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_ این کتاب تاریخی نیست ،بلکه افسانه ای است .هر تفاوت تاریخی از جمله شیوه سخن و زبان به این دلیل
است که در ایرانی متفاوت از دنیای ما رخ داده است .با این حال غلط امالیی ها و مشکالت نگارشی بی توجهی
نویسنده بوده و مدام نگارش میشود_ .

برای دانلود اثر های دیگر به سایت  tooda.irمراجعه کنید

سخنی با نویسنده

"هرگز فکر نمیکردم روزی کتاب بنویسم .در کودکی از(درس) انشا و فارسی متنفر
بودم و از آن تا میتوانستم دوری میکردم .زیرا فرقی نداشت چقدر تالش میکردم ،هرگز
نمیتوانستم کلمه ابتدائی را بنویسم .با این حال عالقه و شوق من به داستان سرایی
مرا به نوشتن دعوت کرد و انگیزه ای به من داد تا با دیو سفیدی که سال ها از آن
پنهان میشدم مقابله کنم.
با این حال بنده هرگز این دیو را شکست ندادم ،بلکه یاد گرفتم با او کنار بیایم ،رفیق
بشم و همراه او چای بنوشم!
از این رو هنوز با خیلی از این مشکل ها دست و پنجره نرم میکنم و فکر کنم شاید
همیشه درگیر آن خواهم بود .برای همین خوشحال میشوم با ذهن باز بخوانید و
اشکاالت مبتدیانه مرا گوشزد کنید تا خودم را بهتر کنم.
امیدوارم هرجا که هستید سالمت باشید و از این کتاب لذت ببرید">3 .

فصل اول

شهر سوخته ای به نام آتروپات

تقریبا یک سال از پیشگویی ستاره شناس ها میگذشت .پیشگویی ای که به دل همه
هراس انداخته بود(( .مردی از تاریکی برمیخیزد که همه چیز و همه کس را از بین
خواهد برد ،و تنها کسی که میتواند جلویش را بگیرد دختری با موهای دورنگ است))
خبر آتش سوزی شهر آتروپات همه جا پیجیده بود .مردی که این خبر را داده بود،
پیر مردی هفتاد ساله بود که به طور اتفاقی از کنار شهر عبور می کرد .شعله های
سوزان شهر چهره مرد را سیاه کرده بود.
ارشان ،مردی چهل ساله از قبیله پهلوان ها ،چهار شانه با ریش و مویی سیاه ،قلبی پر
از احساسات و اوتانا ،زنی از قبیله یاتوک ها(ساحره ها) ،زنی در ظاهر سنگ دل ،اما
خوش قلب و دانا با موهایی بافته شده و چهره ای زیبا اولین کسانی بودند که ازآتش
سوزی شهر باخبر شدند .آنها سوار بر اسب ،شتابان به سمت شهر حرکت میکردند .از
وقتی راه افتاده بودند مدت زیادی گذشته بود و مسافت زیادی تا شهر باقی نمانده بود.
ارشان عرق ریزان ،به اسب مدام ضربه میزد و با فریاد ،سعی میکرد سرعتش را افزایش
دهد .آسمان تاریک بود و پیدا کردن مسیر ،همانند دویدن از سراشیبی دشوار بود.

شهر آتروپات در تاریکی نمایان شد .باور کردنی نبود .شهری به آن عظمت و بزرگی
حاال تبدیل به سرزمین خاکستر ها شده بود .چشم های ارشان از اشک لبریز شد .از
اسب پایین آمد و بین خاکستر ها قدم زد.
دیوار های خانه ها خراب شده بودند ،درخت ها سوخته بودند و همه از بین رفته بودند.
اجساد سوخته در بین خاکستر ها دفن شده بودند .آتش در حالی که با باقی مانده
شهر بازی میکرد ،به مرور آرام میگرفت.
اوتانا دستش را روی شانه ارشان گذاشت و گفت:
 این تقصیر ما نیست .هیچکس نمیدونست قراره این اتفاق بیوفته .نبایداحساساتی بشیم.
 احساساتی؟ اونا مردن اوتانا! این تقصیر همه هست .این بین آدمای بیگناهمردن .بین اونا زن و بچه بود .چطور میگی تقصیر ما نیست؟
 اگه ماهم توی شهر بودیم همین بال سرمون میومد.ارشان سرش را پایین انداخت .از بین خاکستر صدای گریه بلند شد .ارشان هول هوالنه
به سمت صدا دوید .هرچقدر که نزدیک تر میشد صدا واضع تر میشد.
در بین خاکستر ها و خانه ها ،تک درختی وجود داشت که برگ های آن سبز مانده
بود .نسوخته بود ،بلکه سالم مانده بود و در بین خاکستر سیاه و سفید ،مانند نور
میدرخشید.
درخت بزرگ و تنومند بود با حفره ای که روی آن نقش بسته بود .با نزدیک شدن
ارشان صدای گریه قطع شد و جایش را به صدای کوتاه ناله و فین فین داد .ارشان
تکه چوب شعله وری را برداشت و باالی حفره گرفت.
در آن تاریکی ،چهره ترسیده و خیس دختر بچه ای نمایان شد .صورتش بر اثر آتش
سوزی سیاه شده بود .جای قطرات اشکی که روی صورتش خشک شده بود ،برق میزد.

ارشان آرام دستش را درون حفره برد .دختر گریه کنان عقب رفت .ارشان با مهربانی
و لطافت گفت:
 چیزی نیست ...نمیخواد بترسی ...من مراقبتم.دختر مردد ماند .ترسیده بود .مانند گنجشکی که مادر و پدرش را گم کرده بود ،با
نگاهی مظلومانه خودش را عقب کشیده بود .ارشان دستی به سر و صورتش کشید و
گفت:
 همه چیز درست میشه .من دوستتم .میخوام بیارمت بیرون.دختر آرام گرفت .با دستان کوچکش انگشت ارشان را گرفت و بیرون آمد .ارشان به
یک باره او را در آغوش گرفت و بیرون کشید .او در حالی که بین خاکستر ها راه
میرفت آرام دستش را بر سر دختر بچه میکشید و تکرار میکرد:
 چیزی نیست .من مراقبتم .چیزی نیست...حال چهره دختر در نور گرم آتش کامال مشخص شده بود .او دختری دو یا سه ساله
بود با موهای دورنگ سیاه و طالیی و با لباس پارچه ای سفیدی که بر اثر دود سیاه
شده بود.
اوتانا به سمت درخت رفت و شئ براقی که بر داخل حفره می درخشید را برداشت.
 ارشان!ارشان برگشت .اوتانا شئ براق را به او نشان داد .تاجی طالیی با جواهر رنگارنگی که
روی آن همانند ستاره ها می درخشید .اوتانا گفت:
 این دختر از خانواده سلطنتیه.ارشان در حالی که به تاج چشم دوخته بود آرام دختر را نوازش میکرد .دختر بچه
روی شانه های او خوابش برده بود .ارشان آرام گفت:

 نمیتونیم برگردونیمش به شهر ،اگه اونا بفهمن بهش آسیب میزنن .باید از همهدورش کنیم .به همه میگیم هیچکس از این شهر زنده بیرون نیومد .درعوض
به شهر مارلیک میریم و اونو پیش اولین خونه میزاریم.
 ما نمی تونیم اونو رها کنیم .اون فقط یه بچست. چاره ی دیگه ای نداریم .موندنش پیش ما خطرناک تر از نبودشه.اوتانا آهی کشید و به طرف اسب رفت .ارشان به تک درختی سبز و زیبا بین خاکستر
های بی روح و مرده خیره شد .شکی نبود که این یک معجزه بود .معجزه ای که تا
سال ها مانند یک راز باقی خواهد ماند...
***

سیزده سال بعد...

فصل دوم
در جستجوی دختر طرد شده

آتش همه جا را فرا گرفته و از همه طرف زبانه میکشییید .درختان سییبزی که روزی
گنجشیک ها بر روی ان آواز میخواندند حاال ناله مرگ سیر میدادند .چیزی معلوم نبود
غیر از تاریکی مطلقی که در آن نوری دیده نمیشد .صدای فریاد .صدای خشم .صدای
گریه .صدایی که میگفت همه چیز درست میشه.
همه چیز مبهم بود .هنوز چیزی مشیخص نبود .باز صیدای گریه و ناله و در میان آنها
صدای زنی که میگفت همه چیز درست میشه .همه چیز!
گرمای آتش از همه جا احسیاس میشید .گرمایی که صیداها را در خود برای همیشیه
خفه میکردند .صیییداهایی که تا االن گریه میکردند و کمک میخواسیییتند حاال مانند
شیمعی که دیگر به ته رسییده باشید آرام آرام خاموش میشیدند .باز دوباره صیدای زنی
که میگفت:
 سنام .سنام .سنام! دختر ابله پاشو!ناگهان سیینام در حالی که جیم میکشییید ،از روی تخت کاهی اش روی زمین افتاد.
تمیام بیدنش خیس عرق بود .این بیار پنجم در میاه بود کیه این خواب را مییدیید امیا نیه بیا
چنین شدتی .گاهی اوقات آنقدر صدا ها واقعی بودند که با دنیای واقعی مو نمیزدند.

سنام دختری شانزده ساله بود که موهای دورنگ سیاه و طالیی داشت .به این صورت
کیه در ابتیدا موهیایش میاننید بقییه دختر بچیه هیای هم سییین او تیره بود .امیا زمیانی کیه
موهایش از حدی بلند تر میشید شیروب به طالیی شیدن میکرد .چشیمانی درشیت و
سیاه داشت و قدی که نسبت به هم سن و سال هایش کمی بلند تر بود.
 سنامممممم! کدوم گوری هستی تو؟ ظهر شد داریم دیر میکنیم!این صیییدا ،صیییدای خیالیه افروز بود کیه در طبقیه بیاال فرییاد میزد .البتیه این ییک چیز
طبیعی بود زیرا کمتر میشد بدون فریاد او صبح ها از خواب بیدار شد.
افروز خاله واقعی سنام نبود .در واقع او سنام را وقتی که خیلی کوچک بود جلوی درب
خانه اش پیدا کرده بود .خسته و درمانده با کاغذی که نام او روی آن نوشته شده بود
و یک جمله کوتاه که میگفت(ازش خوب مراقبت کنید).
البته این چیزی بود که او میگفت .سنام هرگز این اتفاق ها را به یاد نمی آورد و
هیچوقت هم نامه را ندیده بود .با این حال چرا نباید حرف های زن پیری که چیزی
برای از دست دادن ندارد را باور نکند؟
افروز زنی قید بلنید و الغر بود کیه بیش از حید همیه چیز را مییدانسیییت .البتیه بیا ظیاهر
لطیف و پیرش ،زنی نچسیب و خیلی حسیود بود ،طوری که به قالی خانه دیگران نیز
حسیادت میکرد .او در خانه بزرگ و سیلطنتی ای که از پدر بزرگش به ارب برده بود،
زندگی میکرد.
 جواب میدی یا بیام پایین و بهت نشون بدم به کی داری بی محلی میکنی؟ االن میام!سینام از روی زمین بلند شید .طبق هر چهارشینبه  ،بعد از درسیت کردن صیبحانه باید
لباس هایی که خاله افروز دوخته بود را به بازار شیییهر ((مارلیک)) میبرد .جایی پر از
پارچه های رنگارنگ و زیبا.

آن روز  30خرداد ماه ،آخرین روز های فصل بهار بود .هوا به تدریج گرم شده و میوه
های تابسییتانی از روی درخت شییروب به روییدن کرده بودند .البته با وجود میوه های
خوشمزه تابستانی ،سنام زمستان را ترجیح میداد.
خاله افروز خیاط خوبی بود .اما این دلیل محکمی نمیشد که بگوییم سنام لباس های
خوبی داشت.
سینام در صیندوق لباسیش را باز کرد و یکی از سیه جفت صیندل سییاه و یک شیکلش را
برداشیت و پوشیید .این سیه جفت صیندل را خاله افروز از زنی که درحال مرگ بود و
تمیام میالش را بیه حراج گیذاشیییتیه بود بیه ییک چهیارم قیمیت خرییده بود .برای همین
هرکدام در نقاط مختلفی سوراخ شده بودند .اما به هر حال از هیچ چیز بهتر بودند.
سینام همچنین یکی از سیه دسیت لباس سییاهش را که دوباره از همان زن خریده بود
را انتخاب کرد و پوشیید .موهای دورنگش را با شیانه چوبی و قدیمی خاله افروز که با
هر بار شانه کردن ،چند تار مویش کنده میشد ،شانه کرد.
 لعنتی!شانه مثل همیشه الی موهایش گیر کرده بود.
 دختر جون یا همین االن میای باال یا از خونه میندازمت بیرون! االن دارم میام.سیینام شییانه را با دو دسییتش گرفت و محکم کشییید .شییانه از الی موهایش در آمد.
بالفاصیله دسیتش را جلوی دهنش گرفت تا مانع فریاد ناشیی از کنده شیدن مویش
بشود .سپس با عجله از پله ها یکی در میان باال رفت و داخل حال پرید.
خاله افروز با خشم رو به سنام برگشت و گفت:

 باز که خواب موندی و منو بیدار نکردی .مگه قرار نبود قبل از طلوب خورشیییدمنو بیدار کنی؟
 خاله من... حرف نباشییه! یه بار دیگه تکرار شییه میری تو طویله پیش شیییراک میخوابی.میفهمی؟
شییراک نام اسیب پیری بود که آنجا در طویله زندگی میکرد .آن را شیوهر خاله افروز
به او هدیه داده بود .بعد از مرگ شییوهرش دیگر سییوار آن اسییب نشیید و از احوال او
کامال بیخبر بود.
 فهمیدی؟ بله!خاله افروز کپه بزرگی از لباس ها را برداشت و گفت:
 خوبه! دیگه وقت برای خوردن صبحانه نیست! همین االن اینارو بگیر.و همیه را ییک جیا بیه سییینیام داد .تعیداد لبیاس هیا آنقیدر زییاد بودنید کیه دیگر سییینیام
نمیتوانست جلوی خودش را ببیند.
 باید سریع قبل از اینکه بازار ببنده اینارو بدیم.سیپس در حالی که قیمت لباس ها را زیر لب زمزمه میکرد ،بقچه ی وسیایل خیاطی
را برداشیت .قیمتی که همیشیه دو سیکه برنز از آن چیزی که واقعا ارزش داشیت ،گران
تر بود.
 -دو سکه برنزو یک نقره ،یک برنزو سه نقره .و...

کالهش را که از پارچه درجه یک بود ،روی سییرش گذاشییت و مانند ملکه ها از خانه
بیرون رفت .سنام هم با کفش های پاره و لباس سیاه درب و داغان دنبال او راه افتاد
و در خانه را پشت سرش بست.
خورشیید تقریبا در وسیط آسیمان قرار داشیت .در آن روز بین مردم خبری پیچیده بود
که مردی مرموز وارد شیهر شیده و دنبال کسیی میگردد .این خبر را سینام وقتی شینید
که داشت از کنار دو خانم خوش پوش رد میشد .زنی که قد کوتاهی داشت گفت:
 میگن خیلی خوشیتیپه! البته که هیچ چیز بیشیتر از اینکه اون گمشیده روپیدا کنه براش مهم نیست!
زن دیگر که بدنی درشت و لباس ابریشمی به تن داشت گفت:
 اوا! چه مسخره .حاال این مرده دنبال کی هست؟زن در حالی که از کنار سنام عبور میکرد گفت:
 دقیق نمیدونم ...اما فکر کنم دنبال یه دختر بچه بود.سنام با شنیدن حرف او ایستاد و گوشش را تیز کرد .زن دوم خندید و گفت:
 ولی توی این شیهر به این بزرگی پر از دختر بچه هسیت .چطوری میخواداونو پیدا کنه؟
زن خیلی جدی اخم کرد و گفت:
 نمیدونم .ولی مثل اینکه دختره یه نشییونی داره که اون رو از بقیه متفاوتمیکنه.
سنام با خودش فکرکرد ،آیا واقعا داشتند در مورد او صحبت میکردند؟ امکان نداشت!
سیال ها بود که خبری از کسیی نشیده بود که او را ببرد .حتما شیخص دیگری بود و

دنبال دختر دیگری میگشیت .ولی اگر واقعا پدر سینام دنبال او آمده باشید چی؟ افروز
فریاد زد:
 راه بیفت دختر! معلوم هست داری چیکار میکنی؟ عه! ...ببخشید اومدم.همهمه مردم و کاالسیکه ها همه جارا پر کرده بود و جایی برای سیوزن انداختن نبود.
بازار شهر مارلیک مانند هر شهر دیگری پر بود از آدم های دالل و بازاریانی که از دور
دنیا برای فروش وسیایلشیان به آنجا میامدند .برای همین این بازار پر بود از چیز های
رنگارنگ! ظروف سفالی ،قالی های گران بها ،صنایع دستی و!...
از آنجا که سینام به دلیل لباس هایی که به دسیت داشیت جایی را نمیدید ،ناگهان به
مردی برخورد که سیر راهش ایسیتاده بود .او با تمام تالشیش تعادلش را حف کرد و با
شرمساری گفت:
 وای ببخشید!مرد نگیاهی از روی تیاسیییف بیه ژولییدگی سییینیام انیداخیت و سیییپس پس از اینکیه بیا
دسیتمالش محل برخورد را پاک کرد بدون اعتنا به سینام به مسییرش ادامه داد .انسیان
های پر مدعا همه جا بودند!
 پس کجا موندی؟افروز با عصیبانیت فریاد میزد .سینام با عجله دنبال افروز جلوی مغازه پارچه فروشیی
ایسییتاد .جایی که پارچه ها همانند اجسییاد مرده از درو دیوار مغازه بیرون زده بودند.
افروز در حالی که به مغازه پارچه فروشی درب و داغانی اشاره میکرد گفت:
 -آه ...باالخره رسیدیم! خیلی خوب لباس ها رو بده به من.

سیپس آنها را از سینام گرفت .سینام سیعی کرد دنبال افروز داخل مغازه بیاید اما افروز
جلوی او را گرفت و گفت:
 کجا کجا!؟ بیرون وایسا تا کارم تموم شه. اما... حرف نباشه!سیپس افروز وارد مغازه شیده و سینام را بیرون تنها گذاشیت .البته این اولین باری نبود
که این اتفاق میوفتاد! معموال هر بار که برای فروش لباس ها به بازار میامدند سییینام
مجبور بود بیرون از مغازه سییپری کند ،حتی زمسییتان ها! روی صییندلی های چوبی
خشک کنار دیوار که با هر بار تکان خوردن صدای گژگژشان در میامد.
سینام با مالیمت روی صیندلی نشیسیت و آرام تکیه داد .حرف آن زن بدجوری ذهنش
را درگیر کرده بود .مردی کیه برای پییدا کردن دختری آمیده! اگر خودش بود چطور؟
نه این امکان نداشت! به گفته خود زن دیگر توی شهر پر از دختر بچه بود.
سییینیام چندین بار درمورد شیییبی که او را رها کرده بودند از افروز پرسییییده بود اما
هیپوقت جواب درسیتی نمیگرفت .خاله افروز همیشیه میپرسیید((:دانسیتن اینکه چه
اتفیاقی افتیاده چیه چیزی را درسیییت میکنید؟)) .او راسیییت میگفیت .همیه چیز کیامال
مشخص بود.
حال که بزرگ شییده بود ترجیح میداد به خودش تلقین کند که از اول پدر و مادری
نیداشیییتیه .دقیقیا همیانطور کیه پیدر و میادرش او را فراموش کرده بودنید ،او هم آنهیا را
فراموش کرده بود و دیگر درباره این موضیوب فکر نمیکرد .اما نمی توانسیت به آن مرد
مرموز در شییهر فکر نکند که به دنبال دختر بچه ای به شییهر آمده بود .شییاید پدرش
بعد از این همه سال پشیمان شده بود و میخواست او را به خانه برگرداند!

سیینام همانطور که به زمین خیره شییده بود ،ناگهان متوجه وزغی شیید که در طرف
دیگر خیابان به او زل زده بود .وزغی بزرگ و خاکسیتری رنگ با چشیمانی درشیت و
براغ مشکی که از سنام چشم برنمیداشت .سنام نیز در مقابل به او زل زد.
اما گویا که فقط یک وزغ نبود .در همان لحظه سینام متوجه وزغ های دیگری شید که
پشیت سیر هم به سینام نگاه میکردند .سینام اول فکر میکرد که خواب میبیند تا اینکه
همه آنها شروب به پریدن کردند.
همه قور قور کنان به سیمت سینام می آمدند .تعدادی از آنها روی سیرو صیورت مردم
میپردیدند و آنها نیز فریاد زنان فرار میکردند .کار به جایی رسیید که در جلوی مغازه
فقط سینام باقی مانده بود و هزاران وزغ که او را محاصیره کرده بودند .سینام از صیندلی
باال رفته بود ،وزغ ها هر لحظه نزدیک تر میشدند.
دقیقا لحظه ای مانده بود که اولین وزغ روی صیندلی بپرد که ناگهان پسیری با موهای
طالیی ،از بین جمعیت به سیمت وزغ ها رفت و در سیوتی که در دسیت داشیت دمید.
وزغ ها با شینیدن صیدای سیوت مانند موش هایی که النه هایشیان را گم کرده بودند
پراکنده شیدند و ال به الی بوته ها غیبشیان زد .پسیر در حالی که میخندید رو به سینام
برگشت و در برابر چهره متعجب سنام پرسید:
 حالتون خوبه؟لحظه ای طول کشیید تا سینام به خودش بیاید .او سیری تکان داد و از روی صیندلی
پایین آمد و گفت:
 بله بله! خوبم .خودم میتونستم از پسشون بر بیام.پسر خندید و با لحجه بامزه در حالی که سرش را میخاراند گفت:
 میدونین وزغ ها بی دلیل دنبال آدما نمیکنن .اونا میتونن نژاد و ریشییه وتبار انسان ها رو ببینن .جالبه که همه به تو هجوم آورده بودند!

و بعد دستش را روی سینه اش گذاشت و گفت:
 راستی خودم و معرفی نکردم .من لهاک هستم .از توران میام .و شما؟آه یک تورانی! خاله افروز همیشیه از آنها بد میگفت و آن ها را باعث تمام بدبختی ها
میدانسیت .همیشیه از چهره های زشیت و نوب لباس پوشییدن نفرت انگیز آنها صیحبت
میکرد .اما آن پسر آنقدر ها هم بد نبود .سنام منمن کنان گفت:
 ممم...منم سنامم!لهاک لبخندی زد و گفت:
 خوشبختم! تازه به این شهر اومدم .راستش زیاد با اینجا آشنا نیستم .قرارهبرم شهر دیاکو .تو اونجا رو میشناسی؟
سنام با تعجب پرسید:
 همون شهر افسانه ای توی قصه ها؟لهاک خندید .سینام متوجه حرف خنده داری از بین حرف هایش نشیده بود اما ناخود
آگاه او هم خنده اش گرفت.
 سنام!!! همین االن بیا اینجا!این صدای خاله افروز بود که از داخل مغازه می آمد .لهاک با تعجب گفت:
 فکر کنم دارن تورو صدا میکنن. او نه من ...راستش اسمم سنام نیست. اما فکر کردم گفتی اسمت سنامه.دوباره خاله افروز از توی مغازه فریاد زد:

 سیینام اگه همین االن نیای اینجا تا یک ماه توی زیر زمین خونه حبسییتمیکنم!
لهاک با نگرانی به سنام نگاه کرد .سنام همانطور که به لهاک زل زده بود ،گفت:
 من اون خانم رو نمیشناسم!لهاک انگار که یاد چیز مهمی افتاده باشد ،گفت:
 اوه! دیگه دیر شیییده! من باید برم  .کاالسیییکم به زودی حرکت میکنه .ازمالقاتت خوشبخت شدم خانمی که اسمش سنام نیست.
و بعد با لبخند از آنجا رفت .سینام برای لهاک دسیت تکان داد .سیپس بعد از اینکه از
رفتن او خاطر جمع شید ،بالفاصیله وارد مغازه شید .اولین چیزی که توجه سینام را به
خود جلب کرد غیر از نگاه آتشین خاله افروز و پارچه های رنگارنگ داخل مغازه ،وزغ
ای بود که در یک چشیم به هم زدن وارد دامن خاله افروز شد .خاله افروز با عصبانیت
روی میز کوبید و گفت:
 گفتم دو سکه نقره و یک برنز!مردی که پشت پیشخوان بود گفت:
 ولی خانم هیچ جا این لباسها رو به این قیمت نمیخرن. همینی که هست!!افروز رو به سنام برگشت و گفت:
 یاال دختر احمق! باید این خرت و پرت هارو برگردونیم خونه .داری به چینگاه میکنی؟
سنام که نمیدانست چطوری توضیح بدهد گفت:

 چیزه ...یه قور ...اهم! داشتم به این فکر میکردم که برای شام سوپ درستکنم یا خورشت.
 هرچی که دوست داری درست کن.سیینام به دامن خاله افروز نگاه میکرد که مدام تکان میخورد .افروز سییری تکان داد و
لباس ها را دست سنام داد و گفت:
 خوبه! بیا برگردیم! تمام وقت با ارزشمون رو هدر دادیم.***

بعد از ظهر همان روز ،سینام بعد از شیسیتن ظرف ها و گرد گیری خانه بیرون رفت تا
از مغازه شیییر بخرد .قرار بود خواهر زاده افروز که ((شییراره)) نام داشییت برای مدتی
خانه افروز بماند.
خیالیه افروز او را خیلی دوسیییت داشیییت و برای همین هربیار کیه او مییامید کییک هیای
کشیمشیی درسیت میکرد .اما برعکس خاله افروز ،سینام از او متنفر بود ،زیرا هر بار که
او بیه خیانیه خیالیه افروز مییامید سییینیام مجبور بود همیه ی خراب کیاری هیای او را جمع
کند .حتی گاهی اوقات او از قصد خراب کاری میکرد تا کار سنام بیشتر شود.
سینام با حرس سیطل سینگین شییر را با خودش حمل میکرد .از بین جمعی از بچه ها
که در حال بازی بودند گذشییت و از خیابان رد شیید .باالخره به خانه رسییید .در را باز
کرد و شیر را روی میز گذاشت.
خاله افروز در حالی که خمیر ها را در تنور میگذاشت گفت:
 -میشه شکر و از داخل کمد بدی؟

سنام در کمد را باز کرد و از بین ادویه های دیگر که در کیسه های پارچه ای کوچک
قرار داشتند ،شکر را برداشت.
خاله افروز خیلی ماهرانه شیکر را به نان ها اضیافه کرد .شیکر خیلی گران بود و خاله
افروز نهایت صرفه جویی را در درست کردن آن میکرد.
او آشیپز قهاری بود اما هرگز(غیر از مواقعی که خواهر زاده اش به خانه ی او می آمد)
غذا درست نمیکرد.
افروز زیر چشمی به سنام انداخت و بعد با صدای تحقیر آمیزی گفت:
 به چی فکر میکنی سنام؟سیینام داشییت به حرف آن زن ها فکر میکرد .اما هنوز مطمئن نبود که گفتن آن به
افروز مشیکلی داشیته باشید یا نه .چون افروز معموال از شینیدن هر چیزی که به پدر و
مادر سینام مربوط بود ،عصیبی میشید .برای همین سینام که سیعی میکرد خودش را
بیخیال جلوه دهد گفت:
 به این فکر میکردم که چرا وزغ ها دنبال آدما میکنن.افروز شانه هایش را باال انداخت و گفت:
 سوال خوبیه .امیدوارم به جوابش برسی.صدای در زدن به گوش رسید .افروز دستی زد و گفت:
 آخ جون خواهر زاده عزیزمه!و بالفیاصیییلیه در را برای او بیاز کرد .چهره کیک و میک دار و شییییطیانی اش بیا موهیای
خرگوشیی هم هیچ تغییری نکرده بود .دوباره صیحنه حال به هم زن شیروب شید! خاله
افروز او را در آغوش گرفت و گفت:

 عزیزم چقدر بزرگ شیدی! از همیشیه دوسیت داشیتنی تر! خیلی دلم براتتنگ شد! تو این مدتی که نبودی کلی لباس برات بافتم تا بپوشی.
شییراره تشییکر کرده و با دندان های روی هم افتاده اش خندید .سییپس وارد شییده و
طبق رفتار مزخرف همیشیگی اش به سینام زبان درازی کرد .سینام نیز در پاسی به او
به زبانش را بیرون آورد .رفتارش با سال قبل هیچ تغییری نکرده بود .افروز گفت:
 سیینام! با مهمون درسییت رفتار کن .دوسییت ندارم به خاطر تو روزم خراببشه.
سینام در طی این سیال ها که پیش افروز بود به رفتار او عادت داشیت .اما چیزی که او
را آزار میداد نیشییخند های شییراره و لبخند های آزار دهنده او بود که بعد از هر بار
دعوا کردن سنام شکوفه میزد.
سیال قبل سینام آنقدر از دسیت او حرصیش گرفت که کله شیراره را داخل سیوپ فرو
برد .البته با اینکه بعد از آن گریه شیراره مثل صیدای بوق خطر به صیدا در آمد و سینام
سه روز در اتاقش در زیر زمین زندانی شد ،اما ارزشش را داشت.
موقع شیام فرا رسیید .خاله افروز اسیتثناء آن شیب غذای مورد عالقه شیراره را که مرغ
بریان بود ،درست کرده بود.
افروز بعد از آنکه بشیقاب شیراره را تا لبه پر از مرغ کرد ،دو اسیتخوان ران و یک تکه
گوشییت سییینه به اندازه دم موش را داخل بشییقاب سیینام گذاشییت .سیینام نگاهی به
بشقاب غذا انداخت .از سال پیش یک استخوان بیشتر شده بود.
افروز در حالی که خیلی محترمانه و با چنگال غذا میخورد سواالتی در مورد شهرشان
و نوب پوشیاک مردم آنجا میپرسیید و بعد میخندید .شیراره بلد بود بنویسید و بخواند.
حتی اعیداد را کیامال بلید بود .کیاری کیه سییینیام بلید نبود .چون خیالیه افروز بیا ییادگیری
سنام مخالف بود.

البته که سینام با جمع آوری ورقه های پاره پوره سیعی میکرد آنها را به مرور بخواند و
بفهمید امیا غیر از ییاد گرفتن چنید نکتیه بی ربط ،چیز دیگری بیه ذهنش نمی رسییییید.
برای او نوشته ها مانند اشکال بی ربطی بودند که مدام تغییر میکردند.
با این وجود سیینام میتوانسییت اسییمش را بنویسیید .اما نه کامل بلکه نصییفه .هنوز
نمیتوانست گردی سر حرف ((میم)) را درست بنویسد و آن را شبیه مالقه میکشید.
بیشیتر از همه دوسیت داشیت کتابی را بخواند که خیلی وقت بود آن را در زیر بالش
کاهی اش پنهان کرده بود .کتاب((شهر دیاکو)) .روی کتاب هم عکس قلعه ای بزرگی
هک شییده بود که در باالی تپه وسییط شییهری رنگارنگ جا خوش کرده بود و در دو
طرف آن دریاچه بزرگی قرار داشتند.
افروز در حالی که دوباره به یکی از حرف های بی نمک شراره میخندید گفت:
 واقعیا دوسیییت دارم بیدونم کیدوم یکی از شیییهر هیا از همیه زیبیا تره و اونجیازندگی کنم.
سنام گفت:
 شهر دیاکو چطوره؟شراره خندید .افروز نگاه تمسخر آمیزی به سنام کرد و گفت:
 اون شیهر خیالیه دختر جون! فقط توی قصیه هاسیت .به خاطر همینه کهمیگم نبیایید سیییواد خونیدن پییدا کنی چون همین االنش هم پیاک مغزت
مشکل داره.
 ولی به نظر من واقعیه.افروز چنگالش را کنار گذاشت و گفت:
 -اونوقت چرا اینطوری فکر میکنی؟

سنام که مقداری از گوشت روی استخوان را میخورد گفت:
 چون حسیم بهم میگه که اون شیهر واقعیه .امروز یکی رو دیدم که داشیتبه همون جا میرفت
افروز و شیراره هردو بلند خندیدند .سینام اسیتخوان را داخل بشیقابش گذاشیت .خنده
آنها سینام را آزار میداد .افروز اشیکش را پاک کرد و بدون اعتنا به سنام دوباره مشغول
خوردن شد .سنام بی پروا گفت:
 امروزتوی شهر شنیدم یه مرده اومده دنبال یه دختر.غیذا داخیل گلو افروز پریید و او را بیه سیییرفیه انیداخیت .نزدییک بود خفیه شیییود .بعید از
خوردن یک لیوان آب آرام گرفت .سنام ادامه داد:
 گفتم شاید دنبال من اومده باشه.افروز با بی حوصلگی گفت:
 چرا باید یکی بیاد دنبال تو؟ نمیدونم .فقط گفتم شاید مادر پدرم برگشتن که منو ببرن.افروز لیوان دیگری آب خورد .وقتی مضییطرب میشیید رنگش میپرید .او لیوان آب را
کنار گذاشت و گفت:
 اگه اینجوریه چرا باید ولت میکردن؟ اونا فراموشیت کردن دختر خانم .اینویادت نره .حاال دیگه در مورد این موضوب صحبت نکن.
سنام صدایش را باال برد:
 اما من میخوام اون مردو ببینم.افروز با عصبانیت به میز کوبید و گفت:

 دیگه کافیه .همین االن برگرد به اتاقت .همین االن!سنام از سر میز بلند شد و به اتاقش رفت.
***

نصیف شیب بود که سینام دوباره از خواب پرید .آن کابوس های همیشیگی دسیت از سیر
او بر نمیداشتند .ناله هایی از جنس آتش که گرمای آن همه جارا میسوزاندند.
سینام بلند شید و روی تختش نشیسیت .از زیر بالش کتاب شیهر دیاکو را بیرون کشیید و
باز کرد و بعد از اینکه شیمع کوچکش را روشین کرد ،کتاب را آرام آرام ورق زد .بعضیی
از صیفحات کتاب نقاشی هایی از خانه های بلند و رنگین داشت .بعضی دیگر تصویری
از یک موجود خارقالعاده که هیچ کس تا به حال آنرا ندیده بود.
یکی از صیفحات مورد عالقه سینام ،عکس موجودی با تن شییر و سیر انسیان بود که
دوبال ترسناکش از دو طرف بدنش بیرون زده بود و زیر آن اسمی نوشته شده بود.
سینام سیعی کرد اسیم را بخواند(:ل...ال....الماسیو؟ چه اسیم عجیبی .).این کتاب پر بود از
عکس های عجیب و غریب .سینام زمانی که صیفحات کتاب را ورق میزد ،چشیمش به
وزغی خورد که کنار پله ها اورا تماشیا میکرد .همان وزغی بود که در دامن خاله افروز
پنهان شده بود.
سینام کتاب را بسیت و خودش را روی تختش جمع کرد .وزغ مسیتقیم به چشیم های
سینام زل زده بود و پلک نمیزد .درخشیش پوسیتش نشیان میداد که چقدر پوسیتش
لزج است و لبخند مالیم و صورت خنگش هم کمی از ترسناک بودنش را کم میکرد.
اما از تنهایی بهتر بود .سنام کتاب را کنار گذاشت و به طرف وزغ رفت .وزغ قور قوری
کرد .سنام در حالی که صدایش را کمی نازک کرده بود گفت:

 هی کوچولو! نمیخواد از من بترسی .من بهت صدمه نمیزنم.بعد آرام وزغ را بلند کرد .پوسیت نرم و لزجش و آن خنده پهنش و دو چشیم بزرگش
کیه هرکیدام بیه جهیت هیای مختلف نگیاه میکردنید ،او را خیلی بیامزه کرده بود .سییینیام
خندید گفت:
 تو خیلی بامزه ای .اسییمتو میزارم خوابالو .چون قیافت منو یاد اول صییبحمیندازه .نظرت چیه؟
خوابالو قوری کرد .سینام خندید و او را نوازش کرد .از طبقه باال صیدای شیکسیته شیدن
چیزی بلند شید .سینام خوابالو را زمین گذاشیت و آرام آرام و پاورچین پاورچین از پله
ها باال رفت.
عجیب بود .آخر معموال یک روز از آمدن شیراره میگذشیت تا صیدای شیکسیته شیدن
چیزی بیاید .اما ظاهرا با گذشت زمان همه چیز عوض شده بود.
خانه در تاریکی مطلق غرق شییده بود .سیینام شییمعش را باال گرفت .کمی از تاریکی
کاسته شد اما هنوز هوای ترسناک و دلهره آور جو خانه را فرا گرفته بود.
کمتر اتفاق میوفتاد که دزدی به خانه ها وارد شییود چرا که همه هر آنچه که احتیاج
داشیییتند را داشیییتند .اما گه گداری افرادی بودند که بخواهند بدون اجازه وارد خانه
دیگران شوند.
چیزی در آشپز خانه تکان خورد .سنام شمع را به طرف آشپزخانه گرفت.
 کی اونجاست؟چیزی تکان خورد .در آن تاریکی مطلق ،چهره کسیی نمایان شید .سینام از ترس ارام
آرام عقیب رفیت .چهره دقیقیا بیه او نگیاه میکرد .پیای سییینیام بیه قیالی کوچکی کیه روی
زمین جمع شده بود گیر کرد و به زمین افتاد.

شخص جلو آمد .سنام من من کنان گفت:
 همونجا وایسا! جلو نیا وگرنه جیم میزنم.شیخص صیورتش را برگرداند.نور مهتاب پشیت سیر فرد میتابید ،هاله ای روشین پشتش
به وجود آورده بود که حالت نیم رخ او را کماکان نشییان میداد .فردی با دماغی تیز و
گردنی نازک که به لباسی پشمی میرسید .سنام شمعش را باال تر گرفت.
نور شیمع به سیمت شیخص تابید و چهره او را نمایان کرد .او درواقع یک انسیان نبود.
بلکیه ییک پرنیده غول پیکری بود کیه در حیال خوردن تیه میانیده نیان هیای قنیدی خیالیه
افروز بود .بدنی زیبا داشییت با پر های سییبز آبی و دو بال بزرگ که آنها را دور بدنش
جمع کرده بود.
خارق العاده بود!!! سینام هیچوقت فکرش را هم نمیکرد چنین موجودی وجود داشیته
باشید .اصیال بیدار بود؟ بله ظاهرا بیدار بود! زیرا با وجود سیعی و تالشیی هم که کرد،
نتوانست خودش را از خواب بیدار کند!
پرنیده ،بیه سیییمیت در رفیت! بیا وجود جثیهء بزرگش ،بیه چیابکی ییک پلنیگ ،از در خیانیه
بیرون پرید.
سینام از روی زمین بلند شید .نمیتوانسیت آن موجود را دقیق ببیند .تنها چیزی که
مییدیید ییک گلولیه بزرگ پر از پر بود کیه بیه طرف جنگیل میرفیت .آن موجود دقیقیا مثیل
همان موجودات افسانه ای بود که عکسشان در کتاب شهر دیاکو بود.
سیینام به طرف در رفت .دوسییت نداشییت پا به جنگل بگذارد ،زیرا راه جنگلی راهی
بسییار پر خطربود .اما آیا واقعا میخواسیت آن موجود را رها کند و به تختش برگردند؟
امکان نداشت! مگر چند بار میشد انسان در طول عمرش چنین موجودی را ببیند؟

برای همین در را چفیت کرد و بیا تمیام توان دنبیال آن موجود راه افتیاد .آن موجود از
البه الی بوته ها با سیرعت میگذشیت و شیاخه ها را دیوانه وار در هوا به لرزش در می
آورد.
اما با وجود سیرعت زیادش ،گاهی می ایسیتاد .گویا که برای سینام صیبر میکرد تا به او
برسیید ،یا اینکه بخواهد ببیند آیا سیینام هنوز او را دنبال میکند یا نه! سیینام هم به
دنبال آن پرنده از کنار درختان عبور میکرد.
سییینام نفس نفس زنان از بین شیییاخه های انبوهی از درختان عبور کرد .پرنده کنار
درختی نشیسیته بود .همین فرسیت مناسیبی برای سینام بود تا او را بگیرد .سینام مانند
گرگی که بخواهد شکارش را بگیرد در حالی که فریاد میزد:
 دیگه گرفتمت!و روی آن پرنده پرید .اما غافل از اینکه آن موجود آنجا نبود و سینام یکی از بوته هارا
با او اشتباه گرفته بود ،روی زمین غلت خورد و داخل گودالی پر از گل افتاد.
سینام صیورتش را با دسیتش پاک کرد .هالل ماه همه جا را روشین کرده بود و جان
تازه ای به تاریکی داده بود .سینام از روی زمین بلند شید .تمام لباسیش گل آلود شیده
بود .حیاال جواب خیالیه افروز را چگونیه مییداد؟ اگر خیالیه افروز میفهمیید او شیییبیانیه بیه
جنگل رفته است او را می کشت.
کمی آن طرف تر ،آتش کوچکی روی زمین در حیال سیییوختن بود .همچنین چیادر
سیییفیید رنگی کیه رو بیه روی آتش جیا خوش کرده بود .سییینیام بیه خودش لرزیید .بیایید
سریع برمیگشت
سنام خیلی آرام از مسیری که آمده بود برمیگشت که چیزی در تاریکی گفت:
 -این همون دخترست! چقدر بزرگ شده.

سیینام در جا خشییکش زد .او خیلی آرام صییورتش را برگرداند .دو نفر پشییت سییر او
ایسییتاده بودند .سیینام از ترس میخکوب شییده بود .آنجا آنقدر تاریک بود که سیینام
نمیتوانست حتی موش صحرایی روی زمین را که در حال تماشا بود ببیند.
یکی از آن دو که قد بلندتری داشت و صدایش مردانه بود به دیگری گفت:
 ظاهرا از ما میترسه .نباید بترسونیمش.نفر دیگر که صدای زنانه و با لطافتی داشت گفت:
 تو یه چیزی بگو .من چرا باید همیشه اول شروب کنم.مرد سرفه ای کرد و بعد گفت:
 سالم سنام!سیینام جا خورد .او از کجا اسییمش را میدانسییت؟ شییاید او همان مردی بود که دنبال
دختری میگشیت! این امکان نداشیت که سینام آن دختر باشد .زن به بازوی مرد مشتی
زد و گفت:
 بد شروب کردی! نمیبینی رنگ و روش پریده؟ خوب تو اول شروب کن.سنام با تعجب پرسید:
 شما اسم منو از کجا میدونید؟زن چند قدمی جلو رفت و با آرامش گفت:
 تو مارو نمی شییناسییی اما ما خوب تورو میشییناسیییم .تو توی خطری .بایدهرچیه سیییریع تر از این شیییهر بری .حرف منو گوش کن! تیا دو روز دیگیه
کاالسییکه ای توی مرکز شییهر منتظر توعه .شییب شیینبه ،وقتی ماه در باال

ترین قسیمت آسیمان قرار داشیت ،از خونه خارج شیو و برو به سیمت مرکز
شیهر بدون اینکه توقف کنی .دیر نکن وگرنه کاالسکه بدون تو میره .آها!....
این گردنبند هم به گردنت بنداز .ممکنه نیازت بشه.
سینام گردن بند را از زن گرفت .گردن بند شیبیه گویی کوچک بود که در داخل گوی
هاله ای از دود شییکل یک اژدها را به وجود آورده بود .زن دسییت سیینام را گرفت و
گفت:
 هروقت احسییاس خطر کردی این گردن بند رو به زمین بزن تا بشییکنه وبعد فرار کن .اونا دارن دنبالت میان .مراقب خودت باش!
زن این حرف را زد و بعد سیریع از سینام دور شید و همراه با مرد پشیت درختی رفتند.
سنام به دنبال آن ها به سمت درخت رفت و گفت:
 خواهش میکنم صبر کنید! کیا دنبال منن! شما کی هستید؟اما وقتی به پشیت درخت رسیید نه خبری از مرد بود و نه خبری از زن .حتی چادر و
آتیش هم آنجا نبودند.
***

فصل سوم

حقایق آشکار میشوند.

سنام به خانه برگشت .اتفاقات آن روز آنقدر عجیب بود که نمیشد لحظه ای به آنها
فکر نکرد .آن پرنده ،زن و مردی که در جنگل بودند و حرف های آن زن .صبح روز
بعد همه برای صرف صبحانه به حال آمدند .سنام پوست تخم مرغ های آب پز را گرفته
و آن را در بشقاب ها قرار میداد .او از ترس اینکه خاله افروز گردن بند را نبیند ،آن را
زیر بالشش پنهان کرده بود .خاله افروز و شراره قرار بود بعد از میل کردن صبحانه به
گردش در شهر بروند و برای خودشان ولخرجی کنند.
سنام سر جایش نشست .خاله افروز با لبخندی بر روی لب گفت:
 امروز واقعا روز زیباییه .صبح زود صدای پرنده ها از پشت بوم شنیدنیه .باآوازشون آدمو جادو میکنن!
شراره به پای سنام ضربه زد .سنام نفس عمیقی کشید و خودش را با زرده تخم مرغش
مشغول کرد .افروز انگار که تازه متوجه سنام شده باشد ،با بی حوصلگی گفت:
 دیشب صدای عجیبی از توی آشپز خانه اومد .تو نمیدونی چی بود؟سنام خشکش زد .همیشه واقعیت ها جوابی نبودند که بقیه بخواهند بشنوند.

 نمیدونم. هوم ...جالبه! چون وقتی صبح وارد آشپزخانه شده بودم تمام نون هایقندی خورده شده بود.
سنام مردد ماند .افروز با جدیت به سنام خیره شده بود .سنام به تخم مرغ ها چشم
دوخته بود .افروز تکه دیگری از تخم مرغش را خورد و گفت:
 خودت که میدونی نباید بدون اجازه غذایی بخوری؟! من نخوردم. پس کی میتونه خورده باشه؟ شراره کل شب و پیش من بود .تنها کسیکه از چشم دور بود تو بودی .آشپزخانه هم که نزدیک ترین جا به انباریه.
شراره خندید .سنام حرفی نزد .افروز نگاه تیزش را دوباره به او انداخت و گفت:
 بهتره دیگه دروغ نگی! از دروغ متنفرم!اگر میگفت یک پرنده با جثهای به اندازه دو مرد بالم شیرینی ها را خورده است ،هیچ
وقت حرفهایش را کسی باور نمیکرد!
خاله افروز و شراره بعد از ظهر به بازار رفتند و سنام هم بعد از انجام دادن کار های
خانه ،جلوی پنجره نشست و به گردن بندی که آن زن به او داده بود خیره شد.
نور خ ورشید از بدنه شیشه ای آن عبور میکرد اما هرگز سایه ای روی زمین از آن
درست نمیکرد .داخل آن اژدهای دودی از سمتی به سمت دیگر بال میزد و از پشت
شیشه سرش را برای سنام کج میکرد.
سنام آرام به شیشه زد .اژدها تکانی خورد و ناپدید شد و بعد از گذشت چند ثانیه
دوباره به شکل اولش باز گشت .عجیب بود .سنام گردن بند را به گردنش بست و به
طویله رفت تا به شیراک یونجه های تازه بدهد.

شیراک بدنی قهوه ای داشت با یال هایی طالیی .با اینکه سنش زیاد بود و دیگر مانند
گذشته سر حال نبود ،اما هنوز مانند دوران جوانی اش بدنی قوی داشت .سنام رو به
او با ناراحتی گفت:
 به نظرت پدر و مادر من هستن؟شیراک در حالی که یونجه های تازه اش را میخورد دمش را تکان داد .سنام آهی
کشید و سرش را به دیوار تکیه زد .شیراک یونجه را رها کرد و از سطل آبش نوشید.
سنام گفت:
قبال هم چیزهای عجیبی می دیدم ولی جدیدا نمیتونم بفهمم خوابم یابیدار؟
شیراک بعد از خوردن آب ،شیهه ای کشید و سرش را به سمت سنام آورد .سنام
دستش را روی سر او گذاشت و گفت:
 نمیتونم االن! خواهش میکنم اصرار نکن!شیراک شیهه کشان سنام را هول داد .سنام خنده کنان بلند شد و گفت:
 خیلی خوب هرچی تو بگی.در طویله تا انتها باز شد و سنام سوار بر شیراک از آنجا بیرون آمد .شیراک در امتداد
جاده ،آماده دستور سنام بود .از بین در خانه ،خوابالو قور قور کنان بیرون آمد .سنام
با لبخند پرسید:
 توهم میخوای بیای؟خوابالو قوری کشید .سنام به پهنای صورتش خندید .دقایقی بعد هرسه ،در حالی که
از باالی نرده های چوبی میپریدند روی هوا فریاد میزدند .سنام سوار کاری را به مرور

یاد گرفته بود .وقتی از یک اسب از زمان بچگی مراقبت کنید ،وقتی کسی خانه نباشد
و حس کنجکاویتان گل کند ،سوار کاری را هم می آموزید.
خاله افروز و شراره نزدیک های شب با تعداد زیادی لباس های رنگارنگ و زیبا به خانه
برگشته و در حال پرو لباس هایشان بودند .خاله افروز در حالی که با لباس سبز لجنی
اش دور خودش میپرخید پرسید:
 چطور شدم؟شراره با کلی ذوق و شوق گفت:عالی شدین خاله!
لباس خاله افروز سنام را یاد لجن های کف رودخانه می انداخت .او با بی میلی روی
صندلی نشسته بود و در فکر فرو رفته بود .افروز لبخند زنان داخل وسایلش را گشت.
ناگهان شادی چهره اش برگشت .رنگش پرید و با عصبانیت وسایلی که خریده بود را
گشت.
 شراره تو میدونی گردن بندی که من خریدم کجاست؟ همونی که تکه هایمروارید داشت؟
شراره در حالی که یکی دیگر از لباس ها را انتخاب میکرد با سر جواب منفی داد .افروز
به طرف سنام برگشت .او هنوز در فکر بود .افروز با عصبانیت به سمت سنام رفت و
گفت:
 سنام تو اینجا گردن بندی ندیدی؟سنام که تازه به خودش آمده بود گفت:
 نه. دروغ میگی! همین االن گردنتو نشون بده.سنام مردد ماند .گردن بندی که آن زن به او داده بود بر گردنش آویزان بود.

 بهت گفتم گردنتو نشون بده.سنام از جایش بلند شده بود و عقب رفت .خاله افروز با عصبانیت یقه لباس سنام را
کنار زد و زنجیر گردن بند را کشید .حباب شیشه ای آن نمایان شد .چهره خاله افروز
از ترس سفید شد.
 تو اینو از کجا آوردی؟!! من اینو خودم پیدا کردم. بهم دروغ نگو! کی این گردن بند رو بهت داده؟ یا بهم میگی کی این گردنبند و بهت داده یا تا ابد زندانی میشی!
افروز وقتی عصبانی میشد ،چهره اش چروک میشد و چشمانش باریک .سنام با جدیت
گفت:
 من اینو از هیچکس نگرفتم!خون افروز به جوش آمد .او در حالی که یقه سنام را در دست داشت او را تا زیرزمین
کشید و بعد از کندن گردن بند از گردنش ،او را داخل اتاق پرت کرد.
 تو انقدر اینجا میمونی تا بفهمی نباید جایی بری و از کسی چیزی قبولکنی.
و در را بست .سنام به طرف در رفت و در حالی که به در میکوبید گفت:
 خواهش میکنم این کارو نکنین .اونو به من پس بدید .من کاری نکردم .اونبرای منه!
صدای بسته شدن قفل در اتاق پیچید .سنام اشک ریزان به در کوبید .دیگر فایده ای
نداشت .او به در تکیه داد .مادر و پدر سنام آن گردن بند را به او داده بودند .باید فردا
به مرکز شهر میرفت.

***

دوباره صدای ناله ،آتش و گرمایی از جنس تاریکی از هر طرف سرچشمه میگرفت.
صدا های مبهم و در همو بر همی که ساکت میشدند .تاریکی مطلقی که غیر از حس
تنهایی حرف دیگری نداشت .و صدایی که میگفت:
 همه چیز درست میشه...سنام چشمانش را باز کرد .هنوز به در تکیه داده بود .از وقتی خاله افروز رفته بود از
خستگی بیهوش شده بود .از تاریکی اتاق مشخص بود که نصف شب بود .ناگهان چیزی
به در خورد .سنام از جایش بلند شد .کسی پشت در بود .صدای باز شدن در آمد .قفل
با ضربه ای باز شد.
سنام آرام سرش را بیرون آورد .محیط اطرافش با سوسوی اندک شمعی روشن بر روی
زمین از تاریکی محض بیرون آمده بود .روی پله ها ،همان پرنده زیبا نشسته بود .او با
دیدن سنام از پله ها باال رفت .سنام شمع را از روی زمین برداشت و به دنبال او به راه
افتاد.
وقتی وارد حال شد ،خانه ساکت بود و خبری از پرنده نیز نبود .از پله ها ،صدای پایین
آمدن شخصی بلند شد .سنام با سرعت پشت مبل مخملی خاله افروز پنهان شد و
شمعش را خاموش کرد .سپس سرش را آرام بیرون آورد.
افروز در حالی که روی نوک پا پاورچین پاورچین پایین می امد ،ایستاد و گوشش را
تیز کرد .مشخص بود که از خواب بودن سنام مطمئن میشد.
او ارام به طرف در رفت و خیلی بی سر و صدا از آن خارج شد .تا آن موقع نشده بود
که افروز زودتر از سنام بیدار بشود .همیشه سنام او را بیدار میکرد.

سنام به دنبال او از خانه بیرون رفت .خورشید کم کم باال می آمد و آسمان را روشن
میکرد .افروز در حالی که با کاله لبه دار خاکستری اش و لباسی از جنس خز سبز
رنگ از میدان سنگ فرش شده شهر رد میشد ،وارد کوچه تنگ و تاریکی در طرف
دیگر خیابان شد.
در آن زمان کوچه هایی در گوشه و کنار شهر پیدا میشدند به نام کوچه های مرده.
این کوچه ها به هیچ جا راه نداشتند و فقط به خاطر خانه های اطرافشان شکل
میگرفتند .خیلی کم پیش می آمد که شخصی داخل آن کوچه ها وارد شود ،زیرا پر
از سوسک و حیوانات موزی مثل موش بودند.
در انتهای این کوچه ها همیشه شمع کوچکی بر روی دیوار قرار داشت که ظاهرا
هیچوقت روشنایی اش را از دست نمیداد .هیچکس دلیل آن را نمیدانست و برای
کسی هم مهم نبود.
سیینام در ابتدای کوچه آهسییته به داخل سییرک کشییید .خاله افروز به سییمت دیوار
انتهایی رفت .افروز به پشیت سیرش نگاهی انداخت .سینام سیرش را عقب کشیید .خاله
افروز مقداری صیبر کرد .سیپس با ترتیب خاصیی شیروب به فرو دادن سینگ های روی
دیوار کرد .دو سنگ باال ،سه سنگ پایین و یک سنگ وسط و بعد عقب رفت.
دیوار سیینگی تکانی خورد .شییمع روی دیوار باال رفت و دیوار از هم باز شیید و حفره
نسیبتا بزرگی تشیکیل شید .افروز سیرش را خم کرد و وارد حفره شید .بالفاصیله با ورود
او حفره بسته شد و دیوار به شکل اول بازگشت.
سنام وارد کوچه مرده شد و به دیوار نگاهی انداخت .انگار نه انگار که چند ثانیه پیش
دیوار از هم باز شده بود ،حاال کامال سالم و استوار سر جایش ایستاده بود.
سینام سینگ ها را با همان ترتیبی که خاله افروز پیش برده بود جابهجا کرد :دو سینگ
باال ،سه سنگ پایین و یک سنگ وسط.

دیوار لرزید و حفره دوباره تشیکیل شید .سنام مردد ماند .داخل حفره تاریک بود و غیر
از باد سردی که از داخل آن میوزید چیز دیگری مشخص نبود.
سینام خیلی آرام پایش را داخل حفره گذاشیت .رطوبت زمین آن را لغزنده کرده بود.
همین باعث شید که وقتی پایش را روی زمین میگذاشیت ناگهان پایش لیز بخورد و با
تمام سرعت از سراشیبی به پایین سر خورد.
درون حفره مثل تونلی پر از فانوس و مشیعل بود .هروقت که سینام احسیاس میکرد به
دیوار میخورد ،همان لحظه میپیچید و از سمت دیگری حرکت میکرد.
او در حالی که جیم میزد و سعی میکرد خودش را نگه دارد از چند پیچ هولناک گذر
کرد و در این میان مشیعل هایی که راه را روشین کرده بودند تار های عنکبوت و خزه
هایی که در اثر رطوبت درست شده بودند را نمایان میکرد.
آخر تونل به دیوار بزرگی ختم میشید .سینام با تمام سیرعتش به سیمت دیوار حرکت
میکرد .او دستش را جلوی صورتش گرفت و چشمانش را بست .دیگر به دیوار برخورد
میکرد که در ثانیه آخر دیوار از هم باز شد و سنام به گونی های پری برخورد کرد که
در آن طرف دیوار قرار داشتند.
مدتی طول کشیید تا بتواند سیرش را از روی گونی ها بلند کرده و به اطراف نگاه کند.
چیزی که میدید را باور نمیکرد.
همه جا پر بود از افرادی با سرو وضع جدید .لباسهای رنگارنگ و بازاری پر از وسایل
گوناگون .از فروش خوراکی هایی وسوسه انگیز تا کتاب فروشی های بزرگ و کوچک.
در بین تمام این زیبایی های عالم رویا ،سینام ناگهان متوجه مرد کوتاه قدی شید که
با عصییبانیت به سیینام حرف های بی ربطی میزد .مرد در حالی که قرمز شییده بود به
کیسیه های پری که سینام روی آنها نشیسیته بود اشیاره میکرد .سینام از روی گونی بلند
شد و با شرمندگی گفت:

 واقعا معذرت میخوام!مرد همیانطور کیه حرف هیای بی ربطی میزد گونیهیا را از روی زمین بلنید میکرد و
پشیییت ارابیه می انیداخیت .سییینیام بیه اطراف نگیاه دوبیاره ای انیداخیت .آنقیدر مجیذوب
اطرافش شده بود که نمیتوانست پلک بزند.
در بین مردم ،فردی بیه جثیهء سیییه مرد بزرگ راه میرفیت .بیا شیییاخ هیایی کیه از روی
سرش بیرون زده بودند .ریشی بلند و سیاه ،با چشمانی درشت و دماغی بزرگ!
 به چی نگاه میکنی؟سیینام که تازه متوجه شییده بود به او زل زده اسییت ،سییریع نگاهش را دزدید و به
مسییرش ادامه داد .او در بین مردم گم شده بود .حتی یادش رفته بود که برای چه به
آنجا آمده است .سرگردان به اطراف پرسه میزد و دنبال خاله افروز میگشت.
در آن نزدیکی ،آبشیییار بزرگ و زیبیایی قرار داشیییت کیه در بیاالی آن ،همیان پرنیده
غولپیکر و زیبا نشییسییته بود .از آنجایی که توجه نکردن به او بسیییار سییخت بود ،در
کمال تعجب گویا برای مردم بسییار عادی به نظر میرسیید! چرا که بدون توجه به آن
پرنده از کنار آبشار رد میشدند .آخر مگر میشود کسی آن پرنده را نادیده بگیرد؟
پرنده بال های بزرگش را گشیود ،سیینه اش را سیپر کرد و سیپس جسیتی زد و از باالی
سر سنام رد شد .سنام به دنبال پرنده راه افتاد.
پرنیده پرواز کنیان ،از بیاالی دکیه هیا عبور میکرد و بیه سیییرعیت از طرفی بیه طرف دیگر
مسیییرش را عوض میکرد .سیینام هم به دنبال او میدوید و مدام از مردم عذر خواهی
میکرد.
بعد از مدتی تعقیب و گریز ،پرنده با تمام سییرعت به طرف در خانه ای رفت که رنگ
آبی داشییت .سییپس به در برخورد کرد و محو شیید و غیر از چند پر سییبز آبی چیز

دیگری از او باقی نماند .سیینام از میان جمعیت به زور خودش را بیرون کشییید و به
سمت در رفت.
در خانه رنگ آبی داشییت با دو گلدان رز که جلوی درش خود نمایی میکردند .سیینام
گوشش را بر روی در گذاشت .از داخل صدای زنی را شنید که میگفت:
 معلومه که کسیی چیزی بهش گفته! شینیدم اتفاقات عجیبی داره رخ میده!میگن مردی آمده که دنبالش میگرده.
زن دیگری که صدای پیری داشت و مدام خس خس میکرد گفت:
 پس حقیقت داره! حتما بیچاره ترسیده! باید بهش حقیقت رو گفت. دیوانه شییدی؟ اگه اون همه چیز رو بفهمه از کوره در میره .باید از هموناول بهش همه چیز و میگفتی.
 من نمیتونسییتم بهش بگم .شییما میدونید که چقدر برام سییخته که حتیاسیم خانواده لعنتیشیو به زبون بیارم .اونا باعث شیدن که شیوهر من از دنیا
بره.
این صیدای خاله افروز بود .سینام میتوانسیت حتی صدای نفس کشیدن او را هم از بین
صد زن دیگر تشخیص دهد .زن دوم گفت:
 درسیییتیه اونیا بیه تو خیلی ظلم کردن امیا اون دختر هیچ گنیاهی نکرده .درضمن مثل اینکه شاه مریضه .تنها وارثش پسری از خانواده رادشه.
زن دیگری که صدای کلفت تری نسبت به بقیه داشت گفت:
 اون خانواده از همشیون بدتره! اگه اونا تاج و تخت رو به دسیت بگیرن همهچیز نیابود میشیییه .بیایید اون دختر رو بیه اون مردی کیه دنبیالش اومیده بیدی
بره! برامون دردسر میشه!

سیینام نمیدانسییت در مورد چه چیزی صییحبت میکنند .خانواده سیینام باعث بدبختی
خاله افروز شیده بودند؟ خانواده رادش دیگر چه کسیانی هسیتند؟ این مسیئله چه ربطی
به پادشاه دارد؟ افروز صدایش را باال برد و گفت:
 من اصیییال اون دختر رو بهشیییون نمیدم .نمیتونم این کار رو بکنم .اگه ازهمون اول اون رو میخواسیییتن نبیایید جلوی خونیه من تیک و تنهیا رهیاش
میکردن .من سنام رو بزرگ کردم .اون دختر منه.
زن اول گفت:
 هرجور مایلی .اون دختر دیر یا زود میفهمه که از خانواده سلطنتیه!سیر سینام گیج رفت .آن ها چه میگفتند؟ سینام از خانواده سیلطنتی بود؟ نه حقیقت
نداشییت .حتما دوباره از همان خواب های همیشییگی اش بود .اما خواب از آن واقعی
تر؟
سیینام آنقدر در فکر فرو رفت که متوجه اطرافش نبود و به مردی که داشییت قفسییه
هایی پر از وزغ را جابهجا میکرد خورد .قفسیه ها روی زمین افتادند .سینام به خودش
آمد و سریع دست مرد مسن را گرفت و گفت:
 واقعا عذر میخوام. اشکال نداره دخترم.سیینام قفسییهها را از روی زمین بلند کرد و به پیر مرد داد .وزغ ها با دیدن سیینام از
خود بیخود شیدند .مرد مسین قفسیه را با تعجب نگاه کرد .مرد دیگری که لباس قهوه
ای تیره ای پوشیده بود و جوان تر از او بود پرسید:
 دارن چی میگن؟مرد مسن به ظاهر به هم ریخته و شلخته سنام نگاهی انداخت و گفت:

 دارن میگن ...ملکه! ملکه!مردمی که آن اطراف بودند با شینیدن گفته مرد با تعجب به سینام نگاه کردند .طوری
که سیینام باورش شییده بود که پیرمرد میتوانسییت حرف های وزغ ها را متوجه شییود.
عیده ای پچ پچ کنیان گفتیهء مرد را بیه نفر بعیدی میگفتنید و نفر بعید هم بیه نفر بعیدی و
به تدریج به تعداد مردم افزوده میشد.
سینام احسیاس کرد در خطر اسیت .احسیاس میکرد که هر لحظه ممکن اسیت کسیی او
را بگیرد .برای همین ناگهان پا به فرار گذاشت.
از جلوی کاالسیکه ای که در حال حرکت بود عبور کرد و ناخود آگاه وارد کوچه مرده
ای در آن اطراف شد.
دیوار تیه کوچیه دقیقیا میاننید دیوار کوچیه ای کیه سییینیام بیا آن بیه این مکیان آمیده بود
یکسیان بود .دقیقا با همان شیمعی که روی دیوار در حال سیوختن بود .دیوار با نزدیک
شدن سنام از هم باز شد .سنام به داخل حفره پرید و بالفاصله حفره بسته شد.
سینام از جایش بلند شید .حاال دوباره به همان بنبسیتی برگشیته بود که دنبال خاله
افروز آمده بود .سنام با ترس اطرافش را نگاه کرد .کسی آن اطراف نبود.
وارد خیابان های شیهر شید .انگار که دوباره به شیهر خودشیان برگشیته بود اما هنوز
ترسی که در وجودش بود او را آزار میداد.
او ،دختری که کل زندگیش را در حال تمیز کردن و پختن و کلفتی برای زنی مسیین
گذرانده بود ،از خانواده سیلطنتی بود؟ این امکان نداشیت! حتما اشیتباهی شیده بود.
حتما همه این ها خواب بود و بعد از یک بار پلک زدن سیینام از خواب میپرید و مثل
همیشییه یک جفت از کفش های پاره اش و لباس های سیییاهش را میبپوش یید و در
نهایت موهایش را با شیانه چوبی پوسییده دسیته دومش شیانه میکرد و وقتی که شیب

میشیید در حالی که کتابش در دسییتش بود و عکسها را تماشییا میکرد به خواب فرو
میرفت .اما همه این ها واقعی بود .زیرا بعد از چند بار پلک زدن هیچ چیز عوض نشد.
***
تقریبا خورشیید دیگر باال آمده بود که سینام به خانه برگشیت .او باید طبق گفته های
آن زن غروب آن روز به مرکز شیهر میرفت .اما چطور؟ مرکز شیهر با خانه بسییار فاصیله
داشت.
سیینام میتوانسییت از شیییراک برای رفتن به شییهر کمک بگیرد اما آن موقع برای راه
افتادن زود بود .باید کمی صییبر میکرد .او همه سییه دسییت لباس سیییاهش را درون
خورجینش گذاشیت .به همراه شیانه دسیت دومش و چند خوراکی که از آشیپز خانه
کش رفته بود.
سییپس آن را در جایی دور از چشییم ،پشییت گلدانی در بیرون خانه ،پنهان کرد تا در
موقع رفتن آن را بردارد .بعید بیه طویلیه رفیت و شییییراک را زین کرد و بیه آن یونجیه و
آب کافی داد تا برای غروب انرژی کافی برای دویدن را داشته باشد.
سیپس به اتاقش برگشیت .چیزی نگذشیته بود که افروز به خانه برگشیت .او که شیب
گذشیته بی مهابا سینام را در اتاقش زندانی کرده بود ،در را باز کرد .سینام در حالی که
روی تختش نشییسییته بود سییرش را پایین انداخته بود .او حتی کوچک ترین توجهی
هم به افروز نکرد .افروز آهی کشید و گفت:
 بابت دیروز ازت معذرت میخوام .من از کنترل خارج شییدم .نباید اونطوریباهات رفتار میکردم .من متوجه شیدم که تو با غریبه ها صیحبت کردی و
این منو عصیییبی کرد .تو بهتر از هرکسیییی مییدونی کیه اون بیرون چقیدر
خطرناکه .نباید هرچیزی رو از هر کسی قبول کنی .حاال فقط میخوام ازت

بپرسییم که آیا کسییایی که این گردن بند رو بهت دادن چیز دیگه ای هم
بهت گفتن؟
 من که گفتم کسی اونو به من نداده .خودم پیدا کردم. به من دروغ نگو سنام. چرا باید دروغ بگم؟ مگه اون گردن بند چه چیزی داره که انقدر شما ازشترسیدید؟ نکنه چیزی از من پنهان میکنید؟
افروز جا خورد.
 معلومه که چیزی رو ازت پنهان نمیکنم. پس بهم پسش بدید.افروز مردد ماند .سپس گردن بند را به سنام داد .سنام گردن بند را گرفت و به گردن
انداخت .تقریبا بعد از آن همه چیز به حالت عادی اش برگشیت .سینام از اتاقش بیرون
آمد و به کار های همیشییگی اش مشییغول شیید .افروز هم کماکان با نگرانی هایی که
داشت ،آرام گرفته بود .شراره هم مثل همیشه آزار دهنده و پر سرو صدا.
طولی نکشیید که آسیمان روز جایش را به تاریکی شیب میداد .دیگر کم کم وقت رفتن
بود .همه سیر سیفره نشیسیته بودند .خاله افروز یکی دیگر از غذا های مورد عالقه شیراره
را که سیوپ جو با پای مرغ بود درسیت کرده بود .بزرگ ترین تغییری که آن موقع رخ
داده بود این بود کیه مقیدار غیذای سییینیام افزایش ییافتیه بود .گویی خیالیه افروز فراموش
کرده بود که باید برای سنام کمتر غذا میکشید.
شیراره با شیوق و ذوق از لباسهای زیبایی که خاله افروز برای او دوخته بود صیحبت
میکرد .افروز هم به او لبخند میزد .اما گویا بیشیتر از اینکه حواسیش به شیراره باشید به
موضوب دیگری فکر میکرد .سنام لب به غذا نمیزد.
افروز سرفه ای کرد و گفت:

 چرا غذا نمیخوری؟ میلی به خوردن ندارم.خاله افروز به نگرانی به سینام چشیم دوخت .سیپس چشیمش را دزدید و مانند همیشیه
خودش را عادی جلوه داد.
 من همه چیز رو میدونم.چهره خاله افروز از ترس مانند گچ سییفید شیید .دسییتانش شییروب به لرزیدن کردند و
نفسیش بند آمد .سینام با نگاه تاسیف باری به او خیره شید .اشیک در چشیمانش حلقه
کرده بود.
 شیما از همه چیز باخبر بودید ...میدونسیتید خانواده من کی هسیتن و کجازندگی میکنن اما باز دروغ گفتید .هربار که ازتون درباره شیون میپرسییدم
منو میکوبیدید درحالی که تمام این مدت جواب سیوال منو که پدر و مادر
من کی هستن و میدونستید.
افروز سیرش را پایین انداخته بود .چهره اش تلفیقی از ندامت و پشییمانی بود .شیراره
با فضولی پرسید:
 درمورد چی صحبت میکنید؟افروز سرش را چرخاند و به شراره گفت:
 برو باال.شراره پافشاری کرد .افروز این بار با عصبانیت فریاد زد:
 بهت گفتم برو باال!تا آن موقع افروز با او آنقدر بد رفتار نکرده بود .شیراره اشیک ریزان از پله ها باال رفت.
افروز ادامه داد:

 تو متوجه هیچ چیز نیسیتی .چهارده سیال پیش وقتی نصیف شیب رفتم تاببینم کی در زده ،دختر بچیه ی کوچیکی رو دییدم کیه از شیییدت سیییرمیا
میلرزید .از شیدت گرسینگی شیکمشیو گرفته بود و جلوی در خوابیده بود.
توی اون شرایط من غیر از تو کسی رو ندیدم .هیچ چیز غیر از نامه ای که
دستت بود و اسمت و یه جمله که (ازش خوب مراقبت کنید) روش نوشته
نشیده بود .اون موقع خانوادت کجا بودن که به دادت برسین؟ کجا بودن که
دخترشونو توی اوج بدبختی حمایت کنن؟
 اونا حتما دلیل قانع کننده ای برای این کارشون دارن. برای اینکه تورو توی اون وضیییعیت رها کردن؟ من اینطوری فکر نمیکنم.من بهیت سیییر پنیاه دادم .گرمیت کردم .بهیت غیذا دادم و بزرگیت کردم .این
خانواده تو بودن که تو رو رها کردن.
سنام در حالی که قطره های اشک از چشمانش جاری میشد گفت:
 تو باید به من همه چیز رو میگفتی. آمادگیشو نداشتی! چون تو نمیخواسیتی که من داشیته باشیم .اگه متوجه نمیشیدم هرگز بهمنمیگفتی.
افروز سرش را پایین انداخت .سنام از جایش بلند شد و به سمت در رفت .افروز فریاد
زنان به سویش رفت و دست او را گرفت و گفت:
 داری کجا میری؟ صبر کن باید باهات صحبت کنم.سیینام دسییتش را کشییید .سییپس خورجین را از پشییت گلدان برداشییت و به سییمت
اسطبل رفت .سوار بر شیراک از طویله بیرون آمد و چهارنعل به سمت شهر رفت.
***

با تاریک شییدن هوا ،قطرات باران به نرمی برزمین سییرسییبز و دیوارهای خاکی شییهر
فرود می آمد .باد به شییدت میوزید و موهای دورنگ سیینام را در هوا تکان میداد .در
خیابان اصیلی شیهر همیشیه چند فانوس روشین بودند تا راه را برای کاالسیکههایی که
نصیف شیب وارد شیهر میشیدند ،روشین کنند .از آنجا که فردا شینبه بود ،کاالسیکه های
تجاری که دیر کرده بودند به سرعت خودشان را به شهر میرساندند.
همه جا تاریک بود و در هر پنج گز((متر)) فانوسی مقداری از مسیر را با نورش روشن
میکرد .هرازچند گاهی کاالسکهای هم رد میشد.
با اینکه گهگداری به نظر میرسیید کسیی سینام را تعقیب میکند ،اما در واقع خبری از
کسی نبود.
کمی گذشیت .از رو به رو ،سیه سیوار سییاه پوش نزدیک میشیدند .سینام روسیری کهنه
ای را که از خانه برداشیته بود روی سیرش انداخت و سیرش را پایین گرفت .سیه سیوار
به آرامی از کنار سنام گذشتند.
سینام به آرامی برگشیت .یکی از سیوار ها که عقب تر از همه حرکت میکرد و با تعجب
به سیینام خیره شییده بود ،به طرف سییوار کار دیگر رفت و چیزی به او گفت .هرسییه
مسیرشان را عوض کردند.
سنام پایش را به شیراک زد و فریاد زد:
 برو شیراک! برو!شییراک با سیرعت شیروب به چهارنعل دویدن کرد .سه سوار حاال به دنبال او میتاختند.
سینام داخل کوچه پس کوچه های شیهر پیچید .با زندگی در آن شیهر تمام راه ها را
یاد گرفته بود.
سینام وارد میدان شیده بود که ناگهان یکی از آن سیه سیوار به شییراک ضیربه زد و او و
سینام را به زمین انداخت .سینام روی زمین غلت خورد .در پی آن گردن بند شییشیه

ای که در گردنش بود به زمین خورد و شیکسیت .سینام با زور سیرش را از روی زمین
بلند کرد.
با شیکسیته شیدن گردن بند توده ای از باد شیکل گرفت .توده ای بزرگ! آنقدر عظیم
که به اندازه سیاختمانی دو طبقه بزرگ و مانند یک شییر درنده خشین .توده سیه سیوار
را از روی زمین بلند کرد ،در هوا تکان داد و هرچیزی که سیر راهش بود را نابود کرد.
این آخرین چیزی بود که سنام قبل از بیهوش شدن دید.
***

فصل چهارم
شهر دیاکو

آتش دوباره از همه جا شعله ور شد .به هر طرف که میرفت همه چیز را در خود خفه
میکرد .همه جا تاریک بود و چیزی مشیخص نبود .اما گرمای آتش که شیعله میگرفت
احساس میشد .زنی آهسته طوری که دیگران صدایش را نشنوند گفت:
 قول بده ...بهم قول بده.صیدای فریادی بلند شید و با صیدای خشیمگین شیمشییر خاموش گرفت .صیدای التماس
ها ،ناله و نفرین ها همه خاموش شیدند .دیگر غیر از صیدای آتش که آرام آرام جلز و
ولز میکرد چیزی شنیده نمیشد .صدای زن بار دیگر پیچید:
 بهم قول بده.سیینام چشییمانش را باز کرد .او میتوانسییت تکان خوردن کاالسییکه را که روی جاده
حرکیت میکرد حس کنید .سیییرش را بلنید کرد و بیه اطراف نگیاهی انیداخیت .خودش را
داخیل کیاالسیییکیه زیبیایی دیید ،بیا پرده هیای قهوه ای رنگی کیه میانع از ورود نور تنید
خورشیید به داخل میشیدند .بدنه ای چوبی که کمتر پیش میامد آنها را دید و صیندلی
های نرمی که آدم از خوابیدن روی آن لذت میبرد.

همچنین مردی با ریش و مویی جوگندمی ،روبه روی سینام نشیسیته بود و به پهنای
صورتش میخندید .او بعد از مکث کوتاهی صدایش را صاف کرد و گفت:
 صبح بخیر.مرد لباس چرمی سییاه و قهوه ای به تن داشیت و قدی بلند و بدنی نسیبتا درشیت و
قدرتمند با بازوهایی بزرگ که آنها را زیر لباسیش پنهان کرده بود و با لبخند شییرین
و چهره ای مصیمم مانند مردی دانا نشیسیته بود .از چروک روی صیورتش مشیخص بود
که بیشتر از پنجاه سال سن دارد.
سینام بعد از آن باد عظیمی که سیه سیوار را به هوا پرت کرد ،چیزی به یاد نمی آورد.
مرد که متوجه نگاه پر از هراس سنام شده بود سری تکان داد و گفت:
 الزم نیست بترسی .جات امنه .اینجا هیچ چیز بهت آسیب نمیزنه.بعد لبخندی زد و در حالی که عصایش را در هوا تکان میداد ادامه داد:
 راسیتی خودمو معرفی نکردم .من ارشیان هسیتم .عضیو شیورای عالی پهلوانها و مامور شدم تا شما رو به خونه برگردونم.
چهره سیینام در هم رفت .شییورای عالی پهلوان ها دیگر چه بود؟ حتما دوباره یکی از
همان ادارات نامه بری بود که خاله افروز همیشییه به آنها فحش میداد .سیینام منمن
کنان پرسید:
 ش...شما میدونید من کی هستم؟ارشان گویا که چیزی را فراموش کرده بود بیان کند ،سرفه ای کرد و گفت:
 مگه میشیه کسیی ندونه؟ شیما آخرین بازمانده از خانواده سیلطنتی سیورنهستی! دختری با موهای دورنگ که سالها از دید همه مخفی شده .آرزوی

خیلیهاسیییت که تو رو ببینن .باعث افتخاره که شیییما رو دوباره میبینم...
سنام!
سینام جا خورد .او اسیمش را میدانسیت؟ سینام حتی فکر نمیکرد کسیی اسیم او را بداند
تا چه رسید به خانواده سیلطنتی! حتما اشیتباهی شیده بود و سینام را با کس دیگری
اشییتباه گرفته بودند .ارشییان به صییندلی تکیه داد و درحالی که پای راسییتش را روی
پای چپش میگذاشت گفت:
 دیشیب بد جوری از روی اسیب افتادی .وقتی رسییدیم تورو بیهوش رویزمین پیدا کردیم .همینطور یه اسیییب که دور خودش میچرخید و یه وزغ
که توی خورجین بود.
سنام با نگرانی پرسید:
 چی؟! حالشون چطوره؟ارشان با آرامش جواب داد:
 نگران نباش اونا حالشیون خوبه .اسیب رو بعد از اینکه آروم کردیم به یکیاز اسطبل های نزدیک تحویل دادیم .وزغ هم اینجاست.
بعد عصیایش را به سیطل آهنی زد که روی زمین بود .سینام میتوانسیت چشیمان بزرگ
خوابیالو را کیه از آب بیرون زده بود ببینید .حتمیا زمیانی کیه سییینیام وسیییایلش را جمع
میکرد داخل خورجین پریده بود .ارشان گفت:
 ولیت نمیکرد .هرچقیدر کیه اون رو از تو جیدا میکردیم بیاز دنبیالیت میومید.برای همین گفتم اشییکالی نداره که با خودمون بیاریمش .حواس یت باشییه
کسی متوجهش نشه .اونجا آوردن حیوونا ممنوعه.
 -اونجا؟ ما مگه کجا داریم میریم؟

ارشان نزدیک تر شد .به اطراف نگاهی انداخت و بعد آهسته گفت:
 به شهر دیاکو. اونجا واقعیه؟ همه میگفتن که اونجا واقعی نیسییت .من میدونسییتم همشحقیقت داره.
ارشان خندید و گفت:
 معلومه که واقعیه! تو اونجا به دنیا اومدی .همه تورو دوسیت داشیتن .هنوزمکه هنوزه خیلی ها هستن که برای دیدنت لحظه شماری میکنن.
 پدر و مادرمم اونجان؟!!لبخند از روی چهره ارشیان محو شید .سینام این چهره را خوب میشیناخت .همیشیه
وقتی خاله افروز پارچه ای را پاره میکرد آن قیافه را به خودش میگرفت .ارشیان سری
تکان داد و گفت:
 نه .اونجا نیستن. پس کجان؟ میتونم ببینمشون؟ارشیان جوابی نداد .کاالسیکه ناگهان تکان خورد .سینام خودش را جمع کرد .ارشیان
لبخندی زد و گفت:
 نمیخواد نگران باشی .به زودی به شهر میرسیم. مادر پدرم کجان؟ارشیان دوباره در خود رفت .صیحبت کردن برایش ناگهان سیخت شیده بود .انگار که
دنبال کلمه درست برای بیان آن بود.
 -ببخشید دخترم ولی ...اونا دیگه توی این دنیا نیستن.

در ییک لحظیه همیه ی امیید سییینیام برای دییدن میادر و پیدرش از بین رفیت و بیا حیالتی
مملو از ناراحتی سرش را پایین انداخت .ارشان ادامه داد:
 واقعا متاسیفم .پدرو مادرت خیلی عزیز بودن .همه همیشیه ازشیون تعریفمیکردن .وقتی تو به دنیا اومدی واقعا روز بزرگی بود .همه جشن میگرفتن
و شادی میکردن .کسی فکرشو نمیکرد که انقدر زود از بینمون برن.
با اینکه سینام هیچوقت پدر و مادرش را ندیده بود اما از مرگ آنها احسیاس ناراحتی و
اندوه فراوانی میکرد .سیییکوت کاالسیییکه را فرا گرفت .تکان های کاالسیییکه به مرور
تکراری و خسته کننده میشدند.
 من نمیفهمم ...اگیه مییدونسیییتیید من زنیدم چرا منو این همیه سیییال رهیاکردید؟
ارشان در حالی که عصایش را آرام به زمین میکوبید گفت:
 ما تورو رها نکردیم .موضییوب خیلی پیچیده تر از این حرفاسییت .سییال هاپیش ،مردی از سیرزمین توران شیورش کرد .اون زمان کسیی به قدرتمندی
اون نظیر نداشیت .هیچ سیالحی قادر نبود تا اون مرد رو شیکسیت بده .حتی
بهترین پهلوان هیا و بهترین ییاتوک هیا هم نتونسیییتن جلوی اون مرد رو
بگیرن .اسمشو گذاشته بودن پادشاه تاریکی! هرکسی که سد راهش میشد
برمیداشیت و هر چیزی مانعش میشید ،نابود میکرد .اون مرد پادشیاه توران
رو کشیییت ،شیییهر ها رو آتیش زد و بعید به ایران حمله کرد .اون زمان ما
آمیاده دفیاب نبودیم .خیلی هیا کشیییتیه شییییدن .دوران سیییختی بود.
پدرت((هارپاک)) ،عموت((فراهان)) و پدر بزرگت((سییورن)) خیلی سییعی
کردن که دربرابر پادشییاه تاریکی و افرادش بایسییتن ،تالشییی که به قیمت
جونشیون تموم شید! اما طولی نکشیید که عموت اون رو پیدا کرد و کشیت.

با این وجود هیچکس نتونسیت جسیدش رو بعد درگیری پیدا بکنه .خیلی
هیا بیاور دارن اون هنوز زنیدسیییت و منتظر روزییه کیه دوبیاره حملیه کنیه .این
بار دیگه کسی نمیمونه که از بین نبره .همین همه رو میترسونه.
 پدر و مادرم چطوری مردن؟ارشییان به چهره غم زده سیینام نگاه کرد .موهای دورنگش قسییمتی از صییورتش را
پوشانده بود.
 زمانی که خبر حمله پادشییاه تاریکی به کشییور پخش شیید ،پدر و مادرتارزشمند ترین شی قصر یعنی ((تاج سلطنتی)) رو از قصر خارج کردن.
 پدر و مادر من به خاطر یه تاج کشته شدن؟ارشان سری تکان داد و گفت:
 نه فقط یه تاج! اون بزرگترین و سیریترین اسرار خانوادهات رو دربرداره! بههمین خاطر سییال هاسییت که از اون محافظت میشییه .مادر و پدرت هم
میاننید هر کس دیگیه ای در خیانواده تو برای محیافظیت از اون تیاج ،اونو بیه
دورترین شیییهر ممکن ،یعنی ((آتروپیات)) بردن .افراد تیاریکی کیه از جیا بیه
جایی تاج باخبر شیده بودن ،برای بدسیت آوردن تاج تمام شیهر رو به آتیش
کشیدن.
سپس مکث کوتاهی کرد و به چهره آشفته سنام نگاهی انداخت .نفس عمیقی کشید
و ادامه داد:
 تو همراه پدر مادرت بودی .زمانی که شیهر آتیش میگیره ...تنها بازمانده ازشهر سوخته!
 شما اینها رو از کجا میدونید؟ارشان سرش را خم کرد و گفت:

 چون زمانی که همه چیز زیر خاکسیییتر آتش خوابیده بود ،من اونجا بودم.وحشیتناک بود .تمام درخت ها ،خانه ها و سیاختمان ها خراب شیده بودن.
باد خاکسیتر های سیفید آتیش رو با خودش جابه جا میکرد .سییزده سیال
پیش ،من در حالی که بین خاکسییتر ها راه میرفتم ،صییدای گریه بچه ای
رو شنیدم که از داخل کنده درختی در بین آتیش میومد .تنها درختی که
هنوز برگ های سییبز و تنه ی سییالم داشییت .وقتی به داخل حفره درخت
نگاه کردم ،تورو دیدم که همراه تاج سلطنتی داخل کنده درخت بودی.
حاال سینام بهتر معنی خواب هایش را میفهمید .آن تاریکی ،صیدای فریاد ها و صیدای
ناله ها.
 تو خیلی شیبیه مادرتی .اسیمش (آذر) بود .اون و پدرت واقعا همو دوسیتداشتن.
آذر ...چه اسیم زیبا و دلنشیینی! حتما زنی بسییار زیبا و مهربان بوده اسیت! ارشیان ادامه
داد:
 به زودی به شیهر میرسییم .عموت خیلی منتظرته .با اینکه مریضیه و بیشیتروقیت هیا خیلی سیییرفیه میکنیه امیا از وقتی خبر زنیده بودن تو رو شییینییده
وضعیت سالمتش بهتر شده.
سنام از اینکه میشنید هنوز شخصی از خانواده او زنده است خوشحال بود.
 بگذریم فکر کنم خیلی گشنه باشی.ارشان دستش را داخل جیبش برد و تکه نانی را به طرف سنام گرفت:
 -چیز زیادی نیست اما گفتم شاید بتونه...

سییینام سیییریع تیکه نان را از دسیییت ارشیییان قاپید و گاز گنده ای از آن زد .بعد با
شرمندگی سرش را پایین انداخت .ارشان خندید و به صندلی اش تکیه داد.
سینام به بیرون نگاه کرد .تا چشیم کار میکرد صیحرای شینی و بی آب و علف بود .نور
تند خورشیید بیپروا وارد کاالسیکه میشید و چشیم هارا میسیوزاند .سینام با دهان پر
پرسید:
 اینجا همش بیابونه؟ نه همش .شییهر بین این طبیعت پنهانه تا به راحتی در دسییترس نباشییه.هرکسی که وارد شهر شده میدونه چقدر جای امنیه.
سیینام دوباره به بیرون نگاه کرد .آنها به رشییته کوه عظیمی رسیییده بودند که در آن
شیکاف بزرگی به اندازه نیم اسیپرسیا(نود متر) قرار داشیت .سینگ های باالی کوه انگار
که هر لحظه بخواهند به پایین ریزش کنند روی شیییکاف ها گیر کرده بودند و نمای
آسمان را تک و توک گرفته بودند .ارشان به شکاف اشاره کرد و گفت:
 این تنهیا ورودی و خروجییه شیییهره! غیر از این راه هیچ راه دیگیه ای برایورود به شهر نیست.
سینام سیرش را از کاالسیکه بیرون برد .ارتفاب زیاد کوه درکنار عظمت و بزرگی شیکاف
هایی که نور را خفه میکردند ترسیناک بود .صیدای غار غار کالغ هایی که در شیکاف
ها النه کرده بودند در کل دره میپیچید.
نور تند خورشیید از انتهای دره چشیمان سینام را سیوزاند .چنان که دسیتش را به ناچار
جلوی صورتش گرفت .ارشان با لبخند گفت:
 به شهر دیاکو خوش اومدی!ناگهان نور سیوزان خورشیید کنار رفته و شیهر در کمال شیکوه و عظمت نمایان شید.
باورکردنی نبود! بزرگ و رنگارنگ ،با خانه هایی که در سیراشییبی مالیم کنار هم قرار

گرفته بودند ،با جنگلی که در چپ و دریاچه ای که در راست شهر را در آغوش گرفته
بودند ،آن را همانند بوم نقاشیی ای از افسیانه ها تبدیل کرده بودند .قصیری بزرگ در
باال ترین نقطه ی شهر ،آسمان را لمس میکرد .ارشان به قلعه اشاره کرد و گفت:
 اونجا جاییه که باید بریم. توی قلعه کیا زندگی میکنن؟ عموت فراهان ،افراد شورا و دانش آموزها. دانش آموزها؟!!ارشان سری تکان داد و گفت:
 سیییال هاسیییت که قلعه تبدیل شیییده به مکانی برای آموزش جوون ها تاهنرهای رزمی ،سییوارکاری و موسیییقی و تاری و ...یاد بگیرن تا در آینده
بتونن باعث پیشییرفت کشییور بشیین .شییعار قلعه هم اینه(:گر شییکوه علم
فروزان بود ،ز رماد نزهت میروید).
باالی یکی از آبشار هایی که از کوه سرچشمه میگرفت ،موجود عجیبی نشسته بود .با
بدن گاو ،بال های عقاب و صیورت انسیان ،دقیقا همان موجود عجیبی بود که سینام در
کتاب دیده بود .با شور و شوق پرسید:
 اون چیه؟؟!! اون یه الماسیوعه .اونا از شیهر محافظت میکنن .موجودات خیلی مهربونین،اما نه برای خالفکار ها .با وجود اونا کسی جرات نداره خالف کنه.
سنام خندید و گفت:
 من اونارو تو کتاب دیده بودم.سیر راه دوتا از الماسیو ها از کنار کاالسیکه رد شیدند .چهره هایشیان از نقاشیی کتاب
ترسیناک تر بودند .بدن بزرگی به اندازه شیش مرد قوی هیکل داشیتند و ریشیی که به

آن جواهر و زیور آالتی از طال آویزان کرده بودند .موهایشیان شیبیه یال های شییر بود
که به ابهتشان اضافه میکرد.
با وجود آنها کی جرات دست از پا خطا کردن داشت؟
بعد از دریاچه ،جایی که خانه های بزرگ شییروب میشییدند ،هر صیید گام یک حوض
عمیق با مجسییمه یک حیوان در وسییط آن قرار داشییت .اولین حوض ،یک عقاب بود.
عقابی که به سوی آسمان پرمیگشود.
دومین حوض یک شییر بود در حالتیکه روی تخته سینگی نشیسیته و با جدیت به جلو
نگاه میکرد .سیومین حوض هم یک موش بود .موشیی که در حال خوردن پنیر بود .به
ترتیب سییی مجسییمه با حیوانات گوناگونی در امتداد راه قرار داشییتند ،با ویژگی ها و
زیبایی های خاص خود!
روی یکی از دکه های کنار خیابان ،پرنده ی نسییبتا بزرگ و زرد رنگ سییعی میکرد
یکی از میوه های دکه را بردارد .آن پرنده جثه ای بزرگ و پا و منقاری دراز داشت .او
با تمام تالش خودش را از سقف آویزان کرده و منقار کجش را به سمت سیب قرمزی
که روی همه سیب ها قرار داشت برده بود.
سنام پرسید:
 اون دیگه چه حیوونیه؟ارشان نگاهی به پرنده انداخت و گفت:
 اون یه براوونه .تقریبا دور تا دور شییهر لونه دارن .شییبا از لونشییون میانبیرون و زباله های روی زمینو میخورن .معده اونا جوری شییکل گرفته که
حتی شییء های فلزی رو هم میتونن هضم کنن .البته از اونا برای رسوندن
بسیته و نامه هم اسیتفاده میشیه .کال پرنده های خیلی مفیدی هسیتن .ولی
خیلی سمجو یک دندن!

براوون بعد از تالش بسییار باالخره توانسیت سییب را با منقارش بگیرد و قبل از اینکه
مغازه دار بفهمد با سرعت از آنجا فرار کرد.
به مرور کاالسیییکه به قلعه نزدیک و نزدیک تر میشییید .مردم شیییهر با دیدن آنها در
خیابان جمع میشییدند .سیینام میتوانسییت از داخل ،چهره آنها را که مشییتاقانه نگاه
میکردند ببیند .بعضیی ها میگفتند(:واقعا پیداش کردن؟) بعضیی دیگر میگفتند(:حتما
نتونستن).
کاالسیکه خانهها و مغازهها را پشیت سیرگذاشیته ،از مسییر مارپیچ تپه باال رفت و سیپس
جلوی دروازه قلعه متوقف شیید .دروازه ای که به محوطه بزرگ جلوی قلعه میرسییید.
زمینی سرسبز با درختان کاج که در فاصله های منظم کنار هم کاشته شده بودند.
نمای قلعه تشیکیل شیده بود از سینگ های طالیی و کرم رنگی که با ظرافت کنار هم
قرار گرفته بودند .بی نظیر بود...
ارشان پیاده شد و گفت:
 رسیدیم .به خونه خوش اومدی سنام!سیینام با سییطل آب از کاالسییکه بیرون آمد .در حیاط قصییر فرد غول پیکری داس به
دسیت ایسیتاده بود ،همانند موجود بزرگی که سینام در بازار دیده بود .اما با شیاخ های
کوتاه تر و پوستی تیره تر!
فرد غولپیکر درحالی که علفهای هرز زمین را می گرفت با چشییمان زرد ریزش به
سنام چشم دوخت .سنام محتاطانه پرسید:
 اون موجود دیگه چیه؟ارشان نگاهی به او انداخت و گفت:

 اون یه دیوه! نگران نباش آزارشیون به مورچه هم نمیرسیه .خیلی سیاله کهخوی وحشیییی گریشیییون از بین رفتیه و بین میا زنیدگی میکنن .بیا وجود
گذشیته ترسیناکشیون موجودات خیلی مهربونی هسیتن اما مردم هنوز کامل
نتونسییتن به اونا اعتماد کننو اونارو بقبولونن .به خاطر همین شییورا برای
حمایت از اون ها توی قلعه بهشیون کار داد تا هم در آمد داشیته باشین و
هم به مرور توی جامعه پذیرفته بشن.
 اونا دقیقا چیکار میکنن؟ارشان درحالی که فکر میکرد جواب داد:
 غذا درسیت میکنن ،به گال آب میدن ،سیالن ها و راهروها رو تمیز میکنن وخیلی کارای دیگیه .دیوها موجودات دلپاکی هسیییتن .با این حال تنبلنو از
زیر کار در میرن .بیچاره ها به خاطر دل پاکشییون خیلی جاها از اونا سییوء
اسییتفاده میکنن .فقط دوسییت دارن مثل ما زندگی بکنن .ولی هنوز برای
خیلی ها ترسناکن.
داخل حیاط پر از پسیران و دختران همسین و سیال سینام با لباس های رزم یا ردا های
بنفش بود .عده ای با دیدن سینام با هم پچ پچ میکردند و میخندیدند و یا اینکه به او
زل میزدند.
سیینام سییطل را سییفت بغل کرده بود .از این که فکر کند آنها در مورد او چه فکری
میکنند اذیت میشیید ،اما چیزی که بیشییتر از همه توجه سیینام را به خود جلب کرد،
مجسمه ای بود که در وسط حیاط قرار داشت.
مجسیمه همان پرنده ای که سینام در جنگل و بازار عجیب و غریب شیهرش دیده بود.
سنام پرسید:
 -اون دیگه چه پرنده ایه؟

 اون یه سییمرغه .خیلی وقته که کسیی اونارو ندیده .خیلی ها اعتقاد دارناونا منقرض شدن.
 کیا این حرف و میزنن؟ارشان شانه ای باال داد و جواب داد:
 مردم شیییهر ،کسیییایی کیه دنبیال موجودات عجییب و غریبن و خیلی هیایدیگه .اونا خیلی موجودات باهوشیو زیبایی هسیتن .همه آرزو دارن یکی از
اون هارو ببینن.
از داخل قصیر زنی با قدی نسیبتا بلند ،چهره ای زیبا و موهای سییاه بافته شیده جلو
آمد .یقه لباس سیاهش را باال داده و کاله تیز جادوگران را بر سر گذاشته بود.
ارشان در حالی که دستش را به سمت زن گرفته بود گفت:
 سنام ایشون ناظم قلعه خانم اوتانا هستن.اوتانا گلویی صاف کرد و با سنام دست داد:
 از مالقاتت خوشبخت شدم سنام! بعد این همه سال خیلی قد کشیدی.صیدای اوتانا ،بسییار به صیدای همان زنی که در جنگل بود شیباهت داشیت .اما حتما
اگر این را بیه او میگفیت او انکیار میکرد .پس بهتر بود چیزی در این بیاره نگویید .اوتیانیا
روی پاشنه پایش چرخید و گفت:
 داره دیر میشیه .همه توی سیالن شیورا منتظرن که تورو ببینن .از این طرفدختر خانم.
سینام قبل از وارد شیدن به قلعه به مجسیمه سییمرغ نگاهی انداخت .مجسیمه سییمرغ با
زیبیایی تمیام منقیارش را بیاال داده بود و در حیال پرواز کردن بود .موجودی بیه این
بزرگی و زیبایی را چطور کسی نمیتوانست ببیند؟

در همان لحظه بود که چشم های سیمرغ در حدقه چرخید و به سنام چشمک زد.
***

فصل پنجم

رای گیری

قصیییر سیییه طبقه داشیییت .طبقه اول محل خواب دانش آموزان ،طبقه دوم سیییالن
غذاخوری و کالس ها و طبقه سوم هم مخصوص پادشاه و مهمانان قصر بود.
سیاختمان بلندی بود .از آنجا که دیوارها بلند بودند (حتی بیشیتر از قد سیه مرد روی
هم!) پله های بسیار زیادی در قصر وجود داشت.
سینام همراه اوتانا و ارشیان ،پس از طی کردن صید و شیسیت و هشیت پله باالخره به
طبقه آخر رسیید .طبقه آخر راهرویی بزرگ بود که در یک طرف آن اتاق پادشیاه و در
طرف دیگر سیالن شیورا و در بین این دو ،اتاق های مهمانان قصیر قرار داشیتند .اوتانا
که جلوتر راه میرفت با عصبانیت گفت:
 زود باشید به اندازه کافی دیر کردیم.سینام در حالی که از نفس افتاده بود آخرین پله را با هزار دردسیر باال رفت .ارشیان که
سطل خوابالو را حمل میکرد ،به سنام نگاهی انداخت و گفت:
 -خیلی زود عادت میکنی .همه اولش سختشونه.

در سیالن شیورا ،در چوبی با طرحی زیبا بود که در چهارچوب شییشیه ای رنگارنگ قرار
داشت .وقتی به آن رسیدند ،اوتانا جلوی در ایستاد و رو به سنام گفت:
 آب! نمیخوای کیه بیا این ریخیت و قییافیه بری تو میخوای؟ اصیییال و ابیدا! تودیگه باید در شان یه شاه دخت لباس بپوشی.
سپس دو بار با دستی که انگشتر سبز رنگی داشت به شانه سنام زد .انگشتر درخشید
و لبیاس کهنیه سییینیام را بیه رنیگ زرد در آورد .دامن چروک و پیاره پوره اش تبیدییل بیه
دامنی بی عیب و نقص شییید با گل هایی که روی آن نقش بسیییته بود .اوتانا از زاویه
هیای مختلف او را برانیداز کرد و در نهیاییت بیا گفتن جملیه (خیلی جلفیه) بیار دیگر بیه
شانه سنام زد.
این بار لباسییش به رنگ سییبز تیره در آمد با پرندگانی که روی دامنش نقش بسییته
بودند و آستین پوف کرده که شبیه شیرینی خامه ای بود .این باراوتانا با گفتن(:زیادی
شلوغه) دوباره به شانه سنام ضربه زد.
دوباره و دوباره و دوباره .سنام در عرض یک دقیقه انواب و اقسام لباس ها با انواب رنگ
و شکل را پوشید .حاال سنام لباس سفید راه راهی پوشیده بود .یقه اش آنقدر تنگ و
دراز بود که اگر سنام را در آن حال میدید یاد گربه ای میافتادید که سرش در قوطی
گیر کرده بود .اوتانا گفت:
 احمقانست! امم .....فکر کنم یه چیز ساده تر بهتر باشه!بار دیگر به شیانه سینام ضیربه زد .این بار لباسیش به رنگ قرمز تیره در آمد با دامنی
سیاده .بدون هیچ شییرینی خامه ای یا قوطیای ! کامال سیاده .حتی موهای دو رنگش
به شیکل خیلی زیبایی بافته شیده بودند .تنها مشیکل لباس در این بود که خیلی تنگ
بود .به طوری که سینام حتی نمیتوانسیت دسیتانش را تکان دهد .مثل یک موشیی بود
که در حال خمیازه کشیدن خشکش کرده باشند.

ارشیییان تمام این مدت جلوی خنده اش را میگرفت .اوتانا در حالی که خیلی با دقت
سیینام را بر انداز میکرد در حالی که دسییتش را زیر چانه اش گذاشییته بود از ارشییان
سوال کرد:
 به نظرت خوب شده؟ارشان سرفه ای کرد و خیلی جدی جواب داد:
 اهم! آره! عالیه! آره اما یه چیزی کم داره ...آها .فهمیدم.بعد یک شاخه گل از گلدان گوشه دیوار برداشت و داخل موهای سنام گذاشت.
 درست شد .حاال آماده ای!باورکردنی نبود! دختری که تا چندی پیش با آن لباس های پاره و کثیف میگشت،
حاال تبدیل به دختری از خانواده سلطنتی شده بود!
اوتانا بالفاصیله در شیورا را محکم زد .مدتی گذشیت تا مردی کوتاه قد با لباسیهای کرم
در را باز کرد .او با چشمانی پر از تعجب و حیرت به سنام خیره شد:
 اوه! خدای من! شما پیداش کردید! باورم نمیشه!اوتانا دست به سینه ایستاد و گفت:
 بلیه آقیای فرامین پییداش کردیم .خواهش میکنم زود ورودمون رو اعالمکنید.
فراهین نگاه مظلومانه ای کرد و گفت:
 اما خانم ...همه فکر میکردن نمیایید و دارن میرن.لحن جدی اوتانا با خشم مخلوط شد:

 مگه قرار نبود شورا تا ورود شاهدخت صبر کنه؟ بله اما به دستور آقای تهمورس زود تر اجرا شد.اوتانا با عصبانیت دستش را در هوا تکان داد و گفت:
 شما به عنوان مشاور قصر باید جلوشونو میگرفتین نه اینکه بزارید هرکاریدلشون میخواد کنن.
سیپس دسیت سینام را گرفت و به سیمت در برد .آنقدر سیریع و با شیدت که سینام حس
میکرد درستش درحال جدا شدن از بدنش بود .فراهین منمن کنان و لرزان گفت:
 خ...خ...خواهش میکنم خانم آروم باشید ...من حضورتون و اعالم کنم.اوتانا از کنار فرامین عبور کرد و در سالن را باز کرد.
سییالن شییورا جایی بسیییار بزرگ به شییکل بیضییی بود که باالی دیوار آن پنجره های
کوچک رنگارنگی نصیب شیده بودند .با نور گیر بزرگی که نور خورشیید را با رنگ های
مختلف به داخل راهنمایی میکرد.
داخل سیالن ،دور تا دور صیندلی های چوبی زیبا و گرانبهایی وجود داشیتند که در سیه
ردیف بیه ترتییب از بیاال بیه پیایین چییده شیییده بودنید کیه انتهیای همیه آن ردیف هیا بیه
انتهای سییالن ،یعنی جایگاه پادشییاه با صییندلی بزرگ و طالیی میرسییید .جایگاه پیر
مردی با ریشهای بلند که لباس سفید پارچه ای در بر و کاله ساده ای به سر داشت.
هنگام ورود آنها تقریبا همه از جایشیان بلند شیده و در حال ترک جایگاهشیان بودند.
جمعیتی کیه حیال بیا تعجیب بیه دختری کیه در انتظیارش بودنید چشیییم دوختیه بودنید.
اوتانا دست سنام را باال برد و گفت:
 -دختری که منتظرش بودید اینجاست .همونطور که قرار بود اونو آوردیم.

موهای بلند و ژولیده پیرمرد مانند سینام آویزان بودند .با کاله سیاده ای که موهای
خالی روی سیرش را میپوشیاند .او عمویش بود؟ چقدر با دیدن سینام لبخند شییرینی
به لبش نشست.
پیرمرد ژولیده درحالی که عصایش را با خوشحالی باال گرفت ،گفت:
 خیانم هیا و آقیاییان ...همیانطور کیه میبینیید طبق قرارمون دختر برادرماینجاسییت  ...باعث افتخاره که به شییما معرفیش کنم ،سیینام دختر برادرم
هارپاک و همسرش آذر.
مرد سییاه پوشیی که سیری تاس و هیکلی بزرگ داشیت در سیمت راسیت شورا از جایش
بلند شد و گفت:
 این طبق قوانین نیست .اونا دیر کردن و نمیتونن وارد شورا بشن.اوتانا با عصبانیت فریاد زد:
 قرار بود شورا تا ورود ما صبر کنه و اگر تا غروب خورشید نرسیدیم اونوقتشروب کنه .شما به هیچ عنوان حق نداشتید قوانین رو زیر پا بگزارید.
پادشاه دستش را باال آورد و با آرامش گفت:
 من خواستم زود تر برگزار بشه خانم اوتانا.اوتانا آرام گرفت .پادشاه روبه مرد برگشت و گفت:
 و آقیای تهمورس ،درمورد ورود آنهیا بیه شیییورا بیایید بگم کیه نیه تنهیا میتوننوارد بشین بلکه در رای گیری هم شیرکت میکنند .خواهش میکنم که سیر
جایگاهتون بشینید.
مرد با عصیبانیت نشیسیت .ظاهرا اصیال از حضیور سینام خوشینود نبود .با خشیم به او اخم
کرده بود و دستش را زیر چانه اش گذاشته بود .پادشاه سری تکان داد و گفت:

 و شما ،خانم اوتانا و آقای ارشان ،شما هم به جایگاهتون برگردید.ارشیان و اوتانا روی دو صیندلی چوبی خالی سیمت چپ سیالن ردیف آخر نشیسیتند.
پادشاه رو به سنام برگشت در حالی که با دستش به او اشاره میکرد گفت:
 بیا جلو دخترم.سیینام در آن وضییعیت احسییاس خفگی میکرد .تا آن موقع آنقدر چشییم او را زیر نظر
نگرفته بودند .تنگ بودن لباسیش هم کارش را سیخت تر میکرد .مشیاور آرام به سینام
که حرف های پادشاه را نفهمیده بود گفت:
 خانم .برید جلو .همه منتظرتونن.سیینام به خودش آمد و آرام قدم برداشییت .صییدای قدمش در فضییاهای خالی سییالن
میپیچید .زمانی که جلو میرفت کاشیی های زیر پایش به مرور تغییر میکردند و جابه
جا میشدند و اشکال خاصی را به وجود می آوردند.
اشیکالی مثل خطوط ناهموار که به مرور صیاف میشیدند و حیوانات افسیانه ای که با
سنگ فیروزه روی زمین کنار هم شکل میگرفتند .واقعا صحنه شگفت انگیزی بود!
کاشی ها به تدریج باال آمدند و پله های کوچکی جلوی پای سنام تشکیل دادند تا او
از آنها باال برود و بعد از باال رفتن از سیه پله ،سیکویی به شیکل دایره باال آمد و کاشیی
ها در جایگاهشان متوقف شدند.
سنام ایستاد .پادشاه در حالی که دو دستش را به سمت شورا گرفته بود گفت:
 خیانم هیا و آقیاییان! همیه میا اینجیا دور هم جمع شیییدیم تیا آینیده ای بهتربسیازیم ،جلوی جنگ ها و ویرانیها را بگیریم و سیرزمینمان را آباد کنیم.
این مسیئولیت سینگین ماسیت که چندین سیال با خود یدک میکشییم .حال
به جایگاه مهمی در تاری رسییدیم .عمر هیچ کسیی همیشیگی نیسیت! همه

دیر یا زود نوشییدنی مرگ را سیر میکشییم و از این دنیا ،چه خوب و چه بد
میرویم.
پادشاه در حالی که در امتداد سالن قدم برمیداشت ،دستی به ریشش کشید و گفت:
 فکر کنم بعضیی از شیما حرف منو متوجه شیده باشیید و بدانید قراره چیبگم .در تمام طول سییال هایی که من پادشییاه بودم اتفاقات وحشییتناک
زیادی رو دیدم .خیلی از انسیان هایی که برای من عزیز بودند رو از دسیت
دادم .پیدرم ،میادرم و برادرم .خیلی چیز هیا دییدم کیه نبیایید مییدییدم .بیا وجود
همه ی این اتفاقات من کنار شیما و سیرزمینم ایسیتادم .زندگی غمبار و پر
از دردم را فراموش کردم و با تمام توان برای آبادانی کشورم تالش کردم.
سپس ایستاده و درحالی که دستش را از هم باز کرده بود گفت:
 حاال زمان خدمت من برای شما رو به پایانه .از این رو به عنوان پادشاه اینسرزمین میخواهم جانشین خودم را اعالم کنم ،سنام!
سینام شیوکه شید .جانشیین؟ پادشیاه از چه چیزی صیحبت میکرد؟ حتما دیوانه شیده
بود! آخر سنام؟ امکان نداشت!
با حرف پادشیاه سیکوت شیورا شیکسیته و همهمه ی بلندی برپا شید .تهمورس ،همان
مردی که با ورود آنها از جایگاهش بلند شییده و شییکایت کرده بود ،دوباره از جایش
بلند شد و گفت:
 ما نمیتونیم از روی یه پیشگویی که سال ها پیش رخ داده تصمیم بگیریم.پیشیگویی؟ سینام چیزی از پیشیگویی نمیدانسیت .ارشیان هیچ چیز در مورد آن نگفته
بود .تهمورس ادامه داد:

 باید عاقالنه تصیمیم بگیریم .اون دختر چیزی از کشیور داری و مبارزه بلدنیسییت .این اولین باریه که وارد قصییر میشییه و شییما میگید میخواهید او
وارب همه چیز بشیه؟ شیورا! ...پسیر من سیال هاسیت که برای رسییدن به این
مقام تالش کرده و آموزش دیده .در قلعه باال ترین نمره مبارزه و تحصییل
در این باره رو کسییب کرده .آنوقت میخواهید یک دختر بچه که هیچ چیز
از کشور داری بلد نیست رو جانشین شاه کنید؟
پادشاه سری تکان داد و گفت:
 خانواده شیما خیلی وقته که اعتبارشیو از دسیت داده آقای تهمورس! کاریکه پدر شیما انجام داد هرگز فراموش نمیشیه .او باعث شید که نسیل خودش
از پادشاهی محروم بشه.
 پدر من هرگز به من و پسیرم ربطی نداشیته! کاری که اون کرد حتی برایخانواده ما هم ننگین بود .پسیر من شیایسیته این مقامه و شیما هیچ حقی
برای منع اون ندارید.
 خواهش میکنم آرام باشید…حرف پادشاه کامل تمام نشده بود که تهمورس وسط حرف او پرید و گفت:
 شما با این تصمیم نه تنها آینده سرزمین رو به خطر میندازید ،بلکه نشونمیدید شایسته مقام سلطنت نیستید.

 ساکت!صیدای پادشیاه در شیورا پیچید و همه جا را سیکوت محض فرا گرفت .پادشیاه بعد از
کشیدن نفس عمیقی گفت:
 بر اسیاس قانون ،سیلطنت خانواده رادش ممنوعه! اما اگر شیورا قصید بخشیشآنهیا رو داره من نمیتونم مخیالفیت کنم .امیا اول رای گیری رو آغیاز میکنیم.

خانم ها و آقایان ...هرکسیی که با به سیلطنت رسییدن خانواده رادش موافقه
بایسته!
نیمی از جمعیت حاضر برخاستند .پادشاه ادامه داد:
 کسایی که با سلطنت خانواده سورن موافقن بایستن.پادشیاه ،ارشیان ،اوتانا و نیم دیگری از جمعیت بلند شیدند .خدمتگزار پس از شیمردن
راس ها نتیجه را با صدای بلند اعالم کرد:
 تعداد رای ها کامال مساوی.پادشاه دستانش را باال گفت و اعالم کرد:
 خانم ها و آقایان ،تعداد رای ها مسیاوی شیدند .این بدین معناسیت که دوداوطلب از طرف دو خانواده باید با هم رقابت کنند تا شییایسییتگی خود را
ثابت کنند .پیروز رقابت ها صاحب تاج و تخت خواهد شد.
سینام بار دیگر در انبوهی از ترس غرق شید .رقابت؟ رقابت چیسیت؟ سینام سیعی کرد
در بین همهمه شورا چیزی بیان کند که ناگهان پادشاه به همه چیز خاتمه داد:
 ختم جلسه!***

فصل ششم

گشت و گزار در شب

پس از اتمام جلسییه ،ارشییان سیینام را برای راهنمایی به اتاق جدیدش همراهی کرد.
اتاقی که شیورا آن را در طبقه دانش آموزان انتخاب کرده بود .هوا تاریک شیده بود و
همه دانش آموزان به خوابگاهشیان برگشیته بودند .سینام و ارشیان داشیتند از پله ها
پایین می آمدند که سنام گفت:
 مبارزه؟ من یه مبارز نیسیتم .من یه دختر سیادهام! شیما همه چیز رو از منپنهان کردید.
ارشان در حالی که خوابالو را در سطل حمل میکرد جواب داد:
 هیچکس نمیدونست قراره آرا مساوی بشه!سنام موهایش را که اوتانا با جادو بافته بود از هم باز کرد و گفت:
 اما به من نگفتید که قراره جانشیین پادشیاه رو بشیم .من هیچوقت مکتبخونه نرفتم ...حتی خوندن و نوشیتن هم بلد نیسیتم ،چطور میتونم کشیور
رو اداره کنم؟

 موضیییوب از چیزی کیه فکر میکنی خیلی پیچییده تره .تنهیا وارب بر حقسییلطنت تویی ،اگه تو به هر دلیلی نتونی یا نخواهی به سییلطنت برسییی
پادشاهی به دست خانواده رادش میوفته.
سنام مقداری از لباسش را پاره کرد تا بتواند دستش را تکان دهد .سپس پرسید:
 چرا نباید این اتفاق بیوفته؟ اونا چیکار کردن؟ارشان درحالی که پله هارا دوتا دوتا پایین میرفت گفت:
 داسیتان طوالنی ای داره .فقط بدون خانواده ی رادش کسیایی نیسیتن کهبخوای بهشون اعتماد کنی.
سینام سیری تکان داد و به مسییرش ادامه داد .آنقدر سیواالت مختلف در سیرش به
وجود آمده بود که نمیتوانست بین آنها انتخاب کند .او پرسید:
 اونجا درمورد پیشگویی صحبت میکردن ...اون پیشگویی چیه؟ارشان نگاهی به سنام انداخت و سپس پاس داد:
 سال ها پیش قبل از اینکه پادشاه تاریکی شورش کنه ،ستاره شناس هاپیشگویی ای کردن که به دل همه لرزه انداخت(( .مردی از تاریکی
برمیخیزد که همه چیز و همه کس را از بین خواهد برد ،و تنها کسی که
میتواند جلویش را بگیرد دختری با موهای دورنگ است)).
 و همه فکر میکنن من اون دخترم؟ارشان سری تکان داد:
 نه همه .به خاطر اینکه سییال ها از اون پیشییگویی گذشییته خیلی ها باوردارن جنگ بزرگ سال ها پیش همزمان با غیب شدن پادشاه تاریکی تمام

شییید .خیلی های دیگه هم فکر میکنن که همچین پیشیییگویی هیچوقت
حقیقت نداشته.
 اگه انقدر شک دارن ،پس چرا دوباره از ستاره شناس ها نمیپرسن؟ چون همه ی اونا مردن .وقتی پادشیاه تاریکی شیورش میکنه همه ی سیتارهشیناس ها رو میکشیه .کتاباشیونو آتیش میزنه و هرچیزی که با اونا ارتباط
داشیت رو از بین میبره .سیال هاسیت که کسیی نه سیتاره شیناسیی دیده و نه
اثری از اونا پیدا کرده.
آنها در همین موقع وارد طبقه دوم شیدند .گوشیه و کنار آنجا با ابزار قیمتی و جنگی
تزیین شییده بود .شییمشیییر ها ،گلدان های ظریف ،تابلو های نقاشییی زیبا و همینطور
قیالی هیایی کیه آنهیا را بیه دیوار زده بودنید .این طبقیه کیه اتیاق هیای دانش آموزان در آن
بود دارای یک سالن اصلی و دو راهروی بزرگ بود.
سییالن اصییلی با سییقفی بلند و با شییکوه با تزیینات زیبایی از جمله حکاکی و کاشییی
کاری و نقاشی هایی که به دیوار زدند یکی از باشکوه ترین قسمت های قلعه بود.
سیالن اصیلی در انتها به دو راهرو ختم میشید که دسیت چپ راهروی دختران و دیگری
راهروی پسیران بود .و البته راهرو های کوچک که به مرور در امتداد راهرو های فرعی
قرار داشتند و به اتاق ها ختم میشدند.
ارشیان و سینام در سیالن اصیلی قدم بر میداشیتند .دیگر به انتهای مسییر رسییده بودند
که ارشان گفت:
 از این جلوتر نمیتونم بیام .هیچ مردی نمیتونه وارد راهروی دختران بشییه.پس باید ادامشو خودت بری .راهرو (ت) اتاق  .13فهمیدی؟

سنام با اینکه خواندن بلد نبود اما حافظه خوبی داشت .همچنین پنج حروف اول الفبا
را بلند بود که (ت) عضیوی از آن بود و همچنین بلد بود تا شانزده بشمرد .او سرش را
به نشانه تایید تکان داد .ارشان گفت:
 خوبه .فردا صییبح زود بیا میدون اسییون .اگه از بقیه بپرسییی کجاسییت اونابهت نشون میدن.
بعد سطل را به سنام داد .خوابالو داخل سطل سرو ته شده بود و هی از این رو به اون
رو میشد .ارشان بار دیگر تکرار کرد:
 فردا ،میدان اسون .دیر نکنی.سنام سری تکان داد و با اطمینان گفت:
 نه دیر نمیکنم.سینام از ارشیان خداحافظی کرد و وارد راهروی دختران شید .مشیعل های داخل راهرو
با وزش باد ،مانند ماهیه قرمزه رقصیینده ای به لرزش در می آمدند .با نور درخشییان
زرد و قرمزی که حس ترسناکی به راهرو میبخشیدند.
سیینام به اولین راهرو رسییید .با رنگ طالیی روی چوب ورودی آن نوشییته شییده بود
(الف) .تیه راهروی الف تیاریکی مطلق بود و هیچ چیز مشیییخص نبود .همچنین راهرو
(ب) هم مانند الف سوت و کور و تاریک بود.
امیا راهروی ((پ)) بیا بقییه متفیاوت بود .راهروی ((پ)) راهرویی ترسییینیاک بود کیه از
داخل آن صیدا های عجیبی بیرون می آمد .انگار چیزی در انتهای آن زوزه میکشیید.
به نظر میرسییید باد سییردی هم که از این راهرو به بیرون میوزید ،سییر منشییا لرزش
مشعل هاست.

سینام از جلوی راهرو عبور کرد و به راهروی ((ت)) رسیید .راهروی ((ت)) همانند سیه
راهروی قبلی ،تاریک بود .سینام پایش را داخل راهرو گذاشیت .بالفاصیله مشیعلی که
همان نزدیکی بود با ورود سنام روشن شد.
سینام پایش را عقب کشیید و دوباره مشیعل خاموش شید .انگار که مشیعل آماده بود تا
کسی وارد راهرو شود تا روشن شود.
سنام از ترس به عقب پرید .مشعل بار دیگر خاموش شد .انگار که مشعل فقط با ورود
سینام روشین میشیدند .سینام وارد راهرو شید .با هر قدمی که به جلو برمیداشیت مشیعل
جلویی روشن و مشعل قبلی خاموش میشد.
خوابالو با کنجکاوی خودش را به لبه سییطل رسییانده بود و به اطراف نگاه میکرد .آنها
اتاق ها را پشیت سیر گذاشیتند تا اینکه باالخره به دری رسییدند که روی آن عدد ()13
نوشته شده بود.
سیینام دسییتگیره در را کشییید .در اتاق قفل بود .او ارام در زد .کسییی جواب نداد .هم
زمان از ابتدای راهرو ،در تاریکی مطلق ،صییدای غرشییی که در راهروی (پ) می آمد
بلند شید .انگار که چیزی در تاریکی نفس میکشیید .سینام دوباره در زد .صیدای غرش
نزدیک تر و نزدیک تر میشید .سینام با تمام قدرت سیعی کرد در را باز کند اما در هیچ
تکانی نخورد .دیگر به نظر میرسیید آن موجود به سینام رسییده بود که در باز شید و
شخصی سنام را به داخل اتاق کشاند و در را بست.
سینام با صیورت به زمین خورد .او به آرامی صیورتش را باال آورد .دختری را با موهای
خرمایی فرفری بلنیدی دید که با لبیاس خواب پارچه ای سیییفییدش در را قفیل میکرد.
در با صدای محیبی تکان خورد و سپس سکوت همه جا را فرا گرفت.
دختر نفس راحتی کشید .سپس رو به سنام برگشت و با لحنی دوستانه پرسید:
 -حالت خوبه؟ چیزیت که نشد؟

سنام با ترس پرسید:
 اون دیگه چی بود؟دختر با تعجب پرسید:
 تو مگه خبر نداری؟ این همون موجودیه که شیبا تو قلعه پرسیه میزنه .همهمیدونن شبا نباید از اتاق بیرون برن .تو چرا بیرون بودی؟ انگار اولین بارته
که به قصر میای!
سینام سیعی کرد توضییح بدهد که ناگهان دختر با چشیمانی گشیاد و هیجان زده ،گویا
که متوجه مسئله ای باور نکردنی شده بود جیم کوتاهی کشید و در حالی که دستش
را جلوی دهانش گرفته بود با ذوق گفت:
 اوه خدای من .تو...ت.ت.تو همون د..دخ..دختره توی پیشیگویی هسیتی! توسنام هستی! از خانواده سلطنتی سورن!
سنام در حالی که هنوز روی زمین افتاده بود ،پرسید:
 تو منو میشناسی؟ معلومه! تو همون دختری هسییتی که از شییهر سییوخته جون سییالم به دربردی! آه راستی اسم من پارمیسه! بزار کمکت کنم.
بعد دست سنام را گرفت و او را از روی زمین بلند کرد .سنام با تعجب پرسید:
 شهر سوخته؟ آره .همیه فکر میکردن کیه تو مردی تیا وقتی کیه معلوم شییید هنوز زنیدهای!این واقعیا شیییگفیت انگیزه! چیه جوری این کیارو کردی؟ منظورم اینیه کیه
چطوری از توی آتیش جون سیالم به در بردی؟ از طلسیمی چیزی اسیتفاده
کردی؟

چهره هیجان زده پارمیس دقیقا جلوی صییورت سیینام را گرفته بود .سیینام خودش را
کنار کشید و گفت:
 من نمیدونم ،هیچ چیز یادم نیست. اوه ...پس حتمیا غیر ارادییه! یعنی اگیه االن خیلی اتفیاقی آتیش بگیری زنیدهمیمونی؟
سنام با ترس گفت:
 چی؟ معلومه که نه!پارمیس ادامه داد:
 آره .شییینیده بودم قراره بیای توی قلعه اما حقیقتش باور نکردم چون فکرمیکردم همش دروغیه کیه بیه میا میگن .امیا تو واقعیا همونی! موهیای دو
رنگت...
بعد ناگهان چهره اش در هم رفت و خیلی متعجبانه گفت:
 صبر کن ببینم! تو دقیقا اینجا چیکار میکنی؟سنام که به خاطر کنجکاوی پارمیس چند قدمی عقب رفته بود گفت:
 بهم گفته بودن که میتونم اینجا بخوابم.پارمیس از خوشحالی صورتش را چنگ زد و گفت:
 او خدای من پس هم اتاقی جدیدمون تویی!!! باورم نمیشه!!!از گوشه اتاق دختر دیگری که پتویش را روی صورتش انداخته بود و گفت:
 راحتش بزار پارمیس .هیچ کس دوست نداره شب اولی انقدر ور بزنی.پارمیس با بی اعتنایی گفت((باشههه )).بعد رو به سنام کرد و آرام گفت:

 اون آتوسییاسییت .بیشییتر مواقع تو ذوقه .اصییال نمیخنده .خیلی سییخته هماتاقی اون باشی اونم سه سال.
آن دختر از زیر پتو گفت:
 دارم صداتو میشنوما.پارمیس از دیدن خوابالو که بر اثر افتادن سطل آب روی زمین ،پرت شده بود هیجان
زده شید! انگار کسیی را که تازه از دسیت داده بود ،زنده دیده باشید .او خوابالو را از روی
زمین برداشت و فریاد زد:
 وای خدای من تو یه خونبین نگه میداری؟سنام پرسید:
 یه خون ...چی؟ ییه خونبین! میا تو دنییای خودمون بیه این موجودات میگیم خونبین .چونخون اشیییراف رو از بقییه تشیییخیص مییدن ...امیا این خونبین تو زییادی
گندست!
خوابالو قور قور کرد .سنام خوابالو را گرفت و گفت:
 پس اون مردی که توی بازار بود درباره وزغ ها درست میگفت.پارمیس حرف سنام را شنید .چهره اش در هم رفت و گفت:
 چی ...وزغ دیگه چیه؟ میدونی توی شییهر من ...هیچی داسییتانش طوالنیه ...بعدا بهت میگم .االنخیلی خستم میخوام بخوابم .تخت خالی دارید؟

پارمیس سیری تکان داد و به تخت کنار پنجره اشیاره کرد .تخت سینام تنها تخت توی
اتاق  13بود که کنار پنجره بود .از بیرون پنجره کل شیهر مشیخص بود .شیهری که تا
شب قبل سنام رویایش را میدید!
***
صدای فریاد دوباره آغاز شد .باز همان گرمای آتش ،ناله های گریان و بعد سکوت!
سینام چشیمانش را باز کرد .او با لباس ذره مبارزه روی زمین شینی افتاده بود .زمینی
هموار بدون پسیتی و بلندی .باد با شین ها اشیکال مختلفی روی زمین درسیت میکرد.
خبری از آب و آبادی نبود.
خورشید با نور سوزان و کور کننده اش از شرق طلوب میکرد .صدای کفتار ها از باالی
سر شنیده میشدند که دور هم میچرخیدند و نوای مرگ سر میدادند.
سینام از روی زمین بلند شید و شین های روی صیورتش را پاک کرد .از دل روشینایی،
شیخصیی نزدیک میشید .نور تند خورشیید چهره او را غیر قابل دیدن کرده بود .سینام
دسییتش را جلوی نور گرفت .سییایه او شییبیه انسییان بود .اما هر چقدر که نزدیک تر
میشد ،پوست براق پولکی اش و فک درازش واضح تر میشد.
آن شییخص در حقیقت یک انسییان نبود .بلکه شییبیه مارمولکی بود که روی دو پا راه
میرفت و لباس انسان ها را پوشیده بود.
سینام از ترس ناخود آگاه عقب رفت .مارمولک ایسیتاد .صیدای کفتار ها بلند تر و بلند
تر میشیید .نور خورشییید با شییدت بیشییتری میتابید تا جایی که سیینام دیگر چیزی
نمیدید .مارمولک خس خس کنان پرسید:
 -من کی هستم؟

ناگهان چیزی به شییشیه خورد و سینام از خواب پرید .دوباره آن خواب آشیفته اما به
شییکل جدید .سیینام بلند شیید و روی تخت نشییسییت .تا آن موقع خواب های عجیب
زیادی دیده بود اما آن ها به عجیبی این آخری نبودند .این اولین باری بود که خوابی
مثل این میدید.
پارمیس به رو خوابیده بود و بلند خور و پف میکرد .آتوسییا نیز دقیقا به همان شییکل
اول زیر پتو خواب بود .سینام از روی تخت بلند شید .قبل از خواب لباس خواب سیفید
پارچه ای اش را پوشییییده بود .هرچه که بود از لباس تنگی که اوتانا با سیییحرو جادو
برایش درست کرده بود بهتر بود.
یک سیپیده دم ابری و بارانی بود .آسیمان به شیدت میغرید و قطرات باران دیوانه وار
به سینگ های قلعه و شییشیه ها میخورد .خوابالو از سیطل بیرون آمده بود و روی میز
خوابیده بود .سنام به پنجره تکیه داد و بیرون را نگاه کرد.
شیهر واقعا زیبا بود .فانوس ها در باران میدرخشییدند و خیابان های سینگ فرش شیده
پایین تپه را روشین میکردند .آسیمان غرش کرد .در اتاق کوبیده شید و صیدای مهیبی
بلند شد .سنام خودش را جمع کرد و به در زل زد.
کسیی پشیت در ایسیتاده بود و در را میکوبید .دسیتگیره در چرخید و در آرام و آرام باز
شید .نفس سینام در سیینه حبس شید .موجود بزرگی در سیایه ها ایسیتاده بود .آسیمان
دوباره غرش کرد .باد در راهرو شیروب وزیدن کرد و پر رنگیای را با خود به اتاق آورد.
پر توجه سینام را به خود جلب کرد .آن پر ،پر سییمرغ بود! سییمرغ صیورتش را وارد
اتاق کرد .پرهای زیبایش در نور شمع اتاق نمایان شدند.
سینام از جایش بلند شید و به طرف سییمرغ رفت .سییمرغ جسیتی زد و در تاریکی محو
شد .سنام آرام گفت:
 -وایسا.

و نزدییک در رفیت و بیه انتهیای راهرو نگیاهی انیداخیت .در آن تیاریکی راهرو هیچ چیز
مشیخص نبود .باد پر سییمرغ را از کنار پای سینام به طرف ابتدای راهرو کشیاند .سینام
مردد ماند.
او کنجکاو بود که این بار سییمرغ او را به کجا میکشید ،اما اگر کسیی سینام را میدید
قطعا همان شییب از قلعه بیرون میکرد .سیینام به پشییت سییرش نگاهی انداخت .هنوز
پارمیس خور و پف میکرد و آتوسیا زیر پتو خوابیده بود .اگر سیریع به اتاق برمیگشیت
نباید مشکلی پیش می آمد!
سینام آرام در را پشیت سیرش جفت کرد و به دنبال سییمرغ راه افتاد .مشیعل ها تا ورود
سیینام به راهروی فرعی یکی پس از دیگری مسیییر را روشیین میکردند .سیینام وارد
راهروی فرعی شد.
خبری از سیییمرغ نبود .پر سیییمرغ ال به الی شییکاف دیوار گیر کرده بود و دیوانه وار
تکان میخورد .سینام پر را برداشیت .بالفاصیله باد پر را از دسیت سینام بلند کرد و در
امتیداد راهرو بیا خود برد .سییینیام هم در حیالی کیه پر را تعقییب میکرد ،هرازگیاهی بیه
پشت سرش نگاهی می انداخت و بعد سرش را برمیگرداند.
پر جلوی راهروی (پ) متوقف شد .سنام به راهروی ((پ)) نگاهی انداخت .از ته راهرو
صییدا های عجیبی مثل صییدای زمزمه به گوش میرسییید .انگار که دیوار ها در حال
صحبت با یکدیگر بودند.
پر سییمرغ وارد راهرو شید و در تاریکی غرق شید .سینام آهسیته پایش را داخل راهرو
گذاشیت .مشیعل ابتدای راهرو شیعله ور شید .به ترتیب با هر قدم دیگری روشین میشید
و قبلی خاموش.

سنام با احتیاط قدم بر میداشت .صدا ها از انتهای راهرو می آمد .جایی که هرازگاهی
باد سیردی از آن جا میوزید .همهمه ها با نزدیک شیدن سینام بیشیتر و بیشیتر میشیدند.
قلب سنام به شدت میتپید .سرمای هوا از روی زمین حس میشد.
مشیعل آخر روشین شید ،زمزه ها سیاکت شیدند و از پس تاریکی دیواری سینگی بزرگ
خودش را نشان داد .آنجا هیچ چیز غیر از یک دیوار معمولی نبود.
ناگهان چیزی شیانه سینام را محکم گرفت .سینام جیم کوتاهی کشیید و به عقب پرید.
دختری با موهای کوتاه سیییاه رنگ و لباس خواب سییفید ،آهسییته اما با جدیت تمام
گفت:
 هیس سیاکت باش! معلوم هسیت این وقت بیرون چیکار میکنی؟ میخوایتوی اولین روزت بالیی سرت بیاد؟
 تو دیگه کی هستی؟ من آتوسام.این اولین باری بود که سینام چهره آتوسیا را از نزدیک میدید .او قدی نسیبتا کوتاه و
چشیمانی درشیت داشیت با چهره ای زیبا و دل نشیین .از ابتدای راهروی ((پ)) صیدای
غرش بلند شد .آتوسا سنام را به داخل فرو رفتگی داخل دیوار کشید و ارام گفت:
 حرف نزن ،وگرنه میمیریم.بعد به سیرعت با دسیتی که انگشیتر آبی رنگی داشیت دیوار را لمس کرد .مشیعل روی
دیوار خاموش شد و همه چیز در تاریکی فرو رفت.
در آن دریای تاریک ،به مرور صییدا ها نزدیک میشییدند .صییدای خس خس و غرش.
سیینام چشییمانش را بسییت و نفسییش را حبس کرد .میتوانسییت صییدای نفس جلوی
صورتش را حس کند.

موجود کمی ایسیتاد و بعد از مدتی از آنجا دور شید .دوباره مشیعل آتش گرفت و همه
جا نورانی شد .سنام نفس عمیقی کشید .آتوسا خیلی آهسته گفت:
 معلوم هسییت تو چته؟ اآلن بیرون از اتاق اومدی که چی؟ میدونسییتی اگهاون موجود تو رو بگیره چه بالیی سیرت میاد؟ اصیال دوسیت نداری بدونی.
مطمئن باش .حاال بگو چرا بیرون بودی؟
 من داشتم ...خوب ...راستش خوابم نمیبرد.آتوسا آهی کشید و با بی اعتنایی گفت:
 باید برگردیم به اتاق .اون دوباره برمیگرده .عجله کن.سینام به دنبال آتوسیا راه افتاد .آنها از راهروی ((پ)) خارج شیدند و در امتداد راهرو به
سمت راهروی ((ت)) حرکت کردند .هر قدر که به راهرو نزدیک تر میشدند ،ترسشان
از اینکه آن موجود نزدیکشان باشد بیشتر میشد .سنام پرسید:
 چرا باید یه همچین موجودی شبا توی قلعه پرسه بزنه؟آتوسا در حالی که با دقت به اطراف نگاه میکرد گفت:
 کسییی نمیدونه! چند بار به اوتانا و معلمای دیگه گفتیم اما حتی حرفمونرو هم باور نکردن.
 تا حاال کسیم گرفته؟آتوسا کمی این پا و آن پا کرد و گفت:
 اره ...دختری کیه توی جیای تو میخوابیید .ییه شیییب رفیت بیرون و دیگیه برنگشت .مثل تو خوش شانس نبود.
آنها وارد راهروی ((ت)) شیدند .مشیعل های روبه رویشیان با هر قدم آن ها روشین و
مشعل های عقبی خاموش میشدند .همه جا ساکت بود و هیچ صدایی شنیده نمیشد.

سینام به پشیت سیر نگاه کرد .در آن تاریکی هیچ چیز مشیخص نبود .به مرور اتاق های
یک ،دو و سه را پشت سر گذاشتند .صدای غرش از تاریکی بلند شد .آتوسا فریاد زد:
 بدو!!!آنهیا با تمیام قوا دویدند .مشیییعل ها یکی پس از دیگری در راهروی ((پ)) روشییین و
خاموش میشییدند .چیزی تا اتاق  13نمانده بود .در اتاق نیمه باز بود و نور شییمع با
زیبایی از بین در بیرون زده بود.
چند قدمی تا اتاق مانده بود که پای آتوسا به زمین خورد(:آخ!)
سینام آتوسیا را با تمام زورش به داخل اتاق کشیید و در را بسیت و قفل آن را انداخت.
سیه ضیربه مهیب به در خورد .با هر ضیربه ،اتاق میلرزید .بعد از آن بار دیگر سیکوت
همه جا را فرا گرفت .آتوسیا از حال رفته بود و روی زمین افتاده بود .سینام هم به در
تکیه داده بود.
پارمیس در حالی که هنوز خور و پف میکرد ،از این رو به آن رو شییید .سییینام رو به
آتوسا گفت:
 تو از کجا فهمیدی که من اومدم بیرون؟آتوسا نشست و با بیحالی تمام گفت:
 خوب برای هرکی کیه اولین بیار مییاد قلعیه جیالبیه کیه بیدونیه اون بیرون چیمیگذره.
حالت چهره آتوسا تغییر کرد .سنام خوب این چهره را میشناخت .خاله افروز وقتی به
او دروغ میگفت همیشه حالت چهره اش آن شکلی میشد .آتوسا آهی کشید و گفت:
 خیلی خوب! کل شییبو خوابم نمیبرد .صییداتو شیینیم که رفتی بیرون .حاالبرای چی میخواستی بری بیرون؟

یکی از پر های سییمرغ داخل اتاق افتاده بود .سینام آن را برداشیت و در حالی که به
آن زل زده بود گفت:
 نمیدونم .از وقتی که فهمیدم کی هستم اتفاقات عجیبی برام میوفته.اتوسا از روی زمین بلند شد و گفت:
 مهم نیست .دیگه نرو بیرون.پارمیس تکان دیگری خورد و بلند شید .همانطور که خمیازه میکشیید ،با دیدن سینام
و آتوسا که چهره آشفته ای داشتند پرسید:
 -اتفاقی افتاده؟

***

فصل هفتم

اولین روز تمرین

صیبح روز بعد یعنی یکشینبه 3 ،تیرماه ،سینام با بدن درد از خواب بیدار شید .به خاطر
اتفاق های شییب گذشییته خوب نخوابیده بود .از جایش بلند شیید و از پنجره بیرون را
نگاه کرد .هوا کامال روشین شیده بود و نور خورشیید از پنجره به داخل میتابید .خوابالو
که همزمان با سیینام بیدار شییده بود روی لبه پنجره پرید و همراه با سیینام به بیرون
خیره شد .آتوسا در حالی که بالشی به سمت پارمیس پرت میکرد گفت:
 بسه دیگه چقدر میخوابی؟ صبح شده به کالس موسیقی نمیرسیم.پارمیس بالش را کنار زد و با پژمردگی و مخلوطی از خواب و رویا گفت:
 خواهش میکنم ...فقط یه ذره دیگه بخوابم.زمین بزرگ سرسبز کشاورزی با خانه هایی که به صورت منظم کنار هم چیده شده
بودند مانند تخته بازی دست نخورده ای کنار هم چیده شده بودند.
سنام ناگهان به خودش آمد .با عجله از تخت پایین پرید و با صورت روی زمین افتاد.
آتوسا که درحال بستن کمربند ردایش بود ناگهان از جا پرید و فریاد زد:
 -وای! چیشده؟

 دیرم شد .قرار بود برم میدون...اس...اسو... اسون؟سنام درحالی که دستش را به سرش گرفته بود از روی زمین بلند شد و گفت:
 آره خودشه .میدونی کجاست؟آتوسا که دوباره سعی میکرد کمربندش را ببندد گفت:
 اون یه میدون جنگه پشیت قلعسیت .بهش میگن اسیون چون اسیم دیگه ایندارن که روش بزارن.
سنام تکرار کرد:
 پشت قلعه ...گرفتم ممنون.سنام سریع و با عجله در اتاقش را باز کرد .آتوسا پرسید:
 هی وایسا نمیخوای لباستو عوض کنی؟سیینام به لباسییش نگاهی انداخت .هنوز لباس خواب سییفیدش به تنش بود .او در را
بست:
 داشت یادم میرفت .اما من لباس ندارم .حاال لباس از کجا بیارم؟همان موقع چیزی به پنجره اتاق خورد .سینام و آتوسیا سیریع به سیمت پنجره رفتند و
پرده را کنیار زدنید .ییک براوون بیا همیان پر هیای زرد رنیگ و منقیاری کج و مووج در
حالی که گونی ای را با پایش گرفته بود جلوی پنجره نشییسییته بود و منقارش را به
پنجره میزد.
سینام پنجره را باز کرد .براوون ورقه کهنه ای را به دست سنام داد .ورقه مچاله ای که
گوشه آن با بزاق دهان براوون خیس شده بود .آتوسا پرسید:

 چی نوشته؟سیینام مردد ماند .نمیدانسییت چه بگوید .از اینکه کسییی بفهمد او قادر به خواندن و
نوشیتن کلمات نیسیت راس داشیت .آتوسیا بار دیگر سیوالش را تکرار کرد .سینام آهی
کشید:
 من سواد خوندن ندارم.سپس سرش را از خجالت پایین انداخت .آتوسا لبخندی زد و گفت:
 واقعا؟ این که چیز خاصی نیست .بدش به من برات بخونم.بعد کاغذ را گرفت و خواند:

( اینم تمام وسایل مورد نیازت! یادت نره که دیر نکنی_ .ارشان)
سینام به سیمت گونی رفت تا آن را بردارد اما براوون پایش را روی آن گذاشیت و غار
غار کرد .سنام پرسید:
 چرا اینطوری میکنه؟ انعام میخواد .این وسیله هارو که مجانی نمیاره. اما من سکه ندارم که.آتوسا خندید و گفت:
 اونا سییکه نمیخوان .خوراکی میخوان .وایسییا فکر میکنم یه سییری خرت وپرت داشته باشم که نمیخوام.
بعد از وسییایلش قاشییق کج و کوله ای برداشییت و به براوون داد .براوون قاشییق را از
دست آتوسا قاپید و در چشمی به هم زدن از آنجا رفت.

سینام بالفاصیله گونی را باز کرد .داخل آن دو مچ بند و سیاق بند چرمی ،لباس محاف
چرمی برای بدن و کلی خرت و پرت دیگر بود.
بعد از مدتی که سینام با کمک آتوسیا توانسیت لباس رزمش را بپوشید(چون هر کدام را
باید جدا میبسییت و شیییوه بسییتن آنها را بلد نبود) ،پا از اتاق بیرون گذاشییت .لباس
مبارزه هم مانند لباسیی که اوتانا برای سینام درسیت کرده بود تنگ بود .سینام قر قر
کنان گفت:
 چرا همه لباسای توی این قلعه اینقدر تنگه!آتوسا که تنگ بودن کمربندش او را آزار میداد گفت:
 بهش عادت میکنی .اولش برای همه سخته.سینام و آتوسیا از راهروی (ت) خارج شیدند و به سیمت سیالن اصیلی حرکت کردند .همه
جا روشن بود و از تاریکی خبری نبود .راهرو هایی که در شب تاریک و ترسناک بودن
حاال با پنجره های رنگی که نور خورشیید از آن ها وارد میشید روشین شیده بودند .به
عالوه در راهرو پر از دخترانی بود که یا ردا به تن داشیتند و یا لباس مبارزه .بعضیی از
آنها کتاب های قطوری به دسیت داشیتند و بعضیی دیگر شیمشییر و سیپر و بعضیی دیگر
با ساز و آلت موسیقی.
در راهرو ،هر کسی که به سنام میرسید یا شوکه میشد و دست و پایش را گم میکرد،
یا سیرش را پایین می انداخت و عبور میکرد .خیلی ها هم با دیدن او پچ پچ میکردند
و بالفاصله نگاهشان را از سنام مخفی میکردند .آتوسا گفت:
 بهشون اهمیت نده .اونا نمیدونن دارن چی میگن. مگه چی میگن؟ -ندونی بهتره.

آنها به راهروی (پ) رسیدند .همان راهروی ترسناکی که در شب موجودی غرش کنان
در آن پرسه میزد .سنام ایستاد و به داخل آن نگاهی انداخت .به نظر هیچ فرقی با
راهرو های دیگر نداشت .تنها فرق آن این بود که هیچ اتاقی در آن وجود نداشت .سنام
از آتوسا پرسید:
 اونجا چیه؟آتوسا سرش را برگرداند و گفت:
 هیچی .فقط یه بنبسیته .قبال اونجا وسیایل جنگ رو انبار میکردن ولی االنخالی خالیه .بیا بریم جاهای دیگر رو بهت نشون بدم.
سینام با کمی مکث به دنبال آتوسیا راه افتاد .آنها در امتداد راهروی دختران به سیمت
سیالن اصیلی حرکت میکردند .باالی هر سیکویی ،پرندگان کاغذی بودند که از این سیو
به آن سو پرواز میکردند.
آتوسا که متوجه چهره حیرت زده سنام شده بود جواب داد:
 اونیا پرنیده هیای کیاغیذین .اولین چیزی کیه توی کالس جیادو بهیت ییاد مییدندرسیت کردن یکی از اوناسیت .البته بعد از این همه سیال برگزاری کالس
جیادو دیگیه اینجیا شیییده خونیه ی اونیا .توی راهرو هیا پرواز میکنن و لونیه
میکنن.
شیگفت انگیز بود! بعضیی از آنها که با ورقه های مرغوب و خوب سیاخته شیده بودند
خیلی مالیم پرواز میکردند و بعضییی از آنها که با ورقه های پوسیییده و پاره درسییت
شده بودند در راه رفتن میلنگیدند .بعضی کوچک و بعضی بزرگ!
سیینام محو پرندگان شییده بود که به دختر کناری اش برخورد کرد .دختر گونه هایی
تیره رنگ داشیت با موهای فر زیبا .ردای بنفشیی به تن و چشیمانی زیبا داشیت .او با
دیدن سنام جیم کوتاهی کشید و بیهوش روی زمین افتاد.

سنام شوکه شد .آتوسا با آرامش گفت:
 اسیمش ترنمه .اهل مصیره .کافیه بهش از گل نازک تر بگی که اشیکش دربیاد .خیلی هم دست و پا چلفتیه .مدام بیهوش میشه.
سنام با ناراحتی گفت:
 اینجوری دربارهاش حرف نزن .گناه داره!بعید بیه طرف ترنم رفیت و او را از روی زمین بلنید کرد .ترنم کتیابهیایش را از روی زمین
جمع کرد و با لهجه خاصی گفت:
 باورم نمیشییه شییما رو میبینم خانم .راسییتش اولین باریه که یه عضییو ازخانواده سیلطنتی رو میبینم .شیما مثل یه افسیانه ای .او خدای من ...االنه
که غش کنم.
ترنم روی سینام افتاد .هردو باهم مانند درختی که قطع شیده باشید روی زمین افتادند.
آتوسیا آهی کشیید و ترنم را از روی سینام بلند کرد .ترنم با دیدن سینام که خاکی شیده
بود اشک در چشمانش جمع شد.
 او خدای من .من متاسفم خانم .من چی کار کردم .من متاسفم خانم!و در حالی که اشک هایش جاری میشد با ناراحتی دستانش را روی صورتش گذاشت.
سنام با آرامش گفت:
 چرا گریه میکنی؟ من با زمین خوردن مشیکلی ندارم .روزی چند بار زمینمیخورم.
سنام کتاب های ترنم را از روی زمین بلند کرد و به او داد.
 -در ضمن از این به بعد منو سنام صدا کن.

ترنم با شیینیدن این حرف دوباره مانند همان درختی که قطع شییده بود روی زمین
افتاد .آتوسا گفت:
 بهت که گفتم .هیجان زده بشیه بیهوش میشیه .تقریبا هر موقع درمورد توصیحبت میشیه بیهوش میشیه .چه برسیه به اینکه تورو ببینه .قبل از اینکه
دوباره به هوش بیاد و دوباره از هوش بره بهتره از اینجا بریم.
 ولی من نمیتونم اینجا تنهاش بزارم. چرا میزاری .بیا بریم.و سیپس سینام را با زور دنبال خود کشید .آنها باالخره به سالن اصلی رسیدند .گروهی
از پسیر ها به نوبت با تمام سیرعت به سیمت راهروی دختران میدویدند و خودشیان را
بیه داخیل راهرو می انیداختنید .امیا حیالیه نیامرئی ای کیه داخیل راهرو بود آنهیا را تیا انتهیای
سالن به عقب پرت میکرد .آتوسا درحالی که میخندید گفت:
 دارن سییعی میکنن با طلسییم راهرو مقابله کنن .تقریبا از پارسییال شییروبکردن .تا حاال موفق نشدن.
همه در سیالن اصیلی ،فردی به اسیم وهنیا را تشیویق میکردند .وهنیا پسیری قد کوتاه و
تپل با ردای یاتوک ها بود که دوان دوان از ته سیالن به سیمت راهروی دخترا میدوید.
اما بال فاصیییله بعد از ورود به سیییالن دختران ،به کوپه افرادی که روی زمین بیهوش
بودند اضافه شد .همه آهی کشیدند و نفر بعدی را تشویق کردن .سنام پرسید:
 چرا اونا از روی زمین بلند نمیشن؟ به خاطر طلسییمه .هر چقدر که بخوان با زور بیشییتری وارد راهرو بشیینطلسیییم آنها رو بیشیییتر پرت میکنه .این یکی از نشیییونه های قوی بودن
طلسمه.

و دوباره نفر دیگری که نامش هوشیار بود به کوپه اضافه شد .بیهوش نشده بود اما
موهای فر و طالییش پف کرده بود و مثل برق گرفته ها به اطراف نگاه میکرد .نگاه
هوشیار به سنام افتاد .او با تعجب به سنام اشاره کرد و فریاد زد:
 اووو خدای من! اون همون دخترست که توی پیشگویی اومده!همه به سمت سنام برگشتند .راهرو را سکوت فرا گرفت .سنام از خجالت سرخ شد.
تقریبا همه داشتند به سنام نگاه میکردند .از بین جمعیت ،پسری با قدی بلند و لباس
مبارزه جلو آمد .او موهای سیاهی داشت که آنها را باال داده بود و زخمی که روی لبش
جا خوش کرده بود ،هیکلی ورزیده و نگاهی پر از کینه و خشم .او نگاهی به موهای
سنام انداخت و گفت:
 موهای دورنگ ...تو همونی هستی که توی رای گیری انتخاب کردن؟دختری که توی پیشگویی اومد .از اونی که فکر میکردم کوچیک تری.
اسمت چی بود؟ آها! درسته سنام بود.
آتوسا با جدیت قدمی برداشت و گفت:
 بهتره کاری به کارش نداشییته باشییی .همین که تونسییته نصییف رایها روبگیره نشون میده پدرت نتونسته همه رو با سکه بخره.
 تو بهتره چیزی نگی .خودت اینجا اضافی هستی .اوتانا بعد مرگ مادرت تورو آورد اینجا که اون بیرون نمیری .چرا نمیری یه گوشه تا دیگه بیرون
نیای؟
آتوسا از خشم قرمز شد .دستانش را مشت کرده بود و میلرزید .پسری از بین جمعیت
جلو آمد و گفت:
 -کسی که باید بره یه گوشه تو هستی هومان نه اونا .تنهاشون بزار.

سینام آن پسیر را خوب میشیناخت .او لهاک بود! همان پسیری که در بازار شیهر ،او را از
دسییت یک گله وزغ نجات داده بود .حاال با لباس مبارزه جلوی هومان ایسییتاده بود.
هومان اخمی کرد و گفت:
 اگه نزارم چی میشه لهاک؟ میخوای با من بجنگی؟دسیت هر دو روی قالف شیمشییرشیان نشیسیته بود .نگاهشیان مانند دو گرگ وحشیی
همدیگر را به مبارزه دعوت میکرد.
 کافیهه!!!صیدای اوتانا تمام پرندگان کاغذی را از النه هایشیان پراند .او با ردای سییاه و کالهی
که روی موهای مرتب بافته اش گذاشته بود ،فریاد زد:
 اینجیا هیچ کس دعوا نمیکنیه .نیه توی این قلعیه! حیاال همیه برن سیییرکالساشون .سنام ،تو هم با من بیا.
جمعیت از هم پراکنده شد .هومان و لهاک همانطور که دستشان روی شمشیرشان
بود ،از هم جدا شدند .آتوسا آهی کشید و گفت:
 بابت دعوا متاسیییفم .اون خیلی مغروره .فکر میکنه بهترینه! درسیییت مثلتمام اعضای خانوادش.
 اون همون کسیه که قراره باهاش مبارزه کنم؟آتوسا سری تکان داد و گفت:
 آره اون پسیییر تهمورس از خانواده سیییلطنتی رادشیییه .ازش نترس راحتمیتونی شکستش بدی.

هومان چند برابر سینام بزرگ تر بود .این درحالی بود که سینام حتی نمیتوانسیت یک
شیمشییر فلزی را بلند کند! اوتانا بار دیگر سینام را صیدا زد .سینام از آتوسیا خداحافظی
کرد و به دنبال اوتانا به سمت پله ها راه افتاد.
با وجود تمام مشییکالتی که وجود دارد ،چقدر وجود انسییان هایی که از دیگران دفاب
میکنند خوب است .با وجود اینکه مجبور به این کار نیستند...
***
اوتانا سیر راه آنقدر از مسیائل انضیباطی با سینام صیحبت کرد که دیگر سینام امیدوار بود
هرچه زودتر برسیند .در مورد جریمه و تشیویق و هرچیزی که باعث بیرون شیدن آنها
از قلعه میشیید و اینکه نباید نصییفه شییب بعد از خاموشییی پا از اتاق بیرون گذاشییت.
مخصوصا روی آخرین مورد خیلی تاکید داشت.
آنها در حال قدم زدن در حیاط قلعه بودند که اوتانا بار دیگر تکرار کرد:
 و هیچکس نباید بدون اجازه از قلعه بیرون بره .مفهومه؟سنام از سنگینی لباسش از کت و کول افتاده بود .اوتانا دوباره تکرار کرد:
 مفهومه؟سنام هول هوالنه جواب داد:
 ب...بله مفهومه. خوبه .دیگه رسیدیم.پشت قلعه ،زمین خاکی بزرگی قرار داشت که داخل آن هرگونه سالحی برای تمرین
پیدا میشد .شمشیر های مختلف ،تیر کمان ها ،تیر ها و سپر ها و گرز های بزرگی که
بعضی از آنها به سنگینی چرخ گاری بودند.

این میدان معماری خاصی نیز داشت! ورودی آن بین دو ستون بزرگ سفید بود با
طرح های زیبای حک شده بر آنها .داخل نیز هشت ستون دیگر با همان طرح به طور
منظم قرار داشتند .همچنین دور تا دور زمین سکوهایی برای تماشاچیان قرار داده
شده بود که البته در آن زمان خالی بود.
سیینام به دنبال اوتانا وارد میدان مبارزه شیید .آنجا پر بود از پسییر ها و دخترانی که
مشغول تمرین بودند .عده ای دو به دو با هم گالویز میشدند و کشتی میگرفتند ،عده
ای دیگر تیر کمان به دسیت به موانع تیر میزدند و تعدادی هم با شیمشییر و سیپر باهم
مبارزه میکردن.
مردی که در بین جمع تیر اندازان بود ،با موهایی بلند و چشییمانی روشیین ،در حالی
که به تیر اندازی بقیه ایراد میگرفت گفت:
 سر ها باالتر! دستتون سمت مانع قرار بگیره! با این وضع هیچ کدومتون همنمیتونید از یه گز (واحد اندازه گیری قدیمی و به اندازه تقریبا  100سانتی
متر) اون ورتر رو بزنید.
همه نیشخند زدند .مرد فریاد زد:
 ساکت!همه سیاکت شیدند .تیرکمانشیان را باال گرفتند و کم و بیش تیر ها را به موانع زدند.
در طرف دیگر میدان ،ارشیان روی تخته سینگی نشیسیته بود و در حالی که با تیری
بازی میکرد با لبخندش به سینام و اوتانا خوش آمد گفت .اوتانا در حالی که به سینام
اشاره میکرد گفت:
 اینم از شاگردت .امیدوارم از اینکه چنین تصمیمی گرفتیم پشیمون نشیم.ارشان نگاهی به سنام کرد و با اطمینان گفت:

 مطمئنم پشیمون نمیشیم. امیدوارم!سیپس رویش را برگرداند و از آنجا رفت .سینام همانطور که به دور شیدن اوتانا چشیم
دوخته بود پرسید:
 همیشه اینطوریه؟ منظورت اینه که عصبیه؟ بیشتر مواقع .اون زندگی سختی داشته .بگذریم!سپس تیر کمانی به دست سنام داد و ادامه داد:
 تو چهار مرحله رو باید بگذرونی .اولین تیر اندازی که هفته بعد شنبهبرگزار میشه .دوم فتح قلعه ،سوم سوارکاری و چهارم مبارزه نهایی .هر کدوم
از اینا برای خودش امتیاز داره .هرکسی که بیشترین امتیاز رو از آن خودش
کنه پیروز مسابقه میشه .اگه توی مسابقه آخر برنده بشی انگار دو مسابقه
رو بردی! پس باید حواست باشه .درس اول...
ارشان تیر کمان نقره ایش را بلند کرد و جلو نگه داشت .او دست چپش را در قسمت
پایین تیر کمان قرار داده بود و دست راستش را به زه کمان گرفته بود.
 به این حالت آماده باش میگن .برای اینکه تیرت به هدف بخوره ،باید باتیرت یکی بشی .خودتو از تیر کمانت جدا ندون .اون مثل عضوی از بدنته.
نفست رو حبس کن و به مانع نگاه کن .و بعد تیرو رها کن.
به ترتیب ارشیان با توضییحات ،حاالت را به سینام نشیان داد و در آخر زه را بدون تیر
رها کرد .سییپس تیر را روی کمان قرار داد با همان ترتیب تیر را رها کرد .تیر در یک
چشم به هم زدن به وسط مانع چوبی خورد .ارشان گفت:
 -حاال نوبت توعه .بیا اینجا وایسا.

سینام جای ارشیان ایسیتاد .کمان را مانند ارشیان به دسیت گرفت و تیر را داخل آن قرار
داد .تا آن موقع تیر کمان به دسیت نگرفته بود .زه را کشیید و نفسیش را حبس کرد.
سیپس چشیم به مانع دوخت .مانع دقیقا ده گز آن طرف تر بود .نباید سیخت میبود.
باالخره سخت تر از شستن ظرف ها در هوای سرد که نبود!
همیه منتظر بودنید تیا ببیننید دختری کیه در پیشیییگویی آمیده بود چگونیه تیر انیدازی
میکرد .نگاهشیان مانند سینگی که به طرف او بیندازند سینگینی میکرد .سینام تیر را
رها کرد .تیر در موج های پر تالطم هوا از باالی منع رد شید و در فاصیله ای بسییار
دور از مانع ،به کوزه آبی که به دست یکی از دیو ها بود برخورد کرد.
نیشیخند ها و نگاه های تمسیخر آمیز بر سینام سیایه انداخت .دیوی که کوزه به دسیتش
بود در حالی که سیییرش را میخاراند با تعجب به اطراف نگاه میکرد .سییینام کمان را
پشیت سیرش پنهان کرد و سیرش را پایین انداخت .از اینکه خودش را بین بقیه ناتوان
نشیان داده بود احسیاس حماقت میکرد .ارشیان دسیتش را روی شیانه سینام گذاشیت و با
آرامش گفت:
 فکر کنم دفعه بعد باید یه جای خلوت تر تمرین کنیم.سنام سری تکان داد و اشک هایش را پاک کرد.
***
غروب همه در سییالن غذاخوری جمع شییده بودند .سییالن غذاخوری در حقیقت تاالر
بزرگی در طبقه اول بود که ارتفاب سیقف آن نزدیک سیی گز بود .شیش سیتون بزرگ و
دیوار های زیبایی که با کاشیی های فیروزه ای و رنگارنگ تزیین شیده بودند .آنجا نیز
پرندگان کاغذی همانند قسیمت های دیگر قصیر بر فراز میز ها پرواز میکردند و گوشیه
کناری مینشستند.

در ابتدای سییالن کوهی از بشییقاب های فلزی قرار داشییت که دانش آموزان به نوبت
یکی از آنها را برمیداشیتند و دو دیو قابلمه به دسیت با کفگیر های بزرگ مسیی آن ها
را پر میکردند .سینام یک ظرف از کوه ظرف ها برداشیت و داخل صیف ایسیتاد .دختری
که پشت سر او ایستاده بود به دختر کناری اش آرام گفت:
 بهت که گفتم .تا حاال تو عمرش مبارزه نکرده .حتی شییمشیییرم دسییتشنگرفته!
 واقعا؟ دختر بیچاره .باید خیلی سیییخت باشیییه که کلفت یه خونه باشیییه.شینیدم مادر پدرش یکی از بهترین پهلوان های کشیور بودن .باعث تاسیفه
دختر همچین آدمایی مبارزه بلد نباشه!
در این مواقع سینام سیعی میکرد اهمیتی به حرف های دیگران ندهد .اما فکر نکردن
در مورد حرف های آنها نیز خیلی سیخت بود .باالخره نوبت سینام شید .او جلو رفت.
دیو مالقه را محکم کف دیگ کشید و بشقاب سنام را لب به لب پر کرد.
ای کاش چیزی که در بشییقاب بود قابل توصیییف بود .غذا در واقع چیزی شییبیه به
گوشت بود ،با این تفاوت که مانند خمیر کش می آمد و بوی زهم میداد.
سینام دسیتش را جلوی دهانش گرفت .دیو با رفتار سینام شیوکه شید .انگشیتش را داخل
دیگ برد و داخل دهانش گذاشیت .سیپس شیانه ای باال انداخت .طوری که انگار خیلی
هم غذا خوشمزه بود!
سینام زمانی وارد سیالن غذا خوری شیده بود که بیشیتر صیندلی ها پر بودند .غیر از
انتهای سیالن که معموال کسیی آنجا نمینشیسیت .سینام درحالی که سیرش را پایین
انیداختیه بود بیه آنجیا رفیت .حرف هیای آن دختر هیا میاننید چکشیییی کیه میدام بیه چوب
برخورد میکند او را آزار میداد.

با رسییدن به انتهای سیالن ،باالخره مشیخص شید چرا کسیی آنجا نمینشییند .چون
نزدییک آشیییپزخیانیه بود ،بوی غیذای میانیده آنجیا را در بر گرفتیه بود ،امیا بیا وجود بوی
تندش برای سینام قابل تحمل بود .در ردیف وسیط نشیسیت .قاشیقش را برداشیت و
داخل گوشت کرد.
هیچ چیز مانند زل زدن دیگران آزاردهنده نیسییت .ترنم که در ردیف دیگری نزدیک
سینام نشیسیته بود ،در حالی که سیرش را به دسیتش تکیه داده بود خیلی مخفیانه به
سینام خیره شیده بود .سینام به او لبخندی زد و دسیت تکان داد .ترنم بدون هیچ وقفه
ای از حال رفت و بیهوش روی زمین افتاد.
سنام سریع سرش را پایین انداخت و به غذایش خیره شد .از صبح تا آن موقع چیزی
نخورده بود اما کامال با دیدن غذا اشیتهایش کور شیده بود .آتوسیا که تازه وارد سیالن
شده بود ،به طرفش آمد و بشقاب را روی میز گذاشت .با لحنی نصیحت آمیز گفت:
 جات بودم اونو نمیخوردم .شیایعه شیده که دیوا اینارو با پا درسیت میکنن.به خاطر اون میگم.
سنام همانطور که قاشقش را برداشته بود ،روی میز گذاشت.
 اینارو دیوا درست میکنن؟آتوسا در حالی که صندلی کنار سنام را عقب میکشید تا بنشیند گفت:
 آره چی فکر کردی؟ قصر اونقدر ها هم که فکر میکنی دست و دلباز نیست.البته که اینا به خاطر این نیست که نمیخوان آشپز بگیرن .در واقع برای
حمایت از دیو ها اونارو استخدام میکنن تا اینجا کار کنن .بیچاره ها به
خاطر اینکه خیلی وقت پیش آدما رو میخوردن کسی به اونا اعتماد نداره.
 -اونا آدم میخوردن!!؟؟

 آره! خیلی وقت پیش .االن عادتشونو کنار گذاشتن اما هنوز مردم ازشونمیترسن .به نظر من موجودات خیلی بامزه ای هستن .با اینکه غذاهاشون
خاصه ولی بعضیا خیلی دوست دارن .این غذای مورد عالقشونه .فکر کنم
بهش میگن کله پاچه ...یا یه همچین چیزی.
آتوسیییا کتیاب قطوری را کیه بیا خود آورده بود روی میز گیذاشیییت .کتیاب جلید زرد و
قدیمی داشیت با کلمه طالیی رنگی که وسیط آن هک شیده بود .سینام به کتاب اشیاره
کرد و پرسید:
 درمورد چیه؟ تاری  .درس طوالنی اما مهم .برای اینکه بدونی چی گذشیته .از اشیتباهاتدیگران درس بگیری و توی آینده کشورت مفید باشی.
سینام کتاب را از روی میز برداشیت و ورق زد .هرکدام از ورقه ها چهار برابر ورقه های
معمولی بزرگ بودند .سنام با تمام توان سعی کرد متن کتاب را بخواند
 ک...ک...کتا...آتوسا درحالی که قاشقی از غذایش خورد گفت:
 خیلی سخته که نمیتونی بخونی .دوست داری من بهت یاد بدم؟خیلی خوب میشید اگر سینام میتوانسیت بخواند .خاله افروز همیشیه انباری از کتاب ها
داشیت که سینام به خاطر نداشیتن سیواد نمیتوانسیت آنها را بخواند .اما اگر میتوانسیت
حتما همه آنها را میخواند .او گفت:
 آره .دوست دارم یاد بگیرم .واقعا بهم یاد میدی؟ البته! هر روز اینجا موقع غذا خوردن بهت درس میدم .فقط به شرط اینکهمشقات و خوب بنویسی و زود یاد بگیری.

سینام مشیتاقانه فریاد زد(:قبول!) و با آتوسیا دسیت داد .پارمیس در حالی که به پهنای
صیورتش میخندید ،بعد ازاینکه به سینام و آتوسیا سیالم کرد رو به روی سینام نشیسیت.
آتوسا با بی حوصلگی از او پرسید:
 چی شده انقدر شاد شدی؟پارمیس خیلی شاد و شنگول جواب داد:
 اون پسییر تورانیه یادته؟ قراره بیاد توی کالس جغرافیا ی ما .فکرشییو بکنچقدر عالی میشه!
آتوسا خیلی بی تفاوت پوف کرد .سنام پرسید:
 همون پسری که توی سالن از من دفاب کرد؟آتوسا با تعجب گفت:
 آره خودشه .تو اونو میشناسی؟سنام سری تکان داد:
 قبل از اینکه بیام اینجا توی شیهر دیدمش .منو از دسیت یه گله وزغ نجاتداد.
آتوسا با چشمانی گرد و چهره متعجب در حالی که به سنام زل زده بود پرسید:
 وزغ چیه؟سنام آهی کشید و جواب داد:
 آه یادم رفت .منظورم خونبین بود.پارمیس که در عالم رویا سیر میکرد گفت:
 -هی .خوش به حالت...

آتوسا از زیر میز لگدی به پارمیس زد:
 خودتو جمع کن!پارمیس صاف نشست و مشغول خوردن غذا شد .سنام پرسید:
 چرا لهاک به اینجا اومد؟آتوسا با بی حوصلگی پاس داد:
 وقتی پیمان صیلح بسیته شید از هردو سیرزمین نفراتی مهاجرت کردن تاهمبسییتگی زیاد بشییه .جدای از اون لهاک با برادرش مشییکل داره .بعد از
مرگ پدرشیون به دسیت پادشیاه تاریکی ،برادر بزرگ لهاک پادشیاه میشیه.
لهاک هم به خاطر اختالفشییون به اینجا مهاجرت میکنه .البته دلیل دیگه
ای هم داره.
سپس مکث کوتاهی کرد و ادامه داد:
 لهاک مرگ پدرشیو با چشیم خودش دید .پادشیاه تاریکی وحشییانه اونو ازباالی قصییر به پایین پرت میکنه و بعد با تبر سییر از تن نیمه جونش جدا
میکنه .همین تاثیر خیلی بدی روی اون میزاره که باعث میشیه سیرزمینشیو
ترک کنه.
سیینام از شیینیدن گفته های آتوسییا به خود لرزید .تنها گفتن اینکه پادشییاه تاریکی
چطور پدر لهاک را کشت وحشتناک بود .چه برسد به اینکه کسی آن را دیده باشد.
سنام با کنجکاوی پرسید:
 چرا کسی از تورانی ها خوشش نمیاد؟آتوسا درحالی که با زور قاشقی از غذایش میخورد گفت:

 چون توی گذشته همیشه باهم درگیر بودیم وگرنه اونا مشکلی ندارن .حتیتا چند سال پیش قرار بود دو سرزمین به هم بپیوندن که پادشاه تاریکی
همه چیز رو خراب کرد .تورانی ها فکر میکنن ما با حمله پادشاه تاریکی
ارتباط داشتیم و ماهم اعتقاد داریم اونا دستی داشتن .ولی هیچوقت
مشخص نشد اون چه کسی بود و دلیل شورشش چی بود .اما دو سرزمین
دوباره به دشمنی و کینهورزی روی آوردن.
سنام قاشقی از غذایش خورد .آنقدر ها هم که به نظر میرسید بد نبود.
تقریبا همه صیندلی های سیالن پر شیده بود که پسیری با موهای بلوند و به هم ریخته
با ظاهری درب و داغان و لباس رزم وارد سیالن شید .پسیر سیرگردان برای پیدا کردن
جایی برای نشیسیتن به اطراف پرسیه میزد .او خیلی مودبانه به صیندلی کنار پارمیس
اشاره کرد و گفت:
 ببخشید خانم ها .میتونم اینجا بشینم؟ همه جا پر شده.آتوسا با قاطعیت جواب داد:
 حتما! چرا که نه .همونجا بشین.پسیر صیندلی را عقب کشیید و کنار پارمیس نشیسیت .کمتر از یک ثانیه طول کشیید تا
آن پسر و پارمیس متوجه حضور یکدیگر شوند و با نگاه تنفر آمیزی به هم نگاه کنند.
به نظر نمیرسیید اصیال از حضیور هم خوشیحال باشیند .طولی نکشیید که پارمیس فریاد
زد:
 با چه رویی میای کنار من میشینی؟پسر اخمی کرد و گفت:

 من صید سیال سییاه کنار تو نمیشیینم .اگه میدونسیتم اینجا نشیسیتی حاضیربودم بمیرم اما اینجا نشینم.
آتوسا خندید .سنام پرسید:
 شما همدیگر رو میشناسید؟پارمیس سریع جواب داد:
 معلومه! دارمان پروژه آخر سیال منو که قرار بود با هم انجامش بدیم آتیشزد .اونم فقط به خاطر اینکه میخواسیت روی اسیید معده دیو سیفید تحقیق
بکنه.
دارمان که از عصبانیت قرمز شده بود ،سریع پاس داد:
 اصیییال هم اینطور که میگه نبود .همه چیز داشیییت خوب پیش میرفت تااینکه این خانم یادش رفت اسید معده دیو سفید رو از روی آتیش برداره.
آتوسا نمیتوانست جلوی خنده اش را بگیرد .دعوای آنها واقعا بامزه بود .پارمیس فریاد
زد:
 من کل نمرمو به خاطر کار تو از دسیت دادم .اصیال میدونی چیه؟ لعنت بهتو و اون اسید معده دیو سفید مسخرت!
دارمان هم که خونش به جوش آمده بود فریاد زد:
 لعنت به تو و اون جادو های مسخرت!سینام و آتوسیا از خنده روده بر شیده بودند .پارمیس و دارمان هر دو مانند بهت زده ها
به سینام و آتوسیا خیره شیدند .انگار که دلیل خنده آنها را متوجه نشیده بودند .هردو
همزمان و با تعجب پرسیدند:

 چیه؟!آتوسا اشکش را پاک کرد و گفت:
 شما دوتا خیلی به هم میایین.صیورت دارمان و گونه های پارمیس سیرخ شیدند .هردو به هم نگاه کردند و یک صیدا
فریاد زدند:
 هرگز!***

بعد صیرف شیام همه به اتاق هایشیان برگشیتند .مشیعل ها شیعله ور شیده بودند و سیالن
اصیلی را از تاریکی شیب نجات میدادند .اوتانا در حالی که به جارویی در دسیتش اشیاره
میکرد از دیوی که اشک هایش را پاک میکرد پرسید:
 این چیه؟دیو فین فین کنان گفت:
 جاروعه .خانم. شما واقعا متوجه نیستی که وظیفت توی این قلعه چیه؟ اینجا جای خوابنیسیت آقا! باید درسیت کار بکنی وگرنه کسیی رو جات قرار میدم و خودت
باید دنبال کار دیگه ای بگردی.
دیو مانند بچه ها در حالی که اشییک های گنده اش از چشییم هایش فوران میکرد و
آب دماغش آویزان بود ،فین فین کنان گفت:

 نیه خیانم من قول مییدم کیارمو انجیام بیدم! دیگیه چرت نمیزنم .لطفیا کیارموازم نگیرین.
اوتیانیا جیارو را بیه دسیییت دیو داد و از آنجیا رفیت .سییینیام کیه همیه ی میاجرا را در حیال
گذشتن از کنار آنها دیده بود ،زیر لب گفت:
 موجود بیچاره .معلوم نیست چقدر تنهاست.او بعد از رفتن اوتانا فین فین کنان در حالی که اشیک هایش را پاک میکرد ،زمین را
جارو میزد .دیو ها هم مانند انسییان ها ،احسییاس داشییتند .تنبلی میکردند و عاشییق
میشییدند .عجیب بود چنین موجوداتی که سییرگذشییت وحشییتناکی داشییتند آنقدر با
احسیاس شیده باشیند .مدتی بود که صیدای بحث پارمیس و دارمان از پشیت سیر بلند
شده بود.
 اینا همش تقصیر تو بود. نه خیر همش تقصیر تو بود. نه همش تقصیر...آتوسیا که از شینیدن این مکالمه خسیته شیده بود و دیگر به جای اینکه برایش خنده
دار باشد آزار دهنده بود ،با عصبانیت چرخی زد و با صدای بلند گفت:
 اگه جفتتون خفه نشین همین االن دهن هر دوتونو میبندم!اگر هرکس دیگری بود میتوانسیتید بگویید که دروغ میگوید و نمیتواند دهن کسیی را
ببندد .اما آتوسیا با بقیه فرق داشیت .به همین علت بالفاصیله پارمیس و دارمان سیاکت
شدند.
در راهرو بوی غذای مانده همه جا را برداشته بود اما دیگر برای همه قابل تحمل شده
بود حتی برای سیینام .تنها چیزی که بیشییتر از بوی بد آزار دهنده بود ،نگاه دیگران

بود که کم و بیش اتفاق میفتاد .وقتی به راهرو های اصییلی رسیییدند دارمان با لحن
مهربانی گفت:
 خوب از مالقاتتون خوشبخت شدم .البته نه همه.و به پارمیس نگاه کرد .پارمیس هم در حالی که دسیت به سیینه پشیت به او ایسیتاده
بود گفت:
 نمیخواییم بریم؟ آخ!آتوسا به پارمیس لگدی زد و با لبخند زیبایی گفت:
 البته که هممون از آشناییت خوشحال شدیم.دارمان برای دفعه آخر دسیییت تکان داد و وارد راهروی پسیییران شییید .بقیه هم وارد
راهروی دختران شیییدنید .قلعیه واقعیا جیای عجیبی بود .امیا عجییب ترین قسیییمیت آن
راهروی ((پ)) بود .کسیی رفت و آمد نمیکرد و کسیی هم به آن کاری نداشیت .دلیلی
هم نداشت کسی داخل آن راهرو برود زیرا بنبستی بیش نبود.
هنگامی که آنها در حال گذر از آن راهرو بودند ،صییدایی به گوش سیینام رسییید .او
ایستاد و با ترس پرسید:
 شما شنیدین؟پارمیس با تعجب پرسید:
 چی رو؟ صدا رو میگم .از داخل راهرو بلند شد.مثل همیشه راهرو خالی بود .آتوسا با کنجکاوی پرسید:

 چرا این راهرو برات اینقیدر مهمیه؟ تقریبیا هیچکس بیه اونجیا سیییر نمیزنیه.حتما صدای باد بوده.
و بعد راهش را ادامه داد .سینام هنوز به راهرو خیره شیده بود .دیوار انتهای آن انگار با
او حرف میزد .باد سیردی که از سیمت دیوار میوزید سیرما به وجود سینام می انداخت.
آتوسا آهی کشید و گفت:
 بیا بریم سنام .اون راهرو چیزی نیست قبال هم بهت نشون دادم.سنام سری تکان داد و همراه با آنها به مسیر ادامه داد.
***

فصل هشتم

راهروی ((پ))

آن شب خوابالو شاد و شنگول بود .زیرا آتوسا مگس هایی را که در طول کالس تاری
جمع کرده بود بیه او داده بود و او هم همیه را بیا ولع خورده بود .سییینیام امیا آرامش
نداشییت و خوابش نمیبرد .از وقتی که وارد اتاق شییده بود گوشییش را به در تیز کرده
بود .اما تنها چیزی که به گوش میرسید صدای خورو پف پارمیس بود.
او بیشتر از آنکه درباره اتفاقات عجیب قصر فکر کند ،به پدر و مادرش فکر میکرد .ای
کیاش آنهیا هم زنیده میمیانیدنید و او را در آغوش میگرفتنید .حتی او ترجیح مییداد از
خانواده سیییلطنتی نباشییید اما پدر و مادرش در کنارش باشیییند .همین موقع بود که
چشمانش آرام آرام سنگین شد .او موهای دو رنگش را کنار زد و در حالی که دستش
را زیر صورتش گذاشته بود و به در خیره شده بود از هوش رفت.
آتش گر گرفت .گرمای آن به تدریج زیاد و زیاد تر میشد .تاریکی مطلق و در کنار آن
صدای ناله و التماس و در بین آنها هم صدایی که میگفت:
 همه چیز درست میشه.سینام چشیمانش را باز کرد .خودش را در توفانی از شین دید که مانند موجود وحشیی
و درنده ای حمله میکرد .آنقدر شیییدید که سییینام حتی نمیتوانسیییت روی دو پایش

بایسیتد .شین ها با افسیار گسییختگی به صیورت او برخورد میکردند و مانع باز شیدن
چشم های او میشدند .و دوباره صدا:
 همه چیز درست میشه.سینام از خواب پرید .ظاهرا قرار نبود آن شیب بخوابد .او چشیمانش را مالید و خمیازه
ای کشیید .حال دیدن آن کابوس ها بخشیی از زندگی او شیده بود که به مرور به آنها
عادت کرده بود .در آن لحظه خواب و بیداری اولین چیزی که به چشم های او خورد،
در اتاق بود که تا انتها باز بود .باد سرد نور شمع روی میز را خاموش کرد.
سینام از روی تخت بلند شید و آرام به داخل راهرو سیرکی کشیید .غیر از پر سییمرغی
کیه روی زمین جلوی در اتیاق خود نمیایی میکرد چیزی مشیییخص نبود جز تیاریکی
مطلقی که همه چیز را در خود میبلعید.
سیینام خم شیید تا پر را از روی زمین بردارد که ناگهان پر سییوار بر باد در تاریکی فرو
رفت .سینام دوباره به انتهای راهرو نگاهی انداخت .چیزی دیده نمیشید .نفسیش را در
سینه حبس کرد .قلبش به شدت میتپید .پایش را به آهستگی بیرون گذاشت که...
 داری چیکار میکنی؟سنام از جا پرید .آتوسا که پشت سر او ایستاده بود آهی کشید و خیلی آهسته گفت:
 دیوونه شییدی؟ دوباره؟ خودت که دیدی دیشییب چه اتفاقی افتاد .نزدیکبود من به خاطر تو بمیرم.
سنام در حالی که به انتهای راهرو چشم دوخته بود گفت:
 هیچکس نگفت تو حتما باید بیای دنبال من.آتوسا با لجبازی دست به سینه شد و گفت:

 باشییه هرجور مایلی .اگه میخوای خودتو به کشییتن بدی خوب بده اما منجونمو دوست دارم .پس خداحاف .
بعید درحیالی کیه زیر لیب غر میزد بیه سیییمیت تختش رفیت .سییینیام پیایش را بیرون در
گذاشیت .مشیعل باالی سیرش روشین شید .پر در مسییری رفت و برگشیت  .گویی مدام
سینام را برای دنبال کردن تشیویق میکرد .سینام قدم دیگری برداشیت .آتوسیا بعد از
کلی کلنجار با خود ،دهن دره ای کرد و گفت:
 سنام وایسا.سنام برگشت .آتوسا غرغر کنان چند قدمی جلو آمد و گفت:
 منم باهات میام .اما اول از همه باید بگی چرا میخوای بری اونجا.سنام به پر سیمرغ که مانند دیوانه ها در راهرو باال و پایین میرفت خیره شد و گفت:
 توضییحش خیلی سیخته .بهت قول میدم توی راه همه چیز رو برات تعریفکنم.
مشیعل ها به نوبت روشین و خاموش میشیدند .باد سیرد با ناله های کوتاه کنار گوش،
آرام آرام گرمای هر جسیمی را در چشیمی به هم زدن از بین میبرد .سیکوت و تاریکی
های راهرو ها از هر شیبی ترسیناک تر شیده بود .سینام و آتوسیا به دنبال پر سییمرغ از
راهروی (ت) خارج شیدند .سینام در طی مسییر تمام ماجرا را برای آتوسیا تعریف کرد.
او درحالی که با احتیاط قدم بر میداشت ،در ادامه حرفش اضافه کرد:
 و اولین باری که دیدمش همون موقع بود .اون باعث شید که برم تو جنگلو اون زن و مرد مرموز رو پیدا کنم.
 -اون زن و مرد کی بودن؟

سینام تقریبا آنها را فراموش کرده بود .بیشیتر تصیور میکرد آن زن و مرد ارشیان و اوتانا
بوده باشن اما گفتن آن به کسان دیگر بی دلیل بود.
 خودمم نمیدونم.آتوسا با کنجکاوی پرسید:
 واقعا کسی غیر از تو نمیتونه اون رو ببینه؟ تیا اونجیایی کیه من مییدونم نیه .وقتی از کنیار بقییه رد میشییید هیچکسنگاهش نمیکرد انگار وجود نداشییت .هربار که میخواسییت من دنبالش برم
یه دلیلی داشت .حاال میخواد که من برم اون راهرو.
بعد از چند دقیقه سیرگردان چرخیدن در قلعه باالخره به راهروی (پ) رسییدند .سینام
پایش را داخل راهرو گذاشیت .دیگر هیچ مشیعلی روشین نمیشید .گویی کسیی آنها را از
قصد خاموش کرده بود .سنام با تعجب گفت:
 فکر میکردم تمام مشعل های قصر خودشون روشن میشن.آتوسا در حالی که دستش را به مشعل سرد میکشید گفت:
 آره منم همینطور.تاریکی تمام راهروی (پ) را در بر گرفته بود .آتوسا با بی میلی و مقداری ترس گفت:
 بیا برگردیم .ما نباید اینجا باشیم.سییینیام مقیداری جلو تر رفیت .تیاریکی آنجیا آنقیدر زییاد بود کیه حتی در دو قیدمی دیگر
چیزی دیده نمیشد .سنام رو به آتوسا برگشت و گفت:
 من باید بفهمم اونجا چیه .چیزی هست که باید ببینم.آتوسا دهن دره ای کرد و گفت:

 خیلی خوب برای اینکه بهت نشییون بدم چیزی اونجا نیسییت و ثابت کنمکه دیوانه شدی باهات میام .اما اونجا تاریکه هیچ چیز معلوم نیست.
سیینام نگاهی به مشییعل روشیین ابتدای راهرو انداخت .تمام مشییعل های قلعه با می
های فلزی زنگ زده به دیوار وصیل بودند که با کوچک ترین ضیربه از جا در میامدند.
سیینام به سییمت مشییعل رفت و ...تق! مشییعل را از جا در آورد .آتوسییا چنان جلوی
دهانش را گرفت گویی سییینام یکی از مهم ترین قانون های قلعه را زیر پا گذاشیییته.
سنام مشعل را آرام به طرف راهرو گرفت و گفت:
 حاال میتونیم بریم داخل.هردو وارد راهرو شیدند .باد داخل راهرو (پ) که شیدت آن از راهرو های دیگر بیشیتر
بود آتش روی مشیعل را به لرزه در می آورد .هر چقدر که جلو تر میرفتند صیدا های
نامفهوم و ترسیناک بیشیتر میشیدند .صیدا هایی که از دیوار ها و سینگ های قلعه بلند
میشدند .دیوار های ترسناک راهرو به مرور با نور مشعل روشن میشدند آرام دوباره به
تاریکی برمیگشتند.
پر سیییمرغ در حالی که به دیوار انتهایی و بین سیینگ های آن گیر کرده بود با بادی
که از بین سینگ ها میوزید باال و پایین میشید .سینام پر را برداشیت و بر روی دیوار
انتهایی دسیت کشیید .دیواری خاک گرفته! آتوسیا که از سیرما خودش را جمع کرده
بود گفت:
 بیا اینم جایی که میخواسیتی ببینی .دیدی که هیچ چیز اینجا نیسیت .حاالبیا برگردیم.
سینام به دیوار ضیربه زد .صیدای ضیربه سینام سیه بار تکرار شید و انعکاس پیدا کرد .انگار
پست دیوار خالی بود.
 -پشت این دیوار خالیه .حتما باید یه چیزی باشه.

آتوسا آهی کشید و گفت:
 معلومه که هسیت .حتما دوباره به یه راهروی دیگه میخوره .این قلعه پر ازراهرو های تو در توعه.
سیینام دسییتش را آرام روی یکی از سیینگ های دیوار گذاشییت .آن دیوار او را به یاد
چیزی آشینا مینداخت .سینگ به داخل فرو رفت و بعد از گذشیت چند ثانیه دوباره به
شیکل اولش بازگشیت .دقیقا مانند همان دیواری که در شیهر مارلیک قرار داشیت! سینام
آهسته گفت:
 حدس بزن چی فهمیدم! این دیوار از هم باز میشه.صیدای منمن آتوسیا از پشیت سیر بلند شید(:س..س....سینام!) .سینام برگشیت .چهره رنگ
پریده آتوسیا در نور مشیعل نمایان شید .رنگش مانند گچ سیفید شیده بود و دسیتانش
میلرزید .سنام آهسته گفت:
 ببین اگه میخوای بری و ترسیدی من مشکلی ندارم ،میتونی بری.دسیت آتوسیا آرام دیوار را نشیان داد .سینام مشیعل را سیمت دیوار مجاور گرفت .در یک
لحظه تمام بدنش لرزید .دیوار سرخ شده بود اما نه با رنگ ،بلکه با خون .رنگ سرخی
که در نور مشییعل میدرخشییید ،اثر پنجه های خونین و خونی که آرام بر روی زمین
میچکید .صدای غرشی در ابتدای راهرو پیچید .آتوسا فریاد زد:
 همین االن اون دیوار رو باز کن!سینام وحشیت زده به سیرعت سینگ ها را به داخل فشیار داد .هنوز ترتیب یادش بود.
دو سینگ باال ،سیه سینگ پایین و یکی وسیط .سینام به ترتیب سینگ هارا فشیار داد.
دیوار لرزید ،اما تمام سینگ ها به حالت اول برگشیتند .آتوسیا در حالی که مشیعل را به
طرف تاریکی گرفته بود پرسید:

 پس چرا دیوار باز نشد؟ یه مشکلی هست .باید تا االن باز میشد.صدای غرش نزدیک و نزدیک تر میشد .آتوسا فریاد زد:
 خوب یه چیز دیگر رو امتحان کن!سینام با سیرعت دسیت به کار شید .سیه تا باال  ،یکی پایین و دوتا وسیط .دیوار لرزید اما
سیینگ ها به حالت اول برگشییتند .سیینام دوباره تالش کرد .سییه تا باال ،دو تا پایین و
یکی وسط .دوباره سنگ ها به حالت اول برگشتند.
 عجله کن داره میاد.سینام دوباره امتحان کرد .یکی باال ،سیه تا پایین و دوتا وسیط .دیوار شیروب به لرزش
کرد و سنگ ها سر جایشان ثابت ماندند .سنام در حالی که قدمی عقب میرفت گفت:
 فکر کنم همین باشه.دیوار لرزید و لرزید تا اینکه به کل تخریب شیید .داخل آن راهروی تاریک دیگری بود
با دیوار های خاک گرفته و تار عنکبوت هایی که از سیقف آویزان شیده بودند .سینام و
آتوسا وارد حفره شدند .آنها دوان دوان در امتداد راهرو دویدند.
راهرویی متروک و خاک گرفته با مسیر های تو در تو که مانند هزارتو همه چیز را در
خودش میبلعید.
سینام و آتوسیا با تمام قوا از مسییر های تو در تو عبور میکردند و دو راهی ها را پسیت
سیر میگذاشیتند .تنها چیزی که آنها را در آن مسییر راهنمایی میکرد نور مشیعلی بود
که به مرور از بین میرفت.
سینام میتوانسیت از بین صیدای قلبش که در گوشیش میتپید ،صیدای نفس نفس ها و
غرش های آن موجود را حس کند که وحشیانه آنها را تعقیب میکرد.

طولی نکشییید که آن مسیییر های ترسییناک و غیر قابل پیشبینی آنها را به بنبسییت
رساند و تمام راه های فرار را برای آنها بست .سنام و آتوسا نفس نفس زنان برگشتند.
آن موجود حاال آنقدر جلو آمده بود که چهره اش به مرور در نور مشعل نمایان میشد.
پوزه ای بزرگ و سیییفیید ،دنیدان هیایی بیه تیزی خنجر ،چشیییمیانی کیه نور را منعکس
میکرد .آن موجود درحقیقت گرگ بزرگی بود با بدنی که از شیدت خون ریزی سیرخ
شیده بود .از گوشیه صیورتش تا کنار چشیمش ،ردی از خون جاری شیده بود و یکی از
چشم هایش را بسته بود.
آن گرگ خس خس کنان سییر جایش ایسییتاده بوده بود و با نگاه تهدید آمیزی زوزه
میکشیید .سینام و آتوسیا هردو به دیوار تکیه داده بودند .سینام حس میکرد هر لحظه
ممکن است قلبش از سینه اش بیرون بزند.
گرگ پس از مدتی ،چرخی زد و لنگ لنگان در تاریکی ناپدید شید .آتوسیا که نفسیش
از ترس بند آمده بود در حالی که دستش را روی قلبش گذاشته بود گفت:
 اون دیگه چه موجودی بود؟سنام آب دهانش را قورت داد و گفت:
 یه گرگ بود .اما تا حاال به این اندازه نزدیک ندیده بودمشییون .هرچی بودفکر نکنم با ما کاری داشت.
سنام مشعل را که آرام آرام دوباره نورش را به دست می آورد باال گرفت .آن ها در
قسمت دیگری از قصر بودند .پنجره های خاک گرفته ،اتاق هایی با وسایل کهنه و
شکسته مانند شمشیر ها و میز هایی که تار عنکبوت ها روی آن ها نقش بسته بودند.
به نظر میرسید سال ها بود کسی در این قسمت از قلعه پا نگذاشته بود.

البته غیر از پرندگان کاغذی ای که از سمتی به سمت دیگر پر میکشیدند .انگار که
همه ی آنها راه وارد شدن به آن مکان را پیدا و النه هایشان را بنا کرده بودند .آتوسا
با سردرگمی دستش را باز کرد و گفت:
 حاال چطور میخواییم برگردیم؟ امکان نداره بتونیم تا صبح مسیر رو پیداکنیم.
سنام خاک روی پنجره را کنار زد .هنوز هوا تاریک بود و فانوس های شهر روشن.
فایده ای نداشت .هرچقدر که میگشتند نمیتوانستند به موقع به اتاق برسند .درست
هنگامی که به نظر میرسید تمام راه ها بسته شده بود ،چشمان سنام به پر سیمرغ که
زیر پایش گیر افتاده بود برخورد .سنام پایش را آرام برداشت.
پر با ازاد شدن با سرعت همراه باد پرواز کرد .سنام در حالی که فریاد زد(:از این طرف!)
دوان دوان به دنبال پر راه افتاد .پر به مرور از مسیر های مختلف عبور میکرد ،مسیرش
رو عوض میکرد و گاهی مواقع می ایستاد و با باد بعدی حرکت میکرد.
سیر انجام به دنبال پر وارد راهروی مرموزی شیدند .راهرویی با سینگ های سییاه و صیدا
های ترسییناک .مشییعل های روی دیوار پوسیییده و نمناک بودند .بوی نم همه جا را
برداشته بود .آتوسا دستی به دیوار کشید و گفت:
 تا حاال دیواری به این کثیفی ندیده بودم!از شیکاف های کوچک روی دیوار سیوسیویی از نور میتابید .سینام داخل یکی از حفره
های نور نگاه کرد.
حال معنی آن صیدا های نامفهوم را متوجه میشید .آن صیدا در حقیقت صیدای گریه
همیان دیوی بود کیه اوتیانیا او را بیه خیاطر خواب یدن دعوا کرده بود .دیو روی یکی از میز
های سالن غذا خوری نشسته بود و در حالی که اشک هایش را پاک میکرد ،جارویش
را در آغوش گرفته بود.

آتوسا با شور و شوق گفت:
 فهمیدم ما کجاییم!سینام به سیمت آتوسیا برگشیت .آتوسیا در حالی که داخل یکی از شیکاف ها سیرک
میکشید روی نوک پنجه اش چرخید و گفت:
 پشت این دیوار کالس تاریخه.سپس به دیوار بقلی اشاره کرد و گفت:
 پس اونجا هم کالس موسیییقیه و اونجاییم که تو نگاه کردی باید سییالنغذا خوری باشه .درسته؟
سنام با تعجب گفت:
 آره سالن غذا خوری بود.آتوسا به هوا پرید و گفت:
 آره خودشه! ما راهروی مخفی رو پیدا کردیم.سینام با تعجب بیشیتری به آتوسیا نگاه کرد .آتوسیا که به یاد آورد سینام چیزی نمیداند
صدایش را صاف کرد و توضیح داد:
 طبق چیزی که توی تاری نوشیته شیده سیال ها پیش قبل از اینکه پادشیاهتاریکی حمله کنه قلعه جای دیگه ای بوده .زمانی که پادشاه تاریکی حمله
میکنیه قصیییر قبلی رو آتیش میزنیه و همیه چیز رو نیابود میکنیه .بیه همین
دلییل اینجیا میشیییه قلعیه جیدیید .برای همین خیلی از راه هیای اینجیا رو
میبندن و برای همیشه رها میکنن.
سنام پرسید:

 قبل از اینکه اینجا بشه قلعه جدید ،چی بوده؟آتوسا شانه ای باال انداخت و گفت:
 کسی نمیدونه اما هرچی که بوده جای خیلی بزرگی بوده! پس اینجیا ییه جور جیای مخفییه کیه بیه همیه جیا راه داره .امیا چرا بیایید مناینجا رو پیدا کنم؟
آتوسیا در حالی که دسیتش را زیر چانه اش گذاشیته بود و چهره متفکری گرفته بود
گفت:
 خوب ...شاید به خاطر اینکه جایی توی قلعه رو ببینی. آخه چرا اینجا .نمیشد از راه خود قلعه رفت؟آتوسا شانه باال انداخت و گفت:
 حتما نمیشیه .شیاید دلیل اینکه تو باید اینجا رو پیدا میکردی این بود کهجایی از قلعه را ببینی که ممنوب ورود باشییه .و گرنه لزومی به پیدا کردن
اینجا نبود.
آتوسا انگار که فکری به سرش زده باشد بشکنی زد و گفت:
 کتابخونه سییلطنتی! اونجا تنها جاییه که میدونم ورود بهش اکیدا ممنوعه.در کتابخونه سیال هاسیت که بسیته شیده و کسیی داخل اونجا نرفته .بیا بریم
ببینیم اونجا چه خبره؟
آتوسا در راهرو جلو رفت و سنام پشت سر او راه افتاد .آنها از کنار دیوار های متعددی
عبور کردند و به نوبت آنها را پشیت سیر گذاشیتند تا اینکه به دیواری رسییدند که هیچ
نوری از آن بیرون نمی آمد .آتوسا گفت:
 -طبق چیزی که من میدونم پشت این دیوار باید کتابخانه سلطنتی باشه.

سنام جلو رفت و به نوبت بر تک تک سنگ های دیوار فشار وارد کرد .اما هیچکدام از
سنگ ها از جایشان تکان نخوردند و مانند دیواری آهنین ثابت بودند.
بیفایده بود .آتوسا در حالی که دستان سیاه شدهاش را با لباسش پاک میکرد گفت:
 فایده ای نداره .راهی برای ورود وجود نداره .همشون ثابته!سینام از دیوار فاصیله گرفت .دیوار هیچ فرقی با دیوار های کوچه های مرده نداشیت.
سنام گفت:
 حتما باید راه دیگه ای باشه! وگرنه منو اینجا نمیکشید.سیپس مشیعل را به طرف دیوار گرفت و با دقت آن را بررسیی کرد .باالی دیوار ،فلزی
بود که برای نگه داشتن مشعل راهرو قرار داشت .اما خبری از مشعل روی آن نبود.
سینام به سیمت فلز رفت و مشیعل را در آن قرار داد .مشیعل با صیدای تقی پایین آمد و
در همان حالت ماند.
ناگهان دیوار دیوانه وار شییروب به لرزش کرد .انگار که کسییی محکم به آن میکوبید،
خاک روی دیوار بلند شیده بود و کل فضیا را غبارآلود کرده بود .آتوسیا و سینام عقب
رفتند .لرزش پس از چند ثانیه متوقف شید .سیپس قسیمتی از دیوار جلو آمد و از هم
باز شد.
داخیل کتیابخیانیه کیامال تیارییک بود .سییینیام جلو رفیت و آرام پیایش را داخیل گیذاشیییت.
ناگهان همه جا نورانی شیید .تمام شییمع ها و مشییعل ها روشیین شییدند و نور عظیمی
چشم های او را زد.
صحنه فوق العاده ای بود!
همه چیز میدرخشییید .شییمع های زیبا و نورانی سییفید طالیی بر روی لوسییتر های
عظیم به سییقف آویزان بودند .فرش های دسییت باف زیبا و خارق العاده با رنگ هایی

شیگفت انگیز روی زمین قرار داشیتند .تمام قفسیه ها از جنس چوب تیره بودند که به
نحو خیلی زیبایی بر لبه آن کار بته جقه با ظرافت حکاکی شییده بودند .در قفسییه ها
کتاب های رنگارنگ و زیبا ،اشیا و سالح و وسایل گوناگون قرار داشتند.
در کتابخانه ده ردیف قفسیه بزرگ و در بین هر دو قفسیه دو میز و هشیت صیندلی زیبا
با رومیزی های سیبز آبی خارقالعاده قرار داشیتند .به عالوه نمیشید دو شیمع طالیی
که روی آن ها برای مطالعه قرار داده شده بود نادیده گرفت.
سییقف کتاب خانه و دیوار های اطراف با سیینگ های فیروزهای زیبا و معرق بته جقه
تزئین شیده بودند .با وجود اینکه کتابخانه سیال ها بود بسیته شیده بود اما هیچ چیز
خاک نگرفته بود و همه چیز مانند الماس میدرخشید.
سیینام و آتوسییا هردو با دهانی باز ،حیرت زده از زیبایی کتابخانه به وجد آمده بودند.
چنان زیبا و باورنکردنی که انگار در رویا به سر میبردند.
آتوسیا در حالی که از ویترین درخشیانی انگشیتر طالیی رنگی را برداشیته و در دسیتش
میکرد ،با هیجان چرخی زد و گفت:
 اینجارو نگاه کن!! این انگشییتری که میبینی یکی از دردناک ترین صییالحهای مبارزسییت! با جادوی این انگشییتر میتونی هرکسییی رو به دردی هم
انیدازه درد زهر مورچیه ی نیزه ای مسیییموم کنی .میگن زهرشیییون انقیدر
دردناکه که انگار نیزه به بودنت فرو کردن!
سیینام قدمی عقب رفت و سییری تکان داد .آنجا هر شییئ به نظر خطرناک می آمد .از
شمشیر ها و سپر های گوناگون گرفته تا انگشتر هایی که مانند الماس میدرخشیدند.
در این بین که آتوسیا از اشییاء دیدن میکرد ،سینام در انبوهی از کتاب ها قدم میزد.
میشییید از هر رنگ و جنس و اندازه ای آنجا کتاب پیدا کرد .درباره هر موضیییوب ،هر
سلیقه و هر آن چیزی که فکرش را بکنید! آنجا منبع کتاب های دنیا بود.

سینام کتاب ها وارسیی میکرد ،آن ها را ورق میزد و هرازگاهی به نقاشیی ها و اشیکال
آن چشیم میدوخت .سییمرغ آنها را به آنجا کشیانده بود .اما برای چه؟ همه چیز مانند
نوشته های کتاب ها پیچیده بودند.
سنام در حالی که کتابی را به قفسه بر میگرداند گفت:
 متوجه نمیشییم ،چرا ما باید اینجا رو پیدا بکنیم .هدف سیییمرغ از این کارچی بود؟
آتوسا شانه ای باال انداخت و گفت:
 چرا نبیایید پییدا میکردیم؟ اینجیا هر چیزی کیه بخوای پییدا میشیییه .حتمیامیخواسته هدیه ای برای ورودت بهت بده.
سیپس از ردیفی به ردیف دیگر رفت تا اشییای دیگر را وارسیی کند .سینام بار دیگر به
کتاب ها چشییم دوخت .طولی نکشییید که از بین کتاب ها ،کتابی توجه او را به خود
جلب کرد.
کتابی با جلد سییاه ،نسیبت به کتاب های دیگر قطور اما ترسیناک که روی آن با قلم
سفید رنگی کلمه ای نوشته شده بود .سنام کتاب را برداشت.
کتاب سییرد بود .جنسییش با کتاب های دیگر فرق داشییت .نه از جنس چرم و نه از
جنس پارچه ،بلکه مانند سینگ مرمری بود که سییاه شیده بود .همچنین در کتاب با
قفلی بزرگ بسیییتیه شیییده بود .سییینیام سیییعی کرد کلمیه روی کتیاب را بخوانید:
((ت...ت...تا ))...آتوسیا با دیدن کلنجار رفتن سینام با کلمه ،سیری خم کرد و کلمه را
خواند:
 تیاریکی .اگیه جیات بودم سیییمیت اون کتیاب نمیرفتم .آخرین نفری کیه اینکتاب رو خوند خودشو کشت .برای همینه که درش قفله.

سنام کتاب را پشت و رو کرد .در اطراف جلد کتاب رده های بنفش رنگی پخش شده
بودند که در فضیای سییاه کتاب به شیکل ترسیناک میدرخشییدند .قفل کتاب قدیمی
بود اما آنقدر مقاوم بود که جلوی باز شدن کتاب را بگیرد.
 ام ...سنام!صدای لرزان و ترسیده آتوسا از چند قدمی آن طرف تر به گوش میرسید.
 فکر کنم باید از اینجا بریم.صیدایش مملوء از ترس بود .سینام با عجله کتاب را سیر جایش برگرداند و به سیمت
آتوسیا دوید .آتوسیا در مرکز کتابخانه ،همانند فردی مرده بی حرکت و سیاکت به شیئ
روی سکو خیره شده بود.
سینام به سیرعت خودش را به آتوسیا رسیاند .در آن طرف از کتابخانه ،روی سیکو تاجی
طالیی زیبا قرار داشییت ،با سیینگ های رنگارنگ درخشییانی که همانند سییتاره ها
میدرخشیدند.
آتوسا دست سنام را گرفت و گفت:
 باید همین االن از اینجا بریم. چرا مگه اون چیه؟آتوسا فریاد زد:
 بهت گفتم باید از اینجا بریم!چهره آتوسیا بیش از پیش ترسییده به نظر میرسیید .سینام دسیتش را کشیید و با تعجب
پرسید:
 آخه برای چی؟ -متوجه نمیشی؟ اون تاج سلطنتیه! باید هرچه سریع تر از اینجا بریم.

سییینیام بیار دیگر بیه تیاج نگیاه کرد .همیان تیاجی کیه پیدر و میادرش برای محیافظیت از آن
کشته شده بودند در زیبایی مطلق برق میزد.
سینام دوان دوان همراه با آتوسیا از کتاب خانه خارج شیده بود .آن تاج چرا باید آنقدر
آتوسیا را میترسیاند؟ حتی بیشیتر از گرگ بزرگی که در راهرو ها پرسیه میزد .چقدر
عجیب...
آنها از راهروی مخفی بیرون رفته و قبل از طلوب خورشییید به اتاق باز گشییتند .بدون
آنکه سیینام بتواند کلمه ای از تاج سییلطنتی بپرسیید .هرچند امیدوار بود بعدا جواب
سوالش را بگیرد.
***

فصل نهم

به دنبال اسرار تاج سلطنتی

روز بعد یعنی دوشینبه ،پنج روز مانده به برگزاری اولین مسیابقه فرا رسیید .سینام برای
تمرین لباس مبارزه اش را پوشییده بود و همراه با ارشیان به دشیتی بیرون از قصیر و
کنار شییالیزار رفته بود .هرچند که میخواسییت دلیل ترس آتوسییا از تاج را بداند اما
فرصتی برای سوال کردن پیش نیامده بود.
بعد از ظهر بود .سینام با تمام تمرکزش به مانع نگاه میکرد .دسیتانش میلرزید .نفسیش
را حبس کرد و زه کمان را کشییید .گل ها در باد تکان میخوردند .پرنده ها روی تک
درخت وسیط دشیت سیوت میزدند و تماشیا میکردند .سینام زه را رها کرد .تیر از کمان
رها شد و در فاصله نسبتا دوری از مانع روی زمین فرود آمد.
ارشان تیر دیگری به سنام داد و گفت:
 سعی کن یکم پایین تر بزنی.سیینام دوباره تیر را داخل کمان گذاشییت .به مانع نگاه کرد .زه را کشییید .نفسییش را
حبس کرد و زه را رها کرد .تیر این بار با فاصیله بیشیتری روی زمین فرود آمد .سینام
بیا نیاامییدی کمیان را پیایین آورد .ارشیییان بیه تیرهیایی کیه میاننید گیل دور تیا دور میانع
روییده بودند نگاهی کرد و گفت:

 فکر کنم برای امروز کافی باشه.سیینام آهی کشییید و با نا امیدی سییرش را پایین انداخت .بی فایده بود .ظاهرا برای
کاری غیر از شییسییتن و تمیز کردن سییاخته نشییده بود .حتی صییدای پرندگان روی
درخت هم او را به یاد تمسخر های خاله افروز می انداخت.
خورشیید از بام آسیمان گذشیته بود و آرام آرام پایین می آمد .ارشیان درحالی که تیر
ها را جمع کرده بود به طرف سیینام قدم بر میداشییت .او به تک درخت دشییت تکیه
داده و بیا نیاراحتی زانوهیایش را بغیل کرده بود .ارشیییان تیرهیا را روی زمین گیذاشیییت.
سنام آهی کشید و گفت:
 چطور من میتونم اون دختر توی پیشیییگویی بیاشیییم در حیالی کیه هیچاستعدادی ندارم.
ارشان به آرامی کنار سنام نشست و گفت:
 یادم میاد وقتی هم سیین تو بودم خیلی برام مهم بود که تیری را به هدفبزنم .دور از همیه ،بیا تیر و کمیانی کیه خودم سیییاختیه بودم بیارهیا و بیارهیا
تمرین کردم اما فایده ای نداشت .من ناراحت بودم اما چیزی که اون موقع
یاد گرفتم از همه چیز مهم تر بود .اینکه استعداد با تالش به دست میاد.
سیییپس لبخنیدی زد و بیه شیییالیزار چشیییم دوخیت .کشیییاورزان در حیال برداشیییت
محصولهایشان بودند ،محصولهایی که یک سال تمام روی آن کار میکردند.
خیلی سیوال ها بود که ذهن سینام را به خود درگیر کرده بود .سیوالهایی که از وقتی
وارد قصیر شیده و با دنیای جدیدش آشینا شیده بود به وجود آمده بود .اما بیشیترین
سوالی که برای دانستنش کنجکاو بود این بود:
 -چرا همه از تاج سلطنتی میترسن؟

ارشان درحالی که با کهنه ای شروب به تمیز کردن خاک روی تیرها کرده بود ،گفت:
 حقیقتش هیچکس نمیدونه اون تاج چیه و شاید همینه که بعضیا رومیترسونه .اون تاج یکی از مهم ترین اسرار خانواده سلطنتیه که کسی از
اون خبر نداره .تنها چیزی که من میدونم اینه که افراد تاریکی سال هاست
دنبال به دست آوردن اون تاج هستن و خانواده تو جلوشون رو میگیرن.
سینام برگی را که روی زمین افتاده بود برداشیت و به آن خیره شید .برگ هنوز سیبز
بود و به تازگی از روی درخت افتاده بود .سنام برگ را رها کرد و گفت:
 و حاال نوبت منه که از اون تاج محافظت کنم؟ارشان نگاهی به سنام انداخت و گفت:
 مسییلما! پادشییاه هیچ اعتمادی به خانواده رادش نداره .ممکنه به سییلطنترسییدن اونا باعث از دسیت رفتن تاج سیلطنتی بشیه .بهشیون نمیشیه اعتماد
کرد.
 پس همه ی اینا برای اون تاجه.ارشان تیری را که تمیز کرده بود کنار گذاشت و تیر دیگری برداشت.
 اینجوری بهش فکر نکن .تو دختر باهوشیی هسیتی .اگه پدر و مادرت االناینجا بودن بهت افتخار میکردن.
سینام برگ دیگری را برداشیت .این بار برگ مقداری زرد شیده بود که نشیان میداد از
افتادنش مدتی گذشته بود.
 پادشیاه تاریکی که مسیبب مرگ مادر و پدرم شید ،اونم دنبال تاج سیلطنتیبود؟

ارشییان بار دیگر به سیینام نگاه کرد .در صییدای او گرمی کنجکاوی موج میزد .ارشییان
صدایش را صاف کرد و گفت:
 نیه .هیدف اون هیچوقیت مشیییخص نشییید .همیانطور کیه اومید همیانطور همناپدید شد.
تمیز کردن تیر ها به پایان رسیید .ارشیان آنها را در بین پارچه ای پیچید و روی شیانه
اش گذاشیت .سینام از روی زمین بلند شید و همراه او راه افتاد .با هر قدم ارشیان ،سینام
مجبور بود دو قدم بردارد تا به او برسد .سنام نفس زنان پرسید:
 من میخوام راز تاج سلطنتی رو بدونم. چرا از عموت نمیپرسی؟ اون حتما میدونه.چرا زودتر به ذهنش نرسیده بود؟ حتما عمویش راز تاج را میدانست...
***

دیدن پادشاه ،با اینکه در قلعه زندگی میکرد ،اما بسی دشوار بود .چرا که در بیشتر
مواقع در اتاق خودش را حبس میکرد و بیرون نمی آمد .دلیل آن هم ناخوشی و
مریضی ای بود که او را از همیشه پیر تر و ناتوان تر نشان میداد.
سنام پس از بازگشت به قصر ،همراه با فراهین درحالی که به سمت اتاق پادشاه قدم
برمیداشت ،به نگاره های زیبای روی دیوار خیره شده بود .نگاره هایی که در روز اول
ورودش به قصر از شدت سردرگمی متوجه آنها نشده بود.
فراهین درحالی که جلوی در اتاق ایستاد ،روبه سنام برگشت و آرام گفت:
 خوب خانم! میتونید وارد بشید .اما لطفا زیاد کشش ندید .حال پادشاه اینروزا خوب نیست.

سنام با اطمینان خاطر سرش را تکان داد .فرامین در زد .صدایی از داخل اتاق بلند
شد(:بیایید تو!)
فرامین در را برای سینام باز کرد .پادشیاه پشیت میز درحال مطالعه کتابی با جلد قهوه
ای رنگ بود .او با مهربانی سرش را باال آورد و گفت:
 خوش اومدی دخترم! بیا تو.سیپس کتاب را بسیت و آن را کنار گذاشیت .سینام وارد اتاق شید .اتاق پادشیاه ،نصیف
اتاق های دانش آموزان بود با تختی بزرگ که میز مطالعه کنار آن قرار داشت .میز رو
به در بود و پشت آن ،پنجره ای که به تمام شهر دید داشت.
 همیشه دوست داشتم تو رو از نزدیک ببینم .وقتی بچه بودی همیشه درآغوش مادر و پدرت بودی .با این حال بعد از کلی کلنجار باالخره تونستم
چند باری بغلت کنم .هیچوقت فکر نمیکردم قراره همه اعضای خانوادهام
رو چشم به هم زدنی از دست بدم .حاال بعد از سال ها که فهمیدم من تنها
نیستم ،خیلی خوشحالم! خیلی خوشحالم که دوباره میبینمت.
سپس با پارچه ای صورتش را پاک کرد و لبخند دلنشینی به سنام زد.
 ببخشیید که از وقت ورودت به قصیر فرصیت نشیده بود خصیوصیی با همصیییحبیت کنیم .من این روزهیا حیالم زییاد خوب نیسیییت .بیه هر حیال االن
خوشحالم که اینجایی! چی شده که امشب اومدی به دیدنم؟
سینام آب دهانش را قورت داد .نمیدانسیت از کجا شیروب کند .صیحبت کردن جلوی
عمویش برایش سخت بود .او بعد از کمی مکث گفت:
 پادشاه ...من... به من نگو پادشییاه .اینجا کسییی منو پادشییاه صییدا نمیزنه .بهم بگو عمو یااسمم رو صدا بزن.

سنام سری تکان داد و ادامه داد:
 ببخشید عمو ...میخواستم بدونم راز تاج سلطنتی چیه؟پادشیاه که انگار خاطرات بدی به او حمله ور شیده بودند ،چشیمانش را بسیت .گویی
سعی میکرد دوباره خودش را آرام کند .سپس نفس عمیقی کشید و گفت:
 متاسفم که این رو بهت میگم سنام ولی من از راز تاج باخبر نیستم.سنام با تعجب پرسید:
 فکر میکردم خانواده سلطنتی از راز تاج خبر داشتهاند!پادشاه از جا بلند شد و در حالی که لنگ لنگان با عصایش قدم برمیداشت گفت:
 نه همه خانواده! پدربزرگ تو سورن از راز تاج باخبر بود .زمانی که مریضشد و مجبور شد برای محافظت از تاج کس دیگهای رو جایگزین خودش
بکنه ،اون پدرت رو انتخاب کرد .در واقع ...پدر تو آخرین نفری بود که از
راز تاج سلطنتی باخبر بود.
سپس عقب رفت و نفسی تازه کرد .صحبت زیاد او را خسته میکرد .او بعد از مکث
کوتاهی دنباله حرفش را گرفت و گفت:
 من از راز تاج سلطنتی باخبر نیستم اما میشناسم کسی رو که میتونه تویپیدا کردن راز بهت کمک کنه.
***

روز بعد سیه شینبه 5 ،تیرماه سینام و آتوسیا از اوتانا اجازه گرفتند تا بعد از ظهر همان
روز در شیهر دوری بزنند .اوتانا هم از آنها قول گرفت که قبل از غروب آفتاب به قصیر
برگردند .آتوسا گفت:
 حاال مطمئنی هنوز زنده هست؟سنام درحالی که لباس گل گلی سبز رنگ پارمیس را به تن داشت ،گفت:
 آره مطمئنم .خود پادشاه گفت که اون هنوز هست.آتوسیا دوباره با دیدن سینام خنده اش گرفت .با اینکه شیهر دیاکو شیهر رنگ ها بود و
مردم از هر رنگ لباسیی به تن داشیتند ،ولی آن لباس گل گلی با رنگ سیبز ،سینام را
مانند پیرزن ها کرده بود .سنام که کالفه شده بود آهی کشید و گفت:
 اگه دوباره پیشنهاد شما رو قبول بکنم سنام نیستم!آتوسا در حالی که سعی میکرد جلوی خندهاش را بگیرد با شوق گفت:
 خیلی هم رنگ خوشگلیه! من که ازش خوشم میاد.دیاکو شییهر بزرگی بود .از این رو پیدا کردن کسییی از روی حدس و گمان تقریبا غیر
ممکن بود .سنام کنار خیابان ایستاد و گفت:
 خیلی خوب آدرس رو یه بار دیگه بخون.آتوسیا ورقه کهنه ای که پادشیاه روی آن آدرس را نوشیته بود باز کرد و با صیدای رسیا
شروب به خواندن کرد:
 مجسییمه موش به سییمت راسییت .بعد از دومین خروجی به سییمت چپ،دومین خانه در انتهای کوچه با در بنفش.

آنها طبق آدرس وقتی به مجسیمه موش رسییدند به سیمت راسیت ،سیپس از دومین
خروجی بیه سیییمیت چیپ حرکیت کردنید .از کوچیه ی تنگی کیه بیه پلیه میخورد پیایین
رفتند و از آنجا هم به سمت دومین خانه از انتها با در بنفش رفتند .سنام گفت:
 دیگه رسیدیم باید همینجا باشه.آدرس به مغازه عتیقه فروشییی قدیمی در خیابان میرسییید که در بنفش آن باز بود.
سیینام و آتوسیییا وارد مغازه شیییدند .با اینکه ارتفاب مغازه به اندازه هفت قدم بود ،اما
وسعت زیادی داشت .به طوری که از ابتدا تا انتهای آن مشخص نبود.
تا چشیییم کار میکرد همه جا پر بود از وسیییایل و ابزارهای قدیمی و با ظاهر قیمتی.
کتاب ها ،وسایل جنگی ،کوزههای شکسته ،قالیچه ها و فرش های گران بها و...
همچنین در قسیییمتی از مغیازه ،جیایی کنیار ابزارهیای جنگی خیاک گرفتیه ،پرنیده ای
بزرگ در حالی که روی تپه ای از وسیایل نشیسیته بود با غضیب به سینام و آتوسیا نگاه
میکرد .آن پرنده دو بال سییاه با بدنی پوشییده از پر طالیی داشیت .پر روی صیورتش
سیفید بود با ردی سییاه رنگ که از منقارش تا دور چشیمانش را در بر میگرفت .او با
دو چشم گردش مستقیم به سنام زل زده بود.
 اگه جاتون بودم طرف اون پرنده نمیرفتم .آقای روشیییاک با غریبه ها زیادخوب نیست.
پیرمرد قد کوتاهی با کاله دوکی قرمز رنگی که به سیرش داشیت ،از بین وسیایل ظاهر
شد .او با دیدن سنام از خوشحالی دستانش را از هم باز کرد و گفت:
 او خدای من ...ببین کی اینجاسیییت آقای روشیییاک! دختر هارپاک و آذر!باعث افتخارمه که دوباره میبینمتون خانم.
سنام با تعجب پرسید:

 شما منو میشناسید؟ معلومه! البته انتظاری نیسیت به یاد داشیته باشیید چون خیلی بچه بودیدوقتی بیاهم مالقیات کردیم .من بیا پیدر و میادرتون خیلی صیییمیمی بودم.
همینطور بیا عموتون آقیای فراهیان .منو ایشیییون بیاهم بزرگ شیییدیم .لطفیا
بشینید!
آقای روشیاک ،همان پرنده ای که بین وسیایل نشیسیته بود ،در حالی که غار غار میکرد
بین وسیییاییل بیاال و پیایین میپریید و پرهیایش را از هم بیاز میکرد .پیر مرد بیا نیاراحتی
نگاهی به آقای روشاک کرد و گفت:
 این رفتار صیحیح نیسیت آقای روشیاک! آدم با مهمانهایش اینطوری رفتارنمیکنه.
پرنده پر گشیود و کنار کوزه زرد رنگی نشیسیت و از داخل آن آب خورد .پیرمرد سیری
تکان داد و با مهربانی گفت:
 به دل نگیرین .آقای روشییاک یه هماعه! خیلی اجتماعی نیسییت .وقتی کهییه جوجیه بود والیدینش رو از دسیییت داد .از اون موقع بیه بعید من بزرگش
کردم .همه میگن سییایه اونا مایه سییعادته ولی نمیدونم چرا سییایه آقای
روشیاک هیچوقت برای من سیعادتی نیاورده .انگار سیعادتش رو برای کس
دیگه ای نگه داشته!
آقای روشیاک بعد از نوشییدن آب مشیغول آراسیتن پرهایش شید .پیر مرد خندید و
گفت:
 اگه فراموش نکرده باشم ...اسم شما باید سنام باشه ...درسته؟سنام سری تکان داد و گفت:
 -بله درسته .و شما هم باید آقای رادین باشید.

پیر مرد در حالیکه سرش را تکان میداد گفت:
 بله درسیته .راسیتشیو بخواهید زیاد کسیی به من سیر نمیزنه .بیشیتر کسیاییکه میان اینجا یا راهشییون رو گم کردن یا آدرس رو اشییتباه اومدن .شییما
چطور شد به اینجا اومدین؟
سنام نگاهش را از روی آقای روشاک برداشت و پاس داد:
 حقیقتش ازتون چند تا سوال داشتیم.رادین لبخندی زد و گفت:
 خیلی خوب خانم ها ...چطور میتونم بهتون کمک کنم؟سنام ادامه داد:
 ما میخواستیم درباره تاج سلطنتی...رادین با شییینیدن نام تاج مانند شیییخصیییی که خانه اش آتش گرفته بود از جا پرید.
رنگش مانند گچ سیفید شید و دسیتانش شیروب به لرزیدن کردند .او در حالی که از بین
وسایل آرام عبور میکرد گفت:
 متاسفم خانم ها اما من نمیتونم بهتون کمک کنم.سنام با تعجب پرسید:
 اما ما فقط میخواستیم بدونیم که چرا تاج سلطنتی برای...رادین بدون آنکه بگذارد سنام حرفش را تمام کند گفت:
 جلوی من اسمشو به زبون نیار! هیچوقت.سیپس با عجله مانند گرگ زخمی ای که از دسیت شیغال ها فرار میکند به اتاقش در
انتهیای مغیازه رفیت .سییینیام بیا نیاراحتی بیه رادین نگیاه میکرد .پیر مرد بیچیاره چقیدر

ترسییییده بود! ترس او حتی روی سییینام هم تاثیر گذاشیییته بود و او را از چیزی که
نمیدانسیت میترسیاند .او داخل وارد اتاق شیده و در را پشیت سیرش بسیت .آتوسیا آهی
کشید و گفت:
 بهت گفتم اون تاج نفرین شییدسییت .کسییی نمیخواد دربارش حتی حرفبزنه .الکی اومدیم اینجا .بیا برگردیم .اگه دیر برسیم اوتانا ما رو میکشه.
آتوسییا به سییمت در رفت .سیینام هنوز سییر جایش ایسییتاده بود .او باید حقایق را
میدانسییت .اما به چه قیمتی؟ اگر کسییی حاضییر نبود چیزی به او بگوید چه؟ نفس
عمیقی کشید و به سمت اتاق پیر مرد رفت.
آتوسا که جلوی در ایستاده بود گفت:
 بیا دیگه .کجا داری میری؟ باید بدونم اون تاج چیه که همه ازش میترسن.سنام با احتیاط از بین تکوک ها و سفال های قیمتی عبور کرد و وقتی به اتاق رسید،
در زد .رادین از پشت در فریاد زد:
 بهتون ییک بیار گفتم خیانم ،من نمیتونم چیزی بگم! شیییمیا فکر کردیید اینمسیییئلیه شیییوخییه؟ شیییمیا از هیچ چیز خبر نیداریید .من نمیخوام درگیر
موضوعات اون بشم.
سنام سرش را نزدیک در برد و گفت:
 اما من باید بدونم .میدونم که خانواده من سییالها از اون محافظت کردن.پس گفتنش به من نباید اشیکالی داشیته باشیه .حداقل به خاطر خانوادهام
بهم کمک کنید.

در باز شید .سینام از در فاصیله گرفت .رادین نگاهی به سینام و سیپس به آتوسیا انداخت.
بعد درحالی که در را کامل باز میکرد گفت:
 خیلی خوب میتونی بیای تو ولی تنها! به کس دیگه ای اعتماد ندارم.بعد برگشیییت و در را باز رها کرد .سییینام نگاهی به چهره متعجب آتوسیییا انداخت و
گفت(:زود برمیگردم) و به دنبال رادین رفت.
نگاه آتوسا به آقای روشاک که کنار کوزه بود افتاد .پرنده مانند چوب خشک و بیروح
به او زل زده بود .آتوسا آهی کشید و گفت:
 حتما پیش اون بهت خیلی سخت میگذره.آقای روشاک صدای تهدید آمیزی سر داد و بین وسایل غیبش زد.
***
داخل اتاق پشتی پر از کتاب ها و نامه های قدیمی بود که روی هم انباشته شده بود.
تنها فرق آنجا با کتابخانه سییلطنتی نظم آن بود که به طور خالصییه میشیید گفت اگر
کسییی میخواسییت کتابی در آنجا پیدا کند مانند پیدا کردن سییوزنی در انبار کاه بود.
تنها کسی که میتوانست از بین آن همه شلوغی چیزی را پیدا کند ،خود رادین بود.
چیزی که بیشیتر از همه توجه سینام را به خود جلب کرده بود تابلو فرش های زیبایی
بودند که دور تا دور اتاق روی دیوار ها نصییب شییده بودند .تصییاویری زیبا و دیدنی از
مناظر و طرح های خارق العاده رنگارنگ.
رادین در حیالی کیه بین انبوه کتیاب هیا پرسیییه میزد و آنهیا را بیه هم میریخیت ،فرییاد
زد(:باالخره پیداش کردم) کتابی قدیمی با جلد چرمی را از آن شیلوغی بیرون کشیید
و در حالی که خاک روی آن را میگرفت گفت:

 هیچ کتابی نیسییت که درباره این راز مطلبی نوشییته باشییه ،اما این میتونهکمکت کنه.
کتاب جلد قهوه ای چرمی داشیت بدون هیچ طرح خاصیی .ورقه های آن تقریبا نازک
بودند و داخل آن با خط خوش نوشیته شیده بود .سینام در حالی که کتاب را بررسیی
میکرد گفت:
 این کتاب درباره چیه؟رادین درحالی که به میزش تکیه داده بود ،گفت:
این کتاب برمیگرده به چندین سال قبل زمانی که پدر بزرگت پادشاه بود.اون دوستی به اسم شیان داشت که به اصطالح به اون جهانگرد میگفتن.
اون سفرهای زیادی کرد و سفرنامه های زیادی نوشت .این کتاب دست
نوشته خود جهانگرد هست .یکی از ماجراجویی های اون مربوط به تاج
سلطنتی هست که البته آخرین سفر اون محسوب میشه.
سییینیام کتیاب را ورق زد .تقریبیا ییک چهیارم کتیاب جهیانگرد پر بود از عکس هیای
موجودات مختلف و افسیانه ای ،یا مناظر زیبایی که هرگز به چشیم ندیده بود .رادین
که با زور روی صندلی کهنه اش می نشست تا نفسی بگیرد گفت:
 خوبه که بدونی جهانگرد به قتل رسید! مشخص نیست چه کسی و چرا اورا کشت .هرکسی که درگیر اون تاج بشه به مرگ محکومه.
سپس در حالی که کتاب ها و نوشته ها را به حالت اول روی زمین قرار میداد گفت:
 امیدوارم سفرنامهاش بهتون کمک کنه.سییینام کتاب را بسیییت و از رادین تشیییکر کرد .او در حال ترک اتاق بود که ناگهان
چشیمش به یکی از تابلو فرش ها افتاد .وسیط فرش تصیویر سییمرغ بود در حالی که

پرهیایش را میاننید طیاووس بیاز کرده بود و در البیه الی نور خورشییییید بیه زیبیایی می
درخشید!
رادین با دیدن محو شدن سنام به فرش سرفه ای کرد و گفت:
 پرنده زیباییه ،نه؟ خیلی سیاله که دوسیت داشیتم یکی از اونا رو ببینم اماانگار دیگه قصد بیرون اومدن از مخفیگاهشون رو ندارن.
سینام به نقاشیی نزدیک تر شید .نقاشیی با واقعیت هیچ فرقی نداشیت .او در حالی که
دستش را روی سیمرغ میکشید پرسید:
 چرا اونا مخفی میشن؟رادین به صندلی اش تکیه داد و گفت:
 اونا پرنده های باهوشییی هسییتن .تو بعضییی از افسییانه ها اومده که وقتیتاریکی بین جامعه زیاد بشییه مخفی میشیین و زمانی که دوباره آرامش به
این سیرزمین برگرده برمیگردن .همینطور شیایعه ای هسیت که میگه اگر
کسییی پر اونا رو آتیش بزنه ،سیییمرغی که صییاحب اون پر هسییت احضییار
میشیه .هرگز نتونسیتم پر اونا رو پیدا کنم .با اینکه سیالها دنبالشیون گشیتم
امیا هیچ چیز پییدا نکردم .کسیییی کیه بیا اون هیا مالقیات میکنیه واقعیا خوش
شانسه!
سنام رو به رادین برگشت و پرسید:
 چه کسایی اونا رو میبینن؟رادین شانه ای باال انداخت و جواب داد:
 هر کسیی اونا رو نمیبینه! شیخصیی که خیلی شیایسیتگی باالیی داشیته باشیهمیتونه مالقاتشون کنه.

سینام به فکر فرو رفت .رادین در حالی که به جلو خم میشید ،با صیدای گرفته پیرش
گفت:
 مراقیب خودت بیاش دخترم .اگر از خیانواده سیییلطنتی نبودی هرگز بهیتچیزی درباره اون نمیگفتم .مسییئولیت باالیی داری و حاال وارد موضییوعی
میشی که هرگز و هیچوقت نمیتونی از خودت جدا کنی .موفق باشی!
سنام باردیگر از رادین تشکر کرد و از آنجا خارج شد.
***

فصل دهم

آخرین ماجراجویی جهانگرد

سینام در مسییر برگشیت به قصیر تمام ماجرا را برای آتوسیا تعریف کرد .عجیب بود که
هیچکس به آنها کمک نمیکرد اما حداقل چیزی که برای آنها ارزش داشییت ،این بود
که کسی آنها را دست خالی بدرقه نکرده بود.
آنها پس از اینکه به قصییر بازگشییتند ،داسییتان سییاختگی ای که برای پارمیس آماده
کرده بودنید را برای او تعریف کردنید .از این جهیت کیه هرچیه افراد کمتری دربیاره تیاج
سلطنتی میدانستند ،کار آنها نیز آسان تر بود.
باالخره خورشید غروب کرد و در پی آن اولین کسی که به خواب رفت ،پارمیس بود.
سینام و آتوسیا آهسیته سیفرنامه را همراه با یک شییشیه پر از کرم شیبتاب زیر پتو برده
بودنید و آن را ورق میزدنید .خوابیالو هم کیه طبق معمول بییدار بود همراه آن هیا زیر پتو
آمده بود و به کرم های شبتاب با ولع نگاه میکرد.
داخل کتاب پر بود از نقاشییی هایی از حیوانات مختلف ،شییهرها ،درخت ها ،گیاهان،
نقشه های گوناگون و متن هایی طوالنی درباره آنها.
آنها آخرین سیفرنامه را در صیفحه  256باز کردند .آتوسیا بعد از اینکه صیدایش را صیاف
کرد شروب به خواندن کرد:

جمعه---یازدهم اسپند ماه
در راه قصیر هسیتم .امروز روز مهمی برای من بود ،زیرا پیک نامه ای از طرف پادشیاه
سیورن برایم آورد .میدانم وقتی پادشیاه سیورن از من بخواهد که برای شیام به قصیر
(گاتا) بروم حتما خبری است!
تاکنون هیچگاه ندیدهام که آنقدر بدخط چیزی نوشیییته باشییید! از بچگی باهم بزرگ
شدهایم و به خوبی او را میشناسم.
درگذشییته هر جا که به مشییکل میخوردم او کنارم بود .نه تنها به عنوان یک پهلوان
شیریف و قدرتمند ،بلکه به عنوان دوسیتی مهربان که همیشیه میتوانسیتم به آن اعتماد
کنم.
از این رو با وجود تمام مشیکالتی که سیر راه داشیتم ،تصیمیم گرفتم به این دیدار بروم.
امیدوارم هرچه که هست بخیر بگذرد.

سنام با تعجب نگاهی به آتوسا انداخت و پرسید:
 قلعه گاتا کجاست؟آتوسیا در حالی که خوابالو را که به شییشیه کرم های شیبتاب چسیبیده بود دور میکرد
گفت:
 تا چندین سیال پیش ،قلعه گاتا محل اصیلی فرمانروایی بود .قصیری چندینبرابر دیاکو ...جایی بین دو تا کوه بزرگ .بعد از حمله پادشییاه تاریکی همه
چیز تغییر کرد .قلعه در آتیش سیوخت و برای همیشیه فراموش شید .بعد از

اون همه به شییهر دیاکو مهاجرت کردن و قلعه دیاکو رو سییاختن .گاتا هم
فراموش شد.
سینام سیری تکان داد و به کتاب خیره شید .اینکه بتوان فکر کرد قلعه ای بزرگ تر از
دیاکو وجود داشته سخت بود .آتوسا به خواندن ادامه داد:

شنبه---دوازدهم اسپند ماه
در راه از کاالسکه چی شنیده بودم بچه چهارم پادشاه سورن در راه است و از این
جهت بسیار خوشحال شده بودم .خانواده سلطنتی مانند خانواده من بودند و از بابت
خوشنودی آنها خرسند میشدم.
کمی با تاخیر به علت ی و برفی که راه را بسته بود ،باالخره به مقصد رسیدیم .از
وقتی قلعه گاتا را تبدیل به محلی برای آموزش کردهاند ،حال و هوای قلعه تغییر کرده
است .به جای سربازان تیره قلبی که مدام از جایی به جای دیگر حرکت میکردند،
دانش آموزان با خنده های درخشانشان به هم برف پرت میکردند.
هنگام عبور از بین آنها از روی احتیاط کالهم را روی سرم گذاشتم و دویدم اما حتی
آن موقع هم از گلوله های برف در امان نماندم.
وارد قصر که شدم همراه با یکی از دستیاران پادشاه ،وارد سالنی با صندلی های بلند
و میزی با انواب اقسام غذا های دلپذیر شدم .آنجا با پادشاه سورن مالقات کردم و بعد
از گفت و گویی دوستانه همراه او سر میز نشستم.
هر چقدر که پادشاه سورن سعی میکرد با مهربانی همیشگی اش ،نگرانی اش را پنهان
کند ،منتها در البه الی خنده های کوتاهش و سکوت بین کالمش همه چیز مشخص
میشد .هرچند به روی خودم نمی آوردم و سعی میکردم به او فرصتی بدهم تا قضیه
را راحت تر بیان کند.

باالخره جرات این را پیدا کردم که از او بپرسم چه اتفاقی افتاده .او در حالی که با
ناراحتی سرش را پایین انداخته بود ،گفت(:نمیخواستم دوباره مزاحمت بشوم .میدانم
که تو دیگه بازنشسته شدی و ...سعی میکنی زندگی عادیی رو سپری کنی .اما به
کمکت احتیاج دارم شیان! غیر از تو به کس دیگه ای اعتماد ندارم).
من در طی این مدت سرم را پایین انداخته و به فکر فرو رفته بودم .تقریبا پنج سالی
میشود که دیگر کارم را کنار گذاشتهام و نمیخواستم دوباره به آن برگردم .نمیخواستم
بار دیگر شمشیر به دست بگیرم و از چیزی نفرین شده محافظت کنم که سال ها
جانم را برای آن به خطر انداختهام.
پادشاه سورن در حالی که به جلو خم شده بود ادامه حرفش را از سر گرفت و
گفت(:خواهش میکنم ...فقط همین یک بار! بعد دیگه هیچوقت مزاحمت نمیشم
دوست من).
مردد ماندم .خوب میدانم دیگر از من گذشته و نباید قبول میکردم .اما سورن دوست
من است .اگر روزی به کمک احتیاج داشته باشم او هرگز شانه خالی نمیکند .با اندوهی
فراوان پرسیدم(:چطوری میتونم کمکتون کنم؟)
پادشاه سورن نامه ای به دست من داد .نامه را باز کردم و محتوای آن را خواندم.
نامه از طرف یکی از محاف های تاج سلطنتی از شهری دور بود .در آن نوشته شده
بود افرادی با نام (تاریکی) از محل تاج سلطنتی باخبر شدهاند و ممکن است هر لحظه
تاج به سرقت برود .نامه را بستم و به چشمان نگران دوستم نگاه کردم.
 تو تنها کسی هستی که بهش اعتماد دارم .ازت میخوام تاج رو به خونهبرگردونی .اگر افرادم رو میفرستادم برادرم حتما مطلع میشد .نمیخوام
کسی بفهمه تاج کجاست.
با اطمینان دست او را گرفتم و گفتم:

 نگران نباشید .من کمکتون میکنم.بعد از آن به اتاق مهمان آمدم و هم اکنون در حال نوشتن این متن هستم .فردا قرار
است با اولین کاالسکه قلعه را به مقصد آنجا ترک کنم .امیدوارم سالم به خانه برسم.

این نوشییته ها آخرین نوشییته های قابل خواندن در کتاب بودند .بعد از آن مرکب به
طرز وحشییتناکی روی صییفحه پخش شییده بود .انگار که کلمات ذوب شییده بودند .به
عالوه خط های ناهموار و ترسیناکی از روی هر جمله و هر کلمه ای رد شیده و آن را
ناخوانا کرده بودند .سنام با نگرانی پرسید:
 این دیگه چیه؟ این یکی از طلسیییم هیای خیلی رایجیه کیه برای از بین بردن مطلیب هیایخاصی استفاده میشه .انگار نمیخواستن کسی این نوشته ها رو بخونه.
 نمیشه طلسم رو از بین برد؟آتوسا دستی روی نوشته ها کشید و گفت:
 نه نمیشیه .این طلسیم زمانی که انجام میشیه دیگه هیچ راه برگشیتی نیسیت.این کتاب تنها کتابی نیسیت که طلسیم نوشیته هاشیو از بین برده .تقریبا هر
کتابی که در مورد تاج سلطنتی بود از بین رفته.
سنام بار دیگر به نوشته ها نگاهی انداخت .خطوط وحشتی نامعلوم به دل او میانداخت،
وحشتی که سرچشمه ی آن راز پشت آن بود.

***

فصل یازدهم

روز آخر تا مسابقه اول

با از بین رفتن سیفرنامه جهانگرد ،کامال مشیخص بود که تنها امید آنها برای دانسیتن
راز تاج سلطنتی از بین رفته بود .اما تشنگی سنام برای فهمیدن آن کم نشده بود.
سیه روز گذشیت .در طی این روز ها آتوسیا تدریس کلمات به سینام را در سیالن غذا
خوری شیروب کرده بود ،تمرینات تیر اندازی با ارشیان از پیش سیخت تر و حرفه ای تر
شده بود ،زمان بیشتری با تیر و کمان گذرانده بود و مهارت بیشتری کسب کرده بود.
در غروب روز جمعه  8تیرماه ،همه در سیالن غذا خوری جمع شیده بودند و در ردیف
های مختلف نشیسیته بودند .یک روز به شیروب مسیابقه مانده بود و جو مسیابقه همه جا
را در بر گرفته بود.
سینام تقریبا تا حرف (ج) را کامال یاد گرفته بود .فقط کمی با آکالد حرف (آ) مشیکل
داشیت .او در ردیف آخر نشیسیته بود و داشیت از روی کلمه جدیدی که یاد گرفته بود،
یعنی حرف (چ) ،رو نویسیی میکرد .آتوسیا هم در حالی که غذای مورد عالقه دیگر دیو
ها را که ((آبگوشییت)) نام داشییت دو لپمی میخورد ،بر نوشییته های او نظارت میکرد.
آتوسا به کاغذ اشاره کرد و گفت:
 -الزم نیست انقدر نقطه هاشو بزرگ بکشی .شبیه مگس میشن.

سنام پر را داخل مرکب زد و نقطه هارا لطیف تر کشید .پارمیس در حالی که دستش
را زیر چانه اش گذاشیته بود به لهاک در ردیف کناری نگاه میکرد .آتوسیا تنه محکمی
به او زد.
 هی! خودتو جمع کن! چه وضعشه همش بهش خیره میشی.پارمیس با احساس گفت:
 ولی خیلی خوشتیپه...آتوسیا بار دیگر تنه زد .در همین بین دارمان با سیرو وضیعی سییاه و کثیف با غذایی در
دست ظاهر شد و پرسید:
 سالم خانم ها .میتونم اینجا بشینم؟ دوباره همه جا پر شده.پارمیس نگاهش را برگرداند .آتوسا لبخندی زد و جواب داد:
 حتما! کنار سنام جای خالی هست.دارمان تشیکر کرد و کنار سینام نشیسیت .قلعه دیاکو برخالف خیلی از مکتب خانه های
دیگر ،مکانی برای اشیراف بود .سینام قبال این را شینیده بود اما آن را درک نکرده بود.
او که تازه رونویسی اش را تمام کرده بود گفت:
 شنیدم اینجا همه باید از خانواده اشراف باشن .این درسته؟پارمیس جواب داد:
 آره ،درسیته .پدر و مادر من هردو عضیو ارتشین .واقعا براشیون خیلی متاثرکننده بود که فرزند سومشون یه یاتوک بشه.
 -تو فرزند سومی؟

سنام همیشه دوست داشت خواهر یا برادر داشته باشد .پارمیس جواب داد:
 آره .دوتیا داداش بزرگ تر از خودم دارم .میادر و پیدرم امیید داشیییتن اونیاپهلوان هیای خوبی از آب در بییان امیا مثیل اینکیه اونیا بیه هنر بیشیییتر عالقیه
داشتن .خیلی وقته ندیدمشون.
سنام رو به دارمان برگشت و پرسید:
 تو چی؟دارمان قاشقش را کنار گذاشت و گفت:
 خوب ...در حقیقت پدر من یه ماهیگیر بود و مادرم از یکی از خانواده هایاصییل اشیرافی .مادرم عاشیق اسیب سیواری بوده ،اما به خاطر اینکه خانواده
ی او با اسییب سییواری خانم ها مخالف بودن شییب ها به جنگل میرفت و
اسییب سییواری میکرد .یه شییب که ماه کامل بود گله گرگی بهش حمله
میکنه .اگر پدرم اون روز جون مادرم رو نجات نمیداد قطعا جون سییالم به
در نمیبرد.
سپس قاشقی از غذایش خورد و ادامه داد:
 پدر و مادرم مجبور میشین کل شیب رو دور آتیش سیپری کنن تا خورشییدطلوب کنه ،همون شییب هم شیییفته ی هم میشیین .خانواده مادرم خیلی
سیعی کردن جلوی این ازدواج رو بگیرن اما مادر من آدم یکدندهای هسیت
و نتونستن منصرفش کنن!
سنام از داستانی که شنیده بود به وجد آمده بود .او چرخی زد و از آتوسا پرسید:
 -تو چی؟ خانواده تو چطور بودن؟

آتوسییا انگار که از جواب دادن به سییوال فرار کند از سییر میز بلند شیید و با چهره ای
درهم و ناراحت گفت(:ببخشید اما من دیگه باید برم ).سپس بدون هیچ حرف دیگری
از آنجا رفت .با رفتن او ،پارمیس آهی کشید و گفت:
 نباید این سیییوال رو ازش میکردی! قبل از اینکه به دنیا بیاد پدرش اون ومادرشیو ترک کرد .وقتی به دنیا اومد تنها سیرپناهش مادرش بود تا اینکه
توی سیه سیالگی اونم از دسیت داد .اوتانا کسیی بود که اونو به قصیر آورد .در
حقیقت هیچکدوم از والدین آتوسا از اشراف نبودن.
سینام با شینیدن گذشیته آتوسیا شیوکه شید .او هیچوقت درباره مادر و پدرش صیحبت
نکرده بود .سیینام خودش را سییرزنش میکرد چرا که آتوسییا را درک میکرد .درد تنها
بودن در روز های بارانی ،اندوه از نبود مهربانی ،جدا از عشق مادر و پدر و ...
***
تق! تق!
سنام آهسته در زد .پارمیس زیر گوش او گفت:
 حتما خوابه .بیا بریم تو.سینام دسیتگیره در را کشیید و باز کرد .آتوسیا در حالی که خودش را الی پتو پیچیده
بود ،رو به دیوار خوابیده بود .پارمیس آرام گفت:
 دیدی گفتم .اون حالش خوبه .الزم نیست ناراحت بشی.خوابالو خوش آمد گویان قوری کشیید .از خنده اش مشیخص بود که یک دل سییر غذا
خورده .سیینام لباس خوابش را به تن کرد و رو به پنجره دراز کشییید .آسییمان آنقدر
شیفاف و واضیح بود که تمام کهکشیان ها و سیتاره ها در آن خود نمایی میکردند .ماه

که آرام آرام از کوه های پشیت قصیر باال می آمد مانند فانوسیی آبی رنگ بر روی آب
دریاچه منعکس میشد.
سینام آرام از روی تخت بلند شید .مدتی بود که صیدای نفس های پارمیس حکایت از
خواب سنگینش میداد .سنام پاورچین پاورچین به طرف آتوسا رفت و آهسته گفت:
 منو به خاطر سوالی که کردم ببخش! من از هیچ چیز خبر نداشتم.آتوسییا هیچ تکانی نخورد .سیینام مقداری مکث کرد .آهی کشییید و به سییمت تختش
رفت.
 از دست تو ناراحت نیستم.سنام برگشت .آتوسا پتو را کنار زده بود و با چشمانی پر از اشک به سنام نگاه میکرد.
 فقط نمیخوام هربار یادم بیوفته چقدر تنهام.سییکوت همه جا را فرا گرفت .آتوسییا سییرش را پایین انداخته و اشییک هایش را پاک
میکرد.
 تو تنها نیستی.آتوسا دوباره به سنام نگاه کرد( :ممنون) .سنام لبخندی زد و سر جایش برگشت.
***

فصل دوازدهم

مسابقه اول(تیر اندازی)

مسییابقه اول در میدان اسییون ،راس طلوب کامل خورشییید و رسیییدن نور آن به خط
مشخص شده روی برج ساعت آغاز میشد.
جمعیت زیادی در دور تا دور میدان آماده تماشیای مسیابقه بودن .آنها عموما معلمان،
دانش آموزان ،مردم شیهر و اعضیای شیورا بودند .اشیخاص قدرتمندی که با لباس های
پارچه ای زیبا و شیک از گوشه و کنار کشور به دیاکو آمده بودند.
خورشیید ده بند انگشیت با خط فاصیله داشیت که هومان در حالی که تیر کمان طالیی
رنگش را در هوا تکان میداد وارد میدان شد .با ورود او جمعیت عظیمی از تماشاچیان
از جا بلند شده و هیاهو کنان او را تشویق میکردند(:زنده باد پادشاه آینده!).
سینام در انبوهی از فریاد ها ،پشیت درهای بسیته که به میدان راه داشیت ،ایسیتاده بود.
هیاهوی بقیه آرامشیش را بر هم زده بود .با آرام شیدن فریاد ها دیگر زمانش رسییده
بود تا وارد میدان شود .ارشان تکرار کرد:
 یادت باشیه حرکت اهداف رو نگاه کن .لحظه ای رو که تیر با مانع برخوردمیکنه رو تصور کن ،بعد تیر رو رها کن! بقیش خودش اتفاق میوفته .آماده
ای؟

سینام نفس عمیقی کشیید و با سیر تایید کرد .درها باز شیدند و او پا به میدان گذاشیت.
نور شیدید خورشیید چشیمانش را تار کرد .دسیتش را جلوی چشیمانش گرفت و سیپس
آرام چشیییم هیایش را بیاز کرد .در زمیان کوتیاهی خودش را مییان جمعییت عظیمی از
تماشا چیان دید که دور تا دور میدان روی سکوهای بزرگ او را تماشا میکردند.
با ورود سینام عده کمتری از تماشیاچیان بلند شیده و تشیویق کردند .با اینکه صیدای
تشویق ها هنوز بلند بود اما قابل قیاس با تشویق های ابتدایی نبود.
سیینام تا حاال در آن شییرایط قرار نگرفته بود! قلبش به تندی قلب گنجشییک میتپید!
سرش گیج و چشمانش سیاهی میرفت.
با وجود احسیاس ناخوشیایندی که داشیت ،دیدن آتوسیا و پارمیس که در بین جمعیت
جانانه او را تشیویق میکردند باعث دل گرمیش بود .حتی دیدن ترنم که از زمان ورود
سنام به میدان از هوش رفته بود.
آتوسا در حالی که دستانش را دور دهانش قرار داده بود فریاد زد:
 تو میتونی سنام! به اون پسر بچه نشون بده کی هستی!سیینام با تمام وجودش لبخند زد .در قسییمت دیگر میدان ،بین جایگاه نمایندگان و
حاکمان شهرها ،پادشاه سورن با لباسی سفید نشسته بود .دیدن او سنام را دو چندان
نگران کرده بود.
خورشییید با فاصییله دو انگشییت از خط قرار داشییت که اوتانا سییوار بر یک الماسییوی
خاکستری از آسمان روی زمین فرود آمد .سپس با مالیمت گفت:
 -لطفا سکوت رو رعایت کنید...

گویا که کسیی صیدای او را نشینیده باشید به هیاهو و سیروصیدا ادامه دادند .اوتانا بار
دیگر تکرار کرد اما ظاهرا صیدایش در بین صیدا های دیگر گم میشید .او این بار فریاد
زد:

 ساکت!!!صیدایش چندین بار انعکاس پیدا کرد و کوچک و بزرگ را سیاکت کرد .سیپس خیلی
با آرامش ادامه داد:
 آقایون و خانم ها .بنده ،اوتانا (ناظم قلعه) باعث افتخارم اسیت که به عنوانداور مسیابقه برگزیده شیده ام .خانم ها و آقایان عزیز ،پهلوان ها ،یاتوک ها
و دیو های عزیز ...هم اکنون به شیییما اعالم میکنم که اولین مسیییابقه در
همین لحظه آغاز خواهد شد .داوطلب ها به جایگاه تایین شده بروند.
سینام روی سیکویی در وسیط میدان ایسیتاد .دسیتانش روی تیر کمان نقره ای رنگش
میلرزید .قلبش به شدت تند میزد .دیگر خورشید به خط رسیده بود.
اوتانا عصیایش را به زمین کوبید .شیی درخشیانی از عصیا به آسیمان پرتاب شید و در بین
ابر ها ناپدید شید .آسیمان غرشیی کرد و از میان ابر ها هزاران پرنده با سیرعت به پایین
شیتاب میگرفتند .سیپس قبل از اینکه به زمین برخورد کنند به جهات مختلف مسییر
عوض کردنید و اوج گرفتنید .در مسییییر هیای میارپیچ حرکیت میکردنید و دور سییینیام و
هومان میچرخیدند.
سینام با دقت بیشیتری به پرندگان نگاه کرد .درواقع آنها پرنده نبودند ،بلکه موانعی با
دو بال درخشیان بودند .سینام به سیرعت تیری را بر روی کمان قرار داد ،زه را کشیید و
آماده تیر اندازی شید .سیرعت مانع ها آنقدر زیاد بودند که نمیتوانسیت آنها را با چشیم
دنبال کند .او زه را رها کرد .تیر از بین موانع عبور کرد و روی زمین نشست.

سیینام تیر دیگری را روی زه گذاشییته بود که مانعی به دسییت او برخورد کرد و تیر
کمان از دسیتش رها شید .او سیعی کرد کمان را از روی زمین بردارد اما آنقدر شیدت
ضیربه ها زیاد بود که نمیتوانسیت حرکت کند .در نهایت روی زمین افتاده و صیورتش
را با دست پوشاند.
از بین صدای پر کشیدن موانع  ،اوتانا فریاد زد:
 هومان اولین مانع را زد!اگر سینام نمیتوانسیت امتیاز خوبی در این بخش بگیرد هرگز نمیتوانسیت پیروز شیود.
بار دیگر از جا بلند شید اما این بار محکم تر به زمین خورد .طوری که کاله خودش از
سرش روی زمین افتاد و مو های دو رنگش در هوا پخش شد.
 هومان با پنج مانع اول!اتوسا با نگرانی به پارمیس گفت:
 حتما یه مشکلی براش پیش اومده .نباید اینطوری میشد.پارمیس شانه ای باال انداخت .دارمان از بین جمعیت با عجله جلو آمد و پرسید:
 اوه دیر رسیدم ...کی جلوعه؟آتوسا با نگرانی گفت:
 هومان جلوعه! سنام هنوز یه امتیازم نگرفته.دارمان سییری تکان داد سیییبی که از جیبش در آورده بود را به آتوسییا تعارف کرد.
آتوسا سری تکان داد و گفت:
 نیه ممنون! ترجیح مییدم حواسیییم جمع بیاشیییه .چرا بیه پیارمیس تعیارفنمیکنی؟

هر دو نگاه تندی به هم کردند و هم صدا باهم گفتند:
 عمرا!سینام به سیمت تیر کمانش میخزید .دسیتش را دراز کرد تا آن را بگیرد اما موانع مانع
رسیییدن او به تیر کمان میشییدند .سیینام بار دیگر تالش کرد بلند شییود که از درد به
روی زمین خورد .یکی از موانع که به پهلویش برخورد کرده بود آسییب شیدیدی به او
رسانده بود ،به طوری که از شدت درد به خودش میپیچید!
 هفت مانع!اشیک از چشیمان سینام جاری شید .او نباید شیکسیت میخورد ،اما در آن شیرایط فکر
کردن کار دشیواری بود .سیایه ای روی سینام افتاد .سینام صیورتش را بلند کرد .سییمرغ
جلوی او ایستاده بود.
سنام با صدای لرزان فریاد زد:
 خواهش میکنم ...دیگه نمیتونم ادامه بدم .کمکم کن! ده مانع!صیییدای هیاهو بلند شییید .هومان تمام تیرهایش را به هدف زده و باال ترین امتیاز را
کسییب کرده بود .تقریبا مسییابقه رو به اتمام بود .موانع از دور هومان به طرف ابر ها
بیازگشیییتنید .حیال او بیا غرور و افتخیار ،پیروزی اش را بیا تشیییویق هوادارانش جشییین
میگرفت.
اگر سینام زود تر امتیازی نمیگرفت دیگر کار به مسیابقه بعدی کشییده نمیشید .نباید
هرگز هومان برنده میشید .سینام نباید میگذاشیت تاج سیلطنتی به دسیت خانواده رادش
بیفتد! باید هرچه سریع تر کاری میکرد.

سییمرغ گویا که انگیزه زنده شیده سینام را میدید ،پایش را روی تیر کمان گذاشیت و
آن را به سمت سنام هول داد و بعد در بین موانع ناپدید شد.
تیر کمان به سینام نزدیک شیده بود اما به او نرسییده بود .سینام از جایش بلند شید و
دوان دوان درحالی که دو دستش را روی صورتش گذاشته بود به طرف کمان دوید.
همزمان تعداد زیادی از موانع شروب به ضربه زدن به او کردند .تعدادی از آن ها حتی
در اثر ضیربه خورد میشیدند .سینام فریاد زنان از میان آنها عبور کرد و تیر کمانش را از
روی زمین برداشت .همانجا بود که بالفاصله یکی از موانع را با تیر زد.
تعیدادی از موانع انگیار کیه بتواننید ببیننید ،سیییرشیییان را چرخیانیده بودنید و بیه میانع تیر
خورده نگاه میکردند .سنام تیری در کمان گذاشت و یکی دیگر از آنها را زد.
موانع تیر خورده با سرعت به طرف باال پرواز میکردند.
 دو مانع برای سنام!صیدای اوتانا در گوش همه پیچید .حاال تمام چشیم ها به کسیی دوخته شیده بود که
همه فکر میکردند هیچ امتیازی نمیگیرد .آتوسا با خوشحالی باال و پایین پرید و فریاد
زد:
 تو میتونی سنام ادامه بده!!!تهمورس با شنیدن امتیاز سنام از جا بلند شد و فریاد زد:
 امکان نداره! اون دختر به هیچ عنوان نمیتونه امتیاز بگیره!بغلدستی او پرسید:
 از کجا انقدر مطمئنی؟ دیگه هر کسی میتونه دوتا مانع رو بزنه!تهمورس سرش را چرخاند .صورتش مانند آتش قرمز شده بود.

موانع دوباره شییروب به چرخیدن کردند .سیینام در حالی که کمانش را در هوا تکان
میداد گفت:
 منتظر چی هستید؟ بیایید دیگه!!!موانع وحشیییانه حمله ور شییدند .سیینام تیر دیگری برداشییت و مانع دیگری را که با
سرعت به سمتش می آمد زد.
 سه مانع!این بار سه تیر برداشت .تیری را روی تیر کمانش قرار داد ،دیگری را به دست گرفته
و تیر سییوم را به دهانش و بالفاصییله با پرتاب اولین تیر ،تیر دوم و بعد تیر سییوم را
پرتاب کرد.
 شش مانع!همه از روی صییندلیهایشییان بلند شییده بودند تا بهتر ببینند! حتی هومان در تعجب
چیزی که میدید ،به جایگاه سنام نگاه میکرد .سنام دو مانع دیگر را نیز با تیر زد:
 هشت مانع!حیال فقط ییک تیر بیاقی میانیده بود .حیاال اگر تیر آخر را هم بیه هیدف میزد ،بیاز بیازنیده
محسوب میشد! چرا که اولین تیرش خطا رفته بود .تهمورس نفس عمیقی کشید و با
قهقهه سر جایش نشست و گفت:
 اون دختر احمق تیر کم آورده! عمرا بتونیه این یکی رو ببره .امتییاز اینمسابقه در هر صورت نصیب ماست.
سینام تیر را روی کمان گذاشیت و زه را کشیید .با چشیمش به موانعی که با سیرعت
عبور میکردند نگاه کرد .قلبش تند میزد .صیدا ها توی سیرش میپیچیدند .میتوانسیت
خونی که روی صورتش جاری میشدن را حس کند.

او یکی از مانعها را دنبال کرد .حرکتش را حس کرد .چشییمانش را بسییت ...و تیر را
رها کرد .تیر به مانع برخورد کرد ،از آن عبور کرد و به مانع بعدی خورد.
 ده مانع! و بدین ترتیب مسابقه با نتیجه مساوی به پایان میرسد!تمام موانع به ابر ها برگشیتند .بر خالف زمانی که هومان ده مانع را زده بود ،سیکوت
مطلقی همه جا را در بر گرفته بود.
هیچکس چنین انتظاری از او نداشت...
شیاه فراهان در حالی که از جایگاهش بلند شیده بود دسیت میزد .لبخندش چهره پیر
و بیرنگش را رنگ آمیزی کرده بود .سینام با اتمام مسیابقه از شیدت خسیتگی بیهوش
روی زمین افتاد.
***

فصل سیزدهم

به دنبال نوشته های پاک شده

صدای فریاد ها دوباره در سرش پیچید .۰۰۰هنوز همه جا تاریک بود اما گرمای آتش
احساس میشد! گرمایی که صداها را آرام آرام در خود میبلعید! صدایی در تاریکی
زمزمه کرد(:اینجا رو نگاه کن )...و ساکت شد .طرف دیگر تاریکی زمزمه شد(:کتابخانه
سلطنتی .)...و دوباره خاموش شد.
هر چه که میگذشت زمزمه ها بیشتر میشدند و در تاریکی بارها و بارها منعکس
میشدند(:اینجا رو نگاه کن ...کتاب خانه سلطنتی )...و صدای دیگری که اضافه کرد(:راز
تاج رو پیدا کن .)...پر سیمرغ در تاریکی درخشید .پر آرام آرام برروی کتاب آبی رنگ
قفل شده نشست .صدا دوباره تکرار کرد(:راز تاج)...
 سنام ...سنام! خوبی؟سنام چشمانش را آرام باز کرد .دیدش تار بود اما میتوانست موهای کوتاه آتوسا را روبه
رویش تشخیص دهد.
 -خیلی وقته دارم صدات میکنم .حالت خوبه؟

سییینیام سیییرش را بیه آرامی تکیان داد .درد در تمیام بیدنش میپیچیید .طوری کیه حتی
حرف زدنش نیز درد آور بود!
با گذر زمان ،اطرافش شیییفاف شییید و تاری دیدش از بین رفت .روی تخت درمانگاه
قصر در اتاقی کوچک بود!
 چند وقته من اینجام؟ یک روز.صییدای آتوسییا در سییر سیینام پیچید(:یک روز؟! ...چند روز تا شییروب مسییابقه بعدی
مونده؟)
آتوسا شانه ای باال انداخت و گفت:
 فکر کنم با امروز میشه شش روز.سینام دسیتش را روی صیورتش گذاشیت و ناله کرد .آتوسیا کتابی را که برای مطالعه
آورده بود باز کرد و گفت:
 توی خوابت حرفای عجیب میزدی.سنام با تعجب پرسید:
 چی میگفتم؟آتوسا ادامه داد:
 واضییح نبود .انگار داشییتی کابوس میدیدی .زیر لب درباره کتابخانه و تاجسلطنتی صحبت میکردی .من رو خیلی ترسوندی!

سینام سیرش را پایین انداخت و به فکر فرو رفت .توضییح آن خواب های آشیفته بسییار
سیخت بود .آن هم با آنکه بارها و بارها آنها را دیده بود .خواب هایش هیچوقت معنی
خاصی نمیدادند اما حاال چطور؟
سنام نفس عمیقی کشید و گفت:
 از وقتی یادم میاد خواب های آشفته میبینم .هیچوقت من رو ول نمیکنن!اما امروز با همیشیه فرق میکرد .همیشیه توی خواب همه چیز تاریک بود،
ولی این اولین باری بود که چیزی توی خواب مشخص میشد.
سنام ساکت شد .آتوسا کتابش را آرام بست و با کنجکاوی پرسید:
 چی؟سنام دوباره صحنه ای که در خوابش دیده بود را مرور کرد و گفت:
 حرفای آشفته میشنیدم .درباره پیدا کردن راز تاج .بعد پر سیمرغ رو دیدمکه روی کتابی افتاد.
آتوسا کتابش را کنار گذاشت و گفت:
 اگه فکر میکنی معنی خاصی نمیده چرا انقدر برات مهمه؟ نمیدونم .شییاید این یه نشییونه برای رسیییدن به تاج سییلطنتی باشییه .تواینجوری فکر نمیکنی؟
آتوسیا مردد ماند .سینام سیعی کرد از روی تخت بلند شیود .آتوسیا بالفاصیله برای کمک
به او جلو رفت و دست او را گرفت .سنام روی لبه تخت نشست و گفت:
 باید چیزی توی کتابخانه سیلطنتی درباره تاج بوده باشیه که ما بهش توجهنکردیم.
آتوسا آهی کشید و گفت:

 فکر نمیکنی داری خیلی بیش از حید بیه راز تیاج اهمییت مییدی؟ اگیه انقیدرفهمیدن راز تاج آسون بود دیگه راز نبود.
سنام تلو تلو خوران با کمک آتوسا شروب به راه رفتن کرد و گفت:
 پیدر و میادر من بیه خیاطر اون مردن .تیا از راز خبردار نشیییم نمیتونم درککنم چرا االن پیشم نیستن...
***
سنام در همان روز(یکشنبه) از بیمارستان مرخص شد .در طول زمان استراحت او،
ارشان و اوتانا به مالقات او آمده بودند .ارشان گل های رز زیبایی برای او آورده و اوتانا
توضیحات کسل کنندهای درباره مسابقه دوم داده بود .همچنین پادشاه که از زمان
مشاهده مسابقه مانند جوانیش بی پروا شده بود ،سنام را در آغوش کشیده بود.
با تاریک شدن هوا و به صدا در آمدن زنگ خاموشی ،راهرو ها به کل از دانش آموزان
خالی شد ،جز دو دختر که با لباس خواب سفید در قصر پرسه میزدند.
آتوسا گفت:
 دفعه پیش هم گفتم و االنم میگم ،اگه ما رو بگیرن من هیچ چیز رو گردننمیگیرم!
سنام در حالی که با احتیاط قدم برمیداشت تکرار کرد:
 الزم نیست کسی بفهمه .فقط مراقب باش سروصدا نکنی.آنها به راهروی (پ) رسیدند .آنجا همچنان غرق در تاریکی بود .سنام دستش را به
سمت یکی از مشعل های روشن راهرو اصلی برد .آتوسا آرام گفت:
 -صدا رو میشنوی؟

سینام گوشیش را تیز کرد .صیدای خور خور از داخل راهرو گه گداری بلند میشید و با
زوزه ی کوتاهی از بین میرفت .بی شییک همان گرگ بزرگ بود که در راهرو خوابیده
بود .سنام گفت:
 باید یه جوری حواسش رو پرت کنیم .تو نظری نداری؟آتوسا آهی کشید و گفت:
 چطوره بذاریم ما رو بخوره تا از این وضع خالص شیم؟ تو نمیتونی حواسش رو پرت کنی؟ من؟!آتوسا به خودش اشاره کرد و گفت:
 منو زنده زنده میخوره! نمیخوام برم جلوی یه گرگ گرسنهای که هرچیزیبه دستش میاد رو میبلعه!
ناگهان چشم های سنام درخشید و لبخندی به لبش نشست.
 من یه فکری دارم...سیالن غذا خوری هنوز باز بود .در آن وقت شیب همیشیه دیوی پسیمانده های غذا را
جمع میکرد و آنها را داخل گونی بزرگی میریخت تا برای دیو های دیگر ببرد .سیینام
و آتوسیا آرام از الی در سیالن غذاخوری به داخل سیرک کشییدند .گونی روی میز بود.
سنام آهسته گفت:
 باید اون رو برداریم .اگه گرگ اونقدر گرسینه باشیه که هرچیزی رو بخوره،پس نباید از غذای آشپزخونه بدش بیاد.

به نظر منطقی میآمد .هرچه که بود میتوانسیت آن گرگ را برای مدتی سیرگرم کند.
تنها مشیکلی که وجود داشیت این بود که دیو دقیقا رو به در ایسیتاده و مشیغول جارو
زدن بود .آتوسا انگشترش را به دست کرد .سنام جلوی او را گرفت و پرسید:
 هی ...داری چیکار میکنی؟ االن میبینتت. حواسشو پرت میکنم تا تو بری گونی رو بیاری .آماده باش!سیپس دسیتش را در هوا تکان داد .با تکان دسیتش یکی از قاشیق های فلزی پشیت دیو
روی زمین افتاد .دیو رویش را برگرداند و به قاشق نگاه کرد.
سینام وارد شید .هر چقدر به گونی نزدیک تر میشید ،ضیربان قلبش باالتر میرفت .دیو با
قدم های بلند به سمت قاشق قدم برداشت(:کسی اونجاست؟)
سینام گونی را از روی میز برداشیت .از آن چیزی که فکر میکرد بسییار سینگین تر بود.
تلو تلو خوران تا عقب رفت اما بالفاصیله کنترل خودش را به دسیت گرفت و ایسیتاد.
روی زمین پر بود از اشیییایی که با کوچکترین تماس ،صییدای سییرسییام آوری تولید
میکردند.
سینام در بین آن میدان جنگ آرام آرام به سیمت در گام برمیداشیت .دیو قاشیق را از
روی زمین برداشته بود و با تعجب به اطراف نگاه میکرد.
آتوسا خیلی آهسته گفت:
 زود باش .دیگه چیزی نمونده.سینام چند قدم تا در خروجی فاصیله داشیت .دیگر چیزی تا خارج شیدن نمانده بود که
ناگهان پای سیینام به یکی از بشییقاب های فلزی روی زمین برخورد و صییدای گوش
خراشیش در کل سیالن پیچید .دیو با اخم برگشیت .دو شیاخ روی صیورت و چشیم های
بزرگش در دل هر کسی ترس را شعله ور میکرد .دیو با صدای کلفتش پرسید:

 شما دیگه کی هستید؟سنام گونی را روی زمین گذاشت و منمن کنان گفت:
 م..ما...آتوسا بالفاصله افسار کالم را به دست گرفت:
 واقعا تو ما رو نمیشیییناسیییی؟ این دختری که میبینی از خانواده سیییورنه!همون دختری که توی پیشیگویی اومده .تو که نمیخوای به یه شیاهدخت
بی احترامی کنی؟
دیو کالهش را به منظور احترام برداشت و گفت:
 واقعا معذرت میخوام ...شما رو نشناختم .من خیلی دیو بدی هستم.سنام با مهربانی گفت:
 نه تو که کاری نکردی... معلومه که تورو نمیبخشیه! تو خیلی کار بدی کردی و به خاطر همین بایدبه اوتانا همه چیز رو بگیم.
دیو از خود بیخود شید .اشیک از چشیمان درشیتش جاری و بر روی گونه هایش سیرازیر
شید .درسیت مانند بچه ای که تازه متولد شیده باشید .او با صیدای گوش خراشیی فریاد
زد:
 نه خواهش میکنم به خانوم نگید!سنام نگاه تندی به آتوسا انداخت.
 چرا بهش اینطوری گفتی؟آتوسا شانه هایش را باال انداخت:

 نمیخواستم گریش رو در بیارم ...فقط میخواستم...صییدای گریه دیو آنقدر زیاد بود که اگر به آن ادامه میداد ،کل قصییر به سییالن غذا
خوری میامدند .سنام بالفاصله گفت:
 گریه نکن .ما هیچ چیز به اوتانا نمیگیم .تو کار اشتباهی نکردی .فقط آرومباش.
 نه من همیشه کار اشتباه میکنم .من خیلی ابلهم.و درحالی که فین فین میکرد اشک هایش را پاک کرد .سنام پرسید:
 اسمت چیه؟دیو فین فین کنان گفت:
 اسمم آژمانه خانم. واقعا؟ چه اسییم قشیینگی .اسییم منم سیینامه .از این به بعد من تو رو آژمانصدا میزنم ،تو هم منو سنام صدا کن .باشه؟
 اما من نمیتونم شیما رو به اسیم صیدا بزنم .شیما هم نمیتونید منو با اسیمصیدا بزنید .هیچکس ما رو با اسیم صیدا نمیزنه .فقط دیو ها همدیگر رو با
اسم صدا میزنن.
سنام جلو رفت و دست زمخت و بزرگ آژمان را گرفت .دستش خیس عرق بود .سنام
با مهربانی گفت:
 خیلی خوب پس من میخوام اولین نفری باشیم که با اسیم صیدات میکنم.توهم اولین دیوی باش که منو با اسیم صیدا میزنی .خوب بگو ببینم آژمان،
ما میتونیم گونی ای که جمع کردی رو ببریم؟
آژمان سری تکان داد و با خنده گفت:

 معلومه که میتونید .آژمان همه کاری برای شما میکنه .من براتون میارم.سیپس گونی را انگار که هیچ وزنی نداشیت ،از روی زمین بلند کرد و به سیمت در برد.
سنام به آتوسا نگاهی کرد و گفت:
 اینطوری بهتر نبود؟آتوسا خندید و گفت:
 از این بهتر نمیشد!***

آژمان گونی را تا جلوی راهروی دختران آورد و بعد با خداحافظی مختصیری به سیالن
غیذا خوری برگشیییت .در ادامیه راه ،آنهیا گونی را بیه خیاطر سییینگینی زییاد روی زمین
میکشیدند .با رسیدن آنها به راهروی(پ) ،آتوسا گوشش را تیز کرد و گفت:
 هنوز اونجاست .صدای نفسش میاد.سنام گونی را با تمام زورش به جلو هول داد و در آن را باز کرد:
 چند تا تیکه استخون بردار! باید یه ردیف استخون تا پایین درست کنیم.سییپس دو مشییت پر از اسییتخوان از داخل گونی برداشییت .آتوسییا با چهره در هم به
دسیتان خیس و زرد رنگ سینام با کراهت نگاه کرد .تیکه های لزج گوش از ال به الی
دسیتش آویزان بود .آتوسیا قدمی عقب رفت و گفت((:فکرشیم نکن من دسیت به اون
بزنم)).
 -اما اینطوری خیلی طول میکشه.

آتوسیا چشیم هایش را در حدقه چرخاند((:خیلی خوب ))...آسیتین لباسیش را باال داد و
در حیالی کیه یکی از دسیییتیانش را جلوی دمیاغش گرفتیه بود ،بیا دسیییتی دیگر ییک
استخوان برداشت.
گرگ دقیقیا جلوی دیوار خوابییده بود و بیدن بزرگ و پشیییم آلویش را محیاف در قرار
داده بود .صدای زوزه اش در راهرو میپیچید.
سینام و آتوسیا داخل یکی از فرو رفتگی های دیوار مخفی شیدند .سینام آب دهانش را
قورت داد و یکی از استخوان ها را جلوی گرگ پرت کرد.
گرگ بالفاصیله از خواب پرید و به اطرافش نگاهی انداخت .گویا که بویی به مشیامش
میرسییید ،دماغش تکان خورد .ردیف اسییتخوان ها را با چشییم دنبال کرد .دوباره به
اطراف نگیاهی انیداخیت .نور میاه کیه از پنجره بیه داخیل راهرو میتیابیید چهره گرگ را
نمایان میکرد .در نگاه اول که گرگ روی زمین نشسته بود به نظر کوچک میامد.
اتوسا زیر گوش سنام گفت:
 از اونی که فکر میکردم خیلی کوچیک تره.گرگ از جایش بلند شیید .بدنش حاال واقعا نمایان شییده بود .دندان های ترسییناک،
هیبت خاکستری و نگاهی خشمگین با صدای خور خوری که به هر کس که نزدیکش
بود ،هشیدار میداد! او با جثه عظیم و قدرتمندش از جلوی آنها رد و مشیغول خوردن
استخوان ها شد.
آتوسیا مشیعلی را که سینام به دسیت داشیت با جادو روشین کرد .سینام به سیمت در دوید
و قفل دیوار را باز کرد .یک سینگ باال ،سیه سینگ پایین و دوتا وسیط ...دیوار لرزید و
حفره به وجود آمد .صیدای غرش و زوزه گرگ از ابتدای راهرو بلند شید .سینام فریاد
زد((:عجله کن!)) و آتوسا را به داخل کشید.
صدای جیغی همراه صدای غرش بلند شد .سنام و آتوسا ایستادند .آتوسا گفت:

 این دیگه کی بود؟ کمک!!!کسیی از ابتدای راهروی (پ) فریاد میزد .این صیدا ،صیدایی آشینا بود .صیدایی که هر
شیب با خروپف هایش ،خواب را از آنها میدزدید .سینام و آتوسیا درحالی که به هم نگاه
میکردند همزمان فریاد زدند((:پارمیس!))
سیینام مشییعل را باال گرفت .پارمیس در تاریکی راهرو نمایان شیید .او دوان دوان به
سیمت آنها میامد و گرگ هم پا به پای او ،دنبالش میکرد .گرگ یقه لباس پارمیس را
گرفت و او را در هوا معلق نگه داشت .پارمیس فریاد زد((:کمک!!!))
گرگ پارمیس را مانند یک تکه گوشیییت در هوا نگه داشیییته بود .آتوسیییا خیلی آرام
گفت((:تکون نخور))...
تنفس گرم گرگ به بدن پارمیس میخورد .او چشییمانش را بسییته بود و مدام زیر لب
زمزمه میکرد((:خواهش میکنم کمکم کنید .))...آتوسا به سنام گفت:
 یه کاری بکن. چیکار؟ نمییدونم .این فکر تو بود کیه شیییب برگردیم بیه کتیابخونیه حیاال هم بیاییددرستش کنی.
سینام نفس عمیقی کشیید و جلو رفت .غرش های گرگ بیشیتر شید .سینام درحالی که
دستش را جلو آورده بود گفت:
 آروم باش .ما نمیخواهیم بهت آسیب بزنیم.گرگ هیچ تکانی نمیخورد .سینام دسیتش را آرام روی پوزه گرگ گذاشیت .بدن او گرم
و پشیم آلو بود .گرگ چشیمانش را بسیت و پوزه اش را پایین آورد .سینام در حالی که
او را نوازش میکرد ،بر زخم هایی که روی صورتش بود دست کشید.

گرگ غرش کرد .به مرور با آرام شدن او ،پارمیس را رها کرد و روی پا هایش نشست.
پارمیس دوان دوان پیش آتوسا رفت و او را در آغوش کشید:
 فکر میکردم دیگه نمیبینمت .دیگه باهات بد صحبت نمیکنم. چرا به من میچسبی!گرگ در آرامش کامل زیر دست سنام خوابیده بود .آتوسا آرام گفت:
 سنام ...بیا بریم.سینام از جایش بلند شید و آرام به سیمت آنها رفت .گرگ سیرش را بلند کرده بود و با
تعجب به آنها نگاه میکرد.
آتوسا با خشم از پارمیس پرسید:
 معلوم هست تو چرا دنبال ما اومدی؟ من وقتی از خواب بلند شیدم دیدم شیما نیسیتید در اتاق هم باز گذاشیتهبودید .خوب اومدم دنبالتون ببینم کجا رفتید.
 شما معلوم هست دارید چی کار میکنید؟ خیلی خوب حاال ما رو پیدا کردی باید برگردی.چهره پارمیس درهم رفت .سنام گفت:
 نه دیگه نمیشه .باید با ما بیاد. ببخشید میتونم باهات خصوصی صحبت کنم سنام؟سپس دست سنام را گرفت و به گوشه ای دور از پارمیس برد.
 معلوم هست داری چی کار میکنی؟ مگه قرار نشد به کسی نگیم؟ -اون از خودمونه .تازه از کجا معلوم ممکنه کمکمونم بکنه.

هردو برگشیییتنید و بیه پیارمیس کیه بیا کنجکیاوی سیییرش را خم کرده بود نگیاه کردنید.
پارمیس نگاهش را دزدید و به دیوار زل زد .آتوسا آهی کشید و گفت:
 خیلی خوب تو میتونی با ما بیای.پارمیس لبخندی به پهنای صیورتش زد و به دنبال سینام و آتوسیا وارد حفره شید .در
کیل مسییییر پیارمیس بیا نگیاه هیجیان زده ای بیه اطراف نگیاه میکرد .نگیاهی کیه بیا اخم
اتوسا خاموش میشد و خودش را جمع و جور میکرد.
وقتی به دیوار کتابخانه رسیییدند ،سیینام مشییعل را روی دیوار قرار داد و آن را پایین
کشییید .دیوار از هم باز شیید و کتابخانه مانند روز روشیین شیید .دهان پارمیس دقیقا
همانند اولین دیدار سنام و آتوسا از کتابخانه باز مانده بود .آتوسا پرسید:
 خوب حاال باید دنبال چی بگردیم؟سنام در حالی که قفسه ها را وارسی میکرد گفت:
 دنبال کتاب یا هرچیزی که درباره تاج سییلطنتی باشییه .حتما باید چیزیباشه که بهمون کمک کنه!
پارمیس با اشتیاق پرسید:
 تاج سلطنتی؟!!آتوسا در جواب داد:
 آره تاج سلطنتی. میشه منم توی کارتون راه بدید؟ خیلی دوست دارم کمکتون میکنم. همین که با ما اومدی خودش خیلیه.پارمیس همراه با آتوسا وارد ردیف اول شد .چهره اش به هیچ وجه نمیتوانست زیبایی
کتابخانه را انکار کند .آتوسا به پارمیس اشاره کرد و گفت:

 چیزی رو کش نمیری و به چیزی هم دست نمیزنی .متوجه شدی؟پارمیس با سیر تایید کرد .آتوسیا مشیغول وارسیی کتاب ها شید و پارمیس هم در اطراف
پرسیه میزد .سینام کتاب ها را دانه به دانه از قفسیه در می آورد و آن ها را نگاه میکرد.
هر کتابی با اندازه و رنگی متفاوت ،به کتابی که در خواب دیده بود شیباهتی نداشیت.
آن کتاب خاص بود .سنام از الی قفسه ها گفت:
 تو چیزی پیدا کردی؟آتوسا سرش را خم کرد و گفت:
 -اگیه منظورت چیزی غیر از کتیاب "هفت

ذتی ش ه ت ت ت ت ت هت ت " و ییا "هز رو

یک هب" هست ...نه چیزی پیدا نکردم.
آنها کل قفسیه ها را گشیتن اما چیزی مربوط به تاج سیلطنتی پیدا نکردند .آتوسیا که
برای صدمین بار کتابی را ورق میزد آن را با ناامیدی به قفسه برگرداند و گفت:
 هیچ چیز نیسیت .اصیال شیاید خوابی که دیدی فقط یه خواب معمولی بوده.از کجا معلوم چیزی که داریم دنبالش میگردیم واقعی باشه؟
سینام کتابی را که در دسیت داشیت به قفسیه برگرداند و کتاب دیگری را برداشیت و
گفت:
 توی کتیابخیانیه بیه این بزرگی حیداقیل ییه چیزی بیایید بیاشیییه کیه بیه میا کمیککنه.
سییپس کتاب را سییر جایش برگرداند و آهی کشییید .هرچقدر که میگذشییت ،امیدش
برای پیدا کردن سییرن کمتر میشیید .سیینام کتاب دیگری را سییر جایش قرار داد که
ناگهان چشمش به همان کتاب سیاهی برخورد که دفعه قبل آن را دیده بود.

به کل آن کتاب را فراموش کرده بود .آن را برداشیت و وارسیی کرد .رنگ سییاه ،وزن
زییاد و جلید سییینگی بی روح بیا قفلی بزرگ کیه روی آن خورده بود هنوز میاننید دفعیه
قبل ترس به دل انسان می انداخت.
سنام کتاب را به آتوسا نشان داد و گفت:
 دقیقا همین کتاب بود! باید قفلش رو باز کنیم.آتوسا کتاب را کنار زد و گفت:
 بهت دفعه پیش گفتم این کتاب خطرناکه! نمی تونیم داخلش رو بینیم. مگه توش چی نوشته؟ هیچ چیز .اون کتاب تنها نوشییته هایی رو بهت نشییون میده که میخوایبخونی .هرچی که هست آدم رو بعد مدتی دیوانه میکنه.
 پس میشه ازش برای خواندن نوشته های پاک شده استفاده کرد.آتوسا رویش را برگرداند و گفت:
 بیه خیاطر فهمییدن راز اون تیاج داری جون خودت رو بیه خطر مینیدازی .اینکار اشتباهیه.
 خواهش میکنم ...من باید بدونم رازش چیه .به کمکت احتیاج دارم.آتوسا اخمی کرد و گفت:
 خیلی خوب ...ولی من نمیتونم قفلش رو باز کنم .باید کسیی رو پیدا کنیمکه با قفل ها کار کرده باشه .دیگه باید برگردیم به اتاق.
سیینام کتاب را به قفسییه برگرداند .آن کتاب اگر میتوانسییت تمام نوشییته های خط
خورده را بازسازی کند ،پرده از روی تمام حقایق کنار میرفت.
***

فصل چهاردهم

تمرین برای مسابقه دوم

روز بعد دوشینبه 11 ،تیرماه فرا رسیید .ارشیان و سینام از تپه ای نزدیک به شیهر ،باال
میرفتند .سینام تمام وسیایل اعم از شیمشییر ،سیپر و ...که ارشیان به او داده بود را با زور
تا باالی تپه حمل میکرد .وسییایل آنقدر بر او سیینگینی میکردند که حس میکرد هر
لحظه ممکن است به زمین بخورد .خیس عرق شده بود.
دیگر به جایی رسییید که پاهایش را حس نمیکرد .وسییایل را پایین گذاشییت و نفس
زنان گفت:
 دیگه نمیتونم ...خواهش میکنم یه ذره استراحت کنیم...ارشیان که در سیایه حرکت میکرد و خیلی راحت و آسیوده به نظر میرسیید با لبخندی
گفت:
 باشه .وسایل رو دیگه الزم نیست با خودت بیاری .بهشون نیاز نداریم.چهره سییینام در هم رفت .تقریبا کل تپه را با آن وسیییایل باال آمده بود و از شیییدت
خستگی دیگر نمیتوانست راه برود .ارشان گفت:

 مسییابقه اول تیر اندازی بود که با موفقیت ازش عبور کردی .مسییابقه دومعبور از قلعه تاریکیه .قبال بهش قلعه گاتا هم میگفتن .جایی که پدربزرگت
پادشیاهی میکرد و عمو و پدرت بزرگ شیدن .حاال با گذر سیال ها ،ورود به
اون قلعه شییوخی بردار نیسییت .خیلی از پهلوان ها داخل اون قلعه رفتن و
دیگه بر نگشیتن .توی اون قلعه انواب و اقسیام مار ها و عنکبوت های سیمی
که هرکدوم به اندازه خودشون مرگبارن .سوالی داری؟
سیری به نشیانه جواب منفی تکان داد .ارشیان با عصیایش به درختی که باالی تپه قرار
داشت اشاره کرد و گفت:
 اولین چیزی که یاد میگری دویدنه .هرکی اول برسه و برگرده برندست.سپس با عصایش خطی روی زمین کشید و اضافه کرد:
 نمیخوام بترسییونمت دختر جون ولی زمانی که توی قلعه آموزش میدیدمهمیشه نفر اول به خط پایان میرسیدم.
سنام نیش خندی زد و گفت:
 پس امروز اولین شکست رو میچشی پیرمرد.ارشیان خندید .هردو آماده دویدن بودند .دو مسییر تا رسییدن به درخت قرار داشیت.
یکی مسییری هموار و طوالنی و دیگری مسییری سیخره ای و کوتاه .ارشیان نفسیی تازه
کرده و شروب به شمارش کرد:
 یک ...دو ...سه!سینام با تمام توان شیروب به دویدن کرد .از سیخره ها باال رفت .هنگام دویدن پایش به
سنگی گیر کرد و به زمین افتاد اما دوباره بلند شد و با قدرت بیشتری دوید.

طولی نکشیید که نفس زنان ،به درخت رسیید و دسیتش را روی آن گذاشیت .او اول
شده بود .تمام وجودش را شادی پر شد .رویش را برگرداند .ارشان باید در چند قدمی
او میبود اما در کمیال تعجیب او هنوز روی دامنیه تپیه بود .برای آمدن به آنجیا هم عجلیه
ای نداشت بلکه با آرامش قدم بر میداشت.
سنام فریاد زد:
 میبینم پات درد میکنه پیر مرد! نه راستش منتظرم آویزون شدنت رو ببینم دختر جوان!صییدای ارشییان تا باالی تپه پیچید .سیینام با تعجب به اطراف نگاه کرد .منظور او چه
بود؟ ناگهان طنابی به پای سنام گره خورده و او را به باال کشید.
ارشیان قدم زنان و از مسییر هموار به سیمت درخت رفت .زمانی که به درخت رسیید
دسیتش را به آن زد و دوباره قدم زنان برگشیت .سینام که هنوز در حال تاب خوردن
بود گفت:
 ولی من زودتر رسیدم! خوب اینم از درس امروز .مهم نیسییت چقدر سییریع برسییی .مهم اینه کهعاقالنه تصیمیم بگیری و با آرامش مسییرت رو ادامه بدی .موفقیتی که یک
روزه به دست بیاد روز بعدش از بین میره.
بعد خیلی آرام و آهسته از سنام دور شد .سنام تاب خوران پرسید:
 نمیخوای منو پایین بیاری؟ خیلی وقت ها کسیی نیسیت که بتونه کمکت کنه .خودت باید از پسیش بربیای .من میرم واسه خودم و تو چای بریزم .زود بیا پایین.
و بعد از تپه پایین رفت .سیینام چندین بار سییعی کرد طناب را با دسییتش بگیرد اما
نتوانسیت .نوک انگشیتانش به زمین میرسیید اما نه به اندازه ای که بتواند سینگی بردارد

و ریسییمان را پاره کند .بدین ترتیب سیینام تا غروب آویزان بود .ارشییان درحالی که
فانوسی به دست داشت ظاهر شد:
 فکر میکردم سریع بیای پایین.سنام در حالی که دور خودش میچرخید و از سرما میلرزید پاس داد((:ازت متنفرم!))
ارشیان سینام را از درخت پایین آورد .با تاریک شیدن هوا بازگشیت به شیهر کاری غیر
منطقی بود .چرا که ورودی شهر هنگام شب بسته میشد.
هیچ چیز زیبا تر از آسییمان شییب در بیابان نبود .اقیانوسییی از سییتاره ها در آسییمان
چشیمک زنان آن را روشین میکردند .کهکشیان هایی که فاصیله آنها تا زمین بینهایت
زیاد بودند در آسمان میدرخشیدند.
ارشیییان چیای گرمی کیه روی آتش درسیییت کرده بود را در دو لیوان کوچیک ریخیت.
سپس یکی از آنها را به طرف سنام برد((:بیا ...این از درون گرمت میکنه)).
سینام تشیکر کرد و دوباره به آتش چشیم دوخت .نمیتوانسیت نگاهش را از روی شیعله
هایی که بیرحمانه چوب ها را میبلعیدند بردارد.
ارشان با عصایش چوب ها را جابهجا کرد .نگاهش به دستان سنام که دور لیوان فلزی
را گرفته بود افتاد .سپس پرسید:
 به چی فکر میکنی؟ به پدرو مادرم .ای کاش هنوز زنده بودن.صییدای جیرجیرک ها همانند موسیییقی با ریتمی منظم به گوش میرسییید .ارشییان
مقداری از چایش را نوشید .سنام بدون مقدمه افزود:

 بعضییی وقتا فکر میکنم هرگز منو دوسییت نداشییتن .اینکه ندیدمشییون ومیبینم پیشیم نیسیتن ،احسیاس میکنم منو دوسیت نداشیتن که رفتن .با
اینکه میدونم دست خودشون نبود که بمونن.
 اونا خیلی دوستت داشتن .خیلی! عشقشون نسبت به تو وصف نشدنی بود.وقتی به دنیا اومدی رنگ تازه ای به زندگیشون بخشیدی!
از دور دسیت صیدای جغدی که مسییرش را گم کرده بود به سیروصیدا ها اضیافه شید.
ارشان بعد از مقداری مکث ادامه داد:
 تاحاال از خودت پرسیییدی معنی اسییمت چیه؟ سییعادت ،نجابت ،آزاده ومتانت .مادر پدرت اسیییمتو از روی اول این کلمه ها انتخاب کردن .معتقد
بودن قراره خیلی چیز هارو تغییر بدی.
سیینام چندین بار معنی اسییمش را از خاله افروز پرسیییده بود اما هرگز جوابی نگرفته
بود .از اینکه آنقدر معانی زیبایی داشت ،دلگرم میشد.
 ای کاش محافظت از تاج رو به من ترجیح نمیدادن!شیعله های آتش با تکان یکی از چوب ها جابه جا شید .سینام هنوز به آتش خیره شیده
بود .ارشان لبخندی زد و گفت:
 میدونی ...سیزده سال پیش وقتی توی شهر سوخته( ،آتروپات) پا گذاشتم،همه چیز از بین رفته بود .اون زمان با خودم فکر کردم که ...چقدر خوب
میشد اگر میتونستیم همه رو نجات بدیم .همون موقع بود که بین خاکستر
تک درخت سبزی رو دیدم که سالم مونده بود .منظره زیبایی بود .وقتی
بهش رسیدم ،صدای گریه دختربچه ای رو شنیدم که توی حفره کوچیک
زیر درخت قایم شده بود .دستم رو به سمتش بردم تا از داخل حفره بیرونش
بیارم اما خودش رو عقب کشید .چهرهاش از دود سیاه شده بود و موهای

دورنگ طالییش توی تاریکی برق میزد .همون موقع بود که بهش گفتم:
"الزم نیست بترسی .من میبرمت خونه!"
سنام خندید و گفت:
 آره دروغ خوبی بود.ارشان خندهای کرد و ادامه داد:
 وقتی بغلت کردم ،بهترین حس دنیا رو تجربه کردم .اونطور که روی شیونمسییرت رو گذاشییته و خوابیده بودی .احسییاس میکردم دوباره معنی واقعی
زنیدگی رو پییدا کردم .من میادر و پیدرت رو میفهمم .اونیا بیشیییتر بیه خیاطر
محافظت از تو از این دنیا رفتن تا تاج .اهمیت تو از تاج خیلی بیشتر بود.
ارشیان با نوشییدن چایش به حرفش خاتمه داد .حرف هایش افکار آشیفته سینام را آرام
کرده بود .او کنار ارشان نشست و سرش را روی شانه او گذاشت.
آن شیب نه خبری از خواب های آشیفته بود و نه اتفاق های عجیب و غریب .سینام تا
به حال به آن اندازه احساس آرامش نداشت.
انگار که به پدرش تکیه داده بود ،خوابش برد.
***

فصل پانزدهم

راه حلی برای باز کردن کتاب تاریکی

صیبح روز بعد ،سیه شینبه  12تیرماه ،پس از خوردن صیبحانه کنار آتش ،سینام و ارشیان
تمریناتشیان را از سیر گرفتند و بعد از ظهر به قلعه برگشیتند .آتوسا مقداری از 'گوشت
کوبیده' داخل بشقابش را خورد و با دهان پر گفت:
 باورم نمیشییه دیوها هم میتونن غذایی به این خوشییمزگی درسییت بکنن.خیلی خوبه!
پارمیس دسیتش را در هوا تکان داد .انگشیتر زرد رنگش درخشیید و نان روی میز به
دستش آمد .آتوسا روی دست پارمیس زد و گفت:
 -یادت رفته استفاده از جادو اینجا ممنوعه.

پارمیس نان را گاز زد و گفت:
 خیلی خوب .من فقط میخواستم یه نون بردارم.سینام پر را کنار گذاشیت .دیگر مایل به نوشیتن کلمه (دال) نبود .دسیتانش از شیدت
تمرین ها درد میکرد.
در همین بین زنی با موهای بلند خرمایی و لباس آبی تیره وارد سالن غذا خوری شد.
از چهره دیگران مشییخص بود که از او متنفر بودند .عده ای پچپچ میکردند و عده ای
دیگر آه میکشیدند .آن زن مشتاقانه و با لبخند پلیدانه ای قدم برمیداشت.
سنام به زن اشاره کرد و پرسید" :اون دیگه کیه؟"
آتوسا سرفه کنان غذایی که در گلویش پریده بود را قورت داد و پاس داد:
 اون پودینسییت .خواهر تهمورس ،خاله هومان! از خانواده سییلطنتی رادش.یه عوضیی که دومی نداره .همچنین مسیئول نظافت قلعه .پارسیال به خاطر
اینکیه اتیاق رو مرتیب نکرده بودیم میا رو مجبور کرد کیل راهرو رو تمیز
کنیم.
پودینه لبخند زنان دستش را باال گرفت و گفت:
 همگی توجه کنید .فردا همانطور که میدونید روز سیییزدهم تیر هسییتش.که این یعنی فردا جشین تیرگانه و جشین رقص برگزار میشیه ،و طبق هر
سال همتون باید در این جشن شرکت کنید.
همه در سیالن آهی کشییدند و سیرشیان را پایین انداختند .پودینه اخمی کرد و فریاد
زد:

 -همتون!!!

سیپس در حالی که لبخند مهربانی به صیورتش نشیسیت از آن جا رفت .آتوسیا آهی
کشید و گفت:
 ای وای فرداست .پاک یادم رفته بود.پارمیس آهی کشید و سرش را پایین انداخت .سنام پرسید:
 جشن تیرگان دیگه چیه؟پارمیس توضیح داد:
 یه جشیین بزرگ و قدیمی .همه مردم شییهر آواز میخونن و توی رود شیینامیکنن و غذا های خوشیمزه میخورن .درحالی که ما باید توی قصیر بمونیم
و برقصیم! ای کاش میشد مثل بقیه جشن بگیریم.
از میز دیگر صیییدای خنده توجه سییینام را به خود جلب کرد .عده ای از پسیییران با
تمسیخر به دارمان اشیاره میکردند و میخندیدند .سیر دسیته آنها دو برادری بودند که
لباس مبارزه به تن داشییتند و از فرزندان نماینده شییورا بودند .هر دو مویی به سییر
نداشییتند و با طعنه های بی مزه به دیگران میخندیدند و اطرافیان آنها هم که عموما
میاننید خودشیییان مغرور و خودخواه بودنید آنهیا را همییاری میکردنید" .نگیاه کنیید بچیه
کثیفیه دوبیاره اینجیا نشیییسیییت!" "چرا نمیری ییه جیای دیگیه تیا بوی بیدت رو تحمیل
نکنیم؟"
دارمان با ناراحتی از جایش بلند شد .سنام برای او دستی تکان داد و به صندلی خالی
کنارش اشیاره کرد .دارمان درحالی که سیرش را پایین انداخته بود کنار سینام نشیسیت
و تشکر کرد .آتوسا گفت:
 به حرفاشون اهمیت نده دارمان. نیه زییاد بهش فکر نمیکنم .همیشیییه این حرفیا رو بهم میزنن .بهش عیادتکردم.

پارمیس با عصبانیت اخمی کرد و گفت:
 باید از خودت دفاب بکنی .نباید بزاری این حرفا رو بهت بزنن. چه فایده .همش دردسره! باالخره یه روزی خسته میشن و نمیگن .ترجیحمییدم خودم رو بیا کیارم سیییرگرم کنم .امروز برای من خیلی سیییخیت بود.
دیوی کیه توی انبیار غیذا کیار میکرد در رو روی خودش و بقییه قفیل کرده
بود .برای همین مجبور شدم کل روز رو صرف باز کردن اون قفل بکنم.
سنام سرش را با کنجکاوی برگرداند و پرسید:
 تو چه قفل هایی رو میتونی باز کنی؟ من؟ خوب ،تقریبیا همیه نوب قفلی رو میتونم بیاز کنم .غیر از قفیل هیایفوالدی و اونایی که با جادوعن .آها ...و قفل های سخنگو .اونا واقعا حرافن!
سییینیام و آتوسیییا همزمیان بیه هم نگیاه کردنید .انگیار کیه هر دوی آنهیا بیه ییک چیز فکر
میکردند.
***

هوا تاریک شیده بود .مشیعل ها خاموش شیده و سیکوت مطلقی راهروها را فرا گرفته
بود .البته غیر از قرچ و قرچ گرگ بزرگ هنگام خوردن اسیتخوان هایی که سیه دختر
بچه به او داده بودند.
در راهروی مخفی ،پرنیدگیان کیاغیذی بیال زنیان از جیایی بیه جیای دیگر پرواز میکردنید و
به کسیانی که آنها را از خواب بیدار کرده بودند با کینه نگاه میکردند .سینام مشیعل را
پایین آورد تا آنها را نسوزاند .پارمیس دست به سینه گفت:
 -هیچوقت نظر من اهمیت نداره! همیشه باید جوری باشه که من نمیخوام.

آتوسا رو به او برگشت و گفت:
 ما نمیتونیم توی این شیرایط به کسیی اعتماد کنیم .در ضیمن اون اصیال همآدم بدی نیست.
پارمیس قرقرکنان سییرش را پایین انداخت .سیینام داخل یکی از شییکاف ها سییرک
کشید" :فکر کنم همین باشه ".و سپس با پایین کشیدن مشعل ،دیوار را باز کرد.
در آن سوی دیوار ،دارمان با لباس خواب خاکستری رنگش ایستاده بود.
چندی بعد از ورود دارمان به راهروی مخفی ،سنام دیوار کتابخانه را باز کرد .کتابخانه
با همان درخشش خیره کننده اش مانند روز درخشید و همه جا را روشن کرد.
دارمان با چشیمانی حیرت زده به منظره خارقالعاده روبه رویش خیره شیده بود .سینام
کتاب را به دارمان داد و گفت:
 اینه! میتونی بازش کنی؟دارمان قفل کتاب را وارسی کرد و گفت:
 این یه قفل رومیه .باز کردنش سیخت نیسیت اما طول میکشیه .میتونسیتم باضربه بازش کنم اما اگه بهش ضربه وارد بشه شاید کتاب رو از بین ببره.
 چقدر طول میکشه تا بازش کنی؟دارمان به قفل مجدد نگاهی انداخت و در حالی که سرش را میخاراند گفت:
 اگه از فلز سییاخته نشییده بود همین االن براتون بازش میکردم .تقریبا فرداتموم میشه .میتونم با خودم ببرمش؟
سنام لبخندی زد و گفت:

 حتما! اما نباید کسییی بفهمه این کتاب پیشییته .چیزی هم درباره اینجا بهکسی نگو.
دارمان با اطمینان سییری تکان داد و کتاب را در کیف چرمی ای که با خودش آورده
بود قرار داد.
***

فصل شانزدهم

جشن تیرگان

جشیین تیرگان جشیین بزرگی بود که هر سییاله برای گرامی داشییتن سییتاره باران آور
"تیشییتر" در سیییزده تیرماه برگزار میشیید .در این روز ،شییهر را تزیین میکردند ،دعا
میخواندند و در خیابان ها آزادانه میرقصیییدند .لباس های رنگارنگ میپوشیییدند و با
شنا در رود ها و آب بازی ،از نعمت بزرگی که به آنها داده شده بود قدردانی میکردند.
کشیاورزان گندم هایشیان را به نانواها داده و آنها هم برای جشین نان های شییرین و
خوشیمزه درسیت میکردند .فانوس های رنگارنگ دور تا دور شیهر نصیب شیده بود تا در
شب رنگین کمانی از فانوس ها را برپا کنند.

اما در قصیر ،این مراسیم هرسیاله در سیالن غذاخوری برگزار میشید .برای این کار تمام
دانش آموزان باید میز ها و صیندلی ها را جابهجا و سیالن غذاخوری را تا قبل از ظهر
تزیین کنند.

سنام پس از تمرین ،بعد از اینکه در حمام دختران دوش گرفت ،لباس جشن را پوشید
و همراه با آتوسا راهی سالن غذاخوری شد.
لباس جشن دختران ،پیراهن و دامنی سبز آبی بود که در انتهای آن پولک ها و چین
های طالیی دوخته شده بود .آستین آن گشاد و روی مچ دست بسته شده بود .با
موهای بافته زیبا و پارچه نازکی که روی مو بسته شده بود.
سنام در حالی که سعی میکرد قدم هایش را با آتوسا هماهنگ کند گفت:
 گفتی من باید چیکار کنم؟آتوسا تکرار کرد:
 وقتی جشن شروب شد ،باید از سالن غذاخوری بریم بیرون. چرا همین االن نمیریم بیرون؟ نمیتونیم! باید توی حضور و غیاب اول مراسم باشیم. اگه بفهمن وسط مراسم رفتیم دردسر نمیشه؟آتوسا نیشخندی زد و گفت:
 من هر سال از جشن فرار میکنم و میرم شهر .هیچ اتفاقی نمیوفته.آنها دوان دوان وارد سالن شدند .اگر سنام برای اولین بار وارد قصر شده بود ،به هیچ
عنوان باور نمیکرد آن جا سالن غذاخوری باشد .با آن نوار های زیبا و رنگارنگی که

دور تا دور ستون ها و دیوار ها نصب شده بود .زمینی که تا قبل از آن روز روی آن
میز ها وصندلی ها قرار داشتند ،حاال در نور میدرخشیدند .سنام میتوانست کبودی
روی صورتش را که از مسابقه اول باقی مانده بود در انعکاس زمین ببیند.
در سالن همه به دو بخش تقسیم میشدند .دختران در سمت راست و پسران با روپوشی
سیاه و طالیی در سمت چپ .خانم پودینه با لباس سبز لجنی اش در میان آنها ایستاده
و جای دانش آموزان را به دلخواه خودش تعیین میکرد .پودینه با دیدن سنام و آتوسا
لبخندی زد و گفت:
 چه عجب! فکر میکردم دیگه نمیایید .برید پیش بقیه.آنها به دختران پیوستن .آتوسا آرام گفت:
 وقتی همه شروب به رقصیدن کردن به سمت در برو .اونجا باهم از در میریمبیرون .متوجه شدی؟
سنام با سر تایید کرد .دیگر مراسم در حال شروب شدن بود .پودینه دو دستش را باال
برد و فریاد زنان گفت:
 خانم ها و آقایان! روز تیرگان رو به همتون تبریک میگم! تو این ایام اتفاقهای زیادی افتاده که همه شما شاهدش بودید .خیلی ها پا به قلعه گذاشتند
که از اول نباید میگذاشتند .اما به جایی نخواهند رسید.
و به سنام لبخند زد .لبخند او حتی از نگاه های عصبی خاله افروز هم بدتر بود .پودینه
رو به بقیه برگشت و گفت:
 حاال از همه این ها گذشته امروز روز بزرگیه و قراره این روز رو با هم جشنبگیریم .بنابراین هرچه مراسم باشکوه تر برگزار بشه بهتره .همه روبه روی
هم بایستید.

پسران و دختران رو به هم ایستادند .سنام به ابتدای سالن نگاه کرد .مسیر زیادی تا
در بود و همین کار را سخت میکرد(( .همه آماده بشید!)) دختران دامنشان را گرفته
و پسر ها دستشان را باال آوردند.
پودینه بشکن زد .ناگهان انگشتر زرد رنگش درخشید و سازهایی که در انتهای سالن
قرار داشتند شروب به نواختن کردند.
دو دف بزرگ از همه زود تر شروب کردند .بعد تنبک و بعد سنتور و در آخر تاری که
انگار نایی برای نواختن نداشت .پسران با قدم هایی که برمیداشتند به سمت دختران
میرفتند و دختران هم با تکان خاص دستشان میچرخیدند.
سنام با هر چرخش ،یک قدم به در نزدیک تر میشد .از آنجا که به تازگی رقصیدن را
آموخته بود مقداری در تکان دستانش مشکل داشت اما به راهش ادامه میداد.
چیزی تا در باقی نمانده بود .سنام میتوانست از بین جمعیتی که رو به روی او بودند،
آتوسا و پارمیس را ببیند که از در بیرون میرفتند.
او از بین جمعیت عبور کرد و به در رسید .حاال کافی بود با یک چرخش از در بیرون
برود .برای همین خودش را آماده کرد .دستش را باال برد و ...ناگهان به چیزی برخورد
کرد و عقب کشید.
هومان مانع عبور او از در شده بود .او دست سنام را گرفته و در حالی که دور خودش
میچرخاند گفت:
 توی مسابقه اول خیلی خوب عمل کردی .چطور بردی؟سنام دستش را کشید و گفت:
 -به تو ربطی نداره.

 هه ...معلومه که ربط داره! هیچوقت کسی نتونسته بود غیر از من تمام موانعرو بزنه!
سنام چرخی زد و گفت" :هیچ چیز غیر ممکن نیست!" در این بین پارمیس و آتوسا
از بین در تمام ماجرا را مشاهده میکردند .پارمیس گفت:
 باید یه کاری کنیم وگرنه نمیزاره بیاد بیرون! نمیتونیم کاری کنیم .باید خودش بیاد بیرون.موسیقی شدت گرفت .سنام بار دیگر دست راستش را باال و به طرف در چرخید اما
هومان دستش را گرفت و از در دور کرد.
 باید جواب من رو بدی .چطور تونستی مسابقه رو ببری! دستم رو ول کن!هومان با قاطعیت جواب داد" :نمیکنم" .سنام سعی کرد دستانش را آزاد کند اما
نمیتوانست .هومان دستان او را محکم گرفته بود .خشم در وجود سنام شعله ور شد.
او در حالی که از زیر دست هومان عبور میکرد ،دستش را آزاد کرده و او را با تمام
قدرت هول داد.
ضرب دست سنام ،هومان را پرت کرد به طوری که با سرعت روی نفر پشت سرش
افتاد .همینطور نفر پشتی به نفر دیگر و به همین ترتیب ،نیمی از جمعیت به زمین
خوردند.
سنام دوان دوان از در بیرون رفت .نگاه ترسیده پارمیس و هیجان زده آتوسا اولین
چیزهایی بودند که سنام بعد از آن اتفاق میدید .همینطورصدای فریاد پودینه که در
بین موسیقی به گوش میرسید" :ساکت!!" ساز ها از نواختن دست کشیدند.
آتوسا آهسته گفت" :باید همین االن از اینجا بریم ".سپس هر سه به آرامی برگشتند
تا فرار کنند که ناگهان به چهره خشک اوتانا برخوردند .او با جدیت ،در حالی که

دستانش را پشتش گرفته بود به آنها نگاه میکرد .هرسه سرشان را پایین انداختند.
صدای فریاد پودینه از پشت در دوباره بلند شد:
 مقصر این کار کیه؟!سنام از شرمندگی سرخ شد .همه ی اینها تقصیر او بود .اگر عصبانی نمیشد و هومان
را هول نمیداد ،دیگر این اتفاق ها رخ نمیداد .حاال چی میشد؟ آیا تنبیه میشد؟ اوتانا
کنار رفت و گفت:
 قبل از اینکه کسی بفهمه از اینجا برید.تا آن موقع هیچوقت اوتانا از بینظمی کسی چشم پوشی نکرده بود .هرسه تشکر کردند
و از کنار اوتانا عبور کردند .سنام از شدت نگرانی عرق روی صورتش را پاک کرد و
نفس راحتی کشید.
***
هوا به مرور تاریک شد .شهر در نور خیره کننده فانوس های زرد و سبز و صورتی
میدرخشید .بچه ها بازی میکردند ،جوان ترها در شهر قدم میزدند و بزرگتر ها باهم
صحبت میکردند.
همه جا پایکوبی و جشن و سرور برپا بود .حتی الماسوها هم از روی بام خانه ها ،با
لبخند دلنشینی جشن را تماشا میکردند .سنام و پارمیس کنار حوضی در یکی از
میدان ها نشسته بودند .آتوسا همراه با سه نان قندی که از نانوایی آن نزدیکی خریده
بود ظاهر شد و گفت:
 بیایید .شانس آوردیم که تموم نشده بود .این نون های خوشمزه رو نمیشهاز دست داد.

سنام نانی برداشت و به خوابالو که با گربه های خیابانی بازی میکرد نگاه کرد .او به
خوابالو اشاره کرد و گفت:
 خیلی وقت بود بیرون نیومده بود! خوشحالم که تونستیم بیاریمش بیرون.گربه ها دور خوابالو میچرخیدند و او هم برای گرفتن دمشان آن ها را دنبال میکرد.
پارمیس پرسید:
 درباره خالهات هیچوقت صحبت نکردی .اون چطور آدمی بود؟سنام مکثی کرد و گفت:
 خوب ...هیچوقت نتونستم خوب بشناسمش .اون از من مراقبت میکرد ولی...انگار از این کار خوشش نمیومد .من براش مثل دختری بودم که زندگیش
رو خراب کرده بود.
آتوسا با دهان پر پرسید:
 با رفتنت مشکلی نداشت؟ نه! ...البته چرا .نمیخواست از پیشش برم .خیلی ناراحت بود. اگه از تو بدش میومد هیچوقت از رفتنت ناراحت نمیشد .مطمئن باش کهراست میگم .مگه نه پارمیس؟
پارمیس با سر تایید کرد .سنام آهی کشید و گفت:
 نمیدونم .هرگز از رفتارش سر در نیاوردم.در این بین ،مرد پیری  ،درحالی که با سه تار قهوه ای رنگش کنار آتش مینشست ،با
دستان لرزانش آرام پایش را که درد میگرفت جابه جا کرد .سپس سه تارش را باال
گرفت و خاکی که روی آن نشسته بود را آرام پاک کرد .در همین مدت ،بچه هایی که

مشغول بازی کردن دور آتش بودند ،رو به روی پیر مرد نشسته و آماده خواندن شعر
آن سال میشدند.
پیر مرد دستش را روی تارهای براق سه تار قرار داد و شروب به نواختن کرد .لبان
چروکیده اش از هم باز شده و زیر لب آرام زمزمه کرد:

ز روزگار غمی پیشه نیست ز آغاز فردی دیوانه نیست
هر آن کس که گفت چاره نیست به حال او ،بباید گریست
در دنیا به از عشق نیست آوازی خوش تر از عشق نیست
نبود راه کسی استوار جز نوای خوش جاودان
هزاران راه است ،در ابتدا هرکس را راهی است ،تا انتها
سعادت تو ،راه دیگران نیست راه توست تا جاودان
شعر در مزه های شیرین نان و گرمای آتش ،در بین مردمی که آرام آن را همخوانی
میکردند ،میپیچید و با صدای خوش سه تار به پایان میرسید .ای کاش میشد همیشه
جشن تیرگان بود! همه خوشحال و شاد و خندان ،دور از مشکالت زندگی!
***

فصل هفدهم

کالمی از نوشته های پاک شده

روز بعد ،پنجشینبه  14تیرماه ،فرا رسیید .خورشیید از پشیت دیوار های شیهر باال میامد
و این درحالئ بود که تنها دو روز به مسابقه دوم باقی مانده بود!
سینام طبق معمول تمریناتش را از سیر گرفته بود و با قدرت جلو میرفت .با این حال
دوباره اضیطراب مسیابقه در درونش شیعله ور شیده بود .با خودش میگفت مسیابقه اول
را هم شانسی پشت سر گذاشته! اما مسابقه دوم چه؟
این نگرانی به هیچ عنوان در دل ارشیان بروز نمیکرد .او با اطمینان کامل به برد سینام
صیحبت میکرد و به هیچ عنوان کلمه (شیاید) را بکار نمیبرد .شیاید بشیود ...شیاید نشیود
و...
پس از اتمام تمرین ها ،بعد از ظهر سنام ،خسته و کوفته به قصر برگشت .حاال نگرانی
مسیابقه در دلش دو چندان شیده بود .بیمی که هر لحظه بیشیتر و بیشیتر میشید و تمام
وجودش را فرا میگرفت .اگر ببازد چه؟ اگر همه را نا امید کند چه؟ سییرش به شییدت
درد میکرد و ضربان قلبش باال میرفت.
در این شیرایط هر کاری که هواسیش را از مسیابقه پرت میکرد برایش دوای درد بود .و
چه دوایی بهتر از باز شدن آن کتاب مرموز!

این خبر زمانی به او رسییده بود که دارمان ،هنگام صیرف شیام دوان دوان به سیمت
آنها آمده بود .اما هنوز مرحله ای برای باز شیدن کتاب مانده بود ،و آن هم شیکسیتن
طلسمی بود که مانع باز شدن کتاب میشد.
شیکسیتن طلسیم عالوه بر اینکه کار هرکسیی نبود ،بلکه به وسیایل و اشییای خاصیی
نیازمند بود که هرجایی آنها را نداشییت .البته غیر از کتابخانه سییلطنتی که هرچیزی
در آن پیدا میشد!
بدین ترتیب هنگام شیب ،هر سیه نفر در کتابخانه سیلطنتی دور آن کتاب جمع شیده
بودند .آتوسییا از روی کتاب طلسییمی که در دسییت داشییت مواد الزم را میخواند و
پیارمیس آنهیا را بیه سییینیام مییداد .سییینیام هم مواد را داخیل یکی از تکوک هیا مخلوط
میکرد.
آتوسا رو به پارمیس برگشت و گفت:
 خیلی خوب حاال عصاره کرم خاکی.پارمیس از داخل کمد شییشیه زرد رنگی را به سینام داد .سینام در شییشیه را باز کرد.
بوی تعفن همچون بادی گرم همیه جارا فرا گرفت .آنقیدر بد که سییینیام نمیتوانسیییت
چشمانش را باز کند .او درحالی که جلوی دماغش را گرفته بود پرسید:
 ننوشته چقدر بریزیم؟آتوسا در حالی که صورتش را از شیشه فاصله داده بود گفت:
 نه ننوشته.سینام کل شییشیه را خالی کرد و شیروب به هم زدن کرد .آتوسیا دسیتش را باال آورد و
گفت:
 -کافیه .حاال مدفوب خونبین.

سینام خوابالو را از روی میز بلند کرده و او شیکم او را باالی ظرف قلقلک داد .خوابالو
بالفاصله مدفوب کرد .آتوسا فریاد زد:
 کافیه! کافیه! حاال باید بریزیم روی کتاب.پیارمیس خوابیالو را بیا هیجیان از دسیییت سییینیام گرفیت .هیچکس خوابیالو را بیه انیدازه
پیارمیس دوسیییت نیداشیییت .حتی گیاهی او آنقیدر بیه خوابیالو محبیت میکرد کیه بیه نظر
میرسید خوابالو کالفه میشود.
سییینام به کمک آتوسیییا معجون را به آرامی روی کتاب ریختند .کل ماده لزج و بدبو
سیطح کتاب را فرا گرفت و آن را پوشیاند .تا دقایقی همه نگاه ها به کتاب بود اما غیر
از بوی بد و خورده شیدن قسیمتی از کتاب تغییری در آن ایجاد نشید .سینام با تعجب
گفت:
 پس چرا کار نکرد؟آتوسا شانه ای باال انداخت و گفت:
 نمیدونم .ما هر چیزی رو که میخواسیت ریختیم .حتما نباید زیاد از عصیارهکرم خاکی میریختیم...
همان موقع کتاب با صدای مهیبی از هم باز شد و صفحات آن وحشیانه ورق میخورد.
صیدای آن آنقدر غیرمنتظره بود که همه از ترس قدمی به عقب برداشیتند و از کتاب
دور شیدند .خوابالو هم از دسیت پارمیس جسیتی زد و قور قور کنان ال به الی وسیایل
پنهان شید .صیفحات کتاب با گذر زمان انگار که آرام میگرفتند ،از ورق خوردن دسیت
کشییدند و در یکی از صیفحات میانه کتاب ایسیتادند .هوا به تدریج با باز شیدن کتاب
سرد میشد .آتوسا گفت:
 -خیلی خوب کی اونو اول میبینه؟

سیینام نگاهی به آتوسییا و بعد به پارمیس انداخت .به نظر نمیرسییید آنها عالقه ای به
دیدن کتاب داشته باشن .سنام آهی کشید و گفت:
 من اول میبینم.بعد نفس عمیقی کشیید و جلو رفت .با نزدیک شیدن سینام ،صیفحات کتاب برای بار
آخر چند ورق دیگر خوردند .سیینام از شییدت سییرمای هوا خودش را جمع کرده بود.
قلبش را در سییینه احسییاس میکرد .سییرش را جلو برد و به صییفحات کتاب نگاهی
انداخت .خالی از هر حرف و کلمه ...آتوسا پرسید:
 چی نوشته؟سنام با تعجب گفت:
 هیچ چیز .خالیه.آتوسیییا و پیارمیس بیا تعجیب جلو رفتنید و بیه کتیاب نگیاهی انیداختنید .هیچ چیز! کتیاب
خیالی خیالی بود .بیدون هیچ کلمیه ای! تیا چیه برسییید کیه از تیاج سیییلطنتی ییا جهیانگرد
گفته باشد .پارمیس پرسید:
 حیاال چی؟ اگیه این کتیاب هم نتونیه کمیک کنیه نمیتونیم راز سیییلطنتی روبفهمیم.
سینام دسیتش را روی صیفحه خالی کتاب کشیید .در اثر برخورد دسیت سینام ،روی
صییفحه امواجی از جنس جوهر به وجود آمده و در سییطح کتاب پخش شییدند .مانند
امواج بی تالطم آبی که روی آن دسیت کشییده شیده باشید .سیپس آرام گرفته و دوباره
به صفحه سفید رنگ خالی تبدیل شد.
سنام پرسید:
 -این کتاب دیگه چیه؟

آتوسا با حیرت جواب داد:
 نمیدونم .تا حاال همچین چیزی ندیده بودم. قرار بود بهمون توی پییدا کردن راز کمیک کنیه ولی این هیچ نوشیییتیه اینداره!
پارمیس با شک و تردید جلو آمد و گفت:
 شاید اگه به چیزی که میخوای فکر کنی و بعد به کتاب دست بزنی نوشتهها ظاهر بشه.
آتوسا با تعجب پرسید:
 تو اینو از کجا میدونی؟ توی کالس تیاری خونیدیم ییادت نیسیییت؟ قیانون اول پیشیییگوهیا برایپیشیبینی آینده و دیدن گذشیته ،تمرکز روی چیزی بوده که میخواسیتن
بدونن .بعد به آسیمون دسیت میزدن تا سیتاره ها ترسییمی از اون چیزی که
میخوان رو بکشن .اینطوری از آینده و گذشته خبردار میشدن.
 ولی این برای ستاره شناس هاست نه یه کتاب جادویی!پارمیس شانه ای باال انداخت:
 گفتم شاید تاثیری داشته باشه.سینام دوباره به کتاب نگاه کرد .افکارش را روی تاج سیلطنتی و نوشیته های پاک شیده
متمرکز کرد .سیپس آرام دسیتش را جلو برد و بر روی کتاب کشیید .صیفحه سیرد و
خیالی کتیاب بیا لمس او بیه تالطم افتیاد .امواجی کیه بیا برخورد بیه لبیه ورقیه هیا دوبیاره بیاز
گشیته و به هم برخورد میکردند .در این تالطم ،اشیکال تازه ای شیکل گرفتند .آنها در
حرکت روی صفحه کنار هم قرار گرفتند و متنی را تشکیل دادند.

پارمیس درسیت میگفت ،نوشیته ها پس از خواسیت سینام بر روی کتاب نقش بسیتند.
آتوسا با صدای بلند شروب به خواندن کرد:

سه شنبه ---چهاردهم اسپند ماه

نمیدانم از کجا شییروب کنم .صییبح روز بعد از مالقات با پادشییاه ،با اولین کاالسییکه به
سمت مکان تاج سلطنتی راه افتادم.
بعد از حدود دو روز باالخره به شیهر مورد نظر رسییدیم .شیاه سیورن تاج را در یکی از
خانه های نزدیک روسیتا پنهان کرده بود .جایی که هیچکس تصیورش را نمیکرد تاج
سیلطنتی را در آنجا بیابد .خانه ای از فقیر ترین خانه ها که یکی از نگهبانان تاج آنجا
زندگی میکرد.
تاج را از او تحویل گرفته و سپس برای بازگشت به قصر آماده شدم ،اما به علت بارش
برف شیدید تصیمیم گرفتم تا صیبح صیبر کنم و دم دمای طلوب خورشیید دوباره به راه
بیفتم .حال شییب را در کنار آتش و در انتظار روشیینی هوا نشییسییتهام .به امید اینکه
سالم به خانه برگردیم.

نوشته ها به اتمام رسید .آتوسا کتاب را ورق زد و گفت:
 -فکر کنم تموم شد.

سنام کتاب را از دست آتوسا گرفت و گفت:
 همین؟! این امکان نداره .نوشیته های خط خورده خیلی بیشیتر از این چندخط بود .باید بیشتر باشه.
سیینام تمام صییفحات کتاب را وارسییی کرد اما غیر از امواجی که در اثر تکان خوردن
ورقه ها روی آنها ایجاد میشییید ،چیزی مشیییاهده نکرد .دوباره تفکراتش را روی تاج
متمرکز کرد .به کتاب جهانگرد و نوشیته های پاک شیده فکر کرد و سیپس انگشیتش را
روی کتاب گذاشیییت .ناگهان تمام بدنش از شیییدت درد به خود پیچید .چشیییمانش
سییاهی رفت و در چشیمی به هم زدن انگار که وارد دنیای جدیدی شیده باشید همه
چیز محو شد.
چشمانش باز شد .در یک لحظه خودش را در حال عبور از حیاطی دید که پوشیده از
برف بود .دسیتش را روی سیرش گرفته بود و با سیرعت رد میشید .ناگهان گلوله برفی
به سرش برخورد کرد و صدای بچه گانه ای با شرمندگی گفت" :معذرت میخوام"...
همه جا تاریک شید و با نور مالیم شیمعی که روی میز بود روشین شید .حال در اتاقی
مجلل با میزی پر از غذا نشیسیته بود .دسیتش را روی دسیت پیرمردی که رو به رویش
نشسته بود گذاشته بود .پیر مرد لبخندی زد و گفت" :ممنون"...
دوباره همه جا تاریک شید و با صیدای زنی روشین شید ...زنی با صدای لرزان و غم انگیز
که میگفت" :ولی تو قول دادی که دیگه جایی نمیری!"

حال همه جا تاریک شید .صیدای کشییده شیدن شیمشییر بلند شید .شیمشییری که سینام
فرو رفتن آن را در سیینه اش احسیاس میکرد .او در حالی که فریاد میزد ،دسیتش را از
روی کتاب برداشیت و روی زمین افتاد .کتاب نیز با جدا شیدن دسیت سینام با صیدای
مهیبی همانند صدای باز شدنش ،بسته شد.

آتوسیا با سیرعت آبی را روی دسیت سینام ریخت و دسیتش را باال نگه داشیت .پارمیس با
نگرانی فریاد زد:
 سنام! حالت خوبه؟! خوبم .چیزی نیست .فقط خیلی درد داشت.آتوسا با جدیت گفت:
 من بهت گفتم نزدیک شدن به اون کتاب اصال درست نیست.سیپس کتاب را به قفسیه برگرداند .سینام با کمک پارمیس از روی زمین بلند شید .پس
از آن کابوس وحشیتناک کنترل کردن بدنش برایش سیخت شیده بود .سینام آرام میز
کنارش را گرفت و گفت:
 ولی من باید راز تاج رو بدونم.آتوسا با عصبانیت برگشت و فریاد زد:
 تو هیچ چیز برات مهم نیست .هیچ چیز! اصال متوجه نیستی االن توی چهوضعیت مهمی هستی .تو تنها امید این سرزمینی تا کشور رو از دست
افرادی که میخوان نابودش کنن نجات بدی! هیچ میدونی چند نفر از وقتی
که خبر زنده بودن تو رو شنیدن امیدشون رو به تو بستن؟ هیچ میدونی
اگه االن میمردی چقدر بد میشد؟

سینام همانطور که دسیتش را به میز تکیه داده بود ،سیعی میکرد پایش را روی زمین
اسیتوار کند .هنوز شیمشییری که بر سینه اش فرو رفته بود را احساس میکرد ،و صدای
دختر بچه که میخندید.

***

فصل هجدهم

مسابقه دوم (قلعه گاتا)

با گذشیت دو روز باالخره مسیابقه دوم فرا رسیید .سینام با اینکه هنوز نیاز به آموزش
داشت اما تقریبا شمشیر زنی و هنر مبارزه را از ارشان یاد گرفته بود.
روز شینبه 15 ،تیر روزی گرم و دلپذیر بود .با خورشییدی که به آرامی باال میامد و راه
را برای کاالسکه هایی که به سمت قصر گاتا میرفتند روشن میکرد.
از آنجا که قلعه گاتا جایی خطرناک به حسیاب می آمد ،هر شیرکت کننده میتوانسیت
برای عبور از آن سیییه نفر را بیا خود همراه کنید .بیا وجود گوش زد هیای اوتیانیا و
پیشیینهادهای او برای انتخاب سییه نفر از بهترین مبارزان قصییر ،سیینام دوسییتانش را
انتخاب کرد که هرچند عصیبانیت اوتانا را به همراه داشیت ،اما در نهایت با آن موافقت
کرد.
کاالسیکه ها آرام به طرف قلعه حرکت میکردند .هرچه که به قلعه نزدیک تر میشیدند،
رد های به جا مانده از شیعله های آتشیی که چهارده سیال پیش همه را از آنجا فراری
داده بود ،با درختان بی جان خاکسیتری نمایان میشید .سینام آرام سیرش را از کاالسیکه
بیرون برده بود تا قلعه گاتا را ببیند.

با گذر زمان و کنار رفتن درختان و کوه ها ،قلعه سیییاه گاتا ظاهر شیید .برخالف قلعه
دییاکو کیه در نور خورشییییید مییدرخشییییید ،قلعیه گیاتیا نور را در خود میبلعیید و از بین
میبرد.
روی برج هیای آن ،خزه هیا و گییاهیان بیه بیاال راه پییدا کرده بودنید و بیا رطوبیت بیاران و
درییاچیه آن نزدیکی جیان میگرفتنید .دیوار بزرگی کیه روزی از قصیییر محیافظیت میکرد،
حال با شکلی ترسناک و دلگیر از بین میرفت.
سنام سرش را به داخل کاالسکه برگرداند .پارمیس و دارمان از اینکه کنار هم نشسته
بودند اصیال خوشیحال نبودند .هردو دسیتی زیر چانه گذاشیته و پنجره کنارشیان را نگاه
میکردند .آتوسا که کنار سنام نشسته بود با لحنی لطیف گفت:
 هرچقدر که نزدیک تر میبینمتون ،بیشتر به شباهتتون پی میبرم.سپس خندید و به سنام تنه زد تا حرف های او را تایید کند .سنام هم با لبخندی
حرف های او را تایید کرد .پارمیس و دارمان نگاه نفرت انگیزی به هم کردند و یک
صدا گفتند" :اصال!!"
کاالسیکه ها در جلوی دروازه قصیر متوقف و همه از آن پیاده شیدند .حال قلعه گاتا با
آن عظمیت و بزرگی روبه روی آنهیا قرار داشیییت .در بین دو کوه بزرگ که هرکسیییی
نمیتوانست آنجا را پیدا کند.
برخالف مسییابقه اول که خیلی ها در آن شییرکت کرده بودند ،در مسییابقه دوم غیر از
خانواده های سیلطنتی ،مسیئوالن مهم کشیور و برگزار کنندگان مسیابقه کس دیگری
به آنجا نیامده بود .البته با حضور والدین شرکت کنندگان که حضور آنها الزامی بود.
هر شیرکت کننده برای شیروب مسیابقه می بایسیت کنار یکی از اعضیای خانواده خود
مسیابقه را آغاز کند .این رسیم ورود به قلعه تاریکی بود تا روح سیرپرسیتانشیان از آنها
محافظت کنند.

از انجا که آتوسییا اعضییای خانواده ای نداشییت ،اوتانا به عنوان سییرپرسییت او کنار او
ایسیتاد .اوتانا با همان لباس های تیره و زیبای همیشیگی اش ،تفاوت چندانی با ظاهر
تیره آتوسا نداشت .همانند یک مادر و دختر زیبا!
چندی بعد ،پارمیس درحالی که از شییوق باال پایین میپرید و فریاد میزد" :اون مامان
بابای منن!" ،به زن و مردی که با لباس های گران بها به آنها نزدیک میشیدند اشیاره
کرد .از نوب راه رفتنشان مشخص بود که از خانواده اشرافی اصیلی هستند! با غرور بی
حد و اندازه ای که سنام از آن متنفر بود.
مرد قدی بلند و هیکلی ورزیده و دهنی کج داشییت و زن ،چهره ی لطیفی مانند ابر.
گرچه چهره بی مهرشییان از سیینگ سییرد تر بود ،اما همین که حضییور داشییتند برای
پارمیس خوشایند بود.
مرد با ابرو های کلفتش اخمی کرد و گفت:
 این چه وضییعیه واسییه خودت درسییت کردی؟ حداقل لباس یاتوکها رودرست تنت میکردی!
پارمیس سرش را پایین انداخت .زن با مهربانی رو به شوهرش گفت:
 بهش ایراد نگیر .اون فقط ییه بچسیییت .نمییدونیه هنوز چطوری بیایید آدابخانواده اشرافی رو رعایت کنه!
سیینام آنها را ندیده و نمیشییناخت ،اما از همان نگاه اول حس خوبی نسییبت به آنها
نداشیت! مرد با چهره بی رمق و عصیبانی به سینام نگاه کرد .با آن ته ریش جو گندمی
و چشیمانی که مانند حیوانی درنده تیز بودند .ظاهرا حس تنفر بین آنها مشیترک بود.
مرد تفی روی زمین انداخت و بعد از اینکه پایش را روی آن کشیید از آنجا رفت .مادر
پارمیس هم به عنوان سیییرپرسیییت او در مسیییابقیه ،کنیار دخترش که او را بین همیه
خجالت زده کرده بود ایستاد.

مدتی نگذشیته بود که مردی با سیرو وضیع ژولیده و لباس های کهنه و درب و داغان
ماهیگیران ،با ریشی بلند و خاکستری ،ظاهر شد .چنان با دقت به اطراف نگاه میکرد
که انگار دنبال کس مهمی میگردد! دارمان فریاد زد:

 بابا!مرد با دیدن دارمان فریادی از سییر خوشییحالی سییر داد و او را در آغوش گرفت .او را
دور خودش چرخاند و سپس آخ و اوخ کنان کمرش را گرفت:
 خیلی وقتیه نیدییدمیت پسیییرم! چقیدر بزرگ شیییدی .اون کتیابی کیه دربیارهساخت ابزار برات فرستادم رو خوندی؟
دارمان سری تکان داد و پاس داد:
 آره واقعا به دردم خورد .خیلی ممنون!مرد عاشیقانه دسیت به سیر و صیورت پسیرش میکشیید! او بر خالف خانواده پارمیس با
ظاهر اشرافی ،از رفتارش اشرافیت میبارید ،و چقدر ارزشمندتر بود!
پس از پدر دارمان ،پادشیاه همراه با ارشیان از سیمت جمعی از رجال جلو آمد .همه سیر
تعظیم خم کردند .پادشیاه در حالی که عصیایش را به سیمت سینام و دوسیتانش گرفته
بود ،گفت:
 به شیما افتخار میکنم! به تک تک شیما که با شیجاعت جلوی من ایسیتادهاید و آماده مقابله با هر چیزی هسیتید .بی شیک شیما آینده این کشیور و
نور این سرزمینید.
سیپس نفس عمیقی کشیید و با لبخندی که چروک های صیورتش را بیشیتر از پیش
نمایان میکرد ،خندید .ارشان از پادشاه پرسید:
 -شما میتونید پیشش باشید؟

پادشاه سری تکان داد و پاس داد:
 هیچوقت از این بهتر نبودم .باعث افتخارمه که پیشش باشم.ارشان بعد از اینکه برای سنام آرزوی موفقیت کرد به جایگاهش در بین پهلوان ها
برگشت .دیگر چیزی تا شروب شدن مسابقه نمانده بود.
کمی آن طرف تر ،هومان همراه با دختری با لباس یاتوک ها به نام آترا و دو برادر با
لباس رزم که نامشان فراعون و اشاد بود ایستاده بود .آترا دختری با موهای بلند مشکلی
و چشمانی رنگی ،فرزند نماینده شورا و همچنین فراعون و اشاد فرزند یکی از پهلوان
های وابسته به تهمورس بودند.
پودینه درحالی که موهایش را دور سرش بافته بود ،با شادی و نشاط دستش را روی
شانه دخترش قرار داده بود .برخالف برادرش تهمورس که با جدیت و خشم همیشگی
اش کنار پسرش ایستاده بود .نماینده دیگر هم که دستش را روی شانه دو پسرش
گذاشته بود فرقی با تهمورس نداشت .مردی با موهای بلند و خشمی عمیق.
شیپور به صدا در آمد .فرامین دوان دوان بر روی کاالسکه ای رفت و فریاد زد:
 خانم ها و آقایان! بنده خدمتگزار مورد اعتماد شاه و قصر ،با افتخار آغازمسابقه دوم را اعالم میکنم .همانطور که از قوانین مسابقه پیداست ،مبارزه
آزاد است .بدین معنا که هنگام ورود شما به قلعه هر اتفاقی میتواند رخ
دهد .در قصر زندگی ،جنگ و مرگ را تجربه میکنید و از آن عبور میکنید.
اولین کسی که از دروازه پشتی قصر خارج شود ،برنده این مسابقه خواهد
شد .از آنجایی که مسیر قلعه پیچیده است و پیدا کردن دروازه دشوار،
حیوانات راهنما در اختیار شرکت کننده ها قرار خواهند گرفت تا مسیر
درست را به آنها نشان دهند .بدانید پشت هر بردی ،باختی است و کلید

گذر از مشکالت ،همکاری! کنار هم باشید ،از هم محافظت و از موانع عبور
کنید .براتون آرزوی موفقیت و سالمتی دارم.
پس از سیییخنرانی فرامین ،دیو هیا دو حیوان راهنمیا را کیه درون دو تکوک خوابییده
بودند ،آوردند .حیوانات راهنما در حقیقت موجوداتی خالی از بعد جسییمانی بودند .به
طوری که به شیکل هاله ای از نور ،میتوانسیتند از بین اشییا عبور کنند .این حیوانات
بیامزه و کوچیک در تکوک هیای قیدیمی زنیدگی میکردنید و بیا تکیان دادن آنهیا ،بیرون
می آمدند.
سینام تکوک را که درحقیقت جامی با سیر شییر و بدنی طالیی بود از دیو گرفت و آن
را وارونه و به پشیت آن ضیربه زد .با ضیربه او ،خرگوشیی نورانی آبی رنگی جسیتان از
داخل تکوک به بیرون پریده و دور او شروب به چرخیدن کرد.
هومیان همیاننید سییینیام تکوکاش را که سیییر گوزن بود ،وارونه تکیان داد .از داخل آن
مارمولکی سیبز رنگ بیرون پرید و برعکس خرگوش که باال و پایین میپرید ،ایسیتاده
و به اطراف نگاه میکرد.
فرامین بار دیگر صدایش را صاف کرد و گفت:
 حال مسابقه با صدای زنگ آغاز خواهد شد.دیوی که با کاله قرمز کوچکش کنار زنگ طالیی بزرگ بین جمعیت ایستاده بود،
چکشش را باال برده و با تمام قدرت به زنگ زد.
زنگ به صیدا در آمد و مسیابقه دوم آغاز شید! دو حیوان راهنما با شینیدن صیدای زنگ
با سرعت به سمت قلعه حرکت کردند .در پی آنها شرکت کنندگان حرکت کردند.
هومان و سینام پا به پای هم از دروازه قلعه عبور کرده وارد حیاط قصیر شیدند .جایی
که کالغ ها غار غار کنان از شییاخه ای به شییاخه دیگر میپریدند و از باال مسییابقه را
تماشا میکردند.

با اینکه هومان مبارز قهاری بود اما در دویدن به پای سییینام نمیرسیییید! او که برای
برنده شیدن در مسیابقه از هیچ کاری امتناب نمیکرد ،دسیت سینام را گرفته و او را عقب
کشیید .سینام که تعادلش را از دسیت داده بود با گرفتن قسیمتی از لباس مبارزه هومان
او را با خود به زمین زد.
زمین خوردن آنها درگیری بزرگی بین اعضای گروهشان به وجود آورد .آترا با حرکت
دستش از راست به چپ آتوسا را به زمین انداخت .آتوسا دستش را روی زمین گذاشته
و با خواندن وردی زیر لب ،زمین زیر پای آترا را به گل تبدیل کرد .پای آترا درون گل
گیر کرده و به زمین افتاد .اما سریع بلند شده و با تکان دوباره دستش آتوسا را به
درخت بست .طوری که شاخه های درخت او را محکم گرفته و نگه داشته بودند.
کمی آن طرف تر اشییاد به پارمیس تنه زد .دارمان فریاد زنان بر سییر اشییاد پرید اما
قدرت و هیکل اشییاد که چند برابر دارمان بود ،او را مانند موش روی زمین پرت کرد.
پارمیس فریاد زد" :ولش کن!" سپس به منظور اجرای جادو دستش را به طرف اشاد
مشیت کرد .شیمشییر اشیاد چرخید و به سیمت صیورت او حرکت کرد ،به طوری که اگر
اشاد با تمام قدرتش شمشیر را نگرفته بود ،صورتش شکافته میشد.
از طرف دیگر فراعون برای نجیات اشیییاد ،دسیییت پیارمیس را گرفتیه و او را بیه کنیاری
انداخت.
سینام از روی زمین بلند شید .حاال او و هومان روبه روی هم قرار داشیتند .چشیم در
چشم  ...مانند دو گرگ که برای محافظت از سرزمینشان به هم غرش میکنند!
سنام شمشیرش را کشید .دستانش عرق کرده بودند .هومان خندید و گفت:
 تو هنوز آماده مبارزه نیستی .ضعیف و بدون تجربه! من نمیخوام با تو مبارزهکنم .اما مجبورم.

صییدای حرکت سییریع و خشیین شییمشیییر هومان در هوا پیچید .شییمشیییر ها به هم
خوردند .دوباره ،دوباره و دوباره! صیییدای برخورد آنهیا در گوش ها میپیچید .صیییدایی
مخلوطی از خشیم و ترس ...خشیمی از جنس پادشیاهی که به جایگاهش حمله شیده
بود و ترس ملکه ای که نگران دوستانش بود.
شیمشییر ها باچنان قدرتی به هم برخورد میکردند که در اثر آن مچ دسیت قوی ترین
مرد ها هم کبود میشید .سینام عقب کشییده و دسیتش را که از آن خون جاری میشید
گرفت.
هومان شیمشییرش را زیر گلوی سینام گذاشیت .سینام تیزی شیمشییر را به خوبی روی
گلویش احسیاس میکرد .و خون گرمی که از دسیتش روی زمین چکه میکرد .هومان
گفت:
 تو دختر بیچاره ای هستی .از وقتی به دنیا اومدی خانواده ای نداشتی .حاالهم نداری! فقط داری به نفع کسایی میجنگی که کوچک ترین اهمیتی به
تو نمیدن .دختری که اگر موهای دورنگ نداشت هنوزکلفتی میکرد .چند
نفر توی این سرزمین هستن که مثل تو زندگی میکنن؟ چند نفرشون مثل
تو شانس اینو دارن که از خانواده سلطنتی باشن؟
سپس در انتظار جوابی از طرف سنام ساکت شد .خشم وجودش را پر کرده بود .سنام
سرش را پایین انداخت.
 همونطور که پیشبینی میکردم جوابی براش نداری.سیپس شیمشییرش را از زیر گلوی سینام برداشیت و همراه با بقیه اعضیای گروهش راهی
قلعه شید .سینام خون روی دسیتش را پاک کرد .ناگهان نگاهش به دوسیتانش افتاد که
چطور هرکدام به گوشیییه ای افتاده بودند .دارمان و پارمیس روی زمین و آتوسیییا به

درخت بسییته شییده بود .دارمان با درماندگی از جایش بلند شیید .پارمیس با نگرانی
پیش دارمان رفت و با صدای دلسوزانه ای پرسید:
 حالت خوبه؟دارمان لبخندی زد و سری تکان داد .آتوسا سرفه ای کرد و گفت:
 اگه عشق بازیتون تموم شد ...منو از این درخت پایین بیارید!!!!پارمیس و دارمان به سیرعت آتوسیا را از درخت آزاد کردند .سینام با درماندگی به در
قصیر نگاه میکرد جاییکه هومان و بقیه وارد میشیدند .آتوسیا در حالی که خاک روی
لباسش را میگرفت گفت:
 چرا منتظری؟ باید سریع بریم داخل .حالت خوبه؟سنام انگار که ناگهان به خودش آمده باشد سری تکان داد و گفت:
 آره خوبم .بهتره سریع بریم.سپس هر چهار نفر به دنبال خرگوش راهنما وارد قصر شدند.
سییینیام آن موقع بیا زخمی بزرگ روبرو بود .زخمی کیه هومیان بیه او زده بود ...نیه بیا
شمشیر ،بلکه با سخنانی که از هر شمشیری تیز تر بودند.
***

مجسمه اول :روناک

قلعه گاتا جای بسیییار مرموزی بود .داخل قلعه غیر از خزه ها و بوته های سییبزی که
در کنار سینگ ها و فرش های سیوخته رشید کرده بودند ،رنگ دیگری وجود نداشیت.
آتش قالی ها ،تابلو ها و تمام وسایل چوبی مانند میزها و صندلیها را سوزانده بود.
در ورودی قلعه سیالن بزرگی قرار داشیت که تقریبا به بیشیتر جاهای قصیر متصیل بود.
با سیتون های خاکسیتریای که هنوز با گذشیت سیال ها پا برجا مانده بودند .زمین و
دیوار های آن از سینگ مرمر درسیت شیده بودند .در ادامه سیالن پله های بزرگی به
سیمت باال قرار داشیت و بعد از گذشیت چند قدم به ورودی دیگری میرسیید که کامال
تخریب شده بود .خرگوش راهنما از پله ها باال رفته و از بین آوارها وارد راهرو شد.
سینام به داخل حفره نگاه کرد .از شیاخه های شیکسیته داخل راهرو مشیخص بود که
قبل از آنها هومان و دوسیتانش از آن جا عبور کرده و آن را خراب کرده بودند .سینام
با کمک دارمان آوارها را کنار زد و همراه با بقیه وارد راهرو شد.
بوی نم همه جا را گرفته بود .تنها روشینایی آنجا نوری بود که خرگوش راهنما هنگام
عبور از خود درست میکرد .آتوسا غرغرکنان گفت:
 میشه انقدر به من نچسبی؟ پات رفت روی پام.پارمیس مظلومانه گفت" :وای ببخشیییید این تویی؟" و پایش را از روی پای آتوسیییا
برداشت.

در قلعیه پر بود از موش هیایی کیه بیه این طرف و آنطرف حرکیت میکردنید و بعضیییی
مواقع با پررویی تمام جلو می آمدند .اما سینام آنقدر ذهنش درگیر مسیابقه بود که به
سختی میشد گفت متوجه آنها شده باشد.
انتهای راهرو به مکانی سیرسیبز میرسیید که سیقفی نداشیت .جایی که به نظر میرسیید
سییال ها پیش برای باغبانی از آن اسییتفاده میشییده اسییت با گلدان های شییکسییته و
سیکوهایی که گیاهان به شیکل منظمی روی آن رشید کرده بودند .نظمی که به هیچ
عنوان عادی نمی آمد! انگار شخصی در آنجا به گیاهان رسیدگی میکند! به آن ها آب
میدهد و شاخه ها را مرتب میکند!
در بین بوته ها و گلدان ها مجسییمه ی زنی با موهایی بلند قرار داشییت که به سییقف
خیره شییده و دسییتش را زیر چانه اش گذاشییته بود .زن تقریبا میان سییال با لباس
زیبیایی که به طرز شیییگفیت انگیزی با جزئیات خارقالعیاده و باورنکردنی روی سییینیگ
حکاکی شده بود .هنری که حتی از بهترین حکاک ها هم بر نمیامد.
در انتهای این باغ کوچک و زیبا ،سییه مسیییر وجود داشییت که هرکدام به قسییمت
مختلفی از قصر میرسید .هیچ مشخصه ای از خرگوش راهنما وجود نداشت که بدانند
از کدام یک از مسیر ها بروند .سنام با نگرانی پرسید:
 حاال از کدوم مسییر بریم؟ نباید گم بشییم ...اگه مسییر و پیدا نکنیم ...بایدپیدا کنیم ...باید مسیر اصلی رو پیدا کنیم!
سییپس با سییرعت درون مسیییر ها سییرک کشییید .هیچ ردی از خرگوش راهنما باقی
نمانده بود.
دارمان درحالی که با شگفتی به مجسمه خیره شده بود گفت:
 خدای من! تاحاال مجسیییمه ای به این واقعی ندیده بودم .کسیییی که اینودرست کرده حتما خیلی ماهر بوده!

همان موقع سر زن چرخید و با پوزخند پاس داد:
 نظر لطفتونه!دارمان به عقب پرید .زن در تعجب رفتار دارمان ،به دیگران نگاهی انداخت و گفت:
 خیلی وقته کسی اینجا پا نگذاشته .معلوم هست امروز چه خبره؟ همینچند لحظه پیش یه عده از شما با عجله از اینجا عبور کردن .انگار اینجا
دعوت نامه ای چیزی بهتون دادن .شما اینجا چه کار میکنید؟ اینجا اصال
برای شما جای مناسبی نیست .بهتره همین االن برگردید.
و بعد دسییتش را زیر چانه اش گذاشییت و مثل قبل بی حرکت ماند .دارمان با ترس
پرسید:
 شما هم چیزی که من دیدم رو دیدید؟سنام به مجسمه نزدیک شد و پرسید:
 شما کی هستید؟اخم های سنگی زن در هم رفت و گفت:
 من! ...من کی هسیتم؟ من روناکم .فکر میکردم همه داسیتان ما رو شینیدن!اینقدر زود مردم فراموش میکنن؟ آه ...زندگی توی بدن های سنگی خیلی
عیذاب آوره .من و بقییه راهنمیاهیای این قصیییریم! مسییییرهیا رو مثیل کف
دسیتمون میشیناسییم .اما به خاطر طلسیمی که شیدیم توی این بدن سینگی
گیر افتادهایم و نمیتونم از جامون تکان بخوریم.
پارمیس با تعجب پرسید:
 -چی؟ شما گفتید ...بقیه؟

روناک در حالی که آماده توضیح دادن بود ،ناگهان به خودش آمد و با خود زیر لب
شروب به صحبت کردن کرد" :نگو...نگو...اونا نباید بدونن ...نگو نگو" .بعد آهی کشید و
با عصبانیت سری تکان داد و فریاد زد:
 اه !.......خیلی خوب من نباید به شیما بگم اما سیه نفریم .غیر از من وهامانو سیادیار هسیتن .سیادیار مغرور ترین و خودخواه ترین آدم دنیاسیت! فکر
میکنه اون رئیسیییه .اون این قوانین مزخرف رو درسیییت کرده که نباید به
کسی چیزی بگیم .ولی من تنهام! چطور میتونم با کسی صحبت نکنم؟
و بعد دسیت به سیینه نشیسیت .اصیال از اینکه حرف زده بود خوشیحال نبود .آتوسیا با
کنجکاوی پرسید:
 چه چیزی رو نباید به کسی بگید؟روناک با حالت عصییبی با خودش شییروب به حرف زدن کرد .اما سییپس انگار که تازه
متوجه شد چه کاری میکند ،سریع ساکت شد .بعد با ناراحتی گفت:
 هرگز! میخواهید از زیر زبون من حرف بکشیید؟ چه طور جراءت میکنید باروناک بیچاره این کار رو بکنید؟
سنام قدمی جلو رفت و به چشمان سنگی اما زنده روناک نگاه کرد:
 ما فقط میخواسییتیم رد بشیییم .قصیید بدی نداشییتیم .اگه بیشییتر در اینجابمونیم از مسیییابقیه عقب میمونیم .خواهش میکنم کمکمون کنید! بهمون
بگین از کدوم مسیر باید بریم؟
روناک با جدیت انگشت سنگی اش را به طرف سنام نشانه گرفت و گفت:
 خوب گوش کن دختر خانم! اگه میخوای از قصیییر بری بیرون هرگز عجلهنکن .به عالمت ها دقت کن .این قصیر به اندازه کافی نفرین شیده هسیت تا

یه انسیان رو برای همیشیه توی خودش حبس کنه .تنها راه خروجش اینه
کیه هرگز عجلیه نکنی .بهتره از مسیییابقیاتیت درس بگیری تیا اینکیه ببری.
متوجه شدی؟
سیینام سییرش را پایین انداخت و به فکر فرو رفت .او فقط نمیخواسییت بقیه را نا امید
کند .روناک صاف ایستاد:
 حیاال شییید! بزار هرچقیدر کیه میخوان سیییریع بیدونید .اونیا عقیب میوفتن.خودشییون میفهمن! حاال اگه میخوایین از اینجا عبور کنین من مشییکلی
نیدارم ،ولی اگیه میخوایین مسییییر رو بهتون نشیییون بیدم ازتون ییه چیزی
میخوام .من سیال هاسیت توی این چهار دیواری سینگی تنها موندم و خیلی
وقتیه رنیگ چیزی رو نیدییدم .دوسیییت دارم دوبیاره رنیگ گیل رز قرمز بیا اون
گلبرگ های سیرخش رو ببینم!!!! آه ...اگه قول بدید بعد از مسیابقه برام یه
گل بیارید بهتون مسیر رو نشون میدم.
سنام با قاطعیت سرش را تکان داد:
 حتما! ما براتون میاریم .قول میدیم.روناک لبخندی زد و به مسیر دوم اشاره کرد:
 جایی که باید برید اونجاست .مراقب خودتون باشین.و سپس همه بعد از خداحافظی مختصری با روناک ،وارد مسیر شدند.
***

ادامه مسیر به پله های کوتاهی میرسید که به پایین راه داشتند .بعد از پله ها ،سالن
بزرگی قرار داشت که سقف سنگی آن متالشی شده و از هم باز شده بود .در پی آن
باران چاله های آبی روی زمین بوجود آورده بود که خانه بسیاری از مار ها و مارمولک
ها شده بود .مار ها زیر سنگ ها در کمین موش هایی بودند که برای آب خوردن می
آمدند و مارمولک ها روی دیوار راه میرفتند و دنبال حشرات میگشتند.
آن جا بود که خرگوش راهنما بعد از آن همه مدت باالخره پیدایش شد .شاد و شنگول
درحالی که با پروانه ی آبی رنگی بازی میکرد و باال و پایین میپرید .خرگوش با دیدن
سنام ،دور او چرخی زد و به طرف دری که در انتهای سالن قرار داشت حرکت کرد.
همه به دنبال خرگوش راهنما به سمت در دویدند .سنام همزمان با دویدن به سمت
در مارهایی که از جلوی پایش کنار میرفتند را مشاهده میکرد .چیزی به رسیدن آنها
به در نمانده بود که ناگهان تیری به شانه سنام برخورد و او را به زمین انداخت.
هومان که با گروهش از پشت آوار های سالن بیرون می آمد ،کمانش را کنار گذاشت.
پارمیس آرام دست سنام را گرفت((:سنام!حالت خوبه؟!))
 خوبم چیزیم نشد .به لباسم خورد.و سپس تیر را از لباسش بیرون کشید .حال دو گروه در برابر هم قرار گرفته بودند،
چشم در چشم هم ...شمشیر ها آماده و انگشتر ها میدرخشیدند ...نبرد در گرفت!
فراعون فریاد زنان شمشیرش را در هوا تکان میداد و جلو میامد .دارمان با ضربه
شمشیر او را کنار زد .فراعون قدمی عقب رفته و دستش را روی صورتش گذاشت.
خون روی دستش جاری شد .خشم درونش شعله ور شد .او غرش کنان جلو آمده و
با دو ضربه محکم شمشیر و یک مشت دارمان را نقش زمین کرد.
در طرف دیگر آتوسا با استفاده از جادو و جمع آوری آب های درون چاله ها ،آترا و
اشاد را به دیوار کوبید و پارمیس با فوتی از بین دستانش آب را تبدیل به ی کرد.

هومان بالفاصله به سنام حمله کرد .سنام هم همانطور که ارشان به او آموخته بود در
برابر ضربه های کشنده شمشیر هومان از خود دفاب میکرد .صدای شمشیرها ،نفس
نفس ها و غرش ها سالن را برداشته بود.
آترا دستش را آزاد کرده و آرام روی ی گذاشت .انگشتر زرد رنگش درخشید و ی را
ذوب کرد .آتوسا بار دیگر آب ها را جمع کرده و به سمت آترا پرتاب کرد ،اما آترا این
بار با خواندن وردی ذرات آب را به بخار تبدیل کرد.
سپس اشاد آتوسا را به زمین زد و شمشیرش را زیر گلوی او برد .پارمیس با خواندن
وردی شمشیر اشاد را از دستش پرت کرد .سپس آتوسا با لگدی اشاد را به عقب هول
داد .اما با قدرت جادوی آترا هر دو با بادی سهمگین به ستون های سالن خوردند.
فراع ون در حالی که دارمان را از لباسش گرفته بود دور خودش چرخانده و او را به
یکی از سنگ ها کوبید .دارمان بیچاره در حالی که میلنگید از روی زمین بلند شده و
مشتش را به سمت فراعون برد اما با ضربه محکم مشت او به شکمش دوباره به زمین
خورد.
در طرف دیگر ،سنام که نمیتوانست جلوی ضربات قوی هومان مقاومت کند ،با هر
ضربه او به عقب پرت میشد .هومان فریاد زد:
 فکر نمیکنی کافیه؟ تا همین جاشم خیلی جلو اومدی .وقتشه بکشی کنار.سنام شمشیرش را مدام به شمشیر هومان میزد و جلوی ضربات او را میگرفت .درد
در دستانش میپیچید .سنام سه بار ضربه او را دفع کرد و برای بار چهارم خودش را
عقب کشید .شمشیر هومان به چوبی که از بین آواره ها بیرون زده بود برخورد کرده
و آن را نصف کرد.
 وقتشه قبول کنی که دیگه دختر این خانواده نیستی .کنار بکش .تو نمیتونیپیروز بشی.

سنام نفس نفس زنان پایش را عوض کرد .قلبش آنقدر سریع میتپید که نبضش را در
گوش هایش احساس میکرد .خستگی تمام وجودش را فرا گرفته بود .تا کی میتوانست
ضربات کشنده او را تحمل کند؟ او مدام و مدام شمشیر میکشید اما با هربار شمشیر
کشیدن خسته ترو ضعیف تر میشد .هومان شمشیر سنام را کنار زده و با لگدی به دل
سنام او را به سنگ ها کوبید .آنقدر قوی که سنام احساس کرد کمرش شکسته است.
هومان فریاد زد:
 این بود همون دختری که توی پیشگویی اومده بود؟ همش همین بود؟چطوری میخوای جلوی پادشاه تاریکی ،کسی که یک لشگر رو از بین برد
و خانوادت رو کشت مقابله کنی؟ تو اون دختر توی پیشگویی نیستی!
سنام با درماندگی به چشمان خشمگین هومان نگاه کرد .او راست میگفت .سنام یک
ملکه نبود .او فقط همان دختر عادی و کلفت خانه ای بود که هر روز صبح باید وسایل
را گردگیری و غذا درست میکرد .سنام این را خوب میدانست اما سعی میکرد
فراموشش کند .چطور؟ او هرگز نمیتوانست از چیزی که بود فرار کند.
هومان رویش را برگردانده و همراه با دوستانش از در عبور کردند .آتوسا درحالی که از
جا بلند شده بود با باور قوی گفت:
 خیلی خوب زود باشید .باید ادامه بدیم .شاید اونا از ما قوی تر باشن ولیما سریع تریم .میتونیم ببریم.
در آن موقع همه از جایشان بلند شده بودند جز سنام که کنار سنگ نشسته و سرش
را پایین انداخته بود .آتوسا به طرف او رفت:
 سنام؟سنام صورتش را باال آورد:

 اون راست میگه .من اصال خانواده ای ندارم آتوسا ...من اون دختر تویپیشگویی نیستم.
هم زمان با بیان کلمات ،چشمانش از اشک برق میزد .آتوسا با نگاه دلسوزانه ای جلو
رفت و درحالی که دستش را روی شانه سنام گذاشت گفت:
 معلومه که خانواده داری این چه حرفیه؟ اهمیتی نداره که اسمت تویپیشگویی اومده یا نه .این اهمیت داره که تو قراره این مسابقه رو ببری و
جلوی اونا بایستی.
سنام سرش را پایین انداخت .دیگر نمیخواست ادامه دهد .او نمیخواست همه را ناامید
کند .و از همه مهم تر نمیخواست به خانه تنهایی اش برگردد و دوستانش را از دست
بدهد .آتوسا با جدیت شمشیر سنام را به دستش داد و گفت:
 هنوز وقت داریم بهشون برسیم .فقط ادامه بده.سنام سری تکان داد و بلند شد.
***

مجسمه دوم :وهامان

پس از درگیری بزرگ در قصر ،همه به دنبال خرگوش راهنما از در سالن عبور کردند.
ادامه مسیر به کالس های معجون سازی در راست و شمشیر سازی در سمت چپ
میرسید که به کل تخریب شده بودند.
خرگوش راهنما پس از پشت سر گذاشتن کالس ها ،از دو راهی ای که در انتهای
راهرو قرار داشت به مسیر سمت راست قدم گذاشت .بدون کوچک ترین شک و
تردیدی.
پارمیس که تمام طول مدت پا به پای بقیه میدوید ،نفس زنان ایستاد و گفت:
 دیگه ...نمیتونم ...خواهش میکنم یه ذره استراحت کنیم.آتوسا آهی کشید و گفت:
 باید سریع بریم .وقت برای استراحت نداریم. فقط ...چند گاه...آتوسا آهی کشید و دست به سینه ایستاد .سنام با نگرانی به خرگوش راهنما که در
راهروی راست منتظر آنها نشسته بود نگاه کرد .ظاهرا دیگر توجهش به مسابقه جلب
شده و بدون آنها مسیر را ادامه نمیداد.

سنام با خیال آسوده نفس راحتی کشید .ناگهان شیءی در راهروی سمت چپ تکان
خورده و توجه سنام را به خودش جلب کرد .آن شیء پر سیمرغ بود که روی زمین
افتاده بود.
روی دیوار راهروی سمت راست نوشته شده بود' :انبار' و روی دیوار راهروی سمت
چپ هم کلمه' :سالن غذاخوری' هک شده بود .سنام با سردرگمی به پر و سپس به
خرگوش راهنما نگاه کرد .هرکدام با دو مسیر متفاوت...
آتوسا گفت:
 خیلی خوب وقتشه که دیگه حرکت کنیم.همه راه افتادند ،غیر از سنام که جلوی دوراهی ایستاده بود .آتوسا با تعجب نگاهی به
او انداخت و گفت:
 داری به چی نگاه میکنی؟ زود باش بیا بریم .خرگوش راهنما از این طرفرفته.
و به مسیر دیگر اشاره کرد .سنام هیچ تکانی نخورد .پر سیمرغ همراه با باد در جهت
مسیر حرکت کرد .سنام گفت:
 اون ازم میخواد که از اون سمت برم.آتوسا دوباره به راهروی خالی نگاه کرد .هیچ چیز آنجا نبود .پارمیس با تعجب پرسید:
"کی؟" سنام پاس داد" :سیمرغ"...
دارمان با چهره ای سرشار از کنجکاوی و تعجب پرسید" :سیمرغ؟!" پارمیس رو به او
برگشت" :آره ...سنام میتونه اونارو ببینه".
آتوسا پرسید:
 -حاال میخوای چیکار کنی؟

 اون هیچوقت مسیر اشتباه رو به من نشون نداده. اگه اشتباه کنی چی؟ اگه واقعا اونی نباشه که فکرشو میکنی .خرگوشراهنما از مسیر دیگه ای رفته .قرار بود ما دنبالش بریم .اگه اینجا گم بشیم
دیگه نمیتونیم مسابقه رو ببریم!
سنام دوباره به مسیر سمت راست نگاه کرد .خرگوش راهنما با آن چهره بامزه و دماغ
کوچکش منتظر آنها بود .سنام سری از روی سرگردانی تکان داد:
 نمیتونم نادیده بگیرمش .حتما چیزی هست که میخواد بهم نشون بده.نمیتونم ولش کنم ،حتی اگه مسیر اشتباهی رو نشون بده.
برای دیگران دشوار بود تا دنبال چیزی بروند که نمیدیدند ،اما به سنام اعتماد داشتند
و بدین ترتیب همه به دنبال سنام راه افتادند.
***
ادامه راه به طبق نوشته های روی دیوار ،به سالن غذا خوری قصر میرسید .جایی با
میز های سنگی و فضای دلگیر .لوستری از جنس طال که به نظر میرسید سال هاست
بر زنجیر های آهنین سقف آویزان مانده بود و رنگ زندگی را به خود ندیده بود .نور
کمرنگ خورشید از نورگیری که روی سقف قرار داشت داخل را روشن میکرد.
همچنین در انتهای سالن ،مجسمه بزرگ مرد چاغی قرار داشت که با گونه های تپل
و سر کچلش ،روی تخته سنگی ایستاده بود و در حالی که کتابی در دست داشت،
گنجشک سنگی کف دستش را نوازش میکرد.
پر سیمرغ پس از ورود به سالن ناگهان غیبش زد .در سالنی به آن بزرگی ،تنها چیزی
که توجه آدم را به خودش جلب میکرد ،جدا از فضای ترسناکی که داشت ،مجسمه
آن مرد بود که با توجه به دیدن روناک در اول مسابقه ،به اهمیت آن اضافه میکرد.
سنام در حالی که مجسمه را از دور برانداز میکرد ،گفت:

 حتما چیزی که میخواست نشون بده اون بود .روناک راست گفته بود کهمجسمه های دیگه هم هستن.
آتوسا غرغرکنان گفت:
 ولی اون مجسمه خیلی بزرگ و وحشی به نظر میاد .خودت به قیافش نگاهکن! اگه بهت آسیب بزنه چی؟
آتوسا راست میگفت .با اینکه آن مرد در حالی نوازش پرنده سنگی بود اما هیکلی
بزرگ و دستانی پهن داشت .بازوانی ورزیده و بزرگ که میتوانستند یک خرس را خفه
کنند .سنام خیلی آهسته گفت:
 این تنها راهمونه! اگه سیمرغ خواسته که با اون صحبت کنیم پس حتماهیچ خطری نداره.
آتوسا آهی کشید و عقب ایستاد .حتی پارمیس و دارمان هم قدمی عقب رفتند .سنام
نفس عمیقی کشید و جلو رفت .هرچقدر که به مجسمه نزدیک تر میشد قلبش تند
تر میتپید .او در چند قدمی مجسمه ایستاده و به عقب نگاه کرد.
دارمان ،آتوسا و پارمیس پشت یکی از میز ها با شش چشم گنده او را زیر نظر داشتند.
سنام صورتش را برگردانده و نگاه دیگری به چهره مجسمه انداخت .چروک ها و زخم
های روی صورت مرد از نزدیک ترسناک تر به نظر میرسیدند .سنام صدایش را صاف
کرد و خیلی مودبانه گفت:
 اهم ...ببخشید آقا .آقا؟...مرد هیچ تکانی نخورد .پارمیس خیلی آهسته گفت:
 -وای االن سنام رو میزنه!

چهره مرد مستقیم به پرنده سنگی نگاه میکرد .سنام بارها و بارها او را صدا زد اما مرد
هیچ تکانی نخورد .آتوسا گفت:
 شاید فقط یه مجسمست .نباید وقت و تلف میکردیم .باید همین االنبرگردیم به راهروی قبلی.
سنام دیگر ناامید شده بود .سیمرغ چرا او را اینجا کشانده بود؟ او سری تکان داد و
صورتش را برگرداند .ناگهان از کنار چشمش چیزی تکان خورد .دوباره به مجسمه
چشم دوخت .تکانی که دیده بود از طرف پرنده ی سنگی بود.
پرنده بی حرکت ایستاده بود اما حالت صورتش تغییر کرده بود .حاال به جای اینگه
سرش مستقیم به سمت باال باشد مقداری چرخیده بود و دمش را پایین داده بود.
سنام جلوتر رفت تا بهتر ببیند .آتوسا به سمت سنام قدمی برداشت:
 سنام بیا بریم .داری چیکار میکنی؟سنام دستش را جلو برد تا پرنده را لمس کند .به محض نزدیک شدن دست سنام،
پرنده پر زد و البه الی سوراخ های سقف پنهان شد .مرد آهی کشید و گفت:

 اه ...ترسوندیش! خیلی طول کشید تا بتونم باهاش دوست بشم .واندو!!...برگرد چیزی نیست!
سنام از ترس به حرف افتادن مجسمه از پشت به عقب افتاد .مرد آهی کشید و با
ناراحتی سرش را پایین انداخت .بعد به سنام و بعد به آتوسا و پارمیس نگاه کرد.
دارمان و پارمیس پشت آتوسا پنهان شده بودند و به مجسمه نگاه میکردند .مرد رو به
سنام برگشت و با تعجب پرسید:
 -شما دیگه کی هستید؟ بزار کمکت کنم از روی زمین بلند بشی دختر خانم.

مرد با دستان سنگی و سرد و قدرتمندش سنام را گرفته و او را بلند کرد .سنام با
وحشت عقب رفت و شمشیرش را از غالف در آورد .مرد درحالی که میخندید و به
چهره ترسیده سنام لبخند میزد گفت:
 نمیخواد از من بترسی! من کاری با شما ندارم.سپس مانند خرس مهربانی روی تخت سنگ کنارش نشسته و رو به بقیه که آماده
مبارزه بودند با لبخند و لحن دوستانه ای گفت:
 با شما هم همینطور .الزم به درگیری نیست دوستای من .میتونم بپرسمشما کی هستید؟
سنام شمشیرش را پایین آورد .به نظر نمیرسید دروغ بگوید .سنام صدایش را صاف
کرد و گفت:
 من سنام هستم .اونا هم دوستام هستن .میخواستیم از اینجا رد بشیم.مرد با مظلومیت گفت:
 ببخشید ،اما من نمیتونم به شما اجازه عبور بدم .من شما رو نمیشناسم.اتوسا آهی کشید و دستش را روی صورتش گذاشت" :آه ...عالی شد!" مرد با گفته
آتوسا انگار که کار بدی کرده بود با مظلومیت سرش را پایین انداخت .با وجود هیکل
بزرگ و ترسناکش بسیار روحیه لطیف و نرمی داشت .سنام گفت:
 به خاطر دوستم ببخشید! اون یه ذره بداخالقه. نه اشکالی نداره .من سال هاست دوستی ندارم .غیر از واندو .اون خیلیشیطونه .وقتی طلسم شدیم اونم با ما تبدیل به مجسمه شد .راستی اسم
من وهامانه! از مالقاتتون خوشبختم خانم.

و دستش را جلو آورد تا با سنام دست بدهد .سنام به دستان پهن و بزرگش نگاه کرد.
خیلی بی ادبی بود که سنام به خاطر ترسش با او دست ندهد .او دستش را جلو برد.
دستان عظیم و سرد مرد دستان کوچک و گرم سنام را در بر گرفت .وهامان با سنام
دست داد و مودبانه ایستاد .دارمان با تعجب پرسید:
 کی شما رو طلسم کرده؟وهامان سری تکان داد و پاس داد:
 من واقعا عذر میخوام آقا ،ولی من نمیتونم به شما چیزی بگم .اگر کسیباشه که میتونه به شما اطالعی بده اون سادیار هستش.
پرنده سنگی از درون یکی از سوراخ های روی سقف ،پرواز کنان پایین آمد .وهامان
لبخندی زد و گفت:
 اوه ...داره میاد! اون واقعا زیباست!!پرنده چرخی زد و در حالی که بال های سنگی اش را تند تند در هوا تکان
میداد ،روی شانه سنام نشست .اصال از سنام ترسی نداشت .سنام بدون آنکه
تکانی بخورد به پرنده نگاه کرد .میتوانست نوک پرنده را که با گوش اش بازی
میکرد را حس کند .وهامان به پرنده اشاره کرد:
 اون از تو خوشش اومده .داره بهت سالم میکنه.سنام لبخندی زد و به پرنده سالم کرد .پرنده نیز در جواب او سوتی زد و باال و پایین
پرید .سنام خیلی آهسته دستش را به سمت پرنده برد .پرنده به آرامی روی دستش
نشست و بالهایش را در هوا تکان داد.
واقعا شگفت انگیز بود! با اینکه بدنی سنگی داشت ،اما مانند تمام قناری های زنده،
سرحال بود و سوت میزد و هنگام نوازش چشمانش را میبست.

وهامان گفت:
 واقعا شگفت انگیزه! من سال ها صبر کردم تا واندو سمتم بیاد .اما تو اولینبارت بود که اونو دیدی.
بعد واندو را از دست سنام گرفت و روی شانه خودش گذاشت .سنام گفت:
 ما نمیخواییم مزاحم بشیم فقط میخواستیم رد بشیم .اگه دیر برسیم دیگهنمیتونیم...
 نمیتونید مسابقه رو ببرید .میدونم .من از همه چیز با خبرم .سادیار همهچیز رو به ما گفته! اون از همه چیز خبر داره.
آتوسا با تعجب پرسید:
 چطور سادیاری که ازش اسم میبرین همه چیز رو میدونه؟ ما حتیندیدیمش.
 من نمیتونم چیزی درباره اون بهتون بگم .اون قوانین وضع کرده که چیزینگیم! فقط میتونم بگم که از سر گذشت همتون خبر داره ...حتی تو سنام.
سنام در حرف های وهامان غرق شد .سادیار سرگذشت او را میدانست؟ چطور؟! سنام
اصال خودش را نمیشناخت ،مخصوصا از وقتی که وارد قصر شده بود .بسیار سوال بود
که در سرش میچرخید و تشنه فهمیدن آنها بود .حال کسی بود که همه چیز را بداند
و او را از این دریای مبهم نجات دهد؟
سنام منمن کنان گفت:
 اون چه چیز هایی درباره من میدونه؟وهامان قاطعانه جواب داد:
 -همه چیز! چه کسی بودی ...کی به دنیا اومدی و چه اتفاقاتی برای تو افتاد.

سنام میتوانست همه چیز را بداند .میتوانست بفهمد چرا رها شده ...چرا پادشاه تاریکی
همه را کشته و معمای تاج سلطنتی را حل کند.
آتوسا بی پروا صحبت را به دست گرفت و گفت:
 شما که میدونید ما تو چه شرایطی هستیم! بهمون راه درست رو نشونبدید .اگه دیرتر حرکت کنیم مسابقه رو میبازیم.
وهامان رو به آتوسا برگشت:
 اینجا قلعه بزرگیه .اگر قرار باشه من مسیر رو به کسی نشون بدم بایدشایستگیش رو داشته باشه! شما باید لیاقتتون رو ثابت کنید.
 ما چطوری میتونیم خودمون رو ثابت کنیم؟وهامان خندید و گفت:
 حاال این شد یک حرف حساب!زمین شروب به لرزیدن کرد .سنگ ها و ستون ها دیوانه وار میلرزیدند و میز ها و
صندلی ها واژگون میشدند .در بین آن لرزش وحشتناک ،سنگ بزرگی از دل زمین
باال آمد.
جلوی سنگ شش اهرم قرار داشت و زیر هر اهرم نوشته ای هک شده بود .نوشته
هایی از جمله وهومه ،اشه ،خشتره ویریه ،ارمیتی ،هوروتات و امرتات.
به عالوه اهرم ها و نوشته ها ،روی دیوار شکل مردی با دو بال بزرگ و ریش بلندی
هک شده بود که یکی از دستانش را باال آورده بود .دارمان به مرد بالدار اشاره کرد و
گفت:
 اون اهورا مزداست!همه با تعجب به دارمان نگاه کردند .دارمان خجالت زده گفت:

 اشتباهی کردم؟سنام سری تکان داد و گفت:
 نه ...ادامه بده.دارمان سینه ای صاف کرد و ادامه داد:
 بعضی ها اعتقاد دارن زروان (خدای زمان) اهورا مزدا و اهریمن رو به وجودآورده تا جهان برپایه جنگ این دو نیروی خوبی و بدی مدام در حال تغییر
باشه! اهورا مزدا و اهریمن تا آخرین روز باهم میجنگن اما سرانجام نیروی
خوبی بر نیروی بدی غلبه میکنه و اونو شکست میده.
پارمیس با تعجب پرسید:
 تو اینو از کجا میدونی؟دارمان شانه اش را باال انداخت:
 پیدر من ییه زرتشیییتییه .تقریبیا کیل بچگیم بیا پیدرم بودم و خیلی چیز هیادربارهاش میدونم.
سنام به دارمان اشاره کرد تا ادامه بدهد .دارمان ادامه داد:
 اهورا مزدا هفت ویژگی اصیلی داره .هفت ویژگی عبارتند از سیپندار مینو یامقدس ترین روان ،وهومنه یا اندیشیه نیک ،اشیه نماد راستی ،خشتره ویریه
نماد توانایی یا پادشیاهی ،اسیپندا ارمیتی یا اخالص ،هوروتات نماد کمال و
امرتات نماد جاودانگی!
آتوسا پرسید:
 -حاال این چه ربطی به این اهرم ها داره؟

دارمان درحالی که اهرم ها را وارسیییی میکرد و اسیییم هارا میخواند ،دنباله حرفش را
گرفت و گفت:
 خوب ...اسیم شیش تا از خصیلت های اهورا مزدا داخل ماه های سیال اومده.اگه هر کدوم از این اهرم ها یکی از خصیلت های اون باشیه باید به ترتیب
ماه ها اون ها رو خم کرد .مثال ...ماه اردیبهشت از اشه گرفته شده.
و اهرم سوم از سمت چپ را پایین کشید .بعد چرخید و گفت:
 بعدی هوروتات یعنی ماه خرداد.و اهرم دوم از سمت راست را پایین کشید.
 امرتات ماه مرداد و خشتره ویریه ماه شهریور.و به ترتیب اهرم سیوم و اول از سیمت راسیت را پایین کشیید .حاال فقط دو اهرم باقی
مانده بود .دارمان با انرژی بیشتری به سمت اهرم های باقی مانده رفت و ادامه داد:
 وهومنه ماه بهمن و اسپندا ارمیتی ماه اسفند.و به ترتیب اهرم اول و دوم از سیمت چپ را به پایین کشیید .سینگ ها بالفاصیله شیروب
به لرزیدن کردند .سینگ در بین آن لرزش های سیرسیام آور به مکان اولش زیر زمین
برگشت و زمین مثل پارچه ای به هم دوخته شد .وهامان در حالی که واندو را نوازش
میکرد گفت:
 کارتون خوب بود .ثابت کردید که شیایسیتگی عبور رو دارید .حاال میتونیدعبور کنید! راهی که باید برید از اون طرفه.
و بعد به انتهای سیالن غذاخوری که دری کوچک و شیکسیته داشیت اشیاره کرد و ادامه
داد:

 بعد از چند قدم به حیاط بزرگی که وسییط قلعه هسییت میرسییید .از اونجاعبور کنید و مسیتقیم از سیالن هایی که با شییشیه های رنگی تزیین شیده
اند بگذرید تا به کتابخونه برسید .سادیار باقی مسیر رو بهتون نشون میده.
همه بر اسیاس گفته های وهامان به طرف در شیکسیته رفته و وارد آن شیدند .در تمام
طول این مدت سنام فقط به یک چیز فکر میکرد و آن هم گذشته اش بود.
***

مجسمه سوم :سادیار

ادامه مسیر همانطور که وهامان گفته بود به حیاط بزرگی میرسید که وسط قلعه قرار
داشت .حیاطی با درازای بلند که از وسط قلعه میگذشت و سقفی بر روی آن وجود
نداشت .درواقع آنجا بیشتر شبیه گلخانه بود تا حیاط!
مشخص بود که قبال از آنجا برای کاشتن میوه ها و گیاهان مختلف استفاده میکردند.
دانش آموزان به آنجا میامدند و طرز کاشت و نگه داری از گیاهان مختلف را می
آموختند .گیاهان هم از نهر آبی که در دو سمت حیاط کشیده شده بود تغذیه کرده
و غذای آنها را تامین میکردند.
اما حاال آن حیاط باشکوه که روزی جایی پر از میوه های خوشمزه و نهر های آب بود،
پر از گیاهان و علف های هرزی شده بود که از هر سمت و سو روییده بودند .نهر آب
خشک شده بود و خاک و آوار جای بیشتر گل ها را گرفته بود .سنام و بقیه خیلی آرام
از حیاط عبور میکردند.
مار ها و عنکبوت های بزرگ هرازگاهی سرشان را از بوته ها و درختان بیرون می
آوردند و به آنها خیره میشدند.
با وجود تمام خطر ها آنها توانستند حیاط قلعه را بدون دردسر پشت سر بگذارند و از
ورودی بزرگی ،وارد کتابخانه قلعه بشوند.

کتابخانه قلعه گاتا نسبت به کتابخانه سلطنتی دیاکو ،بسیار بسیار بزرگتر بود! جایی با
سقفی بلند و گنبدی شکل که نور خورشید را در تمام زوایا پخش میکرد .قفسه کتاب
ها بزرگتر و تعداد کتاب ها به مراتب بسیار بیشتر از کتابخانه دیاکو بود.
با وجود متروک بودن قصر ،کتابخانه به هیچ عنوان آسیب ندیده بود و روی کتاب ها
هیچ خاکی ننشسته بود .انگار که شخصی در تمام طول این سال ها از کتاب ها
محافظت میکرده! تمام کتاب ها در رنگ های مختلف میدرخشیدند!
در بین کتاب ها ،فضای بزرگی وجود داشت که مجسمه سوم یا به گفته مجسمه های
پیش (سادیار) آنجا قرار داشت.
سادیار مرد الغر اندام و چهار شانه ای بود با ریش و مویی بلند و ژولیده که از پشت
سرش آویزان بود .او همانطور که با چشمان سنگی اش در حال مطالعه کتابی بود ،با
ورود آنها کتاب را کنار گذاشته و با لبخندی دلنشین گفت:
 خوش آمدید! خیلی وقته که منتظرتون هستم .باعث افتخاره که با همهشما مالقات میکنم! مخصوصا تو سنام!
سنام در حالی که به سادیار چشم دوخته بود در اقیانوسی از افکار و سواالت غرق شد.
تا آن موقع آنقدر در حضور کسی گیج و مبهوت نبود .او پرسید:
 شما ما رو میشناسید؟سادیار سری تکان داد:
 معلومه! سنام از خانواده سلطنتی سورن که بیشتر عمرت رو دور از قصر وکنار زنی به اسم افروز زندگی کردی .از کنار خیلی از سواالتت عبور کردی
و آنها رو نادیده گرفتی تا اینکه ناگهان زندگی متحول شده و به خونه
برگشتی.

سپس رو به بقیه برگشت و ادامه داد:
 و همچنین شما سه جوان .خانم آتوسا و پارمیس ،یکی دختری که خانوادهاش رو از دست داده و دیگری خانواده ش طردش کرده .و آقای دارمان که
مادرش رو در کودکی از دست داده.
هرسه آنها اخم کردند .اصال از گفته های سادیار خوششان نیامده بود .هرچند سنام
بیشتر برای فهمیدن گذشته اش کنجکاو شده بود .سادیار دنباله حرفش را گرفت و
گفت:
 حال که من شما رو میشناسم بهتره خودمو بهتون معرفی کنم ،هرچندمیدونم از دوستانم چیزهایی درباره ی من شنیدهاید! من سادیار مشاور این
قصر و مرحوم پادشاه سورن بودم .زمانی که پدران و مادران شما همسن
شما بودن و توی این قصر میدویدند و بازی کردند .من با چشم جشن ها
و جنگ های زیادی دیدم .مرگ و تولد خیلی ها رو دیدم .تا اینکه جادوگری
من و بقیه دوستانم رو با طلسمی به مجسمه تبدیل کرده و اینجا توی این
قصر رها کرد .ما سال هاست که توی این قصر زندانی هستیم.
سنام با تعجب پرسید:
 اگه شما توی این قصر زندانی هستید چطور همه ی ما رو میشناسید؟سادیار از جایش بلند شد .سپس در حالی که دستی به ریشش میکشید و قدم میزد
گفت:
 خیلی راز ها توی دنیا هست که منتظرن روزی برمال بشن .اما برای اینکهرازی از پشت تاریکی بیرون بیاد ،نیاز به زمان مناسب داره سنام! االن زمان
مناسبی نیست.
سپس لبخندی به او زد و ادامه داد:

 بگذریم .شما ممکنه دیر برسید .باید هرچه سریعتر از اینجا عبور کنید.سپس به انتهای کتابخانه اشاره کرد و گفت:
 از اونطرف برید .ادامه راه شما رو مستقیم به انتهای قصر میرسونه.همه از کنار سییادیار عبور کرده و به انتهای کتابخانه رفتند .سیینام پشییت سییر همه
سیردرگم قدم برمیداشیت .سیادیار روی تخت سینگش نشیسیت و بدون آن که بقیه
متوجه شوند آرام از سنام پرسید:
 سنام ...میشه بیای اینجا؟سینام نفس عمیقی کشیید و جلو رفت .سیادیار دسیتش را روی شیانه سینام گذاشیت و
آهسته گفت:
 همونطور که مشییاور پدر بزرگت بودم حاال مشییاور تو هم هسییتم .میتونمخیلی بهیت کمیک کنم امیا اینجیا تیا ابید زنیدانی خواهم بود .بیایید بهم قول
بدی که این آخرین باری نباشه که همدیگر رو میبینیم.
سینام مردد ماند .چشیمان سینگی و پیر سیادیار مسیتقیم به چشیمانش نگاه میکرد .در
چشیییمیانش دنییایی از نگرانی هیا و ترس هیا موج میزد .نگرانی هیایی کیه سییینیام را
میترساند .سادیار سکوت را بار دیگر شکست و گفت:
 بعد ها زمانی خواهد رسید که تو توی دنیای گیج کننده ای دنبال حقیقتمیگردی .حقیقتی که من بهت کمک میکنم تا بهش برسی .تنها کاری که
باید انجام بدی اینه که دوباره به این قصر بیای و با من مالقات کنی .فقط
باید بهم قول بدی که منو فراموش نمیکنی.
سینام بعد از اینکه حرف های سیادیار را به دقت گوش کرد سیرش را به نشیانه تایید
تکان داد و با قاطعیت گفت" :قول میدم!"

سادیار لبخندی زد و گفت:
 به کسی نگو من بهت چی گفتم .این بین من و توست.سیپس دسیت سینگی اش را از روی شیانه سینام برداشیته و دوباره روی تخته سینگش
نشیسیت و مشیغول مطالعه شید .سینام هم که بیشیتر از پیش سیردرگم شیده و در فکر
فرو رفته بود به دوسییتانش که انتهای کتابخانه منتظرش بودند ملحق شیید .آتوسییا با
کنجکاوی پرسید:
 سادیار درباره چی باهات صحبت کرد؟سنام آب دهانش را قورت داد و گفت:
 هیچ چیز...***

درگیری آخر

پشیت قلعه ،سیرسیرای بسییار بزرگی قرار داشیت که مسیتقیم به دریاچه پشیت قلعه
میرسیید .آنجا با سیقفی بلند و سیتون هایی بزرگ  ،برای تمرین فنون رزمی و جنگ
های جادویی اسیتفاده میشیده و مانند قسیمت های دیگر قصیر ،با معماری بینظیری
ساخته شده بود و نور گیر بزرگی که روی سقف قرار داشت ،آنجا را روشن میکرد.
با اینکه سینام و دوسیتانش از مسییر اصیلی خارج شیده و از مسییر دیگری رفته بودند ،به
موقع به آنجا رسیده بودند.
دارمان با هیجان گفت:
 او خدای من!! در مورد این سییرسییرا شیینیده بودم! اینجا یکی از بزرگترینزمینهیای مبیارزه داخیل قصیییر هیای دنییاسیییت! ولی ببینین بیه چیه روزی
افتاده!...
او راسییت میگفت .این سییرسییرا دیگر آن جایی که ازش تعریف میکردند نبود .آنجا با
اینکه از آتش به دور مانده بود ،اما در اثر باد و باران به مرور در حال ترک برداشیتن و
از بین رفتن بود.
حال تا پایان مسیابقه زمانی باقی نمانده بود .فقط کافی بود سینام از انتهای سیرسیرا
خارج شود.

سینام با تمام قوا میدوید .او میتوانسیت تپش قلبش را در گوشیش حس کند .هر قدم
که برمیداشیت احسیاس میکرد به پیروزی نزدیک تر میشیود .انتهای سیرسیرا ،راهروی
کوچک و تنگی قرار داشیت که مسیتقیم به سیمت محیط پشیت قلعه میرسیید .از دور
میشد نور خورشید را که با دلنوازی تابیده میشد ،مشاهده کرد.
همه چیز به نظر خوب می آمد ،تا اینکه هر چهار نفر به هوا پرت شده و بالفاصله به
دیوارها و ستون ها کوبیده شدند .سنام از روی زمین بلند شد .میتوانست هومان را
ببیند که یک نفس به سمت راهرو میدود.
بالفاصیله سینام شیروب به دویدن کرد .باید زود تر از هومان به راهرو میرسیید .آترا از
پشیت یکی از سیتون ها دسیتش را باال آورد تا سینام را از مسییرش منحرف کند که
آتوسا دست او را گرفته و به ستون کوبید.
حتی فراعون و اشیاد هم سیعی کردند جلوی سینام را بگیرند که دارمان و پارمیس هر
کدام با تیر کمان و جادو ،آنها را دور کردند.
آترا آتوسیا را با دسیتش کنار زده و از انگشیترش گلوله گداخته آتشیی به سینام پرتاب
کرد .گلوله از کنار سیینام عبور کرده و با یکی از سییتون ها برخورد کرد .در اثر ضییربه
گلوله جادویی ،ترک های ستون از هم باز شده و به لرزش افتاد.
ترک ها و فرسیودگی های سینگ ها و سیتون ها بیشیتر و بیشیتر ظاهر میشیدند تا اینکه
به راهروی خروجی سیرسیرا رسییده و آن را به لرزش درآوردند .سینام و هومان همزمان
وارد راهرو شدند .در اثر لرزش وحشتناک ،راهرو شروب به ریزش کرد.
صییدای تخریب سییقف و دیوار راهرو که به مرور به سیینام و هومان نزدیک میشیید در
راهرو میپیچید.
راه خروج درسیییت جلوی آنهیا بود .هومیان با تمیام قدرت به سییینیام تنیه زده و او را به
دیوار کوبید .سنام عقب افتاد اما به دویدن ادامه داد .لرزش ها به مرور بیشتر و بیشتر

میشدند .حال عالوه بر خاکی که از سقف و دیوار بر روی سر آنها ها رها میشد ،سنگ
ها و آوار ها هم اضافه شده بودند.
چیزی تا خروجی راهرو نمانده بود که یکی از سینگ های بزرگ سیقف راهرو بر روی
هومان افتاد و او را زمین گیر کرد .سینام از روی هومان رد شید .صیدای فریاد هومان
در راهرو پیچید:
 کمک! نمیتونم پامو تکون بدم!!!سینام ایسیتاد و به هومان نگاه کرد که چطور روی زمین افتاده و سیعی میکند سینگ را
از روی پایش بلند کند .اما هرچقدر سعی میکرد ،نمیتوانست پایش را آزاد کند.
آوار هر لحظه بیشیتر و بیشیتر میشید .سینام دوان دوان برگشیت .سینگ را با تمام زورش
کنار زد .سییپس او را از روی زمین بلند کرده و در حالی که یکی از دسییتانش را دور
گردنش انداخته بود ،لنگ لنگان او را به خروجی برد...
چند قدم بیشتر تا خروج آنها باقی نمانده بود که راهرو از هم متالشی شده و آنها را
به بیرون پرتاب کرد.
سنام غلت زنان روی زمین افتاد .دیگر توان باز کردن چشمانش را نداشت .انگار که
دنیا دور سرش میچرخید و فرومیریخت .تنها چیزی که حس میکرد بوی خوش چمن
و خیس بودن زمین بود ،و در آخر صدای اوتانا که فریاد زنان گفت:
 مسابقه دوم مساوی به پایان رسید...***

فصل نوزدهم

تکرار خواب های آشفته

صدای آتش در تاریکی مطلق شنیده میشد! تاریکی ای که غرق در سکوتی وحشتناک
و دلهره آور بود .هرچه که میگذشت سردی زمین به مرور بر گرمای آتش غلبه میکرد
و سرما را گسترش میداد.
چیزی دیده نمیشد جز تاریکی ،تاریکی و تاریکی! و البته صدا های ناله و التماسی که
دیگر جزئی از سکوت به حساب می آمد.
سکوتی که مدتی بعد ،شکسته شد.
 تا کی؟صدای زنی نا آشنا در بین گرمای آتش شنیده میشد.
 تو قول دادی که دیگه جایی نمیری.سنام چشمانش را باز کرد .دیگر در قصر نبود ،بلکه در کلبه کوچکی بود که شومینه
پشت سرش آن را گرم میکرد.
او سرش را به آرامی از روی زمین سرد بلند کرد و به اطراف نگاهی انداخت .در همان
ابتدا بود که چشمش به شمع کنارش افتاد .شمعی که با نور بیرنگش میدرخشید و
میز ،دیوار و زمین را که همانند خود بیرنگ بودند روشن میکرد.
سنام دستش را به آرامی روی صورتش گذاشت .سرش مانند زمانی که به کتاب تاریکی
دست زده بود گیج میرفت و درد میکرد.
 -چرا دوباره میری؟

سنام به طرف صدا برگشت .صدا از زنی می آمد که در چند قدمی او با مردی که روبه
رویش ایستاده بود صحبت میکرد .مردی با موهای بلند و چهره ای که در اثر ضربه
خنجر زخم شده بود.
آنها همانند اشیای کلبه با رنگ های سیاه و سفیدی نمایان بودند .تنها سنام بود که
در آن کلبه عجیب رنگی دیده میشد .هرچند به نظر نمیرسید مرد و زن بتوانند او را
ببینند...
مرد در حالی که نامه کهنه ای را در دستش جابه جا میکرد ،آهی کشید و با تاسف
گفت:
 اگه مجبور نبودم نمیرفتم.زن وحشیانه نامه را از دست مرد گرفته و آن را با خشمی وصف نشدنی پاره کرد .مرد
بالفاصله دستان زن را گرفت و سعی کرد او را آرام کند ،اما برای خشم زن کافی نبود.
مرد با دستان قوی اش زن را در آغوش گرفت .زن برای مدتی تقال کرد ،اما سپس
مانند پرنده ای که سرنوشتش را در قفس پذیرفته بود ،خشمش در چشمی به هم
زدن فروکش کرد و جایش را به قطرات اشکی داد که هق هق کنان از چشمانش جاری
میشدند .زن با التماس گفت:
 نمیخوام بری .خواهش میکنم نرو! خواهش میکنم بمون! از اینکه بریمتنفرم ...از اینکه دوباره نبینمت متنفرم!...
مرد چیزی نمیگفت .همانطور که زن را در آغوشش نگه داشته بود او را نوازش میکرد.
چهره اش مملوء از غمی بود که بر دلش سنگینی میکرد .زن هق هق کنان در آغوش
مرد آرام گرفت.
 تو سال ها نبودی نمیدونی من چه عذابی کشیدم! تو نمیفهمی چقدر دردداره وقتی خبری ازت ندارم! وقتی نمیدونم برمیگردی یا نه.

مرد پیشانی اش را روی پیشانی زن گذاشت:
 نگران نباش فقط میرم تا پادشاه رو ببینم .یک مالقات دوستانه و ساده!قرار نیست دوباره برگردم به کارم.
 بهم قول بده که دوباره سمت اون تاج نمیری.مرد درحالی که با دستانش اشک های زن را پاک میکرد گفت:
 بهت قول میدم. مامان!زن و مرد رو به دختر بچه ای که از اتاقش بیرون آمده بود برگشتند.
 چرا داری گریه میکنی؟زن اشک هایش را پاک کرد و با مهربانی گفت:
 چیزی نیست عزیزم .بیا بریم تو اتاق...دختر بچه با چهره ای نگران پرسید:
 بابا داره کجا میره؟زن دستش را روی صورت دختر بچه کشید و گفت:
 نگرانش نباش ...زود برمیگرده...سپس همراه دختر بچه در تاریکی اتاق محو شد .مرد بالفاصله با رفتن آنها کاله
قرمزش را روی موهای بلندش گذاشت ،کیفش را روی دوشش انداخت و ...ناگهان به
گوشه ای که سنام نشسته بود خیره شد.
نفس سنام در سینه اش حبس شد .مرد آهی کشید و با جدیت پرسید:
 -تو میگی چه کار کنم؟

صدایی از پشت سر شنیده شد .سنام با ترس برگشت .پشت سر او پرنده ای با بدنی
بزرگ ،بال و پری زیبا و چهره ای آشنا ایستاده بود .موجودی که در آن دنیای
خاکستری رنگ هایش را از دست نداده بود.
آن موجود سیمرغی قرمز رنگ بود که کنار شومینه نشسته بود و به مرد خیره شده
بود .در پاس به سوال مرد یکی از پر های قرمزش که مانند شعله های آتش میدرخشید
در هوا پرواز کنان به سمت در رفت.
مرد سری تکان داد و طبق راهنمایی سیمرغ در را باز کرده و در انبوهی از برف ناپدید
شد.
سنام به آرامی از روی زمین بلند شد .برخالف زن و مرد که نمیتوانستند سنام را
ببینند ،سیمرغ قرمز رنگ کامال از حضور سنام باخبر بود .او رویش را به طرف سنام
برگرداند و لبخند زد.
در چشمی به هم زدن پر های سیمرغ آتش گرفتند ،آتشی انبوه و بزرگ که سنام را
در آغوش گرفته و او را از آن دنیای خاکستری بیرون کشید.
سنام از خواب پرید .حال دوباره به قصر برگشته بود .در اتاق شماره  ،13کنار خوابالو
که در سطل آبش با چشمانی درشت به او خیره شده بود .و همچنین آتوسا که به
خاطر خوروپف های پارمیس بالشش را روی سرش گذاشته بود.
سنام سرش را روی بالش گذاشت و به فکر فرو رفت .بی شک کسی که در خواب دیده
بود جهانگرد بود که به مالقات پادشاه میرفت .بدون آنکه بداند دیگر به خانه اش بر
نمیگردد.
***

فصل بیستم

راز اوتانا

 تو مطمئنی اون جهانگرد بود؟آتوسا همراه سنام از اتاق خارج شد .سنام پاس داد:
 آره مطمئنم! جوری که با اون زن درباره مالقات پادشییاه و تاج سییلطنتیصیحبت میکردن مشیخص بود که جهانگرد بود .زنه اصیال از رفتن جهانگرد
خوشیحال نبود .ظاهرا قبال به خاطر تاج سیلطنتی به خطر افتاده بوده چون
میگفت نمیخواد دوباره جونش رو به خطر بندازه!
 اون زن کی بود؟سنام در حالی که برای دسته ای از پرنده های کاغذی کنار میرفت جواب داد:
 انگار همسییرش بود .یه دختر بچه کوچیک هم داشییتن که وقتی صییدایدعواشون رو شنیده از اتاقش اومده بود بیرون.
سپس مکث کوتاهی کرد و اضافه کرد:
 جهانگرد سییییمرغ داشیییته .اون به جهانگرد میگه به مالقات پادشیییاه بره.جهانگرد هم بدون مخالفتی از خونه میره بیرون.
 از کجا میدونی اینا واقعا اتفاق افتاده؟ شاید فقط یه خواب بوده.سنام رو به آتوسا برگشت و با اطمینان گفت:
 اون خواب نبوده من مطمئنم .انگیار وارد دنییای دیگیه ای شییییده بودم.میتونسیییتم همیه چیز رو حس کنم .گرمیا ...سیییرمیا ...حتی نفس هیایی کیه
میکشیدم.
 کسی هم میتونست تورو ببینه؟ نه هیچکس ...غیر از سیمرغ.آتوسا آهی کشید و با بیحالی گفت:

 اینیا همیه تاثیرات اون کتیابه! دیگیه باید فکر کردن دربارهاش رو کنیار بیذاری.راز تاج سلطنتی هرچی که باشه برای همیشه یه راز باقی میمونه.
سنام سرش را پایین انداخت .آتوسا راست میگفت .شاید بهتر بود جهانگرد و راز تاج
سلطنتی را از ذهنش بیرون کند .هرچند این کار با توجه به خوابی که دیده بود بسیار
دشوار بود.
آنها در همین بین از راهروی 'ت' خارج شده و در امتداد مسیر به سمت سالن اصلی
حرکت کردند .به علت سختی مسابقه دوم همه شرکت کنندگان از تمریناتشان مرخص
شده بودند و وقت داشتند تا کمی استراحت کنند .هرچقدر که سنام و آتوسا تالش
کرده بودند ،نتوانسته بودند پارمیس را از خواب نازش بیدار کنند تا با آنها به گردش
بیاید!
سنام با کنجکاوی پرسید:
 میخواییم کجا بریم؟آتوسا با ذوق و شوق جواب داد:
 میتونیم بریم شیهر .شینیدم بازار پارچه فروش ها پارچه های ابریشیم درجهیک آوردن.
 اما من سکه برای خریدن چیزی ندارم...آتوسا نگاه متعجبی به سنام انداخت ،سپس درحالی که اخم کرده بود گفت:
 کی گفته قراره تو بخری؟ من برات میگیرم .از پارسییال تا االن کل سییکههایی که بابت قرض دادن کتابام به بقیه گرفتم رو جمع کردم .انقدر شیده
که بتونم کل بازار رو بخرم!

سیپس از جیبش یک کیسیه کوچک سیکه بیرون آورد و آن را باز کرد .داخل کیسیه
هفت سیکه نقره و بیسیت سیکه برنز قرار داشیت ،مگس مرده ای هم در کنار آنها افتاده
بود .سیینام فکر نمیکرد حتی با آن بشییود یک پارچه ی سییاده خرید اما همین برای
شادی آتوسا کافی بود!
در آن روز تحول عجیبی صورت گرفته بود! کل بچه های قصر تا به سنام میرسیدند
سر خم میکردند و سالم میدادند .سنام هم به رسم ادب سری تکان میداد و با تعجب
سالم میکرد! ۰قبال تا به او میرسیدند غیر از پچ پچ و خنده ی تمسخرآمیز کاری
نمیکردند! آتوسا با لبخندی رو به سنام برگشت و گفت:
 خیلی محبوب شدی! مشخصه همه دوست دارن. فکر نکنم اینطور باشه .هنوز هم کسایی هستن که از من متنفرن!آتوسا درحالی که دستانش را در جیبش قرار داده بود گفت:
 همیشیه هسیتند آدم هایی که ازت خوشیشیان نیاد فقط باید دوسیتانه ازکنارشون عبور کنی و کاری به کارشون نداشته باشی.
در همین بین آنها وارد سییالن اصییلی شییدند .طبق معمول گروهی از پسییر ها که در
تالش برای ورود به راهروی دختران بودند ،سیه نفری درحالی که معجونی در دسیت
داشیییتنید دور هم جمع شیییده بودنید .بیاقی دانش آموزان دور آنهیا حلقیه زده و فرییاد
میزدند:
 بخور! بخور! بخور!هر سییه معجون ها را سییر کشیییدند .بالفاصییله قدشییان کوچک و کوچک تر شیید!
دسیتانشیان نصیف بدنشیان ،گوش هایشیان دو برابر سیرشیان و چشیمانشیان سییاه شیدند ،تا
اینکه تبدیل به سه موش بامزه و کوچک شدند.

همه به هوا پریدند و آنها را تشیویق کردند .هرسیه موش دوان دوان به طرف راهروی
دختر۱ان رفته و به داخل راهرو پا گذاشییتند ،اما طلسییم که متوجه تغییر شییکل آنها
شییده بود دم آنها را در یک جا نگه داشییت و مانند تیری روی کمان به عقب پرتاب
کرد.
یکی از آنها به پسییر مو فرفری کنار دیوار خورد و کتاب های دسییتش را به هوا پرت
کرد .دیگری به لوسییتر آویزان شیید و سییومین موش روی صییورت اوتانا افتاد که با
عصییبانیت پشییت جمعیت ایسییتاده بود .همه دانش آموزان با دیدن اوتانا بالفاصییله
سیییرشیییان را پیایین انیداختیه و خیلی جیدی ،انگیار کیه هیچ اتفیاقی نیفتیاده بود از آنجیا
رفتند.
اوتانا موش یی که روی صییورتش افتاده بود را از دم گرفت و به آن خیره شیید .موش با
دییدن اوتیانیا خودش را بیه مردن زده بود .همیه منتظر بودنید کیه اوتیانیا سیییه موش ییا در
حقیقت سیه دانش آموز را از دم به دفترش ببرد .اما اوتانا موش را روی زمین گذاشیت
و بعد بدون آنکه چیزی بگوید از پله ها پایین رفت .آتوسا با تعجب گفت:
 رفتارش عجیب نبود؟ معموال همیشیه به اونا گیر میده اما االن سیریع رفت.به نظرت چیزی رو پنهان نمیکنه؟
 از اون بعید نیست.خیلی زود اثر معجون از بین رفته و سیه موش به سیه پسیر تبدیل شیدند .یکی روی
پسیر کنار دیوار و دیگری از لوسیتر آویزان و نفر سیوم هم هنوز خودش را روی زمین
به مردن زده بود .آتوسا گفت:
 کاش میشد فهمید که داره چی رو پنهان میکنه؟!سینام نگاهی به آتوسیا و آتوسیا نگاهی به سینام انداخت .انگار که هر دو داشیتند به یک
چیز فکر میکردند! ظاهرا مشخص شده بود برای آن روز میخواستند چه کار کنند...

***

اوتانا زن مرموزی بود .همیشه از همه دور میماند و کارهایش را دور از چشم همه انجام
میداد ،به طوری که هیچکس او را بیرون از قصر ندیده بود.
او درحالی که کاله بلند و لبه دار یاتوک ها را روی سرش گذاشته بود در بین جمعیت
شلوغ شهر قدم برمیداشت .سنام و آتوسا هم مخفیانه او را دنبال میکردند.
اوتانا پس از اینکه خیابان بزرگ شهر را رد کرد ،سوار بر کاالسکه صبحگاهی به سمت
جنوب شرقی شهر حرکت کرد .آتوسا گفت:
 تا کاالسکه بعدی برسه ما گمش میکنیم .بیا از این طرف!سیپس وارد کوچه خلوتی شید و از سیقف خانه کوچکی که در آن نزدیکی بود باالرفت.
سنام با تعجب پرسید:
 داری چیکار میکنی؟ این کار خالف مقررات نیست؟ اگه کسی ببینه چی؟آتوسا با صدای مملوء از دروغ پاس داد:
 مقررات؟ نه بابا!وقتی دروغ میگفت دماغش چین بر میداشیت و صیدایش نازک میشید .همین سینام را
بیشتر میترساند .هرچند به نظر نمیرسید راه دیگری داشته باشند.
در شیهر دیاکو خانه ها طوری کنار هم قرار گرفته بودند که سیقف آنها پله های بلند و
کوتاهی برای هم بودند و بدین ترتیب همگی به هم راه داشییتند! آتوسییا پس از اینکه
از سیه خانه باال رفت ،ایسیتاد .سیپس دسیتانش را روی دهانش گذاشیته و سیوت بلندی
کشید.

مدتی طول کشید تا براوونی که آن نزدیکی بود غار غار کنان کنار آنها بنشیند .آتوسا
از کیسه یک سکه ی برنز بیرون آورد و به طرف پرنده غول پیکر گرفت.
براوون با منقار کجش در یک چشیم به هم زدن سیکه را از دسیت آتوسیا قاپید و قورت
داد .سنام با تعجب پرسید:
 نقشهات این بود که به یه پرنده غذا بدی؟آتوسیا با لبخند ملیح بشیکن زد .براوون با شینیدن صیدای بشیکن روی دو پای درازش
ایسیتاد و بال هایش را باز کرد .آتوسیا یکی از پا های براوون را گرفت و به سینام نگاه
کرد .سنام که تازه متوجه همه چیز شده بود سری تکان داد و گفت:
 نه .عمرا! من سوار اون نمیشم .این اصال امن نیست.آتوسا شانه هایش را باال انداخت و گفت:
 خوب اینطوری هیچوقت نمیفهمیم اوتانا چی رو پنهان میکنه! میخوایبرگردی قصر؟
سینام آهی کشیید و پای دیگر براوون را گرفت .پای پرنده خاکسیتری ،سیفت و ضیمخت
بود .با چین و چروک ها و استخوان هایی که از آن بیرون زده بود.
براوون بیال هیایش را در هوا تکیان داده و از روی زمین بلنید شییید .سییینیام از ترس
چشیمانش را بسیته و با تمام قدرت پای پرنده را گرفته بود .هر چه میگذشیت خانه ها
و آدم ها کوچک تر و کوچک تر میشیدند .بادی که با سیرعت به صورت سنام میخورد،
در گوش هایش میپیچید و موهای دورنگش را در هوا تکان میداد .آتوسا فریاد زد:
 سنام! چشماتو باز کن! به شهر نگاه کن!سینام آرام چشیمانش را باز کرد .در آن ارتفاب ،قصیر دیاکو مانند کیک کشیمشیی بزرگی
دیده میشید که در نور خورشیید میدرخشیید .خانه های قرمز و آبی و صیورتی ،رنگ

سیبز جنگل ها و رنگ آبی دو دریاچه اطراف شیهر مانند بوم نقاشیی با چشیم ها بازی
میکردند .خارقالعاده بود!
دیر یا زود ،آنها باالخره به توقفگاه بعدی کاالسییکه در جنوب شییرقی شییهر رسیییدند.
قسیمتی از شیهر که بیشیتر آن را درختان و جنگل ها تشیکیل داده بودند .براوون آنها
را خیلی آرام در یکی از کوچیه هیای خلوت فرود آورد .دقیقیا همزمیان بیا رسیییییدن
کاالسکه صبحگاهی.
براوون غار غار کنان به آتوسا زل زد .آتوسا با اخم گفت:
 فکرشم نکن .من بهت یک سکه برنز دادم .دیگه چیزی ندارم.براوون درحالی که صیدایش را باال میبرد ،بالی زد و از آنجا رفت .آتوسیا در جواب یکی
از غار های او فریاد زد:
 کاله بردار خودتی!اوتانا از کاالسکه پیاده شده و با دقت به اطرافش نگاهی انداخت تا مطمئن شود کسی
او را دنبال نمیکند .سیینام و آتوسییا از پشییت چرخ یکی از کاالسییکه ها او را زیر نظر
داشییتند .امکان نداشییت اوتانا آنها را ببیند .البته قبل از اینکه کاالسییکه ای که آنها
پشت آن پنهان شده بودند ناگهان حرکت کند و هردو دیوانه وار کنار کاالسکه بدوند.
اوتانا پس از اینکه مطمئن شد کسی او را دنبال نمیکند ،از نهر کنار خیابان عبور کرد
و مستقیم وارد جنگل شد.
جنگل شهر دیاکو با اینکه قسمت کوچکی از شهر را تشکیل میداد ،اما به اندازه کافی
بزرگ بود تا کسیی در آن گم شیود .جنگلی با انواب و اقسیام میوه ها و سیبزی ها و گل
های رنگارنگ و حتی در بعضی مواقع خطر!

اوتیانیا پس از اینکیه چنیدین بیار از بین درختیان مسییییرش را عوض کرد ،از کنیار بیاتالق
بزرگی عبور کرده و سیپس وارد جاده خاکی ای شید که به نظر میرسیید سیالهاسیت
کاالسکه ای از آن عبور نکرده است.
در ادامیه جیاده خیاکی ،جیایی بین درختیان بزرگ گردو ،دشیییتی از گیل هیای رز قرار
داشیت که روی تپه ی کوچکی وسیط جنگل پخش شیده بودند .گل های رز قرمزی
که در بین رنگ سبز درختان ،مانند دریاچه ای شناور مدام با باد تکان میخوردند.
در دریای گل ها ،باالی تپه ،کلبه ی کوچکی قرار داشییت که گیاهان روی دیوار های
سییاه و چوبی آن روییده بودند .در طرف دیگر ،زیر سیایه درختان ،همان گرگ بزرگ
راهروی 'پ' لم داده بود و استراحت میکرد.
گرگ پوستی سیاه و سفید داشت مانند برف زمستانی ای که زیر پا کثیف شده بود.
اوتانا اسیتخوان بزرگی جلوی گرگ انداخت .سیپس انگشیترش را از دسیتش در آورد،
موهایش را باز کرده و با کوزه سیییبز رنگی شیییروب به آبییاری گل ها کرد .آتوسیییا با
کنجکاوی چشمانش را ریز کرد و گفت:
 یعنی داره چی کار میکنه؟ داره به گال آب میده.آتوسا آهی کشید:
 خودم مییدونم داره بیه گال آب مییده .امیا چرا اینجیا؟ میا توی قصیییرم گیلداریم .چرا هیچوقیت بیه اونیا آب نمییده؟ یعنی هر روز این همیه راه رو مییاد
تا اینجا وسط جنگل به این گال آب بده؟ به نظرم خیلی مشکوکه...
اوتانا پس از آبیاری گیاهان کوزه را کنار گذاشت .سپس بین آنها زانو زد .گرگ بزرگ
که حاال استخوانش را خورده بود دوباره زیر سایه درخت لم داده و مشغول تماشای
اوتانا شده بود.

اوتانا نفس عمیقی کشید .چشمانش را باز کرده و آرام دستانش را باال برد .هر چه که
میگذشت باد شدید تر و شدید تر میشد به طوری که تمام گل ها را تکان و بوی آنها
را همه جا پخش میکرد .هرچند که در ابتدا به نظر میرسید تشدید باد طبیعی است،
اما پس از گذر زمان کوتاهی مشخص شد که تکان وحشتناک درختان و بوته های
اطراف آنها طبیعی نبود.
سنام پرسید:
 این یه جادوعه؟ فکر نمیکنم .اون انگشترش رو از دستش درآورده .نمیتونه جادو باشه.باد شدید و شدید تر شد ،تا اینکه گل برگ های روی گل ها را به پرواز در آورد .حال
در چشمی به هم زدن آسمان پر از گلبرگ های سرخ ،خوش بو و خوش رنگی شده
بود که دور اوتانا میچرخیدند .آنقدر قوی که او را از روی زمین بلند کرده و دستانش
را که به طرف آسمان گرفته بود باال بردند.
پس از مدتی گلبرگ ها آرام و آرامتر شدند و دوباره روی گل ها نشستند .انگار که
هیچ اتفاقی نیفتاده بود .آسمان صاف بود ،هوا آفتابی بود! بوی عطر گل ها همه جا را
فرا گرفته بود.
اوتانا چشمانش را باز کرد .بالفاصله کالهش را روی سرش گذاشت و از همان مسیری
که آمده بود برگشیت غافل از سینام و آتوسیا که پشیت بوته ها ،از حیرت دهانشیان باز
مانده بود...
***

فصل بیست و یکم

تمرین برای مسابقه سوم

از آنجا که سنام و آتوسا خیلی از قصر دور شده بودند و نمیخواستند کسی به آنها
مشکوک شود ،با اولین کاالسکه به قصر بازگشتند.
دیدن کاری که اوتانا با آن دشت پر از گل کرده بود حتی برای آتوسا که خودش
هزاران ترفند جادویی آموخته بود تازگی داشت .هرچند به نظر نمیرسید بیشتر از آن
بتوانند از کار اوتانا سر دربیاورند ،برای همین تصمیم گرفتند آن را به عنوان راز پیش
خودشان نگه دارند.
روز بعد دوشنبه  17تیرماه سنام همراه با ارشان به دشتی هموار و سرسبز رفت تا
برای مسابقه سوم تمرین کند .او تنها چیزی که از مسابقه سوم میدانست ،این بود که
نه خبری از شمشیر و سپر بود و نه خبری از تیر و کمان.
او مشتاقانه به دنبال ارشان قدم بر میداشت و مدام به اطراف نگاه میکرد .در دشت
غیر از ارشان و سنام و کلبه نسبتا بزرگی که هر لحظه به آن نزدیک تر میشدند چیز
دیگری دیده نمیشد.
سنام با اشتیاق پرسید:
 حاال میتونم بدونم مسابقه سوم چیه؟ واقعا دوست دارم بدونم.ارشان لبخندی زد و گفت:
 خیلی زود میفهمی.سپس دستانش را جلو دهانش قرار داد و سوت بلندی کشید .دیوی که روبه روی در
کلبه نشسته بود با شنیدن سوت از جایش بلند شد و در کلبه را باز کرد.
با باز شدن در بالفاصله دو اسب سفید و قهوه ای از اسطبل به بیرون جهیدند .اسب
قهوه ای رنگ بدنی بزرگ و قدرتمند داشت و اسب سفید بدنی کوچکتر ،جوانتر و

سریعتر! در نور طالیی رنگ خورشید چهارنعل میدویدند و زمین را زیر پایشان به لرزه
در می آوردند .آن دو با سرعت به سمت ارشان و سنام آمده و جلویشان ایستادند.
سنام از شدت خوشحالی با چشمانی پر از شور و شوق ،شروب به نوازش اسب سفید
کرد .اسب ها او را یاد شیراک ...اسب خاله افروز می انداختند.
ارشان گفت:
 میبینم خیلی با اسب ها خوب کنار اومدی .هرکسی نمیتونه انقدر زودباهاشون صمیمی بشه.
سنام در حالی که گوش های اسب را لمس میکرد گفت:
 قبال اسب سواری کردم .حداقل کار مفیدی بود که پیش خالهام یاد گرفتم!اسب سرش را پایین آورده بود و برای سنام دم تکان میداد .سنام تا به حال اسبی به
آن زیبایی ندیده بود .با اینکه از دم تا زیر گردن و زیر چشم تا نوک پوزه اش سفید
بود ،قسمت های خاصی از بدنش مانند زیر گوش و کنار چشمش لکه های سرخی
همانند گل بود .ارشان دو سیب بزرگ به اسب ها داد و گفت:
 مسابقه بعدی اسب سواریه .این اسب سفیدم برای توعه .میتونی سوارشبشی.
سنام با خوشحالی به هوا پرید و پرسید:
 چی؟! برای خودم؟ یعنی واقعا برای خود خودمه؟ارشان خندید:
 بله برای خودتونه .هر جنگ جویی احتیاج به یه اسب داره .اسب قهوه ایهم که میبینی برای منه .اسمش آرداعه .یه اسب شیطون که یه جا نمیتونه
بمونه!

آردا شیهه کشید و دمش را تکان داد .سنام پرسید:
 اسم اسب من چیه؟ هر پهلوانی خودش اسم اسبشو انتخاب میکنه .تو چی دوست داری صداشکنی؟
سنام با ذوق لبخندی زد و به لکه های قرمز زعفرانی اسبش نگاه کرد .هیچوقت فکرش
را نمیکرد که زمانی صاحب یک اسب بشود! سنام آهی کشید .دلش برای شیراک تنگ
شده بود .او بهترین دوستش و رفیق تنهایی سنام بود ،نامش به سنام آرامش میداد.
سنام بدون هیچ معطعلی گفت:
 من اسمتو میزارم شیراک .از این به بعد منو تو بهترین دوستای همیم!سپس جستی زد و افسار به دست سوار شیراک شد .ارشان خندید و گفت:
 مثل اینکه خانم خیلی بیشتر از اونی که نشون میده سوارکاری بلده! یعنیمیتونه از من پیر مرد جلو بزنه؟
 اگه دلم واستون بسوزه شاید!ارشان به آرامی سوار آردا شده و با ضربه پایش او را به حرکت در آورد .سنام هم
بالفاصله به دنبال او حرکت کرد .هردو پا به پای هم چهارنعل در دشتی بزرگ و سر
سبز کنار قلعه ،با منظره ای بی نظیر از مزارب کشاورزی و خانه های رنگارنگ چهار
نعل میدویدند.
آسمان ابری نور خورشید را با مالیمت از خود عبور میداد .باد به آرامی میوزید و
موهای دورنگ سنام را در هوا تکان میداد .حس ازادی ،حس بی نیازی و توانایی...
حسی مملوء از آرامش!
***

فصل بیست و دوم

و همه چیز به هم میریزد

سینام پس از پایان تمرین سیوار کاری به قلعه بازگشیت .در آن سیاعت تمام کالس ها
به اتمام رسییده و تا صیرف شیام کمی وقت باقی مانده بود .بدین ترتیب سینام ،آتوسیا و
پارمیس از این فرصت پیش آمده استفاده کرده تا در حیاط قلعه دوری بزنند.
آتوسا در حالی که با پایش سنگی را به جلو پرتاب میکرد گفت:
 از گرما متنفرم! و همینطور از کالس تاری  .آخه چرا باید درباره گذشته یافراد دیگه بدونم؟ خودم گذشیییته خودم رو نمیدونم اونوقت درباره آدمای
مرده بدونم؟!
سییپس آه بلندی کشییید و دوباره سیینگ را پرت کرد .از اینکه در امتحان تاری نمره
خوبی نییاورده بود نیاراحیت بود .پیارمیس درحیالی کیه گیل دیگری از بوتیه هیا کنیده و بیه
دسته گلش اضافه میکرد گفت:
 ولی به نظر من خیلی جالبه! مخصییوصییا اینکه از زندگی افراد دیگه باخبرمیشییی ...خیلی سییرگرم کننده و جذابه! مثل اون پادشییاه ظالمی که یه
آهنگر جلوش رو گرفت ...یا اون پدری که به اشتباه پسرش رو کشت.
آتوسا با عصبانیت رو به پارمیس برگشت:
 و دختری آنقدر حرف زد که همکالسییش اون رو کشیت! اینم باید تو تاریبنویسن.
سیپس سیرش را پایین انداخت و دوباره سینگی را پرت کرد .او همیشیه بیش از اندازه
افسیرده و ناراحت بود اما هیچوقت دلیل آن برای سینام مشیخص نشیده بود .ناراحتی
که به نظر میرسید مرتبط به خانواده اش باشد .سنام بعد از مکث کوتاهی گفت:
 -در مورد مادرت هیچوقت با من صحبت نکردی .چه اتفاقی برای اون افتاد؟

آتوسیا مردد ماند .درحالی که دسیتانش را در جیب های گشیاد ردایش گذاشیته بود،
آرام قدم میزد و فکر میکرد .کمی گذشییت تا آتوسییا بتواند کلمه ای بر زبان بیاورد و
بگوید:
 راستش دوست ندارم دربارهاش حرف بزنم .خیلی عذاب آوره!سنام درک میکرد .زیرا خودش با اینکه هیچ وقت پدر و مادرش را ندیده بود اما وقتی
به یاد آنها میفتاد هاله ای از اندوه او را فرا میگرفت.
آنها به مرور به درخت توتی که در حیاط قرار داشت میرسیدند .از عظمت درخت
مشخص بود که عمر زیادی دارد .حتی آنقدر توت داشت که میتوانست توت کل قصر
را تامین کند .آتوسا آهی کشید و گفت:
 وقتی سیه سیالم بود مرده .از اوتانا که پرسییدم بهم گفت برای دفاب از بقیهدر برابر ییه ییاتوک از دنییا رفتیه .فقط همین ...میادر من و اوتیانیا دوسیییتیای
صیمیمی بودن .برای همین وقتی مادرم از دنیا رفت اون مسیئولیت بزرگ
کردن من رو بیه عهیده گرفیت .بیشیییتر از چنید تیا خیاطره کوچیک از میادرم
چیزی به یاد ندارم!
در چهره آتوسا دریایی از دلتنگی موج میزد .با این حال مشخص بود که خیلی درباره
آن فکر کرده و تا حدی با آن کنار آمده .هرسیه زیر سیایه ی درخت توت نشیسیتند.
سنام پرسید:
 پدرت چطور؟ اون از ییاتوک هیا متنفر بوده! وقتی میفهمیه میامیانم ییه ییاتوکیه اون رومیگذاره و می ره ...بدون اینکه بهش فرصت بده تا بگه حاملست!
سینام با ناراحتی چانه اش را روی زانو هایش گذاشیت و پایش را در آغوش گرفت .باد
به مرور شییدت میگرفت .ابرهای سییفید جایشییان را به ابر های خشییمگین سیییاه و

خاکسییتری میدادند و میغریدند .یکی از ابرها به شییکل یک گربه بزرگ بود که یک
گوش و دو پا نداشیت و کنار آن موشیی که در حال سیقوط بود .چه تصیویر بی ربطی!
سنام گفت:
 منم از وقتی کیه ییادم مییاد پیش خیالیهام بودم .اون من رو مثیل ییه خیدمیتکار بزرگ کرد .هرموقع ازش میپرسییدم مادر و پدرم کجان میگفت من رو
ترک کردن .اواییل خیلی گرییه میکردم امیا بعیدا فهمییدم بیا گرییه چیزی حیل
نمیشه .توی کل عمرم ازشون متنفر بودم تا اینکه فهمیدم اونا مردن.
سپس رو به پارمیس که در خودش غرق شده بود برگشت:
 تو چی؟ من؟! آه ...پدر و مادرم با همه فرق میکنن .تقریبا هیچوقت نشیده بهم بگندوسیم دارن .فرقی نداره چه کار کنم ،همیشیه براشیون دختر احمقی هسیتم
که هیچ عرضه ای نداره!
آتوسا در حالی که به زمین خیره شده بود و با انگشترش بازی میکرد گفت:
 آدما همیشیه فکر میکنن بدبخت ترین انسیان روی زمین هسیتن تا وقتیکه داسیتان زندگی شیخص دیگه ای رو میشینون و میفهمن بقیه هم مثل
خودشون مشکالتی دارن!
و بعد هرسییه خندیدند .انگار که همه ی سییختی ها در برابر آنها کوچک شییده بودند.
سینام روی چمن دراز کشیید و چشیمانش را بسیت .بوی خوش توت و خاک و رطوبت
زمین آرامش بی حد و اندازه ای به او میداد.
از سیمت قصیر ،جایی نزدیک برج سیاعت و درختان سییب ،سیوار کاری به سیمت آنها
میامد .آتوسا به سوارکار اشاره کرد و پرسید:
 -به نظرت ...اون هومان نیست؟

سینام با سیرعت از روی زمین بلند شید و نشیسیت .درجا خشیکش زد .او واقعا هومان
بود! یعنی برای چه به سییمت آنها می آمد؟ حتما میخواسییت دوباره متلکی به سیینام
بیندازد .آره حتما آمده بود که بگوید سیینام نمیتواند به مسییابقه ادامه بدهد و باید از
آن انصراف دهد .آتوسا دنباله حرفش را گرفت:
 بیایید بریم .حتما داره رد میشه .بهتره نبینیمش.آنها از زیر درخت بلند شیده و در مسییری خالف جهت او شیروب به قدم زدن کردند.
سینام میتوانسیت صیدای نعل اسیب را که از پشیت سیر به آنها نزدیک میشیود بشینود.
هومان فریاد زد:
 صبر کنید!هر سیه برگشیتند .چهره ی هومان مخلوطی از ترس ،اندوه و شیرمندگی بود .او با لحن
جدی که به دور از لحن تمسخرآمیز همیشگی اش بود ،رو به سنام گفت:
 بابت اینکه توی مسابقه به خاطر من برگشتید واقعا ممنون! نمیدونم اگرشما نبودید چه بالیی سر من میآمد!
چشیمان سینام به پای هومان که با پارچه ای آغشیته به دارو پانسیمان شیده بود افتاد.
او که از این رفتار جدید هومان شوکه شده بود با چهره ای متعجب گفت:
 خواهش میکنم.هومان لبخند زد و بعد بدون گفتن کلمه ای از آنجا رفت .آتوسییا با کنجکاوی بر روی
نوک پایش چرخید و پرسید:
 چیزی کیه دییدم واقعیا راسیییت بود؟ هومیان بیه سییینیام لبخنید زد؟ بگیید کیهاشتباه دیدم .هیچوقت کسی نمیدونست اون میتونه لبخند بزنه!

سینام خندید و جوری که انگار آتوسیا دیوانه شیده باشد دستش را در هوا تکان داد .ای
کاش همیشه همه آنقدر مهربان بودند.
***
با آغاز بارش باران همه به قلعه برگشیتند .صیدای قطرات باران که به سینگ های قلعه
برخورد میکرد در راهرو ها میپیچید و بوی دلنشیین نم و خاک را بلند میکرد .مشیعل
های روی دیوار ها روشیین شییده و مانند آتشییی در دل جنگل هوای اطراف را گرم
میکردند.
دیگر زمان شیام فرا رسییده بود و همه در سیالن غذا خوری جمع شیده بودند .در قلعه
دیاکو ،ماهی یک بار غذاها به صییورت ویژه آماده میشیید .خوشییمزه ترین و بهترین
غذای قلعه که به آن (قرمه سیبزی) میگفتند ،با سیبزی های عالی و عطر بینظیر ،در
بشییقاب های زیبا همراه با برنج سییرو میشیید .غذایی که با وجود محبوبیت زیاد ،هیچ
کس غیر از دیو ها دستور پخت آن را نمیدانست.
در آن روز الزم نبود کسیی برای کشییدن غذا در صیف بایسیتد ،بلکه دیو ها خودشیان
غذا را آماده کرده و سر میز ها می آوردند .البته این کار بدون وجود اوتانا که سر همه
داد بزند امکان پذیر نبود.
داخل آشییپزخانه پر بود از دیو هایی که خیلی آرام و با ظرافت دیگ ها را هم میزدند
و پشیقاب ها را با لبخند تزیین میکردند .همه گرسینه و خسیته ،روی میز ها نشیسیته
بودند و در حالی که قاشیق و چنگال هایشیان را در دسیت داشیتند منتظر رسییدن غذا
بودند.
دارمان با حیرت گفت:
 واقعا باورم نمیشیه دیو ها غذایی به این خوشیمزگی بتونن درسیت کنن! ایکاش همیشه درست میکردن!

آتوسا در حالی که بشقاب و قاشقش را مرتب میکرد گفت:
 یکی از دالیلی هم که اون رو خوشیییمزه تر میکنه همینه! اگه قرار باشیییههمیشه از یک غذا بخوری مزهاش رو تکراری میکنه!
سنام درحالی که نوشتن کلمه 'ح' را به پایان رسانده بود به دیوها نگاه کرد .هیچوقت
آنها را آنقدر جدی و مصیمم به کار ندیده بود .انگار با انرژی و عالقه خاصی دل به کار
داده بودند که میل به اسیتراحت و خواب در آن ها خشیک شیده بود! دارمان با شیکمی
قار و قور کنان گفت:
 شنیدین چه اتفاقی افتاده؟ دوباره بین لهاک و برادرش دعوا شده! دیروزوقتی خنجرم رو تیز میکردم از صحبت یکی از معلم ها با نگهبان متوجه
شدم .ظاهرا برادرش نامه زده که اگه لهاک به توران برنگرده خودش شخصا
به قصر میاد و اون رو میبره.
شیکم سینام از شیدت گرسینگی غار و غور میکرد! آن روز صیبحانه خوب نخورده بود و
سیوارکاری طوالنی ،اورا خسیته و گرسینه کرده بود .او در حالی که شیروب به نوشیتن
کلمه 'خ' میکرد پرسید:
 چرا برادرش انقدر اصرار داره که لهاک برگرده؟آتوسا درحالی که کلمه هایی که سنام مینوشت را وارسی میکرد ،همزمان پاس داد:
 مشخص نیست .برادرش یه آشغاله! نه مردمش براش مهمه و نه برادرش.مطمئن باش تنها دلیلی که میخواد لهاک برگرده اینه که نزاره جایگاهش
از دستش بره!
بعد از طی زمان نسیبتا کوتاهی ،باالخره غذا آماده شید .هر دیو همراه با چهار بشیقاب
پر از غذا از آشپزخانه بیرون می آمد و به ترتیب بشقاب ها را روی میز میگذاشت.

سیینام با شییکمی گرسیینه به غذایش نگاه کرد .بوی عطر آن انسییان را دیوانه میکرد.
آتوسا در حالی که با ناراحتی به بشقابش اشاره میکرد گفت:
 من بدون لوبیا میخواسیییتم! چرا دوبرابر برای من ریختن؟ بهشیییون گفتمبرای من لوبیا نریزن.
سیینام به بشییقاب آتوسییا نگاه کرد .ظاهرا دیوی که آتوسییا با او صییحبت میکرد حرف
آتوسییا را اشییتباه فهمیده بود و برای او دوبرابر لوبیا ریخته بود .سیینام بشییقابش را به
سمت آتوسا هول داد و گفت:
 بیا .غذای من رو بخور .من با لوبیا مشکلی ندارم.آتوسیا بشیقاب سینام را گرفت و بشیقاب خودش را به او داد .پارمیس و دارمان با ولع
غذا میخوردند .در آن روز ها بیشیتر باهم بودند و بیشیتر وقت میگذراندند .همین جای
تعجب داشت که چه طور آنها توانسته بودند کنار هم بنشینند.
تقریبا همه شروب به غذا خوردن کرده بودند ،جز سنام که غرق در افکارش به غذایش
خیره شده بود .آتوسا با دهانی پر پرسید:
 چیزی شده؟سنام همانطور که با لوبیا ها بازی میکرد گفت:
 نه ...راستش ...دارم به تاج سلطنتی فکر میکنم.آتوسا آه بلندی کشید و پرسید:
 داری شییوخی میکنی؟! خودت که دیدی وقتی به اون کتاب دسییت زدیچه بالیی سیییرت اومد! ممکن بود بمیری .حاال راز تاج سیییلطنتی هرچی
باشه جون تو مهم تره.
 -ولی مادر و پدر من به خاطر اون مردن...

 مادر و پدرت به هر دلیلی که از دنیا رفته باشین دوسیت ندارن دخترشیونآسییییب ببینه! منم مثل تو میخواسیییتم درمورد مادرم بدونم .اینکه چرا و
برای چی با یه یاتوک درگیر شید و مرد اما متوجه شیدم که این فقط وقت
تلف کردنه .خیلی از حقایق نباید هیچوقت فاش بشن.
سینام مقداری به حرف های آتوسیا فکر کرد و سیپس سیری تکان داد .شیاید او راسیت
میگفت .شییاید دانسییتن اینکه راز سییلطنتی چه بود غیر از اینکه سیینام را آزار میداد
فایده دیگری نداشت.
سینام در حالی که در افکارش غرق شیده بود ،ناگهان نگاهش به چهره رنگ و رو رفته
آتوسیا افتاد .رنگش ناگهان سیفید شیده بود ،دسیتانش میلرزید و چشیمانش بسیته شیده
بود .صیحنه ای چنان وحشیتناک که وجود هر کسیی را به لرزه در می آورد .سینام با
ترس پرسید:
 چی شده؟ حالت خوبه؟آتوسیا از روی میز به زمین افتاد و صیورتش را با دسیتانش پوشیاند .طولی نکشیید که
جیغش تمام سییالن را لرزاند .همه از جایشییان بلند شییدند و به دختر بیچاره خیره
شیدند .صیدای آتوسیا آنقدر سینام را ترسیانده بود که برای لحظه ای فکر میکرد خواب
میبیند.
او آتوسیییا را کیه روی زمین بیه خود میپیچیید در آغوش گرفیت تیا آرامش کنید امیا بی
فایده بود! انگار درد وحشییتناک و تمام نشییدنی ای را تجربه میکرد .او بدون توجه به
حرف های سنام جیم میکشید و دستش را روی صورتش میکشید.
مدتی نگذشیت که اوتانا از بین جمعیت دوان دوان ظاهر شید و دسیتش را روی سیر
آتوسیا گذاشیت .ناگهان آتوسیا آرام گرفت ...فریادش قطع شد و دستش مانند فردی که

به خواب رفته بود از روی صیورتش افتاد .اما دسیت دیگرش جلوی صیورتش را گرفته
بود .اوتانا گفت:
 چند نفر برای کمک بیان ببریمش درمانگاه.دارمان و عده دیگری از پسیییر ها جلو رفتند و او را آرام از روی زمین بلند کردند .در
طی این مدت اوتانا جمعیت را کنار زد و مسییییر را برای آنها باز کرد .سیییپس با قدم
های استوار و قدرتمند جلوتر از همه به سمت درمانگاه رفت .سنام دوان دوان از اوتانا
پرسید:
 وایسی ییید! چیه بالیی سیییرش اومیده؟ خواهش میکنم بهم بگین .خواهشمیکنم!
اوتانا دسیتش را در هوا تکان داد .پنجره ها باز شیدند و باد شیروب به وزیدن کرد .سینام
بار دیگر حرفش را تکرار کرد .اوتانا پرسید:
 دلیلش چه کمکی بهت میکنه سنام؟سینام در حالی که به آرامی اشیک از چشیمانش جاری میشید جلوی اوتانا ایسیتاد و
گفت:
 خواهش میکنم .بهم بگید .من باید بدونم...چشمان بیروح و آرام اوتانا مستقیم به چشمان ترسیده و پر از اشک سنام خیره شد.
 برو کنار. نمیرم! تا زمانی که نگید چه بالیی سرش اومده نمیرم!اوتانا کمی مکث کرد .اما باالخره درماندگی سنام بر غرورش غلبه کرد و گفت:
 -توی غذاش سم بوده! اگه زودتر زهرش رو در نیاریم اون میمیره!

سیینام مات و مبهوت دسییتش را جلوی دهانش گذاشییت .او میمرد؟ هرگز نباید این
اتفاق می افتاد .اگر بالیی سر او می آمد سنام هیچوقت خودش را نمیبخشید.
اوتانا بدون اینکه حرف دیگری بزند از کنار سینام عبور کرد و همراه کسیانی که آتوسیا
را دنبال او می آوردند وارد درمانگاه شد.
پارمیس با ناراحتی اما لحنی مهربان و امید بخش به سنام گفت:
 سنام چیزی نیست! حالش خوب میشه! نگران نباش!سینام صیورتش را برگرداند .نمیخواسیت کسیی گریه کردنش را ببیند اما دیگر برایش
اهمیتی نداشت .ای کاش هرگز غذایشان را عوض نمیکردند...
در همان لحظه چشییمان خیس و سییرخ سیینام به کسییی افتاد که در بین جمعیت با
ترس و وحشیت به او نگاه میکرد .چهره ای که ناگهان تمام درد و رنج سینام را یکباره
تبدیل به خشیم کرد .دسیتانش که میلرزیدند مشیت شیدند و صیدایش که هق هق گریه
میکرد فریاد زد" :همش تقصیر توعه!"
جمعییت کنیار رفیت و هومیان را کیه برخالف همیشیییه سیییکوت کرده بود نمیاییان کرد.
بیشیتر از آنکه با چهره ای مغرور سیر جایش بایسیتد ،مانند فردی که از هیچ چیز خبر
نداشت با ترس به چشمان سنام خیره شد .سنام دنباله حرفش را گرفت و فریاد زد:
 اینا همه به خاطر یه مسیابقه هسیت؟ چقدر ارزش داشیت؟ اینکه جون یکنفر ر و به خطر بندازی تا به همه چیز برسیی! برات متاسیفم ...اگه میخوای
جون منو بگیری پس همین االن بگیر!
سینام از شیدت خشیم به سیمت هومان حمله ور شید .پارمیس همراه دو پهلوان سیعی
کردنید جلوی او را بگیرنید ،امیا نمیتوانسیییتنید او را متوقف کننید .همگی ییا بیه زمین
میخوردند یا با سنام کشیده میشدند.

 کافیه!!!ناگهان آتش عظیمی بین سینام و هومان شیکل گرفت ،آتشیی که تا سیقف میرسیید.
عظمت و قدرتی که چشییم ها را میسییوزاند و همه را با گرمای سییوزانش از خود دور
میکرد.
آتش پس از میدتی آرام گرفتیه و خیاموش شییید .اوتیانیا کیه از درمیانگیاه بیرون آمیده بود
فریاد زد:
 هیچ کس به کسی صدمه نمیزنه! همه همین االن به اتاق هاشون برگردن.سنام تالش کرد توضیح بدهد اما فریاد سهمگین اوتانا افسار کالم را از او گرفت:
 گفتم همین االن!سیکوت سینگینی همه جا حکم فرما شید .سینام با درماندگی به اوتانا نگاه کرد که با
عصبانیت نفس میکشید .تا آن موقع اوتانا را آنقدر خشمگین ندیده بودند.
در مدت کوتاهی همه متفرق شیدند .سینام هنگام عبور از میان جمعیت برای بار آخر
بیه هومیان نگیاه کرد کیه چطور سیییرش را پیایین انیداختیه بود و چیزی نمیگفیت .انگیار
میدانست که این اتفاق کار چه کسی بود و از آن شرمسار بود.
***

تهمییورس در حییالی کییه مشییغول نوشییتن نامییه ای بییود ،پییرش را درون جییوهر زده
و دوباره نوشیتن را از سیر گرفیت .اتیاقش تارییک بیود .تنهیا روشینایی نیور شیمعی
بییود کییه روی میییزش برگییه کهنییه جلییویش را روشیین میکییرد .کسییی در زد.
تهمورس پرسید:
 -کیه؟

در بییا صییدای ناهنجییاری بییاز شییده و هومییان وارد اتییاق شیید .تهم یورس بییا دیییدن
پسرش ،بدون آنکه حرفی بزند دوباره به نوشتن ادامه داد.
هیییچ دانییش آمییوزی حییق ورود بییه طبقییه سییوم کییه جایگییاه شییورا و معلمییان و
خانواده سلطنتی بود نداشت .تهمورس با توجه به این نکته گفت:
 تو نباید اینجا باشی .چرا اینجا اومدی؟ تو این کارو باهاش کردی؟تهمیورس سیکوت کیرده و بییه نوشیتن ادامیه داد .نیور شییمع چهیره بیی رحییم او را
در تاریکی به سختی نماییان میکیرد .هییچ وقیت از گفتیه هیا و کیار هیایش کوتیاه
نمی آمد و همیشیه دلیلیی بیرای آنهیا داشیت کیه در بیشیتر مواقیع بیا عقیل جیور
در نمی آمد .هومان گفت:
 از وقتی مامیان بیه خیاطر تیو رفیت سرزنشیش میکیردم .ولیی االن درکمیکینم چییرا ترکییت کییرد .هیچوقییت فکییر نمیکییردم انقییدر پسییت باشییی
که دست به این کار بزنی!
 من این کار رو به خاطر تو کردم. تو هیچ کاری بیه خیاطر مین نمیکنیی .هرکیاری کیه میکنیی بیه صیالحخودت و کینیه ای هسیت کیه بیه دل داری .بیرات هییچ چییز دیگیه ای
مهم نیست.
تهمورس با همان صدایی که هیچ روحی در آن وجود نداشت گفت:
 تو درک نمیکنی سیالها طیرد شیدن و سیرزنش شیدن چیه حسیی داره!من نمیخوام تو هم این درد رو حس کنی.
 بییه خییاطر همییین سییعی کییردی جییون کییس دیگییه ای رو بییه خطییربندازی؟ تا احساس خوبی پیدا کنی؟

تهمییورس از جییایش بلنیید شیید .هیییچ نشییانه ای از پشیییمانی در چشییمانش وجییود
نداشیییت .او درحیییالی کیییه دسیییتان بیییزرگ و زمخیییتش را روی شیییانه هومی یان
میگذاشت با تاکید پرسید:
 چییرا انقییدر بییرات مهمییه؟ اونییا دشییمناتن هومیان! دوسییتات نیسییتن .بییااولین فرصت به تو آسیب میزنن!
 اما اونا جون منو نجات دادن.اخییم هییای تهمییورس در هییم رفییت .دسییتش را بییاال آورد و سیییلی محکمییی بییه
صییورت پسییرش زد .هومییان بییه زمییین افتییاد .خییون از دمییاغش جییاری شیید.
تهمورس فریاد زد:
 چییه بالیییی سییر تییو اومییده؟ اون دختییر چییه کییاری کییرده کییه انقییدراحسییاس مییدیون بییودن بهییش میکنییی؟ اون تییو رو نجییات نییداده! بلکییه
فقییط میخواسییته تییو رو تحقیییر کنییه .فکییر میکنییی تییو بییراش مهمییی؟
توی اولین فرصت که جیا بزنیی تیو رو از قصیر بییرون میی انیدازه و تیاج
و تخییت رو ازت میگیییره .همییون کییاری کییه پییدربزرگش سییورن بییا
پدربزرگ تو رادش کرد.
هومان مانند پرنده ای بال شکسته خودش را روی زمین جمع کرده بود.
تهمییورس بییا عصییبانیت رویییش را برگردانیید و دوبییاره مشییغول نوشییتن روی برگییه
شد .آسمان غرش کرد و بیاران شیدت گرفیت .صیدای قطیرات آبیی کیه بیه سینگ
ها میخوردند شنیده میشیدند ،و صیدای دری کیه بیه آرامیی پشیت سیر تهمیورس
بسته میشد.
***

فصل بیست و سوم

در پی اتفاقات قصر

بعد از ظهر روز سیه شینبه ییک روز پیس از آن اتفیاق وحشیتناک ،سینام درحیالی
که بیه تیازگی تمیرینش را بیه اتمیام رسیانده بیود بیه درمانگیاه رفیت تیا خبیری از
آتوسا بگیرد اما هیچ چیزی دستگیرش نشد.
پرستاری که در درمانگاه کار میکیرد هیچوقیت بییرون نمیی آمید مگیر آخیر هفتیه
ها کیه خیلیی زود دوبیاره بیه درمانگیاه برمیگشیت .غیروب همیان روز ،همیه بیرای
خوردن شام در سالن غذاخوری جمع شده بودند.

بعیید از آن قضیییه هیییچکس اشییتهای خییوردن غییذا را نداشییت .حتییی دیییو هییا بییه
غذای خودشان هم اعتمادی نداشیتند و بیا اینکیه اوتانیا شخصیا همیه چییز را زییر
نظر داشت ،اصال حاضر نبودند لب به غذا بزنند.
دارمان و پارمیس هم بیرای اولیین بیار سیر ییک مسیئله بیاهم تفیاهم داشیتند ،آن
هم اینکه اتفاقی که برای آتوسا افتاده بود وحشتناک بود.
سیینام در حییالی کییه یکییی از دسییتانش را زیییر چانییه اش گذاشییته بییود ،بییا دسییت
دیگرش کلمه 'ح' را کیه دیشیب در پیی اتفاقیات قصیر ناتمیام گذاشیته بیود کامیل
میکرد.
دارمان بار دیگر به پارمیس گفت:
 این مسئله اصال به تو ربطی نداره.پارمیس با عصبانیت پرسید:
 چرا بیا اون دختیر حیرف زدی؟ فقیط اینیو میخیوام بیدونم .وگرنیه اصیالبرام مهم نیست که تو با کی میگردی.
دارمان دست به سینه جواب داد:
 برا تو که فرقی نمیکنه .پس بهت نمیگم.پارمیس دستش را مشیت کیرد .ناگهیان انگشیتر زرد رنگیش درخشیید و بیازو بنید
دارمییان شییروب بییه کوچییک شییدن کییرد .دارمییان درحییالی کییه از درد بییه خییود
میپیچید فریاد زد:
 آی دسییتم ...دسییتم! خیلییی خییوب! فقییط یییه سییوال درمییورد امتحییان ازمن پرسید.
 -واقعا؟

 آره فقط من رو ول کن.پارمیس دستش را از هم باز کرد و با لطافت گفت:
 گفتم که برام مهم نیست .فقط سوال شده بود برام .مگه نه سنام؟ذهیین سیینام آنقییدر درگیییر بییود کییه حتییی صییدای پییارمیس را هییم نمیشیینید.
احسییاس میکییرد بالیییی کییه سییر آتوسییا آمییده تقصیییر او بییوده و همییین هییم او را
عذاب میداد .پارمیس با نگرانی پرسید:
 چیزی شده؟سنام که ناگهان به خودش آمده بود پر و کاغذ را کنار گذاشت و گفت:
 نییه طییوری نیسییت .فقییط یییه ذره حییالم خییوب نیسییت ...میخییوام تنهییاباشم.
و سپس بلند شید و از سیالن غیذا خیوری خیارج شید .پیارمیس بیا نیاراحتی آهیی
کشید و گفت:
 بییراش نگییرانم .اگییه بالیییی سییر آتوسییا بیییاد هیچوقییت خییودش رونمیبخشه.
همییان موقییع دختییری کییه از کنییار دارمییان رد میشیید بییه او سییالم کییرد و دسییت
تکییان داد .دارمییان آب دهییانش را قییورت داده و بییه آرامییی بییه پییارمیس کییه بییا
چشمان آتشین زیر نظیرش داشیت نگیاه کیرد .همیین بیرای او کیافی بیود کیه بیار
دیگر طعم خشم پارمیس را بچشد و به زمین بیوفتد.
***

قصر دیاکو در طبقه دوم ،عالوه بر سالن غذا خوری و اتاق ها ،بالکن بزرگی داشت که
از آن کل شهر نمایان بود .با آسمانی پر ستاره و رنگارنگ که انعکاس آن در دریاچه
بزرگ شهر دیدنی بود.
در های خانه ها بسیته میشیدند ،کاالسیکه هیا بیه آرامیی گوشیه ای جیا میگرفتنید
و شهر آرام آرام بیه خیواب میرفیت .تعیدادی از الماسیو هیا روی سیقف هیای خانیه
ها دراز کشیده بودنید و درحیالی کیه بیه غیروب خورشیید نگیاه میکردنید ،دمشیان
را تکان میدادند.
سیینام بعیید از اطمینییان از اینکییه کسییی آن اطییراف نیسییت ،خوابییالو را از جیییبش
در آورد .موجود بیچاره برای میدت هیا در جییب سینام جیا خیوش کیرده بیود و بیا
آن چشم های درشت و با مزه اش لبخند میزد.
سنام او را روی نرده های سنگی گذاشت و خودش به آنها تکیه داد:
 زیبا نیست؟خوابییالو درجییواب او قییوری کییرد و بییه منظییره خیییره شیید .حتییی شییب هییای شییهر
دییاکو هیم بینظییر بیود .بیا آن نیور فیانوس هیایی کیه آرام آرام روشین میشییدند و
جای نور خورشید را که به آرامی کمرنگ میشد میگرفتند.
 میبینم ناراحت هستی!سنام بیا تیرس و هیراس برگشیت .لهیاک کیه همزمیان بیا سینام وارد بیالکن شیده
بود بیه طیرف او میی آمید .سینام بیا تیرس خوابیالو را در دسیتش گرفیت و مخفیی
کرد .با اینکه بدن خوابالو از دسیتان سینام بزرگتیر بیود امیا بیرای مخفیی کیردن او
کافی بود .لهاک کنار سنام به نرده ها تکیه داد و گفت:
 بییرای اتفییاقی کییه بییرای دوسییتت افتییاد واقعییا متاسییفم .خیلییی اتفییاقوحشتناکی بود! حالش چطوره؟

سنام نفس عمیقی کشید و گفت:
 بهتره .هنوز بیه هیوش نیومیده ولیی پرسیتار میگفیت کیه حیالش رو بیهبهبوده.
لهاک سری تکان داد و با مکث کوتاهی ادامه داد:
 خوشحالم کیه میشینوم حیالش خوبیه .وقتیی تیوران بیودم مثیل تیو ییهدوسیییت خیلیییی خیییوب داشیییتم .تقریبیییا کیییل بچگیمی یون رو بیییاهم
گذرونییدیم .هیییچ رازی نبییود کییه از زنییدگی هییم خبییر نداشییته باشیییم.
همیشه کنار هم و همدم هیم بیودیم تیا اینکیه ییک روز سیخت میریض
شد .دیگه نمیتونسیت درسیت بدوعیه .کسیی کیه همیشیه شیور و شیوق
باال و پیایین پرییدن داشیت یهیو گوشیه گییر شید و بیه میرور تیوان راه
رفیتن رو هییم از دسییت داد .طبیییب شییهر میگفییت کییاری از دسییتش بییر
نمیاد .بیمیاری انقیدر پیشیرفت کیرده بیود کیه جلوشیو نمیشید گرفیت!
اون موقییع حییال و روز میین مثییل تییو بییود! مییبهم! ...دردنییاک! ...و زجییر
آور!
سییپس سییکوت کییرد .مشییخص بییود کییه یییاد آوری آن خییاطرات بییرایش دردآور
بود! سنام پرسید:
 چه اتفاقی برای دوستت افتاد؟لهاک سری تکان داد و پاس داد:
 فکییر میکییردم خییوب میشییه تییا اینکییه فهمیییدم دیگییه قییرار نیسییتهیچوقت ببینمش .تیو خیلیی خیوش شانسیی کیه دوسیتت رو از دسیت
نمیدی!

سپس به خوابالو که سیرش را از بیین دسیتان سینام بییرون آورده بیود اشیاره کیرد
و با لبخند گفت:
 الزم نیسییت از میین پنهییانش کنییی .بییزار راحییت باشییه .میین بییه کسییینمیگم.
سیینام دسییتانش را از دور خوابییالو برداشییت .خوابییالو بییا دو قییور بلنیید از لهییاک
تشکر کرد و چشمانش را دوباره به شهر دوخت .سنام با کنجکاوی پرسید:
 چرا با برادرت انقدر مشکل داری؟لهاک درحالی کیه دسیتش را بیه آرامیی روی سیر خوابیالو میکشیید و او را نیوازش
میکرد گفت:
 من و برادرم مثیل هیم نیسیتیم .میرگ پیدرم بیرام سیخت تیرین اتفیاقزندگیم بیود ،درحیالی کیه بیرای اون فرصیتی بیرای رسییدن بیه قیدرت
بود .از این بابت فکر نکنم هیچوقت باهم کنار بیایم.
حیال نییور خورشیید کییامال از آسییمان رفتیه بییود .سییتارگان سوسیو کنییان چشییمک
میزدند و کهکشان ها را نمایان میکردند.
 درباره مرگ پدرت شنیدم ...واقعا متاسفم.ناگهان چهره لهاک به کیل تغیییر کیرد .صیورتش غمبیار و چشیمانش پیر از اشیک
شده بود .او همانطور که به شهر نگاه میکرد گفت:
 همه چیز به هم ریخته بیود .خبیر رسییده بیود پادشیاه تیاریکی از دییوارقلعه باال رفته و وارد شیده .اون موقیع فقیط پینج سیالم بیود کیه میادرم
من رو بغیل کیرد و از قصیر خیارج شید .یادمیه چطیور وقتیی بیه بیاالی
سییرم نگییاه میکییردم ،شییعله هییای آتییش رو میدیییدم کییه از دیییوار هییا و

پنجییره هییای قلعییه بییه بیییرون زبانییه میکشیییدن .همییه ی مییردم بیییرون
قلعه ایستاده بیودن و بیه آتیشیی کیه همیه رو میکشیت نگیاه میکیردن.
اون لحظییه مییادرم میین رو بییرای آمییاده کییردن کاالسییکه روی زمییین
گذاشییت .بییا اینکییه گفتییه بییود جییایی نییرم ،سییردرگم جلییو رفییتم .بعیید...
ناگهییان دو مییرد رو دیییدم کییه بییه طییرز وحشییتناکی از بییاالی قصییر بییه
پایین افتادن .جلوتر کیه رفیتم پیدرم رو دییدم کیه خیونی و دسیت و پیا
شکسییته آخییرین نفییس هییاش رو میکشییید و پادشییاه تییاریکی ...همییون
مردی که همراه پیدرم سیقوط کیرده بیود ،از روی زمیین بلنید شید و بیا
تبر سر از تن نیمه جان پدرم جدا کرد.
سپس اشک هایش را پاک کرد و ادامه داد:
 بعد از اون همه چیز تغییر کیرد .دیگیه خونیه مثیل قبیل آرامیش بخیشنبود .میادرم چنید سیال بعید از میرگ پیدرم از دنییا رفیت و بیرادرم بیه
سلطنت رسید .بیرای همیین تصیمیم گیرفتنم از تیوران بیرم و بیه اینجیا
بیام .اینجا فرصتی بهم میده تا بتونم آرامش بگیرم.
خوابییالو ق یور قییور کنییان بییه اطییراف میپرییید و بییا کنجکییاوی همییه جییا را بررسییی
میکرد .سنام پرسید:
 پادشاه تاریکی چه شکلی بود؟لهاک نفس عمیقی کشید و گفت:
 چهییرهاش رو واضییح بییه یییاد نییدارم ،امییا یادمییه رده هییای سیییاه رویصورت و بدنش بود .ترسناک بود...
سپس درحالی که خوابالو را نوازش میکرد پرسید:
 -پدر و مادر خودت چطور؟

سنام جا خورد.
 پییدر و مییادر میین؟ ...خییوب ...از اونییا چیییزی بییه یییاد نییدارم .فقییط یییکخواب مبهم میبینم .چییز مشخصیی نیسیت امیا صیدای فرییاد و آتییش
رو بییه خییوبی میشیینوم .بییا صییدای مییادرم کییه بهییم میگییه همییه چیییز
درست میشه .فقط همین.
لهاک آهی کشید و گفت:
 اگه پیشیگویی درسیت باشیه پادشیاه تیاریکی هنیوز زندسیت و فقیط تیومیتییونی جلییوش رو بگیییری .بییدون کییه تییوی اییین مسیییر میتییونی روی
کمک من حساب کنی .من با تمام وجود کنارتم.
سنام لبخندی زد و تشکر کرد .شهر حیاال کامیل بیه خیواب رفتیه بیود .بیا آسیمانی
پر ستاره و ماهی خندان.
***

فصل بیست و چهارم

رویایی با طعم حقیقت

سه شنبه شب بود .سنام سرش را به آرامی چرخاند و به خوابالو نگاه کرد .آن روز آنقدر
برای خود حشرات قصر را شکار کرده بود که شکمش چند برابر همیشه شده بود و
لبخند رضایتش را دو چندان کرده بود.

سنام بار دیگر برگشت و به طرف دیگر اتاق نگاهی انداخت .جای خالی آتوسا فضای
اتاق را به کل عوض کرده بود .دیگر او نبود تا به خوروپف های پارمیس و بیرون رفتن
سنام گیر بدهد .تنها لباس یاتوکی از او به جا مانده بود که روی تختش منظم تا
خورده بود.
سنام آهی کشید و سرش را روی بالش کاهی اش برگرداند .بعد از مدت ها باالخره
چشم هایش سنگین شده و روحش آماده استراحت بود .چشمانش را بست ...نفس
عمیقی کشید ...و...
ناگهان چیزی به در خورد .سنام از خواب پرید .دوباره صدا تکرار شد .انگار کسی محکم
خودش را به در میکوبید .سنام از تخت پایین پرید و به آرامی قفل در را باز کرد.
پشت در هیچکس نبود ،جز کتاب تاریکی که روی زمین جلوی پای سنام افتاده بود.
سنام کتاب را از روی زمین برداشته و بار دیگر به اطراف نگاهی انداخت .هیچکس در
تاریکی راهرو دیده نمیشد.
او در را بسته و کتاب را با کنجکاوی روی تختش گذاشت .اینکه چه چیزی یا چه
کسی آن کتاب را از کتاب خانه سلطنتی تا به آنجا آورده بود عجیب بود.
سنام کتاب را باز کرد .صفحات کتاب به مرور ورق خورده تا به صفحه ای با نوشته
های ثابت رسید .نوشته هایی که به مرور تغییر میکردند و کلمات جدیدی را شکل
میدادند .سنام در ابتدا دستش را جلو برد ،اما بالفاصله عقب کشید.
اگر واقعا جانش به خطر می افتاد چه؟ شاید دیگر نمیتوانست مسابقه را به اتمام برساند
و همه را ناامید میکرد .اگر سیمرغ آن کتاب را آورده بود چه؟ هیچ نشانه ای از اینکه
سیمرغ کتاب را آورده بود دیده نمیشد ...اما غیر از او چه کسی میتوانست کتاب را
جلوی اتاق بگذارد؟

سنام نفس عمیقی کشید و به آرامی دستش را روی کتاب گذاشت .ناگهان چشمانش
سیاهی رفته و به زمین افتاد .درد وحشتناکی وجودش را فرا گرفت .دردی که از نوک
انگشتانش تا سرش گسترش میافت.
مدتی طول کشید تا بتواند چشمانش را باز کند و اطرافش را ببیند .در همان دنیای
سیاه و سفیدی که در خوابش دیده بود اما نه در کلبه ،بلکه در تاالر بزرگی که دو مرد
سر میزی رو به روی هم نشسته بودند.
یکی جهانگرد با موهای بلند و زخم خنجری که روی گونه اش مانده بود و دیگری
پادشاه سورن ،مردی با ریش و مویی ژولیده که یکی از انگشتان دست چپش را از
دست داده بود.
سورن در حالی که به جلو خم شده بود با درماندگی گفت:
 خواهش میکنم ...فقط همین یک بار! بعد دیگه هیچوقت مزاحمت نمیشمدوست من.
جهانگرد مردد ماند .انگار که برای مدتی به فکر فرو رفته بود بر سر دوراهی بزرگی که
جلو رویش قرار داشت کلنجار میرفت .صدای گریه ی همسرش و خواهش های دوست
قدیمی اش تمام ذهنش را به هم ریخته بود .دوراهی ای که میدانست از هر مسیری
که برود زندگی اش نابود خواهد شد.
سرانجام با اندوهی فراوان پرسید:
 چطوری میتونم کمکتون کنم؟پادشاه سورن نامه ای به دست او داد .در همین بین سنام متوجه سیمرغ سرخ رنگ
شد که کنار او مشغول تماشای آنها بود .سنام دوباره رو به جهانگرد و پادشاه سورن
برگشت.

جهانگرد نامه را خوانده و آن را کنار گذاشت .پادشاه سورن گفت:
 تو تنها کسی هستی که بهش اعتماد دارم .ازت میخوام تاج رو به خونهبرگردونی .اگر افرادم رو میفرستادم برادرم حتما مطلع میشد .نمیخوام
کسی بفهمه تاج کجاست.
جهانگرد دست پادشاه را گرفته و با اطمینان گفت:
 نگران نباشید .من کمکتون میکنم.ناگهان تمام شمع ها و مشعل ها خاموش شده و تاالر در تاریکی مطلق فرو رفت.
تاریکی ای که با نور آتش سیمرغ از بین رفت .آتشی که از پر هایش سرچشمه میگرفت
و مسیری را برای سنام روشن میکرد.
سنام به دنبال سیمرغ که در تاریکی قدم برمیداشت حرکت کرد .هوا هر چه که
میگذشت سرد تر و سرد تر میشد .سرمایی وحشتناک که با صدای ضربه های دلهره
آور آمیخته میشد .ضربه هایی که زمین و روح انسان را همزمان به خود میلرزاند.
ناگهان صدا قطع شد .سیمرغ ایستاد .بالش را باال آورد و به طرف دروازه ای گرفت که
در چند قدمی آنها قرار داشت .دروازه ای یکپارچه از سنگی بزرگ که در تاریکی مطلق
جا خوش کرده بود.
سنام به دروازه نزدیک تر شد .بین دروازه شکاف کوچکی قرار داشت که سرما از آن
جا سرچشمه میگرفت .سنام به آرامی گوشش را نزدیک دروازه برد .ناگهان چیزی به
دروازه کوبیده شد و...
 سنام! بلند شو ...بلند شو!سنام چشمانش را باز کرده و به چهره ترسیده پارمیس خیره شد .سر درد وحشتناکی
داشت .پارمیس با نگرانی پرسید:

 حالت خوبه؟ چرا جواب نمیدادی؟ میخواستم برم پرستار رو صدا کنم...میخوای صداش کنم؟
 نه حالم خوبه .ممنون.سنام به کمک پارمیس از روی زمین بلند شده و روی تختش نشست .پارمیس درحالی
که پنجره را باز میکرد پرسید:
 مطمئنی حالت خوبه؟ اگه حالت خوب نیست میتونیم باهم بریم درمانگاه. نه حالم خوبه.پارمیس سری تکان داد و به جایش برگشت .سنام نفس عمیقی کشید و از پنجره به
بیرون نگاه کرد .طولی نکشید که همه چیز را به یاد آورد .با وحشت برگشت و روی
زمین به دنبال کتاب تاریکی گشت اما هیچ خبری از آن نبود .همانطور که ظاهر شده
بود همانطور هم غیبش زده بود.
***

فصل بیست و پنجم

بهوش آمدن آتوسا

چهارشنبه  19تیرماه ،دو روز پس از آن حادثه وحشتناک در سالن غذاخوری بود که
خبر بهوش آمدن آتوسا به گوش سنام رسید و او را شتابان به سمت درمانگاه کشاند.
دارمان که از دهانش پریده بود ،جلوی سنام را گرفت و هول هوالنه گفت:

 هی ...صییبر کن! خواهش میکنم االن نرو .اگه اوتانا بفهمه من چیزی بهتگفتم من رو میکشه.
 نگران نباش اوتانا با تو کاری نداره .من باید آتوسا رو ببینم.و سپس از کنار دارمان عبور کرد .پارمیس با تاسف به دارمان نگاه کرد:
 بهت که گفتم مراقب حرفایی که میزنی باش.دارمان جلوی سنام ایستاد و در حالی که دستش را جلوی او گرفته بود گفت:
 ببین گوش کن! االن هرچی بهت گفتم رو فراموش کن خوب؟ تو که چیزیبه اوتانا نمیگی؟
سنام با قاطعیت جواب داد:
 اگه دست من بود بهش نمیگفتم. چی؟ منظورت چیه؟همان موقع اوتانا که به تازگی از درمانگاه خارج شیده بود دسیتش را روی شیانه دارمان
گذاشت و گفت:
 "میبینم از اونی که فکر میکردم رازدارتر هستید آقای دارمان".رنگ دارمان مانند گچ سفید شد .سنام بالفاصله پرسید:
 حال آتوسا چطوره؟!اوتانا با جدیت به سیر و وضیع سینام نگاهی انداخت .چهره ای آشیفته با لباس رزمی که
مشخص بود به خاطر عجله زیاد تمام مسیر را دویده بود .اوتانا پاس داد:

 نمیخواسیتم بزارم کسیی مالقاتش کنه ،ولی حاال که انقدر مشیتاقی دوسیتترو ببینی فکر نکنم بتونم جلوت رو بگیرم .ولی قبلش میخوام یادت باشییه
هر اتفاقی که برای آتوسا افتاده دیگه گذشته.
سینام سیری تکان داد .اوتانا کنار رفت و بدین ترتیب سینام وارد درمانگاه شید .درمانگاه
قصیییر ،راهروی تنگی بود کیه در هر طرف آن اتیاق هیایی بیا پرده هیای رنیگ رنگی قرار
داشیت .دیوار های درمانگاه با نقاشیی بیماران تزیین شیده بود و بیشیترین روشینایی
آنجا از نور خورشید بود.
اولین اتاق درمانگیاه در سیییمیت راسیییت ،جایگاه پرسیییتاران بود که آنجا دوا و غذای
بیماران را آماده میکردند.
طبییب آنجیا خیانم گلبیه ،زنی مهربیان بیا موهیای فر و پوسیییتی تیره ،یکی از میاهر ترین
طبیب های شییهر بود که امکان نداشییت کسییی پیش او برود و شییفا پیدا نکند .او
درحالی که لباس آبی آسیمانی همیشیگی اش را پوشییده بود ،روی صیندلی فرسیوده
اش تکیه داده بود و در نور شمع کتاب مورد عالقه اش را مطالعه میکرد.
او عادت عجیبی هم داشت که با شنل سیاهش از درمانگاه خارج میشد .شنلی که آن
را همیشه روی جا لباسی ای در اتاقش آویزان میکرد.
سنام نفس زنان و با عجله به سمت خانم گلبه دوید و گفت:
 دوست ....من ....آتوسا...گلبه که با دیدن چهره رنگ و رو پریده ی سییینام شیییوکه شیییده بود ،کتاب را کنار
گذاشت و با مهربانی گفت:
 آروم باش دخترم .اون حالش خوبه .توی اتاق سوم دست چپ .قبل از واردشدن حتما در بزن.

سیینام تشییکر کرد و به طرف اتاق رفت .از اینکه دوسییتش را به زودی مالقات میکرد
نمیتوانسیت لبخند نزند .حس امید و نشیاط جای نا امیدی و غم را به کل گرفته بود و
آرامش را به ارمغان آورده بود.
سینام به اتاق رسیید .کنار هر اتاق چوبی نصیب شیده بود تا هرکس برای ورود در بزند.
سینام آرام به چوب ضیربه زد .از بین پرده نخی میتوانسیت آتوسیا را ببیند که با لباس
نخی بیماران پشت به پرده ،روی تخت نشسته بود.
سنام دوباره در زد .آتوسا جوابی نداد .سنام آرام گفت:
 آتوسا ...منم سنام .میتونم بیام تو؟دوباره همیه جا را سیییکوت فرا گرفت .سییینیام پرده را کنار زد و وارد اتاق شییید .اتاق
بیمیاران ،اتیاق کوچکی بود کیه ییک پنجره دلگیر ،ییک تخیت و ییک میز و صییینیدلی
کوچک داشیت .با وجود دلگیر بودن اتاق ،گلدان روی میز و نقاشیی های بیماران روی
دیوار ،شادی و نشاط را گسترش میداد.
سنام با خوشحالی گفت:
 از وقتی شنیدم حالت خوب شده نتونستم صبر کنم و نبینمت.آتوسا هق هق کنان گفت:
 از اینجا برو بیرون.سنام جا خورد .آتوسا هیچوقت گریه نمیکرد .حتی پارمیس که سال ها آتوسا را
میشناخت هیچگاه گریه او را ندیده بود .او حتی مواقعی که ناراحت بود هم مثل
همیشه عادی رفتار میکرد .سنام با مهربانی گفت:
 چی شده؟ با من حرف بزن .چرا به من نگاه نمیکنی؟آتوسا مقداری سرش را چرخاند ،به طوری که نیمه چپ صورتش نمایان شده بود:

 بهت که گفتم از اینجا برو.جز سییرخی دور چشییمش که در اثر اشییک ریختن به وجود آمده بود هیچ رنگی به
صورتش نمانده بود .سنام قدمی جلو تر رفت و گفت:
 میدونم که همش تقصیییر منه .من باید به جای تو روی اون تخت میبودمو به جای تو درد میکشیدم .ولی حاال که اتفاقی نیفتاده.
 اوتانا چیزی بهت نگفته نه؟ فکرش رو میکردم.سنام در انبوهی از سردرگمی غرق شده بود.
 اوتانا چه چیزی رو بهم نگفته؟آتوسا صورتش را کامل برگرداند .نیمه راست صورتش به کل تغییر کرده بود .لبش به
هم چسبیده بود ،پلکش روی چشمش افتاده بود و پوستش چروک شده بود.
اشک از چشمان سنام جاری شد .آتوسا بار دیگر تکرار کرد:
 نمیخوام ببینمت .از اینجا برو!سیینام مبهوت به چهره دوسییتش نگاه میکرد .قلبش به درد آمده بود .غمی بزرگ که
مدت ها پیش از بین رفته بود حاال دو چندان بر سینه اش فشار می آورد.
او طبق خواسیته آتوسیا رویش را برگرداند و از آنجا رفت .غمش تبدیل به خشیم شیده
بود .با خود میگفت اگر اوتانا نمیخواسیت مقصیران این قضییه را مجازات کند ،سینام از
کسی که قدرتمند تر بود کمک میگرفت.
***
سنام با عجله آخرین پله های قصر را باال رفته و وارد طبقه آخر شد .هنوز آسمان شهر
ابری بود و گاهی آرام و گاهی با شدت شروب به بارش میکرد .بارشی که صدای شرشر
آن بر روی سنگ های قلعه در راهرو ها میپیچید.

سنام به طرف اتاق پادشاه قدم برداشت و در زد .صدای در زدن او با رعد و برق و باران
در هم آمیخت .سنام دوباره در زد.
مدتی گذشت تا اینکه قفل در باز شد و پیشخدمت در را به آرامی و با صدایی دلهره
آور باز کرد .او که با دیدن سنام شوکه شده بود ،نفس عمیقی کشید و گفت:
 خانم شما نباید اینجا باشید .حال پادشاه خوب نیست. خواهش میکنم بذارید ببینمشون .باید باهاشون صحبت کنم. اما نمیشه .خواهش میکنم بذارید یک شب دیگه .االن اصال پادشاه نمیتونهحرف بزنه.
سنام با درماندگی دستش را جلوی در گذاشت و گفت:
 اگر کارم مهم نبود هیچوقت مزاحم نمیشدم ...ولی االن واقعا باهاشون کاردارم .خواهش میکنم...
نگاه پیشخدمت ابتدا به برق اشک های سنام دوخته شد که در نور مشعل ها
میدرخشید .سپس نگاهش به زمین افتاد و بعد از مکث کوتاهی در را برای سنام باز
کرد.
سنام تشکر کرد و وارد اتاق شد.
اتاق پادشاه فرهان ،چهاردیواری نسبتا بزرگی بود که غیر از نور ماهی که از پنجره به
داخل میتابید روشنایی نداشت .اتاقی به هم ریخته و دلگیر ،با تختی بزرگ و زیبا.
مدتی نگذشته بود که چشمان سنام به عمویش افتاد .با لباس سفیدی جلوی پنجره،
در حال تماشای ماه ...موهای سفید و بلندش همانند پدرش سورن روی شانه هایش
افتاده بودند و چروک روی صورتش مانند نوارهای ناهموار و نامنظم در اطراف صورتش
موج میزدند.

فرهان با صدای لرزان در کمال مهربانی گفت:
 چه اتفاقی باعث شده انقدر آشفته بشی؟سنام پس از اینکه کمی کلماتش را داخل دهانش چرخاند گفت:
 شما میدونین چه اتفاقی افتاده .نمیدونین؟پادشیاه مکثی کرد .ظاهرا برای درک بهتر حرف های سینام به زمان بیشیتری احتیاج
داشت.
 بله .من خبر دارم. پس خوب میدونید این کار کی بوده.پادشاه دوباره مکث کرد .اما این دفعه زودتر پاس داد:
 به خاطر اتفاقی که برای دوسیتت افتاد متاسیفم! خیلی وحشیتناکه! اما تواینجا نیومدی که فقط اینو بگی.
 من فقط میخوام اونا به سزای اعمالشون برسن.سیکوتی عمیق در اتاق حکمفرما شید .سیکوتی که در حین تفکر پادشیاه ایجاد شیده بود
تا دنبال کلمات مناسییب برای بیان حرفش بگردد .او پس از مدتی ،با ناله ای کوتاه و
صدایی لرزان گفت:
 من نمیتونم بهت کمکی کنم. ولی شیما میتونید ...شیما پادشیاه هسیتین و میتونید مجازاتشیون کنید .اینچیز زیادی نیست که من ازتون میخوام .این عدالته.
سیورن سیاکت شید .رویش را برگرداند و به سینام نگاه کرد .سینام با درماندگی تکرار
کرد:
 -اگه شما نتونید پس کی میتونه؟

 حقیقت با اونی که فکر میکنی خیلی متفاوته.نفرت و اندوه کل وجود سنام را فرا گرفته و رفته رفته خشمش را گسترش میداد:
 همیشیه اینجا اینطوری بوده؟ چرا همه چشیم و گوشیشیون رو بسیتن و هیچکاری نمیکنن؟ از شییما و هرکسییی که راحتی خودش رو به مجازات اون
هیوال ها ترجیح میده متنفرم! چند نفر دیگه باید زیر دسییت اونا له بشیین
که شیما جلوشیون بایسیتید؟ چند نفر تا حاال قربانی اونا شیدن که ازشیون
میترسید؟
فرهان از جایش بلند شیید .عصییایش را برداشییت و لنگ لنگان به سییمت سیینام رفت.
آنقدر پیر و ضیعیف شیده بود که نمیتوانسیت درسیت قدم بردارد .او دسیتش را روی
شانه سنام گذاشت و گفت:
 سینام ...اسیم این کار تو عدالت نیسیت ،انتقامه! خیلی اتفاقات ناگواری رخمیده که برای درست کردنشون کاری از دستت بر نمیاد .نه مجازات کردن
کسی میتونه آرامش تو رو برگردونه و نه زیبایی دوستت .انتقام فقط درون
آدم رو سیاه میکنه .خشم ...از بین برنده همه چیزه.
دسیتان سیرد و نفس های کوتاه فرهان سینام را میترسیاند .چهره اش بیروح و بیرنگ
شیده بود .او بعد از اتمام حرفش با لبان خشیک لبخندی زد و به صیندلی اش برگشیت.
سنام با بغض به او نگاه کرد:
 پس میگید چیکار کنم؟ هر روز توی چشیم دوسیتم نگاه کنم وقتی آدماییکه باعث این اتفاق شییدن راحت برای خودشییون قدم میزنن .اون داره به
خاطر من عذاب میبینه!
فرهان در حالی که دوباره به ماه خیره شده بود با صدای لرزان گفت:
 -زمان بزرگترین عدل دنیاست .فقط صبر کن!

سنام سرش را پایین انداخت .پادشاه ادامه داد:
 روزی که اون ...پادشیاه تاریکی ...وارد شیهر شید رو هنوز یادمه .مردی آنقدرقدرتمند که یک تنه در برابر همه می ایسییتاد .هیچ چیز جلودار اون نبود.
بزرگترین و قدرتمنید ترین یاتوک ها و پهلوان ها هم نمیتوانسیییتن جلوی
اون رو بگیرن .اون وارد قصییر شیید .همه میگفتن پادشییاه تاریکی رو دیدن
که به سییمت اتاق پدرم میرفته .همین برای من کافی بود تا شییتابان وارد
آتش قلعه بشییم و با تمام توانم به سییمت اتاق پدرم برم .از میون آتش و
گرد و غبیار عبور کردم و در اتیاق رو کیه نیمیه بیاز مونیده بود بیاز کردم .اونجیا
پدرم رو دیدم ،وسییط اتاق درحالی که خنجرش توی قلبش فرو رفته بود.
بغلش کردم ...نوازشیییش کردم ...نفس نمیکشییییید .بیدنش سیییرد بود امیا
چشیمانش هنوز باز بود ،و قطره های اشیکش که روی چشیمانش خشیک
شده بود.
فرهان تمام صحنه ها را گویا که به خاطر می آورد آرام آرام و شمرده با تمام جزئیات
تعریف میکرد .لرزش دسیتانش و درخشیش نگاهش در اثر قطرات اشک به مرور زیاد و
زیادتر میشدند .او نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
 چند روز بعد خبر رسید که پادشاه تاریکی رو توی یکی از کوه های اطرافقلعه دیدن .با سرعت به سمت کوه رفتم و وارد غاری شدم که به اونجا رفته
بود .از قدرتش میترسیدم .از نیرویی که دو ارتش از دو کشور قدرتمند رو
به تنهایی از پا در آورده بود میترسیدم .باالخره باهاش رو در رو شدم .مردی
بزرگ ،با دستانی پهن و غرق در خون ،مو و ریشی سیاه و بلند ...مردی که
خود شیطان بود.
بغض گلویش را گرفت .نفسش بند آمده بود .با دستانش محکم دسته صندلی را گرفت.
پایش بیش از پیش میلرزید و ترس را در وجودش نمایان میکرد.

 شمشیر رو کشیدم ...جلو رفتم تا به زندگی خار و پوچش پایان بدم .آمادهبودم تا مثل هر کسی که جلوی او ایستاده جان بدم ...اما در کمال تعجب
اون با من نجنگید ،بلکه فقط ایستاده بود و به من که مثل انسان های
ضعیف و کوچیک شمشیر کشیده بودم نگاه میکرد .دیگه صبرم تموم شده
بود .فریاد زنان جلو رفتم و شمشیرم رو وحشیانه به قلبش فرو کردم!
فرهان نفس عمیقی کشید .چشمانش را بست و دستش را آرام از روی دسته های
صندلی برداشت .پایش دیگر نمیلرزید ،فقط اشک هایی باقی مانده بودند که آرام آرام
از گونه هایش سرازیر میشدند:
 اون هیچ مقاومتی نکرد .روی زمین افتاد ...چشم هاش رو بست ...نه خونیاز بدنش جاری میشد و نه صدای ناله و زجری .مثل شیطانی که وارد جسم
انسان شده بود ،بیروح و بدون احساس! فکر میکردم مرده .از غار رفتم
بیرون .وقتی برگشتم ناپدید شده بود.
پادشاه فراهان رو به سنام برگشت .حاال چهره کاملش در نور ماه مشخص بود .چهره
ای پر از ترس و وحشت که خاطره قدیمی را مرور میکرد
 اون نمرده ...دوباره بر میگرده ،اما این دفعه به کسی رحم نمیکنه .پیشگوییستاره شناس ها حقیقت داره! روزی جنگ بزرگی به پا میکنه که تو فقط
میتونی جلوش رو بگیری .فقط تو میتونی اون شیطان رو بکشی و همه رو
از نفرینی که دنبالشون میکنه نجات بدی .من میتونم صدای نفس هاش رو
بشنوم ...صدای ضربه هاش رو به دیوار ...شب ها خوابش رو میبینم،
وحشتناکه!
پادشیاه به سیرفه افتاد .هفته ها بود که کم غذا میخورد و همین هم او را ضیعیف کرده
بود .او ادامه داد:

 من تمیام عزیزانم رو از دسیییت دادم ...پیدرم ...برادرم ...همسیییر و بچیه ام.همشیون در آتش خشیم اون مرد سیوختن و جان دادن .بعد از مرگ من تو
آخرین عضیییو خانوده سیییورنی .بهم قول بده ...بهم قول بده که جلوش رو
میگیری .قول بده که نزاری تمام عذابی که من کشییییدم بی جواب بمونه.
بهم قول بده...
سینام جا خورد .اگر قول میداد و نمیتوانسیت چه؟ او یک ملکه نبود .نه مبارزه بلد بود
و نیه تجربیه ای داشیییت .چطور میتوانسیییت جلوی مردی را بگیرد کیه دو ارتش را بیه
زمین زده بود؟ کسی چنان قدرتمند که نامش همه را از ترس به خود میلرزاند.
سنام سرش را پایین انداخت .پادشاه فراهان صورتش را برگرداند و به ماه خیره شد:
 نمیخواد قول بدی .من بهت اعتماد دارم.او از جایش بلند شید .سیعی کرد تعادلش را روی پا های ضیعیف و ناتوانش حف کند
اما ناکام به زمین افتاد.
سینام با سیرعت به طرف پادشیاه رفته و بدن پیرش را در آغوش گرفت .چندین بار او
را صدا زد اما بیفایده بود .پادشاه بلند نمیشد.
***

فصل بیست و ششم

دفن پادشاه فراهان

طولی نکشید که خبر مرگ پادشاه در شهر پخش شد .از آنجا که چنین خبری برای
دشمنان کشور فرصتی برای جنگ بود ،خبر مرگ او تا زمان برگزیده شدن جانشین
او از شهر بیرون نمیرفت.

صبح روز پنجشنبه ،زمانی که آسمان هنوز تیره و تار بود ،افرادی فانوس به دست،
بدن بیجان شاه را تا قبرستان همراهی میکردند .افرادی عبارت از شورا ،معلمان،
پهلوانان و یاتوک های نامدار سرزمین! و اما در انتهای این جمعیت سنام که در دریایی
از تفکر سیر میکرد.
بعد از سال ها که باالخره یکی از اعضای خانواده اش را پیدا کرده بود ،حال دوباره تنها
شده بود .تنها در دنیایی که دیگر آن را نمیشناخت .ارشان به آرامی دستش را روی
شانه سنام گذاشت:
 واقعا متاسفم...سیینام تشییکر کرد و دوباره در دریای تفکرش غرق شیید .اینکه کسییی را داشییت تا با
صدای گرمش به او آرامش دهد واقعا دلگرم کننده بود.
قبر پادشییاه فراهان طبق خواسییته خودش کنار درخت سیییبی در نزدیکی قبر پدرش
(سییورن) حفر شییده بود .جایی کنار زمین های کشییاورزی با بوی خوش و منظره ای
دلگشا!
خیدمتگزار بیا چهره ای غمبیار جلوی همیه ایسیییتیاد تیا قبیل از دفن پیادشیییاه متن
خداحافظیاش را بخواند .او یکی از نزدیک ترین افراد به پادشیییاه فراهان بود .همین
توجیهی قوی برای لرزش صییدایش بود که به آرامی در بین سییخنرانی اش شیینیده
میشد:

وقتی من مردم ،وقتی تابوتم حمل میشود ،هیچوقت نباید تصور کنید دلم برای این
دنیا تنگ خواهد شد!
هیچ اشکی نریزید ،تاسف نخورید و شرمنده نباشید! من در حفره ی بیپایان هیوالها
سقوط نمیکنم!

وقتی من را در قبر میخوابانید نگویید بدرود ،به یاد داشته باشید که قبر تنها پرده
ایست از بهشته پشت آن!
شما فقط میبینید که در قبر پایین میرود ،اما حال تماشا کنید که صعود میکند!
چطور زمانی که خورشید غروب میکند یا ماه پایین میرود پایانی نیست؟ به نظر پایان
می آید ...به نظر غروب می آید ...اما در حقیقت یک طلوب است.
زمانی که قبر بسته شود ،آنجاست که روح آزاد خواهد شد!
تا حاال دیده اید دانه ای در زمین کاشته شود و با زندگی جدیدی نروید؟ چرا باید
شک کنید به دانه ای به اسم انسان؟
وقتی که برای آخرین بار دهان بسته شود ،دیگر کلمات و روح متعلق به جهانی بدون
زمان و بدون مکان هستند...
پس از سخنان خدمتگزار دیوها پادشاه فراهان را به آرامی در قبر قرار دادند .بارش
باران در روز های گذشته خاک را مرطوب کرده و بوی خوشش را همه جا پخش کرده
بود .زیبا ...آرامش بخش ...با نور خورشید که به آرامی همه جا را روشن میکرد.
و سنام که برای آخرین بار با عمویش خداحافظی کرد.
***

فصل بیست و هفتم

بر سر دوراهی

با وجود اینکه اتفاقات ناگوار زیادی رخ داده بود ،اما سنام از تمریناتش دست نکشید
و به آن ادامه داد .هرچند دیگر نه شادی ای برایش مانده بود و نه آرامشی!...
دیگر تنها حرف های بامزه ارشان میتوانست برای مدت کوتاهی لبخند به روی لبان او
بنشاند .لبخندی که خیلی زود از بین میرفت.

جمعه  21تیرماه ،آخرین روز سوار کاری ،سنام پس از اتمام تمرینش در حالی که زیر
سایه درختی زانو هایش را بغل کرده بود ،خوابالو را که کمی آن طرف تر درحال بازی
با پروانه ها بود تماشا میکرد.
شیراک هم بعد از یک سواری طوالنی و سخت مشغول خوردن علف های خوش مزه
ی دشت شده بود.
 به چی فکر میکنی؟سنام آهی کشید و پاس داد:
 هیچی.ارشان به درخت تکیه داد:
 میخوای باور کنم؟سنام سرش را پایین انداخت .ارشان لبخندی زد و کنار او نشست .کمی آن طرف تر،
چند کودک مشغول بازی بودند .میخندیدند و میدویدند و در دنیای رنگارنگ خودشان
غرق بودند .ارشان با همان لبخند همیشگی اش گفت:
 هیچ چیز مثل بازی بچه ها دلپذیر نیست ...دنیای کوچک و زیبایی دارن.صداشون از هر موسیقی ای شنیدنی تره!
سنام به دختری که موهای طالیی و درخشانی داشت نگاه کرد .همچنین به دختری
تیره پوستی که گل صورتی زیبایی را به موهایش بسته بود:
 من هیچوقت حق نداشتم با بقیه بچه ها بازی کنم .همیشه باید خونهمیموندم و کار میکردم .برعکس تو صدای بازیشون من رو اذیت میکنه
چون یاد اون موقع میافتم.
ارشان رو به سنام برگشت و نگاهی به چهره او انداخت .سپس سری تکان داد و گفت:

 دوران سختی بود ،اما تموم شد .حاال برگشتی خونه. خونه؟ فکر نکنم اینجا خونه ی من باشه .شاید یه زمانی بوده ولی االن دیگهنیست .باهاش غریبهام.
صدای بازی بچه ها که در دریاچه بازی میکردند با صدای شیرجه آنها در آب آمیخته
شد .ارشان در حالی که گل روی عصایش را با پارچه تمیز میکرد گفت:
 گاهی اوقات این اتفاق پیش میاد .آدم حس میکنه جایی که زندگی میکنهدیگه خونش نیست .شاید روز به روز عذاب بکشه و بگه چرا چنین جایی
زندگی میکنه ،درحالی که وقتی اون رو از دست بده و فقط خاطرات اونجا
براش بمونه ،میفهمه ارزش عذاب کشیدن رو داشته.
 تو تجربهاش کردی؟ارشان عصایش را کنار گذاشت.
 تا دلت بخواد .زندگی پستی و بلندی زیادی داره سنام! روزی به مراد حالتهو روزی برعکس ...مهم اینه که آخر این مسیر تو میمونی و یه مشت
خاطره ...و یک قانون که میگه تا از دست ندی قدر چیزی رو نمیدونی.
حال بچه ها با چهره هایی خندان نوبت به نوبت داخل دریاچه میپریدند و یکدیگر را
خیس میکردند .گهگداری دعوا میکردند ،همدیگر را هول میدادند یا سرزنش میکردند
اما دوباره مانند دو دوست داخل آب میپریدند ،انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده بود.
سنام بدون مقدمه گفت:
 من با عموم فرق دارم ارشان .تحمل از دست دادن بقیه رو ندارم .مننمیتونم ...نمیتونم ببینم کسی آسیب میبینه .نمیتونم شاهد مرگ بقیه
باشم .میدونم پیشگویی چی گفته ...اینکه من جلوی پادشاه تاریکی رو
میگیرم ولی ...حقیقت اینه که من جنگیدن بلند نیستم ارشان .اونم با مردی

که هیچکس نمیتونه بکشدش .من چطور میخوام جلوش بایستم؟ نمیتونم
مرگ بقیه رو تحمل کنم.
سپس مکث کوتاهی کرد و ادامه داد:
 من میخوام برگردم.برخالف تصور سنام ،ارشان اصال تعجب نکرد .حتی با گفتن بازگشت سنام هم اخم به
چهره نیاورد ،بلکه با همان چهره ی مهربان همیشگی بچه ها را تماشا میکرد .سنام با
تعجب پرسید:
 نمیخوای چیزی بگی؟ این زندگی خودته .خودت حق داری تصمیم بگیری چطور زندگی کنی.من نمیتونم به جای تو تصمیم بگیرم.
 اگر من برگردم شما چیکار میکنید؟ سعی میکنیم خودمون کشور رو اداره کنیم هرچند سخته ولی شاید بتونیماز پسش بربیاییم.
بار دیگر سکوت طوالنی مدتی حکمفرما شد .سکوتی که سنام را مدت ها به فکر فرو
برد و در نهایت با صدای ارشان شکسته شد:
 من دیگه میرم اما نمیخوام فکر کنی که اینجا زندانی هستی .اگه میخوایبمونی فردا صبح قبل مسابقه منتظرت هستم .اگه هم نه میتونی بدون
مشکل با این کیسه به خونه برگردی.
سپس کیسه ی پر از سکه را از جیبش در آورده و به سنام داد .سنام پرسید:
 اگه برگردم و به مسابقه نیام من رو میبخشی؟ارشان با لبخندی دلنشین به چهره مظلوم سنام پاس داد:

 تو کار بدی نمیکنی .فقط راه زندگیت رو انتخاب میکنی .این حق توعه.سپس از آنجا بلند شد و در حالی که افسار شیراک و آردا را در دست داشت به اسطبل
رفت و سنام را با افکارش رها کرد.
ای کاش هرگز از خانواده سلطنتی نبود .ای کاش همان دختر ساده ای بود که صبح
ها بعد از درست کردن صبحانه ،ظرف ها و لباس ها را میشست و پنجشنبه ها لباس
های بافته شده خاله افروز را به بازار میبرد .شیر میخرید ،به شیراک غذا میداد و سپس
در رویایی شیرین از شهر دیاکو به خواب میرفت .بدون دغدغه ،ناراحتی و نگرانی.
ارشان راست میگفت .جایی که سنام سال ها آرزوی رفتن از آنجا را داشت حاال خانه
ی او شده بود .خانه ای که هرگز فکر نمیکرد دلتنگ آن بشود.
***

روز بعد ،هنوز خورشیید باال نیامده بود که سینام مشیغول جمع آوری وسایلش شد .کل
شیب از دو راهی ای که در پیش داشیت نتوانسیته بود بخوابد .انتخابی چنان سیخت که
با وجود خستگی زیاد ،خواب را از او دزدیده بود.
اما آن موقع دیگر تصمیمش را گرفته بود .او زندگی ساده را به زندگی ای با مسئولیت
باال ترجیح میداد .نمیخواست آن دختری باشد که امید همه به او بسته بود ،بلکه
دوست داشت دختری باشد که کسی او را نمیشناخت و اهمیتی هم به او نمیداد.
این گونه نه به کسی آسیب میزد و نه مسئولیتی داشت .درست مانند وزغ کوچکی که
دور از همه در آرامش زندگی میکرد.
خوابالو آرام سرش را از داخل جیب سنام بیرون آورد و قوری کشید .سنام آرام گفت:
 -االن وقتش نیست خوابالو.

پیارمیس در همین حین در حیالی کیه خمییازه میکشییییید سیییرش را بیه طرف سییینیام
چرخاند و بدون آنکه چشیمانش را باز کند دوباره به خواب رفت .حتی بلند ترین صیدا
ها هم نمیتوانستند او را از خوابش بیدار کنند.
سینام با عجله تمام وسیایلش از قبیل لباس ،کیسیه سیکه ای که ارشیان به او داده بود و
خنجر کوچکش را درون کیفش گذاشت .سپس آهسته در اتاق را باز کرد و در امتداد
راهرو قدم برداشت.
هنوز خورشید باال نیومده بود و راهروها خلوت خلوت بود .فرصتی مناسب برای سنام
تا دور از چشم همه از آنجا برود.
سنام بدون هیچ مشکلی از قصر خارج شد و وارد شهر شد .سپس از اولین میدان عبور
کرد و به طرف کاالسکه ای که کنار خیابان قرار داشت رفت .صاحب کاالسکه مردی
چاق با قدی کوتاه بود .او درحالی که کاله پشمی اش را روی صورتش گذاشته بود،
پایش را روی پای دیگرش قرار داده و چرت میزد.
سنام پرسید:
 ببخشید ...من میخواستم به شهر همگون برم .میتونید من رو ببرید؟مرد که ناگهان بیدار شییده بود درحالی که کاله پشییمی اش را روی سییرش جابهجا
میکرد به دختر غریبه ای که صبح زود او را از چرتش پرانده بود خیره شد.
سیینام مطمئن بود که موهای دورنگش را به خوبی زیر شییال مخفی کرده بود .با این
حال چشمان تیزبین کاالسکه چی او را بیش از پیش میترساند.
مرد پس از خمیازه ای طوالنی گفت:
 -همگون شهر دوریه .در ضمن من بچه ها رو جایی نمیبرم.

سنام کیسه ای که ارشان به او داده بود را با صدای جیرینگ جیرینگ سکه های طال
تکان داد .مرد انگار که نظرش عوض شیده باشید سیرفه ای کرد و در کاالسیکه را برای
سنام باز کرد .سپس در حالی که سوت میزد سر جایش برگشت.
کاالسیکه به راه افتاد .صیدای آزار دهنده چرخ های کاالسیکه روی سینگ فرش های
شیهر ،مانند کوبیدن میخی بر دیوار سینام را آزار میداد .اما ظاهرا برای مرد کاالسیکه
چی این صدا همانند نوای موسیقی ای بود که با ریتمش سوت میکشید.
سیینام دسییتش را زیر چانه اش گذاشییت و به فکر فرو رفت .به زودی با طلوب آفتاب
مسابقه سوم آغاز میشد.
نمیدانست که کار اشتباهی کرده است یا نه اما وجدانش نمیگذاشت لحظه ای آرامش
داشته باشد .حتی نگاه خوابالو هم که سرش را از داخل جیب سنام بیرون آورده بود
او را آزار میداد.
خیلی زود از شهر دیاکو خارج میشد و دیگر نمیتوانست باز گردد .دلش برای دوستانش،
آتوسا ،پارمیس و دارمان تنگ میشد .برای رفتار های مرموز اوتانا و لبخند های ارشان
که همیشه به او آرامش میداد .حتی دلش برای کاشی ها ،سنگ ها و راهرو های قلعه
هم تنگ میشد که با هنری وصف نشدنی کنار هم قرار داشتند.
سینام با ناراحتی به وسیایلش نگاه کرد .حاال فرصیت خوبی بود تا با وارسیی آنها خودش
را سرگرم کند.
در بین خرت و پرت هایی که بدون توجه درون کیفش قرار داده بود ،دو تیر شکسته،
یک خنجر کوچک و ...ناگهان چهره سنام از ترس سفید شد .به هیچ وجه یادش نمی
آمد که آن را برداشته باشد.
او دستش را درون کیفش برد و کتاب تاریکی را بیرون آورد .آن کتاب دوباره پیدایش
شده بود اما چطور؟ چگونه؟ انگار هرگز نمیخواست سنام را تنها بگذارد.

سینام با احتیاط کتاب را باز کرد .صیفحات کتاب ورق خوردن تا به صیفحه ای رسییدند
که پر سیییمرغ آنجا گیر کرده بود .سیینام پر را از الی کتاب درآورد .زیبا و بینقص...
مثل همیشه!
نگاه سینام به کتاب جلب شید ،صیفحه کتاب همانند همیشیه حاوی حروفی در هم و
جملیه هیایی طوالنی و نیامفهوم بود! حروفی کیه میدام تغییر میکرد و حروف و کلمیات
جدیدی را تشکیل میدادند.
سینام دسیتش را به طرف صیفحه برد .با نزدیک شیدن دسیت او کلمات کنار رفتند و
صیفحه کتاب مانند سیطح آرام دریاچه ،صیاف و بدون هیچ ناهمواری آرام گرفتند .گویا
که کتاب سنام را برای لمس صفحه تشویق میکرد.
با وجود اینکه بارها کتاب جان سییینام را به خطر انداخته بود اما دیگر سییینام چیزی
برای از دسیییت دادن نیداشیییت .اگر هم اتفیاقی برای او میفتیاد دیگر دختری نبود کیه
کسیی دلتنگ او بشیود .همان دختر سیاده ای شیده بود که بود و نبودش فرقی به حال
بقیه نمیکرد.
آری ...حس کنجکاوی سییینام بر احتیاط او غلبه کرد ...دسیییتش را بر روی صیییفحه
گذاشت و ناگهان همه جا تاریک شد.
***
سنام چشمانش را باز کرد .در دنیای تاریک و پوچ که در آن هیچ چیز دیده نمیشد.
غرق در سیاهی بیپایان و وحشتناک .جایی سرد ،دلگیر و بدون هیچ نور و گرما!
ناگهان صدای مهیبی بلند شد .رعد و برقی وحشتناک که آسمان را در هم میشکافت
و زمین را میلرزاند .صدای هجوم اشخاصی که در تاریکی نزدیک میشدند .سنام به
طرف صدا برگشت .بی اطالب از چیزی که نزدیکش میشد .قلبش به شدت میتپید،
دستانش میلرزید و...

ناگهان شخصی دستش را گرفته و با تمام قدرت کشید.
 فرار کن!صدا در تاریکی پیچید .حال فریاد ها و جیم های وحشتناک با سرعت به طرف آنها
هجوم می آوردند.
 بگیریدش!صدا از تاریکی به گوش میرسید .شخص بدون اینکه دست سنام را رها کند ،دوان
دوان از بین درختان عبور کرده و داخل حفره ای روی زمین پنهان شد .مشعلش را
زیر خاک فرو برد و دستش را جلوی دهان سنام گذاشت.
 نفس نکش...سنام نفسش را حبس کرد .میتوانست صدای خس خس اشخاص ناشناسی که باالی
سر آنها دیوانه وار میدویدند را بشنود .زمین میلرزید ،آسمان میغرید و رعد و برق
میزد.
مدتی طول کشید تا صدای داد و فریاد ها قطع شده و جایشان را به سکوتی کوتاه
مدت بخشیدند .شخص به آرامی مشعل را باال آورده و روشن کرد .چهره اش در روشنی
آتش نمایان شد .او جهانگرد بود ،با ریشی خاکستری و کالهی قرمز رنگ.
جهانگرد مشعل را در هوا تکان داده و اطراف را وارسی کرد .سپس با عجله رو به سنام
برگشت و گفت:
 وقت زیادی نداریم .اونا دوباره برمیگردن .هرچقدر که فرار کنی فایده اینداره .تا شکارت نکنن دست از سرت بر نمیدارن.
سنام با هراس به چهره ی جهانگرد خیره شد .هنوز صدای فریاد ها از دور دست شنیده
میشد .سنام پرسید:

 اونا کین؟جهانگرد درحالی که داخل کیفش به دنبال چیزی میگشت پاس داد:
 تاریکی! موجوداتی تشنه به خون که در اعماق زمین زندگی میکنن .تو اونارو نمیبینی ،بلکه حسشون میکنی .در سیاهی مطلق با سرمایی وصف
نشدنی ...ولی نگران نباش! تا زمانی که از تاج محافظت میکنی دستشون
به دنیای ما نمیرسه.
سپس کتابش ،تاج سلطنتی و پری از سیمرغ سرخ رنگ بیرون آورد .سنام منمن کنان
پرسید:
 ولی ...تاج ...چطور جلوشون رو میگیره؟جهانگرد درحالی که پر را به آرامی به مشعل نزدیک میکرد پاس داد:
 جایی در اعماق زمین ،دور از ذهن هر موجود زنده ای ،دروازه سنگی بزرگیقرار داره که دو دنیا رو از هم جدا میکنه .دنیای ما و دنیایی تاریک که
مرگ همه رو فرا میخوانه .تاج سلطنتی کلید اون دروازست .برای سال ها
همه به دنبال اون تاج میگشتن تا دروازه رو باز کنن اما با محافظت پدر
بزرگت سورن موفق نشدن.
جهانگرد پر را آتش زده و به گوشه ای انداخت .س عرق پیشانی اش را با دست پاک
کرده کتابو تاج سلطنتی را در دست گرفت .سنام پرسید:
 چرا باید بخوان اون دروازه رو باز کنن؟ این سوالیه که تو باید بفهمی.در اثر سوختن پر سیمرغ ،آتشی بزرگ شکل گرفت ...آتشی سرخ رنگ و عظیمی که
از دل آن سیمرغ پرزنان ظاهر شد .صدای جیم و فریادهای موجودات تاریکی بلند شد

که با سرعت به سمت آنها هجوم می آوردند .جهانگرد کتاب و تاج را به سیمرغ رنگ
داد ،سپس دست سنام را گرفت و گفت:
 زندگی من اینجا به پایان میرسه .سیمرغ تاج سلطنتی و کتابم رو به پادشاهسورن میرسونه و توهم به دنیای خودت برمیگردنه .ازت خواهش میکنم
تصمیم درست رو بگیر ...نذار همه چیز نابود بشه .نذار فداکاری پدر و مادرت
بیهوده از بین بره .تاج سلطنتی بدون تو از دست میره!
 ولی من...جهانگرد قبل از آنکه سنام بتواند چیزی بگوید او را به آغوش سیمرغ هول داده و عقب
رفت .سیمرغ سنام را در برگرفته و او را از جهانگردی که نیزه سیاه رنگی بر قلبش فرو
میرفت ،دور کرد.
سینام درحالی که روی زمین کاالسیکه افتاده بود بهوش آمد .از جایش بلند شید و به
اطراف نگاهی انداخت .هنوز خورشییید طلوب نکرده اما آسییمان روشیین شییده بود که
نشان میداد مسابقه به زودی آغاز میشد.
باید هرچه سیریع تر به مسیابقه برمیگشیت اما چطور؟ آنها از دروازه قصیر خارج شیده
بودند و تا پایان مسابقه طول میکشید تا برگردند.
همان موقع بود که در اوج ناامیدی فکری به ذهن سیینام خطور کرد .او پر سیییمرغ را
که از الی کتاب تاریکی یافته بود با شیییمعی که در کاالسیییکه روشییین بود آتش زد.
همانند کاری که جهانگرد با پر سیمرغش انجام داده بود.
سییپس پر را روی زمین انداخته و به آن خیره شیید .پر باالفاصییله آتش گرفته اما زود
خاموش شیید .سییپس از نوک پر دودی غلی بلند شیید که رقص کنان در هوا پرواز
میکرد.

دیگر سینام از احضیار سییمرغ نا امید شیده بود که ناگهان پرنده دودی ای از پر متولد
شیده و در فضیای کاالسیکه شیروب به پرواز کردن کرد .پرنده ای کوچک ،با چشیمانی
درشت و صدایی زیبا!
دوبیاره از دود پرنیده دیگری متولید شییید .این بیار پرنیده بزرگ تر و پرو بیال تر بود ...و
پرنده ی دیگر .دوباره ،دوباره و دوباره ...تا اینکه فضیای کاالسیکه پر از پرندگان دودی
ای شده بود که به این سو و آن سو پر میکشیدند.
بعضیی از آنها که با سینام یا دیوار کاالسیکه برخورد میکردند از هم متالشیی شیده و
دوباره با پیوسیتن دود سیفید به وجود می آمدند .طولی نکشیید که بیسیت و نه پرنده
در گوشیه ی کنارکاالسیکه دور هم جمع شیده و منتظر پرنده سییم بودند که به آنها
بپیوندد.
پرنده سییم از دود متولد شید .پرنده ای ضیعیف و نحیف که به زور پرواز میکرد و در
بیشیتر مواقع به زمین میخورد .سینام به آرامی دسیتش را زیر پرنده گرفت .پرنده روی
دسیت سینام نشیسیته و نفس زنان آرام گرفت .سینام تا آن موقع چیزی به ظریفی او
ندیده بود.
پرنده نفس میکشیید ،سیوت میزد و میخندید اما بدون هیچ بدن که بتوان آن را لمس
کرد .تنها دودی بود که بدن او را تشیکیل میداد و با کوچک ترین لمسیی ناپدید شیده
و دوباره تشکیل میشد.
پرنده پس از اینکه نفسییش را تازه کرد با تالش و کوشییش فراوان توانسییت به پرنده
هیای دیگر بپیونیدد .هر سیییی پرنیده دودی در هم آمیختیه و دور هم چرخییدنید،
چرخیدند و چرخیدند تا اینکه از میان دود سیمرغ سر باز کرد و ظاهر شد.
سینام از شیکوه او به وجد آمده بود .سییمرغ بال هایش را در هوا تکان داده تمام دود
های اطرافش را پخش کرد.

ابهتی که ورود سیییمرغ داشییت هیچ چیز دیگری نداشییت .در بین تمام این شییکوه و
عظمت ،مرد کاالسیکه چی به دیوار کاالسیکه ضیربه زد و با صیدای نخراشییده و لهجه
بامزه اش گفت:
 خانم یه وقت سوء تفاهم نشه ولی صدای خوشحالیتون داره تا بیرون میاد.سنام که انگار تازه متوجه کاالسکه چی شده بود با شرمندگی پاس داد:
 ببخشید!سپس لبخندی به پهنای صورتش زد و آرام به سیمرغ گفت:
 باید بهم کمک کنی تا به قلعه برگردم.سیمرغ در جواب سنام لبخندی زد و سینه اش را صاف کرد .چشمانش میدرخشیدند
و بال هایش باز میشدند.
همه چیز تا دقایقی آرام گذشییت .مرد کاالسییکه چی که حاال از سییکوت ایجاد شییده
لذت میبرد ،با صیدای بلند سیکه هایی که گرفته بود را میشیمرد .ناگهان صدای مهیبی
بلند شده و کاالسکه به طور وحشتناکی تکان خورد.
مرد افسار اسب ها را کشیده و فریاد زد:
 دوباره این بچه های لعنتی!و از کاالسکه پیاده شد .فانوسش را برداشت و همانطور که فحش میداد نور فانوس را
به سمت قسمت ضربه دیده کاالسکه انداخت .اول متوجه چیزی که دیده بود نشد.
بعد از چند بار مالیدن چشم ها و باز و بسته کردن آنها ،فریاد زد:
 -کاالسکهام! کاالسکه نازنینم! نصفش رفت!

مرد راسیت میگفت .دقیقا کاالسیکه از وسیط نصیف شیده بود .انگار موجود بزرگی از
داخل کاالسکه به بیرون جهیده بود .عجیب تر از آن این بود که دیگر خبری از دختر
داخل کاالسکه نبود.
***

فصل بیست و هشتم

مسابقه سوم(سوارکاری)

مسیابقه تا مدتی دیگر آغاز میشید .مسییر آن از میدان اسیون شیروب شیده ،از خیابان
های شهر عبور کرده و در نزدیکی قصر به پایان میرسید.
مردم شیهر پنجره ها را باز کرده و آماده ی تماشیای مسیابقه ای بودند که برای مدت
ها انتظارش را میکشیدند.
اما هنوز از سیینام خبری نبود .با اینکه اوتانا بارها و بارها همه جای قصییر را به کمک
دیو ها گشته بود اما هیچ اثری از او پیدا نکرده بود .انگار که برای همیشه ناپدید شده
بود.
پارمیس در بین تماشییاچیان میدان اسییون درحالی که دسییتش را به هم قالب کرده
بود ،به ورودی میدان خیره شیده بود .دارمان دوان دوان از بین جمعیت ظاهر شید و
پرسید:
 همه جای قصر رو دنبالش گشتیم اما پیداش نکردیم.پارمیس آهی کشید و گفت:
 -انگار که واقعا رفته .اونم بدون خداحافظی.

در جایگاه معلمان و نمایندگان ،تهمورس با لبخندی از روی خوشیییی و رضیییایت به
اطراف نگیاه میکرد و بیا نمیاینیده دیگر کیه برد پسیییر او را تبرییک میگفتنید میخنیدیید و
گفت و گو میکرد.
اوتانا با ناامییدی به برج سیییاعت نگیاه کرد .دیگر زمان آن رسیییییده بود .او بین مییدان
ایستاده و فریاد زد:
 آقایان و خانم های عزیز .مفتخرم که سییومین مسییابقه رو داوری میکنم.مسییابقه تا لحظاتی دیگر ،زمانی که خورشییید به خط مشییخص شییده برج
ساعت برسد ،آغاز میشود.
خورشییید فقط دو بند انگشییت با خط فاصییله داشییت و هنوز خبری از سیینام نبود.
پارمیس با نگرانی دسیتانش را جلوی دهانش قرار داد .اوتانا با ناراحتی دسیتش را باال
برد و با دقت به خط نگاه کرد .همزمان با رسییدن نور خورشیید به خط ،اوتانا دسیتش
را پایین آورد.
مسیابقه بالفاصیله آغاز شید .هومان روی اسیب سییاهش چهار نعل از میدان اسیون خارج
شد.
پارمیس با امید گفت:
 باید بیاد! اون تسلیم نمیشه .باید مسابقه رو تموم کنه.ثانیه ها گذشیت اما هنوز خبری از سینام نبود .دارمان با ناراحتی دسیتش را روی شیانه
پارمیس گذاشییت .در زمانی که به نظر میرسییید دیگر همه چیز تمام شییده ،ناگهان
دختری با موهای دورنگ سیوار بر اسیب سیفیدش وارد میدان شیده و چهار نعل از خط
شروب گذشت.
تمام جمعیت با ورود او به وجد آمدند .پارمیس و دارمان هر دو فریادزنان همدیگر را
در آغوش کشیدند و باال و پایین پریدند.

در طرف دیگر خنده از لبان تهمورس تبدیل به خشمی بی سابقه شد .او از جا بلند
شده و فریاد زد:
 اون دختر چطور برگشته؟!!سینام با همان سیرعتی که از خط شیروب گذشیت ،از میدان خارج شید .صیدای شیادی و
فریاد های تماشییاگران کل میدان را فرا گرفته بود ،و ارشییان که پشییت جمعیت به
پهنای صورتش لبخند میزد.
***
سیینام در حالی که پایش را به شیییراک میکوبید فریاد زد" :سییریع تر! سییریع تر!!!".
شییراک هم با تمام قدرت چهار نعل میتاخت .آنها از تپه قلعه پایین رفته و وارد شیهر
شدند .از چندین پیچ گذشته تا اینکه باالخره به هومان رسیدند.
هومان افسیار اسیبش را کشییده و اسیبش را به اسیب سینام کوباند .سینام کنترلش را
روی شیییراک از دسییت داد اما دوباره توانسییت افسییار را به دسییت بگیرد و پا به پای
هومان حرکت کند.
آنها از چند پیچ عبور کرده و وارد بازار میوه فروش ها شییدند .سیینام بار دیگر سییعی
کرد از هومان جلو بزند اما ضیربه دوباره هومان او را از مسییر منحرف کرد .حال سینام
به اشتباه از مسیر مسابقه خارج شده و وارد بازار پارچه فروش ها شده بود.
جایی که پارچه های ابریشیم و نخی که روی بند های بین سیاختمان ها آویزان کرده
بودند ،مدام به صورت سنام برخورد کرده و جلوی دید او را میگرفتند.
پس از بازار پارچه ادامه مسیییر به مکان تعمیر کاالسییکه ها میرسییید .در خیابان بن
بستی که هیچ راه خروجی ای جز بازگشت نداشت.

نمیشید تمام مسییر را برگشیت .سینام باید هر طور که میشید از بن بسیت عبور میکرد.
اما چطور؟ سیینام هیچوقت از چنین دیوار بلندی عبور نکرده بود ،اما چاره ی دیگری
نداشیت .او با سیرعت به طرف دیوار رفت ،افسیار را کشییده و همراه شییراک از روی
زمین بلند شد.
حال برای لحظه ای سنام بر روی هوا معلق ماند .چنان که از ترس چشمانش را بسته
و افسیار شییراک را سیفت نگه داشیت .ناگهان انگار که دوباره همه چیز به حالت اول
برگشته بود روی شیراک افتاده و چهار نعل به مسیر ادامه داد.
سینام چنان از عبور دیوار به وجد آمده بود که از خوشیحالی فریاد کشیید .حتی تصیور
آنکه چطور توانسته بود از آن دیوار بزرگ عبور کند غیر ممکن بود!
ادامه مسییابقه که خارج از شییهر بود ،در بین باغ ها و مزارب کشییاورزی پیش میرفت.
جایی دیدنی و زیبا که پرندگان مهاجر از این سیییو به آن سیییو پرمیکشییییدند و آواز
میخوانیدنید .پس از مزارب کشیییاورزی ،نوبیت بیه جنگیل هیای انبوه گردو میرسییییید بیا
درختان سر به فلک کشیده و تنومند.
با وجود اینکه اسیب هومان بزرگتر و قدرتمند تر از شییراک بود اما شییراک چابک تر و
سیریع تر میدوید .به همین دلیل سینام در جنگل به هومان رسییده و پا به پای او از
جاده جنوبی به سیمت قصیر حرکت کرد .مسییری که صیاف از تپه باال رفته و به دروازه
بزرگ قصر میرسید.
چیزی تا خط پایان باقی نمانده بود .هومان مدام جلوی سینام را گرفته و مانع سیبقت
او میشییید .سییینیام هم بیدون کوچیک ترین مکثی بیار دیگر برای جلو زدن از او تالش
میکرد تا اینکه باالخره توانست در لحظه ای از کنارش عبور کند.

هومان بار دیگر به آنها تنه زد .سیینام هم در جواب او افسییار شیییراک را به طرف او
کشیییده و به او تنه زد .این اتفاق بارها و بارها تکرار شیید تا اینکه دو اسییب همراه دو
سوارشان به زمین خوردند.
مدتی طول کشیید تا سینام توانسیت چشیمانش را روی زمین گرم باز کند .سیرش به
شدت درد میکرد .احساس میکرد سال هاست که به زمین خورده است.
صیدای جمعیتی که دور آنها حلقه میزدند بلند شید .با وجود تاری دید ،سینام توانسیت
چهره ارشان را که به او نزدیک میشد تشخیص دهد .سنام ناله کنان پرسید:
 کی برد؟ارشان کنار سنام نشست و گفت:
 هیچ کس.***

فصل بیست و نهم

آتوسا

حال که مسابقه سوم با زمین خوردن دو شرکت کننده نافرجام مانده بود ،همه چیز
به مسابقه آخر موکول میشد تا پیروز نهایی رقابت را مشخص نماید .رقابتی که پس از
چهار هفته باالخره به پایان میرسید.
صبح روز بعد ،یکشنبه  23تیرماه ،آتوسا با درد فراوان صورتش را از روی تخت بلند
کرد .هنوز سوزش زیر پوستش را که مانند آتش در بدنش پخش میشد حس میکرد.
سوزشی که از همان شب اتفاق تا آن موقع با او مانده بود اما دیگر به آن عادت کرده
بود.
خانم گلبه مانند هر روز صبحانه ی بیماران را که یک عدد سیب زمینی آب پز بزرگ
و چند تخم بلدرچین بود ،صبح زود بی سرو صدا گذاشته و رفته بود .البته به همراه
یک تکه نان و یک جفت چاقو و چنگال که در سینی قرار داده بود.
آتوسا به آرامی از تخت پایین آمده و به طرف سینی غذا رفت .شکمش از گرسنگی
مانند حیوانی ضعیف ناله میکرد اما قصد سیر شدن نداشت.
او دستش را از سیب زمینی و نان و تخم بلدرچین رد کرده و چاقوی مسی را برداشت.
سپس به تختش برگشت.

دیگر زندگی برایش آن رنگ های سابق را نداشت .از نفس کشیدن و زنده بودن متنفر
شده بود و مرگ را به سردرگمی ها و درد های احمقانه ای که زود می آمدند و دیر
میرفتند ترجیح میداد .دیگر دلیلی هم برای بودن نداشت .حتی حاال که فکر میکرد
مرگش بیشتر از زندگی معنی داشت .آنطور در کنار مادرش بدون هیچ دردی زندگی
میکرد .نه ناراحتی ای و نه غم و غصه ای!
او چاقو را روی رگ دستش گذاشت .سردی چاقو دستش را میلرزاند .یا شایدم ترس
ناشی از کاری که میخواست انجام دهد .ولی دیگر تصمیمش را گرفته بود .او
چشمانش را بست و چاقو را کشید.
برخالف تصورش هیچ دردی در دستش احساس نکرد .درواقع چاقو بدون انداختن
کوچکترین رد خونی شکسته شده و روی زمین افتاد .در لحظه بعد صدای قدم های
وحشیانه شخصی از پشت سر شنیده شد.
آتوسا با ترس از جا بلند شد و برگشت اما با سیلی محکم اوتانا به زمین خورد .درد
وحشتناک صورتش بار دیگر برگشت و در تمام بدنش پخش شد .اوتانا فریاد زد:
-

تو یک احمق به تمام معنایی! آنقدر پست و حقیر شدی که دست به این
کار میزنی؟ با خودت چه فکری کردی؟ فکر کردی با این کارت چی درست
میشه؟

آتوسا هق هق کنان پاس داد:
 شما هیچ چیز رو درک نمیکنید .اگه جای من بودید همین کار رو میکردید.فریاد های اوتانا بلند تر شدند:
 چطور جرعت میکنی من رو قضاوت کنی؟ تو هیچ چیز درباره من نمیدونی!فکر میکنی خیلی زندگی سختی داری که اینطوری توی درمانگاه خودت
رو به این پستی و خواری رسوندی؟

آتوسیا با فریاد اوتانا به عقب پرید .حاال بیشیتر از اینکه ناراحت باشید ترسییده بود .ترس
از او از مرگ هم بدتر بود .سنگ هم در برابر عصبانیتش ذوب میشد .اوتانا ادامه داد:
 هیچ کس بهتر از من تو رو درک نمیکنه .میدونی چرا؟اوتانا دستش را زیر چانه اش برده و الیه ای از پوستش را مانند پوست میوه ای خشک
شده ،بلند کرد .پوست بدون هیچ مشکلی از روی صورت اوتانا پایین آمده و چهره ای
دیگر از او نمایان کرد .چهره ای همانند آتوسا با پوستی سوخته و چشم هایی که به
کل از جای اصلیشان دور شده بودند.
آتوسا مبهوت به چهره اوتانا خیره شده بود .نمیدانست چه بگوید و چه رفتاری داشته
باشد .اوتانا گفت:
 این چهره واقعی منه! طلسمی که تو رو به این شکل در آورد از اونی کهفکر میکنی رایج تره .خیلی ها قربانیش شدن ،منم همینطور .حاال به خودت
نگاه کن! چطور یه گوشه افتادی و جوری رفتار میکنی انگار بدبخت ترینی!
خجالت بکش!
اوتانا با اندوه سرش را پایین انداخته و از درمانگاه بیرون رفت.
مدتی پس از رفتن اوتانا خانم گلبه با سینی پر از کلوچه و یک لیوان شیر گرم وارد
اتاق شد اما خبری از آتوسا نبود.
او سینی را به کناری گذشت و با عجله به سمت شنلش در اتاق رفت اما شنلش سر
جایش نبود...
***

آتوسا به دنبال اوتانا از قصر خارج شد .همراه او از خیابان عبور کرده و شاهد سوار
شدن او به کاالسکه های صبحگاهی شد .آتوسا خوب میدانست اوتانا کجا میرفت .باید
حتما با او صحبت میکرد.
تقریبا خورشید یک ششم آسمان را گذرانده بود .آسمان با ابرهایی که از طرف شمال
حرکت میکردند پوشیده میشد و هوای سردی را بر شهر تحمیل میکرد.
در این بین اوتانا در دشت گل هایش مشغول کار بود .او پس از اینکه حفره ای روی
زمین کند ،گل رزی را که در گلدان کنارش قرار داشت از گلدان در آورده و آن را
داخل خاک قرار داد و با دستش به آرامی دور گل را با خاک پر کرد.
کنار او در زیر سایه درخت ،آن گرگ بزرگ لم داده بود و استخوانی که اوتانا به او داده
بود را با اشتها میخورد .گرگ سرش را باال آورد و زوزه کشید.
اوتانا در حالی که کندن حفره دیگری را آغاز کرده بود متوجه آتوسا شد که کمی آن
طرف تر با شنل سیاه پرستار به او خیره شده بود .اوتانا به پاهای برهنه و چشمانش
که در اثر گریه باد کرده بودند ،نگاهی انداخت و بعد گفت:
 چی شد؟ چرا دنبالم اومدی؟آتوسا که برای مدت ها اوتانا را تماشا میکرد با مظلومیت گفت:
 شما تونستید چهرتون رو درست کنید.اوتانا شیروب به کندن حفره دیگری کرد .آتوسیا عاجزانه دسیتانش را به هم قالب کرد و
گفت:
 خواهش میکنم به منم یاد بدید. متیاسیییفم امیا چیزی برای ییادگیری وجود نیداره .این بیه خودت مربوطیه کیهبخوای کنار بیای یا نه!

اوتانا پس از اینکه گل رز دیگری را کاشییت سییطل آب را برداشییت و به سییمت کلبه
رفت .آتوسا دوان دوان به طرف اوتانا رفته و دستش را گرفت:
 خواهش میکنم به من یاد بدید مثل شما باهاش کنار بیام!اوتانا با خونسردی دستش را از دستان لرزان آتوسا درآورد و گفت:
 اگه قراره کسییی بهت یاد بده که چطوری باهاش کنار بیای اون خودتی نهمن.
اشیک از چشیمان آتوسا جاری شد .اوتانا رویش را از او برگرداند ،داخل کلبه رفته و در
را پشت سرش باز گذاشت.
***

مدت ها گذشییت .حال خورشییید در اوج آسییمان خود نمایی میکرد و نور زیبایش را
مستقیم به زمین میتاباند.
مدتی میشد که دیگر صدای گریه های آتوسا شنیده نمیشد .اوتانا در کلبه را باز کرد.
انتظار داشیت که آتوسیا رفته باشید اما درکمال تعجب او جلوی در کلبه سیرش را روی
دسیتانش گذاشیته بود و به خواب رفته بود .مانند موشیی کوچک که از شدت گرسنگی
در حال جان دادن بود خودش را جمع کرده بود.
اوتانا سیعی کرد بدون توجه از کنار آتوسیا رد شیود ،اما نتوانسیت .چیزی در آتوسیا بود
که او را به یاد خودش می انداخت.
 پاشو!آتوسیا از خواب پرید .آنقدر خسیته بود که برای مدتی همه چیز را فراموش کرده بود،
که ناگهان با دیدن اوتانا مانند فردی ترسیده خودش را جمع و جور کرد .اوتانا گفت:

 اگه میخوای چهرهات رو درسیییت کنی باید بدونی اون هیچوقت درسیییتنمیشیه .من میتونم بهت یاد بدم چطور باهاش کنار بیای نه چیز دیگه ای!
با باورت میتونی چهره قبلیت رو برگردونی اما هر وقت که اون رو از دسیت
بدی دوباره به چهره حالت برمیگردی .فهمیدی؟
آتوسا سرش را تکان داد .اوتانا ادامه داد:
 خوبه .حاال دنبالم بیا.آتوسییا مانند دختر بچه ای که تازه مادرش را پیدا کرده بود دنبال اوتانا راه افتاد .آنها
به قسییمتی از باغ که خالی از گل بود رفتند .جایی که زمینی شییاداب برای روییدن
گل ها داشت و در نزدیکی چشمه بود.
اوتانا به زمین اشاره کرد و گفت:
 همین جا شروب کن به کندن حفره.آتوسا نگاهی به اوتانا و بعد نگاهی به زمین انداخت .اوتانا با جدیت گفت:
 چییه؟ مگیه نمیخوای راهش رو ییاد بگیری؟ این راهشیییه .حیاال میخوای ازاینجا برو یا انجامش بده .برای هیچکس مهم نیست.
آتوسا بدون اینکه حرفی بزند روی زمین زانو زده و شروب به کندن حفره کرد .سرمای
دلنشیین خاک را میشید حس کرد .و آن رطوبت خوش بویی که هر جا نمیشید آن را
پیدا کرد.
اما برای آتوسییا کامال بی معنی بود .آخر کندن حفره برای کاشییتن گل چه ربطی به
صیورت او داشیت؟ او دیده بود که اوتانا با جادو صیورتش را خوب کرده اما کندن حفره
و کاشتن گل در کار نبود.
به هر حال اوتانا خوب شده بود ،پس حتما مرتبط بود.

***

فصل سیم

خطری در کمین تاج سلطنتی

روزهای شییهر دیاکو معموال با رنگین کمان زیبایی در آسییمان شییروب میشیید .رنگین
کمانی که بعضیی ها اعتقاد داشیتند نشیانه صیلحی اسیت میان طبیعت و انسیان .نمادی
که به دل همه آرامش میداد.
اما با وجود رنگین کمانی به آن زیبایی ،گاهی وقت ها هم همه چیز به خوبی پیش
نمیرفت!
روز دوشنبه ،یک روز بعد از فرار آتوسا از درمانگاه ،یکی از عذاب آورترین روز های
سنام بود .فکر اینکه آتوسا کجا رفته حتی روی تمرین او هم تاثیر گذاشته بود تا جایی
که ارشان را هم کالفه کرده بود.
فقط پنج روز به مسیابقه آخر باقی مانده بود .از آنجا که مسیابقه چهارم آخرین مسیابقه
برای تعیین حاکم بعدی بود ،تمرینات سنام سخت تر و طوالنی تر شده بود.
مسیابقه چهارم مبارزه تن به تن بود .یعنی با شیمشییر و سیپر که همین به سیختی کار
می افزود .زیرا سیینام تجربه کافی در مبارزه تن به تن را نداشییت و خیلی چیز ها را
باید می آموخت لذا نیاز به زمان بیشتری داشت.

آن روز گرم و آفتابی ،در جنگل سرسبز و زیبای شهر دیاکو ،سنام در حالی که محکم
شیمشییرش را در دسیتانش نگه داشیته بود به آرامی از بین درخت ها و سینگ ها به
اطراف نگاه میکرد.
او آنقدر محتاط راه میرفت که انگار کسیی برای کشیتن او آماده بود .هر صیدایی او را
به شییک می انداخت .دسییتانش عرق کرده بودند .لباس چرمی مسییابقه اش بر بدنش
سینگینی میکرد .لبش از تشینگی خشیک شیده بود .میتوانسیت صیدای رود را که کمی
آنطرف تر در حال گذر بود بشنود.
او به آرامی به طرف رود رفته و مانند تشینه ای که سیال ها آب نخورده بود شیروب به
نوشیدن آب کرد.
همان موقع بود که صیدای نزدیک شیدن فردی را از پشیت سیرش شینید اما دیگر برای
عکسالعمل دیر شییده بود .او بی دفاب به داخل آب پرت شییده و برای مدتی همراه با
امواج قدرتمند آب به جلو پرت میشید .سینام با موهای دورنگش که روی صیورتش را
گرفتیه بود ،همیاننید موش کوچکی کیه بیه آب افتیاده بود از سییینگی کیه داخیل آب بود
آویزان شده بود.
ارشان که او را داخل آب انداخته بود بلند خندید .سنام سرفه کنان گفت:
 اصال خنده نداشت.ارشان اشک هایش را پاک کرد و اضافه کرد:
 اگه االن چهرهات رو میدیدی متوجه دلیل خنده من میشدی!سینام با عصیبانیت از سینگ باال رفت و در حالی که شیمشییرش را به سیمت ارشیان
گرفته بود به او حمله کرد .هردو درگیر شدند.

از هفت بار شیکسیت قبلی که خورده بود ،به نظر میرسیید قوی تر شیمشییر میکشیید! با
دسیتانی که از خسیتگی گهگداری از کار می افتادند و قدمی او را به شیکسیت نزدیک
تر میکردند.
با وجود اراده آهنین سینام ،ارشان با مهارتی که سال ها کسب کرده بود چرخی زده و
شمشیر را همانند تیری که از کمان خارج میشد از دست سنام پرت کرد.
حال دیگر دستان خسته سنام شمشیری برای دفاب از خود نداشتند .ارشان که دوباره
به خنده افتاده بود گفت:
 باختی دختر خانم!چهره سینام در هم رفت .هیچ چیز مانند تمسیخرهای ارشیان او را عصیبانی نمیکرد.
وقتی او آنطور صیییحبیت میکرد سییینیام بیا تمیام توانش برای پیروزی تقال میکرد .این
موضیوب را ارشیان خوب میدانست و برای همین هم از خنده هایی که خون سنام را به
جوش می آورد دست نمیکشید.
سینام با خشیم روی ارشیان پریده و او را همراه خود درون رود انداخت .بار دیگر امواج
قدرتمند آب آنها را در بر گرفته و تا فضییای باز رودخانه که جایی نسییبتا کم عمق با
آبی آرام بود برد.
سینام کنترلش را به دسیت گرفته و تلو تلو خوران ایسیتاد .ارشیان هم رو به روی او در
آبی که او را تا آنجا کشیانده بود ایسیتاد اما دیگر شیمشییرش دسیتش نبود .حال هر دو
بدون سالح در برابر هم قرار گرفته بودند.
ارشان گفت:
 -نمیخوای تسلیم بشی؟ خیلی خوب ...بچرخ تا بچرخیم!

و با دسیتان خالی با سینام درگیر شید .به خاطر خسیتگی زیاد سینام و مهارت باالی
ارشیان ،تقریبا هر بار در حین درگیری سینام به آب میافتاد .ارشیان حتی به او مهلت
بلند شدن هم نمیداد و با کوچک ترین تقالیی او را با ضربه پا به آب برمیگرداند.
ارشان فریاد زد:
 اگه میبینی نمیتونی جلوی حریفت بایسییتی ،از مغزت اسییتفاده کن نه اززورت!
سینام بار دیگر برای بلند شیدن تقال کرد اما دوباره به زمین خورد .دیگر نمیتوانسیت
نفس بکشید .آب رودخانه مانع تنفسش میشد .چشمانش سیاهی میرفت .سعی میکرد
صحبت کند اما آب درون دهانش را پر میکرد و او را به سرفه می انداخت.
سینام سیعی کرد از دسیتان ارشیان فرار کند اما هیچ چیز جلوی ارشیان را نمیگرفت .او
بار دیگر سنام را به آب انداخت و تکرار کرد:
 از مغزت استفاده کن!سینام در اوج ناامیدی چشیمش به سییمرغ افتاد که همانند سیایه بانی بزرگ روی آب
سایه انداخته بود .صدای ارشان شنیده شد:
 از مغزت استفاده کن!چطور میتوانسییت خودش را رها کند؟ باید از مغزش اسییتفاده میکرد اما چطور؟ اگر
زودتر خودش را رها نکند بدون شک درون آب خفه میشد.
سیینام بار دیگر برای بلند شییدن تالش کرد ،اما با این تفاوت که این بار به جای آنکه
جلوی ارشان را بگیرد ،او را همراه خود به آب انداخت.
سیپس از زیر آب باال آمده و بالفاصیله شیمشییرش را برداشیته و زیر گلوی ارشیان قرار
داد .ارشان بی حرکت ایستاد .سنام نفس زنان گفت:

 باختی ...پیر مرد!...ارشان با لبخندی از روی افتخار شروب به دست زدن کرد:
 کارت عالی بود! همونطور که دیدی قدرت ذهن بیشیتر از قدرت بازوعه .اززمین خوردنت عبرت بگیر و دوباره بلند شو ،اگه میبینی شکست میخوری
از روش دیگه ای اسیتفاده کن .یادت نره عقل تو سیالح توعه نه زور بازوی
تو!
سیپس دسیتی به شیانه سینام کشییده و لنگ لنگان به طرف خشیکی رفت .این اولین
باری بود که سینام توانسیته بود در مبارزه ای ارشیان را شیکسیت بدهد .چنان حسیی
عجیب که برای مدتی سیر جایش ایسیتاده و به گوشیه ای که سیایه ی سییمرغ را دیده
بود خیره شده بود .همانطور که ناگهان آمده بود ،ناگهان هم ناپدید شده بود.
***

شیییب همان روز اوتانا به قلعه بازنگشیییت .این اولین باری بود که او در قلعه حضیییور
نداشییت و همهمه بزرگی در سییالن اصییلی به راه انداخته بود .خدمتگزار قلعه آقای
فرامین در حالی که چندین بار نزدیک بود به زمین بخورد با سیرعت از پله های قصیر
باال آمد و گفت:
 خواهش میکنم آروم باشید! همه چیز درست میشه.یکی از پسر ها پرسید:
 پس خانم اوتانا کجا هستن؟فرامین نفس زنان جواب داد:

 میا خبری نیداریم امیا ایشیییون حتمیا دلییل قیانع کننیده ای برای غیبتشیییوندارن .باید تا زمانی که ایشون نیست نبودشون رو جبران کنیم.
یکی از دختر ها پرسید:
 پس وقتی خانم اوتانا نیست کی جای ایشون رو میگیره؟فرامین دستش را روی سینه اش گذاشت و گفت:
 نگران نباشیید .من تا زمانی که ایشیون نیسیتن به اوضیاب رسییدگی میکنم.میدونم که چقدر به ایشییون وابسییته بودید و بهشییون عالقه مندید .برای
همین من تمام تالشییم رو میکنم تا جای خالی ایشییون رو پر کنم .خوب
وقت تلف نکنیم .همه برن اتاقشون .منم برم ...اوه من کجا برم؟...
و سیپس سیردرگم از پله ها باال رفت .با رفتن او فریاد هلهله و شیادی سیر داده شید.
دارمان گفت:
 خیلی عجیبه .اول که آتوسییا غیبش زد حاال هم اوتانا .معلوم نیسییت اینجاچه خبره.
عجیب بود ...اینکه اوتانا حضییور نداشییت برای همه عجیب بود .اما جدا از همه چیز،
چیزی که بیشیتر از همه سینام را میترسیاند صیحبت های گروهی از پسیران بود که
حین عبور از کنارشان شنید:
 دارم بهیت میگم اون گرگ واقعیا وجود داشیییت! معلوم نیسیییت اگیه خیانمپودینه دست به کار نمیشد به چند نفر دیگه حمله میکرد.
سنام با تعجب به سمت پسران رفت و پرسید:
 ببخشید ،درباره کدوم گرگ صحبت میکنید؟یکی از پسر ها که موی بور و بلندی داشت پاس داد:

 گرگی که توی راهرو ها پرسییه میزد .با پنج نفر از پهلوان ها و سییه نفر ازییاتوک هیا بیه سیییختی تونسیییتیم اونو کنترل کنیم .بیاور نمیکنیید امیا اگیه
میخواست میتونست ما رو بدون هیچ زحمتی ببلعه!
 با اون گرگ چیکار کردین؟ اوه ...اونو به زندان شیهر بردیم .خانم پودینه دسیتور داده بود که امروز برایاون کمین کنیم .میخواسیییتیم از خانم اوتانا هم اجازه بگیریم اما ایشیییون
نبودن .برای همین بدون حضیییورشیییون کمین کردیم و گرگ رو گرفتیم.
قبال خیلی ها میگفتن توی راهروها پرسییه میزنه اما باور کردنش سییخت
بود.
چهره سینام از ترس سیفید شید .او از پسیر تشیکر کرد و بعد با دلهره رو به پارمیس و
دارمان برگشت:
 دیگه اون گرگ نیست که از در ورودی محافظت کنه ،حاال چیکار کنیم؟پارمیس با اطمینان پاس داد:
 چرا انقدر نگرانی؟ کسی از جای تاج باخبر نیست. اگه خبر داشیته باشین چی؟ بدون اون گرگ وارد شیدن به راهروی مخفیهیچ مشکلی نداره .نمیتونیم بزاریم همینجوری تاج رو بدزدن.
دارمان سری تکان داد و گفت:
 خوب ...میتونیم امشب تاج رو از کتابخونه بیرون بیاریم.سنام سری تکان داد و گفت:
 نه! نمیتونیم انقدر صیبر کنیم چون اونا حتما همین امشیب سیراغ تاج میان.باید همین االن دسیییت به کار بشییییم ولی با جمعیتی که توی سیییالن و

راهروها هسییت نمیشییه در راهروی مخفی رو باز کرد .ای کاش میشیید یه
جوری حواس بقیه رو پرت کنیم...
ناگهان سینام با چشیمانی که شیرارت از آن میبارید رو به دارمان و پارمیس برگشیت و
گفت:
 من یه فکری دارم!کمی گذشت .با وجود اینکه دانش آموزان مدت ها پیش باید به اتاق هایشان میرفتند
هنوز در راهروها و سییالن اصییلی پرسییه میزدند .مشییخص بود در نبود اوتانا ،با وجود
خواهش های فرامین ،گوش کسی بدهکار نبود.
همه با دوسیتانشیان در قصیر قدم میزدند و از فرصیت پیش آمده اسیتفاده میکردند تا
بگردند و جادوها و مهارتشییان را به بقیه نشییان بدهند تا اینکه صییدای فریادی توجه
همه را به خود جلب کرد:
 من نمییدونم تو رو از کیدوم دیوانیه خیانیه ای اوردن! تو ابلیه ترین آدمیهستی که من تا حاال دیدهام!
پارمیس درحالی که در وسیط سیالن اصیلی ،روبه روی دارمان ایسیتاده بود با خشیمی
وصف نشدنی فریاد میزد .دارمان در جواب او گفت:
 منم نمییدونم چرا خیدا تو رو انیداختیه توی زنیدگی من! آخیه مگیه من چیهگناهی کردم که یه عجوزه ای مثل تو رو هر روز باید تحمل کنم.
ناگهان همه جا سیاکت شید .طولی نکشیید که دارمان از ((عجوزه)) خواندن پارمیس
پشییمان شید .چرا که گلدانی که کنار دیوار قرار داشیت به سیمت او پرتاب شید و در
نزدیکی او روی زمین خرد شد .دارمان فریاد زد:
 -میخوای اینطوری ادامه بدی؟ باشه توهم بگیر!

و گلدان دیگری را به سمت پارمیس پرت کرد .گلدان از کنار پارمیس عبور کرده و به
بزرگترین پسر قلعه برخورد کرد .پسری از مشهور ترین پهلوانان شهر ،با بازویی بزرگ
و قدی بلند که همانند یک دیو نفس میکشید و راه میرفت .حال دیگر او هم جزئی از
مبارزه ای شده بود که پارمیس و دارمان در سالن اصلی به پا کرده بودند.
مبارزه ای که به مرور دانش آموزان بیشتری عضو آن میشدند و بدین ترتیب جنگ
بزرگی در سالن اصلی شکل گرفت .تا آن موقع که با حضور اوتانا کسی جرعت سر خم
کردن را نداشت ،حال همه دو جبهه درست کرده بودند و هرکسی هر آن چیزی را که
دم دستش بود پرت میکرد .کتاب ،سپر ،دانش آموز سال اول و. ...
***
با آشوبی که در سالن اصلی به پا شده بود فرصت خوبی بود تا سنام تاج سلطنتی را
از کتابخانه خارج کند .او با عجله وارد راهروی 'پ' شده و آجرها را به ترتیب جا به جا
کرد.
سنگ ها لرزیدند و فرو ریختند .صدای عربده ها و فریاد های دانش آموزان در راهروی
مخفی مانند صدای حیوانات وحشی که در جنگل به یکدیگر حمله کردهاند میپیچید.
سینام از پله های راهروی مخفی باال رفته ،سیتون های سینگی را پشیت سیر گذاشیته و
دیوار کتابخانه را با پایین کشییدن مشیعل آن باز کرد .صیدای باز شیدن دیوار کتابخانه
هم زمان با صیدای دیگری از ابتدای راهرو ،پایین پله ها بلند شید .کسیی داشیت وارد
راهروی مخفی میشد.
سینام با عجله مشیعل را باال داد و قبل از اینکه دیوار بسیته شیود داخل کتابخانه پرید.
سیپس خیلی سیریع به سیمت تاج سیلطنتی رفته و آن را از داخل گنجه بیرون کشیید.
تاج در نور مشعل ها میدرخشید و برق میزد.

نمیشید تاج سیلطنتی را جلوی چشیم همه جا به جا کرد ،برای همین سینام گونی ای
کیه داخیل آن پر از لبیاس هیای مبیارزه بود خیالی کرده و تیاج سیییلطنتی را داخیل آن
گذاشت .ناگهان صدایی از پشت دیوار بلند شد:
 زود بیاشییییید ...نمیخوام کوچیک ترین عیذری از هیچ کیدومتون بشییینوم!کتابخونه رو پیدا کنید و اون تاج رو بدید به من!
سینام این صیدا را خوب میشیناخت .صیدای پودینه بود که همانند دیوانه ها سیر دانش
آموزانش فریاد میکشییید .باید هرچه سییریع تر از آنجا خارج میشیید .سیینام به اطراف
نگاهی انداخت.
تنها دو راه در کتاب خانه سییلطنتی به بیرون وجود داشییت ،یکی دیوار کتابخانه که
پشییت آن پودینه و دانش آموزانش به دنبال تاج میگشییتند و دیگری پنجره ی کهنه
ای که در انتهای کتابخانه قرار داشت.
سینام گونی را به لباسیش گره زد و پنجره را باز کرد .بالفاصیله با باز شیدن پنجره نسیم
سردی به داخل وزید .باور کردنی نبود که چقدر از پنجره تا زمین فاصله بود.
سینام مردد ماند .میتوانسیت روی سینگ های قلعه که از دیوار قدری بیرون زده بودند
به پنجره ی بعدی قصیر برسید اما هربار سیرش گیج میرفت .ارتفاب وحشیت به دلش
انداخته و او را عقب میکشید.
دوباره صدای فریاد پودینه از پشت دیوار بلند شد:
 پشت این دیواره! زود باشید این دیوار رو باز کنید.سییینام نفس عمیقی کشیییید و پایش را بیرون برد .دیگر وقتی باقی نمانده بود .او به
آرامی روی لبه سینگ قدم گذاشیته و آهسیته از پنجره دور شید .لرزش سینگ ها در اثر
باز شیدن دیوار کتابخانه احسیاس میشید .لرزشیی که پای سینام را روی سینگ جابه جا
کرده و اگر دستش به موقع شکاف دیوار را نمیگرفت بدون شک پرت میشد.

 همه جارو زیرورو کنید! باید تاج رو پیدا کنیدسنام پایش را روی سنگ برگردانده و آهسته از لبه ی دیوار به سمت پنجره بعدی
حرکت کرد .احساس میکرد هر لحظه ممکن است پرت شود اما بالفاصله با کشیدن
نفس عمیق درحالی که زیر لب زمزمه میکرد (به پایین نگاه نکن! به پایین نگاه نکن!)
دوباره به راهش ادامه میداد.
سرانجام به پنجره بعدی رسیده و لبه ی آن نشست .با دستش به ارامی قفل پنجره را
باز کرده و به داخل پرید .طولی نکشید که خودش را در کالس معجون سازی یافت،
با شیشه های رنگی و موادی که روی آن هشدار های گوناگون نوشته شده بود.
سنام به سرعت از آنجا خارج شده و از پله ها پایین رفت .با وجود آشوبی که آن موقع
در سالن اصلی به پا شده بود ،همه جا دیگر آرام و بی سرو صدا بود.
تنها آثار باقی مانده از جنگ دانش آموزان گلدان های شکسته و تابلو های نقاشی ای
بود که روی زمین افتاده بودند .سنام در حال گذر از آن هیاهو بود که ناگهان:
 خانم کجا میرن؟سینام از ترس خشیکش زد ،نفس عمیقی کشییده و به آرامی برگشیت .آژمان درحالی
که جارویی به دسیت داشیت پشیت سینام ایسیتاده بود .سینام با دیدن چهره غول پیکر و
دندان های تیز و بانمک او نفس راحتی کشید و گفت:
 اوه ...منو ترسیوندی .داشیتم تمرین میکردم خیلی طول کشیید .بقیه دانشآموزا کجا رفتن؟
آژمان خور خور کنان گفت:
 توی راهرو دعوای بدی شید .آقای فرامین هم سیعی کرد جلوشیون رو بگیرهکه یه چیزی توی سییرش خورد .نمیدونم چی بود ولی آقای فرامین درجا

بیهوش شییید .همونجیا بردنش درمیانگیاه و بقییه هم سیییریع برگشیییتن بیه
اتاقاشون.
سنام با نگرانی پرسید:
 حال آقای فرامین چطوره؟ میگن تا چند وقت نمیتونه راه بره.رنگ سینام پرید .ظاهرا نقشیه او آنجور که فکرش را میکرد پیش نرفته بود .آژمان در
حالی که شروب به جارو زدن کرد با خنده گفت:
 البته گفتن که زود خوب میشه.سییینام از آژمان تشیییکر کرده و به طرف راهروی دختران رفت که ناگهان به یاد تاج
سلطنتی افتاد .نمیتوانست آن را پیش خودش نگه دارد چرا که پودینه حتما به دنبال
تاج همه ی اتاق ها را میگشت.
او به سمت آژمان برگشته و پرسید:
 شما وسایل گمشده رو توی انبار میزارید دیگه درسته؟آژمان با سر تایید کرد و گفت:
 آره خانم .وسایل خودمونم اونجا میزاریم .ما برخالف شما آدم ها موجوداتمرتبی نیستیم .از آلودگی و ریخت و پاش خوشمون میاد .اوایل میخواستن
مثیل بقییه بیه میا خونیه هیای انسیییان هیا رو بیدن ولی زنیدگی کردن توی اونیا
برامون خیلی سخت بود.
سنام با کنجکاوی پرسید:
 اونجا کسیی هسیت که بخواد وسیایلتون رو چک کنه یا ببینه چی دارید یانه؟

 نه خانم .معموال سیالی یک بار برای چک کردن وسیایل به زیر زمین میان.اما سییال هاسییت که کسییی اینکار رو نکرده .همه از خونه دیو ها بدشییون
میاد.
 چه عالی! میتونی برام یه چیزی رو امانت نگه داری؟آژمان با هیجان پرسید:
 میتونم بپرسم چه چیزی؟ نمیتونم بهت بگم .کسییی نباید بدونه .به کمکت احتیاج دارم تا مدتی اونرو برام نگه داری .میتونم بهت اعتماد کنم؟
آژمان درحالی که با دندان های زردش لبخند میزد گفت:
 البته خانم! من هرکاری که شما بگید انجام میدم. خیلی خب.سنام گونی را به آژمان داده و گفت:
 داخلش رو نمیبینی و به کسییی هم نشییون نمیدی و نمیگی که من بهتاین رو دادم .قبول؟
 قبول!بدین ترتیب سنام با خیالی راحت به اتاقش برگشت و آژمان هم گونی را با خود برد.
***

فصل سی و یکم

در پی چهره ی گمشده

در روز های بعدی علی رغم غیبت اوتانا و نبود آتوسا همه چیز خوب به نظر میرسید.
تاج سیلطنتی در جایی امن قرار داشیت که هیچکس غیر از سینام و دوسیتانش از آن
خبر نداشتند و همین امر از آن محافظت میکرد.
از جهتی پودینه خبر دزدیده شیدن تاج سیلطنتی را در شیورا اعالم و همه را موظف به
پییدا کردن آن کرده بود .اتاق ها ،کالس ها ،سیییالن ها و هر جایی از قلعیه زیر نظیارت
مسیتقیم پودینه جسیتجو میشید .به خصیوص اتاق سینام که پودینه شیخصیا با نگاهی تیز
بین به اطراف آن را گشیت اما سیرانجام دسیت خالی با چشیم غره ای به سینام از آنجا
خارج شد.
شب چهارشنبه  26تیرماه ،سه روز از فرار آتوسا و ناپدید شدن اوتانا میگذشت .آتوسا
باالخره کندن چاله ها را تمام کرده و مشغول کاشتن گل های رز شده بود .اوتانا هم
روی صندلی راحتی اش در فضای باز باغ نشسته و زیر نور فانوس کتابی درباره جادو
را مطالعه میکرد.
اوتانا چندین بار قصد بازگشت داشت اما هرچقدر که فکر میکرد میدید با وجود نازگل
(آن گرگ بزرگ) در قصر ،تاج در امان است .قلعه هم بدون او و با حضور آقای فرامین

میتوانست اداره شود .همچنین با خود میگفت که در اولین فرصتی که آتوسا قدرت
پذیرش خودش را پیدا کرد سریع به قلعه بر میگردد و اگر هم تا قبل از مسابقه اینطور
نشد خودش به آنجا میرود و سریع برمیگردد.
آتوسیا همانطور که اوتانا دسیتور داده بود با دقت گلها را درون حفره ها میکاشیت .اما
این کار چه تاثیری روی زیبایی از دسیییت رفته ی او داشیییت؟ از نظر او همه این ها
الکی بود .چرا باید گل ها را با دستش میکاشت؟ همه چیز بی معنی بود.
اوتانا درحالی که از باالی کتابش آتوسا را زیر نظر داشت گفت:
 داری اشتباه میکاری .شاخهاش داره میشکنه ،درستش کن.آتوسا گل را زمین انداخت و گفت:
 متوجه نمیشم این کار چه سودی برای من داره؟ من فقط میخوام چهرهامرو پس بگیرم نه اینکه یه باغبون بشم.
اوتانا انگشتش را باال آورد و گفت:
 درست صحبت کن .این راهشه و اگه دوست نداری میتونی بری. من هیچ جا نمیرم تا شییما دسییت از مسییخره بازیتون بردارید و به جایاینکیه من رو موظف بیه پر کردن بیاغتون کنیید بهم ییاد بیدیید کیه چطور
چهرهام رو درست کنم.
اوتانا از جایش بلند شد و گفت:
 من کل وقتم رو برای تو تلف نکردم که برای من بشییینی و بگی دارم ازتسوءاستفاده میکنم .من اینجام که بهت کمک کنم.
آتوسا با ناراحتی گفت:
 -پس فقط به من بگید که چطور درستش کنم.

اوتانا رویش را برگرداند .کرم های شیبتاب در باغ پراکنده شیده و با تعجب به آنها نگاه
میکردند .اوتانا آهی کشید و گفت:
 باید چیزی رو بهت نشییون بدم که خیلی وقت پیش باید نشییون میدادم.دنبالم بیا.
و سییپس فانوس را برداشییته و به سییمت برکه رفت .نور زیبای ماه در آب آرام برکه
بازتاب میشیید .در کنار صییدای جیر جیرک ها و هوهوی جغدی که باالی درخت آواز
میخواند.
اوتانا کنار برکه زانو زده و آتش فانوس را خاموش کرد .سپس دستش را به آرامی روی
سطح آب کشید .آب مانند حیوانی رام شده آرام گرفت ،نه موجی داشت و نه تکانی
میخورد.
آتوسا کنار اوتانا ایستاده و با تعجب به او نگاه میکرد .اوتانا به آب اشاره کرد و پرسید:
 چی میبینی؟آتوسا جلو رفت .میتوانست انعکاس چهره خودش را در آب ببیند .چشمانش ،پوستش
و لبش که همانند گذشته زیبا بود .خودش بود ...بدون هیچ زشتی دلخراشی! اوتانا
ادامه داد:
 این تو هسیییتی! قشییینگه مگه نه؟ نور ماه خیلی شیییگفت انگیزه ...میتونهزیبایی درون افراد رو نشییون بده .و همینطور زشییتی باطن اونا رو! سییخت
ترین قسیییمیت زنیدگی ،اینیه کیه بیایید بیا پسیییتی هیا و بلنیدی هیای اون کنیار
بیای ،حتی اگه نخوای.
سیپس دسیتش را به آب زده و آن را به تالطم انداخت .چهره آتوسیا حال به واقعیت
تبدیل شده بود ،نیمی خودش و نیمی هیوالیی که از آن هراس داشت .اوتانا گفت:

 تو نمیتونی از خودت فرار کنی ،نمیتونی کس دیگه ای باشی .من بهت یادمییدم کیه چطور زیبیایی درونیت رو آزاد کنی ولی تیا زمیانی کیه خودت رو
دوست نداشته باشی نمیتونی آزادش کنی.
اوتانا دسییتی به شییانه آتوسییا کشییید .سییپس او را کنار برکه تنها گذاشییت و به کلبه
برگشت.
مدتی گذشیت .آسیمان به غرش افتاده و هوا سیرد شیده بود .اوتانا پتوی پشیمیاش را به
دورش پیچید ،از کلبه خارج شید و به قسیمت خالی باغ رفت .آتوسیا درحالی که گلی
در دسییتش قرار داشییت بیهوش شییده بود .اوتانا پتوی پشییمی را دور او انداخته و با
دسیتش هاله ای نازک درسیت کرد تا قطرات باران به آرامی از روی آن سیرازیر شیوند.
سپس نفس عمیقی کشیده و کنار او نشست.
حال دور تا دور آنها پر از گل بود ،گلهایی که آماده باز شدن بودند.
***

روز بعد اوتانا آتوسا را بیدار کرده و پس از میل کردن صبحانه ای مختصر شروب به
آموزش دادن به او کرد .او در حالی که مانند معلمی سخت گیر قدم بر میداشت گفت:
 امروز روزیه که یاد میگیری چطور با خودت کنار بیای .برای این کار بایدبدونی که این جادو نیست .این یک حقیقته! گل ها به تو کمک میکنن که
خودت رو دوست داشته باشی اما بدون خواسته تو اتفاقی صورت نمیگیره.
خودت رو ببخش و دوست داشته باش! اگر برای لحظه ای این اصل رو
فراموش کنی دوباره به چهره مادیت بر میگردی .متوجه شدی؟
آتوسا سری به نشانه تایید تکان داد .اوتانا درحالی که بین گلها قدم برمیداشت ادامه
داد:

 چشمات رو ببند ،نفس عمیق بکش .به یک خاطره خوب از زندگیت فکرکن .به جایی دور از اینجا .به روشن ترین خاطره ای که به یاد داری .خودت
رو توی اون لحظه تصور کن .وقتی فکر میکنی آمادگیش رو داری دستات
رو از هم باز کن و آروم باال بیار.
آتوسا طبق سخنان اوتانا ،درحالی که بین گل هایی که کاشته بود قرار داشت ،نفس
عمیقی کشیده و چشمانش را بست .با اینکه چیز زیادی از مادرش به یاد نمی آورد،
به خاطره ای کوتاه از او بسنده کرد.
در اتاقی تاریک ،با شمعی که به آرامی روی میز میسوخت ،و لبخند مادرش که در نور
شمع نمایان میشد .به درستی چهره او را به یاد نمی آورد اما لبخند زیبایش که همانند
غنچه گل شکفته بود را به خوبی در ذهن داشت.
آتوسا دستانش را از هم باز کرده و آرام باال آورد .به خوبی به یاد می آورد که مادرش
به جلو خم شده و درحالی که آرام نوازشش میکرد گفت:
 همه چیز درست میشه .نگران هیچ چیز نباش!آتوسا نفس عمیقی کشید .احساساتی که مدت ها آنها را دفن کرده بود حال داشتند
فوران میکردند .قطره اشکی آرام از گوشه چشمش سرازیر شد .دلش برای او تنگ
شده بود .برای صدایش ،نگاهش و لبخند مهربانش.
آتوسا چشمانش را باز کرد .دستانش حاال در باالترین حد ممکن قرار داشتند اما نه
خبری از باد عظیمی بود و نه از گلبرگ هایی که دور او بچرخند.
اوتانا سری تکان داد و گفت:
 تو هنوز آماده نیستی .باید تمرین کنی.و سپس دست به سینه به سمت کلبه رفته و در را پشت سرش بست.

***

فصل سی و دوم

روز آخر

زمان عجیب اسیت .زمانی که محو تماشیای منظره زیبایی میشیوید به سیرعت میگذرد،
امیا وقتی کیه برای میدت طوالنی تمرین میکنیید گوییا کیه هرگز زمیان مییل بیه گیذر
ندارد.
با این وجود اگر مسیابقه ای بزرگ داشیتید که قرار بود زودی برگزار شیود ،زمان هیچ
اهمیتی به تمرین های طوالنی نمیداد و همانند تماشییای تابلوی زیبا میگذشییت .این
بود کیه جمعیه  28تیرمیاه ،روز قبیل از مسیییابقیه ی آخر کیه بیه نظر دور ترین روز می
آمد ،حال فرا رسیده بود.
صبح همان روز ،ارشان سنام را برای تمرین به کوهی بیرون از شهر برد .سنام
نمیدانست برای چه به آنجا میروند و هر بار هم که میپرسید جواب قانع کننده ای از
او نمیگرفت .سنام درحالی که آهسته از لبه ی کوه به دنبال ارشان حرکت میکرد
پرسید:
 میشه حداقل بگی باال رفتن از کوه چه کمکی به برد من توی مسابقهمیکنه؟
 -عجله نکن خودت متوجه میشی.

ارشان با پرشی بلند لبه ی سنگی را که در فاصله نسبتا دوری از آنها قرارداشت گرفته
و از آن باال رفت .سنام با ترس جلو رفت و به پایین نگاه کرد .بین سنگ و جایی که
سنام قرار داشت شکافی عظیم وجود داشت که تا دامنه کوه پایین میرفت .ارشان
گفت:
 نگران نباش فقط یه پرش کوچیکه. شوخی میکنی؟ اگه بمیرم چی؟ارشان درحالی که میخندید گفت:
 هیچ اتفاقی نمیفته خیالت راحت .فقط به پایین نگاه نکن و بپر .منمیگیرمت.
سنام قدمی عقب رفته و پس از اینکه به ترسش غلبه کرد با پرشی بلند دست ارشان
را گرفت .ارشان سنام را باال کشید و گفت:
 عالی بود! به عنوان کسی که برای اولین بار با چنین ارتفاعی رو به رو میشهخیلی خوب باهاش کنار اومدی.
سنام شانه ای باال انداخت و دوباره راه افتاد .ارشان حتی فکرش را نمیکرد که او چطور
و چگونه برای اولین بار با ارتفاب رو به رو شده بود.
آنها پس از مدت طوالنی کوه نوردی باالخره به قله رسیدند .ارشان درحالی که نفس
عمیقی میکشید گفت:
 هیچ کجا مثل اینجا آرامش بخش نیست .یادمه وقتی جوون بودم تنها اینجامیومدم و چایی میخوردم .هروقت که ناراحت بودم یا اینکه احساس میکردم
هدف زندگیم رو گم کردهام ،اینجا بود که دوباره خودم رو پیدا میکردم.
حاال اینجا برای توعه!

سپس لبخندی زده و از داخل کیفش قوری مسی و چند برگ گل برای چای بیرون
آورد .سنام پرسید:
 پس تمرین چی؟ارشان درحالی که چوب های خشکی که از پایین کوه جمع کرده بود را برای درست
کردن آتش آماده میکرد گفت:
 بعضی وقت ها آرامش و استراحت بهترین تمرینه .فقط از منظره لذت ببر!سنام قدم زنان به لبه ی قله رفته و از آنجا به اطراف خیره شد .میشد شهر دیاکو را
که در بین رشته کوهی بزرگ قرار داشت مشاهده کرد ،و قلعه که در وسط شهر ،باالی
تپه ای میدرخشید .سنام پرسید:
 تو توی دیاکو بزرگ شدی؟ارشان سری تکان داد و گفت:
 آره دیاکو شهر بچگی منه .قبال اینطوری که میبینی نبود ،بیشتر بیابون بودتا اینکه بعد از تخریب قلعه گاتا ،پادشاه اینجا رو برای فرمانروایی انتخاب
کرد .با ورود پهلوان ها و یاتوک ها شهر رنگ و روی جدیدی به خودش
گرفت و اون رو تبدیل کرد به چیزی که االن میبینی.
 شهری که پدر و مادرم از دنیا رفتن چطور؟ اونجا کجاست؟ارشان با ریختن معجونی کوچک روی چوب ها آن ها را آتش زد و پاس داد:
 شهر سوخته؟ ...خوب ...اونجا هیچوقت مثل سابق نشد .البته که قبل از اونشهری بزرگ و زیبا بود اما از بین رفت .انگار شهر ها هم مثل ما آدم ها
عمری دارن ،یک روز متولد میشن ،رشد میکنن ،پیر میشن و روزی از بین
میرن.

سنام رو به ارشان برگشته و با کنجکاوی پرسید:
 میشه من رو به اونجا ببری؟ دوست دارم شهر سوخته رو ببینم.ارشان پس از اینکه قوری را با آب پر کرده و روی آتش گذاشت با جدیت به چهره
مظلوم سنام خیره شد.
 خواهش میکنم!ارشان آهی کشید و گفت:
 از وقتی تو رو اونجا پیدا کردم دیگه اونجا برنگشتم .خاطرات بدی دارم،امااگه تو میخوای چرا که نه ،ولی بعد از مسابقه.
سنام با خوشحالی چرخی زده و بار دیگر محو تماشای شهر شد .ارشان به سنگی تکیه
داد و گفت:
 مادر و پدرت اگه اینجا بودن بهت افتخار میکردن .تو مسیر سختی روسپری کردی و با اینکه مبارزه و جنگ یاد نداشتی اما خیلی زود همه چیز
رو یاد گرفتی .تو با استعدادی.
سنام لبخندی زد و تشکر کرد .نور زرد و سرخ خورشید که به ابر ها برخورد میکرد،
اشکال مختلفی را شکل میداد .از گربه ای که دنبال موشی میدوید و آهنگری که
شمشیر بزرگی را میساخت ،همه و همه در آرامشی بی پایان خالصه میشدند که باعث
میشد تا تمام مشکالت را به فراموشی سپرد.

***

نزدیک های غروب سینام به قلعه بازگشیت .با اینکه ترسیش از مسیابقه ی فردا کمتر
شده بود ،اما هنوز نگرانی ای در وجودش قرار داشت .نگرانی ای که با دیدن جمعیتی
از دانش آموزان که جلوی ورودی قلعه جمع شده بودند بیشتر هم شد.
 تهمتی که به من میزنید اصال قابل بخشش نیست.این صیدای اوتانا بود که از بین جمعیت فریاد میکشیید .سینام به طرف جمعیت دویده
و بیا عیذرخواهی جلو رفیت .در بین جمعییت پودینیه بیه همراه جمعی از ییاتوک هیا و دو
الماسوی بزرگ جلوی اوتانا را گرفته بودند .پودینه گفت:
 غیبتتون در این چنید روز تمیام حرف هیای من رو ثیابیت میکنیه .میخواهییدباور کنید یا نکنید ولی شیما تنها کسیی هسیتین که از مکان تاج سیلطنتی
باخبر بودید و فقط شما میتونستید اون رو بدزدید.
به نظر میرسید اوتانا از حرف های پودینه گیج شده بود .پودینه ادامه داد:
 حاال شما با ما میایین تا زمانی که مشخص بشه تاج سلطنتی کجاست. ولی فردا مسیییابقسیییت ،من نمیتونم قلعه رو توی روزی به این مهمی رهاکنم.
پودینه درحالی که قدمی جلو میرفت گفت:
 نگران اون نبیاش! من تمیام مسیییئولییت قلعیه رو تیا زمیانی کیه برگردی قبولمیکنم .اینطوری به نفع همست.
سپس دستش را جلو برد و اضافه کرد:
 -حلقتون لطفا!

اوتانا مردد ماند .به نظر نمیرسیید مقاومت او در آن شیرایط فایده ای داشیته باشید .او
انگشیترش را از دسیتش در آورده و به دسیت پودینه داد .سیپس دو زن یاتوک دسیتان
اوتانا را با جادو به هم بسته و او را به طرف الماسوها بردند.
هنگام عبور آنها از جلوی جمعیت ،اوتانا در نیم نگاهی کوتاه چشیمش به سینام افتاده
و با تکان دسیتش پرنده ی کاغذی ای را از آسیتینش آزاد کرد .پرنده پر زنان به طرف
سنام رفته و سنام با پرشی او را گرفت.
پودینه رو به سینام برگشیت .چشیمان شییطانی اش از کنجکاویه چیزی که در دسیت
سنام بود برق میزد.
 چی توی دستته؟سینام سیعی کرد پرنده را در آسیتینش پنهان کند اما پودینه با تکان دسیتش پرنده را
از او گرفت .سییپس در حالی که لبخندی به لبش نشییسییته بود آن را باز کرد .با باز
کردن ورقه در چشیمی به هم زدن لبخندش محو شیده و جایش را به خشیمی بزرگ
داد که از چشمانش فوران میکرد .او فریاد زد:
 فکر میکنی خیلی بامزه ای؟سیینام با ترس سییرش را به نشییانه جواب منفی تکان داد .پودینه برگه را برگرداند و
گفت:
 که فکر میکنی این منم ها؟روی برگه الشیخوری با قدی کوتاه و منقاری کج کشییده شیده بود که نامی باالی آن
هک شیده بود .سینام نمیتوانسیت نام را بخواند اما با شیکل الشیخور کامال متوجه شید
که آن نام ،نام پودینه بود که با خطی خوش نوشته شده بود.

سینام به سیختی لبخندش را کنترل کرده و سیرش را پایین انداخت .پودینه صیورتش
را جلو برد و آهسته و با جدیت گفت:
 فکر نکن نمیدونم تو توی دزدیدن تاج دسییتی داشییتی! بدون هرچقدر همکه تالش کنی نمیتونی از من پنهانش کنی .روزی که این قلعه به دسییت
ما بیفته میبینی چطور تو و اون دوسیتای فضیولت رو بیرون میندازم ...فقط
صبر کن.
سیپس با خشیم برگه را به هزار تکه تقسییم کرد و به طرف الماسیوها رفت .آنها اوتانا را
سوار بر الماسوها به طرف زندان شهر بردند .جایی به اسم زندان الس در انتهای شهر
سینام شیاهد نگاه نگران اوتانا بود که به مرور از آنها دور میشید .با رفتن آنها تکه برگه
هایی که پودینه روی زمین پخش کرده بود دور هم جمع شیده و جمالتی را تشیکیل
میدادند .سینام تکه برگه ها را با عجله جمع کرده و با مشیتی پر از آنها به طرف قلعه
دوید.
***

 نمیخوام بگم کارتون بی فایدست ولی فکر نکنم اصال این حرف ها معنیداشته باشه.
پارمیس در حالی که تکه برگه ها را بار دیگر کنار هم قرار میداد در پاس به دارمان
گفت:
 خواهش میکنم برای یه بارم که شده بزار من کاری رو درست انجام بدم!سپس عقب رفت و پرسید:
 -حاال چطوره؟

دارمان جمله ای که تکه برگه ها کنار هم درست کرده بودند را بلند خواند ((:نمونده
زیادی ...وقتی باشید! فردا آماده مسابقه؟ برای باید!))...
پارمیس آهی کشید و باردیگر دست به کار شد .مدتی میشد که سنام همراه با آژمان،
پارمیس و دارمان در جایی که به قول آژمان حتی عقل موش ها هم به آنجا خطور
نمیکرد ،جمع شده بودند .کنار انبار گوشت ها که در آن غذاهای مانده را نگه میداشتند.
مشخص بود که چرا موش ها به آنجا نمی آمدند .بوی بد گوشت مانده آنقدر زیاد بود
که حتی روی بینایی افراد هم تاثیر میگذاشت ،بویی که برخالف بقیه برای دیو ها
بسیار خوشآیند و دلپذیر بود .آنها عاشق غذاهایی بودند که بوی آنها همه را خفه
میکرد.
آژمان که جلوی در انبار ایستاده بود با صدای کلفتش به سنام و پارمیس و دارمان که
روی زمین نشسته بودند گفت:
 عجله کنید! ممکنه کسی بفهمه.سنام در حالی که جلوی دماغش را گرفته بود پرسید:
 نمیتونی با جادو درستش کنی؟پارمیس که با تمام توجهش برگه ها را جابه جا میکرد پاس داد:
 جادوی سرهم کردن جمالت اصال جادوی ساده ای نیست .فقط بهترینیاتوک ها توان انجام اونو دارن .در ضمن فکر نکنم دیگه به جادو احتیاجی
باشه.
پارمیس دوباره عقب رفت و دارمان شروب به خواندن کرد:

وقت زیادی نمونده ،باید برای مسابقه فردا آماده باشی .در حین اجرای مسابقه کسی
توی قلعه نمیمونه .اونا میخوان از این فرصت استفاده کنن تا تاج سلطنتی رو هرجا

که پنهان کردید بدزدن .به دوستات بگو در قلعه بمونن و از تاج محافظت کنن.
خودت هم به مسابقه برو و با تمام توان بجنگ...
به عالوه آتوسا در باغ منه ،قبل از اینکه مسابقه شروب بشه اونم با خودتون به قلعه
بیارید .از هر کسی که میتونید برای محافظت از تاج کمک بگیرید.
_اوتانا_

پارمیس با کنجکاوی پرسید:
 باغ اوتانا کجاست؟سنام گفت:
 من میدونم کجاست .قبال با آتوسا اونجا رفتیم ،جنوب شرقی شهر بینجنگل سیب.
 صبر کن ببینم تو و آتوسا اونجا رفتید و به من نگفتید؟سنام با شرمندگی سری تکان داد و گفت:
 ببخشید ...داستانش خیلی طوالنیه ،بهت قول میدم بعدا همه چیز رو براتتوضیح بدم ولی االن به کمک تو و دارمان احتیاج دارم .فردا باید آتوسا رو
قبل از شروب شدن مسابقه به قلعه بیارید و مانع رسیدن پودینه به تاج
بشید.
سپس رو به آژمان برگشت و ادامه داد:
 از تو هم میخوام دیو های دیگه رو جمع کنی .فردا پودینه حتما برای پیداکردن تاج انبار رو میگرده برای همین آماده باشید و نذارید بهش نزدیک
بشه.

آژمان با چهره ای رنگ و رو پریده گفت:
 ولی تاج سلطنتی خطرناکه! اگه خانم پودینه بفهمه اون رو آژمان پنهانکرده آژمان توی دردسر میوفته!
سنام دست پهن و سبز آژمان را گرفت و گفت:
 الزم نیست بترسی .کسی که میخواد تاج رو بدزده خود پودینست .تو وبقیه نباید بذارید اون به تاج برسه.
آژمان با ناراحتی سرش را پایین انداخت .از اینکه وارد این ماجرا شده بود ناراحت بود.
سنام با مهربانی گفت:
 خواهش میکنم ...به خاطر من از تاج محافظت کن.آژمان به سنام نگاه کرد .گونه هایش چین برداشت ،لبش جمع شد و سپس در حالی
که با دندان های روی هم افتاده و زردش میخندید گفت:
 حتما خانم! آژمان هر کاری که خانم بگه انجام میده.پارمیس با نگرانی به سنام گفت:
 ولی میدونی که ما فقط در صورتی میتونیم پودینه رو مقصر نشون بدیمکه تو مسابقه رو ببری .در غیر این صورت همه ی ما میریم زندان ،تاج
سلطنتی هم خواه ناخواه دست اون میوفته.
سنام از وحشت تصور باختش سری تکان داد و به فکر فرو رفت .او باید به هر قیمتی
پیروز میشد ،برای تاج ،دوستانش و سرزمینش...
***

فصل سی و سوم

مسابقه آخر(نبرد تن به تن)

خورشید سرانجام در روز شنبه  29تیرماه طلوب کرد .روزی که همه در انتظار آن شب
را به صبح تبدیل کردند تا ببینند حاکم بعدی که خواهد بود ،از خانواده سورن یا
رادش؟ ملکه یا پادشاه؟ سنام یا هومان؟ همه ی این ابهامات در این روز به پایان
میرسید و جواب همه چیز مشخص میشد.
طبق برنامه ،شرکت کنندگان همراه نماینده های شورا صبح زود به محل برگزاری
مسابقه یعنی میدان اسون رفتند تا برای شروب آن همه چیز را فراهم کنند.
به همین ترتیب سنام در اتاق شرقی میدان برای مسابقه آماده میشد .براساس نقشه
آنها پارمیس و دارمان مدت ها پیش از قلعه بیرون و به دنبال آتوسا به سمت جنگل
رفته بودند تا قبل از شروب مسابقه او را به قلعه باز گردانند .آژمان هم دیو های دیگر
را در انبار جمع کرده تا مانع ورود کسی به آنجا شود.
سنام در حالی که لباس جنگ جدیدش را به تن کرده بود رو به روی آینه ،جلوی
دیوار ایستاد و خودش را برانداز کرد.
این اولین باری بود که لباس جنگ واقعی به تن میکرد .لباس سفید رنگ فلزی ،همراه
با شمشیر و سپری که برخالف شمشیر و سپر های قبلی وزنشان چندین برابر بود.

با وجود تمام زرق و برق های لباس فلزی و شمشیر برنده ،هنوز خودش را در آینه
یک دختر بچه ساده ای میدید که هیچ چیز از ملکه بودن نمیدانست .از آینده
میترسید ،از امیدی که همه به او داشتند .از شکست میترسید ،از اینکه همه را از خود
برنجاند.
ناگهان صدای در زدن به گوش رسید .سنام به در خیره شد:
 بفرمایید.ارشان به آرامی در را باز کرد .با نگاه اول به سنام لبخندی شیرین به لبش نشست و
با حیرت گفت:
 بینظیر شدی!سینام آهی کشیید و تشیکر کرد .ارشیان در را پشیت سیرش بسیته و با دلسیوزی پرسیید" :
حالت خوبه؟" .سنام سری تکان داد و گفت:
 آره خوبم .فقط...سپس کالهخودش را به سر کرد .چهره اش زیر کاله خیلی بامزه میشد .مانند بچه
گربه ای که در بین چرخ کاالسکه گیر کرده بود .هنوز باورش نمیشد کسی که توی
آینه میدید خودش بود.
سنام کاله را در آورد و با ترس پرسید:
 اگه اشییتباه کرده باشییید چی؟ اگه من اونی نباشییم که شییما فکر میکنید.همیه چیز به برد من بسیییتگی داره ،اگه من ببیازم همیه امیید شیییمیا از بین
میره .شما رو ناامید میکنم .من نمیخوام همچین اتفاقی بیفته.
سینام سیرش را پایین انداخت و به کالهش خیره شید .ارشیان دسیتی به شیانه سینام
کشید و در حالی که کمی خم شده بود به چشمان او نگاه کرد و گفت:

 قرار نیست تو کس دیگه ای باشی .چه پیشگویی درست باشه و چه نه اینتویی که همه چیز رو تغییر میدی و درسیتش میکنی .برد یا باختت کسیی
رو ناامید نمیکنه چون همیشه امیدی هست برای درست کردن همه چیز.
سینام سیرش را باال آورد و به چهره پر از امید ارشیان نگاه کرد .ارشیان با اینکه یاتوک
نبود امیا حرف هیایش میاننید جیادو غم را از وجود انسیییان دور میکرد .آقیای فرامین بیا
سری که باند پیچی شده بود وارد اتاق شد و پرسید:
 خیلی معذرت میخوام ...مسابقه االن شروب میشه .خانم حاضرید؟ارشیان در انتظار جواب سینام به او خیره شید .سینام کالهخودش را بار دیگر به سر کرد
و گفت:
 حاضرم!***

صدای پرندگان که آواز صبحگاهی زیبایشان را میسرودند در کنار نسیم خنکی که از
ال به الی شکاف های کلبه به داخل میوزید ،شنیده میشد .آن صدای دلنشین مانند
آوازی زیبا روح انسان را به پرواز در میآورد و آرامش را به قلبش دعوت میکرد .آرامشی
که با وزوز مگسی ناخوانده آتش گرفته و...
ناگهان آتوسا از خواب پرید .سپس درحالی که با دستش مگس را از خود دور میکرد،
از روی تخت بلند شده و پنجره کلبه را باز کرد .غروب روز پیش اوتانا برای مسابقه
آخر به قلعه رفته بود و هنوز برنگشته بود .او مشتاق بود که برنده مسابقه را بداند اما
از آنجایی که خورشید هنوز از دیوار شهر باال نیامده پس مسابقه هنوز شروب نشده
بود.

آتوسا از کلبه بیرون رفته و پس از آبیاری گلها بین آنها ایستاد .بوی خوش آنها در
کنار باد مالیمی که موهای پر کالغیش را تکان میداد ،آرامش را به قلبش دعوت
میکرد.
آتوسا چشمانش را بست .بار دیگر مادرش به ذهنش آمد .با آن لبخند شیرین و مهربان
که در نور زرد رنگ شمع میخندید و او را نوازش میکرد .میتوانست دست گرم و آرام
بخشش را حس کند که در یک چشم به هم زدن تمام ناراحتی هایش را از بین میبرد.
آتوسا دستانش را آهسته از هم باز کرد .میتوانست مادرش را تصور کند که به جلو خم
شده و با مهربانی میگفت" :همه چیز درست میشه .نگران هیچ چیز نباش!".
او غرق در رویایی که در ذهن داشت ،آنقدر دستانش را باال برد تا ناگهان به زمین
خورد .سپس درحالی که با ناامیدی از روی زمین بلند میشد ،چشمش به چهره نیمه
سوخته اش افتاد که در حفره آبی روی زمین منعکس میشد .آن چهره زشت و کریه
که همانند هیوالیی ترسناک نیمی از صورتش را صاحب شده بود.
فایده ای نداشت .هرچقدر که تالش میکرد باز به زمین میخورد .با این وجود دیگر
ناراحت نبود .انگار تمام ناراحتی ها درباره ظاهرش در طول آن چند روز از بین رفته
بود .اصال چرا باید خودش را برای اتفاقی که هیچ نقشی در آن نداشت سرزنش میکرد؟
چرا باید از چیزی که بود فرار میکرد؟
حال حرف اوتانا را متوجه میشد .او هرگز نباید به خاطر چیزی مانند آن ،خودش را
سرزنش میکرد.
آتوسا از روی زمین بلند شد و دوباره چشمانش را بست .اما این بار به مادرش فکر
نکرد ،بلکه به دوستانش فکر کرد .به زمانی که با سنام ،دارمان و پارمیس آشنا شده
بود.

آن مواقعی که دور هم جمع میشدند و در سالن غذا خوری با هم صحبت میکردند.
مواقعی که به سنام خواندن و نوشتن یاد میداد و پارمیس را به خاطر اشتباهاتش
سرزنش میکرد .بیچاره! چقدر او را اذیت میکرد...
در آن لحظه بود که ناگهان تغییری در محیط اطرافش احساس کرد .با اینکه چشمانش
بسته بود میتوانست شدید شدن بادی که موهایش را تکان میداد و با گونه ها و
دستانش برخورد میکرد را حس کند.
آتوسا دستانش را به آرامی از هم باز کرده و به فکر کردن ادامه داد .به آن موقعی که
در برابر دیوانه بازی های سنام کوتاه آمده و شبانه همراه او از اتاق بیرون رفت ،همان
زمانی که راهروی مخفی و تاج سلطنتی را با یکدیگر پیدا کرده بودند .دورانی که به
معنای 'واقعی' احساس تنهایی نمیکرد.
آتوسا با باال رفتن دست هایش چشمانش را باز کرد .چیزی که میدید را باور نمیکرد.
در یک لحظه هزاران گلبرگ قرمز بی پروا دورش میچرخیدند و او را درآغوش گرفته
بودند .هاله ای بزرگ که آتوسا را مانند شاخه ای کوچک از روی زمین بلند کرده و در
هوا معلق نگه داشته بود.
آنجا بود که در شور و شوق آن اتفاق خارقالعاده فریاد آتوسا شنیده میشد که در بین
گلبرگ ها میخندید.
امیا در کمیال تعجیب اتفیاق دیگری نیز درحیال رخ دادن بود .تعیدادی از گلبرگ هیا از
مسییرشیان خارج و برخالف اینکه دور آتوسیا بچرخند ،دور هم میچرخیدند .شیاید در
ابتدا به چشییم نمیآمدند اما با پیوسییتن گلبرگ های بیشییتری به آن در بین تمام
گلبرگ های دیگر غیر قابل چشم پوشی بود.

با پیوسیتن تعداد معینی از گلبرگ ها در کنار هم ،شیکل خاصیی تشیکیل شید .شیکلی
همانند چهره یک انسان ،مهربان با لبخندی از جنس گلبرگ ها و نگاهی محبت آمیز
که به آتوسا چشم دوخته بود.
آتوسیا چهره را خوب میشیناخت .در رویایی کودکانه که بارها و بارها تکرار کرده بود.
او در کمال تعجب زیر لب گفت" :مامان؟" .همانطور که تعداد بیشییتری از گلبرگ ها
موهای بلند و بدن زن را تکمیل میکردند ،زن به طرف آتوسیا رفت و بر روی پیشیانی
او بوسه زد.
بوسه ای که ناگهان تعادل آتوسا را بهم زده و ...شترق! آتوسا به زمین خورد.
در پی زمین خوردن او تمام گلبرگ ها پراکنده شیده و در چشیمی به هم زدن به سیر
جای اولشان برگشتند! بدون هیچ تغییری!
آتوسیا صیورتش را از روی زمین بلند کرد .لباسیش خیس و مقداری از صیورتش گلی
شیده بود .همان موقع بدون هیچ مکثی از روی زمین بلند شیده و به سیراغ گودال آبی
که مدتی پیش خودش را در آن دیده بود رفت.
هیچ چیز تغییر نکرده بود ،جز گلی که روی گونه سیالمش نشیسیته بود و موهایی که
از هم باز شده بودند .با این حال دیگر برایش مهم نبود .همان که مادرش را دیده بود
ارزش تمام تالشش را داشت.
 آتوسا خوبی؟آتوسیا از جا پرید و با ترس برگشیت .صیورت کنجکاو پارمیس جلوی رویش با دو چشم
گشاد به او خیره شده بود .آتوسا دستش را جلوی صورتش گرفت و گفت:
 اوه خدای من! تو چطور؟ ...همین االن از اینجا برو. -ولی من...

 گفتم از اینجا برو!پارمیس قدمی جلو رفت تا حرفش بهتر به او برسد اما آتوسا همانطور که دستش را
جلوی صورتش گرفته بود قدمی عقب رفت .پارمیس آهی کشید و گفت:
 خواهش میکنم به حرفم گوش کن .من و دارمان تمام این مسیر رو باکاالسکه اومدیم که به قصر برگردونیمت ،به کمکت احتیاج داریم .میخوان
تاج سلطنتی رو بدزدن.
آتوسا همانطور که چهره اش را پنهان کرده بود گفت:
 چرا من؟ چرا از اوتانا کمک نمیگیرید؟ چونکه اوتانا به زندان افتاده.آتوسا دستش را کنار آورده و با جدیت پرسید" :چی؟ "...پارمیس ادامه داد:
 ماجرا خیلی طوالنیه .از وقتی پادشیییاه مرده همه چیز به دسیییت خانوادهرادش افتیاده .پودینیه همیه ی اعضیییای شیییورا رو قیانع کرد کیه اوتیانیا تیاج
سلطنتی رو دزدیده و اون رو به زندان انداخت.
آتوسیا در انبوهی از سیردرگمی ها شیناور بود .مرگ پادشیاه؟ زندانی شیدن اوتانا؟ از
وقتی نبود چه اتفاق ها که نیفتاده بود .او پرسید:
 مسابقه شروب شده؟ هنوز نه ،اما به زودی شروب میشه .راستی گفته بودن که تو...آتوسا آهی کشید و حرف پارمیس را کامل کرد:
 که من زشت شدم .خوب خودت که میبینی دیگه چرا میپرسی؟ -آخه ...به نظر من تغییری نکردی.

آتوسیا شیوکه شید .او دسیتش را به آرامی باال برده و صیورتش را لمس کرد .میتوانسیت
پوسییتش را حس کند که به شییکل اول در آمده اما زمانی که به گودال آب نگاه کرد
هنوز نیم رخی از آن هیوال را میدید .انگار جادو در انعکاس سطح آب از بین میرفت.
آتوسیا با خوشیحالی فریاد زده و پارمیس را در آغوش کشیید .صیحنهای که پارمیس
هیچوقت تصیور نمیکرد اتفاق بیفتد .آنقدر بعید که به نظر او آتوسیا عقلش را از دسیت
داده بود.
طولی نکشید که ناگهان آتوسا به خودش آمد و با جدا کردن پارمیس از خود پرسید:
 گفتی میخوان تیاج رو بیدزدن؟ ...آه وقیت زییادی نیداریم ...بیایید همین االنبرگردیم!
***

هیچوقت هیچکس چنین جمعیتی در میدان اسییون ندیده بود .چنان شییلوغ که همه
برای تماشیای مسیابقه مجبور بودند بایسیتند تا دیگران نیز جا شیوند .عده ای هم که
دیر تر آمده بودند ،بیرون میدان نشسته و به شخصی که اتفاقات درون میدان را برای
آنها بازگو میکرد گوش میسپردند.
همه از مردم شییهر گرفته تا حاکمان شییهر های مختلف ،کنار یکدیگر جمع شییده تا
شیییاهید یکی از تیاریخی ترین روییداد هیای آن موقع بیاشییینید .روییدادی کیه هرچنید
نامشخص ،خواه ناخواه بر زندگی همه تاثیر میگذاشت.
در بین آن هیاهو همه چشیم ها به پودینه دوخته شید که سیوار بر الماسیویی سییاه
رنگ وسط میدان فرود آمد و فریاد زد:

 خانم ها و آقایان عزیز! یاتوک ها و پهلوانان محترم! خیلی خیلی خوشحالمکه هم اکنون در کنار شیما آخرین مسیابقه از مسیابقات سیلطنتی را داوری
میکنم .باید یاد آوردی کنم که در طول مسییابقه لطفا چیزی درون میدان
پرت نکنیید ،همیدیگر رو هول نیدهیید و ...همچنین ییاد آوری میکنم کیه در
این مسییابقه هیچ تسییاوی ای صییورت نخواهد گرفت .این مبارزه تنها یک
برنده خواهد داشت که آن هم حاکم بعدی این سرزمین خواهد بود.
صیدای پودینه در ورودی میدان میپیچید .جایی که سینام پشیت در چوبی بزرگی در
انتظار اعالم نامش ایسییتاده بود .برخالف مسییابقه های قبل عالوه بر سیینگینی لباس
مبارزه اش ،سینگینی بزرگ تری را روی دوشیش احسیاس میکرد .سینگینی مسیئولیتی
که با خود میکشیییید و آن را جابه جا میکرد .مسیییئولیتی که زندگی خیلی ها به آن
بسته بود.
 از همین جا اعالم میکنم که شرکت کننده ها وارد میدان بشن.در باز شییده و سیینام وارد میدان شیید .نور سییوزناک خورشییید که باال آمده بود چنان
روشین بود که برای مدتی جایی دیده نمیشید .سینام با شیمشییر و سیپرش ،درحالی که
دسییتش را جلوی نور گرفته بود ظاهر شیید .ناگهان موجی از فریاد ها و تشییویق های
سرسام آور از بین جمعیت انبوهی از تماشاگران بلند شد.
و اما هومان که با زرهی طالیی در برابر سینام قرار گرفت ،با نگاهی جدی و مصیمم به
برد مبارزه که بیش از پیش در وجودش میجوشیید .سینام شیمشییرش را در دسیتش
فشرد .تنفرش با نگاه بیروح هومان شدت گرفته و خشمی کهنه را شعله ور کرده بود.
حیال هر دو میاننید دو گرگ تشییینیه بیه خون هم ،دربرابر هم غرش کنیان آمیاده نبرد
بودند.
دیگر وقت آن فرا رسیده بود .پودینه دستانش را باال برد و فریاد زد:

 و هم اکنون نبرد آغاز شد!سیینام فریاد زنان حمله کرد .با وجود آموزش های ارشییان و تالش های پی در پی او
برای یادگیری به مهارت هومان که سیال های سیال تمرین کرده بود نمیرسیید .هومان
شمشیر سنام را با سپر دفع کرده و با پایش سنام را زمین گیر کرد.
سینام بالفاصیله از روی زمین بلند شید .حال هومان حمله کرده و شیمشییرش را جلو
برد .هرچند سیینام سییپرش را همانطور که ارشییان به او آموزش داده بود ،مانع خود و
شییمشیییر گرفته بود اما نمیتوانسییت جلوی ضییربات قدرتمند هومان دوام بیاورد و بار
دیگر به زمین خورد.
هومان در حالی که شمشیرش را در دستش جابه جا میکرد گفت:
 نیه از مبیارزه چیزی مییدونی و نیه از کشیییور داری! تو بیا پیروزی توی اینمسیابقه بدون شیک این سیرزمین رو از بین میبری و باعث ننگ خانوادت
میشی.
سینام از جا بلند شیده و حمله کرد .سیه ضیربه از راسیت و دو ضیربه از بغل ،اما همه
ضیربات توسیط شیمشییرزنی ماهرانه هومان دفع شیده و سیپس سیپرش را به سیینه سینام
کوبیده و او را به عقب پرت کرد.
نفس سینام در سیینه اش حبس شید ،طوری که دسیتانش لرزیده و چشیمانش سییاهی
رفت .او تلوتلوخوران تعادلش را به دسیت آورد و ایسیتاد .میتوانسیت با هر تپش قلبش
برخورد سپر به سینه اش را حس کند.
ارشان قدمی جلو رفت و گفت:
 به خودت نگاه کن .تو ضیییعیفی! نمیتونی جلوی من بایسیییتی و از خودتدفاب کنی ،نمیتونی پیروز این مسابقه بشی.

سینام بیپروا شیمشییرش را جلو برد اما هومان با کنار کشییدن از مسییر شیمشییر سینام،
شیمشییرش را به دسیت او کشییده و او را با ضیربه پا به زمین زد .سینام با بازویی خونین
صورتش را از روی زمین خاکی بلند کرد.
صیدای فریاد جمعیتی که پیروزی پادشیاه را جشین میگرفتند ،همانند الشیخورانی که
به دنبال جنازه در بیابان میگشتند به گوش میرسید .هومان جلو رفته ،کالهخودش را
از سرش در آورد و آهسته گفت:
 من نمیخوام بهت آسییبی بزنم .ازت خواهش میکنم کنار بکش ...اینطوریبرای همه بهتره.
سینام به چهره نگران هومان خیره شید .چهره ای که میتوانسیت به دنبال پیروزی ،هر
نقابی را بگذارد.
 هرگز!سینام شیمشییرش را باال برده و به صیورت هومان کشیید .هومان عقب رفت .جمعیت در
شوک اتفاقی که رخ داده سکوت کرده و با حیرت به میدان چشم دوخته بود.
هومان دسییتش را به طرف صییورتش برده و روی گونه اش کشییید .بالفاصییله ردی از
خون که از باالی چشیم راسیتش تا پایین گونه اش کشییده شیده بود بر روی دسیتش
روان شد.
چهره هومان به کل تغییر کرد .کالهخودش را به سیر گذاشیت ،شیمشییرش را به دسیت
گرفت و گفت:
 خودت خواستی...***

مدتی از شیروب مسیابقه نگذشیته بود که پودینه بالفاصیله از میدان خارج شیده و همراه
پنج نفر از دانش آموزانش وارد انبار قلعه شییید .جایی مرطوب که بوی موش مرده در
تمام فضا پخش شده بود .پودینه در حالی که دستش را جلوی دماغش گرفته بود ،به
در انبار کوبید و فریاد زد:
 در رو باز کنید.قفل در با صیدای تقی باز شیده و صیورت زرد رنگ آژمان از بین در بیرون آمد .پودینه
تکرار کرد:
 مگه نمیشنوی؟ گفتم در رو باز کن!آژمان آب دهانی قورت داد و گفت:
 خانم واقعا ما از حضیورتون خبر نداشیتیم .حقیقتش االن اصیال وقت خوبیبرای وارد شدن به انبار نیست .بهمون فرصت بدید اینجا رو تمیز کنیم...
 الزم نکرده .همین االن در رو باز کن.آژمان سیییری تکان داد ،اما سیییپس در را محکم بسیییته و آن را قفل کرد .پودینه با
عصبانیت فریاد زد:
 خیلی خوب چاره ای برای من نذاشتید! در رو بشکنید.یکی از دانش آموزان که پسری با مویی بلند و دماغی بزرگ بود گفت:
 ولی خانم این در... گفتم در رو بشیکنید .اگه یکیتون از فرمان من سیرپیچی کنه همتون رو ازقلعه بیرون میندازم!
دانش آموزان تبر به دست جلو رفته و شروب به ضربه زدن به در کردند .طولی نکشید
که قفل کهنه انبار شیکسیته شیده و در با لگد پودینه باز شید .با باز شیدن در بالفاصیله

دانش آموزان وارد انبار شیده و طبق دسیتور پودینه بین وسیایل انباشیته شیده دیو ها به
دنبال تاج گشتند.
دیو ها نیز گوشیه ی انبار جمع شیده و زن و بچه هایشیان را پشیت سیرشیان نگه می
داشتند .از ترس پودینه که با چهره ای شیطانی به آنها لبخند میزد.
پس از مدت طوالنی تالش دانش آموزان برای پیدا کردن تاج سلطنتی ،تمام انبار زیر
و رو شده بود اما خبری از تاج سلطنتی نبود.
این در حالی بود که دانش آموزان برای بار سییوم تمام انبار را میگشییتند ،تالشییی که
همه ی آنها میدانسیییتند بی فایدسیییت و باید دیر یا زود خبر پیدا نشیییدن تاج را به
پودینه میدادند.
پودینه دست به سینه فریاد زد:
 چرا انقدر طول کشید؟پسری که موهای بلندی داشت به آرامی جلو آمد و گفت:
 ببخشید خانم ...ولی فکر نکنم تاج سلطنتی اینجا باشه.سیایه ای از خشیم چهره پودینه را در بر گرفت .خشیمی که در برابر آن همه ی دانش
آموزان سرشان را پایین انداخته و آماده ی شنیدن سرزنش های او شدند.
چشیمان پودینه همانند عقابی که به دنبال طعمه باشید رو به دیو ها برگشیت .طولی
نکشیید که چشیمانش به چشیمان آژمان برخورد که جلوتر از همه دسیتش را پشیتش
نگه داشته بود.
نیاگهیان خشیییم پودینیه تبیدییل بیه شیییادی و اخم روی صیییورتش تبیدییل بیه لبخنیدی
مصینوعی شید که چندین بار از اخمش ترسیناک تر بود .او دسیتش را جلو آورده و با
لحنی جدی گفت:

 اون رو بده من.آژمان سرش را پایین انداخت .پودینه جلو رفت و با صدای بلند تری تکرار کرد:
 اون رو بده من!آژمان قدمی عقب رفت و گفت:
 خواهش میکنم خانم ...من اجازه ندارم...پودینه بدون اعتنا به حرف های آژمان با تهدید گفت:
 یا همین االن اون چیزی که پشیت سیرت پنهان کردی رو به من میدی یااینکه همه دوستات رو میکشم.
آژمان ابتدا به چشیییم های پودینه و سیییپس به دیو های دیگر نگاه کرد که چطور با
نگرانی بیه او چشیییم دوختیه بودنید .بیه پیدران ،میادران و بچیه دیو هیایی کیه از ترس در
دامن مادرشان پنهان شده بودند.
آژمان با ناراحتی آهی کشیید و گونی را از پشیت سیرش بیرون آورد .پودینه بالفاصیله
گونی را از دسیتان بزرگ آژمان گرفته و آن را باز کرد .همانند خورشیید میدرخشیید...
زیبا ،براق و غیر قابل توصییف ...با جواهرات و سینگ هایی درخشیان و چشیم نواز که
کنار هم نقش های خارقالعاده ای خلق کرده بودند .بی شیک تاج سیلطنتی زیبا ترین
وسیله ای بود که کسی در عمرش میدید.
پودینیه بیا شیییادی تیاج را درون گونی برگردانید .سیییپس رو بیه آژمیان و دیگر دیو هیا
برگشت و با خنده گفت:
 همه ی شیما خوک های کثیف بعد از مسیابقه ،با پیروزی خانواده ی ما بههمون غار نکبت انگیزتون توی کوه برمیگردید و مثل قبل کشیته میشیید
تا یاد بگیرید دیگه قانون شکنی نکنید.

آژمیان بیا مظلومییت سیییرش را پیایین انیداخیت .از اینکیه دیگر دیوهیا را بیا خود بیه این
میاجرا وارد کرده بود ،نیاراحیت بود .هرچنید پودینیه برخالف او بیا خوشیییحیالی رویش را
برگرداند و از پله ها باال رفت.
***

سینام عقب کشیید .مدت طوالنی ای بود که یک نفس جلوی ضیربات مرگبار هومان را
میگرفت و از خود دفاب میکرد .ضیرباتی که مچ دسیتان سینام را چنان سییاه و کبود
کرده بود که دیگر شباهتی به دستان انسان نداشت.
هومان دستانش را از هم باز کرد و گفت:
 فکر کردی داری برای کی میجنگی سییینام؟ هیچکدوم از ما برای کسییییارزشیی نداریم و نداشیتیم .تنها دلیلی که اینجاییم به خاطر خانواده هایی
هسییتش که چشییم دیدن هم رو ندارن .من و تو هیچ چیزی نیسییتیم جز
مترسک های دست بقیه!
سیپس جلو رفته و بار دیگر ضیربات را از سیر گرفت .با هر ضیربه او دردی وحشیتناک
همانند فرو رفتن میخی در دسیییتان سییینام میپیچید .با این حال سییینام با تمام قوا
ایستاده و ضربات را دفع کرد.
هومان پس از شش ضربه سپر سنام را کنار زده و او را با لگد به زمین انداخت .سپس
ادامه داد:
 جزو خیانواده سیییلطنتی بودن ییک نفرینیه .نفرینی کیه دامن من و تو روگرفته و ما رو مثل سیگ های وحشیی به جون هم انداخته .چرا باید برای
بقییه بجنگی تیا از بین بری؟ فکر میکنی اگیه روزی بیه زمین بخوری اونیا
پشییت تو می ایسییتن؟ فکر میکنی اگه ببینن به کمکشییون احتیاج داری

کنار تو میمونن؟ همشییون تو رو تنها میزارن که بپوسییی و زجر بکشییی،
بعدش برای همیشه فراموش میشی.
سیپس بار دیگر حمله ور شیده و شیمشییرش را در جهات مختلف به طرف سینام روان
کرد .سنام نیز با دستانی خسته سپرش را باال گرفته و شمشیر را مهار میکرد.
در پی ضیربات ،درد چنان در دسیتان سینام شیدت گرفت که سیپر از دسیتش رها شیده و
روی زمین افتاد .سینام نفس زنان عقب کشیید .حال تنها سیالحش شیمشییرش بود که
در دستان سیاه و کبودش سنگینی میکرد .هومان گفت:
 هنوز نمیخوای جا بزنی؟سنام درحالی که شمشیرش را با دو دست لرزانش به طرف هومان گرفته بود گفت:
 هیچوقت!هومان سیری تکان داد و سیپرش را به گوشیه ای پرت کرد .حال هر دو شیمشییر به
دسیت در برابر هم قرار داشیتند ،در نبردی که به نظر میرسیید مدت ها ادامه خواهد
داشت.
***

زندان الس

زندان الس ،نام زندانی در جنوب شیهر دیاکو بود .این زندان بر خالف زندان سیلیمانیه
که جایی مخوف و ترسییناک در دل زمین بود ،سییاختمان دنجی بود که در بیشییتر
مواقع به علت نبود مجرم خالی بود.
چرا که کسیی در شیهر دیاکو نبود که بخواهد قانون شیکنی کند .به همین دلیل بیشیتر
از آنجا برای انبار کردن یونجه ها و محافظت غذا ها از هوای سیییرد و گرم اسیییتفاده
میکردند .با این وجود گهگداری زندانی هایی بودند که به زندان می افتادند.
از این رو نگهبیانیان دییدهبیانی میکردنید و رییس زنیدان هم بیه روال معمول در دفترش
لم میداد و اسیتراحت میکرد .با این وجود فرار از زندان الس به نظر کار دشیواری نمی
آمد!
مدتی از به صیدا در آمدن تبل زندان نگذشیته بود که اعالم شید یاتوکی از زندان فرار
کرده اسیت ،سیوار بر گرگی بزرگ که مسیتقیم به سیمت قلعه دیاکو در حال حرکت
بود.
***

پودینه پس از خروج از انبار و باال رفتن از پله ها وارد سیالن ورودی قصیر شید .مکان
بزرگی که پله ها در ده قدمی در خروجی ،آزادانه به حالت مارپیچ بزرگی باال میرفتند
و به طبقات باال تر میرسیدند
پودینه با قدم های استوار به طرف در قدم بر داشت .تمام عمرش منتظر چنین لحظه
ای بود .لحظه ای که باالخره بدون هیچ دردسیری تاج سیلطنتی را از قصیر بیرون ببرد.
اتفاقی که شاید هرگز تصورش را نمیکرد روزی به حقیقت تبدیل شود.

او فقط چند قدم تا در خروجی فاصییله داشییت که ناگهان در با صییدای مهیبی به هم
کوبیده شید .پودینه با تعجب ایسیتاد .چه اتفاقی رخ داده بود؟ در پی بسیته شیدن در،
صدای آتوسا از باالی نرده ها شنیده شد" :حاال!!!"
بالفاصیله دارمان و پارمیس دیگ بزرگی از غذای دیو ها به اسیم 'سییرابی' را از باالی
نرده ها روی سر پودینه خالی کردند.
پودینیه جیم زنیان ،همیاننید گربیه ای وحشیییی بیه زمین خورد بیه طوری کیه گونی از
دسیتش رها شیده و با جادو به دسیت آتوسیا افتاد .آتوسیا بالفاصیله با گرفتن گونی تاج را
وارسی کرده و با دارمان و پارمیس در امتداد پله ها وارد سالن اصلی شدند.
پارمیس نفس زنان رو به آتوسا گفت:
 اون دنبالمون میاد ...باید تاج رو تا میتونی دور کنی. ولی من نمیتونم شما رو تنها بزارم.دارمان درحالی که شمشیرش را از غالف در می آورد گفت:
 نگران ما نباش .فقط برو!آتوسیا مردد ماند .در این بین چهره خیس و چروک پودینه آغشیته به تکه های روده
گوسفند در پله ها ظاهر شد .دارمان تکرار کرد" :برو!!!"
آتوسا با دیدن چهره خشمگین پودینه بالفاصله گونی را روی دوشش انداخته و وارد
راهروی دختران شد .صدای مبارزه و فریاد در راهرو پیچید .امکان نداشت دارمان و
پارمیس بتوانند جلوی یاتوک ماهری مانند پودینه بایستند ،برای همین مشخص بود
تنها مانع پودینه برای رسیدن به تاج فقط آتوسا است.

آتوسا از راهروی 'الف'' ،ب' و 'ت' عبور کرده و وارد راهروی 'پ' شد .از آنجا به دیوار
انتهایی رفته و طبق رمز همیشیگی ،یکی باال ...سیه تا پایین و دوتا وسیط ،دیوار لرزید
و در یک چشم به هم زدن فرو ریخت.
حال صییدای قدم های پودینه که مانند چکش به سیینگ ها میخورد ،لحظه به لحظه
واضیح تر میشید .آتوسیا وارد راهروی مخفی شید و در امتداد آن دوید .امیدوار بود که
دیوار قبل از رسییدن پودینه بسیته شیود ،اما هیچ چیز جلوی او را نمیگرفت .سینگ ها
در حال ترمیم دیوار بودند که ناگهان انفجاری آنها را از هم متالشیییی کرد .چنان که
تمام پرندگان کاغذی در راهرو ها پر کشیده و به گوشه ای پناه بردند.
پودینه دیوانه وار به داخل راهروی مخفی پریده و با باال بردن دستش آتوسا را معلق
روی هوا نگه داشت .مانند دیوانه ها میخندید .موهای ژولیده و لباس خیسش که تکه
های روده گوسفند به آن چسبیده بود ،خالف ظاهر مرتب همیشگی او ،همانند انسان
های وحشی شده بود که بوی گوسفند میداد.
او آتوسییا را همانطور که روی هوا نگه داشییته بود به خود نزدیک کرد و به چهره اش
خیره شد .ناگهان از تعجب دهانش باز ماند.
 تو نباید این شکلی باشی...او آتوسیا را به طرف کاشیی های شییشیه ای دیوار برد جاییکه نور کم خورشیید به راهرو
میتابید .آنجا تصیویر آتوسیا بازتاب میشید .پودینه در پی تماشیای چهره نیمه سیوخته او
در کاشی خندید و گفت:
 تو نمیتونی خود واقعیت رو پنهان کنی! من بودم که توی غذا سییم ریختمتیا اون دختر احمق رو از بین ببرم .اولش نیاراحیت بودم کیه چرا همیه چیز
خراب شد ،اما بعد خوشحال شدم که دیدم تو عذاب دیدی!

در تمام طول مدت آتوسا بدون آنکه بتواند حتی یک عضله اش را تکان دهد به حرفهای
او گوش میداد .احساس میکرد حیوان وحشی درنده ای با گرفتن گلویش او را روی
هوا آویزان نگه داشته است .سخت نفس میکشید و نمیتوانست تکان بخورد .پودینه
وحشیانه فریاد زد:
 فکر کردین ییک گلیه بچیه ی ابلیه میتونن جلوی جیادوگری مثیل من روبگیرن؟ همتون کودن هسییتید! تو و اون دوسییتای بی خاصیییتت که مثل
حشیره های موذی همه جا میپلکید .به زودی وقتی رفیق روسیتاییت توی
مسابقه شکست بخوره تقاص تمام کارهاتون رو پس میدید و...
ناگهان پودینه قبل از اینکه بتواند حرفش را کامل کند بادی شدید او را از روی زمین
بلند کرده و او را بیهوش به دیوار کوباند .آتوسا از روی هوا به زمین خورد .هنوز فشار
را روی گلویش حس میکرد .بعد از چند سرفه طوالنی نگاهش به اوتانا افتاد که رو به
رویش ایستاده بود.
 ظیاهرا این گلیه بچیه هیای ابلیه خوب جلوی این جیادوگر خبره رو گرفتن،این طور نیست آتوسا؟
آتوسا از جا بلند شده و اوتانا را در آغوش کشید.
 بابت همه چیز ممنون.اوتانا شیوکه شید .توقع چنین اتفاقی را نداشیت .او خواسیت خودش را از آتوسیا جدا
کند ،اما انگار که توانسییته باشیید غرورش را کنار بگذارد ،دسییتش را دور آتوسییا حلقه
کرد.
***

برخالف تصور عموم ،دختری که به تازگی مبارزه را آموخته بود در برابر مبارز ماهری
کیه سیییال هیا تمرین دییده بود هنوز نبیاختیه بود .اتفیاقی کیه تهمورس را نگران و
طرفداران خانواده سورن را امیدوار کرده بود.
آنها برای چندمین بار با هم درگیر شییدند ،شییمشیییر زدند و سییپس نفس زنان عقب
کشییدند .سینام شیمشییر را در دسیتش جا به جا کرده .درد چنان در دسیتانش گسیترش
پیدا کرده بود که به ناچار با هر بار درگیری ،شمشیر را به دست دیگرش میسپرد.
مشییخص نبود چقدر دیگر میتوانسییت به مبارزه ادامه دهد .با این حال طوالنی بودن
مسیابقه و درگیری های پی در پی هومان را نیز خسیته کرده بود ،به طوری که قدرت
ضرباتش را از دست داده و برای مدت طوالنی تری به نفس می افتاد.
به عالوه نور خورشیید که مسیتقیم به صیورت و لباس های فلزی آنها میتابید ،جهنمی
وحشتناک برای آنها ساخته بود.
هومان در پی زمان کوتاهی که هر دو نفس میگرفتند فریاد زد:
 تو با بردت همه رو مایوس میکنی! پیشیگویی سیتاره شیناسها رو فراموشکن ،تو فقط یک دختر بچه ای!
سینام جلو رفت ،شیمشییرش را باال آورده و بر سیر هومان فرود آورد .هومان شیمشییرش
را باال گرفته و پس از دفع شیمشییر سینام او را با لگد به سینگ بزرگ وسیط میدان
کوبید.
حال نوبت هومان فرا رسییده بود .او شیمشییرش را باال آورده و بر سیر سینام فرود آورد،
به طوری که اگر سینام به موقع سیرش را کنار نمیکشیید ،مسیابقه در همان لحظه به
اتمام میرسید ،اما حال شمشیر هومان درون سنگ گیر کرد.
سنام عقب رفت .هومان شمشیرش را از درون سنگ بیرون کشید و فریاد زد:

 چطور میخوای ببری؟ درحیالی کیه نیه مهیارت مبیارزه رو داری و نیه قیدرتشرو! تو مثل پدر و مادرت ضعیفی.
سنام نفس زنان شمشیر را به دست دیگرش سپرد:
 درباره مادر و پدرم اینطوری صحبت نکن! چطور؟ نمیخوای حقیقیت رو بیدونی؟ اینکیه پیدر و میادرت زمیان حملیهپادشییاه تاریکی چنان ترسیییدن که همراه تو از قلعه گاتا فرار کردن؟ برات
سیخته که بشینوی اونا چطور انسیان های پسیتی بودن که وقتی پدربزرگت
سیورن به دسیت پادشیاه تاریکی کشیته شید به دور ترین شیهر ممکن رفتن تا
از همه اتفاق ها در امان باشین؟ همون باعث شید که توی آتش بسیوزن و از
بین برن تا هیچوقت خیانت نکنن!
سینام فریاد زنان هجوم آورده و وحشییانه شیمشییرش را به سیمت هومان روان کرد.
دیگر دردی وجود نیداشیییت ،بلکیه تنفر و خشیییمی کیه وجودش را در بر گرفتیه و بیه
ضربتانش نیرو میداد.
هومان برای کنترل ضیربات او چند قدم عقب رفت ،اما سیپس شیمشییر سینام را مهار
کرده و در طی چندین ضیربه پشیت سیر هم شیمشییر او را از دسیتش گرفته و او را به
زمین انداخت ،چنان که کالهخود سینام از سیرش در آمده و موهای دو رنگش در هوا
پخش شدند.
هومان شییمشیییر سیینام را به گوشییه ای انداخت .سییپس درحالی که به طرف او قدم
برمیداشت با افسوس گفت:
 بهت گفتم تسیلیم شیو ولی ادامه دادی ...گفتم شیانسیی برای برد نداری اماگوش نکردی ...حاال خودت تاوان پس میدی.

سیپس گلوی سینام را گرفته و او را به سینگ بزرگ میدان کوباند .حال سینام همانند
پرنده ای پرو بال شییکسییته در چنگ هومان بود .بدون نیرو و توانی برای آزاد کردن
خود.
صیدای جشین و سیرور طرفداران خانواده رادش در بین جمعیت بلند شید .با اینکه برد
هومان چنان غیر قابل پیشیییبینی نبود ،هنوز عده ای به برد سییینام ایمان داشیییتند.
ایمانی که حال از بین رفته و جایش را به سرخوردگی و اندوه سپرده بود.
سیینام دسییتانش را به دسییت هومان آویخت .هرچه بیشییتر برای آزادی تقال میکرد
گلویش بیشتر فشرده میشد .هیچ راهی برای رهایی وجود نداشت.
هومان همانطور که سیینام را بیحرکت روی سیینگ نگه داشییته بود ،کالهخودش را از
سرش در آورد و گفت:
 حقیقت تلخه سینام ،اما باید باهاش کنار بیای! تو ملکه نیسیتی ،از خانوادهسیلطنتی هم نیسیتی .تو دختر سیاده ی روسیتایی هسیتی که مسییرش رو
گم کرده .بیشتر از این نیست! تو خواه و ناخواه شکست میخوردی!
سییینیام بیا انیدوه بیه جمعیتی کیه بیه امیید او آمیده بودنید چشیییم دوخیت .مردان ،زنیان و
دخترانی که با اندوه به شکست او چشم دوخته بودند .اتفاقی که سنام از آن میترسید
به حقیقت تبدیل میشید .با این حال سینام هنوز تسیلیم نشیده و مسیابقه پایان نیافته
بود .هرچند دیگر راهی هم برای برد وجود نداشت.
سینام در ناامیدی غرق شیده بود که ناگهان سیایه ای روی صیورتش افتاد .سیایه ای که
از باالی ستون بزرگی ،پشت سر هومان سرچشمه میگرفت.
آن سیایه ،سیایه ی سییمرغ بود .با آن جثه بزرگ و چشیمان درخشیانی که به او چشیم
دوخته بود .تکان نمیخورد .پلک نمیزد ،بلکه همانطور که سییر جایش نشییسییته بود با
لبخندی ملیح به او نگاه میکرد.

هومان شمشیرش را باال آورد و گفت:
 برای بار آخر تکرار میکنم ...تسلیم شو .وگرنه مجبور میشم بکشمت.سینام به چشیمان هومان نگاه کرد .لبان خسیته و خشیکش حرکت کرده و سیکوت را با
صیدای ضیعیف و نامفهومی شیکسیت .هومان صیورتش را جلو برد تا بهتر بشینود .در
همین لحظه سنام فریاد زد" :هرگز!"
سییپس با تمام توان سییرش را به هومان کوباند ،چنان که هومان گلوی سیینام را رها
کرده و عقب رفت .خشیم بار دیگر به چهره ی زخمی هومان برگشیت .او شیمشییرش را
باال برده و بر سر سنام فرود آورد.
سینام بالفاصیله سیرش را کنار کشیید و پس از برخورد شیمشییر هومان به سینگ ،به
دسیت او ضیربه زد و او را به عقب هول داد .سیپس شیمشییر را از درون سینگ بیرون
کشیده و قبل از اینکه هومان حرکتی کند آن را زیر گلوی او قرار داد.
همه از اتفاقی که رخ داده بود به وجد آمدند .حال دیگر کسیی تشیویق نمیکرد ،بلکه
کل میدان را سیکوت مطلق برداشیته بود .سینام درحالی که بیحرکت شیمشییر را زیر
گلوی هومان نگه داشییته بود برای اولین بار شییاهد ترس هومان بود که با وحشییت
دستانش را باال آورده و تسلیم شد.
ناگهان میدان از شیدت هیجان به هوا رفت .همه از پیروزی باور نکردی دختر افسیانه
ها درحالی که فریاد میکشیدند ،وارد میدان شدند و به سمت او شتافتند.
از ارشیان و خدمتگزار گرفته تا اعضیای شیورا و مردم عادی ،همه و همه سینام را در بر
گرفتند.

حس عجیبی بود .آنقدر محبوب بودن برای سینام عجیب بود .تشیویق شیدن ،پیروزی،
چه حس خوبی بود!
ارشان سنام را در آغوش کشید و گفت:
 میدونستم تو میتونی ...من میدونستم!!!سنام دستانش را دور ارشان حلقه زد و تشکر کرد.
 اهم!سنام و ارشان برگشتند .اوتانا درحالی که صدایش را صاف میکرد و گفت:
 نمیخواستم مزاحم بشم ،ولی خیلی ها هستن که میخوان تو رو ببینن!ناگهان نگاه سینام به آتوسیا افتاد که همراه پارمیس و دارمان کنار اوتانا ایسیتاده بود .با
همیان چهره ی زیبیا و موهیای کوتیاه پر کالغی همیشیییگی ...بیدون آن نیم رخی کیه بیه
خاطر او از دست داده بود.
همانجا بود که سینام دوان دوان آتوسیا را در آغوش کشیید .شیوق دیدار او چنان او را
سیرخوش کرده بود که درد هایش را فراموش کرد .او درحالی که با خوشیحالی چهره
آتوسا را برانداز میکرد گفت:
 تو سالمی! تو هیچ زخمی نداری...آتوسا نگاهی به اوتانا انداخت ،سپس به چهره متعجب سنام پاس داد:
 داستانش خیلی طوالنیه! من رو ببخش که باعث شییدم عذاب بکشییی .تو به خاطر من از قصییر فرارکردی.
آتوسا خنده ای کرد و گفت:

 تو هیچ تقصیری نداری!چنان بود که مسیابقه آخر به پایان رسیید ،اما نه برای همه! در گوشیه ی دیگر میدان
شاهزاده هومان به سمت پدرش قدم برمیداشت .تنها و سرخورده!
او درحالی که سرش را پایین انداخته بود کنار پدرش ایستاد:
 من رو ببخش که ناامیدت کردم بابا.تهمورس بدون آنکه به او نگاه کند با تاسف گفت:
 به من نگو بابا .من هیچ پسری ندارم.و سپس از میدان خارج شد.
***

فصل سی و چهارم

مراسم تاج گذاری

پس از برد سنام در مسابقه ،زمان همانند ابر سفیدی در آسمان آبی به سرعت گذشت.
تاج سلطنتی پس از سال ها به جایگاه اصلی اش برگشت ،اوتانا و گرگش بی گناه اعالم
شده و دزدان تاج سلطنتی ،یعنی تهمورس و پودینه دستگیر شده و به زندان سلیمانیه
منتقل شدند.
دوشنبه  31تیرماه روز عجیبی بود .روزی پرهیجان ،شاد و رنگارنگ ،با نوار های
درخشان و عطر خوشبویی که در کل قصر پخش شده بود و خبر از اتفاق بزرگی
میدادند.
با این وجود هیچکس در راهرو ها دیده نمیشد ،جز پرنده ی کاغذی تنهایی که
کنجکاوانه از النه اش بیرون آمده و با بال های کاغذی کوچکش شروب به پرواز کرد.
از پله ها باال رفته ،از کنار چندین نوار رنگی عبور کرده و سپس از شکاف کوچکی که
باالی دیوار قرار داشت وارد سالن شورا شد.
جایی که تمام دانش آموزان ،معلمان ،اعضای شورا و حتی دیو ها حضور داشتند و در
انتظار آغاز شدن مراسم بی صبرانه به در نگاه میکردند ،به طوری که وقتی در باز شده

و اوتانا وارد سالن شد ،همگی آه کشیدند و دوباره در انتظار دختر خانواده سورن به در
خیره شدند.
اوتانا با قدم های استوار به طرف خدمتگزار که کنار تخت طالیی شاهنشاهی ،رو به
روی همه ایستاده بود ،رفت.
خدمتگزار با نزدیک شدن اوتانا پرسید:
 پس خانم کجاست؟اوتانا کنار خدمتگزار ایستاده و در حالی که همانند بقیه به در چشم دوخت پاس داد:
 االن میاد .باورم نمیشه قرار این بچه کشور رو اداره بکنه .حتی باخودشفکر نکرد که دعوت از دیو ها به چنین مراسم مهمی درست هست یا نه!
هرچقدر که بخوای بهش از آداب خانواده سلطنتی بگی کم گفتی!
 اون شایستگیش رو ثابت کرده .در ضمن فکر میکنم این سرزمین به آدمیمثل اون احتیاج داره .آقای ارشان خیلی به آینده ی اون امیدواره!
اوتانا آهی کشید و گفت:
 ارشان زیاد رویاپردازی میکنه .با اینکه درمورد بردش حق با اون بود اماهنوز درباره ی آینده ی این سرزمین نگرانم.
سپس رویش را به چهره ی خندان خدمتگزار برگرداند که چروک روی صورتش و
موهای سفید زیر کالهش را بیشتر نمایان میکرد .اوتانا مکثی کرد و پرسید:
 تو چی فکر میکنی؟خدمتگزار با اطمینان سری تکان داد و گفت:
 -من بهش امیدوارم...

در همان موقع بود که در سالن به آرامی باز شده و شاه دخت وارد شورا شد .با لباسی
سفید-طالیی! موهایش به شکل زیبایی بافته شده و گلی کوچک روی آن جا خوش
کرده بود.
با ورود او همه از جا بلند شدند و سر تعظیم فرود آوردند .ابتدا دانش آموزان ،سپس
نمایندگان شورا و بعد دیو ها که بر خالف جو مراسم دست میزدند و میخندیدند.
سنام از بین جمعیتی که به احترام او بلند شده بودند عبور کرده و جلوی خدمتگزار
ایستاد .حال همه نشسته و به آنها چشم دوختند.
خدمتگزار پس از سرفه ای کوتاه ،با نفسی عمیق و نگاهی پر از افتخار گفت:
 از خداوند متشکرم که به من این فرصت را داد تا در این روز بزرگ ،در برابراین جمعیت عظیم به اطالب برسانم که دوره ی جدیدی در حال تولد است.
دوره ای که توسط شخصی شایسته و قدرتمند شکل خواهد گرفت .خانوم
سنام ،دختر هارپاک و آذر ...به شما یادآوری میکنم که از این پس ،با قرار
گیری تاج سلطنتی بر سر شما ،تمام زندگیتان متحول خواهد شد .وظایفی
نه چندان آسان بر دوشتان قرار خواهد گرفت که انتخاب های شما بر
سرنوشت کل سرزمین تاثیر خواهد گذاشت .از شما میخواهم تا با اطمینان
خاطر در این جمع سوگند بخورید که پس از این روز شما در راستای خوبی
و خوشی ،آرامش و سعادت ،آزادی و عدالت گام بردارید و در صورت نیاز از
جانتان بگذرید تا این سرزمین را یکپارچه نگه دارید.
سنام نفس عمیقی کشید و گفت:
 سوگند میخورم! سوگند میخورید که در صورت عزل توسط شورا ،بدون هیچ چون و چراییاز مقام خود کناره گیری کنید؟

 سوگند میخورم! سیییوگنید میخوریید کیه هرگز دروغ نگوییید و جز راسیییت چیزی را بر زبیاننیاورید؟
سنام برای بار سوم تکرار کرد:
 سوگند میخورم.سییپس خدمتگزار همزمان با قرار دادن تاج سییلطنتی روی سییر سیینام با افتخار اعالم
کرد:
 بنده به عنوان صدر اعظم وفادار به خانواده سلطنتی ،با افتخار شما را ملکهی ایران مینامم!
همه از جایشییان بر خواسییتند و تشییویق کردند .از دانش آموزان گرفته تا پارمیس و
دارمان و آتوسیا که با خوشیحالی باال و پایین میپریدند .ارشیان و اوتانا که در کنار هم،
بین معلمیان و نمیاینیدگیان شیییورا ایسیییتیاده بودنید و آژمیان و دیگر دیو هیا کیه فرییاد
شادیشان کل سالن را برداشته بود.
آن روز جشین بزرگی در شیهر برپا شید .تمام کوچه ها چراغانی شیده بود و جشین تا
شب ادامه داشت.
***

فصل سی و پنجم

شاهزاده ی طرد شده

در جایی دور دست ،دور از شهر دیاکو ،آهنگری کوچکی قرار داشت که در کنار دریا
واقع شده بود .صاحب آهنگری پیرمردی با ریش و مویی بلند و سفید بود که همراه
همسرش در کلبه کوچکی زندگی میکردند.
غذایشان ماهی و تنها همسایه هایشان پرندگان مهاجری بودند که روی سقف کلبه
استراحت میکردند .در آنجا برخالف شلوغی و سرو صدای شهر ،تنها صدای غار غار
پرندگان و موج دریا به گوش میرسید.
پیر مرد و پیر زن هرگز به شهر نمیرفتند .مگر برای خرید وسایل گرمایشی یا فروش
ساخته های آهنگری .از جامعه بیزار بودند و به دنیای کوچک خود اکتفا میکردند.
نه آشنایی داشتند و نه خانواده ای که بخواهند به دیدارشان بیایند .تنها خودشان
بودند و خودشان!
از همین جهت غیر معمول بود که کاالسکه ای در نزدیکی آهنگری متوقف شود .عموما
هیچکس از جاده عبور نمیکرد ،مگر مسیرش را گم کرده باشد.

پس از مدت کوتاهی غریبه ی ناشناسی از کاالسکه پیاده شد .غریبه ی شنل پوشی
که صورتش را پنهان کرده بود و مستقیم به طرف آهنگری قدم بر میداشت.
طولی نکشید که فرد غریبه وارد آهنگری شده و با کنجکاوی به شمشیر و سپر هایی
که به دیوار آویزان بود خیره شد.
پیرمرد در حالی که دستش را با پارچه ای پاک میکرد جلو آمد و پرسید:
 میتونم کمکتون کنم آقا؟غریبه جوابی نداد .پیرمرد در حالی که عرق روی پیشانی اش را پاک میکرد تکرار کرد:
 میتونم بهتون کمک کنم؟غریبه گویا که تازه حرف های پیرمرد را شیینیده بود برگشییت و با حالت عصییبی ای
پاس داد:
 بله! میخواستم ببینم اگه اشکال نداره اینجا کار کنم.پیرمرد نگاهی به سرو وضع کثیف و ژولیده غریبه انداخت .از لباسش مشخص بود که
مدت هاسیت در سیفر اسیت .لرزش صیدایش و ترس در نگاهش به درماندگی او اشیاره
میکرد که از خانه و خانواده به دور مانده بود .پیرمرد با دلسوزی گفت:
 خیلی متاسفم که این رو بهت میگم ...ولی من نمیتونم کمکی بهت بکنم.میتونی به شهر بری! اونجا خیلی ها دنبال دستیار میگردن.
 ازتون خواهش میکنم! نمیتونم به شیهر برم .من درمورد سیاخت شیمشییر وسیییپر کمی اطالب دارم ...میتونم بهتون توی سیییاختش کمیک کنم ،فقط
خواهش میکنم ...بذارید اینجا بمونم.
پیر مرد آهی کشید و گفت:
 -من نمیتونم بهت کمک کنم پسرم .باید به خونت برگردی.

 ولی من خونه ای ندارم.پیر مرد بار دیگر به چهره ی پوشیده غریبه نگاهی انداخت .غریبه ادامه داد:
 من هیچکسیییی رو نیدارم کیه بخوام بهش تکییه کنم .میادرم وقتی خیلیکوچیک بودم از دنیا رفت.
 و پدرت؟غریبه سیاکت شید .مشیخص بود که پاسی به آن سیوال برایش خیلی دشیوار اسیت ،اما
باالخره جواب داد:
 اونم مرده .خیلی وقت پیش.پیرمرد میله ی آهنین گداخته ای که قرار بود شییمشیییری عالی از فوالد باشیید را از
داخل کوره بیرون آورده و در آب فرو برد و گفت:
 اگه میخوای اینجا بمونی باید چهرهات رو بهم نشون بدی.غریبه پارچه را از دور صورتش کنار زد .پیر مرد با اشاره به چهره غریبه گفت:
 از زخم روی صیورتت مشیخصیه روزای سیختی رو پشیت سیر گذاشیتهای!احتماال گرسنه هم هستی ...اسمت چیه؟
 هومان.پیرمرد پیشبند چرمی اش را در آورد و گفت:
 هومان! ...اسیم قشینگیه .نصیف بیشیتر انباری تقریبا پر شیده از وسیایل وآشیییغال اما هنوز میشیییه جای خالی توش پیدا کرد .میتونی شیییبا اونجا
بخوابی ،فقط یکم زمینش سخته.
 مشکلی نیست .خیلی ممنون!پیر مرد لبخندی زد و گفت:

 خیلی خوب بیا اینجا که راه رو نشیونت بدم .از شیانس تو امروز همسیرم غذابه اندازه سه نفر درست کرده.
 خیلی ممنون.هومان قبل از آنکه به دنبال پیرمرد از پله ها باال برود ،از در آهنگری که باز مانده بود
به بیرون خیره شید .گذشیته اش همانند روحی سیرگردان بیرون در ایسیتاده بود .نه
صدایی داشت و نه شکلی ،تنها هاله ای نامریی بود که به چشم هومان دیده میشد.
 زود باش پسرم .کلی کار داریم .باید خیلی چیزها رو یاد بگیری.سرانجام هومان رویش را برگرداند و از پله ها باال رفت .در آهنگری با باد بسته شد.
***

