حتی به نفع به هیچ چیز سرورم. من دارم از چیزی حرف می -

 شماست و بقیه خبر ندارن. 

 چی؟  -

 صدای حوریا از پشت در گوش دانا نشست که با تُن عجیبی گفت:

 دسیسه!  -

 

 ی که به سمت او دراز کرده بود گفت:ویلیام رو به دانا کرد و با دست



ای که این پسر و برادرش از شیاطین دزدیدن و با از خنجر و نیزه -

 نگه داشتنشون باعث خشم شیاطین شدن.

 

 ها باعث شدن شیاطین پاینکاون رو طلسم کنن.اون

دونستن این پسر برای فرا گرفتن شیاطین به وسیله پیشگوییهاشون می

 ها به دنبال وسایل گمشدهنکاون خواهد آمد. اونعلم جادوگری به پای

ها شون هستن. اگر ما وسایل و این پسر رو به شیاطین تسلیم کنیم، اون

تونیم دوباره روشنایی رو طلسم رو از سر پاینکاون بر می دارن و می

 داشته باشیم. بدون جنگ، بدون خونریزی، بدون هیچ اتفاق بدی. 

 

 جرجیس خطاب به سایرن ناباورانه گفت:پچ پرداختند. همه به پچ

 پدر!  -

 سایرن با صدای بلند خطاب به ویلیام گفت:

جناب ویلیام! اگر ما چیزی رو پنهان کردیم به نفع ملت پاینکاون بود.  -

 خبرین. دونین. از واقعیت ماجرا بیاین ظاهر چیزیه که شما می

 از اینه. دونین، اما واقعیّت غیر ظاهرا شما همه چیز رو می



ها و ماورا تونه به سراسر دنیای جناون نیزه به دست هر کس بیفته می

حکومت کنه. حکومت شیاطین بر ما حالی بدتر از شرایط امروز رو 

 برای پاینکاون به وجود خواهد آورد. 

 

 مارن هم یک قدم جلو رفت و گفت:

ن این شیاطین دنیای ما صاحبین اصلی نیزه و وارثانش نیستن. وارثا -

کنن و رفت و نیزه در دنیایی دیگه، موازی با جهان دانا زندگی می

آمدشون بر زمین زیاده. اما جادوگران دنیای ما و شیاطین جهان ما 

کنن. شاید طبق پیشگوییهاشون کمتر به زمین رفت و آمد می

آد. برای همین در دونستن، نگهبان نیزه به سرزمین جادوگران میمی

دن نیزه، قبل از ورود دانا، پاینکاون رو زیر طلسم پی به دست آور

 بردن. 

پس ما نباید احمقانه تصمیم بگیریم و با تسلیم دانا و نیزه به شیاطین 

 . نابودی همیشگی پاینکاون رو به ارمغان بیاریم

داریم، راه سختی خواهد بود اما در نتیجه، طلسم رو به کمک دانا برمی

های بزرگی که به پاینکاون ی جبران خسارتدیم و بعد در ازاانجام می

ها و دادن درس عبرتی به زده شده با شیاطین و برای عقب راندن اون

 ها وارد جنگ خواهیم شد.این موجودات پست با اون

 

 ویلیام فریاد زد:



ها رو باور کنیم جناب مارن وقتی شما همه چیز رو از ما چطور این -

 پنهان کردین. 

 

 لو رفت و گفت:دانا یک قدم ج

 اینطوری!  -

که کاری کند، ویلیام با عصایش به سمت او حمله کرد. و قبل از این

نور سبز رنگی به سمت دانا رفت. دانا دستش را در هوا تکانی داد و 

 انگار دیواری نامرئی سد راه حمله ویلیام شد. 

 فریاد همه در آمد. سایرن داد زد:

 مارن مراقب دانا باش.  -

 

ی او، باعث شد هایش به سمت ویلیام در قبال حملهبا گرفتن دستدانا 

 نور بنفش رنگ ویلیام را در بر گیرد. زیر لب گفت:

ها مالقات داری. شیاطین ها مالقات داری. تو با بیگانهتو با اون -

 تسخیرت کردن. 

 



ویلیام فریاد کشید و سرش عقب افتاد. مارن بازوی دانا را گرفت و 

های دانا قرمز شده بودند و بدنش چون انش داد. اما چشمسعی کرد تک

فهمید. کس نمیآورد که هیچسنگ سخت شده بود. کلماتی بر زبان می

مارن هر چقدر سعی کرد او را از کارش باز دارد دانا نکان 

 خورد. نمی

 

دفعه یک جسم سیاه رنگ از درون بدن ویلیام سر در آورد. ابتدا یک

های سیاه بزرگش بیرون ی او در آمد و بعد چنگالسرش از درون سینه

 آمد. 

همه مات آن صحنه شده بودند. بعد یک پایش از بدن ویلیام بیرون آمد 

 و بعد پای دیگرش. 

یک جسم سیاه و چرب مانند و شاید لزج. که هیچ چیزی از چشم و 

 دهان و بینی از او در صورتش مشخص نبود. 

ی دوستانش افتاد و آن جسم سیاه رنگ هاویلیام عقب رفت و روی دست

کمی چهار دست و پا در میان سالن حرکت کرد و سمت پای دانا آمد. 

دستش را بلند کرد تا روی کفش دانا بگذارد. انگار داشت التماس 

کرد از کارش دست بردارد. دانا یک قدم عقب رفت و آن شیطان می

 روی زمین افتاد و جان داد.

 



های قرمزش به حالت قبل برگشت. کشید و چشمدانا دستش را عقب 

نور بنفش و مه بنفش مانند به درون دست و انگشترش برگشت. 

نگاهش را بلند کرد و ویلیام را دید که دوستانش او را روی زمین 

 خواباندند.

مارن نشست و آن موجود را برانداز کرد. دانا سمت شاه سایرن چرخید 

 و گفت:

گیره. جادوگران قصر شما داره شکل می دسیسه در گوشه و کنار -

 قلعه گریف همه فعال شدن؛ اما در جهت مخالف اهداف شاه و قلعه .

شاه سایرن برگشت و روی صندلیش نشست. با بدخلقی خطاب به 

 حاضرین مجلس گفت:

ی دسیسه کردن بر ضد قلعه و اهداف ما یک خطای نابخشودنیه. همه -

خیانت بکنه، به اعدام محکوم  دونین که هر کسشما به خوبی می

 شه. ویلیام رو ببرید و بعد از خوب شدن حالش حتماً بازجوییشمی

 سپرم.کنین. جناب مارن این کار رو به شما می

 بله قربان. -

آنجل دستور خروج آن موجود و بردنش را به اتاق مخصوص کالبد 

 شکافی داد. ویلیام را هم برای درمان بردند.

کردند و نگرانی از اوضاع به دلشان چنگ پچ پچ می جادوگران با هم

 انداخت.می

 دانا به سر جایش برگشت و گفت:



ی گریف! عزیزان! این روزها که به موفقیّت پاینکاون بزرگان قلعه -

که با شیم، شما باید راه و همراه یاران گریف باشید؛ نه ایننزدیک می

مشکالتی برای ما  خیانت، ترس و یا حماقت موجب به وجود اومدن

 باشید.

 شاه سایرن سرش را تکان داد و گفت:

کامال همینطوره. جناب مارن! لطفا در مورد برنامه تون برای  -

 حاظرین صحبت کنید. 

 مارن سر فرود آورد و گفت:

بله سرورم. ما به زودی عازم محل طلسم خواهیم بود. برای رفتن  -

ل لشکر کشیدیم و هر بار با نیاز به سپاه نیست. ما بارها به این مح

شکست مواجه شدیم. چون با رسیدن به محل طلسم نیروی جادوگری ما 

جا شیاطینی حضور دارن که قدرتشون در مقابل ره. در اوناز بین می

 جادوگران بدون جادو بیش از اندازه است.

ما االن مشکل خاصی نداریم. امیدمون به حضور جادوگر دانا و 

 قدرتشه.

با نیزه و خنجر خیلی امیدوار کننده است. به همون اندازه که  رفتن ما

 تونه باشه.امیدوار کننده است چندین برابر خطرناک هم می

ما داریم برای برداشتن طلسمی که تاریکی رو برای ما به ارمغان 

ای که تمام شیاطین به دنبالش ریم؛ اما با وجود دو وسیلهآورده، می

 هستن. 



 تهایی هستن در دست دانیال برادر جادوگر دانا. این وسایل امان

ها خبر از ایشون که نگهبان این اشیائه، ما اونبدون موافقت دانیال، بی

 رو به نفع خودمون برداشتیم. 

امیدوارم در این مأموریت شکست نخوریم. بتونیم طلسم رو برداریم. 

 خنجر و یا نیزه رو از دست ندیم.

 

م بدیم و برگردیم. اگر توی این این مسیر یکی کارها رو به درستی انجا

 از وسایل رو از دست بدیم به دانیال خیانت کردیم.

 دیم باشیم.برای همین باید خیلی مراقب کاری که انجام می

 ریم.دیم و میبرای این مأموریت یک گروه چند نفره تشکیل می

م از اسامی با شاه سایرن در میان گذاشته شده که امشب به هر کدو

 شه. اشخاص طی یک نامه اعالم می

 این گروه فردا صبح به سمت محل طلسم حرکت خواهند کرد.

 

کنیم از موانع عبور کنیم و که به مقصد رسیدیم سعی میبعد از این

 امیدواریم که با پیروزی برگردیم.

 



 شاه سایرن سر فرود آورد و گفت:

 ما هم منتظر پیروزی هستیم جناب مارن.

 پس از بحثی طوالنی و نفس گیر سالن را ترک کردند. درنهایت

رفت، دانا دنبالش مارن داشت به سراغ پیگیری از وضعیت ویلیام می

 رفت و بازوی او را گرفت و صدا زد:

 جناب -

 

 مارن!

 مارن ایستاد و رو به او گفت:

 بله جادوگر دانا. -

 من باید یک موضوعی رو بهت بگم چی. -

 چی؟ -

 زای عجیبی که دیشب دیدم.در مورد چی -

 چی دیدی؟ -

 یک جای خلوت صحبت کنیم.



 راه بیفت. -

هر دو به سمت اتاقی از قلعه رفتند که گاهی شاه سایرن برای خلوت 

 کرد.خود از آن استفاده می

 وقتی وارد سالن شدند همه چیز بسیار مجلل چیده شده بود.

بها. تابلوهای گرانهای های بسیار شیک همراه با فرشها و مبلصندلی

 خورد.عجیب و زیبا. وسایل تزئینی در گوشه و کنار آن به چشم می

گاه مبلی تکیه زد و کمرش را به کنار خم مارن ساعدش را روی تکیه

 کرد و گفت:

 شنوم.بگو می -

دیشب من بیانکا رو توی تراس جلوی ساختمون دیدم. اول فکر کردم  -

 د فهمیدم بیانکا ست.آناست بعد که شنلش از سرش افتا

 خوب! -

بعد کسی رو توی تاریکی راهرو دیدم. رفتم دنبالش ببینم با اون آدم  -

 رن. رفتن توی باغ پشتی.کجا می

 

بارید به دانا هایی که خشم و آتش از آن میمارن راست شد و با چشم

 ی حرف او شد.نگاه کرد و منتظر ادامه



زنن. اِورت ا هم حرف میپشت یک درخت کمین کردم و شنیدم که ب

گه که مجبوره چون پدرش میدر مورد نزدیکیش به آنا حرف زد و این

 باید قدرت پاینکاون رو به دست بیاره.

بیانکا هم گفت از طرف پدرش مجبور شده بیاد و به من نزدیک بشه تا 

 بلکه بتونن صاحب قدرت و نیرویی بشن.

 

گرایید. دانا آهی کشید و با صورت مارن لحظه به لحظه به سرخی می 

 ناراحتی سری تکان داد و گفت:

 و بعد مشغول کاری شدن که از گفتنش شرم دارم و... -

مارن مشت محکمش را به بازوی دانا زد و او را از مقابل خود کنار 

انداخت و به سمت درب خروجی رفت. دانا با بازویی که درد آمده بود 

 به دنبال دانا دوید و گفت:

 کنم صبر کن. مارن!واهش میخ -

مارن در را گشود که دانا با اشاره دستش، لنگه های در را به هم کوبید 

 و خود را به مارن رساند. مارن سعی کرد در را باز کند.

 دانا به او رسید و ساعدش را گرفت. مارن دانا را عقب راند و گفت:

 برو کنار. -

 بذار حرفم رو بزنم. -



دیگه؟ باید برم اول به حساب اورت برسم. بعد خوای چی بگی می -

 هم...

دونم عصبی کنم اجازه بده حرفم رو بزنم. میمارن! خواهش می -

 هستی ولی اون بیانکا نبود.

 مارن چند لحظه به دانا نگاه کرد و بعد گفت:

 گی؟معلوم هست چی می -

یه. و تمام این اتفاقات افتاد، ولی جنم به من گفت این یک دسیسه چین -

ازم خواست برگردم توی قلعه. وقتی برگشتم بیانکا از توی اتاقش اومد 

خواستن ذهن من رو به هم بیرون. اون دو نفر فقط کسایی بودن که می

بریزن. اما دلیلش چی بود؟ و چرا به شکل اورت و بیانکا در اومده 

 دونم.بودن نمی

 

 شید و گفت:ی دانا را با یک دست گرفت و او را جلو کمارن یقه

شانس آوردی که غیر از این گفتی و اگرنه باید بالیی سر اورت  -

 آوردم که تمام پاینکاون براش اشک بریزن.می

 

 ی دانا را رها کرد و از او دور شد و گفت:او یقه



خواد. پدر و مادر آنا هاست که ویلیام آنا رو برای اورت میسال -

نه. شاه سایرن هم از افکار و راضی هستن اما شاه سایرن و خود آنا 

 های ویلیام با خبره.خواسته

ها به این شکل جادو کردن جای تعجب داره. اگر گی اونکه میولی این

کنی چرا این حرفها رو زدن. چه نیتی دونستن تو دنبالشون میواقعا می

 داشتن؟ می خواستن تو از حرفهاشون چی بفهمی؟

 این برای من هم سؤاله. -

 می فکر کرد و بعد که به نتیجه ای نرسید زیر لب گفت:دانا ک

در هر صورت باید خیلی مراقب قلعه باشیم. مخصوصاً از فردا که  -

 نیستیم، قراره چی بشه؟

 مارن انگشت شصتش را روی لب زیرینش کشید و بعد گفت:

 کسایی هستن که به جای خودم بذارم. نگران نباش. -

 مراقب قلعه و پاینکاون باشی؟ چطوره تو به این سفر نیای و -

 ی دانا زد و گفت:ای به شانهمارن ضربه

تونم تو رو به دل خطر بفرستم و خودم دیگه چی؟ من چطور می -

 اینجا بمونم بچه جون؟

 خواد.دونم. ولی گریف هم محافظت مینمی -

 مارن راه افتاد و حین بیرون رفتن از اتاق نشیمن گفت:



 دونه.ویلیام. باید بفهمم چی میباید برم سراغ  -

دانا هم به دنبال او رفت. در راه رفتنشان به درمانگاهی که ویلیام را 

 بستری کرده بودند به اورت برخوردند.

آمد. تا به مارن رسید سرش را فرود او داشت با عجله از مقابلشان می

 آورد. مارن سرش را کوتاه تکان داد و پرسید:

 کجا بودی؟ -

 ارم. کار مهمی داشتمسر ک -

 داره؟ سر و کار پدرت تسخیر شده بود. خبر داری که با چه کسایی -

 تسخیر؟ -

 بله. -

 امکان نداره پدرم تسخیر شده باشه. -

 چطوره بری و از کسایی که توی جلسه حضور داشتن سؤال کنی؟ -

 آخه برای چی؟ -

 امیدوارم خیانت نکرده باشه. -

اورت دانا را نگریست و بعد به درون مارن به درون اتاق رفت و 

 رفت.



 دانا هم بعد از او وارد شد.

ویلیام به هوش آمده بود و داشت دهانش را بعد از استفراغ شدیدی که 

 کرد.کرده بود تمیز می

سر بلند کرد و چند لحظه مات مارن شد. او دوباره سر به زیر گرفت 

 لی کرد.و کمی آب در دهانش گرداند و آن را درون سطل خا

 ی تخت پدرش نشست و گفت:اورت لبه

 پدر! حالت چطوره؟ چه اتفاقی افتاده؟ -

 چیزی نیست پسرم. -

 وقتی شنیدم خیلی نگران شدم. مادر هم همینطور. -

 چرا مادرت رو نگ -

 

 ران کردین. آه.

 کردم الزمه بدونه.خواستم این اتفاق بیفته ولی فکر مینمی -

 هایش را زیر بغلش زد و گفت:ده بود، دستمارن که پایین تخت ایستا

 حرف بزنین جناب مارن. -

 کنین من خیانت کردم!جناب مارن! شما که فکر نمی -



جناب ویلیام پاینکاون در شرایط بدیه. امیدوارم شما کاری برخالف  -

 قوانین نکرده باشین.

 تونم تا این حد احمق باشم؟کنین من میچرا فکر می -

 تونه خیلی خطرناک بشه.حرص و طمع گاهی می جناب ویلیام -

خوام یک احمق باشم. من تر از حماقت نیست. من هم نمیخطرناک -

نصف عمرم رو در خدمت قلعه گریف بودم و با هّمت و تواناییم به این 

 حد رسیدم. چرا باید به راحتی خودم رو از این جایگاه محروم کنم؟

 ؟پس اتفاق امروز به چه دلیلی بود -

چند روز پیش به همراه دو نفر از خدمتکارانم به جنگل برای پیدا  -

رفتم. حتماً خبر دارید که این گیاه توی گلخونه « فنکتن»کردن گیاه 

 میره.قابل رشد نیست و می

باید حتماً توی دل جنگل رشد کنه؛ اما به شرطی که شرایط جنگل هم 

 کنه. مناسب باشه  تا بتونه به خوبی رشد و نمو پیدا

 دونم.می -

ی گیاه حتماً خبر دارین که خیلی از معجون های جادوییمون بر پایه -

ها وقت صرف کنیم شه و اگر این گیاه نباشه باید سالفنکتن ساخته می

 هایی برای این معجون ها پیدا کنیم.تا بتونیم جایگزین

 بله. -



ا کنم. اما متأسفانه من رفته بودم تا شاید بتونم مقداری از این گیاه رو پید

جز یکی دو مورد نتونستیم پیدا کنیم. از گریف خیلی دور شده بودیم و 

 مشغول گشتن بودیم.

 

من از همراهانم دور شده بودم و توی تاریکی جنگل چیزی مشخص 

کردم نبود. داشتم با نوری که جلوی خودم درست کرده بودم حرکت می

 شنوم.که حس کردم صدایی می

و جنبشی توی تاریکی. اول فکر کردم صدای صدای حرکت 

خودمن. پس توجهی نکردم. به گشتنم ادامه دادم که صدای  خدمتکارای

 وحشتناکی از پشت سرم صدا زد:

 ویلیام! -

سریع چرخیدم و با دیدن موجود عجیبی که پشتم بود از جا پریدم. 

 خواستم با جادو دورش کنم که خندید و گفت:

خوام با تو حرف بزنم. قرار نیست بالیی فقط میصبر کن ویلیام! من  -

 سرت بیارم.

 پرسیدم:

 خوای؟تو کی هستی؟ چی می -

 گفت:



. برای تو خبر و پیشنهادی من یک فرستاده از سرزمین شیاطین هستم -

 دارم.

 پرسیدم:

 چه خبر و پیشنهادی؟ -

 گفت: 

هات خواستهتونیم تو رو به سرورم گفتن بیاییم و به تو بگیم که می -

برسونیم. از جمله باالترین مقام پاینکاون برای تو. شاه سرزمینت 

 شی.می

 گفتم:

 در ازای چی؟ -

 به آرومی گفت:

 در ازای کشتن دانا و گرفتن وسایلی که برای ماست. 

 من با تعجب پرسیدم:

 کدوم وسایل؟ -

 و اون گفت:

زندگی شما رو وسایلی که دانا از ما دزدیده و باعث طلسمی شده که  -

 به گند کشیده... 



که شما دارین از دشمن اون از شاه سایرن صحبت کرد. از تو. از این

 کنین.بزرگ پاینکاون به عنوان دوست دفاع می

از اونجایی که به وفاداری تو و شاه سایرن اعتماد داشتم، نتونستم 

 حرفهای اون موجود رو قبول کنم.

 برگشتم و گفتم:

 ره که اون دونفر به پاینکاون خیانت کنن.این امکان ندا -

 اون موجود جلوی من ظاهر شد و گفت:

اما هر بالیی که سر پاینکاون اومده به خاطر اون پسره. اگر تو  -

 بتونی این رو اثبات کنی به مردمت و شاه ما خدمت کردی.

 

ای داد. و وقتی از حرفاش کالفه و بعد به من پیشنهادهای زیاد دیگه

 ه سمت دیگه چرخیدم گفتم:شدم و ب

بهتره دور شی و دست از سر من برداری. شاه سایرن و حتی مارن،  -

دونن و اگر بپرسم به شکلی غیر از حرفهای تو حتما قضیه رو می

 کنن.قانعم می

 

که یکدفعه درد و سوزش  شدیدی رو توی کمرم حس کردم و دیگه 

 چیزی یادم نیست.



تش را روی شقیقه ی ویلیام گذاشت و مارن به کنار ویلیام رفت و دس

 سعی کرد ذهن او را ببیند.

های مارن در زمان دویدند و به های مارن روی هم افتادند. چشمپلک

 ای نه چندان دور در ذهن ویلیام رفتند.گذشته

 توانست ویلیام را در همان شرایط ببیند.

و های تیز زمانی که چرخید، آن موجود به او نزدیک شد. چنگال

 باره در کمر او فرویشان کرد.بلندش را به سمت ویلیام گرفت و به یک

و بعد هم چون مایعی کش آمده خود را وارد تن او کرد. ویلیام روی 

 های سختی خورد.هوش شد. اما با این حال بدنش تکانزمین افتاد و بی

 کرد.انگار که آن موجود خود را در تن او جای می

زاران ویلیام به دنبال او آمدند و صدایش زدند. او چند دقیقه بعد خدمتگ

 را روی زمین پیدا کردند.

آن دو سراسیمه ویلیام را از جایش بلند کردند و دستپاچه کمی نوشیدنی 

 به او خوراندند تا به هوش آمد.

 ها پرسید:یکی از آن

 هوش شدین؟جناب ویلیام چی شده. چرا بی -

 گفت:ویلیام که چیزی به خاطر نداشت 

 دونم... سرم گیج رفت و افتادم و دیگه نفهمیدم چی شد.نمی -



 پس بهتره برگردیم. برای امروز کافیه. -

 بله بهتره برگردیم. -

 

 

مارن دستش را پس کشید و رو به دانا سر تکان داد. دانا که داشت 

 دید سر فرود آورد.ذهن مارن را می

 مارن رو به اورت کرد و گفت:

 و تو! -

 من! -

 تازگیا با کسی قرار داشتی؟ -

 اِورت سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

 کنم تسخیر شده باشم!نه. هیچکس. فکر نمی -

 با اهالی قصر. -

ابروهای اِورت باال پرید و بعد سرش را به چپ و راست تکان داد و 

 گفت:

 نه! -



 مارن داد زد:

 به من دروغ نگو! -

 بیانکا. -

اش که دانا خنده« بیانکا»دستپاچه در جواب مارن گفت اورت آنقدر 

 ی خود را گرفت.گرفت اما با این حال جلوی خنده

 تو با بیانکا چه سر و سری داری؟ -

 هیچی! -

 هیچی؟ پاشو ببینم. -

 اِورت مقابل مارن ایستاد و هول گفت:

 من به بیانکا عالقمندم... -

 د زد:ویلیام با فهمیدن این موضوع پر حرص فریا

بیانکا! اون یک دختر معمولی با جادوی معمولیه. تو به اون  -

 عالقمندی؟

 و بعد رو به مارن گفت:

درسته که اون خواهرزاده شما و دختر مالنیه، اما دلیل بر این  -

اش رو خراب شه دلم بخواد اِورت به اون توجهی نشون بده و آیندهنمی

 کنه! 



روی هم فشرد. یک قدم جلو رفت که هایش را پلک مارن پرید. دندان

ی اورت خورد و او را عقب راند. خم شد و با صدایی اش به شانهشانه

 بارید گفت:که حرص و آتش از آن می

شه دلم بخواد آره. بیانکا دختر مالنیه. خواهرزاده ی من. اما دلیل نمی -

عروس تو بشه و زن پسر ترسوت. تا روزیکه پسرت اونقدر بزرگ 

 که از زیر سلطه ات بیاد بیرون بیانکا براش زیادیه. نشده 

دونی اشتباه بزرگ مالنی ازدواج با اون مارن! تو خودت هم می -

مرتیکه سطح پایین و رد کردن درخواست ازدواج من بود. االن هم 

 دم پسرم دور و بر خانواد تو بپلکه. اجازه نمی

کرد، من هم نمیاگر مالنی عاشق اون مرد نبود، باهاش ازدواج  -

 دادم با تو هم ازدواج کنه... اجازه نمی

 و بعد راست شد و رو به اِورت گفت:

 ذاشتیاونیکه باهاش قرار می -

 

بیانکا نبود. کسی غیر از اون بوده. سعی کن بفهمی چه کسی در قالب 

 بیانکا به تو نزدیک شده و به من بگو. 

 

 وری گفت:دهان اِورت باز بود و نگاهش مات. با نابا



 امکان نداره!  -

 . بینی که امکان دارهمی -

 

و بعد از تخت دور شد و از اتاق بیرون زد. دانا هم بدون حرف اتاق 

 را ترک کرد.

 

شدند مارن خطاب به دانا وقتی آن دو داشتند از درمانگاه خارج می

 گفت:

برگرد قلعه دانا. برو استراحت کن و خودت ذو برای فردا حاضر  -

 کن.

 خوام همراهت باشم و بهت کمک کنم.ولی می -

ممنون از لطفت، اما کاری نیست که انجام بدی. من باید برم و با  -

 شناسیش؟جان صحبت کنم. می

 بله یکی از سر دارای شماست. -

 باید آخرین توضیحات رو بهش بدم. -

 شه که توی گریف بمونی؟مارن! چی می -

 د و گفت:مارن ایستاد و به سمت دانا چرخی



دونی بحث ذارم بچه جون. وقتی میکنی تنهات میچرا فکر می -

 کنی؟فایده است چرا اصرار میبی

 مونه. چون نگران گریفم. گریف بدون تو سر پا نمی -

 مارن لبخند سردی زد و گفت:

گریف شاه سایرن و جادوگرهای خوب دیگه هم داره. آنجل، جان، 

خواست، اگر جادوگر رو دیدم تنهاش خیلیای دیگه. اما پدرم از من 

 نذارم. 

 او دستش را به بازوی دانا زد و از او دور شد.

 

دانست دانا به ناچار راه افتاد. ته قلبش نگران اوضاع گریف بود و می

در این شرایط بسیار به حضور کسی چون مارن احتیاج دارند. اما با 

 این حال او اصرار داشت که همراه دانا بماند.

 

دانا به قلعه بازگشت و درون راهروهای پیچ در پیچ قلعه به آنا و بیانکا 

 برخورد.

 رفتند. به هم ادای احترام کردند.آن دو برای گردش از قلعه بیرون می

زد. بیانکا اما با خجالت و حالتی از در نگاه سرد آنا غم موج می

 بگیرد. توانست نگاهش را از اوکرد و نمینگرانی به دانا نگاه می



 دانا به آرامی گفت:

بینم. باید قبل از احتماال قبل از سفرم روز آخری باشه که شما رو می -

 هر چیز... 

 بیانکا دستپاچه گفت:

 ذارم. ببخشید من تنهاتون می -

و با سرعت از کنار دانا رد شد. دانا چرخید و دور شدن او را 

 :گفتشنید که مینگریست. صدای ذهن بیانکا را می

 در حضور آنا نه.  -

 دانا سری تکان داد و رو به آنا گفت:

 باید قبل از هر چیز از شما تشکر کنم.  -

 تشکر برای چی؟  -

هایی که من اینجا به شکل یک به خاطر محبتتون. به خاطر تمام سال -

 بیمار سر در گم بودم و شما هر لحظه هوای من رو داشتید.

فراموش شده بود، اما شما همیشه کسی که به عنوان یک جادوگر، 

های بی ازش مراقبت کردین. شاید خیلی به هم نزدیک نشدیم اما محبت

 شه.دریغ شما در خاطر من هیچوقت فراموش نمی

 آنا لبخند زد و گفت:



خوشحالم تونستین به اون چیزی که باید برسین. خوشحالم که به  -

 کنین.عنوان یک قهرمان به گریف کمک می

خید و خطاب به دانا دستش را به سمتی نشانه گرفت و به او آنا چر

 تعارف کرد تا همراهیش کند.

هر دو در کنار هم راه افتادند. دانا دستش را پشتش به هم قفل کرد و 

هایش را جلوی بدنش به هم قفل کرد و در کنار آنا راه افتاد. آنا دست

 گفت:

داشتم، شما همون جادوگر توی چند سالی که به اینجا اومدین اطمینان  -

 گویی هستین.گفته شده توی پیش

کرد. من هم به حرفهای پدربزرگم همیشه با اطمینان از شما صحبت می

 پدربزرگم ایمان دارم.

توجه من به شما هم به دلیل اینکه قراره روزی یکی از بزرگترین 

 جادوگرهای پاینکاون بشین نبوده و نیست.

شناختم. فاوت بود. با تمام کسایی که من میی شما در نگاه من متچهره

 رفتار شما بی قید و بند بود.

برخالف تمام کسایی که دیدم. یک شکل جدید از جادوگر، که وقتی به 

 رسید در قید و بند انجام آداب قصر نبود.ما می

 

 آنا با لبخند زیبا و پر احساسی که بر لب راند سکوت کرد. 



 رفت گفت:های باالتر میبه طبقه دانا که پا به پای او آرام

من توی زندگی همیشه یک پسر تخس و حرف گوش نکن بودم.  -

کردم. حتی والدینم. خیلی به همیشه با کارام اطرافیانم رو اذیت می

 شکل رسمی معاشرت اهمیت ندادم

 

من پسری نبودم که به فکر برداشت دیگران از رفتارم باشم. من همیشه 

 خود واقعیم بودم.

 

ها هم به هر شکلی که بود ها نپسندیدن، خیلیاین خود واقعیم رو خیلی

باهاش کنار اومدن. اما در کل هیچوقت قصدم آزار کسی نبود. فقط 

 رفتارهام یک جورایی از شیطنت درونیم بودن.

شاید همین رفتارهای واقعی باعث تفاوت شما با بقیه بود که بیشتر به  -

 چشم اومدین.

 شاید! -

شدیم، اما در نهایت همیشه یک و شما خیلی به هم نزدیک می من -

 شد جلوی این صمیمی شدن گرفته بشه.چیزی باعث می

شاید یکی از بزرگترین دالیلش وضعیت شخصی و سردرگمی عجیب  -

 من بود.



 رسیدند که به پشت بام قلعه راه داشت. آن دو به پای آخرین راه پله

 نگریست. آنا گفت: دانا راه پله تنگ و تاریک را

 ها بریم باال.از پله -

 بریم. -

ها را باال رفتند. نور زرد رنگ مشعل ها تا حدودی یکی پلههر دو یکی

 راه پله را روشن کرده بود.

در بین راه لباس بلند آنا زیر پایش رفت و گیر کرد. تعادلش را از 

 دست داد و دانا زیر بازوی او را گرفت.

ها را به کمک دانا و بعد لباسش را جمع کرد و پله او دانا را نگریست

 طی کرد.

 به درب آخر رسیدند و نگهبان آن را گشود.

 هر دو به روی پشت بام رف

 

 تند.

 

 و به کنار جانپناه قلعه رفتند و فضای تاریک پاینکاون را نگریستند.



 الی درختان روشنایی بخش منطقه بود.های البهتنها نور چراغ

های روشن سمت دیگر رفتند و مدرسه گریف را با آن چراغآن دو به 

 غرق در نور دیدند.

 آنا آهی کشید و گفت:

بزرگترین آرزوی من اینه که بتونم دوباره پاینکاون و مدرسه گریف  -

 رو توی روشنایی روز از اینجا ببینم.

 رسین.به آرزوتون می -

 گفت:هایش را روی جانپناه گذاشت و با اطمینان آنا دست

تونیم باز گرده و میدونم روشنایی بر میافته. میحتما این اتفاق می -

 ها رو ببینیم.هم خورشید و ماه و ستاره

 او آسمان را نگریست و گفت:

 این سیاهی تموم شدنیه... من به شما امید دارم. -

 

اش را به جانپناه تکیه داد و آنا را نگریست. آن دختر زیبا و دانا شانه

ف که پوست صاف و روشن و درخشانی داشت. با موهای مشکی ظری

 های مشکی.و چشم و ابرو و مژه

هایش را زیر چانه آنا آرنجهایش را به باالی دیوار تکیه کرد و دست

 زد و زیر لب گفت:



گاهی چقدر آرزوهای کوچیک برای آدما بزرگ و دست نیافتنی  -

 شن.می

 مثل چی؟ -

کرد روزی ایی روز. کی فکرش رو میهمین طلوع خورشید. روشن -

 این اتفاق بیفته.

 مهم اینه که برگشتن خورشید محال نیست. -

 درسته. -

 ی گریف داد. بی مقدمه پرسید:دانا نگاهش را آنا گرفت و به دانشکده

 شناسین؟شما چقدر بیانکا رو می -

 ابروهای آنا باال پرید و از کنجکاوی دانا در مورد آنا یکه خورد.

 پرسید:

 چطور؟ -

 خوام در موردش بدونم.می -

دانست که آنا دوستش دارد اما از خط ذهن او آنا سکوت کرد. دانا می

شنید. شاید آنا در کنار سایرن یاد گرفته بود که هر هیچ صدایی نمی

 وقت بخواهد ذهنش را خاموش کند تا کسی با قدرتش ذهنش را نخواند.



ها خیره و آنا در سکوت به دور دست دانا منتظر اظهار نظر آنا بود

 بود.

 به آرامی گفت:

 می خوایین بدونین؟ در چه موردی -

 از دوستیتون با هم بگین. -

من و بیانکا از بچگی با هم بزرگ شدیم. مادرش مثل بقیه توی قلعه  -

همیشه  کرده، اما بعد از ازدواجش از قلعه خارج شد. اونزندگی می

کرد. اومد و با من بازی میمارن به قلعه می همراه جناب فردریک یا

ما دوستان خوبی برای هم بودیم و هستیم. من، بیانکا، اورت، اسکات 

توی قصر و زیر نظر پرستارهای جادوگر با  و چند تا از دوستان دیگه

 هم بزرگ شدیم.

جناب ویلیام از بیانکا متنفر بود و دلیلش هم واضحه. اما اورت از 

 داد.کا خیلی توجه نشون میبچگی به بیان

گفت این دختر جرو اهالی قلعه نیست و پدرش جناب ویلیام همیشه می

از جادوگرهای معمولی و غیر اصیله. خونش یک خون کامال اصیل 

نیست. اما نفوذ جناب فردریک به قدرت جناب ویلیام میچربید و بیانکا 

این بود که با ما بزرگ شد. دلیل جناب فردریک برای حضور بیانکا 

 مثل مادرش با اصول و قواعد زندگی توی قلعه آشنا بشه.

ها برای درس خوندن به گریف رفتن و من اما وقتی بزرگتر شدیم، اون

 در قلعه آموزش دیدم.



جناب فردریک نگران بود که بیانکا از پس امتحان ورودی به گریف 

مالنی  بر نیاد اما توانایی جادوهای مورد نظر رو داشت. چون خون

 توی رگهای بیانکا بود.

ی پدر و مادرش. از زد. از رابطهبیانکا همیشه از زندگیش حرف می

تونست که اگر جناب مارن نبود پدرش میشرایطی که داشتن. از این

که مادرش به خاطر خیلی خطرناک بشه و مادرش رو اذیت کنه. از این

 کرد.ها همسرش رو تحمل میاون

 مهربون و لطیفیه. زیبایی مادرش رو به ارث برده.اما بیانکا دختر 

 

 آنا با یاد کردن از مالنی لبخند زد و گفت:

مالنی به زیبایی پدرش جناب فردریک بود و جناب مارن به  -

های آبی داشتن. مادرشون رفتن. جناب فردریک موهای قرمز و چشم

 .ای با پوست سفیدهای قهوهای و چشماما همسرشون موهای نقره

این خانواده می تونستن خیلی بهتر باشن اگر فقط مالنی با یک آدم بهتر 

 کرد.ازدواج می

 

بیانکا دختر پرحرف و خون گرمیه. همیشه حرف برای گفتن داره. اون 

زنه، از اش حرف میبا اشتیاق از لباس، خوراک و اتفاقات روزمره

ل زیباتری تمام چیزهایی که برای من عادیه. اون همه چیز رو به شک

 بینه اما من این قدرت رو ندارم.می



 

 دانا به توصیفات آنا از بیانکا لبخند زد و گفت:

 پس با یک آنشرلی طرفیم. -

 آنا رو به دانا گفت:

 آنشرلی! -

 دانا سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

 هیچی. چیز مهمی نیست. -

 آنا آهی کشید و رو به مدرسه گریف کرد و گفت:

 ون دختر ساده و خوش قلبیه.ا -

 

تونه با حرف زدن و قدرت کالمش تو رو از اعماق غم بیرون اون می

 بکشه و حالت رو خوب کنه. همیشه هم به فکر دوستاشه.

 ای باشه.العادهپس بیانکا باید دختر فوق -

 العاده نباشه؟تونه فوقی جناب فردریک چطور مینوه -

 آنا آه بلندی کشید و گفت:



 تونم یک دوست خوب برای بیانکا باشم. من هم فقط می -

 العاده هستین و شاهزادگی این سرزمین برازندتونه.شما هم خیلی فوق -

 آنا سر فرود آورد و گفت:

 از تعریف شما ممنونم. -

 این یک واقعیته. -

 آنا راست شد و گفت:

سفر  اگر به بیانکا عالقمندین دست دست نکنین. قبل از رفتنتون به -

دونم بر شه. هر چند میبهش بگین. چون معلوم نیست بعدش چی می

 می گردین، اما از احساسات قلبیتون با خبر باشه بهتره.

 کنین؟اینطور فکر می -

 بله؟ -

 کنم.پس حتما باهاش صحبت می -

 

کرد احساس آرامش کرد. آنا رو به که آنا منطقی برخورد میدانا از این

 :دانا چرخید و گفت



من برای شما هم دوست خوبی خواهم بود. به عنوان شاهزاده این  -

سرزمین هر کاری از دستم بر بیاد برای کمک به شما انجام خواهم 

ی گویی شده شما از جادوگران بزرگ آیندهداد. از اونجایی که پیش

پاینکاون هستین و من بعد از پدرم تنها شاهزاده ی گریف هستم لطفا 

 رو با خودتون بپذیرید. پیمانی من هم

 

آنا دستش را به سمت دانا گرفت. دانا راست شد و دست آنا را در 

ای دستش گرفت و فشرد. بعد هم دست او را باال برد و بر آن بوسه

 نشاند. 

 آنا به آرامی دستش را پس کشید و سر فرود آورد. 

 دانا گفت:

 رفتین. برگردیم پایین؟ شما داشتین بیرون می -

 گردم. شما تشریف ببرید. من هم چند دقیقه دیگه برمی -

 کنه؟ تنهایی اذیتتون نمی -

 نه. اصال.  -

دانا سر فرود آورد و راه افتاد. وقتی از درب روی پشتم بام وارد راه 

 پله شد، آنا چرخید و رو به مدرسه گریف کرد و به گریه افتاد. 



. دردی که از غم کردقلبش شکسته بود و درون دلش احساس درد می

 عظیم جدایی پیش آمده بود. 

هر دو دستش را روی قلبش گذاشت و سرش را پایین گرفت. 

 دید. چکیدند و او خودش را بسیار تنها میهایش دانه دانه میاشک

هایش در دستش دست راستش را برداشت و زیر چشمش گرفت. اشک

اند. چکیدند. دست چپش را روی دست راستش گذاشت و وردی خو

 هایش ساطع شد. نوری از بین دست

 ی طالیی رنگ در دستش بود. وقتی دستش را برداشت دو حلقه

ی تک نگین بود و دیگری روی حلقه یک ردیف یکی از آنها یک حلقه

 نگین ریز سفید داشت. 

ی دستش روی ها را در میان دستش فشرد و با قرار دادن دوبارهحلقه

 قلبش، گریه کرد.

 ی مخوف: راز خانه

نیم ساعت بعد او بعد از پاک کردن صورتش از اشک و اندوه به حیاط 

 قلعه رفت و خود را به بیانکا رساند. بیانکا با دیدن آنا لبخند زد و گفت:

 شدم.تم از اومدنت نا امید میچقدر دیدارتون طول کشید! دا -

 بیانکا! -

 بله؟ -



 بهتره برگردیم به اتاق هامون. -

 بیانکا نگران شد و پرسید:به وضوح 

 اتفاقی افتاده؟ -

 آنا سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

رن و بهتره ما نه. اتفاق خاصی نیفتاده. فقط گروه جادوگرها فردا می -

 شون بمونیم.هم توی قصر کنار

توانست حدس بزند که دانا در چه دانست و نمیبیانکا که درست نمی

 رده است، گفت:موردی با آنا صحبت ک

 کنم که تو خیلی ناراحتی؟باشه. ولی چرا احساس می -

آنا چند لحظه با نگاهش اطراف را کاوید تا بلکه بغضش را فرو دهد.  -

 بعد هم گفت:

 رم به اتاقم.من چندان حالم خوب نیست. می -

 و بعد از بیانکا دور شد و او را تنها گذاشت.

 

دانست حتما را به درون قصر دید. میبیانکا دور شدن آنا و برگشتن او 

دانا به او چیزی گفته است واگرنه تا این حد به این شکل به هم نمی 

 ریخت.



 پس به درون قلعه و به اتاق خود برگشت.

 

آنجل و مارن به تمام کارهای قلعه رسیدگی کردند و مارن دستورات 

 الزم را برای زمان نبودنش داد.

 اشت  نامه دریافت کرده بودند.جادوگرهایی که مارن الزم د

شب مارن پس از انجام تمام کارهایش به اتاقش رفت و دستور داد  آن

 برایش شراب ببرند.

دانستند او همیشه قبل از رفتنش به یک مأموریت چه نوع خدمه می

 نوشد.شرابی می

شرابی که به ذهن او آرامش ببخشد و حال و فکر نا آرامش را آرام 

 کند.

 کرد.نشسته بود و به آرامی شرابش را مزه می پشت میزش

ها موفقیت آمیز است، اما دانست ته این مأموریت طبق پیشگوییمی

 شود.دانست سرنوشت تک تکشان چه مینمی

 گردند یا نه؟آیا خود و همراهانش به سالمت بر می

دانست ورود به آن منطقه کاری بس دشوار و خطرناک است. می

رودشان به آنجا قدرت جادوگری شان تحت طلسم از مخصوصاً که با و

 ی کار بود.بین خواهد رفت و این سخت ترین مرحله



هایش را در ذهنش نوشید و نقشهجرعه جرعه شراب از جامش می

 کرد.مرور می

 چند ضربه به در وارد شد. نگاهش سمت در رفت. زیر لب گفت:

 بفرمایید.-

. مارن از جایش بلند شد و میز را درب اتاق باز شد. آنا وارد اتاق شد

 دور زد. سر فرود آورد و آنا متقابال احترام گذاشت.

 مارن گفت:

 در خدمتم بانوی من. -

 کنید؟شما فردا حرکت می -

 بله. -

 پس روشنایی نزدیکه. -

 بله. -

 امیدوارم شما و دوستانتون موفق باشین. -

 کنم.تشکر می -

این دست و آن دست کرد و کیسه آنا سرش را پایین گرفت و کمی 

 کوچک



 

 قرمز رنگی را که در دست داشت فشرد.

 اتفاقی افتاده؟ -

 ی چشمش فرو چکید و گفت:ی اشکی از گوشهآنا سر بلند کرد و قطره

 تونم خواهش کنم مراقب دانا باشید؟می -

 مارن یک قدم جلو گذاشت و گفت:

 ی من مراقبت از داناست.وظیفه -

 

یسه مخملی دستش را فشار داد. چند بار. نگاهش را از آن او باز هم ک

 گرفت و به مارن نگاه کرد و آهسته گفت:

 تونم با مادرم درد دل کنم، با خدمتکارانم و یا حتی با بیانکا.نمی -

 بیانکا دوست صمیمی شماست. -

دونه اما دیگه حرف تونم چیزی بهش بگم دیگه. خودش هم مینمی -

 ای نداره.یچ فایدهزدن با بیانکا ه

 چرا؟ مگه خطایی ازش سر زده؟  -

 نه.  -



 پس چی؟  -

آنا جلو رفت و دست مارن را گرفت. کیسه را در دست او گذاشت و 

 گفت:

 این برای دانا و بیانکا ست.  -

دستش را عقب کشید و سر به زیر گرفت. مارن محتویات کیسه را در 

 دست دیگرش خالی کرد و به آن نگاه کرد. 

 دو حلقه زیبا در دستش دید. متعجب پرسید:

 این چیه؟  -

اینا برای دانا و بیانکا ست. دو حلقه از اشک چشم من. اشکی به  -

خاطر عشقم ریختم. از ته قلبم. این دو حلقه، اون دو نفر رو به هم 

 ها رو به اون دو نفر هدیه کنم. زنه اما من خودم نتونستم اینپیوند می

 شما این کار رو به جای من انجام بدین. خواد دلم می

ها را زیر و رو مارن چند لحظه در سکوت با انگشت شصتش حلقه

 کرد و بعد گفت:

 دونید بیانکا هم به دانا عالقه نشون بده. از کجا می -

 تونه دانا رو ندید بگیره؟ کدوم دختر می -

 مارن نگاهش را به صورت افسرده و پردرد آنا داد و گفت:



 چرا به دانا ابراز عشق نکردین؟  -

دونه. اما به این احساس توجهی نداره. من اون حس من رو می -

تونم دانا رو به بند بکشم. اون هر چیز و هرکس رو که دوست نمی

 داشته باشه، من هم دوست دارم. 

ها را به درون کیسه برگرداند و آن را روی میزش انداخت. مارن حلقه

سن، چگونه برای بال و پر که این دختر کمیشید و اینبه حرکت آنا اند

 کند. دادن به عشقش از خودگذشتگی می

 پرسید:

 شراب میل دارید؟ بدون مستی، برای آرامش ذهن و درون. -

 شم. ممنون می -

مارن برای او شراب در جام دیگر ریخت. او هر دو جام را پر کرد. 

ایشان را باال بردند و به هم زدند جام آنا را به دست او داد. هر دو جامه

 و مشغول نوشیدن شدند. 

ی آنا محتویات جام را سر کشید و از طعم ترش آن همراه با ته مزه

تلخش لذت برد. مشتاق به مارن نگاه کرد. مارن ظرف را برداشت و 

 جام دست او را پر کرد و گفت:

 زیاده روی در نوشیدن این شراب خیلی خوب نیست.  -

 شه بده؟ گه شرابی که از شیرهی کاج و افرا گرفته مییکی م -



 این مدلش مناسب زیاد نوشیدن نیست.  -

 آرومم کرد.  -

مارن دستش را پس کشید و ظرف را سر جا گذاشت. یک جرعه از 

 جامش نوشید و آنا تمام محتویات جامش را نوشید. 

ش از برد. وقتی محتویات جامش تمام شد خوداز نوشیدن آن لذت می

 ظرف برای خود شراب در جام ریخت. 

 مارن گوشزد کرد:

 ندازه.بانوی من. این شربت خواب آوره. این همه فیل رو از پا می -

 چه اهمیتی داره جناب مارن؟ -

آنا این را گفت و با لبخند کجش مارن را نگریست. جام سوم را باال 

 برد و نوشید.

 نی گذاشت و گفت:مارن جام را از او گرفت و سر جا روی سی

 کافیه. -

ی مارن خیره بود، ناگهان صورتش به سرخی گرایید و آنا که به چهره

 به گریه افتاد. سعی کرد جلوی خود را بگیرد اما نتوانست.

 

 تقریبا از شدت گریه به سکسه افتاده بود که گفت:



سپارم. فقط نذارید دانا طوریش بشه. اون رو به دست شما می -

 بیانکا خوشبخت بشه. امیدوارم با

 

او چرخید و به سمت درب خروجی رفت. مارن دنبالش راه افتاد و 

 گفت:

 اجازه بدین همراهیتون کنم. -

خورد، و خود را به آنا رساند و بازوی او را که حاال داشت تلوتلو می

 گرفت و به اتاقش برد.

شده وقتی وارد شدند آنا دیگر روی پاهایش بند نبود. زانوهایش سست 

بودند. روی زمین افتاد و مارن او را از جا کند و کمک کرد تا روی 

 تختش دراز بکشد.

 های ورم کرده و صورت سرخ و خیس مارن را نگریست.او با چشم

 زیر لب گفت:

 چه درد بزرگیه. -

های آنا روی هم افتاد. مارن آهی کشید و سر مارن حرفی نزد و پلک

سنجاق باز کرد. بعد هم اتاق را ترک او را چرخاند و موهایش را از 

 کرد.



هایش به اتاق خود برگشت و روی تخت نشست. سرش را میان دست

 گرفت و زیر لب گفت: 

 گیرن.همیشه آدما جای اشتباه قرار می -

 

 « فصل ششم» 

 

 صبح از راه فرا رسید. صبحی بدون طلوع آفتاب.

 صبحی قیرگون و پر از دلهره.

اط بزرگ قلعه جمع شده بودند. آتشدانها پر از اهالی قلعه همه در حی

کردند و همه جا را های معلق بر فراز قلعه حرکت میآتش بود و چراغ

 روشن کرده بودند.

کمی هوای صبح دمان سرد بود و همه خود را با روپوشهای خز 

 پوشانده بودند.

 

مارن سوار بر اسبش بود و جلوی ردیف جادوگرهای سوار بر اسب 

 کرد. همه منتظر آمدن دانا بودند.کت میداشت حر

گذاشت و به سمت دانا راهروهای قلعه را یکی یکی پشت سر می

 کرد.ی سفیدش پشت سرش حرکت میکرد. گربهخروجی حرکت می



وقتی از درب قلعه بیرون رفت، شاه سایرن، پسر و همسر پسرش 

به دانا اشاره جلوی در ایستاده بودند تا گروه را بدرقه کنند. شاه سایرن 

 کرد. او جلو رفت و با نی

 

 زه سه شاخه مقابل همه ایستاد.

 خنجر را به کمرش زده بود و به جمعیت نگاه کرد.

 ها دید. به همدیگر لبخند زدند.بیانکا را بین آن

 شاه سایرن با صدای بلند گفت:

کنیم و امیدوارم که بتونن از برای پیروزی گروه جادوگران دعا می -

کنار زدن این طلسم نحس بر بیان و به سالمت به نزد ما در پس 

 سرزمین پاینکاون برگردن.

های خوبی باشن و هر دو امیدوارم دانا و جناب مارن برای هم کمک

 ی جادوگرها رو سالم به سرزمین پاینکاون برگردونن.همه

ها همه هورا کشیدند. دانا به سمت شاه سایرن سر فرود آورد و از پله

ازیر شد. صدای هورا کشیدن و دانا گفتن در سراسر قلعه پیچیده سر

 بود. 

 

 دانا به کنار اسب مارن رفت و گفت:



بینم. چرا توی گروهت هیچکدوم از جادوگرهای قلعه گریف رو نمی -

 همه از افراد خودتن؟

کنه. نیازمند مردان پر قدرت ریم جادو کار نمیجایی که ما می -

 هستیم.

 خیلی خوب. -

 

دانا کنار ایستاد و به دنبال پیدا کردن بیانکا آنا چشم چرخاند. اما متوجه 

 غیبت او شد.

 آهی کشید و زیر لب با خود گفت:

 خیلی ناراحت شده. -

 کرد و حواس دانا به بیانکا پرت شد.شاه سایرن داشت سخنرانی می

 ی دانا گذاشت و توجه او را به خود جلب کرد.مارن دست بر شانه

اسب پایین پرید و دست دانا را گرفت و کیسه را در کف دست او از 

 کوبید و گفت:

 این از طرف شاهزاده آناست. برای تو و بیانکا با اشکش ساخته. -

ها سر دانا به کیسه درون دستش نگاه کرد. آن را گشود و با دیدن حلقه

چیز در چهره او بلند کرد و به چهره یخ زده مارن نگریست. هیچ

 دید. نه سرزنش نه تأیید.نمی



 

دانا رو به سوی بیانکا کرد و بعد خود را به او رساند. برای احترام در 

 مقابل هم سر فرود آوردند و بعد مشغول صحبت کردن با هم شدند.

 لطفا مراقب خودتون باشین. -

 تو هم همینطور. -

 سعی کنید زود برگردین. -

 حتما. -

 فت و گفت:دانا کیسه را به سمت بیانکا گر

تونم اینا نمی»این رو از طرف من به آنا برگردون و بگو دانا گفت  -

 «.رو قبول کنم

 این چی هست؟ -

 حلقه. از اشک چشمش ساخته. -

 های گرد شده گفت:بیانکا با چشم

 ی عشق؟حلقه -

 بله. -

 بیانکا با خوشحالی گفت:



وجود دونی چه حسی رو بین دو نفر به این که خیلی خوبه. می -

 آره؟می

دانا چند لحظه در سکوت بیانکا را نگریست و بعد با قرار دادن کیسه 

 در دست او گفت:

 لطفا به آنا برش گردون. اون حتی برای خداحافظی نیومده. بگو...  -

 اما...  -

 دانا ناخواسته تند شد و گفت:

تونیم عشقمون رو بر یک قلب شکسته همین که گفتم. ما چطور می -

 گردم مراقب خودت باش.نیم؟ فقط تا من بر میبنا ک

 حتما". -

دانا از بیانکا دور شد و رفت سوار اسبش شد. با تمام شدن حرفهای 

های کله قندیشان را به هوا پرتاب سایرن همه هورا کشیدند و کاله

 کردند.

 

 



مارن به سمت سایرن سر فرود آورد و افسار اسبش را کشید و آن را 

جی قلعه هدایت کرد. پس از او آنجل و بعد دانا، و به سمت درب خرو

بعد هفت جنگجوی جادوگر قوی هیکل پس از دانا حرکت کردند و از 

 قلعه خارج شدند.

دادند و با لبخندهای گرمی که به ها برای اهالی قلعه دست تکان میآن

 لب داشتند از همه خداحافظی کردند.

گریف بودند که برای  در خارج از قلعه مردم گریف و دانشجوهای

 دادند.کشیدند و دست تکان میها هورا میآن

 

 مارن گفت:

امروز خیلی به یادماندنیه. درست مثل روزی که به طلسم پیروز  -

 بشیم و با سر بلندی برگردیم.

پس با خوشروئی دستش را باال برد و برای بقیه تکان داد. دانا هم چون 

 سخ داد.او به لبخندها و هیجانات مردم پا

 

 کسی در آن بین با صدای بلند گفت:

 دانا! دانا! -



دانا رویش را سمت جمعیت چرخاند. پسری جوان هم سن و سال 

 خودش فریاد کشید:

 با خورشید برگرد. -

دانا مهربان لبخند زد و دستش را باال برد و سر فرود آورد. او نیزه 

 دستش را باال برد و گفت:

 جنگ برای نور! -

 تمام توان برایش هورا کشیدند.همه با 

وقتی از بین جمعیت گذشتند و از قلعه دور شدند مارن جهتی را در 

 رفتند.پیش گرفت و حرکت کرد. همه هم در سکوت به دنبالش می

ها بر روی سنگها و برگها و فضا تاریک بود و جز صدای پای اسب

 رسید.صدای نفسشان، صدایی به گوش نمی

ی جنگلی همه جا بسیار ز قلعه و افتادن در جادهبه خاطر دور شدن ا

 تاریک بود.

دانا با لگد به پهلوهای اسبش زد که سرعت گرفت. با رد شدن از آنجل 

 او صدا زد:

 دانا! تو باید سر جات بمونی.  -

 دانا خود را به مارن رساند و گفت:

 شه جایی رو دید.خیلی تاریکه. نمی -



 ما حرکت کنی.برای همین تو باید پشت سر  -

 افته.نگران نباش اتفاقی نمی -

افته؟ شاید اسبت افتاد تو چاله. یا یک حیوون بهت چطور اتفاقی نمی -

 حمله کرد.

 ای؟پس چرا تو جلوتر از همه -

که اگر اتفاقی افتاد من جلوتر باشم و تو هوشیار بشی و مراقب  -

 خودت باشی.

 رو جلو نمی نداری؟ تو خیلی مردی. ولی چرا یکی از سربازها -

 

 کند، اما جدی جواب داد:دانست دانا شوخی میمارن می

 تر از سربازانم نیست.برای این که جون من مهم -

 ولی تو رئیس گروهی. باید تا آخر مأموریت باشی.  -

 مونم.اگر توی سرنوشتم باشه حتما می -

 

بود که  دانا سرش را باال و پایین انداخت. راه جنگلی آنقدر تاریک

 دیدند.سواران به سختی یک قدمی خود را می



مارن دستش را سمت تاریکی گرفت و نوری از دستش ساطع شد. نور 

 بین درختان تابید و جاده را تا شعاع چند متر روشن کرد.

 دستش را پس کشید و دوباره جاده در تاریکی فرو رفت.

 دانا. -

 بله جناب مارن! -

 پشت سر آنجل حرکت کن. -

 اما... -

 مارن به تندی بر سر دانا غرید:

 اما نداریم. برو پشت سر آنجل. -

 دانا مجبور به اطاعت بود. به پشت سر آنجل رفت و حرکت کرد.

 مارن صدا زد:

 ایوان، توماس!  -

 دو مرد از آن مردان قوی هیکل با هم گفتند:

 بله قربان؟  -

 چپ و راستش رو داشته باشید.  -



 آمدند و در دو طرف اسب دانا قرار گرفتند. دو سوار جلو  

 دانا نگاهی به چپ و راستش انداخت و گفت:

 کنم! جناب مارن! اینطور من احساس خفگی می -

 مارن با صدای بلند گفت:

 جو، بیا جلوتر.  -

و یکی از مردان دقیقا پشت سر دانا قرار گرفت. دانا نگاهی به عقب 

 انداخت و گفت:

 نظیبیچه بادیگاردای  -

 

 ری.

در سکوت مسیرشان را به سمت جلو حرکت کردند.  ها چند ساعتآن

رفتند. در مسیر تقریبا در میان قلب جنگل بودند. با آرامش جلو می

رسید. گاهی هم گاهی صدای رودخانه و جریان تند آب به گوش می

 صدای خزش سنجابهای جنگلی باقی مانده بعد از طلسم.

 

 :سکوت و سواری خسته شده بود، معترض گقتدانا که از آن همه 

 واقعاً قراره تمام طول روز رو سواری کنیم اون هم در سکوت؟ -



 رفت گفت:مارن که هنوز جلوتر از بقیه می

خوای ما برات تو که قرار بود جدی رفتار کنی و عاقالنه. االن می -

 چکار کنیم؟ نمایش راه بندازیم.

 شد. ی همراهانشان بلندصدای خنده 

 دانا آهی کشید و گفت:

 حرف بزنید.  شه حداقلخوام. میجناب مارن! نمایش نمی -

کرد، لبخند کجی زد و مارن که جلوتر از بقیه به آرامی حرکت می

 گفت:

 پس براش داستان تعریف کنین.  -

 همه دوباره خندیدند. دانا کالفه نفسش را فوت کرد و گفت:

 خندم. وقتش بهتون میباشه. بخندین، من هم به  -

 مارن صدا زد:

 ماریو!  -

 بله قربان.  -

 هات تعریف کن. از دالوری -



ماریو که مردی قوی هیکل و خوش سیما با موها و ریش بلند و 

 های روشن گیرا بود گفت:چشم

حدود هفده سال پیش جادوگرهای سیاه قصد حمله به گریف رو  -

رو تصّرف کنن و پاینکاون رو خواستن قلعه گریف ها میداشتن. اون

 . تحت سلطه دربیان

 ما با جادوگرهای سیاه یک سال در جنگ بودیم. 

 دانا پرسید:

 جادوگرهای سیاه کیا بودن؟ سرزمینشون کجاست؟  -

ها افرادی بودن از سرزمین پاینکاون. اصول پاینکاون بر اساس اون -

تونیم با می جادوی سفید هست. جادو برای کمک و پیشبرد اهداف. ما

جادوی سفید زندگی کنیم. مردم هم بر اساس همین جادوها خوب زندگی 

خواستند قدرت کنن اما جادوگرهای سیاه افرادی بودن که میمی

سرزمین پاینکاون رو براساس جادوهای سیاه و خطرناک بذارن و 

ها رو تحت سلطه های اطراف لشکرکشی کنن و اونکم به سرزمینکم

 در بیارن. 

که جادوگرهای سیاه شورش پذیریم. زمانیاما ما جهان رو در صلح می

کردن، هر کدوم از ما به یک شهر از پاینکاون برای سرکوب 

 جادوگرها فرستاده شدیم. 

 شهری که من رفتم شرایط خیلی بدی داشت.

 



 جادوگرهای سیاه تقریبا شهر رو گرفته بودن.

 

ها رو به طی یک هفته اون وقتی با سپاهم وارد شهر شدیم، تونستیم

عقب برونیم و نصف شهر رو آزاد کنیم. برای آزاد کردن باقی شهر 

 کمی مشکل داشتیم چون اهالی شهر به گروگان گرفته شده بودن.

تونیم مقاومت قسمت من چند روزی به این فکر کردم که چطور می

 دیگه رو از درون بشکنیم و بتونیم بهشون حمله کنیم و با کمترین

 خسارت جانی مردم رو نجات بدیم. 

 در آخر تصمیم گرفتم از مکانی که هستیم به زیر شهر تونل بزنیم. 

 

افرادم مشغول شدن و تونل رو کندیم. سعی کردیم بدون استفاده از 

جادو باشه که کسی به حرکتمون مشکوک نشه. به صورت شبانه تونل 

بعد از اون به داخل  کندیم. تا وقتی که به نیمه مرزی رسیدیم.رو می

ای که دست جادوگران سیاه بود، پنج حفره ایجاد کردیم و پنج تونل نیمه

 کندیم. به سمت نقاط مختلف شهر.

 

 .برسونیم ها رو به سر انجامدوماه طول کشید تا تونستیم اون تونل



چون طی اون دوماه هیچ حرکت تندی بر ضد جادوگرهای سیاه 

خاطر نگرانیمون برای حفظ جان مردم  کردن ما بهنکردیم، فکر می

دست از جنگ برداشتیم. اما یک شب زمانی که حتی نور ماه در 

 آسمان نبود، از طریق تونل سپاهم رو وارد شهر کردم.

به هر قسمت تونل چندصد نیرو فرستادم و درست به صبح نرسیده 

بودیم که جادوگرهای سیاه رو شکست دادیم و بیشترشون رو دستگیر 

 یم.کرد

 ها هم به زندان فرستاده شدن.خیلی از اون افراد روز بعد اعدام و خیلی

اما پیروزی من به جادوگرهای سیاه باعث شده بود که توی شهرهای 

 کوچکتر جادوگرها با ترس عقب نشینی کنن.

 

 کرد؟و در اون زمان جناب مارن چکار می -

شهر گریف و جناب مارن هم در حال جنگ با جادوگرهای سیاه در  -

دو شهر بزرگ اطرافش بود. شرایط سختی بود ولی تونستیم همه رو 

 عقب برونیم و دوباره قدرت گریف رو ثابت کنیم.

 

 مارن دست چپش را باال برد و گفت:

هات توی جنگ بگو ماریو. تو از جنگ گفتی، نه از از دالوری -

 .قدرتت



 ای باال انداخت و گفت:ماریو شانه

 ام رو انجام دادم.همن فقط وظیف -

 آنجل معترض گفت:

 کنی.آه! ماریو، بس کن دیگه. تو خیلی شکست نفسی می -

 

 توماس گفت:

ها باال رفتیم چه با من همراه ماریو بودم. زمان جنگ وقتی از تونل -

شمشیر زدن چه با جادو خیلی از جادوگرها رو از بین برد. در جایی 

ه و صدها نفر از مردم رو نجات ها رو انداخت توی تله ی صاعقاون

 داد.

 تله ی صاعقه چیه؟-

این کار تخصص جناب ماریوس. چون فقط جادوگرهای جنگجو  -

تونه این کار رو می تونن این کار رو انجام بدن. اون هم در حالیمی

انجام بده، که به اون درجه از توانایی مورد نیاز رسیده باشه. جز 

 این کار رو انجام بدن. تونن ی محدودی هم نمیعده

 و اون عده کیا هستن؟  -

 جنگجوها به هم نگاه کردند و آرام خندیدند. 

 آنجل گفت:



 تمام کسایی که همراهت هستن.  -

 دانا نگاهی به پشت سر و بعد هم به بقیه کرد و گفت:

 عالیه. ولی ای کاش بدونم تله ی صاعقه چیه! -

 

 ز بین شاخ ودر این حال بود که مارن صدایی غریب ا

 

ش را باال برد و به ااما چیزی قابل دیدن نبود. دانا دست مشت کرده

باره دستش را باز کرد. نور سفید رنگی، به شکل توپ در دستش یک

تشکیل شد و بعد، تبدیل به یک حلقه شد و این حلقه با سرعت زیادی 

که بزرگ شد و اطرافشان را تا شعاع زیادی روشن کرد. طوری

 شان به روشنایی روز شد.اطراف

ها الی درختان را نگریستند و توانستند افراد سیاه پوشی را ببینند که آن

 کردند.های بلند و مندرس ایستاده بودند و داشتند تماشایشان میبا لباس

هایشان جز دو چشم قرمز چیزی مشخص نبود. وقتی در صورت

ها دورشان حلقه از آناطرافشان را نگاه کردند، دیدند که تعداد زیادی 

 اند. زده

 آنجل زیر لب گفت:

 آد. بوی درد سر می -



 ها جلو آمد و با صدای عجیب و چند رگه ای گفت:یکی از آن

 دردسری نیست اگر نیزه رو به ما بدین.  -

 

 دانا لبخند کجی زد و سرش را باال و پایین انداخت و بعد گفت:

قدرتش رو به دست بیارن.  خوانهمه دنبال نیزه هستن و همه می -

خوان با این نیزه حکومت شیطانی راه بندازن. ولی چنین همه می

 ام. چیزی امکان نداره. حداقل نه تا زمانی که من زنده

 

 آن موجود نزدیکتر شد و گفت:

خواییم. سوختنش، ی ما دنبال قدرت نیست. ما دفن نیزه رو میقبیله -

اطین سرزمین شیاطین به ما حکومت خواییم شیاز بین رفتنش. ما نمی

کنن. نمی خواییم نیزه شیطان به دست کسی بیفته. اون قدرت شیطان 

جا بزرگ رو به همراه داره. این نیزه یا باید به زمین برگرده یا در این

 نابود بشه. 

 

 مارن گفت:

 که طلسم از بین نرفته.نه تا زمانی -

 آن موجود جلوتر رفت رفت و گفت:



 شه.دم. این نیزه موجب گسترش ظلم و جور میهشدار می به شما -

 بهتره، اون رو به ما بدین تا از بین ببریم.

 

 تر نشود. سپس گفت:مارن اسبش را به جلوی او کشید تا نزدیک

داریم. بهتره عقب بایستی. چون ما به کمک این نیزه طلسم رو بر می -

 گیریم.دادنش نمیتا اون روز هم هیچ تصمیمی برای پس دادن یا ن

 دانا خطاب به آن موجود عجیب گفت:

دم کسی از این نیزه برای اهداف شخصیش من هرگز اجازه نمی -

 استفاده کنه.

 کنیم تا روزی که الزم باشه.من و برادرم از این دو وسیله نگهبانی می

 

آن موجود جلوتر رفت، کامال به مقابل مارن رسید. او به سمت دانا 

 بعد گفت: نگاه کرد و

قدرت شیطانی تو همراه با اون نیزه خیلی خطرناکه. تو خبر نداری  -

که با داشتن اون نیزه چقدر قدرتمندی. اون نیزه رو از خودت دور کن؛ 

ها هم دچار وسوسه شدن و حرص و طمع و چون صالحترین انسان

های نفسانی کشونده. تو که ها رو به دام زندگیقدرت طلبی اون

 ها نیستی.ز خیلیصالحتر ا



 

ی شیاطین در قلب و نگران این مورد نباش. چون وسوسه به وسیله -

آد. هیچ شیطانی موافق این نیست که من نیزه ذهن مردم به وجود می

رو داشته باشم. پس کسی وجود نداره که بخواد در قلب من نفوذ و 

وسوسه ایجاد کنه. من هم هدف بزرگی دارم. اون هم برگشتن کنار 

خانوادمه. پس برای رسیدن به اون هدف اول باید به داد پاینکاون 

 برسم.

من دنبال به بند کشیدن هیچ ملتی از جادوگران، شیاطین و یا اجنه 

 خوام.نیستم. من تنها آرامش رو برای خودم و دیگران می

آن موجود چند لحظه در سکوت با نگاه آتشینش دانا را از بین سواران 

 پس رو به مارن گفت:برانداز کرد. س

توقف نکنید و با احتیاط کامل عبور « رایزاند»فردا در کنار کوه  -

 کنین.

 چطور! -

 در کمینن. -

 چه کسی؟ -

 سواران مرگ. -

 مارن افسار اسبش را میان دستانش فشرد و گفت:



 مراقبم. -

 آن موجود خطاب به دانا گفت:

ام تا ابد با تو و قبیلهاگر غیر از چیزی که گفتی رفتار کنی، من و  -

 فرزندانت دشمن خواهیم موند.

 

 

که روی هوا شناور بود به کنار جاده رفت. بقیه او آهسته و در حالی 

هم راه را باز کردند. مارن به آرامی حرکت کرد. دانا هم اسبش را به 

حرکت در آورد و سرش را به سمت آن موجود چرخاند و او را 

 ش فشرد و صدایی در سرش شنید.نگریست. نیزه را در دست

 همه منتظرت هستن. نیزه رو از خودت دور نکن.

دانا سر فرود آورد و از او روی گرفت و با سرعت بیشتری حرکت 

 کرد. 

 

تقریبا زمان غروب بود که آنا با سردرد شدیدی از خواب بیدار شد. 

د هایش گرفت و فشرد. با آه و ناله از جایش بلند شسرش را میان دست

هایش را نگریست. زمان از دستش خارج و از تخت پایین رفت. لباس

دانست چقدر خوابیده است. آخرین چیزی که یادش بود شده بود. نمی

 یک تصویر گنگ از مارن بود.



ست که جادوگران به محل طلسم خواهند رفت. یادش آمد امروز روزی

 است. دانست چه ساعتیرفت اما درست نمیباید برای بدرقه می

با حالت گیج و منگ به ساعت نگاه کرد. ساعت حدود شش بود. 

 دانست ساعت شش صبح است یا غروب.نمی

تلوتلوخوران سمت در رفت که، قبل از رسیدن دستش به دستگیره در 

 آهسته باز شد.

 منتظر شد و با ورود مستخدمش به اتاق ناله کنان گفت:

 امیلی! ساعت چنده؟ صبحه با عصر؟ -

 بانوی من. عصر -

 آنا هراسان و ناراحت گفت:

 عصر! آه خدای من. یعنی جنگجوها صبح حرکت کردن؟ -

 بله بانوی من. -

 آنا موهایش را چنگ زد و گفت:

ها رو بدرقه کنم و توی مراسم شرکت کنم. من ای وای! نتونستم اون -

 شاهزاده بدی ام. آه! دانا.

 یرون را نگاه کردبغض به گلویش نشست. به کنار پنجره رفت و ب

 



هایش چکید و سوز . باد سرد اما مالیمی به صورتش خورد. اشک

 حس کرد.سرما صورتش را بی

کرد و نگریستن به مشعلهای حیاط قلعه دردی از او احساس ضعف می

 لرزید.کرد. از شدت ضعف پاهایش میدوا نمی

 

 امیلی آرام جلو رفت و بازوهای او را از پشت گرفت و گفت:

 لرزید.بانوی من، بیایید کمی بشینید. دارید می -

که ازشون چه اهمیتی داره ایمیلی؟ عزیزان ما رفتن بدون این -

 خداحافظی کنیم. مارن گفت که زیاده روی نکنم و من گوش نکردم.

ایمیلی او را به سمت تخت کشاند و کمک کرد تا بنشیند. بعد هم آفتابه 

 ش را بشوید.و لگن را آورد تا او دست و صورت

بعد هم ایمیلی مشغول شانه کشیدن موهای او شد. در این حال بود که 

چند ضربه به در خورد و پس از باز شدن، قامت کشیده و الغر بیانکا 

 در قاب در چوبی نمایان شد. 

 تونم بیام تو؟ می -

 آنا آهسته لب گشود و گفت: -

 بیا تو.  -

 نشست و گفت:بیانکا وارد شد و جلو آمد. کنار آنا 



 دونم. خواد اینطور ببینمت. من تو رو بهترین دوست خودم میدلم نمی -

 نگران من نباش بیانکا. حالم خوبه.  -

 من دوست نداشتم چنین اتفاقی بیفته.  -

ی تو نیست. حاال که خواسته یا ناخواسته این اتفاق افتاد. این مسئله -

 ه زندگیت برس. آم. تو بمشکل منه. من هم باهاش کنار می

 بیانکا با غصه سر به زیر گرفت. آنا گفت:

دانا کم شخصیتی نیست. اون بزرگترین جادوگر پاینکاون خواهد شد.  -

ای نه چندان دور. باید اونقدر قوی باشی که بتونی در کنارش در آینده

 بزرگترین کارها رو انجام بدی. باید از پس همسر اون بودن بر بیای. 

 رود آورد و سکوت کرد.بیانکا سر ف

 ها خوشتون اومد؟از حلقه -

 نگاه آنا سمت دست بیانکا پایین رفت.

 بیانکا آهی کشید و سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

تونه دانا نتونست قبول کنه. از من خواست پسشون بدم. گفت نمی -

 عشقش رو روی یک قلب شکسته بنا کنه.

 

 کا را نگریست و بعد گفت:آنا چند لحظه در سکوت بیان



 .اون مرد مغروریه -

 

در اتاق باز شد و مادر آنا به درون اتاق آمد. بیانکا از جایش بلند شد. 

و موهای زیبا و مرتب ظاهر شده بود.  مادر آنا مثل همیشه با لباس

 نگاهی به بیانکا انداخت و گفت:

 وقت بخیر بیانکا. -

 بیانکا سر فرود آورد و گفت:

 شما هم بخیر بانوی من. وقت  -

 تونم با آنا تنها باشم. می -

 بله. حتما!  -

ای به بیانکا سر فرود آورد و از اتاق بیرون رفت. مادر آنا اشاره

خدمتکار داد تا اتاق را ترک کند. بعد هم پس از خلوت شدن اطراف 

 خطاب به آنا گفت:

 کنه؟ دوا مینشستن توی اتاق و زانوی غم بغل کردن چه دردی از تو  -

 آنا متعجب سر بلند کرد و گفت:

 باید چکار کنم؟  -



به مغزت فشار بیار که بفهمی. قراره تا ابد با افسردگی و دلهره سر  -

کنی؟ قراره برای همیشه در حسرت دوست داشتن کسی باشی که توی 

خوای حسادت نسبت به دوستت توی ره؟ یا میاین قلعه جلوت رژه می

 اون هم کی؟ بیانکا که یک جادوگر معمولیه؟  قلبت ریشه کنه؟

 

 آنا نگاه بی فروغش را از مادرش گرفت و گفت:

تونه عاشق من باشه. پنج سال نتونست به من دل ببنده، ولی دانا نمی -

بیانکا رو توی یک نگاه پسندید. چرا باید خودم رو گول بزنم؟ چرا باید 

وردن دانا خودم رو خود بکنم؟ چرا باید برای به دست آتالش بی

 کوچیک کنم؟

 

 چون تو شاهزاده این کشوری و باید با یک مرد عالی ازدواج کنی. -

 اش سر جاست.هنوز پیشنهاد اورت و خانواده -

 مادر آنا پوزخندی زد و گفت:

تونست اولین انتخاب تو باشه که بهتر از اون اورت تا زمانی می -

است. اون حتماً در آینده زمام  هکسی نبود، اما حاال دانا بهترین گزین

 گیره.مملکت رو به دست می



وقت به من عالقمند نشد. ای به من نداره. هیچولی اون عالقه -

خوام خودم رو از چشمش خوام برای داشتنش تالشی بکنم. نمینمی

 ده.بندازم. اون به این حرکات توجهی نشون نمی

 

 مادرش آهی کشید و گفت:

 کردی.د بیشتر تالش میعزیزم، تو بای -

 چرا قبال به من کمک نکردین؟ -

 گویی شده است. دونستم دانا واقعاً همون جادوگر پیشچون نمی -

 

هایش را زیر آنا چند لحظه سکوت کرد و کف اتاق را نگریست. لب

 دندانش گرفت و آهسته جوید. بعد از کمی اندیشیدن به شرایط گفت:

 د چیزی بشنوم.خوام دیگه در این مورنمی -

چطوره ترتیبی بدم بیانکا از قصر بره. دیدنش توی این شرایط حالت  -

 کنه.رو بد می

 نه. الزم نیست کار رو بکنین. -

 حوصله اَست، گفت:مادر آنا وقتی دید او تا این حد بی

 کنیم.ذارم. بعد با هم یه فکری برای این شرایط میفعالً تنهات می -



 

 . آنا سر بلند کرد و زیر لب گفت:او اتاق را ترک کرد

 دیگه چه فکری؟ همه چیز تموم شده اَست. -

 

آن شب گروه مارن در جایی وسط جنگل اطراق کردند. آتشی روشن 

کردند و همه دور تا دور آتش بزرگ نشستند و گوشت کباب شده 

 آهویی را که توماس در بین راه شکار کرده بود، خوردند.

 انی در اطراف گروه بودند.دو نفر هم در حال نگهب

 آنجل گفت:

 کشه.این بو شیاطین رو به سمت ما می -

هایش را باال گرفت و وردی زیر لب خواند. بخار سفید و بعد دست

رنگی در همه جا پخش شد و چند ثانیه بعد بویی از گوشت کبابی شنیده 

 شد.نمی

 دانا نگاهش را از آنجل گرفت و به نیزه ی جلوی پایش داد.

 در افکار خود غوطه

 



ور شد و به سرنوشتی که پیش رویشان بود اندیشید. مارن هم داشت او 

 کرد تا شاید بتواند چیزی از افکار او بفهمد.را نگاه می

اما دانا آنقدر پیشرفت کرده بود که حصار محکمی دور افکارش زده 

 بود و قفل آن به هیچ روشی قابل شکستن نبود.

 حال از پیشرفت او بود.شمارن لبخند زد و خو

آنجل به کنار اسبش رفت و از پشت آن زیراندازش را برداشت و 

 نزدیک آتش انداخت و دراز کشید.

 مارن پرسید:

 خوای بخوابی؟به همین زودی می -

 آلود باشم.خوام خواببله، چون زمان پست نمی -

هایش اش را روی چشمهای قفل شدههایش را بست و دستآنجل پلک

 گذاشت.

یکی زیرانداز پهن کردند تا پس از آن راه همراهان دیگرشان هم یکی

 طوالنی که طی کرده بودند، کمی استراحت کنند.

 نوشید تا خستگی اش کم شود.مارن اما در لیوانش چای گیاهی می

 خطاب به دانا گفت:

 خوای؟چای نمی -



 دانا نگاهش را بلند کرد و گفت:

 خوام.می -

 حرکت چشم کتری را بلند کرد و در لیوان دانا چای ریخت.مارن با 

 دانا لیوان را برداشت و محتویات آن را بویید و زیر لب گفت:

شه. دلم برای استکان چایی که سر های مادرم نمیبه خوبی چایی -

 داد تنگ شده. دلم برای اون عطر و رنگ لک زده.صبحانه بهم می

 .کنهاین چایی حالت رو خوب می -

 اون هم همینطور بود. -

دانا هم مشغول نوشیدن شد که مارن دست در کمرش برد و گردنبند 

متعلق به پری ها را میان مشتش گرفت و به الماس زرد رنگ نگاه 

 کرد.

 چرا با خودت آوردیش؟ -

 خوام به پری ها برگردونمش.چون می -

 و بعد با دخترشون ازدواج کنی؟ -

 واجی در کار نیست.دونی ازدتو که خوب می -

 به خاطر من؟  -



 به خاطر تو.  -

 دانا نفس عمیقی کشید و بوی جنگل را به مشمام کشید و گفت:

 شاید هم سرنوشت عوض شد. 

 شاید!  -

 شاید. -

 

 دانا پر حرص گفت:

 چه دلیلی داره من کسی از پریا رو بکشم؟ -

ینده رو ذاره من درست آره. یک چیزی نمیذهنم جلوتر از این نمی -

 بینم تویی و بعد مرگ اون.ببینم. تنها چیزی که می

ذارم این سرنوشت با شکستن دل تو گره بخوره. اگر مارن! من نمی -

کنم. بهت به خاطر منه، اگر کار منه، من این سرنوشت رو عوض می

 دم.قول می

 مارن آهی کشید و دوباره گردنبند را میان کمرش پنهان کرد و گفت:

دونم چی درسته و چی غلط؟ ولی انگار نم قراره چی بشه. نمیدونمی -

من باید با همه چیز کنار بیام. باید خودم رو برای هر چیزی حاضر 

 کنم.



دانا دستش را به کمرش برد و خنجر را کشید. خنجر را از غالف در 

های روی آن نگاه کرد. بعد هم آورد و چند لحظه به طرح و نوشته

 و گفت:سرش را بلند کرد 

ترین اتفاق حال حاضر مراقبت از جون خودت و همراهانته. مهم -

دین. رد از دست می وقتی وارد محل طلسم بشیم، شما قدرت جادوییتون

پس بهتره این خنجر دست شما باشه. با قدرتی که این خنجر داره، 

 تونه هر شیطانی رو در دم از پا در بیاره.دست هر کس باشه، می

 ولی... -

 کنم.من از نیزه استفاده می -

 این خنجر نباید دست من باشه. -

 من به تو اعتماد دارم مارن. -

 شیم؟که ته سرنوشت، من و تو دشمن میحتی با این -

دانا سر تکان داد و خنجر را به سمت مارن گرفت. مارن رو به جلو 

خم شد و سمت دیگر خنجر را گرفت. دانا خنجر را محکم گرفت و 

 گفت:

 شیم.من و تو هیچوقت دشمن نمی -

 آرم. اگر باعث مرگ...من با همین خنجر تو رو از پا در می -

 دونی!کنی مارن. خودت هم خوب میتو این کار رو نمی -



های آتش را های روشن دانا خیره شد. رقص نور شعلهمارن به چشم

روی چهره او نگریست. این پسر جوان با حرکات و حرفهای 

 کرد.بدجور او را مات خود می مصّممش،

دانا خنجر را رها کرد و مارن آن را سمت خود کشید. به تقش و نگار 

 روی آن نگاه کرد و بعد خنجر را میان کمرش زد و از جایش بلند شد.

برای خود زیراندازش را آورد و پس از پهن کردنش دراز کشید و 

 خوابید.

 کنار آتش لم داد. ی دانا از میان درختان بیرون آمد وگربه

 دانا بشکنی زد و زیراندازش کنارش افتاد و پهن شد.

 روی آن دراز کشید و گفت:

 فهمم وقتی جادو هست، چرا به خودشون زحمت کار کردن میدن.نمی -

 صدای مارن آمد که گفت:

 .که مثل تو چاق نشیمبرای این -

 دانا لبخند زد و گفت:

 فکر کردم خوابیدی. -

 خوابه.یچوقت به راحتی نمییه سرباز ه -

 



 مارن به آسمان سیاه و بی لطف شب نگریست و گفت:

ها رو دید و به ماه آسمان نگاه کرد، روزی که شبی که بشه ستاره -

بشه خورشید رو در آسمان دید، قلب من سراسر شادی و شعف میشه. 

 نه به خاطر خودم. به خاطر ملت و مردم سرزمینم.

 افته.می به زودی این اتفاق -

 مارن سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

 امیدوارم. -

ها یکی یکی خوابیدند. یکی یکی به صورت کم ساعتی گذشت و آنکم

 کردند.دادند و بقیه استراحت میساعتی نگهبانی می

ساعت چهار صبح بود که نوبت به مارن افتاد. او از جایش برخاست و 

گروه را قدم زد و از امن بودن مکانشان اطمینان راه افتاد. دور تا دور 

 حاصل کرد.

بعد هم روی تخته سنگی نشست و اطراف را نگریست. طولی نکشید 

 هایش تیز شد.که با صدای خزش چیزی در اطراف گوش

هایش را ریز کرد و به اطراف نگاه کرد. طولی نکشید که جنبنده چشم

 ای را نزدیک خود حس کرد.

انداخت و چشمش به سنجابی که در پی یافتن غذا بود به اطراف نور 

 افتاد.



 وردی خواند و چند گردو در دستش ظاهر شد.

گردوها را به نزدیک سنجاب پرت کرد. ابتدا سنجاب از آنجا گریخت. 

کند، بازگشت و با برداشتن یک اما وقتی حس کرد خطری تهدیدش نمی

 گردو مشغول جویدن پوست آن شد.

به سنجاب نگاه کرد که صدایی از پشت سرش شنید.  مارن چند لحظه

 سرش را گرداند و با دیدن آنجل گفت:

 چرا نخوابیدی؟ -

 بره.خوابم نمی -

 به خاطر فردا نگرانی؟ -

 نه، صدای خرناس توماس اجازه نمیده بخوابم. تمام مدت بیدار بودم. -

 آنجل کنار مارن نشست و آه کشید. مارن با لبخند نرمی گفت:

 کالفه به نظر میای. -

 آدم زیر ناقوس بخوابه نه نزدیک توماس. -

لبخند مارن بزرگتر شد. او سرش را به سمت سنجاب که مشغول جدا 

 کردن مغز گردو از پوستش بود چرخاند و گفت:

 تونن استراحت کنن.خوبه که بدون ترس و نگرانی می -

 اونا مردان شجاعی هستن. -



ا شجاعت نیست، اونا به همدیگه اعتماد دلیل این خواب آسوده تنه -

 دارن.

 خوایین جناب مارن؟درسته... نوشیدنی می -

 زود حاضر میشه؟ -

 بله.  -

هایش را دو طرف کتری آنجل رفت و آب تازه در کتری ریخت. دست

 گذاشت و وردی خواند که دمای آن باال رفت و آب سریع جوش آمد. 

لیوان چوبی خود و مارن  از بین وسایلش پودری برداشت و درون

 جوش را به آن اضافه کرد. ریخت. بعد هم آب

ها حاضر شدند. او به کنار مارن برگشت و طولی نکشید که نوشیدنی

 لیوان را سمتش گرفت. 

مارن لیوان را از دست آنجل گرفت و تشکر کرد. محتویات لیوان را 

 بو کشید و ضمن تشکر از آنجل گفت:

 چقدر خوش بو.  -

 له. خوش بو و انرژی بخش. ب -

 با این اوصاف قرار نیست برگردی و بخوابی.  -

 نه. اصال دوست ندارم صدای داد و فریاد توماس بشنوم.  -



 خوندی. به ورد برای سکوتش می -

 تنها ورد مناسب این بود تبدیلش کنم به یک کرم که هیچ صدایی نده.  -

 ای کرد و گفت:مارن تک خنده

 شاید.  -

بعد دستش را روی نوشیدنیش گذاشت و سعی کرد اطراف را از و 

 طریق آن ببیند. هیچ خبری نبود. همه جا امن و امان بود.

 

او یک جرعه از نوشیدنی را نوشید و آن را مزمزه کرد. سرش را باال 

 و پایین انداخت و گفت:

 ام اضافههای مورد عالقهفکر کنم از این به بعد این هم به نوشیدنی -

 بشه.

 حالم که خوشتون اومد.خوش -

مارن در سکوت نوشیدنی اش را نوشید و لیوان را کنار گذاشت. بعد 

 هم رو به آنجل گفت:

 ممنون. -

 جان.نوش -



مارن زانوهایش را بغل کرد و کمی در میان تاریکی چشم چرخاند. 

 شد. زیر لب گفت:چیزی دیده نمی

مدتی برای این تغییر حالت  وقتی به حالت عادی برگردیم حتماً تا -

 شیم.اذیت می

 درسته. -

 ای نداری؟تو برنامه -

 برای چی؟ -

 ی زندگیت؟برای ادامه -

 نه، تصمیمی نگرفتم. -

 هیچی؟ -

 هیچی. تصمیم شما چیه؟ -

من که تصمیم مشخصه. اون روز سر شام توی هیئت به همه گفتم  -

 جایگاهم رو به دانا میدم و میرم پی زندگیم.

 آنجل با حالتی از هیجان گفت:

ها رو زد. اون دونین دانا از روی لجبازی این حرفشما که می -

 زنه.هرگز دست به چین کاری نمی



دونم آنجل. اما خیلی به حرفش فکر کردم. به نظرم بهتره شغلم می -

 رو کنار بذارم. حداقل مدتی.

ارین. اما نه کنم شما به استراحت و مرخصی احتیاج دمن هم فکر می -

برای همیشه. تنها برای یک مدت کوتاه. سفر برین یا ازدواج کنین و 

بعد دوباره باید برگردین به شغلتون. اونطوری که من شما رو 

دونم که طاقت دوری از کارتون رو ندارین. همینطور شناسم، میمی

مونه. پاینکاون نباید قدرتی مثل گریف، که همیشه به شما محتاج می

 رو از دست بده. شما

 ی آنجل زد و گفت:مارن دست بر شانه

ممنونم که چنین تصوری از وجود من داری، اما دانا و قدرتش جای  -

 کنه و حتی بیشتر.من رو پر می

هاتون هر کس به جای خود جناب مارن. با اتحاد شما و قدرت -

 پاینکاون خیلی قوی میشه.

نگاه کرد. در آن تاریکی هم مارن چند لحظه به صورت زیبای آنجل 

 درخشید.های زیبای او میچشم

 آنجل لبخند زد و گفت:

 نکنه به دانا حسودیتون میشه! -

 های او را نگریست و گفت: مارن لب

 کنی؟اینطور فکر می -



 نه، اما یک حدسه. -

 ی او لبخند زد و گفت:آنجل این را گفت و آرام خندید. مارن از خنده

 کنم حسادت هیچوقت توی وجودم، باشه.نه. فکر نمی -

 آ

 

 نجل با مشت بر بازوی مارن زد و گفت:

 شناسم، بهتر از خودتون.من شما رو خوب می -

مارن که دردش آمده بود با دست چپ، بازوی راستش را ماساژ داد و 

 گفت:

 دونی که من...پس می -

 دونم.بله، می -

 دونی که...و می -

 دونم.بله می -

 ستش را جلو برد و دست آنجل را گرفت و گفت:مارن د

 خوای شوخی کنی اینا رو از دستت در بیار.دونی. وقتی مینمی -



ای دستش نگاه کرد و نوک های تیز آن را آنجل به پنجه بوکس نقره

 نگریست. از جا پرید و رو به مارن گفت:

 اوه. ببخشید، اصالً حواسم نبود. -

تر کرد و د و خود را به او نزدیکدستش را از دست مارن پس کشی

 سعی داشت آستین لباس او را باال بزند.

 کرد. آنجل زیر لب گفت:مارن به تقالی آنجل نگاه می

 من چقدر احمقم، این چه کاری بود. -

 مارن با یک دست، دو دست آنجل را گرفت و گفت:

 من حالم خوبه.  -

 ولی شما زره تنتون نیست. -

 ن دیگه درد نداره.اشکال نداره. اال -

هایش را پس کشید و آستین را باال زد. با دیدن اما آنجل با اصرار دست

 جای چهار سوراخ ریز روی بازوی مارن زیر لب گفت:

 اوه! آنجل لعنتی. -

 هی! گفتم که مهم نیست. -



آنجل دستش را روی بازوی مارن گذاشت و پلک بست. وردی خواند و 

خوب شد. آنجل چند لحظه به همان حالت های او خیلی زود جای زخم

ماند. با احساس تبادل گرمای بینشان دلش زیر و رو میشد. مارن در او 

دقیق شد و توانست در وجود آنجل انرژی زیادی را حس کند. انرژیی 

گرفت و در چشم جادوگری مارن به شکل که از قدرت عشق جان می

 د. شنوری قرمز رنگ در اطراف جسم آنجل ساطع می

های مارن نگاه کرد. دستش را پایین او آهسته پلک گشود و به چشم

 سراند و آستین او را پایین کشید و رو به تاریکی جنگل کرد.

 توانست نگاهش را از آنجل بگیرد. آنجل اندوهناک گفت:مارن نمی

تونم حسم رو سرکوب کنم. نمیشه جلوی احساسات رو گرفت. نمی -

کنم اما اصالً دست خودم نیست. هر کاری میدونم شما رو اذیت می

کنم از شما دور باشم تا با رفتارم شما رو نرنجونم و باعث دور می

 کنه و نمیشه.شدنمون از هم نشم اما باز هم احساساتم غلیان می

ی چشمش آنجل رو به مارن کرد و در حالی که قطره اشک از گوشه

 چکید گفت:می

من رو ببخشین و روی دوستی ما اثر دوست دارم این حماقتهای  -

 .نذاره

مارن بازویش را دور آنجل انداخت و او را به آغوش کشید. دست 

 دیگرش را روی موهای او گذاشت و گفت:

 مونی. خودت رو سرزنش نکن آنجل. تو همیشه دوست خوب من می -



آنجل که برای اولین بار خود را تا این حد به مارن نزدیک دیده بود، 

 هایش را دور گردن مارن انداخت و گفت. دست

هر اتفاقی که بیفته، سرنوشت هر چی که بخواد شما برای من بهترین  -

ی روستایی که مونین. کسی که من رو از یک دختر سادهدوست می

برای کار در قلعه اومده بود، تبدیل به سردار آنجل کرد. من همیشه 

مونم. مدیون شما مییک تشکر به شما بدهکار بودم. من همیشه 

مونیم یا نه، اما من همیشه قلباً به شما برای همه چیز دونم زنده مینمی

 بدهکارم. 

 گردیم آنجل و زنده. ما حتماً با پیروزی بر می -

حوریا از پشت درخت در حال دیدن آنجل و مارن بود و تمام حرفهای 

د و بعد هم آن دو را شنید. در کسری از ثانیه به شکل یک دایره سفی

 یک نقطه در آمد و محو شد.

 مارن، آنجل را از خود جدا کرد و گفت:

 برو بخواب. -

 چیزی به نوبت نگهبانی من نمونده. بهتره شما برین بخوابین. -

 بره، برو استراحت کن.من خوابم نمی -

 ولی... -

 برو دختر. -



 مطمئنین خسته نیستین. -

 مطمئنم. -

 گفت: آنجل لیوانش را برداشت و

 اینم که سرد شد. -

 خواست محتویات لیوان را خالی کند اما مارن گفت:

 دور نریز. -

لیوانش را برداشت و آن را سمت آنجل گرفت. آنجل محتویات لیوانش 

 را درون لیوان او ریخت.

 مارن دستش را دور لیوانش گرفت که دوباره نوشیدنی داغ شد.

 آنجل لبخند زد و گفت:

 شب بخیر.  -

 شبت بخیر.  -

آنجل به سرجایش رفت تا بخوابد. دانا پلک گشود و او را نگریست. 

لبخند محوی زد و چشم بست و پتویش را کمی باال کشید و صورتش را 

 پوشاند.



مارن تا نزدیک صبح در اطراف گروه قدم زد و مراقب اوضاع بود. 

ا حتی متوجه شد که حوریا از بین درختان بیرون آمد و به کنار دان

 .رفت و لمید

دم صبح هوا سردتر بود. مارن آتشی روشن کرد و مشغول درست 

کردن نوشیدنی صبحگاهی شد. بعد از آن از داخل خورجین همراهشان 

 یکی بیدار کرد. صبحانه را حاضر کرد و افراد گروه را یکی

ها از جایشان برخاستند و وسایلشان را جمع کردند. دست و رویشان آن

 پالتوهای خز را روی دوششان انداختند.را شستند و 

 بعد هم دور آتش جمع شدند و مشغول خوردن صبحانه شدند.

ها در دل جنگل پیچیده بود و به خاطر هوای صدای نفس کشیدن اسب

 رفتند و منتظر صاحبانشان بودند. خنک صبح در جا یورتمه می

 مارن خطاب به گروهش گفت:

رسیم. احتماال جنگ اول رایزاند می امروز نرسیده به ظهر، پای کوه -

گیره و تک تک شما باید اول مراقب خودتون و ما اونجا صورت می

بعد جادوگر باشین. ما اونجا توقفی نداریم. باید خیلی زود از اونجا 

ی مرگ عبور کنیم. بعد از کوه رایزاند و طی مسافتی به ابتدای دره

ود به دره یک شب رو اونجا رسیم. البته من ترجیح میدم قبل از ورمی

 اتراق کنیم تا

 



ی جنگ بودیم و یا زخمی داشتیم، بهشون رسیدگی و تجدید اگر خسته

ی مرگ عبور کنیم. عبور قوا کنیم. بعد هم صبح روز بعد از بین دره

بره و اگر اتفاقی نیفته ی مرگ بیشتر از یک ساعت وقت میاز دره

ره. پس بهتره بعد از خروج از طوالنی بودن راه ما رو از پا در میا

دره یک شب دیگه استراحت کنیم و بعد راه بیفتیم. اما اگر چنانچه تحت 

 ها عبور کنیم. تعقیب شیاطین بودیم باید بدون وقفه از این مکان

ی او همه با حرفهای مارن موافقت کردند و قرار شد طبق برنامه

 حرکت کنند. 

 بهایشان شدند و حرکت کردند. بعد از صرف صبحانه همه سوار بر اس

رفت. دانا او را نگریست و وپا راه میها چهار دستپای اسبحوریا هم

 گفت:

 حوریا، چرا سوار نمیشی؟  -

هایش را روی پشت اسب دانا گذاشت و پاها و حوریا قد کشید و دست

 .بدنش چون فنر جمع شدند و روی گرده ی اسب لمید

 

شد و های جنگل کمتر و کمتر میرخترفتند تراکم دهر چه پیش می

کم جنگل بزرگ اند. کمی جنگل قرار گرفتهداد در حاشیهاین نشان می

گریف را پشت سر گذاشتند و از آن خارج شدند و وارد دشت بزرگی 

رفتند و انگار این دشت وسیع پایانی شدند. در میان تاریکی پیش می

 نداشت.



هی صداهای عجیبی در فضا هوای آنجا کمی سرد بود و هر از گا

 شد. طنین انداز می

 دانا که از آن صداها و سکوت گروه خوشش نیامده بود پرسید:

 این صدای چیه؟ -

 ماریو به آرامی جواب داد:

 ارواح خبیث.  -

 ارواح خبیث؟ مگه روح صدا هم داره؟ -

 و بعد آرام خندید. در همین حال بود که صدای فریادها بلندتر شد. 

 نخندین جناب دانا. -

 چرا؟  -

 این ارواح از صدای خنده و شادی متنفرن.  -

 چرا؟  -

 چون توی این دشت در عذابن.  -

 چه عذابی؟  -

 هنوز کسی این رو نفهمیده.  -



 کم پوشش چمنی آن مکان پایان یافت و به زمین سنگالخی رسیدند. کم

ناله و التماس صدای فریادها بیشتر شد. صداها شبیه به صدای آه و 

 شد. کردند چیزی دیده نمیبودند. اما به هر سویی نگاه می

 دانا آهسته گفت:

 خواد. کنم کسی کمک میجناب مارن من حس می -

اشتباه نکن اینا توهمه. اگر از اسبت پیاده شی و از گروه دور بشی  -

کنم بتونیم پیدات کنیم. پس اصال بهش توی دشت گم میشی. فکر نمی

 ها هستی. نکن. با خودت فکر کن در حال شنیدن آواز پرنده توجه

 شه؟ چطور می -

 شه، فقط خودت باید بخوای. می-

 آنجل گفت:

 ذهنت رو کنترل کن.  -

دانا سعی کرد چنین تصوری از محیط داشته باشد. با دست نیزه را 

 هایش را روی هم گذاشت. فشرد و پلک

 ا زیر گوشش شنید. اما به ناگاه صدای فریاد دانیال ر

همان صدایی که زمان سقوط او از ساختمان شنیده بود. از جا پرید و 

 تعادلش را از دست داد. 



به کنار خم شد و از روی اسب سقوط کرد. حتی حوریا نتوانست او را 

 بگیرد. 

 همه با هم گفتند:

 جناب دانا.  -

 مارن فریاد زد:

 دانا سر جات بمون و تکون نخور.  -

های نوک تیز به درون کرد. سنگاحساس درد در پهلوهایش میدانا 

پهلوهایش فرو رفته بود. نیزه را روی زمین زد و به کمک آن از جا 

 برخاست. 

 انتهای دشت انداخت.نگاهی به تیرگی بی

 ی مخوف:ویرایشنامه راز خانه

 ی دانا گذاشت و گفت:مارن از اسب پیاده شد و دست بر شانه

فکر نکن که آزارات میده. چون به هر چی فکر کنی به چیزی  -

 بینی. شنوی و میانعکاسش رو اینجا می

 دانا با صدایی گرفته و حالی دگرون گفت:

 رایزاند یعنی چی؟  -

 در زبان جادوگرها یعنی انعکاس درد. -



 دانا به آرامی گفت:

 اسم مناسبیه.  -

 درسته.  -

 تکانش داد و همزمان گفت:دانا نیزه را باال برد و به سمت دشت 

 . آفاتریاندو رایزاند -

و بعد ته نیزه را روی زمین زد. نوری ممتد و افقی به شکل یک خط 

طوالنی روی زمین به حرکت درآمد. همه جا را در بر گرفت و تا 

 کرد رفت و بعد محو شد. جایی که چشم کار می

ند. خاطراتی با محو شدن نور اَشکالی نورانی در میان دشت جان گرفت

آمدند و محو که در ذهن دانا بودند جان گرفتند، به تصویر در می

 شدند.می

از جمله تصادفی که در کودکی داشت، سیلی که از معلمش در مدرسه 

خورد، دعوایی که با دوستانش داشت، خاطراتش با آیدا، اتفاقات شومی 

ل روی که در منزل جدیدشان رخ داد، پرت شدن دانیال، دیدن دانیا

های بدی که در بدو تخت بیمارستان و در کما فرو رفتنش. اتفاق

 ورودش به گریف افتاد. 

 وقتی اَشکال محو شدند زیر لب زمزمه کرد:

گم شدن توی این دشت، گم شدن توی دردهای زندگیه نه هیچ چیز  -

 دیگه. کنار اومدن با این دردها رمز عبور از این دشته. 



 او آهی کشید و گفت:

محلی به هر چیزی که توجهی بهشون. بیکنار اومدن با دردها، یا بی -

 ترین کار ممکنه. روحت رو آزار میده و این سخت

 درست میگی. بهتره سوار بشی که زودتر از این جهنم بیرون بریم.  -

مارن کمک کرد تا دانا سوار شود. بعد هم خودش سوار شد و آواز 

 حرکت داد. 

 

داشتند پس از ساعاتی سواری به ابتدای کوه  بر خالف تصوری که

 رایزاند رسیدند. 

 

 توماس نگاهی به قله کرد که در تاریکی هم بلندیش مشخص بود. 

 گفت:

 خوشحالم که قرار نیست از این کوه باال بریم. -

 ایوان اسبش را رو به جلو هدایت کرد و خطاب به مارن پرسید:

 ین؟ای برای عبور از این کوه دارنقشه -

ها رو در یک خط قرار آمدها باشیم. اسبنه، تنها باید منتظر پیش -

 بدین و چهار چشمی مراقب دانا باشید.



ها را پشت هم ردیف کردند و پشت سر مارن رو به جلو ها اسبآن

 حرکت کردند.

 سکوت رعب انگیزی سراسر کوه رایزاند را فرا گرفته بود.

همخوانی با سر و صدای دشت رایزاند سکوت کوه رایزاند هیچ گونه 

 نداشت.

 آن سکوت بسیار سنگین و آزار دهنده بود.

کردند حتی هوا هم در آن مکان جریان ندارد. نه نسیمی افراد حس می

ها به زمین صدایی شد نه بادی. حتی از برخورد پای اسبحس می

یکی  یشد. هوا نه گرم بود و نه سرد به همین دلیل افراد یکایجاد نمی

 پالتوهای خز را از تن بیرون کشیدند.

 جو پرسید:

رسه حتی صدای پای چرا توی این محل هیچ صدایی به گوش نمی -

 هامون.اسب

 مارن گفت:

 شنوین.ی صداها رو مینشنیدن صداها یک توهمه اگر دقت کنین همه -

 این نشنیدن اصال خوب نیست.

 



ای ش را باز کرد و جرعهرفتند. دانا دِر ظرف آبهمه از پی هم می

نوشید. وقتی دستش را پایین آورد نگاهش به پای کوه رایزاند افتاد. 

 بیند.ها جنبشی میاحساس کرد در دور دست

هایش را ریز کرد و با دقت بیشتر آن نقطه در ظرف را بست و چشم

 را نگاه کرد. مطمئن شد چیزی هست اما از چه بودنش مطمئن نبود.

 پرسید:

 بینید؟بینم شما هم میرو که من اونجا می چیزی -

داد نگریستند. به ناگاه افراد پشت سرش مسیری را که او نشان می

 فرانک فریاد زد:

 جناب مارن شیاطین خزنده دارن به سمت ما میان. -

 مارن به آن سمت نگاه کرد و گفت:

 به سمت دره بتازید. -

 اختند.ی مرگ تها با باالترین سرعت به سمت درهآن

گذاشتند و به سمت باید دشتی که پای کوه رایزاند بود را پشت سر می

 دادند.رفتند تا خود را از دست شیاطین خزنده نجات میی مرگ میدره

ی ی سه شاخهشیاطینی که رحم نداشتند و تنها هدفشان گرفتن نیزه

 شیطان بود.



د که رفتند، نگاهشان سمت جایی بودر حالی که به سمت دره می

 شدند.ها نزدیک میشیاطین با سرعت به آن

حوریا که پشت دانا نشسته بود، روی چهار دست و پایش ایستاد و نگاه 

 خشمگینش را از خطر نگرفت.

ها خیز برداشت و با همین که شیاطین به گروه نزدیک شدند سمت آن

جیغی که کشید قدش بلند شد و به یک دختر کشیده تبدیل شد. به زمین 

های تیزش را که بیشتر از سی ید و روی پاهایش نشست چنگالپر

 ها فرو کرد.سانت بلند شده بود در تن یکی از آن

 موهایش را چنگ زد و با قدرت به یک سمت پرتابش کرد.

شیاطین عجیبی که تن سیاهی داشتند و بیشتر از ده جفت پای بندبند با 

ر آن بود و یک جفت دست بلند. صورتی که سه چشم مثلث شکل د

 توانست یک انسان را درسته ببلعد.شد میدهانی که وقتی باز می

ی مرگ سرش را به عقب گرداند و با دانا در حین تاختن به سمت دره

دیدن حوریا که با جمعی از شیاطین درگیر بود، افسار اسبش را کشید. 

اسبش روی دوپایش ایستاد و شیهه کشید. او دهنه را چرخاند و به 

 حوریا برگشت. سمت

 ایوان فریاد کشید:

 جناب دانا، چرا برگشتین؟ -

 با برگشتن دانا همه مجبور شدند بایستند. مارن زیر لب غرید:



 لعنتی... -

 و فریاد زد:

 برگردین. دانا رو تنها نذارین. -

 دانا نیزه را با دست راستش ک

 

 شید. با دست چپ افسار اسبش را نگه داشت.

حوریا پیچید. دانا دستش را باال برد و با نیزه به یکی از شیاطین دور 

 سمت آن اشاره کرد.

نور سفیدی چون صاعقه از نیزه خارج شد و به پشت آن شیطان خورد 

 و او را دود کرد. حوریا رها شد و روی زمین افتاد و غلتید.

 دانا فریاد زد:

 حوریا، برگرد. -

کشید غیب رون میحوریا در حالی که پنجه اش را از شکم شیاطین بی

 شد و در پشت دانا ظاهر شد.

زمین جلوی اسب دانا شکافته شد و یکی از شیاطین از دل خاک بیرون 

 زد. دانا نیزه را در دستش چرخاند و نوک آن را در دل او فرو کرد.



صدای فریاد آن شیطان در دشت پیچید و اکو شد. تازه از آن لحظه به 

 ند.توانستند صداها را بشنوبعد می

 ش به دانا رسید و با شیاطین درگیر شدند.مارن با افراد

 خواست نسلشان را براندازد.زد که انگار میها را میطوری آن

مارن و افرادش با شمشیر و قدرت جادو یکی یکی شیاطین را از بین 

 بردند.می

یکی از شیاطین از دل خاک در آمد و پای دانا را گرفت و خواست او 

 خاک بکشد. را به زیر 

مایکل از اسبش خیز برداشت و با شمشیر به کمر آن شیطان زد. دانا 

به کمک حوریا تعادل خود را حفظ کرد و برگشت و با حالتی از 

 چندش پایش را تکان داد تا دست پیچیده دور پایش از او جدا شود. 

شد که شیطان دیگر از زیر خاک بیرون مایکل داشت با عجله سوار می

 مایکل را با خود پایین کشید. آمد و 

جو نام دوستش را فریاد زد اما بسیار دیر شده بود. مارن در حال 

 شمشیر زدن با فریاد گفت:

اینا تمومی ندارن. فقط باید از اینجا خارج بشیم. همه به طرف دره  -

 برید. 

ها یکی یکی سمت دره تاختند و در راه هر آن یک شیطان از زیر آن

 شدند. آورد و با هم درگیر میخاک سر بر می



 دانا که از مرگ مایکل بسیار غمگین شده بود فریاد زد:

 مارن افراد رو به سمت دره ببر. من هم پشت سرتون میام.  -

 تو باید با ما بیای.  -

 من پشت سرتونم، برید، برید. -

مارن فهمید دانا فکری دارد. همه به سمت دره تاختند. دانا هم پشت 

بود. او در حال تاختن سمت دره به کنار خم شد و نیزه را باال سرشان 

 برد و نوک آن را محکم روی زمین کوفت و گفت:

 زیر و رو شو.  -

و زمین پشت سرش با قدرت از جا کنده شد و شیاطین زیر خاک را 

 همراه خاک و سنگ به سمت کوه رایزاند پرتاب کرد. 

گرفت و دستش را باال برد و و بعد رو به جلو تاخت و از بقیه سبقت 

 به سمت زمین پیش رویشان اشاره کرد و گفت:

 فورِدنِِورس.  -

نور قرمز رنگی از انگشترش ساطع شد و به زمین خورد و با 

تر از  آهن شد. طوری که هیچ شیطانی توانایی جادویش زمین سخت

 کندن آن را نداشته باشد. دیگر شیطانی از دل زمین بیرون نیامد. 

 



آمدند. شیطانی اش میشت سرش را نگریست مارن و افرادش در پیپ

کرد و ایوان چرخید و با تیر و کمان هم نبود. جز یکی که تعقیبشان می

 به سمت او نشانه رفت. 

تیرش را رها کرد و درچشم وسط آن شیطان خورد و نقش بر زمین 

 شد. 

 ی مرگ شدند نفس راحتی کشیدند. وقتی وارد دره

 صدای بلند گفت: مارن با

 . آروم باشید، اینجا خیلی خطرناکه. پیچیدن صدا توی دره مرگباره -

همه آرام شدند و در پی هم حرکت کردند. مارن با شمردن افرادش و 

ها سرش را با ناراحتی به چپ و راست تکان داد و کم شدن یکی از آن

 جلو رفت و در ابتدای صف ایستاد. 

که ایمان رگ مایکل مقصر بداند با ایننخواست کسی را به خاطر م

پرید و نه دانا باید برای داشت نه حوریا باید از اسب پایین می

 گشت. برگرداندن حوریا برمی

دانست اگر خودش هم بود برای برگرداندن دوستش همین کاررا می

 کرد. می

ی مرگ عبور همه با ناراحتی سکوت کرده بودند و از میان دره

 کردند. می



آنجا شکافی طویل بین دو کوه بود. دو سمتشان دیوار سنگی بود و به 

توانستند حتی یک قدمیشان را ببینند. دره رو به جلو شدت تاریک. نمی

 شیب مالیمی داشت و سنگالخ بود.

 همه آهسته و متفکر در حال عبور بودند که آنجل پرسید:

 کشه؟جناب مارن گذر از این دره چقدر طول می -

 د یک ساعت.حدو -

 احساس بدی دارم. -

 ی مرگه.من هم همینطور، منتظر هر اتفاقی باشید. اینجا دره -

 یکدفعه صدای بلندی از باالی سرشان  شنیدند.

 ها در حال ریزش هستند.دانا رو به باال کرد و دید صخره

شدند و های بزرگ تبدیل به خاک میمارن وردی خواند و قلوه سنگ

 ت.ریخبر سرشان می

 با سرعت بیشتری حرکت کردند تا زودتر از دره خارج شوند.

ای بزرگی فرود آمد و سد که به سرعتشان افزودند سنگ استوانههمین

 راهشان شد.

 دانست جلوتر چه خبر است پرسید:آنجل که دقیقا نمی

 جناب مارن اتفاقی افتاده؟ -



بزرگ بار یک سنگ کنن. اما اینشیاطین از باال سنگ پرت می -

 .انداختن تا سد راهمون بشن

 

 توماس که قدرت شنوایی خوبی داشت دستش را باال برد و گفت:

 ساکت.  -

 همه ساکت شدند و او در صداها دقیق شد. زیر لب نجوا کنان گفت:

 صدای آب میاد.  -

 ماریو گفت:

 چی؟  -

 توماس فریاد زد:

 خوان غرقمون کنن. سیل داره میاد. می -

اند و نور به دره تابید. بین دیوارهای سنگی سیاه گیر آنجل وردی خو

ها هایی که ارتفاع زیادی داشتند و انتهای آنافتاده بودند. صخره

 مشخص نبود.

هایش را سمت سنگی که سد معبر کرده بود گرفت و ورد مارن دست

 خواند.

 اما تأثیری



 

 نداشت. گفت:

 از جادوی سیاه مقاوم شده... -

تر شد و چند ثانیه ها نزدیکهای آب به دیوارهضربه و به ناگاه صدای

ها بعد سیلی سهمگین وارد تنگه شد و با افراد مارن برخورد کرد و آن

 را در خود فرو کشید.

ها شد و طوری بود که بر دست و پای آنهر لحظه حجم آب بیشتر می

و آورد تا سست شوند و نتوانند شنا کنند. همه زیر آب بودند فشار می

 دید.در آن تاریکی مطلق هیچکدام دیگری را نمی

آب جادو شده بود و همه را در خود گرفتار کرده بود. هیچکس توان 

 نفس کشیدن و یا شنا کردن نداشت. 

دانا چون بقیه در حال جان دادن و خفه شدن بود که نوری از 

 انگشترش ساطع شد و او را در بر گرفت. 

پر از ارواح شیطانی بودند که داشتند اطرافش را نگریست. درون آب 

 شدند و منتظر مرگش بودند. به او نزدیک می

ی دستش را محکم دور نیزه پیچاند و رو به جلو شنا کرد. به صخره

 بزرگ سد راهشان رسید. نیزه را محکم به آن کوفت و گفت:

 میزافونانده.  -



ت و صخره ابتدا شکاف برداشت و بعد هم در هم شکست و فرو ریخ

 آب به سرعت از آن محل راه گرفت و از آنجا خارج شد. 

 طولی نکشید که آب فرو نشست و دانا روی زمین افتاد. 

 چند نفس عمیق کشید و صدا زد:

 آنجل... آنجل.  -

اما کسی جواب نداد. وردی خواند و با روشن شدن اطرافش توانست 

 خود را تک و تنها میان دره بیابد.

 همراهانش بود و نه از اسب و جنش. نه خبری از 

از جایش برخاست و روبه پایین به حرکت در آمد و با نوری که جلوی 

انداخت حرکت کرد. کمی بعد صدایی جلوتر شنید که فریاد پای خود می

 زد می

 جناب ماُرن... جناب دانا... توماس... آنجل...  -

 من اینجام جو. -

 دا کند.او جلوتر رفت و توانست جو را پی

 تو حالت خوبه؟ -

 بله جناب دانا. -

 ی دره برده.باید به دنبال بقیه بریم. حتما آب اونا رو به سمت دهانه -



هر دو از شیب سنگالخی دره پایین رفتند و توانستند توماس و اسب  

رفتند تعداد بیشتری از تر پیش میآنجل را پیدا کنند. هر چه بیش

 ند.کردهمراهانشان را پیدا می

در پیچ دره دانا حوریا را پیدا کرد. به شکل گربه درآمده بود. سنگی 

کرد. تمام موهای سفید و درخشان بدنش روی پایش افتاده بود و ناله می

 خیس و ِگلی شده بود. 

 دانا نشست و گفت:

 کنم.االن کمکت می -

و بعد سنگ را از جایش برداشت و کنار انداخت. توماس دستش را 

 حوریا گرفت و نور جادوییش را به آن تاباند.روی پای 

 دانا پای دردناک حوریا را در دست گرفت که او جیغ کشید.

صدای جیغ گربه مانندش سراسر دره را پر کرد. دانا زیر لب وردی 

خواند و پای او را بست. بعد هم با ورد دیگر بدن خیس و کثیف او را 

 به حالت اول برگرداند. 

ی اش انداخت. او سر بر شانهجا بلند کرد و روی شانه دانا حوریا را از

 دانا گذاشت و پلک بست.

 کشید گفت:ها را میکه افسار اسبتوماس در حالی

 خدا کنه بقیه هم سالم باشن.  -



 حتماً حالشون خوبه.  -

داشت که به بقیه برخوردند و از دانا در میان تاریکی آهسته قدم بر می

 د. سالمت هم خوشحال شدن

ها را پیدا کردند و به حرکت ادامه دادند. آنجل با جادو چراغهایی اسب

 که جلوی دیدشان را روشن کند ساخته بود.برای این

کردند. رفتند یکی یکی وسایلشان را بین راه جمع میهر چه پیش می

 آب شمشیرها و وسایلشان را با خود خیلی جلوتر آورده بود. 

یس و گل آلود شده بود. سردی هوا آزارشان هایشان کامال خهمه لباس

 کردند. ها را در حین حرکت خشک و تمیز میداد. با جادو لباسمی

لنگد. آنجل در شکل راه رفتن دانا دقیق شد. حس کرد او کمی می

 خطاب به مارن گفت:

 انگار دانا حالش خوب نیست. -

 پرسید: مارن چراغ را باالتر گرفت و با دیدن شکل راه رفتن دانا

 دانا تو حالت خوبه؟ -

ها سقوط کرد. همه دانا رو به عقب کرد که چند سنگ ریزه از صخره

 نگاهشان را باال دادند.

تر هم پایین های درشتکم سنگشدت ریزش سنگریزه ها بیشتر شد. کم

 افتادند.



 ها کرد و گفت:مارن نگاهی به دو سمت صخره

 فرار کنید. -

 ماریو گفت:

 افته؟اتفاقی داره میچه  -

 مارن با فریاد گفت :

 ها دارن به هم نزدیک میشن فرار کنین.صخره -

ها در میان پیچ و خم ها شدند و با سرعت تاختند. اسبهمه سوار اسب

خوردند و در آن تاریکی شدید، امکان دره و روی سنگالخ سر می

 درست دویدن را نداشتند.

ی در آمیخت. او دوباره جادو کرد و مارن جادو کرد و دره با روشنای

ها چند برابر شد. اما چیزی نمانده بود که دو طرف سرعت اسب

 شد.تر میها به هم بچسبند. راه باریک و باریکصخره

دانا حوریا را با بازویش محکم گرفته بود که از دستش نیفتد و نیزه هم 

 ود.در همان دستش بود و با دست دیگر افسار اسب را گرفته ب

نگاهی به پشتش انداخت و افراد پشت سرش بودند. مارن و آنجل 

 تاختند.جلوتر از او می

 دانست امکان ندارد موفق شوند.می

 در همان حال فریاد زد:



 شیم.مارن، ما از این دره خارج نمی -

 مارن هم در جواب فریاد کشید:

 فقط بتازید. -

اند اما در صد متر رسیدهی دره افتاد. حس کرد مارن نگاهش به دهانه

آمد و انگار از جایشان تکان دویدند راه کش میآخر هر چه می

 خوردند.نمی

 آنجل فریاد کشید:

 شه؟ لعنتی، چرا تموم نمی -

 دانا حس کرد باید کاری کند. گفت:

 حوریا، من رو محکم بگیر.  -

 هایشحوریا دست

 

 مارن با حرص سرش را تکان داد و گفت:

 ! خدای من -

 و به سمت دره برگشت و گفت:

 جا بمونین.همین -



 یکی از افراد گفت:

 جناب مارن، جناب دانا فرد باهوشیه بهتره منتظر بمونیم.  -

 دانا لبخند زد و گفت:

 خوب حوریا، من و تو موندیم. باید خودمون رو نجات بدیم.  -

 گفت:او پاهایش را دو طرف نیزه انداخت و دستش را روی آن کشید و 

 خوب نیزه قشنگ باید من رو از این جهنم دره خالص کنی.  -

او زیر لب وردی خواند که نیزه از صخره جدا شد و نیم چرخشی به 

ها دوباره به حرکت درآمدند و نیزه با ی دره کرد. صخرهسمت دهانه

ها بیرون برد و از سرعتی چون سرعت نور دانا را از میان صخره

و در کنار گروه دانا را روی زمین انداخت.  باالی سر مارن گذشت

 دانا چندبار غلتید و از حرکت ایستاد و نیزه هم روی زمین افتاد.

 همه به سمت دانا رفتند. توماس او را از جا بلند کرد و گفت:

 جناب دانا حالتون خوبه؟  -

 دانا بازوهایش را باز کرد و خطاب به حوریا گفت:

 ه؟ من خوبم، تو چی حالت خوب -

 . هایش را باز کرد و در آغوش او لمیدحوریا دست



دانا دستش را سمت نیزه گرفت و نیزه به سرعت به میان دستش 

 بازگشت. 

مارن تازه به جمع رسید و با دیدن دانا که حالش خوب بود لبخند زد و 

 گفت:

 حالم که حالت خوبه. خوش -

ان تشکر باال و دانا مارن را سوار بر اسبش نگریست و سرش را به نش

 پایین انداخت. 

 مارن لبخند زد و گفت:

 کنم. بهت افتخار می -

 دانا دوباره سر تکان داد و لبخند زد. 

 ی نفرت انگیز دور بشیم. سوار بشین تا از این دره -

ها و رو به دره چرخاند و هیکلهای عظیم و درشتی را بر باالی صخره

 ها نگهبانان مرگ دره بودند.دید. آن

ی صخره دور شدند و رفتند. دانا سوار اسبش شد و حرکت از لبه

 کم آن منطقه را پشت سر گذاشتند.کردند. کم

کرد. دید گذشت دانا در بدنش احساس گر گرفتگی و درد میهر چه می

 دید. شد و چیزی جز سیاهی نمیچشمش کم می



در  کردند اما داناگروه در مورد اتفاقات آن روز با هم صحبت می

کردند چون به آن شرایط عادت سکوت فرو رفته بود و همه فکر می

 ندارد، خسته و ساکت است. 

 در جایی ماریو خندید و گفت:

جادوگر حسابی خسته و کسل شده. احتماال دیگه هیچوقت نخواد با ما  -

 به سفر بیاد. 

 دانا حتی این جمله را نشنید. 

 عجب کرد. همه خندیدند و تنها مارن از سکوت او ت

اند، نگاهی به اطراف ساعاتی بعد مارن که حس کرد گروهش خسته

ها در نظر گرفت و دستش را باال برد. همه کرد و جایی را میان تپه

 توقف کردند. گفت:

 مونیم. نزدیک نیمه شبه، امشب اینجا می -

 شکل رفتند و پیاده شدند. ی تقریبا همهمه قبول کردند و بین سه تپه

حوریا را که روی گردن اسب دانا لمیده بود بغل کرد و خطاب به آنجل 

 دانا گفت:

 پیاده شو.  -

اما دانا تکان نخورد. آنجل که احساس بدی داشت و در تاریکی 

 ی دانا را ببیند، ساعد او را گرفت و کشید و گفت:توانست چهرهنمی



 دانا!  -

بلندی زمین دانا به کنار خم شد و از اسب سقوط کرد و با صدای 

 خورد. اسبش از ترس دو قدم جلو رفت و آنجل متعجب و نگران گفت:

 اوه، دانا.  -

 همه به سمت صدا برگشتند و با دیدن دانا به سمت او هجوم آوردند. 

مارن کنارش زانو زد و پشت چهار انگشتش را روی پیشانی او 

 گذاشت و با احساس داغی گفت:

 ر کن. تب داره... آنجل جایی رو حاض -

 آنجل سریع با جادو چادر بزرگی برای استراحت بر پا کرد. 

چادری که کف آن فرش شده بود و انواع رختخواب و کوسن در آن 

قرار داشت. چند چراغ جادویی از آن آویزان کرد. دو نفر از مردان 

 دانا را به درون چادر بردند و روی رختخواب گذاشتند. 

 ا را از تنش بیرون بکشند. های دانمارن دستور داد لباس

 های او را بیرون کشید صدا زد:که لباسجو بعد از این

 جناب مارن.  -

ها و بازوی مارن به کنار رختخواب و باالی سر جمعیت رفت. دنده

دانا نقطه به نقطه کبود شده بود و جای سه سوراخ در ساق پای او بود 

 که به آرامی خونریزی داشت.



 ر تکان داد و رو به آنجل کرد. مارن با نگرانی س

 زد. آنجل داشت پای حوریا را مرهم می

 آنجل.  -

 بله.  -

دانا توی دشت رایزاند از اسب افتاد و اون سنگا زخمیش کردن اما  -

حرفی نزد. بدتر از اون توی کوه رایزاند اون شیطان که پاش رو 

 چنگ زد، زخمیش کرده. 

 بعد گفت: آنجل چند لحظه به مارن نگاه کرد و

 سم اون شیاطین کشنده است؟  -

های شدید. برای مکیدن خونش نه. فقط تب شدید و بعد از اون کابوس -

دیره. االن سم به تمام بدنش رسیده. معلوم نیست کی خوب بشه و سم 

 از بدنش دفع بشه. 

 شه کاری کرد؟ نمی -

ترینش دونم. چند تا مرهم و دارو همراه آوردم، خودت بهدرست نمی -

 رو انتخاب کن. 

 جو گفت:

 چند قطره روغن گل سیزورا دوای این زخمه.  -



 مطمئنی؟  -

 بله توی کتاب خوندم و ازش مطمئنم.  -

 مارن پرسید:

 کنه؟ ما که روغن رو نداریم. گل سیزورا کجا رشد می -

 توی مرداب سیزورا در شمال منطقه شیاطین.  -

 رسیم. اونجا میپس سر راهمونه. فردا عصر به  -

 آنجل پرسید:

 تا فردا عصر دووم میاره؟  -

 میره اما کابوس به شدت آزاراش میده.مطمئنا نمی -

 

 آنجل سر به زیر گرفت و کارش را روی پای حوریا پایان داد.

 ی غرقحوریا نگاه دردناکش را سمت دانا چرخاند و با دیدن چهره

 

هایش گذاشت و به دست های عرق دانا غمگین سرش را رویدر دانه

 نقطه نامعلومی خیره شد.



مردان به کمک هم خوراکی برای شام حاضر کردند. آتشی برپا کردند 

 و دور آن حلقه زدند.

کردند و از شجاعتشان صحبت مسائل آن روز را دوباره تعریف می

 خندیدند.کردند و گهگاهی با صدای بلند میمی

 جو گفت:

 جای مایکل خیلی خالیه. -

هایشان را به هم زدند و از همه تأیید کردند و به یاد او لیوان

 های او صحبت کردند.دالوری

اش را به تیرک آن مارن کنار درب ورودی چادر ایستاده بود و شانه

نگریست. آنجل تکیه زده بود و مردان قدرتمندش را دور آتش می

 دستمال خیس روی پیشانی دانا را عوض کرد و گفت:

 مارن، چرا به جمع...جناب  -

 مارن از تیرک جدا شد و رو به آنجل کرد و گفت:

 آنجل... -

 بله جناب مارن! -

خوام برم و این گل رو برای دانا پیدا کنم. اگر تا صبح برگشتم که می -

 چه بهتر، اگر نه به سمت مرداب بیایین.

 آنجل از جایش بلند و شد و گفت:



تنها. ما توی سرزمین شیاطین هستیم، کجا برید جناب مارن؟ اون هم  -

ممکنه همین االن هم در کمین باشن. شرایط دانا شرایط خوبی نیست، 

اما رها کردن گروه هم کار اشتباهیه. فردا عصر به کنار مرداب 

 کنیم. رسیم و این گل مردابی رو پیدا میمی

 کشهتونم ببینم این بچه اینطوری زجر مینمی -

 درمانش باشم.باید به فکر 

 آنجل آهسته به سمت مارن رفت و گفت:

جناب مارن عجول بودن کار درستی نیست... اینا رو نباید من به شما  -

 بگم توی این شرایط جدا شدن ما از هم بدترین کار ممکنه.

مارن جلو رفت و کنار بستر دانا نشست و دستش را روی پیشانی تب 

 دار و نمناک او گذاشت و پلک بست.

 ه دنیای کابوس دانا رفت. توانست او را پیدا کند.ب

 سوخت.های آتش گیر افتاده بود و تنش از هرم آتش میدانا میان شعله

 دستش را به سمتی دراز کرده بود و نگاه سردش به سویی خیره بود.

مارن جهت نگاه او را دنبال کرد و توانست زنی را ببیند که در حال 

 ش اَست.هیزم انداختن به درون آت

مارن با دیدن چهره زن پلک گشود و نگاهش را به صورت دانا داد. او 

 گفت.حتی هذیان هم نمی



مارن به کابوس دانا اندیشید که چرا باید، چنین چیزی در رؤیای خود 

توانست معنایی هم داشته ببیند. آیا این فقط یک کابوس بود و یا می

 باشد.

 

بعد از جا بلند شد و به دختری قد حوریا چند بار پایش را لیس زد و 

 بلند تبدیل شد.

ی زیبا و اندام خوش ترکیب او را نگریستند. آنجل مارن و آنجل چهره

 زیر لب گفت:

تو تا این اندازه زیبایی و خودت رو توی جلد یک گربه پنهان  -

 کنی؟ قبال بهت توجه نکرده بودم.می

 حوریا به آرامی گفت:

 دارو بیارم.من موظفم برای سرورم  -

 ولی... -

تونن از اینجا دور بشن. بهتره از سرورم مراقبت جناب مارن نمی -

 کنن. من به مرداب سیزورا میرم و گل سیزورا رو میارم.

 ولی ممکنه اتفاق بدی برات بیفته اون هم به تنهایی بری. -

 

 حوریا دستش را روی موهای مشکی و بلندش کشید و گفت:



 ردم.گخیلی زود بر می -

 و سریع محو شد.

 مارن سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

 اگر اتفاقی براش بیفته جواب دانا رو چی بدیم؟ -

 آنجل با غصه گفت:

تونه از هم دونم. اما رفتن حوریا بهترین کار بود. چون گروه نمینمی -

 جدا بشه، رفتن شما هم به صالح نبود.

همه چیز آرام بود. مردان آتش را ساعتی از نیمه شب گذشته بود و 

 خاموش کردند و به درون چادر بزرگ جادویی آنجل رفتند.

ماریو برای نگهبانی بیرون از چادر ماند و بقیه درون رختخوابهای 

محقرشان رفتند تا بخوابند و خستگی آن روز سخت را از تن به در 

 کنند.

مه راحت ی دست نور چراغها را خاموش کرد تا هآنجل با اشاره

ها را روشن گذاشت که با کمک استراحت کنند. تنها یکی از آن

 جادویش نور آن را کم کرد. 

مارن نزدیک دانا دراز کشید تا مراقب او باشد. نگران بود و خواب به 

 آمد.هایش نمیچشم



کمی بعد صدای خرناس مردان جنگجو در فضا پیچید. آنجل نیزه دنا را 

 زیر لب گفت: زیر رختخواب او گذاشت و

 امیدوارم حوریا موفق بشه. -

های درشت و بعد تب دانا را کنترل کرد. تبش هنوز باال بود و دانه

 خورد.عرق روی بدنش سر می

آنجل به رختخوابش رفت و روی پهلوی راستش چرخید. در نور 

های پهن مارن افتاد. موهای بلند و ضعیف چادر نگاهش به شانه

 ر گذراند. ای او را از نظنقره

 آن موهای صاف و ابریشمی را دوست داشت. 

که مارن خواب است، دقایقی طوالنی در ذهنش احساساتش به خیال این

 نسبت به مارن را باال و پایین کرد. 

همان شب قبل بود که به هم گفته بودند تا ابد دوست هم خواهند ماند. 

کرد، اما یاندیشید به دوست داشتنش اعتراف مهر بار به او می

 دانست امیدی برای به او رسیدن نیست. می

ی بدحال دانا بود و صدای ذهن آشفته ی مارن هم نگاهش به چهره

 شنید. آنجل را از پشت سرش می

دختری که این اواخر گاهی کم و بیش ذهن مارن را درگیر خود کرده 

 بود. 

 . مارن نفس عمیقی کشید و با تکان دادن خود سمت آنجل چرخید



آنجل سریع پلک بست که مبادا مارن هنگام پهلو به پهلو شدن پلک باز 

که مارن بیدار بود و از کند و نگاه خیره ی او را ببیند. غافل از این

 صدای ذهن درهم و آشفته ی او به ستوه آمده بود. 

 ی آرام آنجل خیره شد و منتظر ماند تامارن به چهره

 

 که او پلک گشود. این

های باز مارن تکان آرامی خورد و سریع ذهنش دیدن چشم آنجل با

 درگیر این شد که او تمام حرفهای ذهنش را شنیده است. 

آنجل با اندوه پلک بست و به خود برای عدم کنترل احساساتش لعنت 

 فرستاد. 

 

مارن هم داشت به حال و هوای عجیبی که این روزها با دیدن آنجل پیدا 

ها رفته ی آنه روزی فکر کرد که با دانا به خانهاندیشید. بکرد میمی

 ها.بودند. به حال عجیبش با دیدن آنجل در آن لباس

ها دید. به روزی که سیلفاش به به حال بدش وقتی آنجل را میان شعله

 آنجل حمله کرده بود.

اندیشید، باور قلبش به اینکه او را فراتر از سرباز و هر چه بیشتر می

 شد.دارد شدیدتر میدوستش، دوست 



 ها به او دارد.دانست که در اعماق قلبش حسی فراتر از اینمی

وقتی به یاد شبی افتاد که او را در کافه با آن حال پیدا کرد و به 

دید حسی های عجیبی که از دیدن او پیدا کرده بود رجوع کرد، میحس

 بیشتر از دوستی او را وادار به دنبال کردنش، کرده بود.

حسی که تهش غیرت و حسادت و نوع خاصی از دوست داشتن بود که 

 داد او را به آن شکل در آن مکان بین مردان ببیند.اجازه نمی

او به عشقی که به شاهزاده ی پریها داشت اندیشید. به روزی که حس 

ها به درازا کشید، اما ثمری کرد عاشق اوست و عشق آتشینی که سال

 نداشت. 

ی دیدن او را از نزدیک نداشت و تنها چندین سال بود اجازهعشقی که 

 زیست. های دور میبه یاد خاطرات آن در گذشته

ها؟ در دوران جوانی و ای از خود سؤال کرد، عشقی در گذشتهلحظه

ابتدای انقالب درونیش دختری را دیده بود و یک دل نه صد دل 

 عاشقش شده بود. 

آن ماجراها و محکوم شدنش به تجاوز به بعد از گذشت چندین سال از 

قوانین پریها برای انتخاب همسر و منع شدنش از رفت و آمد به 

ها، هرگز دختری نتوانست در چشم و دلش بنشیند و سرزمین آن

 خاطرات آن عشق را از قلب و ذهنش بشوید. 

داد و تمام اش را قلقلک میاما این روزها آنجل گاهی احساسات خفته

 افتاد. ناخواسته و آهسته اتفاق می هااین



آنجل دوباره پلک گشود و با دیدن نگاه خیره ی مارن به خود زیر لب 

 گفت:

 خوابین؟چرا نمی -

 ذهنم درگیره. -

هایش را پشت او این را گفت و رو به سقف چادر چرخاند و دست

سرش به هم قفل کرد. آنجل به خاطر بازوهای بزرگ مارن دیگر 

او را خوب ببیند، پس سر جایش نیمخیز شد و روی دستش  توانستنمی

 تکیه داد و گفت:

 گرده.درگیر چی؟ حوریا؟ اون حتما به سالمت برمی -

 مارن لبخند سردی زد و گفت:

 ای شده.گرده، ذهن من درگیر چیزهای دیگهاون که حتما برمی -

 تونم بپرسم چی؟می -

به او نگاه کرد و بعد  مارن سرش را سمت آنجل کج کرد و چند لحظه

 گفت:

 کردی.همون چیزایی که تا االن داشتی بهشون فکر می -

ی مارن ماند و بعد نگاهش را روی مردانی آنجل چند لحظه مات چهره

که پایین پایشان خواب بودند چرخاند. دراز کشید و از اینکه باز هم در 

 نزد مارن لو رفته بود از خود شاکی شده بود.



نگ زد و با حرص آن را روی صورتش کشید. مارن رو پتویش را چ

 به او لبخند زد و نشست و گفت:

من میرم بیرون یه نوشیدنی گرم بخورم، اگه خوابت نبرد و خواستی  -

 بیا.

 او از جایش بلند شد و از چادر بیرون زد.

 

ماریو را به درون چادر فرستاد و روی زمین نشست و با حرکت 

کرد. کتری را روی آن گذاشت و به  دستش آتش کوچکی به پا

 های رقصان خیره شد.شعله

کمی بعد نوشیدنیش را حاضر کرد و با برداشتن لیوانش کمی از آن را 

 مزه مزه کرد.

های کوچک و بزرگ اطرافشان بدون هیچ اطراف را نگریست، تپه

 سرسبزی در تاریکی مطلق فرو رفته بود.

ش گرفت. سکوت، عجیب بر آن آنقدر آنجا سیاه و قیرگون بود که دل

 راند.حوالی حکم می

آنجل از چادر خارج شد و به کنارش آمد و نشست. مارن برایش 

 نوشیدنی در یک لیوان چوبی ریخت و آن را سمتش گرفت.

 آنجل لیوان را گرفت و تشکر کرد. یک جرعه نوشید و گفت:



 حوریا دیر نکرد؟ -

 چرا، دیر شد. -

 های زرد و نارنجی نگریست.نور شعلهمارن صورت آنجل را زیر 

نگاهش را به لیوانش برگرداند و از خود پرسید"چرا هرگز آنجل به 

 چشمش نیامده است؟"

 یک جرعه دیگر نوشید و گفت:

 آنجل. -

 بله؟ -

کنن، جای تعجب ها زمان استراحت به ما حمله نمیاینکه شیاطین شب -

 نداره؟

 ت:آنجل ابروهایش را باال انداخت و گف

 ای برای حمله شبانه ندارن.خوب بله، شاید برنامه -

 تونه اونارو موفق کنه.شبیخون زدن می -

درسته، اما شاید اونا منتظرن ما به محل طلسم برسیم. اونجا نیازی به  -

جنگیدن ندارن، ما قدرتی نداریم که بخواییم مقاومت کنیم، حتی ممکنه 

 .کشته بشیم. اونا از مردن ما مطمئنن

 مارن یک جرعه از نوشیدنی را نوشید و لبخند کجی زد و گفت:



 افته.آره، ولی این اتفاق نمی -

 امیدوارم. -

 فقط باید کمی تا بهتر شدن دانا صبر کنیم. -

 در این حال بود که بادی شروع به وزیدن

گرفت. مارن و آنجل رویشان را سمت جهت وزش باد کردند. چند 

کنار آنجل افتاد و دستش را در آغوش او  لحظه بعد حوریا ظاهر شد و

 باز کرد.

 چند گل در آغوش آنجل افتاد و حوریا سرش را روی زمین گذاشت.

مارن سریع برخاست و به کنار حوریا رفت. آنجل سر حوریا را بلند 

 کرد و گفت:

 تو حالت خوبه؟  -

 حال به همان شکل ماند.حوریا حرفی نزد و بی

بلند کرد و با دیدن خراشهای روی بدن حوریا مارن او را از جایش 

 گفت:

 معلومه درگیری داشته، بهتره ببرمش که استراحت کنه.  -

مارن او را به درون چادر برد و روی رختخواب خود گذاشت. دستش 

 را روی موهای حوریا کشید و گفت:



 . دوستان خوبی مثل تو قابل ستایش هستن -

 مارن را نگریست و بعد گفت: های خسته چند لحظهحوریا با چشم

جای تأسف داره که به زودی سردار بزرگی مثل تو گوشه نشین  -

 شه.می

زد که خودش ای حرف میمارن در سکوت فرو رفت. حوریا از آینده

 توانست ببیند. نمی

 پرسید:

 چرا؟  -

حوریا از درد نفس عمیقی کشید و با صدای ضعیفی زمزمه کرد و  -

 گفت:

 مغروری.چون  -

هایش روی هم افتاد و خوابش برد. مارن در سکوت پتو را و بعد پلک

 روی حوریا کشید و رو به دانا کرد. 

ریخت. او از جایش بلند شد تنفس او شدیدتر شده بود و بیشتر عرق می

 و از چادر خارج گشت. 

به نزد آنجل رفت و هر دو با هم مشغول ساختن روغنی برای رفع 

 نا شدند.های داکابوس

 



مارن در حالی که داشت با حرکت دستش محتویات کاسه را به هم 

 های دست دیگرش بود گفت:زد و نگاهش به نوشتهمی

 آنجل ده دانه کنجد بهش اضافه کن. -

 های کنجد گفت:بعد از اضافه کردن دانه

 پودر شینافر رو اضافه کن. -

 ان حاضر شد.آنجل پودر را اضافه کرد. کمی بعد روغن مورد نظرش

مارن نگاهی به درون ظرف کرد و با بوییدن آن، سرش را عقب کشید 

 و صورتش را جمع کرد و گفت:

 واقعا مزخرفه. -

 آنجل ظرف را از او گرفت و گفت:

 .بهتره هر چه زودتر دارو رو به دانا برسونیم -

 چاره دانا!بی -

 آنجل خندید و گفت:

 اون باید تحمل کنه. -

 دیل به حشره نشه.امیدوارم تب -

 امیدوارم. -



 سعی کن زیاد بهش ندی. -

 باشه. -

آنجل به درون چادر رفت و کنار دانا نشست. یک قاشق از روغن 

های دانا را فشرد. دهان او باز شد و آنجل برداشت و دو طرف لب

 دارو را در حلق او ریخت.

نجل کرد دانا ناخواسته دارو را قورت داد و الی پلکش باز شد. رو به آ

 و زیر لب نالید:

 بیانکا. -

 آنجل دستش را روی موهای دانا کشید و گفت:

 اون حالش خوبه. -

کرد که مارن های دانا روی هم افتاد. آنجل خدا را شکر میدوباره پلک

هزارجور آسمان ریسمان  برای خوراندن دارو به دانا نیامد واگرنه

 بیند.هایش میبافت که چرا دانا، بیانکا را در کابوسمی

آنجل به حوریا سر زد و او را در خواب عمیقی یافت. به سراغ 

های تنش خورجین داروها رفت و برای او مرهمی یافت و روی زخم

 مالید و دوباره پتو را رویش برگرداند. 

 او دوباره به نزد مارن برگشت و کنارش نشست.

 حالش چطوره؟ -



 فعال که فرقی نکرده. -

 ؟حوریا چطوره -

 اون هم حالش چندان تعریفی نداره. -

رو امیدوارم زودتر رو به راه بشن و اگر نه با شرایط بدی روبه -

 شیم.می

 آنجل دستش را روی دست مارن گذاشت و گفت:

 نگران نباشید. -

 مارن دست آنجل را نگریست. آنجل دستش را پس کشید و گفت:

 شه.ها هم تموم میاین شب -

 برداشت و آتش را به هم زد و گفت:مارن چوب نازکی 

دونم در آینده قراره چه اتفاقی بیفته. توانایی دیدن سرنوشت خودم نمی -

خوام بدونی رو ندارم. اما شاید چیز خوبی در انتظارم نیست، ولی می

 من تو رو دوست دارم. شاید حسم

 

شبیه عشق نیست و دوست داشتن من از جنس دوستی باشه. شاید هم 

بینم احساسم به تو فراتر از این کنم میرست بهش فکر میوقتی د

خواد ناراحت باشی، نه بهت هاست. هر چی که هست نه دلم میحرف

 آسیبی برسه، نه حتی کسی بهت نزدیک بشه.



مارن به صورت آنجل نگاه کرد. چند لحظه بعد خنده کوتاهی کرد و 

 گفت:

شه گفت تو کنی اما میشاید شبیه دیوونه هام، شاید حرفام رو درک ن -

تر از هر کسی که دور و برم دارم. تو یه جورایی برام مهمی. مهم

هاست نزدیک منی، زیر دست من بزرگ شدی پس حتما با بقیه سال

 فرقهایی داری.

 مارن دستش را در هوا تکانی داد و گفت:

من بلد نیستم حرف بزنم و درست منظورم رو برسونم و یا از  -

که دارم حرف بزنم، اما در کل بدون که تو برای من احساس مبهمی 

 مهمی.

هایش را روی هم فشرد و نتوانست جلوی بغضش را بگیرد. آنجل لب

های درشتش دوید. با صدای لرزان با آن حال خندید و اشک به چشم

 گفت:

زنیم. احساس دو شبه داریم در مورد احساسی که هست حرف می -

ها چیز ی اینو، و. اما من کنار همه بهترین دوست، مهم بودن، و،

دیگه رو هم توی دلم دارم که حرف زدن در موردش دردی رو دوا 

کنه. وقتایی که در موردش حرفی نیست بهتره، چون حال خرابم نمی

بهتره. شاید فکرم آشفته باشه و روحم از این افکار درد بگیره. اما 

اما هر چی که بشه شه دونی تهش چی میدردش یک درد شیرینه. نمی

زنم، با خودت، یا رو دوست داری. ولی وقتی در موردش حرف می

 شه.هر کس دیگه دردش خیلی تلخ  و غیر قابل تحمل می



 هایش جاری شد.آنجل آهی از درد درون کشید و اشک

مارن او را نگریست و تحمل این حال آنجل برایش کشنده بود. دستش 

 او را سمت خود کشید.ی آنجل انداخت و را دور شانه

های کهربایی مارن گرداند. دل مارن زیر و آنجل نگاهش را در چشم

ی خیس شد. با دست دیگرش، انگشت شصتش را روی گونهرو می

 آنجل کشید و به آرامی اشک او را پاک کرد و گفت:

 هرگز گریه نکن. -

 ن.جوشهام میگیره و چشمها دست من نیست. قلبم درد میاین گریه -

مارن نگاهش بین دو چشم لبریز از اشک آنجل حرکت کرد. به سختی 

 گفت:

 گریه نکن.  -

 هایش همانا.پلک زدن آنجل همانا و جاری شدن اشک

ی هایش را جلو برد و قطرههایش را روی هم گذاشت و لبمارن پلک

 داغ اشک آنجل را روی صورت او شکار کرد.

هر دو از هر چه بود و نبود پاک زد. ذهن قلب هر دویشان به شدت می

 کشیدند.شده بود و تنها در آن لحظه نفس می



هایش را از صورت آنجل جدا کرد اما فاصله نداد. زبانش را مارن لب

هایش کشید و شوری اشک او را حس کرد. مکثی کرد و روی لب

هایش را روی لب آنجل گذاشت و دوباره تکانی به سرش داد و لب

 آهسته بوسید. 

 کشید. ای او را دوباره پس میهایش را فاصله داد اما جاذبهباز هم لب

ای که برای هر های آنجل را به کام گرفت و بوسید. بوسهدوباره لب

 دویشان شیرین بود و با تمام نخواستن ها، خواستنی و پر ولع. 

 

گداخت و زمان و مکان را ای که آتش درونشان را بیشتر میبوسه

دند. ذهنشان از هر فکری خالی بود و روحشان از هر فراموش کر

 فشاری عاری و قلبشان ماالمال از حسی تازه بود. 

زد. نگاهشان وقتی از هم دور شدند نبضشان هنوز داشت به سرعت می

دانستند کار در نگاه هم خیره بود. هیچکدام رغبتی به فرار نداشتند. می

 بی هم نشان ندادند. عجیب و غیر معقولی بود، اما واکنش عجی

ها را پر کرد و ذهن مارن سمت عشقش پرواز آنجل در سکوت لیوان

ی خیالش را بست و سعی کرد به خود های پرندهکرد اما خیلی زود بال

 عذاب وجدان ندهد و و برای لحظاتی هم که شده آرام باشد.

 لیوان را برداشت و یک جرعه از نوشیدنی را نوشید و گفت:

های زیادی با هم داشتیم، اما مثل اینکه این یکی داره ما ریتما مأمو -

 بره.رو به سمت دیگه می



کرد. مثل یک شان افتاده بود فکر میآنجل هم داشت به اتفاقی که بین

شد که برای دقایقی تا این حد به مارن رؤیا بود و اصال باورش نمی

 نزدیک بوده است.

 مارن زمزمه وار گفت:

 .بهش فکر نکن -

 قرار گفت:آنجل بی

 این چیزی نیست که بشه بهش فکر نکرد. -

 مارن رو به آنجل کرد و گفت:

 شم.قرار باشه همش بهش فکر کنی من اذیت می -

 شه. گاهی بستن ذهن کار خیلی سختی می -

شه تونیم انکارش کنیم، فکر کردن بهش باعث میاتفاقی افتاد که نمی -

 نیم عاقبتش درست هست یا نه. ادامه بدیم. بدون اینکه بدو

تونم درست و غلط بودنش برای من اهمیتی نداره. اون لحظه رو نمی -

 با تموم لحظات زندگیم عوض کنم. 

دانستند به شدت به اتفاقی هر دو در سکوت به هم خیره شدند. خوب می

 که افتاده بود نیاز داشتند...



و آنجل و مارن را صبح روز بعد وقتی سربازان از خواب بیاد شدند 

ها را برای نگهبانی بیدار هنوز بیدار دیدند معترض شدند که چرا آن

اند. از خستگی مارن و آنجل نگران بودند اما آن دو بیشتر از نکرده

 کردند، نیرو و انرژی داشتند.آنچه بقیه فکر می

اند آواز سفر آن دو وقتی دیدند گروهشان به قدر کافی استراحت کرده

 .دادند

 ها شدند و صبحانه مختصری خوردند.مشغول زین کردن اسب

دانا هم از سر و صدای همراهانش پلک گشود و با دیدن هیاهوی جمع 

 به سختی از جایش برخاست.

 گفت که خوب است. به کیکی حالش را پرسیدند و او میهمه یکی

 

نار بستر حوریا رفت و صدایش کرد. وقتی دید روی صورت او 

 ریز و درشتی افتاده است، پرسید:های زخم

 چرا روی تن و بدنت زخم داری؟ مگه تو فقط پات زخمی نشده بود؟ -

حوریا لبخند زد و به یک گربه تبدیل شد. مارن وارد چادر شد و با 

 دیدن دانا گفت:

 حالم که سر پا شدی.خوش -

 ممنونم. چرا حوریا زخمیه، مشکلی پیش اومده؟ -



 اب سیزورا رفته بود.دیشب تنهایی به مرد -

 برای چه کاری؟ -

کنم با شیاطین درگیر آوردن گل سیزورا، برای درمان تو. فکر می -

 شده بود. 

 دانا با اندوه دستش را روی تن حوریا کشید و گفت:

 ازت ممنونم. -

 و بعد او را در آغوش کشید و با خود بیرون برد.

 گفت:هنوز بدنش ضعف داشت و کمی سردش بود. آهسته 

 چه هوای سردی. -

و با اشاره دست پالتو را از روی زین اسبش به سمت خود کشید و 

 هایش انداخت.روی شانه

 کنار آتش نشست و نوشیدنی گرمی نوشید. 

 احساس بهتری داشت. آنجل پرسید:

 تونی به راهت ادامه بدی؟ می -

 بله.  -

 خوبه.  -



 ریم؟ به کدوم سمت می -

زنیم و به سمت دریای ورا. مرداب رو دور میبه طرف مرداب سیز -

ریم. باید از دریا بگذریم و به سمت جزیره مردگان بریم. طلسم سیاه می

 رو توی جزیره قرار دادن.

های یک جزیره خوفناک که ما دیگه اونجا هیچ قدرتی نداریم و مثل آدم

 شیم. عادی می

 یره برم. به نظرم بهتره من تنهایی از دریا بگذرم و به جز -

 این امکان نداره.  -

کرد. تحت هر این صدای مارن بود که داشت اسبش را حاضر می

 شرایطی ما همراهت هستیم. 

افته، پس بهتره همراهم نباشین. همین وقتی جونتون به خطر می -

 پاینکاون از بین رفت.  دیروز یکی از جنگنجوهای

 باشیم. ی ما از بین بریم باید همراهت حتی اگر همه -

 این کار به دور از منطقه.  -

 . خوای، انجامش برای ما به دور از جوانمردیهو کاری که تو می -

 . پاینکاون هنوز هم به شما نیازمنده -

نسل مردان جنگجو و جسور در پاینکاون تمام نشدنیه. بعد از ما هم  -

 مردان جنگنجوی دیگه خواهند بود.



 

اب سیزورا در حرکت بودند. دانا در فکر ها به سمت مرددقایقی بعد آن

هایی بود که در خواب دیده بود. مطمئن بود این اتفاقات ربطی کابوس

 به واقعیّت دارند.

پاهایش را به پهلوهای اسبش زد و خود را به مارن رساند. مارن نیم 

 نگاهی به او انداخت و گفت:

 بهتره بین صف بمونی.  -

 ریم.باید با سرعت بیشتری پیش ب -

 برای چی؟ -

 افته.توی پاینکاون داره اتفاقات بدی می -

 هایش را ریز کرد و گفت:مارن چشم

 دیدم.ولی من همه چیز رو توی آرامش می -

 دانا لب پایینش را به دندان گرفت و بعد با تردید گفت:

 من به مادر آنا مشکوکم. -

 ای؟در چه رابطه -

 یدم.دهام اونو میمن توی تمام کابوس -



 ولی اونا فقط کابوسن. -

مارن به چیزی که گفت اعتقاد قلبی نداشت. به زنی فکر کرد که در 

فهمید که عروس شاه سایرن را دیده ی دانا دیده بود. حاال میاندیشه

 هاست.دانست واقعیت دارند یا غیر از اینبود. نمی

 بیشتر بگو.  -

 اهداف شخصیش برسه؟  کنه تا بهاون کسیه که داره دسیسه چینی می -

 تونه باشه؟ و هدفش چی می -

 قدرت.  -

 ولی در حال حاضر اون بانوی اول پاینکاونه. -

 . پاینکاونی که در خطر نابودیه -

 یعنی...  -

های غیر معقولی قدرتش رو حفظ کنه و خواد از روشیعنی اون می -

 حتی... 

 حتی چی؟  -

شبیه بیانکا کرده بود، مادر آنا کنم اون زنی که خودش رو فکر می -

 بود. 

 مارن طوری رو به دانا کرد که گردنش صدا داد. زیر لب غرید:



گیره، حتی اگر دانا اتهام زدن به بانوی اول قصر جونت رو می -

 ی پاینکاون باشی. نجات دهنده

 بود تا هر کس دیگه. خواد خود بیانکا میپس معلومه دلت می -

 اش را تهدیدوار سمت دانا گرفت و گفت:مارن انگشت اشاره

 هی! مراقب باش.  -

خواد به بیانکا کسی که با شیاطین دست داره، اون زنه. اون می -

 بزنه.  ضربه

 گوید فریاد زد:کرد دانا هذیان میمارن که فکر می

مگه بیانکا چه نقش مهمی توی دربار و قلعه داره که برای اون زن  -

 خطر محسوب بشه. 

 حوصله غرید:رو خیره شد. مارن بیا در سکوت به روبهدان

 . برگرد سرجات -

دانا نفس عمیقش را آهسته از سینه بیرون فرستاد و با لحن مالیمی 

 گفت:

دونن من جادوگر بزرگ اونا فهمیدن من به بیانکا عالقمندم، و می -

اج با خوان من با بیانکا ازدواج کنم و ازدوی پاینکاون هستم. نمیآینده

خوان. اینطور قدرت و نفوذ اون چند برابر و تضمین آنا رو برام می

 شه. می



خواستن در ذهن اورت اغتشاش ایجاد کنن که بیانکا رو کنم میفکر می

به سمت خودش بکشه و اگر بیانکا به من نزدیک شد برای اون خطری 

 محسوب بشه. هر چند اورت واقعا به بیانکا عالقمنده اما... 

 اما چی... -

اما موضوع بزرگتر از این حرفاست. ملکه قبل از ورود من به  -

ماجرا و قبل از به دست آوردن قدرتم با شیاطین دست داشته. برای 

هایی داده. به شیاطین برای دست حفظ پاینکاون و سلطنت بهشون قول

کرد که اگر شیاطین قدرت پاینکاون پیدا کردن به اهدافشون کمک می

د کردن، اون هنوز هم سرزمینی برای سلطنت داشته باشه و رو نابو

 پیمان شیطانه.روی قدرت بمونه. اون هم

 مارن نفس عمیقی کشید و گفت:

ها فقط کابوس باشن و اصال راهی برای متوهم ولی اگر این کابوس -

 کردن تو، هممون به نابود

 

 شیم.ی کشیده می

یشن. بهتره تا اگر غیر از این باشه، حرفات موجب مرگت م

 کنم.برگشتنمون صبر کنی. من مسئله رو پیگیری می

 دانا سر فرود آورد و به سر جایش برگشت.

 



 فصل هفتم

 

بیانکا کنار پنجره نشسته بود و مستخدم در اتاقش در حال تمیز کردن 

های معلق روشن ی چراغاتاق بود. او باغ پشتی قلعه را که به وسیله

ر دل برای سالمت برگشتن مارن و دانا و نگریست و دشده بود می

 کرد.همراهانشان دعا می

 مستخدم بعداز اینکه میز توالت را تمیز و مرتب کرد، پرسید:

 امری ندارید بانوی من؟ -

 بیانکا سری تکان داد و گفت:

 نه. -

 مستخدم سر فرود آورد و از اتاق بیرون رفت.

و سرش را به دستش  هایش را در بغل موهایش فرو بردبیانکا انگشت

 تکیه داد و در افکار خود فرو رفت.

مستخدم با عجله خود را به اتاق مادر آنا رساند و بعد از در زدن وارد 

 شد و احترام گذاشت. 

 مستخدم دیگر در حال لباس پوشاندن به او بود.

 چکار کردی؟ تونستی پیداشون کنی؟ -



 بله بانوی من. -

کرد، لبخند د و داشت خود را برانداز میاو که رو به آینه ایستاده بو

 مرموزی زد و دستش را به سمت راست بدنش باز کرد.

 مستخدم جلو رفت و کیسه قرمز رنگ را در دست او گذاشت و گفت:

 این بود؟ -

 او کیسه را باز کرد و آن را در دست دیگرش خالی کرد و گفت:

 همینه... برید بیرون. -

و از اتاق خارج شدند. او لباسش را  هر دو دختر سر فرود آوردند

 ها را نگریست و گفت:مرتب کرد و حلقه

ذارم چنین کسی به جادوگر اعظم دختره احمق، فکر کردن من می -

 دست پیدا کنه. اون لیاقت این چیزا رو نداره.

و بعد به سمت کمد اتاقش رفت و دِر آن را با کلیدی که در گردنش به 

 باز کرد. زنجیر بلندی آویزان بود

پایش را در تاریکی کمد گذاشت و وارد شد. در را پشت سرش بست و 

 وارد اتاق دیگری شد.



کس اتاقی که محل جادوهای مخصوص به خودش بود. جادویی که هیچ

از ساکنین قلعه گریف به آن اعتقادی نداشتند و هر کس آن شکل از 

اه بود. در شد. آن جادو جادوی سیداد، کشته میجادو را انجام می

سرزمین گریف که جادوگری از نوع جادوی سفید بود، با این نوع 

 جادو سر سازگاری نداشت.

های مختلفی ها را روی میز گذاشت. میزی که پر بود از شیشهاو حلقه

 شد.که درونشان اعضای بدن نگهداری می

 مغز، چشم، گوش و...

های مختلف بدن ها چیده شده بود. قسمتانواع استخوان روی قفسه

 های دیگر.حیوانات هم در قفسه

شد. خون داری میهای بزرگ و کوچک نگهانواع پودرها در شیشه

های کوچکی در یک جادوگر و انسان و حیوانات مختلف درون شیشه

ردیف گذاشته شده بود و رویشان کلماتی نوشته شده بود تا نوع و 

 کاربردشان مشخص شود.

 

ایع را برداشت و در ظرفی با هم قاطی کرد. او چند نوع پودر و م

 بخار سفید رنگی از آن بلند شد.

ها را برداشت و درون ظرف انداخت. بخار سبز رنگی از جوانا حلقه

ها را از ظرف برخاست. او روی ظرف ورد خواند و بعد با پنس حلقه

ها را تمیز درون ظرف بیرون کشید و روی یک دستمال گذاشت و آن

 کرد.



ها را درون کیسه انداخت و از آن اتاق ند شرورانه ای زد و حلقهلبخ

 مخفی بیرون رفت.

ای وقتی به اتاقش برگشت پشت میزش نشست و مشغول نوشتن نامه

شد. پس از اتمام نوشتنش، آن را مهر و موم کرد و خدمتکارش را 

 صدا زد.

 او وقتی وارد شد نامه را به دستش داد و گفت:

 مخفیانه به مقصد برسونین.این نامه رو  -

 حتماً بانوی من. -

اِورت پسر ویلیام رو هم خبر کنین به اتاقم بیاد. بهش بگین الزم  -

 نیست کسی موضوع مالقات ما رو بدونه. 

 او سرفرود آورد و سریع برای انجام کارش رفت.

 ها را در کشوی میزش گذاشت و زیرلب گفت:جوانا حلقه

دونم چرا اینقدر بدشانسم. اون از کره. نمیدختر من یک احمق بی ف -

جورجیس با اون حماقتش، که حاضر نیست از اون دانشکده مسخره 

دست بکشه و پدر پیرش رو بازنشست کنه. این هم از دخترم که 

خواد اجازه بده یک اش بجنگه و کاری کنه. میحاضر نیست برای آینده

 ه.دختر از خون جادوگرهای غیراصیل جاش رو بگیر

 او با عصبانیت گفت:



 اَه! -

 او زیر لب باز هم غر زد:

خواد. جادوی قوی باید در پاینکاون نیاز به پادشاه نداره. ملکه می -

پاینکاون آزاد بشه. ما جادوگریم و جادو نشان قدرت ماست. ما باید از 

 هر جادویی استفاده کنیم. جادوی سیاه و سفید هر دو با هم زاده شدن.

 

زده شد و بعد آنا به درون آمد. به مادرش وقت بخیر گفت و در اتاق 

 جواب گرفت.

 امروز حالت چطوره؟ -

 خوبم. -

 حالم. چطوره بری بیرون و حال و هوات عوض بشه.خوش -

 ای به این کار ندارم.نه، عالقه -

 پس چطوره بری و به بیانکا سر بزنی. -

رای رفتن سرش بیانکا باید امروز به شهرشون برگرده. حتما ب -

 شلوغه.

 جوانا از روی صندلی بلند شد و با نگاه خاصش سمت آنا رفت و گفت:

 ترسی؟تو از رو به رو شدن با اون می -



 آنا آهسته گفت:

 ترس؟ ترس از چی؟  -

ترس از اینکه خودت رو کوچیک ببینی. از اینکه ببینی دوست  -

ی جا شد ضعیف و غیر اصیلت به راحتی در قلب کسی که دوست دار

و تو با این همه قدرت و شوکت نتونستی نظرش رو به خودت جلب 

 کنی. 

این چه حرفیه مادر؟ مگه عشق و دوست داشتن زورکی هم میشه؟  -

دانا من رو نخواست و این شاید برای من دردناک باشه اما انتخاب اون 

ذارم. شاید بیانکا از لحاظ اصالت خون و بود. من هم بهش احترام می

قه از من کمتر باشه، اما به دل دانا نشست. بیانکا دوست منه، طب

 درست. شاید حسادت کنم و حسرت بخورم که به جاش

 

نیستم، اما ازش متنفر نشدم که توی قلب دانا جا شده چون از عمد 

 تالشی برای این کار نکرد. 

 جوانا پوزخند تمسخرآمیزی زد و به سمت پنجره رفت و گفت:

کسی ازدواج کنی که در آینده قدرتت رو بیشتر کنه. روزی تو باید با  -

 که من و پدرت نبودیم، تو و فرزندانت به حاشیه رونده نشین. 

پدربزرگت چندسال دیگه توانایی حکومت به پاینکاون رو داره؟ به 

 کنم. رسه و بعد به تو؟ فکر نمینظرت سلطنت بعد از اون به پدرت می



 چرا؟ مگر غیر از اینه؟  -

پدرت جادوگر توانمندی هست اما انسان باسیاستی نیست. از کشور  -

دونه و برای همین در اداره امور کشور حتی نصف داری چیزی نمی

کسی مثل مارن از چیزی سر در نمیاره. من خیلی سعی کردم پدرت 

رو وادار به یادگیری این امور کنم اما اون هیچوقت به این کارها 

ت هر شرایطی امکان اینکه پدرت برکنار بشه عالقه نشون نداد. تح

 زیاده. 

چه دلیلی داره وقتی حکومت پاینکاون سلطنتیه، حتی اگر پدرم از  -

 امور سیاسی چیزی بلد نباشه. 

دخترم، پاینکاون اگر غرق در تاریکی بمونه، به زودی به نابودی  -

ها شه و تحت سلطه شیاطین درمیاد، اگر دانا طبق پیشگوییکشیده می

نجات دهنده پاینکاون باشه بعد از پدربزرگت سلطنت رو کسی به دست 

 گیره که جادوگر اعظم باشه. می

قدرتمندترین جادوگر پاینکاون در حال حاضر پدربزرگته اما بعد از 

ترین جادوگر نجات پاینکاون دیگه اون قدرتمندترین نیست، دانا قوی

دربزرگت هم نتونست انجام خواهد بود. اون کاری رو انجام میده که پ

 بده. 

ات رو به اگر بعد از مرگ پدربزرگت کسی پیدا نشه که سر پدر ساده

باد نده شانس آوردیم. افراد الیقتری برای اداره کشور وجود دارن، از 

 تر از همه دانا. جمله جناب مارن، جناب ویلیام، و مهم



ازدواج با بیانکا نده و دانا فعال با شرایط آشنا نیست و اگرنه شاید تن به 

 تر و بهتری باشه. اش دنبال ازدواج محکمبه خاطر آینده

 ولی من توی وجود دانا چنین شخصیتی رو سراغ ندارم.  -

جوانا رو به آنا کرد و نگاه عاقل اندر سفیهی به او انداخت و لبخند 

 پرحرصی زد و گفت:

طلسم جای  روزیکه سر میز جلوی همه گفت باید بعد از برداشتن -

مارن رو به اون بدن کجا بودی؟ اون ِسمت مارن رو ازش گرفت 

 خوای به پدرت رحم کنه؟می

 جوانا دوباره برگشت و به تاریکی مطلق آسمان چشم دوخت و گفت:

تا بوده همین بوده. هر کس به فکر منافع خودشه و ما هم نباید بذاریم  -

 نابود بشیم. 

واد جایگاه مارن رو ازش بگیره. اون با کنم دانا حتی بخمن فکر نمی -

 . کنه اما مطمئنم براش احترام زیادی قائلهمارن لجبازی می

بینی رو بین باشی. اگر کوتاه بیاییم و خوشلطفاً سعی کن کمی واقع -

بینی دانا و بیانکا به جایگزین عقل و منطق کنیم، چند سال دیگه می

سرزمین پاینکاون هستن و تو  عنوان پادشاه و ملکه در حال حکومت به

ی معمولی در حال رسیدگی به امورات همراه با همسرت در یک خانه

 هاتون هستین.منزل و بچه

آنا نفس عمیقی از روی کالفگی کشید و سرش را به چپ و راست 

 تکان داد و گفت:



 . حرفهای شما منطقی نیستن مادر. شما فقط به آینده بدبین شدین -

 با تأسف سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:جوانا برگشت و 

لوحی کامال به پدرت رفتی و هیچ متأسفانه تو از لحاظ حماقت و ساده -

 شباهتی به من نداری. 

 آنا معترض گفت:

 مادر!  -

بهتره از جلوی چشمام دور بشی و اجازه بدی برای نجات آیندمون  -

 فکری بکنم. 

که دامن بلند در رفت و در حالی آنا کالفه اُف گفت و بعد به سمت

کرد زیرلب طوری که مادرش هایش مرتب میزرشکیش را با دست

 بشنود گفت:

فکری بکن ولی مراقب باش کاری نکنی که هممون رو بدبخت کنی.  -

 توهم بدبختن شدن گرفتین. 

در خود به خود باز شد و آنا به سرعت از اتاق خارج شد تا کمتر  

 . مادرش قرار بگیردتحت تأثیر حرفهای 

جوانا نگاه متأسفش را از روی در برداشت و از اینکه خود را برای 

 دید غمگین شد.اش تنها مینجات آینده خانواده

 



ی ورود خواست. وقتی داخل شد برای یک ساعت بعد اِورت اجازه

 جوانا سرش را فرود آورد و گفت:

 بانو جوانا امری داشتن؟ -

را برانداز کرد. پسری که تا همین چند مدت قبل جوانا سراپای اِورت 

اش کسی را مناسب آنا دانست. چون بهتر از او و خانوادهالیق آنا می

کرد گاهی هم دلش خواسته بود آنا را به دید. به خود اعتراف مینمی

مارن بدهد. اما مارن آنقدر گوشت تلخ و جدی و عصبی و منزوی بود 

 ع انداخت. شد حتی او را به طمکه نمی

تر از تر پا به عرصه گذاشته بود. کسی قویاما حاال یک شخِص قوی

ها. کسی که آینده بسیار روشنی برای به دست گرفتن قدرت ی اینهمه

 ی مردان اطرافش را به حاشیه رانده بود.داشت و همه

ها نداشت و باید زودتر کار را یکسره دیگر نیازی به هیچکدام از این

 کرد.می

 های عمیقش تعجب کرده بود، پرسید:ورت که از سکوت جوانا و نگاهاِ 

 طوری شده بانو جوانا؟ -

 جوانا با پرسش اِورت به خود آمد و گفت:

 شنیدم از بیانکا خوشت میاد. -

ای بند آمد. دستپاچه شد و به قول و قرار پدر و نفس اِورت برای لحظه

 مادرش با جورجیس و جوانا فکر کرد. 



اش با آن بیانکای دروغین به گوش فکر کرد حتماً شرح رابطه با خود

 عروس شاه رسیده و قرار است مؤاخذه شود. 

 پس با تته

 

 پته گفت:

 نه، نه بانوی من. -

 نه؟ -

 اِورت دستپاچه سر تکان داد و گفت:

 نه بانو. -

 جوانا لبخند کجی زد و گفت:

 هایی داده.امهاما من شنیدم بیانکا به صورت مخفیانه، به تو ن -

 اِورت آب دهانش را قورت داد و گفت:

 هایی؟چه نامه -

هایی که در اون به عشقش به تو اعتراف کرده و تو قول و نامه -

 قراری باهاش گذاشتی، از قضا...

 اِورت ترسیده گفت:



 از قضا چی؟ -

 فقط سرت کاله رفته و اون بیانکای واقعی نبوده. -

 هایش را مشت کرد.و دستاِورت سرش را پایین گرفت 

 قرار بود تو با آنا ازدواج کنی ولی اینطور که معلومه پشیمون شدی. -

 او دهان باز کرد حرف بزند که جوانا دستش را باال گرفت و گفت:

 ساکت. من حتی شنیدم تو با اون وارد رابطه شدی و... -

 اِورت غمگین گفت:

 بانو... -

 هایش را روی سینه به هم قفل کرد.جوانا چند لحظه ساکت شد و دست

 اِورت هراسان گفت:

از گناه من بگذرید، اشتباه کردم. ازدواجی که برای من و بانو آنا در  -

 نظر گرفته شده بر خالف میل قلبی هر دوی ماست.

 که اینطور. -

 او راه افتاد و روی صندلی بزرگ سلطنتی نشست و گفت:

 .پس تو باید با بیانکا ازدواج کنی -



 اِورت که دلیل حرف او را نفهمیده بود گفت:

 چرا؟ -

چون بیانکا و دانا به هم عالقمندن. آنا هم به دانا عالقمنده و بیانکا  -

جای آنا رو توی قلب دانا گرفته. اگر تو با بیانکا ازدواج کنی، آنا هم 

 تونه قلب دانارو به دست بیاره.می

 ولی... ولی... -

 ولی چی؟ -

مادرم با بیانکا مخالفن و حتی خود بیانکا به من اهمیتی نمیده پدر و  -

 و...

 ی این مشکالت همین امروز حل میشن.همه -

 چطوری؟ -

 به کمک جادو، سالح ما جادوگرها. -

او از جایش بلند شد و به کنار میز رفت. کشو را پس کشید و کیسه را 

خت و به مقابل ها را در دستش اندابیرون آورد. کشو را بست و حلقه

 اِورت رفت و گفت:

ها از اشک چشم آنا ساخته شدن. برای پیوند دو قلب عاشق این حلقه -

به هم. برای دانا و بیانکا ساخته شده بود. اما دانا حلقه رو قبول نکرده 

 و اونو به بیانکا پس داده.



ها رو تری روشون خوندم و اگر دو نفر این حلقهمن هم جادوی محکم

تونه نهایت به هم وابسته خواهند شد. هیچکس نمیشت بکنن، بیبه انگ

 عشقشون رو از بین ببره.

تو باید این حلقه رو دستت کنی و اگر حلقه دیگه به انگشت بیانکا بره 

 اون هرگز از تو جدا نمیشه.

 اِورت که از خدا خواسته بود، لبخند زد و گفت:

 چی از این بهتر؟ -

 پس حلقه رو دستت کن. -

ورت جلو رفت و خواست حلقه را بردارد که جوانا دستش را پس اِ 

 کشید و گفت:

 به یک شرط.  -

 چه شرطی؟  -

 هرگز کسی از این قرار مالقات خبر دار نشه.  -

 فهمه. هرگز کسی نمی -

 هیچکس. 

 هیچکس. -



اِورت حلقه بزرگتر را برداشت و در انگشت تعهدش کرد. به محض 

 هایش عبور کرد.انگشتش، نور سرخی از چشمجای گرفتن حلقه در 

 جوری این حلقه رو به دست بیانکا برسونم.من باید یک -

 بدین به من. -

تونی نه. چون بیانکا به تو نزدیک هم نمیشه. کار خودمه. تو می -

 شه.بری. بیانکا به محض پوشیدنش شیفته تو می

 امیدوارم. -

 را خم کرد.اِورت ذوق زده حلقه را نگریست و سرش 

 توی قصر باش. -

 حتماً. -

 

بعد از رفتن اِورت، جوانا حلقه را درون کیسه پنهان کرد و تصمیم 

 گرفت به سراغ بیانکا برود. تلف کردن وقت را جایز ندید.

پس با عجله به سراغ بیانکا رفت. جلوی اتاق او ایستاد و در زد. در 

ه بود مبادا بیانکا هایش را پشتش نگه داشتباز شد و وارد شد. دست

کیسه را در دست او ببیند. بیانکا با دیدن جوانا دست از جمع کردن 

 وسایلش برداشت و پس از ادای احترام گفت:

 در خدمتم بانو جوانا.  -



 قصد رفتن داری؟  -

 بله.  -

 چرا به این زودی؟  -

چون اگر بیشتر از این بمونم ممکنه پدرم به دوستانم نامه بده که من  -

برگردم. اونا هم بهش بگن که من پیششون نیستم و بعد مشکالت دوباره 

 شروع بشن. 

 اما من برات یه خبر دارم.  -

 چه خبری؟ -

هایش جوانا به سمت میز توالت رفت و در حالی که کیسه را میان دست

کرد دستش را جلوی بدنش قرار داد و پشت به بیانکا کرد. پنهان می

 گفت:مقابل آینه ایستاد و 

 من صبح به پدرت نامه دادم.  -

 بیانکا که کپ کرده بود، گفت:

 چرا؟  -

 که همراه خانوادت به گریف بیان.  -

 شم، به چه دلیلی؟ متوجه نمی -

 دارد گفت:کرد کیسه را از روی میز برمیجوانا که وانمود می



 به این دلیل.  -

 و بعد رو به بیانکا کیسه را تکان داد. 

 های آنا، باید بهش پس بدم. حلقهاوه...  -

 و کمی مکث کرد و پرسید:

 به این دلیل، چه دلیلی؟  -

 ازدواجت. تو باید هر چه زودتر ازدواج کنی.  -

 ولی...  -

ولی چی؟ شاید به واسطه ازدواجت مشکالت خانوادت زودتر حل  -

 شدن. 

ز جوانا دست در کیسه کرد و حلقه را بیرون کشید و کیسه را روی می

 انداخت و به سمت بیانکا رفت و گفت:

ها رو دوست ات رو امتحان کن، همسر آیندت حتما این حلقهحلقه -

 خواهد داشت. 

زند. با بیانکا حلقه را نگریست و به خیالش جوانا از دانا حرف می

 اندوه گفت: 

 دانا، نخواست بپوشه.  -



به دستت میاد یا  تو به دانا کار نداشته باش، خودت امتحانش کن. ببین -

 نه. 

بیانکا دستش را جلو برد و جوانا حلقه را به انگشت او انداخت و جدی 

 شد و گفت:

 شاز این لحظه تو عا -

 

 ق اِورتی. 

 نور قرمزی در نگاه آبی بیانکا درخشید.

 

 های بیانکا را گرفت و گفت:جوانا دست

 چقدر این حلقه به دستت میاد. -

 جوانا لبخند زد و گفت:

 گین؟راست می -

 بله عزیزم. -

 جوانا عقب کشید و گفت:



دخترم، بهتره وسایلت رو سر جا بذاری پدر و مادرت به زودی به  -

 گردن.گریف بر می

 برای چه کاری؟ -

 ازدواج تو و اِورت. -

 بیانکا نگاهش را گرداند و زیر لب گفت:

 اِورت! -

 بله. -

 ای زد و گفت:جوانا لبخند برنده

 کارات برس.به  -

و از اتاق خارج شد. بیانکا با ذهنی پر از سؤال با حالتی گیج و منگ 

 به سمت تخت رفت و وسایلش را از برداشت و به کمد برگرداند.

ی پایین رفت و اِورت را در سالن انتظار پیدا کرد. به جوانا به طبقه

 کنار او رفت و گفت:

 بیانکا توی اتاقش منتظرته. -

را نگریست و بعد سر فرود آورد و راه افتاد. داشت از ها اِورت پله

 رفت که به آنا برخورد.ها باال میپله

 برای آنا سر فرود آورد و بی هیچ حرفی از کنار او گذشت.



 رود.ها باال میآنا متعجب به عقب برگشت و او را نگاه کرد که از پله

ب به مادرش سرش را چرخاند و چند پله باقی مانده را طی کرد و خطا

 گفت:

 چرا اِورت اینطوری بود؟ -

 چطوری؟ -

 انگار اصال من رو ندید و برای باال رفتن عجله داشت. -

 احتماال کاری داره. میای بریم توی باغ قدم بزنیم؟ -

 بله حتما. -

هر دو به باغ رفتند و مشغول قدم زدن شدند. باغی که به کمک جادو 

 کشید.ر خورشید نفس میزنده مانده بود و بدون گرما و نو

فهمید چرا ذهن آنا درگیر اِورت و آمدن بی موقع اش بود. اصال نمی

 خواست و چرا آنقدر غیر طبیعی رفتار کرده بود؟آمده بود و چه می

های او خیره شد. قلبهایشان های بیانکا را گرفت و در چشماِورت دست

 زد و احساس عجیبی داشتند.به شدت می

 ها بوسه زد.ی بیانکا را بلند کرد و بر آنهااِورت دست

 به آرامی گفت:

 از بچگی دوستت داشتم و هنوز هم. -



بیانکا چند لحظه ساکت بود. در ذهنش تصاویری از دانا داشت. اما 

 شدند.خیلی زود محو می

اِورت بیانکا را سمت خود کشید و او را تنگ در آغوش گرفت. بیانکا 

شت و با شنیدن صدای قلب او آرام سرش را روی قلب اِورت گذا

 ی شدیدی دارد.گرفت و حس کرد به او عالقه

ها در باز شد و آنا به درون آمد و آن دو را در آن حالت دید. با دیدن آن

 از جا پرید و صدا زد:

 بیانکا! -

اِورت و بیانکا از هم جدا شدند و رو به آنا کردند و برای او سر فرود 

 آوردند.

 و تحکم پرسید: آنا با گیجی

 اینجا چه خبره؟ -

 اِورت سؤال او را تکرار کرد و گفت:

 چه خبره؟ -

 آنا با انگشت اشاره به آن دو اشاره کرد و گفت:

 کنی؟ بیانکا اینجا چه خبره؟تو... تو پیش بیانکا چکار می -

 هر دو با هم گفتند:



 کنار هم بودنمون اشکالی داره؟ -

ت را نگریست و بعد رو به بیانکا کرد و آنا جلو رفت و چند لحظه اِور

 گفت:

 اشکالی نداره؟ -

 چه اشکالی؟ -

 شه؟قول و قرارت با دانا چی می -

 بیانکا چند لحظه آنا را نگریست و بعد پرسید:

 کدوم قول و قرار؟ -

 عشق و ازدواجت؟ -

بیانکا رو به اِورت کرد و چند لحظه نگاه هم را کاویدند. این حرفها در 

هایش را دور آشنا بود اما اهمیتی ندادند. بیانکا خندید و دستگوششان 

 بازوی اِورت انداخت و گفت:

 من اِورت رو بیشتر دوست دارم و ترجیح میدم باهاش باشم. - 

 تو دیوونه شدی بیانکا. -

 اِورت پرسید:

 آیا به هم عالقمند بودن اشکالی داره بانو آنا؟ -



 آنا در صورت اِورت فریاد کشید:

 تو چند سال خواستگار من بودی و حاال بیانکا رو به آغوش کشیدی. -

 رو به بیانکا فریاد زد:

گفتی بهش عالقمندی، االن اینجا چه غلطی دانا عاشق توئه و تو می -

 کنی؟می

فهمیدند ولی بیانکا و اِورت به هم نگاه کردند. حرفهای او را می

 برایشان اهمیتی نداشت.

هایش گرد شد. جلوتر رفت و دست اِورت افتاد. چشم ینگاه آنا به حلقه

 دست او را چنگ زد، بلند کرد و با حرص پرسید:

 کنه؟این حلقه دست تو چکار می -

دست او را به شدت پایین انداخت و دست بیانکا را بلند کرد و ناباورانه 

 پرسید:

 ی عشقی که متعلق به تو و دانا بود، االن دست اِورته؟چرا حلقه -

ی ها متعلق به من و اِورته. نشانهآنا، عزیزم چی میگی؟ این حلقه -

 عشق ماست.

ها رو برای تو و دانا ساختم. عشقتون رو به هم پیوند من این حلقه -

 کرد، ولی چرا االن باید توی دست این مرد باشه؟تر میزد و قویمی

 بیانکا لبخند زد و گفت:



بشه؟ مهم اینه که ما االن کنار هم  چه اهمیتی داره که قرار بود چی -

 راضی و خوشحال هستیم.

 

بیانکا، کنار اِورت بودن خواسته تو نبود که االن راضی و خوشحال  -

 باشی.

 آنا! -

 آنا رو به عقب کرد و مادرش را در آستانه در دید. جلو آمد و گفت:

ین حالتره و تو اصرار داری غیر از ابیانکا هم فهمید با اِورت خوش -

 بشه؟

 آنا در مادرش دقیق شد و بعد گفت:

 تو جادوشون کردی؟ -

 اِورت شادمانه جلو آمد و گفت:

حال و راضی هستیم. عاشق هم حتی اگر جادو شده باشیم ما خوش -

 هستیم و همین کافیه.

 جوانا گفت:

 احمق نباش آنا. بذار با هم خوش باشن. -

 آنا فریاد زد:



 چطور تونستی؟ -

 حکمی به آنا زد که او را ساکت کرد. او گفت:جوانا سیلی م

 کنم.من به خاطر تو، به خاطر هردومون هر کاری می -

 آنا سرش را با انزجار به چپ و راست تکان داد و رو به بیانکا گفت:

اگر اون حلقه دستت نباشه، دیگه اِورت رو دوست نداری. تو جادو  -

 شدی بیانکا. لطفاً دانا رو ناامید نکن.

 جوانا لبخند مرموزی زد و گفت:

 کنی؟اینطور فکر می -

 و بعد رو به بیانکا گفت:

 ات رو در بیار.حلقه -

 چرا بانو؟ -

 حلقه رو در بیار. -

 بیانکا بی چون و چرا حلقه را از انگشتش بیرون کشید. جوانا پرسید:

 ای داری؟االن چه حالی داری؟ به اِورت عالقه -

 نگریست و لبخند زد و  گفت:بیانکا اِورت را 



 عاشقشم. -

اِورت پیشانی او را بوسید. بیانکا حلقه را به انگشتش برگرداند. جوانا 

از جادوی ماندگار خود لذت برد. اثرش در بدن بیانکا مانده بود و 

که حلقه در مشتش بود برای تأثیر جادو کافی بود و باید طلسم با همین

 شد. ورد مخصوص باطل می

 زیر لب گفت:آنا 

 تون خائنین. خائن. همه -

 و از اتاق بیرون رفت. جوانا رو به آن دو گفت:

 راحت باشین، دختر من یه خورده احساساتی شده.  -

اِورت و بیانکا به روی هم لبخند زدند. دست هم را گرفتند و بعد از 

فرود آوردن سر با هم از اتاق بیرون رفتند تا از قلعه خارج شوند و آن 

 اطراف را بگردند. 

جوانا به سراغ آنا رفت. وقتی وارد اتاق او شد، آنا را دید که روی 

 کرد. تختش نشسته بود و گریه می

 ی تخت نشست و گفت:جوانا لبه

 کنی؟ چرا گریه می -



این خیانت در حق داناست. این خیانت به بیانکاست. اونا همدیگر رو  -

نی مادر. تو کی تا این حد دوست دارن. چرا باید چنین کاری بک

 طلب شدی؟ جاه

ای و باید بهتر از همه بدونی. حفظ قدرت آنا، تو یک شاهزاده -

شناسی و ترین اصل برای ادامه حیاط این خاندانه. پدرت رو میمهم

کنه، آینده نگری نیست. خطر ما رو تهدید میدونی اون مردی آیندهمی

کنیم جایگاهمون رو حفظ کنیم. ما مبهمه. ما باید به هر روشی سعی 

تر بود و ممکن بود شیاطین حتی تا قبل از اومدن دانا شرایط ما سخت

پیمان پاینکاون رو تصرف کنن. حتی اگر الزم بود ما باید با شیاطین هم

 شدیم تا پاینکاون رو خودمون در دست داشته باشیم. می

 آنا ناباورانه مادرش را برانداز کرد:

ین مدت تو به اونا برای ورود و خروج به قلعه کمک نکنه توی ا -

 کردی؟ 

 این تیری در تاریکی بود.  -

مادر، نکنه برای تطمیع اِورت شما بودین که تغییر شکل دادین و  -

 خودتون رو به شکل بیانکا درآوردین؟ 

بیشتر برای این بود که دانا فکر کنه بیانکا یا خائنه و یا زنیه که با  -

 خواستم اون رو کنار بذاره. باطه، میهمه در ارت

 آنا صورتش را جمع کرد و با حرص و انزجار گفت:

 شما واقعاً یک زن فاسد هستین.  -



 آنا دومین سیلی را از مادرش خورد و او گفت:

 همش به خاطر خانواده بود.  -

که قطرات اشک از آنا دستش را از روی صورتش برداشت و در حالی

 هق کنان گفت:قچشمش جاری بود، ه

 کشه. طلبیت بود. پدر بدونه تو رو میبه خاطر قدرت و جاه -

اگه دوست داری برو بهش بگو. اول آبروی خودت میره. تا ابد همه  -

زنن که جوانا یک زن خائن به تو و پدرت و پدربزرگت سرکوفت می

 و فاسد بود. 

شده ما اون شناسی. وقتش تر از جادوییه که تو میآنا جادوی ما قوی

 جادو رو زنده کنیم. 

 از چی حرف میزنین؟  -

 همون جادویی که اجداد تو اسمش رو گذاشتن جادوی سیاه.  -

 های مادرش گذاشت و گفت:آنا دستپاچه دستش را روی لب

 خوای اعدام بشی؟نگو مادر، می -

 جوانا دست آنا را پایین کشید و گفت:



چیزی که پدربزرگت، مارن،  شناسم.دانا رو من بهتر از همه می -

زنن. نیروهای شر در درون دانا بیشتر از پدرت در موردش حرف نمی

جنگه و نیروهای خیره. اون داره با وسایل شیطانی بر ضد شیاطین می

 حاال انتظار داری من فقط به جادوی سفید بسنده کنم؟ 

 

 آنا خود را جلو کشید و گفت:

کنه. دش باشه، اونو سرکوب میمادر، دانا نیروی شر هم تو وجو -

کنه. اون اش مینیزه ی شیطان رو به دست داره اما در راه خیر استفاده

تونست جهانی رو با اون وسایل به زانو در بیاره و برده خودش می

ها کرده. شما دقیقا بکنه، اما فکر و روحش رو خالی از این وسوسه

ار از جادوی سفید و ی مقابل دانا هستین. مثال وجودتون سرشنقطه

قدرت خیره، اما به جادوی سیاه و شیاطین پناه بردین. خود شما برای 

شین. خیانت کردین، هم به همسر و سلطنت تهدید محسوب می

 زندگیتون، هم به قوانین قلعه گریف و وظایفتون در دربار. 

بهتره زودتر اون طلسم رو باطل کنین و توی این موضوع دخالت 

 نکنین، چ

 

شن. ن به زودی پدربزرگ، مارن، دانا و یا پدر متوجه موضوع میو

فهمن شما توی این کارا دونین که اونا پیگیر ماجرا هستن. حتماً میمی

 دست دارین. اونوقت... 

 هایش جاری شد و سر به زیر انداخت.آنا نتوانست ادامه بدهد. اشک



 جوانا از جایش برخاست و گفت:

گیره. گاهی سرنوشت خیلی به آدما سخت میآنای عزیزم، گاهی  -

زنه. گاهی هم مجبوری به بدترین شرایط اتفاقات بدی رو برات رقم می

و کارها دست بزنی تا بهترین راه رو بسازی. در هر حال باید تالش 

کرد تا بهترین جایگاه رو به دست بیاری و یا جایگاهت رو حفظ کنی. 

تمام تالشت رو بکنی تا روزی حتی اگر بدترین راه حل باشه باید 

 مدیون خودت نشی.

 جوانا به در رسیده بود که آنا گفت:

 مادر.  -

 او ایستاد. آنا نیمه چپ صورتش را روی زانوهایش گذاشت و گفت:

 به قول پدربزرگ، مرگ در بزرگی بهتر از زندگی با پستیه.  -

دری های خوب من از شما خراب شد و از داشتن ماامروز تمام ذهنیت

 ام.با این خصوصیات پیش خودم شرمنده

من در تمام زندگیم برای تو مادر خوبی بودم. هرگز به تو بد نکردم  -

و یا چیز بدی رو برای تو نخواستم. تو هر چقدر هم که از من متنفر 

بشی، برای من اهمیتی نداره. چون من همیشه تو رو دوست دارم و هر 

 کنم برای خوشبختی توئه.کاری می

خوشبختی من در اینه خانوادم خودشون رو به خطر نندازن ویا کاری  -

 نکنن که باعث بدنامی و سرافکندگیمون بشه.



 جوانا چند لحظه ایستاد و بعد از اتاق بیرون رفت.

دانست برای حل این موضوع به چه کسی قرار گریه کرد و نمیآنا بی

هم بتواند دوستش رجوع کند که هم برای مادرش مشکلی پیش نیاید، و 

 بیانکا را حفظ کند، هم اجازه ندهد دانا غمگین شود.

 

 

بیانکا و اِورت با هم به جنگل رفته بودند. اِورت سوار بر اسب بود و 

 بیانکا را پشت خود سوار کرده بود.

 اِورت گفت:

 درخشه با هم بیاییم تو جنگل.خواد وقتی آفتاب توی آسمون میدلم می -

 بتونن طلسم رو بردارن.امیدوارم  -

 تونن.حتماً می -

اِورت اسب را به کنار رودخانه برد و پیاده شد و بعد کمک کرد بیانکا 

 هم پیاده شود.

هر دو کنار رودخانه نشستند و بیانکا دستش را درون آب رودخانه فرو 

 برد.

 خنکای آب را حس کرد. خطاب به اِورت گفت:



هامون به هم ریختن شید حتی فصلخیلی بده که به خاطر نبودن خور -

 و تابستون و زمستون و بهاری نداریم.

های های سیب و گیالس تنگ شده. برای باغدلم برای فصل شکوفه

 ای که پر از نارنج و پرتقال باشن.میوه

گرده شه. همین روزاست که خورشید بر میحتما همه چیز درست می -

 گرده.اتش برمیو پاینکاون دوباره به دوره شادی و طرو

به روزایی که همه شاد بودن و دنیای ما یک دنیای زیبای بدون غم و 

 تاریکی بود.

 کرد.بیانکا با لذت به حرفهای اِورت گوش می

اِورت دستش را جلو برد و موهای بلند او را که روی صورتش افتاده 

 بود، کنار زد و پشت گوشش محکم کرد.

 کشید و گفت:ی بیانکا پشت دستش را روی گونه

خیلی دوستت دارم. هرگز هیچکس نتونست جای تو رو توی قلبم  -

 بگیره. قلب من ماالمال از عشق توئه.

بیانکا دست چپش را که در آب بود، محکم باال آورد و قطرات خنک 

 آب را به صورت اِورت پاشاند.

اِورت از جا پرید و پلک بست. بیانکا سرمست خندید. اِورت پلک 

 بخند زد. با آستین لباسش صورتش را خشک کرد و گفت:گشود و ل



 خواد؟دلت آب تنی می -

 خواد.های تو رو میدلم خنده -

های بیانکا و دوباره آب را به صورت او پاشاند. اِورت خندید و دست

 را گرفت و گفت:

 کردم.دلم نمیاد بندازمت توی رودخونه، وگرنه حتما این کارو می -

کرد خیره شد. ی اِورت که با مهربانی نگاهش میهابیانکا به چشم

هایش را پس کشید و اِورت آرام به بیانکا نزدیک شد. بیانکا دست

 های اِورت را گرفت و او را محکم به کنار هول داد.شانه

اِورت با فریادی که کشید درون آب افتاد. قطرات آب به اطراف پاشید 

 و بیانکا با صدای بلند خندید.

 

 

که از سردی آب نفسش بند آمده بود، نفس عمیقی کشید و  اِورت

های سنگین شده از آب، از درون رودخانه بیرون برخاست و با لباس

 آمد و گفت:

 از کاری که کردی پشیمون میشی. -

 کنی؟من رو تهدید می -

 نه عزیزم. -



اِورت با اشاره دست چندین چوب خشک را روی هم جمع کرد و بعد 

 .آتش درست کرد

های خود را خشک کرد و کنار آتش سپس با وردی که خواند لباس

 نشست و گفت:

 بیا نزدیک بیانکا. -

های رقصان زرد و بیانکا به کنار او رفت و نشست. هر دو به شعله

کم بدن سرد اِورت گرم شد. او به رودخانه نارنجی آتش خیره شدند. کم

 د.اشاره کرد. دو ماهی بزرگ از آب بیرون افتادن

 ها را بر سر چوب کنار آتش زد تا کباب شوند.او ماهی

 حتماً چیزی نخوردی. -

 نه. -

اِورت دستش را مشت کرد و با همان حال انگشت اشاره و شصتش را 

به هم مالید و بعد از چند ثانیه نمکی را که در دستش درست شده بود، 

 ها پاشید.روی ماهی

آن کمی بلندتر شدند و رنگ  هایبه خاطر نمک ریخته در آتش، شراره

 صورتی به خود گرفتند.

 چقدر زیبا. -

 چیز از تو زیباتر نیست.توی این دنیا هیچ -



 بیانکا با حالت پر مهری اِورت را نگریست. اِورت

 

دستش را از پشت بیانکا رد کرد. موهای او را در دست گرفت و سمت 

 خود کشید.

 روی موهای او بوسه زد و زیر لب گفت:

تمام عمرم، از روزی که خودم رو شناختم، این موها رو دوست  -

 داشتم.

ها قابل دوست داشتن هست؟ هیچوقت مگر توی این دنیا چیزی جز این

 چیزی رو  پیدا نکردم که تا این اندازه بتونه قلبم رو تصرف کنه.

هایش را در هم پیچید و روی زانوهایش گذاشت و در نگاه بیانکا دست

 د.اِورت محو ش

ای از ای که هالهها را در نگاه او نگریست. اِورت با چهرهرقص شعله

 غم گرفته بود گفت:

دوری از تو، قلب و روحم رو زخمی کرد. داشتن پدر و مادری که  -

کنن به کنن، وادارت میریزی میطبق تفکرات خودشون برات برنامه

 انجام کارایی که دوست نداری، خیلی سخته.



گیرن. وقتی کسی که حتی برای احساساتت تصمیم میپدر و مادری 

نیست پشتیبان خودت و تفکراتت باشه، کسی نیست که بهت قوت قلب 

بده و بگه دنبال چیزی که دوست داری برو. کسی نیست که بهت بگه 

از مخالفت کردن نترس، از خشم پدر و مادرت نترس. کسی نیست 

که احساس تنهایی و بهت بگه مجبور نیستی اطاعت کنی، اینجاست 

 کنی.ضعف می

کنن و هات رو تأیید نمیوقتی پدر و مادرت هرگز تو و توانایی

ارزشه، احساس بِد پوچی سراسر زندگیت هات از نظرشون بیموفقیت

 گیره. رو در بر می

ها میشی و ها، و یا درگیر گذشته اونوقتی درگیر دعوای خانواده

وی عواطف خودت سرپوش مجبوری به خاطرشون سکوت کنی و ر

های منفی میشی که فقط کافیه یه بذاری، شبیه یک حباب پر از انرژی

سوزن از درد بهت بخوره، تا بترکی و لجنی از نفرت، عقده، هوس، 

درد ازت به بیرون بپاشه و هر چیزی رو که اطرافت داری خراب بشه 

 و بوی گند و تعفنش دنیا رو برداره.

ای که غرق در دستانش نوازش کرد و با چهره اِورت موهای بیانکا را

 شت اندیشید.در اندوه بود به روزگاری که دا

 بیانکا وقتی حال او را دید صدا زد:

 اِورت. -

 رفت، گفت:اِورت با صدایی که از شدت ناراحتی هر لحظه تحلیل می



خیلی سخته هر سال منتظر دیدار با عشقت باشی ولی در نهایت  -

فقط سالم کنی و رد بشی. چون تو باید با کس دیگه مجبور باشی 

 ازدواج کنی.  

 باید از فرزند عشق سابق پدرت دور باشی که به مادرت بر نخوره. 

 دوستشون بینی سراسر زندگیت پر از بایدهاییه که هیچوقتو می

 . نداشتی

های بایدهایی که باید برای به هم نریختن قوانین و دو دوتا چهارتا کردن

 دگی دیگران، بهشون پایبند باشی. زن

اِورت موهای بیانکا را باال برد و روی صورتش گذاشت تا او شاهد 

 ریخت، نباشد.هایی که از درد قلبش میاشک

 هایش بیرون ریخت.اش را از راه چشمصدا و پربغض درد سینهبی

بیانکا آتش افروخته را با چوب نازکی به هم زد و اجازه داد او دقایقی 

 راحت باشد. 

اورت چند دقیقه بعد موهای بیانکا را از روی صورتش پایین کشید. 

 هایش خیس بود. با این حال لبخند زد و گفت:چشم

مهم اینه که تو االن کنار منی و منم تصمیم گرفتم هرکس که مخالفم  -

کنم درسته عمل کنم. هست رو پشت سر بذارم و به چیزی که فکر می

 کنار من باشی.  به شرطی که تو هم

 بیانکا لبخند زیبایی زد و گفت:



 مونم. عشق تو قابل ستایشه، من همیشه کنارت می -

اِورت دستش را سمت بیانکا گرفت. بیانکا دستش را در دست او 

گذاشت. اِورت روی دست او بوسه زد و آهسته دست بیانکا را سمت 

ی روی سینه خود کشید. بیانکا بیشتر به اِورت نزدیک شد و سرش را

 او گذاشت.

 

در آن ساعت روز گروه مارن در حال دور زدن مرداب سیزورا 

ای از شیاطین در کمین بودند و بودند. چون شب قبل در آن منطقه عده

 ها درگیر شده بود.حوریا با آن

داد از راه دیگر بروند و آن مرداب را دور بزنند حاال مارن ترجیح می

 در تله ای گرفتار بیایند.که مبادا درگیر شوند و 

دانست دانا هم بعد از آن شرایط سختی که گذرانده است، نیاز مارن می

 به استراحت بیشتر دارد.

 پس از دور زدن مرداب

 

و عبور از نیزارهای عجیبی که قد نی های رشد یافته در آن به پنج 

 ای رسیدند که هوایش دم کرده بود و بوی دریارسید به منطقهمتر می

 آورد.را با خود می



و ماهی در فضا پیچیده بود و هوا تا حدودی گرم و کسل  بوی جلبک

 کننده بود.

 دانا پرسید:

ی کنم داریم وارد یک منطقهشه؟ حس میچرا هوا داره گرم می -

 شیم.شرجی می

 ماریو با یک دستمال ابریشمی صورتش را پاک کرد و گفت:

 شیم.رگ میبرای اینکه داریم وارد جهنم بز -

 کدوم جهنم؟ -

 دریای سیاه. -

 خوب این دریا چرا باید اینقدر گرم باشه. -

 .چون اینجا سرزمین شیاطینه -

 او پالتویش را از تن بیرون کشید و گفت:

هاش خیلی دریای منطقه شیاطین آب گرمی داره. خزه و جلبک -

توی این هایی که کنن. ماهیخاصن و تنها توی این آب و هوا رشد می

 کنن جز تو این درجه از آب دووم نمیارن.دریا زندگی می

 باید خیلی دیدنی باشه. -



ماریو نگاهی به جو انداخت. جو پوزخندی زد و ماریو هم لبخند نرمی 

 به لب آورد.

 دانا با تردید پرسید:

 چی خنده داره؟ -

کرد و آنها را از تن بیرون هایش را کم میماریو در حالیکه لباس

 کشید گفت:می

 های دیدنیش.ماهی -

 چطور؟ مگه باید منتظر چیزی عجیبی باشم؟ -

 های این دریا دسماهی -

 

 تشون به گوشت برسه در عرض یک ثانیه صد دور چرخش کردن.

هاش سمی تر از هر گیاهی هستن. برای همین اگر آب این دریا جلبک

 کنه.به تنت بخوره گوشت بدنت رو آب می

 هایش را از تن بیرون کشید و گفت:استوماس هم لب

 و البته با درد و سوزش مرگبار -

 دانا سر به زیر گرفت و گفت:



 های آدمخوار.ریم دریای اسید با کوسهخدای من! پس ما داریم می -

 

هایشان همه با صدای بلند خندیدند. به خاطر گرمای هوا یکی یکی لباس

 گرما کنند.را از تن بیرون کشیدند تا کمتر احساس 

هایش را از تن بیرون کشید و درون خورجین دانا هم به اجبار لباس

 همراش گذاشت.

خندیدند و یا نیشخند پچ شدند و آرام میهمراهانش با هم مشغول پچ

 زدند.می

 ها چرخاند و گفت:دانا نگاهش را در بین آن

 داری هست بگین من هم بخندم.چیز خنده -

 

 سر به زیر انداخت. دانا پرسید: مارن هم آرام خندید و

 جناب مارن میشه شما توضیح بدین. -

 کنن مانکن.بدن خودشون رو با بدن تو مقایسه می -

دانا دوباره بدن خود و بعد بقیه را در آن تاریکی نگریست و با هم 

مقایسه کرد. بازوهای پیچ در پیچ مارن و همراهانش کجا و اندام 

 معمولی او کجا!



 ها کجا و قد و هیکل خودش کجا!ستبر آنی سینه

 اش گرفت و گفت:خودش هم خنده

 مونه. تا ابد که اینطور نمی -

 امیدوارم. -

هایش را کم کرد و با دستمالی عرق نشسته بر بدنش را آنجل هم لباس

 تمیز کرد.

 توماس گفت:

 فرم تره.تر و خوشبدن آنجل از جناب دانا آماده -

  همه با هم خندیدند.

های همراه دانا که کمی از آنجل فاصله داشت، او را در زیر نور چراغ

گروه نگریست. مارن رو به عقب کرد و آنجل را با آن شرایط دید. 

ابرو در هم کشید و با حرکت نامحسوس انگشتش لباس نازکی روی 

 بدنش نشست.

کسی متوجه نشد کار مارن است. آنجل اما سر بلند کرد و مارن را که 

 کرد نگاه کرد.وتر از او حرکت میجل

جنگین و در حال تمرین خوب حاال که چی! چهارصد ساله دارین می -

هستین، همین چارتا دونه ماهیچه رو هم نداشتین که به درد 

 خوردین. نمی



 جو با صدای بلند گفت:

 آنجل یه دختره و سه برابر شما ماهیچه داره.  -

 همه دوباره خندیدند. ایوان گفت:

 در عوض جناب دانا پنج برابر آنجل شکم داره.  -

 شان در اطراف پیچید. دوباره صدای خنده

 دانا خطاب به حوریا که تمام مدت پشتش روی اسب لمیده بود، گفت:

فکر کن این بشکه های دویست و بیست لیتری من رو مسخره  -

 کنن. به وقتش بهشون نشون میدممی

 

دانا لمیده بود با صدایی انسانی که از حوریا که از ابتدای سفر پشت 

 آمد گفت:ایش بیرون میحلقوم گربه

 حتما همینطوره. -

شد و تنفس کمی تر میشدند هوا هم گرمتر میهر چه به دریا نزدیک

 تر.سخت

 دانا پرسید:

 کنیم؟دریا رو با چی رد می -



 آنجل گفت:

 قالیچه پرنده. -

 غیر از این باشه جای تعجب داره. -

 چرا؟ -

 سوزنه.چون گفتین اگر آب دریا با بدن برخورد کنه اونو می -

 خوب بله. ولی تأثیری روی چیزای دیگه نداره. -

 مثالً؟  -

 یه کشتی. -

 دانا متعجب گفت:

 مگه اسکله هم داره؟ -

 نه. -

 پس کشتی از کجا بیاریم؟ -

 

 تر بود گفت:دارش که تقریبا از همه آرامفرانک با آن صدای خش

 سازیم.کشتی رو می -



 چطوری؟ -

 به کمک چیزی به نام جادو. -

 رسیدیم. -

ی پرتگاهی ایستاده بود و پایین را نگاه این صدای مارن بود که لبه

 کرد.می

 همه جلو رفتند و در دو سمت او ایستادند.

دریای سیاه یا همان دریای مرگ مقابلشان بود. دریایی که از آن هرم 

 سوزاند.بوی تیِز ماهی و جلبک ته بینیشیان را می شد.گرمی بلند می

 آنجل گفت:

 بهتره زودتر بریم. -

 مارن به سمتی اشاره کرد و گفت:

 اونجا یه راه برای پایین رفتن هست. -

ها دنبال مارن راه افتادند و از راه باریک و شنی پایین رفتند و خود آن

 را به لب دریا رساندند.

 فرستاد.کوتاهی را به ساحل می دریا آرام بود و امواج

 زد.هایش را به زمین میهکتور ناآرام بود و سم



 مارن دستش را روی سر و بعد یال اَسبش کشید و گفت:

 نگران نباش، حواسم هست و مراقبم. -

 هکتور کمی آرام شد. مارن رو به جنگجوهایش کرد و گفت:

رو پشت سر آنجل و دوستان وفادار من، ما سفر سخت و خطرناکی  -

گذاشتیم. در این راه دوست عزیزمون مایکل رو از دست دادیم. زخمی 

شدیم و دیدین که چه مشکالت بزرگی داشتیم. تا اینجای راه ما 

خطرهای بزرگی رو از سر گذروندیم و به کمک هم تونستیم در این 

 لحظه اینجا باشیم.

داشت و مردم پاینکاون این شجاعت و دلیری شما رو به یاد خواهد 

 هرگز مایکل رو از یاد نخواهند برد. 

مایکل خودش رو به خطر انداخت تا دانا رو نجات بده. اون نجات 

آورد برای مایکل ی ناجی پاینکاون بود و این بزرگترین دستدهنده

 بود. 

جنگجوهایی مثل شما به خودشون افتخار  ملت پاینکاون به خاطرداشتن

 رای شما همراهانم سر فرود میارم.کنن و من به نشان احترام بمی

 او در مقابل گروهش سر فرود آورد. 

هایشان پایین پریدند و در مقابل او سر تعظیم ی افرادش از اسبهمه

 فرود آوردند. 

 ها پایین رفت و مقابل مارن سر فرود آورد. دانا هم با دیدن آن



 مارن سر بلند کرد و گفت:

رای من کافیه، حاال از اینجا به بعد تا اینجا که همراه ما بودین ب -

تونه بره چون از این به بعد ممکنه هیچ خواد برگرده، میهرکس که می

برگشتی وجود نداشته باشه. این دریا، دریای بی رحمیه و توی اون 

 کشه. جزیره معلوم نیست چی انتظار مارو می

ادی های عپامون به خاک جزیره که برسه، جادو نداریم. مثل انسان

 شیم و تنها باید شمشیر بزنیم. می

 پس تصمیمتون رو بگیرین، اگر بیایین باید جونتون رو وسط بذارین. 

 

 فرانک جواب داد:

دونیم که ی مرگ بود. ما میجناب مارن، از گریف مقصد ما جزیره -

قراره جادو نکنیم و فقط شمشیر بزنیم و ممکنه کشته بشیم، اما در 

انا بودن برای ما افتخار بزرگیه، حتی اگر کشته رکاب جناب مارن و د

 .بشیم

فرانک یک قدم جلو آمد. همه بعد از او یک قدم جلو آمدند و اعالم  

 آمادگی کردند. مارن سرش را باال و پایین انداخت و گفت:

 حالم.من از همراه داشتن مردان شجاعی مثل شما خوش -

 او رو به آنجل کرد و گف



 

 ت:

 ما بانو آنجل.و همینطور ش -

 همه دوباره تعظیم کردند. مارن از اسبش پایین پرید و گفت:

 دیم.پس ادامه می -

ی دانا به خاطر شکوه و عظمت مارن لبخند زد و او را آنقدر شایسته

بار دیگر به خاطر حرفهای آن جایگاهش دید که دلش خواست یک

 شبش در ضیافت شاه سایرن از مارن عذرخواهی کند.

 ی خشک را پیدا کند.طراف را گشت و توانست یک بوتهمارن ا

 هایش را سمت آن گرفت و گفت:دست

 لَپروال َکمبیه نَِو. -

 هایش بیرون زد و روی بوته نشست.نور سرخ رنگی از دست

های خشک بوته رشد کردند و قد کشیدند، در هم پیچیدند و بزرگ شاخه

آهسته، قدم به قدم عقب   کم به شکل یک کشتی در آمد. مارنشدند و کم

 شد.آمد و کشتی بزرگ و بزرگتر میمی

 در این حال بود که هکتور روی پاهای عقبش ایستاد و شیهه کشید. 



های زیر کشتی شروع به حرکت کردند و زیر زمین فرو ماسه

 رفتند. می

 آنجل فریاد زد: 

 از دریا دور بشین.  -

سمت عرشه ی کشتی اشاره گروه سریع عقب کشیدند. آنجل با دست به 

 کرد و پلی بزرگ از روی عرشه تا زمین ساخته شد.

 سوار شین، زودتر سوار شین. -

هایشان سوار شدند. فقط دانا مانده بود و اسبش و حوریا. او همه با اسب

هایی رفت تا در شنکرد که در آرامش عقب میداشت مارن را نگاه می

 ریخت فرو نرود. که جلوی پایش داشت به زیر زمین می

 رفت. شد و در باتالقی از شن فرو میکشتی هم داشت کج می

 آنجل فریاد زد:

 دانا، سوار شو.  -

 دانا مارن را نگریست و بعد رو به آنجل فریاد زد:

 شه؟ جناب مارن چی می -

 تو سوار شو اون هم میاد.  -



ر زمین ها در زیدید که هر آن ممکن است مارن همراه با شندانا می

فرو برود و از طرفی بقیه هم در خطر بودند چون کشتی داشت در 

 رفت. باتالق شن فرو می

 دانا سوار اسبش شد و گفت:

 حوریا محکم بشین.  -

و بعد اسبش را به سمت هکتور هدایت کرد. افسار او را گرفت و با 

 خود کشید و گفت:

 بیا هکتور.  -

 د را به مارن رساند و گفت:هکتور دنبال اسب دانا دوید. دانا خو

 کافیه مارن، سوار شو.  -

 کردند. ها را تماشا میهمه روی کشتی ایستاده بودند و داشتند آن

 دانا دوباره فریاد زد:

 مارن کافیه، کشتی داره تو شن فرو میره وقت نداریم.  -

هایش را پس کشید و با یک جهش روی پشت هکتور پرید مارن دست

 و گفت:

 دانا. بریم  -



شد تاختند. سوار ها با سرعت سمت پلی که داشت در شن غرق میآن

 پل شدند و به سرعت خود را به روی عرشه کشتی رساندند. 

ی کشتی رفت و دید که دماقه ی مارن از هکتور پایین پرید و به لبه

کشتی کج شده است و اگر فکری نکند همه با هم در زیر شن مدفون 

 شوند. می

 ت:ماریو گف

 جا کار ما رو تموم کنن. خوان همینشیاطین لعنتی، اونا می -

ها را تهدید ی کشتی تکیه زد و دید که خطر بزرگی آندانا به لبه

 کند. می

 

 زیر لب گفت:

 لعنتی، من همچین قبری سفارش نداده بودم.  -

 باید کشتی رو بلند کنیم.  -

خواند تا شاید کشتی مارن دستش را سمت پایین گرفت و زیر لب ورد 

ها با سرعت بیشتر فرو رفتند و کشتی تکان محکمی برگردد اما شن

 خورد. 

 خوردند. کشتی شیب بدی پیدا کرد و همه داشتند ُسر می



مارن وقتی با دقت نگاه کرد، دید یک دهان بزرگ زیر کشتی به وجود 

 هاست. آمده است و در حال بلعیدن آن

ی کشتی را گرفته بود تا پرت نشود. د. لبهدانا نگاهش را به دریا دا

 هایش را رها کرد و نیزه را محکم گرفت و خود را سر داد. دست

 ی کشتی لیز خورد. او به سمت دهانه

 آنجل فریاد زد: 

 دانا!  -

 خوردند. دانا فریاد زد:ها هم داشتند لیز میاسب

 دارید. اسبهاتون رو نگه -

ها را نگه داشتند. د و با نیرویشان اسبی گروه با هم جادو کردنهمه

حوریا به دختری تبدیل شد و به سمت دانا به پرواز در آمد و پشت او 

 که روی دماقه کشتی ایستاده بود، ایستاد و گفت:

 سرورم!  -

 دانا نفس عمیقی کشید و گفت:

 حوریا -

 بله؟  -

 لطفا من رو محکم نگهدار و نذار پرت بشم.  -



را دور کمر دانا انداخت و دست دیگرش را دراز حوریا یک دستش 

 ی کشتی گرفت و گفت:کرد که کش آمد. پنجه اش را به لبه

 و حاال؟  -

 فقط مراقبم باش.  -

 مراقبم.  -

توانست دریا دانا مقابلش را نگریست. کشتی طوری کج شده بود که می

  را ببیند. چندبار نفس عمیق کشید و نیزه را در دستش محکم کرد.

 مارن فریاد زد:

 دانا، چی تو فکرته؟  -

 دانا نیزه را به سمت دریا گرفت و فریاد زد:

 َمِر ِونیرِ -

باره دریا به سرعت سمتشان آمد. آنقدر نزدیک شد که به زیر و به یک

 ها را با خود شست.کشتی برخورد و شن

سطح آب باال آمد و ته کشتی به سرعت پایین رفت و محکم درون آب 

. هر کدام از افراد به خاطر آن برخورد به یک سمت پرت شدند. افتاد

 دانا هم در آغوش حوریا افتاد و هر دو یک گوشه افتادند. 



همان لحظه آب دریا به خاطر برخورد کشتی رو به باال پاشید و مارن 

با جادو سپری دفاعی روی کشتی تشکیل داد تا از خیس شدن در امان 

 بمانند.

آرام شد. دانا از جایش بلند شد و دست حوریا را  کمی بعد همه چیز

 گرفت و او را از جا بلند کرد و گفت:

 حالت خوبه؟ -

 خوبم. -

 

 دانا سر فرود آورد و گفت:

 ممنونم که کنارم بودی. -

 تونه باشه.غیر از این نمی -

 دانا به کنار بقیه برگشت و گفت:

 همه حالتون خوبه. -

 خوبیم. -

 شت دانا زد و گفت:مارن دستش را به پ

 عالی بود. -



 ممنونم. -

هر کدام از افراد گروه با خیال راحت یک گوشه نشستند و مارن پشت 

 سکان ایستاد و کشتی را هدایت کرد.

آنجل هم با نوشیدنی و خوراک لوبیا از همه پذیرایی کرد تا خستگی از 

 تن در کنند.

شتی تکیه زد و چشم ی کدانا به کنار کشتی رفت و ساعدهایش را به لبه

 به امواج آرام دوخت. 

 دانا.  -

ی لوبیا و لیوان بزرگ نوشیدنی خنک دانا رو به آنجل کرد که با کاسه

 کنارش ایستاده بود. 

 میل ندارم.  -

 باید انرژی داشته باشی.  -

 حوریا کجاست؟  -

 رفته توی دکل استراحت کنه.  -

 توی دکل؟  -

 آره.  -

 چقدر عجیب.  -



 یه جنه.  اون -

 خیلی خوب، یه چیزی بخور.  -

 گفتم که میل ندارم.  -

 آنجل لبخند پر محبتی زد و گفت:

 درسته شکمت بزرگه، ولی این غذا چاق کننده نیست.  -

کنه ی شما بدجنسین و در این شکی نیست. یکی من رو جادو میهمه -

 کنید. ام میمثل گاو بخورم و نفهمم، یکی هم مثل تو و دوستات مسخره

 آنجل پشیمان و ناراحت خیلی زود گفت:

خوام. قصد من رنجوندن تو نبود، فقط داشتم اوه... دانا معذرت می -

 کردم.شوخی می

ها خیره شده بود و افکارش در میان تاریکی شنا دانا به دوردست

 کرد.می

آنجل کاسه و لیوان دستش را زمین گذاشت و کنار دانا ایستاد و دستش 

 ساعد او گذاشت.  را روی

 دانا به خود آمد و نفس عمیقی کشید.

 امیدوارم من رو ببخشی.  -

 دانا سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:



 ناراحت نیستم.  -

 ولی صورتت یه چیز دیگه رو نشون میده.  -

یه وقتایی دانیال و مسعود تمام مدت با هم بودن. من از دور شدن  -

اش با مسعوده و توجهی بودم. اینکه چرا همهدانیال ازم خیلی عصبی 

 به من نداره. 

من عاشق آیدا بودم و آیدا دانیال رو دوست داشت. حق داشت چون 

 کردم که خیلی حالیمه. ای بود و من فکر میدانی نهال خیلی پسر فهمیده

دادم. به دانیال، به رفت و آمدش به برای همین به همه چیز گیر می

 مسعود.

ی نگاهش را سمت آنجل چرخاند و خند پردردی زد و گوشهدانا لب

 گفت:

کردم و دوست داشتم با اش میکردم، مسخرهخیلی مسعود رو اذیت می

بدترین کلمات و رفتارا برنجونمش. اگر دانیال نبود خیلی بدرفتاری 

 کردم. می

 او دوباره نفس عمیقی کشید و رو به خط افق دریا کرد و گفت:

 انداختم. ام نسبت بهش تموم شد هنوز دستش میه کینهحتی زمانیک -

خواهی کنی؟ دلت دوست داری برگردی پیشش و ازش معذرت -

 خواد دوباره ببینیش؟ می



 خواهی! معذرت -

 دانا این را گفت و پوزخندی زد و گفت:

 کنم بشه دوباره ببینمش تا فقط اذیت و آزارم رو تکمیل کنم. آرزو می -

 . و بعد خندید

ای به آنجل با حالت متعجبی ابروهایش را در هم گره زد و ضربه

 بازوی دانا زد و گفت:

 اوه... تو دیگه چه موجودی هستی؟ -

 دانا خندید و گفت:

فهمم اذیت کردن مسعود و دانیال چه با حالی که امروز داشتم تازه می -

خوردن و به روشون لذتی داشته! چقدر از دست من حرص می

 ردن.آونمی

آنجل با حالتی که انگار چیز بسیار عجیبی دیده و شنیده است لیوان 

 نوشیدنی دانا را برداشت و به دست او داد و گفت:

 بگیر بخور! -

هایش را دانا لیوان را گرفت و خندان یک جرعه نوشید اما روی چشم

 ی نازک اشک پوشانده بود.پرده

 آنجل به سراغ مارن رفت و گفت:



 اقعاً دیوونه است.این پسر و -

 نگاهی به جایی انداخت که دانا ایستاده بود. گفت:مارن نیم

کنه به روش اون غمگینه، دلتنگ خونه و خونوادشه ولی سعی می -

 نیاره. 

 

 کردین این بچه تا این حد بتونه همراه خوبی بشه؟هیچوقت فکر می -

 کنم.نه اصالً. اما شجاعتش رو تحسین می -

 ترسه.از مرگ نمی -

کنه، برای همین ترسی توی وجودش دانا اصالً به مرگ فکر نمی -

اش تر از همه اون هدف بزرگی داره. برگشتن کنار خانوادهنیست. مهم

 و بهبود دادن برادرش.

 های دانیال استفاده کنیم.شد از قدرتایکاش می -

 دانیال به دنیای ما تعلق نداره. اون ناجی و دوست جنهاست. باید -

مدتی رو هم در فراموشی بگذرونه. اینطور هم خودش در امانه، هم 

 جنهای تحت فرمانش.

مردان جنگجو همه خسته در گوشه و کنار کشتی به خواب رفته بودند. 

ها را ور بود و دور دستدانا هم هنوز در افکار خود غوطه

 نگریست. می



به قلبش ای حس بدی او با شیهه ی اسبش به خود آمد و برای لحظه

افتاد. برای همین نیزه را به خود چسباند و با یک طناب جادویی که 

 خودش ساخت، آن را به کمرش بست.

 آنجل خطاب به مارن گفت:

 کنم.بهتره شما هم برید استراحت کنین. من کشتی رو هدایت می -

 من حالم خوبه و خسته نیستم، تو برو استراحت کن. -

 سکان را گرفت و گفت: هایش را جلو برد وآنجل دست

کنم برید استراحت کنید. چند شبه ندیدم چند ساعت درست خواهش می -

 استراحت کنید.

مارن در نگاه آنجل دقیق شد. دست راستش را برداشت و روی کمر 

 آنجل گذاشت و گفت:

 من حالم خوبه، نگران نباش، برو. -

دور شد و  هایش را روی هم فشرد و سر فرود آورد. از مارنآنجل لب

 ی دنج کشتی جایی فراهم کرد و خوابید. برای خود در گوشه

 مارن نفسش را رها کرد و دستش را به میان کمرش

 

هایش برد و گردنبند مادر دایان را بیرون کشید. گردنبند را میان دست

 های شصتش را روی آن کشید. گرفت و انگشت



خواست. اما میزد و دلش بدجور دیدار دایان را قلبش عجیب می

ها داد. عذاب وجدانی که ساعتبوسیدن آنجل به او عذاب وجدان می

کرد. عشقش به دایان همیشه عشقی بود داشت آن را در درونش خفه می

شد که از عشق آنجل به خود دو طرفه بود، اما با اینکه چند سالی می

 کرد به او نزدیک نشود. خبر دار بود، سعی می

 کرد آنجل را دوست دارد، آن هم با یک حس شدید. یبه خود اعتراف م

ایمان داشت آنجل جایگاه مخصوصی در قلبش دارد اما اصال شبیه به 

 حسی نبود که به دایان داشت. 

او دوباره از روی کالفگی نفسش را محکم فوت کرد و دو دستش را 

 از مچ روی سکان گذاشت و به گردنبند نگاه کرد. 

دوست داشت آن را به شاه پریان برگرداند و دایان را هنوز هم مثل قبل 

 دایان را به دست بیاورد.  حال کند. شاید هم در ازایشخوش

داشتن آنجل چه بود. از بوسیدن او فهمید دلیل دوستاما باز هم نمی

آرامش گرفته بود و حاال عذاب وجدان چون خوره داشت فکر و 

 خورد. روحش را می

آنجل با خبر بود و حتی دیگر طی روز گذشته به خوبی از احساس 

ها به او آرامش فکر او را مشغول و درگیر ندیده بود. انگار همان بوسه

 شود.فهمید چرا قلب و ذهن خودش همزبان نمیداده بود. اما نمی

 



دانا رو به عقب کرد و مارن را نگریست. او را در افکار مشوشش 

 است تکان داد.دید. لبخند زد و سرش را به چپ و ر

 ی کشتی دور شد و خود را به او رساند.از لبه

 نگاهی به او انداخت و گردنبند را میان کمرش پنهان کرد.مارن نیم

 خوابی.چرا چند دقیقه نمی -

 چون به خاطر فضولیم تمام افکارت رو زیر و رو کردم. -

 مارن ابرو در هم کشید و با ناباوری گفت:

 چی؟ خدای من! -

 خندید و گفت:دانا 

دونم چطور کجاها باید فضولی کنم و خوب من هنوز درست نمی -

 کجاها نباید این کار رو بکنم. ناخواسته افکارت رو خوندم.

مارن نیم نگاهی سمت جایی که آنجل خوابیده بود انداخت و بعد رو به 

اش را با حالت تهدید تکان داد و دهان باز کرد تا دانا انگشت اشاره

 زند. اما هیچ چیز به ذهنش نیامد.حرف ب

دستش را پایین انداخت و سکان را گرفت. وزنش را روی پای راستش 

انداخت و سرش را با حسی توأم با ناامیدی و اندوه پایین انداخت و 

 گفت:

 تونم.دیگه نمی -



 ی او را فشرد و گفت:دانا شانه

 خوای یه کم حرف بزنیم؟می -

 رخاند و پوزخندی زد و گفت:مارن سرش را رو به دانا چ

 با تو؟ -

 دانا خواست بگوید" نه، با هکتور" اما جلوی زبانش را گرفت و گفت:

 آره، با من. من و تو دوتا مردیم و با احساسات شبیه به هم. -

 جناب مارن، خوبه که گاهی بتونی صحبت کنی.

 دانا با سر به جنگجوهایش اشاره کرد و گفت:

اونا یک دوست صمیمی داشته باشی بد نیست. با افرادت، بین  -

 تونی حرفات رو بهشون بزنی و تا این حد زیر فشار و رنج نباشی.می

 هیچوقت عالقه و عادتی به بیان احساسات درونیم نداشتم. -

پیچی و هیچی از دستت برای همینه االن داری مثل مار به خودت می -

 بر نمیاد.

 و گفت:اش را از هوا پر کرد مارن ریه

 باید چکار کنم؟ -

 شه این سکان رو تنظیم کرد؟می -



 آره. -

 پس منتظر چی هستی؟ -

مارن سکان را روی یک درجه تنظیم کرد و همراه دانا رفت و جلوی 

 ی آن نشستند.کشتی در یک گوشه

 هایش بازی کرد.مارن آرنجهایش را روی زانوهایش گذاشت و با ناخن

 دانا هم تکیه کرد و گفت:

 ببین مارن...  -

 او رو به مارن کرد و گفت:

 گفتم مارن، که من رو در حد دوستت بدونی، نه رئیس و مرئوس.  -

 بار سر فرود آورد. دانا ادامه داد:مارن یک

به نظر میاد شما حدود صد سال نوری سن داشته باشین و نباید من  -

 اینا رو به شما بگم.

خیال ید دانا را نگریست. دانا بیهای نااممارن سر بلند کرد و با چشم

 نگاه سرزنش وار مارن ادامه داد:

اما بعضی چیزا به سن و سال نیست و یک دوست، یک همراه، یک  -

 تونه اینا رو به شما یادآوری کنه و یا یاد بده. فکر میهم

 خوای چی بگی؟چی دانا؟ می -



ن و دیگری تو دوتا دختر رو توی زندگیت داری. یکیش شاهزاده دایا -

 آنجل.

این کامال مشخصه که حس تو به دایان عشقه. چون اگر غیر از این 

بود فکر و دلت آزاد بود و تا حاال دخترای خوشگلی که دور و برت 

 دادی.دیدی و یه حرکتی از خودت نشون میهستن می

 ای سمت انتهای کشتی داد و گفت:مارن اندوهگین با دستش اشاره

 پس آنجل؟ -

 نجل رو دوست داری اما عاشقش نیستی.تو آ -

 یعنی چی؟ -

تو آنجل رو با خودت بزرگ کردی، مراقبش بودی، همیشه همراهت  -

ای هم هست، حسی از دوستی و مسئولیت بوده، کنارت بوده. اگر عالقه

 در برابر آنجله. تو دایان رو عاشقانه دوست داری و آنجل رو عاقالنه.

 نیازه.اگر بهش نزدیک شدی از حس 

 مارن معترض دهان باز کرد و دانا زودتر از او گفت:

داشتن پاینکاون تمام عمرت رو به گریف خدمت کردی. برای نگه -

داشتی. به مسئولیتات فکر کردی ولی جنگیدی. کشورت رو سر پا نگه

 هیچوقت به نیازهات توجه نکردی.



چقدرم هایی داری، هر تو یک مردی مارن، نیازهایی داری، خواسته

کنه. توجه باشی ناخواسته یه جایی تو وجودت غلیان پیدا میبهش بی

 هات سرپوش بذاری. آنجل هم خوتونی روی خواستهنمی

 

 شه و تو یه مردی.استه یا ناخواسته بهت نزدیک می

تونی جلوی کنی وقتی با یه دختر تنها میشی چندبار میفکر می

ه سال؟ آخرش تن میدی به بار، دوبار، داحساساتت رو بگیری؟ یک

 چیزی که نباید.

  

زنه، با کدوم کنه و مغزت نیازهات رو داد میوقتی حست سرکشی می

بار، گی همین یکخوای جلوش رو بگیری؟ یا به خودت میمنطق می

ای که گی من هم حسی بهش دارم و یا هر دلیل احمقانهیا به خودت می

 ت و منطقیه. اون لحظه برای خودت کامال واقعی، درس

فهمی فقط یک حس گذرا و یک برداشت اما بعدش که سرد میشی می

 خوای. ست و تو یه چیز دیگه میغلط بوده. دلت جای دیگه

 مارن کف دستش را روی سرش کشید و گفت:

 دقیقا احساسات این یکی دو روز من همینطور بود. -



ر وقت نیاز پس یا باید یکی دو تا زن کنار خودت داشته باشی که د -

آرومت کنن، یا اینکه کوتاه بیای و توی سن سیصد سالگیت زودتر 

 مسئولیت قبول کنی و به فکر ازدواج بیفتی. 

 دانا لبخند موزیانه ای زد و گفت:

کنی و من هر روز باید بیام و اگر نه دخترای مردم رو اغفال می -

 سراغت.

 مارن صورتش را جمع کرد و گفت:

 کجا؟ -

 رزه با مفاسد اخالقی که سند بذارم درت بیارم.مرکز مبا -

مارن در ذهن دانا دقیق شد و این کلمه را در مغز او جستجو کرد. 

 کمی بعد با پای چپش لگدی به ران دانا زد و گفت:

 اینقدر احمق نباش. -

 دانا خندید و خودش را کنار کشید.

ریست. باره کشتی به بغل کج شد. دانا هراسان اطرافش را نگبه یک

مارن از جا جهید و به سمت راست لیز خورد. دستش را باال گرفت و 

 فریاد زد:

 اُسُکُد دی دی فِی َز. -



سپری دفاعی به رنگ صورتی بسیار روشن روی کشتی را پوشاند. 

 ها بلند شد.صدای داد و فریاد جنگجوها و اسب

 خورد فریاد زد:مارن در حالی که هنوز داشت لیز می

 کنه.شین. دریا داره کشتی رو زیر و رو میمراقب با -

های سیاه و بزرگی از آب بیرون آمده بود. از یک طرف کشتی دست

کشیدند. کشتی به سرعت زیر و دادند و از سمت دیگر میرا هل می

 رو شد و همه به پایین پرت شدند.

 صدای داد و فریاد فضای کشتی را پر کرده بود.

آمد و در آن شلوغی سمت دانا به پرواز در حوریا از میان دکل بیرون 

آمد و او را بین زمین و آسمان گرفت و اجازه نداد با پرت شدن به 

 سمت و سویی زخمی شود. 

 شوند. هایشان به اطراف پرت میدید که دوستان و اسبدانا می

داد اما سپر دفاعی مارن اجازه ورود آب دریا را به درون کشتی نمی

ها خوردند و از شدت ضربهتی به دیوارها بر میهمه با چرخش کش

 رفتند.داشتند از بین می

شدند و به افتادند و یا به اطراف پرت میها روی جنگجوها میاسب

 کردند. های کشتی و یا سپر دفاعی برخورد میعرشه یا دیواره

صدای فریاد بلندی از یکی از مردها در فضا پیچید و پس از آن سر 

 ی کشتی خورد. به لبهآنجل محکم 



هایش را در هم گره کرد و با مارن در حال غلت خوردن و گیجی دست

 صدای کشیده گفت:

 ُسس پِی ُس.  -

و پس از آن همه در یک نقطه بین زمین و هوا معلق شدند و فضای 

 چرخید بدون اینکه با بدنه کشتی برخورد کنند. خالی کشتی دورشان می

 ت گیجی در آمدند.  کمی زمان برد تا از حال

مارن خود را در هوا تکان داد و به میان دوستانش رفت. همه دستشان 

 کردند.را به سرشان گرفته بودند و آه و ناله می

 

هوش بود. مارن او را سمت خود کردند و آنجل بیقراری میها بیاسب

هایش گرفت. چند ضربه به صورت او کشید و صورتش را میان دست

 زد و گفت:

 آنجل بیدار شو. -

ها کامال ها رفت. یکی از اسباو آنجل را رها کرد و به سراغ اسب

 حال بود. مارن خود را به او رساند و هراسان گفت:بی

 هکتور... هکتور. -

 کشید. دوباره فریاد زد:او سر اسبش را بلند کرد. نفس نمی

 هکتور.  -



شست که اش نشست. صدای توماس در گوشش ندستی روی  شانه

 گفت:

 جناب مارن، اون مرده. توی برخوردا با بدنه کشتی گردنش شکسته. -

 خدای من، خدای من! -

 جو صدا زد:

 جناب مارن. -

 مارن با عصبانیت رو به عقب کرد و گفت:

 بله؟  -

 فرانک!  -

و بعد با دست سر دوستش را که بی حس و حال در هوا معلق بود بلند 

شمشیرش در گلویش فرو رفته بود و خون به کرد و او را راست کرد. 

 چکید. سرعت از ته شمشیر می

مارن چند لحظه در سکوت به فرانک نگاه کرد. کشتی هنوز داشت به 

چرخید. او رو به عقب کرد و دانا را دید که سرعت دورشان می

 کند. ای ایستاده است و نگاهشان میصحیح و سالمت گوشه

 غمزده مارن گرفت و صدا زد:دانا رویش را از نگاه 

 حوریا.  -



 سرورم. -

 ی کشتی وصل کن. من رو به لبه -

هایش را دور دانا محکم کرد و او را حوریا قد کشید و بلندتر شد. دست

بلند کرد و شروع به چرخیدن در جهت چرخش کشتی کرد. دانا را 

 ی کشتی سوار کرد و او را محکم نگه داشت و گفت:روی لبه

 ؟ خوبه -

 آره.  -

 مونم. کنارتون می -

 دانا دستش را روی دست حوریا گذاشت و گفت:

 ممنونم.  -

شد. دانا نیزه را از چرخید و این باعث سرگیجه برای دانا میکشتی می

 کمرش کشید و سمت دریا گرفت و گفت:

 َکل ماتی.  -

 نور زرد رنگی از نیزه ساطع شد و به درون دریا خورد. 

ای که باالی کشتی در آب فرو رفت قب کشید. لحظهدریا آهسته ع

 هایی را دید که منتظر گرفتن شکارشان بودند. ماهی

 دانا گفت:



اگر عقب نکشی و بخوای بیشتر از این آزارمون بدی، تا ابد خشکت  -

 کنم. می

 دریا سریع عقب کشید و آرام شد و کشتی را به حال خود رها کرد. 

کرد و پایین پرید. از حوریا تشکر کرد. خود ی کشتی را رها دانا لبه

 را به بقیه رساند و پرسید:

 شما حالتون خوبه؟ -

مارن بشکن زد و همه روی عرشه افتادند. دانا چند چراغ جادویی 

ساخت و روی عرشه رها کرد. بقیه حالشان خوب بود و کمی گیج 

 بودند. 

عرشه افتاده ی بی جان هکتور روی آمد. الشهآنجل داشت به هوش می

ی فرانک با آن گلوی پاره جلوی پای دوستانش قرار بود و جنازه

 داشت. 

مارن جلو رفت و شمشیر را از گلوی او بیرون کشید و روی پاهایش 

 نشست. شمشیر را در آغوش فرانک گذاشت و گفت:

ما مرد بزرگی رو از دست دادیم. توی جزیره جای تو، شجاعت و  -

 د. شمشیرت خالی خواهد بو

اش را در دست راستش گرفت و بعد هم ایستاد و دست چپ مشت شده

 سر به زیر انداخت. 



بقیه هم به همان حالت ایستادند. آنجل تازه از جایش برخاست و در 

داد از جایش حالی که دستش روی شقیقه اش بود و آن را ماساژ می

 بلند شد و با دیدن فرانک زیر لب گفت:

 افتاد. ین اتفاق میاوه خدایا، نباید ا -

ی هکتور نگاهش را سمت صورت مارن باال و بعد هم با دیدن الشه

 برد. 

ای سرد و سفید، ابروهای در هم کشیده و فک سخت شده و او با چهره

ی دوستش نگاه شد، به جنازهدستی که در دست دیگرش فشرده می

 کرد.می

کند دانست سعی میی مارن به افرادش آگاه بود و میآنجل از عالقه

هنوز هم مقتدر باشد. از دست دادن دومین سرباز و بهترین اسبش 

 ی سختی بر پیکر او بود.ضربه

کرد آرام باشد. پس از اینکه همه به دوستشان با این حال مارن سعی می

ادای احترام کردند، توماس دستش را سمت پیکر فرانک گرفت و 

 ای رنگ و خشکی فرا گرفت.وهی قهوردی خواند. تن فرانک را ماده

 کردند.با این کار تن او را از فاسد شدن حفظ می

 ای رویش کشیدند. جسد پوشیده از آن ماده را کنار گذاشتند و پارچه

 جو گفت:

 جناب مارن، با هکتور چکار کنیم؟  -



 ماریو جلو آمد و گفت:

 باید بندازیمش توی دریا.  -

 مارن سر فرود آورد. ماریو گفت:

 من انجام میدم.  -

 کنم. نه، الزم نیست. خودم این کار رو می -

 اما...  -

 انجام میدم ماریو.  -

 چشم جناب مارن.  -

 مارن روی پایش نشست و دستش را به یال هکتور کشید و گفت:

تو اَسب خوبی بودی هیچوقت توی هیچ جنگی من رو رها نکردی.  -

ت. من رو ببخش. شاید این امشب من تو رو رها کردم و از دست دادم

خورم که جادوی من اینطور از آخرین جادوی من باشه و حسرت می

 کنم هکتور. بین میره. هیچوقت فراموشت نمی

هایش را سمت هکتور گرفت. نوری از او از جایش برخاست و دست

ی دستش ساطع شد و هکتور را در بر گرفت. او را بلند کرد و از لبه

 به آرامی در دریا رها کرد. کشتی عبور داد و 

ها همه تجزیه شدن هکتور و تکه تکه شدنش را توسط آب و ماهی

 شاهد بودند. 



مارن اما بدون اینکه آن صحنه را ببیند به پشت سکان برگشت و در 

 سکوت به راهش ادامه داد. 

 دانا اما در آن لحظه شاهد غم بزرگ مارن بود.

 

روی عرشه شد و دانا جایی برای های خون جو مشغول تمیز کردن لکه

نشستن خود درست کرد. روی آن نشست و ته نیزه را روی عرشه 

 هایش تکیه زد.گذاشت و سرش را به دست

 هایش را بست. آنجل هم نشست و به خاطر سردردش تکیه زد و پلک

افراد باقی مانده گروه هم یک گوشه نشستند و به آرامی در مورد 

 کردند و بیشتر نگران حال مارن بودند.شرایط پیش آمده صحبت 

مارن هم در حال هدایت کشتی بود و به رو به رو خیره بود. روی 

کرد که اش حس میای را درون سینهکرد. گرهقلبش فشاری را حس می

 رفت.آمد و نه پایین مینه باال می

حالش بد بود و به خاطر کسانی که پشت سرش داشت نباید احساسش 

 داد.را بروز می

سکوتی که بر کشتی حاکم شده بود خبر از وضعیت حاد روحی همه 

داد کم آورده است، همه خود را داد. اگر مارن در خود نشان میمی

 باختند.می



هایش را دهان باز کرد حرف بزند،اما برایش خیلی سخت بود. لب

بست، کمی مکث کرد و آب دهانش را قورت داد. دوباره دهان باز کرد 

 گفت:و 

 کسی نیست یه لیوان نوشیدنی خنک به من بده؟ -

دانا سر بلند کرد و آنجل راست شد. جنگجوها رو به سوی او کردند. 

 آنجل از جا بلند شد و گفت:

 من میارم. -

ها و بعد مشک نوشیدنی را برداشت و برای همه نوشیدنی در لیوان

 ریخت.

 دانا و مارن برد. ها را تقسیم کرد و در آخر دو لیوان برایلیوان

 یک لیوان به دست دانا داد.

 .مرسی آنجل -

 آنجل لبخند زد و گفت:

 به سالمتی. -

 دانا لیوان را باال برد و گفت:

 به سالمتی. -



آنجل به کنار مارن رفت و لیوان را سمت او گرفت. مارن لیوان را 

 گرفت و سر فرود آورد.

 .به خاطر هکتور متأسفم -

 د و گفت:مارن یک جرعه نوشی

 ممنونم. -

آنجل او را تنها گذاشت و به کنار بقیه دوستانش آمد و نشست و در 

 ها شرکت کرد. بحث آن

 چند دقیقه بعد مارن گفت:

 رسیدیم.  -

همه از جا جهیدند و به جلوی کشتی رفتند و خود را در نزدیکی جزیره 

 دیدند.

هاتون . اسبهای سبک بپوشید و وسایلتون رو جمع کنیدهمتون لباس -

رو حاضر کنین و مراقب باشید شمشیر و سپر و وسایل جنگ یادتون 

 نره. 

 همه برگشتند و مشغول انجام دستورات مارن شدند. 

 مارن گفت:



همزمان با انجام کارتون حواستون رو بدین به من و گوش کنین. ما  -

تا به حال بدون جادو زندگی نکردیم. همراه با جنگیدنمون از جادو 

کرد. از حاال به بعد، ستفاده کردیم و این قدرتمون رو صدها برابر میا

شه پس باید حواستون رو از این لحظه، جادو در وجود ما خنثی می

ها و چشماتون رو به جمع کنین، مراقب باشید که توی تله نیفتید. گوش

 کار بندازید و از قدرت عقلتون بیشتر استفاده کنین. 

کنه برگرده به کشتی، کشتی توی قسمت جنوبی  اگر کسی گم شد، سعی

های دیگه جزیره راه ورود و گیره. متأسفانه قسمتجزیره قرار می

خروج نداره و ارتفاعش از سطح دریا زیاده. باید راه جنوبی رو به 

ی شما توانایی پیدا افتین. همهخاطر بسپارین واگرنه توی دردسر می

 نگرانتون نیستم. کردن راه رو دارین و از این جهت 

کس اعتماد نکنین. توی این جزیره هر کی رو دیدین به هیچ چیز و هیچ

دشمن ماست و بدون هیچ مکث و دلسوزی بکشیدش، حتی اگر با یه 

 نوزاد یک روزه رو به رو شدین. 

از اینجا به بعد ترحم، دلسوزی، بی حواسی، نداریم. سعی کنین تمام 

 لحظه از هم دور نشین. مدت کنار هم بمونین و حتی یک 

همین راه رو اگر مستقیم بریم توی ارتفاعات شمالی جزیره یک قلعه 

 ی شیطان. وجود داره. قلعه

طلسم توی باالترین قسمت این قلعه قرار گرفته و باید پیداش کنیم و 

 معلوم نیست چند مشکل برای ورود تا رسیدن به طلسم داریم. 



به روییم و نگهبانان این جزیره کیا  دونیم اونجا با چند نفر رونمی

 هستن. 

ی آزاد بوده. برای همین در روزگاران گذشته این جزیره یک جزیره

 اسمش رو گذاشتن ایزوال ِگَرتوییته.

این جزیره ساکنانی داشته، اعم از جن و پری و جادوگر و موجودات 

کردن. موجوداتی عجیب الخلقه که با هم در صلح و آرامش زندگی می

که به خاطر وصلتهای غیر از خون خودشون فرزندان عجیب و غیر 

ها و اصیلی از خون خودشون به وجود اومده. موجوداتی با قدرت

 های غیر اصیل اما شاید قدرتمند. شکل

در تاریخ اومده حدود هفتصد سال پیش، شاید کمتر یا بیشتر، شیاطین 

ودشون در میارن. کنن و اون رو تحت فرمان خبه این جزیره حمله می

ها رو زنده زنده، در کشن و خیلیمردم جزیره رو به خاک و خون می

 کنن.زیر خاک جزیره مدفون می

 

و از زمانی که شیاطین این جزیره رو به تملک در آوردن، دریاشون 

رو تا اینجا گسترش دادن و اطراف جزیره رو هم در در بر گرفته، در 

از دریا رو در مرزشون نداشتن. پس  ها جز قسمت باریکیحالیکه اون

هر کس توی این جزیره وجود داره متجاوزه و شما حق کشتن و از بین 

بردنش رو دارین، فرقی هم نداره چه موجودی باشه و یا چه جنسیت و 

 سن و سالی داشته باشه.



برای زنده موندنتون بجنگید و انتقام مایکل و فرانک رو بگیرین. انتقام 

که طی این چند سال تاریکی برای برداشتن طلسم به تمام افرادی 

 جزیره اومدن.

 ها رو از بین بردن.انتقام تمام ساکنین جزیره رو که شیاطین اون

بجنگید که با پیروزی برگردیم و خورشید رو دوباره به تمام کشورها 

 هدیه کنیم.

 او چرخید و رو به گروهش کرد. همه به

 

. در مقابلش سر فرود آوردند و بعد راست ردیف کنار هم ایستاده بودند

 شدند.

مارن هم ساعدهایش را در پشتش جمع کرد و برای افرادش سر فرود 

 آورد.

دوباره چرخید و کشتی را به کناره ی ساحل هدایت کرد و برگشت و 

 یک پیراهن نازک جلو بسته و یقه گرد پوشید.

 به کنار اسب فرانک رفت و چند لحظه نگاهش کرد.



سب مشکی، اصیل و جوان بود. هیچ شباهتی به هکتور نداشت. یک ا

اش بود و این ای تیره با خال سفید روی پیشانیهکتور یک اسب قهوه

های بلند و پر چین و شکن اسب یک اسب سیاه و کامالً براق بود. یال

داشت و جلوی پیشانیش  موهای مشکی و بلندی داشت که تا وسط دو 

  چشمش رشد کرده بودند.

دستش را جلو برد و افسار اسب را گرفت و با دست دیگر روی سر 

 اَسب را نوازش کرد تا با هم آشنا شوند. به آرامی گفت:

 کنی؟باید به من سواری بدی پسر، این کار رو می -

های سیاهش چند لحظه مارن را نگریست و پای راستش اسب با چشم

و به کنار جسد فرانک قرار بود و سرش را پس کشید را زمین زد. بی

 ای رنگ خشک کشید. رفت و صورتش را به آن ماده قهوه

سر بلند کرد و چند بار در جا پاهایش را زمین زد و بعد رو به مارن 

 چرخید. 

او دوباره سمت مارن راه افتاد و سرش را به سینه مارن نزدیک کرد 

کشتی  رفت. چرخی درقراری در جا یورتمه میو او را بویید. با بی

نزدیم کرد و او را  زد و برگشت و دوباره سرش را به سینه مارن

 بویید. 

 آنجل تحمل از کف داد و به گریه افتاد. 

 مارن دوباره سر اَسب را نوازش کرد و گفت: 

 آفرین پسر خوب، خیلی خوبه.  -



 بولزای.  -

 مارن رو به ماریو کرد. ماریو ادامه داد:

 . اسمش بولزایه -

فرود آورد و افسار اسب را کشید و به کنار کشتی رفت. ورد مارن سر 

خواند و سعی کرد از روی عرشه به روی خاک جزیره پل بزند اما 

 کرد. دیگر جادویش کار نمی

صدای خنده وحشتناکی از جزیره بلند شد. انگار کسی منتظرشان بود و 

 از عمل نکردن جادوی مارن خوشحال بود. 

 ت:مارن خطاب به دانا گف

 بیا جلو.  -

دانا جلو رفت و وردی خواند. از روی عرشه به روی خاک جزیره 

 پلی زده شد و همه سوار بر اسب از کشتی پیاده شدند. 

مارن نفر آخر بود. پایش را روی رکاب گذاشت و سوار شد. بولزای 

 های جلویش را بلند کرد و بعد آرام گرفت. دست

 مارن رو به جسد فرانک کرد و گفت:

 کنم. خوام دوست من، همینطور تشکر میازت معذرت می -

 و بعد اسب را هدایت کرد و از کشتی پایین رفت. 



 . همه به صف دنبالم بیایین -

ها حرکت کردند. خاک جزیره خاک خوبی بود و درختان زیادی آن

داشت. با اینکه تاریکی مطلق بر فراز جزیره زاییده بود اما گیاهان و 

 خوبی داشتند و این برای همه تعجب انگیز بود.خزه ها رشد 

 

مارن کمی از راه را به سمت چپ در امتداد دریا ادامه داد و بعد یک 

 کوره راه پیدا کرد و در آن پیچید.

پیچید. دو طرف پر از درخت و خزه بود و بوی درختان در مشام می

د و بر خالف تصورشان که انتظار داشتند درختان جزیره خشکیده باشن

دیدند همه چیز بر های پر از تیغ مانده باشد اما حاال میاندکی بوته

 خالف تصورشان است. مارن گفت:

 بهترین کار نزدیک هم موندنه سعی کنین از هم جدا نشین. -

رفتند. آنقدر سکوت بود که صدای در میان آن راه باریک جلو می

 شنیدند.های همدیگر را مینفس

واند تا نیزه به دستش بچسبد. نگران بود که کسی دانا زیر لب وردی خ

 ها رویش بپرد و نیزه را قاپ بزند.از الی درخت

پایید اما ی وجود اطراف را میحوریا پشتش سوار شده بود و با همه

 هیچ خبری نبود.

 مسیرشان را در آن شیب مالیم به سمت باالی جزیره ادامه دادند. 



یمی از سمت چپشان شروع به وزیدن چند دقیقه حرکت کردند، نسیم مال

کم شدت ها شروع به تکان خوردن کردند و کمکرد. نوک درخت

حرکتشان با شدت گرفتن وزش باد بیشتر شد. آنقدر که برگ ها ریزش 

 گرفتند و دسته دسته روی زمین ریختند. 

 مارن جهت وزش باد را نگریست و گفت: 

 حاضر باشین، ارواح سایه دارن میان.  -

وریا و آنجل مراقب سمت راست باشید،  بقیه رو به سمت چپ. دارن ح

 از این طرف میان. 

دار، جو تیروکمانت رو حاضر کن، ایوان، توماس، دانا نیزه رو نگه

 دارید. ماریو شمشیرهاتون رو محکم نگه

 جو کمانش را حاضر کرد. 

الی های بلند از باهایی با سرعت و همراه با جیغباره سایهبه یک

سرشان عبور کردند، جو تیرش را رها کرد و با برخورد تیرش جسمی 

ها سقوط کرد و روی زمین افتاد و صدای بلندی سنگین از الی درخت

 زمان صدای جیغ جزیره را پر کرد. داد و هم

 های دانا گشاد شد و گفت:چشم

 لعنتی، این سایه بود یا فیل؟!  -



و از مقابل آنجل و حوریا در آمد. ها حمله کرد ای از الی درختسایه

هایش دستش را درون شکم آن حوریا از جا جهید و با بلند شدن ناخن

سایه فرو کرد و بعد باال کشید و تن او را پاره کرد. با بیرون آمدن 

ی آن موجود سایه دوم آنجل با اسبش جلو رفت و شمشیرش را در سینه

هایش ل کمک کرد. ناخنسیاه رنگ فرو کرد. حوریا برگشت و به آنج

 را در گردن آن فرو کرد و فشرد. 

موجودات ترسناک و بزرگ هیکلی که همچون سایه بودند اما زمین که 

 دادند. شان صدای عظیمی میخوردند، بر خالف ظاهر بی وزنمی

 ها با هم از الی درختان بیرون جهیدند. جو تیر دومش رادوتای آن

 

ن موجود زد و ماریو با پرت کردن خنجر رها کرد و در وسط پیشانی آ

 کوچکی زیر گلوی سایه زد. 

هر دو سایه پشت سر هم زمین خوردند و صداهای بلندی ایجاد شد. 

شان کشته شده فهمیدند که هم قبیلهپس از ایجاد هر صدا دوستانشان می

 خواست. های بلند به پا میاست و فریاد و جیغ

کردند و هر بار تعدادی سرشان پرواز می ها با تعداد زیاد بر باالیآن

آمدند که با ضربات جنگجوها از پا ها از الی درختان بیرون میاز آن

 آمدند. در می

دانا که دست و پایش را گم کرده بود تازه یادش آمد او هنوز هم جادو 

روند، شروع به دارد. وقتی دید این موجودات به راحتی از بین می

 نور آبی رنگی از انگشترش بیرون زد.خواندن ورد کرد. 



نور مانند بخار بود که به سرعت دور دانا پیچید و بعد دور مارن پیچید 

 و سرعتش بیشتر و بیشتر شد.

 آنقدر سرعت گرفت که دورشان گردبادی شدید به وجود آمد.

های دانا آبی شده بود بدون هیچ سفید و حتی مارن هراسان او را چشم

 ترسید دانا توانایی کنترل جادویش را نداشته باشد.کرد مینگاه می

چرخید. ذراتی که داشتند به هم در میان این گردباد ذرات عجیبی می

 شدند.چسبیدند و به میخ های آهنین نوک تیزی تبدیل میمی

هایش را جمع کرد و گردباد دید. دانا دستها را میمارن به خوبی آن

 ر شد.تبه او و گروه نزدیک و نزدیک

چرخیدند تا با فرو شدند و دور آن میها به گردباد نزدیک میسایه

 نشستنش حساب جادوگرها را برسند.

هایش را به سرعت در دو بدنش باز کرد و آن میخ ها در اما دانا دست

های اطرافشان روی زمین افتادند و اطراف پرتاب شدند و تمام سایه

 زیر پایشان لرزید.

ا برگشت و وقتی به اطراف نگاه کرد چیزی از آن های دانرنگ چشم

 موجودات زنده نمانده بود.

همه نفسی از سر آسودگی کشیدند و تا خواستند حرکت کنند آن 

 موجودات محو شدند.

 



 مارن به حرکت در آمد و گفت:

ها موجودات خطرناکی نیستن. تنها بهتره بریم، از قرار معلوم این -

ه ما برتری پیداکنن اینه که قدرت ماورایی چیزی که باعث شده نسبت ب

 ما رو ازمون گرفتن.

 دانا متفکر گفت:

دونم چرا ولی چیزی توی کنم قدرتم چندین برابر شده. نمیاحساس می -

 جوشه.درونم می

اینجا پر از نیروهای شر و منفیه، توی وجود تو نیروهای منفی  -

 گیری.نرژی میقدرت بیشتری دارن. برای همین داری از جزیره ا

 دانا سری تکان داد و گفت:

 دونم.درست نمی -

او انگشتر دستش را نگاه کرد، از رنگ آبی کامل خارج شده بود و 

 داد. متعجب پرسید:دورش رنگ قرمز را نشان می

 جناب مارن، چرا انگشترم داره تغییر رنگ میده. -

کرد و مارن مارن منتظر شد تا دانا به او برسد. دانا دستش را بلند 

 دست او را گرفت و انگشتر را نگاه کرد.

 رویش را سمت مسیر کرد و دست دانا را رها کرد و گفت:

 فعال صبر کن. -



 برای چی؟ -

کمی گذشت و مسیر را پشت سر گذاشتند صدای خزش چیزی را الی 

 درختان حس کردند.

شنید. در همان حال که مارن صدا را بیشتر از سمت راستشان می

 کردند، گفت:حرکت می

 جو، تیر و کمان! -

جو یک تیر برداشت و در چله ی کمانش گذاشت. مارن به سمتی اشاره 

کرد و جو در همان مسیر تیرش را رها کرد و کمی بعد صدای جیغ و 

 دویدن تواَم شد.

ها در همین لحظه سه موجود از الی درختان به میان راه پریدند. آن

تند و با ایستادن بر سر راه گروه سد راه شده بدنی به شکل میمون داش

 بودند. 

 هایی با ها پنجهآن

های زرد و بلند، دمی باریک و دراز که تهش شبیه سه انگشت و ناخن

های بزرگ با مردمکهای عمودی و زرد نیزه بود، بدنی پر مو، چشم

های نوک تیز از آن بیرون زده ی قرمز دهانی که دندانرنگ، چهره

 و دماغی پخ داشتند.  بودند

آوردند شد و با صداهایی که از خود در میاز شاخهایشان دود بلند می

ها داشتند تا گروه دادند سعی در ترساندن اسبو حرکاتی که انجام می

 را از هم جدا کنند. 



 ها رعب انگیز بود. صدای خرناسهایشان برای اسب

 کردند.رار میقها را بیچرخیدند و اسبها دور گروه میآن

 مارن صدا زد:

 جو، ماریو.  -

 جو و ماریو آماده شدند و نشانه گرفتند. 

 مارن فریاد زد:

 حاال.  -

ها پرتاب جو تیر اول را رها کرد و ماریو هم چاقویی سمت یکی از آن

کرد. هر دو به هدف زدند، جو دستش را به پشت برد تا تیر دوم را 

مت اسب ایوان جهید و پنجه در گردن بردارد، اما آن موجود شیطانی س

 اسب او کشید. 

ای به زمان با شمشیرش ضربهمارن که کمی جلوتر از ایوان بود، هم

عقب زد. شمشیر درکمر آن موجود فرو رفت و اسب ایوان ترسیده از 

درد و وحشت شیهه کشید و روی دو پای عقبش ایستاد و شروع به 

 دویدن کرد. 

 ش نایستاد و به دویدن ادامه داد. ایوان هر کاری کرد اسب



نیرویی او را از پشت جذب کرد و سمت خود کشید. از روی اَسب 

پرت شد و در حالی که بین زمین و آسمان معلق بود به عقب برگشت و 

بین دوستانش افتاد و پس از دوبار غلت زدن از حرکت ایستاد و بعد 

 نشست.

 

برد، دانا با ناکجاآباد می همان لحظه که اسبش از ترس داشت او را به

 خواندن وردی او را به عقب برگردانده بود.

ماریو خم شد و دستش را سمت او دراز کرد. ایوان دستش را در دست 

 او گذاشت و از جایش بلند شد.

 داره.بیا باال، اون اسب رو کسی نگه نمی -

 ایوان بر پشت اسب ماریو پرید و زیر لب گفت:

 ز این پیش برن.ذارم بیشتر انمی -

وقتی مقدار دیگر از مسیر را پشت سر گذاشتند، کمی دیگر از انگشتر 

 دانا سرخ شده بود.

 مارن گفت:

این انگشتر محل طلسم رو نشون میده، هر چی به مکان طلسم  -

 گیره.شیم، این انگشتر سرخی بیشتری به خودش میتر مینزدیک



های رفتند توانستند خانهمیی شیطان ها در مسیری که به سمت قلعهآن

کوچک و بزرگ پوشیده از خزه را ببیند که حاال کامال متروک شده 

 بودند.

 شاید هم تبدیل به مکان زندگی شیاطین و جنیان بد ذات شده بود.

 ی شیطان بودند.ها روبه روی درب بزرگ قلعهدقایقی بعد آن

 

 پشت در سکوتی رعب انگیز بر فضا حاکم بود.

زد و و غلیظی که هیچ بویی نداشت از باالی قلعه بیرون می دود سیاه

 شد. در آسمان پخش می

 دانا گفت:

 این دود باعث شده جلوی رسیدن نور خورشید رو بگیره؟  -

 آره.  -

 این دود چی هست؟ حتی بویی هم نداره.  -

 شه. این دود از طلسم بلند می -

 مارن صدا زد:

صورت باید بجنگید و تا نفر آخر یراینباز کنید و تسلیم بشید در غ -

 کشته بشید.



 حوریا گفت:

 به شرطی که قبلش خودمون رو تسلیم نکنن. -

و بعد به عقب اشاره داد. همه چرخیدند و پشت سرشان را گروهی از 

 شیاطین دیدند.

 کردند.ارواح سیاه و دود مانندی که با فاصله از زمین پرواز می

گروه هجوم آوردند. دانا با خواندن وردهای باره به طرف ها به یکآن

 کرد.ها را نابود میجادویی و به کمک نیزه آن

 مارن خنجری را که دانا به او داده بود از کمرش کشید.

قرار ها و شیاطین با دیدن آن خنجر ترسیده، کمی عقب رفتند و بیجن

 رفتند.به این سمت و آن سمت می

 مارن گفت:

 ترسن؟می اونا از این خنجر -

 آره. -

ها در حالیکه به دست او خیره بودند، عقب مارن به جلو رفت و جن

 کشیدند.

 ها از جلوی مارن کنار رفتند و به بقیه حمله کردند. آن

 مارن با



 

 شد. زد، سریع دود میخنجرش به هر کدام ضربه می

شدند را به زد و هر کدام نزدیکش میایوان بدون اسب شمشیر می

 رساند. می هالکت

ماریو با یک جن بزرگ درگیر بود و با شمشیرش ضرباتی به او 

ها روی زمین خزید و به اسبش نزدیک شد. رو به زد یکی از آنمی

باال جهید و پای او را گرفت و از اسب پایین کشید و به درون جنگل 

 برد.

ها به جایی که ماریو را بردند حوریا پس از جدا کردن سر یکی از جن

 دوید و به میان جنگل رفت.

 دانا نیزه را در سر شیطانی فرو برد و فریاد زد:

 حوریا برگرد. -

 آنجل شمشیرش را در بدن یکی دیگر فرو برد و گفت:

 ماریو رو بردن رفت دنبال ماریو. -

 خدای من. -

دانا رو به عقب کرد و با نیزه سمت درب بزرگ چوبی اشاره کرد. 

 د و به دِر قلعه خورد.نور سرخی از آن بیرون ز



در از جا کنده شد و وسط حیاط قلعه افتاد و مقداری از دیوارها هم فرو 

 ریخت.

 ها و شیاطین عجیب و بی قواره بود.داخل حیاط قلعه پر از جن

 کوتاه، بلند با شمایل زشت و ترسناک.

 

 ها گفت:آنجل با دیدن آن

 اوه... خدای من! -

و شروع به ورد خواندن کرد که همه از آن دانا نیزه را مقابلشان گرفت 

محل گریختند و از قلعه بیرون زدند و از میان سربازان عبور کردند و 

 رفتند.

 های سؤالی رد و بدل کردند.دانا و مارن با هم نگاه

 

کرد. ماریو فریاد دوید و او را تعقیب میحوریا دنبال ماریو می

که پایش را محکم  کشید و سعی داشت خودش را از دست جنیمی

 کشید خالص کند.می

آنقدر سر و کمرش به سنگ و گیاه و درخت گیر کرده بود که توانی 

 برایش نمانده بود.



ها رساند و با یک پرش حوریا به دویدنش سرعت داد و خود را به آن

گیر شده بود روی پای ماریو نشست و صورت جن مقابلش را که غافل

سرش را محکم تکان داد و ماریو را رها  در دست گرفت و گاز زد. او

 کرد و عقب کشید.

های تیزش کشید و حوریا را که دندانبا صورت زخمی خرناس می

کرد. موهای پریشانش میان صورتش ریخته بیرون زده بود نگاه می

 پایید. بود و زیر چشمی او را می

شناخت. عصبی بودن و در نهایت های حوریا را میآن جن، حالت

 وحشیگریش قرار داشت.

حوریا از روی پای ماریو برخاست و جلو رفت. ماریو با آه و ناله 

 روی ساعدهایش تکیه کرد و ناجیش را نگریست و زمزمه وار گفت:

 حوریا! -

 

 ها را محاصره کردند.ها بیرون آمدند و آنچند جن از الی درخت

زیر لب  ماریو شمشیرش را از دست داده بود. صورت در هم کشید و

اش برد و خنجری غرغر کرد. از جا بلند شد و دستش را الی چکمه

 بیرون کشید.

های ها درگیر شد. با تکنیکبه سمتشان حمله کردند و ماریو با آن

انداخت و با خنجرش کارشان ها میجنگ آوری دست در میان تن آن

 کرد.را تمام می



ا ضربه میزد و یکی ههای بلندش در تن و بدن آنحوریا هم با ناخن

 بردشان.یکی از بین می

وقتی کسی برای کشتن نماند ماریو نفس راحتی کشید و رو به حوریا 

 کرد. او آرام گرفت و به شکل قبل برگشت.

 

 به سمت ماریو چرخید و گفت:

 باید برگردیم قسمت شمالی. -

 .من جونم رو مدیون توأم -

 رگردیم زودتر. االن در قسمت غربی جزیره هستیم، باید ب -

 ازت ممنونم.  -

هایش را تیز کرد. ماریو اما صدای پایی به گوش رسید. حوریا گوش

 ی آن جن زیبا زل زده بود. هنوز به چهره

آمد دقیق شد. آماده حمله بود که حوریا به جایی که صدای خش خش می

 ها بیرون آمد. کمی بعد اسب ایوان زخمی و ناتوان از الی بوته

 که از دیدن اسب تعجب کرده بود، به سمت آن رفت و گفت:ماریو 

 آه... بلز تو اینجایی.  -



و جای چنگهایی را که در گردنش فرو رفته بود و خونریزی داشت 

 نگریست.

ها جمع کرد و با خزهای درخت با او رفت و سریع چند برگ از بوته

دیل کند ها را به دارو تبهم قاطی کرد. خواست با قدرت جادوگریش آن

 اما یادش آمد قدرتی ندارد. 

 با ناامیدی آه کشید و گفت: 

 لعنتی.  -

های ماریو هایش را روی دستحوریا در هوا لغزید و جلو رفت. دست

های زیبای حوریا را برانداز کرد و حرفی نزد. گذاشت. ماریو چشم

هایش را های حوریا را دوست داشت. وقتی حوریا دستخنکی دست

 های ماریو بود. یک مرهم در میان دستپس کشید 

 ماریو لبخندی به روی او زد و گفت:

 ممنونم دختر.  -

 مالید گفت:های بلز میکه مرهم را روی زخمو در حالی

 تو خیلی زیبایی، تمام طول مسیر من هیچ توجهی به تو نداشتم.  -

 کرد. ی ماریو را نگاه میهای مات چهرهحوریا با چشم

 ند دلنشینی زد و گفت:ماریو لبخ

 تو حتی مثل دخترای معمولی ذوق زده و یا دستپاچه نمیشی. -



 . دانا در خطره، زودباش -

ماریو سر تکان داد و آخرین سوراخ روی گردن بلز را مرهم زد و 

 گفت:

 نگران نباش، هم به زودی خون بند میاد هم حالت خوب میشه.  -

 و گفت: هایش را به لباسش کشید و بعد کف دست

 بریم.  -

 و با سرعت سمت منطقه شمالی دویدند.

 

های قلعه ایستاده بودند مارن، دانا، جو، آنجل، توماس و ایوان مقابل پله

 کردند.و دِر بزرگ و چوبی ورودی را نگاه می

در با صدای تق بلندی خود به خود باز شد. صدای جیرجیر بلند لوالها 

 انداخت. به مغز خراش می

 یر لب گفت:دانا ز

 های مزخرفش.من رو یاد عمارت خودمون انداخت و اتفاق -

او انگشترش را نگریست. نگینش به صورت یک دایره قرمز شده بود 

 و مرکزش هنوز آبی رنگ بود.

 د



 

ها باال ها پیاده شدند و همه از پلهانا رو به مارن سر تکان داد، از اسب

شت سرشان محکم بسته شد و رفتند با ورودشان به درون قلعه، درب پ

 در تاریکی محض فرو رفتند.

دانا دستش را باز کرد و چند چراغ معلق که نور ضعیفی داشت در 

 هوا رها کرد. 

هایی با اشکال شیطان بود. همه جای آن سالن بزرگ پر از مجسمه

چراغها به سمت دیوارها رفتند و نورشان به دیوارهای سیاه خورد. 

 شد. هایی با خون دیده میها و نوشتهروی دیوارها نقاشی

هایی رفت که در انتهای سالن قرار داشتند و یکی از چراغها سمت پله

 شدند. به زیرزمین ختم می

 های زیرزمین را نشان داد. مارن به جو و ایوان اشاره کرد و پله

آن دو به حرکت در آمدند و چراغ را در آسمان گرفتند و با خود بردند. 

راغ دستشان روی دیوارها افتاد و سایه هایشان را بزرگ کرد. نور چ

 ها را ندید. چند پله که پایین رفتند کسی دیگر آن

ها را طی ها باال رفتند و در پاگرد چرخیدند و باقی پلهبقیه از پله

 کردند. 

ی دوم قلعه شدند، مارن به توماس و آنجل اشاره داد. وقتی وارد طبقه

چراغ برداشتند و رفتند. مارن با سر به دانا اشاره کرد و ها هم یک آن

 ها را یکی یکی باال رفتند. پله را نشان داد. هر دو پلهراه



 شد. رفتند رنگ انگشتر دانا سرخ تر میهر چه باالتر می

 آنقدر که دیگر چیزی نمانده بود تا کامال قرمز شود.

 



 ی مخوف:ویرایشنامه راز خانه

ها رسیدند. یک درب آهنی قفل شده که مشبک انتهای پله جو و ایوان به

 و زنگ زده بود مقابلشان قرار داشت.

 جو کمی فکر کرد و گفت:

 چرا این در آهنیه؟ -

 که آهن محکمه و شکستنش سخته، غیر از اینه؟برای این -

 ای به سر ایوان زد و گفت:جو ضربه

 احمق! -

 سنگین و نخراشیده اش انداخت.ایوان نگاه کجی به جو با آن صدای 

 جو گفت:

بره. شرایط این ها و شیاطین از آهن فرارین. اونا رو از بین میجن -

در و این حجم از زنگ زدگی نشون میده هیچوقت هیچ شیطانی به 

 است.اینجا نیومده و این در صدها ساله دست نخورده

 گفت.یراه هم نمایوان در سکوت به حرفهای جو اندیشید. پر بی

شه که براش یه دِر داری میبه نظرت این تو چه چیز مهمی نگه -

 آهنی، گذاشتن؟

 ایوان ادامه داد:



 دری که باید بسته بمونه و هیچکس رغبت نکنه بیاد سراغش؟ -

 دونم، باید بازش کنیم.نمی -

طرفش را ببیند. چیز ایوان چراغ را روی دِر مشبک انداخت تا آن

 راهرو در تاریکی شدیدی فرو رفته بود. شد.خاصی دیده نمی

کردم تا بفهمم توی این سرداب اگه جادو داشتم اینجا رو غرق نور می -

 چه کوفتی قایم کردن.

صدای جنبشی آن طرف در به گوش رسید. جو چراغ را از دست 

شد. ایوان قاپ زد و سعی کرد به آنجا نور بیاندازد اما چیزی دیده نمی

ی بسیار ه چیزی به سمت در پرید و با چهرهدر این حال بود ک

 ترسناکش برایشان خرناس کشید.

 جو و ایوان به عقب پریدند و چراغ از دست جو پرت شد.

 

هر دو متعجب به در خیره بودند. در انتهای راهروی سرداب صدای 

پیچید ای عجیب به گوش رسید. صدا درون راهروهای سرداب میناله

 رد.کو مو بر تن راست می

 جو رفت و چراغ را برداشت.

 



آن را دوباره روی در مشبک انداخت و داخل را نگاه کرد، اما دیگر 

 هیچ ندید.

 ایوان، باید درو باز کنیم. -

 ایوان جلو رفت و قفل زنگ زده قدیمی را در دست گرفت و گفت:

 باشه، ولی چطوری؟ -

بود. جو  فایدهاو شمشیرش را الی قفل فرو کرد و فشار داد اما بی

چراغ را در اطرافشان گرداند و نگاهش به دسته کلید آویخته به دیوار 

افتاد. یک حلقه بزرگ آهنی که چندین کلید به آن وصل بود. جو دستش 

ی ایوان که با قفل مشغول بود زد. ایوان از جا پرید و را محکم به شانه

 گفت :

 تو دیوار. زنمبار دیگه دستت به من بخوره سرت رو میجو، یک -

جو با سر به کلید اشاره کرد ایوان نگاهش را بلند کرد و دسته کلید 

 آویخته به میخ را دید.

 جو خواست کلید را بردارد. ایوان مچ او را گرفت و گفت:

صبر کن، چرا باید این کلیدها رو بذارن روی دیوار و برن؟ شاید این  -

 فقط یه تله است؟

 برانداز کرد و گفت:جو چند لحظه ایوان را 

 اینا هم دسته کلید آهنین! -



 خوب! -

 شه.خوب اینکه هیچ جن و شیطانی بهش نزدیک نمی -

 کنیم؟شه پس اینجا چه غلطی میاگر نمی -

 جو نگاه عاقل اندر سفیهی به ایوان انداخت و گفت:

 جناب مارن دستور دادن.  -

 ان داد. ایوان نفسش را فوت کرد و سرش را به چپ و راست تک

 ترسیدی؟  -

 ترسی؟ تو نمی -

 از چی باید بترسم؟  -

 از اینکه قدرتی نداریم ولی باید با شیاطین بجنگیم؟  -

 ترس برای مرد بدتر از مرگه.  -

 به نظرت چی سر ماریو و حوریا اومده؟  -

 هایش را در کاسه گرداند و گفت:جو چشم

 نهایتا مردن، بذار کلید رو بردارم. -

 دستش را بلند کرد تا کلید را بردارد که ایوان گفت:جو 



 همین، مردن؟  -

 پس چی؟  -

 تو ناراحت نیستی؟  -

 جو دسته کلید را برداشت و گفت:

 به نظرت االن وسط مأموریت من باید برای دوستانم عزاداری کنم؟  -

 گم... اوه، نه من فقط می -

 جو صدایش را باال برد و گفت:

 دوزم. حرف بزنی دهنت رو به هم مییک کلمه دیگه  -

 ایوان خندید و گفت:

 شوخی کردم، خواستم...  -

جو نگاه چپ چپی به ایوان کرد و کلیدها را یکی یکی در قفل امتحان 

 کرد و در نهایت یکی از کلیدها قفل را با صدای بلندی باز کرد. 

 بیرون کشید. ها جو کلیدها را به دست ایوان داد و قفل را از درون حلقه

در را سمت خود کشید که گیر کرد، پس آن را به درون هل داد و در 

 با صدای تق و توق و جیرجیر بلندی باز شد. 



ی پرتاب شد و قفل را با سرعت چیزی به سمتشان دوید که جو آماده

رو به جلو پرتاب کرد و اول صدای برخورد، بعد هم فریاد و زمین 

 خوردن آمد. 

 دف.خورد به ه -

 دونم چی بود.نمی -

صدای ناله در فضای سرداب پیچید و اکو شد. جو چراغ را از دست 

 ایوان گرفت و گفت:

 راه بیفت. -

 تر شدند.هر دو آهسته جلو رفتند و به صدای ناله نزدیک و نزدیک

وقتی به نزدیک آن موجود رسیدند جو چراغ را به صورت او نزدیک 

آن شیطان افتاده است و در حال سوختن  یکرد و دید که قفل روی سینه

 است.

های نیش موجودی با سه چشم و بدون بینی، دهانی بیضی شکل و دندان

 بلند و زرد.

ها با دستش را به سمت ایوان دراز کرد و ناله سر داد. به زبان آن

 صدایی چند رگه گفت:

 کمک. -



تر جو شمشیرش را سمت او برد تا کارش را تمام کند. ایوان زود

شمشیرش را زیر قفل انداخت تا آن را کنار بزند اما بدن جن بیشتر 

 سوخت و او فریاد زد.

 ایوان شمشیرش را پس کشید و گفت:

 .بهتره با دست برش دارم -

خم شد و دستش را به سمت قفل برد اما در گوشت بدن آن جن فرو 

 رفت.رفته بود و داشت بیشتر فرو می

 کنی؟تو داری بهش کمک می -

- 

 

 کمک خواست.

 اون یه شیطانه. -

 باشه که چی؟ -

 کنی؟جناب مارن گفتن همه رو بکشین و تو داری بهش کمک می -

 ایوان بدون حرف قفل را گرفت و بیرون کشید.

 جن فریاد بلندی کشید و گفت:



 آه... خدا! -

جو و ایوان با تعجب به هم نگاه کردند. ایوان روی زانوهایش نشست و 

 پرسید:

 گفتی خدا؟ -

 جن چندین نفس بلند کشید و بعد گفت:

 خدا، خدایی که ما رو آفرید. -

 های چشمش روان شد.و بعد اشک از گوشه

 جو پرسید:

 تو کی هستی؟ -

 نگهبان و اسیر سرداب شیطان. -

 کی اسیر شدی؟ -

 سیصد سال پیش. -

 چرا؟ -

کرد و من جنی هستم که به خدا ایمان آوردم، شیطان من رو اسیر  -

ام رو کشت. بعد هم به این سرداب انداخت و مجبورم کرد خانواده

نگهبان اسرای دیگه باشم. از اون در آهنی هم برای اسیر کردن خودم 

 استفاده کردن.



قصدم کشتن شما نبود، فقط خواستم بترسید، فکر کردم شیاطین دیگه به 

 اینجا اومدن.

. شیاطین طلسمی به نام نه. ما جادوگران سرزمین پاینکاون هستیم -

طلسم تاریکی ساختن و پاینکاون، سرزمین پریان، سرزمین دیوها و 

 سرزمین شیاطین رو به تاریکی کشوندن.

 آن جن با صدایی بی رمق گفت:

 ای انجام شد.پس اون طلسم افسانه -

 جاست، برای باطل کردن طلسم.جادوگر اعظم این -

 .پس امروز آخرین روز حکومت شیاطینه -

 و به سختی خندید. جو پرسید:

 اینجا چه کسی اسیره؟ -

 ی ایزوال ِگَرتوییته.وارثین جزیره -

 ها رو مگه از بین نبردن؟اون -

ها رو کشتن و توی جزیره دفن کردن و یا زنده به گور چرا، خیلی -

 ها هم اینجا اسیرن.کردن، خیلی

 کنن؟ور میبرن و زنده به گهر چند سال تعدادی رو از اینجا می

 چرا؟ -



 خیز بمونه.که خاک جزیره حاصلبرای این -

خیزی داره. با زنده به گور بدن این موجودات به شدت قدرت حاصل

 کنن.کردنشون جزیره رو تحت هر شرایطی حتی بدون آفتاب حفظ می

 جو سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

 که اینطور. -

 پرسید:جن چند نفس عمیق کشید. ایوان 

 اسمت چیه؟ -

هایش روی هم افتاد و بدنش به اما جن نتوانست حرفی بزند و پلک

 خاکستر تبدیل شد.

 جو و ایوان با اندوه از جا بلند شدند. ایوان گفت:

 ها سر بزنیم.بهتره به سلول -

های تعبیه شده روی در ها رفتند و از داخل پنجرهها به سراغ سلولآن

 به داخل نگاه کردند.

 در میان آن تاریکی هیچ چیز مشخص نبود. جو گفت:

 معلوم نیست، باید درها رو باز کنیم. -

 و اگر غیر از اون چیزی باشه که اون جن گفت چی؟ -



 این دیگه از شانس بد ماست. -

 

ی دوم های طبقهآنجل و توماس در همان زمان در حال جستجوی اتاق

فرو رفته بودند و در آنجا هایی که در تاریکی و سکوت بودند. اتاق

 هیچکس وجود نداشت.

 توماس زیر لب گفت:

ی این قلعه متروکه اس آنجل. کسی اینجا نیست. هر چی هست طبقه -

 اس.باالی قلعه

 به هر حال موظفیم، همه جا رو ببینیم. -

 

وقتی به آخرین اتاق قلعه رسیدند، توماس در را باز کرد و با دیدن 

جا که مشخص بود اهل جادوی سیاه است، پیرزن جادوگری در آن

 جلوی در ایستادند.

 پیرزن لبخند مرموزی زد و گفت:

 بیا تو آنجل. -

 آنجل و توماس به درون رفتند.

 کنی؟پیرزن تو اینجا چکار می -



 کنید؟کنم، شما اینجا چکار میی سرورم زندگی میمن توی قلعه -

 و با صدای بلند خندید.

های زرد و بی و موهای آشفته ی بور دندانهای آجادوگر با چشم

های کج و معوج حال هر های الغر و استخوانی و انگشتدست

 کرد.ای را بد میبیننده

های مندرسش که از جنس صورتش کامال چروکیده بود، و با لباس

رفت و کارهایی انجام کنف بود از این سمت اتاق به آن سمت می

 داد.می

 توماس گفت:

 فت ببینم.راه بی -

 باشه پسر جون، بهتره یه کم صبر کنی. -

 او به پای میزش رفت که پر از استخوان و گردهای مختلف بود.

ای که جلویش بود نگاه کرد. کمی او با صبر پای میز ایستاد و به کاسه

 کاسه را برانداز کرد و بعد گفت:

 چاره!اوه، دختر بی -

 آنجل آهسته دو قدم جلو رفت و گفت:

 با منی؟ -



 آره دختر، تو چه سرنوشت اسفناکی داری! -

 چه سرنوشتی؟ -

 توماس معترض گفت:

 بکشش آنجل، جناب مارن چی گفتن؟ -

 پیرزن با صدای بلند خندید و گفت:

ترسه ما مارن گفته به هر کس رسیدید بکشیدش، چرا؟ چون می -

 ی کثیفش رو برمال کنیم.گوها آیندهجادوگرها و پیش

 آینده؟کدوم  -

رسه. اون اون از بوسیدنت شروع کرد و به خوابیدن با تو هم می -

کنه برای رفع نیاز به تو نزدیک شد ولی در نهایت با دایان ازدواج می

 و تو با دلی شکسته شاهد زندگی اون دوتا خواهی بود.

 توماس گفت:

 دهنت رو ببند عجوزه، چنین چیزی امکان نداره. -

 فت:جادوگر رو به آنجل گ

های تونی به دوستت بگی امکان داره یا نه؟ از بوسهتو بهتر می -

 شیرینتون براش حرف بزن.



آنجل مسخ و منجمد جلو رفت. پیرزن کاسه را به طرف دیگر میز هل 

 داد و گفت:

 بیا خودت ببین. -

و او توانست آینده را ببیند. ارتباط نزدیکش با مارن و در نهایت 

 و صورت اندوهگین خود. ازدواج مارن با دایان

های عمرت رو با افسردگی و غم رسی و سالتو به زندگی پوچی می -

 مونی.می گذرونی و تا آخر عمر تنها می

 گه.آنجل اون دروغ می -

آیا تو همون شخصی نیستی که توی کشتن جادوگرهای سیاه دست  -

 داشتی توماس. تو امشب آخرین شب زندگیته!

 ه زد.و با صدای بلند قهقه

 تو

 

ای به گردن ماس این بار بدون تردید شمشیرش را کشید و ضربه

 پیرزن رد و سر او را جدا کرد.

ی اتاق افتاد و تنش بعد از چند سر پیرزن از تنش جدا شد و در گوشه

 ثانیه روی زمین افتاد.



ی زشت خود را در کرد که آیندهای نگاه میآنجل اما مسخ شده به کاسه

 .آن دیده بود

 توماس صدا زد:

 آنجل، باید بریم باال. -

 ور بود.آنجل اما در افکار خود غوطه

 آنجل با توام. -

 آنجل سر بلند کرد. توماس گفت:

دونی جادوگران سیاه دروغگوهای بزرگی هستن. آنجل، تو که می -

کنن، واقعیت رو نمیگن و از دلهره های ها با دروغ ذهن رو پر میاون

 کنن.میافراد سودجویی 

هایی که به مارن دادم، از کجا اون گذشته من رو بهم نشون داد، بوسه -

 ها واقعی نباشن.معلوم این

اگر هم واقعی هستن، سعی در تغییرشون داشته باش، حاال بهتره بریم  -

 باال چون ممکنه به ما نیاز داشته باشن.

ک از آنجل با دنیایی از اندوه و ناامیدی پلک زد و ناخواسته اش

 هایش چکید.چشم

 های آنجل گذاشت و گفت:هایش را روی شانهتوماس جلو رفت و دست



دونیم مارن عاشق دایانه و اگر اتفاقی ی ما میلطفاً گول نخور، همه -

هم بیفته مقصر خود تویی، چون اون قلبش درگیر کس دیگه است. 

 بهتره االن بریم و بعدا بهش فکر کنیم.

های جادوگر پایین انداخت و با نگریستن به چشم آنجل سرش را باال و

 حس کرد او در حال خندیدن و تمسخر اَست.

 توماس مچ دست آنجل را گرفت و گفت:

 راه بیفت. -

 ی باال رفتند.ها را گرفتند و به طبقهو در تاریکی راهرو آهسته راِه پله

 

 مارن در آخرین پله دانا را به پشت خود هدایت کرد و گفت:

 جا بمون.مینه -

 ولی من جادو دارم. -

 بذار اگر خطری پشت در هست من رو تهدید کنه نه تو رو. -

مارن خواست در را باز کند، دانا مچ دست او را گرفت. مارن رو به 

 دانا گفت:

 نگران نباش. -

 و بعد در را هل داد و به درون سالن تاریک قدم گذاشت.



 ای آهسته گفت:دانا بعد از او قدم برداشت و با صد 

 هیچی معلوم نیست مارن، نور الزم داریم.  -

 ای در اطراف پیچید. صدای خنده

 خوش اومدی جادوگر، خوش اومدی مارن.  -

دیدند، صدا از هر دو در میان تاریکی چشم چرخاندند، اما چیزی نمی

 رسید. همه طرف به گوش می

ی خودت خنجر و نیزهها منتظر امروز بودم. ممنونم که با پای سال -

پدرم رو برای من آوردی. این لطف تو و مارن همیشه در یاد ما زنده 

 مونه.می

 ما برای تقدیم کردن چیزی نیومدیم، فقط اومدیم طلسم رو برداریم. -

من سر راه شما چندین مشکل گذاشتم تا از اومدن به اینجا پشیمون  -

اینجا بیایید اگر بدون بشید و برگردید اما خودتون دلتون خواست تا 

مقاومت نیزه و خنجر رو بذارید روی اون سکو، من طلسم رو بر 

 دارم.می

 در غیر اینصورت؟ -

 گیرم، و این طلسم تا ابد ادامه خواهد داشت.به زور ازتون می -

از همه طرف صدای راه رفتن به گوششان رسید، گیج دور خود 

 وفق نشدند.چرخیدند تا منبع صدا را پیدا کنند اما م



ی کشورهای دنیای ما رو این طلسم اونقدر ادامه خواهد داشت که همه -

 گیره.ی من در برمیتاریکی و سلطه

خوای تا به جهان حکومت همین االن هم همینطوره، تو نیزه رو می -

 افته.کنی، ولی این اتفاق نمی

 جا هم اونطور که من خواستم اتفاق افتاده.تا همین -

چرخیدند ع شد. مارن و دانا پشت به پشت هم، دور خود میصداها قط

 تا شاید چیزی ببینند.

 دانا ورد خواند ولی نتوانست جایی را روشن کند و یا چراغی بسازد.

 کنه.تالش نکن دانا، اینجا کنار طلسم جادوی روشنایی کار نمی -

ن دانا انگشترش را نگاه کرد. کامال سرخ شده بود و نوری از آن بیرو

 زد.می

 مارن. -

 مارن زیر لب گفت:

 خودت رو نشون بده. -

 من کنار توام، نزدیک به قلبت. -

دارم، جایی توی سینه برای تو من کنار قلبم شیطان رو نگه نمی -

 ندارم.



بینم و صدای ضربان قلبت رو ولی من قلب تپنده ی تو رو می -

 شنوم.می

 و بعد صدای تپیدن قلب در اطراف پیچید.

 کنه، سعی کن طلسم رو پیدا کنی.دانا اون داره با ما بازی می -

همیشه نترس بودنت رو دوست داشتم مارن، تو رو برای پسرم مثال  -

زدم. هوش، ذکاوت، شجاعت. تو مرد جالبی هستی اما به من می

 جایگاه خوبی در قلبت دادی.

 تو توی قلب من نیستی. -

زیباتری ببینی و گاهی هم به  تونستی دنیا رو جایاگر نبودم، می -

 روی دیگران لبخند بزنی و بخندی.

 خلقیات من مربوط به وجود تو نیست. -

قلب مارن فشرده شد و درد زیادی را در سینه حس کرد طوری که 

 نفسش بند آمد و روی زانوهایش افتاد.

 دانا کنارش نشست و صدایش زد. 

 نزدیک به قلبتم.ی تو بینی مارن، من درست توی سینهمی -

دوباره قلب مارن فشرده شد او زیر لب آه و ناله کرد و روی زمین 

 افتاد. دانا هراسان فریاد زد:

 مارن! -



هاست داری من رو با خودت حمل ی توام مارن، سالمن تو سینه -

 کنی. تو کمک اصلی من در نزدیک شدن به پاینکاون بودی.می

 :مارن خنجر را در دستش فشرد و گفت

 کنم.پس من کار رو تموم می -

او با تمام قدرت باقی مانده در تنش خنجر را برگرداند و به روی 

ی خود، درست باالی قلبش زد و آن را فشرد. درد در وجودش سینه

 پیچید. 

 دانا فریاد کشید و صدا زد:

 نه مارن، نه. -

بود. های گشاد شده، به تاریکی زل زده مارن با نفسی بند آمده و چشم

صدای خنده در همه جا پر شد. دانا کف دستش را روی صورت مارن 

 گذاشت و ناخواسته به گریه افتاد و گفت:

 مارن چکار کردی؟ چکار کردی؟ -

دید، زنی با لباس سفید و بلند، موهای مارن تصاویری را در ذهنش می

هایی چون دو گودال کرد، چشمآشفته مشکی که در پشتش حرکت می

 های تیز. هانی دریده و دندانسیاه، د

 زن جلو آمد و صورتش را مقابل مارن گرفت.

 شنید. مارن دیگر صداهای اطرافش را نمی



 زن با صدای وهم آلودی گفت:

رقیب، تو هرگز شیطان رو در مارن، جادوگر بزرگ، سردار بی -

ی خنجر، اجداد من هستن، مردی از عفریتها. این سینه نداشتی. سازنده

زنه، حتی یک خراش گناهی صدمه نمی، جز شیاطین به هیچ بیخنجر

 کوچیک، پس بلند شو!

ی مارن برگشت و تصاویر جای خود را به نفس به سرعت به سینه

 همان سیاهی بدو ورودشان داد. 

خنجر در قلبش فرو نرفته بود، تنها به خاطر فشار روی قلبش نفسش 

 بنده آمده بود. 

 گرفت و گفت:دست دانا را روی صورتش 

 من خوبم دانا.  -

 دانا دستپاچه گفت:

 مارن، دوست من!  -

مارن سعی کرد برخیزد. دانا دستش را زیر بازوهای او انداخت و 

 کمکش کرد. 

 صدای خشمگینی در اطراف پیچید:

 تو نمردی؟ امکان نداره.  -

 میرم، این خنجر برای کشتن شیطانینه.من با این خنجر نمی -



 

کرد به سختی خندید و حالیکه به کمک دانا کمر راست میمارن در 

 گفت:

 برای کشتن چون تویی، نه کسی مثل من. -

دانا با عصبانیت نیزه را باال برد و روی زمین زد. نورهای سرخ 

 رنگی روی زمین جریان گرفتند. او توانست ستونی را ببیند که

 

ای لباسش فقط در جایی از سالن قرار داشت، و بعد هم کسی که انته

ی تاریکی سراند تا دیده مشخص بود و عقب کشید و خود را در گوشه

 نشود. 

 دانا به سمتی اشاره کرد و گفت:

 مارن دیدمش، اونجاست.  -

 و با نیزه به آن سمت اشاره کرد که نور

 

 از نیزه بیرون زد و به آن سمت سالن خورد اما آنجا دیگر کسی نبود.

 .سالنه مارن طلسم، درست وسط -

 صدا در اطراف پیچید:



 رسه.دستت بهش نمی -

دانا دوباره با نیزه روی زمین زد. باز هم نور روی زمین دوید و 

 زوایای سالن را مشخص کرد. 

باره نیرویی مارن را به شدت از سالن بیرون انداخت و به روی به یک

 ها پرت کرد و در محکم بسته شد. پله

 م. اون نیزه رو بده به من دانا. حاال فقط من و تو موندی -

 کور خوندی.  -

 دانا چرخید تا منبع صدا را پیدا کند.

 

آمدند. با دیدن مارن همان زمان آنجل و توماس داشتند به طبقه دوم می

 به سرعت خود را به او رساندند. مارن از جایش برخاست و گفت:

 لعنتی، شیطان با دانا تنهاست. -

 باید چکار کنیم. -

رن برگشت و هر کار کرد در باز نشد. در این حین بود که صدای ما

آمد و گرز ها باال میهایی به گوش رسید. انگار که کسی از پلهقدم

داشت و صدای ها را آهسته بر میکشید. قدمآهنینی را دنبال خود می

 پیچید.پایش در راه پله می



دیدند که موجودی هر سه به پایین برگشتند و از همان باالی راه پله 

بلند قد که سر تا سر مشکی پوشیده است و از الی کتف و کمر و سر و 

 آید.ها باال میزند، از پلهصورتش آتش گداخته بیرون می

ی دوم برگشتند و دیدند که آن موجود روی سه پله ها به پاگرد طبقهآن

 کند.تر ایستاده است و نگاهشان میپایین

 بارید و صورت سیاه و کریهی داشت.ش میها و دهانش آتاز چشم

دو بال بزرگ چون بال کرکس بر پشتش داشت که روی زمین کشیده 

 شد.می

 اش را به سمت مارن بلند کرد.او انگشت اشاره

طلبد، دستش را بلند کرد و با تکان دادن مارن فهمید که او حریف می

 چهار انگشتش سمت خود اشاره کرد و گفت بیا. 

ی باقی مانده را باال آمد و همان ابتدای درشت هیکل سه پله آن شیطان

کار گرزش را باالی سر برد و خواست بر هیکل مارن فرود بیاورد. 

ها عقب کشیدند و به درون راهرو گریختند. آتش از جای برخورد آن

 کرد. شد و کف ساختمان را متالشی میگرز با زمین بلند می

ها ت و در میان تاریکی به دنبال آنآن شیطان به درون راهرو رف

گشت. مارن، آنجل و توماس در اتاقی به دیوار تکیه کرده بودند و 

 کشیدند. مارن خطاب به آنجل گفت:تندتند نفس می داشتند

که گیج یا کنم، همینگوش کن، من میرم بیرون و کمی سرگرمش می -

 خسته شد شما بهش حمله کنید. 



ین انداخت. مارن خنجر را به میان کمرش زد آنجل سرش را باال و پای

و شمشیرش را از غالف در آورد و در میان تاریکی آهسته از اتاق 

بیرون رفت. آن موجود ایستاد و نفس عمیقی کشید و با صدای 

 ترسناکش گفت:

 مقدار.  بوی کاج همه جا پیچیده، بیا بیرون جادوگر بی -

یک آن موجود رسید روی مارن شروع به دویدن کرد و وقتی به نزد

پای راستش تکیه کرد و رو به باال پرید. شمشیرش را باالی سرش برد 

 ی محکمی بر کتف او فرو آورد. گیر کردن آن شیطان، ضربهو با غافل

آن شیطان دو قدم عقب رفت و به جای خون مواد مذاب از تنش بیرون 

 زد. 

 او گرزش را باال برد و به سمت مارن پرتاب کرد. 

مارن سرش را دزدید و چرخید و با دستش چپش شمشیر را به پهلوی 

 او زد. 

 .صدای فریاد بلندش دیوارهای قلعه را به لرزه در آورد

 

در آن لحظه ایوان داشت آخرین کلید را در قفل اولین در امتحان 

کرد و جو به دیوار تکیه زده بود و در نور ضعیف چراغ داشت می

 کرد.دست ایوان را نگاه می

 ایوان با شنیدن نعره دست از کار کشید و گفت:



 این دیگه چه کوفتی بود؟ -

 جو راست شد و گفت:

 اون کلید لعنتی رو بچرخون. -

ایوان به خود آمد و با چرخاندن آخرین کلید در قفل توانست آن را باز 

 کند.

 کردی قفل خیلی وقت پیش باز شده بود.اگر از اون سمت شروع می -

 دونستم؟از کجا می باید -

 از روی خطوط. -

 کدوم خطوط؟ -

 جو قفل را از داخل حلقه بیرون کشید و گفت:

ببین روش یک خطه، روی کلید هم یک خط. این یعنی این کلید برای  -

این قفله. روی کلید بعدی دو خط وجود داره و این یعنی باید قفل دوم 

 رو پیدا کنی.

 باشه. -

داد و بوی بدی به مشامش خورد. سریع عقب  ایوان در را به درون هل

 کشید و گفت:

 لعنتی! -



جو چراغ را در دست گرفت و به درون سلول رفت. دستش را پایین 

گرفت و توانست موجوداتی را با نیم متر قد ببیند که همه از ترس و 

 لرزیدند.وحشت به هم چسبیده بودند و می

کردند. جیغ هایی کر کننده ها شروع به جیغ زدن جو جلوتر رفت و آن

 و سر سام آور.

هایش گذاشت و ایوان عصبی، ته هایش را روی گوشجو دست

 شمشیرش را به در کوبید و گفت:

 خفه شید. -

همه ساکت شدند. جو رو به ایوان کرد و به نشان تشکر سر فرود 

 آورد.

 ایوان هم به درون رفت و گفت:

 اینا چی هستن دیگه؟ -

ها و ها را نگاه کرد، حالت انگشتد و دماق دراز آنهای بلنجو گوش

 های درشت و بدن بدون مویشان را برانداز کرد و گفت:چشم

 های خاکی به وجود اومدن.اینا از وصلت پریهای سفید و جن -

 شما کی هستین؟ -

 ها تجو چراغ را نزدیک صورتشان برد. آن

 



 رسیده از روشنایی بیشتر در خود جمع شدند.

 ا جادوگرانی از سرزمین پاینکاون هستیم.م -

 آمد، زیر لب گفت:آن موجود که به نظر پیر می

 آه، سرزمین کاج های بلند. -

 و بعد جلو رفت و با تردید بدن جو را بو کشید و گفت:

 کنید؟بخش درخت کاج. ببینم شما اینجا چکار میبوی لذت -

  ی شیطان رو تصرف کردیم. شما آزادید.ما قلعه -

 ایوان سری تکان داد و گفت:

البته فعال به نظر آزادید ، اگر بتونیم توی جنگ با شیاطین پیروز  -

 بشیم.

 اش بودند جهید و گفت:آن موجود پیر سمت بقیه که به نظر خانواده

 شنیدید؟ ما آزاد شدیم، بعد از صدها سال. -

دی را ها حتی مفهوم آزااش به هم نگاه کردند. بعضی از آنخانواده

دانستند چون در همان سلول کوچک به دنیا آمده بودند و تا به حال نمی

هایی از سرزمین پدریشان ها تنها داستانهیچ چیز را ندیده بودند. آن

 شنیده بودند.

 جو گفت:



 بیایید بیرون باید بقیه رو هم آزاد کنیم. -

 ها را یکی پس از دیگریو بعد به سراغ درهای دیگر رفتند و آن

ها را در گشودند و با موجوداتی رو در رو شدند که تنها نقشی از آن

 های گریف دیده بودند.درون کتابخانه

 

دویدند تا خود را به قسمت شمالی ماریو و حوریا به سرعت باد می

 دوید.جزیره برسانند. بلز هم پشت سرشان می

او حوریا دست ماریو را گرفته بود و با منتقل کردن انرژیش به 

سرعتش را بیشتر کرده بود. بین راه شمشیر ماریو را دید، کنار آن 

 توقف کرد و گفت:

 شمشیرت رو بردار. -

ماریو لبخندی به روی او زد و با لذتی که از این دویدن برده بود، خم 

 شد و  شمشیر را برداشت که یکدفعه چیزی از پشت روی حوریا افتاد.

های گشاد شده سعی کرد با چشمحوریا شروع به تقال کرد و ماریو 

 بفهمد آنجا چه خبر است.

یک موجود بزرگ و چسبناک به حوریا چسبیده بود و داشت تمام بدن 

 برد.او را در خود فرو می



هایش او را تکه و کشید و سعی داشت با ناخنهای بلندی میحوریا جیغ

فته رفت. درد شدیدی بدنش را فرا گرپاره کند اما داشت از حال می

 بود.

ماریو به خود آمد و جلو رفت. آن موجود دستش را بلند کرد تا ماریو 

 را هم بگیرد اما ماریو با شمشیر به دست او زد.

آن موجود شیطانی شروع به نعره کشیدن کرد و ماریو بی واهمه و 

 بدون وقفه شروع به فرود آوردن شمشیر بر بدن او کرد.

 زد تا از پای َدَرش آورد. بارها و بارها بر اندام او ضربه 

هایش را زیر موجود چسب مانند روی حوریا افتاده بود. ماریو دست

 بدن او انداخت و بیرونش کشید.

 حوریا را کناری نشاند و گفت:

 حالت خوبه؟ -

 او سرش را باال و پایین انداخت و گفت:

 خوبم، جناب دانا در خطره. -

 ریم.حالت بهتر شد با هم مینگران نباش، بقیه کنار دانا هستن.  -

 برو و به سرورم کمک کن. -

تونم تنهات بذارم. چند دقیقه استراحت کنی ریم. من نمیبا هم می -

 شی.خوب می



 

مارن در حال شمشیر زدن در مقابل آن موجود جهنمی بود. موجودی 

 آورد.ای او را از پا در نمیکه اصال هیچ ضربه

 بود تا خنجر را در بدنش فرو کند. هیچ فرصت مناسبی پیدا نکرده

ی دیگری در کمر آن شیطان زد و او چرخید و همراه با مارن ضربه

 آزاد کردن نعره اش گرزش را به بازوی مارن زد.

 مارن پرت شد و به دیوار خورد و شمشیر از دستش افتاد.

چند لحظه گیج بود و بعد نفس زنان پلک گشود و دید که شیطان به 

 د. آیسمتش می

 آنجل و توماس در اتاق ایستاده بودند.

 توماس برای بار چندم گفت:

 باید دیگه بریم. -

 از پسش بر میاد.  -

 توماس با اصرار گفت:

 جناب مارن گفتن بعد از گیج کردنش بیایین کمک.  -

و خواست از اتاق بیرون برود که باز هم آنجل با دست مانع او شد و 

 گفت:



 میاد. گفتم که از پسش بر  -

توماس پس از آن چند دقیقه کلنجار رفتن با آنجل در صورت او فریاد 

 زد:

 کشه، به خودت بیا.اون داره مارن رو می -

شیطان گرزش را باال برد تا بر بدن مارن فرود بیاورد. مارن با دیدن 

ی موجود اهریمنی ی توانش را جمع کرد و از جا جهید و ضربهاو همه

 به خطا رفت.

 ختمان متالشی شد و خاک و سنگ به همه جا پاشید.کف سا

ی دیگر در مارن نفس زنان شمشیرش را برداشت و سریع یک ضربه

 کمر شیطان آتشین زد.

شیطان عصبانی و گداخته تر از قبل چرخید تا با گرزش ضربه بزند 

زمان با فریاد بلندی که کشید شمشیرش را اما در همان حین توماس، هم

ای داغ ان فرود آورد و دست او را قطع کرد و گدازهروی ساعد شیط

 از آن به بیرون فوران کرد و صدای نعره اش قلعه را برداشت. 

 

دانا اما خود را به ستونی که طلسم بر آن قرار داشت رساند. تندتند 

 کشید و دهانش به شدت خشک شده بود.نفس می

 ترسیدی؟ بدون مارن بدون همراهانت؟ -



 ترسه تویی.ترسم، کسی که میمیمن از تو ن -

 صدای خنده سالن را پر کرد:

 ترسم.من؟ من از انسان نمی -

 کردی.ترسیدی خودت رو توی پس توهای تاریکی قایم نمیاگر نمی -

ها از ترس شیم، اگر ظاهر بشیم شما انسانما از ترس اینجا قایم نمی -

 میرید. می

 م. ترسمنی که قاتل شیاطینم از تو نمی -

دانا آهسته دستش را روی ستون کشید. با تماس رکاب انگشترش با  

 ی روی ستون قرمز شدند.های برجستهستون نوشته

 ها را خواند:دانا آن

روزی که تاریکی بر آمد و مرگ خورشید فرا رسید و روزی که 

گاه که ها مردند و از سبز به سیاهی رسیدند و آندرختان و خوشه

های مرده فرا گرفت و امیدها، ناامید شدند راِه را آب دریاهای پاکیزه

 آمده را بازگرد.

 دانا متعجب زیر لب گفت:

 بازگرد؟! همین؟ -

 ی کریه دوباره برخاست.صدای خنده



غیر از این منتظر چی هستی دانا؟ اینجا سرزمین ماست، سرزمین  -

داشتن شیاطین و جادوگران. تو از پس برداشتن طلسم بر نمیای. راه بر

دونم، یک شرط هم برای این کار دارم. نیزه رو طلسم رو فقط من می

 بذار اینجا و برگرد به سرزمینت.

ی مردم گردونم و همهدارم، خورشید رو بر میمن طلسم رو بر می

 کنن.دوباره با خوشحالی زندگی می

امکان نداره شیاطین به قولشون وفادار بمونن. چطوره شرط رو  -

  عوض کنیم؟

 چطوری؟  -

 تو طلسم رو بردار، من نیزه رو به تو میدم.  -

رفت و ای که روی اعصاب او میصدای خنده در همه جا پیچید، خنده

 داد. آزارش می

دانا آهسته روی پایش ایستاد و دید که روی ستون یک سنگ بزرگ 

 مربع شکل قرار دارد.

کرد. با نیزه روی آن زد و نوری قرمز رنگ صفحه را روشن 

های روی پایه بر روی تخته سنگ هم حکاکی شده بود و سوزنی نوشته

سنگی هم در وسط آن فرو رفته بود و دود غلیظی از سوراخ کوچک 

رفت و از سقف که شد. همان دود باال میوسط تخته سنگ بلند می

 رفت. قسمتی از آن به شکل دایره برداشته شده بود بیرون می



به سرعت از کنار دانا رد شد و او را روی باره آن موجود به یک

زمین پرت کرد. یک پر از پرهایش به بازوی او خورد و بازویش را 

 پاره کرد. 

 دانا از درد فریاد کشید و در خود پیچید.

 

های های بزرگش را گشود. بالآن شیطان از درد دور خود پیچید و بال

 سیاه چون شب، بزرگ چون دشت. 

پشت به او حمله کرد و آن شیطان با یک نیم چرخش توماس دوباره از 

 تیزی پرهایش را بر بدن توماس فرود آورد. 

اش توماس به عقب پرتاب شد و به دیوار خورد و بدن پاره پاره

 خونریزی گرفت. 

لرزید و بغض های توماس و مارن، آنجل به خود میاز صدای ناله

 کرده بود. 

ه کمک آن ایستاد. فریاد کشید و مارن شمشیرش را روی زمین زد و ب

 به سمت آن هیوالی دهشتناک هجوم برد. 

هایش را سمت او نشانه گرفت، مارن خود را روی شیطان بال

ها از روی یک زانوهایش سراند و سرش را عقب کشید. بال

ی محکمی سانتیمتری صورت او عبور کردند. او با شمشیرش ضربه

  به ران شیطان زد و آن را شکافت.



خنجر را کشید تا به پای دیگر او بزند اما شیطان پایش را پس کشید و 

 ی محکمی در سر مارن زد و او را به دیوار کوبید. ضربه

 مارن روی زمین پرت شد و خنجر هم از دستش افتاد. 

گیج شده بود و دیدش تار بود، در آن تاریکی و با آن دید تار شبیه به 

 های کور بود. انسان

دای فریاد دانا را شنید. خسته و زخمی از ضرباتی که آن مارن ص

شیطان به او زده بود سر بلند کرد و خود را به سختی روی زمین 

 کشید و گفت:

 طاقت -

 

 بیار دانا، دارم میام.

 اما حتی رمقی برای خودش هم نمانده بود.

توماس با برخورد پرهای تیز بدن آن شیطان بالدار خونریزی شدیدی 

کشید تا شاید به نگاهش به مارن بود که خود را روی زمین می داشت و

 خنجر برسد و بعد به کمک دانا برود.

چاره و ضعیف توماس در هیچ کجای زندگیش مارن را تا این حد بی

ندیده بود. او همیشه چون کوه محکم و استوار بود و این حال مارن 

 های توماس آورد.اشک را به چشم



 شد، خنجر هم از او دور بود. شت به او نزدیک میشیطاِن غضبناک دا

مارن دستش را دراز کرد تا به خنجر برسد اما رمقی برای تکان 

 خوردن نداشت.

 توماس فریاد کشید:

 پاشو مارن داره میاد. -

 صدای فریاد توماس لرزه بر اندام آنجل انداخت.

 نگاه مارن سمت شیطانی رفت که آهسته و غضبناک با دست و پای

 آید.زخمی سویش می

پلک بست و آن را سمت خنجر باز کرد. نفسش را آهسته فوت کرد. 

 گرد و خاک دورش از نفسش بلند شد.

زد. با همان دید تار و بی رمق کسی را مقابل خود دید. به او لبخند می

 گفت:

 دانا! -

او دستش را روی خنجر گذاشت و آهسته سمت مارن هولش داد و 

 گفت:

ن، اون داره میاد، دانا به کمکت احتیاج داره، امروز روز پاشو مار -

 مردن تو نیست.

 کشید فریاد زد:توماس با زجری که می



 بلند شو مارن بهت رسید. -

ی خنجر را آمدند، مارن با دست لرزان دستهدر آن لحظاتی که کش می

ی آرام و دوست داشتنی که لبخند متینی بر گرفت و خیره به آن چهره

 اشت، گفت:لب د

 دانیال! -

 پاشو مارن.  -

 و رو به شیطان کرد. 

آورد این بار کار مارن تمام شیطان گرزش را باال برد و اگر فرود می

 بود. 

صدای جیغی در فضا پیچید و آنجل شمشیرش را محکم در پشت 

 شیطان فرو کرد. 

شیطان نعره زد و گرز از دستش افتاد. سریع چرخید و پنجه اش را در 

 م آنجل فرو کرد و او را به سمت دیگر سالن پرتاب کرد. شک

مارن با دیدن آنجل از جا خیز برداشت و با آخرین نیرویش به هوا پرید 

 و خنجر را در گردن آن شیطان فرو کرد. 

شیطان نعره بر آورد و تمام آتش درونش خوابید. بدنش چون سنگ 

 د.سفت شد و یک ثانیه بعد همچون خاکستر از هم پاشی



توماس سرش را به دیوار تکیه زد و خندید. با حال خراب زیر لب 

 گفت:

 حرومزاده.  -

مارن خنجر را که روی زمین افتاده بود برداشت و خود را به توماس 

 رساند. 

 توماس، حالت چطوره؟  -

 خوبم، ببین آنجل حالش چطوره؟ -

 

 مارن خود را به آنجل رساند و او را در آغوش کشید و گفت:

 آنجل، حالت خوبه؟ -

 آنجل لبخند بی رمقی زد و گفت:

 خوبم، بهتره برید کمک دانا. -

های عمیق روی شکم آنجل هراسان و دستپاچه مارن با دیدن سوراخ

 گفت:

 اوه خدای من، اوه خدای من! تو بدجور زخمی شدی. -

 های لرزان گفت:آنجل با دست سرد، دست مارن را گرفت و با لب



 این نگرانی نیستم، برید کمک جناب دانا لطفاً.من مستحق  -

 گی آنجل؟چی داری می -

آنجل دست مارن را محکم گرفت و نفس عمیقی با دهان بسته کشید. 

 اش بیرون فرستاد و گفت:نفسش را آرام و در چند مرحله از سینه

 من رو ببخش. -

 .آنجل! تو حالت خوب نیست، هذیون میگی -

گویی اون پیرزن و به کمکت نیومدم. من پیش من صدای تو رو شنیدم -

رو باور کردم و به شما شک کردم. من از نفرتی که به قلبم رسید 

 نجنگیدم. این خیانت من رو ببخشید.

فهمید رو به توماس کرد. توماس سر مارن که حرفهای آنجل را نمی

فرود آورد. مارن سر او را روی پایش گذاشت و لباسش را از تن 

 شید و روی زخم او گذاشت و فشرد و گفت:بیرون ک

 گویی؟کدوم پیش -

 کنید.شید ولی با کس دیگه ازدواج میاینکه شما به من نزدیک می -

 مارن متأسف سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

 اوه خدای من. -

 و بعد خم شد و پیشانی آنجل را بوسید و آهسته در گوش او گفت:



 کنیم.هم خیانت نکردیم و نمیمن و تو هیچوقت به  -

 های مارن را فشرد و گفت:آنجل انگشت

 ترسم.من می -

کنم خونریزیت بند تا من اینجام از چیزی نترس. یه راهی پیدا می -

 بیاد.

ترسم که توی دنیای دیگه هم خوشبخت ترسم. میمن از مرگ می -

 نباشم.

 افته.نترس آنجل، هیچ اتفاقی نمی -

از جا بلند کرد و کنار توماس گذاشت. سر آنجل را روی مارن آنجل را 

پاهای توماس گذاشت و دست توماس را گرفت و روی پیراهنش 

 گذاشت و گفت:

 فشار بده. میرم چیزی بیارم که خونریزیتون رو بند بیاره؟ -

 چی؟ -

 دونم، ولی باید برم.نمی -

د، برید کمک ، صدایی از دانا نمیااستجناب مارن، کار ما تموم شده -

 اون.

 مارن مشتش را روی زمین زد و فریادی از خشم بر آورد.



 

کردند و پس از آزاد کردن تمام جو و ایوان به سرعت درها را باز می

 ی باال هدایت کردند.ها را به طبقهزندانیان، آن

دانستند با نعره هایی که شنیده بودند اصال حال خوبی نداشتند و نمی

 اتفاقی در حال رخ دادن است. باالی سرشان چه

ها را به ی باال بردند و در را باز کردند و آنزندانیان را به سالن طبقه

 حیاط قلعه فرستادند.

در این حال بود که ماریو و حوریا سوار بر بلز از راه رسیدند. با  

 دیدن آن موجودات عجیب و غریب ماریو پرسید:

 اینجا چه خبره؟ -

 اند گفت:ها زندهکرد آنکر میایوان که خدا را ش

اینا اُسرای شیاطین. مردم جزیره که صدها ساله توی سرداب قلعه  -

 زندانین.

 جو گفت:

 کنم درگیری شدیده.بیایین بریم باال، فکر می -

 مارن بیرون دوید و با دیدن اوضاع گفت:

 خدای من، اینجا چه خبره؟ -



 افرادش خوشحال از دیدن او گفتند:

 مردم اسیر... هااین -

 مارن به میان حرف جو پرید و گفت:

این مهم نیست، توماس و آنجل به شدت زخمی شدن، نیاز به مرهم  -

 داریم. باید زخمهاشون رو ببندیم واگرنه دووم نمیارن.

حوریا که کار ماریو را دیده بود، غیب شد. در کسری از ثانیه غیب 

 خزه برگشت.شد و چند لحظه بعد با یک بغل برگ درخت و 

 مارن کالفه گفت:

 خواییم حوریا، نه علف.مرهم می -

 ماریو گفت:

برگ و خزه های جزیره قدرت شفابخشی دارن. اونا خونریزی رو  -

 بند میارم. روی بلز امتحان کردیم و اون االن خوبه.

حوریا برگ و خزه ها را با قدرت ماوراییش به مرهم تبدیل کرد و آن 

 یخت.را در دستان مارن ر

 ی افراد به درون رفتند. جو خطاب به مردم گفت:مارن و بقیه

 اینجا بمونید و اگر خطری شما رو تهدید کرد فقط فریاد بزنید. -



ی دوم رفتند، مارن و ایوان مشغول مالیدن مرهم به جای وقتی به طبقه

 های آنجل و توماس شدند.زخم

 حالی خطاب به ماریو گفت:توماس با بی

 ای.حالم زندهخوش -

 امیدوارم تو هم زنده بمونی دوست من! -

 توماس سر تکان داد و از خستگی و درد پلک بست.

 

دانا در همان زمان به خاطر فریادهای پی در پی دوستانش دستپاچه 

 شده بود.

خوای هر چه زودتر میرن و تو نمیدوستات دارن یکی یکی می -

 تصمیم بگیری؟

گردی و ات بر میهیچ آزاری. تو به خانوادهبدون هیچ دردی و بدون 

 ها.ی سرزمینخواییم و خورشید هم به همهما هم به چیزی که می

دید و عقلش دانا که مضطرب شده بود و خود را بدون مارن هیچ می

دانست چه تصمیمی بگیرد و  برای همین طی کرد، نمیدرست کار نمی

 وی طلسم زد.یک تصمیم عجوالنه نیزه را باال برد و ر

 طلسم به پنج تکه تبدیل شد و در هم شکست اما هیچ اتفاقی نیفتاد.



آورد. تا قبل از آن بدون صدای خنده در اطرافش پیچید. داشت کم می

 دید.دانیال و حاال هم بدون مارن خودش را هیچ می

لرزید، طعم دهانش گس شده بود و اعصابش متشنج شده بود. بدنش می

 کمی آب داشت. نیاز به نوشیدن

با شنیدن فریادها و نعره های پی در پی حالش بدتر شد. ته نیزه را 

هایش آن را فشرد. سرش را پایین گرفت و زمین گذاشت و با دست

 هایش را بست و با خود گفت:چشم

چکار کنم خدایا؟ تو راهی به من نشون بده. نذار امید مردم نا امید  -

 بشه. من که بدون لطف تو هیچم.

 صدای معترض شیطان برخاست و گفت:

 تو با خدات در حال مناجاتی؟ تصمیمت رو بگیر تا نکشتمت. -

دانا پلک باز کرد و با وجود دردی که در بازویش داشت با نیزه و 

خواند به گوشه و کنار سالن نورهایی شلیک همراه با وردی که می

 ها به آن شیطان خورد.کرد که یکی از آنمی

کشید و از سقف روی زمین افتاد. دانا به او امان نداد و به او فریاد 

پیچید کم به او نزدیک شد. شیطان در خود میحملههایش ادامه داد و کم

 و با نیرویش به دانا حمله کرد.

دانا ورد خواند و سپر دفاعیش را تشکیل داد. شیطان از جایش 

ه پرواز شد ببرخاست و با بدنی که از عصبانیت داشت مشتعل می

 درآمد.



 دانا زیر لب ورد خواند و نیزه را در دست راستش گرفت

باره مسیر پرواز شیطان را نگریست و هدف گرفت. شیطان به یک

 مسیرش را عوض کرد و چون اژدهایی آتشین به سمت دانا آمد.

 دانا فریاد زد:

 ات.بیا بگیر، اینم نیزه -

دن متوقف شود و نیزه را که شیطان بخواهد از پرواز کرو قبل از این

با دست بگیرد، نیزه به صورتش خورد و صدای فریادی جهنمی و کر 

کننده، نه تنها در قلعه بلکه در جزیره پیچید. در کمتر از چند ثانیه 

شیطان متالشی شد و خاکستری سیاه رنگ از او جاماند و نیزه در 

 دیوار فرو رفت.

، همه مات این فریاد بلند مارن، همراهانش و مردم جزیره، خوب و بد

 شدند و به هم نگاه کردند. 

 مارن زیر لب گفت:

 یعنی چی شد؟ دانا شیطان طلسم گر رو کشت؟  -

 ماریو گفت: 

 شاید.  -

 دانا رفت و نیزه را برداشت و به کنار میز سنگی طلسم برگشت.

 زیر لب گفت:



بازگرد! کجا برگردم بدون از بین بردن طلسم؟ دستش را روی  -

قطعات سنگی کتیبه کشید. نوری در میان کلمات و اشکال به وجود آمد 

و قطعات کتیبه دوباره به هم چسبیدند. دانا به اشکال دریا و درختان و 

های نورانی خورشید نگاه کرد و فلش های برگشت کنارشان. به نوشته

 هایش را روی کتیبه کشید.شده نگریست و انگشت

 ، باز گرد، بازگرد.زیر لب تکرار کرد، بازگرد

 های روی کتیبه را خواند.دانا دوباره نوشته

 روزی که تا

 

ریکی بر آمد و مرگ خورشید فرا رسید و روزی که درختان و 

ها مردند و از سبز به سیاهی رسیدند و آن گاه که دریاهای پاکیزه خوشه

 های مرده فرا گرفت و امیدها، نا امید شدند.را آب

اش کشید و را خواند، با تعجب دستش را روی چانه دانا دوباره همین

نشست. دستش را روی ستون کشید و کلمات حکاکی شده را که نور در 

 .میانشان پیچیدخواند

 و در پایانشان نوشته بود:

 راِه آمده را باز گرد!

او متوجه شد فرق طلسم نوشته شده بر کتیبه با ستونی که زیر آن بود، 

 در همین کلمات بود.



 ند مشت به در خورد و مارن و بقیه صدایش زدند.چ

 داد.ی فکر کردن را به او نمیداد و اجازهصداها آزارش می

 فریاد زد:

 من حالم خوبه، فقط ساکت باشین. -

 مارن به بقیه نگریست و متعجب گفت:

 یعنی واقعا حالش خوبه؟ -

هایش را سمت طلسم دانا با دست لب زیرینش را فشرد و بعد دست

 گرفت.

 هایش بیرون زد و گفت:نور آبی رنگ از انگشتر و دست

های مرده را دریاهای روزی که نا امیدی، امید شد و آنگاه که آب -

 پاکیزه فرا گرفت...

طوفانی به پا خواست و امواج دریا در اطراف جزیره به تالطم افتادند. 

 طوفان پیش رفت و به تمام کشورها رسید، درختان به شدت تکان

های بلند در تمام کشورها به گوش خوردند و صدای رعد و برقمی

 مردم و موجودات رسید. نزدیک صبح بود و همه از خواب برخاستند.

از این طوفان و رعد و برق عجیب ترسیده بودند. همه از قصر و 

هایشان بیرون زده بودند و حالت ناآرام آسمان را پس از ها و خانهقلعه

 کردند.اشا میها سکون تمسال



 دانا ادامه داد:

های مرده از سیاهی به سبزی رسیدند و و روزی که درختان و خوشه -

 روزی که تاریکی فرو نشست و خورشید بر آمد.

 

خورد و طلسم را فرا گرفته بود. فقط باد نور از دستان دانا به کتیبه می

 هایش را پس کشید.وزید و اتفاقی نیفتاد. دانا دستمی

دفعه صدای سایشی شنید. سر بلند کشید و سر به زیر انداخت. یکآهی 

کرد و دید سوزن در حال بیرون آمدن است. سوزن از داخل سوراخ 

خواست قطع شد. بیرون آمد و روی کتیبه افتاد و دودی که از آن بر می

 با قطع شدن دود کتیبه منفجر شد و به هزاران تکه تبدیل شد.

د تا زخمی نشود. با منهدم شدن کتیبه باران دانا صورتش را برگردان

 شروع به بارش کرد.

 درب سالن هم خود به خود باز شد و مردان به درون هجوم آوردند.

در پاینکاون هم باران شدیدی باریدن گرفت و همه تماشاگرش شده 

 دانست.بودند و هیچکس علتش را نمی

 ا فریاد زد و گفت:مارن به کنار دانا آمد و بازوهای او را گرفت. دان

 آخ، دستم. -

 تو حالت نیست.  -



ام. خیلی خوابم میاد و نه، خوبم. فقط یه کم بازوم زخم شده و خسته -

 ها بخوابم.خواد ساعتدلم می

 شیطان... -

 کشتمش مارن، با نیزه. -

 و طلسم. -

 باطلش کردم، از بین رفت. -

بارید و باران میی درون سقف نگریست. مارن آسمان را از دایره

 هنوز تاریک بود.

 ولی هنوز تاریکه. -

 شه با رسیدن صبح.درست می -

ی پایین برگشت. اُسرا را داخل قلعه پناه دادند مارن همراه بقیه به طبقه

 تا از باران در امان باشند.

 دانا کنار آنجل و توماس نشست.

 آنجل با حال خراب گفت:

 طلسم از بین رفت؟ -

 رفت. -



 چرا هنوز تاریکه. پس -

 ی دیگه.باید منتظر صبح بشیم فقط چند دقیقه -

 آنجل نفس عمیقی کشید و پلک بست. دوباره رو به دانا کرد و گفت:

 تو مراقب مارن هستی؟ -

 دانا بغض کرده لبخند زد و گفت:

 نه! -

 چرا؟ -

 چون تو هستی و چون من خودم هم به مراقبت شما دو نفر نیاز دارم. -

 نکن دانا. رهاش -

 هرگز. -

 های خشکیده زیر لب گفت:آنجل با نگاه بی رمق و لب

 مارن. -

 دانا چشم گرداند و او را ندید. صدا زد:

 ایوان! -

 بله. -



 جناب مارن رو صدا کنید. -

 بله سرورم.  -

 هایش گرفت و گفت:ایوان رفت و دانا دست آنجل را میان دست

 کنیم.از این به بعد در آرامش زندگی می -

 حتما مرد بزرگ. -

 ی چشمش چکید و گفت:دانا لبخند زد ولی اشک از گوشه

باید توی ازدواج من ساقدوش عروس بشی، من هم در ازدواج تو  -

 ساقدوش داماد میشم.

آنجل با صورت سفید شده از درد آهی کشید. توماس پلک کشود و 

 صورت او را نگریست.

های راست تکان داد. دانا لبرو به دانا کرد و سرش را به چپ و 

 لرزان از بغضش را روی هم فشرد و توماس سرش را به دیوار داد.

 آنجل به سختی گفت:

 حرف بزن. -

 و بعد چند بار سرفه کرد و خون باال آورد. 

ریخت. حرف هایش بی صدا از پی هم میدانا با دیدن حال آنجل اشک

 زدن برایش سخت بود. نفس عمیقی کشید و گفت:



کنم همسر تو باید تو موهای بیانکا رو برای من ببافی و من کمک می -

 های زیبایی بپوشه.لباس

ها رساند و خسته آنجل آه عمیق دیگری کشید. مارن خود را به آن

 گفت:

 بله؟ -

ی دانا نیمه دانا دست آنجل را رها کرد و برخاست. مارن با دیدن چهره

 جل زانو زد و گفت:جان شد. دانا از او گذشت و کنار آن

 بانو آنجل. -

 آنجل پلک گشود و آرام گفت:

 من ببرید بیرون. -

 ولی بیرون هوا سرده. -

 کنم.خواهش می -

 تو حال مساعدی نداری. -

ای داد. انگار توماس دستش را به سختی بلند کرد و به مارن اشاره

 توماس چیزهایی فهمیده بود.

یر بدن آنجل انداخت و هایش را زمارن سر فرود آورد و دست

 های نیمه جانش سبرخاست. او راه افتاد و آنجل از الی پلک



 

ر و صورت زخمی و گرد و غبار نشسته ی مارن را نگاه کرد. ماریو 

با پتویی مندرس از یکی از اتاق ها بیرون آمد و آن را روی بدن آنجل 

 کشید و مرتبش کرد تا مبادا سردش شود.

یکی یکی پایین رفت و وارد سالن شلوغ شد. از  ها را آهستهمارن پله

میان موجودات عجیب و غریب با قدها و هیکل های متفاوت عبور 

 ها جلو رفت و ایستاد.کرد و از در بیرون رفت. تا کنار پله

آنجل در آغوش مارن بارش باران را نگریست و در سکوت به صدای 

حال غمزده پشت  آواز آن گوش فرا داد. دوستان و همراهانش هم با

سرشان در سالن میان جمعیت ایستاده بودند و آن دو را تماشا 

 کردند.می

 آنجل نفس عمیقی کشید و ناله گون زیر لب گفت:

 دوستت دارم مارن. -

 مارن با صدایی که تن سنگین و دردمندی گرفته بود گفت:

 من هم همیشه تو رو دوست داشتم آنجل. -

اشت. باران بر تن آن دو بارید و چند لحظه ی اول قدم گذو به روی پله

 های آنجل به شماره افتاده بود.بعد شدتش کم و کمتر شد. نفس

کم هوا روشن بارش باران قطع شد و انوار آفتاب بر جزیره تابید. کم

 شد. مارن گفت:



 شه.کنه. هوا داره روشن میآنجل نگاه کن، آفتاب داره طلوع می -

د و چند لحظه بعد آفتاب باال آمد. آنجل زیر و او را سمت شرق گردان

 لب گفت:

 زیباست، درست مثل عشقی که به تو داشتم. -

مارن نگاهش را از آفتاب گرفت و به صورت آنجل داد. دست آنجل بی 

هایش رو به خورشید طالیی باز ماند اما حس شد و کنارش افتاد. چشم

 دیگر جانی در تن نداشت.

 مارن ناباور صدا زد:

 آنجل. -

 اما جوابی نشنید. دوباره صدا زد:

 آنجل! -

 اش لرزید.های مردانهو بغضش شکست و برای اولین بار شانه

 روی زمین زانو زد و آنجل را در آغوش کشید و بی محابا گریه کرد.

مردی که برای از دست دادن بهترین عزیزانش اشک نریخته بود، حاال 

در کنارش قد کشیده و رشد  برای آنجل دوست داشتنیش، دختری که

 کرد و گریه سر داد.قراری میکرده بود به شدت بی

هیچ صدایی از کسی در نیامد. هیچکس در آن جمع با دیدن آفتاب 

 شادی نکرد.



 حتی توان جلو رفتن و دلداری دادن هم نداشتند.

هایش دانا هم به دیوار تکیه کرده بود و در حالی که اشک از چشم

 ار آفتاب را که به درون قلعه سرک کشیدند را نگریست.ریخت، انومی

ای که از اتاق مقابلش دیده وقتی سر بلند کرد، دید توماس به پنجره

 شد، خیره شده است.می

 او زیر لب گفت:

 پاینکاون غرق در نور و شادی شد. از تو ممنونم دانا.  -

زانو  و سرش روی سینه افتاد. دانا زانوهایش را جمع کرد و سر بر

 گذاشت و از صمیم قلب گریه کرد.

ها هایشان بودند و با جادو برگ گلمردم پاینکاون همه بیرون از خانه

رقصیدند و شور و شعفی ناگفتنی در کردند، میرا به هوا پرتاب می

 زد.شان موج میبین

 

اش از باالی قلعه آفتاب و شادی اهالی قلعه شاه سایرن همراه با خانواده

گر بود. آنا در حالی که دستش را دور کمر پدرش انداخته بود نظارهرا 

 گفت:

 اونا موفق شدن. -

 درسته. -



 شاه سایرن گفت:

 ها هستن.اونا الیق بزرگترین پاداش -

 زد اما عمق نگاهش نگرانی غریبی موج میزد.جوانا لبخند می

 آنا دید که اِورت بیانکا را بر پشت اسب خود سوار کرد و رفت.

 شاهزاده جرجیس گفت:

پدر! چطوره امروز رو به عنوان روز یاد بود در تاریخ ثبت کنیم و  -

 هر سال این روز رو جشن بگیریم؟

 کنیم.حتماً پسرم... امروز اعالم جشن می -

 

 فصل آخر.

 

دانا، مارن، ماریو، ایوان، جو و حوریا به کمک جادو در حال 

 ساکنین جزیره بودند. های بسیار قدیمیبازسازی قلعه و خانه

ها را به حالت اول همه جا را درست کردند و مکان زندگی آن

 برگرداند.

 ای هم گریختند.شیاطین باقی مانده را کشتند و عده



دریای شیطان عقب رانده شد و دریای فرشتگان در اطراف جزیره 

 جان گرفت.

شان هایپس از اینکه همه چیز حاضر شد، ساکنین جزیره را در خانه

اسکان دادند و مارن یکی از همان اسرا را به طور موقت برای 

 پادشاهی بر جزیره، برگزید.

 آن موجود کوتاه قامت لبخندی به روی دانا زد و گفت:

 شیم.ما منتظر بازگشت شما می -

دانا لبخند زد و در مقابل او سر فرود آورد. وقت سر بلند دید که تمام 

اند و در مقابلش سر تعظیم فرود مع شدهمردم جزیره در حیاط قلعه ج

 اند. آورده

دو روز پس از شکستن طلسم مارن و افرادش به اتفاق دانا عزم سفر 

 کردند. 

ای مردم جزیره اجساد دوستانشان را که در آن مواد جامد قهوه

های گل تا شد، با احترام به دوش گرفتند و در زیر شاخهداری مینگه

 کشتی بدرقه کردند. 

 همه سوار کشتی شدند و اجساد را روی هم چیدند.

مارن پشت سکان قرار گرفت و کشتی را به حرکت در آورد. بقیه هم 

دادند، برای مردم جزیره که با شادمانی برایشان دست تکان می

 هایشان را در هوا تکان دادند. دست



ساعتی بعد وسط دریا بودند و از روشنایی روز و آبی بیکران دریا 

 بردند. ذت میل

مارن اما هنوز هم در سکوت، پشت سکان ایستاده بود و داشت به 

 کرد. کسانی که از دست داده بود، فکر می

بهترین دوستانی که با جان و دل جنگیده بودند تا مأموریت را به پایان 

 برسانند. 

سوخت که انتظار از دست اما بدتر از همه ته دلش برای کسی می

ی خودش نداشت، کسی که اگر در آن لحظه نبود، حاال جنازهدادنش را 

 ای دفن شده بود.ی جامد قهوهبه جای او در آن ماده

سرش را پایین گرفت و آه کشید. سکان را فشرد و سعی کرد بر دردی 

 پیچید، غلبه کند.که در قلبش می

 دانا، رویش را چرخاند و حال مارن را دید. حتی توانایی دلداری دادن

به او را نداشت. نگاه دردمندش را دوباره به دریا داد و ترجیح داد او 

 را به حال خود رها کند.

 دانست در این لحظات چیزی جز تنهایی التیام بخش حال او نیست.می

 

                           *** 

 



درخشیدند. هوای دریا هوای ها در آسمان مینیمه شب بود و ستاره

 وزید.کرد میسیم مالیمی که روح را نوازش میخنکی بود و ن

 مارن سکان را جادو کرد تا در مسیر مشخصی کشتی را هدایت کند. 

 رسیدند. تر به مقصد میکشتی سرعت گرفته بود و باید هر چه سریع

ی افراد روی عرشه خوابیده بودند و کسی رغبتی به خوابیدن در همه 

 های زیرین کشتی را نداشت. اتاق

ای بر فراز ای بسته بودند و حوریا چون گربهها را در گوشهاسب

 سکویی خوابیده بود. 

چندمین شب بود که مارن در این سفر نخوابیده بود، اما نه احساس 

 آلودگی. کرد و نه حتی خوابخستگی می

 او رفت و برای خود نوشیدنی در لیوان ریخت. 

دیوارهای آن به دریا خیره ی کشتی رفت و با تکیه بر بعد هم به لبه

 شد. 

دادند و تک تک خاطرات یاد و خاطرات آنجل در ذهنش جوالن می

 کودکی تا جوانیش را نزد خود به خاطر آورد. 

آرزوی آنجل که بارها آن را به زبان آورده بود، شنا کردن در 

 رودخانه زیر نور طالیی خورشید بود. 



نی به گلوی مارن افتاد و آرزویی که به حسرت تبدیل شد. بغض سنگی

هایش را روی هم فشرد تا بر اش حس کرد. لبدرد شدیدی را در سینه

هایش به شدت و احساساتش غلبه کند اما دیگر کم آورده بود. اشک

 هایش بیرون زد.فشار از چشم

 صدا نیست.های بیانگیزتر از این گریهو هیچ چیز در دنیا غم

 د:سرش پرسیکمی بعد کسی از پشت

 رسیم؟جناب مارن، کی می -

ی لیوان را در دستش فشرد و دست چپش را که مشت کرده مارن دسته

 هایش کشید و با صدایی که سنگین و گرفته بود، گفت:بود، زیر چشم

 رسیم. پس فردا صبح به خشکی می -

ی مارن ماریو با لیوان دستش جلو رفت و بدون نگریستن به چهره

 گفت:

های طبیعته. شنگی هستن، ندیدنشون از دست دادن زیباییهای قستاره -

تونه همچین دونست یه بچه واقعا میها رو ندیدیم، کی میها ستارهسال

 طلسمی رو برداره!

 اون پسر شجاعیه.  -

ی پاینکاون رو تونه آیندهخیلی زیاد، توی این سفر فهمیدم اون می -

 روشن کنه. 



 امیدوارم اینطور باشه.  -

 ماریو یک جرعه از نوشیدنیش را نوشید و گفت:

جناب مارن، توی این سفر خیلی به شما سخت گذشت، اما من مثل  - 

کنم، شما برای پاینکاون از همه همیشه به بودن کنار شما افتخار می

 چیزتون گذشتین. 

 من فقط وظی -

 

پایان ام رو در قبال درخواست پدرم انجام دادم. اینکه به هیچ وجه تا فه

 طلسم جادوگر رو تنها نذارم. 

 ماریو سر فرود آورد. مارن یک جرعه نوشیدنی، نوشید. ماریو گفت:

 اجازه دارم سؤالی بپرسم؟ -

 مارن سکوت کرد، برای همین ماریو به خود اجازه داد و پرسید:

 ریم؟چرا به سمت سرزمین پریان می -

 مارن نفس عمیقی کشید و گفت:

 رقم زده میشه، باید دانا رو به اونجا ببرم.  در اونجا سرنوشتی -

 سرنوشت چه کسی؟  -



 دونم. شاید من شاید هم شاهزاده دایان، درست نمی -

 یی مارن خبر داشت، دستش را روی شانهماریو که از گذشته

 

 او زد و گفت:

امیدوارم هر سرنوشتی که هست جز لبخند چیزی به همراه نداشته  -

 باشه. 

 ی مارن را فشرد و به سر جایش برگشت. ماریو شانه

ها بود. در سکوت به آنچه در پیش داشت نگاه مارن به دور دست

 اندیشید.

 

* 

زمانی که به نزدیکی ساحل پریها رسیدند، مارن خطاب به دوستانش 

 گفت:

رسیم و باید به بهتره دوش بگیرید و لباس مرتب بپوشید. به زودی می -

 م. دیدار پادشاه پریان بری

های شیرین دوش گرفتند و خود را مرتب همه یکی یکی با آب بشکه

 کردند. 



 های تمیز پوشیدند و خود را به زیباترین شکل آراستند. لباس

 اش را پوشید. مارن هم نفر آخر دوش گرفت و لباس رزم همیشگی

ها را باالی سرش بست و بقیه موهای بلندش را شانه کشید و نصف آن

 هایش رها کرد. را روی شانه

وقتی به مقصد رسیدند مارن کشتی را به کنار ساحل هدایت کرد. لنگر 

های دیگر متوقف کرد. مردم انداخت و کشتیش را در کنار کشتی

 کشیدند.سرزمین پریها به پیشوازشان آمدند و برایشان هورا می

انداختند و منتظر ورود مردان بزرگ پاینکاون ها را به هوا میگل

 بودند.

 مارن خطاب به دانا گفت:

 پوشی؟چرا ردای جادوگریت رو نمی -

 دانا لباس رزمش را نگاه کرد و گفت:

 پسندم.این رو بیشتر می -

 مارن سر فرود آورد و گفت:

 خوبه. -

دانا نگاهش را سمت ساحل پریها گرداند و به مردمی که در حال شور 

 و شادی بودند نگریست.



 لبخند زد و گفت:

ونا تو رو دوست دارن، احتماال حضورت در گذشته رو توی ا -

کشورشون از خاطر نبردن و حتی از شجاعتت و جنگ آوریت 

 های زیادی شنیدن.داستان

دانست او هنوز مارن چند لحظه صورت جوان دانا را برانداز کرد. می

هم باید خیلی چیزها یاد بگیرد، اما برای پخته شدنش به زمانی طوالنی 

 داشتند. نیاز

 با این حال دوست داشت آخرین درسش را هم به او بیاموزد.

کرد پس از بازگشت به پاینکاون شاید دیگر هیچوقت احساس می

آید. این حس، فهمید این احساس از کجا میهمدیگر را نبینند. حتی نمی

های بد این چند وقت اخیر به حس درستی است یا فقط به خاطر اتفاق

 است. آن گرفتار شده

 دانا.  -

 دانا رو به مارن کرد و نگاه در نگاه نافذ مارن دوخت و گفت:

 بله جناب مارن. -

کنی کسی به من عالقمنده و اگر کسی من رو دوست داره، یا فکر می -

آورد به کنن، این دستهای شجاعت من رو برای هم تعریف میداستان

 ها به دست نیومده. همین سادگی

 شما خیلی تالش کردین. بله، درسته.  -



های نه من به تنهایی، یادت باشه هر کس به هر جایی رسید آدم -

 رسه. زیادی پشت سرش داره تا به اون مرحله می

پشت سر من هم، پدرم، شاه سایرن، جادوگرهای بزرگ گریف، 

دوستان جنگجوام مثل آنجل، ماریو، توماس، مایکل، ایوان، تو و 

 رن. های دیگه قرار داخیلی

ی من در برابر این اعتماد، کسایی که به من اعتماد کردن و تنها وظیفه

 صداقت بود. 

سرت باش و هرگز اونا رو دست کم های پشتتو هم همیشه مراقب آدم

گیره، همه بهت عالقمند نگیر، دیگه هیچوقت کسی تو رو دست کم نمی

 ای. میشن و اسمت فراگیر میشه و افسانه

هایش را از پشتش در آورد و ورد و هیجان زده، دستدانا سر فرود آ

 ی او فشرد و گفت:مارن را محکم بغل کرد. سرش را روی سینه

 وقتی کنار توام انگار که دانیال نزدیکمه.  -

مارن متعجب دانا را نگریست. سر بلند کرد و نگاهش به لبخندهای 

ا بغل نزده و گشاد همراهانش افتاد. تا به حال هیچکس به این شکل او ر

 ابراز احساس نکرده بود. 

هایی مفهومی رد و بدل خندیدند و با هم نگاهماریو، جو، ایوان آرام می

 کردند. می

 های دانا انداخت و گفت:هایش را دور شانهمارن با این حال دست



امیدوارم این حس همیشه باقی بمونه و هیچوقت رو در روی هم  -

 .نایستیم

 

 این اتفاق نمیشه. هیچ چیز باعث -

ی آرام به مارن با نگرانی به ساحل پریها چشم دوخت و چند ضربه

 پشت دانا زد.

 شد و خنجر را از میان کمرش بیرون کشید و گفت:دانا از مارن جدا 

 بهتره تا اینجا هستیم، این خنجر رو به همراه داشته باشی. -

 ولی... -

 دانا خنجر را در دست او گذاشت و گفت:

 بذار باشه، اگر به سرنوشت بدی که گفتی نزدیک شدیم من رو بکش. -

 مارن خنجر را در دست دیگرش زد و گفت:

 کشه. یه عفریت این رو به من گفت.گناهان رو نمیاین خنجر بی -

 فهمی من بیگناهم یا نه.پس اگر اتفاقی افتاد، می -

هوی مردم به ی دانا زل زد. با شنیدن بوق و کرنا و هیامارن به چهره

 خود آمد و گفت:



 بریم. -

 هایشان شدند و از کشتی بیرون رفتند.و بعد همه سوار بر اسب

ها گل ریختند و مقابلشان تعظیم هیاهوی مردم بیشتر شد و بر سر آن

 کردند.

 مارن جلوی گروه، سوار بر بولزای با چه

 

 رفت.ی جدی و حالت سرد همیشگیش پیش میره

ی به مردی که دایان دوست داشت و قصه مردم سرزمین پریها

کردند و گاهی با لبخند، با عشقشان در آن مملکت پیچیده بود نگاه می

ها هنوز هم به دادند که دایان پس از سالکردند و حق میپچ میهم پچ

دهد، هر چند مارن یک جادوگر خواستگاران بزرگش جواب رد می

 این ازدواج نحس باشد. گوییباشد و هر چند هم که بر اساس پیش

 

رفت و برای مردمی که با شوق نگاهش دانا پشت سر مارن می

 داد.ها را پاسخ میداد و شادی و محبت آنکردند دست تکان میمی

 او گفت:

 خوای تبدیل به یه دختر بشی که همه ببیننت.حوریا، نمی -

 ای گفت:حوریا با همان صدای گربه



گوش دراز که خیلی هم مغرورن خوشم  نه. من از پریهای سفید و -

 نمیاد. 

 بینم. من در وجودشون غرور نمی -

 پس باید باهاشون برخورد داشته باشی.  -

وقتی همه به جلوی قصر شاه دایمون رسیدند، درب طالیی قصر 

 برایشان باز شد و وارد باغ پر گل شدند. 

 آمدند. ها کمی که پیش رفتند شاه و فرزندانش به استقبال آن

مارن نگاهش به دایان زیبایش بود که در آن لباس سفید و با آن تاج در 

 زیبایی رقیب نداشت. 

هفت فرزند شاه دیمون کنار هم در پشت پدرشان ایستاده بودند. دایان از 

 همه بزرگتر بود. 

 مارن از اَسب پایین رفت و پس از او گروهش پیاده شدند. 

 عظیم کرد. جلو رفت و مقابل شاه دیمون ت

 گروهش هم تعظیم کردند. 

 شاه دیمون سر فرود آورد. مارن راست شد و شاه دیمون گفت:

 گم. خوش آمدی جنگجوی گریفی، این قهرمانی رو بهت تبریک می -



است. جناب پادشاه لطف دارن، اما این قهرمانی، به لطف همه -

 مخصوصاً کسانی که از دست دادیم. 

 گر جوان پاینکاون آشنا بشم. خواد با جادودلم می -

 :مارن به دانا اشاره کرد. دانا جلو رفت و گفت

 سرورم.  -

 دانای عزیز، جادوگر بزرگ از تو ممنونیم که طلسم رو باطل کردی.  -

 کنم. خواهش می -

من دوست دارم تا قبل از برگشتن به پاینکاون چند روزی رو در  -

 ان پذیرایی کنیم. اینجا توقف کنید تا از شما در حد تو

 تصمیم در این مورد توسط جناب مارن گرفته میشه.  -

 شاه دیمون رو به مارن کرد و منتظر جواب ماند. 

من از اومدن به سرزمین پریان منع شده بودم و اگر امروز اینجام  -

برای یک کار مهمه. امیدوارم خاطر شاه دیمون از حضور من مکدر 

 نشده باشه. 

 نیست جادوگر مارن. هرگز اینطور -

 کمی بعد همه در پی شاه و فرزندانش به داخل قصر روان شدند. 

 دانا آرام پرسید:



 اومد. دختراش همه خوشگلن، تو از کدوم خوشت می -

 دختر بزرگشون دایان.  -

 ی خیلی خوبه، انگشت شصتش را نشان داد. دانا به نشانه

 مارن زیر لب پرسید:

 باید به من بگی دوستت دارم. این یعنی چی؟ چرا تو  -

 دانا خندید و گفت:

 اون روز باهات شوخی کردم، این عالمت یعنی خیلی خوبه، عالیه.  -

 مارن کمی فکر کرد و بعد همان عالمت را به دانا نشان داد. 

 دانا خندید و گفت:

آره، خوبه ولی نباید راه به راه به همه این رو نشون بدی، چون  -

 نیاد.  ممکنه کسی خوشش

 چرا؟  -

 هیچی، مهم نیست.  -

ها به درون قصر رفتند و دانا از دیدن قصری که با طال و نقره آن

 ساخته شده بود دهانش باز مانده بود. 

 اگر داماد این خانواده بشی، نونت تو روغنه، واقعا اینجا متری چند؟  -



 فهمید، ترجیح داد جواب ندهد. مارن که حرفهای دانا را نمی

 قتی به سالن نشیمن رفتند و همه دور هم نشستند، شاه دیمون گفت:و

های جنگتون در برابر شیاطین صحبت کنین، مارن عزیز، از داستان -

ها رو بشنویم. حاال که تو مثل پدرت فردریک نام و خواد اوندلمون می

 خواد همه چیز رو از زبان خودتون بشنویم. ای داری، دلمون میآوازه

 فس عمیقی کشید و گفت:مارن ن

اجازه بدین من به جای تعریف کردن ماجراها، چیزی رو تقدیم بانو  -

 دایان کنم. 

ی صحبت با مارن را نداشت، تنها در سکوت و تب و دایان که اجازه

 ی پدرش بود. تاب قلبش منتظر اجازه

 شاه دیمون با اینکه خوشش نیامده بود اما به رسم ادب سر تکان داد. 

ن از دانا جعبه را گرفت و برخاست. او به مقابل دایان رفت و مار

زد تعظیم کوتاهی کرد. دایان از جایش بلند شد و با قلبی که به شدت می

 منتظر حرفهای مارن بود. 

ی جوانیش در های دایان را برانداز کرد و یاد و خاطرهمارن چشم

 قلبش زنده شد.



ها در تب که برای داشتنش مدت بانو دایان، من برای شما چیزی دارم -

و تاب بودین. اگر من این افتخار رو دارم که این هدیه رو به شما بدم، 

باید بگم فقط و فقط به خاطر داناست. اون باعث شد من این جواهر رو 

 داشته باشم. 

 دایان با صدای فرشته گونش گفت:

 کنم. ممنونم جناب مارن، از جناب دانا هم تشکر می -

جعبه را سمت دایان گرفت و دری آن را باز کرد. گردنبند الماس مارن 

 درخشید. زرد رنگ درون آن می

هایش را روی دهانش گذاشت و ناباور دایان با دیدند گردنبند دست

 گفت:

 خدای من، این حقیقت نداره، خدای بزرگ... پدر!  -

 دانست مارن چه چیز در جعبه دارد، جلو رفت وشاه دیمون که نمی

درون جعبه را نگریست. با دیدن گردنبند حیرت زده به صورت مارن 

 نگریست. 

 هایش گرفت و زیر لب گفت:دایان گردنبند را در میان دست

 مادر عزیزم.  -

و بی محابا خود را در آغوش مارن انداخت. مارن ناخواسته او را به 

ایان ها موفق به دیدن دخود فشرد و موهای او را بویید. پس از سال

 ها او را به خود بفشارد. شده بود، حاال هم دوست داشت ساعت



ماند شاه دیمون بی حرف سالن را ترک کرد و حاال باید سر قولش می

 و دخترش را به کسی بسپارد که پیمان بسته بود.

 

مارن و دایان در حال قدم زدن در ساحل بودند، دایان دست مارن را 

 رفت. نسیم خنکی مواو راه میی گرفت بود و شانه به شانه

 

 ها و لباس دایان را به بازی گرفته بود.

 افته؟سرنوشتی که برامون رقم زده شده، کی اتفاق می -

 دونم.درست نمی -

 تو هنوز هم من رو دوست داری مارن؟ -

 معلومه که دوستت دارم. -

 دایان رو به دریا ایستاد و مارن پشت سر او ایستاد.

کنم چیزی توی وجودت تغییر ای که دیدمت احساس میچرا از لحظه -

 کرده؟

 چی؟ -

دونم، شاید میزان عشقت، شاید شکل دوست داشتنت و شاید هم نمی -

 احساساتت.



مارن به امواج نگاه کرد. کف روی آب را نگریست. آبی که جلو دوید 

 و خود را به پاهای دایان رساند و پوست او را نوازش کرد.

 ای زدن نداری؟تو حرفی بر -

مارن جلو رفت و دایان را از پشت در آغوش کشید و سرش را جلو 

 برد و صورتش را به صورت دایان چسباند و گفت:

 دایان عشقم به تو کم نشده.  -

 ای رو دیدی که... دختر تازه -

 نه دایان.  -

 کنم. اگر توی دلت حرفی داری بزن، من گوش می -

 :مارن پلک بست و زیر لب گفت

دونم چرا این کار رو کردم؟ من کسی رو بوسیدم که نباید، حتی نمی -

دونم که عشقم به تو با از روی نیاز یا دوست داشتنش. فقط اینقدر می

 حسم به اون فرق داره. من هیچکس رو مثل تو دوست ندارم. 

 شناسم؟ من اون دختر رو می -

 شناسی. نمی -

 تونم ببینمش؟ می -

 . هیچوقت -



 چرا؟  -

 اون توی جزیره کشته شد.  -

 دایان نفس بلندی کشید و گفت:

 دوستش داشتی؟  -

اون دوست نزدیکم بود، از سربازان وفادارم بود. من هیچوقت  -

احساس عشقی بهش نداشتم، اگر احساسم به تو عشقه، پس حسم به اون 

عشق نبود. یک نوع دوست داشتن که شاید هیچوقت نتونم تعریفی 

 دونم چرا اون شب بوسیدمش؟ پیدا کنم. من حتی نمیبراش 

 کنه. بوسیدنی که توی وجودم رنج و عذاب بزرگی رو بهم تحمیل می

 از اینکه نداریش ناراحتی؟  -

ناراحتم چون کنار خودم بزرگ شد. کسی که همیشه نزدیکم بود و  -

 هیچوقت ازم دور نشد. 

 ون؟ کردی یا ااگر زنده بود، با من ازدواج می -

 مارن سکوت کرد. 

 تونی جواب بدی، یعنی ممکن بود به اون هم فکر کنی. نمی -

کنم به دید با تو ازدواج مینه، چون اون عاشق من بود و اگر می -

 مرد. شکل دیگه می



ها را به های آنهای مارن را نوازش کرد. باد موها و لباسدایان دست

 داد. سرعت تکان می

ت با خودت خلوت کنی؟ شاید چون تازه دوستت رو خوای، یه مدمی -

ی پذیرفتن ازدواج نیستی. ما از دست دادی از لحاظ روحی آماده

 ها از هم دور بودیم، چند صباحی هم روش. مدت

مارن دایان را بیشتر به خود فشرد، سر خم کرد و روی گردن او 

 ای گذاشت و رهایش کرد. بوسه

های رقصان را به دریا خیره بود و موج چرخید و از او دور شد. دایان

 نگریست.

 

 روز رفتن فرا رسید. 

شاه دیمون به جادوگرها هدایای ارزشمندی داد و چند اسب تا اجساد 

 دوستانشان را با آن حمل کنند.

 زمانی که جلوی در قصر خواستند سوار شوند کسی گفت:

 صبر کنید. -

شده بودند و نیزه و همان شیاطینی که در ابتدای صفر سد راهشان 

 خواستند.خنجر را می

 حوصلگی سر تکان دادند.مارن و دانا با بی



 ی جنگ شدند.ی پریهای نگهبان شمشیر کشیدند و افراد مارن آمادههمه

 دانا دستش را بلند کرد و گفت:

 آروم باشید. -

 او به سمت جمعیت شیاطین رفت و گفت:

و باید به کسی برگردونیم که خوایدش، ما اون رای که شما مینیزه -

شیم. شما نگهبان اصلیشه. اگر این کار رو نکنیم خائن محسوب می

دیم از این دو نگران این نباشید که ممکنه خطرناک باشن، ما اجازه نمی

 وسیله سواستفاده بشه.

 تو به ما قول دادی جادوگر. -

بینید میکنیم. من قولی ندادم فقط گفتم برگردم در موردش صحبت می -

که ما در حال درست کردن شرهایی هستیم که امثال شما باعث و 

 بانیش هستین.

 ها نیستین.انسان عمر فانی داره و شما مناسب نگه داری از این -

 شما شیاطین مناسبین؟ -

ها درگیر ها در آسمان لغزیدند و به سمت دانا حمله کردند. دانا با آنآن

یکی به ها را یکیدانا با جادو و نیزه آنشد و مارن دستور حمله داد. 

 هالکت رساند.



ها حمله کردند و با شمشیر و تیر و کمان به آنها کمک میپریها به آن

 کردند.

 در آن بین مارن فریاد زد:

 رو ببرین تو. شاهزاده -

دایان با ترس خواست به درون قصر برود اما نگاهش به درختی افتاد 

 ود.که جنی بر آن نشسته ب

 مارن فریاد زد:

 گفتم دایان رو ببرید تو.  -

 و با شمشیرش بر پیکر شیطان زد.

 یکی از خدمتکاران دست دایان را گرفت و کشید. 

نگاه مارن به دایان افتاد، او ترسیده بود. نگاه هراسان دایان را دنبال 

کرد. دایان دستش را از دست خدمتکارش پس کشید و در حالیکه 

 ت بود به سمت دانا دوید. نگاهش سمت درخ

مارن مسیر نگاه او را نگریست. جنی که روی درخت بود با تیر و 

کمانش به سمت دانا نشانه گرفت. تیر را به سمت او که داشت شمشیر 

 زد پرتاب کرد.می

 هایش را باز کرد.دایان خود را جلوی دانا انداخت و دست



دانا را برداشت و با زمان دستش را به کمرش برد و خنجر مارن هم

 تمام قدرتش پرتاب کرد.

دادند. خنجر به تیر خورد و مسیرش را ها رخ میاتفاقات در دل ثانیه

عوض کرد و با همان سرعت به جن خورد و او را نابود کرد و نوکش 

 ای فرو رفت.در شاخه

مارن به سمت دایان تاخت و دست اورا گرفت و در پشتش سوار کرد 

 و گفت:

 مراقب دور و برت باش.  دانا -

 پس از دقای

 

 ها گفت:قی شیاطین پا به فرار گذاشتند و در حال فرار یکی از آن

 هر جای دنیا بری دنبالت میام، تو همیشه در خطری دانا. -

کمی بعد اوضاع آرام شد. مارن رفت و روی رکاب ایستاد. خنجر را  

 از دل درخت بیرون کشید و نشست.

 ت:خطاب به دایان گف

 پس قرار بود مرگ تو اینطور رقم بخوره. -

 چطور سرنوشت عوض شد. -



گویی کنه. چون توی سرنوشتمون تونه پیشبه کمک دانا، فکر کنم می -

دیدم، و این خنجر رو دانا قبل از پیاده شدن از من فقط افتادن تو رو می

 خواستی دانا رو نجات بدی؟کشتی به من داد. ببینم چرا می

 تره.ه چند ملت رو نجات داد، زندگیش از زندگی من با ارزشکسی ک -

 تو خیلی مهربونی دایان. -

دایان لبخند زد. مارن سرش را به عقب چرخاند. قبل از پیاده شدن 

 دایان، مارن از او پرسید:

 تو از من دلگیری؟ -

نه، فقط تو به تنهایی احتیاج داری. وقتی همون مارن گذشته شدی،  -

 .منتظرتمبرگرد. من 

های گیرای دایان نگاه کرد. دایان صورتش را جلو برد و مارن به چشم

 مارن او را بوسید. وقتی از هم جدا شدند، دایان گفت:

 برو به سالمت. -

و بعد به کمک یکی از افراد قصر پیاده شد. دانا از دایان تشکر و 

 خداحافظی کرد و همه به سمت پاینکاون حرکت کردند.

 تازید.تاختند، مارن لبخندی به دانا زد که به سرعت میها میاسب

 با صدای بلند گفت:

 گویی داری؟قدرت پیش -



 دانا خندید و گفت:

 بعد از باطل کردن طلسم فعال شد. -

 خوبه. -

 مارن دوباره پرسید:

 ته زندگی من چی میشه؟ -

 کشی ولی بعدش خوب میشه.یک مدت ریاضت می -

 یعنی چقدر؟ -

د و سکوت کرد. مارن در همان حال خنجر را به سمت دانا دانا خندی

 گرفت.

 دانا خنجر را گرفت و گفت:

 سه سال. -

 و اسبش را بیشتر هی کرد. مارن هم به پهلوهای اسب زد و گفت:

 برو بولزای. -

 

               * 



 

ی ها به قلعهها به گریف رسیدند. مردم از دور دستچند روز بعد آن

ودند و چند صد متر صف بسته بودند و منتظر ورود گریف آمده ب

 جادوگرها بودند.

ها با شمردند و پس از رد شدن آنها همه جنگجوها را میبا آمدن آن

 کردند.اندوه از پشت نگاهشان می

 پس از ساعتی به جلوی قلعه رسیدند و همه جنگجوها را تشویق کردند.

ها متعجب بودند. آناز سوار بودن مارن بر اسبی غیر از هکتور 

 بولزای اسب محبوب فرانک را شناختند.

 آمد گفتند.ها خوششاه سایرن و شاهزاده جرجیس به آن

خانواده جنگجوها از نبودن همسران و پسرانشان غمگین شده و به 

 گریه افتادند.

نگریست او آنا با شادی و غم گروه کوچکی که قبال بزرگتر بود را می

 دانا به سالمت، خوشحال بود. دانا هم با نگاهش بهاز بازگشت مارن و 

 

دید. با دیدن آنا که با احترام سر فرود دنبال بیانکا بود و او را نمی

 آورد، سرش را پایین برد و دوباره بلند کرد. 

 ها پیاده شدند.ها برای جمعیت دست تکان دادند و جلوی قلعه از اسبآن



هایشان و جادوگران ا و خانوادهاش همراه با جنگجوهشاه و خانواده

مقرب وارد قلعه شدند و به سالنی که برای پذیرایی حاضر شده بود 

ها مقابل شاه سایرن ایستادند و حوریا که به شکل گربه بود رفتند. آن

 .کنار پای دانا لمید

 آمد گفت.ها خوشتک آنابتدا شاه سایرن دوباره به تک

بازگشت شما بسیار خوشحالیم و به  جادوگران جنگجوی پاینکاون، از -

بینیم که شما رو سالمت میگیم. از اینشما عزیزان خیر مقدم می

 .بینم بسیار متأسفای از دوستانتون رو نمیخوشحالیم و از اینکه عده

 ی شما رو صحیح و سالمت ببینیم.خیلی دوست داشتیم همه

 او چند لحظه سکوت کرد و پرسید:

 بانو آنجل؟ -

ی ا تأسف سر فرود آوردند. مارن با دست راست دست گره کردههمه ب

 چپش را در دست گرفت و با اندوه گفت:

جناب پادشاه، متأسفانه ما مایکل، فرانک، توماس و بانو آنجل رو در  -

 این مأموریت از دست دادیم.

 همه با هم آه گفتند. پادشاه سایرن سرش را باال و پایین انداخت و گفت:

انگیز! این باعث تأسف ماست و انتظار از دست دادن بانو مچقدر غ -

 آنجل رو نداشتیم. جای اون بین ما همیشه خالی خواهد بود.



 بله سرورم. -

 پس چرا تنها سه جسد رو به همراه دارین؟ -

متأسفانه در دشت رایزاند مایکل رو از دست دادیم. مایکل برای  -

زیِر زمین کشیدن و کاری از ما نجات دانا اقدام کرد اما خودش رو به 

 اومد. نتونستیم جسدش رو برگردونیم.بر نمی

 که اینطور. -

 ی جنگجوها غمگین و متأسف سر به زیر داشتند. همه

خوب به هر حال ما از دانا برای کار بزرگی که در حق ملت  -

پاینکاون انجام داد ممنونیم و از تو مارن و سربازانت که با شجاعت 

 همراهی کردین. دانا رو 

شن اجساد این سه نفر، با شکوه در آرامستان گریف به خاک سپرده می

ها برای یاد بود در تمام شهرهای پاینکاون ی اونهای چهرهو مجسمه

تر از همه چند خبر خوبیه که ما برای شما گذاشته خواهد شد. اما مهم

 داریم. 

 کنیم شاه سایرن. با جان و دل گوش می -

صمیم گرفتم هدایایی رو به شما بدم که مطمئنم با توجه به من ت -

ارزشه. به هر کدام از های مادیش برای جنگجوهایی مثل شما بیارزش

 شه و... شما یک قصر در هر شهری از پاینکاون که بخوایید اهدا می



ی جواهر آمدند. جلوی پای هر کدام او دست زد و ندیمه ها با چند جعبه

 جواهرات و سنگهای جادویی کمیاب قرار یک صندوقچه از

 

 دادند و رفتند. 

 مارن از طرف همه تشکر کرد اما با یک حساب سر انگشتی گفت:

اگر حوریا رو هم حساب کنیم ما فقط شش نفریم و اینجا هفت  -

 صندوق جواهر گذاشته شده. صندوق هفتم به چه مناسبتیه؟ 

 زد. هایش را به هم شاه سایرن لبخند زد و دست

کسی از میان جمعیت با لباس رزم و لنگان بیرون آمد و همه از دیدن 

مایکل ابتدا متعجب شدند و بعد جلو دویدند و او را درآغوش کشیدند و 

 به خود فشردند و خوش و بش کردند. 

بازگشت مایکل در آن شرایط که دوستانشان را از دست داده بودند 

 بود.  بزرگترین خبر خوشحال کننده برایشان

 ماریو پرسید

 تو چطور زنده موندی؟ -



که با اون موجودات درگیر شدین و یکی از اونها من رو پایین زمانی -

کشید شما فکر کردین من مردم و برای خارج شدن از دشت اقدام 

ی موجودات دشت دنبال شما اومدن و من در یک قدمی کردین. همه

ببرم اما به شدت زخمی  مرگ با جادو تونستم اون موجود رو از بین

شده بودم. وقتی از زیر زمین خودم و اسبم رو بیرون کشیدم شما رفته 

هوش شدم بودین و من به سختی سوار اسبم شدم که دنبالتون بیام اما بی

چون سم وارد بدنم شده بود. اسبم من رو از راهی که اومده بودیم 

اومدم ن اگر میبرگردونده بود. در واقع کار درست رو کرده بود چو

 کشتن. حتماً جلوتر ما رو می

ها من رو ای از جادوگرهای جنگلی رسیده بودیم و اونبین راه به قبیله

 درمان کرده بودن و بعد هم مجبور شدم به پاینکاون برگردم. 

هایش به گریه همه دوباره او را در آغوش کشیدند. مایکل در میان خنده

 افتاد و گفت:

های پاینکاون ها اسطورهجل، توماس و فرانک. اونحیف بانو آن -

 بودن. 

 انگیزی زد و گفت:لبخند غم

 ی شما.درست مثل همه -

 

پس از آن مارن با خواهرش مالنی مالقات کرد و او را در آغوش 

 کشید.



 با پسرش هم خوش و بش کرد و از آمدنشان ابراز خوشحالی کرد.

 اش آشنا شود.هدانا را صدا زد تا با مالنی و خانواد

تر ایستاده بود. برای مارن تعظیم کرد و طرفشوهر مالنی هم کمی آن

 مارن سر فرود آورد. او خطاب به مالنی گفت:

 کنه؟هنوز هم اذیتت می -

 مالنی لبخند زد و گفت:

 نه. -

 مارن دستش را روی بازوی او زد و گفت:

بدجور دروغگوی خوبی نیستی... بیانکا کجاست، مطمئنم کسی  -

 هوای دیدنش رو داره.

 گردن.همراه با نامزدش تا جایی رفتن و زود بر می -

 دانا و مارن به هم نگاه کردند. مارن با تعجب پرسید:

 کی؟ -

 نامزدش، اِورت. -

 مارن و دانا با ناباوری گفتند:

 اِورت! -



 بله، چطور؟ -

 گفت:انگار که روی سر دانا آب یخ ریختند. مارن با حالی دگرگون 

 خدای من، کی نامزد شدن؟ -

چند روزه، بانو جوانا از ما خواست بیاییم و با خبر نامزدی اون دوتا  -

 گیر کردن.ما رو غافل

دانا که اعصابش متشنج شده بود، سرش را برای همه فرود آورد و 

 گفت:

 ببخشید من نیاز دارم چند دقیقه به اتاقم برم. -

 و حوریا دنبالش دوید. و بعد راه خروج را در پیش گرفت

 هایش را گزید و حال دانا را درک کرد. رو به مالنی پرسید:مارن لب

 بیانکا در مورد نامزدیش توضیحی نداد؟ -

نه فقط گفت: پسر خوبیه و میشه بهش اعتماد کرد. با اینکه اِورت  -

که شوهرم مخالفت نکرد من هم سکوت کردم. پسر ویلیامه اما همین

 شناسیم.همه میاِورت رو که 

 نظر ویلیام چی بود؟ -

 مالنی آهی کشید و گفت:

 خوب، اون موافقه اما سکوت کرده، اما همسرش کامال مخالفه. -



دانست حتما موضوع را فهمیده آنا بیرون رفتن دانا را دیده بود و می

 ی مارن آمد.است. از جایش برخاست و به سمت جمع خانواده

 گفت: برای مارن سر فرود آورد و

حالم. به خاطر اینکه اون روز جناب مارن از بازگشت شما خوش -

دونین که چه شرایطی خوام. مینبودم تا بدرقه تون کنم معذرت می

 داشتم.

 مارن زیاده روی آنا را به یاد آورد و گفت:

 بله. -

 اما متأسفم که دوستتون رو از دست دادین. -

 ممنونم. -

 گم.من باید چیزی رو به شما ب -

 جناب مارن! -

 این صدای جوانا بود.

 

 او لبخند پرحرصی به آنا زد و گفت:

 حالم.حالتون چطوره؟ از برگشتنتون خوش -



و مارن را به حرف گرفت و خوش آمد و تبریک گفت تا صحبتش با 

 آنا را فراموش کند.

جوانا پس از آن دست آنا را گرفت و او را دنبال خود کشید. آنا سرش 

 چرخاند و با نگاه کردن به مارن در ذهنش پیامی فرستاد و گفت:را 

 باید حرف بزنیم.  -

جوانا، آنا را به سالن خصوصی کشید و تا درش را بست سیلی محکمی 

 در صورت او زد و تهدیدوار گفت:

خورم اگر به کسی حرفی بزنی ازت آنا حواست رو جمع کن، قسم می -

خوای بهش ر دورانه. اونوقت تو نمیگذرم. دانا بزرگترین جادوگنمی

های اونه. به اون دخترک احمق فکر برسی؟ قدرت، آینده، دنیا در دست

 کنه. نکن. اون به زودی ازدواجی باالتر از لیاقتش می

 آنا دستش را از روی صورتش پایین کشید و خطاب به مادرش گفت:

 این چندمین سیلی شما به منه؟  -

 عزیزم! تو...  -

 قب کشید و با نفرت گفت:آنا ع

من دیگه نمیشناسمت. من حتی اگر با دانا ازدواج کنم و دانا  -

کنم. چون قابل بزرگترین جادوگر دنیا بشه، من تو رو از خودم دور می

 اعتماد نیستی. تو به پدرم و مملکتت خیانت کردی. 



 انتظار داری ملکه هم بشی؟ 

ها باشه. تو کدوم یکی از اینملکه باید صادق، درستکار و قابل اعتماد 

 رو توی وجودت داری؟ 

بار دست جوانا دستش را باال برد تا باز هم در صورت آنا بزند. آنا این

 او را در هوا گرفت و گفت:

زنم که تو بار دیگه دستت به من بخوره همه جا جار میاگر یک -

 چکار کردی؟ 

روجی رفت که آنا دست او را با نفرت کنار انداخت و سمت درب خ

 جوانا با عصبانیت به سمت آنا حمله برد تا با جادو او را از پشت بزند. 

آنا چرخید و یک سپر دفاعی تشکیل داد و ناباور از حرکات مادرش 

 فریاد زد:

 دیوونه شدی؟  -

مادرش به او رسید و با انگشت شصتش رکاب انگشترش را در 

 ی آنا کوبید. ط سینهانگشت وسطش چرخاند و تیزی انگشتر را در وس

زمان جیغ بلندی از درد کشید و روی زمین افتاد. در باز شد و آنا هم

 مارن فریاد زد:

 چه خبره؟  -

 هیچی یک موضوع مادر و دختری.  -



 مارن خم شد تا آنا را بلند کند، آنا فریاد زد:

 مراقب باش.  -

نه با دست مارن سر بلند کرد و قبل از اینکه جوانا به او هم ضربه بز

 سمت او اشاره کرد و نیروی جادوییش او را به دیوار مقابل کوبید. 

 کنید؟ بانو جوانا چکار می -

کشید، ی لباسش را پایین کشید و در حالیکه به سختی نفس میآنا یقه

 گفت:

 مادرم جادوی سیاه داره.  -

او به مارن حمله کرد و با برداشتن یک شاخه گل از روی میز با 

خواندن وردی آن را به یک طناب سیاه و بلند تبدیل کرد و با هر 

 شد. اش هر چه سر راهش بود خورد میضربه

از سر و صدایشان همه به آنجا دویدند و با دیدن درگیری مارن و 

 جوانا، و در خود پیچیدن آنا با فریاد پرسیدند:

 چی شده.  -

غالف کرده بود  مارن دستش را بلند کرد و شمشیر را که در پشتش

برداشت و یک قدم به جلو پرید، پایش را روی صندلی گذاشت و به 

 هوا پرید و دستش را باال برد. 

 جوانا از



 

خود دفاع کرد و نوری جادویی سمت مارن پرتاب کرد. مارن با دست 

دیگر نور را با جادو مهار کرد و شمشیرش را فرود آورد و بعد خود 

 روی زمین پرید. 

گفتند. سر جوانا یک سمت افتاد نشان باز مانده بود و هیچ نمیهمه دها

 و بدنش سمت دیگر. 

 شاه سایرن، جرجیس، ویلیام، کاین همه و همه شاهد ماجرا بودند. 

 آنا از درد طوری یقه لباسش را کشید که پاره شد. 

همه با شنیدن آن صدا به خود آمدند. مارن جلو دوید و سر آنا را بلند 

اسش را کنار زد و با دیدن جای زخم خطاب به شاه سایرن کرد و لب

 گفت:

مادرش با جادوی سیاه زخمیش کرده. ممکنه بمیره، باید زودتر  -

 مداواش کنیم. 

جرجیس گیج و منگ آنا را بلند کرد و به اتاقش برد. مهمانی به هم 

ریخت و همه شوک زده از اتفاق پیش آمده، با دلهره در قلعه رفت و 

 کردند.آمد می

موضوع به گوش دانا هم رسید و حاال همه نگران پشت در اتاقش 

 منتظر بودند. 

 شاه سایرن بیرون آمد و خطاب به مارن گفت:



 چطور فهمیدی جوانا جادوی سیاه داره؟  -

قبال دانا خوابی در این مورد دیده بود که من فکر کردم فقط کابوسه.  -

دایان رو با دادن یه خنجر  بعد از جریان باطل کردن طلسم سرنوشت

 گوییش فعال شده. به من تغییر داد و فهمیدم قدرت پیش

 همین ذهنم رو در مورد بانو جوانا درگیر کرده بود. 

خواد چیزی به من بگه، جوانا جلو امروز آنا به سراغم اومد و گفت می

اومد و اجازه نداد آنا حرف بزنه، جلوی حرف زدنش رو گرفت و اون 

 خودش برد. رو با 

تر. سعی داشت جلوی افکارش رو بگیره آنا نگران نبود و جوانا نگران

گفت بیا شد. چون دلهره ی شدیدی داشت و با خودش میاما اصال نمی

دختره ی احمق تو سر من رو به باد میدی. همون لحظه آنا پیامی ذهنی 

ست فرستاد که باید صحبت کنیم و متوجه فشار شدید دست جوانا روی د

 آنا شدم. 

برام خیلی مشکوک بود دنبالشون از سالن بیرون اومدم و دیدم به سالن 

 نشیمن رفتن. دنبالشون کردم و حرفهاشون رو شنیدم.

 

 شنیدند.مارن تمام موضوع را تعریف کرد و شاه سایرن و بقیه می

 مارن گفت:

 جا میاد.احتماال ازدواج یکهویی اِورت و بیانکا از همین -



 ارن را نگریست. شاه سایرن گفت:دانا م

 فرستم پیداشون کنن.شما استراحت کنید، می -

و بعد از راهرو خارج شد و خود را به اتاقش رساند تا دستورات الزم 

 را صادر کند.

 دکتر هم در حال تالش بود تا جای زخم او را التیام ببخشد.

به وقتی مارن خسته به اتاقش رفت و مشغول استراحت شد، دانا 

 کنارش آمد و گفت:

 اجازه هست بیام تو؟ -

 بیا. -

هایش را از تن بیرون کشید او یک دانا به درون آمد و مارن لباس

تر پوشید و پیراهنی به تن کرد و خود را روی تخت شلوار راحت

 انداخت و گفت:

 تو راست گفتی. -

 دونم.می -

 کنیم.نگران نباش بیانکا جادو شده، طلسمش رو باطل می -

 ی تخت نشست و گفت:دانا روی لبه

 تونم نگران نباشم. شرایط خیلی سختیه.نمی -



 تر هم داشتیم اما گذشت.شرایط سخت -

 خوای چکار کنی؟مارن تو می -

هایی دارم اما به صورت کلی دو سه به صورت جزئی که یک برنامه -

 برنامه برای آینده، چطور؟

 ترسم.من از آینده می -

            

                     *** 

 

دو روز خبری از اِورت و بیانکا نبود. وقتی پیدایشان کردند و آن دو 

ها را احضار کرد و با حرفهایی که از به قلعه برگشتند شاه سایرن آن

ها را از انگشت آن دو بیرون آنا شنیده بود، دستور داد با دقت حلقه

 بکشند.

ی بیش از حد آن دو از انگشتشان در ها را پس از تقالوقتی حلقه

 آوردند، شاه سایرن خطاب به جادوگر کاین گفت:

 بندازشون توی این کاسه. -

 ها را درون ظرف نقره انداخت.جادوگر کاین حلقه

فشرد و با مارن با انگشت شصتش لب زیرینش را زیر دندانش می

 کرد.های ریز شده اِورت و بیانکا را نگاه میچشم



هم نگران در جمع ایستاده بود. ویلیام و همسرش، مالنی و دانا 

 شوهرش هم حضور داشتند.

 شاه سایرن از پشت عینکش آن دو پسر و دختر جوان را برانداز کرد.

هایشان کند. انگار حرفکرد که بیانکا حتی نگاهش نمیدانا تعجب می

 .فشرد و منتظر بودرا به خاطر نداشت. به شدت دست اِورت را می

سپاری دوستانش بازگشته بود و حال مساعدی مارن که تازه از خاک

 نداشت، پرسید:

 شاه سایرن، حال آنا چطوره؟ -

زخمش بهتر شده، اما متأسفانه زهرش از جنیان شیطانی گرفته شده و  -

برای ما جادوگران ناشناسه. معلوم نیست دارویی برای مداواش پیدا 

فقط از پیشروی این سم جلو گیری کنیم. تونیم بشه یا نه، اما فعال می

 اگر پادزهرش رو پیدا نکنیم متأسفانه آنا از دست میره.

 چند وقت وقت داریم؟ -

نهایتا بشه پنج یا شش سال به این روش سرپا نگهش داریم، در نهایت  -

 کشه.اون رو می

دانا دستش را درون موهایش کشید و نگاهش را روی بیانکا انداخت. 

 دانست باید چکار کند؟شرایط عصبی بود و نمیاز این 

 



شاه سایرن مایعی روی انگشترها ریخت و وردی خواند. بخار سبز 

 ها بلند شد.رنگی از حلقه

 بیانکا و اورت سر خود را میان دستانشان گرفتند و از حال رفتند.

 شاه سایرن گفت:

 ببریدشون استراحت کنن. -

مسرش بیانکا را بلند کردند. ویلیام دانا نفس عمیقی کشید و مالنی و ه

هم به کمک خدمتکارش اِورت را بلند کرد و از شاه سایرن تشکر 

 کردند.

 دانا هم بلند شد تا برود. شاه سایرن گفت:

 تو بمون دانا. -

دانا در نزد شاه سایرن و مارن ماند. دوباره سر جایش نشست و 

 سکوت کرد. شاه سایرن لبخند به لب آورد و گفت:

 تو بزرگ شدی دانا. -

 ممنونم. -

 خواستم بمونی تا با هم کمی صحبت کنیم. -

 راجع به چی؟ -

 اول به صورت خصوصی برای از بین بردن طلسم ازت تشکر کنم. -



 ممنونم. -

و در مورد آینده، دانا، خانوادت درگیر مشکالت برادرت هستن. تو  -

دست بیاره،  اش رو بهحتی اگر برگردی و کمک کنی دانیال حافظه

 ندازیش. باید کمی زمان بدی بهش. چند سال دیگه.فقط توی خطر می

هم اون و هم تو دشمنان زیادی دارین. اگر بری و دانیال رو به خونه 

ندازیش. بهترین شرایط براش اینه فعال چیزی برگردونی به خطر می

 رو به خاطر نیاره.

پاهاش رو نداری. اما در مورد پاهاش. تو قدرت برگردوندن نیروی 

تونه این کار رو انجام بده. البته به کمک تو و اون فقط خودش می

 .دوستان جنیش

 پس باید صبر پیشه کنی.

تونی برای رفع دلتنگی به سرزمینت بری و برگردی اما از امروز می

به نظر من چون مدام زندگیت در خطره بهتره توی پاینکاون بمونی و 

 کنی.به صورت مخفیانه زندگی 

هایی با جرجیس داشتم و اون تو رو برای حکومت به پاینکاون صحبت

بهتر دونست. بعد از من تو حاکم سرزمین جادوگران هستی. کسی از 

کنه. چون جرجیس بیشتر به ساختن خانواده من با تو مخالفت نمی

 دونه.وردهای جادویی عالقمنده و واقعا چیزی از سیاست نمی



تما در پاینکاون بمونی. جادوگر باید با جادوگر برای همین تو باید ح

خواد قدرتش رو توی خون فرزندانش داشته باشه. ازدواج کنه اگر می

اون هم جادوگر قدرتمند. و اگرنه در نهایت تو اولین و آخرین نفر از 

 نسل خودت خواهی بود.

 مارن هم گفت:

نم. کمن هم یک ماه دیگه به سمت سرزمین شیاطین لشکرکشی می -

رو  خوام مدتی خودمگردم و میبعد از اون به پاینکاون بر می

بازنشسته کنم. همونطور که قول دادم جایگاه من برای تو میشه. رئیس 

 لشکر جادوگران و مشاور جناب سایرن.

 دانا سرش را تکان داد و گفت:

این جایگاه پردردسر و مزخرفت فقط مناسب خودته. اما بهتره به این  -

 ازنشست نشی. سیصدسال نوری که بیشتر نداری، داری؟ زودی ب

 مارن با جدیت دانا را نگریست. شاه سایرن لبخند ملیحی به لب داشت. 

 دانا از جایش بلند شد و سر فرود آورد. 

 بعد هم به سمت در رفت. 

 کجا میری.  -

دارم میرم خوب استراحت کنم، توی روشنایی مناطق دیدنی گریف  -

 شنا کنم، جنگل رو بگردم و... رو بگردم، 



 مارن سؤالی سر تکان داد و گفت:

 و؟  -

 چندتا دختر جادوگر تور کنم.  -

مگه اینجا مرکز شکاره که دختر جادوگر تور کنی؟ اونم جادوگر.  -

 درضمن شکار کردن توی گریف ممنوعه. 

 شاه سایرن خندید و دانا گفت:

رو حمل کنه. اونو قشنگ مشخصه کل عمرش مجبور بوده شمشیرش  -

چاره بدجور ببوسه، کنار خودش بخوابونه، باهاش حرف بزنه. بی

 تعطیله. 

ی وجود فهمید و شاه سایرن با همهمارن اصطالحات دانا را نمی

 خندید. می

 دانا در را باز کرد و رو به مارن گفت:

 و البته بعدش برای جنگ حاضر بشم.  -

 تو توی گریف میمونی.  -

 تونی جلوم رو بگیر.اگه می -

 

 و بعد در را بست و به حرکت در آمد.



 مارن سرش را تکانی داد و گفت:

 اس، خیلی هم بزرگه. در عین حال که خیلی بچه -

 تحقیقات در مورد جوانا به کجا رسید.  -

کنه، کامالً در توی اتاقش یک اتاق مخفی پیدا کردیم که ثابت می -

پیمانیش ی همدهندههایی که نشانوشتهجادوی سیاه دست داشته و دست ن

 . با شیاطینه

چاره آنا و جرجیس. جرجیس خودش رو توی آزمایشگاهش حبس بی -

 کرده و آنا حتی رمق بلند شدن نداره. 

 

دانا از روزی که آمده بود با آنا صحبت نکرده بود. پس به سمت اتاق 

ظاهر  او رفت و با بشکنی که زد یک دسته گل رز بزرگ در دستش

 شد. جلوی در ایستاد و چند ضربه به آن زد.

در باز شد و خدمتکار برایش سر فرود آورد. دانا وارد شد و آنا را دید 

 کرد.که تکیه زده بود و داشت آسمان آبی را نگاه می

حال بود. اش ماتم زده و بیی اندوهش بود. چهرهلباس سیاه تنش نشانه

 داد.درد آن زهر هم آزارش می

 روز بخیر. -

 آنا با شنیدن صدای دانا رویش را چرخاند و به سختی نشست.



 دانا جلو رفت و گفت:

 راحت باشین. -

 دسته گل را روی پاهای آنا گذاشت و بالشهای پشتش را مرتب کرد.

 ممنونم جناب دانا. -

ها را درون گلدان کنار تخت گذاشت و روی دانا سر فرود آورد و گل

ی آنا را برانداز کرد. خطهای بنفش دور چهرهی تخت نشست و لبه

 داد. دانا گفت:های سفید خبر از حال بد او میچشمش و آن لب

 حالتون چطوره؟ -

به لطف شما خوبم. این آسمان آبی و این خورشید زیبا خیلی تماشاییه.  -

 ی ما دادین. ی موجود رو به همهکنم شما بزرگترین هدیهفکر می

 ن بود... جای زهر بهتر شد؟ ی من ایوظیفه -

 بهتر نه. چند روز -

 

 ی یک لوبیا شده. پیش اصال مشخص نبود ولی امروز به اندازه

البته دکتر گفت برای جلوگیری از پیشروی اش داروهایی داره، تا 

 زمانیکه بشه داروی اصلیش رو گیر بیاریم. 

 ام میدم. امیدوارم. اگر کاری از من بر اومد بهم بگین، حتماً انج -



 ممنونم جناب دانا...  -

 آنا نفس عمیقی کشید و به خود جرات داد و گفت:

 از بیانکا و اِورت چه خبر؟  -

امروز آوردنشون قلعه. شاه سایرن طلسم رو باطل کردن. فعال بی  -

 هوش شدن. 

یعنی ممکنه بتونن به احساسات گذشته برگردن و یادشون بیاد چی  -

 خواستن؟ می

 م، شاید. دوننمی 

 آنا آهی کشید و گفت:

اش مقصر مادرم شد و تفکرات غلطش. بیانکا ببخشید جناب دانا. همه -

 شد. دختر خوبیه و نباید اینطور جادو می

 هر اتفاقی هم افتاد اون مقصر نیست. 

 دونم، شما خودتون رو ناراحت نکنین. می -

 آنا ناخواسته به گریه افتاد و گفت:

 خواست من رو بکشه. ، اما میاون مادرم بود -

 دانا دستش را روی پای او گذاشت و گفت:



هر چی که بود تموم شد. دیگه نباید به هیچی فکر کنی، بهتره به فکر  -

 سالمتت باشی. 

 آنا سرش را باال و پایین انداخت و دانا گفت:

 منم از تو ممنونم شاهزاده ی بزرگ.  -

های برای نجات جون و رابطهواقعا که شاهزادگی برازندته. تو 

دیگران حتی نخواستی اشتباهات مادرت رو پنهان کنی و این قابل 

 ستایشه. 

 آنا سرش را باال و پایین انداخت و تشکر کرد.

 

دو روز بعد حال اِورت و بیانکا خوب شده بود. با اینکه فهمیده بودند 

ی صحبت طلسم باطل شده است اما چندان حال مناسبی نداشتند و با کس

 کردند.نمی

کردند و مارن تصمیم باره با هم صحبت میمالنی و مارن در این

 گرفت به دیدن بیانکا برود.

وقتی وارد اتاق شد، بیانکا زیر پتو بود. مارن به کنار پنجره رفت و از 

 او پرسید:

 حالت خوبه؟ -

 بله دایی.  -



اینجا هستن. همه چرا نمیای بیرون از قلعه؟ هوا عالیه و خانوادت  -

 منتظرتن که ببیننت. 

 حوصله ندارم، ترجیح میدم بخوابم.  -

 مارن به سمت او برگشت و گفت:

 چرا؟  -

 خوابیدن چرا داره؟  -

 ی تخت نشست و گفت:مارن به کنار بیانکا رفت و روی لبه

 حوصله ای؟ چرا بی -

 بیانکا چند لحظه در سکوت به پنجره نگاه کرد و بعد گفت:

 انا چطوره؟ د -

 ی حال توئه. اون خوبه، پسر صبوریه که منتظر نتیجه -

 مارن روی موهای بیانکا دست کشید. 

 خواد ببینیش؟ دلت می -

 نه.  -

 مارن از نه قاطعانه ی بیانکا تعجب کرد و گفت:



 چرا نه؟  -

تا قبل از رفتنتون به سفر من خیلی دانا رو دوست داشتم. توی اون  -

اه که دیدمش ازش خوشم اومد. طلسم شدم و به اِورت دل دیدارهای کوت

بستم. اِورت در مورد عشقش کلی برام صحبت کرد و من گوش کردم. 

با جادو و بدون جادو به دلم نشست. این چند روز من با اون بودم و 

کنارش احساس خوشبختی کردم. حسی که هیچوقت بین پدر و مادرم 

دونم ترجیح میدم و احساساتش رو می ندیدم. االن که اِورت رو شناختم

 همراهش بمونم. 

درضمن من یک جادوگر از خون ضعیفم و دانا باید با کسی باشه که 

 ی خوبی رو رقم بزنه. براش آینده

 پس عشقتون به هم؟ -

عشق محکمی صورت نگرفته بود. دانا از زیبایی من خوشش  -

بود ولی من االن اومد و من از قدرت اون. شاید چیزای دیگه هم می

 دونم. و... و ما... ما... خودم رو قلباً به اِورت متعهد می

 شما؟  -

ما با هم بودیم و حتی اگر همه چیز طور دیگه بود دانا فکر نمیکنم...  -

 مارن دستش را روی بازوی بیانکا زد و گفت:

 کافیه.  -

 و بعد از جایش بلند شد و گفت:



 عروسیت رو تدارک ببینه. گم کارهای به مادرت می -

در نهایت قرار بر این شد بیانکا با اِورت بماند و هر دو از این 

 موضوع خوشحال بودند. 

مارن جواب بیانکا را به دانا رساند و دانا فقط سر تکان داده بود. 

روزهایی که بیانکا مشغول تدارک دیدن جشن بود دانا هر روز به دیدن 

 رفت. آنا می

 زد.اش حرف میکرد و از گذشتهمیبرایش صحبت 

 

خواندند و هم به دنبال پیدا کردن برد و هر دو با هم میبرایش کتاب می

دارویی برای زخم آنا بودند و هم گاهی با هم در مورد موجودات 

 خواندند.اساطیری ایران زمین کتاب می

کرد و اطالعات گذاشت و او را اذیت میدانا گاهی سر به سر آنا می

 ها سر در گم بود.داد و آنا ساعتغلط می

 کرد.بعد هم دوباره خودش حرفهایش را اصالح می

خواست برخیزد و خود را اسیر تخت نکند، دست آنا را دانا از آنا می

گرداند و مارن شاهد قد کشیدن عشق برد و میگرفت و به باغ میمی

 این دو در کنار هم بود.

دوگری، خون اصیل، صبر، صداقت و او آنا را با آن همه علم جا

 دید.وفاداری مناسب دانا می



دانست تنها کسی هم که بتواند کمک کند دانا از هر لحاظی رشد کند می

 ی اوست.آنا و خانواده

درست ده روز مانده به سفر مارن، دانا از آنا درخواست ازدواج کرد 

 و او قبول کرد.

 آن دو با هم ازدواج کردند. خیلی سریع مقدمات ازدواجشان چیده شد و

 

در روز موعود مارن به سمت سرزمین شیاطین لشکر کشید و دانا 

 دوشادوش او حرکت کرد.

پس از جنگی که دو ماه طول کشید مارن سرزمین شیاطین را در انتقام 

ها درسی های پلید به خاک و خون کشید و به آنها تاریکی و شبسال

 سم های جدید نباشند.داد تا هرگز به فکر ایجاد طل

 زمانی که از سفر برگشتند، آنا به دانا

 

شود و او در خود عالئم بارداری را دیده خبر داد که به زودی پدر می

 است. 

شاه سایرن به حکومت دقیقش ادامه داد و دانا همراه با آنا به قصری 

ها رفتند و به صورت مخفیانه زندگی کردند و کسی از محل زندگی آن

 دقیق نداشت جز سه نفر، مارن، جرجیس و شاه سایرن. خبر 



ی مارن هم پس از پیروزیش شمشیرش را زمین گذاشت و به خانه

ی بزرگتری ساخت و به محقرش رفت و در تنهایی زندگی کرد. خانه

 کشاورزی مشغول شد. 

                         

                       * 

 

 سه سال بعد. 

های طالیی گندم رشد تابید. خوشهبود آفتاب به شدت می با اینکه عصر

کرده بودند و مارن با قدرتش در حال درو کردن و بسته بندی گندم ها 

 بود. 

آمد و افراد یک کالسکه طالیی رنگ را دید که داشت از دور می

 کرد. زیادی هم پشتش حرکت می

آب رفت و ساعدش را به صورت آفتاب سوخته اش کشید و به پای چاه 

 سریع یک دلو آب بیرون کشید. 

آب را روی سر و بدن خود ریخت و با خواندن وردی خود را خشک 

 کرد. 

 ی او توقف کرد. کالسکه در نزدیک خانه

 در کالسکه باز شد و ابتدا زنی پایش را بیرون گذاشت. 



 مارن جلو رفت و دید که آنا از پشت در بیرون آمد. 

سالم کرد و مارن پاسخ گفت و سر فرود آورد. آنا با شادمانی به او 

 هایش را از هم باز کرد و گفت:دست

 آنای عزیزم.  -

 آنا جلو رفت و در آغوش مارن جای گرفت. 

بعد هم دانا پایین آمد. او دانا را برانداز کرد. خوش هیکل خوش فرم 

 تر شده بود. شده بود. حتی صورتش نسبت به سه سال قبل پخته

هایش رفت و دانا با لبخند زیبایی که به روی مارن پاشاند دستآنا کنار 

را از هم گشود. مارن سر فرود آورد و دانا جلو رفت و سر او را بلند 

 کرد و مقابل مارن تعظیم کرد و گفت:

 تو همیشه جادوگر بزرگ گریف و بزرگترین سردار پاینکاونی.  -

 دانا راست شد و همدیگر را در آغوش کشیدند. 

 کشمت. خورم مینگو که دنیل همراهتون نیست، قسم می -

 دنیل توی کالسکه خوابیده. زحمت آوردنش با خودته.  -

ندار، برین داخل االن من هم حتماً... بانو آنا رو جلوی آفتاب نگه -

 میام. 



آنا دست در بازوی دانا انداخت و به درون ساختمان رفتند. با جلو رفتن 

پیاده شدند و برایش تعظیم کردند. مارن دِر باز  هامارن همه از اسب

 کالسکه را دور زد و جلو رفت تا دنیل را بردارد. 

اش را ی سفیدی باالی بینی تا چانهزنی را با لباس سفید دید که رو بنده

 پوشانده بود و دنیل در آغوشش خواب بود. 

یدن دایان مارن به او خیره بود. او روبنده را پایین کشید و مارن با د

 زبانش بند آمد. انتظار این یک مورد را نداشت. 

 بیند درست شود. اما اینطور نبود. چند بار پلک زد تا اگر اشتباه می

 قلبش به شدت شروع به تپیدن کرد. 

 سالم مارن.  -

 دایان! -

دایان حال مارن را که دید سعی کرد خودش پیاده شود. سمت در آمد. 

ی کالسکه گذاشت. نصف پایش را روی پله مارن به خود آمد و یک

بدنش را به داخل کشید. دنیل را که لپهای سرخی داشت و بسیار به دانا 

 شبیه بود را از آغوش دایان برداشت و در آن فاصله به هم خیره شدند. 

تو قصد اومدن نداشتی، من دیگه طاقتم تموم شد و تصمیم گرفتم که  -

 بیام. 

 ، این روزا دلم بدجور هوات کرده بود. بهترین کار رو کردی -



های دایان گذاشت. دست او را ای گرم و طوالنی روی لبو بعد بوسه

 گرفت و کمک کرد پیاده شود و به سمت ساختمان رفتند. 

 توی بهشت بودی که دلتنگ کسی نشدی.  -

 در ظاهر بهشت و در باطن جهنم مارن.  -

 چرا؟ -

هرگز بهش عادت نکردم. در ظاهر تنها به خاطر تنهایی، چیزی که  -

 و در قلب و ذهن به یاد همه. 

 جلوی در دایان دست مارن را گرفت و او را نگه داشت. 

 بریم تو صحبت کنیم. دنیل آفتاب زده میشه.  -

 خوام بدونم زمان مناسبی اومدم؟ فقط می -

 آره.  -

 داره. تونه طلسم نحسی رو از ازدواج ما برخوبه، دانا گفت می -

 مارن لبخند زد و پیشانی دایان را بوسید و او را به درون هدایت کرد. 

 

 پایان

 



 جلد سوم، شب پلید 

 ی مخوف ی راز خانهاز مجموعه

 تقدیم به همسر عزیز و پسر دلبندم. 

 ی صبح روز شنبه، دقیقه ١٩و  ۵ساعت 

 ١٣٩٩اسفند  2٣

 به پایان آمد این دفتر،

 چنان باقیست.حکایت هم 

 


