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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ن سها.

 

 غرشش شهر را دربرگرفته بود. یقرمز بود و صدا سمانآ

 نور. یبرا یبود؛ زمان تولد نوزاد دهیفرا رس زمان

 کن! شتریفشار رو ب ی. کمادیم ایبچه داره به دن زم؛یرزا تحمل کن عز -

 که از درد قرمز شده بود، لب زد: یبا صورت رزا

 . کمکم کن.متونینم گهینه د -

 اومد. ایخودشه. بچه به دن زم،یخورده فشار بده. آره عز هی. ادیم اینمونده، بچه داره به دن یزیچ -

بار هم که شده بذار بغلش کنم. بهت التماس  کی یبرا کنمی. خواهش منمشیواقعاً؟! بذار بب -

 !کنمیم

بچه ضمانت زنده بودنش  نیا یشد؛ ول رهیبود، به رزا خ یکه در آن غم و ناراحت یبا چشمان زن

 مردگان بود. یایو برنگشتن به دن

 اجداد جادوگران بشه. هیقربان دیبچه با نیا یمتأسفم رزا! ول -

 حرف رزا کشته شد... نیاز ا بعد

*** 

 

 سال قبل کی

 .نندیبود که جادوگران قرار است او را بب دهی. خبر رسکردیو با خودش فکر م زدیم قدم

 داشتند. ازیبه کمک بابک ن نیدارند و همچن شانیبرا یکه خبر مهم کردندیادعا م هاآن

 شیها بودند و بآشامنسل خون نیاو اول یبود. خانواده لیاص یاآشام از خانوادهخون کی بابک

بودند؛  یشماریب یهایو نزول پادشاه دنیگر به قدرت رسها نظارهاز هزار سال سن داشتند. آن

 یمشکالت موارد کند! برخالف تما یاها صدمهنتوانسته بود به خانواده آن کسچیوز هتا به امر یول

بود تا  نجایو حاال بابک ا دادندینم یخانواده را به کس دیاجازه تهد گاهچیداشتند، ه گریکدیکه با 

 روست.روبه یدیجد دیاش با چه تهدخوانواده ندیبب
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ن سها.

 نیبه صدوپنجاه سال بود که قدم در ا کی. نزدزدیدم مآرام و مطمئن در شهر پرز ق ییهاقدم با

بودند و اکنون تحت سلطه  گذارشانیکه خانواده راد بن ینگذاشته بود. شهر بایشهر به ظاهر ز

 بود. یگریفرد د

که  دیو فراموش نکن دادیرخداد را م کیبه او خبر از  یشهر در حرکت بود. حس دانیم سمتبه

 !شودیهرگز دچار خطا و اشتباه نم لشیز نوع اصآشام آن هم اخون کیحس 

*** 

 !یبابک باش دیتو با -

 جواب داد: گذاشت،یشلوارش م بیدستش را در ج کهیباال رفته درحال یابروها با

 کرده باشم. یمن خودم رو معرف نکهیا ای میرو مالقات کرده باش گهیهمد ادینم ادمی -

 گفت: کرد،یاحساس ترس م کهیدرحال زن

که  یدونی. مزنهیشلوار تنشه داخل شهر ما قدم نمکه کت لیخوناشام اص هی شهیخب هم -

 وجودتون رو حس کنن. توننیجادوگرا م

شهر پر از اعجاب  نیوگاس به ا ریخاطر حس شماست که از مسهوم جالبه! فکر کنم منم به -

 گم؟یاومدم. درست نم رهیگیبه خودش م یادیز یستایکه تور

تو  اتیبا خصوص ی. تا حاال خوناشامرکیز اریکه ازت شده؛ بس ییهافیتعر یمثل همه درست -

 بودم. دهیند

 نظر داشت، گفت: ریبه دقت رفتار زن را ز کهیدرحال بابک

بود  یک یو بگ یمکالمه رو تموم کن نیفردم! حاال بهتره اکه من منحصربه نهیخاطر ابه دیشا -

 ه؟یعاملشون چو م نهیمن رو بب خواستیکه م

 شتریداد تا او را ب حیبه گوشش خورده بود، ترج لیخوناشام اص نیو قدرت ا یرکیز یکه آوازه زن

 اعتماد نبودند!ها قابلنکند؛ آن یمعطل و عصب نیاز ا

برات داره که به برادر  یادیز یها. مطمئناً حرفنتتیبب خوادیکه م هیمکلسون، جادوگر یروب -

 .شهیمربوط م کترتیکوچ
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 ن سها.

خارج کند، موضوع برادر  اشیآرامش ظاهر یبابک را از پوسته توانستیکه م یامساله تنها

. در واقع تنها هدف بابک کردینم غیدر یکارچیاو از ه یرستگار یکوچکترش بود که برا

نخواهم  یگریکه اگر او رستگار شود من هدف د کردیبا خود فکر م یبرادرش بود و گاه یرستگار

 خشن گفت: یابا چهره لیدل نیهمبه  داشت!

 بگه؟ خوادیهست که م انیراجع به را یزیچه چ ان؟یرا _

ضعف سخت بود که نقطه شیزد. باورش برا یاو نگاه کرد و لبخند یهاتمام به چشم یرکیبا ز زن

 باشه. گفت: اشیاحساسات و تعصبات خانوادگ تواندیم ییتوانا همهنیبا ا یخوناشام

 تیموقع نیبرسه. االن ا یتا برادرت به رستگار یدر تالش بود شهیبک راد، تو همجناب با -

 دیکه با ی. تنها کاریمبدل کن قتیبه حق یدنبالش بود شهیرو که هم یزیاومده تا چ شیبرات پ

 !هیهمکار یبرامون انجام بد

 ببر. یروب شیپ عی. من رو سرشهیهات داره برام جالب مصحبت -

 خوادیخواهرش رو کشته و اون م نجایشهره. پادشاه ا نیا یهااز کوچه یکیاالن تو  یروب -

 رو اجرا کنه. رشیمراسم تطه

دم  زد،یصورتش را کنار م یرو یو موها داشتیسمت زن قدم برمبه یبه آرام کهیدرحال بابک

 گوشش زمزمه کرد:

 یازینباشه، ن ندیخوشابرام  شنهادتیاگه پ ای یباش دهیکش نجایبه ا یچیه یاگه من رو برا -

 ؟یدی! فهمکنمیعام متون رو قتلوقت خودم همهاون ؛یباش نجاینگران پادشاه ا ستین

 گفت: دیکشیم ینیسنگ یهااز شدت ترس نفس کهیدرحال زن

 رو به تو رسوندم. غامیندادم. من فقط پ یشنهادیاصالً به من چه؟ من که پ -

 زد و گفت: یشخندین بابک

 داره! یچون صبر من هم حد م؛یرو تلف نکنبهتره وقت  -

و  زدیتمام معادالت خانواده راد بر هم بر یشب نیکه در همچ کردیهرگز تصورش را نم بابک

 یپابهخود پا یباشد. او با آرامش ذات میعظ یرییتک افراد خانواده دستخوشه تغسرنوشته تک
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 یآگاه دیچیپیکه همچون مار در سرش م یاما تنها خود او بود که از افکار داشت؛یزن گام برم

 .تداش

 :دیدور کند پرس شیافکار خود را از تشو نکهیا یبرا

 .دونمیمن اسم تو رو نم یراست -

 باال انداخت و گفت: یاو شانه ستیاز گوشه چشم به او نگر زن

هاش اونا م،یدی. خب رسدهینشون م هاستیکناره شهر رو به تورکه گوشه یجادوگر ا،یناتال -

 اونجان.

را محاصره  یاکه اطراف جنازه دیرا د یاانداخت و عده ینگاه کردیکه زن اشاره م یسمتبه بابک

را به  یاریبس یهاهزار سال مرگ نیداشته باشد. در ا یاو تازگ ینبود که برا یااند. صحنهکرده

 بود. رو به زن کرد و گفت: یادیز یبود و مسبب کشتارها دهیچشم د

 داره! کاریبا من چ یروب مینیبب میبر ایخوب، ب رایبس -

او را گرفت و مانعش  یکهنه بود، بازو یترس یایاش گوکه به شدت وحشت کرده بود و چهره زن

 شد.

به جنازه خواهرش  ی! حتشهیپادشاه و دارودستش اونجان. باورم نم ینیبیاونجا نرو، مگه نم -

 .ذارنیهم احترام نم

خودش  توانستیو نم کردیه مقابل چشمانش در حال رخ دادن بود، باور نمرا ک یاصحنه بابک

 را آرام نشان دهد. گفت:

 گردونه؟یشهر رو م نیداره ا اریسام ار؟یسام -

 ییو با هر خطا کنهی. به شدت با جادوگرا برخورد مارهیسام اریآره، همه شهر در اخت -

هم  اریسام شه،یبهش القا م کننیوگرا جادو مجاد یرو داره که وقت یدختر هی. اون کشتشونیم

 .کنهیو اون جادوگر رو مجازات م رسونهیخودش رو م

 در حال اتفاق افتادن بود... یترجالب یماجراها ا،یاز دن یگرید یگوشه در
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 ن سها.

به اسم مارال کارش را تمام کرد. با دستش سرش را  یحدوداً ده شب بود که دختر ساعت

 مانیشغل پش نیاز انتخاب ا یبود. گاه دهیامانش را بر یسردرد لعنت نی. اهددیو فشار م ردیگیم

 !خواستیباال م هیروح کیواقعاً  ی. پزشکشدیم

 شانیاز سرورو ادیهم نداشتن و اعت یفکرها بود که متوجه شد سه پسر که وضع درست نیهم در

 راهش را سد کردند. د،یباریم

 ! خدا رو شکر.دیم داشتم که اون هم رسمن امروز فقط خفت شدن رو ک یخدا -

 بود؛ اما صورتش را سفت کرد و گفت: یهوشیاز ترس رو به ب مارال

 کنار. دیاز سر راهم بر -

اش را چهره یشیبه صورت نما کهیهاست، درحالآن سیاز آن مردان که مشخص بود رئ یکی

 جلوتر آمد و گفت: یترسان کرده بود و حالت مارال را به تمسخر گرفته بود، چند قدم

 کنار! دیگفت؟ از سر راهشون بر یخانم چ نیها شنفتبچه -

ها شروع به خنده کردند. آن ینهفته است که همه یحرف چه طنز نیکه در ا دانستینم دختر

 گفت: سشانیرئ

 برو. گهیور د هیبرم، شما از  خوامینم ؟یخداست، مگه صاحبش ابونیخ -

داد. راهش را کج کرد و  انیپا هودهیب یوگوگفت نیمه ندهد و به اداد بحث را ادا حیترج دختر

 رییرا تغ رشیها راهش را سدکرد، باز هم مساز آن گرید یکیبرود که  یگرید ریخواست تا از مس

 جلو آمد. زین یگریداد که د

. دنیسمت عقب قدم برداشت و ناگهان شروع کرد به دوتمام وجودش را فرا گرفته بود. به ترس

چه  دیبود، نفهم ستادنی. قلبش رو به اشدیم دهیسرش شنآن سه نفر از پشت یهاقدم یصدا

دستش را گرفت و  یزیها دستش را گرفت و او هم ناخودآگاه به طور کامالً غراز آن یکیشد که 

 کرد. نیضربه به سرش، مرد را نقش بر زم کیبعد با  و چاندیپ

ور سمت مارال حملهصحنه به نیا دنیبا د گهیدو نفر دبود که چه شده. آن  دهیهم نفهم خودش

باال آورد و حالت  نهیمحافظت از خود دستانش را تا سـ*ـ یبود برا دهیشدند. او که به شدت ترس
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 یلحظه هاله انرژ کیرخ داد که در  یکه چه اتفاق دینفهم زیبه خودش گرفت؛ اما خود ن یدفاع

 شدند! هوشیبه او برسند ب نکهیقبل از ااز دستش ساطع شد و اون دو نفر  یمیظع

 فرو برد. یقیکه افتاد او را در شوک عم یاتفاق

کرد که ناگهان  دنیو منگ شروع به دو جی! گشدیرا چند بار باز و بسته کرد. باورش نم چشمانش

 آمد. رونیاز داخلش ب یمقابل چشمانش ظاهر شد و پسر یدیشد اریو بس دینور سف

 .دیاز خواب پر یمیعظ یبا احساس انرژ یمرد گرید ییسو در

 شد؛یآزاد م یمیعظ اریبس یناخوداگاه انرژ کرد،یاستفاده م یاژهیو یرویاز ن یانسان هرگاه

پر قدرت بود  یآن انرژ یکه از قدرت مارال آزاد شده بود تفاوت داشت. به قدر یایانرژ ایگویول

 کشاند. زیم یرو یسمت گوبلند کرد و به شیرا از جا لیکه دن

کرده بود  یینماقدرت یانرژ نیکه ا یگذاشت و تمام حواسش را بر مکان یگو یرا رو دستش

 متمرکز کرد.

فکر کرد و اسم شهر،  اتیبود. به جزئ رانیقدرتمند ا یروین نیبود. منشأ ا بیعج یلی! خرانیا

 شد. داریآزاد شده بود در ذهنش پد یکه انرژ یو مکان ابانیخ

 نیدختر بود. ا کی روین نیدختر! منبع ا کیپرت کرد.نشان داده بود، تله یه گوک یبه مکان مرد

چند مرد کرد. چهره  افتاده نیزم یرو یهابه دختر و الشه ی. نگاهدیرسیبه نظر م بیعج شیبرا

 بود. دختر به خودش آمد و پا به فرار گذاشت. یهزاران تعجب و شگفت یایدختر گو

 فرار کنه! لیز دست من دنا تونهیهه فکر کرده م -

 به او زد که دخترک را به اخم واداشت. یشخندیدخترک ظاهر شد. ن یرا بست و جلو چشمانش

 .زدیبود با خودش حرف م دهیبه شدت ترس ریکه از اتفاقات اخ مارال

 ش توهمه. آره، توهمه. من خوابم.همه نایا ا،ی! مارال به خودت بیلعنت -

اش گرفته . خندهکردینگاه م دیدرخشیم ییبایکه مقابل چشمانش از ز یبا تعجب به دختر لیدن

 آن را گرفت. یبود که با چند سرفه جلو

از درونش  یقو اریبس یقدم برداشت و دستانش را در دستش گرفت که ناگهان برق سمتشبه

 ها هجوم آوردند.عبور کرد و خاطره
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 یبود! همان شیاهایگمشده رو مهیهمان ن نیبود نگاه کرد؛ ا شیروکه روبه یبه دختر رتیح با

 یلیخ شیکه برا یزی. چکردیاحساس م یبیو کنارش آرامش عج دیدیکه هرشب خوابش را م

 یادیز تیمیآرامش و صم یول شد؛ینم دهیها دبود که صورت دختر در خواب نیبود ا بیعج

 .کردندینسبت به هم ابراز عالقه م یو همانند زوج پرشوق دنسبت به هم داشتن

خواب زوج خود را  یسال به صورت ذهن ستیپردازان دختران و پسران هجده تا بذهن یایدن در

بود  دهیخواب مارال را د شیپنج سال پ لی. دنشوندیم گریکدیصورت عاشق  نیو به ا نندیبیم

و به  باشد و مارال هر شب در خواب کنار او بود یگرینتوانسته بود با کس د گریو از آن زمان د

 یدرخواب چهره لیبود که دن نیبود ا بیکه عج یزیچ یول داد؛یم هیو آرامش را هد عشقاو 

 بود. یبیعج اریبس یپردازان مسئلهذهن یهمه یبرا نیو ا دیدیمارال را نم

 مارال را به خانه خود منتقل کرد. یحرف چیه یبا تکان خوردن دستش به خود آمد و ب لیدن

 (یادآوری یبرا Negin.kالعرض )با تشکر از  یط ،یذهن ییاجبه: جاپرتتله

transport: منتقل 

*** 

 پرز شهر

 یاو را به گوشه خلوت ای. ناتالستینگریم شیروبه منظره روبه رتیهنوز در تعجب بود و با ح بابک

 کشاند و گفت: ابانیاز خ

 .شهیمون بد مهمه یراوگرنه ب نه،یاالن تو رو بب دینبا ی! کسیبهتره حواست رو جمع کن -

 کیوارد مخروبه تار یحرکت کرد. روب یسر روببه راهش ادامه داد و پشت یبه ناتال توجهیب بابک

. کردیم جادیا یخراشگوش یهمراه با وزشه باد، صدا دهیپوس یهاشد که حرکته برگ یو سرد

دقت در لباس و چهار نفر راهشان رو سد کردند. با -شمع روشن شدند که ناگهان سه نیچند

 یروب تیهستند. شروع به اذ اریسام عیمط یهاآشامکه از خون دیفهم شدیم شانیهاچهره

ها ور شد. دونفر از آنها حملهسمت آننشان بدهد. به یزمان آن بود تا بابک خود گریکردند. د

ه اطراف نگاه نفر ب نیخارج کرد. آخر نهیزمان با دو دست باال برد و قلبشان را از سـ*ـرا هم

 افتاده است. یمتوجه شود که چه اتفاق ات کردیم
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 .ندیبب نهیسـ*ـ یآشام سرش را روتا خون دیطول نکش یاهیزد و ثان یشخندین بابک

 گفت: بابک

 مزاحم مشخص شد. یولگردها نیا فیتکل ن،یهم از ا نیخب ا -

 کرد،یپاک م دوزنیزر دیداشت دستش رو با دستمال سف کهیحالبرگشت و در یروب سمتبه

 گفت:

 سر صحبتمون بربم. میتونیم گهیخب د -

تر از خواهرش را کشته بود و حاال او مصمم یعوض اریبه بابک انداخت. امروز سام ینگاه یروب

تمام  ینگاه کرد که با خونسرد شیروروبه لیآشام اصخواهان انتقام بود. به خون یگریهرزمان د

 او بود. یاز سو یمنتظر جواب و کردیدستانش را پاک م

 کرد به خودش مسلط شود و گفت: یو سع دیکش یقیعم نفس

 .ای. دنبالم بمیدرسته! بهتره کارمون رو انجام بد -

 تکان داد و گفت: دییسرش را به تأ بابک

متوجه بشم  یکنم! اگه به هر نحو یادآوریرو به تو، جادوگر جوان  یزیچ هی. فقط بذار تا میبر -

م خوانواده یبرا یدیتهد نکهیا ایو  یکشوند نجایبه ا ینقشه بوده و من رو الک هانیا یهمه

 یشهر رو سالخ نیا یجادوگرها یلحظه هم شک نکن که تو و همه کی یبرا یحت ،یهست

 !کنمیم

 بود، خودش را محکم نشان داد و گفت: دهیترس نکهیبا ا یروب

قدر مهم هست بگم اون خوامیکه م یزیچ دیاشبابک خان و مطمئن ب ستمیمن دشمن شما ن -

 !دیخودتون نه تنها از من، بلکه از همه جادوگرا محافظت کن شهیکه باعث م

وارد  یقرار داشت حرکت کردند. روب یکه در آن حوال یامخروبه یسایسمت کلبه یو روب بابک

راه بابک  ینامرئ یاشهیهمانند ش یزیچ د،شیمانع از ورود بابک م یزیچ کهیشد، درحال سایکل

 را سد کرده بود.

 گفت: زیر یهاباال رفته و چشم یابروها با

 وارد بشم؟ تونمینم یبرا چ -
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 کرد و پس از چند لحظه مکث گفت: یبه بابک نگاه قیعم یلیخ یروب

از  ندهیدر آ مدونی! مدیها اجازه ورود ندارآشاممکان متعلق به جادوگرهاست و شما خون نیا -

 .یوارد بش یتونی! اما مشمیم مونیپش کنمیرو دعوت م لشیخوناشام از نوع اص هی نکهیا

 اش داشت، وارد شد و گفت:بر چهره یشخندین کهیدرحال بابک

 .دیدار ازیفعالً که به ما ن -

از  یاشده بودند. عده یگرید یایوارد دن ییرا باز کردند. گو یگذشتند و در پشت سایکل از

از  یکیو  زدندیداده بودند و طبل م لیتشک یارهیبلند دا یافشان و رداها یجادوگران با موها

 .شدیافزوده م شیکه هرلحظه بر قدرت صدا کردیزمزمه م بیعج یبه زبان یها وردآن

 لوتوسپاسی... فلوتوسپاسیف اناتوی... ادرلوتوسپاسی... فلوتوسپاسیف -

 .وسپاسلوتی... فرانایس راناییس

 ر،یهمچون ش یکه بدن وانیح کیاز  یریشد. تصو انینما یریتصو ظیغل یدود انیدر م ناگهان

 ینیبه سهمگ یغرش ر،یهمچون انسان داشت. با کامل شدن تصو یهانند عقاب و سر ییهابال

 شد که تمام افراد حاضر در سالن به عقب رانده شدند. دهیرعد شن

 .ستیموجود چ نیکه مقصود جادوگران از احضار ا دانستیکرده بود و نم رتیبه شدت ح بابک

 زدند: ادیفر صداکیجادوگران سجده کردند و  یهمه ناگهان

 محافظ، الماسو، درود بر روح پاک محافظ الماسو یدرور بر خدا -

خداوندگار محافظ الماسو بود که ناگهان  یبه عبارت ایدار موجود بال نیدر چشمان ا رهیخ بابک

و سکوت دور از  ییدر تنها بیآمد و بابک را به باال برد. حال بابک و آن موجود عج دیپد یاجاذبه

 بودند. گرانیدسترس د

نه اجازه حرکت داشت و نه اجازه صحبت،  یول زد؛یوپا مخود دست ییرها یبرا ییدر تقال بابک

 کرده بودند. یزندان یانگار او را در قفس

بابک برداشته  یفشار از رو نیسهمگ یکه ناگهان با غرش کردیرا تحمل م یادیز اریبس فشار

او را  ینامرئ یریور شود که زنجسمت الماسو حملهشد به محض رهاشدن، بابک خواست تا به

 بابک شد. یهانوازه گوشگوش ار،یبس یالماسو با قدرت نیخشمگ یدربرگرفت و صدا
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اشاره، فقط  کیبا  توانمیهان؟ من م ؟یشویور محمله یبر چه کس یکنینادان! گمان م یا -

زاده خواهد شد و به  یاز شما که به زود یحفاظت از نسل یاشاره تو را نابود سازم. من برا کی

خواهد بود  هاییبایو ز یهستم. او سرور تمام خوب نجایا شود،یشناخته م هایدیمقام سرور سف

و آوردن نامش دور از اخالق  کندیاو کار م یبرا منیکه اهر یو کس منیاهر ،یکیدر برابر تار و

و  افتیخواهد  ینسل آگاه نیاز وجود ا یکیتار ی! آگاه باش که به زودستادیاست خواهد ا

 یتو و خوانواده تو حفاظت از ناج فهیتصاحب آن خواهد فرستاد! وظ یرا برا دشیپل ردستانیز

 خواهند کرد! یاریما را ش دیو تمام موجودات سف دیستینکن شما تنها ن راموشاست. ف

برخورد  نیبه زم یادیرفت و بابک باشتاب ز نیاز ب دیسخنان الماسو، هاله سف افتنی انیاز پا بعد

که  کردینداشت، گمان م نانیاطم شیهادهیبودن د یبود و از واقع جیهنوز گ کهیکرد. درحال

 است. یاز توهمات جادوگر یکی ریدرگ

که در دهانش  ریشمش یبه برندگ ییهابه رنگ سرخ و دندان ینبرگشت و با چشما یروب سمتبه

 :دیپرس کرد،یم ییخودنما

بود که تو ذهنم مجسم  یتوهمات مسخره چ نینکن؟ ا یجادوگر احمق مگه نگفتم من رو عصبان -

 ؟یکرد

 پاسخ داد: یروب

 بود! تریواقع یتیاز هر واقع یدیکه د یزیچ -

 و گفت: دیکش ادیاز چه قرار است، فر انیجر دیفهمیشده بود و نم جیکه گ بابک

 من احمقم؟ یفکر کرد م،یدار بشبچه میتونیخودت. ما که نم یبرا یگیم یچ -

 :گفت بود، شده کالفه بابک االتٔ  از سو گهیکه د یروب

 جادیا یبرا میدستور موکد داشت ییما از اجداد روشنا یول د؛یتونی! آره شماها نمگهیاه! بسه د -

دورگه بود. خون برادرت  کیرو داشت؛ چون که اون  ییتوانا نیاز نسل شما. برادر تو ا یفرزند

 ادهالعفوق یبا قدرت یاتولد دورگه سازنهیزم ان،یخدا یشده همه دهیما و روح دم یو جادو

 .یااز سه نسل افسانه یشد؛فرزند
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 یحساب نیهم یو براهستند  ادیاطالعات وارد شده به ذهنش به شدت ز کردیاحساس م بابک

 شده بود، گفت: جیگ

 انه؟یمتعلق به را یکه حرفش رو زد یااالن بچه یعنی -

تا بعد  میوقت دار یسازآماده یبرادر تو هستش. بابک خان ما فقط نه ماه برا یبچه نیآره، ا -

 ه.متوجه حضورش نش یو کس میدورش کن هایکیتار یاز همه میبچه بتون نیاومدن ا ایاز به دن

حاصل جادو،  دیشا یناخواسته و حت یبچه نیکه به خودش آمده بود و از ته قلب بابت ا بابک

 کرد و گفت: یحال بود، رو به روبخون برادرش خوشهم یول

 م؟یکن کاریچ دیمحافظت ازش با یبرا -

 یابیتدس نیسرخ و همچن اقوتیبازگرداندن  یاست؛ برا ایمالیه یهاکارتون در رشته کوه نیاول -

چطور  دونمیبگم من نم دیو با ادیدست نمبه هایراحت نیبه اشک ققنوس. اشک ققنوس به ا

 نیو همچن هییایبه اسم پر در یاهیگ ،یاریدست ببه دیکه با یزیچ نیکار رو کرد! سوم نیا شهیم

 ه؟یآخرون چ دیدونی. مدیاریدست باز آخرون به دیکه اون رو با یحباب اهیگ

 بدونم؟ دیبانه از کجا  -

باهاش حرف  دیتونیداره. م یرود قالبه انسان نیهست و ا نیزم ریدر جهان ز یآخرون رود -

چون با  د؛یمراقب اونا باش دیبا یلی! خهارنیاز س ییاون پدر اسکافالوسه. در آخر تکه مو دیبزن

 ...ندازندیشون رو به دام مطعمه باشونیز نیطن یجادو

 یهزار ساله کار یزندگ نیبه شدت متعجب بود؛ اما در ا شیهادهیو شن هادهیبابک از د کهیدرحال

 بوده باشد. رممکنیها غآن یوجود نداشت که برا

 هنوز از اتفاقات رخ داده در تعجب بود. یدر فرسنگ ها دورتر دختر اما

ه چند ک یبود. اتفاقات افتهی گانهیب یهم گذاشتن چشمانش خودش را در مکان یتنها با رو مارال

. غافل از دیگنجیمارال هم نم یایو رو الیدر ظرف خ یمقابل چشمانش افتاده بود حت شیلحظه پ

 فقط آغاز ماجراست! نیا نکهیا

 گفت: کرد،یخارج م گانهیتمام خود را از آغـ*ـوش مرد ب تیبا عصبان کهیدرحال مارال

 شه؟یم نمکابوس تمو نیخدا چرا ا یا ؟یخوایاز جونم م ی! چیولم کن عوض -
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 درآور بود.مارال لج یبرا یخونسرد نیو ا کردیتمام رفتار م یبا خونسرد لیدن

 فنجان قهوه بود، رو به مارال کرد و گفت: کیمشغوله درست کردن  کهیدرحال لیدن

 تلخ؟ ای یخوریم نیریقهوه ش -

 ت:خشمش بود. داد زد و گف گرانیاز شدت حرص گر گرفته بود چهره سرخش نما مارال

 ی. تا اون روزدیچهار تا حرف م هی! بابا دزدم بود ؟یالیخیزهرمار بخورم من! تو چرا انقدر ب -

کجاست؟  نجایا ؟یهست یکدوم نره خر گهیچه خبره؟ تو د نجایبگو ا ایب یاوردیسگ من رو باال ن

 من خوابم؟

رال به شدت و از حرص خوردن ما دیدیکننده مسرگرم یلیخ لمیف هیکه انگار داشت  لیدن

 شیزانو زد، فنجان قهوه را جلو شیسمت مارال رفت و جلوآرام به یهابا قدم برد،یلـ*ـذت م

 گرفت و گفت:

 یدرستش کردم. اوه، راست خواستمیکه خودم م یجوراون یدوست دار یچه طعم یچون نگفت -

 !خوامایمن زن زشت نم شهیانقدر هم حرص نخور؛ صورتت چروک م

زد  ادیفر ردیکه آتش بگ یهمچون انبار کاه لیحرف دن نیآرام شده بود، با ا یه کمکه تاز مارال

هماننده قطرات آب فنجان هزار تکه شد.  نیو فنجان قهوه را انداخت. با برخورده فنجان به زم

خسته شد و دستش را  شیهااز نق زدن لیدن نکهیتا ا گفتیم آمدیاز دهنش در م یمارال هر چ

 فرو رفت. قیعم یلیخواب خ کیبعد او به  یاهیارال گذاشت و ثانم یشانیپ یرو

به رنگ  یبا صورت گرد و پوست یشد؛ دختر رهیتخت گذاشت و به صورتش خ یرا رو مارال

داشت و  یانبود؛ اما صورت بچگانه بایز یلیکوچک، خ یبلند و لب و دهان یمشک یو موها دیسف

 باشد! لیدن یزندگ کیتر قرار بود شراز همه مهم

 گروه فرستاد. یاعضا یهمه ینوشت و با جادو آن را برا یانامه لیدن

 یتا با گفتن ورد کردیو تالش م کردیآسوده نشسته بود و کتاب جادو را مطالعه م الیبا خ لیدن

 کند. انیدر دستش نما یشعله کوچک

بعد از چند بار تکرار،  .کردیرا تکرار م «ایندینسیا»و ورد  دادینرم م یچشیمچ دستش را پ او

 شد. یآتش کوچک جادیموفق به ا
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زمان با ذکر ورد، امتحان کند. هم گریشد و خواست تا بار د زدهجانیحال و هخوش شدتبه

آتش، به  یو موجب شد تا تمرکزش را از دست بدهد و جرقه دیبه گوشش رس ییپا یصدا

 که اوردیرا بر لب ب یاو خواست ورد شروع شد. یسوزکنار مبل برخورد کرد و آتش یدرختچه

 سر درختچه برد تا ببارد. یکرد و آن را باال جادیا یابر کوچک شت،از پ یناگهان شخص

 سرش نگاه کرد و گفت:شده بود، برگشت و به هشت نفر پشت یکه به شدت عصب لیدن

 بابا! یا !د؟یترسونیمن رو م نیشیخونه در ندارد که هردفعه با جادو ظاهر م نیمگر ا -

و  دیورچ یداشت، لب یبلند نارنج یبا موها حیمل یاکه آتش را خاموش کرده بود، چهره یدختر

 گفت:

 دیپس نبا م؛یایب یکل، شما خودت گفت. در ضمن عقلدیحاال خوبه هنوز ازدواج نکرد -

م نامه ظاهر شد، من هیبودم و  رونیپسرم ببا دوست یوقت دمیترسیم دی. من بایدیترسیم

 ذهنش رو اصالح کنم! شمینتونستمم جمعش کنم و آخرم مجبور م

 جوجه ها؟ یپسر داشته باشبه تو اجازه داده دوست یخوبه خوبه حاال تو هم، اصالً ک -

 تو!شازده نیا نیمامان، بب -

خواهر  نیا یشگیهم یهاکلبود و تحمل کل زدهجانیدختر به شدت ه دنید یکه برا لیدن مادر

 و گفت: دیبنفش کشفرا یغیا نداشت، جو برادر ر

کن  فیدرست تعر نجایا ایتو هم ب لیدن نم،یبب نیبش ریسرم رفت! سوزان بگ گهیساکت! بسه د -

 شده؟ یچ نمیبب

 کنش برگشته بود، گفت:خرداعصاب یالیخیکه طبق معمول به حالت ب لیدن

 براتون. زمیقهوه بر دیبذار -

 فیتعر شانید که مجبور شد منصرف شود و اتفاقات افتاده را برارو شمادرش روبه نینگاه سنگ با

 کند.

 گفت: لیها پدر دنصحبت انیاز پا بعد

 ؟یکرد هوششیحاال چرا ب -

 هاش نشست و غرولندکنان گفت:بر لب یمارال افتاد و لبخند یهاغر زدن ادی لیدن
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 داریمل کرد، حاال بذار بتح شهیرو نم غاشی! جیکردیکار رو م نیهم یپدر من، شما هم بود -

 .دیفهمیبشه م

 از اتاق مارال توجه همه را به خود جلب کرد. ییدر حال صحبت کردن بود که صدا لیدن

 سخت بود. شانیهمه یرو شدند که باورش براروبه یاوارد اتاق شدند با صحنه یوقت

مقابل  یوحش اسیدان به گل شیدرست کرده بود و قصد فرار داشت که پا یبا ملحفه، طناب مارال

 پنجره برخورد کرده و آن را شکسته بود.

 و گفت: دیکش یغیبودند که ناگهان مارال ج رهیخ گریکدیبه  هیچند ثان تا

 اومدن. گهید لیا هیراحت شدم  یکی! از دست د؟یهست ینه من حتماً خوابم! شما ک-

 مکالمه بود، سرش را داخل برد و گفت: نیگر اکه نظاره لیدن

 !یاز دست من هم راحت نشد دیهم اهم... ببخشا -

 شدن هشت جفت چشم همان. رهیحرف همانا و خ نیا گفتن

که  یخود قرار نداشت؛ اما بودند کسان یدر جا زیچچیه یی. گودیرسیبه نظر م بیعج زیچهمه

 اعتقاد به درست شدن اوضاع داشتند.

 یبه موجودات بهتر لیها را تبدآن دیشابچه از نسل خودشان  کیباور بود که وجود  نیبر ا بابک

 کند!

 .گرید یوالهایدر برابر ه والیبود؛ استفاده از ه یجالب حقه

وجود آورده بود که قرار بود کوچک به یدر دل او رشد کرده بود و نهال دیام یشهیحال ر نیا با

ور ادرش شعلهآتش عشق و عاطفه را در بر توانستیکودک م نیشود. ا یبه درخت تنومند لیتبد

 سپرده شده بود. یها بود به فراموشکه سال یزیکند. چ

جان نوزاد از راه  یبرا گریسمت برادرش رفت تا به کمک همدبه جانیو ه یپر از شاد یقلب با

 تالش کنند. دهینرس

خلوت  یهاابانیاز خ یلیعبور اتومب یصدا یفرو رفته بود و هر از گاه ینیدر سکوت سنگ شهر

 کند، حرکت کرد. دایرا پ انیرا توانستیکه م یمکان ی. بابک به سودیرسیوش مشهر به گ
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 دنیبا شن انینشده آن باز شد. را یکارروغن یاز لوالها یخراشگوش یرستوران با صدا در

 در، سرش را از گردن دختر جوان خارج کرد و گفت: یصدا

 یدونیهست. م ی. غذا به اندازه کافکن یو من رو همراه ای. بیحالم که اومداوه برادر، خوش -

 .دهیحال نم ییکه تنها

 .میبا هم صحبت کن دی. باومدمین نجایمزخرفات به ا نیا یاشتباه نکن! من برا -

 .گهید میکنیصحبت م میخب االن هم دار -

 .اریدر ن یباز انیرا -

 !گردمیبرم نشتویپ د،ینر جاچیخوشگل ه ی. خانومارونیب میبر ری! سخت نگخبلهیاوه خ -

آن نشستند. حرکت و  مکتیتنها ن یرفتند و رو یکیدر همان نزد یبه پارک انیبه همراه را بابک

به خود گرفته بود. نور  ینوازهماهنگ و گوش تمیباد ر یخشک درختان با نوا یهارقـ*ـص برگ

ش دوباره برادر زدیکه حدس م انیپارک را روشن کرده بود. را یبلند فضا یهاچراغ ساختمان

 گفت: حوصلهیکند، ب حتشینص خواهدیم

 .دونمیرو م یبگ یخوایکه م یبابک باور کن هرچ -

مون رو عوض کنه. بگم ممکنه سرنوشت همه خوامیکه م یزی! چیدونیرو نم بانیا انینه را -

کمتر خون  یکن یو سع یکارات بردار نی.خواستم تا تو دست از ایم شهیکه هم یدونیخودت م

 !یشیپدر م یتو دار انیبه کنار، را نایا یهمه. یول ؛یکن یزیر

 !شم؟یپدر م ؟یگفت یچ شم؟یپدر م یخوب که چ -

و با تمام  یبگذر تیگذرونمحافظت از اون بچه از خوش یبرا دیو با یشیپدر م یآره، تو دار -

 .یرو بکن تالشت

 شروع به خنده کرد و گفت: هاوونهیروست، همانند دروبه یابا طنز مسخره کردیکه حس م انیرا

باعث  یریپ نکهیمثل ا م؛ینه برادر نظرم عوض شد. بهتره من و خواهرمون مواظب تو باش -

 ادتینکنه  م،یدار شبچه میتونینم ؟ماهایگیم یچ یفهمیم چیه یشدنت شده! مرد حساب وونهید

 رفته؟
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 یطورنیبچه هم نی. در ضمن ایاهتو دورگ یفراموش کرد نکهیمثل ا ینرفته؛ ول ادمینه، من  -

 !ومدهیبه وجود ن

غرش  یزخم یمثل ببر انیکرد، را فیتعر انیرا یبرا قیدق اتیرا با جزئ ریتمام اتفاقات اخ بابک

 کرد و گفت:

 نایا یاون جادوگرا با ما دشمنن، معلومه همه ؟یکرد ینه واقعاً چه فکر ؟یو تو هم باور کرد -

اونا رو از دم  یبرم و همه دیمارو تو مشتشون داشته باشن. با وانخی. مستین شیب یاتیچرند

 کنن. یمن شوخ ینخوان با خانواده گهیبکشم تا بار د

 انیسپر کرد. را نهیحفاظت از جادوگران سـ*ـ یحرف جلوش رو گرفت و برا نیا دنیبا شن بابک

 حواله صورت بابک کرد. یمشت

 داد و گفت: چیرا پ انیک مچ دست را. بابکردندیبود که به هم پرتاپ م مشت

 آلدهیپدر ا هیخودت  یتونیاالن م ؟ینبود یشاک یپدر خوب نداشت هی نکهیاز ا شهیمگه هم -

 !یباش

 خودش و بابک را عوض کرد و گفت: یحرکت جا هیبا  انیرا

ازشون کنن تا  فیما رو تضع خوانیبه هم نداره. اون جادوگرا ما رو مسخره کردن. م یربط نایا -

 .میبترس

 :دیکش ادیخودش را آزاد کرد و فر بابک

 قدرته! ست،یخانواده ضعف ن -

نگاه  دیها نشسته بودند و به طلوع خورشچمن یها کنار هم روپس از چند ساعت آن حال

 .کردندیم

 سکوت را شکست و گفت: انیرا

 م؟یکن کاریچ دیحفاظت ازش با یبرا -

 به برادرش کرد و گفت: یجب، نگاهگشاد شده از تع یهابا چشم بابک

 ؟یقبولش کرد یعنی -

 م بشم!بچه یبرا یمن بتونم پدر خوب دیشا م،یپدر خوب نداشت هی وقتچیبابک ما ه -
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 نی. برادرزاده من مثل پدرش قدرتمند خواهد بود، اون از همیشیم ی. تو عالطورهنیحتماً هم -

 داره. یادیز روانیحاال پ

آمده بود.  دیدرون او پد میعظ یاما تحول گذشت؛یم یتنها چند ساعت نایخبر پدر شدن را از

ها تصور آن یو خودش را جا ستینگریهمراه خانواده خود بودند را م ابانیکه در خ یبارها کودکان

 دلخانواده و داشتن فرزند را در  لیاش حسرت تشک. هزار سال بود که او و تمام خانوادهکردیم

 که در راه بود محافظت کند. یوجودش از کودک یبا همه خواستیم انی. راپروراندندیم

لـ*ـذت و  یکه برا ییوالیباشد، نه ه شیاهایفرزندش قهرمان شجاع رو یبرا خواستیم او

 .گرفتیرا م گناهیجان هزاران ب یسرگرم

 یالزم براابزار  هیته یبرا یادی. زمان زرفتندیبه همراه بابک به دنبال خواهرشان سارا م او

 جادوگران نداشتند.

در سکوت به جاده  انیها، راسال نیداشتند. مانند تمام ا شیدر پ یسخت و طوالن راه

 .شدیدر چشمانش ساطع م ینیگاه نور چراغ ماشبهکه گاه ستینگریم

 دادیرو کی. ابروانش در هم گره خورد, کالغ نشان از دید اهیآسمان نگاه کرد؛ چند کالغ س به

 قاصد اتفاقات بد بودند. شهیها همبه دنبال داشت. کالغشوم 

 به بابک کرد و گفت: رو

 .میبهتره حواسمون رو جمع کن ستن؛ین یخوب یها نشونهکالغ نیندارم! ا یحس خوب -

 تکان داد و گفت: دیرا در هم کرده بود، سرش را به تائ شیهاکه اخم بابک

 یاتفاق بد هی شهیم دایشون پکلهسرو یلعنت یغاکال نیندارم. هروقت ا یآره منم حس خوب -

 .افتهیم

سرعت ها ظاهر شدند و بابک بهآن نیماش یبابک تمام نشده بود که دو مرد جلو یجمله هنوز

تا چند فرسخ دورتر منعکس شد. بابک به همراه  نیماش یهاکیالست ستادنیا یترمز کرد. صدا

 ادیدر آن مشهود بود رو به دو مرد فر تیکه عصبان یاهبا چهر انیشد، را ادهیپ نیاز ماش انیرا

 د و گفت:یکش
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خودم  دیبگ دیریبم دیخوای! اگه مد؟یپریم نیماش یکه جلو نیشد ریها مگه از جونتون ساحمق -

 !کشمتونیم

به  شیهاچشم کهیزد و درحال یپوزخند انیاز مردها به دوست خودش نگاه کرد و به را یکی

 زد، گفت:برق  ییرنگ طال

 یکه بو یدونی. ممیرو بکش فیکث یآشاماشما خون میخوایم یول م؛یریبم میخواینه ما نم -

مثل  یفیموجودات کث میبذار می! ما هم دوست ندارادیجلوتر از خودتون م لیتا چند ما فتونیکث

 کنن. یشما زندگ

تش را از تن خارج کرد و زدند و بابک ک یپوزخند کردنیبه هم نگاه م کهیدرحال انیو را بابک

 را باال داد و رو به مرد کرد و گفت: شیهانیهم آست انیرا

 .میلیاص یما از خانواده م،یستین یآشام! ما هر خونفیسگ کث یآها -

 حرف رو به بابک کرد و گفت: نیاز ا بعد

 برادر؟ میکن یخورده باز هی هینظرت چ -

 کرد. زد و موافقت خود را اعالم یشخندیهم ن بابک

لرزه بر  ادهابشانیشکستن استخوان و فر یکردند. صدا افهیق رییآن دو مرد شروع به تغ ناگهان

درنده  یهادندان هیها شکست و در عرض چند ثانآن یها. تمام استخوانانداختیم نندهیتن ب

تا  ردکیم یحمله کردند. بابک سع انیسمت بابک و راشدند. به لیآمد و به گرگ تبد دیها پدآن

 د،یسمت بابک پرجهش به کیکه گرگ با  یها دور کند. هنگامگرگ یهارا از تماس دندان خود

حرکت گردنش را شکست؛  کیپرت شدند؛ اما بابک پوزه گرگ را گرفته بود و در  نیبا هم به زم

کرد. پرتاب  یابود، گرگ را در با دستانش بلند کرد و به گوشه ریدرگ گریکه با گرگ د انیاامارا

حرکت قلب گرگ  کیحمله کرد، او با  انیسمت راخود برخواست و به یکه گرگ از جا ینگامه

 .دیدر نهیجوان را از سـ*ـ

*** 

 گفت: انیرا

 .دینکن دیما رو تهد گهید دی! تا شما باشنیهم از ا نیخب ا -
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بازوش  یانداخت که هنوز در حالت نشسته بود. عرق کرده بود و دستش را رو یبابک نگاه به

 .دادیفشار م

 :دیسمتش رفت و پرسبه انیرا

 شده؟ یدستت چ -

 ست.خراش ساده هی ست،ین یزیچ -

بهتره از خون من  ا،یآشام کشندست! بخون یبرا نهیگاز گرگ یدونی! مگه نمه؟یخراش ساده چ -

 .یبخور

کرد،  هیدرش تغذبابک از مچ دست برا نکهیبود. بعد از ا نهیتنها راه درمان گاز گرگ انیرا خون

 شدند تا به دنبال خواهرشان بروند... نینماند. سوار ماش یباق یها را دفن کردند تا شاهدجنازه

 شوم احساس خطر کرده بودند. یروهاین د،یکشیاز هر سو سرک م یکیتار

 را به تکاپو واداشته بود. هیخطرناک، جانداران کر یاوجود نطفه احساس

با  یخاکستر یدر برابر تخت زانو زده بود و شبح یود و مرد تنومندفرورفته ب یکیدر تار قصر

 .کردیدار اعالم خطر مزنگ ییصدا

بار قدرت نگاهش تحت فشار بود. شبح  ریکه مرد ز یجور کرد،ینگاه م شیروبه مرد روبه شبح

 رو به او گفت:

 روین نیعطا شده منشأ اکه به تو ا یبا تمام قدرت خواهمی! من از تو میجنگ یآرس! تو خدا یا -

راه خواهم انداخت  میعظ یتو جنگ یبرا یو در نطفه خاموشش کن یکن دای. اگر آن را پیکن دایرا پ

 در حال جنگ باشند. ایآنگونه که تمام دن

 سرخوشانه سر داد و گفت: یاحرف خنده نیکه تحت فشار قدرت صدا و نگاه شبح بود با ا آرس

 رند؛یگیمرا به تمسخر م گرید انیو خدا دهدیراه نم انیخدا یسرورم! زئوس مرا در جلسه -

 ندهیرا که در آ ییرویآن ن دهمیهستند. به شما قول م یانجام کار یها در پکه آن دانمیاما من م

 و در نطفه خفه کنم. دایما خواهد شد را پ یمشکل برا جادیباعث ا

که از کار خود مطمئن  ییگو د،یچیپیدار شبح و آرس در سراسر قصر مزنگ یهاخنده یصدا

 بودند.
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را نابود  دیسف یرویهمچون شبح در پرواز بودند تا منشاء هرگونه ن ایدر تمام دن یکیتار یروهاین

 یزدبانویاو به کمک آتنا ا یبود؛ ول مارینبودند. زئوس به شدت ب کاریب زین دیسف یروهایکنند؛ اما ن

 بود. دهیکش رکانهیز یانقشه یخرد و فرزانگ

که  دانستیاو شده بودند. نم یشده بودند و باعث آشفتگ داریمارال ب یروهاین گر،ید ییسو در

فرار ناموفقش تا االن  ی. از لحظهماندیم ایرو کیاو مثل  یبرا زیچاو افتاده! همه یبرا یچه اتفاق

 بهجفت چشم . تنها هشت کردیصحبت نم ینشسته بود، کس بیعج یخانواده نیا یروکه روبه

 .کردیم یها احساس خفگنگاه نیبار ا ریز زیاو زل زده بودند و او ن

 به خودش آمد و شروع به صحبت کرد. د،یرسیمادر خانواده به نظر م هیکه شب یخانوم

مادر  ا،ی. من مارمیکن ی! بذار خودمون رو بهت معرفیشده باش جیکه ممکنه گ دونمیم زمیعز -

 .دهیویشوهرم د ینیبیهم که م پیخوشت یآقا نیهستم. ا لیدن

 گفت: دیوید

 جوان! یبانو تونییخوشبختم از آشنا -

 با تعجب پاسخ داد: مارال

 !طورنیمنم هم -

 ادامه داد. ایمار

و سام هم خاله و شوهرخاله  سایو مل لیدختر هم سوزانه، خواهر دن نیا گفتمیخوب داشتم م -

 یخودت رو معرف یخوایهستن. تو نم لیختر و پسرخاله دند انایو آر نیهم آر نایهستن. ا لیدن

 ؟یکن

 هستم. یپزشک یسالمه و دانشجو 23! من اسمم ماراله، زهیمن؟ چ -

 یما ها افراد خاص ؛یاز ما بترس دیتو نبا زمیعز نیبا تو. بب ییاز آشنا میخوشبخت یلیخب، ما خ -

بهت  میتونیاالن م یعنی م؛یخوان هستنذه دیویمثال من و د م؛یدار یاژهیو یهاکه قدرت میهست

 !یفتادین ریو تو هم گ میستین وونهیکه برخالف تصور تو، ما د میبگ

 و گفت: دیشدت ترسافکار ذهن خودش بود، به قاًیحرف که دق نیا دنیبا شن مارال

 د؟یدیفهم یمن! شما چطور یخدا یوا -
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 ت گرفت و گفت:مادرانه به او کرد و دست مارال را در دس ینگاه ایمار

 !یشیعضو خانواده ما م یزودو تو هم به میتو هست ی. ما دوستایبترس دیدخترم اصالً نبا -

خردکن حرصش پسر اعصاب نی. ازدواج با ادیشنیجمله را م نیبار بود که مارال ا نیدوم یبرا

کرد ادب  یفشارخونش باال رفته، سع کردیبود و احساس م ی. او که به شدت عصبانآوردیرا درم

 .خواستندیاز او م شهیاش همکه خانواده یزیکند؛ چ تیرا رعا

 گفت: ایبه مار رو

 آقا ازدواج کنم؟ نیبا ا دیبا یچ یمن برا د؟یگیم دیدار یچ نیفهمیم چیشما ه -

 نگاه کرد و بعد رو به مارال کرد و گفت : لیبا بهت به دن ایمار

 ؟یدیدیرو نم لیهات دنخواب یمگه تو تو -

 جواب داد: یشده بود به سادگ جیکه گ مارال

مرد هستم و خب ما مثل! چطور  هیکه با  نمیبیم یمختلف یهاش خوابچرا! االن چند ساله همه -

تا  خوردمیش قرص خواب مکابوسه همه کردمی! منم چون فکر ممیبگم؟! مثل زن و شوهرا بود

 .نمینب یخواب

پس واسه همون »را باال انداخت و با خودش زمزمه کرد  شیحرف ابروها نیا دنیبا شن لیدن

 «به خوابش برم. تونستمیوقتا نم یلیخ

 :دیپرس شیهاحرف انیبعد از پا کرد،یمارال رو گوش م یکه با دقت حرفا ایمار

 ایکه حست خوب بود  نهیمنظورم ا ؟یداشت یخوابات و کنار اون مرد چه حس یدخترم تو تو -

 بد؟

 العاده بوده.گفت که احساسش فوق یفکر چیبدون ه مارال

 داد،یدر خواب بهش دست م بهیبه اون مرد غر دنیورزکه از عشق یاحساس گناه لیبه دل یول

 وجدان داشته باشد.خواب پناه بـرده بود تا کمتر احساس عذاب یهابه قرص

 رو به مارال کرد و گفت: ایمار

 ون مرد مشخص آشکار نشد؟چهره ا یرو گرفت لیدست دن یدخترم تو وقت -
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خاطرش را به زیچگرفت و همه لیسمت دنکه تازه متوجه شده بود، با شک سرش را به مارال

 خودش شد! یهاشدن گونهو سرخ لیدن شخندیکه باعث ن اتیها با جزئخواب یآورد. همه

 برداشت و گفت: دنپرسیالٔ  دست از سو د،یهم که احساس شرم مارال را د ایمار

که جفت  ییهاخواست خداست که اون نی. انی! شما جفت هم هستیخجالت بکش ستین ازین -

 یدرون یهاقدرت ییشناسا میبکن دیکه با ی. حاال تنها کارفتهیهم هستن، مهرشون به دل هم ب

چون  ه؛یخانواده رو بهت نشون بدم. فردا روز بزرگ یاعضا یروهاین دیاول با کارنیا یتوئه. برا

 تو خواهند اومد. دنید یگروه برا یضاتمام اع

 اطیبه ح یخانه به راه افتادند. وقت اطیسمت حبه هیدست مارال را گرفت و به همراه بق ایمار

ها که الف یژگیو یالف بوده؛ ول دیویداد که پدر د حیدوباره شروع به صحبت کرد و توض دند،یرس

 بود؛پرداز بود و اون تنها ذهن امدهین دیپد دیویمشهور بودند در د یخاطر مهارت در جادوگربه

 .کردیهم م یجادوگر ،یخوانوارث جادو بود و عالوه بر ذهن لیدن یول

به خود و دستانش داد و آب استخر را همراه با  یقوسوبه سوزان اشاره کرد و سوزان کش ایمار

 حرکت منظم دستاش به حرکت درآورد.

 شد. لیدن ادیهمه و فر یرا بلند کرد که باعث خنده لیآب را به شکل دست درآورد و با آن دن او

از کف  ش،یهارا مشت کرد و بعد از بازکردن مشت شیهااو دست سا،یبه مل ایاشاره مار با

 .دیشعله کش نیدستانش گلوله آتش

کار  نیبود. ا یشیحرکت نما یدر حال اجرا ییطور نامنظم تکان داد، گوهم دو دستش را به سام

 گردباد شد. کی جادیاطراف و ا یشدن هوامباعث متراک

 آوردند. رونیاز دل خاک ب یسنگ ن،یاز زم یهم همراه هم با شکافتن بخش انایو آر نیآر

 رو به مارال کرد و گفت: ایمار

 یرویآتش، سام ن یروین سایآب، مل یرویسوزان ن م،یخوانذهن دیویمن و د یدیطور که دهمون -

تو چه  میبفهم میخوایم یخاک رو دارن. حاال اگه تو به ما اجازه بد یرویهم ن انایو آر نیباد و آر

 ...یدار ییروین

 . رو به او کرد و گفت:دیفهمیرا نم ایشده بود و منظور مار جیگ مارال
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 ندارم! یمن که مشکل د؟یبفهم نیخوایم یمن؟! مگه من قدرت دارم؟چطور یهاقدرت -

 را به آرامش دعوت کرد و گفت: مارال را گرفت و او یهادست ایمار

 یسع دیتو با کنم،یفکر م یزیچ هیو من به  یریگیمنو م ی! تو دستاستیدخترم اصالً سخت ن -

 باشه؟ ،یکن دایاون رو پ یکن

را  ایمار یهالرزان، دست یسرش را تکان داد و موافقت خودش را اعالم کرد. با دستان مارال

 ایکرد تمرکز کند. او به ذهن مار یرا بست و سع شیهاچشم ق،ینفس عم کیگرفت و بعد از 

گوناگون  ریاز خاطرات و تصاو یمیعظ لیبا س میداالن عظ کیوارد شد و ناگهان خودش را در 

 .کردیها را حس مو ترس یآن غم، شاد یبود و همه ایمار گاهیدر جا ییگو افت،ی

که ناگهان حس  ابدیبود دست  ایکه مدنظر مار یزیافکارش بگذرد و به چ نیکرد از ب یسع

 نیدر ذهنش نجوا شد. به دنبال آوردن ا «نینازن»و اسم  دیدرونش را به آتش کش یبیعج یگرما

 شد. لیتبد یدیشد یرا حس کرد و حرارت سوزاننده درونش به سرما یبیاسم، غم عج

خندان به او  یاهرا باز کرد. همه با چهر شیهارا رها کرد و چشم ایمار یهاسرعت دستبه مارال

 .کردندینگاه م

 .کردندیرا کتمان م یبیغم عج شیهاچشم یول د؛یخندیم ایمار یهاکه لب نیا با

 یلیخ نی. اگرچه فکر کردن به نازندیبگو یزیچ دیشد، حس کرد با هیکه متوجه نگاه بق ایمار

 کرد و گفت: یادردناک بود. سرفه شیبرا

! خوب حاال هیعال نی. ایداد صیتشخ عیهم سر یلین و خمارال جا یدرسته! درست حدس زد -

 بود؟ یبگو حست چ

 که دستپاچه شده بود، گفت: مارال

 داد؛یو غم بهم دست م یحالشناور بودم که احساس درد، ترس، خوش یادیاول تو خاطرات ز-

غم  کیرو حس کردم. اولش  یادیکنم و با گفتن اون اسم غم ز دایرو پ ریبعد تونستم مس یول

 شد! خبندانیسوزان بود؛ اما بعد مثل 

 گفت: یبلند یبا صدا دیویکه د نیتا ا کردندیگرد شده نگاهش م یهابا چشم همه
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ها اون یافکار رو بفهمه و حس اون لحظه یدرست تونهی! اون مبهیعج یلیخ نیمن! ا یاوه خدا -

 رو درک کنه!

 کرد و گفت: دییشوهرش را تأ یهاهم حرف ایمار

نه، تا  ای یهم دار یاگهید یروین مینیبب دیبا م،ینداشت یمورد نیوقت بود که همچ یلیا خم -

 .میکامالً مطمئن بش

 گفت: دیرسینظر مکالفه و خسته به کهیدرحال مارال

تا حاال  کهیبا سه نفر در افتادم. درحال اومدمیکه داشتم م یمن فقط وقت د؟یرو مطمئن ش یچ -

 کرد. هوشیها رو باومد که اون رونیاز دستم ب یزیچ هی هوینرفتم!  یکالس رزم

 گفتند: صداکیبه هم نگاه کردند و  همه

 !؟یمحافظ یتو بانو -

*** 

 آشامخون بخش

محافظ برازنده او  یشده بود که لقب بانو داریپد یها کسشده بود. بعد از سال بیعج زیچهمه

 ...دادینشان م طورنیشواهد ا ینداشتند؛ ول کامل نانیاطم هیفرض نیباشد، اگرچه هنوز به ا

تا  رفتندیکه خواهرشان در آنجا اقامت داشت م یسمت شهربه انیبابک و را گر،ید یسو از

 راه پر خطر قدم بگذارند. نیدر ا شهیهمراه هم مثل هم

 انیرادر کنار خواهرشان نشسته بودند. سارا به  انیاکنون بابک و را ،یاز چند ساعت رانندگ بعد

نادر و  یاتفاق نیپدر خواهد شد. ا کینزد یاندهیدر آ انیکه را شدی. هنوز باورش نمکردینگاه م

 دار شوند.بچه توانندیباور بودند که هرگز نم نیرا بر ا شانیها هزار سال از زندگبود.آن رینظکم

 گفت: کرد،یاشک چشمانش را پاک م کهیکرد و درحال انیرو به را سارا

 !یحال کردمون رو خوشخبر چقدر همه نیکه با ا یتصورش رو بکن یحت یتونیرادر، تو نمب -

 خواهرش را پاک کرد و گفت: یهااشک انیرا

رو در  یدارم،به کمک هردوتون! ما راه سخت ازیراه به کمک تو ن نیا یمن تو زم،یخواهر عز -

 و زمانمون هم محدوده. میدار شیپ
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 گفت: داشتیساک بزرگش را برم کهیدرحالاز جاش بلند شد و  سارا

 .می! بهتره حرکت کند؟یپس چرا معطل -

 گفت: شد،یبلند م شیاز جا کهیدرحال بابک

 !استیمالیمقصد اولمون دامنه ه -

شد  رهیزن خ یهابه چشم میرفت و مستق رشیسمت پذفرودگاه حرکت کردند. سارا به سمتبه

 و گفت:

 .خوامیهند م به مقصد کیدرجه  تیسه بل -

مسئول  یها گذاشت! سارا روآن اریدر اخت تیسارا را تکرار کرد و سه بل یجمله رشیپذ یمتصد

ها را آن یروزیپ یدر دست داشت و به نشانه تیانجام داده بود و حاال سه بل ینفوذ ذهن رشیپذ

 .دادیبرادرانش در هوا تکان م یبرا

شوم خواهد  ییکه ورودشان به هند آغاز ماجرا دانستندیمن یول دند؛یبه هند رس عیسر یلیخ هاآن

 بود!

*** 

 !هوونایم کینتسیها! سا! ببار بر دامنهببار

باشد که با  خوانم،ی! تو را فرا میشمال یهانیمجسم در سرزم طانیش ی! ادهیآغاز فرا رس زمان

 بر اربـاب بزرگ. میافتخار خدمت کن

راد، هوا رو  یحضور خانواده ساعات نیبودند. در اول را فراگرفتههندوستان  سرتاسر رهیت یابرها

 سوق داده شده بود. یبه سرد

 رو به برادرانش کرد و گفت: سارا

 !ستین یعاد نیرخ داده. به نظرم ا ییوهواآب راتیتغ نجایاول اومدنمون به ا یاز لحظه -

 کرد و گفت: دییتأحرف خواهرش را  کرد،یبه اطراف نگاه م کهیدرحال بابک

دنبال خونه  دیهند! بهتره شما دوتا بر یاون هم تو ست،ین یاصالً عاد نیحق با ساراست. ا -

 اطراف چه خبره. نیا نمیبب دمیآب م یسروگوش هیمنم  د،یبگرد

 گفت: داد،یساکش را به سارا م کهیدرحال انیرا
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من هم همراهت  ،یزه بدم تنها برکه اجا یفکر رو از سرت خارج کن نیبهتره ا زم،یبرادر عز -

 .امیم

 قرمز به دو برادرش نگاه کرد و گفت: یبا چشمان سارا

 !امیب خوامیمنم م شم،یواقع م ینخود شهیمن هم یچ یبرا -

 داد زد: رفت،یکه راه م طورنیهم بابک

 !ایبعد ب ریاول خونه رو بگ -

 شد. انیرفت که باعث خنده را یاغرههم چشم سارا

 دنیبود، با د مانندشوالیرحم در ظاهر هدل یگرفتن خانه حرکت کرد. او که دختر یراب سارا

 کیتنگ و بار یهاابانی. از خخوردیشدت تأسف مبه کردند،یم یبرهنه باز یکه با پا یکودکان

 .دیمرفه شهر رس هیبه ناح نکهیگذشت تا ا

 نقش دالل را دارد رفت و گفت: زدیکه حدس م یمرد سمتبه

 د؟یشناسیرو که بشه ازش واسه چند روز خونه اجاره کرد م یسالم آقا، شما کس -

منطقه رو  نیا یهاخونه نیهستم که بهتر یمن کس د،یسالم خانوم. بله بله کامالً درست اومد -

 .دمیاجاره م

 شد و گفت: رهیبر لب آورد و در چشمان مرد خ حیمل یلبخند سارا

 .یذاریما م ارینامعلوم دراخت یبه مدت یکامالً مجان اطراف رو نیا یخونه نیبهتر -

 زد و گفت: یپلک مرد

بذارم. مهمون من، هرچقدر هم  ارتونیاطراف رو دراخت نیا یخونه نیتا بهتر میبهتره بر-

 !نیبمون نیخواست

 زد و گفت: ینیلبخند نمک سارا

 .دیکنیلطف م -

ها نگاه هر مشغول بودند و به مغازهدر اطراف ش یزنبه گشت انیبابک و را نیح نیهم در

 را به خودش جلب کرد. انیتوجه را آمدیم ریگکه به نظر فال یرزنی. پکردندیم
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که  خوردیبزرگ به رنگ کبود به چشم م یحرکت کرد. چادر چرم ریگسمت چادر زن فالبه انیرا

 .گذاشتیم شیرا به نما یشده بود و منظره ترسناک دهیو جمجمه پوش با استخوان

 ود.بجا را فراگرفته همانند مه همه ظیغل یو دود بیعج یچادر صداها داخل

به  یادیشباهت ز ،یجادوگر لیو وسا بیجواهرات عج قه،یعت ،یباستان یایمملو از اش چادر

 داشت. یخیتار یهاموزه

 ریو تقد ندهیآ خواست درباره ری. از فالگستادیاو ا یروحرکت کرد و روبه ریگفال سمت زنبه انیرا

 انجام بدهد. ییهاینیبشیخود و کودکش پ

زن اوج  یصدا هیلب تکرار کرد. بعد از چند ثان ریرا ز یرا گرفت و ورد انیدستان را ریگفال زن

برگشت  یورد، چشمان زن به حالت عاد افتنی انیزمان با پازد، هم یدیگرفت و چشمانش به سف

 گفت: انیو رو به را

شوم همراه با عشق،  یو سرنوشت کیتار یاندهیواهمه دارم. آ دمیاز آنچه که دپسر، من  یا -

 در انتظار توست. یزیفقدان و خونر

 و گفت: دیکش رونیرا از دست زن ب شیهادست انیرا

 نه؟! ایکنم  دایسرخ رو پ اقوتی تونمیم نمی. بگو ببستیمن مهم ن یبرا یزیخون و خونر -

را به زبان آورد  یاجمله رفت،یدرون چادر فرو م ظیدر دود غل کهیلبلند شد و درحا شیاز جا زن

 و بابک را به فکر رو برد. انیکه را

 نیزم ریو ز نیدر زم دیبگرد -

 دیمکان به دور از د دیبگرد

 شب یاهیبا س دیبجنگ

 یکیدر دل تار دیکن دایپ مرا

 .یکیدر دل تار دیکن دایپ مرا

 ...شده بود دیاو ناپد یچادر شدند؛ ولبه دنبال زن وارد  انیو را بابک

*** 

 محافظ یمارال بانو بخش
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 یبانو چیسال ه نیمحافظ در تعجب بودند. در طول چند یهمه از ظهور بانو گر،ید ییسو در

خانواده را  یاعضا یفکر همه یظهور ناگهان نیها اظاهر نشده بود و اکنون بعد از مدت یمحافظ

 کرده بود. ریدرگ

بود. از  زدهجانیشدت هکه بالقوه در درون مارال خفته بودند، به ییروهایبردن به ن یپ با ایمار

 دیبا دانستیاحساسش گم شده بود و نم نیداشت، در واقع او در ب یبیهم احساس عج یطرف

 یبانو یظهور ناگهان لیدل دنیفهم یکه برا دانستیرا خوب م نیا یباشد؛ ول کیکدام  رویپ

نفر  کیمارال تنها  یروین زانیم دنیفهم نیرخ داده بود و همچن رایکه اخ یتاتفاقا ،محافظ

 !ناینبود جز بانو م یکند و او هم کس یاریها را آن توانستیم

 بلند شد و رو به جمع کرد و گفت: شیفکر ناگهان از جا نیبا ا ایمار

 !میبر دنشیبه د االن نی. بهتره همنایجز م ستین یبتونه به ما کمک کنه، کس یاگه کس -

در  هانیا یباور کند که همه توانستیآمده سردرگم و نم شیکه هنوز در کل موضوع پ مارال

و  کردیکه از هجوم اطالعات به شدت درد م یبا سر افتندیاتفاق م یواقع یایو دن یداریب

 :دیخود بلند شد و پرس یاز جا یسختکه قرمز شده بود، به یچشمان

 بگه؟ خوادیرو م یچ ؟هیک گهید نایم -

پر از  یبا چشمان کهیو درحال دیحرف مادرش پر انیم لیخواست جواب او را بدهد که دن ایمار

 گفت: کرد،یبه مارال نگاه م طنتیش

 !م؟یکن فیتو تعر یکه ما برا نیتا ا هیک نایم ینیو بب یایخودت ب ستیبهتر ن -

ها برود تا گرفت که همراه آن میتصم تینهادر  ینگاه کرد؛ ول لیبه دن دیبا شک و ترد مارال

 مسئله را حل کند. نیا شهیخودش از ر

از مناظر و  کیآنت یساختمان شدند سرتاسر سالن تابلوها یدر ضلع شرق یوارد سالن هاآن

 شده بود. زانیگوناگون آو یهاچهره

 اریبس ییتابلو یروهو روب ستادندیهمه از حرکت ا نکهیتا ا کردیها حرکت مآن یپشت همه مارال

 یهایپر ییبای. چهره داخل تابلو به زستادندیبنفش ا یو چشمان دیسف یبا موها بایز یبزرگ از زن

 .کردیم یتجل یافسانه ا
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. چشم از او کندیرا تکرار م یزیچ رلبیز ایزن شده بود که متوجه شد مار ییبایمسخ ز مارال

! خوردیچهره تکان م یاحساس کرد چشمان زن پر شد که ناگهان رهیگرفت و دوباره به تابلو خ

شده است و چشمانش را از تابلو گرفت و بعد  یاالتیماندن به تابلو خ رهیخاطر خاو فکر کرد به

 دوباره به آن نگاه کرد. هیاز چند ثان

 ی. او چند بارخوردیزن داخل تابلو جان گرفته بود و تکان م کرد؛یرا باور نم دیدیکه م یزیچ

شده بود،  رهیبه مارال خ کهیاغواکننده سالم کرد و درحال یدش را تکان داد و در آخر با لحنخو

 گفت:

 د؟یباعث شده تا مرا احضار کن یچه کار -

 و گفت: ستینگر ایمار یچشمانش با مارال را قطع کرد و به سو نیاتصال ب نایم

 از چه قراره؟ انیجر یبد حی! پس بهترم هست که خودت توضایمار یورد رو تو خوند -

به مارال نگاه  کهیچند بار سرش را تکان داد و درحال نایم یهاحرف یقبول یبه نشانه ایمار

 گفت: یو کامالً ناگهان یحیتوض چیبدون ه کرد،یم

 محافظ هست! یاو بانو -

سمت هو سپس به مارال نگاه کرد و دستش را ب ایباال رفته از تعجب، اول به مار یبا ابروها نایم

 او دراز کرد و گفت:

 دستت رو به من بده. زمیعز ایب -

به عقب  یقدم داد،یسرش را به چپ و راست تکان م کهیحالبود، در دهیکه به شدت ترس مارال

کمر او را در دست گرفته بود، وارد ذهن مارال  کهیمتوجه حرکت او شد و درحال لیبرداشت که دن

 شد.

و  شتمی. منم پکنهینم تتیخوبه و اذ نایترس وجود نداره. م یراب یلی! دلنیمنو بب یه یه -

 !فتهیبرات ب یاتفاق ذارمینم

آرام  یبیطرز عجبه یحرف بزند؛ ول یبود که در ذهنش بتواند با کس بیعج شیبرا نکهیبا ا مارال

 کرده بود. دایبخش و استوار پآرامش یگاههیتک ییشده بود، گو

 به جلو جبران کرد. گرید یبه عقب برداشته بود، با قدم یحسوسرا که به طرز نام یقدم او
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 دانستیسمتش قدم برداشت. البته در آن زمان نمزل زده بود، به نایم یهابه چشم کهیدرحال او

. مارال فتدیاز چشمانش نگاه ب ریغ ییبه جا دهدیکه اجازه نم ناستیم یهاچشم یجادو نیکه ا

 انشبر لب داشت، از او خواست تا دست حیمل یکه لبخند یدرحال نایمقرار گرفت و  نایدر مقابل م

 کرد. بیعج یبه زبان یکه دستان مارال را گرفت، شروع به خواندن ورد یرا به او بدهد و هنگام

 بال بوم کونات! بال هوم کونات بال. -

 .زدیموج م یبیقدرت عج شیو در صدا گرفتیهرلحظه شدت م نایم یصدا

به مارال نگاه  کهیگذرا به افراد داخل سالن انداخت و درحال یورد، نگاه افتنی انیپا بعد از نایم

 گفت: کرد،یم

 دونستمی. مستین ندیخوشا چیدر حال افتادنه که ه یمحافظه. اتفاقات یدرسته! مارال بانو -

اما  ؛یماده کنخودت رو آ دی. مارال بافتندیبه تکاپو ب انیخدا هیکه زئوس و بق فتهیقراره ب یاتفاق

 .یبه خدمت زئوس برس دیقبل از اون با

 به اطراف نگاه کرد و گفت: جیگ مارال

 !ه؟یزئوس ک -

 به او انداخت و گفت: ینگاه نایم

احضارم  انیبرم؛ خدا دی. من باشینیبب یتونیم یو چطور هیکه اون ک دنیم حیبرات توض هیبق-

 کردند!

 سمتبه الٔ  سو ایدن کیحالت اول خود بازگشت و مارال با  تابلو دوباره به نا،یاز رفتن روح م بعد

 .داندیرا م زیچنگاه کرد. انگار مطمئن بود که او جواب همه اماری

 یسمت سالن اصلبه کهیانداخت و درحال ریسرش را به ز دیمنتظر مارال را د یهاکه چشم ایمار

 گفت: رفت،یم

 نخوردن. یزیوقته که چ یلیخ . همه گرسنن ومیبخور یزیچ میبهتره اول بر -

شد و با  یبه شدت عصبان ایحرف مار نیا دنیبشنود، با شن یحیکه منتظر بود تا توض مارال

 و گفت: دیکش ادیفر گرفت،یدر آن لحظه از کجا منشأ م دانستیکه خودش هم نم ییروین

 !یو از جات تکون نخور یبمون یکه هست ییبهتره همون جا -
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که مارال زد  یهمه را مجبور به اطاعت کرد. بعد از حرف زدیمارال موج م یکه در صدا یقدرت

 نیبه زم ییبه قدرت حرکت نداشت، گو شیتکان بخورد و پاها شیاز جا توانستینم گرید ایمار

 شده بود. خکوبیم

تا او را آرام کند. چشمان مارال از شدت  دیسمت مارال دوگر احوال همسرش بود، بهنظاه دیوید

متوجه  دیوی. ددیآتش خشم را در چشمانش د یهاشعله شدیدقت م یو با کم زدیم ادیم فرخش

خودش  نکهیبدون ا کند،یرا آزاد م شیروهاین شود،یم یو عصبان نیکه مارال خشمگ یشد هنگام

 ها داشته باشد.بر آن یتسلط ای ندبدا

از آرامش و عاطفه درونش را  یمارال را در دستان خود گرفت و موج یهاآرام دست یلیخ دیوید

مارال  تیآتش بود و سبب شد عصبان یمارال همچون آب رو یبرا نیکرد. ا قیبه وجود مارال تزر

 یمارال باق یکه ناخواسته شکل گرفته برا یو ندامت از کار یبرود. اکنون تنها شرمسار نیاز ب

 بود. ندهما

رفت و او  نیاز ب ایاثر قدرت کالمش بر مار رفتن خشمش، ناخوداگاه نیآرام شدن مارال و از ب با

 حرکت کند. شیدو پا یدوباره توانست رو

و  دیکش یاز اشک او مواجه شد. آه سیمارال برگشت که با چشمان خ یبا خشم به سو ایمار

 گفت: شد،یاز راهرو خارج م کهیدرحال

 کاریمحافظ چ یبانو یو بفهم ینیاون رو بب یتونیم یو چطور هیزئوس ک یبدون یخوایاگه م -

 .میتا صحبت کن رونیب یایو ب یبهتره آبغوره گرفتن رو کنار بذار کنه،یم

از سالن خارج شد.  هیرا پاک کرد و همراه بق شیهاسرعت اشکحرف به نیا دنیبا شن مارال

 برخورد کرد و به هم نگاه کردند. لیبا دن یالحظه یهنگام خروج برا

 کیبار یسوزان نبود، کار به جاها یادهایغرق شده بودند که اگر فر گریکدیدر نگاه  یجور هاآن

 !شدیم دهیکش

سرعت از فاصله داشتند. به گریکدیبند انگشت با  کیسوزان هردو به خود آمدند. تنها  یصدا با

شده  یسرخ بهشت بیمارال مثل س یهاهول شده بود و گونه لیدن کهیهم جدا شدند و درحال

 شدند. بود، وارد حال
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 مارال شد. یهاگونه شتریب یها برگشت که باعث سرخسمت آنسرها به یورودشان همه با

 به آن دو نگاه کرد و گفت: طنتیاز نوع ش یدیگره خورده و ترد یبا ابروها سوزان

 بیو صورت مارال مثل س نیکرد ریکه انقدر د نیکردیم کاریچ نیداشت نیراستش رو بگ -

 سرخ شده؟!

مادرش ساکت شد و سرش را به  غرهرا ادامه بدهد که با چشم شیهاحرف خواستیم سوزان

 انداخت. ریز

 گفت: دیچیشام را م زیم کهیدرحال ایمار

 گفتن هست. یبرا یادیز یهاچون بعدش حرف م؛یبهتره شاممون رو بخور -

*** 

 خوناشام بخش

 یچادر را گشتند؛ ول یهاقسمت یهمه هاپر از دود تنها شده بودند. آن یدر چادر انیو را بابک

 نکردند. دایاز جادوگر پ یاثر

شد و ناگهان شروع کرد به پخش کردن تمام  نیبه شدت خشمگ تیوضع نیا دنیبا د انیرا

رفت  انیسمت رابه اشیشگی. بابک با همان آرامش همدیبلند کش یاداخل چادر و نعره لیوسا

 فت:شانه او گذاشت و گ یو دستش را بر رو

 نرفته؟ ادتی. حرفاش رو که میبرادر! ما هنوز اول راه یبهتره آروم باش -

سرش را تکان داد و جمله  د،یکشیآه م کهیاز گوشه چشم به بابک نگاه کرد و درحال انیرا

 را تکرار کرد: ریجادوگر پ

 نیزم ریو ز نیدر زم نیبگرد -

 دیمکان به دور از د نیبگرد

 شب یاهیبا س دیبجنگ

 یکیدر دل تار دیکن دایپ مرا

 .یکیدر دل تار دیکن دایپ مرا
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سرنخ بود. بابک  هیاون زن  یما به جا گذاشت! لعنت یشدن برا دیبود که قبل از ناپد یرمز نیا -

 .دونستیم نایاز ا شتریب یلیمن شک ندارم اون خ

 گفت: را درهم کرده بود، شیهاو اخم گرفتیم شگونیلبش را ن یگوشه کهیدرحال بابک

 دایپ گهیسرنخ د هیو  هیحرفا چ نیکه منظورش از ا میفکر کن نیبه ا دیکه شد! ما االن با هیکار -

 !میکن دایپ یزیچ گهید کنمیفکر نم م؛یسارا بر شی. االن هم بهتره پمیکن

اقامت فراهم  یکه خواهرشان برا یسرش را به موافقت تکان داد و همراه برادرش به مکان انیرا

 مسائل کرد. یهمه فیها را مجبور به تعرسارا آن دن،ید رفتند. به محض رسکرده بو

 گفت: یبعد از تأمل یکرد، سارا کم انیسارا ب یاتفاقات را برا یکه بابک همه نیاز ا بعد

 یرو یعنی نیا« .دیبه دور از د یهاو مکان نیزم ریز نیبگرد»که به شما گفته  یاجمله نیا -

 !میبگرددنبالش  دینبا نیزم

 صدا گفتند: کینگاه کردند و  گریکدیهر سه نفر به  ناگهان

 رودخانه! -

 تکان داد و گفت: یسر بابک

 یهرچ یعنی نیاونجا باشه. ا دیبا یاحتماً رودخونه یول م؛یریم ایمالیبه دامنه ه میدرسته ما دار -

 .میدنبالش بگرد دینبا نیزم یکه هست ما رو

 برادرش گفت: یهابود، در ادامه حرفکه به فکر فرو رفته  سارا

 .میخودمون رو براش آماده کن دیکه با میدار یمانع هیما  یعنی د؛یبجنگ یکیگفته با تار یول -

 گفت: دینوشیجام خون در دستش را م کهیزد و درحال یشخندین انیرا

 !میکنیبهش فکر م میباهاش مواجه شد یبذار وقت م،ییوالیه هیخواهرم ما خودمون  -

اعالم  انیعدم موافقت خود را با را داد،یسرش را به چپ و راست تکان م کهیدرحال بابک

 . بابک گفت:کردیم

 دیبا م؛یرو هستروبه یموجودات ایجور موجود با چه میدونی! ما نمهیفکریب یلیحرفت خ نیا -

 !میخودمون رو براش آماده کن

 کرد و گفت: دییحرف بابک را تأ سارا
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شکل  اتییها از واقعکه افسانه دیدونی. ممیها بپرسراجع به افسانه یه از مردم بومبهتر -

 !رنیگیم

 .ستیها نآن الیخ یرمز به سادگ نیکه ا گفتیدر ظاهر آرام بود؛ اما احساسش م بابک

بزرگ به  یااز پشت پنجره انی. راگذشتیو سارا م انیبابک، را نیب یهااز صحبت یساعت کی

 .ستینگریها بود، ممنبع افسانه که یشهر

که هرگز  یافهیاحساس ترس از وظ کرد؛یاش، احساس ترس مبار در عمر هزارساله نیاول یبرا

 نداشت!

به باطنش  یبود؛ اما وقت یقیاز شور، احساس و موس شد؛سرشاریم دهید باتریباال ز هیاز زاو هند

 خودش! هی. درست شبزدیساد درونش موج مکه ف یمطلق یاهیو س یکیپر بود تار یکردیرجوع م

ها از از آن یاریصحبت کنند. بس یجداگانه با مردم بوم کیگرفتند تا هر میها تصمبعد آن روز

 اطالع نداشتند. یزیچ

 ستادینزول برکت بود، ا یبر تن داشت و مشغول خواندن دعا برا یکه شنل یبوم یدر کنار زن بابک

 تمام کند. و منتظر ماند تا زن کارش را

 در چشمان او نگاه کرد و گفت: ماًیشد و مستق کیدعا، بابک به زن نزد افتنی انیمحض پا به

 ؟یدونیم یهاش چو افسانه ایمالیراجع به دامنه ه -

 که بر لب داشت به او نگاه کرد و گفت: یبا با لبخند گرم زن

به خونه  یتونینداره. م یمشکل یناز اونجا که مهما یول ؛یسالم کن یجوان بهتره قبل از هرکار -

 !یاونا کدوم رو باور کن نیکه از ب نهیمهم ا یول ادن،یها که ز. افسانهیایمن ب

بند نداشت. ناگهان چشمانش به دست یبر او اثر یبا تعجب به زن نگاه کرد؛ نفوذ ذهن بابک

 .کردیم ییپسند افتاد که بر مچ دست زن خودنماپر از گل شاه یچرم

 ارسال کرد تا به آنجا بروند و رو به زن گفت: یامیپ هیبق یبرا بابک

 شما را بشنون. یهاخواهر و برادرم هم تو راهن تا صحبت یبانو! ول خوامیعذر م -

 به بابک نگاه کرد و گفت: یاز صخره عبور کند، با لبخند کردیتالش م کهیدرحال زن
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 لیو وسا کهیما کوچ یخونه دیببخش گهید دییپسرجان. بفرما زهی! مهمون عزیهم عال یلیخ -

 محدود! مونییرایپذ

بافت و دست یاتاق کوچک بود. کفه اتاق با فرش کیزن کرد که در واقع  یبه خانه ینگاه بابک

 واریالعاده، بر دحال خارق نیمرموز و در ع یجنگل یاز منظره ییشده بود و تابلو نیتزئ یمیقد

 بود. زانیآن آو

 طبخ غذا وجود داشت. یبرا فیضع یانبود و تنها شعلهدر کار  یبرق

و خودش هم مشغول آماده کردن  ندیموجود در اتاق بنش یبابک را مجبور کرد تا در تنها صندل زن

 شربت شد.

 یو زن با مهربان دندیو سارا سررس انیمرموز بود که را یدر حال نگاه کردن به آن تابلو بابک

 را به دستشان داد و گفت: شانیهانشستن کرد و شربت ها را دعوت بهخود، آن یذات

در داخل نگذاشته.  نیپاش رو از ا یهاست کسسال د؛یاومد نجایحالم که شما به اخوش یلیخ -

 !موانهیکه من د کنندیمردم فکر م

 کرد و گفت: یتلخ یخنده زن

 ن؟یبدون ایمالیراجع به دامنه ه دیخوایم یها چشما جوون -

 و گرم زن تعجب کرده بود، گفت: نیریاز لحن شکه  بابک

 یزیتا اونجا با چ میاریبه دست ب یاطالعات میقبلش خواست یول م؛یما قصد سفر به اونجا رو دار -

 .میمواجه نش

 گفت: دیکشیشربتش رو سر م کهیدرحال زن

 یان سردنگر دیو فقط با کنهینم دیشما رو تهد یخطر چیه نیریم نیسفر دار یاگه فقط برا -

 !نیهوا باش

 به بابک رفت و رو به زن کرد و گفت: یاغرهچشم سارا

 میریکه م ییرو راجع به جاها یمیقد یهادلمون خواسته افسانه شهیمادرجان ما هم یول -

 .میبدون

 شده به سارا نگاه کرد و سرش را تکان داد و گفت: زیر یبا چشمان زن



 

 

37 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ن سها.

 ینکردم! منم وقت دیسف ابیآس یموها رو تو نیمنم ا یتره دختر جان، ولقبولحرف تو قابل -

 سفر کردم. ایمالیه یسرخ به دامنه اقوتیجوون بودم به دنبال 

ناگهان از  انینگاه کردند. را گریسرخ هر سه نفر شکه شدند و به همد اقوتیاسم  دنیشن با

 شد و گفت: زیخمین شیجا

 ؟یدونیم یازش چ -

 :نگاه کرد و گفت انیبه را زن

 .یربگی رو التٔ  تا جواب سو یجوان بهتره آروم باش -

و  اشیداستان زندگ فی. شروع به تعرکردینم ریس ایدن نیشد و انگار در ا رهیخ واریبه د زن

 اتفاق افتاده کرد. اشییماجراجو ریکه در طول مس یحوادث

 کرد. اشیزندگ داستان فیشده بود، شروع به تعر رهیخ شیروروبه واریطور که به دهمان زن

 یلیها ما وضع خساله بودم. در اون سال 20 یکه جوان شیها پبه سال گردهیبرم انیجر نیا -

 دارو نداشتم. دیخر یبرا یپول یبود و من حت ضی. مادرم به شدت مرمیداشت یبد

 ها رو از بر بودم وافسانه ی. همهزدیدر وجودم موج م ییزمان بچه بودم و عشق ماجراجو اون

 !ذاشتمیقهرماناش م یخودم رو جا شهیهم

که مشخص هم بود وضع  یاچهرهخسته بودم، مرد جوون و خوش یلیروز تابستون که خ هی

تعجب کردم و بهش نگاه کردم و  دمیکه آدرسش رو د ی. وقتدیآدرس پرس هیخوبه ازم  شیمال

 دونمیم»داد و گفت:  لمیولبخند تح کیاون فقط  یخطرناکه، ول یلیبره خ خوادیکه م ییگفتم جا

 «.نمیاون مرد رو بب دیبا یبچه جون! ول

 .یدونیهام رو براش باال انداختم و گفتم خودت مشونه منم

 هی. بهش گفتم که اون دیبلند شدم تا راه رو بهش نشون بدم. ازم راجع به اون مرد پرس یقت

و  ترسنیمردم ازش م یو همه انجام بده یکار یکس یبرا یکه امکان نداره مجان رهیجادوگر پ

و گفت:  دینگرفت و فقط خند یش رد بشن. حرفم رو جدخونه یمتر کیهاشون از بچه ذارنینم

 «!دمیکارش زو بهش م نهیخوب هز»
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 نیتربا ارزش یول ره؛یگینم یپول چیمن بودم که بهش پوزخند زدم و گفتم که اون ه نباریا

 یمن خونه ییدارا نیتربا ارزش»فکر کرد. گفت:  یمو ک ستادیرو چرا. سر جاش ا تییدارا

 «حاضرم بپردازم! خوامیکه م یزیچ یکه در ازا مهیاجداد

 شییدارا نیزتریمخصوصاً که حاضر بود عز د،یبنظر رس بیبرام عج خواستیکه مرد م یزیچ

ه اسمم چشم بهش نگاه کردم و گفتم ک ری.از زدیاسمم رو پرس میکه راه رفت یرو براش بده. کم

 آشاست.

 «!بایز یمنم جک هستم. خوشبختم بانو»رو جلو آورد و گفت:  دستش

خطاب نکرده  بایمن رو ز یقلبم تکون خورد. تا اون موقع کس یتو یزیچ هیاون لحظه انگار  یتو

خواستم برگردم که دستم رو گرفت و ازم خواست  میدیبه خونه اون جادوگر رس یبود. وقت

! نتونستم جواب رد کردیبود، چشماش من رو جذب م ییرویچه ن دونمیهمراهش داخل برم. نم

 وارد خونه شدم. راهشبهش بدم و هم

 وونیح هیسر  یکردیشده. هرطرف رو که نگاه م یقربان واناتیجادوگر پر بود از اجساد ح یخونه

و سبز بنفش  یبود و بخارها دنیبزرگ بود که درحال جوش گید هیشده بود. وسط خونه  زونیآو

 .زدیم رونیازش ب

قدش که کل صورتش رو گرفته بود و تنها چشماش معلوم بود،  یبه بلند ییبا موها ریپ جادوگر

دهنش رو  یصحبت کنه که جلو خواستی. جک مزدیرو هم م گیو د کردیرو زمزمه م یورد

 دهیم بده. شنگرفتم و اشاره کردم ساکت باشه و منتظر بمونه تا اون جادوگر خرفت کارش رو انجا

 وزغه! هیشدن به  لیتبد هشیتنب نیتروسط کارش مزاحمش بشه کم یکس گهبودم که ا

بودن و انگار  ریق یاهیهاش رو باز کرد. به سدفعه چشم کیکه  میساعت منتظر بود مین کینزد

 نداشتن. یاحساس چیه

 یاحرکت ما خنده نیا دنیو اون با د میزمان به عقب قدم برداشتشد که من و جک هم کمونینزد

 !کردیم تیزمختش گوش رو اذ یمسـ*ـتانه کرد که صدا

 فیتشر نجایشده که به ا یدوک جوان؟ چ نمیبیم یها! چ»جک زل زد و گفت:  یبه چشمها اون

 «ن؟یآورد
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که جک راجع بهش از اون جادوگر  یوقت دم؛یسرخ رو شن اقوتیبار بود که اسم  نیاول اونجا

 .دیپرس

دارش که همچون زنگ یسرخ سرش رو باال آورد و با صدا اقوتیاسم  دنیا شنب ریپ جادوگر

 اقوتیاوه دوک جوان! »کرد و گفت:  دنیشروع به خند داد،یرشته افکار رو خراش م یادشنه

 «اد؟یسرخ به چه کار تو م

سنگ توجه دوک جوان را به  یشفابخش تیصادقانه جواب اون جادوگر رو داد. خاص یلیخ جک

 جلب کرده بود.خودش 

 تی. فقط به خاصدمینشن یزیچ گریگوشم زنگ خورد و د یدرمان تیخاص دنیبعد از شن من

به خودم  یدرمان مادرم استفاده کنم. وقت یازش برا توانستمی. مکردمیآن سنگ فکر م یدرمان

 جک و آن جادوگر شدم. جادوگر به جک گفت: نیب یزیآمدم متوجه ردوبدل شدن چ

 نیزتریهنوزم اون خونه عز امیگرفتن دستمزدم م یکه برا یگفتم! گـه تا زمان ینره چ ادتی -

 داد. یداشتت رو به من خواه نیزتریفراموش نکن عز یول رم؛یگیباشه همون رو م زتیچ

با عجز به جک التماس کردم که منم با خودش همراه کند؛ آخر  میکه از آنجا خارج شد نیاز ا بعد

 داشتم. ازیبه آن سنگ ندرمان مادرم  یمن برا

مهربون بود. بهم  یلی. جک خمیشروع کرد ایمالیسمت دامنه هکه بود راهمان را به یهر سخت با

بودم  یاحساسات یو منم دختر کردیزاده رفتار مدختر اشراف کیو باهام مثل  گذاشتیاحترام م

نسبت به  میالقه درونبه خودم آمدم، متوجه عشق و ع ی. وقتگرفتیقرار م ریکه زود تحت تأث

 .کردمیابراز احساسات، احساس ترس م نیا امدیاز پ یجک شدم؛ ول

رنگ معطر و خوش اهانیمملو از گل و گ یهاخوب بود و در اطراف دشت یلیهوا خ ریطول مس در

 یو رو شدیهوا اضافه م یبه سرد ریمس یبود؛ اما با ط ییبایز یلیخ ی. جاخوردیبه چشم م

 میگرفت میو تصم میکرد دایپ کیکوچ یبرف وجود داشت. همان شب غار اه،یگل و گ یبه جا نیزم

 .میکن یشب را در آنجا سپر

 .کردیم یینماقدرت ینیسردتر شده بود و کوالک سهمگ هوا
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و پر از احساس و عاطفه، جک به عالقه  ییایمن بود. در آن شب رو یبرا یبیشب، شب عج آن

از سرما  نکهیا یبازگو کردم. آن شب برا شیمن هم راز دلم را براخود نسبت به من اعتراف کرد. 

 .میپناه آورد گریبه آغـ*ـوش همد م،ینشو لیتبد یخی یهابه مجسمه

 میمن و جک به اطراف نگاه کرد میدیشن یادیفر ی. ناگهان صدامیبعد به راهمون ادامه داد روز

به رنگ  ییبا موها یاالجثهمید. خرس عظخشکمون ز میکه جلوتر رفت ی. کممیابیتا منشأ صدا را ب

فرو رفته بود و معلوم  یزیاز پاهاش چوب نوک ت یکی. کف کردیمقابل چشمانمان ناله م یشراب

آمد راجع بهش قبال  ادمیها فک کردم و به افسانه دمشید یاست! وقت یدیبود متحمل درد شد

 «.گنیست که بهش بزرگ پا هم مه یتیاسمش  وونیح نیا». به جک نگاه کردم و گفتم: دمیشن

سمتش برم که جک مانعم شد. من به حرفش گوش ندادم و آرام از کنارش رد به خواستمیم

صدام رو بلندتر  داشتمیکه برم یم. با هر قدمشدم و شروع کردم به خواندن آهنگ مورد عالقه

. خواندمیتم آهنگ مو کنار پاش نشستم. همچنان داش دمیرس یتی یکی. باالخره به نزدکردمیم

 .زدیموج م کشونیکایداشت که رنج و درد داخل  یبزرگ اریسب یهاچشم

فرصت  کیو در  دمیکشیو به پاهاش دست م داشتمیهم از شعر خوندن دست برنم یاهیثان یحت

 شد. یدیکه باعث باز شدن دهان و خروج نعره شد دمیکش رونیمناسب، چوب را از پاش ب

 نکهیمن با اشاره دستم مانعش شدم. بعد از ا یشد؛ ول کیو بهم نزد دیترس جک ،یتی ادیفر با

آورد.  رونیرو به سمتم آورد و من رو بو کرد و بعد زبونش را ب شینییآرام گرفت، نوک ب یکم یتی

 کرتش یزد و به جا سیفقط من رو چند بار ل چارهیب وانیح یبودم؛ ول دهیدر آن لحظه واقعاً ترس

آدم شروع به  کیدوپاش بلند شد و مثل  یصورتش ظاره شد. در آخر رو یر روگشاد ب یلبخند

 راه رفتن کرد و ازمون دور شد.

سرت  یی! اگه بالیشد وونهیمگه د»سمتم حمله کرد و گفت: جک به یتیمحض دور شدن  به

 «کردم؟یم کاریمن چ آوردیم

 نگفتم... یزیو چ دمیمن فقط خند یول

 .ندازمینکنم و جانم را به خطر ن سکیا جک، ازم قول گرفت تا دوباره رب یاز جروبحث حساب بعد
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 یبه قدر اومدیکه م یکرد. باد دنیشروع به بار ینیهوا سردتر شد و برف سنگ م،یکه رفت جلوتر

 میجدا نش نیاز زم نکهیا ی. برامینگه دار نیزم یخودمان رو رو میتونستیبود که نم دیشد

افتاد که باعث شد به صد متر  یدفعه اتفاق هی یول م؛یرفته بودرو سفت گ گریهمد یهادست

 .میش پرتتر عقب

 یکه ناگهان صدا شدیم شتریش بپامون ترک برداشت و هرلحظه اندازه ریز نیاز زم یقسمت

به حالت  نیاز زم یجدا شد و قسمت نیاز زم کریپاومد و بعد از اون دوتا دست غول یغرش بلند

 دیکوبیمشت م نیشد. اون با دستاش به زم داریو برف پد خیاز  یبزرگ یوالیدر اومد و ه یعمود

 ما هجوم برد! سمتو به

ضربه ما رو به اطراف پرت  هیبا  والیاون ه یول م؛یکرد دنیشروع به دو ادزنانیو جک فر من

 یونویح ،یتیرخ داد؛  بیاتفاق عج هی یمشتش له کنه؛ ول ریکرد. دستش رو باال برد تا ما رو ز

اون  دونمیرو گرفت. نم والیبهش کمک کرده بودم، ظاهر شد و دست اون ه شیپ یکه چند

 .کردیکه باهام صحبت م دمیشنیرو م یتی یمن صدا یافتاد؛ ول یورجاتفاق چه

کار رو کردم و به محض گذاشتن دستم  نیگفت تا با دستم بدنش رو لمس کنم. منم هم بهم

 و چون جک هم دست من رو گرفته بود همراهم بود. میمعلق شد فضا کیبدنش ناگهان در  یرو

 ی. وقتمیپرت شد رونیو به ب میعبور داد ینوران یچرخش بدنمون خودمون رو از داخل شکاف با

 !میهست یدر دهل میمتوجه شد میکه به اطراف نگاه کرد

. میبه انگلستان رفت و میو من و جک با هم ازدواج کرد میسرخ رو زد اقوتی دیاز اون ماجرا ق بعد

 آوردم. ایپسر به دن هیسال، من باردار شدم و  کی. بعد میخوشبخت بود یلیما خ

 دهیقطع شد. همه ترس یقیها خاموش شد و موسچراغ یپسرم ناگهان همه یسالگ کیجشن  در

 کنن. دایتا سرچشمه مشکل رو پ کردندیبودن و اطراف رو نگاه م

 .دیخز رونیاز درونش ب ریالن ظاهر شد و جادوگر پوسط س یزرد و دود خاکستر نور

 رونیرو ب راشونیسربازها شمش ی. همهمیمن و هم جک کامالً اون رو فراموش کرده بود هم

 ذوب شد! رهایشمش یاشاره دست جادوگر همه کیآورده بودند؛ اما با 
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رو به  کرد،یاه مدستم نگ یبه پسر تو کهیسمت ما قدم برداشت و درحالآروم بهآروم جادوگر

 «!رمیاومدم تا دستمزدم رو ازت بگ»جک گفت: 

تو هستش. من اونجا  یخونه برا»گفت:  رمردیکرد تا به خودش مسلط باشه. جک به پ یسع جک

 «گذاشتم. یرو خال

 دارش شروع به خنده کرد و گفت:زنگ یبا صدا دیتا حرف جک رو شن جادوگر

تو زن  یهاداشته نیزتریداشتت و عز نیزتریودم عزگفته ب ؟یجناب دوک، فراموش که نکرد -

 .برمیت هستن. من اونا رو با خودم مو بچه

 تونستیکه نم یاون جادوگر اون رو ثابتش کرد، جور یو بهش حمله کرد؛ ول دیکش ادیفر جک

من »: دیکش ادیجک فر برد،یآخر که اون جادوگر داشت ما رو م یاز جاش تکون بخوره. در لحظه

 «.دمیبرات انجام م یبخوا یبه جاشون ببر، هر کاررو 

 جا ما با خودش برد.اون جادوگر قبول کرد و جک رو به یچرا ول دونمینم

پدر و مادر جک پسرم رو ازم  م،یکن دایجک رو پ میکه نتونست یبعد از اون اتفاق وقت چندماه

 که من دارم. هیوضع نیکردن و االن هم ا رونیگرفتن و من رو ب

چطور  نکهیا کرد؛یفکر م زیچ کیکرده بود؛ اما بابک تنها به  هیسرگذشت زن گر دنیبا شن راسا

 جان سالم به در ببرند؟! یخی یوالیاز ه توانستندیم

سمت بابک برداشت و آن را به یااش پارچهخود برخواست و از داخل صندوقچه یاز جا آشا

 گرفت و گفت:

 !دیشما بتون دوارمیام یول م؛یازش استفاده کن میما که نتونست -

داخلش بود. آن را در دست  یپارچه را گرفت و آن را باز کرد. سنگ سبز کوچک و درخشان بابک

 اش کرد. سارا رو به زن کرد و گفت:گرفت و خوب نگاه

 که اون جادوگر بهتون داده؟ هیهمون سنگ نیا -

بابک، سارا و  نکهیشده بود. بعد از انزد. انگار در خاطرات خود گم  یتکان داد و حرف یسر آشا

 شیمدل باال نیدر ماش انسالیم یکه مرد دندیرا د یآشا خارج شدند، پسر جوان یاز خانه انیرا
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ها بدون توجه به پسر به راهشان ادامه دادند؛ اما پسر به ! آنشدیرا باز کرد و او از آن خارج م

 شد. رهیبود خ شیرو یکه جلو یمحقر یخانه

 گشود. شیدر را به رو بایاما ز انسالیم یکه بود در خانه را زد و زن یهرسخت با او

 شیها از دور تماشاکه سال یپسر دنیاز د دیزن و زن شا دنیشکه شده بودند. پسر از د هردو

شد و صحنه پر از احساس را  یجار نیبر زم یاز جنس خانواده و عشق مادر ییها. اشککردیم

 .کرد میترس ییبایبه ز

*** 

 محافظ یبانو بخش

 یبار برا کیچشم دوخته بود تا  ایاز خوردن شام همه کنار هم جمع شدند. مارال به مار بعد

 .ردیذهنش را بگ یهاپاسخ پرسش شهیهم

بدهد؛ پس  انیپا یسردرگم نیگرفت به ا مینگاه همه افراد را احساس و تصم ینیسنگ ایمار

 گفت: گونهنیا

و  یدیرو شن ونانی انیحتماً افسانه خدا یول م؛یپرستیرو م کتایو  گانهی یما خدا یهمه -

 ها.به همون افسانه گردهیبگم برم خوامیکه م یداستان

ها انسان انیاز م توانستندیم انیبود. خدا حدومرزیب نیبر زم ییدر زمان فرمانروا انیخدا قدرت

از  گرید میانسان و ن یمیخدازادگان نهم  لیدل نیرا به عنوان همسر انتخاب کنند؛ به هم یدختر

. ددورگه بود! خود زئوس هم دورگه بو انینسل خدا انینسل خدا نیترجنس خدا بودند. معروف

و  دیپدر خود به حکومت رس هینام داشت. زئوس با شورش عل حایپدرش کرونوس و مادرش ر

 یپس از برکنار آغاز شد. انیدر عصر خدا یدیجد یبود که دوران حکمران بیترت نیبه ا

پدر کردند.  راثیم میبه تقس میتصم دسیو ه دونیکرونوس، زئوس همراه دو برادر خود پوس

خود  یها را قلمروآسمان دانست،یپدر م یبرکنار یزئوس که پسر ارشد بود و خود را عامل اصل

انتخاب  اشییرا محل فرمانروا اهایدر دونیرا به خود داد. پوس انیخدا یانتخاب کرد و لقب خدا

شد؛ اما زئوس  میسه خدا تقس نی( را. جهان بهاینیرزمیز یایمردگان )دن یایدن دسیکرد و و ه

 دخالت کند. زین هادهیپد ریدر امور سا توانستیم ،بود انیخدا یچون خدا
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خود انتخاب کردند. زئوس به المپ رفت  یکوه المپ را مقر اصل ان،ینسل خدا شیافزا یبرا هاآن

در  دسیو ه دونیدر آنجا ماندگار شد؛ اما پوس شهیهم یو برا دیبرگز یا به همسرو هرا ر

را در درون  هایدینظم در قلمرو خود تمام پل جادیا یخود ساکن شدند. زئوس برا یهاقلمرو

نام  نیرا به هم ینام قرار دارد. او زن نیبه هم یبه نام پاندورا محبوس کرد و در معبد یاجعبه

زن دچار وسوسه شد و در جعبه را گشود و تمام  یاز آن جعبه گمارد؛ اما بعد از مدت ینگهبان یبرا

 ادگانآغاز شد و خداز ونانی ریاساط خیدر تار یدیماجرا دوران جد نیآزاد شدند. بعد از ا هایدیپل

 مورد شتریپا به عرصه گذاشتند؛ اما از آنجا که مقام زئوس باالتر بود، فرزندان او هم ب یادیز

را عطا کرد  یاز شورش فرزندانش به هرکدام مهارت یریجلوگ ی. زئوس براگرفتندیتوجه قرار م

 اند از:ها عبارتآن یهااز خدازادگان و مهارت یکه برخ

 ییبای: دختر زئوس و الهه عشق و زتهیافرود

 ی: دختر زئوس و الهه هوش و جنگاورآتنا

 نیزم ریز یای: الهه شهامت و دنپرسفونه

 : خواهر زئوس و الهه زراعترمتید

 : دختر زئوس و الهه شکارسیآرتم

 جنگ ی: پسر زئوس و خداآرس

 آتش و فلز ی: پسر زئوس و خداستوسیهفائ

 ثروت و تجارت و شانس ی: پسر زئوس و خداهرمس

 یقیموس ی: پسر دلوس و خداآپولو

 فرهنگ ی: خداسوسیونید

 دیخورش ی: خداوسیهل

در دل مردم بذر عشق  تهیکرد، مثال: افرود یبه کار یدگیرا مأمور رسهرکدام از خدازادگان  زئوس

. آرس به کردیم یاریکردن شکار  دایپ یرا برا انیشکارچ سیو آرتم کاشتیو محبت م

بازگرداندن  یبرا انیاز خدا یا. عدهدادیم هیو روح زهیدر نبرد با دشمنان انگ انیجنگجو

خوب  زیچکردند. همه یسمت المپ لشکرکشو به زئوس، دست به شورش زدند درکرونوس، پ
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 انیجنگ با شورش یرا برا یاموضوع، عده نیبعد از خبردار شدن از ا انیکه المپ نیبود تا ا

به همراه دو فرزند خود،  کسیاست ان،یخدا گریبود. از د انیاز آن جنگجو یکیفرستادند. هرکول 

شدند. زئوس  روزیپ انیالمپ ان،یک خدادر گرفت که با کم یسخت جنگبود.  توسیزلوس و کر

محکوم کرد و جعبه پاندورا را به دوش کرونوس گذاشت و او را در  یپدر خود را به عذاب ابد

 .هایدیاز کرونوس راحت شد و هم از جعبه پل الشیهم خ بیترت نیرها کرد! بد یفراموش یصحرا

و مقام داد و زلوس  یالمپ جا در شهیهم یرا برا کسیجنگ، زئوس است نیدر ا یروزیاز پ بعد

 را به عنوان مشاوران خود انتخاب کرد. توسیو کر

 :دیسخنان او تمام شد از او پرس یگوش داده بود و وقت ایمار یهابه دقت به حرف مارال

 حرفا؟ نیداره ا یافسانه! پس چه مفهوم نیگیم نیخوب خودتون هم دار -

 رال چشم دوخته بود، گفت:به ما کهیو درحال دیکش یقینفس عم ایمار

وجود نداشته باشه افسانه  یزینره تا چ ادتیو  رنیگینشأت م اتیاز واقع شهیها همافسانه -

 .شهیهم ساخته نم

 و گفت: کردینگاه م ایبه مار زدهرتیح مارال

 ؟یچ گانهی یداره؛ پس خدا تیواقع هانیا یاگر همه -

 فت:گ زد،یقدم م کهیبلند شد و درحال ایمار

ها هستند ها رو به وجود آورده و صاحب قدرت کرده؛ مثل ما! االن اونخودش اون گانهی یخدا -

 .کننیخاص رو کنترل م یژگیبا و ییهاما و انسان یایکه دن

 قرار گرفت و گفت: ایمار یروبلند شد و روبه شیهم از جا مارال

 شد که!خوب تموم  یکرد فیکه تعر یخوب پس مشکل کجاست؟ داستان -

 سرش را تکان داد و گفت: ایمار

 هایدیپل یاون آزاد شده و جعبه یبود؛ ول یکه کرونوس زندان یخوب بود تا زمان زیچنه همه -

شده و قدرت سابق رو نداره و  ریزئوس پ م؛یرو هستروبه یبزرگ دیهم همراهشه. حاال ما با تهد

 .میمحافظ دار یها بانوما به توئه، چرا که ما بعد از مدت دیحاال تمام ام
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سردش گرفت.  یهامبل نشست و سرش را با دست ی. روکردینگاه م ایبا بهت به مار مارال

داشته  تیبود، ممکن است واقع دهید هالمیکه در ف ییهاداستان کردیفکرش هم نم وقتچیه

 باشند.

 کرد و گفت: ایرو به مار کرد،یم دادیاز درونش ب یکالفگ کهیدرحال

 ششیپ دیبا یچطور نه،یمن رو بب خوادیزئوس م نیکنم؟ شما گفت کاریچ دیخب حاال من با -

 برم؟

 را گرفت و گفت: شیهاکنار مارال نشست و دست ایمار

زئوس آسون  دنی. دیاریهات رو به دست بکنن تا مهارت نیباهات تمر دیو سوزان با لیدن -

 .یاز امتحانش قبول ش دیو با ستین

خارج شدند تا مارال بتواند  لیدن یهمه را جمع کرد و از خانه اش،یاز اتمام سخنرانبعد  ایمار

 داشت. شیرا در پ یاستراحت کند؛ چون فردا روز سخت

 با دو ماگ بزرگ قهوه برگشت و کنار مارال نشت. لیها، دناز رفتن آن بعد

شدن ها به پراکندهآن ی. هردولیو نه دن زدیم یدر سکوت گذشت. نه مارال حرف یاقهیدق چند

به سکوت وادار  شتریها را بکه در حال پخش بود آن یقیبودند و موس رهیخ نهیشوم یهاگرد شعله

 .کردیم

 پوشمن جذابه ساده غهیج الکهیمن ب قهیمن تنها رف قهیعشقه عم -

 از تنت از عطر و رنگو بوش رمیخوش زنت سر م یِدامنت بو ینایچ

 قصر هیاما نه تو ،یاتو شاهزاده یو ساده ا بایز یفوق العاده ا تو

 عصر یاتفاق خوب با تو دمه غروب تهران ول یاکوبنقره مهتابه

 قرق یاهم تو کافه ینور زرد و کم ما رو به رو هینم  هیبو بارونو

 زمان از اضطرابو ذوق گذرهیآن ثابت شده جهان نم هیتو  انگار

 بشو به من رهیخ زیبرجو رو بهم  ضیخوبه بد مر ظیغل آرامش

 اخمو تخم حرفاتو رک بزن شوینیبدونه رحم دوست دارم بفهم ب عشقه

 بشو به من رهیخ زیجو رو بهم بر ضیخوبه بد مر ظیغل آرامش
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 اخمو تخم حرفاتو رک بزن شوینیبدونه رحم دوست دارم بفهم ب عشقه

 امیخاک ریبکش منو من ز رونیهر نگاه نو بشکاف روحمو ب با

 امیکشفه تازه کن به من بگو ک هیتو مزه کن  ییغنچه کن چا توهالب

 یزنیخوب حرف م یول یتو ساکت یو درست مثه خود من یمغرور

 نکن پا رو دلم نذار تمیبار تو اذ هیمن  نهیریش دارشین لبخندِ

 هیطبعم بهار ستیدست خودم که ن هیاشکام جار یکنیبغض م تا

 هیطبعم بهار ستیخودم که ندست  هیاشکام جار یکنیبغض م تا

 بشو به من رهیخ زیجو رو بهم بر ضیخوبه بد مر ظیغل آرامش

 اخمو تخم حرفاتو رک بزن شوینیبدونه رحم دوست دارم بفهم ب عشقه

 بشو به من رهیخ زیجو رو بهم بر ضیخوبه بد مر ظیغل آرامش

 اخمو تخم حرفاتو رک بزن. شوینیبدونه رحم دوست دارم بفهم ب عشقه

 یابا خودش کلنجار رفت، دستان مارال را در دستش گرفت و بـ..وسـ..ـه یکل نکهیبعد از ا لیدن

 به او داد. دنیبار یو اجازه دیبر دستانش زد و او را به آغـ*ـوش کش

مرطوب کرد.  لیدن یهاهق شانههق یپر از اشک و صدا یبود، با چشمان افتهی یکه پناه مارال

 اش گرفت و گفت:خنده اشافهیق دنیو با دبه او نگاه کرد  لیدن

باباجون  ایکوچولو دراومده. ب یحبابا شینیکرده از ب هینگاه نگاه، دختر کوچولومون از بس گر -

 کن! نیف ایب

بر لبانش نشست و خودش را در  بایسرکش و ز یخنده ا د،یرا د لیبچگانه دن یکه اداها مارال

سکوت را شکست و رو به مارال  لیفرما بود که دنوت حکمسک یاقهیآغـ*ـوش او جا داد. چند دق

 گفت:

 یکه ک یقبول کن دیبا یول ؛یاتفاق افتاده و تو هنوز هضمش نکرد یادفعهکی یچهمه دونمیم -

 یبکن دیکه با ی. تنها کاریدار یادیز یها. مارال تو االن قدرتیو تمام تالشت رو بکن یهست

 .یکن دایرو پ تیخود واقعو  یها رو بشناسکه اون نهیا
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. آرام او را افتی ینیریو ش قیبه مارال نگاه کرد و او را در خواب عم شیهاصحبت انیاز پا بعد

 بلند کرد و به اتاقش برد.

 تیشد تا موقع رهیاطرافش خ یناآشنا طیشد. چند لحظه به مح داریروزبعد، مارال از خواب ب صبح

 .اوردیب ادیخود را به  یکنون

 اشنهیتر سـ*ـ.گرفت و با سرعت هرچه تمامیهم، ضربان قلبش شدت م لیدن یادآوریا ب یحت

 !شکافتیرا م

 یعاشق نان بربر هایرانیا دانستیشده بود تا صبحانه آماده کند و از آنجا که م داریزودتر ب لیدن

 ود.کرده ب رورویز اشگمشدهمهیمورد عالقه ن یخوراک افتنی یهستند، تمام شهر را برا

 داریب نیریبخش و شلـ*ـذت یسمت اتاق رفت تا مارال را از خوابکردن صبحانه بهاز آماده بعد

 غیج یشده بود که با صدا رهیخ شیروروبه یکند. در را باز کرد تا چند لحظه شکه به صحنه

 شدی. باورش نمدیایتا به خودش ب ستادیپشت در ا قهیمارال به خودش آمد و در را بست. چند دق

 بود! تمرکزش را دوباره به دست آورد و در زد و گفت: دهیکوتاه د یحوله کیمارال را تنها با  که

 صبحانه آمادست! -

 دیکش یفیخف غیکرده بود، ج میبالشت قا یسرش را درون نرم یکه از خجالت و شرمسار مارال

 و گفت:

 .نهیبب تیوضع نیا یرو تورو کم داشتم تا من  نیخدا فقط هم یکوفت بخورم من بهتره! ا -

تا ابد  توانستینداشت، نم یارا بر تن کند و از اتاق خارج شود. چاره شیهاتا لباس برخاست

 .آوردیهم به او فشار م یگرسنگ یبماند، از طرف یدر اتاق مخف

روت  یکه کرد یشاهکار نیبا ا»کرد و گفت: یدرازدرونش زبان یفکر مارال کوچولو نیا با

 «؟یباهاش صبحانه بخور یبر شهیم

 «کنم گشنمه! کاریخوب چ»باال انداخت و گفت: یاشانه

شده بود، چرا که با  وانهیاش گرفت. رسما دکه در ذهنش انجام گرفته بود، خنده ییهامکالمه از

 .کردیو خود را مواخذه م زدیخودش حرف م
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اش خنده نهیخودش در آ دنیبا دسر کرد.  زیو شالش را ن دیپوش نیبا شلوار ج بلندنیآست بلوز

به حال او داشت که شال سر  یبود چه فرق دهیبدنش راد یهاقسمت شتریب لیگرفت. حاال که دن

 نه؟! ایکند 

بود. از اتاق خارج شد و  رعمدیناخودآگاه و غ یکند که اتفاق یباالخره توانست خود را راض یول

 سمت آشپزخانه به راه افتاد.به

احساس در او  نیا شیهاشدن گونه ساس خجالت بر او غلبه کرد و با سرخاح لیدن دنید با

 !لیچه برسد به دن دیکرد که خودش به زور شن یگشت. سالم آرام انینما

و احمقانه به لب داشت که خجالت  دهیکش یخوب بود و لبخند یلیخ لیبرعکس مارال حال دن یول

 نشود، گفت: رهیبه مارال خ کردیم یسع کهیدرحال لی. دنکردیم شتریمارال را ب

 کنم. دایپ یخاطر تو کل شهر رو گشتم تا نون بربر. بهیبهتره صبحانت رو کامل بخور -

دوباره شروع کرد  لینگفت که دن یزیچ گریتنها سر تکان داد و د لیحرف دن نیدر جواب ا مارال

 به حرف زدن و گفت:

 با منه. اتنی. امروز تمرشهیشروع م ناتتیبعد صبحانه تمر -

نشان بدهد،  تفاوتیخودش را خونسرد و ب توانستینم گریحرف د نیا دنیکه با شن مارال

 شد. دهیگردنش هم شن یهامهره ییجابهجا یباال آورد که صدا یسرش را به قدر

 نگاه کرد و گفت: لیدن به

 مگه قرار نبود که امروز با سوزان کار کنم؟ -

 ت داد و گفت:اش را قورلقمه الیخیب لیدن

 با منه. نتیامروز تمر اد؛یب تونهیسوزان امروز کار داشت، نم -

 بود! انهیمارال موز یجذاب بر صورتش نقش بست که لبخندش برا یحرف لبخند نیا بعد

به خودش مسلط  یرا بر عهده گرفت تا کم زیکردن م زیتم یفهیاز صرف صبحانه مارال وظ بعد

 اش کرد.شروع به خواندن آهنگ مورد عالقه اشیشگیشود. همانند عادت هم

 دیو چه زود دزد امیراه رو -

 دیشب ِ دور از خورش لدام،ی من
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 و دیشد و باد چرخ زییپا باز

 دییمرموز رو یاهی*ـوس چو گهـ

 همه درد نیو درخت از ا دییرو او

 دینگاهم خشک چو

 بردار یقدم روزید تا

 رو باز به شروعش بگذار من

 و ییپروایو ب ییبایز تو

 ماریب یدلتنگ نیکه از ا من

 شب ِ کور نیمن حوصله کن در ا با

 .اریدل  شهیهم تو

♪♫♪ 
 یمن داریشب ِ ب تو

 یتکرار من جاهمه

 گرچه که دور من،یب گرچه

 یمن اری من، دل  ِدل

 یمن داریشب ِ ب تو

 یتکرار من جاهمه

 گرچه که دور من،یب گرچه

 یمن اری من، دل  ِدل

♪♫♪ 
 دیام به درخت بارآر نور

 دیرقصان به سقوطش خند برگ

 و دیشد و باد چرخ زییپا باز

 دییمرموز رو یاهی*ـوس چو گهـ

 درد همهنیو درخت از ا دییرو او
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 دینگاهم خشک چو

 پنهان ِ و راه دشوار ماه

 بار نیدر حال ِ غروبم ا من

 و دارمیدر خوابم و در ب باش

 مگذار ییتنها نیرو در ا من

 شب ِ کور نیه کن در امن حوصل با

 اریدل  شهیهم تو

♪♫♪ 
 یمن داریشب ِ ب تو

 یتکرار من جاهمه

 من، گرچه که دور یب گرچه

 یمن اری من، دل  ِدل

 ستیبگو درمان ِ تو چ تو

 ستی تو ک ِاریبگو دل  تو

 همه رو هانیبگو ا تو

 ..ستیجز فاصله ن یسبب

 یمن داریشب ِ ب تو

 یجا تکرار من همه

 گرچه که دور من،یب گرچه

 یمن اری من، دل  ِدل

 یمن اری من، دل  ِدل

 .یمن اری من، دل  ِدل

را  ینگاه ینیسنگ یها را شست خواست تا به اتاقش برود؛ ولظرف نکهیبعد از ا مارال

 سرش احساس کرد و سرش را برگرداند.پشت
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صبح، باز  یسوتکه بعد از  شدی. باورش نمکردینگاه م شیروروبه یزده به صحنهشک مارال

 دارد! ییبایز یلیخ یبه او گفت صدا لیبدتر شد که دن یبدهد و حالش وقت یهم سوت

*** 

 ( بود.(ینیی)سارا نا اریکه توسط مارال خوانده شد، از آهنگ دل  ی)شعر

ناگهان  یرا شروع کند؛ ول ناتشیبود که تمر ستادهیا لیدن یروروبه اطیحاضر و آماده در ح مارال

آهسته  یهاییجامارال به صورت جابه یها براحرکت گریسمتش روانه شد. بار دبه یتمش هوایب

 یلاز کنار صورتش رد شود؛ و لیداد تا دست دن یخال یکج شد و جا یگریسمت دشده بود. او به

بلند مارال سکوت  غیج ی! صداچاندیمارال را گرفت و به پشت پ یبازو گرشیبا دست د لیدن

 را شکست. طایخلوت و آرام ح

*** 

 مارال

 یحبس شد؛ ول نهیبود که متوجه نشدم. از شدت درد نفسم در سـ*ـ عیحرکت دومش سر انقدر

 بهش نگاه کردم یبرزخ یهاولم کرد، با چشم یازم خارج نشه. وقت ییلبم رو گاز گرفتم تا صدا

 لبخند زد و گفت: که

 شروع بد نبود! یبرا -

 دادم تا دردش کمتر احساس شه. رفتم و دستم رو ماساژ یاغرهچشم

گرم  یبهم گفته بود برا لیزانوهام گذاشتم. دن ینفس نداشتم. خم شدم و دستم رو رو گهید

 نمونده بود. یبرام باق یدور نفس نیبعد پنجم یرو بدوم؛ ول اطیاطراف ح ریکردن، صد دور مس

جلوم  لیدن ین، پاهاچشم بهم زد کیکه در  زدمینفس مانداخته بودم و نفس نییرو پا سرم

 سبز شد.

 ش کردم که گفت:سرم رو بلند کردم و نگاه آروم

 ؟یکه کم آورد نمیبیم -

جا بکشمش. لبم رو که خشک شده بود با زبونم تر همون تونستمیبودم که م یازش حرص انقدر

 کردم و گفتم:



 

 

53 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ن سها.

 آب بخورم استاد؟ شهیم -

 یسمترو تکون داد و انگشت اشارش رو بهش گرفت. سرش گفتم که خنده یاستاد رو جور کلمه

 بود گرفت و گفت: یکه آب معدن

 .یبخور یتونیاونجا آب هست، م -

 لیدل نیبود و کفشم رو از فوم رد ساخته بودند و به هم اطیح هیحاش دمیدویم دیکه با یریمس

 .کردمیصرف م دنیدو یبرا یشتریب یانرژ دیبا

 کرد؛یم تمیشده بود. شالم اذ دهیاز آب و عرق پوش یاهیال عرق بود و موهام با سیبدنم خ یهمه

 عوض کردم. پوشوندیلچک که کل موهام رو م هیواسه همون به اتاقم رفتم و شالم رو با 

 گره خورده منتظرم بود و گفت: یبا ابروها لیبرگشتم دن اطیبه ح یوقت

 ؟یرو ترک کن نیمگه من بهت اجازه داده بودم که محل تمر -

 دادم و به لچک اشاره کردم و گفتم: رونیرو ب منفس

 مجبور بودم. کرد؛یم تمیبود و اذ دهیشال به موهام چسب -

 پوزخند زد و گفت: هیحرفم  نیا با

 !دمیرو د تیچخوبه همه -

داد و پام رو  یجا خال یشدم و پام رو بلند کردم که به ساق پاش بکوبم؛ ول یحرف عصب نیا با

 یلی. دردش خکردمیر داد. فشار انگشتاش رو در گوشت ساق پام احساس متو هوا گرفت و فشا

 بود. داد زدم و گفتم: دیشد

 ولم کن. -

 .کنمیغلط کردم ولت نم یتا نگ -

با شدت  یاشتباهم نرفتم. فشار رشیبار پذ ریدوست داشتم و ز یزیاز هرچ شتریرو ب غرورم

 کنم. یازش عذرخواهوارد کرد که اشکم رو درآورد و مجبور شدم  شتریب

طور که از همون لیپام کردم. دن دنینشستم و شروع به مال نیجا رو زمول کرد و منم همون پامو

 گفت: گرفت،یمن فاصله م

 .یبدو دیبا گهیو پنجاه تا د یشیم مهیجر -
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*** 

شدم. نفسم  نیچند دور شده که پخش زم دونستمیدورها از دستم خارج شده بود و نم تعداد

 اطیح اهیو س بیمنقطع، به سقف عج ییهابودم و با نفس دهیدراز کش اطی. کف حاومدینم باال

 دهیحالت اخم کردنش ترسناک د ه،یزاو نیسرم ظاهر شد. از ا یباال لیبودم. دن رهیعمارت خ

 رو به کمرش زد و گفت: اش.شد. دستیم

 گرفتم! دهیدهم نا تمهیهنوز پنجاه تا مونده تا صد دورت تموم شه، تازه جر -

 یسمتم دراز کرد. حتحرف بزنم. دستش رو به تونستمینفس کم آورده بودم که نم یقدر به

 گرفتن دستش رو نداشتم. یالزم برا یانرژ

 مارال، دستت رو به من بده. االی -

 !م؟یچطور داخل عمارت ظاهر شد دمیلحظه دستم رو بلند کردم. اصالً نفهم هیگرفتم و تو  ینفس

هنوز با دستاش کمرم رو گرفته بود و  یزد و ازم جدا شد؛ ول یمونده بودم که پوزخند وواجهاج

حرارت بدنم باال رفته و دهنم خشک  کردمی. منم احساس مکردمیحرارت بدنش رو حس م

 و گفت: دیگلو خند یشده، متوجه حالتم شد و تو

 .کنمیبهت ارفاق م نتهی! چون روز اول تمریریبهتره دوش بگ -

*** 

 هاآشامخون بخش

 کردندیها گفته بود تالش مبه آن یکه روب یکردن مواد دایپ یو سارا برا انیکه بابک، را طورهمان

داشتند  نیبر ا یجادوگران سع گریو د یروب کردند،یرا آماده م ایمالیه یو مقدمات سفر به دامنه

 و قدرت کودک شوند. ورین شیتا از رزا و کودک درون رحمش محافظت کنند و باعث افزا

او  یکارش، آن را برا انیرزا بود و به محض پا یبرا زایانرژ یدر حال آماده کردن معجون یروب

خورد و هرچه را که  چیاش پآن، معده یرنگ و بو دنیبرد تا به او بخوراند؛ اما رزا به محض د

 خورده و نخورده بود باال آورد!

 کرد و گفت: یرو به روب دیایالش جا بآب زد تا ح یبه صورتش کم کهیدرحال

 بخورمش! تونمیچرا شکل لجنه؟من نم ؟یروب هیچ گهید نیا -
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 را در هم کرد و گفت: شیهاحرف اخم نیا دنیبا شن یروب

نره خطر هرلحظه اون  ادتینه؟  ای رهیبگ یاون بچه انرژ دی! بامیندار خورمیو نم تونمینم -

 .ستینگاه نکن، مزش بد ن شافهیه ق. در ضمن بکنهیم دیبچه رو تهد

 انداخت و گفت: اشینیبه ب ینیحرصش گرفته بود. چ یاز لجاجت و اصرار روب رزا

 بچه دوست نداره بخورتش. نیفعالً که هم -

سر داد.  یبلند ادیدر وجودش احساس کرد و فر قیعم یحرفش را تمام نکرده بود که درد هنوز

و  فیتوصرقابلیغ کردیکه مشاهده م یزینگاه کرد. چ شیروروبه یبا تعجب به صحنه یروب

 رو نشده بود؛روبه یاصحنه نیبود و در تمام عمرش با همچ زیانگرتیح

رنگ  دیسف یاشده بود. هاله نیکودک درون رزا، احساسات مادرش را درک کرده و خشمگ روح

به خودش آمد  ی. روبکردیساطع م یسمت روبرا به بیعج ییرویاطراف شکم رزا ظاهر شد و ن

 لب تکرار کرد. ریرا در ز یو ورد

. رزا که از درد فارغ شده بود، رو فرو رفته یقیخواب عم کودک آرام گرفت و به قهیاز چند دق بعد

 کرد و گفت: یبه روب

 حال بچه خوبه؟ ؟یکرد کاریافتاد؟ چ یچه اتفاق -

 نانیکودک اطم یاز سالمت یاشت و وقتشکم رزا گذ یبه رزا نکرد و دستش را رو یتوجه یروب

 حاصل کرد، رو به رزا کرد و گفت:

 یمیمستق ری. رزا احساسات تو تأثیهست یتو عصبان کردیشده بود؛ چون حس م یاون عصبان -

 کهیکوچ یلینداشت؛ چون هنوز خ یمن اثر یجالب بود!درسته جادوش رو یلیبچه داره. خ یرو

 من قدرتش رو کامالً حس کردم. رزا اون واقعاً قدرتمنده!حال  نیبا ا یو قدرت نگرفته؛ ول

 یاعالقه چیشکمش گذاشت. درسته که اول ه یاز سر غرور زد و دستش را بر رو یلبخند رزا

به کودک درون شکمش  یبیحاال محبت و عشق عج یبچه نداشت؛ ول نیمادر شدن و حمل ا یبرا

 داشت.
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کرد و دوباره آن را درون  ید. بابک به سنگ سبزرنگ نگاهبو دهیفرا رس ایمالیسفر به دامنه ه زمان

مشهود  بیعج یها ترسآن یدر وجود همه یرا آغاز کردند؛ ول ریکوله قرار داد. در کنار هم مس

 .دادندینشان نم گریکدیبود. اگرچه ترسشان را به 

 گفت: کرد،یکه به اطراف نگاه م طورنیهم سارا

 ونهستیاز ب شتریچقدر ارتفاع داره؟ طولش ب دیدونیاست! م نجایا یدهبرازن ایواقعاً لقب بام دن -

 !لومترهیک

 سرش را تکان داد و گفت: تیبا عصبان انیرا

که  یاون غول یکه وقت یفکر کن نیبهتره به ا ؟یکنیفکر م نجایبه طول ا یسارا واقعاً االن دار -

 م؟یبکن یچه غلط میدیاون زن گفت رو د

 شد و گفت: ی عصبانهم متقابالً سارا

 میخوایکه م یبعداً به فکر غلط مشینیبهتره اول بب کنه؛یرو دوا نم یااالن فکر کردنمون چاره -

وهواش و آب طیمح نیغم بغـ*ـل کردن از ا یزانو یبه جا دمیم حی. من ترجمیباش میبکن

منفجر  ادیفکر زفکر کن تا مخت از  یخوایندارم هرچقدر که م یلـ*ـذت ببرم. با تو هم کار

 شه!

 هیثان کیو در عرض کمتر از  ختیبه هم ر شتریسارا ب یهابود با حرف یشدت عصبکه به انیرا

 دهانش را گرفت و گفت: یو جلو چاندیسارا ظاهر شد، دستش رو پ یجلو

! یقرن بخواب هیکه  یخوایکه هستم نکن. نم ینیمن االن سگم، منو سگ تر از ا نیبب -

 !؟یخوایم

نسبت به اونا داشت حرص  انیکه را ییهایبرتر نیاز ا شهینگاه کرد؛ هم انیبا خشم به را اسار

عوض شد و حاال سارا بود که  شونیحرکت جاها کیو االن اون دو برابر شده بود. در  خوردیم

زده  رونیب ششین یهاچشمانش قرمز شده بود و دندان کهیو درحال چتندیپیرا م انیدست را

 :گفتبود، 

تموم شد،  گهید یکردم؛ ول یرو با ترس از تو سپر میزندگ یهمه ؟یدینکن. فهم دیمنو تهد -

 نه؟ ای یدیفهم ،یبهم زور بگ یتونینم



 

 

57 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ن سها.

 زد و گفت: تیاز سر عصبان یادیصحنه خونش به جوش آمد و فر نیا دنیبا د بابک

آدم راهتون رو  نیع .ستین یبازو مسخره یبازبچه یجا نجای. با هردوتونم! انیتمومش کن -

 ادامه نده. هیعصب ینیبیم ی. سارا، وقتنینکن یو منو عصب دیبر

 یبابک اخم جا یبر لبانش ظاهر شده بود، با جمله بعد یبرادرش لبخند یکه از طرفدار انیرا

 لبخندش را گرفت. بابک به او گفت:

 !گهید زیو نه چ نجاستی. سارا از سر لطفش ایداشته باش یبهتره رفتار بهتر -

 جلوتر سرعتش را کم کرد. لومتریها دور شد و چند کبا سرعت از آن انیحرف، را نیگفتن ا با

توجهش  یزیشدن چ کینزد یو چشمانش را بسته بود که صدا دهیها دراز کشچمن یبر رو انیرا

 یدقت متوجه شد که صدا یبا کم یرا جلب کرد. اولش فکر کرد که خواهر و برادرش هستند؛ ول

رو شد که روبه یبیعج ی. چشمانش را که بازتر کرد با صحنهستیها نا متعلق به آنپ

 .ختیانگرا بر اشیکنجکاو

 ییهاانسان درآمده بودند، زمزمه یهیکه به شکل سا بیعج هیسا یمتر جلوتر تعداد چند

ها آن .کنندیزمزمه م یزیکه چه چ دیشنیم باًیتقر یقو ییبا حس شنوا انیکه را کردندیم

 یزیچ یبود؛ ول دهیوردها شن لیقب نیهزار سال از ا نی. او در اآوردندیبر زبان م یطانیش ییوردها

وردها را بر زبان  نیمکان ا نیموجودات مرموز در ا نیبود که ا نیا دیرسیبنظر م بیکه عج

شان به دارزنگ یبا آن صدا ییبرگشت. گو انیسمت رابه هاهیسا ی. ناگهان سرهاراندندیم

آنجا بود  یکیکه در نزد یشدند و وارد غار دیاز نظر ناپد یو در آخر همچون مه دندیخند انیرا

 شدند.

 یبر شانه یسرش نشد. دستدر پشت یو متوجه حضور شخص کردیغار نگاه م یبه ورود انیرا

 یاحتبابک و سارا نفس ر دنیزدگان به عقب برگشت که با دقرار گرفت و او همچون جن انیرا

شب  یکیو به تار بیعج یهزارسال با موجودات نیچرا او که در ا دانستی. خودش هم نمدیکش

و صورت  هاهیسا نیا دنیبر قلبش وارد نشده بود، با د یهراس کیچیه دنیو با د دهیجنگ

 ترس او را فراگرفته بود. نیچن نیا هشانیکر
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 انیجا به جز صورت راخور بود، به همهدل انیهنوز از را شیساعت پ کیمجادله  لیدل که به سارا

. با دهدیاو را آزار م یزیبرادر کوچکتر، متوجه شد چ یاما بابک با دقت در چهره کرد؛ینگاه م

و  دیکش شیموها یدستش را رو انی. رادیباالرفته به او نگاه کرد و از احوالش پرس یابروان

توجه سارا  گریتا بتواند تمرکز کند. حال د شدیباعث م کارنیشد. انگار ا رهیبه غار خ جوابیب

 .ستینگریاو م یجلب شده بود و به چهره انیهم به را

 دهیقبالً آن را د ایکه آ آمدینم ادشی یکه در آنجا قرار داشت و حت یبه تخته سنگ بزرگ انیرا

بابک و  یبراآن نشست و تمام ماجرا را  یبه زمزمه افکارش رو توجهیانداخت و ب ینه نگاه ای

به  دیکرد و مردمک چشمانش رنگ سف دنیکرد. ناگهان تمام بدنش شروع به لرز فیسارا تعر

 بارها و بارها در کوهستان منعکس شد. شیکه صدا دیاز سر درد کش یادیفر انی. راگرفتخود 

 را گرفت و گفت: شیرا از تخته سنگ جدا کند که سارا جلو انیخواست تا را بابک

 روشه، ممکنه به تو هم منتقل شه. ییچه جادو میدونی! ما نمیرو بکن کارنیا یتونینم -

کند. رو به خواهرش  یکار توانستیبود، نم نیشدت اندوهگکه از مشاهده زجر برادرش به بابک

 کرد و گفت:

 درد بکشه؟ طورنیهم میسارا؟! بذار میکن کاریچ دیپس با -

اجازه  توانستیحال نم نیبا ا یانکار کند؛ ول انیرا ندیلذتش را از درد کش توانستینم سارا

 حالت بماند. رو به بابک گفت: نیبدهد که برادرش در هم

اجرا کردن. حاال چراش  انیرا یرو ییجادو هاهیکرد؟! حتماً اون سا فیتعر یکه چ یدیمگه ند -

و اونا رو مجبور  میشوارد غار  دبای. اونجاست ما الٔ  به اون غار رفتن؛ پس جواب سو یبماند؛ ول

 !دیغار سف گنیغار خوندم، بهش م نیتا جادوشون رو باطل کنن. من درمورد ا میکن

تکان داد  یقرار گرفت. بابک سر دییمورد تأ یبود؛ ول آوررتیبابک ح یسارا برا یهاحرف گرچه

 زمزمه کرد: انیو در گوش را

 .دمیبرادر، نجاتت م اریطاقت ب -

سمت غار حرکت کردند. به و نشان تنها گذاشته و به نامیا در آن محل بر انیو سارا، را بابک

 شدیاز درونش ساطع م یسرد یکه هوا ییشده بودند. جا رهیاعماق آن خ یاهیغار و س یورود
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سمت برادرش . سارا سرش را بهآوردیم دیدر وجود هرکس ترس پد بیعج یو انعکاس صداها

 :تخم کرد و گف

اسمش اصاًل  شه،یم دهید کیتار یلیخ یلیکه خ رونیب نیو انتظارمونه؟ از ات یاونجا چ یعنی -

 .ادیبهش نم

 و گفت: دیکش یقینفس عم بابک

 یچ نیسارا خوب گوشات رو باز کن بب یدر انتظارمونه؛ ول یکه چ میفهمینم میتا واردش نش -

 ادیمون قدرتمون رو زبا هم بودن ؟یدیفهم ،یخوریاز کنار من جم نم فتهیکه ب یهراتفاق گم،یم

 توننیراحت م گفتیم انیکه را ییهاهیاون سا میسمت باش هیاگه هر کدوم جدا و  یول کنه؛یم

 رو تموم کنن. کارمون

 بابک تکان داد و دست او را گرفت. یهاحرف دییتأ یبه نشانه یسر سارا

از  رفتندیجلو م شتریکه ب غار را پوشانده بود؛ اما هرچه یورود یوارهای، ددرختان و خزه شهیر

ها به آن ینوشته رو اینشان  چی*ـان بودند و هـیغار عـر یوارهای. دشدیتعدادشان کمتر م

بهش دست داد. حس  بیعج یانداخت و احساس یاطراف نگاه. سارا بهخوردیچشم نم

ند؛ به باعث شده بود تا نخواهد پشت بابک حرکت ک مدتیطوالن یها. نگاهداشت یاناشناخته

 قدم با او باشد.خودش را به بابک رساند تا هم لیدل نیهم

 دیکش یکوتاه غیکه ناگهان ج ندیرا بب یزیتا بتواند چ دیکشیبه اطراف سرک م طورنیهم سارا

 :ردیدهان او را بگ یجلو عیسر یلیکه موجب شد تا بابک خ

 بشن؟ اونا متوجه حضورمون یخوای؟میکشیم غی! چه خبرته؟ چرا جسیه -

 به خود گرفته بود، گفت: یحالت مظلوم کهیچشمانش را گرد کرد و درحال سارا

 پام رد شد! ریاز ز یزیچ هیبه خدا داداش احساس کردم  -

را نشان داد. بابک به آن نقطه که سارا اشاره کرده بود  یاو نقطه دیحرف لب برچ نیاز ا بعد

 . به سارا نگاه کرد و گفت:دیبخش ییبایصورتش زبه  یلبخند قهیدق کیانداخت و کمتر از  ینگاه

 !لوئهینترس، آرماد -

 با تعجب به بابک نگاه کرد و گفت: سارا
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 لو؟یآرماد -

خاطر  نیخود را کنترل کند؛ به هم یمسخره سارا خنده یچهره دنینتوانست با د گرید بابک

 گفت: نیح نیتکان داد و در هم یو سر دیخند

 وقت؟! کی ینگاه! سکته نکن خواهر خوناشام ما رو -

 شده بود، اخم کرد و جلوتر از بابک حرکت کرد و گفت: دارحهیجر یکه غرورش حساب سارا

 فقط چندشم شد! دم،ینترس -

افزود که موجب شد  شیهاسرعت قدمبابک باعث اخم سارا شد. سارا به یتوگلو یخنده یصدا

 اد شود.آز یغار برخورد کند و نور سبزرنگ وارهیتا به د

 سمت سارا آمد و گفت:فرا گرفت. بابک به ییچند لحظه تمام غار را روشنا یبرا

 .هییجادو واراید نیکه معلومه ا جورنیا ؛یبهتره حواست رو جمع کن -

تکان داد و آرام کنار بابک قدم برداشت؛ اما ناگهان دوباره غار در نور سبزرنگ فرو  یسر سارا

 بار به سارا نگاه کند؛ اما سارا گفت:تترفت و باعث شد تا بابک شما

 بودم! دهیمن نبودم. من که به تو چسب دفعهنیا -

تخته سنگ پنهان شد و کنار گوش  کیسرعت دست سارا را گرفت و پشت حرف، بابک به نیا با

 سارا لب زد:

 .ادیداره م یکی! سیه -

استتار خود و سارا داشت. سارا در  یشده بودند و بابک سع یمخف واریکنار د اهیس یهاسنگ نیب

 .ندیبب توانستیم یسختبه ریاز آن ز

سارا و بابک شد.  شین یهاآمدن دندان رونیشد که موجب ب انینما یاهیاز چند لحظه، سا بعد

 هر

 نیکه ا شدیظاهر م یهماننده زنگ خطر ششانین یهادندان کرد،یم دشانیتهد یخطر زمان

نگاه  هیفرد بود. بابک با دقت به سابهمنحصر یژگیو کیها و آن یمورد تنها متعلق به خانواده

و نور ساطع شده از  شدینم دهیصورتش د اتی. جزئیمعمول یهاکرد بود با لباس کی. کردیم
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. با عبور از مقابل کردیبر دوشش حمل م یچرم فی. کشدیشدن حالت مرد م دهیباعثه د لشیموبا

 شناور شد. ییدر روشنا گرید یروشن کرد و غار بار رو شیگوش تیچشمان ما فلش ال

شدن مرد، سارا  دیاز آن رد شد. با ناپد یرا چک کرد و به آرام وارهیشکاف کنار د ،ینور گوش با

 به بابک نگاه کرد و گفت:

 ؟یحس نکردم، تو چ یخاص یبو چیبود؟ من ه یک یعنی -

 رهیکرده بود، خ یکه مرد ط یریمس و به دیخز رونیها بتکان داد و از پشت سنگ یسر بابک

 بابک شده بود، گفت: ابیشد. سارا که تازه متوجه غ

 دنبالش؟ میبر -

 تکان داد و گفت: یسر بابک

 پروتال هم هست! هیباشه حتماً  هیکه هرجا سا یدونی. ممیبر هاهیدنبال سا دینه، ما با -

آن دو  ین شد، چرا که از کودکشازمان گفتند که موجب خندهجمله را هم نیو بابک ا سارا

 !کردندیم لیرا با هم تکم شانیهاحرف

*** 

 بابک

 داد،یهم نم ییبو چی. هدیرسیبه نظر م بیباعث خارش دندونامون شده بود. عج یآدم عاد کی

که ازش خارج  ییجا دی. اول بانهیبینم یزیچ یکیانگار که اصالً زنده نبود. مشخص بود که در تار

 . دست سارا رو گرفتم و به دنبال خودم کشاندم.میکردیم یشده رو بررس

غار،  مانندهچیپ ریغار بود؛ اما جز ادامه مس هیناح نیترکیکه مرد از آن خارج شده بود، تار ییجا

غار رو احساس  یحضور دو نفر در انتها می. چند قدم که جلوتر رفتخوردیبه چشم نم یزیچ

 .ستادیاز آن دونفر هم ا یکی رتی. در کمال حمیبش یتا مخف ستادمیا عیکردم. سر

 آروم گفت: سارا

 خودمونه! ریبابک فکر کنم تصو -

خودمون  ریبرداشتم. حق با سارا بود، اون تصو گهیشدم و چند قدم د رهیبه اون قسمت خ ترقیدق

 چشمانمان وجود داشت. یروبزرگ بود که روبه یانهیبود. انگار آ
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حس رو  نیچرا ا دونمیشدم. نم رمیبودن تصو بیمتوجه عج ر،یصوم با تکم شدن فاصله با

 که بود بر لب داشت! یخاطر پوزخندبه دیداشتم، شا

 یطرف چه خبره؛ ولاون نمیبب خواستمیپروتال بود. م نیسمتش دراز کردم. احتماالً ارو به دستم

 ی. سارا هم امتحان کرد؛ ولدادیاجازه عبور نم نهیآ ایگو یمواج نشد. چند بار تکرار کردم؛ ول نهیآ

 به سارا هم اجازه ورود نداد. نهیآ

قصد  یزدم که ناگهان به صورت مواج به حرکت در اومد. انگار کس نهیبه آ یشدم و مشت یعصب

خارج شدند که باعث تعجب  نهیعبور از درونش را داشت. بعد از چند لحظه چهارنفر از درون آ

 مون شد.همه

بودند که ناگهان بابک به خودش آمد و  رهیخ نهیعجب به افراد خارج شده از آو سارا با ت بابک

 ها را صدا زد.آن

 د؟ییسام! شما سا،یمن مل ی! اوه خدادیوی... دایمار -

اما ناگهان  د؛یها خارج شده بود، بابک و سارا را به آغـ*ـوش کشآن دنیکه تازه از شوک د ایمار

 گفت:

 کجاست؟ انیرا ن؟یکنیم کاریچ نجایشماها ا نم،یبب نیصبر کن -

را  زیچبود، همه شتریاز چشمان خودش هم ب یاش حتو خانواده ایکه اعتمادش به مار بابک

 را بازگو کرد. انیرا تیداد و وضع حیها توضآن یمختصر برا

 تکان داد و گفت: یبابک سر یهادر جواب حرف ایمار

حرف شما اثبات و  نیا یمون رو شکه کرد؛ ولهمه افتاده که یادیز بیاتفاقات عج هایتازگ -

 .دهیمحافظ جد یبانو یظهور دوباره یروشن برا یلیدل

 و گفت: دیکش یکوتاه غیج داد،یگوش م هیکه تا آن لحظه ساکت بود و تنها به مکالمه بق سارا

در قمحافظ اون یبانو نیآخر ادمهیمن،  یمحافظ؟! اون هم بعد صد سال؟ اوه خدا یبانو -

 !دیرسیمرگش هم زورم بهش نم یقدرتمند بود که تا لحظه

 به خودش آمد. دیویگر حرکات سارا بود که با حرف دنظاره یرنگبا لبخند کم ایمار
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 عتریهرچه سر دیبا م،یعبور بدون اجازه از پروتال داشت هیکه نرفته  ادتی! میعجله کن دیبا ایمار -

 بوده. یک میبفهم

 گرفت و گفت: شانیبکند که بابک جلوخواست حرکت  ایمار

 بود. یانسان معمول هیخارج شد!  یکه ک میدیما د ن،یصبر کن -

 با بهت به بابک نگاه کرد و گفت: ایمار

 ؟یمعمول -

 گفت: سایاکتفا کرد که مل یتنها به تکان دادن سر بابک

حرکت  ترعیهر چه سر در ارتباط باشه. بهتره که هاهیاز کدوم سمت رفت؟ احتماالً با همون سا -

 جلوتر نرفته. نایاز ا شتریتا ب میکن

 ریمس یبه راه افتادند تا راهنما هیاز بق ترشیکردند و پ دییرا تأ سایمل یهاو سارا حرف بابک

که ذهن همه را مشغول کرده بود، ترس بود. ترس آزاد شدن موجودات درون  یزیباشند؛ اما چ

از روح  هیها با تغذآن شد،یم یند بودند و هرچه زمان سپرقدرتم اریها بس. چرا که آنجعبه

 یمحافظ هنوز آمادگ یکه بانو یطیآن هم در شرا آوردند،یبه دست م یشتریقدرت ب هاانسان

از  یاسبزرنگ از گوشه یکه جلوتر رفتند دود یرو نداشت. کم یکیبا تار ییارویرو یبرا یکاف

 به آن سمت حرکت کردند. یحرف چیهیکردند و ب نگاه گریکدی. همه به زدیم رونیغار ب

خود به ارمغان  زبانانیم یو ترس را برا دیرسیاز هر سو به گوش م ییحرکت نجواها نیح در

 .آوردیم

ها رسوخ بودند. صداها به اعماق افکار آن انیشکارچ نیا یبرا یآسان یهاطعمه ایو مار دیوید

به جهت  دیویو د ایتمام تمرکز مار کهیداشتند، درحالشوم همراه ن یهاجز طلسم یزیکردند و چ

 سرخ! اقوتی یمورد نظر سوق داده شد؛ نابود

 شدند. رهیسارا و بابک خ یهابه هم نگاه کردند و سپس هردو به چهره دیویو د ایمار

 حساس شده بود، گفت: یمسئله کم نیکه به ا بابک

 اومده؟ شیپ یمشکل -

 شده بود، گفت: ایو مار دیوید مدتیطوالن یهاکه تازه متوجه نگاه سارا
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 .کنمیاحساس نم یزیباشه. من که چ یفکر نکنم خطر -

 ر کرد و گفت:دو ایها را از مارآمد و توجه خوناشام ترشیپ کردیکه احساس خطر م دیوید

 .مینشده بهتره به راهمون ادامه بد ریتا د -

زنگ  نیشده بود و ا یبیعج زیمتوجه چ دیویدادامه دادند.  یشرویبه پ یحرف همگ نیاز ا بعد

به  یدر باطن اعتماد یبودند؛ ول یمیصم یلیبا بابک و سارا خ نکهینبود. با ا شیب یخطر

 !ستندین ینیبشیپقابل وقتچیه والهایها نداشت. هآشامخون

 ینی. سکوت سنگافزودیم شیلحظه بر سرمابهاطرافشان را پر کرده بود و لحظه یسرد یهوا

به  ییبود و نجوا افتهی انیها پابه شروع مکالمه نداشت. زمزمه یاعالقه کسچیفرما بود و هحکم

 .دیرسیگوش نم

 ثابت در حال حرکت بودند. یهابه اطرافشان با قدم یتوجه چیبدون ه ایو مار سایمل

 یت سپررا با سکو شیهاعادت نداشت لحظه گاهچیه سایشکل گرفت. مل دیویدر ذهن د یدیترد

را  دیبذر شک و ترد نشیو سکوت سنگ زدیداشت، حرف م نهیکه نفس در سـ*ـ ییکند و تا جا

 .کردیرشد م شتریدر ذهنش کاشته بود که با گذشت زمان ب

با نگاه متعجب  یول د؛یبا او سخن بگو یارا کنار زد تا چند کلمه ایشد. مار زیلبر دیویصبر د کاسه

 حواسش پرت شد. ست،یگرنیم شیروبابک که به روبه

کرده  جادیرا ا یمارمانند یهاکه دهانه غار دو تکه شده و داالن ییبودند. جا دهیرس یدوراه به

 بود، گفت: یانتظار سخت شاک نیبه چشمش نخورده بود. بابک که از ا یدوراه نیبود. تاکنون ا

 !ادیب انیر راس ییهرلحظه ممکنه بال م؟یبر دیکدوم طرف با ن؟یستادیخب پس چرا وا -

انداخت. در اعماق افکارش  شیرو شیبه صحنه پ یقیرا رها کرد و نگاه عم ایمار یبازوها دیوید

 بازگرداند. یواقع یایسارا او را به دن مانندهغیج یشناور بود که صدا

 !م؟یگم شد -

. با اصالً به صالحشان نبود لیآشام اصمنتظر گذاشتن دو خون ینداشت و از طرف یپاسخ دیوید

 سرش را خاراند و گفت:دستش پشت

 میو جداگانه دنبال اون مرد بگرد میراه. بهتره دو گروه بش نیاز ا سمیمطمئن ن -
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 گفت: یبا خونسرد کردیرا مرتب م راهنشیپ قهی کهیدرحال بابک

 .امیم سایرو با خودت ببر، منم با مل ایموافقم. سارا و مار -

 گفت: گشت،یها مجدا شدن از آن یابر یاکه به دنبال بهانه دیوید

. قدرت میایطرف م نیما از ا ن،یطرف برباشه! تو و سارا از اون یخوب شنهادینه، فکر نکنم پ -

 .کنهیجادوگرا در کنار هم کار م

 دیداالن ناپد یاهیدر س ایسام و مار سا،یهمراه مل دیویبدهد، د یبابک بتواند پاسخ نکهیاز ا قبل

 شدند.

 ه سارا گفت:رو ب بابک

 نبود؟! بیرفتارشون به نظرت عج -

 .زدنینمه مشکوک م هیچرا  -

بود،  یگرید زیچ یایباال انداخت و وارد داالن سمت چپ شد. احساس بابک گو یاشانه سارا

 . به دنبال سارا وارد داالن شد.کردیاو را آشفته م یافکار ییگو

. کردندیو نسبتاً سرد حرکت م کین تاردوشادوش هم در آن داال اطیو سارا محض احت بابک

آن داالن  یی. گوزدیخون م یمردمک چشمانشان به سرخ یکیدر تار دشانیارتقا د یبرا

به چشمشان  اهیس یهااز سنگ یتکرار یهاصحنه رفتندیم شیانتها نداشت و هرچه پ زیسحرآم

ابک و سارا شد. داالن به و باعث قوت قلب ب دیها تاباز پشت سنگ ینور نه. کم کم روزخوردیم

بابک و سارا را  یآشامناآشنا حس خون یافراد یپاها ی. صداشدیتر ختم مبزرگ طیمح کی

 سایسام و مل د،یویخانواده د یآشنا یهاها به سالن چهرهزمان با ورود آن*ک کرد. همـیتحـر

 شد. دهید

 یگذاشت؛ ول شیکوت پا پشکستن س یشدند. سارا در پ رهیخ گریکدیبا تعجب به  یمدت یبرا

ها بسته شد و به داالن یتوجه همگان را جلب کرد. به دنبال صدا، خروج بیعج ییناگهان صدا

 در آن وجود نداشت. یشکاف گاهچیه ییساده در آمد، گو وارید کیشکل 

 یباال آورد. با زمزمه ورد اشنهیگرد کرد. دستانش را تا مقابل سـ*ـعقب یحرف چیبدون ه سایمل

 شتریاش بشد و هرلحظه اندازه انیشعله از داخل دستانش نما یسرخ سا،یمل دهیکش یهالب ریز
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 یبه محل اصابت و آزاد یحالهمه با خوش وار،ی. با پرتاب گلوله آتش و برخورد آن به دشدیم

 نشد. جادیا واریدر سطح د یرییتغ چیه یدر کمال ناباور یشدند؛ ول رهیخ شدیحاصل م

. کردندیاز آن زندان سرد داخل غار را کاوش م ییرها یبرا یبودند و به دنبال راه سردرگم همه

 زد و گفت: واریبه د یمشت یبابک با کالفگ

 تنهاست. رونیاون ب انیرا م؛یبر رونیب نجایاز ا دیشده با یهرجور -

 رو به بابک کرد و گفت: ایمار

 برسه. اقوتیه قبل از ما دستشون ب میبذار دی. نبامیعجله کن دیبا -

 اضطراب و تعجبش بود گفت: جهیآرام که نت یادیبا فر داد،یبه جستجو ادامه م کهیدرحال بابک

. میریجلوشون رو بگ دیدستشون بهش برسه. هرطور که شده با میبذار دیسرخ؟ نبا اقوتی -

 !ا؟یمار یچرا زودتر نگفت

 .ادیدستمون برنماز  یاالنش هم کار نی؟همیکن کاریچ یخواستیم گفتمیم -

 گفت: وارید یرو یمدت خاموش بود به حرف آمد و با اشاره به حکاک نیکه در تمام ا سام

 نوشته. یزیچ هی نجایا -

دهنده راهنما و نشان کردیکه سام به آن اشاره م یاجمع شدند. نوشته واریاطراف د یهمگ

 شته ناخوانا بود.از نو یها بخشرسوب سنگ لیناشناس بود که به دل یدستورالعمل

از نور قرمز  ییهامانند دستش هاله. با حرکت موجستادیا بهیرا کنار زد و مقابل کت هیبق دیوید

 به حالت اولش برگشت. بهیپلک رو هم گذاشتن نوشته کت کیاطراف چشمانش جمع شدند و در 

 قت،یحق این کتما ،یفداکار ای رینبودن، تزو ایهستند؛ بودن  یکه طالب آزاد یکسان یبرا -

 است. ییرها یبرا یاانتقام. انتخاب بهانه ایگذشت 

 .کردیبود که ذهن خواننده را مشغول م ییمعما ینوشته حاو یمحتوا

پاسخ  افتنی ریگفتن نداشت. افکارشان درگ یبرا یحرف ی. کسکردندینگاه م گریکدیبه  همه

د که از انتظار و سکوت احساس بو یبود. سارا تنها کس وارید یشده روحک یمعما یبرا حیصح

 . سکوت حاکم بر جو را شکست و گفت:کردیم یکالفگ

 !ن؟یتون ساکتنداره؟! چرا همه ینظر یکس -
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در ذهنشان مجسم  یپاسخ چیانداخت. ه نییو سرش را پا دیکش شیدر موها یدست بابک

 .شدینم

 اطرافش نداشت. یهابه مکالمه یشده بود و توجه رهیمتفکر به نوشته خ یبا نگاه دیوید

ها دور شد. بابک به و فکر کردن خسته شده بود، جمع را ترک کرد و از آن ستادنیکه از ا سارا

. تمام حواسش ستین یراض چیه ده،یچیناگوار و پ تیوضع نیداده بود و معلوم بود از ا هیتک وارید

هرلحظه  نجایافتادن در ا ریبا گ نکهیسرخ بود. فکر ا اقوتی افتنیبه دنبال نجات برادر کوچکتر و 

مملو از  ی. سرش را بلند کرد و نگاهدادیآزارش م شد،یسرخ کمتر م اقوتیبه  یابیشانس دست

سکوت  یپاسخ معما همگ افتنی یاضطراب و وحشت به جمع متفکر مقابلش انداخت که برا

ضور نداشت. ! سارا در آن جمع حستیخودش ن یدر جا یزیمتوجه شد چ یکرده بودند؛ ول اریاخت

 زد: ادیجدا شد و فر واریبابک از د

 ؟ییسارا! سارا کجا -

 گفت: یبا نگران ایبه اطراف نگاه کردند. مار یبابک حواس همه را پرت کرد و همگ ادیفر

 بود! سارا! جانیهم شیپ قهیسارا کوش؟ چند دق -

غار برخورد  یهاوارهیبه د یادیبلند اسم سارا رو صدا زدند. صدا با سرعت ز یبا صدا یهمگ

 نشد. دهیها شنآن یصدا یبرا یپاسخ چیه یول شد؛یو از هرطرف منعکس م کردیم

آمد.  دیپرسش در ذهنش پد یمناسب برا یحل کردن معما بود، جواب ریکه هنوز هم درگ دیوید

 ییبا صدا دیویها مشغول جستجو و صدا زدن سارا بودند. دهمه آن یکرد؛ ول انشیبه اطراف ینگاه

 ها بشنوند گفت:که همه آن یرسا و بلند جور

 ،ی. فداکارمیرو انتخاب کن یکیدسته کلمات گفته شده  نیاز ب دیکردم. با دایجواب معما رو پ -

 ما هستن. یجواب معما نایا قتیگذشت و حق

 زد و گفت: یانعره دیویطرف دکردن سارا بود، به دایپ یکه تمام تالشش برا بابک

 .نیدن به چند تا نوشته مزخرف، دنبال خواهرم بگردفکر کر یبه جا -

که  دیوی. دشدیاز او سلب م اریکنترل و اخت کردیخودش نبود. هربار که خشم بر او غلبه م دست

 به ادامه داد: متیکامل داشت با مال یدوستش آگاه یوخواز خلق
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 ست،ین یبیعج زیمعما آشکار شد. گم شدنه سارا چ قتیحق ن،ی! گوش کنجاستنینکته هم -

 شدنه سارا همون نبودنه. دیامتحانه. ناپد هیفقط 

 دیویاز سخنان د یاکلمه ی. بابک که حتدادندیگوش م دیوید بیعج یهابا تعجب به حرف همه

ندهد و خودش دنبال سارا بگردد. راهش  یتیاهم یجادوگر یهاکرد بر حقه یبود، سع دهیرا نفهم

و رشته محبت  یمیکه از رابـ ـطه صم دیویدلبندش به راه افتاد. د خواهر افتنی یرا کج کرد و برا

 کرد توجه بابک را جلب کند. یسارا و بابک آگاه بود، سع نیب یناگسستن

صورت  نیدر ا یریگم شدنه سارا رو بپذ دی. بایگذشت کن دیتو با نیلحظه صبر کن. بب هیبابک  -

 ن!به حرفام گوش ک کنمی. خواهش مشهیم لیمعما تکم

به حرکتش  دیوید یبه هشدارها توجهیب یگوش سپرد؛ ول دیوید یهابه حرف یاچند لحظه بابک

شده بود،  جادیها و بابک اآن نیکه ب یاادامه داد. حال همه، به دور شدن بابک و فاصله

 .ستنینگریم

و همه را به تکاپ گر،یکدیها به برخورد سنگ یشدن صدا دهیو سقف غار و شن نیزم لرزش

ها دوباره کمک به آن یهراسان دوستانش انداخت و برا یهابه چهره یواداشت. بابک نگاه

 گفت: زد،یسام را چنگ م یمحکم بازو کهیحالخودش را به سام چسباند و در سایبرگشت. مل

 .افتهیداره م یچه اتفاق ه؟یچ گهید نیا -

بودند. در مقابل چشمان  یحل مناسباهو دنبال پاسخ و ر ستندینگریم گریکدیوواج به هاج یهمگ

داخل غار شد. آب هماننده  ادیبا فشار ز یآب قو انیها شکافته شدند و جرزده همه، سنگبهت

 ادهایفر یآب صدا انیفاصله انداخت. جر هیبابک و بق نهیو مواج وارده غار شد و ب نیسهمگ یلیس

 .کردیرا در خود خفه م

نامفهوم بود؛  شیبه نام مرگ برا یمفهوم نکهیرار داشت. با اق یمرگ و زندگ یدر دوراه بابک

. آب همچنان شدیمعنا م شیتر از مرگ برااش هزاران بار تلخاز دست دادن افراد مورد عالقه یول

بود،  هانتخاب آماده نکرد یغار را تصاحب کرده بود. بابک هنوز خود را برا یجاو همه شدیوارد م

از  ای زدیکردنه خواهرش دست به جستجو م دایپ یو برا کردیک مدوستانش را تر دیبا ای

 کرد. ینجات دوستانش تالش م یو برا دادیبه خرج م یخودگذشتگ
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کلمه منتخب معما بود و  یپرنور روشن شد. فداکار یکلمه در ذهنش همانند چراغ نی! ایفداکار

بود و هرلحظه خود  دهیابک رسب یزانوها یداشت. آب تا باال یبه فداکار ازیحل شدنش ن یبرا

 .دیکشیرا باالتر م

ماهر وارد آب شد و با حرکات هماهنگ  یهمانند غواص یاز شنا کردن متنفر بود؛ ول نکهیبا ا بابک

 آب به جلو راند. انیو منظمش خود را در جر

ان االمکبودند تا حد شانیرویحداکثر ن یآورحلقه و جمع جادیدر ا یآن طرف، جادوگران سع در

 کرد؛یوپنجه نرم مآب دست یقو انی. بابک هنوز در با جرابندینجات خود ب یبرا یبتوانند راه

 کنور درون آب، باب یقدرت بازووان بابک بر امواج آب غلبه کرد. با مشاهده انکسار پرتوها یول

خودش  افزود. یدر وجودش باز شد و بر قدرت بازوها دیاز ام یاسمت منبع نور برگشت. روزنهبه

وپا از آب دست رونیب یو همانند ماه کردندیشان تقال مهمه کهیرو به جادوگرها رساند، درحال

با باز  کهی. بابک درحالآمدیباالتر م شدیم یگردن بود و هرچه زمان سپر ری. آب تا ززدندیم

 گفت: شد،یآب واردش م یشدن دهانش هربار مقدار

 .نیایدنبالم ب -

 ییبه دنبال بابک شنا کردند و سرانجام با عبور از شکاف خود را در راهرو یبدون معطل همه

گرم و  یبا نگاه دیویبه نفس زدن افتاده بودند. د یو همگ دیچکیقطره از بدن م. آب قطرهافتندی

 یطرف جسدبه یهمگ سایکوتاه مل غینجاتشان تشکر کرد. با ج یمهربان از بابک برا یلبخند

بلند شد و خود را کنار بدن  عیشدند. بابک سر رهیها فاصله نداشت، خبا آن شتریقدم ب چندکه 

 سارا رساند. تحرکیب

 چقده نگرانت شدم. یدونیم ؟یسارا حالت خوبه؟! کجا بود -

 جا از جا بلند شد و با کف دستش فرق سرش را ماساژ داد.از همه خبریب سارا

 ؟یکجا رفت -

. شما نجامیافتادم، االن هم ا نیرفت و زم جیسرم گ هویکه  بگردم یزیچ یرفتم دنبال سوراخ -

 ن؟یآب سیچرا خ

 بلند شدن سارا کرد و گفت: یبرا یگاههیدستش را تک بابک
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 .کنمیم فیداستانش مفصله! حاال بعداً برات تعر -

و  اهیس ری. تصاودیو ترسناک از هر گوشه غار به گوش رس بیعج ییهابلند شدن سارا، زوزه با

 یاهیاز جنس غبار و س ییهاهیناشناس داشت. سا ینشان از وجود موجودات وارهاید یرو دیسف

خنده خرناس  یصدا صداکی کهیشدند. درحال انیمقابل چشمان همه نما ه،یکر یدر قالب اشکال

 .شدیهرلحظه به شمارشون اضافه م کردند،یخودشان ساطع م از یمانند

اطراف  ،ییجادو یهم با اجرا دیویو د ایبه خود گرفتند. مار یو سام بالفاصله حالت تدافع سایمل

کنند. بابک،  یریجلوگ هاهیسا یکننده ساختند تا از نفوذ ناگهانمحافظت یاهمه افراد حلقه

درونشان  یاهیو س هاهیاشکال زشت سا دنینداشت، با د یهراس یموجود چیکه از ه یآشامخون

 گفت: کرد،ینگاه م ایبه مار کهیبرد. درحال یترس پ یواقع یمعنا هب

 رو کشت؟ هیسا هی شهیم یاصالً چطور م؟یکن کاریچ دیبا-

 تنها راه کشتنشون در آوردن چشماشونه. -

 دیویو د ایکاه کردند. مارسخت و جان یهمه افراد خود را آماده نبرد ها،هیسا یناگهان ورشی با

هرلحظه حلقه  هاهیسا کهیداشتند، درحال زاین یشتریبه قدرت ب ینگه داشتن سپر محافظت یبرا

 تارا تحت پوشش خودشان قرار داده بودند  ایو مار دیوید سا،ی. سام و ملکردندیتر مرا تنگ

و  یاهیبودند و از درآوردن چشمان س ریشدت درگها وارد نشود. بابک و سارا هم بهبه آن یبیآس

از نفس افتادند  یهمگ ،یریدرگ یعد از مدت. ببردندیکردن کالبد وجودشان لـ*ـذت م جانیب

به  یدی. بابک که امشدندیوارد صحنه م یو قدرتمندتر شتریب یهاهیکه هرلحظه سا یدرحال

 گفت: داد،یم ایپارچه سنگ سبز را به مار کهیبرداشت و درحال زیخ ایطرف مارنداشت به اتنج

لطف در حق ما  نیا خوامی. ازتون منیکن دایسرخ رو پ اقوتیباهاش  یتونیکه م هیسنگ نیا -

 !دی. برمیجنگیو م میمونیم نجای. ما انیبکن

 .شهیشکسته م می. اگه برمیحلقه رو نگه داشت نیکه ا مییما یول -

نگه داشتنه حلقه استفاده  یاز من برا نیتونیداره. م اجیبه کمکتون احت انی. راکنمیخواهش م -

 .دیکن
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اجازه همسرش پارچه را از دست بابک گرفت و  افتیاخت و پس از دراند دیویبه د ینگاه ایمار

بابک  یساختند و وجود حلقه را به وجود جسمان یرا بر زبان جار یشدنشان ورد دیقبل از ناپد

 متصل کردند.

هنوز  انیاز غار تلپرت کردند. را رونیپس از لنگر کردن حلقه به قدرت بابک، به ب دیویو د ایمار

 ای. مارشدیم دهیشن انیرا یصدایب یهاناله ینگ به همان حالت قرار داشت. صداتخته س یباال

 حرکت کرد و به همسرش گفت: انیسمت رابه

هنوز نتونستن به اعماق وجودش رخنه کنن.  یدرونش رو بشنوم؛ ول یها هیسا ینجوا تونمیم -

 !میکمکش کن دیبا میبر نکهیقبل از ا دیوی. دشهیآشامخاطر قدرت خونفکر کنم به

گذاشت و  نیاش را بر زمزد و با تکان دادن سرش موافقتش را اعالم کرد. کوله یلبخند دیوید

 انداخت و گفت: انیبر گردن را لیاز عاج ف یگردنبند

 درونش نفوذ کنن. توننینم هاهیگردنبند سا نیا ی! با طلسم روکنمیرو م میسع-

 بذار منم کمکت کنم. -

گردنبند  یهارا بر زبان آوردند که موجب سرخ شدن کناره یت در دست هم ورددس دیویو د ایمار

دردسرساز به راهشان  اقوتی افتنی یراحت برا الیبا خ دیویو د ایشد. طلسم اجرا شد و مار

و سرعتشان را کم  شدیهوا و شدت کوالک افزوده م یبه سرد شتر،یب یشرویادامه دادند. با پ

 .کردیم

 یدیبه سف ینگاه ینمانده بود، با کالفگ یباق شیبرا یرمق کهینفس افتاد و درحال کم ازکم ایمار

 و گفت: کردیم شیروروبه ریمس

 !ستیمعلوم ن یزیبرف که چ همهنیا نی! بم؟یریم میکجا دار-

سرهم به گوش ها پشتنعره یشد. صدا دیویشدن جواب د دهیمانع از شن ینعره بلند یصدا

شد.  انیبزرگ نما ییخون و پاها یبه رنگ سرخ یبا بدن الجثهمیعظ یودموج بتیو ه دیرسیم

 :زدیم ادیفر کهیدرحال د،یدو ایسمت ماربه دیوید

 باشه. یتیمواظب باش! فکر کنم  -
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برف در هوا  یهامتوقف شد. دانه زیچناگهان همه د،یویو د ایسمت ماربه یتیباال آمدن مشت  با

چشمانشان رو گشودند  دیویو د ای. ماردیرسیوز کوالک به گوش نمس یصدا گریمعلق ماندند و د

 سر خود مشاهده کردند. یرا باال یتیحرکت  یو دست بزرگ و ب

کردند.  تررهیبنفش و سرخ چهره آسمان را ت یاز دل آسمان ساطع شد و پرتوها کنندهرهیخ ینور

 دنیاز د ایو مار دیویگشت. د داریانوار پد انیهمراه غرش آسمان از م ییبزرگ و دشنا بتیه

 یو حت ایمار د،یویشدن الماسو د کیشده بودند. با نزد خکوبیم نیصحنه ظهور الماسو بر زم

 کردند. میمقابل عظمت ترسناکش تعظ رد یتی

 اریبس دیهست شیکه در جستجو یزیشما را دارم. چ یاریزئوس، حکم  انیخدا یاز جانب خدا -

است.  دهیآرم بایز یموجود ،ییوالیچرا که درون هر ه دیاک نترنسترسن یوالهایاست. از ه کینزد

 مأمور محافظت از شماست. یتیبه فرمان من 

 دیرنگ و از نظر ناپدکم کمشد و چهره الماسو کم شتریسخنان الماسو، درخشش نورها ب انیپا با

آرام  یتیبود.  تادهافین یاتفاق وقتچیه ییبه حالت اول برگشت، گو زیچشد. با رفتن الماسو، همه

 گاهن دیویو د ایاشک درونشان جمع شده بود، به مار کهیگرفته بود و با چشمان درشت درحال

ها ذوب شد و از برف یقسمت ن،یو برخورد آن با زم یتیاز صورت  یقطره اشک دنی. با لغزکردیم

ا در آغـ*ـوش حال شد و خودش رنقشه از خوش دنیبا د ایآمد. مار دیپد نیزم یرو یانقشه

 وانیهمانند ح یتیدراز کرد.  یتیسمت جدا شد و دستش را به دیویاز د ایهمسرش رها کرد. مار

اش توسط دستان زد. با لمس پوزه یلبخند ایآرام و ساکت بود و با احساس محبت مار یخانگ

 .گذاشت یاز خود بر جا یامیوارد ذهن او شد و پ ایمار

 «شومیشما حاضر م یاری یصدا کردن اسمم برا با»

او در  ،یتی نیزد. با حرکت جسم سنگ یتیبر پوزه  یاسرش را تکان داد و بـ..وسـ..ـه ایمار

 شد. دیاعماق کوالک و برف ناپد

که در  یفرسا، به محلو طاقت یطوالن یادهرویبه راهشان ادامه دادند و پس از پ دیویو د ایمار

. خوردیبه چشم نم یزیچ خیجز برف و  یناباور در کمال یول دند؛ینقشه مشخص شده بود رس

 نشست و گفت: یشکلیسنگ گنبد یبه نفس زدن افتاده بود، رو یکه از فرط خستگ دیوید
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 !ستین یزیکه چ نجامیا -

 نیامواج ساطع شده که نشان از در کم یاطراف بود. ناگهان انرژ یبا دقت مشغول بررس ایمار

 برگشت و گفت: دیوید یسو*ک کرد. بهـیتحـررا  شیداشت. حس جادوگر یبودن خطر

 ...میرو قضاوت کن یزیاز ظاهر چ دیگفت؟! نبا یالماسو چ یدیمگه نشن -

 دیویآن نشسته بود با حرکتش د یرو دیویکه د یناتمام ماند. سنگ ایحرف مار ،یزیتحرک چ با

 یزیشدن چ دیو پد از وسط جدا شد یدر امتداد طول یارا به جلو پرتاب کرد. سنگ همانند پرده

حالت باز  نیبه هم گرید یها سنگدورتر از آن یاواداشت. در فاصله رتیها را به حدرخشان، آن

خود  دیویو د ایمار رتیاز آن جدا شد. در کمال ح یبلند یهاستون نیزم نیو با لرزش سهمگ دش

آتش زبانه  یاهکه از چشمانش شراره افتندی یبه عظمت کوه بزرگ یسنگ یرا در برابر غول

 .دیکشیم

با نعره بلند آن شروع به فرار  یبودند؛ ول والیه یدر شکوه و بزرگ رهیهمچنان خ ایو مار دیوید

. قلب دیکشیسر خود مبود، او را پشت دهیرا سفت چسب ایدست مار کهیدرحال دیویکردند. د

شده بود.  انزشیو استرس سبب سهل شدن گر جانیو ه دیتپیم نهیشدت در سـ*ـهردو به

 گفت: ایبه مار دیکشینفس م نیسنگ کهیلدرحا دیوید

 ؟یتوجه کن یخوایم نیباطن ا هیاالن به کجا -

. کردندیدراز دعوت م یاو را به سفر ،یافکار ای. گوستادیزدگان از حرکت اهمچون صاعقه ایمار

 .کردیم فیتعر شیبرا یشد که مادربزرگش در کودک یاافسانه ادآوریمرور خاطرات گذشته 

شرور در صدد کسب  یدزدان یها بود؛ ولجنبنده هیانسان و بق گریاری عتیافسانه، روح طب طبق

دل سنگ ییوالیهمانند ه عتیخارج کردند و از آن پس روح طب نهیقدرت قلب تپنده آن را از سـ*ـ

 .دیکوشیموجودات م ینابود یجو براانتقام یهاهمراه با شعله

نشانه  والیقلب ه یخال گاهیسمت جاسنگ سبز درخشان را از کوله خارج کرد و به سرعتبه ایمار

 یرویها نو سنگ ستادیاز حرکت باز ا والیها، هسنگ نیب یگرفت. با برخورد سنگ به مکان خال

شد و به دنبال  هاخیآتش سبب آب شدن  یها. شعلهختندیجاذبه خود را از دست داده و فرور

 گرفت. دنیبارغرش آسمان باران 
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 شدند. رهیمقابلشان خ بیآرام گرفت و هردو به صحنه عج د،یوید دیویدر آغـ*ـوش د ایمار

 خارج شد. ییبایز یشد و به دنبال آن پر دهیشن یآسمان ییها، صداتوده سنگ انیم از

 .دیبازگو کن دیدار یی! هر تقاضادیهست میابد نیمن از نفر انیشما ناج -

لب به  با،یدر برابر آن موجود ز یکوتاه میسرش جدا شد و پس از تعظاز آغـ*ـوش هم ایمار

 سخن گشود:

 نجایسرخ به ا اقوتیکردن  دایپ ی. برامیهست هاییحفاظت از روشنا یبرا انیخدا نیما منتخب -

 د؟یکمکمون کن نیتونی. ممیاومد

 ریش حلقه زد. تصوساطع شد و اطراف دستان دینور سف یادستانش را از هم باز کرد و هاله یپر

 دوباره به سخنانش ادامه داد: یسرخ در هاله نور مجسم شد و پر اقوتی

 دیبه آن با یابیدست یشده است و برا یدر سردابه خون مخف دیکه شما در طلبش هست یزیچ -

 .دیفاصله دارد قدم بگذار نجایکه چند قدم از ا یابه قلعه مخروبه

 .میاز شما ممنون -

 یهاشدن خون ختهیر ازمندین دیاکه شما انتخاب کرده ی!راهدیشود برگرد رید یلیخ نکهیقبل از -

 است. یادیز

 دیویطرف دکوتاه به یمیبا تعظ یبود و بدون توجه به حرف پر ریهشدارها س نیاز ا ایمار گوش

 حرکت کرد.

ها نشان ه آنکه او ب یبه آن سمت عتیمادر طب بارو،یز یاز آن پر یپس از خداحافظ دیویو د ایمار

 داده بود، شروع به حرکت کردند.

 یسراب ایگو یدیها نمانده بود که در ناامآن یبر پاها یرمق گریهوا افزوده شده بود و د یسرد بر

 !ستیاست و سراب ن یقیحق شانیهادهیکه د دندیدقت فهم یاما با کم دند؛یرا از دور د

به آن سو  شتریب یباره دهند و با سرعتدو یجان رمقشانیسست و ب یکردند تا به پاها یسع

از آن در آتش  یمیقصر مخروبه بود که ن کیدر مقابلشان  دند،یکه رس یحرکت کنند. هنگام

اطرافشان را  یفضا لشانیموبا یقوهکردند تا با چراغ یوارد شدند و سع اطیسوخته بود. با احت

 .دروشن کنن
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 یموز واناتیرا پر کرده بود، ح هاوارهیها و دنگو سوخته بود و خزه تمام س اهیس وارهاید تمام

رد  ایو مار دیوید یپاها ریاز ز یگاهو گـه دندیکشیمثل موش و مارمولک از اطراف سرک م

 .شدیم ایمار غیکه سبب ج شدندیم

سمت در رفت به دیوی. دکه درش قفل بود دندیرس یبه مکان نکهیحرکت خود ادامه دادند تا ا به

 !ینامرئ یاشهیمانند ش یزیشدن او به در شد؛ چ کیمانع از نزد یزیباز کند که چتا آن را 

 کرد و گفت: ایمسئله رو به مار نیا دنیبا د دیوید

 شد. کینزد شهیدر طلسم کار شده شده و نم نیا یرو -

 را در هم کرد و گفت: شیهاحرف اخم نیا دنیبا شن ایمار

 .نمیکنار ببکه طلسم کار گذاشتند؟ برو  یچ یعنی -

مانع از  یزیشود. چ کینتوانست به ان نزد دیویسمت در حرکت کرد؛ اما او هم همچون دبه ایمار

 .شدیها مآن یکینزد

 دستش را گرفت و گفت: کرد،یهمسرش را احساس م یکه کالفگ دیوید

 !میطلسم رو بشکن دیبا_

 شده بود و گفت: رهیباال رفته به همسرش خ یبا ابروان ایمار

 !؟یچطور -

 یرو به رو یرا کنار زد و در مقابل در قرار گرفت. کف هر دو دستش را به شکل عمود ایمار دیوید

از نور از سمت در ساتع  ینازک ریلب تکرار کرد که موجب شد که حر ریرا ز یآن قرار داد و ورد

 دهدر اجرا ش یکه بر رو ینبود جز طلسم یزیچ ریشده بود. آن حر ریبه آن حر رهیخ ایشود. مار

 بود و راه شکستنش!

سرعت به ایپخش شد. مار نیزم یبود، با گفتن آخر کلمه رو انیقدرتش رو به پا گریکه د دیوید

برداشت و  یآب یگذاشت، از داخل کوله بطر شیپاها یرفت و سرش را بر رو دیویسمت دبه

 .اوردیکرد تا او را به هوش ب یسع

 صورتش برداشت. یآب بر رو دنیاز پاش دست دیوید یهاتکان خوردن پلک با
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گفت و  یدر سرش آخ یبا احساس درد تیچند بار چشمانش را باز و بسته کرد و در نها دیوید

 :دینشست، فوراً پرس ایکه به کمک مار ی. هنگامندیکرد که بنش یسع

 ؟یبد صیاون طلسم رو تشخ یتونست -

 تکان داد و گفت: یسر ایمار

 شکستنش رو. یجه شدم، هم طلسم رو هم نحوهراحت متو التیآره، خ -

 نیدرست کردند و خود در مرکز ثقل ا رهیخود درآوردند و به شکل دا یچند شمع از کوله سپس

 یها نورلب زمزمه کردند. با شروع زمزه ریرا ز یرا گرفتند و ورد گریکدینشستند، دستان  رهیدا

ها بر قدرت و آن گرفتیها شدت مکه زمزمه . هر چقدرشدیساطع م رونیاز جانب در به ب ییطال

از نور رخ  یبیورد انفجار مه انیبا پا نکهیتا ا افتییم شیشدت نور افزا افزودندیخود م یصدا

 کرد. هوشیتر پرت و برا به چند متر عقب دیویو د ایداد که مار

 یسختکردند و بهخود را کسب  یاریکم هوشکم ایو مار دیویساعت د کیبه  کیاز گذشت نزد بعد

ها آن یوجود نداشت تا جلو یمانع گریسمت در قدم برداشتند. دو به ستادندیخود ا یپاها یبر رو

 .ردیرا بگ

. نور چراق دیدیشد که چشم، چشم را نم انینما یکیباز شد و داالن تنگ و تار یژیق یبا صدا در

نداشت تا  یو انعکاس شدیم یاالهچاهینور وارد س ییقوه را به داخل داالن انداختند؛ اما گو

 خلق کند. ییروشنا

 یبر رو شانیسمت داالن قدم برداشتند که با گذاشتن پابا گرفتن دست هم به ایو مار دیوید

و به سنگ دست  ستندیبا تعجب اطراف را نگر دیویو د ایاز آن ساطع شد! مار یپله، نور نیاول

 زدند.

 بعد از تماس سنگ به زبان آورد. ایبود که مار یسخن نیا «دیسف ستالیکر»

 یانهیدر م یبلند یکه سکو دندیرس یبه کمک هم از آن داالن گذشتند و به مکان دیویو د ایمار

سرخ درون آن قرار داشت و به  یاقوتیان بود که  یاز جنس طال بر رو یان قرار داشت و قفس

 بود. ریگچشم اطراف یو انعکاس درخشش در فضا دیدرخشیهرچه تمام م ییبایز
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 یو هنگام دندیکاویاطراف را م شانیهاسمت آن قدم برداشتند. با چشمآرام بهآرام ایو مار دیوید

به خود جرئت  یرخ نداد کم یکه اتفاق یتأمل کردند؛ اما هنگاه یکه مقابل آن قرار گرفتند اندک

 شانیپا ریز نیتند، ناگهان زمرا در دست گرف اقوتیدادند تا آن را لمس کنند؛ اما به محض آنکه 

. قصر رو به ختیریم نییبه پا هاوارهیسقف و د یشروع به لرزش کرد و خاک و خاشاک از رو

 نبود. یفرار یبود و جا یرانیو

نور  یدیاما در اوج ناام ست؛ین یندارد و راه نجات ییمکان کارا نیکه جادو در ا دانستندیم هاآن

را بر زبان اورد و از اوطلب کمک  یتیکرد. او در ذهنش نام  دنیتابشروع به  ایبر قلب مار دیام

 کرد!

ها را از ان سردابه ها ظاهر شد و آنسنگ زشیاز گردوخاک و ر یانبوه انیدرم یتیبعد  یاهیثان

 نجات داد.

*** 

 محافظ یمارال بانو بخش

 دیایار بود تا مارال بو امروز قر گذشتیم لیبا دن رشیگسخت و نفس ناتیهفته از تمر کی حدود

 آب را آموزش دهد. یرویاستفاده از کنترل ن یو نحوه

حاصل از  یآثار کبود ست؛یرفت و خود را نگر نهییسمت آمربوط به یاز حمام و انجام کارا بعد

 چیهیکرد که ب لینثار دن یبود. در دلش فحش انیدر صورت و بدنش نما روزیوشتم دضرب

 او است! که مارال دشمن بالفطره ییگو د،یجنگیم یمتیمال

سمت سالن حرکت خود مطمئن شد لچکش را بر سر گذاشت و به یافهیاز ظاهر و ق نکهیاز ا بعد

سوزان که در حال بحث  ادیو فر غیج یشد. صدا یبر لبانش جار حیمل یکرد، که ناخودآگاه لبخند

که چرا انقدر با سوزان احساس  دانستی. مارال خود هم نمدادیآمدنش را م دیبود نو لیبا دن

و  ینارنج یسوزان با اون موها .شناسدیاست که او را م یطوالن یهاانگار سال کند،یم یتراح

موضوعات لبخندش را  نیدر دل مارال جا باز کرده بود. فکر به هم یلب و دهان کوچکش، حساب

 کهیتکان خورد. او درحالخود  یسوزان در جا ادیکرد به محظ ورود به سالن با فر ترقیعم
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بود و  ستادهیا یدر ورود یروبهرا به کمرش زده بود و سرش را کچ کرده بود، رو شیهادست

 :گفتیم

هفته هست که  کیمنه، تو  ی! مارال امروز برایکه هستم نکن نیاز ا تروونهیبهتره منو د یدن -

 شدم؟ هان؟ نتونیمزاحم تمر اتراق کردم و نجای. مگه من اومدم ایکنیباهاش کار م یدار

و  دیرا خواهد شن ادشیفر یتکنون صدااما مطمئن بود که هم د؛یدیرا نم لیدن یچهره مارال

خواهر  یمبل نشست و به مجادله یزد. رو ینینمک یخنده د،یرا شن ادشیفر یکه صدا یهنگام

ه سوزان برگشت مارال ک یمبارزه شد. هنگام نیا روزیشد که در آخر هم سوزان پ رهیو برادر خ

 و گفت: دیکش یغیج د،یرا د

 !یکاه رینچ چه دختر آب زنچ ؟یگینم یچیو ه یینجایتو ا دهیورپر-

 گفت: کند،یو لچک را از سرش م رفتیسمت مارال مبه کهیدرحال سوزان

 .ادیمزاحم رو فرستادم بره تا شبم ن یکه پشه یدیراحت باش، د -

 یاکه حلقه یجور د،یبلند خند یمزاحم خوانده بود، با صدا یرا پشه لیبه لفظ سوزان که دن مارال

 اشک در چشمانش جمع گشت.

 کرد و گفت: ینازک یپشت چشم سوزان

 خنده؟!. جم کن خودت رو دختر! عروس هم انقدر خوششیا -

او را در  زی. سوزان ندیسوزان را به آغـ*ـوش کش زد،یکه در وجودش موج م یبا محبت مارال

هفته  کیدر عرض  کند؛یم یرا سپر یسخت طیکه مارال شرا دانستیغوشش نگه داشت، ما

 شده بود. رییدستخوش تغ اشیتمام زندگ

 مارال را از خودش جدا کرد و گفت: سوزان،

 کردنه. نیبسه! وقت تمر گهیحرف د خوب،لهیخ

گذاشت،  زیم یکرد و رورا پر از آب  یاسمت آشپزخانه رفت و کاسهخود برخاست و به یاز جا او

 . سوزان رو به مارال کرد و گفت:ستینگریمارال با تعجب به حرکات او م

. اول یانجام بد دیبعد از من تو هم با کنم،یم کاریمن چ نیخوب گوش کن و نگاه کن بب-

شروع  برهیو نیکه، ع یظرف رو تکون بدم جور نیآب داخل ا خوامیمن م نیبب دم،یم حیتوض
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 نیو تو هم یکنیم لکسیخودت و ر قهیکه تا چند دق نهیا یکنیکه م یکار نیکنه. اول ندیبه لرز

. حاال هر دو تا دست خودت رو یفرستیخودت رو به آب م یو انرژ یکنینگاه م ببه آ نیح

خودت  یانرژ طورنیو هم یدیظرف قرار م یهالبه یو کف هردو دست رو رو یکنیظرف م کینزد

 .یکه آب رو متالطم کن یکنیم یو سع یتفرسیرو به آب م

 .دیلرزیحرف آب متالطم شد و م نیا انیپا با

 یظرف جدا کرد و با چشمان یهاوارهیپس از متالطم کردن آب درون ظرف، دستش را از د سوزان

 وجوگر، به چشمان مارال نگاه کرد و گفت:جست

 .یرو انجام بد کارنیا ینتا تو هم بتو یکن نیتمر دیاول بود. حاال با نیتمر نیا-

 تکان داد و گفت: یسر مارال

 !ادیم یبه نظر کار سخت یول خوب،لهیاوم خ -

 کرد وگفت: یجار شیهابر لب یمهربان یلبخند سوزان

 !یمحافظ هست یتو بانو یناسالمت ر،یخودت رو دست کم نگ -

و لبخند  گرتیان حماکه چشم یحرف سوزان، مارال با شک به او نگاه کرد؛ اما هنگام نیا با

مارال عمل کند و  یهاکرد تا طبق گفته یو سع دیکش قینفس عم د،یاش را در او دکنندهگرمدل

انجام داد و سپس با  شنیلکسیبه اصالح ر ایکرد  هیآرامش را به خود هد قهیابتدا تا چند دق

 یآرام بود همانند موجاو همچون درون او که  یانرژ نیح نیمصمم به آب نگاه کرد که در ا یهنگا

ظرف قرار داد. بعد از  یسوزان بر رو یآرام به ظرف وارد شد. سپس دستان خود را طبق گفته

. مارال که هنوز باور نکرده بود توانسته آب را متالطم کند، آب درون ظرف متالطم شد هیچند ثان

سرخوشانه سر داد و  یاو خنده دیاز سر ذوق کش یغیبه سوزان نگاه کرد که سوزان ج زدهشوک

 :گفتیم نیح نیو در هم دیمارال را به آغـ*ـوش کش

 لی. اون دنیگرفت ادیبار گفتن  هیهستم من! با  یچه معلم یحال کرد یلیخداوک ،یحال کرد -

 ده؟یانقدر خوب بهت آموزش م

 نازک کرد و گفت: یبا خنده شانه باال انداخت و پشت چشم مارال
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با صورت قشنگم  نی. ببارهیحرص درم شیالیخیو با ب گهیفقط زور م ! اون داداش تو کهشیا -

 کرده؟ کاریچ

 وگفت: دیخند سوزان

 .میایو شب از خجالتش در م میکشینقشه م هیشد  یجورنیبر منکرش لعنت! حاال که ا -

 یاشهیصحبت و خنده سوزان با ظرف ش یحرف هردو شروع به خنده کردند. بعد از کل نیاز ا بعد

 نیدادن تمر حیتا هفتاد درصد آن را از آب پر کرده بود، نزد مارال برگشت و شروع به توض که

 دوم کرد.

و به پشت  میکنیها رو وارد آب مدست شن،یتیمد قهیمرحله بعد از ده تا پانزده دق نیا یتو -

 یانرژ که با نقاط یها رو به باال باشد. حاال مثل وقتکه کف دست یجور م،یچسپونیکف ظرف م

حرکت دادن  ییتوانا یزی. )تله کنمیدهیحرکت م ینزیرو تو تله ک یکف دست چرخ روان یکه تو

که مثل  مینیبیو م میکنیم تیسمت آب هدارو به ی.( انرژباشدیم یروان یتوسط انرژ ساماج

 .شهیآب متالطم م یطورنیاالن ا

 گفت: کرد،یسوزان نگاه م یبا تعجب به کارا مارال

 !ستمیبلد ن یزیمن اصالً تله ک یان، ولسوز -

 و گفت: دیحرف دستش را محکم به سرش کوب نیا دنیبا شن سوزان

تا  یکن ی. حاال بهتره سعدهیم ادیاشکال نداره، مامان که اومد بهت  یرفته بود؛ ول ادمی یلعنت -

 .یدوم رو انجام بد نیتمر

در بار  یزان گفته بود را تکرار کند؛ ولکه سو یکرد تا تمام مراحل یتکون داد و سع یسر مارال

شده بود که ناگهان چهار نفر در سالن ظاهر  دیناام گریکسب کند، د یتیموفق چیاول نتوانست ه

 شدند!

 ادیفر یسوزان با صدا نکهیتا ا ستندینگریم شانیروشیو مارال با تعجب به صحنه پ سوزان

 ت.ها شتافآن یاریبه خود آمد و به  ا،یمادرش، مار

که اکنون  ی. مارال با وحشتکردندیرا در آغـ*ـوش خود حمل م سایسام و مل د،یویو د ایمار

 ایسرعت خودش را از عالم رواما به کرد؛یها نگاه مسرتاسر وجودش را فرا گرفته بود، به آن
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خون و  دنیبود و از د یشجاع یپزشک یطرف آنان حرکت کرد. دانشجوو به دیکش رونیب

آنان بود.  تیوضع یکارش، بررس نیها رساند و اولآن نینداشت. خود را به بال یاهاهمو یزیخونر

 گفت: اینگران به مار یاآنان، ترس درونش چند برابر شد و با چهره میوخ تیبا مشاهده وضع

 ی! مردمک چشماشون هم به نور واکنششونیاریسطح هوش طورنیهم نه،ییپا یلیفشارشون خ -

 .مارستانیب مشونیببر دی. بادهینشون نم

 فقط سرش را تکان داد و گفت: ایمار

.سوزان! کنهیازشون درمان نم یدرد چیه مارستانی. اونا طلسم شدن. رفتن به بستین یازین-

 .اریها رو ببرو جعبه معجون

رفت و جعبه  دادیکه مادرش با انگشت اشاره نشان م یطرف محلبا تمام سرعت به سوزان

تلف کردن و  یبرا ی. وقت کافافتی بیعج یهاشده با طرح یکارمنبت یکمد معجون ها را در

 مادرش روانه شد. یتوجه به نقش و نگارها نداشت. جعبه را برداشت و به سو

معجون مورد نظر  ترعیشده بود تا هرچه سر رهیها خمعجون یرو زیر یهابا دقت به نوشته ایمار

 و گفت: دیکش رونیمحلول سبزرنگ را از جعبه ب یمحتو یاشهیجستجو، ش ی. بعد از مدتابدیرا ب

دو  دی. به هرکدوم باریسرشون رو باال بگ دیویکردم. د داشیبافت! پ می! معجونه ترمنهیهم -

 !شتریقطره داده بشه نه کمتر نه ب

سوزان  یوتاب براو درشت کار را با آب زیتمام گزارشات ر باًیتقر ایاز گذشت دو ساعت، مار پس

 نیها حضور دارند. ادر همان لحظه کردندیها احساس مکه آن یجور کرد،یم فیمارال تعرو 

کند. مشغول تجسم کاخ  فیتعر یکس ینکته مسائل را برابهبود که نکته ایمار یهااز خصلت یکی

سمت آن دو به یرشته کالم خود را گم کرد. همگ سایناله سام و مل یبود که ناگاه با صدا سوخته

در  یکاهخود را به دست آوردند؛ اما هنوز درد جان یاریکم هوشکم سایوم بردند. سام و ملهج

 دیویجگرسوز حاصل از دردشان، د ی. ناله.هاکردندیاحساس م شانیهامفاصل و استخوان هیناح

آغاز  ایها سفر خود را به عالم خواب و روآن گریبخش کرد و بار دآرامش قیمجبور به تزر ار

 .کردند
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طرف به شد،یم دهیتالطم و درخشش اشک چشمانش د کهیبلند شد، درحال شیاز جا مارال

 یبرا دانستیمارال را دل آزرده کرده بود. نم سایسام و مل میوخ تیآشپزخانه حرکت کرد. وضع

از گوشه چشمش به  یبسته بود. اشکخانواده مهربان و متحد دل نیبه ا ییچه ناراحت است! گو

مارال شده بود،  مدتیطوالن بتیو غ یو گونه او را تر کرد. سوزان که متوجه ناراحت دیلغز نییپا

 البیس زشیداشت از ر یسع کهیشده بود درحال رهیروانه آشپزخانه شد. مارال به ظرف آب خ

و او را به آرامش دعوت  دیمارال را به آغـ*ـوش کش یکند. سوزان با جهش یریجلوگ شیهااشک

 کرد و گفت:

 . آروم باش! آروم!زمیاشکال نداره عز -

هم، مانع از چرخش زبان سرپشت یهاهق. هقدیکش رونیخود را از آغـ*ـوش سوزان ب مارال

 داشت احساساتش را کنترل کند، گفت: یسع کهیدرحال فیضع یی. با صداشدیمارال در کامش م

 شه؟یحالشون خوب م یسوز -

 *ـگر!ـیزک و مهربونت بشم جمن قربونه دل نا ی. الهزمیآره عز -

را که مارال در طلبش بود به او داد. با چرخش سر، نگاهش به  ینانیگرم، اطم یبا لبخند سوزان

 ظرف آب افتاد و رو به مارال گفت:

 !رفتیم ادمیداشت  یوا -

 بود. انشیپایب رتیح یاینگرانش گو یمطلق به باال حرکت کرد. صدا یمارال در تعجب ابروان

 شده؟ یچ -

 کمکمون کنه. ادی! صبر کن به مامانم بگم بمایکردیم نیتمر میمثالً داشت -

 مظلوم گفت: یابالفاصله مچ دست سوزان را در دستش گرفت و با چهره مارال

براشون افتاده بود.  یمگه چه اتفاق یدیست. بذار استراحت کنه. نشننه، طفلک مامانت خسته -

 .کنمیم نیخودم تمر

 پر از محبت برگشت و دوباره مارال را در آغوشش مهمان کرد و گفت: ینگاهبا  سوزان

 !زمیعز یکنیکه درک م یمرس -
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سوزان بر گونه مارال قرار گرفت و باعث شد مارال احساس خجالت بکند. با خروج سوزان  لبان

 فیبود. حر ستادهیدر ظرف ساکن ا تکلفیبه آب انداخت که ب یاز آشپزخانه، مارال نگاه

از حس رقابت به  ختهیآم یتر شد و با نگاه. مردمک چشمانش تنگآمدیبه نظر م یسرسخت

و خشم کند. چشمانش را بست و چند بار  یاز ناراحت یکرد ذهنش را عار یشد. سع رهیظرف خ

 یسوزان دستانش را به کف ظرف چسباند و سع یهاانجام داد. طبق آموزش قیعم یدم و بازدم

 یبار نیرخ نداده است. اول یرییتغ چیمتوجه شد ه یکند. بعد از مدت هیا تخلخودش ر یکرد انرژ

 عزمش را جزم کرد. دوبارهپس  خورد؛ینبود که شکست م

به زانو در  اشییبایرا با ز یهر انسان توانستیکه م یبود. چشمان رهیبه ظرف خ زیت یچشمان

کالفه به حرکت  یده بود. با نگاهآورد. باز هم شکست خور رونی. دستانش را از ظرف باوردیب

جز  ییصدا چیشد. خانه در آرامش و سکوت فرو رفته بود و ه رهیخ گرید یمانند آب بارمواج

طعم  وقتچی. مارال دستانش را با حوله خشک کرد. هدیرسیبه گوش نم نشیسنگ یهانفس

ه بود. ابروان همچون نکرد یشانه خال ینیتمر چیبود و تا بحال از ه دهینچش گونهنیشکست را ا

جو  یزیترک برداشتن چ یبه ظرف آب نگاه کرد. صدا تیکمندش در هم گره خورد و با عصبان

ظرف آب در مقابل چشمانش  یمارال شدت گرفت و در کمال ناباور تیصبانداد. ع رییرا تغ طیمح

بود. سوزان  مانده رهیخ یامارال همچنان به نقطه یاز دوردست آمد؛ ول یکس یپا یخرد شد. صدا

سمت مارال رفت و صحنه به نیا دنیهردو با عجله خود را به مارال رساندند. سوزان با د ایو مار

 او را تکان داد:

 مارال! مارال! -

در گوش مارال  یبلندتر ی. سوزان با صدازدیپلک نم یحت داد،ینشان نم یواکنش چیه مارال

 ایپر از تعجب به سوزان و مار یرگ برگشتگان نگاهخورد و همانند از م ی. مارال تکاندیکش ادیفر

خردشده ظرف آب دوخته شد که حال هزاران قطعه مانند آن  یهاسمت تکهانداخت. نگاهش به

 و گفت: دیپخش شده بود. سوزان او را در آغـ*ـوش کش نیزم یرو

 مارال نگرانت شدم. حالت خوبه دختر؟! -
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 رفتیسمت اتاقش مبه کهیزان را پس زد و درحالسو یهنوز شوکه بود. در کمال سرد مارال

 گفت:

 خوبم! -

 یصحنه رفتن مارال شد. خواست تا دنبالش کند؛ ول یآلود محو تماشاغم یبا چشمان سوزان

 کار شد. نیمانع از ا ایمار

 بذار تنها باشه! -

 آخه مامان... یول -

 نجا؟یا نیکردیم کاریچ نیداشت -

که مارال  رمینصفه موند. خواسم از شما کمک بگ نیو تمر نیا اومدشم نکهیآب. تا ا نیتمر -

 نذاشت گفت بذار استراحت کنن.

 باهاش حرف بزنم. رمی. مامیرو جمع کن تا من ب نایا -

 ظرف شد. یهاخرده یآورآشپزخانه را به مقصد اتاق مارال ترک کرد و سوزان مشغول جمع ایمار

 :دیمارال را شن انیگر یبه در صدا دنیو بعد از کوب ستادیابه اتاق، مقابل در  دنیبا رس ایمار

 .نیتنهام بذار کنمیخواهش م -

 نه؟ ایحالت خوبه  نمیبب خوامی. مزمیباز کن عز -

مارال را به  ایشد. مار انیو چشمان باد کرده مارال نما زیانگدر باز شد و چهره غم یاز مدت بعد

 ایکند. بالخره مار یتا مارال احساساتش را خال ستادیطور اهمان یمدت یو برا دیآغـ*ـوش کش

 سکوت را شکست و گفت:

 دخترم؟ یکنیچرا خودت رو ناراحت م -

 .ختیبه هم ر یچهمه کردمیم نیشد!داشتم تمر یچ هوی دونمیجون نم ایمار -

 یادیتو قدرت ز ن،ی! ببنیهم ،یرو کنترل کن تتیعصبان ی. فقط نتونستزمینداره عز یاشکال -

 .میبد ادیبهت  نامونیتمر نیبا ا میدار ی. ما هم سعیاونا رو کنترل کن یریبگ ادی دیبا یول ؛یدار

 ؟یاگه نتونم چ -

 !یصدمه بزن انتیاطراف ایممکنه به خودت  -
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دستان مارال را از مقابل صورتش جدا  ایکردن. مار هیو شروع کرد به گر دیبغضش ترک گرید بار

 و گفت: دیرا باال کش اشینید. مارال بش رهیکرد و در چشمانش خ

. اجونیماجراها باشم مار نیاز ا یجزئ خوامیبزنم. من نم بیآس یبه کس خوامینه! من نم -

 سخته! یلیخ

 .میکه کمکت کن میینجاینگران نباش. ما ا -

 ممنونم! -

 ایت. ماربود که احساس کرد مادرش کنارش اس یبار نیپناه برد. اول ایبه آغـ*ـوش مار مارال

که در  ایخاطر بود. مار یمارال تسل یبرا نیداده بود و ا یاو را همانند دخترش در قلب خود جا

 مارال بود، گفت: یحال نوازش موها

 ادی ی. برامیکنیم نیبا هم تمر امیپاشو دست و صورتت رو بشور. بعدش هم آماده شو که م -

 .یبدون دیبا یادیز یزایچ یدروکنزیگرفتن ه

را که  ییغرق شد. به خاطر آورد روزها شیاهایدر رو یالحظه یآب به صورتش، برا دنیشپا با

 یاش با شادکه در کنار خانواده ییهاهیبزند. ثان یپس گرفتنشان حاضر بود دست به هرکار یبرا

 تنگ شده بود. شانی. دلش براشدیم یسپر یقهر و آشت ه،یو گر

آب از  یبا صدا ختهیآم دیویآواز د یاش خارج کرد. صداکودکانه یاهایآب مارال را از رو یصدا

که چند قدم با او فاصله  یرنگیصورت یرا با حوله نخ سشیزد و صورت خ ی. لبخندآمدیحمام م

 گرید یبار یحضور داشت و هرلحظه، برا سایسام و مل نیداشت، پاک کرد. سوزان در بال

 داد،یاپن آشپزخانه قرار م یمملو از آب رو یفظر کهیدرحال ای. مارکردیم یبررس را تشانیوضع

 گفت:

 .نجایا ایب زمیعز-

لحظات  یقفل شد و برا ایاش در نگاه مهربان مارنگاه آشپزخانه رفت. یطرف ورودبه مارال

نجات دوست  یکه برا دانستیمهربان م یشدند. او را همچون مادر رهیخ گریبه همد یکوتاه

 درست مثل خود او! کرد،ینم غیدر یکارچیدارانش از ه

 .یامتحان کن گهیبار د هی خوامیازت م -
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 !تونمی. نمشهینم -

 شتریبا تمرکز ب خوامی. ازت میریشکست رو بپذ یزود نیبه هم دی. نبایهنوز اول راه زمیعز -

 .یحرکت رو انجام بد نیا

بدون »:گفتیم شهیفکر کند. از شکست متنفر بود. مادرش هم تیکرد به موفق یسع مارال

چشمانش را بست و ذهنش را سرشار از آرامش کرد. استرس « .شهیحاصل نم یروزیشکست، پ

گرم شد. دستانش را درون ظرف دل ایبا لبخند گرم و چشمان مهربان مار یداشت؛ ول یادیز

. ستدی. صبر کرد تا آب از تالطم باکردیآب دستانش را نوازش م انندمقرار داد. رقـ*ـص مواج

 را به کار برد تا آب را کنترل کند. شیروین تمام

 نی. در آخرشدیم وسیکم داشت ما. کمخوردیاز لرزش به چشم نم یاثر یول گذشت؛یم یمدت

نشست و  شیهالب یرو یکم شروع کرد به تکان خوردن. لبخند گشادلحظات تالشش، آب کم

در حال استراحت هستند.  سایافتاد که سام و مل ادشی. تازه دیکش یاز سر شاد یغیناگاه ج

 زد و گفت: یلبخند ایدهانش گذاشت. مار یو دستش را رو شدسرخگون  شیهاگونه

 بعد. یبمونه برا شهیبق ه،یصبر الزمه. فعالً کاف یهرکار یگفتم! برا یدی.خوب بود! دنیآفر -

 مگه باز هم هست؟ ؟یچ یعنی -

 ست هنوز مونده.مرحله نیتریو اصل نی. مرحله سه و چهار که آخرزمیآره عز -

 م؟یدیخب چرا انجامش نم -

 !یتونیچون نم -

 رو که تونستم. نیآخه چرا؟ ا -

 ییهوی ستی. قرار نیاز دست داد یانرژ یلیو هم خ دیطول کش یلیبه زحمت! هم خ یآره ول -

 !یریبگ ادیرو  زیچهمه

 نییفت. سرش را پاسرتاسر وجود مارال را فراگر اسیو  یحرف احساس سرافکندگ نیا با

با  ایحس کرد. مار شیبازو یرا رو ایدست مار ینیانداخت و قصد ترک آشپزخانه را کرد. سنگ

 خاصش گفت: یهمان خونسرد
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هم  جاشنی. تا همستین یکار آسون یدروکنزی. هیریگیم ادیناراحت نباش، بالخره  زمیعز -

 ست.معرکه یکه اومد

 .رمیبگ ادیش رو دوست داشتم همه یول -

 .یکن نیتمر دیبا یول ؛یریگیم -

 آخه؟ یچطور -

 به زمان و مهارت داره. ازین یزیکنترله هرچ-

 قرار داد. د،یتپیآن م ریکه قلبش در ز ییمارال، جا نهیسـ*ـ یرا رو گرشیدست د ایمار

. یکن افتیدر یو ازش انرژ یریکن با آب انس بگ ی. سعیاحساس کن دیبا ،یفکر کن دینبا -

 تیکنترل رو تقو نیدوش آب ا ایبارون  ریآب، رفتن ز یبا گوش دادن به صدا یتونیوه معالبه

 .یکن

 ممنونم! -

 زا مهمان کرد.آرامش یگرم و آغوش یبه لبخند ایمار مارال،

. چشمانش را بسته کردیشده حواسش را پرت م یکاریبرخورد قطرات آب با کف کاش یصدا

در  شد،یاندیبه نظافت خود ب نکهیاز شتریمتمرکز کند. ب داشت روح سرگردانش را یبود و سع

کرده  هانیتمر نیو وقت خود را صرف ا یدو روز تمام انرژ یبود. برا یدروکنزیه نیحال تمر

حاصل نشده بود. چشمانش را باز کرد. کالفه بود. دوش آب را بست و خارج  یتیموفق یبود؛ ول

را با حوله  سووانشی. گدیرسیبه گوش م یپشت اطیحاز  انایو آر نیآر یخنده و شاد یشد. صدا

 .دیشدن در به گوش رس دهیکوب ی. صدادیرا پوش شیهاخشک کرد و لباس

 .شمیلحظه االن تموم م هی -

 ینگاه رمقیب یمتفکر، ول یباز شد و چهره خندان سوزان از پشتش ظاهر شد. مارال با چشمان در

 به حالت بشاش سوزان انداخت و گفت:

 حالت خوبه؟ یوزس -

 .کنهیباهاشون آدم رو سرحال م ی!بازهاهیخوب زهی. بچه داشتنم چیلیآره خ -
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از اتاق خارج شد و به  عیزد. سوزان حوله از کشو برداشت و سر یتکان داد و لبخند یسر مارال

 یو پسرش برا دیویبه شال نبود. د یازی. ندیکش رونیب شیخود را از انزوا زیدنبال او مارال ن

 ینگاه نیغمگ یمدت چند روز ترک کرده بودند. مارال با چشمانرفته خانه را به یتیانجام مأمور

در  ایبودند. مار دهیدر گوشه اتاق دراز کش یکرد که همچون مردگان سایبه اجساد سام و مل

 :دیپرس یزد. مارال با نگران یمارال لبخند تلخ دنیحضور داشت و با د نشانیبال

 ان؟یبه هوش ب خوانیم یدن؟ پس کهنوز خوب نش -

 .وندهیتا روحشون به جسمشون بپ برهیزمان م یزخماشون خوب شده، کم -

 یبود. صدا زاریب ییهاصحنه نیهمچ دنیانداخت و از آنجا دور شد. از د نییسرش را پا مارال

 به عقب برگردد گرید یباعث شد بار ایمار

 !یکرد رییشده دخترم؟ دو روزه تغ یچ -

 جون. ایمار یچیه -

 !یخوابینه م ،یخوریم یزی. نه چایکنیضعف م یبر شیپ یجورنی. اینتیتمر رهیهنوزم درگ -

 باشم. تونیدوست ندارم باعث سرافکندگ -

 کمکت کرد. دیبدم شا ادتی یزیچ هی خوامی. مامی. صبر کن بزمیعز هیچه حرف نیا -

شانه مارال  یرو یدست ای. مارکردیحرکت م سر اوهم پشت ایشد و مار منیوارد اتاق نش مارال

 و او را به نشستن دعوت کرد. دیکش

 م؟یکن کاریچ میخوایخب م -

 یکارچیه یتونیباشه نم ری. اگه ذهنت آشفته و درگیکمک کنم ذهنت رو آروم کن خوامیم -

 ؟یدیشن شنیتیدرمورد مد یزی. چیبکن

 خودمونه؟ وگائهیآره، همون  -

 ؟ی. بلدشنهیتیاز مد یامرحله وگایگف  شهیم -

 نرفتم. گید نیواسه هم رفت؛یم سر محوصله یچند بار تو کالساش شرکت کرده بودم؛ ول -

 نای. ادمیم ادتی. چند تا از ترفنداش رو میندار یما وقت کاف یول ه،یقیعم یلیبحث خ شنیتیمد -

 .یباش اجسام اطرافت کنترل داشته جهیبهتر رو ذهن و در نت کننیکمکت م
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 ادامه داد: ایزد و مار یجانیب یکننده لبخندگرمدل یهاحرف دنیبا شن مارال

تلف  یانرژ شنیباعث م نای. ایباش توجهیت ببه حواس پنجگانه دیبا یتمرکز کن نکهیا یبرا -

 .یکن

 چطور؟ یعنی -

 .یء هستخال هی. فکر کن تو یدست نزن یزیو به چ ینشنو یزیو چ یکن چشمات رو ببند یسع -

 جواب نداد. میرو که قبالً امتحان کرد نیا یول دایببخش ن؟یهم -

 بهتر! شتری. هرچقدر بیتکرار کن یتونیهست که م یورد هی کارنیبعد از ا -

 چه جالب! -

 ناماها. ایام اکادانتا -

 رو بگم چه برسه هرروز تکرارش کنم. نیا تونمینم یجورنیسخته! من هم یلیکه خ نیا ؟یچ -

همراه با  دیبا نوی. اهیو قلب یتمرکز ذهن شیافزا یمانترا برا نیمانترا. ا گنیم نای. به ایبتون دیبا -

 منظم و هماهنگ باشه. دیتنفس و ضربان قلبت با یعنی. یآرامش تکرار کن

 خدا بهم رحم کنه! -

رف طبا عرض پوزش به ایتلفن برگشتند. مار یطرف گوشباعث شد هردو به یزنگ گوش یصدا

را تکرار  بیشده بود و مدام ورد عج ریاز قبل درگ شتریتلفن رفت و جواب داد. مارال ذهنش ب

 اعتنایبلند سوزان را صدا زد. سوزان ب یمبل پرت و با صدا یرا رو یآشفته گوش ای. مارکردیم

 وارد شد و گفت: یبه عجله مادرش، در کمال خونسرد

 مامان؟ هیچ -

 رو به سوزان کرد و گفت: نوشت،یم یرا در تکه کاغذ ییزهایچتندتند  کهیدرحال ایمار

 .اریو ب ریرو بگ نایزودباش لباسات رو بپوش. برو ا -

 شده؟ یزیچ -

 .میعجله کن وقت ندار -

 باشه، باشه. -



 

 

90 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ن سها.

 یهجوم بردند. سع ایسمت مارو سوزان بودند، هردو به ایمار یوگوکه شاهد گفت انایو آر نیآر

ها آن یجواب رد داد؛ ول یبا تلخ ایها را همراه خود ببرد. مارقانع کنند تا سوزان آنرا  ایداشتند مار

ذوق  دنیبا د ال. مارکردندیو التماس م دادندینشان م یداریشان همچنان پابچگانه تیبا مظلوم

 گفت: ایها بلند شد و به مارو شوق آن

 من ببرمشون. یجون اگه اجازه بد ایمار -

 .ستیرفتن ن رونیاز ب یخبر ن،یرده. شمام بس کننه، الزم نک -

 .میگردیبرم یبزنن. زود یگشت هیدور و برا  نیهم برمیجون م ایمار -

شد جواب  تونیزی. اگه چوفتهیشماها ب یبرا یاتفاق خوامیهست، نم میوخ یبه حده کاف طیشرا -

 بدم؟! یپدر مادرتون رو چ

 یشونه. زودکه هفده ساله ستنیهم ن کیکوچ گهیتازه د ن گـ ـناه دارن.. بچهافتهینم یاتفاق -

 دارم هوا بخورم. ازین کمهی. منم میایم

در پشت نقاب خندانش،  یها اجازه داد؛ ولکوتاه آمد و به آن ایاصرار و التماس، مار یاز کل بعد

 .خوردیچهره آشفته و نگرانش به چشم م

. گشتیم رهیبر مارال چ یمانیم احساس پشکبود. کم ریشهر انکارناپذ یهاابانیخ یآشفتگ

 ی. نگاهبستیناگوار در تصوراتش نقش م یهااز اتفاق یوحشتناک ریفکرش مشغول بود و تصاو

که  یانداخت که با شوق فراوان مشغول قدم زدن بودند، درست همانند پرندگان انایو آر نیبه آر

بودند  ادهرویکه در پ یافراد یهاخنده و هالیعبور اتومب یتازه از قفس آزاد شده بودند. صدا

 چیه یآزاد نی. برخالف انتظارش اکشاندیو او را به اوج خشم م کردیحواس مارال را پرت م

به آرنجش  یزیبود. با برخورد چ انایو آر نیآر یاو نداشت و اکنون تمام تمرکزش رو یبرا یسود

 کهیممکن نبود. درحال یخصوصفرد ب صیتشخ ت،یآن جمع انیدر م یول برگرداند؛سرش را 

 مهیو سراس ستادیا یابرگشت تا به راهش ادامه دهد. لحظه د،یکشیخشم در چشمانش زبانه م

. دیوجور کرد و دوبود. خودش را جمع ستادهیقلبش از حرکت بازا یی. گوستیبه اطرافش نگر

اطرافش  طیبود. مح یباارزش زیچ افتنی یدر پ یی. گوشدیم دهیکش ینگاهش به هرگوشه و کنار

 یول د؛یدویبه هرسو م یا. به دنبال نشانهدیچرخیگردان در مقابل چشمانش م یریهمانند تصو



 

 

91 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ن سها.

اش آنجا بود. گمشده دی. شاستادیا یمیعظ یارهیاز هرگونه سرنخ! مقابل فروشگاه زنج یعار

! انایو آر نیآر ند؛آوریرا بر زبان م یو کلمات دیدویاسب م انندهم یداخل فروشگاه شد. با قدرت

جلب شد.  زدیم ادیبار فراشک یو با چشمان دیجهیکه مثل آهو م یسمت دخترکتوجه همه به

مارال  شتریب یشرویرا سپر کرد و مانع از پ اشنهیسـ*ـ کلیهو خوش یشلوار مشکبا کت یمرد

 شد.

 کمکتون کنم؟ تونمیخانوم م دیببخش -

 !کهیرتم گهیبرو کنار. گفتم برو کنار د -

 ن؟یهست یدنبال کس -

 نداره. عجله دارم برو کنار. یبه تو ربط -

 بکنه مجبورم حراست رو خبر کنم. دایوضع ادامه پ نیاگه ا -

به مرد  کردیرا در ذهن مجسم م ییوالیه ریکه تصو یو با چشمان دیرا باال کش اشینیب مارال

 کهیو از فروشگاه خارج شد. درحال کنترلش را از دست بدهد برگشت نکهینگاه کرد. قبل از ا

که  یزیتنها چ یول رد؛یتماس بگ انایداشت با آر یبود، سع ستادهیفروشگاه ا نیتریمقابل و

 خراش بوق بود.گوش یصدا دیشنیم

 زنگ بزنم. ایبه مار دیبود کردم. خودت کمکم کن. با یچه غلط نی! اایخدا -

 یکرد.ممکن بود برا مانشیتماس، پش نیب الحظه تصور عواق کی یدست به کار شد؛ ول عیسر

سرزنش شوند. کاسه چه کنم دستش گرفته بود که توجهش  انایو آر نیها آراشتباه مارال، مدت

 یاو چهره فیکث ییهاو لباس یبلند و خاکستر یهاشیبا ر یکهنسال جلب شد. مرد یبه مرد

 طرف مرد هجوم برد.سرعت بهدر دست داشت. مارال به ییطال یبندکه دست دهیژول

 ؟یرو از کجا آورد نیا یآها -

 افتاده بود. نیرو زم جانیهم -

 دروغ نگو، بگو کجان؟ -

 . خدا دروغگوها رو دوست نداره.گمیدروغ نم -
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بارش  نی. اولدیکوب واریرا گرفت و او را به د اشقهیشد.  یعصبان شتریاز طرز گفتار مرد ب مارال

 .دادیودش نشان ماز خ یخشونت نینبود که همچن

 ؟یکرد کاریبگو باهاشون چ ؟یگیوپرت مچرا چرت -

 !دمی! ددمید -

 رو؟ یچ -

 رفت! هویاومد،  هویمرد اومد بردنشون.  هی -

 کجا بردشون؟ ؟یک -

 !دمیمن د یول کنه؛یمن رو باور نم یچکیه -

 ؟یدید یلطفاً بگو چ -

 ...تمسین وونهی!من دستمین وونهی! من دستمین وونهیمن د -

 شیکه چند لحظه پ ی. مرددیشنیکلمات را م نهمی تکرار الش،ٔ  فقط در پاسخ به سو مارال

 سرش ظاهر شد و گفت:راهش را سد کرده بود، پشت

 کردن؟ جادیا یخانوم براتون مزاحمت دیببخش -

از  احمقانه ییهاتر رفت. مرد با تکرار همان جمالت و خندهرا رها کرد و عقب رمردیپ قهی مارال

 ها دور شد.آن

 . شما حالتون خوبه خانوم؟ستوونهیاون د -

 نه. -

 انداخت. انایبه دستبند آر ینگاه مارال

 خانوم! -

 ندارم. اجیگفتم که به کمکتون احت ه؟یها! چ -

 .دیبله، ببخش -

ا گوشه دستبند خورد. ب یااز مارال فاصله گرفت و وارد فروشگاه شد. نگاه مارال به لکه قهوه مرد

 نکهیحال از افروشگاه شد. خوش نیتریو یکیبه همان رنگ در نزد ییپا یدقت متوجه جا یکم

 رفت. بیطرف آن مرد غرکرده، دوباره وارد فروشگاه شد و به دایپ یسرنخ
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 .خوامیآقا، بابت رفتار نامناسبم عذر م دیببخش -

 !نیی. بفرماکنمیخواهش م -

 باشه؟! تونهیم یلکه چ نیا -

 گفت: یبررس یدستبند را به دست مرد داد و منتظر جواب او ماند. مرد بعد از کم مارال

 خاک رسه. نیا -

 خاک رس؟ -

 بله. -

 گردنبند رو لگدمال کرده بود. انا،یو آر نیبردن آر نیدر ح حتماً

 بشه؟ دایهست خاک رس پ ییجا نجایا -

 .کننیم لشینه تبدساختمون متروکه هست که دارن به گلخو هی ایکینزد نیبله هم -

 کجاست؟ قاًیدق نیبگ شهیم -

مرد نماند. با عجله از فروشگاه خارج شد و  یاز سو یبعد از گرفتن آدرس، منتظر جواب مارال

 .دیسمت محل مورد نظر دوبه

 نکهی. فکر اشدیاطراف پرتاب مبه شیو قطرات عرق از نوک موها دیدویسرعت هرچه تمام م با

 یدار. خود را امانتکردیمارال را آشفته و هراسان م د،یایسرشان ب ییهرلحظه ممکن است بال

 یکریپنتوانسته بود از آن دو محافظت کند. به دروازه غول الشیچون در خ پنداشت؛ینامطمئن م

. در چهارچوب کردیبرگ کاغذ به مکان پشت آن دروازه اشاره م یکه آدرس نوشته شده رو دیسر

 کارهمهیشد. ساختمان ن یوارد محوطه بزرگ یآرامد داشت. مارال بهوجو یدروازه، در کوچک

. ضربان قلب مارال هرلحظه کردیم ییخودنما دینور خورش یپرتوها یدر پهنا یاالجثهمیعظ

چون  رفت؛یم شیبه پ اطی. با احتکردیترس را حس م شیهانقطه عصببهو نقطه شدیم شتریب

مارال  انسال،یم یمرد یصدا دنیمارال باشد. با به گوش رس یبرا یفرد موردنظر ممکن بود خطر

 یبیآماده کرد. مرد قامت کج و چهره عج زیو گر بیو تعق دیمقابله با هرنوع تهد یخود را برا

 ناهنجارش گفت: یمبتال بود. مرد با صدا یخاص یماریببه  ایداشت. گو

 ؟یدار کاریچ نجایدخترم ا -
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 گم شدن! گردم؛ینبال دوتا بچه م. دنیسالم آقا. خسته نباش -

 .نیمطمئن باش ومده،ین یکس نجایا -

 ؟ینیاز کجا انقدر مطم -

 دخترجون. نهیمکانم. شغلم ا نیا داریمن چند سال باغبون و سرا -

 قائم شدن! نجایا طونایبزنم، بلکه ش یگشت هی نیالاقل بذار -

 .دییبله، بفرما -

حس  نیشوم بود و ا یخبر دبخشیکه نو یداشت؛ حس یبیدنبال مرد به راه افتاد. حس عج به

از گلخانه  یکه بخش دندیرس یتر. به محوطه پهنشدیاحساس م شتریشدن به مرد ب کیبا نزد

 یپرتوها ی. آب استخر راکد بود و حتخوردیبه چشم م یادر گوشه یدر آن واقع بود و استخر

سمت سطح آب را نداشتند. مرد به یهاهجلبک و سبز نیعبور از ب یید هم توانایقدرتمند خورش

که به سرش اصابت کرده  یامارال مواجه شد و با ضربه عیالعمل سربا عکس یول د؛یمارال چرخ

انداخت.  نیرا بر زم یفلز لهی.که میدرحال زد،ینفس مشتافت. مارال نفس یهوشیبود به عالم ب

ارواح سرگردان که  یشناخت یهاخصهاز شا یکیدشوار و سخت را انجام داده بود.  یکار ایگو

ها جسم انسان ریها با تسخبود. آن ریها به تسخمدت آموخته بود، عالقه آن نیا یمارال در ط

از حد روحشان، به  شیب تیبه علت ظرف یول کردند؛یم شانیاصل تیدر پنهان کردن هو یسع

. شدیم جادیدر جسمشان ا یکیزیف یهابیو ع رندیبگ یجا یآدم بددر کال توانستندینم یخوب

 حاصل کند. نانیمرد خفته وارد کرد تا از کارش اطم یبه پهلو یامارال با نوک کفش ضربه

 پدرجون. یکردیم یبهتر نقش باز دی. باستمی! من از اوناش نیکور خوند -

 انایو آر نیقلب آر یصدا نی*ک کرد. اـیمارال را تحـر یهادو قلب گوش یتپش متوال یصدا

شده بودند.  ریزنج گریکدیبه  کهیدرحال افت،یسمت صدا شتافت و آن دو را سالم . مارال بهبود

شد و آن دو را در آغـ*ـوش گرفت و  ریاشک شوق از چشمان پرمحبت و نگران مارال سراز

 گفت:

 تمومه. یچهمه گهی. دنجامیمن ا نینترس -
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 ختندیریبود. فقط اشک م دهید بیآس انگار قدرت تکلمشان زدند،ینم یحرف چیه انایو آر نیآر

 مارال گفت: رهای. با باز شدن زنجدندیکشیو مارال را در آغـ*ـوش م

 .میبر نجایاز ا دیبا نیزود باش -

زد و با تمام  غیجسم کج و معوج آن مرد ج دنیرا گرفت و دنبال خودش کشاند. با د انایآر دست

 شد،یخارج م شیمانند فرد که از اعماق گلوقدرت خودش را به عقب پرتاب کرد. خنده خرناس

 اهمتاسفانه از شانس بد آن یسمت گلخانه پناه برد؛ ول. مارال بهکردیها را دو چندان موحشت آن

 نی. مارال آرشدیم کیها نزدو تکرار خنده ترسناکش به آن یدر قفل شده بود. مرد با خونسرد

 کشاند و گفت: یارا به گوشه انایو آر

 ن،ی! بهم اعتماد داشته باشنی. من رو نگاه کنرسمی. حسابش رو ماناینکن آر هی. گرنیوم باشآر -

 !امیاز پسش برم

با مرد آماده شد. مقابل مرد  ییارویرو یحاصل کردن از احوال آن دو برا نانیبعد از اطم مارال

 ییهاکیور شد و از تکنسمت مرد حملهو او را به مبارزه دعوت کرد. مارال با تمام توان به ستادیا

بر  ای. گواشتند یادهیفا یتن به او آموزش داده بود، استفاده کرد؛ ولبهدر مبارزه تن لیکه دن

برخوردار بود. با پشت دست  ییماورا یروی. در عوض مرد از نکردیضربه وارد م یجانیجسم ب

فرود آمد.  نیزم یها رواز آن یادیبر صورت مارال وارد کرد و مارال با فاصله ز یمحکم یلیس

طعم خون خود  دنیبود. مارال با چش یجار شیهاصورتش زخم برداشته بود و خون بر لب

 یداشت مارال را برا یو سع شدیم ترکیو نزد کیشد. مرد همچنان به او نزد ترنیخشمگ

کند و مثل مرد متمرکز  یساقط کند. مارال تالش کرد تا خشم خود را بر رو یاز زندگ شهیهم

خارج شد، مرد را به عقب پرتاب و در  یکه از او به صورت هاله نور ییرعدآسا یانرژ شهیهم

. ستندینگریمرد م جانیبا تعجب به جسم ب انایو آر نیکرد. آر جادیا میعظ یکالبدش سوراخ

از نشست.  شیهابر لب یروزیرنگ حاصل از پشد. لبخند کم رهیبه مرد خ یمدت یبرا زیمارال ن

 ها حرکت کرد.سمت بچهجا برخاست و به
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بار ها متوجه خطر مرگآن غیج دنیکه با شن انایو آر نیسمت آردر حال حرکت به مارال

به خاکستر  لیور شده بود و در حال تبدبه جسد مرد انداخت که شعله یسرش شد. نگاهپشت

 ترسش چند برابر شد. یاهیس دنیبود. با د

 یینمامارال قدرت یبرا یخارج شده بود و حال نوبت او بود که کم فشیاز کالبد جسم ضع روح

 کند.

. دیرسینظر ممارال ناشناخته و نامفهوم به یکه برا کردیرسا و بلند تکرار م یرا با صدا یکلمات

 ها هجوم برد.سمت آنمانند بهبا حرکات موج یاهیس

سست و  یدر پاها گرید یجان سا،یسام و مل یهایمحافظت از امانت یراسخ مارال برا عزم

هجوم  یاهیسمت سنور در دست راستش به ییبه روشنا یاشدن هاله دیلرزانش شکل داد. با پد

 یدیمانند در دستش، امبردارد. با پرتاب شدن گلوله توده انیاز م دیسف یبرد تا آن را با جادو

 کند. لیتبد یدیآن را به ناام یاهیکه س دینکش یطول یروح در قلبش ظاهر شد؛ ول یبودنا یبرا

دوباره  وستنیپناه بردند و پس از بهم پ یگریسمت دبه اهشیس یهاشد و رگه یمتالش روح

دشمنش فراهم کرد  یرا برا یفرصت نیمارال به خطا رفته بود و ا ریصاحبشان را شکل دادند. ت

 یسودمند جهیباز هم نت ید؛ ولکر یسع گریبار د یور شود. مارال براتا با تمام قوا به مارال حمله

 بود. رایدشمنش نام اینشد، گو اصلح

 .افزودیم اشیو به نگران زدیتمرکز مارال را به هم م انایو آر نیآر یهاو ناله ادیفر یصدا

محافظ جمع  یبه دور گردن مارال حلقه زد. اشک در چشمان بانو رنگاهیس یاصورت رگهبه روح

تر که هرلحظه تنگ یااز گشودن حلقه فشی. دستان ضعکردیم یشده بود و احساس خفگ

 .کردیخود احساس م ینداشت و مرگ را در چند قدم یبه زندگ یدیام گریناتوان بود. د شد،یم

مارال  یبرا یرمق گریپرتاب کرد. د یامارال را به گوشه میعظ یحلقه بازتر شد و با چرخش ناگاه

تک شده بود و تک ینداشت. شلوارش پاره و لباسش خاک دنستایتوان ا ینمانده بود و حت یباق

 ییبود؛ دوقلوها انایو آر نیآر یاز همه نگران سالمت شتریب یول کرد؛یبدنش درد م یهااستخوان

 توانستینم گاهچیه افتادیم شانیبرا یها را به کام مرگ کشانده بود و اگر اتفاقکه مارال آن

 آن دو شد. یمتوال یاادهی. متوجه فردیخودش را ببخش
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 ایسمت آن دو در حال حرکت بود. گوکه به دیرا د یاهیبه باال انداخت و س ینگاه اریزحمت بس با

 بود. انایو آر نیروح صدمه رساندن به آر یهدف اصل

مرگ آن دو را تماشا کند و  توانستی. نمدیکشیم نیزم یو خودش را رو ختیریاشک م مارال

 فشیضع یآن دو بتوانند صدا کهیزد، طور ادیبلند فر یه نبود. مارال با صدااز او ساخت زین یکار

 را بشنوند.

 !نیفرار کن ن،ییبدو -

بودند  دواریکه ام ییجا دند؛یطرف استخر دودست خواهرش را در دست گرفت و هردو به نیآر

ظاهر  یاطهنامحدود داشت و هرلحظه در هرنق یروح نفس ییاما گو ابند؛یب یزیبتوانند راه گر

 .شدیم

کرد از  ی. چند بار سعرفتندی.پذیمرگشان را م دینداشتند و با یزیراه گر گرید انایو آر نیآر

 شانیرهایاز ت کدامچیهمانند مارال ه یبزرگ استفاده کنند؛ ول یهاپرتاب سنگ یقدرتشان برا

 یهاو خرناس دیجوشیبار مقرمز، خون ی*ندیبه هدف برخورد نکرد. چشمان روح، همانند نوش

 .کردیم جادیا شیهارا در وجود طعمه ترسآن 

*** 

 بخش مارال ادامه

بود و ترس  ستادهیا بختاهیکودکان س یقدم کیدر  یاهیبود. س ستادهیزمان از حرکت ا ییگو

 کدامچیه یول شد؛یم دهیو التماسشان هزاران بار شن ادیفر ی. صداکردیم لیرا به آنان تحم

را  شینداشت. بازوها ستادنیتوان ا گریشده بود و د یشدت زخم. بهگذاشتیل نمدر مارا یاثر

و پرده اشک  کردیچشمانش را احساس م یتا خودش را جلو ببرد. داغ دیکشیسخت م نیبر زم

 ینداشت و آن دو قرار بود قربان انایو آر نیبه نجات آر یدیام چیرا تار کرده بود. ه دگانشید

شده  یو تعادلش را از دست داد. صورتش خاک دیند. بالخره دستانش لرزمارال شو یخودخواه

دوباره گرفت.  یجان بازشمهیاستخر رها شده پر از آب راکد بود. چشمان ن سمتبهاش بود و نگاه

نداشت. مردمک  یشانس بود و امتحانش ضرر نیآخر گرید نیافتاد. ا انایمار یحرف ها ادیبه 

 یدیشد. جوشش آب درون استخر پنجره ام رهیبه سطح آب خ ادیز زشد و با تمرک زیچشمانش ر
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آب داخل استخر  دیکه کش یبلند ادیبلند کرد و با فر یسخت. سرش را بهدباز کر وسشیبه قلب ما

 یسمت مارال بود و برابه یاهیبار سبه فوران کرد. حال چشمان خون یهمانند فواره بزرگ

تر کرد مارال را روشن یخورده و خاکچهره زخم ید. لبخنددوقلوها قطع ش ادیفر یصدا یالحظه

 یبلند شد و چشمانش در نگاه وحش نیاز زم یسختگرفت. به شکل شیدر پاها میعظ ییرویو ن

 نیور شد. مارال انتظار همچسمت مارال حملهبه عیسر یبا حرکت یاهیگره خورد. س یاهیس

نداشت. چشمانش را بست و آماده  یینمارتقد ینا گریاش درا نداشت. تن خسته یالعملعکس

شکست را قبول کرده و دست از  یدر زندگ بار نیاول یشد تا طعم مرگ را احساس کند. برا

. حداقل دانستیموفق و بااراده م یهمچنان خود را دختر یبرداشته بود؛ ول ییرها یتالش برا

بگذارد و قدرت کنترل آب را بع سر را پشت گرید یلحظات عمرش توانسته بود امتحان نیدر آخر

خرناس  ینجات دوقلوها است. با صدا ی. او باور داشت که مرگش قهرمانانه و برااوردیدست ب

خود  یافکار قبل از مرگش از هم گسست. چشمانش را باز کرد و در فاصله چند قدم یوحشتناک

و  نیبه آر ینگاه چنگال بزرگ از جنس خاک به دام افتاده است. کیکه درون  دیرا د یاهیس

 انیکردند. در واقع ناجیم یخوانبسته نجمه یانداخت که دست در دست هم با چشمان انایآر

. مارال کردندیمارال استفاده م یبرا گرید یزندگ دیخر یمارال دوقلوها بودند که از قدرتشان برا

و نعره  خوردیم تابوچیانداخت که پ یاهیبه س یفشار داد، نگاه شیدستش را بر زخم پهلو

. کردیم یکار دیبا د،یآ رونیببتواند از هم شکافته شود و از آن قفس  یاهیس نکهی. قبل از ازدیم

طرف آب و لرزانش را به یدر وجودش نهاد. دست خاک میعظ یبه سرش خطور کرد و عزم یفکر

 رونیبه ب از استخر سر ییاز آب همانند اژدها یگرفت و تمام توانش تمرکز کرد. موج بزرگ

 یخال یاهیس یشان آب استخر بر روهمه رتیحرکت کرد. در مقابل ح یاهیطرف سگذاشت و به

خرناس  یاهیگل اندود شده بود. س کرشیبود و پ یرو به خاموش یاهیس نیشد. چشمان آتش

مارال  یلب ها یرو ینتوانست لبخند یکرد از هم جدا شود؛ ول یسع یو با حرکت دیکش یبلند

 ماً یمستق دیاز نور سف یشد. هالها رهیمقابلش خ یاهیبه س زیتمسخرآم یا نگاهنشست و ب

 نیدرون زم یاهیبه دور خود س یرا شکافت. با چرخش اشنهیشد و سـ*ـ کیشل یاهیسمت سبه

طرف به یحالبا خوش انایو آر نیگذاشت. آر یبه جا نیرا بر زم یعمقفرو رفت و چاله نسبتاً کم
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 ی. مارال هردوکردیها را دنبال مآلود آناشک یمارال با چشمان کهیدرحال مارال حرکت کردند،

 و گفت: دیبه آغـ*ـوش کش راها آن

 ها شما حالتون خوبه؟!شکرت! بچه ایخدا -

 شده فقط. یسرش زخم نیمن خوبم. آر -

 !؟ی! خوبن؟یآر -

 .ستین یزیآره خوبم، چ -

. درد دیبالید خودشان را نجات دهد به خودش متوانسته بو نکهی. از ادیکش یقینفس عم مارال

بتواند  نکهی. قبل از ادیور در خون دشده بود. دستش را برداشت و آن را غوطه شتریب شیپهلو

 خورد،یکه به گوشش م ییبسته شد. تنها صدا بازشمهیافتاد و چشمان ن نیبردارد بر زم یقدم

 ...زدندیمبود که نامش را صدا  انایو آر نیآر ادیفر یصدا

 آشام()بخش خون

 

چند  اشییو روشنا دیتابیشد. قرص ماه کامل م دهیشن نیماش یهاچرخ ستادنیترمز و ا یصدا

جاز  یقیموس یشد. صدا ادهیپ نیرا باال داد و از ماش شهیش انیاز قبل شده بود. را شتریبرابر ب

 یراه نیبه بار ب لیکه تبد یبه اطراف انداخت. ساختمان نوساز ی. نگاهشدیم دهیوضوح شنبه

در آن  ها،نیاز عبور ماش ریغبود که به ییزهایهم داشت، تنها چ نیبنزپمپ ستگاهیبودند و ا ردهک

 بود، جلوتر آمد و گفت: ستگاهیظاهر مسئول اکه به ی. فردشدیم دهیاطراف د

 ست؟از دستم ساخته یقربان. چه کمک ریخسالم، شبتون به -

سمت بار که به یطرف مرد پرتاب کرد و در حالرا به نیماش چیسوئ ع،یسر یبا حرکت انیرا

 گفت: رفت،یم

 .یدیم لیتحو یاریرو هم م چیسوئ ،یکنیباکش رو پر م -

متنوع  یهاقهیمتفاوت با سل یهاپر از آدم یطیباز شد و او خودش را در مح انیرا یبه رو درها

بار  یحس کند. متصد توانستیرا هم م شانیهاتپش قلب و حرکت خون در رگ ی. صداافتی

 استقبال کرد. یگرماز او به -رنگییخرما یقد کوتاه با موها یدختر-
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 ن؟یدار لیم ی. چیخوش اومد -

 اطراف. نیا انیخوب به عمل م یلیخ دمی. شنخوامیمعروفتون م یالهایاز تک یمن کم -

 باشه. -

 یرو یکوبیرقـ*ـص و پا ی. صدادیبخش یتخشکش را راح یگوارا، راه گلو یالیاز تک یشات

 یکم گرسنگ. کمکردیاش مو گرسنه فیهمه آدم، ضعآن نی. بودن بدیرسیسن، به گوش م

 طنتیشده بود و هر بار با ش انیجوان را یافهیبار، جذب ق یشد. متصد رهیبر او چ ریناپذانیپا

 نداشت. یخبر انیدر کالبد روح را دهیدبیساما آ رانگریو ییِوالیاز وجود ه یول کرد؛یمبه او نگاه 

 ارم؟یبراتون ب یزیچ تونمیم -

 نه، صبر کن. دستت رو بده به من. -

 دستم رو؟ -

 نزن. غینداره، ج یدرد چیآره دستت رو. ه -

 یجابه قیچندان عمنه یمچ دست دختر زخم یهمراهش بود، رو شهیکه هم ییبا چاقو انیرا

که مشغول  انی. رادندیغلتیم وانیداخل ل اقوت،ی یهاانند دانهمخون به یهاگذاشت. قطره

پر از تعجب و ترس دختر انداخت و با  یبه چهره یشاعرانه بود، نگاه یصحنه نیا یتماشا

 :تگرم گف یلبخند

 ه؟ی. اسمت چیبترس سین یازین -

 کارال. -

 .یزخمت رو ببند یتونیتموم شد، م گهیخب کارال د -

 یشد که صدا دنیجا کرد و مشغول نوشجابه یصندل یخودش را رو انی، رادورشدن دختر با

 شماره جواب داد: یتوجهش را جلب کرد. بعد از بررس ،یزنگ گوش

 سالم بابک. -

 بهت؟ زنمیدارم زنگ م یتو ه ییسالم. کجا -

 تو راه بودم. -

 ؟ینکرد دایپ یزیهنوز چ -
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 !یکنیمجبور م ییمن رو به چه کارا نیبنداره. ب یدوم خبر ءیاز وجود ش کسچینه. ه -

 .هاستفسانهابه اسم ققنوس فقط تو  یزیچ گنیکنه. م دایپ یزیسارا هم نتونسته چ -

 بتونه کمک کنه. دوارمی. اممیمیقد یاز دوستا یکیدنبال  رمیفعالً دارم م -

 ؟یاگه نشد چ -

وکاله کشتنش شال یبرا ماًیدروغ گفته و من مستق یاون جادوگر لعنت شهیوقت معلوم ماون -

 .کنمیم

 .یکن سکیر دیبچه و مادرش دست اوناست؛ نبا انی. راستین یفکر خوب -

 .رمیگیکردم تماس م دایپ یزی. چشهیداره خاموش م می. گوشدهیهنوز که کار به اونجا نکش -

 !میندار یادیفقط زودتر، وقت ز -

 خداحافظ. -

 رفت. در هم انیرا یشدن آهنگ، چهرهعوض با

 !ه؟یچه مزخرف گهید نیا -

 یهاو از آنجا خارج شد و دوباره به راه افتاد. چراغ دیرا سر کش وانشیل اتیمحتو ،یکالفگ با

 دوارتریبه مقصد ام دنیرس یرا برا انیو را شدیسر گذاشته مپشت یگریپس از د یکیاتوبان 

دوم  ءینها در تالش بودند تا شآ یبود. همه زونایآر التی. او در حال حرکت به سمت اکردیم

اشک »از  یزیچ کسچیه ایگو یوضع ناگوار خاتمه بدهند؛ ول نیکنند و هرچه زودتر به ا دایپ عمام

 یبرا یول ؛یدادن قدرت و جاودانگنشان یبود برا یاهمه افسانه ی. برادانستینم« ققنوس

 فراتر از افسانه بود. یزیچ ان،یرا یخانواده

شد؛  یجنوب یکایغرب آمر یوارد منطقه انیرا ،یطوالن ریمس کردنیچند روز ط بعد از باالخره

چند بار  انیدر آن محدوده واقع شده بود. را کا،یآمر االتیا نیاز بزرگتر زونایآر التیکه ا ییجا

 نیممکن بود آخر نیشد. ا کسینیو باالخره وارد شهر ف ستادیا یهواخور یبرا ریدر طول مس

پنج  یکه کرد، رزروکردن هتل یکار نیاشک ققنوس باشد. بعد از ورود اول کردندایپ یبرا سرنخ

 مرکز شهر بود. یکیستاره در نزد

 ، آماده بود.«جان»مالقات با دوستش  یبرا زیچهمه
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بود. وارد  هانیکردن ماشگذاشت که مسئول پارک یمرد اریرا در اخت چیشد و سوئ ادهیپ نیماش از

حرکت  شخوانیبه سمت پ انیوارد شدند. را شیهاها، همراه با ساکمهدنبالش خدهتل شد و به

 .۱۳۶کرد و کارت اتاقش را خواست؛ اتاق 

. آوردیوجد مرا به نندهیخاص آن، ب یمجلل و باشکوه داشت و جلوه اریبس یاندازچشم هتل،

اش شاهد لههزار سا نیچند یِاطراف، وارد آسانسور شد. در زندگ طیبه مح یتوجهیبا ب انیرا

هتل، در  نیا ییبایمختلف بود و ز یشهرها سیتأس یتر و حتباشکوه باتر،یز اریساخت اماکن بس

 یبرا انیوارد اتاق شد. را ان،یبود. درِ اتاق با کارت باز شد و خدمه قبل از را ارزشیب اهشنگ

. دیاناپه دراز کشک یدر نظر گرفت و بعد از رفتنشان، رو یانعام مناسب شیهاکنندگان ساکحمل

 یایرماو سرگ یبرا هانیا ی. در ابتدا، همهدیرسینظر متر از قبل بهخسته بود و ذهنش آشفته

بزند.  یآمدن کودکش، حاضر بود دست به هر کار ایسالم به دن یاکنون او در ازا ینبودند ول شیب

سرعت بابک، به یرهشما دنیبا د انیاظهار وجود کرد. را ز،یم یشهیش یرو یبا چرخش یگوش

 جواب داد:

 سالم برادر. -

 ؟یدی. رسانیسالم را -

 .نیوفتیآره تو هتلم. شما هم راه ب -

 مگه؟ یکرد دایپ یزیچ -

 بهتره. میبا هم باش ینه ول -

 .کشهیطول م امیب نیمن اگه بخوام با ماش -

 .کنمیم سیوررو راس یمقدمات یتو، من کارا دنینداره. حاال تا رس یاشکال -

 .فتمیباشه امشب راه م -

 یو به نما زدیاوقات هم پرده را کنار م ی. گاهزدیمشغول صحبت بود و طول اتاق را قدم م انیرا

 اش را کوتاه کند.مجبور شد مکالمه انیزنگ در، را دنی. با شنشدیم رهیخ رونیب

 دش رو برسونه.خو مای. در ضمن؛ به سارا بگو با هواپزنمیبابک من بعداً بهت زنگ م -

 ؟یندار یباشه. کار -
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 نه مراقب باش. -

 طور. نیتو هم هم -

بازکردن در،  یرا قطع و برا یگوش ،یبا کالفگ انی. راآمدیسرهم به صدا درمدر پشت زنگ

 یرنگارنگ یهابود. حوله ستادهیبا لباس مخصوص مقابل در ا یکرد. مرد یرا ط یمسافت کوتاه

 یخسته و عصبان یبه چهره یدست مرد قرار داشتند. مرد، نگاه یروشده بودند و  دهیهم چ یرو

 زدن:و شروع کرد به حرف داختان انیرا

 ن؟یالزم ندار یاگهید زی. چشتریب یقربان، حوله دییبفرما -

 جوون. یهاو دوتا از خدمه الیتک یبطر هیچرا،  -

 هتله! نجایاما ا دیببخش -

 دوتاشونم بلوند باشن. حاًیرجکه گفتم رو انجام بده. ت ییکارا -

 بله. -

پر غرور  یکار شد. لبخندبهلـ*ـذت او دست اکردنیمه یبرا ان،یرا ینفوذ ذهن ریتأثتحت مرد

 نقش بست. انیلب را یبر گوشه

و خودش را در  دیکش یقیوارد اتاق شد. نفس عم رون،یبخش بلـ*ـذت یرا باز کرد و هوا پنجره

مرکز شهر و  یروقرار داشت و درست روبه یجالب تیتاقش در موقعاز آرامش غرق کرد. ا یموج

 یریپذحس دل ان،یرا یبرا نیبود و ا یدنیو د یچراغان التیا نیا یهاآن بود. شب یشلوغ

و  بایز یصبرکردن، زنگ در به صدا درآمد. با بازشدن در، چهره یبعد از چند خرهداشت. باال

 انیدست رارا به یکه بطر یشم خورد. مرد در حالمعصوم دو دختر در لباس مخصوص، به چ

 گفت: داد،یم

 ن؟یندار یاگهیامر د -

 .ینه مرخص -

 .شهیسرو م گهید کمیناهار  -

 باشه. -
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ـناه و معصوم در  گـیب یمرد بست. دخترها یو در را به رو دیدخترها را داخل اتاق کش انیرا

معروف بود، شروع  یهامدل هیشب شتریرها که باز دخت یکی. دندیلرزیم انیدرنده را یمقابل خو

 زدن:کرد به حرف

 ؟یخوایم یاز ما چ -

 زم؟یعز هیهوم! اسمت چ -

 را پشت گوشش برد. شیو موها دیبه صورت همچون برف دخترک کش یدست انیرا

 ه؟یاسمت چ -

 .ولتایو -

 رو کاناپه. نیبرو بش -

رفت  یطرف دخترک بعدبود. به شیهابا طعمه کردنیماهر، در حال باز یایهمانند شکارچ انیرا

 ریز انیبود. را شتریب شیموها یغلظت طال یداشت ول ینسبت به دختر قبل یتررهیکه پوست ت

 شد. رهیدخترک را گرفت و در چشمانش خ یچانه

 اسمت؟ -

 .یروب -

 .یهست یتر از هر جواهرمن باارزش یجواهره و تو هم برا ینوع ی. روبیروب ه،یاسم خوب -

 یرو زیآمطنتیش یلبخند گر،یبه همد شیهادست دنیکرد و از دخترک دور شد. با مال یا خنده

 یاطبعش به چهرهو صورت شوخ میعوض شد. لبخند مال زیچنشست. ناگاه همه شیهالب

 یغرش انینداشت. را یخوب یمعنا نیتر بود و اسرخ یشد. چشمانش از هر خون لیترسناک تبد

 کرد و گفت:

 دخترا! با کدومتون شروع کنم؟ هیخب، وقت باز -

 

 لیتبد یخدمتکاران را به سرخ یهالباس یِدیخون، سف یهاو لخته دندیچکیخون م یهاقطره

امروزش بود که زنگ در به  یغذا ماندهیاز باق شیهاکردن دور لبدر حال پاک انیکرده بود. را

 سمت در رفت.و به دیرا سر کش یبطر یماندهته ز،یآمطنتیش یصدا درآمد. با لبخند
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به داخل اتاق انداخت  یولرز نگاهشد و سپس با ترس رهیخ انیرا نیخون یهابه لباس شخدمتیپ

به درون  انیعقب رفت. رابر اندامش افتاد و عقب یاخدمتکارها، لرزه روحیجسد ب دنیکه با د

 چشمان مرد زل زد و گفت:

 .یبترس سیالزم ن -

 ؟یقاتل معروفتو همون  -

 زیرو تم نجاهایا خوامیازت م ال؛یخیرو ب نایباشه! ا یقاتل چ یداره نظرت درباره یخب بستگ -

 .یببر نجایرو هم با خودت از ا نایا ،یکن

 ؟یکرد کاریباهاشون چ -

 باهاشون کردم! یبخشلـ*ـذت یلیخ یاوم، کارا -

 اشینفوذ ذهن کردیکه فکر م یدر حال انیسمت آسانسور رفت و رافاصله گرفت و به انیاز را مرد

 سرعت مقابل مرد ظاهر شد و گفت:کارساز نبوده، به

 کن؟ زیمگه نگفتم اونجا رو تم ؟یریم یکجا دار -

 خبر بدم. هایبه نظافتچ رمیم -

 .یکن زشونیالزم نکرده! ازت خواستم خودت تم -

 .ارمینظافت رو ب لیوسا نیپس بزار -

 برو. -

به  یاز سر راهش کنار رفت. نگاه کرد،یکه لرزش مرد را با لـ*ـذت تماشا م یلدر حا انیرا

 بود. دهیساعتش انداخت. وقت مالقات با دوستش جان رس

 یخاص یعالقه یابهت او را چند برابر کرده بود. به رنگ مشک ،یمشک یو کت چرم شرتیت

اتاق  نهیبار، خود را مقابل آ نیآخر یرا زد و برا نکشی. عدانستیم طانیداشت و آن را رنگ ش

سمت که به یدر حال انینظافت وارد اتاق شد. را لیکرد. در باز شد و مرد، همراه با وسا یبررس

 رو به مرد گفت: رفت،یدر م

 مثل اولش باشه. یچهمه گردم،یتا برم خوامیم -

 بله قربان. -
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 ؟یدیهم راه نده تو. فهم کسچیه -

 .دمیفهم -

داد  حیترج نیهم ینبود؛ برا یادیاز هتل خارج شد. تا محل قرار فاصله ز انیه راک دینکش یطول

 بیاو را تعق یتا کس کردیبود. دقت م اریزنگ و هوشبهبرود. در تمام طول راه، گوش ادهیپ یبا پا

 ابانیروان ب یهاهمانند شن ت،یجمع لیداشت و س یشلوغ یهاابانینکرده باشد. مرکز شهر خ

 .ماندندینمبند  کجای

 یو احساس خود را به کار انداخت. وقت ستادیبه محل مورد نظر ا دهینرس اط،یمحض احت انیرا

 دوباره به حرکتش ادامه داد. کند،ینم دشیتهد یمتوجه شد خطر

 یرا برا یمناسب یانداخت. جا یبه اطراف نگاه ،یلیاز ب یادنبال نشانهرا برداشت و به نکشیع

که از  یشهر به او امکان استتار، و قطار شهر ینقطه نیوآمدترد. پررفتقرار مشخص کرده بو

 .دادیبه او امکان فرار م گذشت،یآنجا م

اطراف مرکز شهر را احاطه کرده بودند و  یبزرگ یها و مراکز تجارکافه ،یارهیزنج یهافروشگاه

 .آمدندیشهر به حساب م یهامکان نیپردرآمدتر

وقت بود.  گرید یهیبه ساعتش انداخت. هنوز چند ثان یبود. نگاه زاریشدن باز معطل انیرا

سرش را برگرداند و متوجه حضور جان شد.  انیسر او را خطاب قرار داد که رااز پشت ییصدا

 شد. انیوبش با راشده و مشغول خوش قدمشیجان پ

 !یدوست من، چقد عوض شد -

 توام. ونیرو مد زمیچ. همهانیرا یلطف دار -

 ش؟ی. آوردیرو ادا کن نتیدِ دهیحاال هم وقتش رس -

 کنم. دایاز اشک ققنوس برات پ تونستمیبود که م یتمام اطالعات نیآره. ا -

 کنم؟ داشیپ تونمیممنونم. خب، کجا م -

 هست. یچتو پاکت همه -

 . حاال بگو.شیتو که خوند -
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جواب معمات  دمی. احتمال مکنهیم یجادوگر زندگ هیهست. اونجا  یپارک جنگل هی نجایا کینزد -

 اون باشه. شیپ

 ؟ی! مطمئنشهیکه روند کار من با احتمال درست نم یدونیم -

 کمکت کنه. تونهیم یول یبگم حتم تونمینم -

 کنه؟یم کاریچ یخب حاال جادوگره تو پارک جنگل -

 .کنهیکه اونجا گذاشتن مراقبت م ییوونایاز ح -

 مرموزشون! یراهوم! جادوگران و کا -

 آره. -

 شده؟ یزیچ لرزن؟یدستات چرا م ی. راستقیممنونم رف -

 فقط گرسنمه. کمی... کمی. ستین یزیها؟ نه نه چ -

 !دهیشکار؟ حال م میبر یخوایم -

 کرده. رییتغ کمیاوضاع  یول انیرا ینه. لطف دار -

 .یکن فیم تعرو تو هم واسه میبنوش یزیچ هیبار  میشده؟ بهتره بر یچ -

عقب اش انداخته بود را پس زد و عقبشانه یو دوستانه رو تیمیصم یکه از رو انیدست را جان،

 رفت.

 هم که ادا کردم. نمیبرم، د دیبا گهی. االن دکنمیم هیمن نامزد دارم و فقط از اون تغذ -

 . ممنونم بابت کمکت.یهر جور راحت قیباشه رف -

 . خداحافظ.کنمیخواهش م -

 !تنمیبیم -

به پاکت انداخت و  ی. نگاهکردیافکارش را کورتر م یکودکان، گره یهاطنتیخنده و ش یصدا

 شد. رهیخ شیروروبه یدوباره به منظره

 یبا سرووضع نامرتب از جلو یمشغول بود، فرد دیو سف اهیکودکان س یکه به تماشا طورهمان

 .کردی*ک مـیرا تحـر انیرا زیت یشامه یول دیرسینظر نمرد شد. آشنا به دگانشید
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 نیهم یشکار نداشت؛ برا یحوصله انیشد. را دیداد و ناپد انیرا لیتحو هیکر یلبخند مرد

چشم،  یاز گوشه یاکودکان ادامه داد. لحظه یباز یالعمل مرد، به تماشابه عکس توجهیب

 ود.نب یاز آن مرد خبر یپاکت افتاد. سرش را بلند کرد ول یخال ینگاهش به جا

 !یلعنت -

 یزدن، خود را مقابل مرد ظاهر کرد اما مرد با همهبرهمچشم کیبرخاست و در  انیرا

 .ستیکارش ن یچاره دنیدو دانستیکه م یبه فرار خود ادامه داد؛ در حال اش،یگستاخ

 یو کاسه شین یهادندان انی. راافتیو هوا  نیزم نیبر شانه مرد فرود آمد و او خود را ب یدست

 گفت: زدیوپا مکه دست یگذاشته بود. مرد در حال شیبارش را به نماچشمان خون

 ولم کن. ؟یخوایاز جونم م یچ -

 پاکت کجاست؟ -

 کدوم پاکت؟ -

 ندارم. یباز یاصالً حوصله ادیردش کن ب -

 ...یمن ن شیپ -

دست  یاثر کبود افتاد. نیزم یرو جانشیب کریمرد سخنش را به اتمام برساند، پ نکهیاز ا قبل

کردن نداشت؛ پس شروع کرد تلف یبرا یوقت انی. راشدیم دهید یخوبدور گردن مرد، به انیرا

 جسد. یبه بررس

 یبر تن داشت که با پرها یوحش انیاز جنس پوست نازک ماد ییو ردا بیعج ییهالباس

 یبود، در راستا انزیآو اشینیکه بر سوراخ ب یرنگییطال یهاشده بود. حلقه نیتزئ یاپرنده

 .زدیآفتاب برق م ییطال یپرتوها

توأم با  یآورد. لبخند رونیلباس مرد ب ریپاکت را از ز ق،یچندان دقنه ییوجوپس از جست انیرا

 یرا مرتب کرد ول شیهابلند شد و لباس نینقش بسته بود. از زم شیهالب یتمسخر و غرور رو

پاکت در حال گسترش  یآتش از گوشه یهازبانهگشت.  داریاز گوشه پاکت پد یناگاه سرخ

 یکه باق یزیافتاد و تنها چ نیزم یرو انیور، از دست راکه پاکت شعله دینکش یبودند و طول

 زدوده شد. انیاز م م،یموج نس نیاول افتنی انیخاکستر بود که با جر یمانده بود، مشت
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به گوش  شیهادندان شدندهییسا یرا فرا گرفته بود و صدا انیسرتاسر وجود را خشم،

 دنیبه تاب ش،یها. نگاهش به گردن مرد افتاد. خم شد و آفتاب سوزان از پشت شانهدیرسیم

گرفته بود، توجهش را  یجا انیاز جنس استخوان که حال در دستان را یازهی. آودادیادامه م

 جلب کرد.

خارج  بیرا از ج لشیموبا رفت،ینامشخص م یسمت محلکه به یکوچه خارج شد و در حال از

 شد: دهیبابک شن یکرد. بعد از چند لحظه انتظار، صدا

 شده؟ یچ انیسالم را -

 ن؟ییسالم برادر کجا -

 .یاینظر مبه یشده؟ عصب یزی. چمیرسیم گهید کمهی -

 ؟یندار یاز سارا خبر -

 شده؟ یچ انی. رانجاستیاونم ا -

 .نیهتل منتظرم باش نیایب -

 ان؟یرا -

 برادر. ستین ین وقت خوباال -

 به چند تا از دوستام بزنم. یسر هی رمیم -

 ؟یکار رو بکن نیا یریم یمطمئن -

 بابک بس کن! خدافظ. -

 قطع نکن. انیرا -

 .نمتونیبیبشنوم. م یزیچ خوامینم -

سرخ و زرد بودند،  یهانورش که به رنگ یهارفتن بود و رگه نییآرام در حال پاآرام دیخورش

 هاابانیو سرخورده، خ نیکماکان خشمگ انی. رادادندیاز حد معمول نشان م ترلیرا طو هاهیسا

که چقدر ساده توانسته بود در کمتر از  کردیفکر م نیو به ا مودیپیم یگریبعد از د یکیرا 

متوجه نشده بود که جادوگر در  یاریرا از دست بدهد؛ اما با تمام هوش شیهاسرنخ ،یالحظه

 معما را در درون خود او گذاشته بود. نیا دیآخر، کللحظات 
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افکارش از هم پاره  یخورد، رشته شدیمرد عابر که با سرعت از کنارش رد م کیکه از  یاتنه با

 ییاما صدا دی. خود را کنار کشافتی ادهیانبوه عابران پ نیناآشنا ب ابانیخ کیشد و خود را در 

. تمام دبو انتهایو ب یشد که طوالن یو فرع کیتار یاد کوچهتوجه او را به خودش جلب کرد. وار

به گوشش  ییبود. صدا دهیفایرا بسنجد اما ب طیخود را به کار گرفت تا مح یآشامحواس خون

. زدینرم ضربه م یجسم یرو یگرومپ... انگار کسآور بود. گرومپتعجب شیکه برا دیرسیم

 «.چه مرگم شده ستیم ن! معلویلعنت»با خود فکر کرد  یالحظه

که چند نفر در حال  دیکوچه را د یمطلق، انتها یکیافکار بود که ناگهان با وجود تار نیهم در

ور شد و در حمله ،یینایو ب ییشنوا یقوه نیاز ا زدهرتیح انیبودند. را یزدن فردکتک

س در حال تشکر زده که با تروحشت یبودند و مرد نیزم یرو جانیدو جسد ب ،یزدنبرهمچشم

زنگ  یچشمانش را گرفت و صدا یجلو یاهیکه س اوردیبر زبان ب یا. خواست کلمهوداز او ب

مرد  یافهیلحظات، ق نیکه او را به زانو درآورد. فقط توانست در آخر دیچیدر گوشش پ یدارکش

 .کردیکه همچنان با ترس از او تشکر م ندیرا بب

*** 

 

زدن به شدند و بابک مشغول زنگ ادهیزده پتل، بابک و سارا شتابمقابل ه ینگه داشتن تاکس با

 .کردیتر مو نگران یشد اما جواب ندادنش، بابک را عصبان انیرا

 !هاشیشقکله نیبا ا کنهیم کاریچ ستیگندش بزنن. معلوم ن-

 !۱۳۶اتاق  -

 ؟یچ -

 هتل. رشیست! پذساده یلیخ -

شدند که  یگریبه اتاق، متوجه حضور فرد د دنید. با رسبابک، حواس او را پرت کرده بو ینگران

کردن که مشغول پاک شخدمتیاجساد و پ دنیبا د یبشوند ول یهر اتفاق یباعث شد آماده

 شدند. ایخون بود، متوجه قضا یهالکه
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کار خود مشغول شد که بابک با  یتوسط سارا، به ادامه یقرار گرفتن ذهن ریتأثبا تحت مرد

 اتاق گفت: واردشدن به

 .رونیب میجسدا رو ببر ده،یند یتا کس دی. باستین یداخل راهرو کس -

ابتدا سارا محتاطانه  اند،دهیهتل رس نگیبه پارک دادیآسانسور که نشان م ینگاه به صفحه با

رفت و  انیرا نیطرف ماشمطمئن شد، به نگیپارک بودنیاز خال یانداخت و وقت رونیبه ب ینگاه

عقب کشان در صندوقدو جنازه را کشان شخدمت،یدرب آسانسور آورد که بابک و پ کیآن را نزد

دادند. سپس سارا اتفاقات چند ساعت گذشته را از ذهنش پاک کرد و همراه بابک، سمت  یاج

بابک  ،یناهموار و جنگل یابه منطقه دنیاز شهر به راه افتادند. با رس رونیدر ب یخلوت یمنطقه

 شد: نیمشغول کندن زم

 .شمیکم دارم نگرانش منشد. کم یخبر انیاز را -

 نمونده. یادی. حواسش جمعه که وقت زستیبچه که ن -

که به تن  ینازک راهنیرا درآورد و با پ شیعرق کرده بود، پالتو یکم نیکه بابت کندن زم بابک

 ادامه داد: داد،ینشان م یخوبرا به اشدهیورز کلیداشت و ه

انگار! آخرش هم که انگارنه انی. رامینکرد دایونده و هنوز اشک ققنوس رو پفقط هشت ماه م -

 سارا. ریش رو بگ. دوباره شمارهشمیم یاز دستش کفر

 باشه االن. -

 جواب داد: یناشناس یاز دو بوق ممتد، صدا بعد

 .دییبله بفرما -

 بود، گفت: دایاز چشمانش پ یکه ترس و نگران سارا

 کنه؟یم کاریم دست شما چبرادر یگوش د،یببخش -

 توجهم رو جلب کرد. لیزنگ موبا یکه صدا شدمیرد م نجایاز ا -

 ن؟یرو بد نیکه هست ییآدرس اونجا شهیم -

 بله حتماً. -
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طرف محل آدرس به کار دفن اجساد را انجام داد و به یشتریگرفتن آدرس، بابک با شتاب ب با

 راه افتادند.

 !یها لعنت دهیار دست خودش مشق ککله یپسره نیگفتم ا -

 فرمان کوفت. یبر رو یمشت و

به  گداریکه ب میآرامشمون رو حفظ کن دی! باشهیحل نم یزیکه چ یجورنیآروم باش بابک. ا -

 .میآب نزن

اوضاع  زیت یهاشده بود، هر دو با شامه ریدر آنجا درگ انیبه داخل همان کوچه که را دنیچیپ با

دنبال شدند و به ادهیپ نیاز ماش ،یادر لب پنجره انیرا یگوش دنیبا دنظر داشتند که  ریرا ز

 وجو پرداختند.در اطراف کوچه، به جست انیرا

 گرید یکه مشاهده کرد، سارا را که در انتها یکوچه رفته بود، با رد خون یسمت انتهاکه به بابک

 دنبال سرنخ بود را صدا کرد:کوچه به

 .نجایا ایسارا ب -

 ؟یکرد دایپ یزیده؟ چش یچ -

 خون آدماست! دمش،یقطرات خون رو. چش نیبب -

 کردم. داشیپ دم،یرو د یکه گوش ییجا کیرو نزد نیمن هم ا -

 .نمشیبب هیچ -

 ست.پاکت نامه هی -

 نوشته رو جلد پاکته. هی -

ه از است ک دیام نیآخر ،ییرها یتنها نقطه شود،یفرما مبر همه جا حکم یکیکه تار یو زمان -

 است. ختنیرو اشک ی. آنگاه زمان شادندینشیشکوه بر قلب تو م یبلندا

 .شودیشما آشکار م یبرا قتینوشته ظاهر گشته و حق نیکلمات ا آنگاه

 ؟یچ یعنی نیخب ا -

 .دهیقد نم یینظر معماست اما آخرش به اشک اشاره کرده. ذهنم به جابه دونمینم -

 ست؟ین یاگهید زیچ -
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 .میپاکت رو حل کن یرو یمعما فیتکل دی. فکر کنم بادیکاغذ سف هینه فقط  -

 دشدنیدر حال بازگشت به هتل بودند و از ناپد یهوا، بابک و سارا با سردرگم شدنکیتار با

و نگران از زمان کمشان،  دکنندهیروز ناام کیبه هتل و خسته از  دنیشدت نگران. با رسبه انیرا

 د.دوباره به حل معما پرداختن

که هوا تازه  یوقت یعنیمنظورش شب باشه؛  دی. شایکیشدن تارحاکم گهیم نجایبابک ا نیبب -

 .شهیم کیداره تار

 مرتفع باشه. یجا هی دیهم قاعدتاً با شیخب اگه حرف تو درست باشه، قسمت بعد -

 ؟یچ یعنی -

 یبزرگ یهندهدکه نشون یزیچ ایمرتفع باشه مثل نماد  یجا هی تونهیشکوه م یخب بلندا -

 باشه.

 ؟یاشاره کرده باشه چ یاگه به مکان خاص -

 قهوه بود، گفت: هیکه درحال ته بابک

 نقشه از شهر هست. هی -

از درخت و مرتفِع  دهینقشه شهر شدند که سارا متوجه منطقه پوش یدقت مشغول بررسهر دو به و

 از جنگل وجود داشت. دهیپوشبلند و  ینقشه، کوه ینقطه نیتریشمال شهر شد. درست در شمال

 خودشه! -

*** 

و  وخمچیآشام به راه افتادند و از شهر خارج شدند. جاده پرپدو خون ،یپرتو صبحگاه نیاول با

به  دنیرس یخارج از جاده، فقط درخت بود و درخت. درختان قطور و بلند کاج و سرو، انگار برا

بابک آن  نیحرکت ماش یکه فقط صدا یزیانگ. سکوت وهمگرفتندیسبقت م گریکدیآسمان از 

 .کردیها را مصمم مآن شیاز پ شیشکست، بیرا م

 چرا انقدر دلم آشوبه. دونمینم -

 .شهیم دایهم پ انیبابک. مطمئنم را یکن آروم باش یسع -

 .بهیعج شدنشبیآخه غ -
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 ریشدند. مس ریکوه سراز یسمت قلهبه ادهیشدن جاده، پکوه و تمام یبه دامنه دنیرس با

بود که با راه  دهیخشک یهاشده و برگخشک یهااز شاخه دهیکه داشت، پوش یتند یبیسراش

 .شکستیم شانیپا ریخش زها، با خشرفتن آن

 ،یاهیشدن پوشش گکم و با عوض جیکوه، از حجم درختان به تدر ییبه قسمت باال دنیرس با

سمت . سارا و بابک کماکان در حال باالرفتن بهرا پوشانده بود نیسطح زم یابوته اهانیگ شتریب

ها آمد و از پشت بوته ییها را از نفس انداخته بود که صداآن یحساب ریتند مس بیقله بودند و ش

 دفاع کرد. یو آماده خکوبیها را مآن

 ...سیمن وا کینزد -

فرصت  یاظهو سارا فقط لح دیبابک پر یبزرگ رو یحرف بابک تمام نشده بود که خرس هنوز

 نیتند کوه ب بیزنان در شبر پشت بابک انداخت و هر دو غلت یکه خرس، خراش ندیکرد بب

 شدند. دیدرختان ناپد

*** 

 تر.آروم کمهیآخ  -

 تموم شد. ستین یزیچ -

دهان برادرش گرفت و گذاشت تا  یدستش را جلو کی بست،یکه زخم بابک را م یدر حال سارا

 .ردیبگ یبابک جان

 سارا؟ میا رو اشتباه کردکج -

 .چرخاندیرا در دستش م یبزرگ شیهمچنان دندان ن و

 .اوردیآشام را از پا دربخون کینبود که  یزیچ یبود ول دهیبود که بابک د یخرس نیتربزرگ نیا

 بابک. میریکمک بگ مونیمیاز دوست قد دینظرم بابه -

 !ایمار -

 آره من بهش خبر دادم. -

از آن  ،یبه اتفاق مارال و دن ایسبزرنگ باز شد و مار یامام نشده بود که دروازهحرف سارا ت هنوز

 آمدند. رونیب
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 ایبود. مار دهیآسمان رس یانهیو آفتاب به م دادیعدد دوازده ظهر را نشان م ،یوارید ساعت

، که کرده بود یخاطر تمرکزشده بود. ناخواسته و به رهیبه دست، متفکرانه به آن خ ادداشتی

 .دیتابیسرش مبزرگ پشت یاشهیش یافتاده بود و آفتاب از پنجره اشیشانیبر پ یاخم

 تو فکرش. یبدجور رفت -

 سرش را بلند کرد. ایسارا، مار یصدا با

 ن؟ی. تو و بابک روش فکر نکردفهممیخب نم یست ولنظر سادهآره. به -

 .میزد ییحدسا هیچرا اتفاقاً  -

 کرد و ادامه داد: یااشاره زد،یحرف م یال و دنپشت بابک که با مار به

 که اشتباه بود! -

آن قرار داشت رفت و با  یشهر رو یبزرگ وسط اتاق که نقشه زیسمت مدر همان حال، به سارا

 :ندیایب زیبه دور م زین هیبلند ادامه داد که باعث شد بق یصدا

 رو نه. شهیا بقام میدیهوا و نقطه بلند رو فهم شدنکیتار یما لحظه -

 گفت: مارال

 ؟یمتن چ یهیخب بق -

متن را فراموش  یمابق جان،یبه هم کردند و تازه متوجه شدند از شدت ه یو بابک نگاه سارا

 کرده بودند.

در  یخیمتون تار یست؛ چون توساده ند،ینشیبر قلب او م دیام نیآخر گهیکه م نیخب ا -

 ط و مرکزه.وس یمکان، معموالً قلب به معنا فیتوص

شده بود  رهیکه به نقشه خ یاز هوش و ذکاوت مارال زد. دن یتمندیرضا یبه نشانه یلبخند ایمار

 گفت: داد،یو به سخنان مارال گوش م

 .هیادیز یهم داره، آسمون خراش ها یشهر که بافت متراکم یمرکز یتو محدوده نجایا نینیبب -

 د:زمان گفتنپنج نفر سر بلند کردند و هم هر

 !نشونیبلندتر -

*** 
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پاکت،  یرو یهاو گذر زمان بودند. طبق نوشته دنیسرعت در حال چرخساعت به یهاعقربه

 .شدندیشده حاضر مدر مکان مشخص دیبا دیهنگام غروب خورش

شدند. بلند بود و  رهیو به نوک آن خ دندیبرج رس یها به پاکم رو به غرب بود که آنکم دیخورش

 پرعظمت.

 گفت: بابک

 برج. یباال میبر دیبا دیبجنب -

 یبودند. اعداد قرمزرنگ باال یهر گونه اتفاق یو آماده زدهجانینفر درون آسانسور ساکت و ه پنج

برج رفتند و  ییبود. با بازشدن آسانسور، به بخش باال شیهر طبقه در حال افزا یدهایکل فیرد

 بهدرحال فرو رفتن  ییآهن گداخته، گو یاو مانند تکه رنگیشدند که نارنج رهیخ دیبه خورش

 بود. نیزم

قرار گرفتند که بر منشور  یاهیبود، درست در زاو رفتننییکه در حال پا دیخورش یهااشعه نیآخر

پارک وسط  یو بازتاب نور آن درست بر رو دیآنتن نوک برج قرار داشت، تاب یکه رو یشکل یمثلث

 شهر متمرکز شد.

است که از  دیام نیآخر ،ییرها یتنها نقطه شود،یفرما مجا حکمبر همه یکیکه تار یو زمان -

 است. ختنیرو اشک ی. آنگاه زمان شادندینشیشکوه بر قلب تو م یبلندا

و  یبودند که شاد دهیها فهمرا گفت و همه به طرف آسانسور حرکت کردند. حاال آن نیا ایمار

 اشک در کجا قرار دارد.

 یهارهیکه به شکل دا یطورشده بود؛ به یطراح ییبایقرار داشت و به طرز زدر مرکز شهر  پارک

 یخاص ییبایز کرد،یرا به هم متصل م هارهیدا نیبلند ا یهااز درخت دهیپوش یرهایتودرتو که مس

و درختان گوناگون به طرز  ینتیز اهانیهم با انواع گ رهیهر دا انیم یبود. فاصله دهیبه آن بخش

 شده بود. یطراح یرینظیب

وجو کردنشان، از هم جدا به جست دنیبخشسرعت یو همراهانش وارد پارک شدند و برا ایمار

از طرف  زیوجو پرداختند. بابک و سارا نبه جست یگرید یاز ورود یشدند و به همراه مارال و دن

 پارک وارد شدند. گرید
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 ست؟ین یقشنگ ینظرت جابابک، به -

 تا قشنگ! هیمرموز یجا شتریب -

از ققنوس بودند. مارال  یسرنخ اینشانه  افتنیو همراهانش در حال  ایپارک، مار گریسمت د در

 :دیپرس یکرده بود، از دن یهر اتفاق یکه خود را آماده یدر حال

 م؟یکن کاریچ دیپارک با نیا یتو قاًیاالن دق -

 که ما رو به ققنوس برسونه. یزیهر چ داکردنیپ -

ها . در سمت مقابل آنافزودیفرما بود و به رازآلود بودن آن محکم یبیسکوت عج پارک طیمح بر

 یشکل یارهیکه حوض بزرگ و دا ییبه مرکز پارک بودند؛ جا دنیدر حال رس زیبابک و سارا ن

 قرار داشت.

به  اریبس یبا شگفت گریکدیاما غافل از  دند؛یزمان به کنار حوض رسهر دو گروه هم نکهیا با

 یبلند، مجسمه ییسکو یشده بودند. در وسط حوض و بر رو رهیخ شانیروروبه یرهمنظ

 .کردیم ییققنوس خودنما رنگییطال

حوض  یهاآب انیاز م یریمس اورد،یتوانسته بود آب را تحت کنترلش درب یتازگکه به مارال

 آن، خود را به ققنوس رساندند. انیطرف ققنوس باز کرد و از مبه

مجسمه بود. هر پنج نفر دوباره مشغول  کیفقط  نیاند اما اکرده دایققنوس را پ انستنددیم همه

مجسمه برخورد که نوشته شده بود:  یدر پا یانوشتهاطراف شدند که بابک به سنگ یبررس

اش که از نگهبان مجسمه به سرقت رفته را درون محفظه یبه مقصود، امانت یدسترس یبرا»

 «.دیبرگردان

به  ایوجود داشت که همه را به فکر واداشت. مار لیبه شکل مستط یاینوشته فرورفتگ ریدر ز و

 بابک گفت:

 ن؟ینکرد دایبه موضوع داشته باشه پ یدر طول ورود به شهر که ربط یزیچ ای ءیش -

 دهیکاغذ سف هیپاکت نامه هم بود اما توش  نیا م،یکرد دایرو پ انیرا یکه گوش یینه، فقط جا -

 فقط.
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متوجه شد کاغذ برخالف  آورد،یکرد. سارا که کاغذ را از درون پاکت درم یبه سارا اشاره ا و

آن ظاهر شده بود؛ اما نتوانست آن  یرو ییهاشدن معما نوشتهبود، با حل دیقبل که سف یدفعه

 را بخواند.

 کرد و گفت: ینگاه ایمار

 .ادیم یزبان باستان جورهینظر به -

 شکل قرار داد. لیمستط یفظهکاغذ را درون مح و

 پردازانذهن بخش

 

مارال را به او برگرداند.  یاریهوش یالحظه گذشت،یم ابانیکه از خ یآمبوالنس ریآژ یصدا

که در  یبا زخم گرفتند،یاز دو طرف او را نم انایو آر نیرفتن بودند و اگر آردر حال راه یسختبه

و آشفته او را  دهیها انداخت که ترسبه بچه ینگاه یالحینداشت. با ب ستادنیا یپهلو داشت، نا

 ییافتاده بود خودنما نیسر آر یرو یریکوچک که بر اثر درگ یو البته شکاف کردندیم یهمراه

 .کردیم

پارچه، عجوالنه  یابه آن انداخت که با تکه ینگاه شد،یاحساس م شیکه از پهلو یادیدرد ز با

کرده بود  دایها باشد. هر چند باز هم خون، راه خودش را پار بچهشده بود و حدس زد ک یچیباندپ

 هم از خون او سرخ شده بود. انایآر یو بازو

فشرد که باعث شد  شانیافتاده بود را به بازوها انایو آر نیآر یهاشانه یکه از رو شیهادست

ها زد و به آن یدلبخن ده،یپررنگ ییهاو لب رمقیب یشوند. با نگاه رهیآن دو به چشمانش خ

 گفت:

 گذشت. ریخبه یچهمه دینگران نباش -

و قدرتمندتر از  شتریب یکیپس، با تار نیتازه اول راه است و از ا نیکه ا دانستیدر دلش م اما

 رو خواهند شد.روبه نیا

*** 
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 یدر و ورود مارال و سرووضع آشفته یها نگران شده بود، با صداآن ریکم از تاخکه کم ایمار

 .دیپر شیها، از جابچه

 ؟یشد یزخم نیافتاده مارال؟! آر یچه اتفاق -

 .نیزودتر به حال مارال برس شهیمفصله. اگه م شهیقض -

به زخم مارال  یدگیرفت و مشغول رس اشیدرمان لیها و وسابه سراغ جعبه معجون عیسر ا،یمار

 شد.

مارال را  یرفته لیتحل یبتواند انرژ ها، به دنبال معجون مورد نظرش کهمعجون یجعبه نیب در

 برگرداند، گشت اما متوجه شد تمام شده.

را به خودش  ایتوجه مار شد،یخارج م شیهااز کنج لب یحالیمارال که با ب رمقیب یهاو ناله آه

 هوشیخواند که او را ب ینوازش کرد و ورد یآرامرا به شیسرش نشست و موها یجلب کرد. باال

 دموا یآوربه ساختن معجون مشغول شد و به جمع عیبرد. سر نیتاً اثر درد را از بکرد و موق

 پرداخت. اشهیاول

صورت آن به یهافیمختلف در رد اهانیداشت و ظرف گ یاشهیتمام ش یهاکه درب یکمد از

در هاون، آن را پو یلهیوسسالسا برداشت و به اهیگ یشهیر یشده بودند، مقدار دهیطبقه چطبقه

که  انهیراز یآورد و کم زین یپودر استخوان گوزن کوه یمقدار ،یگریکرد. از ظرف قرمزرنگ د

 در آب جوشانده بود. قهیمدت دَه دقبه همآن را 

سالسا را با پودر  یشهی. پودر ردادیانجام م یخاص یچابک نیتمام کارها را بادقت و در ع ایمار

 اضافه کرد. انهیراز یخلوط کرد و به جوشاندهبه دو م کیبا نسبت  یاستخوان گوزن کوه

 .خوراندیاز آن به مارال م یبه آرام ایمعجون حاضر بود و مار قه،یاز چند دق بعد

 ندیرفته برگشت که توانست بشرفتن اثر ورد و باال گرفتن اثر معجون، توان مارال رفته نیاز ب با

 ایگذاشت. مار انیدر م ایرا با مار یکیبا تار اشمبارزه ی. ماجرااوردیدست برا به اشیاریو هوش

سخنان  دنشکه با تمام دادیگوش م شیهابه حرف یدگیپرهم در تمام مدت متفکرانه و با رنگ

 مارال، گفت:

 .میبر دیبا -
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 کجا؟! -

 .نایم شیپ -

 سرش روان شد.به راه افتاد و مارال هم پشت و

بود و در بدو ورود هم نظرش را  بایگوناگون و ز یهایکه پر از نقاش ییبه همان راهرو دنیرس با

کرد تا  یشروع به خواندن اوراد ایو مار ستادندیا نایم ینقاش یو مارال جلو ایجلب کرده بود، مار

 را به آنجا فرا بخواند. نایم

داخل تابلو  ینقاش ییگو شد؛یم راتییدچار تغ ینقاش رفت،یم شیدر خواندن ورد پ ایچه مار هر

 شدن بود.ال زندهدر ح

 از آن خارج شد: نایدرون تابلو به حرکت درآمد و م یبایز ینقاش

 افتاده؟ یچه اتفاق -

 شده. یشدت زخممحافظ انجام داده که به یرو به بانو یاحمله یکیتار یروین -

 همراه من دیکار شدن. مارال بابهنمونده و اونا دست یادی! وقت زمیطور که انتظار داشتهمون -

 .یایب

 با تعجب گفت: مارال

 کجا؟ -

 .یشیخودت متوجه م -

مارال  ج،یاز کف دستانش ساطع شد و مارال را در برگرفت و به تدر ینور نا،یشدن حرف متمام با

 در هوا معلق ماند. زیمارال ن نا،یدرون آن قرار گرفت. با باالآمدن دست م

 کرد و گفت: ایرو به مار نایم

 .میگردیزود برم -

بودند  یرنگی. درون تونل آبکردیاطرافش نگاه م طیشدند. مارال با تعجب به مح دیهر دو ناپد و

ها ثابت بودند هم آن دیشا ایسرعت در حال حرکت بودند؛ به ایکه خارج از آن، تمام اجسام و اش

 .کردندیحرکت م یو آن دو نفر با سرعت فوق بشر
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. هنوز غرق در تصورات و بردیفرو م ریاو را در تحو  گذشتیافکار از ذهن مارال م نیا تمام

و با تعجب، به مناظر  رفتیراه م نایسر م. پشتدندیبود که متوجه شد به مقصد رس االتشیخ

 شده بود. رهیخ

 یپر شده بود. صدا یبلند یهافرش و دو طرفش با کوه دیسف یهاکه کف آن با سنگ یگذرگاه

 .دادیرا م یآبشار ایخبر از وجود رود  ،دیرسیکه به گوش م یتند آب انیجر

بزرگ و باشکوه نقش بسته بود،  یاژدها کیآن  یبزرگ که رو یادروازه یجلو نایم ستادنیا با

 جلب کرد. شیروتوجه مارال که محو مناظر اطرافش شده بود را به روبه

ذر بود و توجه هر آن در حال گ نیپنج پر حک شده بود که اژدها از ب یاوسط دروازه، ستاره در

 انیو هادس، خدا دونیپوسا یها. در دو طرف دروازه، مجسمهکردیرا منعطف خود م یانندهیب

سه شاخش  یزهین دونیکه برادران زئوس بودند، قرار داشت. در دست پوسا نیریآب و جهان ز

و  بایالبته زعبوس و  یاچهره یاش بودند و داراتحت اراده اهایآن، در لهیوسکه به اشتقرار د

 بود. اشیشانیپ یبر رو تونیاز برگ ز یبلند و تاج کوچک ییموها

را  گرشیگره کرده و دست د یکاله بر سر و دست یترسناک بود. مرد یهادس اما کم مجسمه

 بود. بتیاش پرهسگش که سه سر داشت، در بر گرفته بود و از دور، مجسمه یقالده ریزنج

 انیجر ییبایز یآن رودخانه ریگذشتند که ز درنگیبزرگ و سف یپل یگذشتن از دروازه، از رو با

بلند و باشکوه  اریبس یبود. بعد از پل، کوه ریبزرگ از کوه سراز یداشت و در باال دست، آبشار

 یصرقرار داشت و در نوک قله، ق ییبایو ز دیسف یهاآن، منازل و کاخ یجایقرار داشت که در جا

 .دیدرخشیدر وسط انگشتر م ینید نگمانن دیسف کدستیمجلل و 

 زد و گفت: یلبخند د،یهمه تعجب دکه مارال را با آن نایم

 !انیخدا یهم کوه اولمپوس، محل زندگ نیا -

 .هیقشنگ و باشکوه یجا -

 ؟یکرد یتا حاال اسب سوار -

 نه؛ چطور مگه؟ -

 .نیاونجا رو بب -
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در کنار  یبود و نگهبان دهیدو بال روئ انشیهاسر شانه یکه از قسمت عقب بایو ز دیاسب سف دو

 .دندیکشیانتظار آن دو نفر را م د،یدرخشینور آفتاب م ریو براق که ز نیفوالد یاها با زرهآن

 نگهبان هستند. یسرورم زئوس، در انتظار بانو -

شدن آن دو نفر گذاشت. با سوار اریکه به مارال گفت، افسار اسب را در اخت یاییبا خوشامدگو و

سمت از جا برخاستند و به ،یخورد و به نرم یتکان شانیهاها، بالنگهبان به اسب یها و اشارهآن

 کوه به پرواز درآمدند. یقله

کوه به آن عظمت بنا  یجاکه در همه ییبود. قصرها زیانگمارال شگفت یها براصحنه نیا یتمام

 اپو بودند.و تک تیکه در حال فعال یشده بود و سربازان و کسان

و عظمت کوه اولمپوس بود که با مختصر تکان اسب، به خود آمد  ییبایز یغرق در تماشا مارال،

 .دیقصر کوه د نیبلندتر اطیو خود را در ح

به هم  زیها نفرا گرفته بود که نوک ستون ییهابود و دورتادور آن را ستون رهیبه شکل دا اطیح

شکل قرار داشت  یمثلث یوانیها، اپله یقرار داشت و باال چند پله ،یمتصل بودند. در قسمت ورود

 یزئوس! بر باال ییو توانا روین نیزئوس قرار داشت؛ قدرتمندتر یکه در وسطش، نقش صاعقه

 .ستینگریم ،یهمه شگفتآن دنیمارال از د رتیبود و به ح ستادهیهم زئوس، مقتدرانه ا وانیا

که  یداده و با مرد هیتک یکه زئوس به تخت بزرگ یر حالشدند د یو مارال وارد تاالر اصل نایم

 در دست داشت، مشغول صحبت بود. یاسه شاخه یزهین

و  دیرسیگردنش م نییکه تا پا دیسف کدستی ییبود با موها بتیبلند قد و پره یمرد زئوس

قسمت  بر تن داشت که درنگیسف ییبافته شده بود. ردا ،ییانتها یهابلند که در قسمت یمحاسن

 داد،یسال نشان محال که کهن نیبود و در ع ـانیآن را بر شانه انداخته و بازوانش عـر ییباال

 مند بود.هم بهره یو قدرت خاص وراز ش

اندام و درشت یکه مرد ستادندیا دارزهیزئوس، در کنار مرد ن گاهیبه جا دنیو مارال با رس نایم

مانند  یاتنهمیکه مثل زئوس بافته شده بود. زره ن رنگیاقهوه ییهاشیبود با ر سالانیم

 اشزهین یکه وقت یقرار داشت مانند خالکوب یبدنش، نقوش یبر تن داشت و رو یونانیسربازان 

 .آمدندیمدر یبه رنگ آب گرفت،یرا به دست م
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 کرد: یمیتعظ نایم

 زئوس! -

 محافظ هستن؟ یهمون بانو شونیا نا؛یم -

 بله سرورم. -

 تکان داد: یسر زین دارزهیمت فرد نسبه و

 !دونیپوسا -

 محافظ. یدرود بر شما و بانو -

نظر داشت، به دقت از بدو ورود او را تحتزد. زئوس که به یتکان داد و لبخند یهم سر مارال

 دست گذاشت و گفت: شیهاشانه یشد و بر رو کیمارال نزد

هم  یریخط یفهیو صد البته وظ یستیا آگاه نهست که از اوندرون تو نهفته یادیز یهاقدرت -

در انتظارته  یست. نبرد سختدر حال توطئه س،یقدرت گرفته و پسرم ار یکی. تاریبر عهده دار

که در  یها بود. نبرداز اون یزیتنها قدرت ناچ ،یداشت یکیکه امروز با تار یمحافظ. تقابل یبانو

از نبرد من و برادرانم با  یوارتر خواهد بود؛ حتهم دش تفهیتر و وظمراتب سختبه ،یدار شیپ

 .هاتانیتا

 یهاشده بود که صحنه دهیپوش ییبایز اریبس یهایانداخت. سقف از نقاش یبه سقف تاالر نگاه و

 ها،یاز آن نقاش یبود. در قسمت دهیکش ریرا به تصو هاتانیاولمپوس و تا انینبرد معروف خدا

 رونوس، پدرش را به زانو درآورده بود.قدرت رعدش ک یلهیوسزئوس به

 پرت شده بود که زئوس ادامه داد: هایکماکان حواسش به نقاش مارال

رو شکست بده، بلکه قدرتش رو  یکیتار تونهیتنها مکه نه ادیم ایبه دن یکس گهیهشت ماه د -

تو  یفهیچون با تولدش وظ ؛یکن خودت رو آماده کن یببره. سع نیریز یایبه دن شهیهم یبرا

 مبارزه بشه. یبرا یبهش برسه تا آماده یکیاز جانب تار یبیآس دیو تا سن بلوغ نبا شهیشروع م

 توست. اوریو کمک من و برادرانم هم  -

 گفت: نایسرشار از تشکر به برادرش کرد و به م ینگاه زئوس،

 .نیمحافظ، مراقب خودتون باش یو شما بانو ن؛یش برگردونبانو رو به خونه -
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 بله سرورم. -

 اش،یاارابه و چهار اسب افسانه یلهیوسکرد و به یها را همراهآن دونیراه برگشت، پوسا در

سخت  شیبرا ییایدن نیبدرقه کرد و مارال که تصور وجود چن یورود یدروازه یها را تا جلوآن

 که در راه بود! یخود را گرفت؛ حفاظت از نوزاد میبود، تصم

و مارال را که  ستادیسر پا ا ینوران یانشسته بود، با بازشدن دروازه ینقاش یبلوتا یکه پا ایمار

 در آغوشش گرفت. مانهیصم د،یمصمم خارج شد د یابا چهره

 قاً یکه االن دق دانستیبود و نم ومنگجیگ قهیرا باز کرد. تا چند دق شیهاچشم یدیسردرد شد با

رد  شیهاچشم یاز جلو لمیف کیتمام اتفاقات، مثل قرار دارد که ناگهان  یدر چه مکان و زمان

 یانداخت و متوجه شد در هتل است. همه یبلند شد و به اطراف نگاه شیسرعت از جاشد. به

سردرد،  نیداشت. ا یکاوریبه ر ازیاز او گرفته بود و ن رویو ن یانرژ یادیمقدار ز اناتیجر نیا

محض خروج از اتاق، با بابک شود. به هیتغذ ترعیداشت هر چه سر ازیاز تب خونش بود و ن یناش

 و سارا مواجه شد و تا خواستند صحبت کنند، دستش را باال آورد و مانعشان شد.

 یدیبعد. االن تب خونم باالست و سردرد شد یبرا نیرو بذار نیبپرس نیخوایکه م یزیهر چ -

 دارم.

 نگاه کرد و گفت: انیباالرفته به را یبا ابرو ها سارا

خاطر برات غذا  نیکه االن احتماالً تب خونت باالست و به هم میبگ میخواستیرو م نیاتفاقاً هم -

 .میفراهم کرد

به بابک نگاه  یبا قدردان انیمبل نشسته بودند، اشاره کرد. را یکه رو یبا دستش به دو دختر و

قدر به او با سارا بود، آن است؛ وگرنه که اگر نگرندهیآ قدرنیکه تنها اوست که ا دانستیکرد. م

و  ستیخشک شود. بابک تنها با لبخند به برادرش نگر شیهاتا خون داخل رگ دادیم یتشنگ

. حضور زدیموج م یبیعج یصورت، او را دعوت به خوردن کرد؛ اما در پس ذهنش، نگران نیبه ا

 یخانواده دیرا که امچ کردند؛یعجله م دیها با. آنکردیرا در اطرافشان حس م اهیس یروهاین

 داشت. ازیها، به محافظت نآن
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آنها  انیتازه، م یاز غذا یناش یو با سرخوش کردیبه دختران جوان نگاه م یبا خوشحال انیرا

 سمت خود خم کرد.ها فرو برد و گردنش را بهاز آن یکینشسته و دست در کمر 

سرعت زد و به رونیب ششین یهادندان ه،یاز ثان یخون تازه هوش از سرش برد در کسر یبو

را دوباره به او  یانرژ افت،ییم انیجر انیرا یهاکه در رگ یاوارد گردن دختر شد. خون تازه

 .گرداندیبرم

تا باعث مرگ او نشود. بابک با تعجب به  دیخون دختر، دست از خوردن کش شدنیحس خال با

ها را همچون نداشت و آن تیاهم یارهذ شیانسان برا کیگذشته، مرگ  انِی. راستینگر انیرا

رفتارش  ایروحش، گو رشدنیندارد؛ اما بعد از تسخ یریکه نبودشان تاث دانستیم ییهاحشره

 بود. دهکر رییهم تغ

 :بابک

 بودن و نبودن غذاهات برات مهم شده؟تا حاال زنده یاز کِ -

 داد. هیمبل تک یبرادرش، چشمانش را بست و سرش را به پشت یصدا دنیبا شن انیرا

از  شهی. هممیکه انسان بود یوقت یحت م؛ینگرفت ادیرحم و مروت رو  وقتچیبابک ما ه یدونیم -

بودم،  دهیخوب چوب رو نتراش نکهیخاطر ابار به هی ادتهی. میبود یو فرار میدیترسیپدرمون م

موجودات  نیا مادر به یهم که با جارو یزد؟ وقت زیتنوک مهیچقدر من رو با همون چوب ن

ما رو هم مثل خودش کرد.  هاشیرحمیو عطشمون باال رفت، با کارها و ب میشد لیتبد خوارنخو

اون  یکه از من جلو یتو بود شهی. همدمیترسیازش م شهیدوستش نداشتم و هم وقتچیمن ه

پدر  ،یاگر تو بچه داشت یدونی. میالگو بود شهی. تو برام همیکردیبه اصطالح پدر مراقبت م

 یباشم. وقت والیه هیمن، از من بترسه و من براش  یبچه خوامی. من نمیشدیم یاهالعادفوق

 یامروزِ تو نیروز تولدم تا هم نیشده بود، به هزاران سال قبل برگشتم و از اول ریبدنم تسخ

ششون که خواستم فرامو یاشتباهات یو من مجبور به تماشا بودم؛ تماشا شدیپارک برام مرور م

که با تمام غم از  هیاشک ققنوس، اشک یدونی. مزانمونیمرگ موجودات و عز یکنم، تماشا

 چشمت بچکه و اون اشک نشان غم هزاران سال رو داشت!
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 یهالب یلبخند رو دنیچشمانش را باز کرد و به بابک نگاه کرد. د د،یکه کش یقینفس عم با

 شده بود... داریتولد پد یهانشانه ییداد. گو هیهد زیبرادرش، لبخند را به او ن

تودار شده بود و  یبیبه شکل عج ان،یخدا یپس از بازگشت از کوه المپوس، محل زندگ مارال

کند و  داریرا ب اشیدرون یرویفراوان، توانست ن نیتالشش را چندبرابر کرده بود. با تمار

بود و هر روز  دهیاندو شهینو پا، در وجودش ر یچکیاو همچون پ یرویگسترش دهد؛ حال ن

 .شدندیم ترپربار شیهابرگ

 لیدن

داخل کلبه  یفضا نهیدادم. آتش شوم هیمبل تک یکهن رو بستم و سرم رو به پشت یجادو کتاب

که تمام  یچوب یادورافتاده تو فرانسه. کلبه یروستا هیتو  کیکلبه کوچ هیرو روشن کرده بود؛ 

 . هامییهم از چوب بود و مأمن تنها لشیوسا

 نیو کنار هم اوردمیدرم نجایسر از ا شهیو نداشتمش، هم دمیدیکه خواب جفتم رو م ییهاشب

 وقتچیتا ذهنم رو منحرف کنم؛ اما ه کردمیم نیو تا خود صبح تمر نشستمیم کیکوچ ینهیشوم

، کنم. حاال من جفتم کنارم بود ییبه تنها ازیجفتم هم احساس ن داکردنیبعد از پ کردمیفکر نم

اما اول خودش  ده؛یخودش رو به مارال نشون م نمونیب یکه جادو دمیفهمیاون رو نداشتم. م ماا

 با هم بودن. یبرا میکه ما مقدر بود یدر حال ذاشت،یمون معالقه یو درپوش رو کردیرو کنترل م

م بده، انجا یخوبرو به ناتشیموفق شد تمر نکهیکه بهم زد. بعد از ا یافتادم و حرف شبید ادی

تمام و  خواست؛یخودش م یکششم بهش ده برابر شده بود و روح سرکش درونم، مارال رو برا

صورت بود که  نیو تنها در ا زدیم ادیرو فر ازین نی. تمام وجودم ایو هم جسم یکمال، هم روح

هاض که زد، گوشم رو صدا داد و بارها و بار یاما حرف م؛یدیرسیما به تعادل و توازن م یوهر د

 تکرار شد:

 !ستیکار درست ن نینکن، ا لیدن -

 .یتره چون تو جفت مندرست ،یچرا اتفاقاً از هر درست -

نسبت به هم  یشناخت چیه یمن و تو ب یستیجادو؟ چرا متوجه ن کنه؟یرو مشخص م نیا یک -

 م؟یکشش دار
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ما با هم  ،یبودخواب کنارم  یمارال. تو هر شب تو شناسمیم شتریمن تو رو از خودم هم ب -

 .میبود

 گفت: برد،یهاش رو تو خرمن موهاش فرو مکه دست یبلند شد و در حال تیبا عصبان مارال

 نیا یکردم؛ ول شیانگار که زندگ ادمهیها رو تک اون لحظه. من تکنهی! درد من همنهیدِ هم -

 به خواست خودمون نبوده، بوده؟ کدومچیه

 نه نبوده. -

 .ستیمن و تو ن یبرا ست،ین یحس واقع نیجادوئه؛ ا نیبه هدف! ا یزد کالیآها بار -

هستن که به جفتشون  یمردم جفت دارن و تعداد کم یجادو تو وجود ماست. همه نیمارال ا -

بود  لیدلیب یکنیبرقرار شده. فکر م نمونیارتباط ب نیخاطر قدرت، اول ا. من و تو بهرسنیم

 خوابم؟ یتو تو دنیها دبعد سال

 بهم زمان بده. یلعنت دونمی... نمدونمینم -

 ؟یاگر حق با مارال باشه چ گمیحاال م یاون لحظه از حسمون دفاع کردم ول یتو

 مارال

وجود داشت که  ینیحس سنگ هی منهیقفسه سـ*ـ ی. رودمیاحساس درد قلبم از خواب پر با

داشتم، قلبم شروع  لیا دنب شبیکه د یی. درست بعد از دعواکردیرو برام سخت م دنیکشنفس

 میکنم؟ آخه من که داشتم زندگ کاری! چایشدم خدا جیچم شده. گ دونستمی. نمدنیرکشیکرده به ت

کجاش  قاًیدق دونمیکه نم یانیم پختن غذا بود؛ حاال اومدم وسط جردغدغه تیو نها کردمیرو م

 قرار دارم.

اون، حس  ریمحافظت کنه. غ هاشیقابل بددر م ایاز دن دیکه با یمحافظ یشدم بانو یادفعهکی

 غلط. یدرسته و چ یچ دونمیو نم ارهیکشش داره از پا درم م نیدارم و ا لیبه دن یبیعج

زدم و  یسبد پر از گل رز جلوم ظاهر شد. ناخودآگاه لبخند هی دفعهکیدر افکارم بودم که  غرق

 باکس گل رو برداشتم و شروع کردم به خوندن. یکارت رو

 زم،یعز ارالم»
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حق با توئه اما نظرت  ی. تا حدوددمیرو هم سنج طیحرفات فکر کردم و شرا یبه همه روزید من

 ؟یاگهید زیبدون اجبار و چ م؛یرو بشناس گهیخودمون همد گهیبار د هی هیچ

تا از تو فاصله  کنمیو اگر نه باشه، تمام تالشم رو م شمینظرت مثبت باشه، من ظاهر م اگر

 «.رمیبگ

 به خودمون فرصت شناخت بدم. خواستمیقلبم گرفت. من با تمام وجود م ل،یفکر نبودن دن با

من ظاهر شد. حس قاصدک  یلبش جلو یرو یبا لبخند لیفکر از سرم، دن نیگذشتن ا محضبه

بودم  نیو با تمام وجود خواهان ا یپر از آزاد ،ییرو داشتم که به پرواز دراومده؛ پر از رها یسیخ

 ها تموم نشه.لحظه نیو ا انیکش ب هاهینکه ثا

 آشامخون بخش

قابل  راتییمتحمل تغ ،یبعد از آزاد انیبه هم گره خورده بود. روح را یابه شکل احمقانه زیچهمه

 بود. گاهشیوبگاه یسردردها نمود،یم بیکه عج یزیشده بود اما چ یامالحظه

 :انیرا

 یحس قاًیدق شد؛یم دهیسوت ممتد شن هیتو سرم  هام رو باز کردم.سرم، چشم دنیرکشیت با

 کرده بود. ریکه کل اعصاب فک و صورتم رو درگ یجور اه،یتخته س یناخن رو دنیمثل کش

که  یادی. با فررونیب زمیوسخت بکوبونم و مغزم رو برسفت وارید هیسرم رو به  خواستیم دلم

نوز لباس خوابش تنش بود، وارد اتاقم که ه یدر حال مهیسارا هراسان و سراس دم،یاز سردرد کش

 شد.

 ؟یخونه! دوباره سردرد گرفت یمن چشمات کاسه یشده؟ اوه خدا یچ انیرا -

درد  یفقط درجه رمش؛یتموم نشده بود که دوباره بخوام بگ چوقتیه یسردرد لعنت نیا -

 .کنهیمته داره سرم رو سوراخ م هی نی. عشهیم ادیوزکه کم شهیلعنت

سردردت.  نیدرمان ا یصبر کن. بابک رفته دنبال علت و نحوه گهید کمهیباش و نگران ن -

 .دهینجات م یدرد لعنت نیو تو رو از شر ا کنهیم دایمطمئنم درمانش رو پ

 ی. سوالدمیصورتم د یهام رو بستم و سرم رو تکون دادم که دست سارا رو جلودرد چشم با

 رو کم کرد. دنیهام خوند و زحمت پرسبهش نگاه کردم که خودش سؤال رو از چشم



 

 

129 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ن سها.

درد رو هم حس  نیکه ا ینداره! بهتره بخواب یادهیموندنت فا داریب کنه،یحاال که سرت درد م -

 .کنمیم دارتیدردت برگشت، از خواب ب ی. من هم هر وقت که بابک با دواینکن

شده بود. با  داریب دمیردکننده بود اما دوباره اون احساس شک و تسارا واقعاً وسوسه شنهادیپ

 شک و سوءظن بهش نگاه کردم و گفتم:

و  یایوقت ماون ؛یبریمن لـ*ـذت م دنیکشاصوالً تو از درد ؟یشده که مهربون شد یچ -

 ؟یتا من رو از شر درد خالص کن یدیم یشنهادیپ نیهمچ

ش از خشم قرمز که از صورت ی. در حالکردیسارا گرد شده بود و با تعجب بهم نگاه م یهاچشم

 زد: ادیشده بود، فر

دل سنگ قدرنیا یتونی. چطور میدار دی! پارانوئیایروان ضیمر هی! تو یاحمقِ کودن هیتو... تو  -

 کاریچ نجاینفهم مشکل داشتم، ا یمن اگه با تو ؟ینیمن رو نب یخواهرانه یسوزکه دل یباش

. حقتهدرد  نیا ه؟یچ یدونیبغلت؟ اصالً م یریت رو بگاحمق که بچه یکمک به تو یبرا کردمیم

 .ادیتا جونت درب یدرد بکش قدرنیهمون بهتر که ا ،یکه کرد هییکارا یمجازات همه

که  یسرعت از اتاق خارج شد؛ جوربه د،یکش ادیهاش رو بر سر من فرحرف یهمه نکهیاز ا بعد

 اثبات حضورش بود. د،یچیپیهاش که در گوشم منبوده! اما حرف وقتچیانگار که ه

 تیتو وجودم تکون خورده بود. هر چقدر هم که سارا رو اذ یزیسارا انگار چ یهاحرف دنیشن با

 نیاومدنش حضور داشتم و اول ایبود که سر به دن کمیاما باز هم اون همون خواهر کوچ کردم،یم

 بودم. دهینفر اون رو در آغـ*ـوش کش

که با هم دعوامون  هایبچگ نیه اتاق سارا رسوندم. درست عدرد از تخت بلند شدم و خودم رو ب با

 بست،یکه ساکش رو م ینشسته بود وسط اتاق و در حال کرد،یم هیو سارا شروع به گر شدیم

 به سکسکه افتاده بود. اد،یز یهیکه از گر یجور کرد؛یم هیگر

 ؟یکنیم کاریچ -

کوتاه  هایسادگ نیاما من هم به همسکوت کرده بود و قصد نداشت جوابم رو بده،  سارا

که  ییهاو به کتک دمیکنار سارا بودم و اون رو در آغـ*ـوش کش یزدنبرهمتو چشم اومدم؛ینم

جور که سارا رو در آغـ*ـوش داشتم، شروع کردم به . همونکردمینم یهم توجه خوردمیم
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که حس  یبهش نداشتم. وقت یاما توجه کردیم شتریسارا سردردم رو ب یهاغیجدادنش. قلقلک

تخس  یهاپسربچه هیرو شب مافهیکه ق یگذاشتمش و در حال نیکردم حال سارا خوب شده، زم

 کرده بودم، گفتم:

 ؟یآشت -

 .یآشت -

 بهم نگاه کرد و گفت: یبا نگران سارا

 اد؟یازم برم یکار ؟یخوب انیرا -

 .کنهیغذا، سردردم رو کمتر م ؟یاریبرام خون تازه ب یتونیم -

 تو برو دراز بکش. ارمیاالن م نیحتماً! هم -

رو برام  دنیکشسردرد نفس نکهیم رو به تخت کشوندم. با اتکون دادم و بدن خسته یسر

 هام بود.لب یتر کرده بود، اما لبخند روسخت

 بابک

د آخرون به رو ترعیهر چه سر دیخورده بود. با چیکالف سردرگم به هم پ هی نیع زیچکه همه انگار

نبود  یکردن آخرون و رفتن بهش، اصالً کار ساده ا دای. پمیکن دایرو پ ییایتا اول پر در میرفتیم

 یپا همداشتم باز  نانیشروع شده بود. اطم انیرا یمشکالت، سردردها نیا یهمه نیو حاال ب

سردردها  نیروحش به تصرف دراومد، ا نکهیداره درست بعد از ا یلیجادو وسطه؛ وگرنه چه دل

 هم شروع بشن؟!

ساعت  کیکه محاسبه کردم،  یطورنیبودم و ا سیدر حال رفتن به پار یآشامسرعت خون با

دارم و  نانیکه بهش اطم هیکمک بخوام. اون تنها جادوگر ایاز مار تونستمیو م دمیرسیم گهید

 یحافظت از بچهم یاون رو برا انیمحافظ که خدا یطرف ماست؛ مخصوصاً با وجود بانو دونمیم

شهر  سیپار دم؛یرس سیبه پار یک دمیفکرم غرق بودم که نفهم یقدر تو. اونرستادنف انیرا

 بود که عاشق شدم، درست کنار رود سِن. جانیبار هم نیعشاق. آخر

*** 

 1850-سیپار
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سال  شده و ذهنم در پرواز بود. چند رهیرود سن افتاده بود، خ یماه که رو یابازتاب نور نقره به

که نکردم؟  کردمیم کاریچ دیبا گهیکنه؟ د دایادامه پ یزندگ نیقراره ا یبود که زنده بودم؟ تا ک

ان دست از یکنم تا را کاریچ ایخدا»خدا اون باالست.  گفتنیکه م ییبه آسمون نگاه کردم؛ جا

د، خسته که به صبر معروف بو یمن، بابک، کس ایبده؟ خدا تیکاراش برداره و به خانواده اهم

 «شدم؛ خودت راحتم کن!

دختر  هیبهم برخورد کرد.  نیجسم سنگ هیخودم تموم نشده بود که  یدلم با خدا یهاحرف هنوز

ش به من برخورد کرده بود. من بود که نتونسته بود خودش رو کنترل کنه و با دوچرخه زهیمزهیر

 داشت.بود که اون درد  نیکه واضح بود، ا یزینشده بود اما چ میزیچ

 دختر جون حواست کجاست؟ یه -

 ن؟ینتونستم خودم رو کنترل کنم. شما خوب نی. باورکندیلطفاً، لطفاً من رو ببخش دیببخش -

. کردیاما اصالً ناله نم کنه؛یو درد رو تحمل م شهیش جمع مزدن چهرهکه موقع حرف دمیدیم

تا توجه من رو به  کردیم یعس یجورهیبود و  یهاش جاربود، االن اشک یاگهیهر دختر د

 دختر فرق داشت. نیخودش جلب کنه؛ اما انگار ا

نشده بود فقط چندتا خراش بود. مچ  یزیپاهاش. چ یرفتم و شروع کردم به وارس سمتشبه

هاش درست . چشمنمیپاش رو فشار دادم که از درد سرش رو باال آورد و تونستم صورتش رو بب

کردم تا نگاهم  ی. اخم کردم و سعکردیکه تو رو غرق خودش م یرجو اه؛یس اهیبود، س ریمثل ق

 .رمیرو ازش بگ

 .یاریبهش فشار ن یاما بهتره چند روز فتاده؛یپات ن یبرا یاتفاق خاص -

 چشم. ممنون از لطفتون. دم،یفهم -

 ش رفت که گفتم:سمت دوچرخهدرد بلند شد و به با

 ؟یچرخه بروندو یخوایپا م نی! نکنه با انمیصبر کن بب-

 .کهیمون نزدبله، خونه-

 .یپا راه بر نیبا ا دینبا رسونمت،یم ایالزم نکرده. ب -

 هاش زل زدم و گفتم:مخالفت کنه که به چشم خواست
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 سوار شو. -

شده. خواستم ذهنش رو  جیشد اما مشخص بود که گ نیجادو، سوار ماش ریتأثهم تحت اون

 .دمیسهم اسمش رو پر نیهم یمنحرف کنم برا

 هستم و شما؟ یمیمن ا -

 بابک. -

بود. شده بود تموم فکر و ذهنم. هر روز و  یقو یلیساده بود؛ اما عشقمون خ یمیمن و ا برخورد

شد؛  ضیمر نکهیاما بازم عاشقم بود تا ا امیمن چ دونستیم ی. اون حتمیهر لحظه کنار هم بود

بود دوباره عاشق شم؛  نیش ازم اخواهش نیخون من هم نجاتش نداد. آخر یسرطان خون! حت

 نشدم. یعاشق کس گهیهاست که داما من سال

هر چه  دیبه رود سِن موندم. افکارم رو پس زدم. با رهیساعته خ کیکه  دمیخودم اومدم و د به

 .دمیدیرو م ایزودتر مار

 

بود که نتونستم  نیش بودم و تأسفم از اخواسته نیآخر ادیهنوز به ا،یمون با مارمکالمه یالالبه تو

 کنم. یکه ازم گرفت رو عمل یقول

 ن؟یباز تو ماجراتون به مشکل برخورد نجا؟یا یاومد یدیراه کوب همهنیشده که ا یچ -

 .میدار یتریبار مشکل جد نینه ا -

 .میزنیتو خونه در موردش حرف م ایب -

 باهات صحبت کنم. یخصوص خوامینه، م -

 یهاابونیزدن تو خگذشته، شروع کردم به چرخ امیا ادیبه گرفتم،یکه ازش فاصله م طورنیهم و

از خاطرات  یاهاش باعث شد لحظهقدم یداشت خودش رو بهم برسونه و صدا یسع ایشهر. مار

 .امیب رونیگذشته ب نیریش

 حواسم نبود. دیآه ببخش -

 شده؟ یچ یکن فیتعر یخواینداره. نم یاشکال -
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 یسردردا نکهیزدناش و اکرده. رفتاراش، حرف رییتغ یکلشد، به داشیپ ی. از وقتانهیمشکل را -

 هم داره. یبیعج

 که براش افتاده بود. هیاتفاق یاز عوارض جانب دیشا -

 .شهیروز داره بدتر موضعش روزبه یول میکردیفکر رو م نیما هم هم -

 بتونه بهمون کمک کنه. دیرو سراغ دارم که شا یکس هی -

 .ایرممنونم ما -

 ییبایز شهی. شهر مثل هممیخارج بش ییسن لو لیا رهیگرفت تا از جز یتاکس ایمار بالفاصله

 نی. در اخوردیبه چشم م نیماش یهاشهیاز پشت ش تیخاص خودش رو داشت و انبوه جمع

. با کردیتر مبود و بودن سارا کنارش، من رو نگران انیرا یفکروذکرم فقط و فقط سالمت نیب

کنار  یبود. تاکس تیقابل رؤ سایاز جمله کل یدنید یهاتمام مکان س،یپار نیالت یمحلهورود به 

دو  لیا»شد. حاال من بودم که تو  ادهیپ ه،یکردن کرابعد از حساب ایتوقف کرد و مار روادهیپ

بود  یش واسه چعجله دونمیتا خودم رو بهش برسونم. نم کردمیحرکت م ایدنبال مار «تهیالس

 کرد،یرو به رود وصل م رهیکه جز یو کنار پل میدیرود سن رس یهاهیبه حاش ودز یلیخ یول

 یچوب یبود که تابلو یمیقبرستان قد هیداخلش قدم گذاشت، شب ایکه مار ی. محلمیستادیا

پاش پابه طورنیهم ،یتوجهم رو به خودش جلب کرد. بدون سؤال زنبرگ،یاسم کا یشکسته

شهر  یهاقبرستان گرید ای هاکیبه قبور کاتول یشباهت چیه نبرستاق ی. معمارکردمیحرکت م

بودن که در سرتاسر قبرستان حک شده  یترسناک، نقوش یو نمادها بیعج یهانداشت. شکل

 میرو ترس ندیناخوشا ینامرتب، تا زانو باال اومده بودن و صحنه ا یهاهرز و چمن یهابودن. علف

 یبر رو یو رد سوختگ خوردیرنگ سبز به چشم نم گهید که میرفت شیپ یی. تا جاکردنیم

 پخش شده بودن. نیزم یشده از قبور، روبزرگ کنده یسنگ یهاو تکه شدیم دهیها دچمن

 کجاست؟ گهید نجایا -

به تن  یشلوار شکالتکت یشدم. مرد یو تازه متوجه وجود شخص سوم ستادیا یالحظه ایمار

 .کردیرو هم زمزمه م یورد رلبیز داد،یو تو مشتش فشار مکه گردنبندش ر یداشت و در حال

 .میرو مالقات نکرد گهیوقته همد یلیسالم جک. خ -
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 یارهیوبش کنه. داخوش ایشدن ورد جلوتر اومد تا با مارکه ظاهراً اسمش جک بود، با تمام یمرد

 حک کرد. نیزم یبود، ظاهر شد و نقشش رو رو ستادهیکه جک ا یتو محل بیعج یهیبا حاش

 دوستم بابکه. نیا -

 باهاتون خوشبختم. ییسالم، از آشنا -

 .نیهمچن -

 .استیزیاز نسل پار موندهیباق نیجک آخر -

 متوجه شدم. قبالً با چند تاشون مالقات داشتم. -

 مهاجرت کرده بودن. نجایبه ا شیوقت پ یلیمن خ یچطور ممکنه؟ اقوام سلت -

 آشامه.نهم بگم که بابک خو نیآها ا -

 ؟یاز ما کرد یادیشده  یعجب! چ -

 دارم. اجیبه کمکت احت -

 داخل . نیای. بشنومیم -

اتاق،  لیوسا یبود و همه وارید یگوشه ی. اجاق روشنمیکنار قبرستون شد یچوب یکلبه وارد

 .شدیم یاو کمد کهنه یصندل ز،یشامل م

 ندارم. ییرایواسه پذ یزیچ گهیشرمنده د -

 بهش بگو. ایسر اصل مطلب که من عجله دارم. مار نی. برتسیمهم ن -

 .رو نداره یشده بود و االن که برگشته، همون حالت قبل ریروحش تسخ ان،یبرادر بابک، را -

 سردرداش شروع شدن؟ -

 آره. -

. اون هم که برادر گردهیبرنم ایدن نیبه ا گهیشده، د ریکه تسخ ی. روحنیدار یپس وقت کم -

و جسمش رو هم با خودش  شهیم یکم داره متالش. االن روحش کمهیه، فقط موقتشما برگشت

 .برهیم

 پس؟ میکن کاریچ دیبا -

 االن. نیهم نجا؛یا یاریبرادرت رو ب دیبا -
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 .نیایشما همراه من ب شهیلجبازه. اگه م یبرادر من کم -

 نیا گهید یجا هی شهینمدارم.  اجیقبرستون احت نیبرگردوندن روح برادرت، به ارواح ا یبرا -

 کار رو انجام بدم.

 یرهی. داکردینگرانش، جک رو نگاه م یهابود و با چشم ستادهیا هوششیباال سر برادر ب بابک،

 زدیقدم م ینبود. بابک با نگران کدومشونچیاز برگشت ه یخبر یول زدیبزرگ مدام چشمک م

 درشبرا جانیبه جسد ب ا،یمار یبه مکالمه تنااعیبه صدا در اومد. ب ایمار یگوش نیب نیکه در ا

 .کردیسرزنش م دنیجنب رید یچشم دوخته بود و خودش رو برا

 بابک؟ -

 شده؟ یچ -

 دارم. یخبر بد -

 افتاده دوباره؟ یچه اتفاق -

به ماجراتون ادامه  نیتونیکه نم دهیشن نایپشت خط بود. گفت بهتون بگم که مارال از م یدن -

 .نیبد

 ؟یچ یعنی -

ها برسونه پس مرده یایکه بتونه خودش رو به دن نیندار یروح گهیو د نیبار مرد هیشما  -

 .نیوارد آخرون بش نیتونینم کدومچیه

داره که  هیقض نیبه ا ی. روح ما چه ربطباشه یراه هی دی! نه؛ بامیرو کم داشت نیفقط هم -

 م؟یوارد آخرون بش میتونینم

هادس  ه؛یعینجات برادرته. طب ت،ی. فعالً اولوکننیمارال دارن روش کار مو  ینگران نباش. دن -

 دیبا ای ،یبش ایوارد اون دن نکهیا یقرار داره. پس برا ایمردگانه و آخرون در اون دن یایدن یخدا

 .یحالت ممکن برسون نیترارتباط روح با بدن رو به حداقل نکهیا ایو  یمرده باش

 :مارال
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احساسم نسبت بهش، تمرکز رو برام  یدگیچیپ یول دادیبهم آرامش م کنارم، لیدن وجود

و هر موقع چشمم  میگشتیواسه سفر به آخرون م یقطور دنبال جواب ی. تو کتاباکردیتر مسخت

 .شدیهام سرخ و داغ مناخودآگاه گونه فتاد،یم شیجد یافهیبه ق

 کردم! داشیپ -

 نوشته؟ یکو؟ چ -

 صبر کن بذار بخونم. -

 بلندتر بخون خب من هم بشنوم. -

 .یحداقل کن نیرو با زم وندتیپ دیبا ن،یریز یاینوشته واسه سفر به دن نجایا -

 ؟یچ یعنی -

 .یبه خواب بر دیبا یعنیفکر کنم  نجایا یول دهیم یچند تا معن -

 .دمیزبون شما رو نفهم نیمن آخرش ا -

 .یش هوشیب دیبا ینی -

 .گهید میکار شبهتدس م؟یستادیخب پس چرا وا -

 .میتونینم -

 چرا؟ -

 باشه. نجایا ایمار دیبا -

 ؟یاکارهیچ نجایپس تو ا -

 نه؟ ایطلسم رو اجرا کنه  دیبا یکی -

 ؟یتونیوا! تو مگه نم -

 باشه که من رو بخوابونه. ایمار دیبا یول تونمیم -

 .رمیسرش شلوغه. من م ای. مارمیواسه اون وقت ندار -

 خطرناکه. دمیازه نمنه من اج -

 منه برم. یفهیمحافظ منم؛ وظ ی. بانومیحرفا ندار نیوقت واسه ا -

 نه امکان نداره! -
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 توام. گهیحرف گوش کن د -

 که گفتم مارال. بحث نکن با من. نیهم -

. تو یارزش قائل بش هیکه واسه نظر بق یبفهم دیاولش با م،یرو بشناس گهیهمد نکهیواسه ا -

 .یریبگ میرف من تصماز ط یتونینم

سرم رو تخت نشسته بود و آماده  یباال لیبعد، دن یخودشون رو گذاشتن و کم ریتأث هامحرف

 خوندن ورد بود.

 مراقب خودت باش خب؟ -

 ؟یزل زد یبه چ گهیباشه. خب باشه د -

 ...یچیه -

هام مهاش، شروع کرد به زمزمه ورد؛ با شروع ورد، چشبه موهاش زد و با بستن چشم یچنگ

اطراف  یایروحم همچنان از قضا یفرو رفتم ول یقیبعد، به خواب عم یشد و کم نیکم سنگکم

 آگاه بود.

 .ایبا من ب -

تونستم حدس  شدنشکیشد. با نزد دهیشن یکیخطاب به من، از پس تار یبم و ترسناک یصدا

نبالش راه افتادم و در د. بهشتافتیبردن روح مردگان م یبود که برا آورامیپ زدیبزنم، هرمس، ا

 انداختیترس به دلم م ک،یتار یشدم. سوز سرد و فضا گهیاز ارواح د یکنارم، متوجه انبوه

ها رو تو که اون حرف ی. از وقتکردمیرو تحمل م هانیا یهمه دیبه آخرون، با دنیرس یابر یول

که  یاداشتن بچهگهو تمام تالشم شد واسه زنده ن تیاهمخودم برام کم یزندگ دم،یالمپ شن

بود که در  یمشعل بزرگ یکه به چشمم خورد، از سو یاییروشنا نیبود. اول ومدهین ایهنوز به دن

 ی. انتهامیغار عبور کرد ینیرزمیز یهادنبال هرمس، از گذرگاهقرار داشت. همه به یغار یهدهان

 یبرا یبزرگ و چوب یهاقیبود. قا یخروشان جار یکه مثل رود دیرو د یآب یِاهیس شدیغار م

 تیدنبال جمعبه ری. ناگزشدنیدسته سوارشون مشده بود و افراد دسته هیعبور از رودخانه تعب

 هرمس جلوم رو گرفت. ر،یمس یانهیم یافتادم ول هرا

 طرف. نیاز ا -
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 بزرگ چشم دوخته بودم. یهاقیبه حرکت قا ریدنبالش کردم و تو مس وچراچونیب

 رن؟یا ماونا دارن کج -

 هادس. یهاسمت دروازهاز رود استوکس به -

 م؟یپس ما چرا دنبالشون نکرد -

 ن؟یعبور کن یاز پنج رود برزخ نیخواینکنه م -

 نه نه! -

 .نیایپس دنبالم ب -

 چه خشن! -

 یبه رو یم گرفت ولخنده زنم،یحرف م یباستان یدار، دارم با خدالحن خنده نیبا ا نکهیفکر ا از

بزرگ  یهادروازه شدیرومون بود که از ارتفاع بلندش، م شیپ یکی. گذرگاه باراوردمیخودم ن

 فخشم معرو زدیکه به ا هاینیهادس و سگ نگهبان سه سر رو مشاهده کرد. با عبور از کنار ار

خب  یشدم که خودم رو گرفتارش کرده بودم ول یاو تازه متوجه عمق فاجعه دیبودن، تنم لرز

بود  نیرزمیز یخدا نکهی. با امیدیبه کاخ هادس رس ،یروادهیپ یود. باالخره بعد کلنب یراه برگشت

جالل و عظمت خودش رو داشت.  یالمپ نبود ول ینداشت. به باشکوه یکمبود چیاز ثروت ه یول

معروفش رو در دست داشت. هرمس با  ینشسته بود و عصا یرنگاهیس یتخت چوب یرو ادسه

 ن خارج شد.کوتاه، از جمعمو یمیتعظ

 .یمحافظ تو هست یبانو امدهیشن -

 خودمم. -

 ؟یمقاومت کن یاهیدر برابر لشکر س یخواهیو شکننده، چگونه م فیتن نح نیبا ا -

 خوب انجام دادم. یلیکار رو خ نیرو دارم. تا االنش هم ا یاهیبا لشکر س ییارویقدرت رو -

 ؟یاآمده نجایچه به ا یبرا -

 الزمش دارم. م؛یخوایکه م یزیبه چ دنیاز رود آخرون. واسه رس ییایواسه بردن پر در -

 .گردندیباز نم گاهچیه شوند،یکه وارد هادس م یکه ارواح مردگان یدانیم -

 تونستن برگردن. ایکه بعض دمیشن ییمن داستانا یول -
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امتحان  کیاز  دیبردن به اموال من، باقبل از دست یاست؛ ول نیهوش و ذکاوتت قابل تحس -

 .ییآ رونیسخت سربلند ب

 .کنمیتالشم رو م یهمه -

وگرنه روحت در اسارت من خواهد بود  یآزاد ،ی. اگر جوابش را بداندیاز تو خواهم پرس یسوال -

 گشت. یبه جسمت باز نخواه گاهچیو ه

 م.من آماده -

که  یبه مرد چرا ییبگو یتوانی. ماست دهیمن به گوش تو رس یهاآوازه داستان ییگو -

 شرط دادم؟ کیرا به همراه  یواد نیخروج از ا یهمسرش را از دست داده بود، اجازه

 رشیجز پذ یاچاره یخراب بشه، ول زیچجواب اشتباه همه هیبودم و ممکن بود با  دهیترس نکهیا با

 ده،یمرد که همسرش رو از دست م هیها خونده بودم که از افسانه یکینداشتم. تو  سکشیر

التماس، از هادس همسرش رو طلب  یو بعد از کل رسونهیهادس م شیخودش رو پ یجورهی

پشت سرش رو نگاه  دیخروج، مرد نبا نیح نکهیاون هم ا کنهیشرط قبول م هیبه  س. هادکنهیم

خودش نگهشون  شیپ خواستیدلش م دیداشته باشه. شا تونهیم یلیهر دل نیخب ا یکنه؛ ول

 .نهیهم لشیداره. حتما دل

 کردم. دایخب جوابش رو پ -

 پاسخت هستم. دنیمنتظر شن -

 شیتا زنش رو پ نیشرط رو گذاشت نیا نیکم بشه واسه هم اتونیاز رعا نیشما دوست ندار -

 .نیخودتون نگه دار

 جوابت اشتباه است فرزند آدم. -

 هم داره؟ یاگهی. مگه جواب دنهینه نه! مطمئنم هم ؟یچ -

 .یمسئله تأمل کن رامونیتو خواهم داد تا پبه  گرید یفرصت -

 کوتاه رو به من گفت: یمیاتمام کالم هادس، هرمس در جمعمون ظاهر شد و با تعظ با

 بعد منتظر پاسخت هستم. یاقامت دهد. ساعت بایز یهمراه هرمس برو تا تو را در مکان -

 ممنونم. یلیخ -
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 .کردیم مونهویمدت، فکرم مشغول بود و استرس، داشت د نیا یهمه

سر  ییتموم بشه، چه بال یچهمه نجایاگه ا نکهیو ا فتادمیم یصورت ناراحت دن ادیبه شهمه

راه،  نینداشتم. ب ینظر چیه یول کردمیم دایجوابش رو پ دی. هر طور که شده بود، باادیم هیبق

ارواح گناهکار  یبرا شدهنییتع یهاشکنجه یکه مشغول اجرا میگذشت هاینیدوباره از کنار ار

 .بودند

 پس؟ انیک هاینیدرسته؟ ار نیآورامیپ زدیشما ا -

 خشم و نفرت. زدانیا -

 ست؟کارشون فقط شکنجه -

 بهم کرد و گفت: ینگاهمین

 .کشانندیم یابد یایدن نیارواح گناهکار را به ا -

 چه ترسناک! -

اح، سرگردان و آزادانه بهشت بود و ارو هیکه شب ییجا م؛یهادس شد ینقطه نیدورتر وارد

واسه  یادیبود، ساکن شدم. زمان ز دهیکه هرمس تدارک د ییبودن. در بنا تیمشغول فعال

سرهم سؤال هادس رو ارواح چشم دوخته بودم، پشت یکه به تکاپو یکردن نداشتم. در حالتلف

 یزمان باق گهیچقدر د دونستمینم نیوجود نداشت؛ واسه هم ایدن نیتو ا یعت. ساکردمیمرور م

جوانب رو در نظر  یهمه دینشستم و به فکر فرو رفتم. با یاندودنقره یصندل یمونده. رو

نکرده بودم.  دایپ یجواب چیهمچنان ه یگذشته بود ول یتا به جواب درست برسم. مدت گرفتمیم

 ستمدونیم دیعمارت روانه شدم. آخه من از کجا با وانیسمت ابلند شده و به ،یاز سر ناچار

از نشستن و  کردم؛یم یکار دیجواب سؤال با کردندایپ یبرا ه؟یگذاشتن چواسه شرط لشیدل

دشت  ونیرفتم. م رونیوکاله کردم و از عمارت ب. شالشدینم دمیعا یزیکردن چدستدست

 دهیپشتش د یکه رنگ سرخ کردمینگاه م یاتپه شتزدن بودم و به پدر حال قدم یسرسبز

تنومند نگاهم  یرو احساس کردم که از پشت درخت ینگاه شخص یِنیراه، سنگ نیکه ب شدیم

 .کردیم

 اونجا؟ هیک -
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 کردیفکرش رو م یدنبالش افتادم. کلجباز، به یهاترس پا به فرار گذاشت و من هم مثل بچه از

 روح باشم؟! هیبا  یبه فکر باز رودار،یگ نیتو ا

 .ستادمی. خودم رو بهش رسوندم و کنارش استادیا یکیکوچ یجلوتر، کنار تپه یکم باالخره

 ؟یهست یتو ک -

 .نجامینگو من ا کسچیلطفاً به ه -

 شده مگه؟ یچرا چ -

 اونا دنبالمن. -

 ا؟یک -

 .کننیوجواب مکه ماها رو سؤال ییاونا -

 ؟یکنیاز دستشون فرار م یخب حاال چرا دار -

 تا شکنجه بشم. کننیم رمی. بعدش هم زنجکننیمن رو متهم م -

 مگه؟ یکرد کاریوا چرا؟ چ -

 یتو دل داشت. نگاه یاندک شک یراحت شده بود ول الشیشد و ازم فاصله گرفت. انگار خ ساکت

 نیسمتش رفتم و کنارش رو زمراحت شد، به المیخ ی. وقتنهیما رو نب یبه اطراف انداختم تا کس

 نشستم.

 فعالً. دمیرو ند یکس -

 بکشه. نجایشتم کارم به ادوست ندا وقتچیه -

داشت.  یامردونه یافهی. قزدیشده بود و با خودش حرف م رهیخ یکیافق نامعلوم و تار به

 تر کرده بودن.ساده صورتش رو قشنگ شیردرشت و ته یهاچشم

 .یینجایچرا ا ینگفت -

 بود. دهیمثل همه وقت مردنم رس -

 سخته نه؟ یلیخ -

داره که  یپس چه لزوم طورنیش کردن، توام همتجربه نجانیاکه  ییکسا یمردن؟ همه ؟یچ -

 ؟یپرسیم
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 ؟یکردیچرا فرار م یبگ یخوایسخته. نم یلیخ یگی. راست میچیه یچیها! ه -

 .شمیشدن مجازاتم، شکنجه مچون گناهکارم و بعد مشخص -

 ؟یچه گناه -

ها دنبالشون کوچهو پس ابونیتو خ ی. گاهشدیبود که هر روز مزاحم همسر و دخترم م یمرد هی -

 یکردم و وقت بشونیروز ناشناس تعق هی. کردیم دیو تهد زدیمون زنگ مبه خونه ایو  کردیم

و ناخودآگاه  دیچیمدام تو گوشم پ ییصدا هیبه سمتش حمله کردم. اون لحظه  دم،یمرده رو د

 رم قتل اعدام شدم.. بعد از اون هم به جدید بیشدت آسسمت چاقو رفت و اون بهبه تمدس

 چه بد! متاسفم. یوا -

 .یمرتکب بش یبزرگ یلیخ یهاگـ ـناه شنیبدن. باعث م یلیخشم و نفرت خ -

 خشم و نفرت؟ یگفت -

 ه؟ی. حاال داستان تو چرمیبگ میباعث شد من اون لحظه بدون فکر تصم جایخشم ب نیهم -

. سگ نگهبان هادس دمیشنسر رو از پشت یغرش وحشتناک یلب باز کنم که صدا خواستم

 یحرکت چیبودن. مرد خشکش زده بود و ه ستادهیهام اناآشنا، مقابل چشم یزدیهمراه با ا

 .دیلرزیم کشیفقط اندام کوچ کرد؛ینم

 .دینکردم. رحم کن ی! من کارکنمینه، خواهش م -

بار  نیا یول میظهور هرمس، متوجه اتمام فرصتم شدم. دوباره در محضر هادس قرار گرفت با

که انتظارش  یاون مرد بود و سرنوشت شیفکرم پ شتریرو نداشتم؛ ب یهمون صورت مصمم قبل

 .دیکشیرو م

 د؟یپاسخ سؤال مرا دار ای. آدیجوان فرصت شما به اتمام رس یخب بانو -

 براش ندارم. یمتأسفانه جواب -

 د؟یریپذیپس سرنوشت بعد از مرگتان را م -

 بله. -

 هام ظاهر شدن.دور مچ پا و دست نیفوالد ییرهایش، زنجدادن عصاتکون با

 د؟یگفتن دار یبرا یحرف ایآ -
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 کنم؟ یخواهش هی شهیم -

 .شنومیم -

 یبرا ایفرار کرده بود؛ امکانش هست برگرده به خانوادش  شیکه چند لحظه پ یاون مرد -

 نه؟یبار اونا رو بب نیآخر

 فرار کرد؟ که از سرنوشت خود ستیمنظور شما همان مرد -

 اوهوم. -

 و کالهش رو مرتب کرد. دیبلندش کش یهاشیتو ر یدست رمردیپ

 ایکدام خواهد بود؟ شما  د،یخارج کن ایدن نیروح را از ا کیفقط  دیبدهم که بتوان یاگر فرصت -

 همان مرد؟

 رو برام روشن کرد. خواستمیکه م یزیاون چ یهمه شخندشین

 رو دارم. مردگان من جواب سؤالتون یخدا -

اشتباه باشد،  زیبار ن نیاگر ا یول استیمه تانیفرصت گفتنش برا د،یدانیاگر پاسخ را م -

 داشت. دیدر کنار آن مرد خواه یسرنوشت

که  نیکردیم یحسود شهیهم ن،یبرادراتون شکست خورد نیب یکشکه شما تو قرعه یاز وقت -

 یهیگناهکار روح یکه انسانا نیدیو د نیمداو نجایبه ا یها هستن. وقتاونا انسان یایچرا رعا

 نینیکه بب نیگذاشت نینظرتون عوض شد. شرط رو واسه ا خورن،یم بیدارن و زود فر یفیضع

 .ندازهیو به پشتش نگاه م خورهیگول م ای ارهیخودش دووم م یذات یدر مقابل کنجکاو رداون م ایآ

 حاصل شد؟ جهینت نیاز کجا ا دییبگو دیانتویم یول ست؛ین قتیجز حق یزیچ د،یکه داد یپاسخ -

تا مرتکب گـ ـناه  زننیها رو گول مانسان هاینیبودم، متوجه شدم ار نجایکه ا یاون مدت -

 منتقل بشه؛ مثل همون مرد. ایدن نیبشن تا روحشون به ا یمثل خودکش یبزرگ

خواهم ماند. نگهبانم شما  بندیکه به شما داده بودم، پا یدرود بر شما و ذکاوتتان. حال به قول -

بازگشت،  یو برا دیبمان نجایدر ا دیتوانیم د،یو تا هر وقت بخواه کندیم یرا تا رود آخرون همراه

 .دیو هرمس را صدا زن دیبازگرد د،یکه بار اول در آن ظاهر شد یبه مکان ستیکاف

 ممنونم. تونینوازاز مهمون -
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 .دیشبا د،یکه در انتظار دار یمراقب سرنوشت -

 حتماً. -

 انیرا

. کردیها بود که اطراف رو روشن مکردم. شب بود و فقط نور فانوس دایپ یرو تو کلبه چوب خودم

 انداختم. یبلند شدم و به اطراف نگاه یتخت چوب یاز رو

 شده مامان؟ یزیچ ان؟یرا -

 ها؟ -

آشنا  یلیم خصداش برا یول شدیم دهید یکیش از پشت تارصدا برگشتم. نصف چهره سمتبه

 بود.

 ؟یدیخواب بد د انیرا -

 مامان؟ -

به  یپشم ی. لباسانمیرو بب باشیمهربون و ز یتونستم چهره نکهیحرکت کردم تا ا سمتشبه

 بلندش رو تا کمر بافته بود. یتن داشت و موها

 ؟یمامان؟ خودت -

 .یدیپسرم. انگار خواب بد د نجایا ایب -

 !یدامکان نداره! تو... تو مر نیا -

 بغلم. نگران نباش من کنارتم. ایجونم. ب یا -

ش مثل سابق مادرانه یحهیبدن و را ی. گرمادیرو گرفت و منو به بغلش کش هامدست

 بخش بود.آرامش

 ؟ییکجا انیرا ان؟یرا -

سرم  یفقط دست مامان رو رو یبه اطراف انداختم ول ی. نگاهدیاز پس ذهنم سوت کش ییصدا

 احساس کردم.

 خونه. برو تو جات بخواب. ادیت االن مبابا -

 بابام؟ -
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 .زمیآره عز -

که ازشون خشم  ییهاو با چشم دمیکش رونی. خودم رو از بغلش بدیاسم پدر، تنم لرز دنیشن با

 بهش زل زدم. د،یباریم

خودم مردنت رو  ؛یپدر من نبوده و تو مرد وقتچی. من ازش متنفرم. اون هستیاون پدر من ن -

 .دمید

 کریو پ دیدر چرخ یبخوام بازش کنم، لوالها نکهیقبل از ا یسمت در حرکت کردم ولسرعت به به

 مقابلم ظاهر شد. یتنومند

 ؟یموند داریسالم پسرم. تا االن چرا ب -

 پدر؟ -

 ییهادر عوض چشم یبه پدرم نداشت؛ ول یشباهت چیبود، ه ستادهیروم اکه روبه یدیجد یافهیق

 من بود. یرنگ موهات و رنگ موهاش هممن داش یهاچشم هیشب

 ؟یبر یخواستیوقت شب کجا م نیشده پسرم؟ ا یچ -

 ؟یهست یتو... تو ک -

 چش شده؟ نیخانوم ا ان؟یحالت خوبه را -

 حالت بده؟ انی. رادونمینم -

 شدم. رهیبهش انداختم و به مادرم خ ی. نگاهدادیهاش بهم آرامش محرف یچطور ول دونمینم

 پزشک. شیپ متیببر ستیحالت خوب ن انیرا -

 پدر منه؟ نی... انینه حالم خوبه. ا -

 بوده. نیا شهی. پدر تو همزمیآره عز -

 ؟یپدر خودت -

حرارت بدنش رو  خواستمی. مدمیکش نییگذاشتم و آروم پا ششیرو رو صورت کم ر دستم

شتم کل شب رو بودم. دوست دا میبا پدر واقع ییارویسال منتظر رو یهااحساس کنم. سال

تنومند اون رو  یباهاش حرف بزنم و از ماجراهامون بهش بگم. با متانت بغلش کردم و بازوها

 هام نقش بسته بود، ازش جدا شدم.که رو لب ی. با لبخنددیچیهم احساس کردم که دور بدنم پ
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 کجان؟ هیمامان بق یهم آشناتون کنم. راست هیصبر کن با بق -

 ه؟یکدوم بق -

 ها؛ بابک و سارا.چهب هیبق -

 .یی. تنها فرزند ما تویدیدیخواب م یداشت زمیعز -

 .مهیمنظورم برادر و خواهر ناتن دونمیم -

 .دنیکش یزدن، هر دو آهبه هم زل یقینگران مامان، تو نگاه بابا گره خورد و بعد از دقا یهاچشم

 افتاده؟ یشده؟ براشون اتفاق یزیچ ن؟یکشیچرا آه م ؟یچ یعنی -

 سه نفره. نیما فقط هم ی. خانوادهینیبیخواب م یدار زمیعز -

 نه؟ گهید نیکنیم یشوخ نیها؟ حتماً دار -

 .میندار ی. ما جز تو فرزندزمینه عز -

 بابک و سارا... یول -

 ان؟یرا -

 اومدن. رونیب یآرومکنج اتاق، دو نفر به یکیپس تار از

 بابک؟ -

پدر  ن،یب نی. در همکردنیبودن و من رو نگاه م ستادهیلم امقاب ،یاگهیبه همراه فرد د بابک

مقابل من  یو بدنش رو همچون سپر دیکش رونیرو از غالف جواهراندودش ب شیفوالد ریشمش

 قرار داد.

 ن؟یهست ی. شما کانیمراقب باش را -

 پدر منه. نیا نیبابکه. بابک؟ بابک بب نیبابا ا -

 .میبر دیبا انیرا -

 کردم. دایم رو پتازه خانوادهمن  یکجا؟ ول -

 .ستین یواقع نجایتو ا یچیه انیرا -

 ؟یچ یعنی -

 .میبر دیبا م؛یندار یادیوقت ز ایب -
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 یقسمت رش،یشمش یبارهکیور شد و با چرخش حمله بهیسمت بابک و مرد غربه درنگیب پدر

 ییهابود و با چشم هستادیا یالعملعکس چیاتاق رو خراش داد. بابک بدون ه یچوب یهااز ستون

 .کردینگاهم م روح،یب

 .میبر دی. باانیرا االی -

 .نیدور ش نجایاز ا ن؟یببر نیخوای. پسر منو کجا مادیبا شما نم جاچینه اون ه -

 ؟یرو باور کن الیوهم و خ نیا یخوایم یکه پدر و مادر هردو مردن. واسه چ یدونیم انیرا -

 مزاحما. نیبر نجایگفتم از ا -

 کرد. یزخم قاًیبابک رو عم یبار بازو نیا یسمتشون هجوم برد ولدوباره با قدرت به پدر

 بابکه برادر من. نیا ؟یکنیم کاریچ یبابا؟ دار -

 .فنیحر یلهیقب یاز مبارزها نای. اشناسمیدو نفر رو م نیبرو عقب. من ا -

 بابکه! نیا ن؟یگیم یچ ف؟یحر یلهیقب -

 .رسمیبرو. من به حسابشون م نجایرو بردار و از ا انی. خانوم رابهت گفتم برو عقب -

 پدر... یول -

 برو. نجایبهت گفتم از ا -

بود و ضربات  ستادهیطور اکشوند. بابک همون یبازوم رو گرفت و من رو سمت در خروج مامان

 .کردیپدر، بدنش رو زخم م ریشمش یدرپیپ

 بابک؟ بابک؟ -

هام رو به همراه چشم یشدن ناگهانکه بسته دیاون درخش یاز ورا یدیبازشدن در، نور سف با

 داشت.

 هی. تو گرفتنیهام شکل مچشم یکم اجسام تار، جلواطراف کم شده بود و کم ینور گسترده از

 دهیمدنظرم چ قهیطبق سل زیچبودم. همه کیش ونیساده و دکوراس یآپارتمان بزرگ با معمار

 تیجمع یانداختم. تکاپو ینگاه رونیب یبه منظره شه،یکردم و از پشت ش ها رو بازشده بود. پرده

 یناله ی. ناگهان صداخوردیوضوح به چشم مبه طرفه،کی ابونیتو خ هانیوآمد ماشو رفت

 یخودم رو به اتاق رسوندم. دختر یآرومها بلند شد. با تعجب و بهاز اتاق یکیاز پشت در  یکودک
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کودک  یهابود. چشم یکیبه کودک کوچ ردادنیاتاق نشسته و مشغول ش یچوب یصندل یرو بایز

 ی. با انگشتم گونهزدیم یکیبا من  قاًیمن بود و نقش صورت معصومش دق یهارنگ چشمهم

دور دستم، احساس آرامش به قلبم  کشیخوردن مشت کوچسرخش رو نوازش کردم و با گره

 کرد. دایراه پ

 استراحت کنم. کمهیبغلش کن من  انیرا ایب -

 .تونمینه من نم -

 .گهیوا چرا؟ دختر خودته د -

 دختر من؟ -

 .نمیبب ایحالت خوبه؟ ب -

و تو  کردمینگاه م اشیریب یهاجاش بلند شد و کودک رو به آغـ*ـوش من سپرد. به خنده از

 یادش یخانواده نیداشتن همچ یآرزو شهی. همخوردمیرو م یدختر نیدلم حسرتِ داشتن همچ

. خم شدم و دادیو قلقلکم م کردیصورتم حرکت م یهاشیرته یرو داشتم. دست کوچکش رو

 یش گرفتم و موجب خندهاز گونه یزیر یچسبوندم. بـ..وسـ..ـه ورتشهام رو به صلب

نگاه دختر  مهیکرد. سراس کردنهیدختر، کودک شروع به گر یناگهان ادیش شدم. با فرکودکانه

 بابک مقابلم ظاهر شد. یم و دوباره صورت آشنارو دنبال کرد

 ؟یکنیم کاریچ نجایبابک؟ تو ا -

 مون؟تو خونه یاومد یحتماً دزده. چطور ه؟یک نیا انیرا ان؟یرا -

 دخترم رو. خوشگله نه؟ نیبرادرم بابکه. بابک بب نیآروم باش. ا -

 !یتو که برادر ندار انیرا -

 لحظه آروم باش. هینزن  غیج ؟یچ -

 .شهیم ریداره د میبرگرد دیبا انیرا -

بابک، رو مخ بودن. بدون  یجایب یاصرارها یدختر و از طرف ادیکودک و دادوفر یهاناله یصدا

تر شده بودن و قلبم آهسته نیهام سنگ. نفسدمیدو رونیگذاشتم و از اتاق ب نیفکر، بچه رو زم

 .دیتپیم شهیاز هم
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 .شهیم م. وقتت داره تمومیبر ایب انیرا -

سمت منو به زانمیعز یصدا گهیو تو طرف د زدیبابک منو صدا م یو بدن خون یخاک صورت

 کرده بودم. ریگ تیو واقع یخوشبخت یدو راه نی. بدیکشیخودشون م

 بمون. شمونیلطفاً نرو. پ انیرا -

 مال توئه. یزندگ نیا انیرا -

 من. شیپ ایب انیرا -

 .جاننیهات همآرزوها و حسرت انیرا -

 .نجاستیا تی. زندگیبر ستیالزم ن -

 بمونه! پدریت ببرادر؛ نذار بچه -

 کردمیتکشون نگاه متک ی. به چهرهستادیزمان ا یااومد، لحظه رونیکه از زبون بابک ب یحرف با

 نی. بعد از چندسوزوندیرو م منهیو سـ*ـ دیکشیم ری. قلبم تکردنیموندنم التماس م یکه برا

شده  رهی. بابک با لبخند به من خکردمیرو احساس م یدرد نیبار بود که همچ نیل، اولهزار سا

 ریکم صداها برام گنگ شدن و از وضوح تصاو. کمکردیرو زمزمه م ییهالب حرف ریبود و ز

 یداشتم تا برا یادیز ی. کارهادادمیکابوس خودم رو نجات م نیاز ا دیاطراف کاسته شد. با

از جا برخاستم و خودم  ینگذاشته بود، انجام بدم. به سخت ایدن نیهنوز پا تو ا که یانجات بچه

از من مراقبت  شهیها، برادرم کنارم بود و همسال نیا یسمت بابک کشوندم. تو همهرو به

هام محو بشه از مقابل چشم نکهیبرادرمه. قبل از ا ت،یبار هم واقع نی. مطمئن بودم که اکردیم

دورافتاده مشاهده کردم.  یمحوطه هیبعد، دوباره خودم رو تو  یم و لحظهدستش رو گرفت

رو  ی. از جا بلند شدم که دستدادیهام رو آزار مو مردمک چشم دیتابیسرم م ید باالیخورش

 دستش رو گرفتم. یآرومشدم و به شونیبابک، پر یوضع آشفته دنیم قرار گرفت. با دشونه

 بابک؟ حالت خوبه؟ -

 بم برادر.خو -

 !یدار یعجب برادر سمج -
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بود  ستادهیکه توش بودم ا یارهیاز دا رونیشلوار، ببا کت یبه سمت صدا رفت. مرد جوون نگاهم

 متعدد پر شده بود. یهابود و بدن بابک از زخم یهر دو خاک یها. لباسکردیو نگاهمون م

 .میموقع نجاتت بدبه میخداروشکر که تونست -

 دورتر اومد: یاز قدم ایمار یآشنا یبار صدا نیا

 چه خبره؟ نجایا -

 .یبرادر، نگران نباش. خوشحالم که برگشت ستین یچیه -

 نیا دنینداشتند. جک که از د ییرا بغـ*ـل کرده بودند و قصد جدا گریمحکم همد انیو را بابک

توجه  ایمار یگوش یصدا نیب نی. در همزدیخسته شده بود، مرتب غر م یاحساس یصحنه

 یدرباره یو با نگران دیمکالمه، رنگ از رخسارش پر نیخود جلب کرد. در ح یسوهمگان را به

بودند  ایمار یدر چهره یآسودگ یهاو بابک هر دو منتظر نشانه انی. راکردیاوضاع مارال سؤال م

 در راه نبود. یخوب یانگار خبرها یول

 شده؟ یچ ایمار -

 گشته.مارال هنوز از اون طرف برن -

 مگه کجا رفته بود؟ -

 ا؟یمار یبکن یخوایم کاری. خب حاال چدمیم حیرو بعداً برات توض یچبرادر همه -

 گفت: د،یلرزیاز بغض م شیکه سرش را با دستانش گرفته بود و صدا یدر حال ایمار

 .نیماده بگرد نیبرگردم و بهشون کمک کنم. شما هم دنبال آخر دیمن با -

 دم. ممنون بابت کمکت.باشه متوجه ش -

 بر لب بابک آورد. یآرام به او گفت که لبخند« ممنونم» کیاو هم  ان،ینگاه بابک به را با

 .کنمیخواهش م -

 .دارید دیبه ام -

 آنجا را ترک کرد. ،یباز کرد و بعد از خداحافظ یبا عجله پورتال ایمار

 برادر چه خبره؟ -

 .دمیم حیبرات توض میبر ایب -
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 مقابل هتل توقف کرد. یتاکس ،یطوالن یمسافت کردنیاز ط بعد

 .ادیسارا هم تو راهه داره م -

 حاال؟ نجایا ادیچرا م -

 .گمیبهت م ،یو لباسات رو عوض کرد یدوش گرفت هی نکهیبعد ا -

 .یاک -

کردن غذا شد. و بابک هم مشغول درست دیبابک، به نظافت خودش رس یهاطبق گفته انیرا

بلندش را با حوله خشک  یکه موها یدر حال انیخانه را پر کرده بود. را یال فضاموزار ریپن یبو

 آمد. رونیاز اتاق ب کرد،یم

 !یخوب یبه چه بوبه -

 ست.شام آماده نیبش ایب -

 اش شد.مورد عالقه یمقابل برادرش نشست و مشغول صرف غذا یِصندل یرو انیرا

 کن. فیخب تعر -

 ادته؟یمارال رو که  -

 محافظ. یه همون بانوآر -

 گفت: داد،یتکان م دییکه سرش را به نشانه تأ یدر حال بابک

 خودشه._

 خب؟! -

 .ارهیرفته تا پر رو از رود آخرون ب ییانگار تنها -

 مگه عقلش رو از دست داده؟ ؟یچ -

 نداشت. یاگهید یچاره -

 ؟یعنی نیمنتظر من بمون نیتونستیمشکل ماست. نم نیا -

 .میکن یکار میتونستینم ،یبودیاگه توام م ی! حتآروم باش -

 ؟یچ یعنی -
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تا آخر عمر اونجا  میبخوا نکهیمگه ا م؛یمردگان بر یایبه دن میتونینم م،یبار مرد هیکه  ییما -

 .میگرفتار ش

 اره؟یب ریعجب! خب تونسته پر رو گ -

 .میباش نیبخوش دی. بادونمینم -

 .معما نیآخر مونهیخب پس فقط م -

 .قاًیدق -

 در دهانش، ادامه داد: یابعد از گذاشتن لقمه بابک

 .میاریدستش ببه دیکه با رنهیسا یمورد مو نیآخر -

 از کجا؟ یول -

 .دونهیسارا جاش رو م -

 سارا؟ از کجا؟ -

 .دهیشون شنافسانه یکه قبالً از کنارش گذشته بود، درباره ییهاییاز روستا یکیاز  -

 اد؟یبکه  یبهش گفت -

 .دیرسیم دیآره. االن ها با -

 .ادیتا ب میکنیصبر م -

. بابک خوردیخود تکان م یاز جا یبود و گهگاه ستادهیا ازدهیعدد  یشمار روساعت یعقربه

. کردیم یهمراهش باز یبا گوش زین انیبود و را «ستویکنت مونت کر»کتاب  یمشغول مطالعه

 آمد. دیپد شیهادر چشم ینگران یهاکم رگهب شد و کمبه ساعت جل انیتوجه را ن،یب نیدر ا

 بابک؟ -

 ه؟یچ -

 .دیرسیم دینکرده؟ تا االن با ریسارا د -

 .یگیآره راست م -

 صبر کن بهش زنگ بزنم. -

 شد. شتریب انیرا یبوق، نگران یخال یصدا دنیاز چند بار تالش و شن بعد
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 ان؟یشد را یچ -

 .دهیجواب نم -

 .حتما جا گذاشته -

 امکان نداره. -

 دوباره امتحان کن. -

 زد. نیرا زم یگوش تیو با عصبان دیکوب زیم یدستش را رو انیناموفق، را یاز تالش بعد

 آروم باش. انیرا -

 م؟یشینگرانش م گهیاحمق نم ینگرانشم. دختره -

 ؟یری. حاال تو کجا مانیرا ستیبچه که ن -

 رو چک کنم. یالب رمیم -

 .ایبه مار زنمیم من هم زنگ یاک -

 کردیم یسع نکهیتماس گرفت. با ا ایبا مار درنگیکار شد و ببهبابک دست ان،یاز رفتن را بعد

سمج  یهیروح یاِشغال بود ول ایمار یرا آرام نگه دارد، اما حال خودش بدتر بود. شماره انیرا

 بردار نبود.بابک دست

 .دییبله بفرما -

 منم بابک. ا،یسالم مار -

 افتاده؟ یاتفاق انیشده؟ واسه را یسالم. چ -

 حالش خوبه. اونجا چه خبر؟ مارال خانوم در چه وضعه؟ انینه را -

 ؟یداشت ی. کارمیدواریام یول هوشهیهنوز ب -

 .دهیرو هم نم شی. جواب گوشمیکن داشیپ میتونیمسئله ساراست. نم -

 چطور؟ -

 .ومدهیهنوز ن یول نجایا ادیقرار بود ب -

 شده. ریپروازش د ایمونده  کیتو تراف دیشا -

 ؟یبکن یکار یتونی. مزنهی. دلم شور مدونمینم -
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 . منتظر تماسم باش.کنمیم شیکار هیآره  -

 . ممنونم ازت.یاک -

 طورنیبه او زنگ نزد. هم گریرا نداشت، د انیرا موردیب یهاغرزدن دنیکه حوصله شن بابک

 به صدا درآمد. اشیمنتظر ماند تا دوباره گوش

 ؟یکرد داشیپ -

 .لنگهیکار م یجا هینه؛  -

 ؟یدیفهم یزیچطور؟ چ -

 سارا تو دردسر افتاده. -

 ؟یمطمئن -

 .ادیاز دستم برم نیهست. متأسفم فعالً هم یمشکل هیکه انجام دادم موفق نبود؛  ییآره. جادو -

 .میکنینداره. تو مواظب مارال باش، خودمون حلش م یاشکال -

 .ریباهام تماس بگ یالزم داشت یککم -

 باشه. -

 فعالً. -

سرهم ازش نبود. پشت یاثر چیاز سارا گشتم اما ه یادنبال نشونهاومدم و به رونیآسانسور ب از

. ستادمیاز هتل منتظر ا رونیب نیهم یبرا اوردیاز جواب. دلم طاقت ن غیدر یول زدمیبهش زنگ م

بابک  یگذشت و صدا یکنم. کم داشیپ دیتا شا کردمیم یرو با دقت بررس هایتک تاکستک

 م گذاشت.سمتم اومد و دست رو شونهسر به گوشم خورد. با عجله بهاز پشت

 ده؟یشده بابک؟ چرا رنگت پر یچ -

 اومده. شیواسه سارا پ یمشکل -

 ؟یچه مشکل -

 افتاده. یگفت جادوش کار نکرده و مطمئن بود که اتفاق ایمار یول دونمینم -

 م؟یکن کاریچ -

 ندارم. ینظر چیه -
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 ؟یکه خبر بد یبهش زنگ زد یک -

 .ایمار یبعد از تماس تلفن -

 اد؟یخبر داشت که سارا قراره ب ینبود. ک یکه کس ایجز تو و مارآخه اونجا به -

 بود. مگهید یکیچرا  -

 ؟یک -

 جک. -

 همون پسره؟ -

 ارال بهم گفت.از م ایمار یبود وقت بیعج یلیخودشه. واکنشش خ -

 .دهیآخه باز هم معنا نم -

 چرا؟ -

 .نجایا ادیب خوادیم یچ یسارا برا نکهیو ا میریم یما دنبال چ دونستیاز کجا م -

 باشه. دهیاز اونجا شن دیبه سارا کردم؛ شا یااشاره رنایپشت تلفن درباره سا -

 !ایخدا ،یوا -

 وم بشه. اون خواهرمونه.جونمون تم متیاگه به ق یحت م؛یکن داشیپ دیبا -

 اون قبرستون رو؟ یشناسیم -

 آره. -

 .میپس بر -

روش  شیپ کیش رو با ترافتا بتونه فاصله کردیمرتب ترمز م یبود و تاکس یادیاونجا راه ز تا

دستش گذاشتم و با  یش نگران بود. دستم رو روو چهره دیلرزیبابک م یمتعادل کنه. زانو

جا . همهمیدیگذشته بود که به محل موردنظر رس ۱:۳۰دادم. ساعت از لبخند، بهش آرامش قلب 

رو  شی. بابک گوششدیم دهیشن هاوارهیبرخورد انعکاس آب به د یبود و فقط صدا شده کیتار

در  یاز کس ییشدن. منتظر بودم تا صدا دهیکردن فلش، اجسام اطراف بهتر ددرآورد و با روشن

 ش فرو ببرم.هام رو تو گردنتا دندون ادیب

 بابک! ستین یزیکه چ نجایا -
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 .جاستنیمطمئنم هم یول نم؛یبیدارم م -

 .ستین یچیه نجایا یول ادمهیمنم کماکان  -

 جلوتر. میبر کمی ایب -

از  یخبر یول خوردنیجا به چشم مبلند اطراف همه یهاشد و به راه افتاد. چمن قدمشیپ بابک

 نبود. بیغربیعج یقبرها

 .ستین یزیهم که چ نجایا -

 کار خودشه. -

 ؟یک -

 نباشه االن... نجاینداشت که ا یلیوگرنه دل اروئهیکار اون  -

 .ادیصدا م هی! سیه -

هام دندون تیرسوندم و با عصبان هاوپیاز ت یکیبزنه، خودم رو پشت  یبابک حرف نکهیاز ا قبل

. دمیشنیدردناکش رو م یهانالهخون اطرافم رو فرا گرفته بود و  یرو تو گردنش فرو کردم. بو

 شد، بابک خودش رو بهم رسوند و ما رو از هم جدا کرد. ریگنیکه فرد زم نیهم

 ش؟یبکش یخوایچته؟ م انیرا -

موج  دنیهاش زل زدم و با دوحشتناک تو چشم یاشده بود. با چهره زیوجودم از عطش لبر تمام

 وباره برگشت.م درفتهکه تو نگاهش بود، کنترل ازدست یآروم

 یهاقطع شده بود و چشم یزیرشده بودند. خون رهیمرد خ نیخون کریهر دو به پ انیو را بابک

 .گرفتیکم رنگ ممرد کم روحیب

 شو! داریب االی -

در حال انفجار بود و اگر بابک آنجا حضور نداشت، مشخص نبود چه  ت،یاز شدت عصبان انیرا

 .آمدیسر مرد م ییبال

 .یات رو باز کن لعنتچشم گمیم -

 بشنوه. یتر! ممکنه کسآروم انیرا -
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 ییکه دورش بسته شده بود، رها ییهامرد به تقال افتاد تا از بند طناب ش،یهابازشدن چشم با

 نیرا تحس شیهاوپازدنکوچکشان چشم دوخته بودند و دست یو بابک به طعمه انیکند. را دایپ

 .کردندیم

 رمرد؟یپ یکنیم کاریچ نجایا ؟یهست یتو ک -

 .نییوالیشما ه ن؟یخوایم یاز جون من چ ن؟یهست یشما ک -

 ا؟یاون دن یو برگرد یدوباره جنازه بش ی. نکنه دوست داردمیازت سؤال پرس -

 آمد. رونیطناب ب یو پرپشتش، از گوشه دیسف یهاشیبه خودش داد که ر یتکان مرد

 ود نداره.وج نجایا یزی. واسه شما چنیبر نجایاز ا -

 نه تو. م،یریم نجاینه ما از ا ،یعه؟! تا سؤاال رو جواب ند -

 یو دوباره و دوباره سؤالش را تکرار کرد ول دیکوب واریفرد، او را به کنج د یقهیبا گرفتن  انیرا

 .شدیجواب ختم م کیدر آخر به 

 ولش کن. انیرا -

 .دهیخواهرمون رو دزد یآدم عوض نیا -

 من؟ -

 ؟یسرش آورد ییست؟ چه بالبگو کجا -

 .نیزنیحرف م یدرباره چ دونمیمن نم -

 دروغ نگو. -

 کرد. یرا عمل اشینفوذ ذهن ،یرلبیز یرا در نگاه مرد قفل کرد و با زمزمه شیهاچشم انیرا

 .دونمینم یچیمن ه -

 ؟یهست یتو ک -

 بشه. نجاینتونه وارد ا یتا کس نجایا امی. شبا مدارمیمن سرا -

 شانس! یبخشک اه؛ -

 سمت بابک حرکت کرد.مرد را رها و به یقهی انیرا

 .میبر ایب -
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 نداشتند. ینظر چیه یتا خواهر کوچکشان را نجات بدهند ول کردندیبرادر آشفته بودند و تقال م دو

 م؟یبکن دیبا کاریبابک چ -

 لحظه. هی -

 د؟یبه فکرت رس یزیشده؟ چ یچ -

 .اریرو درب تیزودتر گوش -

 اشه.ب -

 ها.برو تو نقشه -

 خب؟ -

 .اریرو ب شهیم یمنته نجایبه ا نالیکه بعد ترم یراه -

 .ناهاشیا -

 .میرو بگرد نجایا دیبا -

 کشه؟یچقدر طول م یدونیم -

 .میندار یاچاره -

و  انی. راخوردیآفتاب در آسمان به چشم م یکم رد پرتوهاشب گذشته بود و کم یهامهین از

 بودند. یمختلف یهامکان یوجوا شده بودند و هر کدام مشغول جستبابک از هم جد

 الو؟ -

 سالم بابک. -

 .ایسالم مار -

 ن؟یکن دایازش پ یرد نینشد؟ نتونست یخبر -

 نه. ایکرده  دایپ یزیچ انیرا دونمی. حاال نمیچینه ه -

 .میکنیم داشی. پنجایا ایب انیهمراه را -

 .زنمیباشه االن بهش زنگ م -

 شیهاشهیاز ش دیشده بود که انعکاس نور خورش رهیخ شیروبه ساختمان روبه یبا نگران ابکب

 تأمل، با او تماس گرفت. یانداخت و بعد از کم ینگاه انیرا یبه شماره دی. با تردشدیم دهید
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 ان؟یرا -

 ه؟یچ -

 ؟یکن دایپ یزیچ یتونست -

 نه هنوز. -

 باهام تماس گرفت. ایاالن مار -

 خب؟ -

 .کنهیشون. گفت کمکمون مخونه میازمون خواست بر -

 مشکل خودمونه. نیا م؛یندار ازیما به کمک اونا ن -

 .کشهیچند روز طول م م،یادامه بد میبخوا یطورنینکن. اگه ا یلجباز انیرا -

 .کنمیم داشیگفتم که خودم پ -

حرف از  یدار نجایو تو اسارا االن تو خطر باشه  دیشا ؟یخودخواه باش یتونیتو چقدر م -

 ؟یزنیخودت م یخودخواه

را  یکیبرادر و خواهرش  نیمانده بود. ب یاز اتمام مکالمه بود. بابک در دوراه یبوق، ناش یصدا

رفت و کنار  شیپ یسارا را انتخاب کرد. قدم ان،یرا یجابار به نیا یول کردیانتخاب م دیبا

 برساند. ایمار یودش را به خانهخ ترعیگرفت تا هر چه سر یتاکس روادهیپ

 مارال

 یمردگان بود، ول یایاسمش دن نکهیاطراف من رو به وجد آورده بود. با ا یو سرسبز یباشکوه

زالل  اری. آب بسمیرود گذشت یاز پل باال -آورامیپ زدیا-داشت. همراه هرمس  یایعظمت ستودن

 ترشیپ یبود و کم مونییرون مقصد نها. رود آخشدیم دهید یخوبکفِش به یهازهیربود و سنگ

 .میدو توقف کرد ره

 .دیجا منتظر بمان نیجوان لطفاً هم یبانو -

 یکه گذشت، احساس سبک یانداختم. کم یو به مناظر اطراف نگاه ستادمیجا ا همون

شدم؛ رد  یبیعج زیبه خودم انداختم و متوجه چ یبهم دست داد. نگاه یریناپذوصف

کم . بدنم کمشدیرنگ با اون از اطراف بدنم ساطع مهم یهوا مونده بود و دوددر  یرنگیخاکستر
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تا بلکه  دمیدنبال هرمس دوبه مهی. سراسدیدیاطراف رو تار م هامو چشم زدیم یرنگیبه ب

 کنم. دایواقعه پ نیا یبرا یحیتوض

 هرمس؟ هرمس؟ -

و  شدیرفته بدتر م. وضعم رفتهدیرسیرود به گوش م انیجر یاز اون نبود و فقط صدا یاثر اما

 شد. دیبدنم ناپد یکم اعضاکم

 کمک کنه! یکیهرمس؟ کمک!  -

که  ییکاسته شد و نگاهم به سمت جا ادمیدادن بود. از فردر حال رخ یبیوسط رود اتفاق عج در

اون، هرمس همراه با جسم  انیآب باالتر رفت و از م یآب در حال بازشدن بود، افتاد. توده

 در دست ظاهر شد. یخشاندر

 هرمس؟ -

 فرود اومد و به وضع ناگوارم چشم دوخت. کنارم

 اد؟یداره سرم م ییهرمس چه بال -

 است. انیوقت شما رو به پا -

 ؟یچ یعنی -

 است. شدنیرا ندارد و در حال متالش ایدن نیضعف جسم، روح شما تاب ماندن در ا لیبه دل -

 کنم حاال؟ کاریچ -

 .دیخارج شو نجایر چه زودتر از ابهتر است ه -

 ه؟ییایپر در نی... انیا -

 .سپارمیرا به دستان محافظ شما م نیدرست است. هنگام خروج ا -

 ممنونم. -

 .میبهتر است حرکت کن -

 دن،یقبل از رس کردمی. خدا خدا ممیکه تو اونجا ظاهر شده بودم، رفت یسمت محلعجله به با

هر لحظه  ییایبمونم. درخشش پر در نجایرنه مجبور بودم تا آخر عمر انرم وگ نیطور کامل از ببه

 .کردیم دایپ یترو شکل قابل توجه شدیکمتر م
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 شه؟یم یطورنیچرا ا ره؟یم نیهم داره از ب نیا -

 .گرددیمبدل م یخود، روح آن به جسم ماد یدورشدن از هست لیبه دل -

 آها. -

خوردم.  نیراه، زم ونیناگهان م یول دمیسمتش دو. بهشد دهیآخر محل موردنظر از دور د در

به عقب انداختم و ترس،  یخودمون بود. نگاه یماد یایاز دن دتریشد کردم،یکه احساس م یدرد

پا خودم رو به مقصد  کیوجور کردم و با خودم رو جمع یسختتمام وجودم رو فرا گرفت. به

 رسوندم.

 جوان. یخدمت شما بانو -

 یهام باقدست یجابه یکمرنگ یاز دستم افتاد. هاله رم،یخواستم پر رو تو دستم بگکه  یالحظه

بشم و برگردم.  الیخیب نجایا تونستمیرفتن بود. نم نیکم کل وجودم در حال از بمونده و کم

و درد رو بهتر  شدیخارج م رنگیهام جمع شده بود، به شکل بخار خاکسترکه تو چشم یاشک

 ادمیگرفته بودم  ادی نجایکه تا ا ییزهایزورم رو جمع کردم؛ همه چ ی. همهکردیم یتداع امبر

مونده بود،  یکه تو بدنم باق یتوان نیآوردم و با آخر ادیکه منتظر بودن رو به  ییزایاومد، همه عز

هام هام جمع شد و تونستم پر رو تو دسترنگ از اطراف، دور دست یداد زدم. دود خاکستر

 .رمیبگ

 .دارید دیجوان. به ام یبانو دیراقب باشم -

بود، با  شانیهر دو یکه رو ی. فشاردادیرا ادامه م شیباال سر مارال نشسته بود و جادو الیدان

 یسرخ و بدن پرحرارت مارال نگاه یهابه گونه ینگاه الی. دانشدیم تریگذشت زمان قو

 انداخت و متوجه وضع نامطلوبش شد.

 شو. داری بمارال؟ مارال لطفاً -

بدنش را  یدیشد و لرز شد یمارال جار یهاچشم ریو ز ینیخون از سوراخ ب یهاقطره کمکم

و با  کردیزمزمه م رلبیشده بود و فقط اسم مارال را ز خکوبیم شیسر جا الیتکان داد. دان

 .کردیداشت، نگاه م انیصورت مارال جر یکه رو ینگران و هراسان، به خون یاافهیق

 . مارال؟یاونجا بمون یتونینم نیاز ا شتریرال تو رو خدا بلند شو. مارال؟ بما -
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کم سکوت اتاق با . کمشدیاز مارال خارج نم یکالم چیمانده بود و ه جوابیب شیهاصدازدن

 یهمه نیب الیالقا کرد. دان الیبه دان یشتریدردناک مارال شکست و وحشت ب یهاخرناس

 یهاکند که با زوزه دایکمترکردن درد مارال پ یبرا یزیوجو کرد تا چستکه بلد بود، ج ییجادوها

شد.  یخودش را گم کرد. دست مارال را محکم در دست گرفت و اشک از چشمانش جار ،مارال

نجات مارال بود. با  یبرا یدنبال راهکه داشت، پرت شده بود و فقط به یافهیحواسش از وظ

بلند شروع  یچنبره زده بود، شکست و با صدا الیدان یدر گلوکه  یدرد مارال، بغض شترشدنیب

وارد اتاق شدند و با  مهیشده بودند، سراس داریکه تازه از خواب ب انایو آر نیکرد به زارزدن. آر

 زدند. غیمارال، ج تیمشاهده وضع

 تو اتاقتون. دیبرگرد -

 مارال... یول -

 !االیتو اتاق؛  دیگفتم برگرد -

ها را دنبال کرد. ترسناک، رفتن بچه یو نگاه ییروجز دادزدن نداشت. با ترش یاچاره الیدان

 کشاند. یر به اوج نگران الیدان نیتنفس مارال به مشکل برخورده بود و هم

 ؟یکنیکار رو م نیبا من ا یشو. مارال چرا دار داریمارال تو رو خدا! ب -

تماس  ایود را نداشت، برخاست و با ماربسته بکه بهش دل یدادن دخترکه تاب ازدست الیدان

 گرفت.

 الو مامان؟ -

 شده؟ ی. چیسالم دن -

 مامان مارال! -

 شده؟ یچ ؟یکنیم هی. چرا گریگیم یچ نمیدرست حرف بزن بب -

 .رهیمیمارال داره م -

 ؟یچ -

 .ارهیرو ب ییایبهم گوش نداد؛ رفت تا از آخرون پر در یاصرار کردم، ول نکهیبا ا -

 فکر کرده آخه؟ یودش چبا خ -
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 . مامان تو رو خدا نجاتش بده.چهیپیکنم؟ از درد داره به خودش م کاریمامان چ -

 .گردمیصبر کن االن برم -

و خودش  دیسمت اتاق دو الیاز اتاق مارال آمد. دان یخشک یهاسرفه یصدا ،یشدن گوشقطع با

 مارال رساند. جانیب کریرا به پ

 مارال لطفاً برگرد. ؟زمیمارال؟ مارال عز -

که سرنوشت او را  یخورد و خون در بدنش را باال آورد. پرپرشدن کس یمارال تکان آرام بدن

صحنه بود. سر مارال را  نیتردردناک الیدان یاش انتخاب کرده بود، براشدهگم مهیعنوان نبه

 نش شد.انگشتا نیبلندش ب یکردن موهاگذاشت و مشغول شانه شیپا یبلند کرد و رو

 گهیدوست دارم. د گمینم گهینندازم بهت. مارال د کهینکنم. ت تتیاذ گهید دمیمارال؟ قول م -

 .خوامیرو م نی. فقط برگرد؛ همکنمیمجبورت نم

 بود. ایبازشدن در، نشان از ورود مار یصدا

 .نجایا ایمامان ب -

رو شد که روبه یزیانگغم یو با صحنه دیپسرش را دنبال کرد تا به اتاق مارال رس یصدا ایمار

 بود. ستادهیا شیسر جا یتا مدت

 مامان نجاتش بده. -

نشست  الیکه مثل دختر دوستش داشت، بود. کنار دان یپسرش آغشته به خون کس یهادست

 آرام گرفت. یو با گرفتن دست مارال، کم

 .یباش یقو خوامیم الیهست. دان یدیهنوز ام -

 برش گردون.فقط  کنمیم یمامان هرکار -

 ؟یااز قدرتت استفاده کنم. آماده خوامیم -

 آره زود باش فقط. -

شده  رهیبه صورت مارال خ ز،یانگغم یو با نگاه کردیرا زمزمه و تکرار م ییهاواژه رلبیز ایمار

بود  شیدر صدا ی. سوز جگرسوزدادیتر فشار مو دست مارال را محکم کردیبود. مرتب زمزمه م

. رفتمارال کاسته شد و آرام گ یهاهکم از زوز. کمکردیاضافه م الیدان هیشدت گربه  نیو هم
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آثار  دشدنیهم آرام گرفت. با ناپد ایمار الیتر شد و خپررنگ الیدان یهالب یلبخند آرامش رو

کردن مارال را قصد ول الیرا عوض کند. دان شیهاها را تنها گذاشت تا لباسآن ایدرد، مار

 از دستش بدهد. دیترسینداشت؛ م

 .کنمی. خودم ازت مراقبت مشهی! آروم باش. حالت خوب مسیه -

مارال  یهابرگشت. چشم الیدان سیخ یهابه چشم یمارال، نور شاد یهاخوردن انگشتتکان با

 را منعکس کرد. الیدان ریباز شد و تصو یآرامبه

 .زمیعز یخوش اومد -

 !الیدان -

با وحشت  ایکه مار یبلند زار زد؛ طور یو با صدا دیارال را به آغـ*ـوش کشناخودآگاه سر م الیدان

 وارد اتاق شد.

 احمق؟! یچقد نگرانت شدم دختره یدونی. مالیجان دل دان -

 دوباره از هوش رفت. ال،یبه دان لشیدر دست راست مارال وجود داشت که با تحو یسرد جسم

 مارال؟ مارال؟ -

 خداروشکر خطر رفع شد. -

 شد مامان؟ یچ -

 .میکن قیبهش سرم و خون تزر دیخون از دست داده. با یلیخ -

 آماده کنم. رمیپس من م -

 تو اتاق. ارشی. به دکتر زنگ زدم؛ فقط بستین یازین -

کردن قهوه بود. آرامش بابک بود، کنار آشپزخانه مشغول درست دنیمنتظر رس صبرانهیکه ب ایمار

احساس  یدر خانه حاکم بود و شوروشوق ینیبا نبود مارال، سکوت سنگ. زدیدر خانه موج م یخاص

که مارال در دل  ی. عشقخوردیجم نم شیهمچنان باال سر مارال بود و از جا الی. دانشدینم

ها را به آگاه بود، آن یخوببه هیقض نیکه از ا ایو مار دیرسینظر مبه ریکاشته بود، انکارناپذ الیاند

بلند شد  شیزنگ، از جا یصدا دنی. با شنرندیبگ میکرده بود تا خودشان تصم حال خودشان رها

 .خوردیدر به چشم م یخسته و داغان بابک از سوراخ رو یافهیسمت در حرکت کرد. قو به



 

 

165 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ن سها.

 .یسالم خوش اومد -

 .ایسالم مار -

 :دیکرد و پرسرو به بابک  د،یند انیاز را یاثر یابتدا به اطراف بابک نگاه کرد اما وقت ایمار

 کجاست؟ انیپس را -

 .ومدیکه. ن شیشناسیم -

 اومده؟ شیپ یچرا؟ مشکل -

 گل کرده. شینه لجباز -

 تو. ایب -

 مبل نشست. یوارد خانه شد و رو اش،یشگیبا نزاکت هم بابک

 مارال چطوره؟ -

 .هوشهیاز دست داده و االن ب یادیخون ز یخطر رفع شده ول -

 حلش کنم. نمتویمن م نیاگه بخوا -

 .میندار یاجینه الزم نکرده به کمک شما احت -

 .کردیبود و به بابک نگاه م ستادهیچهارچوب در اتاق ا یجلو ییروبا ترش الیدان

 زدنه؟چه طرز حرف نیا یدن -

 سرش بست.دوباره وارد اتاق شد و در را پشت د،یبگو یزیچ نکهیا بدون

 .ستین حالش خوب کمی یمتأسفم. از لحاظ روح -

 متوجه هستم. -

 قهوه؟ -

 حتماً. -

 انداخت. گرشید یپا یرا رو شیپا کیهمراه دو فنجان قهوه، کنار بابک نشست و  ایمار

 ن؟ینکرد دایپ یزیخب چ -

 ؟یندار ینه هنوز. نظر -

 ماجرا رو بشنوم. دیاول با یزد ول ییحدسا هی شهیم -
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شروع  ش،یکردن گلواش شد. بعد از صافزدن قهوهو مشغول هم دیجلو کش یخودش را کم بابک

به در بسته  ینگاه کرد،یکه بحث را دنبال م ای. ماردیکش ریبه صحبت کرد و کل ماجرا را به تصو

 بلند شد. شیاتاق انداخت و از جا

 .شدیتر مراحت یلیاگه مارال بود، کارمون خ -

 م؟یبکن میتونیم کاریخب چ -

 تو، دنبالش بگردم. به یدسترس قیاز طر تونمیمن م -

 .مهیمن پا -

 تو اتاق من. میبر ایب -

و گوشه  یمیقد یرنگارنگ و کاغذها یهاشهی. پر از شدیرس ینظر مبه یبیعج یجا ایمار اتاق

بزرگ  زیسمت مبه ای. مارخوردیبه چشم م وارهاید یرو بیغربیعج یهایسوخته بود و خطاط

 کهنه شد. یکاغذها نیوسط اتاق رفت و مشغول گشتن ب

 مارال بود. نیاتاق تمر نجایبرهمه. ادرهم کمهی دیببخش -

 .ستین یمشکل -

چرا که در  دیدیرا م لیاجسام و وسا نینبود که ا یبار نی. اولکردیبا دقت به اطراف نگاه م بابک

 تجربه کرده بود. یتربیعج یزهایاش، چهزار ساله نیچند یزندگ نیا

 کردم. داشیآها پ -

 آورد. رونیب گرید لیوسا نیبه نقشه بود را از ب هیکه شب ییمقوا کاغذ

 .نیبش -

بابک،  یهابا گرفتن دست ایمارال نشست و نقشه وسط آن دو قرار گرفت. مار یروروبه بابک

بابک، نقشه شروع به سوختن و مثل  یهاچشم یخواند. جلو رلبیز یرا بست و ورد شیهاچشم

مشخص خاموش شد.  ینقطه کیدر  تینقشه عبور کرد و درنها خطوط نیاز ب یمیمستق یجاده

حدس بزند که آنجا  توانستیم یو هر کس خوردیآن محل به چشم م دوردورتا یرد سوختگ

 که سارا قرار دارد. ستیهمان محل

 ؟یمطمئن نجا؟یا -
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 بگم صد درصد مطمئنم. تونمینم -

 روستاست. هی یحوال نجایا -

 ا رو؟اونج یشناسیآره، م -

 کرد. دایپ شهیم یمسلماً نه ول -

 تماس گرفت. انیرا درآورد و با را اشیگوش عاًیسر بابک

 بردار! یاه، لعنت -

 بلند شد. شیاز جا یو با کالفگ دیقهوه را سر کش بابک

 ؟یریم یکجا دار -

 .رمیبگ طیبل رمیم -

 االن؟ نیهم -

 دست رو دست بذارم. تونمینم -

 .ادیم به انیالاقل بذار را -

 دوباره باهاش بحث کنم. شیسر لجباز خوامی. نمامیاز پسش برم ییخودم تنها ست؛یالزم ن -

 .امیصبر کن من هم باهات م -

 .میدار ازیکه تو راهه، بهش ن ینه. تو بمون از مارال مراقبت کن. واسه جنگ -

 لحظه صبر کن. هیپس  -

شد و بعد  دهیاز داخل اتاق شن لیخوردن وساهمبه یشد. صدا بیدوباره وارد آن اتاق عج ایمار

 آمد. رونیب یچرم یاسهیهمراه با ک ایمار ،یاز چند

 .ریرو بگ نیا -

 ه؟یچ نیا -

 .ناسیبرگ خشک لوم -

 ناس؟یلوم -

 .رهی. هر کس پودرش رو تنفس کنه، به خواب مهیپرورش اهیگ هی -

 ممنونم. -
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 .یموفق باش -

 سمت فرودگاه راه افتاد.را ترک کرد و به ایمار ینهخا ،یبعد از تشکر و خداحافظ بابک

 بهش انداختم. یرو تو دستم گرفتم و دوباره نگاه یچرم فیک

 اونجا. دیآقا لطفا ساکتون رو بذار -

 .بله -

رو پر  یچمدون الب یهاحرکت چرخ یبود. صدا زیآمتیفرودگاه موفق یتیامن یهاستمیاز س گذر

به  یلیم چیه یشام بود ول کی. نزدشدیم دهید هایصندل یاز سکو امیکرده بود و بلندشدن هواپ

انداختم و ساعت پرواز رو دنبال کردم. منتظر بودم؛ منتظر  میبه ساعت مچ یغذا نداشتم. نگاه

رو نداشتم و از دستش خسته شده بودم.  هاشیبازتحمل بچه گهی. دانیاز طرف را یماست

ها فضا رو پر کرد. وارد چرخ چمدون یلند شد و دوباره صدااز بلندگوها ب ینازک یباالخره صدا

بودم. با  کمیچشم دوختم. نگران خواهر کوچ رونیب ریدلگ یشدم و با دلهره به منظره مایهواپ

که  یا. خانوادهمیداشت اجیبه وجودش احت یول م،ینظر داشتبا هم اختالف زهایچ یلیتو خ نکهیا

دادم و  هیتک ینداشت. سرم رو به پشت ییمعنا چین هبدون او م،یآرزوش رو داشت شهیهم

 هام رو بستم.چشم

 یخال مایرو تماشا کردم تا هواپ هیبق شدنادهیشدم و پ داریبه مقصد، از خواب ب دنیاعالم رس با

 از مسافر شد.

 ن؟یشینم ادهیقربان پ -

 چرا. -

دورتر از باند پرواز،  یتادم. کمداد، تشکر کردم و دوباره به راه اف لمیکه چمدون رو تحو یمرد از

نقش بسته بود و  دشیسف یبدنه یو بنفش رو یرو مشاهده کردم. خطوط آب ییبایپرنده ز

 یهاش بود. بالساله نیقدمت چند یدهندههاش، نشونقسمت یموجود تو بعض یهایزدگزنگ

 یراحتبه ترنییاع پاتو ارتف شدیقرار داشت، باعث م شییکه تو قسمت جلو یاکوتاه و پر برنده

 یقسمت ریدار، مشغول تعمبا کاله لبه یرمردیکه در انتظار داشتم. پ یزیهمون چ قاًیحرکت کنه؛ دق
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سمتش رفتم. دوستانه به یها گذشتم و با لبخنداز کنار نگهبان یاز پرنده بود. با کنترل ذهن

 اشت.ند رامونیبه پ یمشغول انجام کارش بود و توجه اعتنایب رمرد،یپ

 سالم جناب. -

 کارِت رو بگو. -

 بدخلق و عجوله. یرمردهایبگم از اون پ تونستمیلحن سردش م از

 .رمیتون رو قرض بگپرنده خواستمیم -

 جوون؟ یبر یخوایکجا م -

 اطراف بگذرم. یاز روستاها یکی یاز باال خواستمی. مهیکشکارم نقشه -

 .مبرینم یحیرو پرواز تفر یمن کس شه؛ینم -

 .هی. گفتم مسئله کارستین یحیتفر -

 . حاال هم مزاحمم نشو.شهینم -

هاش کامل تو چشم یو با آسودگ دمیکش رونیپرنده ب ریرو از ز رمردیرو کنار گذاشتم و پ چمدون

 زل زدم.

 .گمیکه م ییهمون جا یبریتو من رو م -

 .نیگیکه م ییهمون جا برمیمن شما رو م -

 م؟یفتیراه م یخوبه. ک -

 االن. نیهم -

 هم خوب. یلیخ -

بود،  دهیقرمز دورش خط کش کیکه با ماژ یآوردم و نشونش دادم. قسمت رونیب بمیرو از ج نقشه

بهم  ینگاه خاروند،یرو م دشیسف یهاشیکه ر ینقشه قابل مشاهده بود. در حال یرو یبه راحت

 انداخت.

 وجود نداره. یزیکه چ نجایا -

 ؟یچ یعنی -

 .کنهینم یتوش زندگ گهید یشده و کس هیوقته تخل یلیه خمنطق نیا -
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 .میفتیراه ب دی. زود باش باستیمهم ن -

 بله آقا. -

ها بلند شد و گردوخاک چرخش پره یفکر کردم. صدا رمردیپ یهاو به گفته ستادمیمنتظر ا یکم

 زدم و سوار شدم. یاطراف رو فرا گرفت. لبخند

 کمربند. -

 .فتی. راه بشهیمن یزینگران نباش، چ -

به  شدن،رهیخ یکنه. بعد از مدت یبود تا تالف یانگار دنبال فرصت کرد؛یتمام نگاهم م یرحمیب با

 یها. انگار مدلشدیم دهید بایز یپام بود. شهر به شکل خاص ریز یبیعج یراه افتاد. منظره

بر  یاهیکاسته شد و س شهر یکم از چراغانتو شهر پراکنده شده بود. کم زیچاز همه یترکوچک

شده، من  دهیسرهم چهمراه با درختان تنومند پشت کیسبز و تار یهاانداخت. جنگل هیسا نیزم

از  یوداغوندرب یهاکه ساختمان مینکرده بود یط یادیها انداخت. مسافت زگذشته ادیرو به 

 چیچرا که ه دیسرینظر ماز سکنه به یدرختان ظاهر شدن. روستا رهاشده و خال یپشتِ بلند

 .شدینم دهید یو تحرک نبشج

 .جاستنیهم -

 .نییبرو پا -

 نداره. یباند اختصاص نجایا -

 چتر هست؟ -

 کار؟یچ نیخوایم یهست؛ ول -

 بپرم. خوامیمعلومه! م -

 پسر. یبلند ش یتونینم گهید ،یبپر نجایاز ا یها! ول -

 فقط بگو کجاست. ست؛ین یبه نگران یازین -

 .یندلص ریز -

 ممنون. -
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. دمیپر رونیب مایاز هواپ م،یرو ترک کن هیطور کامل ناحبه نکهیقبل از ا یقالب بدنم بود و کم چتر

 .کردیم یرو برام تداع یحس خوب زندگ خورد،یبهم برم ریکه از ز ییهوا

خون مشامم  یموجود زنده بودم. بو هیاز  یرد یوجوتنومند جنگل مشغول جست یهادرخت نیب

رد شدم و  الجثهمیعظ یاهایبگون یالبهاز ال اطینداشتم. با احت ورشیجرئت  یپر کرده بود ول رو

مرطوب، نشان از گذر افراد  یهانیساختمون روستا رسوندم. رد پوت نیترکیخودم رو به نزد

 ترعیسر نکهیا یداخلشون خاک گرفته بودن. برا لیو وسا یمیها قدداشت. ساختمون ددمتع

اطراف  یهام رو بستم. به صداهاو چشم ستادمیا یرنگیآب نریکنم، کنار کانت دایم رو پشدهگم

که از جنوب  یخرناس مانند یکنم. باالخره صدا دایجنبش پ نیتراز کوچک یگوش دادم تا اثر

سمت صدا حرکت کردم روستا، به یجاده خاک انیتوجهم رو جلب کرد. از م اومد،یممن  تیموقع

کردم که مربوط به  دایپ هیبق نیب یاتازه یکرد. رد پا رییتغ یکلرد پاها به یکم الگومک نکهیتا ا

حرکت کردم. کف ساختمون  ییبه سمت گاراژ جلو عیحرکت سر هیبود. با  شیدو ساعت پ-یکی

ناله  ی. صداخوردیبه چشم م وارهاید یبه شکل دست رو نیخون یبود و ردها زیاز خون لبر

که  یریبار، ترس وجودم رو فرا گرفت. موجود فناناپذ نیاول یو برا دیگوشم رساز دور به  یمرد

نبودن  برداریشوخ یکیتار یروهاینداشت، حاال به لرزه افتاده بود. ن ییحال ترس براش معناتابه

گاراژ  یوارد بخش شمال نکهی. از کنار اجساد گذشتم تا اکردمیرفتار م تراطیحتبا ا یستیو با

 یهابه خون نشسته و دندون یور در خون بود. چشماکه غوطه دمیرو د ییآشنا یهشدم و چهر

 بود. انیوجود را یهاهمه از نشونه اومد،یکه از ته گلوش م یو خرناس زیتنوک

 .یدیرس رید -

 ؟یکنیم کاریچ نجای! تو اانیرا -

 .گردمیدنبال خواهرم م -

 ؟یکردیم بیمن رو تعق یتنکنه داش ؟یکرد دایرو پ نجایا یچطور یول -

 .میبجنب دیبا ست؛یکه چطور اومدم، مهم ن نیا -

 جواب من رو بده! ؟یچ یعنی -

 دنبال سارا. مینشده، بر ریتا د دیتو کار قاچاقن. با نایا -
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ور سمتش حملههاش رو نداشتم. کنترلم رو از دست دادم و بهفحر دنیتاب شن ت،یفرط عصبان از

. با برخورد به دیراحت خودش رو از راه کنار کش یلیکرده بود و خ ینیبشیپشدم. انگار از قبل 

 شدم. زیو باهاش گالو دمیسمتش پردوباره به وارید

 کارات خسته شدم. نیاز دست ا -

نزاع ادامه داشت؛  نیا یو تا مدت اومدیفرود م انیسروصورت را یپشت مشت بود که رو مشت

هاش رو کرد و خاک لباس زیاز خونش رو تم زی. صورت لبردمیکشاز نفس افتادم و کنار  نکهیتا ا

 به راه افتاد. یحرف چیتکوند و بدون ه

 کجا؟ -

 دنبال سارا. رمیگفتم که دارم م -

بار اول  نینمونده بود و ا جوابیب کسچی. تا حاال هدمشیدیم یطورنیبار بود که ا نیاول یبرا

 نشون نداد. یالعملعکس انیبود که را

 .امیصبر کن منم ب -

بهش، پشت  دنیبا رس انیکنار جاده پارک شده بود که را یرنگیاز روستا، لند روور مشک رونیب

 .میحرکت کرد یحرف چیه ینشستم و ب نیدنبالش تو ماشفرمونش نشست. به

 .خوامیمعذرت م -

 .ستیمهم ن -

 م؟یریم میکجا دار -

 آوازها. یاچهیکنار در -

 ا؟آوازه یاچهیدر -

 آره . -

 اونجا کجاست؟ -

 .میکنیم دایکه احتماالً جواب معمامون رو پ ییجا -

 میو س یفلز یشد که با حصارها یوارد مکان سرسبز انیرا لیاتومب ،یروز رانندگاز دو شبانه بعد

برخوردار نبود و  یادیز تیاز امن اچه،یاطراف در یشدهحفاظت یخاردار احاطه شده بود. منطقه
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از سکنه بود و  یخال یوارد اونجا بشن. پست نگهبان تونستنیراحت م یلیخ هایشکارچ

 تکه شده بودن.قرار داشتن، تکه یکه مقابل ورود یبتن یهابلوک

 چه خبره؟ نجایا -

 کرد. داریرا از خواب ب انیکنار حصار پارک و را اطیبا احت کرد،یم یرانندگ انیرا یجاکه به بابک

 .میدیپاشو رس -

 که... نجایا -

 قبل از ما رفته داخل. یکیآره؛ انگار  -

 مشکوکه. -

 چرا؟ -

 تو. انینم ی. اونا از در ورودسین ایقاچاقچ ای یکار شکارچ نیا -

 نشده. ریتا د میپس بر -

جا گذاشت و همراه بابک  نیرا در ماش اشینبود، گوش ایمار پاسخیب یهاکه متوجه تماس انیرا

از اطراف را روشن  یکم ان،یرا یقوهشده از چراغبود و فقط نور ساطع کیجا تارداخل شد. همه

لجن و خاک  ی. بوتردیحواسشان را پرت م شان،یپاها ریها زخش برگخش ی. صداکردیم

 نیشد و اول رگونیخم شان،یپا ریکم خاک سفت زحس کرد. کم یبه خوب شدیم رامرطوب 

 یدر ورا یول دیرسیآواز قورباغه به گوش م یصدا تاالب توجهشان را جلب کرد. یهانشانه

بود. از  انیسوختن چوب شد، را یکه متوجه صدا ینفر نینهفته بود. اول یبیعج یصدا ش،یآوا

و  انی. راخوردیچوب سوخته که در هوا معلق بودند، به چشم م یاهقطور، تکه یهاپس درخت

 یباورنکردن یاها پنهان شدند که صحنهتهسرعت خودشان را به محل رساندند و پشت بوبابک به

 کرد. خکوبیم شانیها را سر جاآن یمدت یبرا شانطیرو شیپ

 کنن؟یم کاریبودم. دارن چ دهیند یایرحمیب نیتا حاال چن -

 شون نسوختن.تا همه میبجنب دیبا -

 شون؟همه -

 .هارنیسا -
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 رن؟یسا -

شده حفاظت یرو منطقه نجایا نهیهستن، واسه هم هارنیکه سا ییآوازه: جا یاچهیدر نجایا -

 کردن.

 واردش شد! شهیساده م قدرنیا یچ یمن موندم پس برا -

 .دنیم بیرو فر اینگهبانا، شکارچ یجابه رنایچون سا -

 !یاستیعجب س -

 عجله کن. -

 شیاو پ یپابهتوقف کرد و به فکر فرو رفت. بابک که پا انیبه تاالب برسند، را نکهیاز ا قبل

 به او انداخت. یهیو نگاه عاقل اندر سف ستادیا انیجلوتر از را آمد،یم

 ؟یستادیباز چرا ا -

 نگاه کن. -

 ؟یخب که چ -

 .ستنین یعیها طبشعله نیا -

 ؟یچ یعنی -

 گرفتن. شیاطراف تاالب آت یفقط درختا نیبب -

 .یگیآره راست م -

 بود افتاد. کشانیکه نزد یاسمت تپهآتش، نگاه بابک به دنیکشزبانه با

 اونجا رو. -

و با  دندیسمت تپه دوبه انیروشن بود. بابک و را هیورتر از بقتپه، شعله یاز آتش باال یاحلقه

 دهیآتش خواب یهاشعله انیخواهرشان م جانیب کریبه اوج، از تعجب خشکشان زد. پ دنیرس

به خود گرفته  دیرنگ سف اش،ییطال مانده و پوست یتنش باق یاز لباس رو یابود و فقط تکه

به شانه  یاموفق نشد وارد حلقه شود. بابک ضربه یآتش رفت ول انیبه م تیبا عصبان انیبود. را

 یول زیانگغم یداشت. صحنه انیآب تاالب جر یشد که رو یمیزد و او متوجه آتش عظ انیرا

آب  یشناور رو هارنیکبود رنگ سا و اجساد دیکشیها زبانه مدرخت یبود؛ آتش به بلندا ییبایز
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از گوشت  یاو فقط تکه شدیآب خفه م ریز هارنیناله سا ی. صداخوردیم شمبه چ

 آب بود. یشان روشدهکباب

 من! یخدا یوا -

نگاهش را دنبال کرد و  د،یرا د انیرا یتوجهی. بابک که بکردیبه آتش نگاه م تیبا عصبان انیرا

 .دیرا د یپوشاهیچندان واضح مرد سنه یها چهرهاز وسط شعله

 ان؟یرا ان؟یرا -

سمت هدف رت گرفته بود، به شانیکه خون جلو ییهاحالت حمله به خود گرفت با چشم انیرا

 بود. انیرا یآشاماز سرعت خون شتریها بقدرت شعله یول دیدو

 .میسارا رو نجات بد دی. باالیخیب انیرا -

 .سایجا واهمون یاگه مرد -

 !انیرا -

 سمت بابک برگشت.تازه به خود آمد و به انیرا

 رون؟یب مشیاریب یجورحاال چه -

 .دونمینم -

 .پرسمیبهش ازش م زنمیبود. بذار زنگ م نجایا ایهوف! کاش مار -

 .میکنیم شیکار هینه، خودمون  -

 تره.جون خواهرت، از غرورت واجب انیرا -

کم آتش گرفتار شده بود. کم یهاشعله انیسارا، م نکهیاز ااوج گرفت غافل  نشانیبحث ب دوباره

خاموش  یبه حلقه ینگاه انیآمد. را نییها پاها کاسته شد و ارتفاع شعلهسوختن چوب یاز صدا

 آتش و جسد خواهرش انداخت.

 سارا! -

 خودش را به خواهرش رساند و بدن او را با کتش پوشاند. انیجلوتر از را بابک

 شو. داریا بسارا؟ سار -
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که مشغول  انیبه بدنش برگشت. را یعیرفت و دوباره رنگ طب نیپوست سارا از ب یدیسف کمکم

 و سارا را به بغـ*ـل گرفت. دیکش یصحنه بود، آه نیا یتماشا

 نمونده. یباق نجایا یزی. چمیبر دیبا -

 من! یخدا یوا -

 خاکستر شده. م،یگشتیکه دنبالش م یرنیسا یفکر کنم مو -

 .میبر نجایبهتره زودتر از ا -

 موافقم. -

که دست مارال  افتیخودش را کنار تخت  الی. داندیکش رونیب ایرا از عالم رو الیزنگ، دان یصدا

بازکردن در،  یکرد و برا اشیزنگ، عصبان یدوباره یرا محکم در دستانش نگه داشته بود. صدا

 شدن. با بازدادینشان نم یالعملزنگ عکس یاخوابش بـرده بود و به صد زیم یرو ایبلند شد. مار

 شد. انیآشفته دو برادر نما یدر، چهره

 تو؟ میایب شهیم -

 سرش بست.ورود داد و در را پشت یدر آغوششان بود، اجازه یجانیب کریکه شاهد پ الیدان

 ممنونم. -

 مامان؟ مامان؟ -

جا کرد و به استقبال را جابه نکشیعبه خودش آمد.  ه،یسرش را بلند کرد و بعد چند ثان ایمار

 مهمانان ناخوانده رفت.

 شده؟ یچ -

 .شهینم داریب -

 ن؟یکرد داشیکجا پ -

 داستانش مفصله. -

 شده؟ هوشیب یجورچه نیدونیم -

 موند. یطورنیوضعش هم یول مینه. چند روز تو هتل نگهش داشت -

 رو مبل. نشیبذار -
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پزشک ماهر،  کیسرش نشست و مثل  یهم باال ایو مارقرار گرفت  یمبل چرم یسارا رو جسم

 بدن سارا شد. یاعضا یمشغول بررس

 چش شده؟ -

 طلسم خواب. -

 مگه نه؟ ؛یکن دارشیب یتونیم -

 .هیباستان یجادو هی کنه؛ینوع طلسم خواب فرق م نیا -

 ست؟ین یراه چیه یعنی -

 .خوامیوقت م کمهی. ستمیمطمئن ن یچرا ول -

 رفت. رونیشده بود، نتوانست خودش را کنترل کند و از خانه ب یککه شا انیرا

 .ستیخوب ن ادی. حالش زدیببخش -

 .فهممیم -

 بپرسم؟ یسوال هی تونمیم ایمار -

 حتماً. -

 و ازش استفاده کنه؟ رهیقدرت بگ لیاص هیکه بتونه از  یشناسیم ییجادو -

رو  یکیجون  نکهیخاطر اممنوع شد به یلو شدیاستفاده م مایقد یلیخ ،یگیکه تو م ییجادو -

 .نداختیبه خطر م

 بود. یطلسم نیهمچ ریسارا هم ز کنمیفکر م -

 چطور؟ -

 .میسارا رو نجات بد میتو جنگل خاموش شد، تونست شیآت یچون وقت -

 .نمیبده بب حیتوض ترقیدق -

سمت اتاق د شد و بهبلن شیاز جا عی. سردیپر ایمختصر بابک، رنگ از رخ مار حاتیاز توض بعد

 باشد. یطلسم خطرناک زدیحدس م یجا خورده بود ول ایمار یکارش رفت. بابک از حرکت ناگهان

 .میهرچه زودتر سم رو از بدنش خارج کن دیبا -

 سمت سارا نشانه گرفته بود.که به شدیم دهید ایدر دست مار یآبنوس رنگ خنجر



 

 

178 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ن سها.

 ؟یچه سم -

و تا بدنشون گرمه، ازش استفاده  کشنیرو م یعاد یآدماطلسم انجام بشه،  نکهیواسه ا -

 .شهیمسمومش کردن. تا سم تو بدنش هست، وضعش بهتر نم راست،یسارا چون نام یول کننیم

 م؟یبکن دیبا کاریچ -

 .یاریب رونیکن سم رو ب یتو سع برمیمن گردنش رو م -

وجود رگش بهسرخ کینزد یوچکتراش سارا، خراش کو خوش کیگرفتن گردن باربا نشانه ایمار

 یازش نماند. در پ یزخم به حالت اول برگشت و اثر یپلک بزند، جا یکس نکهیقبل از ا یآورد ول

 .کندیها را خوب مسارا زخم یآشاممتوجه شدند که قدرت خون ،یمتوال یهاتالش

 بـرده. نیاز ب یکلسم قدرتش رو به کردمیمن فکر م -

 .زدمیس رو محد نیمن هم اولش هم -

 .کنهیسخت م یلیکار رو برامون خ نیا -

 برادر؟ میبکن دیبا کاریچ -

 رنظریها را زناموفق آن یهابود و تالش ستادهیدر چهارچوب در ا نهیسـ*ـبهکه دست انیرا

نتوانسته بود  کسچیهنوز ه یگذشت ول یجلوتر آمد تا بهتر شاهد ماجرا باشد. کم یداشت، کم

 .بهش غلبه کند

 .ادیکم داره از قدرتام بدم مکم -

هرچه وقت  یبودند ول ایمشغول کمک به مار رشانیناپذیخستگ هیبا روح انیو را بابک

مارال مارال  ادیفر یناموفقشان، صدا یهاتالش ی. در پشدیکار هم کمتر م یاز آسان گذشت،یم

 .ختیبلند شد و تعجب همه را برانگ الیگفتن دان

 ال؟یدان -

 ان مارال به هوش اومد!مام -

توان  یحرکت کنم ول کردمیم ی. سعکردمیسرم احساس م یرو باال یپر رنگ یاهیس

سرم  تونستمینم یول دمیشنیرو از جهات مختلف م یمتوال یهادادن بدنم رو نداشتم. نالهحرکت

به صورتم که نفس متعفنش  ییتا جا شدیم ترکیو نزد کینزد یاهیطرفشون برگردونم. سرو به
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نبود کمکم کنه. مرتب  یکس یول دمیکش غینحسش، بلند ج یافهیتجسم ق ابرخورد کرد. ب

دست گرفتم. از جا بلند شدم و پا به فرار کنترل بدنم رو دوباره به نکهیتا ا زدمیوپا مدست

 جا رو گرفتههمه یزیرعام و خونومرج، قتلهرج ،یاهیرفتن نبود، س یبرا ییجا یگذاشتم ول

 ی. سوکردنیو طلب کمک م زدنیرنگ غلت متو خون سرخ نیزم یرو یادیبود. اجساد ز

 هام رو از دست دادم و از حال رفتم.چشم

شد، انگار زمان در حال تکرار  یهام تداعمقابل چشم یبلند اهیبه خودم اومدم و جسم س دوباره

رو تو دستم  ی. جسمزدیدنم موج متو ب یآرامش خاص ،یقراریتعفن و ب یجابار به نیا یبود؛ ول

سرم  هیبه پا یاهیس ر،یشدن تصاو. با واضحفشردیاون رو م ،یگرمکه به کردمیاحساس م

 یدست مردونه و گرمش تو دستم، کم دنیکنار تختم ظاهر شد. با د الیخسته دان کریو پ لیتبد

و نوازشش کردم که  دمیتو موهاش کش یدست اریاختیهام سرخ شدن. بو گونه دمیخجالت کش

 یمن، برق خاص دنیهاش رو باز کرد و با ددستم رو عقب بردم. چشم عیخوردنش، سربا تکون

عشق  یایتر و نگرانش، گو یهاچشم اره؛یبه زبون ب ی. الزم نبود حرفشتبه نگاه سردش برگ

اتاق  نرویازم جدا شد و به سمت ب هویازش استقبال کردم که  یبود. با لبخند گرم تشینهایب

مبل  یرو گه،یرو مشاهده کنم که همراه دو مرد د ایمار رخمین تونستمی. در اتاق باز بود و مدیدو

شدم. قبل  تریعوض شد و جد یوهوام کمحال دم،یکه د یبیکابوس عج یادآورینشسته بود. با 

 .دمیکش ییرایبلند شدم و خودم رو سمت پذ اد،یداخل اتاق ب یکس نکهیاز ا

 .یاستراحت کن دیبا ؟یکنیم کاریچ نجایمارال ا -

 م؟یچقدر نگرانت بود یدونی. حالت خوبه؟ متو بشم من یفدا یدخترم! اله یوا -

 .نیخوب نمیبیسالم مارال خانوم. خوشحالم م -

 یجا خوردم ول یسارا، کم یدهیخواب کریپ دنیبرپا بود. با د یااز اتاق، جمع چهار نفره رونیب

 کردن وجود نداشت.تلف یبرا یوقت

 .ادیم ایبچه داره به دن -

 ؟یچ -

 ها؟ -
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 .میریجلوشون رو بگ دی. بادمشونید ان؛یاونا دارن م -

 بازوم گرفت. ریشد و از ز ترکینزد الیدان

 استراحت کن. کمهی میبر ای. بزمیحتماً عز یدیخواب د -

 نیکرده بودم و ا یروادهیز یم رو تکرار کردم. کمدستش رو پس زدم و دوباره جمله تیعصبان با

 مشخص بود. الیدان دیاز نگاه ناام

 .میکار بشبهدست دیبا -

 م؟یکن کاریچ دیدخترم با -

احساس  تونستمیرو م الینبود. نگاه نگران دان یدستپاچگ یبرا یوقت مناسب یداشتم ول استرس

و بهش بگم. همه ر میاحساس واقع ا،یقضا نیا یکنم. به خودم قول دادم که بعد از همه

 انتظار دستورات من بودن.چشم

 .میدار اجیبه کمکش احت م؛یسارا رو نجات بد دیبا ز،یقبل از هر چ -

 .ادیاز دستمون برنم ی. کارشنیزخماش خوب م م،یکنیم یدخترم؟ هر کار میکن کاریچ دیبگو با -

 خطرناکه. یهست ول یکار هیچرا  -

 از حرفم استقبال کرد. زدهجانیهبود،  یدیام یکه منتظر کورسو بابک

 .نیمارال خانم. لطفاً خواهرم رو نجات بد نیباشه انجام بد یهر کار -

 بود. یاون نسبت به خواهرش، ستودن یبابک و مهربون تیمسئول حس

تا زخماش خوب نشن. تا اون موقع سم  ندازمیاز کار م یمدت یخب من گردش خونش رو برا -

 .نیرو خارج کن

 !شهیکه بدنش خشک م یطوراون -

 .میندار یاچاره -

سارا  جانیب کریسمت پو به اوردیبود، تاب ن ستادهیا یاگوشه نهیسـ*ـبهکه تا االن دست انیرا

بگه، خواهرش رو  یزیچ نکهیبدون ا یتا جا براش باز بشه ول میدیکنار کش یقدم برداشت. کم

 در آغـ*ـوش گرفت و به سمت در حرکت کرد.

 ؟یریکجا م انیرا -
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 .میاز دستش بد شهیهم یکه برا نهینشه، بهتر از ا داریب وقتچیه نکهیا -

 برادر! -

 رو ندارم. کردنیطاقت تنها زندگ گهی. من دهیادیتا ابد وقت ز -

بودم.  دهیند یطوررو اون انیحال راهاش حلقه زده بود. تابهو اشک دور چشم دیلرزیم صداش

شدن  یعمل یبرا یداشت. ول یاین، قلب شکننده و احساساتکه همه ازش وحشت داشت یکس

اگه بخاطر  یحت کردم؛یمحافظت م ایدن نیاز ا دیداشتم. با اجیشون احتنقشه ام به کمک همه

. وفتهیاز کار ب انیخوندم تا بدن را یبگم، ورد یزیچ نکهی. بدون اشدنیمتنفر م ازمکارهام همه 

 افتاد. نیزم یهرش روفلج شد و همراه خوا دهیبه در نرس

 ان؟یشد را یچ -

 !یلعنت یجادوگرا -

. بابک شهیم رید یلیوگرنه خ ادیب ایت به دنامروز بچه دیندارم. با یاچاره یول انیمتأسفم را -

 لطفا کمکمون کن.

 ه؟یکارا چ نیا یمارال خانم معن -

 نیهمچ لیآشام اصخون هیکه با  ی. کسیدیرو به چشم د یاهیلشکر س یگوشه هیشما خودت  -

 !ارهیم هیسر بق ییچه بال گهید نیبکنه، بب یکار

بود،  دهیکش ایکه مار نینماد رهیدا هیداد و بدن سارا رو داخل  تیتأمل، رضا یبعد از کم بابک

خون  انیسارا گذاشتم. جر ینهیسـ*ـ یهام رو بستم و با شروع ورد، دستم رو روگذاشت. چشم

هاش همچنان خون تو رگ یضربان قلب نداشت؛ ول نکهیبا ا. کردمیهاش حس مرو تو رگ

 ایاومد. مار دیپد شیشونیرو پ وچروکنیکم رنگ بدنش کبود شد و آثار چبود. کم یارج یآرومبه

هم  الیکرد و بابک سم رو از بدن سارا خارج کرد. دان جادیرگ گردنش اکنار سرخ یزخم عاًیسر

که بابک کارش  دینکش یمن متمرکز بود. طول یم نگاهش روو تما کردیاز دور صحنه رو تماشا م

کرد و  دایپ انیسارا جر یهارسوند و طلسم متوقف شد. دوباره خون تو رگ مرو به اتما

 .نهیرو برداشتم تا بتونه خواهرش رو بب انیبرگشت. طلسم را شیاریهوش

 متأسفم. -
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 مارال خانم. نیممنونم که نجاتش داد -

 م مارال.من هم ازت ممنون -

 دنبال بچه. نیسارا، بر دارشدنیمحض ب. بهستین شدنیخب وقت برا احساسات -

 .مینکرد دایرو هنوز پ کهیت نیآخر یول -

 تا من برگردم. نیو طلسم رو شروع کن نجایا نیاریاون با من. مادر بچه رو ب -

 م قرار گرفت.شونه یرو الیدان یمیبلند شدم که دست صم عیسر

 .یاستراحت کن دی. هنوز حالت کامال خوب نشده، باامیمن هم باهات م ،یهر جا بر -

محافظت  یاطراف تار و گنگ بود؛ ول ریبودم و وضوح صداها و تصاو جیبود. هنوز گ الیبا دان حق

 تر بود.بودن، مهم زیکه برام عز یاز افراد

 .رمیخودم م ست،ینه الزم ن -

 .یراه بر یتونینم یوحسابدرست و دهی. رنگت پریتنها بر ذارمینم گهید -

. لطفاً به حرفم گوش یهمراه مامان، طلسم رو کامل کن خوامیازت م یول ینگران دونمیم الیدان -

 کن.

 .یگردیقول بده برم -

 نگران نباش. دم،یقول م -

 بلند شد و بغلم کرد. ایم انداخت. مارشونه یزد و دستش رو از رو یتلخ لبخند

 بگو. یهم الزم داشت یزیش. چمراقب خودت با -

 .هیکاف ،یکه طلسم رو آماده کن نیممنونم. هم -

بودم و االن  دهیرو به چشم د ایبود. آخر دن یبودم، بدتر از هر شر دهیکه د یزیداشتم. چ عجله

سرعت دادم و به نتیز یرو با لبخند فمیضع یبشه. چهره لیتبد تیکابوسم به واقع دمیترسیم

 لوتاب ینرفته بود. دستم رو رو نیاز ب هارنینسل سا نیکه آخر دونستمی. مدمیوسمت تابلو دبه

 گذاشتم و با خوندن ورد مخصوص، سفرم رو شروع کردم.

 نیتو گوشم طن عش،یسر انیجر یقرار داشتم و صدا یآب یرو باز کردم. کنار جو هامچشم

ابرها به چشم  یالندم، از البهگ یهاخوشه ییبایبه ز دیخورش رنگییطال ی. پرتوهاانداختیم
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 شدهدهیپوش یهابود و برج دایها پکاخ هم از دوردست ییاز پلکان طال یجار ی. آبشارهاخوردیم

داشتم و ضعف، تمام  یدیشد یجهی. هنوز سرگکردیرو جذب م یانندهیناب، نگاه هر ب یالاز ط

 یسمت عمارت بزرگبرداشتم و به بدنم رو سست کرده بود اما عزمم رو جزم کرده و قدم اول رو

گل رو پراکنده  یهاو گرده دیوزیم یخنک میور بود، حرکت کردم. نسکه نصفش درون آب غوطه

داشتم. دلم  یبیوحال عج. حسدیدرخشیم یبرج وسط یسه سر هم باال زهین المت. عکردیم

شکست  دمیترسیباشم. م یقو یکاف یاندازهبه کردمیو دودل و مردد بودم. فکر نم زدیشور م

 یایاهیمتوجه س هویفکر بودم که  نیکنم. تپش قلبم شدت گرفت. تو هم دیبخورم و همه رو ناام

که  یاهیپا به فرار بذارم. س اینا نداشتم برگردم و  ی. حتدیامونم رو بر سشدم. تر نیزم یرو

 رهیت یابرها فتاد؟یت مداش یخودمه! چه اتفاق یهیدقت متوجه شدم سا ینکرد، بعد از کم یحرکت

سمت عمارت از آسمان، گوشم رو خراش داد. به یبیعج یظاهر شدن و صدا دیمقابل خورش

و  رنگیی. نور طالرفتیم یاهیهام سشده بود و چشم نیگشتافتم. نفسم سن دونیپوسا

پرتاب شد. خودم رو به در عمارت  رهیسمت آسمان تمثل رعد، از داخل عمارت به یدرخشان

و خونم به جوش اومده بود.  دیکشیم ریت منهیندم و محکم بهش برخورد کردم. سـ*ـرسو

 به گوشم خورد: دونیپوسا یمیصم یول یرسم یناگهان در باز شد و صدا

 د؟یجوان شما هست یبانو -

 از دهنم خارج نشد. یاو هر چقدر زور زدم، کلمه دیچرخینم زبونم

 .دییآینظر محالتان خوب است؟ مشوش به -

شده از گودال، به شکل خارج یِاهیکرد. س خکوبیهر دومون رو م ن،یبه زم یزیبرخورد چ یصدا

به ناله شده  لیهام تبدبه دردم اضافه کرد. نفس بش،یعج یهادر اومد و با غرش یزشت وانیح

 مبتون تالش کردم تا همهنینبودم؟ من ا یقو یکاف یاندازهبود؟ به میزندگ انیپا نیا یعنیبودن. 

 یزندگ نیمن که خودم ا کرد؟یم یباز طورنیسرنوشت باهام ا یباشم ول یقیمحافظ ال یبانو

 رو انتخاب نکرده بودم!

 یاهیس ش،زهین یبا ضربه دونیآورد. پوسا رونیب ایمن رو از عالم رو ،یخراشگوش غیج یصدا

 ورش بود.جا مونده از اون، خاکستر شعلهبه زیرو نابود کرده بود و تنها چ



 

 

184 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ن سها.

 کنم. یاریبروم و برادرانم را  دیآغاز شده است. من با یاهیما و س نیجنگ ب ایگو -

 دارم. اجیداشتم. لطفاً! به کمکتون احت یخواهش هی. نیصبر کن -

 انجام دهم؟ تانیبرا توانمیم یچه کمک -

 .رنیپر سا -

 .دیآوازها مراجعه کن اچهیبه در رن،یپر سا داکردنیپ یبرا -

 نمونده. یباق یزیجا چاون -

تنم رو لرزوند. تعداد برخورد و  یاگهیخراش دکنم، غرش گوش لیم رو تکمجمله نکهیاز ا قبل

از محافظان خودش رو کنارم گذاشت  یکی دونی. پوساشدیم شتریهر لحظه ب اه،یس یهاگودال

 رنیمتوجه سا یمرچشیحضور داشتم، ز نجایکه ا یقبل یتا من رو به تاالب عمارتش ببره. دفعه

 داخل تاالب شده بودم. یرنگو خوش بایز

 د؟یراه برو دیتوانیطرف. م نیاز ا -

 ممنونم. فکر کنم بتونم. -

خاطر به یها همچنان ادامه داشت ولتا تعادلم رو از دست ندم. غرش داشتمیقدم برم آرومآروم

شدن.  انیتاالب نما نیزر یهاسنگ . باالخرهدادمیادامه م دیهم که شده بود، با دیجد یخانواده

. خوردیکفِش به چشم م ینتیو ز متیقگران یهاو سنگ دیدرخشیآب، زالل و شفاف بود و م

 آب شناور بود. ریهم ز یکیفرم و باربدن خوش

 از پرهاش رو بکنم؟ یکی شهیم -

 جوان. یبانو دییبفرما -

 از اون ادامه بدم. شتریود که نتونستم بب ادیز یبه حد منهیدرد سـ*ـ یرو دراز کردم ول دستم

 من کمکتان کنم. دیاجازه بده -

و  بارویز یبعد موجود یا. لحظهنمیخودم رو توش بب ریتصو تونستمیساکن بود و م آب

. شدیش مکنندهو وسوسه بندهیظاهر فر یفتهیبود، ش یاومد. هر کس رونیاندام از آب بخوش

بعد،  یاشد و لحظه انیسرش نماو ترسناک پشت کیتار یاهی. سادیچرخ گهینگاهم به طرف د

 یهر کس یکه برا یمحافظ یبودم. بانو دهیاومد. ترس رونیمحافظم ب نهی*ــاز س یدینور سف
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هام چشم یو نگاه نگرانش جلو الیدان یصدا یا. لحظهدیلرزیرو داشت، از ترس م دینقش ام

. کف دستم رو دادمیو همه رو نجات م دمیجنگیم دینداشت؛ با یادهیفا شدنمیظاهر شد. تسل

. با ظهور نور، ادیب دیدور دستم پد یدیسف یاخوندم تا هاله رلبیز یگرفتم و ورد هیطرف سابه

 زیخنهیرفته بود. سـ*ـ لیرفت. قدرتم در اثر درد، تحل نیکم از بکم شد و کم یاهیس یهیاز حاش

 یادیدرون تاالب، باعث شد آب ز یزیچ نیسهمگ که برخورد دمیسمت تاالب کشخودم رو به

روم روبه یاهیبلند، س ی. با غرشدیشد و به بدن داغم چسب سیخ مهابه اطراف پخش بشه. لباس

 ریور بود. تصوشعله ن،یآتش یپر از خونش مثل کوره یها. چشمدیخز رونیشکل گرفت و از آب ب

ترس، تنفر و  یکه بو کردیش ساطع ماز خود یداشت و اشعه خاص هینسبت به بق یتربزرگ

اتفاق  نیا یبره؛ ول نیاز ب یقبل یهیگرفتم تا مثل سا طرفش. با لبخند دستم رو بهدادیخشونت م

عمارت  یوارهاید نیبلندش ب ینداشت. قهقهه یادهیانگار فا یکردم ول ی. دوباره سعفتادین

 انداخت. نیمنعکس شد و تو گوشم طن

بودن و  ریصورتم سراز یاشک رو یهاموندم. قطره یمنتظر مرگ دردناکرو بستم و  هامچشم

هام رو باز برخاست. چشم یغرش بلند یگذشت و صدا ی. کمکردنیهام رو نوازش مگونه

ازش  یدیپهلوش بود و نور سف یرو یمقابلم بود. سوراخ بزرگ دونیپوسا جانمهین کریکردم. پ

روش و روبه دمیروم، به سمتش دوروبه یه از صحنهزدافتاد. وحشت انوز ی. روشدیخارج م

 راه برم و حرف بزنم. تونستمیم یسختنشستم. به

 .دیمرا ببخش ی. لطفاً کوتاهمیاز بانو محافظت کن میدار فهیما وظ -

 .خورمینم یدرد چیکه به ه نی! شما من رو ببخشنینگ یطورنیا -

 رنیآخر سا یها. نفسدیش خود را به کار ببر. تمام تالدیماجرا هست نیا انیپا دیشما کل -

 مردگان آغاز کند. یایتا سفر خود را به دن دیآن را بکش یاز پرها یکیدردناک است. لطفاً  شیبرا

 حتماً. -

بود و  دهیصدمه د رنیخاطر برخورد وحشتناک اون موجود زشت به آب، سا. بهگفتیم درست

 یکی. شدیم دهیو صورتش د نهیسـ*ـ یرنگ روسرخ یهااز بدنش سوخته بود و خال یقسمت

 که به کمر بسته بودم، گذاشتم. یکیکوچ فیو تو ک دمیته دمش رو چ یاز پرها
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 محافظ؟ یبانو -

 جانم؟ -

 بگذارم. انیرا با شما در م یمطلب خواستمیم -

 .دونیجناب پوسا دمیگوش م -

 انیرا

مادر  یهاو ناله گفتیوپرت مت چرتمش هیکه  ویراد یجز صداو به مینشسته بود نیماش تو

 ،ییجلو نهیمن و بابک حاکم بود. از آ نیب ینی. سکوت سنگشدینم دهیشن یاگهید زیفرزندم، چ

. مضطرب فشردیو مرتب دست سارا رو م زدیپشت انداختم. دخترک داد م یبه صندل ینگاه

برام ارزشمندتر  یکیبار جون  نیاول یرو دوشم بود. برا ینیسنگ تیبار مسئول نیاول یبودم. برا

ها کج کنم. دوست داشتم با کنار بزنم و راهم رو به سمت کوه خواستمیبود. م یزیاز هر چ

سارا رو  یبابک و خوشبخت یکنم. خنده یزندگ یبار هم که شده، آروم و عاد هی یم براخانواده

 شده بود. بمیچند قرن نص نیبود که تو ا یها، افتخاربا اون ی. زندگنمیبب

 تندتر برون، تحمل نداره. انیرا -

. کردیتر م. صداش رو مخ بود و فکرم رو آشفتهدادیدخترک م یتابیبلندش نشون از ب غیج

حرکات  دنیزنگ بزنم و خبر اومدنمون رو بهش بگم که با د ایبردم تا به مار یدست به گوش

 تعجب کردم. ،یعقب نیماش بیغربیو عج گراگیز

 اظب باش.برادر مو -

کنار  عیسمتمون در حال حرکت بود. سربه ماًیشدم که مستق یهشدار بابک، متوجه نور پررنگ با

مسافت  مودنیاز گارد خارج شد و بعد از پ نیکردم. ماش تیسمت دره هدارو به نیزدم و ماش

 .ستادیباالخره ا ،یکوتاه

 خوبه؟ یحالتون همگ -

 نداخت.به من ا یسرش رو بلند کرد و نگاه بابک

 ؟یسارا خوب -

 خوبم. -
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 بچه و دختره چطورن؟ -

 شده. یسرش زخم کمهیمادره  -

 من حالم خوبه. -

 زدن بهش نداد.مجال حرف شیبعد یناله

 م؟یبه شهر برس میخوایچطور م م؟یکن کاریحاال چ -

ا در حال حرکت به طرف م ادهیپ ،یادیز تیتو جاده شدم. جمع یادیز یهانیتوقف ماش متوجه

 بودن.

 ن؟یَچ گهیاونا د -

 .رسهینظر نمبه یخوب زیچ یول دونمینم -

اطراف رو روشن کرد. سبزه و درختان  یچند متر باالتر، منطقهه یبرخورد گلوله آتش ناگهان

سمت صورت آشفته و . نگاهم بهدیزبانه کش اهشیبه س لیما یهاگرفتن و شعله شیاطرافش آت

 نیزم یموجود رو نیتربار ترس رو در چشمان ترسناک نیاول یاسارا کج شد و بر یزدهوحشت

 .دمید

 شده؟ یسارا چ -

 امکان نداره! -

 بابک سارا چش شده؟ -

 آوازها بود. اچهیکه تو در هیهمون نیا -

 ؟یچ -

 رنگ کرد. دخترک از فرط درد از حال رفته بود.آسمون رو خون یغرش

 ؟یکن کاریچ یخوایم انیرا -

 .دونمینم -

 میریمیمون م! همههیچه جونور دونمیمن م -

 فرار کن. نجایشون رو بردار و از اخفه شو! بابک همه -

 ؟یبجنگ ییتنها یخواینکنه م -



 

 

188 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ن سها.

 . تروخدا زود باش.کنمیمعطلشون م جنگم،ینم -

 تنهات بذارم برادر. تونمیمن نم -

تم و بغلش کردم. نجوام به ش گذاششونه یداغون، دستم رو رو یافهیو ق سیخ یهاچشم با

و  یجد یافهیازش جدا شدم، ق یمتوجه حرفام نشد. وقت یآروم بود که جز بابک، کس یقدر

 پنهان بود. یپشت نگاهش غم و درد فراوان یمصمم به خودش گرفته بود ول

 بلند شو. م،یبر دیسارا با -

 شه؟یم یچ انیرا یول -

 نگرانش نباش. -

زد و  یدادم. لبخند نانیدادن سرم بهش اطمبهم انداخت. با تکون یبار نگاه نیآخر یبرا بابک

 میمحو شدن. دشمن تو چند قدم دیاز د ه،یاز ثان یدخترک رو برداشت و در کسر جانیب کریپ

 یاهیبار سخون یها. چشمکردمیزبونم احساس م ریبار، طعم مرگ رو ز نیاول یبود و من برا

داشتم.  نانیمطمئن بابک اطم یهابه دست ی. نگران بودم ولتگشیش مشدهدنبال گم وم،رروبه

. مجال ندادم و به آتش کنهیم یخودش رو هم قربون یم حتمحافظت از بچه یبرا دونستمیم

 یبرام باق ی. نفسشدنیم نینقش بر زم یگریپس از د یکیشده،  ریتسخ یهازدم. انسان

کرد و تنم رو لرزوند.  ییود غرش رعدآساوجو خسته شده، باز جست هک یاهینمونده بود. س

 یجز فرار نداشتم. حت یا. چارهکردیسمت من حرکت مشده بود و االن به هیبق الیخیب

مکان واسه  نیترپل، مناسب ری. زدیرسینظر نمبه یابهش هم کار عاقالنه شدنکینزد

به صدا دراومد.  میگوشکردم که زنگ  میقا رشیز وسمت پل شتافتم و خودم ربود. به شدنیمخف

 مشاهده کردم. یگوش یصفحه یرو رو ایآوردم که اسم مار رونیب بمیرو از ج یگوش یبا کالفگ

 !ستین یاالن اصالً وقت خوب ایمار -

 وارد شو و تو انبار منتظر باش. شیهست. از در جنوب یدامدار هیسمت غرب برو. به لومتریک هی -

 ؟یچ -

 که گفتم رو بکن. یکار -
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هاش از درز و شکاف رنگ،اهیس یهاتموم نشده بود که پل ترک برداشت و شعله مونکالمهم

و  ختیروش فرو ر یهانیو کل پل همراه با ماش دمی. بالفاصله خودم رو کنار کشدیزبونه کش

رو تو  یبی. سوزش عجشدیروم بلند مروبه شیاز آت اهیو س ینارنج ،ییطال یهااز رنگ یبیترک

شدن دستم رو تماشا کردم. بدنم در حال رگبهرو باال زدم و رگ نمیکردم. آست سادستم احس

کنم  دایازش پ یشدم تا رد رهیکم گرفته بودم! به دوردست خشدن بود. دشمنم رو دستخشک

 یسختغرب بودن. به یدنبال من، روونهکه به دمیرو د یاگهید یهایاهیاون، س یجاکه به

هام و خون تو رگ وفتهیاستفاده کنم. هر لحظه امکان داشت بدنم از کار ب امهاز قدرت تونستمیم

 یاحساس عجز و ناتوان قدرنیحال، اراه افتادم. تابه یسمت دامدارخشک بشه. تلوتلوخوران به

از  ینیکرد. غرش سهمگ جادیدرونم ا یشتریب دیاز دور به چشم خورد و ام ینکرده بودم. دامدار

 با من فاصله داشت. متریچند سانت یاهیس دم؛یسرم شنپشت

 .دیدر نهیدرون شکمم فرو رفت و بدنم رو تا سـ*ـ یخنجرمانند زیچ

 ؟یدست بلند کن لیدورگه اص هی یرو یکنیچطور جرئت م -

دستم  یهااومد. ناخن رونیاز گلوم ب یشدن و خرخر ترسناک رنگییطال اهم،یس یهاچشم

رو از هم  یاهیادن و با خشم، دستم رو بلند کرده و بدن سبرنده د یهاجاشون رو به چنگال

 یدیام یبرم ول شیپ نیاز ا شتریب تونستمیزانو افتادم. نم یآخرم بود. رو یهاشکافتم. نفس

 یسمت دامدارکرده بود، بهم قدرت دوباره داد. خودم رو به جادیو سارا تو دلم ا بابک یکه خاطره

 ترکیهر لحظه بهم نزد یاهیم کنار در افتاد. سشد و جسم خستهباز  یکشوندم. بالخره در جنوب

اطرافم رو پوشوند و  نیزم ینور سرخ هویبشنوم که  تونستمیخرخرشون رو م یشد؛ صدا یم

 دورم شکل گرفت. بیعج خطوطبا  یارهیدا

 مارال

ادامه داشت.  مادر بچه هنوز هم ریناپذانیپا یها. نالهمینداشت یادیبود و وقت ز یاآشفته وضع

 روم گذاشت و کنارم نشست.قهوه روبه یفنجون ال،یدان

 .یکنیم یروادهیز ی. داریاز خودت کار بکش قدرنیا دینبا -

 ندارم. یاکه چاره یدونیم -
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 هام نشست.گونه یدستم قرار گرفت، ناخودآگاه رنگ سرخ رو یمهربونش که رو دست

 متأسفم مارال! -

 ؟یواسه چ -

که االن رو دوشت  یتیکشوندم. مسئول یزندگ نیدردسرهام. من تو رو به ا نیا یهمهمن باعث  -

 منه. ریخاطر منه؛ همش تقصبه کنه،یم ینیسنگ

بودم. بعدش هم  زیچاز همه خبریو ب فیدختر ضع هیمن هنوز  ،یحرف رو نزن. اگه تو نبود نیا -

 .یداد هیهد دیخانواده جد هیتو بهم 

 ایو منتظر مار دمیاز اون رو سر کش یاا نگاه به فنجون قهوه اشاره کرد. جرعهزد و ب یتلخ لبخند

بود  هانهیاز هفت نژاد گرگ یکیو  ایاز بچه بهمون بدن. قابله، دوست مار یو قابله موندم تا خبر

 به ساعت انداخت و از جاش بلند شد. ینگاه الی. دانکردینگرانم م یزیچ هیهنوز  یول

 .شهینما یوقت اجرا -

 ییرایکف پذ یرو ینقش دنیکه پر از خون بود، مشغول کش یابه گردنش داد و با کاسه ینرمش

م رو تموم بسنده کردم. هنوز قهوه یبه لبخند کوتاه یم گرفت ولشد. از حرکت اولش خنده

 شروع به خوندن ورد کرد. الینکرده بودم که دان

 .نیاداشتون استقبال کناز د دی. بارونیب نیایبابک؟ سارا؟ از اتاق ب -

 ظاهر شدن. الیتموم نشده بود که هر دو کنار دان حرفم

 !کنمیحرکت شما عادت نم نیبه ا وقتچیه -

 شیبعد خون آت یبلند شد. کم نیزم یشده رواز شکل رسم یو نور قرمز دیجوش نیزم یرو خون

استفاده کرده  ادیز قدرتش زکه ظاهراً ا الیظاهر شد. دان رهیداخل دا انیتنومند را کریگرفت و پ

و هر سه تو  دنیدو انیسمت راتر اومد. بابک و سارا بهعقب یبود، تعادلش رو از دست داد و کم

 جا گرفتن. گهیآغـ*ـوش همد

 ال؟یحالت خوبه دان -

 .سپارمیرو به تو م شهی. بقستین یمهم زیخون دماغ شدم. چ کمهی -
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 ینگاه یرچشمیز انیبود. را انیرا یمیصم یول بیعج یدهجمع ما رو ترک کرد. نگاهم به خانوا و

 شد. یهاش جارلب یرو« ممنونم»به من انداخت و کلمه 

 بچه! بچه کجاست؟ -

 .ومدهین ایهنوز به دن -

 باهات حرف بزنن. خوانیمارال خانوم م ان،یرا -

 اونجا. می. برانیتو اتاق بهتره آقا را -

خراش  هی یهاش خوب شده بودن و حتهاش داد. زخملباس به یتز جاش بلند شد و تکون انیرا

 یاو در رو پشت سرم قفل کردم. کار عاقالنه می. وارد اتاق شدخوردیهم رو بدنش به چشم نم

 مزاحممون بشه. یدوست نداشتم کس یول دیرسیبه نظر نم

 لطفاً. نینیبش -

 خب به گوشم. -

ازتون  ن؛یخودتون رو حفظ کن یخونسرد دیبا یبهتون بگم ول خوامیهست که م یزیچ هی -

 .کنمیخواهش م

 شده؟ یزیچ -

ماجرا باخبرم کرد. به  نیاز ا یکی یعنیشدم؛  یزیچ هیمتوجه  ان،یخدا یایسفرم به دن نیح -

 نداشتم. یاطالع چیخدا من ه

 شده؟ یخب چ -

 دشمنامون حرکتشون رو شروع کردن؟ نیاصالً متوجه شد -

 هستن. یقدر یفایحر دمشون،ی. دگردمیجنگ برم دانیماالن هم از  نیخب هم -

 ست؟ین بیعج -

تا اون بتونه  فتهیشدن دخترم اتفاق بجنگ قرار بود بعد از بزرگ نیچرا! ا کنم،یحاال که فکر م -

 باهاشون بجنگه.

 درسته. -

 ه؟یخب االن منظورتون چ -
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 االنش هم شروع شده. نیجنگ هم -

 ؟یمن رو مسخره کرد ؟یچ یعنی -

 یایشدن دخترت بمونن. شر از قفسش فرار کرده و االن تو دنقصد ندارن منتظر بزرگ انیخدا -

نهفته تو وجود دخترت استفاده کنن نه از  یاز قدرت جادو خواستنی. اونا از اولش هم مانهیخدا

 خودش.

که  شد یزیو همون چ دمیترسیالعملش مبه صورت مضطربم زل زد. از عکس یمدت یبرا انیرا

 واریبه د هیزدن، خودم و تکهمبهچشم هیاز جاش بلند شد و تو  تیانتظارش رو داشتم؛ با عصبان

 .دادیگلوم رو فشار م ان،یکه دست قدرتمند را یدر حال دمید

 !نهیکارشون هم شهیهم یلعنت ی. جادوگرایتو بهم دروغ گفت -

 من دروغ نگفتم. -

 ؟یچرا زودتر نگفت ؟یگیرو بهم م نایا یپس چرا االن دار -

 .دونستمیخودم هم نم -

 شد. شتریدستش ب فشار

 .شمیدارم خفه م ان؛یرا کنمیخواهش م -

سمتم حمله کرد و سر نداده بودم که به یاز آسودگ ی. هنوز نفسدیدستش رو کش انیرا

کردم از خودم جداش کنم  یو با ناله سع دمیکش یبلند غیهاش رو تو گردنم فرو برد. جدندون

 نداشت. یا دهیفا یول

 افتاده؟ یمارال؟ مارال؟! چه اتفاق -

 شده؟ برادر؟ یچ ان؟یرا -

 فمی. بدن ضعشدیم دهیشن دن،یکوبیشده مدر قفل یهاشون رو روکه مشت الیبابک و دان یصدا

 هویمرگم شدم که  یلحظه دنیهام رو بستم و منتظر فرارسدرد رو نداشت. چشم همهنیتحمل ا

 افتاد. نیزم یرو اریاختیجدا شد و بدنم بازم  انیرا

 ؟یدار یقصد نیتو... تو همچ -

 م نقش بست.پژمرده یهارو لب یرنگبود. لبخند کم دهیکه تو ذهن داشتم رو د یراز
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 بهم اعتماد کن. -

زبونم  یدهنم قرار گرفت و خون گرم و تلخش رو یجلو انیاز هوش برم، دست را نکهیاز ا قبل

 گردنم هم نبود. یاز زخم رو یتر از قبل بلند شدم و خبربعد سرحال یشد. کم یجار

 .انیممنونم را -

 تونمیمن هم م ،یاگه دوست داشته باش ی. ولیبه قولت عمل کن دوارمیمن از تو ممنونم. ام -

 نجاتت بدم.

 ترم.راحت ینطورینه، هم -

 اومد. ایت به دن. بچهرونیب ایب انیرا -

 بودم. دهیند تابیب قدرنی. تا حاال اون رو ادیدرخش انیرا یهاتو چشم یخاص برق

راه رو اومده  شتریتو وجود خودم نشست. ب ی. احساس آرامشستیبگم دل تو دلش ن تونستمیم

 خط نمونده بود. یتا انتها یادیز ریبودم و مس

 ت.بچه شیبرو پ انیرا -

بود، وارد شد  ستادهیپشت در منتظر ا مدت نیکه تو ا الیاز اتاق خارج شد و دان مهیسراس انیرا

 و خودش رو بهم رسوند.

 شده؟ یچ -

 .یچیه -

 هو؟ی یدیکش غیچرا ج -

 .ستین یزیبابا چ یچیها؟! ه -

 ؟یذاریسرم مسربه -

 نه غلط بکنم آقا. -

گردنم  یهنوز درهم بود. رد نگاهش رو گرفتم که به خونِ رو الیدان یافهیق یکردم ول یاخنده

 بود. شده رهیخ

 .هیک سی. اصالً هم برام مهم نکشمشینه؟ م یزد غیج نیخاطر ابه -

 کار رو نکن. نیسوءتفاهم بود. حالم خوبه نگران نباش. لطفاً ا هیصبر کن.  -
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احساساتش نسبت به من در  دونستمیازم دور شد. م زون،یلوچه آوو با لب یحرف چیه بدون

همون درد  هویسردش کرده بود. تو فکر بودم که دل گذاشتنش، جوابیانگار ب یحال فورانه ول

مشت کردم و اون قسمت رو چنگ  منهیسـ*ـ یرو سوزوند. دستم رو رو منهیسـ*ـ ب،یعج

خودم  یمعطلیاتاق به گوشم خورد. ب یوارهایشدن دشکسته یقبل بود. صدا ززدم. حالم بدتر ا

 دادنلیتحو یهم برا انیاوج گرفت. را مادر بچه، جروبحث یهارسوندم. با مخالفت هیرو به بق

 .دیرسینظر مبه لیمیبچه، ب

 کردن. دامونی. پمیندار یادی. وقت زمیبر دیبا ن،یپاش -

 م؟یکجا بر -

 .نیفرار کن نجایلطفاً از ا هی. بقنیایدارم. شما با من م اجیتون احتبه همه لیبابک، سارا، دن -

زور از مادرش جادوگرا اون رو به یهیهمراه بق ایش، مارچهداشتن بنگه یمادر برا یوجود تقالها با

.مقدمه گردن دو نفر از جادوگرا رو شکست و یو ب ختیرو برانگ انیکار، خشم را نیجدا کرد. هم

 همه آروم گرفتن. دم،یکه کش یبلند غیبا ج یبرپا بود ول یادیش رو پس گرفت. تنش زبچه

 .میریمیمون موگرنه همه میبر انجیاز ا دی. بانیتمومش کن گهیبسه د -

اومد و من رو به  ترشیپ یهمچون بزرگسال با تجربه و منطق ایمار ،یریوجود مشاجره و درگ با

 .دیآغـ*ـوش کش

 .یداد ادی زهایچ یلیبهم خ ،یبود نجایوقت که ا همهنیدخترم مراقب خودت باش. ا -

مخصوصاً اون  نیباش هیمراقب بق دوست دارم. یلیمامان. من هم شما رو خ نینگ طورنیا -

 .طونیش یدوقلوها

 ها! میبر دیمارال با -

 وقت رفتنه. انی. رالیباشه دن -

اشتباه  هیالعملش واهمه داشتم. بود. از عکس انیهنوز مردد بود. نگاه همه به سمت را انیرا

 لم رها کرد.در کمال تعجب جلوتر اومد و بچه رو تو بغ یول کرد؛یرو خراب م زیچهمه ک،یکوچ

 مراقب باش. بهت اعتماد کردم. -

 .نیزود باش نجا؛یاز ا میبر دیممنونم. با -
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ترک  واریاما د میدیسمت تابلو دوسرمون خراب بشه، هر چهار نفرمون به یخونه رو نکهیاز ا قبل

 خم شد و تابلو عیسر الیدان یافتاد. دست و پام رو گم کرده بودم ول نیزم یبرداشت و تابلو رو

 بلبا ق یشباهت چیکه ه میشد یاگهید یایبا هم وارد دن یرو برداشت. بعد از خوندن ورد، همگ

 یهاو رنگ سرخ داده بود، چمن رهیت یخودش رو به ابرها یو صاف، جا ینداشت؛ آسمون آب

 دیشد یرینشون از درگ اه،یس یهاور و گودالشعله یسبز آغشته به خون بودن و خاکسترها

 یبرج کاخ، کنار شورا نیکه در باالتر میسمت اقامتگاه زئوس راه افتادبه یعطلمیداشتن. ب

 .زدنیپرسه م یو موجودات ترسناک خوردیبه چشم م یاهیداشت. اطراف قلعه، س رقرا انیخدا

 .نیشما مواظب بچه باش م،یریما جلوتر م -

نبود. به در  یریاز درگ یخبر یگذشت ول یو سارا ازمون فاصله گرفتن و جلو افتادن. کم بابک

قلعه بود، آسمون  یکه روبرو یبلند یکل آسمون رو فرا گرفت. رو تپه یغرش م،یدیقلعه که رس

 اومد. رونیب یایمرد عضالن ،یاهیاونجا رو پوشوند و از پس س یاهیس یرنگ شد. تودهآبنوس

 اون... -

 مارال. میعجله کن دیآره خودشه. با -

 محافظ؟! یبانو -

 دم؛یرو د یبیسرم انداختم و پرنده عج یبه باال یصدا، بابک و سارا گارد گرفتن. نگاه دنیشن با

 و پوست خز داشت. پریبدن ب یعقاب بود ول هیشب

 ؟یهست یک گهیتو د -

 .نهیفیگر هیاون  -

 !دهیند یزایبه حق چ -

 محافظ را دارم. یبانو یافتخار همراه ان،یخدا یمن به درخواست خدا -

 .نجاستیواسه کمک ا انگار -

 کمرش نشوند. یرو رو الینشست و من و دان نیزم یرو پرنده

 .گهید نیبابک و سارا زود باش -

 .میخریبراتون وقت م ی. ما کمنیشما بر -
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 پس. نیمراقب خودتون باش -

 برادرم باش. یتو هم مواظب امانت -

شده  داریب نید. انگار از خواب نازنهاش رو باز کربچه تو بغلم چشم ن،یاز زم نیفیبلند شدن گر با

 و مجبورم کرد تا آرومش کنم. کردنهیبود. شروع کرد به گر

 ها! یشیم یمامان خوب -

 داره. یها! بدآموز یزنیحرفا م نیبچه از ا شی. زشته پلیسرم نذار دنسربه -

 بلند شد. نیزم یاز سو یکه غرش میفاصله نگرفته بود ادیز

داده و خود بر  انی. من به سلطنت تو پامیجنگ خاتمه ده نیبه ا شهیمه یتا برا ایزئوس! ب -

محافظ و گوهر در دستش  ی. هر کس از شما که بتواند بانونمینشیم نیسرزم نیا یتخت پادشاه

 به عمل خواهم آورد. ریاز او تقد اورد،یمن ب یرا برا

 رهیخ دونی. با بهت به پوسالرزوندیچهار ستون کاخ رو م اومد،یفرود م نیزم یکه رو یقدم هر

 شده و منتظر جواب موندم.

 جنگ شد. دانیم یو راه رفتیمبارزه پذ یدعوت شر را برا ان،یخدا یخدا -

 بود. بیشلکش عج کمهیآخه  -

 .ماندینم یباق ایدن نیاز ا یزیدارند که در صورت بهره جستن از آن، چ یآن دو چنان قدرت -

 !یوا -

هاش . از شکل صورت و چشمنیَلیتخ یهالمیف یبود که مشغول تماشا ییکسا هیشب لیدن یافهیق

 واریبود و تو چهار د یطوالن شهیشد. گر داریب نیریم گرفت و دوباره دختر بچه از خواب شخنده

 .شدیکاخ منعکس م

 دن؟یپوسا میکن کاریچ دیبا -

 .ردیقرار بگ یسنگ قربان یرو دیکودک با نیا ت،یمطابق روا -

 سنگ؟ نیا کوش -

 آنجاست. -
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و تاج سرخ وسط تاالر قرار  ییطال یبا نوارها اهیبه وسط تاالر اشاره کرد. سنگ س دونیپوسا

 یخودم رو بهش رسوندم ول عی. سریشکنجه بود تا سنگ قربان یزهایم هیداشت. شب

 .دیچیدور بازوم پ لیدن یهاانگشت

 مارال من رو نگاه کن. -

 شده؟ یچ -

 ؟یمطمئن -

 ؟یاز چ -

 .یکن یبچه رو قربان هی یخوایم نکهیا -

 ندارم. نیجز ا یاچاره ا،یواسه نجات دن -

 دل نبود.و سنگ الیخیب طورنیکه من عاشقش بودم، ا یمارال یول -

 یدستش رو پس زدم. انتظار داشتم بهم اعتماد کنه ول یبهم برخورد و با لبخند تلخ حرفش

 گـیب یبچه هیدادن شر، شکست یبود. چطوره که براهاش درست حرف یکرد. از طرف دمیناام

شده  انیو دروغ خدا استیس یچهیبود؟ متأسفانه باز ریکجاش خ نیبشه؟! ا یقربان دیـناه با

 بودم.

 هی. دختره گرسهیورد رو برام بنو دنیسنگ گذاشتم و منتظر موندم تا پوسا یرو رو انیرا دختر

. دیباریاز تو چشماش م تی. معصومرهیآروم بگ یا کمکردم ت ی. خم شدم و باهاش بازکردیم

 دیخند ی. کمدیرسینظر متر بهداشت و بالغ یبزرگ یاومده، جثه ایتازه به دن یبچه هینسبت به 

 برداشت. هیو دست از گر

 بانو. دییبفرما -

 ؟یریدستت درد نکنه. تو کجا م -

 .میده دارمحافظت از شما را بر عه یفهیوظ انیخدا هیمن و بق -

 . یآها. موفق باش -

. کردیازم طلب م یشتریقدرت ب رفتم،یم شیشروع به خوندن ورد کردم. هر چقدر که پ درنگیب

 هی. برخالف انتظارم، بچه گرافتی انیزرد سنگ جر یهامذاب داخل رگه یسنگ سرخ شد و طال
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گذشته بود  یکرد. مدتشد رو تماشا  یکه از دماغم جار یگشادش، خون یهاو با چشم کردینم

 نیو اون رو از زم دیسمتش دوبه الیپرت شد. دان نیرو زم دونیپوسا کلیو ه شکستکه پنجره 

بابک و سارا هم از  دون،یزمان با پوسابه خوندن ورد ادامه دادم. هم یبلند کرد. نگران بودم ول

 و داغون باال اومدن. یزخم یهاافهیتاالر با ق یهاپله

 پس؟ کشهیمارال چقدر طول م فته؟ینم یاتفاق چیا هشده؟ چر یچ -

 شدم. رهیخ دونیگنگ به پوسا یافهیبا ق نیهم یبرا زننیدارن حرف م یاز چ دونستمینم

را  ایهر دو دن ،یاهیکه س نیقبل از ا میانجام ده یکار دی. باستین یکودک کاف یجادو ییگو -

 .ردیفرا بگ

 پس؟ میکن کاریچ -

 .میدار اجیاحت انیخدا یبه خدا شکشیپ یبرا یشتریبه قدرت ب -

 از ما دو تا استفاده کن مارال. -

 دادن سرم اکتفا کردم.به تکون نیهم یهام رو متوقف کنم؛ برالب یذکر رو تونستمینم

 ل؟یدن میکن کاریچ -

 .نیسنگ بزار یهاتون دو رودست -

هام تار و زانوهام سست شد. مشد. چش هیدرونم تخل یرویقرار گرفتن دستشون رو سنگ، ن با

اومد و  رونیاز ب یبیمه یصدا هویزورم رو زدم که  نیادامه بدم. آخر تونستمینم نیاز ا شتریب

 کریخوردن لب و زبونم متوقف شد و ورد از کار افتاد. پتکون اریاختیکاخ رو لرزوند. ب یوارهاید

ازم رفته بود.  یادیو خون ز شد. عرق کرده بودم نینقش بر زم هوشیسارا و بابک هم ب

من رو به  لیدان فتم،یب نیزم یرو نکهیهام رو بستم و خودم رو رها کردم اما قبل از اچشم

 .دیآغـ*ـوش کش

 تموم شد. یچ. همهی. خسته نباشزمیعز یموفق شد -

هاش رو خراب کنم. تو چشم یِنخواستم تو ذوقش بزنم و شاد یبود ول یادیز زمیعز یکلمه

ساکت و آروم نوزاد  یدوباره به آسمون برگشت. نگاهم به جثه د،یکنار رفتن و خورشابرها 
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به عهد بود.  ی. قول داده بودم و االن وقت وفادیلغز نییاز گوشه چشمم پا یبرگشت. قطره اشک

 نوزاد دراز کردم و با انگشت اشاره، اون رو نشونه رفتم. طرفهدستم رو ب

 مارال؟ یکنیم کاریچ یدار -

 کبودم از هم فاصله گرفت. یهالب

 ؟یکنیم کاریچ یدار وونهید -

 گردونمیش رو سالم برم. من بهش قول دادم، قول دادم که بچهلیمتأسفم دان -

 .یریمیم یطورنیکار رو نکن؛ ا نینه مارال ا -

 گفته شده رو بدم. انیکه به را یتقاص دروغ دینجاتش بده. با تونهینم یجز من کسبه -

 . من عاشقتم مارال!کنمیکار رو نکن. خواهش م نیدادن. ا بمونیتو چرا آخه؟ اونا فر -

تموم شد، بهت جواب  زیچهمه نکهی. به خودم قول داده بودم بعد الیمن هم دوست دارم دن -

 مثبت بدم.

 لعنت به تو مارال؛ لعنت به تو! -

به خوندن ورد کرد. خودم رو جمع  اجازه نداد و قبل از من، شروع لیدن یشروع کنم ول خواستم

 بلند شدم. عیکردم و سر

 ؟یکنیم یچه غلط یدار لیدن -

 .دمیرو پس م یزندگ نیتقاص کشوندن تو به ا -

 ؟یدیچرا عذابم م ل؟یچرا دن -

 خداحافظ مارال. -

به جا مونده بود  یدیسف یفقط هاله لیاز دن یبرداشتم ول زیسمتش خمقاومت کنم. به نتونستم

 رنگ شد.به مرور زمان کمکه 

 ..یدن -

توانم زار زدم. زمان متوقف شده بود و من مونده بودم  یگذاشتم و با همه نیزم یرو رو هامدست

که  یبا کس تونستمینم یداشت وقت یچه ارزش یکرد ول داینجات پ ای. دنزیانگغم انیپا هیو 

 لبابود و سردرگم بال نیاومد؛ غمگ ذهنم دوباره به پرواز در یکنم؟ پرنده یعاشقم بود زندگ
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 یکرد ول رورویز یخاطر وردبود. ذهنم رو به یحلچند وقت، دنبال راه نیخاطرات ا نی. بزدیم

 از درونم ندا داد: ییبا خودم مشغول بودم که صدا طورنیازپادرازتر برگشت. همدست

 ؟یارفتن آماده ی. برای! وقتشه که به خونه برگردیتو موفق شد -

رو ترک کنم و  نجایا خواستمیبرم. م نجایاز ا خواستمیاز مقصد نداشتم، فقط م یخبر چیه

خاطر به دیهام رو بازوبسته کردم؛ شاتار شد. چشم رامونمیپ یصحنه هویبرنگردم.  وقتچیه

که  نمیرو بب نیزم یبلندشدن دو نفر از رو تونستمی. فقط مدمیهام رو مالبود. چشم یخستگ

شد  شتریاطرافم رو پر کرد و هر لحظه شدتش ب یزدم سارا و بابک باشن. نور پررنگیحدس م

 دمینور تهد گهیحس کردم د یهام گرفتم تا کور نشم. وقتچشم یکه دستم رو جلو ییتا جا

 دونیشکسته، پوسا یوارهایاز بابک و سارا، د یبود؛ اثر بیهام رو باز کردم. عجچشم کنه،ینم

 نیزم یهام رو از روبودم. سرم رو بلند کردم و دست یخاک نیزم یرو د،ونب یسنگ قربان ای

به اطراف  ی. نگاهشدیم دهیروشون د کیبود و چند خراش کوچ یهام گِلبرداشتم. کف دست

بلند شدم.  نیبودم. از زم دهیدوروبرم رو هم قبالً د یسرم آشنا بود و محوطه یانداختم. پل باال

م رو تکوندم گرفتهعقب رفته بود. مانتو و شلوار خاک یداشتم و شالم کم نتبه  نیمانتو و شلوار ج

 حک شده بود، نگاه کردم. نیزم یکه رو یاهیو با تعجب به چند گودال س

 زم؟یمارال؟ مارال عز -

. نگاه نگران و ییآشنا بود؛ آشناتر از هر آشنا یلیش خکنم. چهره دایتا صاحب صدا رو پ برگشتم

 بعد، تو بغـ*ـل پر محبتش جا گرفته بودم. یروم ظاهر شد و لحظهچروکش روبه باًیصورت تقر

 فدات شم؟ نگرانت بودم. یخوب -

 مامان؟ -

 بیعج یاتفاقا دمیخودمم. تو اخبار د زمیآره عز ؟یدیبرات افتاده؟ صدمه د یمارال اتفاق -

 م دنبالت.اومد نیهم یبرا رون؛یب مینر یافتاده. اخطار دادن که تا اطالع ثانو

 یکه عطر مادرانه و گرما نیش گذاشتم. همشونه یبغلش کردم و سرم رو رو یخوشحال با

 کردم. یو خودم رو خال هیگر ریپرمحبتش رو احساس کردم، زدم ز

 



 

 

201 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ن سها.

 .انیپا

 

*** 

 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با

 نگاه دانلود منتشر شده است. تیدر امده و در سا ریرمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحر نیا

 

 منبع نگارش:
 

 ارتباط با نویسنده:
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