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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

  

   

 Fatemeh.M |رمان بقا: مرگ دوباره! 

 

 

 

 2013کد رمان:  

 

 . -.yasi.-ناظر: .

 

 : نسترن بانو راستاریو

 

 

http://www.romankade.com/
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 رمان: بقا: مرگ دوباره!  نام

 

 Fatemeh.M: سندهینو

 

 ی لیتخ -ی: علمژانر

 

 (ی)سبک حماس 

 

 : خالصه

 

  کرد؛ ی م یحکمران امیریجهان، ملکه م  تختی. در آتالزِد پاستند یزی م نی زم یرو  ی آدم و حوا، مردمان  نشی از آفر شیسال پ هزاران

  نی( به سمت زمخی)مر  ی سرخ رنگ  نِی بزرگ و سنگ  اریبس ی که جسم کرو شودی عالم دربار با خبر م نوس یاو توسط سل ی روز

که تنها راه   ابد یی فراوان در م ق یبا مطالعه و تحق نوس یرا نابود خواهد کرد. سل نیو زم  خوردبر نیبا زم ندهیو تا سه سال آ  د یآی م

 !ستیچ تیبشر  یو حفظ بقا  نینجات زم

 

 ...فرستد یرا به دنبال آن م  یگروه   ملکه

 

 



 بقا مرگ دوباره 

4 
 

 

 

 

 نویسنده:  سخن

 

بقا نوشته    یراجع به تالش برا  یبقا که احتماال چند جلد باشند هر بار با موضوعات مختلف  یهارمان ی سالم سر زمیعز دوستان

اما با خواندن  د یجلدها را مطالعه کن ی درک داستان همه   یبرا ستیدارد و الزم ن  یخواهد شد. هر جلد رمان موضوع متفاوت

 .ستند یهم ن یاما دنباله  شوند ی به هم مربوط م  یبه نحو هارمان . در واقع د یکنی ها خوشحالم مرمان

 

 :د ی شاءاهلل اگه خدا بخواد قرار هست که بخوانکه ان  ییهارمان

 

 رمان( نی: مرگ دوباره! )همبقا

 

 ( پی( است؟ )در حال تاستی)ن انیپا نی: ابقا

 

 . ینشده( اما به زود پیمرز تب! )هنوز تا  ی: رو بقا
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 : مقدمه

 

 ابد؟یی م انیپا نیا ایآ

 

ُسرخش را بر سرتاسر   یه یکه سا یااست. ناشناخته  بیو عج یسنگ  کر،یغول پ یابه ناشناخته  رهیها خبه آسمان و چشم  هانگاه

 ! دهیگستران نیزم

 

  ریشده است. ز ا یرنگ دن نیترو ترسناک  ن یترها نحسآن  یرنگ برا  نی و در آن لحظه ا نند یبی رنگ را م  نیهم نگرند ی هرجا م به

  شودی م دهیشن یاآواز پرنده   ینه صدا اه؛یگ  ی آسمان وجود دارد نه سبز ینه آب گریدشوار است، د اری تنفس بس لرزد، یم شانیپاها

 ! یزندگ  یو نه صدا

 

  یبو  ان،یپا ی بو ،ینابود  ی دارد؛ بو یند یناخوشا ی. بوخراشد ی ها را مو گوش  زند ی ها را مچشم  شود،ی م  ترک یو نزد  کینزد

مملو از   ی ول  ستیآن چ داند ی نم ی کس  کند؛ی ها را جلب متوجه  د یسپ یی و وحشت، کورسو أس ین همه آ نیسکوت! در ب 

شده و مدام از خود   میپرابهت و عظ یرنگ، باز هم مبهوت ناشناخته  د یسپ  درخششبه  توجه ی بعد ب ی ها اما، کم . آنستی دواریام

 !م؟یابیی م انیما پا ای: آپرسند ی م

 

 

 

 

 

 ی هست دگار ینام آفر به
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 اول: موجِ سرخ  فصل

 

  نیباتری پرداخته و ز یکوبی . دختران و پسران جوان کنار هم به رقص و پانواختند ی م یشاد  یق یاز شهر موس  یاگوشه   در

قصر،   یهایچبوقبودند.  ختهیآو یرنگارنگ  یزها یها و آوشهر پارچه  واریکه داشتند را به تن کرده بودند. مردم به در و د ییهالباس 

با انصاف، اما   یملکه  ام، یری. ملکه مدادند یکل جهان را م  ی روافرمان  امی ریو خبر از تولد ملکه م کردند ی در سرتاسر شهر حرکت م 

بوده و با   ی جد  اریبس ن یقوان یاو در اجرا کرد؛ی کل جهان حکومت م تختیپا ی عنیجهان بود که در شهر آتالزِد  ریسختگ 

بر   اش ی ریگمواقع سخت  شتریب کنی رحم بود؛ ولذاتا دل  اخودپسند، مغرور و مستبد ام ارینداشت. ملکه بس ی تعارف چکسیه

  تیبود؛ او اهم نشیبودن او به د د یمق ام یریمهم م   اتیاز خصوص گری د  ی کی. گرفتی خود را م میاحساساتش غلبه کرده و تصم 

 . کردی رک نمت  گاهچ یبه مقدسات داده و عباداتش را ه یاریبس

 

  یاریبس یهاسرد؛ باغ  اریبس یهاگرم و زمستان  یهابا تابستان یآفتاب یو امن بود. شهر  با یز ل،یاص یجهان، شهر تختیپا آتالزد 

  ن،ی. آتالزد بزرگتردادند ی از نقاط جهان را آذوقه و طعام م یاریکه بس ی طوردر آن موجود بود؛ به   یفراوان یهاداشت و نعمت 

 بود. ایشهر دن نیترت یو پرجمع  نیتری فرهنگ  ن،یمندترقانون 

 

شده از قصر خارج شد.   یو طالکار  فیظر  یابا همراهانش سوار بر کالسکه  ام یریرنگ قصر باز شد و ملکه م اه یو س   میعظ یدروازه 

دند. کالسکه توقف کرد و ملکه با  بو شدند،ی م  دنشیشان که دورادور موفق به دملکه  دن یمردم مشتاقانه و با ذوق در انتظار د

ملکه   یها و القاب ملکه خبر از سخنران جلو آمد تا بعد از خواندن نام  ی دست و پا چلفت  یاقتدار و غرور از آن خارج شد. سرباز

 بدهد.
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بلند   یگذاشت و با صدا افتادی بر کالهش که آن هم داشت از سرش م  ی بخورد، دست نیبود زم کیکه هنگام جلو آمدن نزد سرباز

 گفت: 

 

 ... یهرشار، بانو لیاز نسل خاندانِ اص ن، یکل جهان، وارث تخت حکومت بر زم  یهِرشار ملکه و فرمانروا ام یریبانو م-

 

 و گفت:  د یدر دل کش  یپوف ملکه

 

 ش کن لطفا! خالصه -

 

 شما صحبت کنن. یبرا وانخی من. اِ ملکه م ی: بله ملکه سرباز

 

 با اُبهتش گفت:  اریرسا و بس ی کرد و با صدا  یروشنش مردم را نگاه یخاکستر  یهارا باال انداخت، با چشم  شیابرو امیریم  ملکه

 

شما بودم که به مناسبت تولد من جشن  ی برا یداشتندوست   یملکه  نقدریا نکهیدرود بر شما! از ا  زم؛یمردم من، دوستان عز-

از   ی و کم  ن یامروز روز رفتن به معبد ساوارژا و عبادته! پس بهتره که به معبد بر نیبدون ستیخرسندم، اما بد ن اریبس  نیگرفت

 .نی گناهان خودتون رو پاک کن

 

 ! امیری زنده باد ملکه م-

 

 زدند: ادیفر بارنیزد و مردم هم به دنبال او چند  اد یجمله را بلند فر نیا تیجمع ن یاز ب ی مرد
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 ! امیری! زنده باد ملکه مامیری زنده باد ملکه م-

 

 

 

 

 

 *تلفظ کلمات: 

 

Atlazed 

 

Miriyam Hershar 

 

Savarjha 

 

داد تا به  رنگش را جمع کرد و دستور  یمردم تکان داد و وارد کالسکه شد. لباس بلند آب ی احترام، دستش را برا یبه نشانه  ملکه

 قصر برگردند. 

 

  یرا خراب کرده است. تمام شانی بودند ملکه شاد یاعتراض کردند و مدع رلبیو ز  انهیکه مشغول رقص بودند، مخف ییهاجوان

کل مردم جهان است؛    نید یپرستپرستان رفتند تا به عبادت مشغول شوند. آسمانمردم به سمت ساوارژا معبد بزرگ آسمان 

ها در معبد ساوارژا  هاست. آناز وسعت تمام آسمان  شتریاو ب ی است و بزرگ در آسمان  د تقاد دارند که منزل خداونپرستان اعآسمان

  یهاانسان اریاست و بس ستیقائلند؛ نام کتاب مقدسشان کاثار اریساوارها احترام بس ی عنیعابدان معبد،  ی و برا کنند ی عبادت م

 هستند. ی معتقد 
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 جا کرد و گفت: اش جابهرنگِ بافته و جمع شده  یخ ی یموها  ی را رو اش ی تخت نشست، تاج برنز  یبر رو  ام یریقصر، ملکه م در

 

 ن؟ یحس رو داشت نیشما هم ا ایکردم! آ فیخف  یلرزه  ن یزم هیاحساس -

 

 کرد و گفت:  ی میجلو آمد، تعظ ی مرد

 

 ...شهیها احساس ملرزش  نیمن! چند روزه که مدام ا  یبله بانو-

 

 و متفکرانه گفت:   د یصورتش کش د یسف  اریبه پوست بس یدست  ملکه

 

 .نیاریمن ب  ش یاون رو پ نمیبیرو نم نوس یچند روزه که ِسل-

 

ملکه که در آن تخت   ی بازگردد. کاخ خصوص نوس یخارج شد تا همراه سل امیریم  یاز ملکه اطاعت کرد و از کاخ خصوص مرد

  زان یروشن از سقف آو شهیهم یهابا شمع  کریپغول  یی بود. سه لوستر طال یاو شاهانه   بایز اریاو وجود داشت، مکان بس یی فرمانروا

آماده به   هامه یها و سربازها و ند پهن بود که در دو طرف آن خدمه  یرنگ  یکاخ تا تخت ملکه فرش مخمل زرشک  یبود. از ورود 

نقش   شد؛ی م  دهیآن د یرو  ییهابود که نقش  رهیت ی خاکستر ن یپوالد یهاخدمت حضور داشتند. تخت ملکه ساخته شده از قطعه 

 سرباز!  یو تعداد  اهانیو برگ گ شاخه

 

 و مورد پسند ملکه بود.   زدی برق م ی زیجا از تم همه
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 بعد آن مرد بازگشت و گفت:  یکم

 

 ...خوانی ورود م یدار اجازه مشاور و کتاب   نوس یمن، سل یملکه -

 

 

 

 

 

 کلمات:  تلفظ 

 

Savar 

 

Katharist 

 

Selinus 

 

 و گفت:  د یاز جا برخاست، قامت بلندش را به رخ کش ی به احترام و ملکه

 

 وارد شو. -
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وارد کاخ شد و احترام گذاشت. ملکه   یبلند خاکستر  یهال یرنگ و سب د یکوتاه سف ی و موها شی قدبلند با ر  چرده،اه یس  ی مرد

 تختش نشست و گفت:  ی رو

 

 . دمتیند  نجایهست که ا ی چند روز نوس یسل-

 

 کسالت داشتم.   ی کم اد یبه خاطر کار ز قتشی من، حق ی بانو خوامی عذر م-

 

و قلباً دوستش   تدانسی باشد. در اصل او را مانند پدرش م ماریمشاور محبوبش ب خواستی دلش نم وجه چ یشد. به ه نیغمگ  ملکه

 قدم زد و گفت:  یداشت. از جا بلند شد، کم

 

 . یاریخودت رو به دست ب  ی زود سالمت  یلیخ دوارم یام-

 

 بهترم.  یمن، کم  یمتشکرم بانو -

 

 ه؟ یچ ریاخ یهالرزه ن یزم نی ا ینظر تو درباره  نوس یسل-

 

 و جواب داد:  د یکش دش یسف یهاش یبه ر ی دست نوس یسل

 

رو   یف یخف یزلزله  دم یشن انینشدم اما از اطراف نیعنوان متوجه لرزش زم چ یبه ه ادیز یخاطر مشغله به  نکهیمن، با ا یملکه -

 رو متوجه بشم و خدمت شما عرض کنم.  لش یتا دل کنمی رو م  میبوده! تمام سع سابقه ی ب ریاحساس کردن که در چند سال اخ
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 ...یاما باز هم پشت گوش انداخت یاریمن ب ی ابر ی بله من منتظرم. درضمن قرار بود کتاب-

 

 .رسونمی داشته باشم. در اسرع وقت کتاب رو دست شما م ی خوب یکه حافظه  ده یاجازه نم ی ریمن، پ ی بانو نیآه من رو ببخش-

 

 .نوس یمتشکرم سل-

 

 سرورم.  س فه ی انجام وظ-

 

 ی مرخص-

 

 با اجازه.-

 

در آن   یسالگ ست یکه به مدت چهل سال، از ب یاخانهبازگشت. کتاب  زش یعز یخانهاز کاخ خارج شد و به کتاب ع یسر نوس یسل

ها و علوم کرده بود. او  مطالعه دارو  نی ها و مدارک مهم و همچناز کتاب ی دارمشغول به کار بود و تمام عمرش را صرف نگه 

 .باشد ی بزرگ شهر هم م بان یلمان و طباز عا نیمچنه ی را آموزش داده و و یاد یشاگردان ز

 

  ی ها، مدارک و دفترهاخانه پر از کتاب گذاشت. کتاب ز یم ی و رو افتیآن را  ی ملکه گشت، به سخت ی دنبال کتاب درخواست  به

  لیوجو کرد تا دلرا جست  ی ادیز یهاها کتاب ساعت نوس یبود. سل ی دشوار  اریکار بس  یمیکتاب قد  ک یکردن   دایمهم بود؛ پ

را   یفرش تمام جهان هست ن ینما رفت. اناچار به سراغ فرش جهان تینکرد. در نها دایپ یصخا زیرا بداند اما چ ر یاخ یهالرزه نیزم

 انداخت؛ زش یانگ به فرش شگفت  ی. به اتاق فرش وارد شد، نگاهکردی م ریی و براساس اتفاقات در جهان، نقش فرش تغ  دادی نشان م

شد،   ره یمتفکرانه به آن خ  یبود. کم افتهی دور  یابانیب یاهشن  ریز شی از سفرها ی کیکه تنها نوزده سال داشت در   یآن را زمان

به   عی عقب رفت، وحشت کرد و سر یاو شد. کم یترسناک برا  اریبس یقتی شدن حق انیبه آن فرش باعث نما نوس یسل قیدقت عم

ملکه در اتاق    فتند ها گگرفت که آن  شیهامه یسراغ ملکه را از ند  د،یتختش ند  ی ملکه را رو نکهیطرف کاخ ملکه رفت. بعد از ا 
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در    مهیند  کی به سرعت به آن اتاق رفت و بدون در زدن و اجازه گرفتن وارد اتاق ملکه شد. ملکه که   نوس یاست. سل اش یشخص

 شد و گفت: یعصبان ار یبس بود، ش یبایز یچهره  شیحال آرا

 

 ؟ یمن بش ی بدون اجازه وارد اتاق خصوص د یبا ای! آنوس یسل رهیم ی شتریاز تو انتظار ب-

 

 و تازه متوجه بدون اجازه وارد شدنش شده بود، گفت:  زدی که نفس نفس م   یدر حال نوس یسل

 

 موضوعه!  نیخاطر همها هم به لرزه  ن یزم ن یو ا شه یدر پ یاما اتفاق ترسناک د یببخش یگستاخ نیخاطر املکه! من رو به -

 

  مهیبرود. ند  رونیچشم از او خواست که از اتاق ب  یداد و با اشاره  مهیرا به دست ند  شیانقره  ینه ییمضطرب از جا بلند شد، آ  ملکه

 گفت:  یرفت. ملکه متعجب و عصب  رونیاطاعت امر کرد و از اتاق ب

 

 . یترس داشته باش  نیا ی برا ی منطق لی دل  دوارمیام نوس یلخب س -

 

که هر   نید ی ! خودتون هم بارها قبال دکنهی من اشتباه نم ینمااشتباه کرده باشم اما متاسفانه فرش جهان دوارم یمن ام یملکه -

 رو نشون داده درستـ... یچ

 

 بگو. یحرف اصل دونم ی رو م نایا-

 

ها به سمت ما در حال حرکته و تا سه سال  در آسمان ی بزرگ اریقرمز رنگ و بس  یکرو   که فرش نشون داد؛ جسم ی زیطبق چ-

هست که اون   ینیسهمگ  یهاها هم به علت موج لرزش  نیرو نابود خواهد کرد! ا  نیو تمام زم کنه یزودتر به ما برخورد م  ای ندهیآ

 ! فرستهی جسم به سمت ما م



 بقا مرگ دوباره 

14 
 

 

 زد:  اد یفر تیو با عصبان  د یرا در هم کش شیدرخشان ملکه پر از خشم شد، ابروها یهاچشم

 

و تمام   یهه واقعا مضحکه! تو عالم دربار هست گه؟یفقط سه سال د ؟یخبر رو به من بد  نیا د یاالن با ؟یاکارهچه  نجایپس تو ا-

 ؟یرو به من بد خبر  نیچند سال زودتر ا یتونستی درست از آب در اومده، نم هاتییشگویپ

 

داده؛ قبال   ر یمس ر ییبه سمت ما تغ یناگهان یلی! خشد ی نم ده یفرش د  یجسم قرمز رنگ رو  نیا ریمن تا چندماه اخ   یاما ملکه -

 وجود داشت. یاز جهان هست یاگه ید  یدر گوشه 

 

 ؟ ید یبرنگرد فهم نجایبه ا ینکرد  دایمون پنجات  ی برا یحل مناسبو تا راه  رون یبرو ب نجای مزخرفات رو بشنوم. از ا ن یا خوامینم-

 

 بله بله سرورم الساعه. -

 

  یاد ی. احساس خطر زد یکوب  وار یبرداشت و به د نیزم ی را از رو یاهیچهارپا نیخشمگ  امیریرفت. م رون یاز اتاق ب  ع یسر نوس یسل

را   ایدن ی خطر نیترک یکوچ شیراندر زمان حکم خواستی مهم نبود اما دلش نم ش یو اصال برا د یترس ی کرده بود؛ از مرگ نم

 را زمزمه کرد:  ستیاز کاثار ی سرش گذاشت و بند   یرا رو  شیهاخوابش نشست، دست تخت   یکند. رو  د یتهد 

 

 ٫٫نی ها لطف و رحمتت را شامل حال ما کن تا خطر از ما دور بماند. آمآسمان  یخدا ی ا٫٫ -

 

 *** 
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بلند قد، با   یبعد مرد  یتختش نشست و سراغ خَشاتْرا را گرفت. کم یرو  ی تنها به کاخش بازگشت. عصبان عیسر یهاقدم  با

  ی رنگ، وارد کاخ شد. او خشاترا سر لشکر کل ارتش آتالزد بود؛ فرد یشی و چشمان م  یچخماق لیو سب ش یر ،یابلند قهوه  یموها

 . کردی با او مشورت م نوس یز سلبعد ا که ملکه معموال  کل یه یشجاع، جنگجو و قو 

 

 من.  یدرود بر ملکه -

 

 ؟ ید یاخبار رو شن-

 

 !دهی چیکل قصر خبر پ یبله تو -

 

 خبر رو پخش کرده؟!  ی اما کدوم احمق-

 

 ...هامه یاز ند  یکیظاهرا -

 

 بشه.  ه یتنب د یبا-

 

 اومده مهمه. ش یکه پ یاوضاع نی ملکه، االن ا ستیمهم ن  نیا-

 

 کرد و گفت: یعصب  یرا باال انداخت، خنده شیابرو ملکه
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رو   یکار  سوادی ب هی که   یوقت اد؛ یعده کودن به وجود م ه ی یهای عقلیها و ب ها از دخالت جنجال  شهی مهمه! هم  یلیخ ن یاتفاقا ا-

 های راحت نی هم که جمع کردنش به  شهیم   ییخبر به خارج از مرزها برسه باعث غوغا یوقت دن،یبکنه. مردم ترس  د یکه نبا  کنهی م

 !ستین

 

 

 

 

 

 کلمات:  تلفظ 

 

Khashatra 

 

 تکان داد و گفت:  د یی تا یبه نشانه  یسر خشاترا

 

 خواهد کرد؟  دایدردسر پ  نیا ی برا یحلراه  نوس یسل نیکنی حق با شماست ملکه. شما فکر م-

 

 بله حتما. -

 

 !میندار یرس ها دستما به آسمان ره؛ یاون رو بگ  ی جلو تونه ی که انسان نم  هی عیطب یدهیپد  ه ی ن یمن ا ی اما بانو-

 

 شد و جواب داد:  تری ملکه جد  یچهره
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وجود داره. خداونِد   ی راه ه ی! حتما یاری رو به زبون ب ی کلمات نیهمچ  دهیبع ی هست ده ید ایفرد با سواد و دن ه یخشاترا! از تو که -

  ی جنگل فرق یتو  یهاوون ی وگرنه با ح  م؛یکن  دایپ ی راه حل یهر مشکل یها به ما عقل و علم داده، به ما فکر داده تا برا آسمان

 .مینداشت

 

  ه ی نی... انی . امیمثل بارون که چتر بزرگ شهر رو باز کن ا ی م،یها رو محکم بسازکه خونه  ستیزلزله ن  هی شب نیمن ا  یاما ملکه -

 اون رو متوقف کنه.  تونه یآسمان نم  یجز خدا یو کس  ادیکه داره به طرف ما م هیجسم آسمان

 

 دستش را باال برد و گفت:  ملکه

 

 برو سربازها رو آماده کن.  ، یستین ی چیه ی د ی! تو جز نا امهی کاف گه ید-

 

 من.  یبله ملکه -

 

 *** 

 

را نگاه کرد؛   رونیاز جا بپرد. کنار پنجره رفت و ب ی که به صدا در آمد باعث شد کم یناگهان یبه فکر فرو رفته بود و صاعقه ملکه

 متعجب شده بود.  موقع ی طوفان و باران ب  نیاز ا

 

شدن آن قسمت را   سیخ ی از شهر که الزم بود، باز کردند تا جلو ییهات شهر مردان تنومند چتر بزرگ شهر را در قسم در

 .رند یبگ 
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. او که  دند یپرس ی ها دور او جمع شده بودند و سوال مها و جوان مادر ملکه در اتاقش نشسته بود. بچه  ایاز قصر، بانو م یاگوشه   در

 دانا بود.  اری مهربان و بس  یزن ای. مدادی ها را پاسخ مآن  یهاالتمام سو از صد سال عمر بود، با حوصله  شیبا ب  ریبا تجربه و پ یزن

 

 !د یباری بارون نم نجای سال ا موقعن یا وقتچ یه ه؟ی چ موقعیبارون ب  ن یا لیمن دل  یبانو-

 

ملکه بود، جا به جا کرد و   ه یرنگش که کامال شب یچشمان خاکستر  یرا رو  نکشیع د،یکش دش ی سف یبه موها یدست  ایم بانو

 گفت: 

 

 ؟ یهست ام یریتو دختر م-

 

 شما هستم.  کیکوچ ینوه  ی لی بله مادربزرگ من ل-

 

 خاطر آلکونوست هست!طوفان به  ن یدرسته دخترم؛ ا-

 

 کرد و با تعجب گفت:  زیچشمانش را ر د،یجد   یکلمه  ن یا دنیبا شن یلی ل

 

 ! ه؟یچ گه یاون د-
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 کلمات:  تلفظ 

 

Miya 

 

Lili 

 

Alkonost 

 

  یمیها، طوفان عظ. وقتِ در اومدن تخم ندازهی م  ایدر  یو تو  ذاره ی ست که کنار ساحل تخم مپرنده  یتنه  نییبا پا بایز  یاون زن-

 . ذارهی اطرافش اثر م یهان یسرزم ی و رو  ادیم  د یپد  ایدر ی تو

 

 اون ترسناک و خطرناکه؟  ایمادربزرگ، آ -

 

 . رهیگی و انتقام م   شهیم یکنه عصبان جاد یا یبراش مزاحمت ینه فرزندم اما اگه کس-

 

 اتاق گفت:  یاز گوشه  ی نوجوان یچرده ه یس  پسر

 

 کنه؟ ی م کاریمثال چ-

 

 و گفت:  د یبه صورتش که پر از چروک بود کش ی دست ایم
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 ؟ یهست نوس یسل یتو نوه -

 

 بله بانو.-

 

 رو فراموش کنه و سرگردون بشه.  زیاون رو بشنوه همه چ ی هر ک شه یو باعث م دهیسر م  ییبایآلکونوست آواز ز-

 

 ها؟رن یمثل س -

 

 .هارن یمثل س  بای تقر-

 

 دهانش گذاشت و گفت:  ی تو  یتمشک ی جوان دختر

 

 من؟  یبانو نید یرو شن عاتیشما شا-

 

 :د یچند لحظه با دقت به دختر نگاه کرد و بعد پرس  ایم

 

 ؟یهست ی تو ک شناسم،ی تو رو نم-

 

 من آتنا هستم؛ دختر خشاترا...-
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 ؟ یها نگه دار تو باد! االن چند سال دار آسمان یخدا  ،یاوه بله چقدر بزرگ شد -

 

 هجده سال. -

 

 ؟ ید یپرس  یبله بله! چه سوال-

 

 نابود خواهد شد؟  نیزم ا یآ دم؛یپرس  عاتیدرمورد شا-

 

 کرد.   ینیبش یواقعه رو پ نی ا ی ! جوون که بودم مردریخ  ا ینابود خواهد شد  نیبگم که زم تونم ی اما نم دم یبله شن-

 

 افته؟ ی م  یخب اون نگفت که آخرش چه اتفاق-

 

 اعدام کرد.  ی نه متاسفانه پادشاهِ وقت اون مرد رو به جرم جادوگر-

 

 بود؟  ی پادشاه وقت ک-

 

 پدرشوهر من.  یعنی  ام،یریپدربزرگ م -

 

 پادشاه شد؟ یبعد از اون ک-
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 پادشاه شدن. امیریو بعد از اون شوهر م   امیریبعد از اون پدر م-

 

 چطور به تخت نشست؟ ام یریملکه م-

 

 لحظه افکارش به گذشته رفت و بعد گفت:   چند  د،یکش  یآه ایم

 

بود اما   یق یپادشاه شد. اون در ابتدا جوان ال امیریبعد از همسر من، دامادمون شوهر م  خاطرنیهم  به   مینداشت یما فرزند پسر-

  گفت؛ ی مو زور   کردی به مردم ظلم م یل یشد. اون خ یگذارنو خوش   یاش یسرگرم ع یگذارتاج و تخت کورش کرد و بعد از تاج 

رو اعدام کرد. پس از ده سال حکومت، شورا بعد از   گناهی و چندصد معترض ب  کردی م  ستفادها المالت یمنافع خودش از ب یبرا

السلطنه شد و بعد اون رو محاکمه و اعدام   بینا یموقتا ملکه  ام یریمتوجه شدن تخلفاتش، ابتدا اون رو از تخت کنار گذاشت و م

کل   یده ساله که ملکه بودن، اون به صورت دائم فروانروا شد و امسال پونز ی راض ام یریشورا و مردم از م نکه یکردن. بعد از ا

 .استیدن

 

 هست بانو؟ یحلاتفاق چه راه  ن یا یخب حاال برا-

 

 . میبمون نوس یمنتظر جواب سل د یوجود داره، با یحلراه  ی هر مشکل یبرا-

 

 *** 

 

 بلند به زبان آورد:  یتختش بلند شد، قدم زنان به سمت پنجره رفت و افکارش را با صدا یرو  از
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 آروم گرفته! هفته  ک یطوفان بعد از -

 

 . کننیرو فراموش م  عه یمن! مردم هم آروم گرفتن، اونا کم کم دارن اون شا ی: بله ملکه خشاترا

 

 جلو آمد و گفت:  ع یسر یهابا قدم  یسرباز

 

 .خوانی ورود م  یعالم دربار اجازه نوس یمن، سل یملکه -

 

 داخل.  ادیب-

 

 گرفته گفت: ی کرد و با صدا  یالنگان وارد کاخ شد، سرفه لنگ  نوس یسل

 

 . امیریدرود بر ملکه م-

 

 .یکرده باش  دا یپ یراه ه ی جست و جو باالخره  ماهک ی بعد از  دوارم یام-

 

 کرد و جواب داد:   یاباز هم سرفه  نوس یسل

 

 .طورهن یبله ملکه هم-
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 ؟ یباز هم کسالت دار -

 

 . شهیمن نم یکارباعث کم  نیا نیمئن باش من اما مط ی : بله بانونوس یسل

 

 ...شنومی خوب. م  اریبس-

 

 را صاف کرد و گفت:  ش یگلو نوس یسل

 

 دوره...  یهاخورده که مربوط به سال خاک  ی فراوان سرانجام در کتاب  یبعد از مطالعه -

 

 خب اصل ماجرا رو بگو... ؟ یحرف زدنت رو ترک کن یطوالن نی ا یخوای م ی ک نوس یاه سل-

 

 هُماست! یحلش هم آزاد کردن پرنده اتفاق نوشته شده بود و تنها راه  نیراجع به ا  ییگوشی : بله در اون کتاب پنوس یسل

 

 ه؟ ی چجور موجود گهیهما د ی: پرندهخشاترا

 

بر سر هر کَس   ش ه یو کهن که سا یااسطوره  هیادور به اسارت دراومده. اون پرنده، پرنده   ینیهما در سرزم ی: پرنده نوس یسل

.  میکن دایاتفاق شوم نجات پ ن یپرواز کنه تا از ا نیاون پرنده آزاد بشه و بر تمام زم د ی. بارسهی م یبه سعادت و خوشبخت  فته،یب

باعث   نشیم سرز  یپرنده با پرواز بر رو  نی ساله که ا انی. سالدهیما آفر  یو کامران  ی خوشبخت ی برا روموجود  نیها اآسمان یخدا

 هاست اون توسط دشمنانش به اسارت در اومده... سعادت مردمان کشورش شده اما افسوس که االن مدت 
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 کرد و ادامه داد:  مکث  یکم

 

 وجود نداره.  یانسان چ یبه اسارت در اومده، ه یجز هما نیحاال در اون سرزم-

 

 و گفت: د یکار را راحت د  ملکه

 

 ! میو اون پرنده رو آزاد کن  م یخب بر-

 

  نیباهوش و همچن ، یخِبره، قو  ی افراد  ازمند ین ، یراه طوالن ن یهست و ا نیبه سمت اون سرزم  یمن راه دراز   ی: بانونوس یسل

ا به  . ممیها رو جلب کنتوجه   نیو همچن میممکنه به موقع نرس   م،یجا بربه اون  تری طوالن اریاز راه آسان اما بس م یفداکاره. اگه بخوا

 راه بذارن. نیا ی شون رو توباشن از اون راه عبور کنند و جون  ضرکه حا  میدار  ازین ی افراد

 

 . میکنی و اون پرنده رو آزاد م م یریم  نیخب من و سربازانم به اون سرزم اری: بسخشاترا

 

خبردار بشن که آتالزد بدون سربازه تا از فرصت استفاده کنن و به   یها و سرداران شورش خان ه ی: اصال فکرش رو نکن! کافملکه

 حمله کنن.  نجایا

 

. هر چه  هیپرخطر اریراه بس برنی . سربازها جان سالم به در نمهیخطرناک اریکار بس نیبه اون سرزم  ی: درسته، لشکرکشنوس یسل

چرا   نکهیصورت گرفته، بدون توجه به عواقب و ا ی ببره که لشکرکش یی . اگه دشمن بوشهی تر مباشه، کار سخت  شتر یتعداد ب

کار   نیرو خراب کنن. ا ز یاون سمت حرکت کنن تا زودتر به مقصد برسن و همه چ بهو   رنیبگ  یشی پ خوانی شده، م یلشکرکش

 کنم.  دایشما پ ی افراد رو برا نیتا ا  نیبه من فرصت بد  گهیماه د کی من،   یبدون سر و صدا باشه. ملکه د یبا
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  او  یدر آغوش مادرانه   یمادرش رفت تا کم ایافکارش غرق شد. نگران از اوضاع نزد بانو م یایو باز هم در در رفت یناچار پذ  ملکه

 . ردیآرام گ 

 

ناک بود! کم  و هول  زیانگ را تماشا کرد. شگفت  عینما رفت و وقاسراغ فرش جهان بارک ی امیریگذشت. م ی گریپس از د ی کی روزها

و خشاترا   نوس یسل دانستی . مد یلرزانی تنش را م ن، یبه زم کریپسنگ غول  کیجود خودش را هم ترس گرفت. تصور برخورد کم و

افراد   دنیدر انتظار د د؛یکشی . سخت انتظار مگشتند ی شهر را م یجاها به دنبال افراد مناسب همه. آندهند ی را انجام م ییکارها

  نیزم  یگرفته بود و مدام رو   یضربِ عصب شیتختش نشسته بود و با پاها  ی. بر رو د یرا رس منتخب بود و باالخره روز موعود ف

 زد:   اد یکه گذشت، کالفه شد و فر ی . بعد از زمان طوالنزدی م

 

 ان؟ یقراره ب  یک  نیکه انتخاب کرد یچند سرباز ن یشد؟ ا یپس چ-

 

 گفت:   یبا دستپاچگ  یسرباز

 

 و خشاترا در راه هستند.  نوس یمن، سل یملکه -

 

 حق ندارن من رو مسخره کرده باشن. یماه معطل کی . بعد از شمیم ی وگرنه عصبان ارنیب نجایرو ا ی قیافراد ال دوارم یام-

 

 بعد همان سرباز به کاخ بازگشت و گفت:  ی لحظات

 

 .خوانی ورود م  یو خشاترا اجازه  نوس یمن، سل یملکه -

 

 هرچه زودتر آن افراد را مالقات کند، از جا بلند شد و گفت:  خواستی د و م کنجکاو شده بو اریکه بس  ملکه
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 . انیزود بهشون بگو ب-

 

 نشست و گفت:  شیها انداخت، سرجاآن   یبه هر دو  یوارد کاخ شدند. ملکه نگاه چپ چپ   عیسر یهادو با قدم  هر

 

  یکالم   چیتون هم بسته شده و هزبون  نیها من رو معطل کردساعت نکهیحاال عالوه بر ا نیگفتی م  یتر به محض ورود، درود قبل -

 ! نیگینم

 

بود. بنده و خشاترا   یمشکل ار یافراد کار بس نیا افتن ی قتی . در حقمیتازه کن ی نفس ن یمن، اجازه بد  یبانو  د ی: ما رو ببخشنوس یسل

 در سرتاسر شهر... 

 

 ! نوس؟یسل ی کرد  یورباز هم شروع به سخن -

 

 که...  می کرد  دایپ قیشهر نُه مرد و زن ال ی . از زندان مرکزنی، من رو عفو کن: بله ملکه نوس یسل

 

 گفت:  تیرا قطع کرد و با عصبان  نوس یکرد، حرف سل  یعصب یخنده  ملکه

 

اون هم نه نفر فقط نه   ن؟ یکن ی کار رو به من معرفمشت خالف  هی تا  نی پا و اون پا کرد ن یهمه ا نی ! ان؟یمن رو به ُسخره گرفت-

 ت مجازاتت کنم؟ کار مسخره  نیخاطر ابعد از چهل سال خدمت به خاندان من به  یخوای گر؟ م نفر؟ نه تا دزد و قاتل و اغتشاش 
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ها با ها آدم زندان  ی تو. خب نیریبگ  م یبعد تصم نین ینداشتم. شما اونا رو بب یقصد  نیچن نی من باور کن  ی: ملکه نوس یسل

 سفر برن.  نیکه به ا رفتنیوجود داره؛ اونا همه شجاع و جسور هستن؛ اونا با تمام وجود پذ  ی متفاوت یهاتیقابل

 

 به مقصد برسن.  توننی دارن، زرنگن و م یاد یز یها: اونا مهارتخشاترا

 

 به حالتون... ی خب منتظرم اما وا یلیخ-

 

 کرد.   ینفر را معرف ن یآورد و اول رونیرا از لباسش ب یکاغذ  نوس یسل

 

و کمان، مدت    ریشهر؛ مهارت: کار با ت یپزی نیریبه سر درِ ش  ریو سه ساله. جرم: زدن ت ستیمونث، ب ک، یلَنْدل  نِسینفر اول فا-

 دو ماه.   تیمحکوم

 

  یها رفت و دستش را به نشانه اجازه به آن  یا. ملکه چشم غره دند یخند ی م نس یهمه بلند شد، احتماال به جرم فا یخنده  یصدا

 بلند گفت:  یبا صدا ی ورود تکان داد. سرباز

 

 وارد شو. -

 

وارد کاخ شد. لبخند   یی طال-یاقهوه  ی آفتاب سوخته و موها د یروشن، قد متوسط، الغر، پوست سف یِآب یهابا چشم  ی دختر

که   یاپراکنده  یهامکبه کک  یکرد. ملکه نگاه م یگرفت و تعظ دامنش را یی رونشاند و با خوش  کش یبار یهالـب  یرو  ییبایز

 بود انداخت و گفت:  نسیفا  ینی گونه و ب ی رو

 

 ؟ یبه سر در اون مغازه زد ر یچرا با ت-
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 دوباره لبخند زد و گفت: نسیفا

 

بچه به سمتم   هی که  یخاطر سنگ به  کردم ی م ن یروستا تمر  یعمدا نبود. داشتم تو  د،یمن رو ببخش کنمی من خواهش م  یملکه -

 به خطا رفت.  رم یپرتاب کرد حواسم پرت شد و ت

 

 کدوم روستا؟! -

 

 

 

 

 

 کلمات:  تلفظ 

 

Faynes Landlik 

 

 سرورم.  ک یلندل  یروستا-

 

 اومده؟  یپزی ن یریجا به سمت ش تو از اون  رِ یفاصله داره؛ چطور ت یل یاز شهر خ ک یلندل  یروستا-

 

 جواب داد:  ع یجلو آمد و سر نوس یسل
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  ر یمس تونه ی م نس یفا یرها یدارن ت یخاص یهاافراد مهارت  نیرو عرض کردم خدمت شما که ا نی من، هم ی بانو نیاجازه بد -

 ! رهیکنه و اصال خطا نم  یرو ط یطوالن

 

 ابرو باال انداخت و گفت:  ملکه

 

 سنگ حواسش پرت بشه.  هیخاطر به  د ینبا کرده؟ ی م کاریسر در مغازه چ ی ! پس روره؟یخطا نم-

 

 جواب داد:  نسیو فا دند یخند  همه

 

  یقرار گرفت و اگه لحظه  ر یت ر یمس یسنگ بهم پرتاب کرد، تو  کهنیاون بچه عالوه بر ا قتش یبله حق با شماست سرورم اما حق-

 . افتادی جون اون پسر بچه به خطر م گرفتمی نشونه نم  یاگه یرو به سمت د ر یآخر ت

 

 . نفر بعد...نیدختر رو نگه دار نیا خبی لی! خحیصح-

 

 ماه.  کی  تیبه محکوم کردن خواهرش، مدت محکوم اد یو دو ساله، جرم: اعتراض ز ی مذکر، س   ک،یلندل  کسی: ننوس یسل

 

 واردشو. -

 

آفتاب سوخته وارد کاخ شد، با   ی بلند، الغر و قد بلند، با پوست گندم ی مشک یو موها  یبا چشم آب  نس؛ یبه فا هی شب اریبس ی مرد

 مرد را برانداز کرد و گفت:  ی. ملکه با نگاه کوتاهستادیا شیکرد و با غرور سر جا یامه ینصفه و ن میبود تعظ ش یکه در ابروها یاخم
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 ن؟یشما دو نفر خواهر و برادر-

 

 کم کند، جواب داد:   ابروانش یاز گره  یاذره   نکهی بدون ا کسین

 

 من.  یبله ملکه -

 

 ه؟ ی خب مهارتت چ-

 

 من.  ی بانو یرزنیشمش-

 

باشه. برو   یجد  د یسرباز با هی اما خوبه؛  بارهی صورتت م ی از تک تک اعضا یبا تو حرف زد! بداخالق شهیبرعکس خواهرت اصال نم-

 .سایو کنار خواهرت وا

 

 وارد شود.   یسر اعالم کرد که نفر بعد  ی. ملکه با اشاره ستادیکنار خواهرش ا  یحرف  چیگذاشت و بدون ه  یاحترام کسین

 

و البته چند   یفروش وه یپرتقال از م دن یجرم: دزد ع،یو دستان سر  نیب زی سور، مذکر، نوزده ساله، مهارت: چشم ت: اِدِن دِل نوس یسل

 پنج ماه.  تیثابت نشده، محکوم یفقره دزد 

 

 وارد شو. -
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صورتش پر   ِدی همه جا را برانداز کرد. پوست سف اش ی مشک یهااول با چشم یهاوارد کاخ شد. از همان قدم  ی قد  جوان کوتاه  پسر

 .ستادی کرد و ا  میجلو آمد، تعظ د،یکش اش ی فر مشک اریبس یبه موها یمک بود. دستاز کک 

 

 

 

 

 

 کلمات:  تلفظ 

 

Niks landlik 

 

Eden delsor 

 

 به او کرد و گفت:  یانگاه کنجکاوانه  ملکه

 

 جلوتر.  ایب-

 

 من.  یبله ملکه -

 

 جلوتر... جلوتر. -
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 فر ادن را لمس کرد و گفت:   یملکه شد؛ ملکه دستش را جلو آورد، موها ک یبا ترس کامال نزد ادن

 

 . هی مطمئن بشم موهات واقع خواستمی عقب، فقط م یبر  یتونی م-

 

-... 

 

 ؟ ی د یخب چرا پرتقال دزد-

 

 مادرم.   یبرا-

 

 چرا؟!-

 

 بود.  ض یاون مر-

 

 ؟ یچ گه ید یهای دزد -

 

 نکردم.  یدزد -

 

 کالفه شد و گفت:   ملکه
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 ؟ یخوری به چه درد من م ی دزد ه یتو  ه؟ یچ نی زبیاز چشم ت نوس یبود! منظور سل یاقانع کننده  حیتوض-

 

 ! نمی بب تونمی م-

 

 زد و گفت:  یو با حرص پوزخند   د ییهم سا ی را رو شیهاتر شد، دندانکالفه  بارن یا ملکه

 

بدم   صیبده وگرنه اگه تشخ حیکامل تر توض ؟ یحرف بزن ی تونی از چند کلمه نم شتر ی. بننی بب توننیخب همه م  ؟ینی بب یتونی م-

 . یگردی به زندان برم  یبه درد نخور 

 

 نگفت.  ی زیانداخت و چ  نییسرش را پا نییشرمنده شد و با اعتماد به نفس پا ادن

 

 او جواب داد: یبه جا نوس یسل

 

روز   یتو  طورنیو هم نه ی ها رو ببتا دوردست تونه ی . اون مزنهیحرف نم ی لیساکته و خ یلیاون خ ن؛ یمن اجازه بد   یبانو-

 . کنهی کمک م ی لیاون خ زی ت یهاتازه دست   خوره،ی کردن راه به درد گروه م دایپ یآسمون رو رصد کنه. برا  یهاستاره

 

 جلو رفت و گفت:  یکرد. ادن کم  یو به ادن نگاه مردد  د یکش  یقی نفس عم ملکه

 

 مال شماست! نیبانو ا-
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شد  ی ملکه عصبان !د؟یآن گردنبند را دزد یبندش را حس کرد. واقعا چه زمانبه گردنش انداخت و نبود گردن  ی عیدست سر  ملکه

 و گفت: 

 

 ؟ یکرد ی تو از من دزد-

 

 نه! خراب بود... درستش کردم. -

 

 زد:   ادیو فر د یرا از دستان ادن کش  گردنبند 

 

 . رمیبگ  میتا تصم سایوا  هی بق شیشو دزد؛ فعال پچشمام گم  ی از جلو-

 

 آن خواهر و برادر رفت تا از خشم ملکه در امان بماند. ش یپ عی سر ادن

 

  ه ی ی و کوچک، جرم: سوراخ کردن چادر اقامت ز یت یهاساله، مهارت: کار با سالح  کیو  ست یهُس، مذکر، ب: رِئا کاستان نوس یسل

 چهارماه. ت یتاجر، مدت محکوم

 

 وارد شو. -
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 کلمات:  تلفظ 

 

Rea kastanhos 

 

 رسا گفت: یکرد و با صدا ی طوالن میوارد کاخ شد؛ تعظ ی و پوست گندم ی کوتاه مشک  یبا قد بلند، مو  ،یاجوان چشم قهوه  پسر

 

 جهان، بزرگ خاندان... ی هرشار فرمانروا امیریدرود بر ملکه م-

 

 دستش را بلند کرد و گفت:  ملکه

 

 ؟ یا چادر رو سوراخ کرد تو چر نم ی. بگو ببشنومی القاب رو م ن ی! هر روز اهی کاف ه یکاف-

 

زورگوست که    ی. اون تاجر فردگمیخودم رو به شما م تیشکا ن،یبا انصاف و خردمند هست یاجا که شما ملکه من از اون  یملکه -

 زده، منم...  بیرو از سهم مردم به ج یاد یاموال ز

 

 ! یهم مهارت دار  یاما ظاهرا تو عالوه بر کار با سالح در چاپلوس  کنم ی م ی دگیمن رس -

 

 بله من چاپلوس هستم.  د،ینامی م  یبزرگ جهان رو چاپلوس  یاز ملکه  فیاگر تعر-

 

 چشمانش را در حدقه چرخاند و گفت:  ملکه
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 ... نفر بعد.هی . برو کنار بقیها هستاحمق  هی من شب یخدا-

 

  ریجرم: کتک زدن پسر وز ، یو خنجر و حرکات رزم  زهیو شش ساله، مهارت: کار با ن ستیمونث، ب  وکان،ی ی بی: فنوس یسل

 سال. کی  تیمدت محکوم ،یسازراه

 

 وارد شو. -

 

داشت.   یو چشمان طوس   رهیت یاقهوه   ی موها د، یعبوس وارد کاخ شد. پوست سف یاو چهره  دهیورز   یقد بلند با اندام ی دختر

 کرد و گفت:  یکوتاه م یتعظ

 

 ه به خدمتم سرورم. آماد-

 

 زد و گفت:  ی لبخند کج  ملکه

 

 خوشم اومد...  ؟یزنی پسرها رو کتک م-

 

 کرد.  ی درازدختر جوون دست ه یشما به  ر یمن اما پسر وز  یبانو د یمن رو ببخش-

 

سار شود. ملکه  شرم  ری راه انداخت که باعث شد وز ر یبه وز یحضار بلند شد. ملکه نگاه یهمهمه  یملکه محو شد و صدا  لبخند 

 و گفت: د یکوب  ن یکه کنار دستش بود به زم یدنیجام نوش 
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رو به زندان    گهید ی کس ه یبشه  یدگیرس   یکه به فرد خاط نیا ی وقت به جاصورت گرفته اون  یحرمت یب ن یدر شهرِ من همچ-

هم   یچیافراد به درد ه ن یداره. ا یاساس  یسازپاک  هی به  ازیت من ن دول  کنم،ی م  یدگیرس   نمیمزخرفه! به وقتش به ا ن؟یانداخت

 ندارم.  یمند دولت قانون  کردمی قدرها هم که فکر مظاهرا اون  کنن؛ی م  ورو دارن ر  یجالب ی لیخ ق یکه نخورن حقا

 

و   د یکش ی. ملکه آه پر از افسوس کردند ی کلمه هم اجتناب م ک ی یو از گفتن حت دادند ی ملکه گوش م یهادر سکوت به حرف  همه

 گفت: 

 

 نفر بعد...-

 

 

 

 

 

 کلمات:  تلفظ 

 

phoebe (fibi) Yukan 

 

ده سال؛ البته اگه دست   تیبه زندان افتاده، مدت محکوم  ی و سه ساله، به جرم جادوگر ستیکاخارد، مونث، ب نی: سلنوس یسل

 . دونهی م  یاد یز یهاخودش علم یو البته به گفته  ی . مهارتِ جادوگرکنهی م  رییبه حبس ابد تغ تیبرنداره محکوم

 

 وارد شو. -
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  فشیو خنده رو وارد کاخ شد. با اندام ظر  یبلند مشک ی رو با موهاو درخشان، سبزه  ی با چشمان سبز زمرد  ییبارویز دختر

 زد.  یکرد و لبخند   یمیتعظ

 

 را ماساژ داد و گفت:  شیهاقه یشق یکم  ملکه

 

جا تا ده سال از عمرش رو اون  ن؛یبه زندان انداخت ی دختر جوون رو به جرم جادوگر ه یکه   گذرهی م ی دربار من چ ی واقعا تو-

 گذاشتن؟ ی که اسمش رو جادوگر  یانجام داد  یدختر چه عمل نم یبگذرونه؟ بگو بب

 

 . دادمی م ادیها ه بچه بانو من فقط داشتم علم حرکت اجسام با تمرکز ذهن رو ب-

 

 و گفت:  د یاز جا بلند شد، بلند خند  ملکه

 

  اد یاز اون  د ی بلده با ی علم یاطراف خودم دارم اگه کس یسوادی ب یهاعلمه! چه آدم هی  نیا ن؟ یدونیم   یکار رو جادوگر   نیواقعا ا-

دختر   نم یدختر بااستعداده. بب نیاما ا رم،یبگ  اد یرو  نیها تالش کردم اما نتونستم ازندان. من سال  یتو  نشیبنداز نکه ینه ا نیریبگ 

 ؟ یهست ی کول  هی تو 

 

 بله سرورم. -

 

 شهر هستن؟ یتو کجا یفه یطا-
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 هستن. نیاِنتالنگو چادرنش ابانیاز ب یدر قسمت-

 

 . ی...بعد هیبق  ش یبرو پ-

 

و    ستیو فلج کننده، ب  یسم یهاغ یت  یسازنده ،یحافظه قو  یمونث، مسلط به چند زبان، دارا  ان،ی مانوشاکاگو ای: آسترنوس یسل

 یاراجع به مسئله  ییهاممنوعه، متن  یهاسه سال. الزمه بگم متن   تیممنوعه، مدت محکوم یهاپنج ساله. جرم: انتشار متن 

 .نی هست که شما ممنوعش کرد

 

 وارد شو. -

 

بلوند و   ش یوارد شد. موها کرد ی از مردم را جلب م ی اریداشت و توجه بس  یکه رنگ خاص یبا چشمان ما،یس خوش  ی دختر

کرد   یمیبه تن داشت. جلو آمد تعظ یامرده اما چرک  یو لباس اشراف د یدرخشی م  دش یسرخ بود، پوست سف اریبس شیهال**ب 

 . ستادیملکه ا یو روبرو 

 

 

 

 

 

 کلمات:  تلفظ 

 

Selin kakhard 
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Entelango 

 

Asteria Manushakaguyan 

 

 . امیریدرود بر ملکه م-

 

 چشمات بنفشه؟ -

 

 من.   یبله بانو-

 

 ؟ ی به ارث برد ی بودم؛ از ک دهیند  یرنگ چشم نیحال همچچطور ممکنه؟! تا به -

 

 از مادربزرگ مادرم. -

 

 ؟ یداد ی رو م یپرستاز آسمان ر یغ ینید  جیترو نمی. خب بگو بب باستیز اریبس-

 

 نداشته باشه. گران ید ی برا یانیکه ز  یخودشون رو انتخاب کنن به شرط ن یکه مردم آزادن که د نیمن، شما گفته بود  ی اما بانو-

 

 حرف رو زدم؟!  نیا یمن گفتم؟ ک -
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هست   ادمی  ق یدق ی . من حتنیحرف رو زد نیا یدر سخنران   نیشده بود یگذارتازه تاج   یوقت  شیمن شما پونزده سال پ   یبانو-

 . نیبه تن کرده بود  یه لباس چ

 

 ادته؟ یرو  هان یکه ا  یموقع چند ساله بود اون -

 

 ده سال؟-

 

 ؟ یها ممنوع شده بود چرا انتشار داد نوشته  نیاما ا یباهوش -

 

 ...نیها رو بخوننوشته  نیشما فقط ا ه،یپرستآسمان  نیتر دکامل  ینسخه  نید ن یمن ا ی اما بانو-

 

  یاصال تو ک  ؟ یو اون رو رد کن ی ریاجداد من رو به ُسخره بگ  ن ید یخوای دار. مخودت نگه  یرو برا نتی! د هیکاف  گه،ید ه یکاف-

 ...ی مانیابراز پش یجابه  ؟یهست

 

 که...  نیشما گفت ذارم، ی شما احترام م ن یاما سرورم من به د-

 

کنه   غ یاون رو تبل نکهیه باشه، نه اخودش رو داشت ن ید تونه ی من گفتم هر کس م  ؟یکنی حرف من رو قطع م گه یساکت! حاال د-

 .رمی بگ  می تا بعدا راجع به تو تصم  سایکنار وا ، یعضو گروه باش  ست یبده. اصال الزم ن جیو ترو

 

 گفت:  تی با عصبان ام یری. مستادیجا ارفت و همان یابه گوشه  شیدر گلو نیسنگ  ی با بغض ایآستر
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 ... ینفر بعد   ؛یاریرو به کاخ من ب ییهااحمق نیکه همچ  دهیاز تو بع نوس یسل-

 

زور   ، یچهارماه. مهارت: حرکات رزم تی ساله، جرم: دعوا، مدت محکوم وچهاریمذکر، س   سکه،یمن. نفر بعد اهورا آر  یبله بانو-

 کار با تبر.   اد،یز اریبس

 

 وارد شو. -

 

 خ شد.وارد کا  ییبلند طال یبا مو  ی بلند، چهارشانه، چشم آب اریتنومند با قد بس ی مرد

 

 

 

 

 

 کلمات:  تلفظ 

 

Ahura Ariskeh 

 

بهشان ندارد.   ی د یام ی افراد بحث کند وقت ن یدارد با ا ی به اهورا کرد؛ با خود فکر کرد اصال چه معن ینگاه یحوصلگ ی با ب  امیریم

 تکان داد و گفت:  یسر

 

 ... ی. نفر بعد سایوا  هی بق شی پ یبزن یحرف ستیالزم ن-
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 سال،ک ی تیشده. مدت محکوم تیازش شکا یلیخ ؛ یساله، جرم: مردم آزار  وهفتست یمذکر، ب ش،ی بات سی: نفر آخر آرنوس یسل

 . یزنمهارت مشت

 

 وارد شو. -

 

 شیهاداشت و چشم   یاکوتاه قهوه  ل یو سب شی وارد شد. او موها و ر زد، یدر دست داشت و گاز م   یقرمز  بیکه س  ی در حال سیآر

 کرد و گفت:   یطوالن م یفراوان تعظ طنتی ود. با ش رنگ ب نیبه هم زین

 

 .دوننی و آزار رسوندن رو نم  ی نبود اما متاسفانه مردم فرق شوخ  شیب ی من شوخ یمن، البته که تمام کارها  یبانو-

 

 گفت:  ی به او کرد و با تند  یچپنگاه چپ ملکه

 

 ؟ یو حرف بزن ی بهت اجازه دادم که دهنت رو باز کن-

 

 : گفت

 

 من.   یبانو د یمن رو ببخش-

 

 !زیبدم گردنت رو بزنن؟ احمقِ ه یچرونخاطر چشمبه  خوادی دلت م-
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 . نیو کماالت شما شده بودم هم یی بایمن، فقط محو ز  یمن... من بانو-

 

 .سایجا وادهنت رو ببند و اون -

 

 بلند گفت:  یو با صدا از جا بلند شد  امیریم

 

مشت دزد و قلدر و ساحره و کافر و   کی رو نجات بدن!  ایدن  توننیچند نفر م  ن یا نیکنی اگه فکر م هی خوبه، واقعا عال یلیخ-

 .هاعرضهی ب رفتم یسفر م  نیخودم به ا تونستم ی. اگه م نیکرد  دمیعالف؛ نا ام

 

 گفت: د یجلو آمد و با ترد نوس ینشست. سل شیبه آن چند جوان انداخت و سرجا یادانه ینگاه ناام امیریم

 

 . ننیآموزش بب د ی به مقصد برسن فقط با توننی افراد خاص هستن م نیا نی من، به من اعتماد کن  یبانو-

 

 زد و گفت: ی پوزخند عصب ملکه

 

 ؟ میحواست هست که ما وقت ندار ؟یخوای وقت م ماهک ی هم  ن یا یو حتما برا -

 

سفرشون رو   ل یو هم وسا  کنمی م  دایهما رو پ نیبه سرزم میهم راه مستق نن،یبی هم اونا آموزش م نی بانو فقط شش ماه وقت بد -

 . کنمی آماده م
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ها  سال نیچون تمام ا کنم؛ ی شما رو مجازات کنن اما به تو اعتماد م یدستور بدم همه  د یاالن با که ن یمن! با ا یشش ماه؟! خدا-

 داشته.   یخوب جیاعتماد به تو نتا

 

 من.  یمتشکرم ملکه -

 

 زود.  رونیب نیحاال بر-

 

 :د یکرد و بعد پرس  ی مکث نوس یسل

 

 شه؟ یم یچ  ایآستر ف یمن تکل  یبانو-

 

 ه؟ ی ک گه ید ایآستر-

 

 همون دختر... -

 

 گفت:   یگانداخت و با کالفه  ینگاه داد،ی م جی را ترو د یجد  نید  کیکه   ین دختر هما ا یبه آستر امیریم

 

 نشدم. مون یتا پش ن یعضو گروه باشه؛ زود بر تونه ی م ن، یچشمم دورش کن یفقط از جلو -
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 کلمات:  تلفظ 

 

Aris Batish 

 

محوطه   نیا یجهان در کف سنگ  یبزرگ شدند. نقشه  یمحوطه  ک یرفتند و وارد  رونیبه همراه گروه از کاخ ب نوس یو سل خشاترا

  سیداشتند، شامل تند   د یها که رنگ سفمجسمه   نیچهارگانه قرار داشت. ا یهاجا مجسمه آن  یرسم شده بود و در چهار گوشه 

بان،  مادر مهر یبود و مجسمه  بای گردان زگل آفتاب کی که  یپرستدرخت مقدس، نماد آسمان سیهرشار، تند  یموسس سلسله 

 و گفت:  ستادی گروه ا  یبودند. خشاترا روبرو 

 

تا   م یپردازی و آماده شدن م ن یبه تمر یساعت استراحت اضاف کی ی از امروز بدون حت ن؛ یمن، خوب گوش کن  زیخب دوستان عز-

  د یبه شما؛ اما از االن با ن یآفر ن یسفر رو قبول کرد نیکه ا  نیهست یفداکار  اریشجاع و بس یها. حتما انساننیسفر آماده بش یبرا

بر   فه یوظ نی و ا نیراه رو بر  نیا د ی. همه با هم بانینکن های و فداکار  های قهرمان باز نیاز ا نیسفر رفت نیبه ا ی بهتون بگم که وقت

  نیا هم مرگه؛ من به گروه کاری نامرد ی. سزارهیرو به گردن بگ  ی کار یینفر به تنها ک ی ستیشماست پس الزم ن یهمه  یعهده

عملش برسونن. بهتره   یکنه و از گروه جدا بشه رو به سزا انتیخـ مندش   یدهایخاطر وعده، وعبه  ی که هر کس  دمی اجازه رو م

شجاع و   اریچون بس می . شما رو انتخاب کردنیها و موجودات تالش کنو انسان ن یزم ی بقا ی و همه با هم برا  نیکه پشت هم باش 

تحمل کنه    تونهی که نم  یسخته و هر کس اریراه بس نیا ن، یهست ایمختلف دن ی از نژادها طورنیو هم  نیهست د یمف  یهابا مهارت

  مونیپش نی تونی نم گه ید ن یاما اگه االن نرفت گرده ی دوباره به زندان برنم  دمیمن قول م  رون؛یاالن بلند بشه و از قصر بره ب نیهم

 ت که بخواد بره؟ هس ی . خب کسنیبش

 

شدند؛   یخشاترا همه بدون توجه به او مشغول کار یهابلند نشد. بعد از تمام شدن حرف  یچند لحظه نگاه کرد اما کس خشاترا

مندش را  قدرت یهاعضله  بیداشت با حرکات عج  یکیبود،  یجادوگر  نیمشغول تمر یک ی خورد،ی را م  بش یس  یته مانده  یکی

 و...  کردی م  تری قو
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 و گفت:  د یرا به هم کوب شیهاسرش را تکان داد، دست دانهیناام خشاترا

 

 ... میکنی پروسه رو شروع م نیخب دوستان، ا-

 

 *** 

 

 ماه بعد  شش

 

 

 

 

 

بود که مردم به افراد گروه داده بودند. معلوم نبود چه   یلقب   نیگان بودند؛ انجات دهنده  دنیبود؛ مردم منتظر د ییشهر غوغا در

و    یبه شدت عصب امیری. اما در قصر؛ ملکه م نند یها را ببمردم شهر برده است، ملکه دوست نداشت مردم آن  ان یاخبار را به م یکس

  ع یکه سر ی در حال  امیریشوند. م تیمامور ن یا حیها موفق به انجام صحبه گروه نداشت و شک داشت که آن  ید ینگران بود. او ام

 زد:  ادیفر داشت،ی فرش مخمل کاخش قدم برم  ی رو

 

 کجاست؟  مصرفی ب یاوِشن کجاست؟ اون پسره -
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 کلمات:  تلفظ 

 

Oshen 

 

 و جوان ملکه هراسان جلو آمد و گفت:  بایز یهامه یاز ند  یکی

 

 کسالت دارن و نتونستن خدمت شما برسن. یمن، جناب شاهزاده کم یملکه -

 

 به آن دختر انداخت و گفت:  ینینگاه خشمگ  ملکه

 

  نکه یهان؟ مثل ا سه؟یپاهاش وا ی رو تونه یکرده و حاال نم ی رو ادهیز دنینوش  ی تو  ایکسالت داره؟ هه کسالت داره  ؟ یگفت یچ-

 ! ادهیاطالعات تو راجع به شاهزاده ز

 

 و گفت:  آب دهانش را قورت داد مهیند 

 

 من...  یبانو-

 

 . رمیگمشو حرف نزن، خودم به اتاقش م-
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  هی ملکه که کامال شب یاهم بود رفت. پسر مو قهوه  عهد یاز کاخش خارج شد و به طرف اتاق اوشن پسرش که ول ت یبا عصبان امیریم

از   نیو انصافش بود. ا  یو تنبل که تنها حسن خوب او دلسوز  استعدادی ب  مصرف،ی ب یبود، شخص  امیریهمسر م  یعنیپدرش 

دارند   یمردم مشکل د یدی اگر م رفتی از شهر م یابه نقطه  یسرکش ی ملکه برا  اصرارکه به   یرفتارش با مردم مشخص بود؛ گاه

را   ی زیچ خواستی م شه یمردم را نداشت و هم ی فقر و بدبخت دن ی. تحمل دکردی م ی دگیو رس  رساند ی به اطالع مادرش م  عیسر

مورد   شهیو هم کرد ی غلبه م اش ی بر مهربان گرش یبد د  یهاو غرور و اخالق  ی مصرفی ب  نیکه ا فیکه دارد به مردم ببخشد؛ اما ح

 . گرفتی غضب ملکه قرار م

 

شد؛   ی پهن شده بود ، عصبان ن یزم ی اوشن که رو دن یآن را بست. با د یاد یبا خشم درب اتاق اوشن را باز کرد و با شدت ز امیریم

از   عیمادرش سر دن یتکان داد؛ با د نیو سرش را به طرف  د یکرد. اوشن از خواب پر ی سر اوشن خال یتنگ آب را برداشت و رو 

رنگ اوشن   یاقهوه  یهانشست، با خشم در چشم ن یزم ی رو امیریافتاد. م نیزم  یرو  دوباره بلند شد اما تلو تلو خورد و   شیجا

 و گفت:  د یبلند او را در دست گرفت و محکم کش یموهاشد،  رهیخ

 

و دو ساله   ستیدردنخورِ ابله! ب کودنِ به  ،ی تیظرفی مثل پدرت ب ؛یبودن رو ندار  عهد ی ول اقت یتو ل ؟یااحمق مثال تو شاهزاده -

  دونستم ی و خوندن و نوشتن رو کامال م یرزن یو شمش  یهم سن و سال تو که بودم اسب سوار ؛یخوری نم یدرد   چیاما به ه یشد 

اون اسب تو   ی و اگه سوار اسب بش یستیهم بلد ن دنیجنگ  ی تو حت ،یبخون  یتونی هشت ساله هم نم یبچه  ه ی یاما تو به اندازه 

 . کنهی هاش لهت مو با سُم ندازهی م ن یزم ی رو رو

 

 

 

 

 

 کرد و گفت:   یامند مادرش جدا کند، سکسکهرا از دستان قدرت  شیداشت موها یمدت سع  نیا که تمام  اوشن
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 . رمیگی م ادیو خشاترا و  نوس یسل شیپ  رم یاالن م نی. همدمیقول م رم، یگی م اد یرو  نایا یلحظه اجازه بده؛ همه  ه یاما مادر... -

 

مردم رو   یهاعضو گروه بلندتره اما دارم بچه  ی پسر دارم که دو برابر افراد اون گروه ادعا داره و قدش از تمام مردها هی خودم  نیبب

قهرمان   ، یکنیتجربه کسب م  ؛ یریگی م ادی که اونا بلدن  ی زیو هر چ یر ی! اوشن تو هم با اونا مفرستمی سخت م تیبه اون مامور

 پرورِ کاهل؟ تن  یِکاره یب ید یم. فهیگردی و برم  یشیم

 

 آمده بود، با چشمان گرد شده گفت:  شیحالش سرجا ی که حاال کم اوشن

 

 برم...  خوامی من نم رم،یاما مادر من با اونا نم ؟یچ-

 

 و ...  ی ریتو م-

 

 من...  ی ول-

 

گروه. اگه حرف اضافه   ش یرو مرتب کن و برو پ هاتش یت رو بشور، موها و ر! ساکت حرف نباشه. بلند شو تن چرک مرده سیه-

 . یتا آدم بش چالاه یس  یتو  فرستمتیم   شیدوباره مثل چند سال پ  ،یفرار کن  ی کن ی سع ای یبزن

 

 اما مادر... -

 

 رفت.  رون یاتاق ب  پسرش را گوش دهد از یهاحرف  یادامه  نکهیبدون ا امیریم
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که همراه گروه به سفر برود. خشاترا که در    کرد ی از قصر، دختر جوان خشاترا که آتنا نام داشت به پدرش اصرار م ی گرید ی جا در

 زد:  ادیو فر د ی کوب  نیرا محکم به زم ی گروه بود، تبر  یها مشغول انتخاب سالح مناسب براانبار سالح 

 

  یزندگ  تونمی . من بدون تو نمکنهی م نیمن رو نفر  ایمادرت از اون دن اد یسرت ب یی اگه بال ؛ی بر یتونی گفتم نه! نه آتنا نه تو نم -

تو    یباور کن اون سفر برا  ؟یچ  فتهیبرات ب یاتفاق ه یاگه  شمیمونس و همدم من باشه، من تنها م  ی ک  یکنم دخترم! اگه تو بر 

 .ستیمناسب ن

 

  ی آرام و کم ی گرفته بود، دختر ادیرا از او    یبود و علم پزشک نوس یخشاترا که شاگرد سل یرو اندام و سبزه  ز یردختر  آتنا

 و عضو معبد ساوارژا است. یمذهب اریبس ی ها برود. او فردترسوست که اصرار داشت با آن

 

  ستاد،یپدرش عبور داد، کنار پدرش اکوچک و بزرگ  یهاسالح  انی لباس بلندش را جمع کرد و به زحمت خودش را از م  آتنا

 دستانش را گرفت و گفت: 

 

 به افراد گروه کمک کنم.  تونم ی و م دونم ی علم طب م ی کشف کنم؛ در ضمن من کم خوامی م  نم،یرو بب  ایدن  خوامی پدر لطفا! م-

 

 .ستیمواظب تو ن یاز خودشون دفاع کنن و کس توننی اما آتنا! اونا م-

 

 . کنهی ها از من مراقبت مآسمان یخدا-

 

 نه نه نه! -
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. دهد ی کند و پدرش مطمئن بود که اجازه نم ی را همراه ه ی سفر بق نیدر ا خواهد ی او مطمئن بود که م  کرد؛ ی م ی مدام پافشار آتنا

رش راه افتاد. خشاترا و  را به دنبال خود کشاند؛ آتنا هم اصرار کنان دنبال پد گذاشت و آن   یها را درون فرقون بزرگخشاترا سالح 

خشاترا و آتنا   دنیگروه جمع شده بودند. ملکه با د ی از اعضا ی اوشن و تعداد نوس،یسل ام، یریکه م ییجا د کاخ رفتن  اطیآتنا به ح

 گفت: 

 

 ست؟ها آماده سالح -

 

 من.   یبله بانو-

 

 : د یبه آتنا انداخت و کنجکاو پرس  ینگاه امیریم

 

 ؟ یخوای م یچ جان یآتنا تو ا-

 

 گفت:   جانی رنگش را پشت گردنش انداخت و با ه یبلند بلوط یاز موها  یادسته  آتنا

 

 سفر همراه گروه باشم. یکه تو  نیکن یپدرم رو راض کنمی من، خواهش م یملکه -

 

با کف دست به پسِ گردن پسرش اوشن زد. اوشن   ی محکم یباال برد، لبـش را گاز گرفت و ضربه  ی را عصب شیهاچشم  امیریم

 ردنش را گرفت و با خجالت گفت:گ

 

 ؟ یکنی م  کاری مادر چ-
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 با خشم گفت:  امیریم  ملکه

 

خاطر رفتن  که بره، اما توئه کودن به  کنه یشجاعه که داره به پدرش اصرار م  قدرن یدختر نصف توئه و ا ن یا نیدهنت رو ببند! بب-

 فرزندم.  نی! واقعا که شرم بر من با ایپنج ساله بغض کرد یهامثل بچه ننه 

 

 لـب غر غر کرد.   ریانداخت و ز نییسرش را پا اوشن

 

 ها را شمرد و بعد گفت: به او کرد و بعد نگاهش را به طرف گروه برد، آن  ی نینگاه خشمگ  امیریم

 

 ها کجا رفتن؟ ! احمق ستنین نایدو تا از ا-

 

 آرامش گفت:  اریبس  یسبزش پر از ترس بود با صدا یهاکه چشم نیبدهد. سل ی جواب کرد ی جرات نم یکس

 

 ! دونیرفتن م س یمن، اهورا و آر  یبانو-

 

 مسلط شود و گفت:   شیتا بر اعصاب خو د یکش  یقی نفس عم ملکه

 

 حرف بزنه!  ی کی ن؟یبگو چرا رفتن؟ چرا ساکت شم؛ یم یدارم عصبان  رن،یکار در م ریچرا رفتن؟! از االن دارن از ز -
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 گفت:  کرد، ی م یها را بررس ح که داشت سال   یبیف

 

  نوتور یم ه یبا  خوادی جا چون اهورا ماما اونا به حرف من گوش ندادن. اونا رفتن اون  رم یکردم جلوشون رو بگ   یمن، سع یملکه -

 . رهیبگ  زه یمبارزه کنه و جا

 

. اون پسر احمق ندازنی راه م دون یم  یتو یامعرکه  هی گاو َسر رو شکار کردن هر روز دارن   نیا یمن! از وقت یاون احمقه؟ خدا-

 بشم. دواریبهتون ام تونم یموقع م اگه زنده برگشت من اون  مونه؟ ی فکر کرده سالم م

 

 . دهیاهورا حتما اون گاو سر رو شکست م ی ول د یمن، من رو ببخش   یاما ملکه -

 

 . ومدهین رون یدست اون گاو سر زنده ب ر یه حال از زتا ب   یمزخرف نگو دختر؛ کس-

 

شان و سرش را تکان داد. با خودش عهد بست که هر وقت آن دو نفر بازگشتند، البته اگر زنده بمانند مجازات د یکش یآه  امیریم

 کند.

 

را شکست داده اما   نوتور ی ا مباالخره برگشتند. مشخص بود که اهور سی. اهورا و آر شد ی م  ری منتظر ماندند؛ کم کم داشت د یساعت

  کلیو ه  رفتی راه م یآشفته بود، به سخت اش یی طال یهر دو چشمش کبود شده و موها  یخودش آش و الش شده بود. پا

رساند و بدون توجه به ملکه و شاهزاده دستانش را به هم   ه یخودش را به بق هورازودتر از ا س یشده بود. آر دهیخم ی درشتش کم

 به هوا زد و گفت: یمشت  د،یکوب

 

 زد و...   نیهاش رو گرفت و سرش رو به زمبک رو شکست داد، شاخ گنده   نوتور یزنده باد اهورا! اون م-
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 زد و گفت: سیبه صورت آر یمحکم  یلیجلو رفت و س  امیریم

 

  یتا آخر عمرتون تو  ن یتون رو بزنن؟ دوست داربدم گردن  ن؟یرو معطل خودتون کرد ه یکه بق نیهست یک  نیشو! فکر کردخفه -

 کنم؟  تونزون یآو دونیهمون م  ی سر و ته تو نیخوای م  ای نیکن  یزندگ چالاهیس 

 

 ادامه داد:  امیریانداختند. م نییدو سرشان را پا هر

 

 کجاست؟ نیکه برد  یازه یجا-

 

 داد و گفت:  ام یری( را به دست منی)آتال: واحد پول زم ییآتال ستیده اسکناس ب اهورا

 

 من...   یبانو ن ییبفرما-

 

 انداخت و گفت:  نیزم  یو تکه تکه کرد و رو  د یداشتند از دست اهورا کش ی ادیها را که ارزش زاسکناس  امیریم

 

 .نیزنده بمون  دم یکه اجازه م نهیاونم ا دم؛یدادن اون گاو سر رو من بهتون م  شکست یزه ی. جاخورهیسفر به دردتون نم یتو  نایا-

 

 گفت:   رفت،ی م نوس یکه به طرف سل ی بعد در حال و

 

 .نوس یشروع کن سل-
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 کلمات:  تلفظ 

 

Minotaur 

 

 درشت اندام با سرِ گاو و بدن انسان.   یوالی : هنوتوری*م

 

 و گفت:  د یکش دش یسف یهاش یبه ر ی دست نوس یسل

 

  یهاتون خداحافظو خانواده   زانیحتما از عز ست؛ی سخت اریو بس ی راه، راهِ طوالن زم؛ یدوستان عز  نیبا اجازه ملکه. گوش کن-

  یها و موجودات روانسان یخاطر همه . شما به نیشماست و ممکنه که زنده برنگرد نیسفر، خطر هر لحظه در کم نی. در انیکرد

  تونه ی االن م نیشده هم مونیاز شما پش  ی نشده اگه کس ر یاما هنوز هم د ؛ یزندگ ی بقا، برا ی ابر ن،ی کنی رو م یفداکار  نیا نیزم

  یهابود که درون زندان انسان لیدل نیا ها دنبال شما گشتم، به زندان  ی. من اگه تو گردهی و نه به زندان برم  شهیبره؛ نه مجازات م 

سفر! پس باز هم   ن یشما در مقابل ا یآزاد یخاطر معامله دارن و نه به   جودمتفاوت و  یها و استعدادهاحرفه  ها،ت یمختلف با قابل

 هست که بخواد بره؟  ی انتخاب با خودتون هست. خب کس گمیم

 

وه را  قصد جدا شدن از گر   یکس داد ینشان م  نیاو بودند و ا یهاحرف یشده و منتظر ادامه  رهیخ  نوس یبه سل تفاوت ی ب همه

 زد و ادامه داد:  یمند تی لبخند رضا نوس یندارد. سل
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  یبرا  یبزرگ  یجا کشت. اون نیرس ی م انوس یبزرگ اُک یایو به ساحل در   نیکنی انتالنگو رو رد م ابانیدوستان من فرزندانم؛ ابتدا ب -

دفتر    نیا یآماده کردم؛ شما با مطالعه شما  یاز اطالعات و نام مناطق برا  ی . دفترنید یشما آماده شده؛ با اون سفرتون رو ادامه م

  ن یها رو گشتم تا ااون دفتر نوشتم. روزها مطالعه کردم و کتاب  یرو تو  ن یبدون د یکه با ییزهای چ یهمه  ن،یریراهتون رو م

به جز سه شخص؛   د،یاعتماد نکن یانسان ریانسان و غ چیسفر به ه ی. تو نیدفتر رو گم نکن  نیکردم؛ هرگز ا ی ها رو گردآورنوشته 

 ...تایپولیاِلفِ بزرگ و بانو ه ا،یبانو گا

 

  یشما آماده کردم؛ نامه  ی ها سه نامه برابچه  نینی. ببیکنی م یرانکننده سخنخسته  ی لیخ نوس،یسل هی : لطفا کافامیریم  ملکه

  نیتونی و نم  اد یتون برنماز دست  یکار  گهیکه اگه گم بشه د  نیسه نامه رو هرگز گم نکن نیسبز. ا  یو نامه  یانقره  ینامه  ،یآب

  یبانو ا یرو به بانو گا ی . آبنیند  لیحواستون باشه که اشتباه تحو  ن؛ید یشون مها رو به صاحب ن نامه ی. انیراه رو بر یادامه 

ها . نامه نیبد  ل یها تحوآمازون  یملکه  تایپول یمهمه رو به ه ی لیها و سبز که خرو به الف بزرگ، پادشاه الف  یانقره  ، یآب یره یجز

 . ادیاونم قراره باهاتون ب  دم یرو به آتنا م

 

 متعجب گفت:  خشاترا

 

 من!  ی بانو ی ول-

 

 ؟ ی: مگه هنوز اجازه نداد امیریم

 

 . کنمی فرار م  ی : پدر لطفا اگه اجازه ند آتنا

 

 ناچار گفت:  خشاترا
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 ؟ یمراقب خودت باش  ی د یاما... تو قول م-

 

 پدر.  دم ی: قول مآتنا

 

از اون   یچیمقامه؛ سرپ ن یا قیباشه اون از هر نظر ال ی بیسرگروه شما هم ف دم، یها رو دست آتنا مخب حل شد نامه  ی لی: خامیریم

. جلب توجه  نی ری به سمت ساحل م ادهیاما شما پ برنی م ی ها رو تا کشتها سالح از سرباز یاز دستور منه. گروه  ی چیسرپ یبه معنا

و با خودتون    نیسالح انتخاب کن ه ی ی نفر  نیتونی . حاال منیکه مسافر هست  نیفقط بگ  ن، ینکن یخودتون رو معرف جاچیو ه  نینکن

 خودش برداره. ی از غذا برا یا. در ضمن هر کس کوله نیببر

 

 مونده؟  ی تا برخورد اون جسم چند سال باق ی عنی میمن چقدر وقت دار ی: بانو یبیف

 

 : فقط دو سال و چند ماه!امیریم

 

 ما تا مقصد چقدره؟  ی: و فاصله ایآستر

 

 ها.و با احتساب استراحت ی البته بدون معطل می و ن سالک ی: حدود  نوس یسل

 

مقصد   ی به سو شی! پس پنیله بشسرخ رنگ  ی جسم سنگ  هی توسط  نیخوای شما که نم م یوقت ندار  ن،یبر د یبا گه ی: خب دامیریم

 . ادیشاهزاده اوشن هم باهاتون م نکه یو ا

 

 زنان گفت:ها نقمثل بچه  اوشن
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 اما مادر... -

 

 داد و گفت:  لیبه او تحو  یاچشم غره  امیریم

 

 تو رو شاهزاده حساب کنه، تمام!  یکس ستیو الزم ن  یهست ی فرد معمول ه یسفر تو  ی ساکت شو! تو-

 

  یارا در کوله  شیحرکت شدند؛ هر کس سالح الزم و غذا یها به آتنا به کاخ برگشت. گروه اما آماده نامه  ل یبعد از تحو ملکه

 سفر کرد.  یها را راهرا کرد و آن  اش یانیپا یهاسفارش  نوس یگذاشت، سل

 

ها بعد پر از درخت بود و آن  لومتر یک ک یبزرگ شهر تا حدود  واری شدند. اطراف د بزرگ شهر باز شد و گروه از شهر خارج  یدروازه 

و   نیترگرم  ن،یترکه خطرناک  یابانیبزرگ انتالنگو شدند. ب ابانی آن وارد ب ریپذ خنک و دل  یبعد از عبور از درختان و فضا

و   یسم یهاپر از کاکتوس  گرش یو قسمت د می عظ یهاآن پر از کلوت  یِکه قسمت شن یابانیب  بود؛  ن یزم ی رو ابانیب نیمرموزتر

  ابانیب نیانسان در ا گانده یپنهان از د ی موجودات گفتند ی بود که انگار از آسمان فرود آمده بودند. م یکر یغول پ یهاسنگ

 شاندنیانتالنگو وجود داشت که شن یدرباره   یفراوان یهاسانهها پنهانند. افشن  ریز یاالجثه م یعظ یهاسکونت دارند و عقرب 

 .انداختی م  یرعشه به تن آدم

 

  یشن و کلوت بود. تشنگ  کردی مانده بود. تا چشم کار م د ی. هنوز دو ساعت به غروب خورش د یتابیها م به سر آن  میمستق  آفتاب

نمانده   شانیبرا  ی آب گریسربکشند. حاال دداشتند  شانیهاکه در قمقمه  یها مجبور شدند تمام آب و آن   د یها رو برزود امان آن  یلیخ

 زود آب تمام شود.  نقدریا کردند ی بود، اصال فکر نم

 

 را جمع کرد و گفت:  اش ی آب یهابه شدت چشمش را زد، چشم  د یانداخت. نور خورش  یبه آسمان نگاه اهورا
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 آب داره؟  یکس-

 

 گفت:  یافتاد و با ناتوان  ن یزم ی دادند. اوشن رو  یجواب منف  همه

 

 . گردمیمن برم  ام یب تونمی نم گه ید-

 

 زد و گفت:  یپوزخند  رِئا

 

 هه آره آره، باشه برگرد تا مادرت اعدامت کنه بچه ننه... -

 

 زد:  اد یمانده بود فر  یکه در وجودش باق   یکه به شدت تشنه بود با تمام توان  یدر حال  اوشن

 

 ؟ ی کن یاماحتری به من ب ی کنی چطور جرات م-

 

 . ای. حاال تن لشت رو بلند کن و راه بمیترس ی ازت نم  ؛ یهست یآدم معمول  هی سفر  نیا ی ملکه گفت تو  ؟یهست ی : مگه تو کرئا

 

 شد و آرام گفت:  کی به رئا نزد نیسل

 

 ست.دوباره شاهزاده  میاما اگه برگرد  هی فرد معمول هینگو! االن   یجورن یرئا لطفا ا-
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 گفت:   یگبا کالفه  یبیف

 

 .نیایو راه ب  ن یتمومش کن-

 

 کرد و آرام گفت:   ک یها حرکت کرد، خودش را به آتنا نزدشان ادامه دادند. اوشن ناچار به دنبال آن راه  به

 

 . میسفر طرف هم باش  نیبهتره تو ا م،یستین  یپاپت یگداها  نیو مثل ا میازادهآتنا من و تو اشراف  یه-

 

 . من رو ببخش شاهزاده اما من طرف گروه هستم. شنونی م سیه-

 

 شه؟یم  یخب بشنون مگه چ-

 

 . نیو حرکت کن نیکرد، گروه اون رو مجازات کنن پس ساکت ش  انـتیخ  یملکه اجازه داده اگه کس-

 

 کرد و با لکنت گفت:  زیرا ت  اش ی مشک یهاچشم  اِدِن

 

 . میریمی ... ما مابونه یب شه؛ ینم ده ی... دیزیچ-

 

  نِسی. خواهرش فارفتی راه م ع یسر یهابا قدم  دش یشد  ی بود و با وجود تشنگ  ی به شدت عصبان کسیجوابش را نداد. ن  یکس

 خودش را به او رساند و گفت: 
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 ؟یهست یعصبان قدرن یبرادر چرا ا-

 

 را گرفت و گفت:  نس یفا ی محکم بازو کسین

 

 . یسفر کشوند  نیتوئه که من رو به ا رهیتقص نیا-

 

 ؟ی خسته شد  ایزود ن یبه هم-

 

  خوانی و هرکدومشون م کننی بچه رو ندارم. اونا تا مقصد مدام دعوا م مشتک یبا  یصحبتو هم  ی نینشهم  ینه فقط حوصله -

 کودن.  یِگو بذله  یِعرضه ی مشت ب کی باشن!  سییخودشون ر  یبرا

 

 با لبخند گفت:  نسیفا

 

 . رمردهیتو پ نیسن و سال توئه؛ عبرادر، برو با اهورا حرف بزن اون هم  الیخی ب-

 

 کرد و گفت:  یاخم ترسناک  کسین

 

 ! ه؟یاالن وقت شوخ-
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 گفت:  شد ی دور م  کسیکه از ن ی محو شد، دامنش را جمع کرد و در حال نس یفا لبخند 

 

 . یاه واقعا که بد اخالق-

 

و ترس به دلش    د ی. تن آتنا لرزشد ی م دهی از دور شن ی مانند  غ یج فیضع یشد. صدا ش یکم آفتاب غروب کرد؛ هوا گرگ و م  کم

 و گفت:  د یرا کش نیدار سلموج  یِ مشک یاز موها  یادسته  س یافتاد. آر

 

 . یدونی رو م یهمه چ دمیشن ه؟ ی چ یصدا نیساحره ا-

 

 و گفت: د یکوب  س یآر ی گفت؛ رئا با مشت به بازو یآخ نیسل

 

 ؟ یبردار یدست از مردم آزار   یخوای م  یک  ؟ یضیمگه مر-

 

 آن دو را از هم جدا کرد و گفت:  نیسل

 

 . نینداره دعوا نکن یاشکال-

 

 ادامه داد:  اش یشگ یبخش همآرامش  یبا همان صدا کرد،ی را مرتب م  شی بایز ی که موها ی در حال بعد 

 

دارن خدا رو عبادت   یخاص ی که معن ییهاغ یبا ج شه یاونا غروب که م نه؛ یصحرا نش ل یاز قبا ی کیعبادت  یصدا صدا، نیا-

 .کننی م
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 داد و گفت: ه یتک  یبه کلوت ایآستر

 

 م؟ یریازشون آب بگ  م یتونی پس م نیسل-

 

 . میریم  می دورن، ما مستق ی لینه اونا طرف شرق هستن و از ما خ-

 

شدند و کنار هم   می دخترها و پسرها تقس  یکلوت نشستند تا استراحت کنند. گروه به دو دسته  کی نزد ایاز آستر تیبه تبع  ه یبق

 نشستند.

 

 گفت:  ایزد و به آستر  یلبخند  نسیفا

 

 .دمیرنگ چشم رو ند  نیا وقت چیهات قشنگه! ه چقدر رنگ چشم  یآست-

 

 حالت.به : آره چشمات بنفشه خوش نیسل

 

 و آتنا.  یبیف یهاچشم  نیهمچن باست،یز ی لیهم خ نسیتو و فا یهاچشم  نی. آره بنفشه اما سلنسی: ممنونم فاایآستر

 

 ... هیتکرار نی منه، ا ه یتو آتالزد رنگ چشمشون شب ایلی: آره اما خنیسل
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 زد و گفت:  ی لبخند  ایآستر

 

  یتو  ییبایو ز  ینگاه کن نه یآ  یتو  یتونی تو نم ست؛ ین نقصی ب کسچ یش داره. هچهره  یتو  ییبایز یهر انسان نیسل نیبب-

مثال   ای درخشهی تو م  ی. چشماستین یتو مشک یموهاش به اندازه  کسچ یو مطمئناً ه  یدار  ییبای! تو لبخند زینکن دایصورتت پ

  یهامکو ! به عالوه ککییباشه و هم طال یازمان موهاش هم قهوه که هم دم یند  رو یداره؛ کس یخاص  یاونم رنگ مو  نس،یفا

 با مزه کرده.  ی لیصورتش اون رو خ ی رو

 

 و گفت:  د یسرش گذاشت و دراز کش ر یاش را زها نگاه کرد، کوله عبوس به آن  یاو با چهره   تفاوتی ب  یبیف

 

 بخوابم.  خوامیم  نیتر حرف بزن دخترا آروم -

 

 کرد و گفت:  کینزد  نیو آتنا و سل ایآستر  سرش را به نسیفا

 

 باهاش حرف زد.  شهی اون مثل برادرم بداخالقه؛ اصال نم-

 

 !ستی اصال درست ن ن یصحبت کن  شنوهی که حرفتون رو نم یدرمورد کس د ی: شما نباایآستر

 

 نباش.  یمقررات نقدریبابا ا الیخی : بنسیفا

 

 سکوت را شکست و گفت:  س یطرف پسرها ساکت کنار هم نشسته بودند که آر آن
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 . ادیهم خوشم م نیسل ی! تازه از موهادهیچقدر سف ایپوست آستر نیها دقت کرد بچه -

 

 کرد و گفت:  سی به آر ینینگاه خشمگ  کسین

 

 . ارمیهات رو در مخودم چشم  ی کن  یاگه چشم چرون-

 

 نگفت.  یکالم گر یقورت داد و د  ینش را به سخت آب دها کس، ین تیّجد  دنیبا د سیآر

 

  کرد ی ها نگاه مبه آن  ی دخترها را قورت بدهد. او جور شیهابود که عادت داشت با چشم  ی فضول و مردم آزار  اریپسر بس سیآر

او اعتقاد   برد؛ی کار لذت م  نیکند و از ا  تی. معموال دوست داشت مردم را اذزدند ی و او را کتک م شدند ی که مردم متوجه او م

!  میرس ی او م ی قو یهابه مشت  م،یرا که کنار بگذار هان ی. اما تمام استیدر کار ن  یت و آزار یو اذ  کند ی م ی داشت که فقط شوخ

  یسع خورد، یکتک م  شیهاطنتیخاطر ش مردم به  از  یعلت وقت  نیو به هم داند ی را خوب م ن یهستند؛ او ا یقو  اریدستان او بس

 ها را نزند چون ممکن است زنده نمانند.با مشت آن  کند ی م

 

خوردند و با   یی جا استراحت کردند، غذابه راهشان ادامه نداده و همان گریگذاشته بود که د ر یگروه تاث یرو   یروز گرما به قدر آن

 شان به خواب رفتند.همان عطش

 

 *** 

 

و    ختیدرون چشمش ر اش یشانیپ ی از عرق رو یرا باز کرد، کم شیهاشد. چشم  ی بیشدن ف داریباعث ب  د یو حرارت خورش  نور

مغزش را   خواستی آفتاب انگار م ینشست. گرما نیزم  یآن چشمش را بسوزاند. صورتش را پاک کرد و رو  یباعث شد شور

در اطرافش    یکه دقت کرد متوجه کم و کاست  شتریاطرافش را نگاه کرد همه خواب بودند. ب  د،یکش  یق یعم اریشکافد. نفس بسب



 بقا مرگ دوباره 

68 
 

جا نبود؛  آن  شانلیافتاده است. وسا یجا اشتباه بود. افراد را شمرد همه بودند و ناگهان متوجه شد که چه اتفاق آن  یزیشد؛ چ

 زد:  اد یفر کرد، ی را پاک م اش یشانیپ ی که دوباره عرق رو ی شده بود. در حال بیغ زیها و همه چها، نامه غذاها، سالح

 

 کرده؟  م یاونا رو قا یکجاست؟ ک لیاحمقا. وسا نیبلند ش -

 

را  لینبود وسا لیکردند دل ی زده شدند و سعنگاه کردند. به محض درک اوضاع وحشت یبیو مبهوت به ف   دند یاز جا پر همه

 کرد و گفت:  یبفهمند. اهورا از جا بلند شد و اطراف را نگاه

 

 اونا رو برداشته؟  یک  ی عنی ستی! واقعا نستین-

 

 او، گفت: یبه ادن کرد و با توجه به سابقه  ینگاه رئا

 

 ... یبه زندان افتاد ی خاطر دزدآخه قبال به  ! ی د یادن نکنه تو اونا رو دزد-

 

 : من؟ من برنداشتم.ادن

 

 کرده؟  شونی کجا مخف  ده ی: احمق اگه اون دزدکسین

 

 ما رو نکشتن.  میو رفتن. شانس آورد دنی ها دزدراهزن  م یخواب بود یحتما وقت  ن، ی: دعوا نکنایآستر

 

 ها...نامه  م؟ ی: حاال چکار کننیسل
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 را جلو آورد و گفت:  یکوچک ف یک آتنا

 

 رو نبردن.  نا یسرم گذاشتم فقط ا  ریها رو زنامه  نینگران نباش -

 

  ییو اگر غذا رفتند ی هفته راه م  کیکه غذا، آب، لباس و سالح ها هم در آن بود،  یتا کشت  د یاما با دند یکش ی نفس راحت همه

شان را از دست  چند فرسخ* کم کم توان   مودنیمه دادند. بعد از پ. به ناچار از جا بلند شدند و به راه ادامردند ی حتما م افتند یینم

به   شانیها. چشمسوزاند ی آن پوست را م  یکه داغ د یوزی م ید یگرم بود و باد شد  اریبودند، هوا بس سنه تشنه و گر اریدادند. بس

افتاد و   نی زم  یشد، رو  ی غش جاربود، خون از دما هی تر از بقطاقتبود. اوشن که کم ک ینزد یطوفان شن ایگو  د؛یدی م یسخت

 گفت: 

 

 ... خورهی حالم داره به هم م کنه،یسرم درد م  تونم،ی نم گه ید-

 

 اوشن زد و گفت:  ی به پا یلگد  رئا

 

 شاهزاده؟  م یکولِت کن یخوای م-
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 مسافت.  ی ریاندازه گ یاز واحدها ی کی*فرسخ: 

 

 چشمانش کرد و گفت:  بانه یرا سا شیهادست اوشن

 

 بهت بده.  یتا پاداش خوب  دمی کارت رو حتما به مادرم گزارش م  نیا شم؛یآره ممنون م-

 

 اوشن را گرفت، از جا بلندش کرد و گفت:  یکرد. اهورا بازو   دنیشروع به خند  ادیز یبا وجود خستگ  رئا

 

 .یکنی رو معطل خودت م  ه یمدام بق  ایبعد به فکر پاداش دادن باش. بلند شو راه ب یمونی زنده م نیتن لش. اول بب  نمیبلند شو بب-

 

بغض کرده   یو خستگ   یخون دماغش را پاک کرد و راه افتاد. آتنا که از شدت ناتوان  نشیو بلند شد؛ با آست  د یرا کش شیبازو اوشن

 رساند و گفت:  یب یبود اما جرات نداشت اعتراض کند، خودش را به ف

 

 م؟ یاستراحت کن یکم  شهیم  سییر-

 

 به آتنا انداخت و گفت:  ی نگاه چپ چپ یبیف

 

 و حرف نزن.   ایست پس راه بفاصله  گه یدر ضمن تا آه و ناله کردن چند ساعت د ستم، ین س ییمن ر-

 

 گفت:  کرد ی اعتراض م  رلب یشده بود و مدام ز زانیبرادرش آو ی که از بازو نسیفا
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 .شهی حالمون داره بد م ی بیاما ف-

 

 . مونهیمنتظر تو نم  یکس  یبمون نجایا  ی تونی م یا: اگه خسته یبیف

 

 فقط چند قدم... لطفا!  ؟یکنی برادر من رو کول م رم،یمی : اوف دارم م نسیفا

 

 جدا کرد و با اخم گفت:  نسیرا از دستان فا   شیبازو کسین

 

 .نسیبرو گمشو فا-

 

 خورد و گفت:  یز یچشمش به چ نیسل

 

 آب، اون آبه؟ -

 

 کرد و گفت:  ز یرا ت شیهاچشم  ادن

 

 طوفان!  ه یشهره و  هی ...هی نه... سَـ... سرابه؛ دورتر -

 

 آرام به پشت گردن ادن زد و گفت:  یابا کف دست ضربه  سیآر
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 شو، بگو شهر چند ساعت از ما فاصله داره؟  الیخی طوفان رو ب ؟ یبهتر حرف بزن یستیبلد ن-

 

 دوره... هفت ساعت...-

 

 .میریمی موقع متا اون  م؟یرس ی شب م-

 

به شدت سوخت؛  شانیها. چشمد یرس ی . طوفان شن داشت م شتری شد و شدت حرکت ذرات شن ب دتریباد شد  یزوزه  یصدا

ها توقف  آن  ی و ترسناک جلو م یعظ اریبس یشد. گردباد  لیباد از زوزه به غرش تبد  یصورتشان را گرفتند. ناگهان صدا یجلو

زد: »دست هم   اد یفر  کهن یبعد از ا یبی. فکردی شان پرتاب مز شن را به سمتیر یهاو دانه  ستینگریها مکرد؛ انگار داشت به آن 

اگر مقاومت نکنند   دانستند یها مآن  دند؛ی دست دو نفر را گرفت و محکم نگه داشت. همه به هم چسب  ن«یا جدا نشت  د یریرو بگ 

 ها را با خود خواهد برد. گردباد آن 

 

 

 

 

 

 زد:  ادیفر رد،یورود شن به دهانش را بگ  ی جلو کرد ی م  یکه سع یدر حال  ایآستر

 

 ستاده؟ یما ا یچرا جلو  کنه؟ی چرا عبور نم -
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 بلند گفت:  یکرد و با صدا  یاسرفه  نیسل

 

 . موسهیاون ار -

 

 ه؟ ی چ گهید موس یاِر-

 

 !خوادی م  یز یچ هی غولِ دشته، حتما  موس یار-

 

 !؟یچــــ-

 

 زد:  ادیرو به گردباد فر نیسل

 

 . میبر د یما با  یش ی تو چرا رد نم موس یار-

 

در تالش بود تا به عمق نگاهِ گردباد   نیاما سل رند،یشان را بگ ورود شن به داخل چشمان  یجلو کردند ی م ی زده سعوحشت  همه

  هی که بق یشد؛ منتها به زبان  دهیشن کریانسان غول پ ک ی یمثل زمزمه  یابلند شد و زمزمه  یغرش گوش خراش  ی زل بزند. صدا

 زد:   ادیو رو به گروه فر د یکه زبان او را فهم  بود نی. تنها سلد یگوی چه م دند یفهمینم

 

 ! خوادی م ی قربان گه یبه زبون ما حرف بزنه، اون م تونه یاما نم فهمهی اون زبون ما رو م-

 

 ؟ ی: چه قربانکسین
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 از ما رو با خودش ببره.  ی کی خوادی : اون منیسل

 

 . شهیاونم نابود م نیمراه با تمام زمه رهیبگو اگه جلومون رو بگ  م،یبر د یبهش بگو با شه، ی: اما نمایآستر

 

 . شنوهی : خودش داره منیسل

 

 گفت:   نیکرد. سل ی بلند شد و شروع به گفتن جمالت موس یاز ار یبلند  اریبس یصدا

 

  ه یبه  لیو تبد   رهیمن مقامم باالتر م  شم؛یمن نابود نم گه ینابود بشه، م ن یکه زم  ستیبراش مهم ن گه یم کنه ی اون قبول نم-

 ... ییفضا یچاله اهی س  هی  ای شم یم ییطوفان فضا

 

 ه؟ ی هستن؟ بگو حرف آخرش چ یچ گه ید نای: ارئا

 

 .برمی همتون رو با خودم م ای نید ینفر رو بهم م ه ی ا ی گهی: منیسل

 

طوفانِ زنده،    نیاما ا بردی م  نیاز زم یگری د  یها را به نقطه آن  د یبود شا یاگر گردباد معمول  دانستند ی به جان همه افتاد. م  ترس 

  چیگر انداختند. ناگهان اوشن بدون هپرسش ینگاه گریدها را به کجا خواهد برد! همه به هم معلوم نبود چه در دلش دارد و آن 

ادن را   عی سر ی لیگردباد خ  د،یکش یبلند  غ ی ج نسیاِدن که دستش را گرفته بود، به داخل طوفان هل داد. فا ی مقدمه و حرف

 ها گذشت.را عوض کرد و از آن   رش یسر داد و مس یواروانه ید یخنده  د،یبلع
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 کلمات:  تلفظ 

 

Erimos 

 

. به محض آرام شدن  ند یایو به خودشان ب ابند ی یی بعد از آن گردباد رها عی سر یها توانستند از بادها گذشت، تا آن  یاقه ی دق چند 

جدا کرد،    کسیش را محکم گرفت. اهورا او را از دستان نبه صورتش زد و گردن ی به سمت اوشن حمله کرد، مشت کسیهوا، ن

 زد:  ادیرا محکم گرفت و فر شیبازوها

 

 ؟ یاحمق چرا اون بچه رو هل داد-

 

 ندامت گفت:  یاذره   یبدون حت  اوشن

 

 حرف بزنه.  تونستی از دو کلمه نم شتر یدزد بود که ب یبچه ننه  ه ینداشت، اون  یاده یفا چ یچون اون ه-

 

 . میدادی به اون م  د یلش، تو رو باتن  یشاهزاده  یی که تو دهیفای بچه ننه و ب-

 

 گفت:  کسیجلو رفت، با خشم به اوشن نگاه کرد و به اهورا و ن یبیف
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 شده!  ری د م، یریو م  میکنی ولش م جان یهم م؛ی زمان رو از دست داد  یاون بارها ما رو معطل کرده و تا حاال کل-

 

 در مشتش گرفت و گفت:  اوشن را  ی موها کسین

 

 ... یبی ف میاون رو بکش د یبا-

 

 به اوشن زد و گفت: یپوزخند  یبیف

 

 . رهیتا ذره ذره بم م یکنیرهاش م جان یما ا شه، یراحت م م ی. اگه االن خالصش کنمیکشی ما اون رو نم کسینه ن -

 

 .د یایها نبه سر اوشن زد تا از هوش برود و دنبال آن  یاداد؛ اهورا ضربه  یابه اهورا اشاره  بعد 

 

 به اوشن که حاال به خواب رفته بود انداخت و گفت:  یبارنگاه تاسف  آتنا

 

 انسان دوست و مهربونه!  ی ل یشاهزاده خ کردم ی فکر م -

 

 به آتنا نگاه کرد و گفت: ایآستر

 

 دارن.   یمتفاوت یهات یمختلف شخص ط یها در شراآدم -
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 : د یادن سوخته بود پرس  یکه دلش به شدت برا نسیراهشان ادامه دادند. فا به گروه 

 

 ؟ ی چ یعنیفضا  نیسل-

 

 را پشت گوشش انداخت و گفت:  اش ی مشک یموها  ی از جلو یادسته  نیسل

 

.  گهید یزا یچ ی لیو خ های کینورها، تار د،یها، خورش ها، اجسام، سنگ نامحدود از مکان و زمانه؛ شامل ستاره  یگستره   هی فضا -

 !میاون هست ی خود ما هم تو یحت

 

 فضاست؟!  یکه تو   یزندان ه ی ی عنی ه؟ی چ ییفضا یچالهاه یپس س -

 

که    ادهیز  ی از فضاست که قدرت اون به قدر یاه یناح چالهاه یتصور توئه. س  ی که تو ی گفت زندانه اما نه اون زندان شه یم بای تقر-

  گهید یخط زمان هی در  گه ید  یایدن  هی به  بلعهی رو که م یی زهایزمانه، ممکنه چ یچاله  ه یاز اون فرار کنه. اون  تونهی نم زیچچیه

 باشه.  ی ستیو خالء و ن ی نبره و درون اون فقط و فقط نابود ییهم جا د یببره و شا

 

 قلبش گذاشت و گفت:  یلحظه احساس لرز کرد، دستش را رو  کیشد،   خیتنش س  ی قورت داد، موها  یآب دهانش را به سخت آتنا

 

 بهم دست داد.  یناک! احساس بد چقدر وحشت-

 

 ؟ یدونی رو از کجا م  زا یچ نیتو ا ن یسل نمی: ببرئا
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 اش تاب داد و گفت: را دور انگشت اشاره  اش ی مشک یاز موها  یا. دسته گشتی مکث کرد، دنبال پاسخ مناسب م  یکم نیسل

 

 بهتون گفتم.  بعدا د یشا-

 

 چاله؟اهیاون س  ی تو رهیرو ول کن حاال، بگو ادن م  زایچ نی: انسیفا

 

نابود بشه.   نیبشه، تازه اگه زم  ل یتبد  ییطوفان فضا ای چالهاه یقراره به س  یروز  هی بود که  نیغول دشت ا موس ی: نه اعتقاد ارنیسل

 ! شهیم  وونهی جا بره حتما دو ادن به اون  فته یاتفاق ب ن یاگه ا

 

 نه!  ا ینابود بشه  ن یزم م یدعا کن د یاالن با دونمی : نمنسیفا

 

رو درست   مونت یاالن ما مامور د یشا شه؛ی و تموم م  ستهیای از حرکت م ایدن ییجا ه ی ی روز ه ی نی. ببیدعا کن   ستی: الزم نایآستر

هستن   یاگهی اما اشخاص د م یاون روز ما نباش  د ی. شامیرس ی به آخرش م ی روز هی اما باالخره  میریرو بگ  ی نابود یو جلو   میانجام بد 

! اما  دونهی م ی ک  شتر،یبازم ب یحت ای هزار سال بعد و ده  ا ی! هزار شتریب د یشا ایسال،   صد یسال، س  ستی. دوننیرو بب نیکه ا

 سرانجام تموم خواهد شد.

 

 .نیایو راه ب  نیها تمومش کن: بچه یبیف

 

 . میتونی نم گهی: اما دنسیفا
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را به خاطر از دست دادن   قیعم یگروه ته دلشان غم  یاعضا یانداخت و به راهش ادامه داد. همه  نسیبه فا یچپنگاه چپ یبیف

 .آوردند ی خودشان نم ی بودند و به رو مانیهم پش های بعض ی. خسته، ناراحت و هراسان بودند؛ حتکردند ی ادن احساس م

 

  یرو  سیبود برسند، آر ده یکه ادن از دور د  یبلکه به آن شهر کشاندند،ی م ن یزم ی خودشان را رو  ی که به سخت ی در حال غروب

 افتاد و گفت:  نیزم

 

 .ستین جانیا  ی شهر چیه ده ینداره، ادن اشتباه د دهیفا ام ینم گهیمن د -

 

 به اوشن فرستاد و گفت:  یلعنت  اهورا،

 

 راه مونده.  گه یبگه چقدر د  تونستی اگه حاال ادن بود م-

 

 باال انداخت و گفت: یی ابرو آستریا

 

 . میاون در مورد طوفان هشدار داد اما ما گوش نداد م؟یکرد ی هاش توجه مفبه ادن و حر  ی لیمثال ما خ-

 

 انداخت و گفت:  ی به پشت آن نگاه د،یباال کش ی شن یخودش را از تپه  یبه سخت  یبیف

 

 جاست، فقط پونصد قدم با ما فاصله داره. اون -
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. خسته،  دند یتپه انداختند. کامال شب شده بود که به آن شهر رس  نییبه پا یراه افتادند و نگاه یب یهم ناچار به دنبال ف گرانید

  یناکنم  یو هوا  دادی م  یخاص ید؛ بو بو ی ب ی. شهر عجرفتی م ج یو سرشان گ کرد ی شان درد متشنه، گرسنه و ناتوان بودند. بدن

را به آسمان   یرنگ  اه یس  یبودند و دودها دهیکه سر به فلک کش شد ی م ده ید ی بزرگ یهالوله  وراز آن، از د  یداشت. در قسمت

از باال به   یبیعج  اهِیس  یهام یجا بود که با س آن   یبلند  ی بِتُن رک یجا قرار داشت. تارابه آن  ایکالسکه   هیشب ی . شئ آهنفرستادند ی م

  هی بود؛ شب یب یعج ی . جاکردند ی بودند! با تعجب به اطراف نگاه م دهیند   ال ها تا به حکه آن  ییزهایوصل شده بود. چ  یبعد  رک یت

 داشت. ی متفاوت  یداشت، هوا یگری د ی نبود، فضا ایدن یجاچیه

 

 و گفت:  د ی کش ی طوالن یازه یخم سیآر

 

 وسط؟ نی شهر از آسمون افتاده ا نیا-

 

 . می کن دایو غذا پ میبر  د ی: از هر جا افتاده باشه بارئا

 

 ! ستیهم ن ی مشکوکه کس  نجای: اما ااهورا

 

که سرجاشون هستن اما در واقع   کننی اومده. اونا فکر م نجایبه اشتباه ا گه ید  یخط زمان هی شهر از  نیها احتماال ا: بچه نیسل

و متفاوته، بهتره که با   بیعج جانیا زی. همه چکنهی مشکل رو کم کم حل م  نیهم ا عتیو خود طب  عتهیباهِ طباشت نی. اجاننیا

 و دردسر بشه.  نه یبه شما، شما رو بب  ه ی آدم شب ه یچون ممکنه  نیکن  ی تون رو مخفشال صورت

 

 همزاد؟  ی عنی: نسیفا

 

 نمونه از شما! ه ی: نه، فقط نیسل
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 گذشته اومدن؟   ای ندهیکه اونا از آ  نهی: منظورت ااهورا

 

  مش،ینیبی زمان با ما در حال جلو رفتنه اما ما نمکه هم  ییایدن  گه؛ی د ی ایدن ا یعصر  ه یاز   گه، ید ی : نه! گفتم از خط زماننیسل

ما باشه اما    هیهاشون شبچهره  د یتر از ما باشه. اونا شاعقب ایجلوتر  یکم  ا یهم همون دن د یبا ما در حرکته. شا یکه مواز  ییایدن

 با ما فرق داشته باشه!  شونگه ید  یزای چ یلیها و خغذاها، لباس  ،لیممکنه رفتار، وسا

 

 داخل شهر؟   می: برکسین

 

 جواب داد:  ی تفاوتی با ب یبیف

 

 .نینزن یاگه یو حرف د م یهست رکیگروه س  ه ی  نیبگ  ن،یهست یک  د یپرس  یآره فقط اگه کس-

 

شلوغ و پر از    یعبور کردند و به مکان کیبار  یاوارد شهر شدند. از کوچه  د یشان گذاشتند و با تردصورت یرا رو  شانیهاشال همه

  یها! از آن ارابهبای ز یاشه یو ش  یسنگ   یهاو روشن بود. پر از چراغ و ساختمان ب یشلوغ، عج واروانه ینهادند. شهر، د یرنگ پا

به موقع او را   کسیبود آتنا را له کند که ن  ک یها نزداز آن ارابه  یکی ی هم فراوان بود؛ حت ردند کیکه به سرعت حرکت م  یآهن

 محکم به رئا برخورد کرد و داد زد:  ی. زن د یعقب کش

 

 ... یمگه؟ دهات ی عقب مونده کور یه-

 

 گفت:   هی زده کنار رفت و به بقبهت رئا

 



 بقا مرگ دوباره 

82 
 

 حرف زد؟  یجورن یبود؟ چرا زبون ما رو ا یاچه لهجه  گه یاون د-

 

هم   یبعض گذشتند،ی و م   کردند ی ها نگاه ماز مردم با تعجب به آن  یو ابهت شهر بودند. بعض  ییبای به رئا مبهوت ز توجه ی ب ه یبق

 از کنارشان عبور کرد و گفت: ی! مرد کردند ی نم ی اصال توجه

 

 ... امیباشه باشه االن م-

 

 گفت:   یج یگذاشت. آتنا با گ بش یآورد و در ج رون یود را بکه در گوشش ب یمیس  بعد 

 

 بود؟  وونهید  زد؟ی با خودش حرف م-

 

 و گفت:  د ی شده بود، دست مادرش را کش ره یها خبه آن  یابچه  پسر

 

 کنن؟ی رو پر م ب ییکارا یی ایدزدان در د یدارن قسمت جد   کنن؟ی م یباز لم یمامان مامان اونا دارن ف-

 

 ها نگاه کرد و گفت: جوان برگشت و به آن  زن

 

 خونه شب شد.   م یبر ا یب زم،یآره احتماال عز-

 

 باال انداخت و گفت:  یی ابرو ن ینشان نداد. سل یالعملجا خورد اما عکس  ی کم یب یبود! ف  یبیف  هی کامال شب زن
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 گفتم که... -

 

 و متعجب گفت: ی جیبا گ  آتنا

 

 ! میستین یی ایما که دزد در-

 

 گرفت و گفت: داد ی صدا م یش را که مدام از گرسنگ شکم سیآر

 

 . میغذا بخر میبر-

 

 کنه؟ ی شون با ما فرق نم: به نظرتون پول رئا

 

 : احتماال فرق داره. نیسل

 

جا بود. رئا بعد از گرفتن  آن  داد یم  یاخوشمزه  ی پر از غذا که بو یراه افتادند. ساختمان ابانی غذا در خ افتن ی یبرا یهمگ 

نشسته بود رفت.   یبزرگ  ز یکه پشت م یصورتش برداشت و به طرف شخص ی آوردن غذا وارد آن محل شد، شال را از رو تیمسئول

 : فترئا انداخت و گ یبه سرتاپا یمرد نگاه

 

 آقا؟  ن ییبفرما-
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 لباسش را مرتب کرد و گفت: رئا

 

ما   نیدونی نشده! م  دهید  ایدن یجاچ یو نظم ه  ییبایهمه ز ن یمکان با ا نی . انیهست یاقه یسالم خدمت شما که معلومه فرد با سل-

 جان یمثل ا یشهر چ یه یغذاها یاما بو  میگذشت  یمختلف  ی. از شهرهامیاومد  جان یدور به ا یکه از شهر م یهست رکیگروه س   هی

 نبود. 

 

 و جواب داد:   د یکش ی لباسش دست یقه یاحساس غرور کرد، به  مرد

 

  ونیدکوراس   هی ما  نینیبی که م  طورنیو هم م یکنی غذاهامون استفاده م  ی مواد تو ن یبله خب باعث افتخاره، به هرحال ما از بهتر-

 . میبش هایمشتر  تیتا باعث رضا م یدار یعال

 

 :د یشد و پرس  جیگ  یکم رئا

 

 غذاست؟ نوع  ه ی  ون؟یدکوراس -

 

 !ن؟یهست ینه منظورم... شما خارج-

 

 . میندار ییبا زبان شما آشنا ی لیخ م یاومد  گهید  ی قلمرو  هی بله بله چون از -

 

 مکث کرد و به فکر رفت، سپس گفت:   یکم  مرد

 



 بقا مرگ دوباره 

85 
 

 اد؟ یاز دست ما برم یخب حاال چه کمک-

 

 ... می ما دار نی! نگران پولشم نباش یعال ی غذا هی-

 

 ن؟ یدار  لیم  یخب چ-

 

 که زود آماده بشه.  ی زی چ هی-

 

 ن؟یخوای چندتا م م یآماده دار تزایپ-

 

 و بعد بلند گفت:   ه،یچ  گه ید تزا یلـب گفت پ  ریز رئا

 

 بله بله خوبه نُه تا. -

 

  یها انداخت، چشمانش برقبه اسکناس  یدرآورد و به طرف مرد گرفت. مرد نگاه متعجب  بشیرا از ج ییآتال ستیب یهااسکناس  رئا

 زد و گفت: 

 

 ن؟ یچنج* نکرد-

 

 حرف مرد نشد، گفت:  ی که متوجه معن رئا
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 با ارزشه. یلیخ ن یاحتماال پول ما با شما فرق داره اما باور کن-

 

 واحد پول کجاست؟ نیا ن؟یاز کجا اومد  ن یباشه فقط نگفت-

 

 فکر کند جواب داد:  که ن یبدون ا رئا

 

 آتالزد... -

 

 کدوم کشوره؟! -

 

او تمام نقاط   د یشد. با خودش فکر کرد شا ریسراز اش ی شانیاز پ یافتاده بود به لکنت افتاد، عرق سرد  ر یواقعا گ بارن یکه ا رئا

او   شود؟ی چه م  د یگوی دروغ ماما اگر برعکس، بفهمد که رئا  اورد؛ یرا به زبان ب نیدروغ یاسم تواند یخودش را نشناسد و م  یایدن

 از پشت سر گفت:  ی. ضربان قلبش به شدت باال رفت. مرد منتظر پاسخ بود که کساندازند ی چال م اه یس به  یرا به اتهام دزد 

 

 ؟ یرئا غذا گرفت -

 

 و گفت:  د یکش  ی بود. نفس راحت نیبه پشت سرش انداخت؛ سل ینگاه رئا

 

 . ارمیاالن م-
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 گفت:   مرد

 

 واحد پول کدوم کشوره؟  نیا ن؟ یاز کجا اومد  نیهمکار شماست؟ نگفت-

 

 

 

 

 

 ورو یبه  الیر  لی. مثال: تبد گریکشور د جِیکشور به واحد پول را  کی جیواحد پول را  لی*چنج: تبد 

 

 زد و گفت:  ی لبخند  نیسل

 

 !قای آفر-

 

 ها کرد و گفت: به پول  یمتعجب نگاه  مرد

 

 شد؟ یچ تزاهای خب، پسر پس اون پ یلیخ-

 

 تازه کرد و گفت:  یها دور شد. رئا نفس از آن  مرد
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 کجاست؟ گهید قای آفر-

 

هست که حرفم   قای اونا آفر یایدن  ی! شانسم رو امتحان کردم. ظاهرا تو دمش یکجا شن دونم ی ! اسمش به ذهنم اومد، نمدونمینم-

 رو باور کرد. 

 

انجام   یکار کرد، ی ها نگاه مکه مدام به اسکناس   یبود و در حال ستادهیا زیرا دست رئا داد. مرد پشت م ییهاجعبه  یجوان پسر

 که فقط رئا بشنود گفت:  یآرام طور  نی. سلدادی م

 

 ... میافتی م  ری وگرنه گ م یبر د یزود با-

 

جا از آن  هی د و به سرعت همراه بقنکردن یتوجه ن،یسیلحظه وا هی  گفت ی مرد که م یاز آن محل خارج شدند و به صدا عیسر

  ی شدند و پشت درخت ی کوچک ی ها باشد. وارد پارک جنگلآن  ب یدر تعق  یکه مبادا کس کردند ی رفتند. مدام پشت سرشان را نگاه م

  یکوتاه و مرتب شده  یهابود و چمن بایز  اریبس یبا چند درخت پراکنده  ی جنگل ارکها نشستند و استراحت کردند. پچمن ی رو

  یز یبه چ زد،ی که نفس نفس م یبرداشته بود. رئا درحال قیعم یهاترک  یاز تشنگ  شانیهاسبز. همه تشنه بودند و لـب  اریبس

 کرد و گفت: هاشار شد،ی مثل آب خارج م  یعیو متحرک که از آن ما ی کیلوله اما پالست هیشب

 

 ست؟گه ید ی زیچ ایها اون آبه؟ به نظرتون اون آبه بچه -

 

 از جا بلند شد و گفت:  سیآر

 

زنده  د یبخورم شا ع یاگه از اون ما رم، یمی م ی چون من به هرحال از تشنگ  خورم؛ی اگه زهرآلود باشه ازش م  یحت ست؛ یمهم ن-

 بمونم.
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  ،ی گرید زیمطمئن شد فقط آب است و نه چ که ن ی. بعد از او مکث کرد د یاز آن چش یکرد، کم کی لوله را به دهانش نزد سیآر

 کرد و بعد داد زد:   راب ی. خود را س د ینوش  شتریب

 

 ! نهیریش  یلی آبه، خ ن یبنوش  نیایب ن،یایب-

 

  ن یمربع شکل غذاها را ب ینشستند. جعبه   نیزم ی تازه کردند و رو  ی. نفسدند یاز آب نوش  یبه سمت آن رفتند و نوبت یهمگ 

در گوش هم زمزمه کردند و از   ی زیشدند، چ رهیجا عبور کردند و با تعجب به گروه خاز آن  یکردند. زوج جوان  میخودشان تقس

 جا گذشتند.آن

 

 و گفت:  د ی جو یشکل از آن جدا کرد و گاز زد. کم یمثلث یاتکه  نیگرد روبرو شدند؛ سل ییغذا را باز کردند و با غذا یهاجعبه 

 

 ست!چقدر خوشمزه -

 

 به غذا کرد و گفت:  ینگاه چندش  آتنا

 

 ه؟ یچ گه ید نیا-

 

 از غذا را در دهانش گذاشت و با دهان پر جواب داد:  ی بزرگ یتکه  رئا

 

 .تزاستیاون مرد گفت اسمش پ-
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 ... زنهی توشه؟ بوش حالم رو به هم م  ی: چآتنا

 

 از آن خورد و گفت: یکم ایآستر

 

 نباشن... یها سمقارچ  نیا نمیانگار گوشته با قارچ و... بب-

 

 . میکار دار نیحرف زدن بخور  یبه جا ه ی: کافیبیف

 

بود و   امدهیغذا خوشش ن یکه درون جعبه بود نوش جان کردند. تنها آتنا بود که از مزه  ی زیمشغول خوردن شدند و تمام چ همه

 برداشتند. سیرا رئا و آرآن  یماندهی از آن خورد و باق یاذره  اش ی رفع گرسنگ  یبه زور برا

 

 از جا بلند شد و گفت:  یبیف

 

 . میبرس  ی تو به کش  رونی ب می از شهر بر د یبا نیبلندش  نیخب حاال که سرحال شد -

 

 . می و شهر رو دور بزن  رونیب می بر میکه وارد شد  ییجابهتره از همون ه؛ ی : شهر بزرگاهورا

 

 نگاه کرد و گفت:  کردند ی پچ مشده و پچ رهیها خجوان که به آن  یابه عده  رئا
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 .کننی به ما نگاه م یجوره ی همه   شه یما با همه فرق داره، آخرش برامون دردسر م یلباسا-

 

 اش گفت:دو رگه  ی سال داشت جلو آمد و با صدا زدهیس  ایکه دوازده  ی تپل موقرمز پسر

 

 ه؟ ی مخف نیدورب  نمیبب-

 

  یمخف نیمنظور پسر از دورب  دانستند یهم داشت نگاه کردند. نم  ید ی سف اریکه پوست بس  یمات و مبهوت به پسر موفرفر  هاآن

 گفت:  یبا مهربان نی! سلستیچ

 

 . میهست رک یما گروه س -

 

 گفت:  یکرد و با قلدر ی فکر پسر

 

 .مینی ما بب ن یبد  شینما کمیپس -

 

 تماشا... ن یایو ب  نیبخر ط یبل م،یدار  شیشهر نما ی تو  یبه زود -

 

 م؟ یاز کجا بخر-

 

 . میکنی بعدا اعالم م-
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 . اهورا با اخم گفت:د یترس  ی درشت او کم کلیقد بلند و ه  دنیاز جا برخاست؛ پسر با د  اهورا

 

 بچه جون برو دنبال کارت... -

 

 به اهورا رفت. یاپسر، چشم غره  دنیخاطر ترس به  نیجا دور شد. سلاز آن  پسر

 

  یجااما به  دند یکه به همان مکان رس   د ینکش ی که از آن آمده بودند حرکت کردند. طول ی ازجا بلند شدند و به طرف راه همه

 !نیآهن  یهاشدند که پر بود از همان ارابه  یگر ید ابانیوارد خ اورند،یدرب  ابانیکه سر از آن بآن

 

کرده   رهیراه را در ذهنش ذخ ق یکرد که درست است و او دق د ییتا ایخود فکر کردند ممکن است اشتباه آمده باشند؛ اما آستر با

و   تریهمان شهر بازگشتند. شهر حاال چراغاننگاه کردند و بعد به داخل  گریدک یجا ماندند و به همان  جیگ  یاقه ی بود. چند دق

  ر ییآن مدام تغ یرو  ر ینصب بود که تصاو یبزرگ یهاتابلو  یاشهیو ش   یسنگ  یهااز ساختمان یض بع  یتر شده بود. بر رو شلوغ 

ن بود! سوز  اواسط زمستا ایدن ن یدر ا ایو سردتر شد. گو  ی . کم کم هوا ابردادی نشان م یمتفاوت و رنگارنگ  یهاو صحنه   کردی م

 کرد.  دن یشروع به وز یسرد

 

به شهر   لیشهر شلوغ ناگهان تبد  ن یها پناه ببرند و اها و مغازه باعث شد مردم به درون خانه  نی. اد ی بار یبه شدت و ناگهان باران

 به رئا انداخت و گفت:  ینگاه ا یاشباح شود. آستر

 

 ؟ یهنوز پول دار-

 

 بله چطور مگه؟ -
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 کرد و گفت:  ی بزرگ لباس فروش  یبه مغازه  یااشاره

 

 . میپس بهتره لباس عوض کن م؛یتو شهر بمون  د یفعال با  نکهیمثل ا-

 

 پول ما با اونا فرق داره.  ؟ یچ م یفتی ب ری اما اگه گ-

 

 . ومدهین  شیپ یتو اون غذا فروش  یگفت مشکل نیاما سل-

 

  ییبایآدمک که لباس ز کی از پشت  یهم ناچار به دنبالش حرکت کردند. دختر جوان هی وارد مغازه شد و بق هی به بق توجهی ب  یبیف

 آمد. آدامس درون دهانش را باد کرد و ترکاند و بعد گفت:  رون یتنش کرده بودند، ب

 

 ن؟ ییبفرما-

 

 به رئا کرد، رئا جلو آمد و گفت:  یااشاره  یبیف

 

که   م یهست یشیو نما  رکی. ما گروه س کنهی به هرحال بارون که خبر نم  م،یکرد سیرو خ  نجایهامون اکه با لباس  میابانو شرمنده -

 هامون رو... اِ...پول  می و هنوز نتونست نجا یا میاومد  ی دور یاز جا

 

 . می: چنج کننیسل
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 م؟ یکن د یبا پول خودمون از شما خر م یتونیم . می : بله هنوز چنج نکردرئا

 

 دالر؟  ای  نیدار ورو ی: اِ... خب دارمغازه 

 

 ؟ ی: چرئا

 

 .قاستیواحد پول آفر م ی: آتال دارنیسل

 

 ها کرد و گفت: به آن  ینگاه مشکوک  دارمغازه 

 

 ؟ی جنوب ی قایآفر قا؟ی خودِ آفر-

 

 گفت:   د یبدون ترد نیسل

 

 بله. -

 

 باال انداخت و گفت: یی ابرو دارمغازه 

 

 ( Randاما واحد پول اونجا که رنده! )-
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 قورت داد و گفت:  یآب دهانش را به سخت  نیسل

 

 عوض شده...  ا یراستش... راستش تازگ-

 

 را دور انگشتش تاب داد و گفت: اش یدم اسب  ییطال یموها یها انداخت، انتهاگذرا به آن  ی مکث کرد. نگاه یکم  دختر

 

 کمکتون کنم.  تونمی نممتاسفم دوستان -

 

  ک یآورد و با  رون یب یکوچک غ یت سشیلباِس خ  ن یآست ریآرام از ز  یل یخ ایها برقرار شد و بعد آسترآن  انیلحظه سکوت م چند 

کرد و    ینیه نیشد. سل هوش یافتاد و ب  نیبعد به زم  هی ثان ک یآن را به سمت گردن دختر پرتاب کرد. دختر کمتر از  ع یحرکت سر

 گفت: 

 

 . یکرد ی رو م کارنی ا د ینبا ؟ یاالن فلجش کرد-

 

 ست.فلج کننده  میاقهوه  یهااما اون سوزن  کننی م  هوش یفقط ب هامغ ی ت یسر  نیشد؛ ا هوش ینه فقط ب-

 

 و گفت:  د یکش  یپوف یبیف

 

 بعد.  یهات رو بذار برا درس  ایآستر-

 

 ها جدا کرد و گفت: پسر  ی برا گرید  ی ها و چندتادختر   یشکل براهم چند بلوز و شلوار  عیها رفت. سربعد به طرف قفسه  و
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 . نیزود لباساتون رو عوض کن هی . بقدهیاون رو ند  یها تا کس اتاقک  ن یاز ا ی کی یدختر رو ببر تو  ن یرئا ا یه-

 

  یمشک  نیج یرنگ ساده و شلوارها  ی لباس است رفتند و بلوز آب ضیتعو ی که معلوم بود برا ییهااز اتاقک یکیبه درون  دخترها

 شلوارش بود گفت:  ر یکه درگ نسیشان کردند. فارنگ جذب را تن 

 

 . کنهی م تم یتنگه اذ  یل یخ نیاه ا-

 

 تا زد و گفت:  ی بلند بلوزش را کم نیلباسش را مرتب کرد، آست  یبیف

 

 ...نسیلطفا دهنت رو ببند فا-

 

 را به تن کردند، اهورا داد زد:  ی و بلوز سبز ارتش  یآب نی پسرها شلوار ج گریاتاق د در

 

 .اریب گه ید  یکیشلوار کوتاهه،  ن یا یبی ف یه-

 

 زد:  ادیشد و فر یعصب  یبیف

 

 بردار.  گهید  یکیبرو  -
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کالفه   یبی. ف کردند ی م تیشان مشکل داشتند و مدام شکابا لباس  های در جمع شدند. بعض  یهمه جلو ه، ی از آماده شدن بق بعد 

 گفت: 

 

 جا لباس هست.اون  نیتحمل کن  ی فقط تا کشت-

 

  یصبر کردند تا باالخره باران نم نم شد و از مغازه خارج شدند. شهر حاال ساکت شده و به خواب رفته بود. به سمت مقصد  یکم

 گفت:   د یایبا لباسش کنار ب کردی م  یعکه س   یدر حال ی بینامشخص راه افتادند. ف

 

 م؟یاز شهر خارج بش ی چجور نیبگ  ارن یکه به مغزشون فشار م ی تنها کسان ا؛یو آستر نیسل-

 

 گفت:  هی به حالت کنا رئا

 

شکل بهمون   هی  یهالباس  یب یف کرد ی چون اگه کار م کنه؛ی مغزمون کار نم ی بیما و ف یو همه  کنه یآره خب اونا مغزشون کار م -

 .میکه حاال مرکز توجه باش   دادینم

 

 به رئا انداخت و گفت:  یچپنگاه چپ یبیف

 

 شو!خفه -
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 وساطتت کرد و گفت:  نیسل

 

  یبا کس عتای. طبمی بکن یبهتره فکر  میهست نجایو االن که ا میشد ی شهر م نیوارد ا  د یها ما از اولشم نبابچه  نینی. بب هی باشه کاف-

.  میافتی و تو دردسر م  کنهی حرفمون رو باور نم یهم کس م، یشیو ترس م عه یشا جادیچون هم باعث ا میبذار ون یدرم  م یتونینم

 . میبه راهمون ادامه بد  م یتونی م ی نجوری جلو. ا م یبر د یبا م، یاز شهر خارج بش د یبا م؛ید به عقب برگردیکه ما نبا  کنمی من فکر م

 

 ؟ یدون ی : از کجا مکسین

 

 .زنمی فقط حدس م-

 

 د یاطالعات نبا نیبود و ا  ادیز ی بیطور عجبه  نیبه نظر او اطالعات سل د ینگاه کرد و به فکر رفت. شا ن یکنجکاوانه به سل کسین

 باشد و حاصل حدس و گمان!   یاتفاق

 

خسته شدند و به استراحت پرداختند. در راه از   یرواده یپ یداد حرکت کردند. بعد از مدت طوالن  شنهادیپ نیکه سل  یسمت به

  ی خال یکه جا یبزرگ  ن یآهن ی. ارابه کنند ی حرکت م یشهر کجاست؛ تا مطمئن شوند به درست انیچند عابر سوال کردند که پا

شده و در    ها را به مقصد برساند. همه سوار آنآن  تواند ی اش گفت که مو راننده   ردها توقف کدر پشتش داشت کنار آن   یادیز

  ده ید یطوالن اهیس  یجاده  ک یانتالنگو نبود! تنها  ابانیب یاز ادامه  ی به اطراف انداختند، خبر یشدند. نگاه ادهیشهر پ انیپا

و هر چند   شد ی م  دهید ییهاصورت پراکنده کلبه  بهشده بود. در دو طرف جاده  میبه دو قسمت تقس د یسف یکه با خط  شد ی م

 . کردی جا عبور ماز آن  یاارابه  بارک ی قه یدق

 

 گفت:  کرد ی جا را نگاه ممتعجب همه  اش ی که با چشمان آب ی درحال نسیفا
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 ! م؟یکن کاریچ د یحاال با-

 

در    یشتریاگر مدت ب دانستی اشتباه است؟! م  ی زی. با خودش فکر کرد چه چد یرس ی به ذهنش نم یتفکر کرد؛ راه  یکم نیسل

  عتیطب دانستی بشوند. او م ی ممکن است دچار اختالالت  نکهیو هم ا ماند ی نم ی وقت  نینجات زم یبُعد از زمان بمانند هم برا  نیا

  شرفتیهمه پ نیبا ا ب یعج یا یدن نیها متعلق به اکه به آن تعلق دارند برگردند. آن  ییاهر چه زودتر به ج د یندارد و با یشوخ

و سردرگم   نیخسته، غمگ  ، یبه دوستانش انداخت؛ عصب ی. نگاهاوردیاما بهتر بود به زبان ن دانست؛ی را م هان یا ینبودند. همه 

 بودند.

 

شان هم به تن  ی به سراغشان آمد. عالوه بر آن، سوز سرد ی آلودگبه راهشان ادامه دادند و کم کم احساس خواب م یمستق

  ر یکنند. از مس یجا استراحتگرفتند در آن  م یخاموش بود، تصم شیهاغ وجود داشت که چرا یا. چند متر جلوتر کلبه خوردی م

از سقف   ییهاآلود. تکه اما گِل  یاشهیش   یهابود با پنجره  یرنگ  یاقهوه  ی چوب یجاده خارج شدند و به سمت کلبه رفتند؛ کلبه 

به جلو برداشت و   یقدم  یب ی. فآمد ینم  رون ی از داخل کلبه ب یبلند بود. نور یهاآن کنده شده و اطرافش پر از علف  یروانیش 

 و گفت:  د یکش  ی نفس رد، ک  خیجا مو بر تن آتنا س آن  یجواب نداد! فضا  ی آرام به در زد. کس یاضربه 

 

 دن؟ یخواب یعنی-

 

 ! دونمی : نمیبیف

 

به دنبال او   د یهم با ترد ه ی نگرفت، در را باز کرد و به داخل قدم نهاد. بق یجواب نکهی به در زد و بعد از ا یترمحکم  یضربه  اهورا

داشت. در را بستند تا باد سرد به درون کلبه نفوذ نکند.   یاخفه  یو هوا  دادی چوب سوخته م ی بود، بو کیتار  کِیرفتند. کلبه تار

به آن وصل بود،   ی رنگ  یانقره  یرنگ که شئ هرم   سبز ی زیبود و به جز آو ی عادت کرد. کلبه خال یک یتار بهشان کم کم چشمان 

وارد   وارید   یرو  ی کیبار اریکه از ش  یآرام م ینس خورد؛ی م  یتکان یشده بود و گاه خته یآو  واریبه د  ز یدر آن نبود. آو ی گرید زیچ

چندبار   نیشکل درون آن بود. سل یابه آن انداخت. انگار شئ گلوله  یو نگاه رفت را گ ز یهرم آو نی. سلدادی آن را تکان م شد،ی م
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مشغول آن بود تا رئا    هی کرد و محو آن شد. چند ثان  ترع یشدت تکان دادن هرم را سر برد؛ی آن لذت م  ی از صدا ایرا تکان داد گوآن

 که در بدنش حس کرد، به خودش آمد.  یااو را صدا کرد و او با رعشه 

 

  ی ادیرا گشودند، نور ز شانیهاچشم  یگریپس از د  یکی. دند یاز خواب پر یزی چ دنیکوب  یخواب رفتند و با صدا کم همه به   کم

وزش باد   یرفته بود. صدا یدرخشان  یکه انگار کلبه به درون گو  ی طورروشن کرده بود؛ به  اریو کلبه را بس شد ی وارد کلبه م 

در کرد، از جا بلند    یبه بدنش داد و خستگ  یکش و قوس  نی. سلشد یها وارد م از لوال  یاسوزنده  یو گرما  شد ی م دهیشن ید یشد 

انداخت و دوباره دستش   هی به بق ی. نگاهد ی عقب کش مانیکرد و پش کی در نزد  یره یگشد و دم در کلبه رفت. دستش را به دست

در آن   شبیکه د ییجاکلبه آن  رون یدقت نگاه کرد؛ ب  اانداخت. ب رونیبه ب یگذاشت، آرام در را باز کرد.نگاه ره یگدست  یرا رو 

انتالنگو   ابانیقسمت دوم ب  دنیپشت سر او رفتند. اطراف را خوب نگاه کردند و با د  عی سر هی رفت و بق رونیبودند نبود! از کلبه ب

 زد و گفت:  یمند تیلبخند رضا  نی. سلدند یکش ی نفس راحت

 

 . میحدسم درست بود برگشت-

 

  گریافتاد و خواست آن را با خود ببرد. برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. خواست وارد کلبه شود اما د یهرم زیآو ادی نیسل

 با تعجب گفت: نی. سلشد ی نم دهید  یگرید  زی چ ر،یکاکتوس پ  کی جا نبود! جز آن  یاکلبه 

 

 کلبه! -

 

 شد؟  بی: غآتنا

 

 ها رو داخل جا گذاشتم. من اسکناس   ی: اه لعنترئا

 

 به آتنا نگاه کرد و گفت: یرا گرفت و تکان داد. با نگران ی بیف  یگار موجان ناگهان
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 ها...نامه -

 

 گرفت و گفت:  شیها را جلونامه  ف یک آتنا

 

 . کنمی اصال از خودم جداشون نم-

 

 داشتند فکر کرد.  ی که به سمت کشت  ی ها را نگاه کرد و به راه طوالنتا دوردست  د،یکش  ینفس راحت یبیف

 

 . میعظ یهاو سنگ  یسم کریپغول  یهاپر از کاکتوس  یابانیتر از قسمت اولش بود؛ بگرم  اریانتالنگو بس  ابانیدوم ب قسمت

 

از   ییهاباعث شده بود که مردم افسانه  ییایدر  ی* ستون یهامرجان  ه یشب ییهابوته  طورن یو هم ز یر یهایماهو گوش  هاصدف

  ابانیآرام وجود داشته که توسط غولِ ب  ییایمکان در ن یدر ا  شیسال پ هاون یلیباور بودند که م نیها بر ابسازند. آن  ایوجود در

راه افراد   انیبود و زمان کم. گروه راه افتاد و م ی مانده! به هر حال راه طوالن ی آن باق یهاها و مرجان شده و تنها صدف دهینوش 

 شروع به صحبت کردند. 

 

 لَختش را جمع کرد و گفت: ییطال-یاقهوه  ی موها نسیفا

 

 مونده؟   ی تا کشت  گهیچند ساعت د-

 

 زد و گفت:  یپوزخند  رئا
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 چند ساعت نه بگو چند روز مونده... ،یخنگ  ی لیتو خ نسیفا-

 

 به رئا زد و گفت:  یمحکم یگردن پس کسین

 

 ندارم.  یشوخ  یکه من با کس یدون ی با خواهر من درست صحبت کن، م یه-

 

 و گفت:  د یبه گردنش کش ی احساس درد کرده بود، دست یکه کم  ی درحال رئا

 

 خب بابا...  یلیخ-

 

 : خب چند روز مونده؟ آتنا

 

 : حدود چهار روز! یبیف

 

 

 

 

 

 است. انیمرجانرده شش  ریگونه از ز  کی( نام  Dendrogyra cylindricus:  ی)نام علم ی*مرجان ستون 
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 . میاریغذا با خودمون ب  کم یمون شد که فراموش  می قدر عجله کرد: ما اون رئا

 

 نوازن. اونا مهمان می ریگی از اونا غذا م م؛یرس ی م نینشابان یب یهافه یبه طا نی روز تحمل کن ه ی: فقط اهورا

 

 و گفت:  د ی به شکمش کش ی دست سیآر

 

 .میری می که م می روز غذا نخور  هی-

 

 روز غذا نخوردن، نمرده.  ه ی تا حاال با  ی: تو مراقب چشمات باش، کسرئا

 

 لباس رئا رو گرفت و گفت:  یقه یبه عقب برگشت،  سیآر

 

 ها؟ ه یمنظورت چ یه-

 

 بلند گفت:  ی کرد و با صدا ی اخم یبیف

 

 ... نیو دعوا کن  نیحرف بزن نی. فقط بلد نی راه رفتن بذار ی تون رو براحرف زدن توان یجابه  ه،یکاف-
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  یکه راه رفتن را برا   یشد؛ طور  ترع ی. وزش باد سرد یگذشت و شب فرا رس   یشان ادامه دادند. چند ساعتدر سکوت به راه  همه

زخم   جادیها و گاه اشدن پوست آن  تیو باعث اذ آورد ی ها مرا به سمت آن  یکوچک خاردار  یهاها سخت کرده بود. باد بوته آن

 .شد یم داریها پد آن   یمانند جلو هیسا ییهاتوهم  ی تو ح د یدیشان خوب نم. چشمانشد ی م

 

. کم کم  شد ی صدا بلندتر م  رفتند ی شتران بود. هر چه جلوتر م  یهازنگوله  یصدا ا یگو د؛یرس ی شان مدور به گوش  اریبس ییصدا

و هم    هیهم سا داشتند ی که برم ی بود. با هر قدم ی نگار واقعمحو شود اما ا ه یبلکه سا زدند ی شد، پلک م انیاز دور نما اهیس  یاهیسا

همراه با    گردابان یب ک ینبود،  هیرا نشان داد. سا اش ی ها توقف کرد و شکل واقع آن   یکه جلو ییجا تا شدند؛ی م ترک یصدا نزد

 ها انداخت و گفت: به آن  یشترش بود. مرد نگاه

 

 ن؟ یهست یشماها ک-

 

 جلوتر آمد و گفت: ی قدم کسین

 

 ...انوس ی اک ی ایبه سمت در میمسافر-

 

رو به سمت شما   یسم یهااز کاکتوس  یک ی یغه یاگه باد ت ن؟یناکه؛ چرا اومد وحشت  یهاپر از طوفان ابونیب نیوقت سال ا نیا-

 ! انیهم ممکنه سراغ شما ب ده یتازه موجودات پنهان از د ن، یریممکنه بم یحت ای نیش ی م  ماریپرت کنه ب

 

 گفت:   دهیبر دهیو بر د یتر نفس کشآب دهانش را سخت قورت داد و سخت  آتنا

 

 هستن؟!  ی چ گهی... ددهیموجودات... پنهان از د-
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 وار آرام گفت: به اطراف انداخت و زمزمه  ینگاه مرد

 

  تونه ی قدر بلنده که انسان نمکه باشن، صداشون اون  ی پا، ُسم دارن و تو شکل واقع یترسناکن؛ به جا ی لیهستن و خ ی اونا مخف-

اونا رو   یواقع  یچهره  ی اما اگه ظاهر بشن و کس دنیخودشون رو نشون نم یشکل واقع  اد یبشنوه! معموال هزار چهره دارن و ز

و   ی نیخودت رو بب ینده یاز آ ی قسمتِ بد  ی تونی م  یبش رهیاگه تو چشماش خ گنی. مشهیم نگ به س  لیتبد  عی اون فرد سر نه، یبب

 . یعقلت رو از دست بد 

 

 م؟ یدار نینشابانیب لیراه تا قبا گه یچقدر د یبگ  یتونی : خب حاال مکسین

 

 ساعت... ک ینمونده حدود  یراه-

 

 بار مرد انداخت و گفت: به کوله  ینگاه رئا

 

 ؟ یر یکجا م ی تو دار-

 

 .رمی به آتالزد م-

 

 که از آسمون افتاده واردش نشو و دورش بزن.   ید یشهر د  ه ی: باشه برو اما اگه تو راه رئا

 

 رئا زد و گفت:  ی به بازو  یآرام  یضربه  نیسل
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 رئا...!-

 

 کرد و گفت:  نی به سل یانگاه کنجکاوانه  مرد

 

 برم سفرتون به سالمت.  د یبا گهیمن د -

 

 آقا.  نی: همچننیسل

 

دو ساعت شد و    بایبه تقر ل یساعت راه تبد  ک ی د،یخاطر وزش بادِ شد شان ادامه دادند. به به راه  هی ها جدا شد و بقاز آن  مرد

ها را  آن  یهای جا بود که ورودبزرگ آن  اریرنگ بس اه یچادر س  ازده ی ای. حدود ده  دند یرا از دور د فی طوا یهاها چادرباالخره آن 

چادر رفتند، اهورا   نیتراز جا کنده شوند. به سمت بزرگ  خواستند ی انگار م یو گاه خوردند ی تکان م  دایگره زده بودند. چادرها شد 

 زد:  ادیبلند فر  یبا صدا

 

 لطفا؟   نیکنیهست؟ چادر رو باز م  یکس-

 

 دار گفت:خش  یآورد و با صدا رونیمسن سرش را ب یچادر آرام از هم باز شد، زن یهاگره 

 

 ن؟ یخوای م یچ-

 

 ن؟ یدی بهمون جا م می گرسنه هم هست  م؛یراه رو ادامه بد  میتونی و نم میبد شده، ما مسافر ی لی: هوا خیبیف
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به تک   یبه تن داشت، نگاه یرنگ  اهیبود و لباس بلند س  زان یآو شیهااز گوش  ی بزرگ اریبس ییطال  یاحقله  یهاکه گوشواره  زن

 ها انداخت و گفت: تک آن 

 

 داخل...  نیایب-

 

و   یاقهوه  زیر اریزن انداخت؛ چشمان بس یبه چهره  یرا بست. آتنا نگاه ی ها ورودوارد شدند و زن پشت سر آن   یکی یکی

 الغر بود.  اریرنگ داشت، قدش بلند و اندامش بس ره یت  کیبار اریبس یهالـب

 

به   ینگاه کسیشد و قلبش به تپش افتاد. ن یمخف   کسیه بود افتاد. آتنا به سرعت پشت سر نشد  رهیزن به آتنا که به او خ چشم

 زد و گفت:  ینینشزن و بعد به آتنا انداخت. زن لبخند نه چندان دل 

 

 . نیبخور نیتونی هست م ریجا نون و ش اون -

 

جا بود که طعم  انگور آن  یو کم  ریبه طرف غذاها رفتند و مشغول خوردن شدند. نان، ش  ع یزن بودند سر یکه منتظر اجازه  یهمگ 

بود.   دهیرا سفت چسب کسین  یشده بود و بازو  رهیبود خ یز یمدت به زن که درحال بافتن چ نیداشت. آتنا اما تمام ا ینینشدل 

 و گفت:   د ینوش  ریش  ی کم ود، ب ی که در حال خوردن تکه نان کسین

 

 آتنا با توام...  ی. ه بچه.. یه-

 

 ن؟ یگفت ی زی بله، بله آقا چ-

 

 ... یمونی غذا بخور مثل چوب م ایبه اون زن نگاه نکن، سوما ب قدرنیاوال دست من رو ول کن، دوما ا-
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 .خوامی بله معذرت م -

 

 *** 

 

  د،یوزی درون چادر م ی خنک میبه داخل نفوذ کرده بود. نس رون یاز ب  ی نور کم ی بود و سو کیخواب بودند، همه جا تار همه

  اری. آتنا با نفس بسکردی م  تیها را اذو آن  نشستیها ماز آن  یکیصورت   ی و هر بار رو د یچرخیها ممدام دور آن  یاحشره

  ی دوباره به خواب برود که احساس کرد کس خواستی و نشست. م  د یکش ی بود، پوف دهی. کابوس دد یاز خواب پر  د یکه کش یقیعم

 و با لکنت گفت:  د یکش  ینیزن ه  دنی پشت سرش را نگاه کرد. با د د یاست. آرام و با ترد ستادهی سرش ا یپشتش درست باال

 

 ! ؟ینشست جان یتو... تو چـ... چرا ا-

 

در   ی زیاحساس کرد چ خت،یری م  شیسر و رو بود و عرق سرد از دهیبه او نگاه کرد. آتنا که به شدت ترس  رهینداد و خ ی جواب زن

اش کرد و اندام الغرش را برانداز کرد. ناگهان چشمش به  خورده  نیچ  یشانیو پ د یکامال سف یبه موها ی! نگاهستیزن درست ن

  یکرد. پاها  ید یو احساس ترس شد   زدی م رون ی. چشمانش داشت از حدقه ب ستد یبا حرکتبود قلبش از  ک یافتاد که نزد یزیچ

بزند که زبانش قفل شد و چشمانش در چشمان زن گره خورد. مات   غیج خواستی او به شکل ُسم بود. م یپاها د یزن را د

و ترسناک    ی که واقع ی ریتصاو د؛ید  یری قرمز رنگ و سپس تصاو یهاچشمان زن ابتدا رگه  یِازن شد و درون قهوه زیچشمان ر

 !د یدی بود، او خودش را م

 

  دند،یکرد. همه از خواب پر  دنیزدن و تند تند نفس کش غ ی. شروع به جد یتوانست پلک بزند، به خودش آمد و زن را ند  مسرانجا

 آتنا را تکان داد و داد زد:  یهاشانه نیسل

 

 شو... دار یشو، ب داریب-
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 گفت:   دهیبر  دهیزدن برداشت و بر غ یدست از ج آتنا

 

حرفم رو   دم یمن د   دمید  یز یچ هیتو چشماش   یمن حت ن، یباور کن  دمش ید خورم ی اون زن، اون زن... اون سم داشت! قسم م-

 بود.  ده یاون موجود پنهان از د ن؛ یباور کن

 

 ...ید یاون مرد کابوس د یهاخاطر حرف آتنا تو به  نی: ببنیسل

 

 . یو عقلت رو از دست داده بود ی ه سنگ شده بودب  لیاالن تبد  یبود  دهیچون اگه واقعا د گه ی: راست مرئا

 

 بشم.  وونه ید خوامی سنگ بشم، نم خوامی نه نه من نم  ؟ ی: چآتنا

 

 رئا داد و با حرص گفت:  ل یتحو یاخم نیسل

 

 . ید یتو خواب د شهی نم ی جورنیرئا...! ا-

 

 و گفت:  د یرنگ آتنا کش ی بلند و بلوط ی به موها ی دست نسیفا

 

 . دهیاز اون چادرها خواب ی کی یفقط کابوس بوده. اون زن حتما تو   گهی راست م-
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 گفت:   یبا پافشار آتنا

 

 بود!  ی نه اون واقع-

 

 گفت:   یبا کالفگ  کسین

 

بود ما   ده یکه اون سم نداره. خب اگه اون پنهان از د  ینیبی و م کنمی م  دایاون زن رو پ رم ینق نق نق، من م ی . هگهید ه یاه کاف-

 .میشد ی هم سنگ م

 

و پر از ستاره   ی هم پشت سر او رفتند. آسمان مهتاب ه یرفت؛ بق رونیاز جا بلند شد و از چادر ب یبا بداخالق کسیساکت شد. ن آتنا

  یدرون چادر را نگاه کرد کس یکیبار اریاز چادرها رفت و از ش  ی کیبه طرف  کس یو همه جا آرام بود. ن  د یوزی نم یباد  گریبود. د

  دهید یانسان کدامچیرفتند درون ه گر ید ینبود. سراغ چادرها  یچادر را باز کرد واقعا کس یکرد و گره  نگاه  هی نبود. با تعجب به بق

آن را باز کردند و با صحنه   یگره   د یبودند زن در آن باشد. با ترد دواریها اممانده بود که آن   یچادر باق کی. تنها شد ینم

 یبا چشمان کسیجا وجود داشت. نبودند آن  ده یترس  ی زیکه انگار از چ  یسنگ  یمجسمه   یاد یروبرو شدند. تعداد ز یناکوحشت

 با ترس گفت: نینگاه کرد. سل ه یگرد شده به بق

 

 اونا، اونـ... اونا آدم بودن اونا سنگ شدن.-

 

 ترس گفت:  یاو بدون ذره   یتفاوت ی با ب اهورا

 

 بود که اون مرد گفت؟  ی اون زن واقعا همون موجود یعنی-
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 :د یپرس  شتریب ی تفاوتی هم با ب  یبیف

 

 م؟ یپس چرا ما سنگ نشد -

 

 و آب دهانش را قورت داد و جواب داد:  د یکش  ینفس نیسل

 

 ترسناکن. یل یخودش رو نشون نداده، آخه اون مرد گفت اونا خ ی اون حتما شکل واقع-

 

 داشت پنهانش کند گفت:  ی که سع یبه آتنا انداخت و با ترس  ینگاه رئا

 

 آتنا؟ ید یتو چشماش د یچ  نمیبب-

 

 مکث کرد و گفت:  یشد. ساکت شد و کم مانیبدهد اما پش یجواب خواستی م آتنا

 

 ... یچیه-

 

رنگش پر از    یطوس  یهاکه چشم   یشده بود. در حال ری د ی لیخ کنند یچقدر معطل م  هان یشد. با خود فکر کرد ا نیخشمگ  یبیف

 گفت:  خشم بود 

 

 . میو راهمون رو ادامه بد  م یغذا بردار کمی م ی. برنیادامه بد  خوادی نم گه، یخب بسه د یلیخ-
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که    یز یرنگش پر از اشک بود، چ یابود؛ چشمان قهوه  ده یراه افتادند. آتنا به شدت ترس   یبرداشتند و بدون معطل ر ینان و ش  یکم

از ترسش   یو کنارش حرکت کند بلکه کم   ردیاز افراد گروه را بگ  یکیدست  خواستی هضم کند. دلش م توانستی بود را نم دهید

 سربار شود. بغضش را خورد و به راهش ادامه داد.  نکهی. البته خودش هم شرم داشت از اکردیبه او توجه نم  ی اما کس زد؛ یبر

 

زود   یل یکه برداشته بودند هم خ یی. غذاافتادند ی و دوباره راه م کردند ی م  یدو روز در حرکت بودند. هر چند ساعت استراحت حدود

  یکه هوا  دند یرس   یسبززار سرعبور کردند و به چمن ابانیگرم و آفتاب سوزان ب ی دو روز کم کم از هوا ن یتمام شد. بعد از ا

ها بلند  آن  ی زانو ی بود که تا باال ده ییرو ی سبز یهاسبز بود. همه جا چمن  کردی کار م  شانچشمتا  گر یداشت. حاال د ی ترخنک

و خوب بود که   ز یقدر تمجا آنآن  ی. هواد یرس یشان مبه مشام  یفیمطبوع اما ضع اریبس ی بود و بو ی ابر مهیشده بودند. آسمان ن 

که گرفته بودند    یادوباره   یبرد و با انرژ  ادشانیرا از   یو خستگ  یگ جا گرسنآن  یعال ی تمامش را ببلعند. فضا خواستی م  دلشان

 شان ادامه دادند. به راه 

 

بعد از گذشتن    تیشده بود. در نها تری مطبوع حاال قو ی شان خورد و بوبه چشم  ی بلند  یهاساعت بعد کم کم از دور صخره  چند 

آن راه   ی رو شیپ ی که چند   یسبز ی. از تپه دند یرس  انوس یبزرگ اُک ی ایدر ی بایز اریدار به ساحل بسبلنِد نم  یهااز چمن

ها  آن  یوجود داشت که رو  ی رنگ  یبلند خاکستر  یهاطرف صخره  کیشدند.  یی بایآمدند و محو آن همه ز نییپا رفتند ی م

مطبوع از   یبودند آن بو  دهی. حاال فهمشد ی م ده یمعطر د یهاپر از بنفشه  یزارگل   گریطرف دبود و در  ده ییسبز رو یهاچکیپ

  یخنک م یبود و نس ی . هوا کامال ابرد یرس ی ها مکننده به مشام آن  ره یخ یهابنفشه  نیت کننده از هممسـ  یبو  نیکجاست؛ ا

  ا یبه آب در  یقدم نهادند. نگاه دند یدرخشی و م دادند ی م  یخوب  یسرد ساحل که بو  یهاشن  یجلوتر رفتند و رو  ی. کمد یوزی م

و   دند یها دراز کششن  یقابل مشاهده بودند. رو  ی آب به خوب ر یز یهاو صدف  هازه یبود و سنگ ر  ی آب-انداختند؛ رنگ آب، سبز

 تازه کردند.  ینفس
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 کلمات:  تلفظ 

 

Okiyanus 

 

زد. امواج   ییبا یکرد و لبخند ز شانیسرش پر ی و بلندش را باال یمشک  یبود، موها ده یدراز کش ایکنار در گرانیکه مانند د  نیسل

بود و   دهیچ یدر آن پ ایامواج در یآورد. آن را برداشت و کنار گوشش گذاشت؛ صدا  نیرا به طرف سل یماهگوش  ک ی ایآرام در

 گوش سپرد.  ایو آب در  ییایرا بست و به آواز مرغان در شیها. او چشم دادی م ن یبه سل یحس خوب

 

 کرد و گفت:  ز یرا ت شیهاگوش  ایآستر

 

 ن؟یشنوی شما هم م-

 

 به اطراف نگاه کرد و گفت: رئا

 

 رو؟  یچ-

 

 ساحل بودن!  نیا ی که قبال تو  یمردمان یصدا-

 

. د یرس ی به گوش م یاشخاص یهاها و خندهاز صحبت  یفهومنام یکردند. صدا  د ییرا تا ایبهتر گوش کردند و حرف آستر همه

 بعد از گذشت هزاران سال! یحت داشتیصداها را نگه م  یهمه  ایداشت؛ ساحل در ت یها واقعافسانه
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 گفت:   تفاوتی به صداها گوش کرد و بعد ب  یکم  یبیف

 

 .نیهاست بلند ش احتماال پشت صخره  م یکن  دایرو پ یکشت د یبا-

 

 وار گفت: رساند و زمزمه   نیخود را کنار سل سیراه افتادند. آر یبیاز جا بلند شدند و به دنبال ف   شانی باطن لیم  رغمیعل ه یبق

 

 باشه؟  س ییچرا اون بداخالق ر ،یفهمی از اون م شتریتو ب -

 

 به او انداخت و گفت:  یچپنگاه چپ نیسل

 

 سرگروهه و ملکه انتخابش کرده پس دردسر درست نکن. ست،ین  س ییاون ر ؟ هیب یمنظورت ف-

 

به   ی کشت دنی شد. افراد خشنود از د انینما ی بزرگ یها کشتادامه نداد. از پشت صخره  شیهاباال انداخت و به حرف  یاشانه  سیآر

داده شده. وسط آن سکان   قل یو ص کیرنگ، ش  یابود؛ قهوه   یبزرگ  ی آن باال رفتند. کشت یبان طنابو از نرده  دند یطرف آن دو

انداخته   ای درون در ی آن لنگر بزرگ گریقرار داشت. از سمت د  یاچه یکف آن در  ی رو  یکشتوجود داشت و در عقب    یرنگ  د یسف

دند. سه سربازِ  ها حک شده بود را جمع کرده بواز آن  یکی ی رنگ که پرچم با شکوه متحد جهان رو یطوس  یهابودند و بادبان 

 ها زد و گفت: از آن  ی کی یبه پا یلگد محکم  و رفته بودند. اهورا جلو رفت  یق یبه خواب عم ی از کشت یانگهبان در گوشه 

 

 !نید یها نفهمشدن و شما کودن یاحمقا، چند نفر وارد کشت نیش  داریب-

 

  افتادی حتما به درون آب م کرد ی ها که اگر خود را کنترل نماز آن  یکیپاچه شدند. گروه دست  دنیو با د   دند یسه از خواب پر هر

 گفت: 
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 ... میبخواب ی . شاهزاده اجازه داد کمنی لطفا به ملکه نگ  م یخسته بود ی لیقربان ما... ما فقط خ-

 

 زمان گفتند:متعجب و هم  همه

 

 !؟یکـــ-

 

 گفت:  یامردانه  یاز آن صدا و بعد  دند یاز پشت سر شن ییهاقدم  یصدا

 

 من!-

 

که درون ذهن تمام افراد شکل   ی رسانده بود اما چطور؟ سوال ینبود؛ او اوشن بود. خود را به کشت یعقب نگاه کردند. باور کردن  به

 آمده است! ییهم به تنهاآن  نجایو خودخواه چگونه تا ا عرضهی ب یبود که اوشن شاهزاده  ن یگرفت ا

 

 محکم بست و گفت:  ی رنگش را با بند  یاند قهوه بل ی موها اوشن

 

 . ادیب ی کشت  نیبا ا تونه ی کنه م یهر کس که ازم معذرت خواه-

 

 خواهرش محکم بست و گفت:  ی را با کش مو اش یبلند مشک  ی مسخره کردن حرکت اوشن، موها  یبرا کسین
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  ی جلو ی تونی. نم یدستور بد  ی که بخوا یست یآب. احمق تو االن شاهزاده ن یتو  ندازمشی بزنه خودم م ی ادیهر کس که حرف ز -

سفر  باهات هم خوادی نم ی آتالزد چون کس یگرد ی سه سرباز برم نیاالن هم همراه با ا نی. همیچون زورش رو ندار یسینُه نفر وا

 باشه.

 

 را باز کرد، آب دهانش را قورت داد و گفت:  شیموها اوشن

 

 . کشهی اما مادرم من رو م-

 

برداشت و با   دنیدست از خند  ی نداشتند. رئا کم دنیرا گرفتند. تنها آن سه سرباز جرات خند  شانیهاخنده و شکم  ر یزدند ز همه

 ها گفت:به وجود آمده بود رو به آن سرباز ادی ز  یخاطر خندهکه به   یلکنت

 

 ... نیبهش بخند  نیپس نتـ... نترس  ست؛یهم ن زاد یجزو آدم ی حت ستیها اون... اون االن شاهزاده ناحـ... احمق-

 

و سپس قهقهه زدند. اوشن به شدت بغض کرد. در   دند یخند  زیابتدا ر د یادامه داد. سربازها هم با ترد دن یبعد باز هم به خند  و

  اریدلش بس  قتاًی. حقدند یخند ی ها تا آخر عمر به او مآن شد ی م  گونهن یگر انشود که ا سیخ شیاتالش بود که چشمان قهوه 

چنان به او  قلبش به درد آمده است. همه هم  نیچننیاِدن پشت اوست که ا نیشکست، با خودش فکر کرد حتما آه و نفر

شد اما باز هم   ترفیها ضعخنده  یصدارفت.  یکشت  ین یزم ر یرا باز کرد و به اتاقک ز چه ی ها درب دربه آن  توجهی. بدند یخند ی م

 . دادی آزارش م

 

خود را جمع کردند تا به آتالزد   لیها وسا. آن کردند ی م  یشده بودند حاال داشتند سربازها را راه ر یس  دنیکه از خند  گروه 

 کرد و گفت:   یبه سکان کشت ینگاه نس یبازگردند. فا

 

 کنه؟  تیرو هدا  یکشت  د یبا یسرباز ک یه-
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 گفت:  گذاشتی کولش م ی بارش را روکه کوله  ی از سربازها در حال یکی

 

به نام    یاز شخص ن یکنن و همچن  تیرو هدا  یکشت  توننی دارن م ی قو یهاجناب خشاترا گفتن که دو نفر از افراد گروه که دست-

 کنه.  دایآسمان راه رو پ یهابا استفاده از ستاره  تونهی ادن نام بردن؛ گفتن اون م

 

 و گفت: د یکش  یآه حسرت یبیف

 

 . میاما ما ادن رو از دست داد-

 

 .نیاستفاده کن نوس یجناب سل یو از دفتر راهنما د یمتاسفم پس به طرف غرب بر یلی: خسرباز

 

 نشست و گفت:  یی سکو ی رو یبیف

 

 .کشمی مانع من نشه چون اوشن رو م  کسچ یه میگم شد  ا یاگه تو در-

 

 .کنمی م تی: منم همراهکسین

 

 : و من... اهورا
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 گفت: زدی که ورق م   یو در حال افتیبه دنبال دفتر راهنما گشت. آن را  یکشت  یگوشه  لیاز جا برخاست و درون وسا یبیف

 

 . میحرکت کن د یبا اریباش و از دستات استفاده کن؛ اون لنگر رو باال ب د یمف کم ی سیآر-

 

لنگر را باال بکشد. به سراغ سکان رفت و بعد از   ییتا توانست به تنها لنگر را گرفت و تمام قدرتش را به کار برد ری زنج سیآر

را به طرف ساحل پرتاب کرد و سفر آغاز   ی میکرد، موج عظ یچرخش ی را به حرکت درآورد. کشت  ی جهت غرب، کشت صیتشخ

 شد.

 

 فصل اول  انیپا

 

 

 

 

 

 دوم: آرامش تلخ   فصل

 

  ی و گاه  یابر ی. آسمان گاهد یرس ی به گوش م خوردی م  ی که به بدنه کشت ا یکوچک در یهاموج  یصدا یآرام بود و تنها گاه ایدر

را   ی هم کشت ی و با همکار  ستادهیو اهورا کنار سکان ا  سیبود. آر  ی. هر کس مشغول کار د یوزی م  ی خنک میو نس شد ی م  یآفتاب

را گم کرده مشغول   نس یفا ی کش مو کسیا ن چر نکهیو سر ا کردند ی م  یخواهر و برادر  ی دعوا نسیو فا  کسی. نکردند ی م تیهدا

 .زدند ی با هم حرف م یاچند کلمه  یبودند و گاه ستادهیا ایدر یبه تماشا ی کشت یعرشه  ی رو  ن یبحث بودند. آتنا و سل
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باال آورده بودند،   ی سطح کشت ر یها را که از اتاقک زسالح  ی بیزهردارش بود. رئا و ف یهاو سوزن  هاغ یمشغول کار با ت ایآستر

که    ی. اتاقکد یچشی م ی دنینشسته بود و مدام از نوش  ین یرزمی. در اتاقک ز کردی خودش سر م ییو اوشن در تنها کردند ی م یبررس 

 . دادی م ژیو ق   ژیق  یدار بود و کف آن صداو نم   کیبود. تار یموذ   زیر ی و البته جانورها  یضرور  لیپر از سالح، لباس، طعام، وسا

 

 *** 

 

 انداخت و گفت:  نیزم یباال آورد. خودش را رو  ی رفت و کم ی کشت یواره ی کنار د سیآر

 

 . ستیسه روزه که حال من خوب ن م؟یرس ی پس چرا نم-

 

 گرفت.  س یآب مخلوط کرد و به طرف آر یله کرد. با کم یآورد و درون ظرف   رونی ب لیوسا  نیرا از ب ی اهیگ آتنا

 

 .برهی م  نی* حالت تهوعت رو از بله یرو بخور زنجب نیا ایب-

 

 ظرف را قورت داد، گفت:  اتیمحتو یکه به سخت . پس از آن د یعوق زد، ظرف را از آتنا گرفت و نوش  سیآر

 

 زده بشم؟! ایدر د یچرا فقط من با-

 

 گرفت و گفت:   سیظرف را از دست آر آتنا

 

 گوِشته.  ی تو عیخاطر مابه -
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اش بود را باال آورد و حالش بهتر شد. آتنا که چندشش شده بود از کنار  چه که درون معده تمام آن  بارن یزد و ا ی گریعوق د سیآر

 او دور شد و گفت: 

 

 . یکرد ف یهمه جا رو کث-

 

تنش  رنگش را از  یاقهوه  یمرده کرد. اهورا بلوز چرک   تیرا هدا یکه حاال بهتر شده بود، سکان را از اهورا گرفت و کشت سیآر

که متوجه او شد،    کسیشده بود. ن  ره یبه اهورا خ یرچشمیز نسی. فاد یرا به رخ کش شیبایمند و زدرآورد و عضالت قدرت 

  یرفت و خود را به درون آب انداخت. کم ی کشت یلبه  ی . اهورا رواندازدیب نییرا پا رش رفت و باعث شد س  نسیبه فا یاغرهچشم

 ادامه داد.  ید و به آب تنبه او دست دا یشنا کرد، احساس خوب

 

 اهورا را صدا کرد و گفت:  ا،یشدن آب در  رهیت دن یبا د ا یبعد آستر یکم

 

 . قهیعم  یلیخ نجا یا شهیم اه یباال، آب داره س  ایب گه ید ه یکاف  یه-

 

 در آب زد و گفت:  یچرخ اهورا

 

 .نیطناب رو بنداز-
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 مناسب است. یزدگ  ایدرمان و کاهش در ی برا ل ی*زنجب

 

 .د یخود را باال کش ی انداخت و اهورا به سخت نییاهورا پا ی را برا  یبان طنابنرده  کسین

 

رنگ و آرام بود اما   ی آب ایآب در  شیپ ینگاه کرد. انگار نه انگار که تا لحظات شد ی م ترره یکه هر لحظه ت ا یبه آب در یبا نگران نیسل

کرده بود، درون غالف چرمش گذاشت   دایها پسالح  انیرا که از م ییبایخنجر ز ی بی. فشده بود موج شانیشب و پر یاهیحاال به س 

 و گفت: 

 

 .نیزود باش  نیهمه جمع ش -

 

دور هم جمع    بردی دار به سر مافراد گروه به جز اوشن که در خواب ناز درون اتاقک نم  ی. همه د یدستانش را چند بار به هم کوب و

 نشست و گفت:  نیزم  ی چهارزانو رو یبیشدند. ف

 

 داره؟   یبد  ی شده؟ معن رهیت قدرنی چرا آب ا ی دونی تو م نیسل-

 

شده؛ اما   ادی ز ایعمق در ی عنی شه یم ره یت  ایرنگ آب در ی گفت وقت یطور که آستنداشتم. همون  ییایحال سفر در: من تا به نیسل

 شده مثل آسمون شب...  اه یس  یلیآب خ نینیبی . مد یازش ترس  د ینداره و با یخوب  یمعن  اهیکه آب س  دم یمن از مادربزرگم شن

 

 م؟یبزن  نوس یاستاد سل یبه دفتر راهنما یسر ست ی: بهتر نآتنا
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 یهارنگ و کاغذ  یاکوچک و کم حجم بود با جلد مخمل قهوه   یآورد و دست آتنا داد. دفتر رونیب لیوسا  فی دفتر را از ک رئا

 برسد و شروع به خواندن کرد: یکنون  ت ی. آتنا دفتر را باز کرد، چند برگ به جلو رفت تا به موقعدادی م یخاص ی که بو یکاه

 

آن دو عبور   انیاز م د ی. شما ناچارد یدوقلو باش  یمراقب دو صخره . د یها را باز کنبادبان  ؛ یگشت و هوا طوفان ره ی گاه که آب تو آن -

و در   د یها گوش نسپاربه آن  د،ینکن  بارویز یهابنده یبه فر ی. توجهد یهست را پشت سر بگذار شانن یچه که مابو آن  د یکن

 ...د ینشو رهیشان خچشمان

 

 قورت دادند. آتنا ادامه داد:  ی شان را به سختآب دهان  ی گریپس از د ی کیبه هم نگاه کردند و  همه

 

شد؛  د یگم خواه شه یهم یبرا  ایدر در د ی . اگر آن را دور بزند یندار یگریراه د نیخشمگ  انورد یبعد از آن شما به جز مقابله با در-

  د؛ یشان کن. پنهاند یشمند باش ارز یکرد. مراقب سه نامه  د یچشم باز خواه یآب  یرهیحتما در ساحل جز د یاما اگر با او بجنگ 

 . د یباش  روزی! پکند ی نم رابها را خآب آن  د یمطمئن باش 

 

 انداخت. شد،ی م  دهیدور د ار یبس یکه از فاصله یاپر از ترس به دو صخره  یدفتر را بست و نگاه آتنا

 

 زد: اد یشد. اهورا به خودش آمد و فر دتریشد  ی باد کم وزش 

 

 .د یها رو باز کنبادبان-

 

بادبان وسط، پرچم متحد جهان که به شکل مربع بود   ی را باز کردند. بر رو یرنگ کشت یطوس  دست به کار شده و سه بادبان همه

که نماد آتالزد بود و در وسط   یانقره  د یشده بود برافروخته شد. خورش   دهیآن کش ی و بنفش رو ییطال ، یآب ی و سه رنگ عمود
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را به اطراف منتقل کرد. وزش باد باز هم   ی نور ی واقع  د یخورش  کیزد و مانند   یبرق شتقرار دا ییرنگ طال یرو  ی عنیپرچم، 

درخشش نور آفتاب را    یجلو  ی بزرگ ار یبس اهیگشت و ابر س  ره یت ای سرعت گرفت. آسمان هم به مانند در ی شد و کشت شتریب

کرد.   دنیشروع به بار یناگهان اریسرد شد و باران بس اریکرد. هوا بس م یتقس م یآسمان را به دو ن انه یوحش یاگرفت و صاعقه 

  ی وزش باد به قدر گریدر آب شدند. حاال د ی ترسناک ز یر یهاحفره   جادیباعث ا ایدرشت باران با برخورد به کف در یهاقطره 

 .دادی تکان م نیرا به شدت به طرف  ی مند شده بود که کشتقدرت

 

و   د یکش  ی غیصحنه ج نیا دن ی. آتنا با دردیآتش بگ  یکشت  ییزد و باعث شد بادبادن جلو ی کرد و برق  یغرش  وانه ید  یآذرخش

خاموش کردن آتشِ بادبان اقدام کند و حاال   یگرفته بود برا  میتصم شیپ یاه یکه ثان کسی. ند ی را محکم چسب کس ین یبازو

به او   یاجدا کرد و با خشم چشم غره  کسی آتنا را از ن  ،یب ی. فد یبر سر او کش یاد یشد و فر نیخاطر آتنا معطل شده بود، خشمگ به 

آتش   یرو  یآب باال رفتند و به کمک رئا سطل  یو اهورا از بادبان کنار  کس ینبود. ن ی خاموش شدن آتش کاف یرفت. باران برا

و از منحرف شدن    کردی کنترل م یبه سخت  اسکان ر س یرفته بود. آر  نیکردند. آتش خاموش شد اما بادبان کامال از ب یخال

شد و   یبرود که محکم به آتنا برخورد کرد. عصبان سیآمد. خواست به کمک آر نییاز بادبان پا کسی. نکردی م ی ریجلوگ یکشت

 زد:  اد یفر زد ی صورتش کنار م ی ز رورا ا  سش یخ یکه موها ی در حال

 

 برو کنار... یخوری نم ی چیدست و پا نباش، به درد ه  ی تو  نقدریدختر ا-

 

که    یبود و تنها کس ی و سکان رفت. آتنا بغض کرد و به اطراف نگاه انداخت؛ هر کس مشغول انجام کار  سیبعد به سمت آر و

شد   ری. اشک از چشمانش سرازخوردی نم ی درد   چیرا گفته و او به ه قتیحق کسیمانده بود خودش بود. با خود فکر کرد ن کاریب

مواظب تو   یاز خودشون دفاع کنن و کس توننی آورد: » آتنا! اونا م اد یه . حرف پدرش را ب ردرا پنهان ک شیهاه یاما قطرات باران گر 

شد. با بغض به سمت  مانیسفر پش ن یو از آمدن به ا د ید  دهیفایو ب ف یکرد. او خودش را ترسو و ضع ه ی گر شتر ی. « و بستین

 سرش بست. ترفت و در را پش نییها پارفت؛ در را باز کرد و آرام از پله  چه یدر

 

به او   کسیرا کنترل کند. ن  یکشت توانستی نم ییمندش هم به تنهابا آن دستان قدرت سیبود که آر اد یز یوفان به قدر ط شدت

تعادلش را   یبه سخت  ی بیخورد. ف ید یآب برخورد کرد و تکان شد  ریدر ز یبه شئ سنگ  ینبود. کشت ی کمک کرد اما باز هم کاف

رفت و   یاز کشت ی با چشمان گرد شده به سمت ای. آسترفتد ی شده بود، ن جاد یا ی کشتکه کنار  یحفظ کرد تا درون گرداب کوچک

 زد:  ادیفر
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 سوراخ شده!  یکشت-

 

 هاداد و از آن  ه ی به دست بق ییها. ظرف کردی نفوذ م ی انداخت؛ آب داشت به داخل کشت یکشت  یبه سطح کنار ینگاه اهورا

  یاده ی. باز هم فاختند یری م  ایو به درون در کردند ی ظرف را پر م یها به سخت. آن زند یبر ایرا به در  یخواست که آب درون کشت

سکان را به دست گرفته بودند،   ی که به سخت س یو آر  کسیافراد به جز ن ی. همهشد ی به سرعت پر از آب م  ی نداشت و کف کشت

 زد:  ادیکرد و فر ی ها بودند. رئا سطل آب را خالکردن آب  ی خال یدر حال تالش برا

 

 . میدار  اجیکنه، به کمک احت  داریبره اون اوشن تن لش رو ب یکی-

 

 در تالش کردن مکث کرد و گفت:  یکرد. کم تیدستش را به کمرش زد و از درد کمر شکا نسیفا

 

 ست؟آتنا کجا-

 

از وزش باد نبود.   ی خبر گریآب کمتر شد و د ی رگی ها عبور کرد، تسر آن ی از باال اهیدوباره شروع به کار کرد. کم کم ابر س  و

به   یسکان را رها کرد و نگاه کسی. ند ی کش یانداخت و نفس راحت  ی کشت  سیکف خ  یخودش را رو  نسیاوضاع آرام شد. فا

اش به چانه  یدست کسی. نشد ی غرق م  ی کشت کردند ی نم ی انداخت. اگر کار بود،شده  جادیا یکشت یکه در بدنه  ی شکاف بزرگ

 و گفت:  د یکش

 

 کنه.   میرو ترم یشکستگ  ریاز ز د یبره تو آب، با د یبا یکی-

 

 ها برداشت و گفت: آب   هی دست از تخل اهورا
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 ! ستمیمن که شنا بلد ن-

 

 ...طورن ی: متاسفانه منم همکسین

 

 زد و مشغول کنترل سکان شد. رئا آب دهانش را قورت داد و گفت:  دنیخودش را به نشن سیانداختند؛ آر س یبه آر ینگاه همه

 

 بره...  سیمن برم؟ آر د یاصال چرا با رم،یمن نم-

 

 باال انداخت و گفت:  یاسکان را رها کرد، شانه  سیآر

 

  گه ید یکی  ؟یبهم حمله کنن چ یو موجودات آب ایدر  یوالهایاگه ه ؟یچ رم یچه خبره! اگه برم بم ر یاون ز ستیاصال معلوم ن -

 بره. 

 

 را عقب برد و گفت: اش یبلند مشک ی و موها د یکش  یآه کسین

 

 . رمیخوب خودم م  ی لی... خایوسط در ی به درد نخور آورد یتوئه، من رو با چند تا ترسو ریهمه تقص نایا نس؟ یفا ینیبی م-

 

 با تعجب گفت: یبیف
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 .یش ی غرق م ی اگه بر ؟ یستیشنا بلد ن ی گ یمگه نم-

 

 .میش ی بره، اگه نرم همه با هم غرق م ستیحاضر ن ی کس ینیبی خب مگه نم-

 

 را محکم گرفت و گفت:  کسیرا گرد کرد، دست ن  اش ی آب یهاچشم  نسیفا

 

 که شنا بلده بره...  یکی! کنمینه برادر لطفا نرو خواهش م -

 

 بود، گفت:  لیکه در حال گشتن در وسا  یبیف

 

 . تونمی من م رمیخودم م-

 

 ! یدختر  هی : اما تو اهورا

 

کرد.   ی به خودش تلق نیحرف اهورا را توه نیبه اهورا انداخت. ا یو سوال نیخشمگ  یجو برداشت و نگاهودست از جست   یبیف

 دستش را مشت کرد و گفت: 

 

لباست رو در   ی فقط بلد  ؟یخوری م  یبه چه درد  ؟ یجرات و قدرت دارم اما تو چ شتر یب ایکه از بعض  ینیبی من دخترم اما م-

و شروع به شنا   یزد  رجه یداخل آب ش  شیساعت پ  هی  م ید ینبود که ما د ادت ی! اصال هم ینشون بد  هی و عضالتت رو به بق یاریب

 ترسو...!   یگو. دروغ یکرد
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بودند، با   دهیبه اهورا نگاه کردند. اهورا که تازه متوجه اشتباهش شده بود و فراموش کرده بود که همه شنا کردنش را د همه

. اهورا با  دند ی دی بار بود که ترس اهورا را م نیاول نیرا فراموش کرده بودند. ا نیهم ا ه یبق یانداخت. حت نییسرش را پا یشرمندگ

 و گفت:  د یبه سرش کش یدست  یشرمندگ

 

چه خبره!   ای در  ری ز ستیبود! معلوم ن یجورچه  ایوضع در شیپ قه یکه تا چند دق نید یشما د  یخب من... راستش... خب همه-

 ... هی و چه شکل  هی چ می دونی نم یاسم برده که ما حت  انورد یبه نام در  یزیاز چ  نوس یسل ی مخصوصا وقت

 

را کنار گذاشت و    یو چکش  نیپوالد خ یبزرگ، چند م یشد. تخته   لیزد و دوباره مشغولِ گشتن در وسا  یتنها پوزخند   یبیف

.  د یخط و نشان کش س یرئا، اهورا و آر یبا نگاهش برا یب ی. فکردند ی نگاه م  گریدبه هم  ی آب شد. همه با نگران ر یرفتن به ز یآماده 

به درون آب   خواستی . ماندازدیاو ب یآب رفت تخته و چکش را برا  ر یز ی خواست وقت کسینگذاشت و از    بشیرا در ج هاخیم

آمد. چند لحظه مکث کرد و بعد    رونی باز شد و اوشن ب  ی ادیز یبا سر و صدا نیریاتاقک ز یچه ی مانع شد؛ در ییبپرد که صدا

 گفت: 

 

 ... دمیرو انجام م کارنیمن ا سایوا سایوا-

 

 شد و گفت:  ی عصبان ی بیکردند، ف دن یشروع به خند  همه

 

 تره... ساکت! حداقل از شما شجاع -

 

 رو به اوشن کرد و ادامه داد: بعد 

 

 آب؟   ریز ی بر یخوای م  ، یسیپا وا یرو  ی تونی تو نم-
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 ...هاخیم-

 

 اشاره کرد و گفت: ایرا به دست اوشن داد و به طرف در هاخیم  د یبا ترد ی بیبه او نگاه کردند. ف یاعتمادی با شک و ب  همه

 

 ؟ یتو شنا بلد -

 

 کرد و گفت: یاباز سکسکه  اوشن

 

 کار رو خوب بلدم! ه ی ن یفقط ا-

 

 به او زد و گفت: یمحکم ی گردنکرد. رئا پس  دنیبعد خودش شروع به خند  و

 

 بخور.  یدرد   هی خب پس به -

 

دادند و منتظر اوشن   ه یتک  یکشت  یآب رفت. همه به کناره  ریزد و به ز رجهیش  ایبرداشت و به درون در دن یدست از خند  اوشن

ابتدا تخته و سپس چکش را درون   کسی عالمت داد. ن کس یآورد و به ن رون یتا باالخره دستش را ب  د یطول کش هیشدند. چند ثان

آب رفت. به   ر یبه ز و آن را حبس کرد و  د ی کش  یقی آورد. نفس عم رون یها را گرفت و سپس سرش را از آب ب آب انداخت؛ اوشن آن 

به   یکند. شکستگ  دایشده بود را پ جادی ا یکشت  یبدنه  ی که رو یتوانست چشمانش را درون آب باز نگه دارد و سوراخ یسخت

را آورد و با دهان آن  رونیب  بشیاز ج یخی. مشترا نگه داگذاشت و با آرنج آن  یشکستگ  ی کف دست بود. تخته را رو ک ی یاندازه

کامال داخل رفت، اوشن    خیم ی در چوب جا گرفت؛ وقت ی به سخت خیرا زد. م خیم ن یکرد و اول زانیم   یکشت  یگرفت، تخته را رو 

را در   هاخ یم مامرا زد، چند بار کارش را تکرار کرد تا ت ی بعد  خیآب برگشت. م  ریگرفت و دوباره به ز ی آب رفت و نفس   یباال عیسر
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که مطمئن شد خواست باال برود که   یشدن کشت  م ی. از ترمکردینفوذ نم ی آب به داخل کشت گری و حاال د د یناسب کوبم یجا

قدر مات آن نور شد که نفس کم  . آن آمد یم  رونیب  ایکف در یهاسبز رنگ از درون سنگ ینظرش را جلب کرد؛ انگار نور یزیچ

  یرو   یآب گر ید دند یدی که م ه ی. بقد یکش اد یآب فر ر یپر از آب شد. دست و پا زد و ز اش ه یبجنبد ر ش آورد و تا خواست به خود

شدند   رهیاز خودش نبود! به آب خ یکردند که اوشن کارش را درست انجام داده اما هنوز خبر  دایپ نانیاطم د،یآی نم یسطح کشت

به داخل آب   یاوشن در حال غرق شدن است و فور که  د یآمد فهمیآب م  ی که رو ییهاحباب دنیو منتظر ماندند. اهورا با د 

باال آمدند. اوشن شروع به   هی و بق  یبانِ طنابو او را از آب گرفت. به کمک نرده   د یکه دست اوشن را کش د یطول نکش یاه ی. ثاند یپر

.  نند یاحمق و تنبل بب یاز شاهزاده  اشجاعت ر نیشده بودند؛ توقع نداشتند ا رهیگرفت. همه با تعجب به او خ ی سرفه کرد و نفس

 گفت:  یبا نگران  نیسفرانش را جلب کرده بود. سلنظر هم  یاو کارش را درست انجام داده بود و حاال کم

 

 ؟ ی موند  ریشد که اون ز  یچ  ؟یتو خوب-

 

نوازش کرد   یکه قرمز شده بود را کم  اش یاصورتش کنار زد و چشمان قهوه  یرنگش را از رو  یاقهوه ی کرد، موها یاسرفه  اوشن

 و گفت: 

 

 افتاده بود! محو اون شده بودم... ایها به داخل درنور سبز بود! انگار از آسمان هیجا اون -

 

 سر داد و گفت:  یاخنده رئا

 

 ...یتو فقط نفس کم آورد  ؛یداستان بساز  ستیاما الزم ن ی رو نجات داد یدرسته که کشت-

 

 .. .دمیمزخرف نگو من د-
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  نم یازت بب یبازو مسخره   یو تنبل  یکاراگه بازم کم  شهی نم ل یدل نی . اوشن از کارت خوشم اومد اما انیبحث نکن ه ی: کافیبیف

 . یجمع کن  شتری. بهتره حواست رو باینندازمت تو در

 

 : د یبه او انداخت و پرس  ی. اوشن نگاهختیری کز کرده بود و اشک م یانشده بودند. آتنا گوشه  سیخ  لیاتاقک و وسا بختانهخوش 

 

 ؟ یشده آت یچ-

 

 گفت:   هی و با گر  د یرا باال کش اش ی نیب آتنا

 

 برگردم شاهزاده... خوامی من م -

 

 و گفت:  د یبلندتر از قبل شده بودند کش یکه حاال کم  شیهاش یبه ر یزد، دست  یپوزخند تلخ  اوشن

 

 نق نزن.   قدرن یا خوابمی ... من مالیخی ب ی ه خوان؟ی تو رو هم نم-

 

 ؟ یچرا همش خواب-

 

 ساکت شو!-

 

 ب گفت:لـ  ر یز ت یجمع کرد و با مظلوم شتر یخودش را ب آتنا
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 باشه...-

 

 و به استراحت پرداختند. دند یکش یگروه نفس راحت  ، یکشت ی رو

 

 *** 

 

 برادرش گذاشت و گفت:  ی بازو یو سرش را رو د یدراز کش کسی کنار ن نسیشب بود. فا مهین

 

 ؟ یبرادر با من قهر-

 

در آسمان نظرش را جلب    ییبای* زیشد و صورت فلک رهینگفت. به آسمان خ یز یانداخت و چ نسیبه فا یچپنگاه چپ  کسین

  نیدختر با انگشتش به سمت زم  دختر را به وجود آورده بودند و انگار  کیاز ستارگان درشت و درخشان که شکل  یکرد. گروه 

 کرد و گفت:  نسی رو به فا کس ی. نکردی اشاره م

 

 بودمش! ده یتا حاال ند  ه؟ یچ یصورت فلک نیاسم ا ی دونی م-

 

 زد و جواب داد:   ی لبخند  ست، یبرادرش با او قهر ن نکه یاز ا یراض نسیفا

 

 کرده بود!  ف یتوص ن یکه سل هیهمون شکل قای. دقشهیم ده ید بارک ی هر هجده سال  گه یم نیآتناست. سل یِاون صورت فلک-
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 شد و گفت:  ره یدوباره به آسمان خ کسین

 

 آتنا؟! -

 

  یشده و پدرش اسمش رو از رو  ده یآسمون د ی تو  یصورت فلک نیاومده، ا  ایبه دن ی وقت گه یخودمون م ی آتنا یبله برادر. حت-

 گرفته.   یصورت فلک  نیا

 

  کسیزده بود و حتما دل آن دختر را شکسته بود. ن ادیسر آتنا فر یافتاد وقت  شیاعت پچند س  ادینام آتنا به  دنیبا شن کسین

که به   یگری د ی که به صورت فلک  یآتنا را ناراحت کرده بود احساس غم کرد. در حال نکهیاما ناگهان از ا شد ی م یکمتر احساسات

 گفت: کرد، ی شکل عقرب بود نگاه م

 

 پس امروز تولد آتناست آره؟ -

 

-... 

 

 نس؟ یآره فا-

 

  ی رو یاـه بوسـ کس یرفته بود. ن قیعم  ی به خواب نسیانداخت. فا ی. سرش را بلند کرد و به او نگاهد یاز خواهرش نشن یجواب

 زد و خودش هم به خواب رفت.  یگذاشت، لبخند  نسیفا یی طال-یاقهوه  یموها
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 است.شده  یگذارو نام  یمانندساز یاژه یبه شکل و ین یزم دگاه یها است که از داز ستاره  یاه یگردا: یآسمان کر یپ ای ی*صورت فلک

 

بود، به    نیآتنا که به شدت غمگ  دنی رفت. با د نییها پااتاقک را باز کرد و از پله  یچه یشده بود، آرام در خوابی که ب ایآستر

 به اوشن انداخت و گفت:  ینگاه ای. آسترد یاوشن از خواب پر ،یکف کشت  ژی و ق  ژی ق یطرفش رفت و کنارش نشست. با صدا

 

 بود!  نیکارت قابل تحس-

 

 و گفت:  د یکش یاازه یسرش را خاراند و خم اوشن

 

 کنه؟   نیکه تحس ه یک  یآره! ول -

 

 . یتو بود و تو اول از همه خودت رو نجات داد   یفه ی وظ ن ی. ایداشته باش   نیتوقع تشکر و تحس د ینبا-

 

 شد و گفت:  نیبا او داشتند غمگ  هی که بق یآوردن رفتار ادیبه فکر رفت. با به  ینگفت و کم یزیچ اوشن

 

 خودم رو بهشون ثابت کنم؟  د ی! چرا باذارنی ام اونا به من احترام نممن شاهزاده -
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 را در دست گرفت و گفت:  اش یی طال اریبافته شده و بس ی موها یانتها ایآستر

 

با رفتار   د یما. تو با یه ی مثل بق ی سرباز ه ی. تو االن شهیثابت نم  یزیمن رو شاهزاده بدونن چ د یام و باحرف که من شاهزاده  نیبا ا-

توقع   د ینبا ،ی که خودت، خودت رو قبول نداشته باش  ی اوشن تا وقت نی نه با حرف... بب  یاشاهزاده  هی که   ینشون بد  تت یو شخص

 قانونه.   هی  نیا رن؛یتو رو بپذ  ه یکه بق   یداشته باش 

 

 کرد و ادامه داد:  سی خ یسرخش را که خشک شده بود، کم یهابلـ ایآستر

 

همه اون رفتار رو باهات  ی وقت مادرت جلواون  ، یواقع  یزاده اشراف ک یمثل  قای دق  یکرد ی اگه عاقالنه رفتار م ،یاتو شاهزاده -

و قبولت داشتن. تو   گذاشتنی ام، بهت احترام م شاهزاده  ه یکه من  یمتذکر بش ی تو هر بار بخوا که ن یهم بدون ا هی و بق کرد ینم

و ادن    یکردن بود تیدر طول سفر در حال شکا ، ینگرفت ادی ی د یمف  ز یچ چیه ، یبود دنیمدام درحال نوش  ، یبارها اشتباه کرد 

  ییکارها و رفتارها ن یهمچ ی قیال ی. کدوم شاهزاده یکنی کل م کل  ه ی! حاال هم که فقط با بقیاون طوفان انداخت یرو تو   گناهیب

  نیا نیمردها نتونستن بکنن؛ پس بب ه یکه بق  ی. کاریداد  نجات رو شجاعانه  یکشت  ؛یکار بزرگ کرد  هی تو امروز   کنه؟ی رو م 

خب سکوت کن و با عملت خالفش رو ثابت   ندازن؟ی م  کهیو ت کننی رو ادامه بده. تو رو مسخره م نی بود هم یحرکت شروع خوب 

 کن.

 

تلف کرده بود و چرا از مادرش   هودهیب یبود. چرا تمام عمرش را با کارها ح یصح ایآستر یهاباز هم به فکر رفت. تمام حرف  اوشن

تا  شد ی م ی واقع  یشاهزاده  کی د ی. باگرفتی م اد یافراد بلد بودند را   ه یه بقهر چه ک د ینگرفته بود؟ با اد یشاهانه رفتار کردن را 

  ق یعم یفکرها دوباره به خواب نیبا هم رند؟یپذ ی که با ادن کرد او را م یاما چگونه؟! اصال گروه بعد از کار  کند، مادرش به او افتخار 

 رفت.

 

 تنها ماند. اش ی خوابیبا ب  ای. باز هم آسترد یگذاشت و خواب ایآستر  یشانه  یسرش را رو  ی حرف چیهم بدون ه آتنا

 

 *** 
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پس از   ی کیافراد را  ییایپرندگان در ی بود. صدا  بایآرام و ز ای. درشد ی م ی ابر ی و گاه ی آفتاب یبود. آسمان گاه  ییبایز صبح

در جمع   د ی اوشن هم با ترد یآماده کردند. حاال حت یاشدند و صبحانه  دار یافراد ب ی. کم کم همه کرد ی م دار یاز خواب ب یگرید

واکنش   خواستی . اوشن م زدند ی به او م یدارش ین یهامتلک  یو گاه داشتند ی س دست از سرش برنمی حاضر شده بود، اما رئا و آر

و خنده بودند؛ تنها  ی نگفت. همه مشغول خوردن و شوخ یز یخاموش شد و چ ایآوردن سخنان آستر  ادیبا به  ینشان دهد ول

کند، اما غرورش اجازه   یعذرخواه خواستی م د یشا کرد؛ ی به آتنا نگاه م یچشم ریز  یگاه کسیاوشن و آتنا ساکت بودند. ن

را   یه چگونه کشت ک  کردند ی فکر م ن ی. همه به اشدند ی م  کیدوقلو نزد یهادختر بچه عذر بخواهد. کم کم به صخره  ک یاز  دادینم

که تصور   ه دوقلو از آنچ یها. صخره ند یبب ی بیآس  ی کشت نکه یدو صخره عبور کند بدون ا نیا ن یکنند که از ب م یتنظ  یطور

بودند که   کیجا خوش کرده بودند و آنقدر به هم نزد ایکه در وسط در لی طو ی. دو صخره د یرس ی مرموزتر به نظر م کردند ی م

طاق   کیرنگ بودند و از باال توسط  یخاکستر واریبه دو د ه یشب شتریکه ب  ییهاجا بود. صخره  یکشت  کی  یها تنها براآن  نیماب

را که   شیامان قهوه . رئا چشدند یرس ی جا مکم بود و احتماال تا غروب به آن   اریبس ی. سرعت کشتدند به هم متصل شده بو یسنگ 

 نشست و گفت:  نیها گرفت و کنار سلاز صخره  شد،ی م  دهیتر هم ددر نور روشن

 

 منتظر ماست؟  ی اونا چ نیب یکنی فکر م -

 

 رئا تمرکزش را از دست داد و گفت:  یصدا  دنیبا شن  اورد،یرا با تمرکزش به حرکت درب یامانده بود تا کاسه  گر ید ی که کم نیسل

 

 ؟ ی گفت یز یمونده بود... تو چ گه ید کم یرئا! فقط -

 

 به کاسه انداخت و گفت:  یبا تعجب نگاه رئا

 

 ! یچی... هـیه-
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کرد و   زیرا تم رش یشمش کسی. نگذاشتی سرش مباز هم در حال کل کل کردن با برادرش بود و مدام سر به   نس یفا ترطرف آن

 روشن خواهرش زل زد و گفت:  یِ در غالفش گذاشت. در چشمان آب

 

 .زنمتی نشو وگرنه م   لهیپ قدرن یا نسیفا-

 

 و گفت:  د یبرادرش را کش ی آرام موها نسیفا

 

 بزن.  ایب-

 

مشغول  دوباره   د یکه کش  یشد و بعد از نفس عصب الیخی به دنبال او بدود اما ب خواستی م کسی. نختیجا گراز آن  ع یسر و

 شد. رش یشمش

 

 

 

 

 

دو    یورود  یروبرو  قای دق  ایآستر قی دق یهای ریگبعد از اندازه  ی. کشترفتی کم کم داشت به خواب م  د یغروب بود؛ خورش  کینزد

به داخل   جی دو صخره قرار گرفت و به تدر نیماب ی . کشتند ینب بیتر کرد تا آس را کم  یسرعت کشت  سیصخره قرار گرفته بود. آر

که کامال به داخل   ی . کشتکردی م جادی را ا  یند یناخوشا یو صدا  کردی م دایتماس پ هاخره ص  یوارهیبا د یکشت  یواره ی رفت. د

که  انداخت. چشمش  یرفت و به آب نگاه  یکشت  یی به قسمت جلو سی آورتر کرد. آرها فضا را رعبسقف صخره  ر یز یِ کیرفت تار

نم به   یو بو  کرد ی ناک، مدام چکه منم یِبرگشت. سقفِ سنگ  هی افتاد، بدنش مورمور شد و کنار بق هاق یقا یشکسته  یهابه تکه 

از   یتا لرز ناش  د یکش شیهابه شانه  یدست  نیبود. سل با یز اریبس یینوا  د؛یشان رس به گوش   یفیآواز ضع یبود. صدا ادیشدت ز

 به اطراف انداخت و گفت:   یببرد. نگاه نیترسش را از ب
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 بوده؟!  هارنیس  بارو، یز یهابنده یاز فر نوس ینکنه منظور سل ها؟رن یس -

 

 تبرش را آماده کرد و گفت: اهورا

 

 گه؟ ید ه ی* چرنیس -

 

! اونا خطرناکن و مردها رو اغوا  یماه یتنه نییانسان و پا یهستن با باالتنه  ییبارو ی! اونا دختران زییایدر ان ی: همون پرنیسل

 . میتا عبور کن ن یریهاتون رو بگ گوش  ن،ی. به آوازشون گوش ند کننی م

 

  یکیتار نی ا انیبه پا گرید ی زیفشار دادند تا آواز را نشنوند. چ شانیهاگوش   یرا محکم رو  شانیهادست  د یمردها با ترد   یهمه

.  اندازدیب ییا یدر  انیبه آن پر یزن برهنه بود. کنجکاو شد که نگاه کی  یه یانگار سا د؛ ید وار ید ی رو  یاه یسا س ینمانده بود که آر

را باور   د یدی چه که مرفت. آن  یکشت  یبرداشت و به جلو شیهاگوش  یرا از رو  شیهاکرد، آرام دست تفاده از غفلت افراد گروه اس 

که در    یبلند مشک اریبس ی برهنه با موها یچشمانش بود. دختر  یها آمده بود جلو از آسمان یی که گو  بایز  اریبس ی! دختر کردینم

رنگ   یلین  یله یمثل دو ت شیها. چشمکرد ی را زمزمه م ی آواز اش بندهی و فر خ سر اریبس یهابهوا و در اطرافش معلق بود، با لـ

زد و باعث   ی. لبخند شد ی م ده یآواز شن یاما همچنان صدا  را بست شیهابلـ  سیآر دنی. با دد یدرخشی م دش یبود و پوست سف

  سیدراز کرد و دوباره آواز خواند. آر سیرا به سمت آر فش یشود. دستان ظر ده یتر دتر و سرخ اش، برجستهبرجسته  یهاشد گونه 

کرد. ناگهان پوست   س یآر یره یت یاپر از شرارت به چشمان قهوه  ی خم شد و دستان گرم دخترک را گرفت. دختر نگاه یکم

کبود شد و   شیهابچشمانش را گرفت. لـ  ید یسف یرنگ شد و حت یادختر به رنگ گچ شد. چشمانش کامال سورمه  د یسف

 .د یب کشرا به داخل آ  س یآر ع یسر یل یشده بود. دخترک خ ریبه خودش آمد که د ی وقت سیزد. آر رون ی ب ششین یهادندان
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 Siren: رنی*س 

 

 یی ایدر  ی پر ای رنیس 

 

 دارد.  یبه ماه هی شب یو دم  بای زن ز کیبه شکل  یااست که سر و تنه  یآبز  یاموجود افسانه   کیدر فرهنگ عامه،   ییایدر  یپر

 

آورد،   رونیرا ب رش یشمش کسی. ند یدو یکشت   یو به طرف جلو  د یکش ی غیج نسیکه افتاده بود، شدند. فا یتازه متوجه اتفاق  ه یبق

بود انداخت.   رنیکه در حال مقابله با س  س یبه آر یو به اهورا گفت که دستش را محکم نگه دارد. نگاه ستادیا ی کشت یلبه  ی رو

اول را زد   یضربه  کسیزد و کمک خواست. ن  یادیفر س یرا نجات دهد. آر س یبزند و آر ضربه  یکرد تمرکز کند تا به درست یسع

را از پا در   رن یس  بارن یرا زد و ا ی بعد  یضربه  کس یآب رفت. ن  ریو به ز د یچیاز درد به خود پ سیرا خراش داد. آر سیرآ  یو بازو 

هجوم   سیشدند و به طرف آر یخواهرشان وحش یجنازه  دنید  باوجود داشتند که  گرید  رنیکار نبود؛ دو س  انیپا ن یآورد، اما ا

 زد:  ادیبرگشت و رو به رئا فر  یبه کشت کسیبردند. ن

 

 رو گرفتن!   س یآب، اونا آر ریز  یبر د یبا-

 

  رنیآب، دو س   ر یزد. ز رجهیرا برداشت و به درون آب ش  زش یت یهااز سالح  یکی ی معطلترسش را کنار گذاشت و بدون   بارنیا رئا

زد و دوباره آواز سر داد   ی رئا لبخند  دنیبا د هارن یاز س  ی کیشان ببرند. گاهداشتند او را به منزل  یرا نگه داشته بودند و سع سیآر

 شد. اش ی رنگ او انداخت و سپس غرق چشمان عسل ی صورت یهاببه لـ  یتا رئا را هم اغوا کند. رئا نگاه 

 

در    یسع نکهیبدون ا بارنیبود جلو آمد و ا بایز اریکه او هم بس گر ید رنیتکان داد و به خودش آمد. س  ن یسرش را به طرف عیسر

رئا را بشکافد. رئا دست راستش را باال برد تا   ینهیبلندش سـ  اریبس یهاکرد با ناخن ی شکل داد و سع  رییرئا داشته باشد، تغ بیفر
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رون ساعد رئا فرو برد. رئا اما  را د شیهادستش را گرفت و ناخن  رنیرا از پا در آورد اما س  ی وحش رنی س  شکوچک  اریبس یبا چاقو

فرو کرد. خون قرمز رنگ رئا با خون   رنیرا درون شکم س  ی گرید ی دهد و با دست چپش چاقو بیتوانسته بود او را فر  ی به راحت

  رن یشد. رئا س  ه یسطح آب نشاند که باعث تعجب و وحشت بق ی رو ار   یبه ارغوان ه یشب ی بیمخلوط شد و رنگ عج رن یبنفش س 

را    ششین یهاآب زد و دهانش را باز کرد و دندان  ری کر کننده ز یغیآخر رفت. دخترک ج رن یجان را رها کرد و به سراغ س  مهین

گردن رئا حلقه کرد. رئا   دور  اخارج کرد و به سراغ رئا رفت. دستش ر سی آر یرنگش را از بازو  یصدف  ز یت یها. ناخند یبه رخ کش

نگران   اریو رئا بس  سیآر  ریتاخ ن یو دهانش نفوذ کرد.افراد از ا ی نیبکشد، آب به درون ب یکرد و تا خواست نفس یاحساس خفگ 

از   یگریپس از د یکیها باعث شد داستان  نیآوردن ا اد یبودند و به   دهیشن ی ترسناک یهاداستان هارن یها درمورد س شدند. آن

  رجهیو به درون آب ش  د یکش رون یتحملش تمام شد و بدون مکث خنجرش را از غالف ب  یبیشوند. ف د یآن دو نفر نا ام  ازگشتب

به دام افتاده    ی کرد و به طرف رئا که در چنگال دخترک وحش  شتریسرعتش را ب رن، یو آن دو س  سی آر جانی بدن ب دنیزد. با د

  ینه یحرکت خنجرش را درون س  کیرا از رئا جدا کرد و با  رن یبود. س   ترده یو ورز  ترگ ها بزرآن   یاز هر دو ی بیف کل یبود رفت. ه

تف کرد    رونیرا که درون دهانش رفته بود، به ب شیاقهوه   یاز موها یاآب برد. دسته  ی و به رو د یفرو کرد. دست رئا را کش رنیس 

 زد:  ادیو فر 

 

 ... شهیاالن خفه م رهیاون ز س یکمک کن. آر  ایاهورا ب-

 

آب رفت و   ری رئا را باال آورد. اهورا ز هیبه کمک بق  ی بیزد. ف  رجهیانداخت و در آب ش  ی کف کشت ی به سرعت تبرش را رو اهورا

برگشتند. رئا وضع   یآب آورد. هر دو به کشت یبغل گرفت و باال خت،یری خون م شیشده و از هر دو بازو هوش یرا که ب سیآر

گذاشت   سیگردن آر  یهمچنان در خواب بود. آتنا جلو آمد و انگشتش را رو  س یاما آر د چند سرفه به هوش آم داشت و با  یبهتر

را شروع   یو تنفس مصنوع  یفشار داد و ماساژ قبل   سیآر ینه ـ یس  یکرد. کف هر دو دستش را رو دایرا پ فشی ضع اریو نبض بس

که در   ی با وجود احساس درد ی. رئا حتد ی بهوش آمد و از درد نال یترسناک یهابا سرفه  س یتا باالخره آر د یطول کش یقی کرد. دقا

 گفت: س یبرنداشت و رو به آر شیهادست از متلک  کرد،ی ساعد و گردنش حس م 

 

 ! گهید  نهیچرون همآدم چشم  یسزا-
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  یها. آتنا با مرهمداشتی دست از طعنه زدن برنم  گاهچ یداشت و ه  یزبان تند و تلخ  شه یبه او رفت. رئا هم یاچشم غره  یبیف

داشت، تب   ی ادیدرد ز  سیبه او خوراند. آر ش یدرد گلو  یبرا  ینوش را پانسمان کرد و دم س یآر یساز خودش هر دو بازو دست

 کند. دایبردند تا حالش بهبود پ ینیرزمی . او را به اتاقک زبردی کرده بود و هنوز در شوک به سر م

 

 *** 

 

را گرفته بود و هر کدام از افراد   یسرتاسر کشت ینینحس گذشته بودند. بغض و سنگ  ی دوقلو یهاکه از صخره  شد ی م یساعت چند 

  یبود، چشمان طوس  ده یکه د ییهاآوردن صحنه  اد یشده بود و با به  رهی خ ایبه در ی بیقرار داده بود. ف  ریتحت تاث  یگروه را به نحو 

با   گری د بارک یو اعتقاد داشت اگر  کرد ی م تیهم فشار داد. رئا مدام از درد دستش شکا ی را رو شیهارنگش را بست و پلک 

و مراقب بود که مبادا در   گرفتی را م  سی . آتنا در اتاقک مدام تب آرماند ی نم یها باقاز آن  یزیروبرو شوند، چ یاتفاق  نیهمچ

 برد.ی از همه جا در خواب به سر م خبری خواب تشنج کند و اوشن ب

 

  رهیخ ایکلمه به در  کی ی ! او بدون گفتن حتسیهمه به خودشان آمده بودند جز آر بایروز از آن اتفاق گذشته بود و تقر ک یحدود 

  ی کشت ی در جلو  نی. سلآمد ی هم در نم شی صدا یمردم آزار نبود؛ حت س یاز آر ی خبر گر یشده بود و چشمانش پر از بغض بود. د

که با   اش یمی به گردنبند قد  ی نشود. دست س یصورتش را برگرداند تا خ ، یبه سمت کشت ی بزرگ اریبود و با آمدن موج بس ستادهیا

 و با خود زمزمه کرد:  د یمختلف مثل گرگ، عقاب، سگ و... ساخته شده بود کش  واناتیکوچک ح یهااستخوان

 

 ! انورد؟یدر-

 

 را محکم بست و گفت:  شیبود، موها دهیرا شن شیهازمزمه  ایکه گو   یبیف

 

 ه؟ یبه نظر تو اون چ-
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 زد و جواب داد: ی لبخند  نیسل

 

 ...ایدر حال َسفره!  شهی باشه که هم ا یدر ی آدم سرگردان تو ه ی د ی! شادونمینم-

 

 کوسه؟  ه ی ای-

 

 !کریپنهنگ غول  ه ی دمیشا ا یو -

 

 و گفت:  د یکش یانفس کالفه  یبی ها آمد. فبه سمت آن یگر یموج بلند د و

 

 ...میبهتره هر لحظه آماده باش -

 

 رسا گفت: یرو به افراد با صدا و

 

ها باش. پسرا شما ... آتنا مراقب دفتر و نامه نیهاتون رو آماده کن. همه سالح مینش ر یگقبل غافل یتا مثل دفعه  نیهمه آماده باش -

 ... ایبه خودت ب گهید  س یآر ی . هنیهم آماده باش 

 

 داخت و ادامه داد: به اطراف ان ینگاه

 

 .می کنی معطل م  میدار  یلیکن خ  ادیرو ز یبرو اون احمق رو صدا کن. اهورا لطفا سرعت کشت نسیاوشن کجاست؟ فا-
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 و گفت:  د یرا چند بار به هم کوب شیهادست

 

 .نیزود باش  االی-

 

  ف یها و دفتر را در ک. آتنا نامه ردیاز کار را بگ  یاکرد گوشه   یافراد گروه سع دن یدست به کار شدند. اوشن هم باال آمد و با د همه

از خون   زیبرادرش را ن  ریو کمانش را آماده کرد و شمش ر یت نس یکرد. فا  یرنگش مخف  یالباس بلند قهوه  ری گذاشت و ز  یکوچک

  ش یبرا غیکه تنها سه ت  ایلباسش آماده کرد. آستر  ریکوچکش را ز یهابه سمتش پرتاب کرد و سالح  را پاک کرد. رئا تبر اهورا 

 کرد.  دایپ نانیها اطممانده بود، از سالم بودن آن یباق

 

با   د یچگونه با وان؟یح ایاست؟ اصال انسان است  یچه شکل ست؟یچ ای  ستیک دانستند ی بودند که نم  یانورد یدر انتظار در یهمگ 

 آن مبارزه کننده؟! 

 

با شدت به آن   ر یمس ر ییو قبل از تغ د یبه آن رس  ع یکه داشت سر یبا سرعت یشد. کشت انیآب نما ان یم ی کوچک یدور صخره  از

  انیحبس کرده بودند، با نما شاننهیکه در سـ ییهابه آن سنگ نداشت. نفس  یاحساس خوب یبرخورد کرد و متوقف شد. کس

شده   جادیآن سنگ ا  یدرخشان رو اریدادند. دو نور زرد رنگ بس رون یرنگ، با وحشت ب   اهیسنگ س  ی شکل رو هر یشدن دو نور دا

 زد:  ادیماجرا را درک کرد و فر  عی سر یلیخ ا یبود. آستر

 

 هاشه؟اون چشم -

 

 پشت سر او اهورا داد زد:  و

 



 بقا مرگ دوباره 

143 
 

 ! ــانوردیدر-

 

 یپااختاپوِس هشت کی شد و چشم افراد را زد. او  شتریب شیهاآمد. نور چشم  رونیخورد و نصف آن از آب ب ی تکان اهیس  سنگ

از   ی کی انوردیدفاع شدند. در یزدند و آماده  ی ادیفر یبود. همگ  نیخشمگ  اریشده و بس داریبود که حاال از خواب ب الجثهمیعظ

او زد اما تنها خراش  یبه پا یاخورد. اهورا با تبرش ضربه  ی از وسط ترک ی آورد. کشت رود ف یکشت ی را باال برد و رو شیپاها

  نکهیو کمانش را آماده کرد اما قبل از ا ر ی ت نسیاهورا را به درون آب پرتاب کرد. فا گرش ید یشد و با پا جاد یآن ا ی رو یکوچک

موجود   یبا همهمه  نسیفا  غیج یانداخته شد و صدا ایدربه داخل   انورد یدر ی زخم یرا بزند، توسط همان پا ر یفرصت کند ت

که توسط   یرنگ  یاگرفت و با نور نقره   انوردیرا به طرف چشمان در فشی ظر یهاو دست د یکش  ینفس نیشد. سل ختهیآم

  یبه پا کنندهفلج   غی ت ک یاز فرصت استفاده کرد و  ایشد. آستر انوردی در ِدیاختالل در د  جادیکرده بود، باعث ا جادیانگشتانش ا

از   ی کی انوردیرا بزند که در ی سوزن بعد  خواستی . مردیرا بگ   ایترسناک او سراسر در یزد و باعث شد نعره  کریپاختاپوس غول

و به   د یکش  رونیب ی ته کشت  لِیوسا ان یرا از م  یبزرگ یزه یانداخت. اوشن ن ایو او را هم درون در چاند ی پ ایرا دور کمر آستر شیپاها

را به   یینها  یو ضربه   د یچیاز چشمانش فرو رفت و نورش خاموش شد. از درد به خود پ یک یدر   زهیپرتاب کرد. ن  پوس سمت اختا

  ی عمود یااز قطعه  کسیآب رفت. تنها آتنا و ن  ریبود به ز یچه که در کشتآن  یکرد. همه  م یزد و آن را به دو قسمت تقس یکشت

 تیشده بودند و چون شنا بلد نبودند، نها زان یآو خورد،ی بود و تکان نم ستاده یا اکنها بود و س از بادبان یکیکه احتماال چوب 

 تا غرق نشوند. کردند ی شان را م تالش 

 

 بلند گفت:  ی کرد. با صدا کی و او را به خودش نزد چاند ی خودش را به آتنا رساند. دستش را دور کمر آتنا پ کسین

 

 . ریآتنا من رو محکم بگ -

 

 کرد و موج همه را با خودش برد.  جادیا یمیعظ ار یخورد و موج بس یگر یتکان د  انوردیتا در  د ینکش یطول

 

 *** 
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زود   یلی. خشد ی م  دهیرنگ از دور د ی آب یبود و تنها نور  ک یآب بهوش آمد. همه جا تار یشناور رو   یاتخته  یرو  یی به تنها آتنا

 ابتدا آرام گفت: هی شد و با گر ریسراز شیهاترس به سراغش آمد. بغض کرد و سپس اشک 

 

 ست؟ ین یکس  ن؟ییکجا-

 

کرد و    هیگر  شتر یچه که گذشته بود، بآوردن آن  اد یانداخت و با به   یبکشد. به اطراف نگاه ادیبلند فر  یبا صدا د یترس ی م ایگو

 زد:  ادیفر

 

 ...ــکسی! نن؟یی... شاهزاده... کجای... آستنیسل-

 

ها باشد پنهان دهیاز همان از د یکیباشد! نکند  یاهم کوسه  د یشا ایاست  انوردی. با خود گفت حتما همان درد یاز دور د یاهیسا

 و با ترس آرام گفت:  د یفکر تنش لرز  نیکه به سراغش آمده! با ا

 

 ! ن؟ییشما کجا-

 

تکان خوردنش در آب   یاز صدا شد؛ی م ک ی داشت نزد  زیمردن شد. آن چ یرا بست و آماده دهانش را قورت داد. چشمانش  آب

 . خودش را جمع کرد و گفت: د یفهمی را م نیا

 

 .نیقرار دِه، آم  میها برابه منزل خودت در آسمان  ک ینزد یخاطر تمام گناهانم ببخش و منزلها! مرا به آسمان  یخدا یا-

 

 خودش را به آتنا رساند و گفت:  د،یر آب کشدستش را به عنوان پارو د  رئا
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 . نترس منم رئا...یدعا بخون ستیو الزم ن یر یهنوز وقتش نشده که بم-

 

به   یباشد که خودش را به شکل رئا درآورده! نگاه یمنیاهر ی باز کرد و با خود فکر کرد نکند موجود د یرا با ترد شیهاچشم  آتنا

 چشمان رئا انداخت و گفت: 

 

 کجان؟  ه یبق ؟ یواقعا خودت-

 

 آرام گفت: ی کرد و با صدا ر ییچشمان رئا تغ حالت

 

 چادر بود و االن اومدم با خودم ببرمت.  ی نه آتنا، من همون زن هستم که تو-

 

دهان آتنا را گرفت و    یدست جلو  کی زدن کرد. رئا با  غ یشروع به ج یاپیت و پکرد. آتنا با تمام قدر دنیبعد شروع به خند  و

 گفت: 

 

 شو...کردم، خفه   یشو، شوخخفه  یه-

 

 ب گفت و آتنا را دنبال خود کشاند.لـ  ریز  «یزدن برداشت و مظلومانه به رئا نگاه کرد. رئا »احمق  غ یدست از ج آتنا

 

 ! یآب  یرهیساحل جز دند؛یالخره به ساحل رس شد و با ترکی و نزد  کی نزد ی نور آب کمکم 
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 بلند گفت:  یبود که آتنا با صدا  با یز آنقدر

 

 ها!آسمان  یخدا ی وا-

 

آسمان   ایساحل وجود داشت. گو یهاشن  یرنگ، مانند ستارگان آسمان رو  یدرخشان و آب یزهایبود. چ یکامال آب  رهیجز ساحل

داشتند. آتنا   یخوب  اریبس  یساحل بو یهاجا پر از آرامش بود. شنبود، همه  یبود. همه جا نور آب ختهی ساحل ر یرا رو  شیهاستاره

 و گفت:   د یکش ی نفس راحت

 

 کجان؟ نکنه غرق شده باشـ...  ه ی! بقباستیچقدر ز جانیا-

 

 فت: دهانش بود، گ  یطور که دستانش رو . همان د یدهانش کوب ی را کامل نزد و دستانش را به سرعت رو حرفش

 

 اونا حتما سالم هستند. رم، یگی ها! حرفم رو پس مآسمان یخدا-

 

 و گفت:   د یبه او خند  رئا

 

 آتنا... ی احمق یلیخ-

 

 به سر رئا زد و گفت:  یااز پشت سر ضربه  کسین

 

 بهش نگو احمق.  قدرنیا-
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 رنگش را گرد کرد و گفت:  یاقهوه  یبایچشمان ز  کس ین دنیبا د  آتنا

 

 ها رو شکر! آسمان  یخدا ؟ یتو سالم-

 

او را در آغوش   اریاختی و ب د یدو  کسیشده بود، در دست جمع کرد و به طرف ن نیسنگ  یسیخاطر خدامن بلندش را که به  بعد 

 مکث کرد. رئا سرش را عقب برد و با تعجب گفت:  یالحظه  کس یگرفت. ن

 

 چرا من رو بغل نکرد؟!  -

 

 و گفت:   د یکش رونیآتنا را از آغوشش ب کسین

 

 کجان؟  هی خب بچه... بق یلیخ-

 

شدند.   دهیو اوشن از دور د  نسیفا ن،یسل  ،یب یانداخت. هر سه به اطراف نگاه کردند. ف نییو سرش را پا د یخجالت کش ی کم آتنا

را گرفته بود و به او کمک   سیدست آر ایآستر گر ید ی . از طرفد یها رفت و خواهرش را کوتاه در آغوش کشبه طرف آن  کسین

آمدند. رئا   هی . هر دو به طرف بقزدی بود و لنگ م ده ید بیآس  هارنیجنگ با س  انیس در جریآر یپا رایز ستد؛یتا سرپا با کردی م

 به اطراف انداخت و گفت:  ی قی باز هم نگاه دق

 

 پس اهورا...؟! -
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  یبلندشان کرد خاموش شدند. صدا که ن یها را برداشت؛ اما به محض اشن  یرو  ی ننورا ی آب یهااز ستاره  یخم شد و مشت آتنا

 گفت:  یابه یغر یمردانه 

 

 بذار سر جاش دختر جان... -

 

  یتنه  نییخارج شد. پا یکیسانتور* از همان تار ک یشد و  دهیشن یاسب یهاسم  ی صدا یکیبه طرف صدا برگشتند. از تار همه

  لیو سب شی. رشد ی م  دهید  دهیورز  اریبس شینماو انسان  مردانه   یبرهنه  یو باالتنه   د ینور مهتاب درخش ریز اش ی رنگ اسب یاقهوه 

اش او  نافذ بود و پوست سبزه  اریرنگش بس یش ی. چشمان مخوردی تکان م  ی ز ییپا مینس یله یرنگش، به وس  یبلند و مشک یو موها

 کرده بود.   تری و فانتز باتر یز اریرا بس

 

 شد و گفت:  ترق یو به او دق  د یکش ی نیاو ه دنیبا د  آتنا

 

 ! یسانتور واقع هی-

 

 به او گفت. سانتور جلو آمد و گفت:  ی آرام یِشوبه آتنا زد و ساکت  ی زی ر یتنه  نیسل

 

  ی لیچون صداشون خ نیشنوی هستند. اونا بودن که من رو خبر کردن اما شما صداشون رو نم رهیمحافظ جز یهااونا فرشته -

 . گردنی برم ا یو روزها به درون در کننی محافظت م  رهیو از جز انیها به ساحل م آرومه. اونا شب

 

 جلو آمد و گفت: یبیف

 

 م؟ ینی رو بب ایبانو گا میتونی م-
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 به طرف آتنا برگشت و گفت:  عی سر یبیگشت و به عمق جنگل رفت. ف به عقب بر یابدون گفتن کلمه  سانتور

 

 و بخونش.   ارش یها سالم موندن؟ گم که نشده، اگه دفتر سالمه بآتنا دفتر و نامه -

 

  یبینشده و آس  س یها و نه دفتر اصال خکه نه نامه  د یآورد. آن را باز کرد و با کمال تعجب د رونیلباسش ب ر یرا از ز ف یک آتنا

 . دفتر را باز کرد و شروع به خواندن کرد: دند یند 

 

و   د یاده یرس  ی آب یره ی. حتما تا حاال به جززند ی نم بیها آس فرزندان آتالزد، درود بر شما. گفته بودم که آب به آن   زمی دوستان عز-

 لیشما وسا ی . او براد یده  لیتحو . نامه را به بانود یاعتماد کن ای. به سانتور و بانو گایو نه سالح د ی دار  یاحتماال اکنون نه کشت

  ، یبه و یاحترامی ب  رایز د؛ی. به او احترام بگذارد یو عجول نباش  د یرا بده  یفراهم خواهد کرد. به او فرصت کاف  اسفر ر یادامه 

 .د یباش  روز یاست. پ ام یریبه بانو م یاحترامیب

 

 

 

 

 

*Centaur 

 

 اسب است. ی اسب، با سر و دو دست و باالتنه انسان و بدن و چهار پا ی میانسان و ن یمین  یقنطورس موجود  ای سانتور
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 چالند و گفت:  راهنشیاز آب پ یکم رئا

 

 .ستین  انوردیو در بندهیفر انِ یبارویاز ز یخبر جانی ا که نیخدا رو شکر! مثل ا-

 

 انداخت و گفت:  ایبه درنگران  ینگاه ن یها عالمت داد که دنبالش بروند. سلبعد سانتور بازگشت و به آن  ی لحظات

 

 ... ستیاز دوستامون ن ی کیسانتور  یآقا-

 

 جواب داد:  طنتیانداخت و با ش  نیسل نیبه چشمان سبز زمرد ینگاه سانتور

 

قصر رو مجذوب   یهامه یو ند   دهیکه دو ساعت زودتر از شما رس  ییبارویاگه منظورتون از دوست همون مرد درشت اندام و ز-

 . ومدهیاون سالمه، فقط هنوز بهوش ن  نیش خودش کرده، نگران نبا

 

 یجاروبرو شدند. به دنبال سانتور به داخل جنگل قدم نهادند. همه  کسیو ن ی بیف  یغرهکردند و با چشم   یز یر یخنده  دخترها

  ی از رو یرنگِ نوران یآب یهاتاببودند. شب یها، همه به رنگ آب ها، گل همه جا! درختان، چمن  یِرنگ بود، همه جا  یجنگل آب

کوچک سبز   یهادرختان جنگل، فانوس   نیتر کرده بودند. بو جنگل را روشن  کردند ی م  زپروا گریدرخت به طرف درخت د  کی

داد و   ر ییرا تغ  رش یبانان کوتوله بود. سانتور مسبه جنگلمتعلق   ایوجود داشت که گو یاکوچک و پراکنده   یچوب یهارنگ و کلبه 

شد که قصرِ نه   انینما ییبایاز درختان، باغ ز ی انبوه ان یمهم به دنبال او قدم برداشتند. از  هی از جنگل رفت. بق یگریبه طرف د

دروازه را باز   پوش ی رباز آبقصر توقف کرد. دو س  نیدروازه آهن   یدر وسط آن وجود داشت. سانتور جلو  یرنگ  ی چندان بزرگ آب

  ی از راهرو یداد. همگ  ی آب یره یجز یبانو  ا،یآمد گفتند. سانتور جلوتر رفت و خبر آمدن گروه را به بانو گاکرده و به سانتور خوش 

. د یدرخشی بود و م یاو سقف و کف کاخ نقره   وارهایو چشم نواز بود. تمام د بای ز اریبس ایوارد کاخ شدند. کاخ گا  یرنگ  اهیس 

  یرنگ   یبود. فرش مخمل آب ده یچیعود در فضا پ یتر کرده بود و بو جا را درخشاندرخشان همه  یهارنگ با شمع  یآب  یلوسترها

 ینگاه یحوصلگ ی رنگش نشسته بود، با ب  یاسورمه  نیتخت آهن   یکه بر رو  ایپهن شده بود. بانو گا ایکاخ تا تخت بانو گا ی ورود زا

 به افراد انداخت و گفت: 
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 . نیتون رو بزناز وقت خوابم گذشته زودتر حرف-

 

 کند.  یر یتا از افتادن آن جلوگ د،یکش د یدرخشی م  یکه در وسط آن سنگ سبز اش یی به تاج طال یسپس دست و

 

در    یانگشترش و حت ش،یهاکفش  ش،ی بایبلند ز بود؛ لباس  یآب زش یهمه چ بایانداخت. تقر ایبانو گا ی به سر تا پا ینگاه یبیف

مخلوط شده    ی رنگ آب ی با کم خ یاز همه چشمانش بود؛ انگار دو تکه  تربی. عجشد ی م ده ید  یرنگ  یهم موج آب  اش ی مشک یموها

 گرفت و گفت:   اینگاهش را از چشمان گا یب یگرفته بود. ف یجا شیبایچشمان ز یبود و درون حدقه 

 

 ... آتنا نامه رو بده. میاومد  نجایا امی ریمن از طرف ملکه م  یبانو-

 

  یحوصلگ ینامه را از دستش گرفت و با ب ایگرفت. گا   ایآورد و به طرف بانو گا  رونیب ف یرنگ را از ک یآب  ینامه یپاچگ با دست  آتنا

 تمام باز کرد: 

 

 درود بر تو! ایگا  زمیدوست عز-

 

سفرشان   لیو تمام وسا ی. احتماال کشتند یآ ی سرباز از طرف من به سمت شما م ازده یسارم. شرم  شومی باعث زحمت تو م  که نیا از

ها  جبران خواهم کرد. سفر آن  نیو همچن  شومی گذارت مسپاس  ،یکن  ایسفرشان را مه یادامه  ل یاند. اگر وسارا از دست داده 

هستند که من فرستادم.   ییهاها همانسرباز ن یکه ا د ی. اما از قبل مطمئن شود یک کنها کماست لطفا به آن  ی اتیمهم و ح اریبس

افتاده باشد. به   گر ید ی ها را اعدام کن. به هر حال ممکن است در راه کشته شده باشند و نامه به دست افرادصورت آن  نیا ر یدر غ

 مجدد تو.  دارید د یام
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 از آتالزد  امیریم  ملکه

 

همان  هانی حاال چگونه بفهمد که ا کرد ی شد. با خود فکر م ره ی به افراد گروه خ یاه یفوت کرد و ثان رون ی نفسش را به ب ایگا بانو

 ها را شمرد، از جا بلند شد و گفت: سربازها هستند؟ آن 

 

 چرا تعدادتون کمه؟ -

 

 کرد و گفت:  یابه دوستانش انداخت، سرفه  ینگاه نیسل

 

 . هوشهی از ما هنوز ب یکی-

 

 نفرتون کمه!  هی باز هم   دونمی رو که م نیا-

 

چقدر است؟ دستانش را در هم قفل کرد و با   شانق یتعداد دق دانستی منظور او با ادن بود؟ مگر م ی عنی. د یشیاند  یکم نیسل

 استرس گفت: 

 

 ... میاز دست داد ر یمس یادن... اون رو تو -

 

  د یکرده بود کش  ری کفشش گ یپاشنه  ریرا که ز راهنش یپ یداشت، از جا بلند شد، دنباله  ی دارخنده  یو گاه  بیکه رفتار عج ایگا

 گفت:   راهنشیبه پ تفاوت یلباسش شد. ب  ی و باعث پارگ
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 گفته؟  امیری که ملکه م نیهست ییهااز کجا بفهمم شما همون سرباز-

 

 

 

 

 

جلو آمد، دستش را به طرف   یاوشن کم  کردند؟ی ثابت م  د یرا گرفت. چطور با هاشانی به هم نگاه کردند و ترس وجود بعض همه

 دراز کرد و گفت:  ایبانو گا

 

 من اوشن هستم.  ن؟یشناس ی من، من رو که م  یبانو-

 

 به دستان اوشن کرد و گفت:  ینگاه چندش  ایگا

 

 .شناسمی رو م بله تو  کنم ی االن که با دقت نگاه م-

 

 و ادامه داد:  د یسپس بلند خند  و

 

 سفر فرستاده... نیخواسته از شرِ پسر کند ذهنش خالص بشه که اون رو به ا امیریحتما م-

 

 حرف بزند، جلو آمد و گفت:  کهن یدر ا د یبا ترس و ترد نی. سلدند یخند  همه
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چون   شه یم ی . اگه ملکه بفهمه عصباننیصحبت کن ی طورنیبا اون ا د یجهان هستن، شما نبا  عهد یو ول شاهزاده  شانیمن ا  یبانو-

 .ستیمثل قبل ن گهیشاهزاده د

 

را باال انداخت، دامنش را در دست گرفت و   شیاز ابروها ی کی. د یشد و هم ترس  یآب دهانش را قورت داد. هم عصبان یپنهان ایگا

 فت: گ  گشتی طور که به سمت تختش برمهمان

 

 به هر حال... -

 

افراد سکوت   ه ی کرده و بق ی از او طرفدار نیسل شد ی کرد لبخند نزند. باورش نم  یزد. احساس غرور کرد و سع ی اوشن برق چشمان

به او داد.   یاش عالمتانداخت و با انگشت اشاره شیهامه یاز ند  یکی به   ینگاه ایکردند. گا د ییرا تا نیشان حرف سلو با سکوت 

 را صاف کرد و گفت:  شیلوگ  ایاز کاخ خارج شد. گا مهیند 

 

سفر شما آماده   لیو وسا ی تا کشت  برهیماه زمان م   کی. در ضمن نی استراحت کن ن یبر کنهی شما رو آماده م  دات اتاق  مهیند -

.  ریبخ ی. شب همگ نیخودتون بدون یمن رو مثل خونه  یبای ز یره یر من و جزو قص  نیبمون جانیا نیتونی ماه م   کی ن یبشه، در ا

 زود... رون یب  رون،یب د یبر یهمگ 

 

شان گرفته بود اما  خنده  ایرفتار گا نیبه سمت در اشاره داد. افراد که از ا گرش یدستش سرش را ماساژ داد و با دست د ک یبا  و

کردند که در   دایدات را پ  مهیرفتند و ند  رونیب ایگا ی از کاخ خصوص یگر یپس از د ی کیخودشان را کنترل کنند،  کردند ی م یسع

  یبود، دربِ اتاق بزرگ ی مشک اریبس یهاو چشم د یخورده با پوست سفسال  یدات که زن  مهی. ند داشتی قصر آرام قدم برم ی راهرو

 اتاق را گرفت.  ی کیتار روشن کرد و  یرا باز کرد و وارد اتاق شد. شمع
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  یاسرمه  یاشراف ی ها و پتوهادر اتاق پهن بود و بالش   ی. فرش نرمکردی ها دور مرا از تن آن  یزییپا  ی اتاق گرم بود و سرما یهوا

 که رو به باغ بود گذاشت و گفت: یاپنجره  یطاقچه  ی جا وجود داشت. شمع را رودر آن  یرنگ 

 

فرزندانم، شما   نمی. بب نیبه من بگ  نیو هر چه که الزم داشت  نیاستراحت کن جانیا نیتونی م است،یبانو گا همانانیاتاق م جانیا-

 ن؟ یستیگرسنه ن 

 

 گفت:  نسیرو به فا  ی بیدات از اتاق خارج شد. ف  مهیتکان دادند. ند  یجواب منف  یسرشان را به نشانه  همه

 

 بهتره که با ما باشه.  جان یا اریاهورا ببره. اهورا رو ب شیدختر، برو دنبالش که تو رو پ یه-

 

 ... هوشهیاما اون ب-

 

 بخوابه؟  خوادی چقدر م م،یشناور بود ایاندازه تو در هی ما به  یکن. همه  دارش یبا لگد ب-

 

 ... سییباشه ر-

 

 :د یاش غرقفل شده  یهاو از پشت دندان  د ییهم سا  ی را رو شیهاهم فشار داد. دندان  ی را رو شیهاپلک  یبیف

 

 ... حاال برو تا دور نشده. نسیفا ستم ین س ییمن ر-

 

 گوشش گفت:  ک یرا گرفت و نزد  شیبازو کس یبرود که ن رون یخواست از در ب  نسیفا
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 .کشمتی اگه لباس تنش نبود چشمات رو ببند وگرنه م -

 

 کرد و گفت:  یمی زد، دامنش را گرفت و تعظ  ی زیآمطنت یلبخند ش  نسیفا

 

 باشه برادر. -

 

و پشت سرش را نگاه کرد.    ستادیا نسی فا ی پا یصدا دنیراهرو بود، با شن ی دات که در انتها مهیرفت. ند  رونیاز اتاق ب نسیفا

 به طرف او رفت و گفت:  ع یسر نسیفا

 

 مون کـ... اهورا همون دوست شیبرم پ خوامی م-

 

 . ایبله با من ب-

 

 دات راه افتاد و گفت:  مه یپشت سر ند  نسیفا

 

 ! بهیعج قدرنیچرا ا جانیا-

 

خواهد بود که تو عمرتون   یمکان نیباتریز  نجایا شکی . بنیش ی روبرو م ی شتریب بیوقت با عجاتا صبح بشه اون  نیصبر کن  د یبا-

 !نید ید
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توقف کردند.   ی درب کوچک ی نگفت. هر دو جلو یز یرا باال برد و چ شی طرف کج کرد و هر دو ابرو  کیرا به  شیهالـب  نسیفا

 و گفت:  د یرنگش کش یخاکستر یبه موها  ی دات دست

 

 .نیداشته باش   یشب خوب  رمیم گهی. من د جاستن یتون ادوست -

 

 سرش را تکان داد و گفت: نسیفا

 

 ...نیهمچن-

 

  مه یبرد و در را گشود. سرش را به داخل خم کرد و سه زن جوان و ن نییدر را پا یره یگدست  د یبا ترد نسیدات رفت و فا مهیند 

او اهوراست.   د یفهم اش یی بلند و طال یموها   دنیاما با د د یاش را ند هستند. چهره  یکه مشغول ماساژ دادن مرد  د یبرهنه را د

  یکه از چشمه  ی بودند، با آب گرم بایز اریرفته بود و آن سه دختر که هر سه بس ق یعم یابخو به  راهنیجلوتر رفت، اهورا بدون پ

و مواد رنگارنگ   د یجوش ی آن جا آب م یسنگ  واریمکان حمام بود. از در و د  نیا ای. گوشستند ی او را م د یجوش ی وسط آن مکان م 

چرا اما احساس حسادت کرد   دانستی خودش هم نم نسیبود. فا تهو همه جا را بخار گرف شد ی م دهیجا دو کنار آن  گوشه  یبیعج

 زد:  اد یشد. جلو رفت و دست به کمر فر  ی عصبان د،یدی سر اهورا م یآن سه زن را باال که ن یو از ا

 

 ن؟ یکنیچکار م جانیشما ا-

 

که    یفلز  یکاسه  نس یجا رفتند. فاو صدا به سرعت از آن  و سر   غیشان را گرفتند و با جباالتنه  یقسمت برهنه   یسه زن جلو هر

به   د،یبلند از خواب پر یهانسبتا آرام به سر اهورا زد. اهورا با وحشت و نفس  یااز آن دختران بود، برداشت و ضربه  یکیدست 

 چند بار باز و بسته کرد و گفت:  را شیهااطراف نگاه کرد و چشم

 

 کجاست؟ جان یشده؟ ا یچ-
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 افتاده بود برداشت و به طرفش پرتاب کرد و گفت:  یسنگ  ی اهورا را که رو سیخ راهنیپ سنیفا

 

 . هی بق ش یپ می بلند شو بر-

 

رفت. هر دو وارد راهرو شدند. اهورا  نسیلباس به تن کرد و تلو تلو خوران به دنبال فا ع یخودش به طرف در رفت. اهورا سر و

 درد گرفته بود مالش داد و گفت:  نس یفا یبر اثر ضربه  یسرش را که کم

 

 بک کجاست؟اون اختاپوس گنده  نمیکجا هستن؟ غرق نشدن؟ بب ه یکجاست؟ بق جان یا ؟ یچرا زد نسیفا-

 

 را دو رگه کرد و انگشتانش را باال برد و گفت:  شیصدا و

 

 ... یصبانع یپااون هشت -

 

 .میهست  ی آب یره یجز ینمرده، ما االن تو  ی اه ساکت شو. کس-

 

که هنوز حسادت   نسی. فادند یاتاق را باز کرد و همراه با اهورا وارد اتاق شدند. همه به استقبال اهورا آمدند و حالش را پرس  در

 داشت پنهانش کند گفت:  ی و سع  کردی م

 

 .گذشتی داشت بهش خوش م ن،ینگرانش نباش -
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 چشمانش را جمع کرد و سرش را عقب برد و گفت: اهورا

 

 !فهممی نم ؟ی چ یعنی-

 

 و پتوها کرد و گفت:  به بالش  یااشاره  یبیف

 

 . میخب بهتره بخواب یلیخ-

 

آن دو   یپر حرف یبود، وقت  دهیخواهرش و آتنا خواب نیکه بر حسب اتفاق ب کسی. ندند یرا انتخاب کردند و دراز کش یی کدام جا هر

 به طرف باال برد و گفت:  ی را عصب شیها. چشمد یکش  یپوف د یبا هم را د

 

 اه...  نیدخترا بخواب-

 

 زد و گفت: یلبخند  نس یکرد. فا  نسیرا به طرف فا شیرو و

 

 دستت بذارم؟  یسرم رو رو  شه یبرادر م-

 

 گفت:   یبا کالفگ  کسین

 

 .نسیشو فاآخ خفه -
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بخوابد که    کردی م  یچشمانش بسته بود و سع یاچشمانش را بست. چند لحظه  ع یرا به طرف آتنا کرد و سر شیرو بارن یا و

!  د یلرز یکرد. انگار ته دلش کم ریگآتنا را با نگاهش غافل یباینگاه آتنا را حس کرد. چشمانش را باز کرد و چشمان ز ینیسنگ 

 گفت: ی با بداخالق کسینگاهش را گرفت و به سقف زل زد. ن عی را گم کرده بود، سر شیآتنا که دست و پا

 

 به من زل نزن بچه جون... گه ید-

 

! به اطراف  کرد؟ی م  یمدام با او بدرفتار  کسیکرده بود که ن یشد و بغض کرد. با خود فکر کرد مگر او چه کار اشتباه نیغمگ  آتنا

 نییشد و اشک از چشمانش پا زانیآو شیهازود لـب  ی لیهم بسته بود. خ کسیچشمان ن ینگاه کرد، همه خواب بودند. حاال حت

ها از قصر برود اما دروازه  رون یبه ب خواستی رفت. م رون ی و صدا باز کرد و ب سری ب  اریرا بس اتاق بلند شد، در  شیآمد. آرام از جا

که به   د یرس  ی کوچک یاشه یکرد تا به در ش   یقصر را ط چیپدر  چیپ یهاقدر راهرو رفت. آن  یگریبه طرف د  هدفی بسته بود. ب

  ی آب یدرخت  ریجلوتر رفت و ز ی. به درون باغ قدم گذاشت. کمکردیم   تیرا به داخل هدا یخنک م یطرف باغ باز شده بود و نس

 د یدی او را نم گر یپدرش تنگ شده بود. اگر د ی . دلش براستیگر شتریو ب د یها کشچمن ی نشست. دستش را رو ی رنگ و نوران

به گوش   نیغمگ  یگرگ  یزوزه  یشد. ماه کامل و آسمان پر از ستاره بود و صدا رهیسفر ارزشش را داشت؟ به مهتاب خ نیچه؟ ا

باز و   ی موها ی را رو ی زیچ ینی. سنگ د یرا پاک کرد. بغضش را قورت داد و دماغش را باال کش شیها. با پشت دست اشکد یرس ی م

 آرام گفت:  یامردانه  یپنهان به سراغش آمد. صدا ده یبلندش حس کرد. چشمانش را بست و باز هم فکر آن زن از د

 

 نترس منم...! -

 

  ی کنارش نشست و موها کسیزد و خودش را جمع و جور کرد. ن ی بود. لبخند تلخ کسیآرام پشت سرش را نگاه کرد، ن آتنا

 شد و گفت:  رهیآتنا را نوازش کرد. به آسمان خ ی بایرنگ و ز یبلوط

 

 تولدت بود؟  شیچند روز پ-
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 آورده بود، چشمانش را گرد کرد و با تعجب گفت:  ادیکه انگار تازه روز تولدش را به  آتنا

 

 ؟ یدونستی تولدم! من فراموش کرده بودم تو از کجا م  ی وا-

 

 ت: کرد و گف ف یآتنا تعر  یرا برا ی صورت فلک انیجر کسین

 

 تولدت مبارک! -

 

آتنا را نوازش کرد و سپس   یهاابتدا با پشت انگشتش گونه  کسیسرخ شد. ن شیهاانداخت و گونه  ن ییبا خجالت سرش را پا آتنا

 او وارد کرد و گفت:  یبه شانه  یدستش را دور گردن او انداخت. فشار آرام 

 

 خاطر امشب.و هم به  ی خاطر کشتهم به  خوام؛ی شدنت شدم، معذرت م نیاگه باعث غمگ -

 

 زد و گفت:  یانداخت. لبخند  کسیرنگ ن ی به چشمان آب ینگاه آتنا

 

 ... ستیمهم ن-

 

. به طرف داخل قصر  ستادیآتنا برداشت و ا یشانه  یدستش را از رو   کسیماند و لبخند زد. ن   رهیدر چشمان او خ   یلحظات آتنا

 اشاره کرد و گفت: 

 

 بشم.  نسیفا یصبح خواب بمونم و باعث خنده  خوامیداخل، از وقت خواب گذشته، نم می هوا سرد شده بهتره بر-
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 زود به خواب رفتند. یلیبرگشتند و خ  هی بق ش یاز جا برخاست و هر دو با هم پ آتنا

 

 *** 

 

جمع شده   ییطال ز یها آماده کرده بودند. همه به دور مآن   یبرا یطعممفصل و خوش  یصبحانه  ایبانو گا یهامه یآن روز ند  ی فردا

پرتاب   کسیبه سمت ن یگالب نسیکردند. فا رینخورده بودند، خود را س  ی درست یکه غذا یاحدودا دو هفته  یبودند و به اندازه 

 کرد و گفت: 

 

 . یدوست دار ی تو گالب ایب کسین-

 

 زد و گفت:  سیبه آر یز خواهرش تشکر کرد. رئا پس گردنزد و ا ی لبخند کوتاه کسین

 

 ! یخوری نه غذا م  ،یزنی نه حرف م ؟ یافسرده شد  یهاآدم  هیدست بردار چرا شب س یآر یه-

 

 فرو کرد و با اخم گفت:  زی کنار انگشت رئا درون م  قایرا دق  ییچاقو یبیف

 

 سر به سرش نذار... -

 

رفتند و با   رونیقصر ب یاز دروازه  یرا فرستاد تا باغ اطراف قصر را به گروه نشان دهد. همگ  یسرباز  ایاز خوردن صبحانه، گا بعد 

  گریو د کرد ی اند! باغ در روز کامال با شب فرق ممنتقل شده  یگر یتعجب به اطراف نگاه کردند. با خود فکر کردند نکند به مکان د
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بود که   گرید  یوه یو چند م ی نارنگ  ،یسبز، گالب بیمثل س  ییهاوه یو م یپر از درختان سبزِ توت وحش جانبود. همه  یآب ییجا

  یورود  یپل جلو  ی. رو دادی عطر م یبود و همه جا بو  ده ییسبز رو یهاچمن  یرو  یرنگارنگ  یهاگل  .دانستند ی شان را نماسم

  ریز ات یداشت که کامال شفاف بود. آنقدر که تمام محتو ان یجر یآرام  یهانگاه کردند. دو طرف قصر رود   نییو به پا  ستادند یقصر ا

  رهیت  یِآب شب یقصر که تا د یهاواره یتر خود قصر بود؛ دها کامال مشخص بودند. از همه مهم ها و صدفو خزه  های آب اعم از ماه

  یق ینفس عم  ای. آسترکردی منعکس م  کماننیرنگ ه بود و نور آفتاب را به شکل  شد  یالماس  یهانه ییحاال مثل آ د،یدرخشی بود و م 

 و گفت:  د یکش

 

 از بهشته!  یاتکه  جانیا-

 

 نگاه کرد و گفت:  ایدرخت گرفت و به چشمان بنفش آستر ی رنگ رو یصورت یهانگاهش را از شکوفه  نیسل

 

 هم روزها! باستیهاش زهم شب نجایآره! ا-

 

 جنگل؟  ی تو  می: بررئا

 

 افراد انداخت و گفت:  یابتدا به رئا و سپس به همه  ینگاه سرباز

 

 باهاتون کار داره...  ایدوستان، بانو گا ریخ-

 

را از داخل ظرف برداشت و   یرنگ   یکوچک صورت یوه یتختش نشسته بود. م یرو   حوصلهی باز هم ب ایبه داخل برگشتند. گا همه

 به دهانش گذاشت و گفت: 
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 شما کجاست؟  ییمقصد نها-

 

 گذاشت و گفت:  ی جلو آمد، احترام یبیف

 

 م؟ یصحبت کن یخصوص  ستیمن اما بهتر ن ی بانو ن یمن رو ببخش-

 

  ایفقط گا گری کرد. حاال د  رون ی دست افراد اضافه را ب  یکرد و بعد با اشاره  یبیبه ف  ینگاه ایها کرد. گاو سرباز  هامه یبه ند  یااشاره  و

 کرد و گفت: ی تشکر ی بیجا حضور داشتند. فو افراد گروه آن 

 

از اون سه نفر شما   ی کیبه جز سه نفر که  م یاعتماد نکن ی و به کس میحرف نزن  ی گفتن که در مورد سفرمون با کس ام یریملکه م-

 به نام پارژِن هست.  ی . مقصد ما کشورنیهست

 

 ست!جا که متروکه جا؟! اما اون اون -

 

 . شهیم دایجا پکه اون   م یهست ی زینبال چبله اما د-

 

 

 

 

 

 کلمات:  تلفظ 
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Parjhen 

 

  یبه اضافه  کنمی م  ایمه ی. من براتون کشتنیجا داربه اون  ی و سخت ی. راه طوالننیاز چهار جنگل عبور کن د یخب پس با یلیخ-

  نی. حاال برکنمی حساب م ام یری. البته بعدا با مشهیتون مچون الزم  دمیطال به شما م یآتال و سکه  یمقدار  نیغذا و لباس، همچن

 زود...  رون یب

 

 و گفت:  د یبه گردنش کش ی شان بازگشتند. رئا دسترفتند و به اتاق  رون یباز هم به در اشاره کرد. همه ب و

 

 م؟ یمرموز رو تحمل کن  یهاآدم  ن یا ماهکی د یبا-

 

 رئا... ی رو اعصاب یل ی: خیبیف

 

 بود گفت: س یدور زخم آر  یکه مشغول باز کردن پارچه آتنا

 

 زخم عفونت کرده!  یکی ن یاما ا شه یداره خوب م کس ین ریزخم شمش-

 

 گفت:  د یلرزی که م ییو با صدا  د یکش ی نفس دردناک سیآر

 

 کرد... میهاش زخماون با ناخن-
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 به زخم کرد و رو به رئا گفت:  یرا خورد و از درد در خود جمع شد. آتنا نگاه ش یبغض گلو سیآر

 

 زخم دست تو هم عفونت کرده؟ -

 

 . شهینه داره خوب م-

 

 صورتش گذاشت و گفت: یدستانش را رو  سیآر

 

من رو   خواستنی . اونا مکردی . گلوشون خس خس ماومد ی م  رونیشون سرما بشکل دادن از بدن  رییتغ ی اونا ترسناک بودن. وقت-

 ...رمیمن فکر کردم قراره بم دادن یلجن م  ی با خودشون ببرن. بو

 

 قورت داد و گفت:  یآب دهانش را به سخت  ایآستر

 

تر  رناک خط ی زای! ما با چیبمون  یجورنیتا ابد هم   یخوای تو که نم یای . بهتره به خودت بمی تموم شد، ما نجاتت داد  گهید  سیآر-

 ... میباش  یقو د یشد با  میروبرو خواه ی ترو ترسناک 

 

 و سرش را تکان داد.  د یکش یق ینفس عم سیآر

 

 *** 
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  یبه دهکده  ی سر توانستند ی ها نه حق داشتند به درون باغ بروند، نه مها گذشت. آن آن  یخسته کننده برا  اریو نه روز بس ستیب

که   ره یجز یی بایدات بود و ز مهیجا ند مثبت آن  یکننده بودند. تنها نکته کسل   اریو سربازانش بس هامه یند  ا،یبزنند. بانو گا رهیجز

.  دند یرا ند  یاسانتور افسانه  گرید  یها حت. آنکردی ها صحبت م و با آن  زد ی ها سر مبه آن  ی دات گاه  مهی. ند شد ی نم ی اصال تکرار

  مهی. ند گذراندند ی قصر خسته کننده خالص شوند وقت م نیقرار است از ا  هکن یحال از اجا بودند و خوش بود که آن  یروز آخر 

 به دست اهورا داد و گفت:  یوانی ها تعارف کرد. لشد و به آن تاقوارد ا یدنینوش   یهاوان یپر از ل ی نیدات با س 

 

 گل سرخ* هست.   یجوشانده یدنینوش  ن یا ن،یبنوش  های دنینوش  نیفرزندانم از ا-

 

 

 

 

 

 *گل سرخ: 

 

  یی گونه از رز مقاومت باال  نی. ارند یگی گل رز است که از آن گالب م ی( نام نوع Rosa damascenaگل سرخ )  ای یمحمد  گل

 . کند یرشد م  یبه خوب زیبزرگ ن یدارد و در شهرها یآبدر مقابل کم 

 

  قیعم یزخمها ام یبدن و الت یاسکلت دستگاه  تیقلب، تقو  تیتقو مر،یآلزا ،یخوابی ب ، یگل سرخ: شامل درمان افسردگ  خواص

 باشد. ی خواص گل سرخ مربوط به عطر و اسانس آن م نیاست. مهمتر

 

 و گفت:  د یاز آن نوش  ی کم ی با کنجکاو آتنا
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 هست... ش یخوبه؟ منظورم خواص طب یچ  یست. برامزه خوش  یلیخ-

 

 مناسبه.  نیشما که مسافر هست ی. براکنهی مقاوم م های ماریبدن شما رو نسبت به ب  نیبخشه و همچنآرامش -

 

 و گفت:  د یرا سر کش یدنینوش  رئا

 

 ؟ یهست ایبانو گا یمه یند  نیترک یتو نزد-

 

 بله فرزندم. -

 

 ست؟کنندهخسته  قدرن یاون چرا ا-

 

 ؟ یسرت رو به باد بد  یخوای رئا م  سی: هنیسل

 

 گذاشت و گفت:   ینیرا در س  ی خال یهاوان یدات ل مهیند 

 

 بود اما...  ن یزم ی دختر رو  نینبود. اون شادتر یجورن یا ایبانو گا-

 

 ؟ ی: اما چایآستر
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اومده بود!   یاگه ید ی ایبود انگار از دن بیعج یلیرو از آب گرفتن. اون مرد خ یی بایز اریاز روزها مرد جوان و بس یدات: روز  مهیند 

سالح   نیهاش داشت و همچنشانه  ی رو بایز یبه پا کرده بود. دو ستاره  یرنگ اه یس  یهابه تن داشت و چکمه  ی سبز رنگ  یهالباس 

اومده   نجایچطور به ا دونستی . اون نمگفتیسخن م  یاگانه یبه هوش اومد به زبون ب ی بش داشت. وقتیج ی تو  یبی رنگ عج اهیس 

 وجود نداره...   یمکان ن یکجاست! آخه اصال همچ  ایتانیبر دونستی نم یاما کس  است،یتانیبه نام بر ییمتعلق به جا گفت ی و مدام م

 

 ب زمزمه کرد: لـ  ریز نیسل

 

 ... یجهان مواز-

 

 دات ادامه داد:  مهیند 

 

اسمش هم مثل   یکرد و حت یعاشق اون مرد شد. مرد که خودش رو رابرت معرف  ی به اون مرد پناه داد و بعد از مدت ایبانو گا-

  شیاز پ شی رو ب  اینشون داد و گا ای. خودش رو عاشق گاگشتی م نشیبرگشت به سرزم ی برا یبود، دنبال راه  بیخودش عج

بازنگشت.  گه یاون مرد رفت و د ی هم به اون کمک کرد، تا روز ایبانو گا یو حت   تها به دنبال راه حل گشمجذوب خودش کرد. ماه 

تا حاال هم   ی شد حت حوصلهی به شدت افسرده و ب اینبود. بانو گا جاچ یرو به دنبال اون گشت اما اون ه ره یجز یبانو همه 

و باز هم   ستگه ید ی اون کس د یاهورا فهم یره چه دن یاهورا رو از آب گرفتن فکر کرد رابرت برگشته اما با د ی . وقتطورهنیهم

 شد. نیغمگ 

 

 !زیانگ : چه غم آتنا

 

 استفاده کرده...از بانو سوء  ییجورایاون مرد چرا رهاش کرد؟ اون  باست،ی ز یلیخ ای: بانو گانسیفا

 

 و گفت: د یکش  یدات آه مهیند 
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 ش منتظرش بودن. هتعلق نداشت حتما خانواد  ن یسرزم نیحق داشت که بره. اون به ا د یاستفاده کرد اما خب شابله سوء -

 

 لـب گفت:  ر یدات گرفت و ز مه یچشمش را از ند  یبیف

 

 مق!اح ی مردها-

 

 به او کرد و گفت:  یچپنگاه چپ  اهورا

 

 ؟ یکنی م یک یمردها رو  یچرا همه  یه-

 

 زد و گفت: ی دات لبخند  مهیند 

 

 پسرم زخم بازوت چطوره؟  سیآر-

 

 و گفت:  د ی کش ش یبه بازو ی دست سیآر

 

 اون گذاشت و بهتر شد. یرو د یمرهم جد  هی بهتره. آتنا -

 

 *** 



 بقا مرگ دوباره 

171 
 

 

 ام یریقصر ملکه م آتالزد؛

 

 

 

 

 

 و گفت:   د یکوب  زی م یمشتش را محکم رو   امیریم  ملکه

 

 شد؟ ی پس چ نوس یسل-

 

 کرد و گفت: دایها را پفرش بود، باالخره آن ی افراد گروه رو قیکردن مکان دق دایها مشغول پکه ساعت نوس یسل

 

 هستن.  یآب  یره یجز ی هستن. ملکه اونا تو جانیا-

 

 نه؟  ا یرفتن  شیخوب پ-

 

 .توننی ه اونا مبله ملکه... گفتم ک -

 

 و گفت:  د یکش اش یخ ی  یبه موها ینشست. دست یرنگ  یاقهوه  ی صندل یو بر رو  د یکش  ینفس راحت ملکه
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 اون سنگ سرخ چطوره؟  تیوضع-

 

 و گفت:  د یکش شیهاشیبه ر  یمتفکرانه دست نوس یسل

 

 شده!  اد یز اریسرعتش بس کنمی اما احساس م ستی ن ی خبر خوب نیمن، ا  یبانو-

 

 کن...  دایپ ی راه ه یمن  یخدا ی وا-

 

 .می ندار یها دسترس من، ما که به آسمان   یبانو  ستین یراه-

 

 ست؟ یاز زلزله ن یخبر  گهیشده چرا د اد یاگه سرعتش ز-

 

  رمونیگاما ممکنه غافل فرستهی نم یوقته که موج  یل ی. خکردی بود که اون سنگ به سمت ما ارسال م ییهاموج  ل یدل زلزله به -

 .میآماده باش  د یناک بشه. باوحشت  یلرزه ن یزم ه یکنه و باعث 

 

 هم فشار داد.  یرا رو  شیهارا تصور کرد و پلک  نیبا زم کریپبرخورد آن سنگ غول یلحظه صحنه   کی.  د یکش یآه  امیریم

 

 *** 
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 ی آب یره یجز

 

 

 

 

 

  لی. سربازها در حال انتقال وساآمد ی بزرگ م یاد یرده بود نگاه کرد؛ به نظرش زها آماده کآن  یبرا ای که گا ی بزرگ  یبه کشت یبیف

اسکناس به او   یبه گروه انداخت. به طرف آتنا رفت و مقدار یآهسته جلو آمد و نگاه یهابودند. سانتور با قدم  یبه درون کشت 

 گفت:   یبی نگاه کرد. ف یب یاو و بعد به ف بهداد. آتنا با تعجب ابتدا 

 

 ه؟ یچ ی برا نیا-

 

 جلو آمد و گفت:  ی گریقدم د سانتور

 

.  نیقبلش از دهکده لباس گرم بخر د یبه نام فوخائو. با د یرس  د یخواه ی سرد اریچون شما به مکان بس شه؛یتون مپول الزم  نیا-

 .میکه به شما بد   میلباس گرم ندار نیخاطر همبه  شه،ی سرد نم یلیخ وقت چیه ره یجز نیا

 

شد.   یکرد و وارد کشت  یو خود تنها با تکان دادن سرش تشکر کوتاه رد یها را بگ ا چشمانش به آتنا اشاره کرد که اسکناس ب یبیف

 بلند گفت:  یهمه جا را چک کرد و بعد با صدا

 

  خوادی هست م یتو کشت یدنینوش  نه یاگه بب ومده، ی تا اوشن به دردنخور ن نیخارج کن  یبه جز آب رو از کشت های دنینوش  یهمه -

 ست باشه.دائم مـ 
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و تشکرها از   های . بعد از خدافظوستند یها پبعد اوشن و رئا هم به آن  ی شدند و کم یرا کردند. همه سوار کشت کارنیهم سربازها

 به حرکت در آمد.  ی دات و سانتور، کشت مه یند  ا،یبانو گا

 

 *** 

 

آرام بود. همه دور هم جمع شده   اید. آسمان پر از ستاره و درخشان بود و درگذشته بو  ی بود. حدود دو ساعت از حرکت کشت شب

 زد و گفت: ی تنها لبخند  هایدر مقابل شوخ یب ی. فکردند ی م  یبودند و با هم بحث و شوخ

 

 آتنا دفتر رو بخون. -

 

 : جلو رفت و بعد شروع به خواندن کرد یاآورد و آن را باز کرد. چند صفحه   رونیدفتر را ب آتنا

 

که به آن   یجنگل  نیاول د؛یچهارگانه هست  یها. فرزندانم احتماال در راه جنگل د یکه سالمت باش   دوارمیام  زم؛یدرود بر دوستان عز-

  یبرا شانیتا ا د یرنگ را به او بده یانقره  یو نامه  د یالف بزرگ را مالقات کن د یتوانیجا مهاست. آن جنگل اِلف  د یرس  د یخواه

.  داریو د ت یموفق د یها نگهدار شما باشد، به امآسمان ی. خداد یها و دفتر باش ها به شما کمک کند. مراقب نامه مبارزه با اورک 

 بدرود! 

 

 با ترس آب دهانش را قورت داد، دفتر را بست و با لکنت گفت:  آتنا

 

 هـ... هستن؟ یها واقعمـ... مگه... اورک -
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 گفت:  بند کفشش را محکم کرد و یبیف

 

از اونا به   یکی م، یکرد ی به معبد مقدس سفر م م یپنج سالم بود و داشت یبار وقت   هی  دم؛یمن دو بار د ؟ی د یاورک ند  ه یمگه تا حاال -

کرد و   ریرو اس  شونی کیملکه  یاز سربازا یکیبارم پارسال  هی کرد و اونم فرار کرد.   یما حمله کرد اما سرباز کاروان اون رو زخم

 بعدم اون رو کشتن. 

 

 زشتن...  یلیست. اونا خاستخوناش هنوز کنار دروازه  دم،ی: آره منم د اهورا

 

 ...فنی : و چرک و کثایآستر

 

 ! خورنی اونا آدما رو م گنی: منسیفا

 

دهانش گذاشت و   ی را رو شیهاانداخت، دست  ی رنگ کشت د یسطح سف یدفتر را رو  د، یکش ینیه  نسیحرف فا دنیبا شن آتنا

 گفت: 

 

 ! خورن؟ی اونا ما رو م-

 

 باشه... عهی: نه ممکنه شانیسل

 

 . می ریمیبده همه م د ی: آره آره، به خودت ام رئا
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 .رم یبم خوامی : اما من نماوشن

 

  نکه یا ایو  یخفگ  ای یگرسنگ   ای یزدگ  خی . مثال بر اثر یریبم  یکه چجور ی انتخاب کن یتونی فقط م ، یر یمیتو حتما م ی : ولرئا

  ی لیچون خ کشه،ی از ما باالخره تو رو م  یکی   فتاد،یها ناتفاق  نیاز ا کدومچ ی. اگرم هیشکار بش بیموجود عج ه ی  ایاورک  ه یتوسط 

 . یرو اعصاب

 

 را به طرف رئا پرتاب کرد و گفت:  ی ظرف فلز کسین

 

 . میآری دووم نم اد یوگرنه ز میداشته باش  د یام کمیبهتره  گه،ید ه یکاف-

 

 فرستاد و گفت:   شیبرا یازد. بوسـه  کسی به ن یلبخند  نسیگفت و ساکت شد. فا «یاتلخه  قت یب »حقلـ  ر یو ز د یکش  یپوف رئا

 

 . یجذبه دار  یل یبرادر خ-

 

فلج کننده و کشنده بود، چشمش   غ یکه در حال آماده کردن چند ت ایداد. آستر نس یفا لیلبخند تحو  ی همراه با کم یاخم کسین

 افتاد و گفت:  نیسل یبای به انگشتر ز

 

 ؟ یاون انگشتر رو از کجا آورد  نیسل-

 

 و گفت:   د یکش د،یدرخشی آن بود و م   یرنگ رو  یآب  یاش که سنگ به انگشتر نقره  یدست نیسل
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حلقه   هی  یبزرگ شدم و دادم رو  یخودم نگه داشتم تا وقت  شیکردم. اون رو پ دایرودخونه پ ی سنگ رو تو نیبچه بودم ا ی وقت-

 بذارنش و دستم کردم. 

 

 ! رونیب ده یقشنگه، انگار نور م  یلی: خنسیفا

 

 زد و گفت: ییبای لبخند ز نیسل

 

  ی جا هی  دونم ی کجا اما م دونم ی رفتم. نم گه ید ی جا هی سنگ به  نی اتفاق خاص برام افتاد؛ انگار با ا ه یهفده ساله بودم  ی وقت-

 بود...  گهید

 

 ؟ یچ یعن ی: یبیف

 

 شد و گفت:  ره یخ یابه نقطه  نیسل

 

  ادینم ادمی وقتچ یزمان، تو دو تا مکان بودم، اما ه هی  ی بدم؛ چون خودمم متوجه نشدم. من مطمئن بودم که تو ح یتوض تونم ینم-

 چطور رفتم!   دمینفهم ی که کجا بودم حت

 

 :د یتکان داد تا توجهش را جلب کند و پرس  نیچشمان سل ی دستش را جلو کسین

 

 که کار انگشتره؟   ید یاز کجا فهم-
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 نگاه کرد و جواب داد:  کسیبه ن  نیسل

 

جواب   کدوم چ یبرد اما ه ی افراد مختلف شیشدم و من رو پ ض یمن مر کرد ی دنبال علتش گشتم. مادربزرگم فکر م ی لیمن خ-

مادربزرگم رفت اون گفت که   ی ، اون مرد خواست تا با من تنها صحبت کنه. وقتگرددوره   هی  شیپ م یرفت  نکهیندادن. تا ا یدرست

 سنگ، سنگِ فضاست. نیاتفاق برات افتاده چون ا نیسنگ ا نیخاطر ابه 

 

 به انگشتر انداخت و گفت:  یق ینگاه دق اهورا

 

 ه؟ یچ گه یسنگ فضا د-

 

 ن؟ یدونی راجع به اونا نم ته، یابد  یها: جزو سنگ نیسل

 

 دستش را باال برد و گفت:   ایسر تکان دادند. آستر  یجواب منف  یبه نشانه  همه

 

 باوره... رقابلیو غ زیانگ راجع بهشون خوندم شگفت ی. کمدونمی من م -

 

 و گفت:  د یکش  یقی نفس عم نیسل

 

 ! طورهنیهم-

 

 شد و گفت:  ره یخ نیسل یهادر چشم  ی کاوبا کنج  نسیفا
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 هستن؟  یخب بگو اونا چ-

 

سنگ   نیباشه! ا تیابد  یهااز سنگ  یکی منه،   شیکه پ  یسنگ  نیا کردمی اما فکر نم خوندمی راجع به اونا م ی: من از بچگ نیسل

  یگوشه به گوشه   هی رو از  ی زیهر چ میتونی . ممیچند تا مکان حضور داشته باش  ی زمان توهم  شهی که با اون م یفضاست؛ سنگ 

 ... گهید یکارا ی لیو خ م یانتقال بد  گهید

 

 که چشمانش از تعجب گرد شده بود گفت:   یبیف

 

  گه ید یجا  هی رو به  ادیمون مکه به طرف  یکریپاصال اون سنگ غول  ای م یانگشتر به مقصدمون منتقل بش ن یبا ا ایخب پس ب-

 ... یزیچ نی همچ هی... ــای...  میانتقال بد 

 

 گرفت و گفت:   هی بق ی و روبرو  د یکش رون یانگشتر را از انگشتش ب نیکردند. سل د ییرا تا یب یحرف ف جان یبا ه همه

 

بار اون تجربه رو کردم بارها تالش کردم تا دوباره به کار بندازمش اما   ه ی نکه یمن بعد از ا هاست؟یراحت  نیبه هم نیکنی فکر م -

 کنه...  دایا دست پهسنگ نیبه قدرت ا تونهی نم ی. هر کسدونستی گرد هم نماون دوره  ی چطور! حت دمینفهم

 

 کنن؟ی کار م  نیها کجاست؟ اونا هم مثل اسنگ  ه ی: بق سیآر

 

 انگشتر را دوباره در دستش کرد و جواب داد:  نیسل
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 ... گهید یاره یس  ه یبا  گهید  نیزم هی  یتو  دمیغار. شا ه ی  یتو ای انوس یاق ه یته  د یشا دونه، ی نم یکس-

 

 ه؟ ی چ گهید ارهی: س رئا

 

 . گنیم ادیمون مکه داره به طرف  یو اون سنگ  نیزم  نیمثل هم گهی د یهابه مکان  ارهی: س ایآستر

 

 : درسته! نیسل

 

 مشتاقانه گفت: نسیفا

 

 کنن؟ ی ها چکار مسنگ  هی خب بق-

 

ذهن،   ت،یفضا، روح، واقع  یهااحساس و حافظه هم دارن. سنگ  یمندن و حتتا هستن. اونا قدرتشش  تیابد  یها: سنگنیسل

 ! فتهی ها اتفاق م سنگ نیخاطر اجنگ بزرگ به  هی دور  ی لیخ ینده یدر آ گنیرنگ دارن. م  هی زمان و قدرت؛ که هر کدوم 

 

 دارن؟  ی چه کاربرد نای: هر کدوم از ااوشن

 

. سنگ  کنه  یخودش زندان یارواح رو تو  تونه ی ها رو کنترل کنه و مروح  تونهی : خب سنگ فضا رو که گفتم. سنگ روح م نیسل

  ا ی یکیزیف  نیاگه خالف قوان ی . حتشهیهمون م  فته، یرو که بخواد اتفاق ب  ی زیمنده، صاحب اون هر چقدرت  یلیاون خ ت؛یواقع

  ا یکه تا امروز وجود داشته   یو قدرت  ی* هم ساخت. سنگ قدرت؛ تمام انرژیمجاز تیاقعو ه ی شه یدر جهان باشه. با اون م یعیطب

  تونه ی رو هم داره. سنگ ذهن؛ صاحب اون م های سنگ، قدرت کنترل انرژ  ن ی. ادهیوجود خواهد داشت رو به صاحبش م  ندهیدر آ
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رو با ذهنش کنترل کنه، وارد   ایبسازه، اش  د یذهن و هوش جد   کی چ،یاز ه تونهی ارتقا بده. م تینهای رو تا حد ب ش ی ذهن  یقوا

 .رهیخودش بگ  ار یرو تحت اخت هی بده و ذهن بق ر ییغبشه و اونا رو ت گرانید  یاهایها و روخواب

 

 زد و گفت:  ی سوت سیآر

 

 .خوامشی من م  هی سنگ عال ن یا یلعنت یه-

 

 . یکن  تی: آره تا باهاش مردم رو اذیبیف

 

 و ادامه داد:  د یخند  نیسل

 

  ی ریتصاو تونهی . صاحب سنگ زمان مدهی رو م  ندهیسنگ به صاحبش قدرت تسلط کامل بر گذشته، حال و آ نیو سنگ زمان؛ ا-

کندتر کنه.    ای ترع یگذر زمان رو سر  انیجر تونه ی . منهیاز گذشته رو بب یر یتصاو  نیگوناگون و همچن یهابا احتمال نده یاز آ

 بده.*  رییرو تغ  خ یتار ،یاحتمال یهاادوکسبابت پار ی نگران چیتو زمان سفر کنه و بدون ه  تونهی م

 

 

 

 

 

  تی)واقع د،یراجع بهش اطالعات داشته باش  د یکه دوست دار   یدر چند خط سخت هست. در صورت ی مجاز ت یواقع  حی*توض

 .د ی( را در گوگل سرچ کن یمجاز
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 . یاز محمد سور ی مارول تینهایاز نوع ب  یگوهرشناس   یاز مقاله  ت؛یابد  یها*منبع: سنگ 

 

 ه؟ یها کسنگ  نیا یصاحب اصل ی دونی : تو مایآستر

 

 از کجا اومدن!  دونم ینم  یحت  دونم،ی : نه نمنیسل

 

 شه؟ یم   یها کنار هم جمع بشن چسنگ  نیا ی: اگه همه ایآستر

 

 و گفت: د یکش  یآه نیسل

 

خوب؛ چون قدرت اونا کنار   یهاآدم  یبد و نه حت یهانه آدم  فته، یب یها دست کس سنگ  نیها نخواد که اآسمان  یخدا دوارم یام-

 ... یلیبده خ یلیخ ن ی. اتهینهای و ب  یگفت ابد   شهیهم، م

 

 :د یفکر کرد و بعد پرس   یکم  داد،ی گوش م ه یبق  یهامدت ساکت بود و به حرف   نیکه تمام ا آتنا
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 شن؟یها هم نابود مگ نابود بشه، سن یچو همه  م یرو نجات بد   نیزم م یاگه ما نتون نمیبب-

 

چه   فتهیکه چه االن اتفاق ب ی ما باشن، بعد از نابود ن یاونا واقعا تو زم ی. اگه همه شنینابود نم ی جورنی: نه اصال، اونا انیسل

فقط سنگ فضا که دست منه تو   د یشا دونهی نم یبشن. کس دایپ یکس  هی تا دوباره توسط   شنیفضا معلق م ی تو  گه،یهزارن سال د 

 باشن. شوننیدست صاحب گه، ید  یاهایدن و ت گه ید یهاباشه و سنگ  نیزم

 

 داد و گفت:   رونی ب ی باال برد، نفسش را با فوت تفاوت ی را ب شیهاچشم  یبیف

 

 بخوام...  رم یرو درک کرد! من م  زا یچ نیا شهی. اصال نمد یآخ مغزم سوت کش-

 

 .دند یسوال پرس  ایو آستر  نیها بحث کردند و مدام از سلسنگ  یصبح درباره  ک یتا نزد ه یبه خواب رفت، بق یب یکه فاز آن  بعد 

 

 *** 

 

 و گفت:  د یدراز کش  نیکنار سل ایآستر

 

 . یمنم با خودت ببر  یبکن ییکارا ه ی با اون سنگ  یروز خواست ه ی قول بده اگه  یه-

 

 دور نبره...   یجا ه یمن رو   یی هویروز  ه ی البته اگه  دم،یباشه قول م-

 

 و به خواب رفت.  د ی خودش باال کش یپتو را رو  ی کم ای. آستردند یدو خند  هر
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 *** 

 

 !نیخوابی چقدر م  نیتنبال، بلند ش  نیبلند ش -

 

 به اوشن زد و گفت:  ی. لگد محکمکردی م داریها را از خواب بآن   ن،یبلند ش  اد یو با فر  زدی به همه لگد م کسین

 

 ستم؟یاها نمگه با شم-

 

کش و   نسی. فاکردند ی ها نگاه مبودند و با خشم به آن  ستادهیسرشان ا  یباال ی بیو ف کسیشدند. ن داریغرغرکنان از خواب ب همه

 به بدنش داد و گفت:  یقوس 

 

 م؟ ید یچه خبره؟ مگه رس -

 

 و گفت:  د یکش  ی زد، پوف یپوزخند  یبیف

 

 ...نیبلند ش  د یبا شهینگه داشته. داره ظهر م داریهاش تا صبح بکه شما رو با داستان  نهیسل ریتقص -

 

  یخاکستر  یهااز بادبان  یکی کسیبردند. ن یکشت  ین یرزمیشان را جمع کرده و به اتاقک ز خواب لیاز جا برخاستند و وسا همه

  یاندک یبود را به دست گرفت. گروه، بعد از خوردن صبحانه  ی کشت یرنگ بدنه رنگ، که هم   د یرا باز کرد و سکان سف ی رنگ کشت
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اوشن را برانداز   ی سر تا پا سیکرد. آر  یزی به گفتن چ یمِن کنان سعو مِن  ستادیا س یو آر کسیمشغول به کار شدند. اوشن کنار ن

 کرد و گفت: 

 

 ! یچقدر زشت شد -

 

 سپرد و گفت:   سیسکان را به آر کس یزد. ن  یو لبخند  د یکش شیهاشیبه ر ی نداد و دست یجواب اوشن

 

 شـاهزاده؟!  یخوای م  یزیچ-

 

 و گفت:  د یکش ی ق ی. نفس عمستادیتر ارا با طعنه گفت. اوشن آب دهانش را قورت داد و محکم  شاهزاده

 

 ؟یبد  ادی ی رزنیبهم شمش شه یم-

 

 گرفت و گفت:   سیآر یدستش را جلو  کس ی. ند یبلند خند  سیآر

 

 شو...خفه -

 

 و گفت: د یاوشن را گرفت و او را طرف خودش کش یقه ی بعد  و

 

 ...یقاتل  ه یندارم، تو  یها کارمن با احمق -
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 گذاشت و گفت:  کسیساعد دست ن یدستش را رو  اوشن

 

 کردم!  کاریچ دمیلحظه نفهم هی متاسفم باور کن -

 

 دستش را به طرفش دراز کرد و گفت:  کسیبرخورد کرد. ن یپرتاب کرد. اوشن محکم به کف کشت نیزم  یاو را رو  کسین

 

 کن...  دایپ ر یشمش هی-

 

 را گرفت و از جا بلند شد و جواب داد:   کسیدست ن اوشن

 

 متشکرم! -

 

 زد:  اد یفر  یطرف کشتاز آن  یبیف

 

 اومده؟  شیپ یجا چه خبره؟ مشکلپسرا اون  یه-

 

 بحث مردونه بود.  ه ی ی چی: هکسین
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شود و   یزخم که نیبود؛ هم از ا دهیترس   یداشت. حت  ی ادیکرد. استرس ز  دایمتوسط پ یانقره  ریشمش ک ی لیوسا  نیاز ب اوشن

رفت. با خود فکر کرد بهتر است    کسیآهسته به طرف ن یهاشود. با قدم  هی بق یکه باعث خنده  فتد ی ب ش یبرا یاتفاق  که ن یهم از ا

 را استاد خطاب کرد و گفت: کسی علت ن ن یبه هم ذارد،خوب رفتار کند و غرورش را کنار بگ 

 

 م استاد... آماده -

 

 و گفت:   د یکش رون یرا از غالف ب رش یشمش کسین

 

پس بهتره خوب حواست رو   م؛ یندار یچوب  ریشمش نجایاما ا شه یاستفاده م یچوب ی رهایاز شمش یرزنیآموزش شمش ی معموال برا-

 ؟ ید یجونت با خودته فهم تیچون مسئول یجمع کن 

 

  ینهیبه اوشن حمله کرد و خواست به وسط سـ ریبا شمش یحرف چیبدون ه کس ی. ند یکش ی قیکرد و نفس عم  د ییبا سر تا اوشن

سپر کرد.   کسین یر برابر ضربه د  یرا به صورت افق رش یالعمل نشان داد. زانو زد و شمشعکس ع ی اوشن ضربه بزند. اوشن سر

نگاه کرد، نفس   ریگرد شده به هر دو شمش یهااوشن برخورد کرد. اوشن با چشم  ریبه شمش یادیز  یبا شدت و صدا ریشمش

 نفس زد و گفت: 

 

 ؟ یکنی م  یچه غلط -

 

 عقب رفت و گفت:  کسین

 

 . یهست عی العمل نشون دادن سرعکس  یخوبه تو -
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 قلبش گذاشت و گفت:  ی را رواز جا بلند شد و دستش  اوشن

 

 نبودم؟  ع یو اگه سر-

 

 زد و گفت:  یلبخند  نسیفا

 

 شاهزاده...  یمرد ی فقط م شد،ی نم یچیه-

 

 بود گفت:  ده یکه به شدت ترس  اوشن

 

 ؟یگ یبه خواهرت نم یز یچ ه ی کسین-

 

 رش یبود. با شمش یدنید داًیاوشن شد  ی. چهره ردیاش را بگ خنده  یجلو توانستی زد و سرش را تکان داد. نم  یپوزخند  کسین

 زد و گفت: نسیفا یبه بازو  ی آرام یضربه 

 

اما اگه   افته یبرات نم  یهستم، اتفاق  یاحرفه  رزن یکه من شمش ی دونی... اوشن تو هم ترس رو کنار بذار، م نسیمون بذار فاراحت-

 . یبزن بیممکنه خودت به خودت آس  یبترس 

 

  کسیرا باال گرفت و دوباره آماده شد. ن  رش یها دور شد. اوشن شمشنشاند و از آن  کشیبار یهالـب یرو   ییبایلبخند ز نسیفا

 کنار دخترها نشست و گفت: نسیاوشن صحبت کرد. فا یبرا یرزنیشمش یهادادن کرد و در مورد فن   حیشروع به توض
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 به خودش داد.  یتکون ه یخوبه شاهزاده باالخره -

 

 و گفت:  د ییبه هم سا نسیصورت فا ی کردن جلو  زیت  یدو خنجر را برا   یبیف

 

 کرد و گفت:   هی به بق ینگاه ایآستر

 

 . نیحرف نزن ه یدخترا لطفا پشت سر بق-

 

 نشاند و گفت:  کشیو بار  یاقهوه  یبر ابروها یشینما یاخم نسیفا

 

 . مینداره پشت سر اون حرف بزن یاما اشکال-

 

 آرام گفت:   یبا صدا آتنا

 

 .ستین ی ها شاهزاده ذاتاً آدم بد بچه -

 

 را باال برد و گفت:  شی زد، ابروها یپوزخند  یبیف

 

 ... نیفقط ادن رو کشت هم ، یگ یآره واقعا راست م-
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 و گفت:   د یکش ی آه آتنا

 

قلبش    یبرا ی اقداره. اون لحظه چه اتف یقلب مهربون  ی لیاون خ نیرو کرد. به ظاهرش نگاه نکن کارنی چرا ا دونمی درسته. واقعا نم-

 !کنمی رو گرفت، واقعا درک نم  میتصم نیا یافتاد که ناگهان

 

 رو نجات داد.  ی نره که اون کشت ادتون یعوض شده،  ی اون کم کنمی : فکر م ایآستر

 

 پرت کرد.  کریپطوفان غول   ه یرو داخل  چاره ینره که اون ادن ب ادتی: و تو هم  نسیفا

 

 دستش را تکان داد و گفت: نیسل

 

 . میخوب حرف بزن ی زایاز چ نیای. بگهیخب بسه د یلیخ-

 

 زد و مشتاقانه گفت:  یلبخند  نسیفا

 

 ...تیابد  یهاآره مثال در مورد سنگ -

 

 گفت: وارطنت یش  یهاو با چشم  د یرا آرام کش نسیفا  سیگ  یبیف

 

راجع   جان یا یکس  گهی. دمیکنی ور موهات رو با خنجر ببرم بحث مشب تو خواب چط نکه یوگرنه در مورد ا نس، یفا یش بهتره خفه -

 . زنهی مزخرفات حرف نم  نیبه ا
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 و گفت:  د یکش اش یی طال-یاقهوه  سیبه گ یزده دستوحشت  نسیفا

 

 ...د یباشه باشه ببخش-

 

حواسش به    گرید  یبی ف که نیاز ا نسیها را تماشا کند. فاآن  نیتا تمر ستاد؛یو اوشن ا کس یها بلند شد و کنار ناز کنار دختر  یبیف

 مطمئن شد و گفت: ستیها نآن

 

 بد اخالقه، خب حاال بگو... یلیخ-

 

 را گرفت و نوازش کرد و گفت:  نیسل یاز موها  یازد. آتنا دسته  یینمالبخند دندان  نیسل

 

 ؟ یگرفت ادیرو  زایچ ن یکجا ا از  م،یدونی که ما نم  یدون ی م یزایچ  ه ی!  یبیعج  یلیتو خ نیسل-

 

ما   یفه ی طا ی. تو کردمی مطالعه م یمثل طبابت. خب من از بچگ   ستم؛یکه من بلد ن ی دونی م یی زایچ ه ی : خب تو هم نیسل

. من  مید یدی م  یادیز یزا یو چ  میکردی سفر م شه ی. ما همگرفتمی م  ادی  زایچ ی لیبودن که من از اونا خ یاد یعالم ز یهاآدم 

مغزم   ی انگار از اول تو ادیگرفتم، فقط به ذهنم م اد یاز کجا  دونم ی هست که خودمم نم ز یچ ی سر هی خوندم اما  یاد یز یهاکتاب

 بوده! 

 

 اشاره کرد و گفت:  نی به انگشتر سل شیهارا باال برد، با چشم شیابروها ایآستر
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 مربوط به انگشتر بشه.  د یشا-

 

 به انگشترش کرد و گفت:  ی قینگاه عم نیسل

 

  کنمی احساس م ی و کجا! گاه  یک  دونم یبودم اما نم  یاگه ید  یجا یمدت طوالن کنمی احساس م یدخترا؛ گاه  ن یدونی... مد یشا-

 ... کنمی فکر م ی . گاهشنومی اما صداش رو نم  گهیاسمم رو م  یی صدا هی  ،یشخص  هی

 

 ت: گرفت و گف  نیصورت سل یکف هر دو دستش را جلو نسیفا

 

 . یروح در ارتباط هی با  کنه یآدم فکر م  گه،ید ه یکاف  یه-

 

زد و   نسیبه کتف فا یخنده. آتنا مشت آرام  ر ینگاه کردند و زدند ز گریدو بعد به هم   نسیبعد به فا  ن، یابتدا با تعجب به سل همه

 گفت: 

 

 ...یاوونه یتو د-

 

 نشست و گفت:  نیزم یزنان رو نفس  اوشن

 

 خسته شدم. میاستراحت کن  کمی-
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ها سر آن  ی باال ی بیهم به اوشن داد و کنارش نشست. ف یآب خورد و کم  ینفس تازه کند. خودش کم یاجازه داد کم کسین

 : د یاوشن زد و پرس  ی به ساق پا یلگد  ستاد،یا

 

 . یرسوند  یچطور خودت رو به کشت ینگفت-

 

 گذاشت و گفت: ن یزم یظرف آب را رو  اوشن

 

 ...نیمن رو ول کرد که ن یز اخب بعد ا-

 

 کرد:  حیروبرو شد و حرفش را تصح یب یو ف کسین نینگاه خشمگ  با

 

  ه ی دم؛ یسرم د ی مسافر رو باال  هی چند ساعت بعد به هوش اومدم.  ن،ی کرد  همیاون کار رو کردم و شما تنب کهن ی... بعد از ایعنی-

. من رو شناخت و با خودش برد. اولش خواستم برگردم آتالزد اما  آوردی م  ییزایچ هی قصر  ی برا شهیآتالزد. هم ی مرد بود از اهال

 ... رهیو بعد از مادرم دستمزدش رو بگ  انوس یشدم و گفتم من رو برسونه به ساحل اک مونیپش

 

 ؟ ی: چرا برنگشتکسین

 

 .کشتی : چون مادرم من رو ماوشن

 

 آورد: را در شی ادا یو با دهان کج د یاوشن را کش یاز پشت موها نسیفا
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 ...کشتی چون مادرم من رو م-

 

 و گفت:   د یکش رونیب نسیرا از دستان فا اش رهیت یابلند قهوه  ی موها اوشن

 

 . نسیاه بس کن فا-

 

 کرد و گفت:  نسیبه فا یچپنگاه چپ  کسین

 

 ؟ یگرفت  اد ی س یکارا رو از آر ن ی. ایبود آزاری ب یل یقبال خ نسیفا-

 

 داد زد:  سیآر

 

 اسم من رو آورد؟  یکس-

 

 و از جا برخاست و گفت:  د یکش ی پوف کسین

 

 بلند شو.  گهیاوشن د ی خب استراحت کرد-

 

 فصل دوم  انیپا
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 سوم: در اعماق جنگل فصل

 

جا درختان سبز جنگل  دورتر از آن  ی شد که کم دهیسر و صدا، باالخره از دور ساحل د ی آرام و ب یا یاز پنج روز سفر در در پس

 زد:  ادیکرده بود، فر اش یآب یهاچشم بانه ی. اهورا که دستش را ساکردی م ییخودنما

 

 ... مید یها* رس . فکر کنم به جنگل الفیخشک-

 

 از جا بلند شد و جلو آمد و گفت:  ایآستر

 

 .مییجااون  گهید ساعتک یتا   نی. جمع و جور کنمید یآره به جنگل رس -

 

 یاداشت را در کوله   ازیکه ن  یالهیح مخصوص خودش را برداشت و وس شدند. هر کس سال لیمشغول جمع کردن وسا همه

 زد: ادیدوشش گذاشت و فر یاش را رو کوله   یبیگذاشت. ف

 

ها ... بچه نیداشته باش  ی آماده داشته باش... همه حالت تدافع غی چند تا ت  ی... آستگهیبجنب د ؟ یکنیم  کاریها... اوشن چآتنا نامه -

 . میبد  لیتحو د یرو با یکشت ن، یلنگر رو بنداز مید یرس 

 

جا ساکت و آرام بود. چند  رنگ قدم نهادند. همه  یانقره  یهاشن  یشدند و رو ادهیتوقف کرد. همه پ یانداخته شد و کشت  لنگر

رفتند تا   ی به طرف درختان رفتند و وارد جنگل شدند. چند قدم اطی. با احتشد ی م ده ید  یبلند و سبز رنگ  یهاقدم جلوتر نخل 

 د؛یرس ی به گوش م ی پرندگان مختلف یرنگارنگ! صدا یهابود، با درختان سرسبز و گل  ییبایها شدند. جنگل زوارد جنگل اِلف 

ها جلوتر از پشت درخت  یم . کدادی م  رونی کرده و ب  د یرا تقل ی مختلف یکه صداها  یو مرغ مقلد  د یکوب ی که به درخت م ی دارکوب

که    ییبه شاخ طال ینگاه نی. سلد ینوش ی و آب م  ود ب  ستادهیکنار آن ا  ییبایشاخ* زشد که اسب تک  انینما ی کوچک یاچه یدر

 اسب وجود داشت انداخت و گفت:  یشانیپ ی رو
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 ! باستیچقدر ز-

 

  یهاشاخ با چشم رنگ او را نوازش کرد. تک   ی و آتنا بدن برف د یرنگ اسب کش یانقره  الیبه  یدست نیجلو رفتند. سل نیو سل آتنا

  ی ریشاخ بودند که تتک  یی بایاش را آرام در آب فرو برد. همه محو زها انداخت و سم به آن  ینگاه اش ی مشک اریدرشت و بس

نبود. تند تند به   یرا خوب نگاه کردند، کسو آماده دفاع شدند. همه جا   ریگها غافلها اثابت کرد. آن آن  ی درست به درخت کنار

 و کمانش ظاهر شد.  ریبا ت  یی بایزن ز یکنند. پس از لحظات دایرا پ راندازیتا ت کردند ی اطراف نگاه م 

 

 

 

 

 

  ف یظر یبلند قامت و الغر اندام با پوست یها موجوداتاست. الف  یفولکور ژرمن یهااز افسانه  یالیخ  ی ( : نام موجودElf*اِلف )

 هستند. را یم ی دارند ول یطوالن ی شده اند که عمر لیتمث

 

 سر است. یشاخ رو  کیبه شکل اسب با  یافسانه ا  ی شاخ موجودشاخ: تک *اسب تک 

 

 زد:   اد یفر  یبی کمانش را آماده کرد. ف  نسیعقب رفتند. فا همه

 

 ؟یاز کجا ظاهر شد  ؟یهست ی تو ک-
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 کرد و گفت:  ی بیسبزش را به طرف ف یهاچشم  جوان  زن

 

 !نیها شد جنگل الف  م یاز شما بپرسم، شما وارد حر د یرو من با نیا-

 

 . می نیالف بزرگ رو بب د یما با-

 

انگار  اش ییطال  یو موها د یدرخشی نور آفتاب م ر یداشت که ز ید یسف  اریاش بهتر مشخص شد. پوست بسجلوتر آمد و چهره  زن

 را کنار زد و گفت:  نسیبودند. کمان فا د یاز خودِ خورش  ییهاشاخه

 

 ن؟ یاز آتالزد اومد -

 

 ؟ یتو الف بزرگ هست  ؟یدونی بله اما از کجا م -

 

  یهابه تن داشتند با اسب یرنگ  یطوس   ی که مانند او لباس جنگ  گری د  یبای زد. از پشت سرش چند زن جوان و ز  یلبخند  زن

 شان ظاهر شدند. زن گفت: رنگ  د یسف

 

از کجا   ،یهست  ی ک دونم ی و م خونمی محافظ جنگل. من افکارت رو م  یجوزنان جنگ   می* هستهای ریما والک ستم؛ یمن الف ن-

 .یکن ی سفر م ی چ یو برا   یاومد 

 

 عبوس به زن نگاه کرد و گفت:  یابا چهره  یبیف
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 جو...الف بزرگ، محافِظ جنگ  ش یفکر من رو نخون و ما رو ببر پ گه یخب د یلیخ-

 

 را برانداز کرد و گفت: یب یف زن

 

در   یوحش یهاکه سر از جنگل اورک  نینر یاشتباه نیفقط مواظب باش  ن یکن دایراه رو پ نیتونی . مرمیگی از تو دستور نم-

 آتالزد!  یهاقهرمان  ن،یاریم

 

  ی. اوشن پوفدند یکش  ینگاه کردند و آه  ی بیشدند. همه به ف ی ها دوباره مخفخودش و آن  گریزنان دبه  یارا گفت و با اشاره  نیا

 و گفت:  د یکش

 

 مغرورِ خودخواه. گنیبعد به من م-

 

که دو طرفش پر از    یدرختان عبور کردند و وارد راه خاک  انیبه راه افتاد. دوباره از م هی به اوشن کرد و جلوتر از بق ی اخم یبیف

  ع یسر انیبا جر یاخانهغروب به رود  کیساعت نزد ک یبود و پس از  یرفتند. راه طوالن  می ان سرسبز بود شدند. راه را مستقدرخت

  چ یپل قدم گذاشتند. دو طرف پل ه یعبور کرده و رو  ی کوچک  یآن قرار داشت. از دروازه  یرو  یگ رن اهیس  ی. پل سنگ دند یرس 

را   یسقف یبعد  یبود که تا دروازه  د ییرو ییهاچک یسرشان پ ی. باالنهادند ی آن قدم م ی رو یاد یز اطینبود و افراد با احت یحفاظ

  اهیو س  کی شدند. وارد مکان ساکت، تار  زد ی م رون ی از آن ب ی زرد رنگ   رکه نو یاو وارد دروازه  دند یپل رس  انیساخته بودند. به پا

ها را  قصر بزرگ الف  تیاز آن مکان گذشتند و در نها ی قیسبز به هم متصل شده بود. بعد از دقا اهانیاز گ دهیشدند که پوش  یرنگ 

 .دند ید  شانیرو شیپ
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 .پردازند ی ها به نبرد مکه در جنگ   یدنیهستند ناد ییبایزنان جوان و ز یناویاساند  ری( در اساطvalkyrja)  یر ی*والک

 

 

 

 

 

  ختیری م  رونیکوچک ب یهاها به صورت آبشار آن آب  وار یبلند که از درب و د یهابود، با گلدسته  یرنگ  یی بزرگ طال اریبس قصر

عبور کرده   یک یگذشتند. از پل بار ییبایحوض مانند ز یقرار داشت. همه جلو رفتند و از فلکه   میعظ یااچه یو دور تا دور قصر در

 درب قصر وجود داشت انداخت و گفت:  یکه باال  ی و بزرگ  بایز اریبس ییطال یبه مجسمه  ینگاه. رئا تند باال رف ی دارب یو از راه ش 

 

 تره!هم بزرگ  امیریاز قصر ملکه م  جانیا-

 

 به اطراف انداخت و گفت:  ینگاه آتنا

 

 ... باترهی و ز-

 

وارد شدند و   اط یپشت در نبود. همه با احت  یقصر زد. در باز شد؛ کس نی آرام به درب آهن یااش ضربه با پشت انگشت اشاره اهورا

عبور کردند؛ سپس سه در را مشاهده کردند. درب وسط را باز کرده و وارد شدند. به محض ورود با   ی و گرم  کیبار ی رواز راه 

پهن شده   یرنگ  یاتا تخت نقره  ی که از درب ورود یرنگ  یافرش نقره  ی بزرگ و روشن کاخ الف روبرو شدند. رو  اریبس یمحوطه 

  ا یبه عقب برگشتند. گو ی و همگ  دند یرا از پشت سر شن  یکس یهاقدم  ی بود. صدا ی جا نبود و تخت خالآن  ی نهادند. کس ی بود پا

 شان انداخت و گفت: گذرا به همه یاهرا پشتش به هم قالب کرده بود. نگ  شیهادست تیالف بود که با جد  کی
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-Le Suilon 

 

 گفت: ی به او نگاه کردند. الف به طرف تختش رفت و دوباره سخن ی جیبا گ  همه

 

-mae govannen 

 

شده   دایهم مثل او پ گرینفر د کیالف انداخت حاال  یهابه چشم  ینگاه ای. آسترشدند ی . زبان او را متوجه نمدادی نم ی جواب یکس

  اریبس یبه موها یکرد. نگاه  سهیبنفش خودش مقا یهاالف را با چشم  یانقره  یهاباشد. او چشم  بی عج شیهاگ چشمبود که رن

  انیاو را که از م زینوک ت  یهاگوش  نسیبود. فا دتر یهم سف شیاز موها ی رنگ بود کرد. پوست الف حت  د یبلند و لَخت الف که سف

 و آرام به آتنا گفت:  د یزده بود د رونیب شیموها

 

 هاشه؟!اون گوش -

 

کرد با   ی. رئا جلو رفت و سع د یبگو یزی چ ب یالف زل زده بود و منتظر بود باز هم به زبان عج کی بار یهاببا تعجب به لـ  اهورا

 اش به آن الف بفهماند که با الف بزرگ کار دارند.مسخره  یهااشاره

 

عصا به دست را درآورد.   رمرد یپ ک ی یرا نشان داد و ادا د یسفش یآدم قد بلند و ر کی به خودِ الف اشاره کرد سپس با دست  رئا

 آرام گفت: کسی. ند یبلند خند  یالف با صدا

 

 .خندهی داره به تو م  ؟ یکنی م  کاریاحمق چ یرئا-
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 برداشت و عقب رفت.  شیدست از کارها رئا

 

 

 

 

 

 : ی*زبان الف

 

Le suilon درود بر شما = 

 

Mae govannen   د ی= خوش آمد 

 

 جلو آمد و گفت:  یصدا دهد. کم  ی رنگش کم یانقره  نیاز جا بلند شد و باعث شد لباس آهن الف

 

 من الف بزرگ هستم. -

 

 رئا که تعجب کرده بود به اهورا گفت: فهمد؟ی او زبان ما را م دند یپرسی کنان از هم مپچپچ همه

 

 سالشه من فکر کردم هشتاد نود سالشه...   یس  تایاون الف بزرگه؟ نها-
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 و گفت:  د یوار رئا را شن زمزمه  یصدا الف

 

 چهارصد و سه ساله شدم! روزیسال؟! نه دوست من، من د ی فقط س -

 

 وار گفت: که تعجب کرده بود، دوباره زمزمه  ی درحال رئا

 

 ! زهیهاش تچهارصد و... چقدر گوش -

 

 بود گفت:  دهی که باز هم حرفش را شن الف

 

علت به من   نی به هم دم؛یها رس الف یهست که به پادشاه ی الف جوان هستم اما پنجاه سال ک ی. من زهیت  اریما بس یهابله گوش -

 .م یدارها فرق الف ما هشتصد سال داره خب ما با شما انسان نیتر. مسنگنیالف بزرگ م

 

به آتنا انداخت و   یکرد و عقب رفت. الف نگاه  میسبز را با احترام به الف بزرگ تقد  یداد. آتنا نامه  یابا چشم به آتنا اشاره  یبیف

 نامه را باز کرد و بلند خواند:

 

 ... ـیپولیملکه ه زم یدرود بر خواهر عز-

 

 و گفت:   د یکش ی نیه آتنا

 

 .اشتباه شده.. خوامی اِ... معذرت م-
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را به الف بزرگ داد و عقب رفت   یانقره  یبه آتنا کرد. آتنا جلو رفت، نامه سبز را گرفت و نامه  یچپو نگاه چپ  د یکش  یپوف یبیف

 به دوستانش نگاه کرد.  یسارو با شرم 

 

 نامه را باز کرد و خواند:  الف

 

که قرار   یا. احتماالً تاکنون متوجه حادثه خواهمی عذر م فرستمی را نزد تو م یاناخوانده همانانیم که ن یالف بزرگ. از ا لُنی لِسُ-

! سربازان ماهر من به دنبال راه نجات قرار است از چهار جنگل عبور کنند. از شما  د یارخ دهد شده   ندهیاست حدود دو سال آ

 گذارم. بدرود! از لطف شما سپاس  شیشاپی، پ. حتما جبران خواهم کردد یکن  یاریها را ها آن اورک  بادر جنگ   کنمی خواهش م

 

 از آتالزد  امیریم  ملکه

 

 و گفت:  د یکش ی قینفس عم الف

 

سرباز   تونم یو من نم   می به همراه سربازانم قراره که به جنگ بر نده یماه آ کی کمه. من تا  اریها بسجنگ با اورک  ی تعداد شما برا-

طول   یاحدود دو هفته  ن یشما آماده کنم و ا ی رو برا شه یها مکه باعث مرگ اورک  ییهاسم  تونمی شما بذارم. اما م اریدر اخت

 ن؟یمونی ممنتظر   ای. آد یخواهد کش

 

 گفت:  ی بیباال برد. ف ی جواب منف یرا به نشانه  شی انداخت و دور از چشم الف ابرو ی بیبه ف ینگاه کسین

 

 شن؟یها کشته نمبدون سم -
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 و گفت: د یبود، کش شیو دور موها  یشانیپ ی شکلش که رو ریزنج  یابه تاج نقره  ی دست الف

 

شون بشه زودتر  زهر وارد بدن  نیسرشون قطع بشه تا کشته بشن؛ اما اگه ا د یو با  شنیم فیها ضعسالح  یهااونا با ضربه -

 .رنیمی م

 

 رو کشت!  شونی ک یملکه  ی: اما سربازایبیف

 

 سرش قطع نشده بود؟ ای: آالف

 

 کرد و گفت:   یمکث  یبیف

 

 بله قطع شده بود. -

 

 از جا بلند شد و گفت:  الف

 

 ! ریتان بخ. شب نیفاصله مشورت کن نی ها ببره. تو اتا شما رو به ساختمان مهمان  فرستمی رو م یبعد کس  ی . کمرمیبه اتاقم م-

 

 کرد و گفت:  یاخم کسیرفت. ن رونیاز کاخ ب الف

 

 م؟ یبا اونا بجنگ  یقراره سرباز بهمون بده، ما چطور دست خال  کردمی من فکر م-
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 .خورنی : اونا ما رو مرئا

 

 گذاشت و گفت:  اش ی نیب  یدستش را رو نسیفا

 

 . میریمیو م میش ی گندشون خفه م ی اگرم نخورن از بو-

 

 .ستی ن ی وقت شوخ  نسی: فاکسین

 

 دارن. یناکوحشت  ی بو گنی! م کنهی نم ی: اما اون شوخایآستر

 

 .میراه تا مقصد دار ی لی. هنوز خشهیم ر ید م یدو هفته صبر کن م یتونی ان، زبون نفهمن، تازه ما نمگنده  ن، ی: اونا وحشیبیف

 

 بعد به مقصد فکر کن.  یمون ی زنده م نی: تو اول ببرئا

 

 م؟ یمونمنتظر زهر ب گنی م ایک   میکنی م  یر یگ ی را گن؟یم  ی چ هی شو رئا... بق: خفه اهورا

 

 شان را باال بردند. اهورا گفت: و آتنا دست س یآر نس،یاوشن، فا ا،یآستر ن،یسل رئا،

 

 منتظر تا زهر آماده بشه.   میمونی پس م شترن یخب اونا ب یلیخ-
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به الف بزرگ بود وارد شد و پس از سالم کردن با   هی شب اریکه بس یاندام زیبعد دختر جوانِ ر  ی. کمرفتند یناچار پذ  کس یو ن  یبیف

به در اتاق کرد و   یارفتند و دم در توقف کردند. الف اشاره ی ها به طرف اتاقها خواست تا همراه او بروند. آن از آن  ییروخوش 

 گفت: 

 

. در ضمن  شهیر سر و صدا م شلوغ و پ یلیخ جان یروزها ا نیهست. خوب استراحت کن نیکه بخوا  یزی. هر چجاستنیاتاق شما ا-

 .رمیپدرم گفت ازتون جواب بگ 

 

 به دختر زد و گفت:  ی لبخند مصنوع  یبیف

 

 لطفا.  ن یزهر رو آماده کن-

 

 . ریبخبله شب -

 

  یهای بود. گو یروشن اریشدند. اتاق بس ییبایوارد اتاق گرم و ز یرنگ اتاق را باز کرد. همگ  د یدرب سف نیها دور شد. سلاز آن  و

  یله یبه وس   وار یجا وجود داشت. در و درنگ آن  د یفراوان با ملحفه و بالش سف یهاکرده بودند و تخت   یجا را نورانآن  یرنگ  د یسف

  سیوجود داشت. آر ی دنیو نوش   وهیم ی کم یشکل یاره یدا ز یم ی . رودادی عطر م ی شده بود و بو  نییتز  یرنگ   یصورت یهاگل

  یدنیتنگ نوش   کرد،ی م  یها بود احساس تشنگ که ساعت کسیتخت انداخت. ن  کی ی برداشت و خودش را محکم رو یسبز بیس 

 .د ینفس سر کش ک یرنگش را  یانقره  عِی را برداشت و ما

 

 انداخت و گفت:  یبه تنگ خال ینگاه اهورا
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 هم تشنه هستن؟ هی بق یگ ینم-

 

خمار شد و   اش ی آب یهاتکان داد. چشم  نی و بعد سرش را چند بار به طرف د یبه سرش کش یکرد، دست یج یکه احساس گ کسین

 چند بار پلک زد و گفت: 

 

 ... شهیحالم داره بد م-

 

 دست برادرش را گرفت و گفت:  نسیفا

 

 شده؟  یبرادر چ -

 

در حالت کار    کهن یو قبل از ا  د یکش رونیب نس یدستش را از دست فا د،ینوش ی را م  عیآن ما  یهمه د یبود نبا ده یکه فهم کسین

کرد، به   ه ینثار بق «ینیش »خفه   کهنیو بعد از ا د یدراز کش  یتخت یرو   تفاوتی ب ی بیرفت. ف رون یانجام دهد از اتاق ب  یامسخره 

 . دماغ و صورتش را جمع کرد و گفت: د ییکرد و بو  لند را ب ی خواب رفت. اوشن تنگ خال

 

 چطور خوردش؟ ده، یلجن م ی بو-

 

 گفت:   د یدراز کش ی تخت یکه رو  یحال  در رئا

 

 نفس قورتش داد!  هی آخه اصال وقت نکرد نفس بکشه و بوش کنه، -
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خاموش کند،   اینور را کم  ینوران  یهایبگردد تا گو  ی که خواست دنبال راه نیهم نی. سلدند یدراز کش شانیهاتخت   یرو  همه

.  د یتختش دراز کش  یباال انداخت و متعجب رو یاکش داد، شانه  نییرا به طرف پا شیهابخود به خود خاموش شدند. لـ های گو

آرام وارد اتاق شد و در را بست. آرام آرام به    یباز شد و کس یتا درب اتاق به آرام شتگذ  یکم کم همه به خواب رفتند. ساعت

.  د یدارد، از خواب پر  یسبک رایاو گذاشت. آتنا که خواب بس یشانه  یو سرش را رو  د یطرف تخت آتنا رفت و کنارش دراز کش

  تواند ی م  د ید یفکر کرد دچار بختک* شده اما وقت   ااش احساس کرد و جرات نکرد چشم باز کند. ابتد شانه  ی را رو ی زیچ ینیسنگ 

و ارواح و   پنهانده یموجودات از د الیو باز هم فکر و خ د یکشی است. سخت نفس م داریکامال ب  د ی انگشتانش را تکان دهد، فهم

 .گذاشتآتنا  یشانیپ ی آرام دستش را رو ی بی. فد یچشمش چک یاز گوشه ی اشک یبه سراغش آمد. قطره  یطانی ودات ش موج

 

 

 

 

 

است که   یاختالل خواب است. حالت یعوام به بختک معروف است، نوع  انی( که در مSleep Paralysisفلج خواب ) ای*بختک 

از به خواب   شیپ ی گاه ایشدن از خواب  داریمدت شخص پس از ب  نیو در ا کشد ی طول م  قهیتا چند دق ه یمعموالً از چند ثان

 حالت معموالً با ترس همراه است. نیو ا ارد از خود ند  یانجام حرکات اراد ییرفتن، توانا

 

 آتنا را نوازش کرد و گفت:  ی موها یب یخورد. ف ی از ترس تکان آتنا

 

 ... کسهیهات رو باز کن. اون ننترس آتنا، چشم -

 

  یسرش را رو   کسیکه ن  د یو سپس د  ستادهیسرش ا یکه باال د یرا د یب یو آرام چشمش را باز کرد. ابتدا ف  د یکش ی نفس راحت آتنا

 زده خودش را جمع کرد و گفت:اش گذاشته و به خواب رفته بود. خجالت شانه
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 کنه؟ ی م  کاریاون داره چ-

 

 من...  یجا ایتو ب  خوابمی م ن یزم ی اصال من رو ای ی من بخواب شیپ یایب  یخوای فقط خوابه. م  سیه-

 

 . بغض کرد و آهسته گفت: د یرفت و کنارش خواب ی بیبالش گذاشت و بلند شد. همراه ف ی را رو کس یآرام سر ن آتنا

 

 . رمیبم خوامی من نم-

 

 ... دهیبود، حواسش نبود که کنار تو خواب کسی. اون فقط نیریمی تو نم-

 

 من...  گم، ینه من اون رو نم-

 

 به چشمان پر اشک آتنا انداخت و گفت:  ینگاه یبیف

 

 ؟ یپس چ-

 

 هم فشار داد و گفت:  یرا رو  شیهاپلک  آتنا

 

 ... یریمی بهم گفت تو م  دهیاون زن پنهان از د -
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 بود. حاال بخواب... وونهید  هی احمق نشو آتنا، اون -

 

 نه من...-

 

 گفت: یامردانه  یصدا

 

 .نی... بخوابــسیهــ-

 

 حرفش را ادامه نداد و به خواب رفت.  آتنا

 

 *** 

 

  غ یج یشد. صدا جادی آن ا  یرو  ی و ترک طوالن  د یلرز  شیپا ریز  نی. زمداد ی خاک م یبه آسمان قرمز رنگ کرد. همه جا بو  ینگاه

  د یخورش  یدر آسمان جا  یآشنا بود. سنگ سرخ رنگ  شیصدا کرد؛ی او را صدا م ی . دخترکردند ی . همه فرار مد یو داد مردم را شن

از آسمان آمد.   یناکغرش وحشت  یبود. صدا ده یچسب نیبه زم شیفرار کند اما پاها خواست. آمد یرا گرفته بود و به سمت او م 

 . د یاش گذاشت. خواست پشت سرش را نگاه کند که از خواب پرشانه  ی از پشت سر دستش را رو یکس

 

 : زدی م ادیبود. مدام فر ده ید یناکشد. کابوس وحشت داریاز خواب ب ی ادیز  یبا سر و صدا کسین

 

 کجاست...؟!  نسیسنگ... سنگ سرخ... فا-
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آن ماده   ر یانگار هنوز تحت تاث کسی. نشد یم  ده یشن رونیاز ب یاد یز یسر و صدا کس، ین ی ادهای. عالوه بر فردند یاز خواب پر همه

را   نسیکم کم به خودش آمد و فا کسی به صورتش زد. ن ی آرام یهای لیبه طرف برادرش رفت و س  ع یسر نس یو کابوس بود. فا

 . د یکش ی راحت یهال گرفت و نفس محکم بغـ 

 

نشست. دستش را گرفت و   کس ی. آتنا از جا بلند شد و کنار ند یتخت دراز کش  یخودش زد و رو  یشان یبه پ یآرام  یضربه  یبیف

 گفت: 

 

 ؟ یتو خوب-

 

سرش را   کسی. ن کردی م  شیبود. همان که مدام صدا دهیبود که در کابوسش شن ییآتنا همان صدا یبه آتنا نگاه کرد. صدا  کسین

بزرگ بود که به محض ورود، چشمش به تنگ  بعد از زدن چند ضربه به در وارد شد. دختر الف  یمثبت تکان داد. کس یبه نشانه 

 :د یافتاد و با تعجب پرس  یخال

 

 رو خورده؟  ن یا یک-

 

 کسین  یچانه  ر یبه طرفش رفت. دستش را ز عی کرده و سر کسی به ن یاشاره کرد. دختر نگاه متعجب کسیبا انگشت به ن  رئا

 شده و گفت: ره یگذاشت و سرش را بلند کرد. در چشمانش خ

 

 ؟یاده چطور هنوز زن-

 

 دختر را هل داد و گفت: نسیفا

 



 بقا مرگ دوباره 

212 
 

 دهن شومت رو ببند.  یه-

 

 و گفت:   د یکش یسرش را تکان داد و آه  دختر

 

ها سه روز انسان  یرفع تشنگ  ی قطره از اون برا هی. نوشنی م  وانیل ه یهاست. اونا هم فقط در روز الف یرفع تشنگ  ی اون ماده برا-

 . یکه هنوز سالم ی . تو شانس آوردهیکاف

 

 و بعد گفت: د یکش یاازه یدهانش را گرفت و خم  یجلو  یبیف

 

 نفر رو سکته بده!  هی بود  کی نزد شبیآره سالمه، فقط د-

 

 نکرد و گفت:   یکنجکاو  نیترکوچک  دختر

 

 . نیصبحانه بخور نیایلطفا ب نه، یشما رو بب خوادی پدرم م-

 

 از جا بلند شود، گفت:  کرد ی م ی که سع یاخت و در حالاند  یبیبه ف  ینگاه کس یرفت. ن  رونیاز اتاق ب و

 

 ب؟ یبود ف ی منظورت چ-

 

 کرد و گفت:  کسیبه ن ینیرا باال برد و نگاه خشمگ  شیهاسرش را بلند کند، چشم  که ن یبدون ا یبیف
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 .بی به من نگو ف وقت چیه گه ید-

 

 زد و گفت:  یپوزخند  کسین

 

 بود؟  یخب، حاال بگو منظورت چ یلیخ-

 

 چشماش رو باز کنه.  کرد یاز ترس جرات نم یشبح کنار آتنا ظاهر شد  هی مثل  شبید  یچیه-

 

 رفت. رون یبه آتنا انداخت و بعد از اتاق ب یتفاوت ی نگاه ب کسین

 

به هم بودند؛ با   هیها شبآن   یهمه  بایجا پر از الف بود. تقراز اتاق شلوغ و آن  رون یرفتند. ب رونیبعد از آماده شدن از اتاق ب همه

به افراد انداخت    یبود، نگاه ی ها که پسر جواناز آن  ی کی. زدند ی م ییهاهمان رنگ مو، چشم و پوست! با زبان خودشان با هم حرف

 گفت:  اش ی کنار  رد و با تعجب به ف

 

-Atani !؟ 

 

 :د یپرس  شتر یبا تعجب ب گر ید الف

 

-masse !؟ 
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 شد و گفت:  یبیف  کیها انداخت. رئا نزد به آن  ینگاه یگریها کرد و د به آن  یااشاره  الف

 

 گن؟ یم یچ-

 

 را باال برد و گفت:  ش یابرو کی کش داد و  ن ییرا به طرف پا شیهابلـ  یدو گوشه   یبیف

 

 ! فهممینم-

 

 شان آمد و گفت: ها به طرف آن  دنیآماده شده بود. الف بزرگ با د شان یبرا یاحانه رفتند که در آنجا صب ی به سالن بزرگ همه

 

 . نییبفرما-

 

بود که به زبان خودشان صحبت   ییها. همه جا پر از الف کردند ی رفت. همه با تعجب به اطراف نگاه م رونیبعد از آن سالن ب و

که اطراف   یها در حال . آن کردند ی ها مبه آن ی بیعج یهاکنند. همه نگاه   یبیکه به شدت احساس غر شد ی باعث م نی. اکردند ی م

ها سکوت کردند.  الف  یجا و غذاها نداشتند. همهبه آن  یبود اما افراد حس خوب  یرنگارنگ  زی. مند نشست زیسر م  کردند، ی را نگاه م

 اشاره کرد و گفت:  ز یها به ماز الف  یکی

 

 . نیبخور-

 

سرخ   ینان برداشت و درون مربا یاتکه  ی بی. همه بهشان زل زده بودند. فکردی م  تیها را اذها آن گرسنه بودند اما نگاه یلیخ

جا پخش  همه  یبیف  دنیجو یجا آنقدر ساکت شده بود که صدا. حاال آند یبه دهان گذاشت و آرام جو د یکرد و با ترد یرنگ 
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پنج لقمه   ایتنها چهار  د یها شاگذشت، آن  ی ها بود. کمآن  یها رو هم کم کم شروع به خوردن کردند. هنوز نگاه هی. بقشد ی م

 نخورده بودند که دختر الف بزرگ وارد شد و گفت:  شتریب

 

 کاخ منتظر شماست.  یپدرم تو -

 

خوشحال شدند که از آن جوّ خالص شده بودند. از جا برخاستند و همراه دختر   با یشان بود، رها کردند. تقرهر چه در دست  همه

 زد و گفت:   یها لبخند خشکآن  دن یها بود، با دبه کاخ رفتند. الف بزرگ که منتظر آن 

 

 ن؟یآشنا شد  رثی با دخترم آ -

 

 

 

 

 

 کلمات:  تلفظ 

 

Ayreth 
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 : ی*زبان الف

 

Ataniها= انسان 

 

Masse کجا = 

 

 تختش نشست و گفت:  ی موضوع شد. رو  نیندادند. الف بزرگ متوجه ا یکه کالفه شده بودند، جواب گروه 

 

  ی ادیاومدن و باعث خسارت ز جان یچند انسان به ا شیها مشکل دارن. چند سال پبا انسان ی ها کماون  د،یمردمِ من رو ببخش-

طول   ی . چند روزکنهی جنگل رشد م نی ا ینقطه  ک یکه فقط در  اههیگ ه ی ! به افرادم گفتم دنبال زوفا* بگردن. میشدند. بگذر

  نیهاتون بزنتا به سالح  رن یسم رو ازش بگ  د یبا جان یجدا کنن. بعد ا نی اون رو از زم ح یحص یوه یکنن و به ش   داش یکه پ کشهی م

 .نیها بجنگ با اورک  ن یو بتون

 

 انداخت و گفت:  هی به بق ینگاه یبیف

 

 کنن؟ ی م  کاریهستن؟ چ یاونا چجور  ن؛یاز اونا بگ  کمی-

 

 و گفت:  د یاش کشبزرگ دستش را متفکر به چانه  الف
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زبان شما رو    وجه چیخوارن. اونا به ه هستن و آدم  ی قو  یلی. اونا خنیمواظب باش   یلیکنم اما خ د یاصال دوست ندارم شما رو نا ام-

 و اونا متوجه حضورتون نشن. نیها رو بد اورک  یتا بو نیجا به خودتون بزناون  یهاتو جنگل از لجن . فهمنینم

 

  یق یآتنا نفس عم شد؟ی چه م خوردند ی ها را مرا گرفت. اگر واقعا آن  هاشانی لیداشت! ترس وجود خ  قتیها حقبودن آن  خوارآدم 

 گفت:  د یلرزی که م ییپاچه با صداو دست  د یکش

 

 قدم بزنم؟ رون ی برم ب تونمی م-

 

به   یآب دهانش را قورت داد، نگاه زین نیجا خارج شد. سلبزرگ با تکان دادن سرش جواب مثبت داد و آتنا با سرعت از آن  الف

 تکان داد و گفت:  یبه دنبال آتنا رفت. اهورا سر عیسر  یهاانداخت و با قدم  گرانید

 

 ندارن؟  ی نقطه ضعف-

 

 منگ بشن. ه یچند ثان ی برا شه یاونا باعث م گاهج یزوفا؛ البته ضربه زدن به گ اه یگ بزرگ: گفتم که سم  الف

 

 و با اخم گفت:  د یکش اش قه یبه شق یدست  یبیف

 

 به اتاق...  گردمی بر م کنه، ی سرم درد م-

 

  یکی یکیهم   ه یکه بق   د یطول نکش ی اقه ی الف بزرگ کرد و به اتاق برگشت. چند دق یروبرو  یامه یکوتاه و نصفه و ن م یتعظ

 بود، از جا بلند شد و گفت:  ده یتخت دراز کش یکه رو  یب یبرگشتند. ف
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 برنگشتن؟  نیآتنا و سل-

 

 کرد و گفت:  یااشاره س یبه آر ی ب یداد. ف ی جواب منف ایآستر

 

 شون...برو دنبال -

 

 

 

 

 

 *زوفا: 

 

و   ینسبتاً چوب  شیهاساقه  م،یضخ شیهاشه ی. رد یروی که به حالت خودرو م  انینعناع رهیاست از ت یاهی( گHyssop)زوفا

مشابه اسانس نعناع است و    اهیگ نیاست و اسانس ا بایز شیها. گلباشد ی معطر م ار یو بس  زیکوچک و متقابل و نوک ت شیهابرگ 

 دارد.   یمصرف طب

 

 و گفت:  د یبه سرش کش  ی دوباره دست یب یرفت. ف  رونیاز اتاق ب سیآر

 

 م؟ یکنی م  کاریچ می که واقعا ما دار  کردم ی فکر م ن یداشتم به ا-
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 زد و گفت:  ی عصب بای لبخند تقر ایآستر

 

 ! مید یرو نجات م ایدن-

 

 زد و گفت:  یدر مقابل او پوزخند   یبیف

 

 شون... آدم افسرده رو فرستادم دنبال  هی و من االن   رونیما؟ دو نفرمون از ترس رفتن ب-

 

 کرد و ادامه داد:  یاه رئا اشار به

 

 ست!و خنده   یهم همش در حال شوخ مونگه ید ی کی. میریراه بم  ن یقراره تو ا ی کی یکیاعتقاد داره که ما  یکی ن یو ا-

 

 مکث کرد و ادامه داد:   ی اشاره کرد. کم نس یبه فا و

 

 .می د یمون ترس الف همه  یهاحرف دن یمطمئنم بعد از شن-

 

 نشست و گفت:  یتخت ی رو ایآستر

 

الف بزرگ بودم موضوع   ی هواش ما رو خفه کرده. من جا ه،ی د ی. پر از ناامکننی بهمون نگاه م یجور خاص هی همه  ه؛یجوره ی جانیا-

 . کردمی مطرح م گهیجور د  ه ی ها رو خوار بودن اورک آدم 
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  هی  هی . کافی سرباز چیبدون ه م، یریجا م! ما تنها اون قتهی حق هی  نیخوارن و ااونا آدم  ؟یآست ی کنیفرار م  قت ی: چرا از حقکسین

 تموم بشه.  یتا همه چ می کن ک یاشتباه کوچ

 

 .نیمشت ترسو هست  هی: شما اهورا

 

 گفت:  ه یاز جا بلند شد و رو به بق ایآستر

 

مجسمه تو آتالزد    هی  می بود ده یسفر د نیکه تا قبل از ا  ی بیعج زیو تنها چ م یافتاد ریگ جان یکه ا می مشت ترسو هست  هی آره ما -

پا ُسم   یآدم که به جا ه ی ا یبود؟  ده ید یعصبان ییایدر  یپر  هیاز شما   یکی! کدوم شد ی هوا رنگش عوض م ی دما  رییبود که با تغ

  یرو نجات بد   ی تو آب و کشت ی بر ید یترس ی رفته م ادتیاهورا  ه؟یشکلنیا د یفهم شد ی از اسمش نم صال که ا انورد یدر ه ی ایداره؟ 

 ... هیعی حس طب هی نه اسطوره! ترس  می . ما آدمیو حق هم داشت

 

 تموم نشد؟ تیرانسخن  ی : آستیبیف

 

 ها انداخت و گفت: به تک تک آن  ینگاه یبی به اتاق برگشتند. ف سیآتنا و آر ن،یساکت شد. سل ایآستر

 

 شده باشه؟ مون یهست پش یکس-

 

 ادامه داد:  ی بی. فد یبگو  ی زیجرات نداشت چ ینگاه کردند. کس گریکد یبه  همه
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آتالزد.   نی که کمک کنه برگرد نیبخوا ایو از بانو گا یآب  یره یجز نی برگرد ن یتونی شده باشه؟ م  مون یهست پش ی کس نیبب-

 ... نیجا برگردبه آتالزد هست. از اون  یی ایدر یراه امن اما طوالن ه یکه   نیدونی م

 

 و گفت: د یخند  ه یتر از بق. رئا بلند دند یبزند، همه خند  ی لند شد و جلو آمد. دستش را باال برد تا خواست حرفاز جا ب اوشن

 

 . شهینفر داوطلبِ برگشتن م نیاوشن اول  دونستمی م-

 

 آورد و گفت: نییدستش را پا اوشن

 

  ی رو زهر ایآستر یهاغ ی ت میتونی م  ای می و به اونا بزن م یرو به زهر آغشته کن رهایت  میتونی م ست؟ین  ی ماهر راندازی ت نسیمگه فا-

 ... میکن

 

 ساکت شدند. رئا با تعجب گفت:  همه

 

 ؟ یبرگرد  یخواینم  یعنی!  م؟یتونی م  یتو گفت -

 

 م؟ی که برگرد  م یراه اومد  همهنی! ا؟یشد  وونه ی: احمق! داوشن

 

 را باال انداخت و گفت: ش یابرو ک یبه اوشن کرد.  یزیبرانگ   نینگاه تحس یبیف

 

 .ستیبا خودش مشخص ن فشی هم تکل مونگه ید  ی کیو -
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 *** 

 

روز زودتر تمام   کردند ی . هر روز دعا مکردی م  یبیها عادت نکرده بودند و همچنان غرالف  ن یگذشته بود. هنوز به سرزم ی روز چند 

  زدند،ی ها زل مکه به آن  ی و درحال شدند ی ها دور هم جمع م که الف  دادی ها دست مبه آن  ییدر جا  یشود تا بخوابند. اوج کالفگ 

 .کردند ی م پچچ به زبان خودشان با هم پ

 

 *** 

 

شده بود.   ره یخ رفتی فرو م  ایکه کم کم داشت به درون در ید یرنگ ساحل نشسته بود و به خورش  د یسف یهاشن ی رو نیسل

.  د یآی که به طرفش م  د یگرفت و پشت سرش را نگاه کرد. اوشن را د د ی نگاهش را از خورش چند لحظه  د؛یرا شن ییهاقدم  یصدا

  نیگذشت، سل  ی قی شد. دقا ره یخ ایاو هم به غروب و در یحرف چیو بدون ه  شستزل زد. اوشن کنارش ن د یدوباره به غروب خورش 

 و سکوت را شکست و گفت:  د یها کششن  یرو  ی نامفهوم یهابا انگشت نقش 

 

 !دمی د ی خواب هی  شیچند شب پ-

 

 نگاه کرد و گفت:  نیسل یبای و ز  یبه چشمان زمرد  اوشن

 

 ؟ ی چه خواب-

 

 ...مید یانتالنگو د  ی که تو ی همون شهر ه یبودم شب ییجا هی  ی تو-
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 کدوم شهر؟-

 

 فکر کرد و بعد گفت:  یکم نیسل

 

 . ینبود که تو همراه ما نبود  ادم یاوه -

 

 . یگفتی م  یخب داشت-

 

. بعد  کردمی تو خواب گرماش رو حس م یقدر گرم که حت فرق داشت. هوا به شدت گرم بود؛ اون  زیبود. همه چ شرفته یشهر پ هی-

ها فرار کردن. من دنبال شماها گرفتن و آدم  شیها آتو درخت  ختنیها فرو رخراب شد. ساختمون ز یهمه چ یناگهان یلیخ

 کرد...   داریمن رو با لگد از خواب ب  یبی . بعدم فنی نبود کدومچ یاما ه گشتمی م

 

 داد و گفت:  رون ینفسش را با سر و صدا ب  اوشن

 

 و اون خواب نبوده!   گهید  یجا ه یانگشتر تو رو برده   نیدار بگم... نکنه اخنده  زیچ ه ی خوامی م-

 

 بود خراب کرد و گفت:  دهیها کششن ی که رو ییهانقش  نیزل زد. سل نیکرد. اوشن به لبخند سل یینمادندان   یدهخن نیسل

 

 خواب بود...   هی معلومه که نه! اون فقط -
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در حال لبخند زدن    شهیکه معموال هم رثی دختر الف بزرگ بود. آ رثی وگو با آ مشغول گفت ایاز جنگل، آستر ی گرید ی جا در

 نشست و گفت: یکنار درخت  کرد، یم  ی را عصبان ی بیف ن یبود و ا

 

 برام آشناست! ی لیتو خ یتو رو بپرسم؟ چهره  ی خانوادگ ی لیفام تونم ی م ایآستر-

 

 کنار او نشست و گفت: ایآستر

 

 . انیمانوشاکاگو-

 

 رنگش را باال برد و گفت:  ی خی  یابروها رثی آ

 

 ؟ یهست نیزم  ی... اهل کجایچقدر طوالن-

 

 شمال آتالزد. -

 

 داشته باشه؟ ی ها ربطنبوده که به الف  یاجدادت کس یتو  ایآ-
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 نبوده...  ی شخص نیهمچ دم، یم رو کامل دخانواده  ینامهمن شجره  کنم ی فکر نم-

 

 کرد و گفت:  یی به درخت روبرو  یرا کش داد و سرش را تکان داد. نگاه کشیرنگ بار یصورت یهابلـ رثی آ

 

 . اومدمی همراه شما م داد، ی اگه پدرم اجازه م-

 

 دستش را باال برد و گفت: ایآستر

 

 ... یایبهتره که ن-

 

 اش زد و گفت: اعصاب خوردکن  یهادوباره از آن لبخند  رثی آ

 

 باشن!  یجورنیها اانسان  کردمی فکر نم-

 

 ؟ یجورچه -

 

رو   شونی کیشدن،  ی سوز ش یقصر شدن و باعث آت ی وارد قسمت شرق اجازهی ب ی وقت  دم؛ید  ک یها رو از نزدبار انسان هی من فقط -

شون دنبال  اشتباه  ی و برا کننی اونا مدام اشتباه م گه یو نادونن. م فی ها خودخواه، تنبل، ضعآدم  گهی. مادرم مدمیدر حال فرار د

 . گردنی مقصر م

 

 او کرد و گفت:  یخی یهادر چشم  یتعجب کرد. نگاه رثی زد و از حرف آ  ی لبخند کج ایآستر
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 .دمیها دالف  یتو  شتریصفت رو ب نیچند روز الاقل ا نیکه ا نه یها خودخواهن؟ منظورم اکه آدم  ی مطمئن-

 

 چطور مگه؟! -

 

 . زننی ما حرف ماونا مدام به زبون خودشون پشت سر -

 

 !زننینه اونا پشت سر شما حرف نم-

 

 و گفت:  د یکش اش ییطال س یبه گ یدست ایآستر

 

 که زبون ما رو بلدن.  ی در حال زنن،ی ما به زبون خودشون حرف م ی اما جلو-

 

 ه؟ یاشکالش چ-

 

  نی. انیبه اون زبون حرف نزن شن،یشما رو متوجه نم یعده زبون محل   هی که  نینشست ی جمع هی  یتو  ی وقت  گفتی مادربزرگم م-

 . شهیو باعث معذب شدن اون افراد م ه یکار زشت

 

  ی به جمع آن دو اضافه شد و فضا نسیبعد فا ی نداد. کم یمخالف بود اما جواب ایبه فکر رفت. انگار با حرف آستر یکم رثی آ

 داد.  ر ییتغ شیهای جا را با شوخآن نیسنگ 
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 *** 

 

داشت گروه را آماده    یب یداد. ف کسیو به دست ن  ختیر  یرا درون بطر  د یدرخشی که م  ی زهر سبز رنگ   یهر آماده شد. زنز باالخره

 :گفتی ب ملـ  ر ی. آتنا نامه و دفتر را برداشت و مدام زکردی م

 

 ... ستین یز یچ فته،ینم ی اتفاق شه،ینم یچیه-

 

 ها را دور هم جمع کرد و گفت: آن  یبیف

 

هستن   ی که قو یی اما اونا شنیو از جا بلند نم ارن یبهونه م هاف یاما ضع خورنی م  نیهمه زم ن،ی. نترس میمواظب باش  د یها بابچه -

 ظره... الف بزرگ منت رونیب م ی. حاال بردمیقول م  شه،ی خورده نم یکس ره، یمینم ی . کسکننی تالش م شتریو ب   شنیاز جا بلند م

 

 یهابا آن لباس  توانستند یها نمآماده کرده بودند به تن کردند. از نظر الف بزرگ آن  شانیالف برا اطانیرا که خ ییهالباس  هاآن

  ی برا ترره ی ت یادخترها و چرم قهوه  ی رنگ برا یاچرم قهوه  ی علت بلوز و شلوارها نیباشند و بجنگند. به هم ع یسر ر یدست و پا گ

ها کرد و  به آن  یاکردند. الف بزرگ اشاره  یها خداحافظو بزرگ الف  بایرفتند و با قصر ز  رونیاز قصر ب مه پسرها آماده کرد. ه

 گفت: 

 

  عتی. طبمی خوب باهاتون ارتباط برقرار کن میاگه نتونست ن یما رو ببخش دوارم ی. اممیخرسند  اریبس  میشما بود زبانیم  کهن یاز ا-

 .شد ی که روابط بهتر م دادمی قول م ن،یموند ی م  شتریردن و سرد رفتار کردنه اما اگه بها اعتماد نکالف

 

 در جواب الف بزرگ لبخند زدند. الف بزرگ به طرف جنگل اشاره کرد و ادامه داد:  همه
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وارد جنگل    نیاز اون که عبور کن نیرس ی رنگ م اه یپل س  ه یبه  نیبه طرف شرق بر نید یبه درخت زرد که رس  ن، یبر م یمستق-

اگه خواستن به شما   یحت  نیبه اونا اعتماد نکن ن؛یمواظب باش   یلیست خها فاصلهروز تا جنگل اورک  ک ی. حدود نیشیها ماورک 

 ساالو شدن... شکستصلح بدن. اونا بودن که باعث  شنهادیپ

 

 : د یپرس  یبا کنجکاو  ایآستر

 

 ه؟ یساالو ک-

 

همراه با   یقی کرده بودند، در ذهنش نقش بست. نفس عم ف یتعر شیزرگ که بزرگان براداستان ساالوِ ب  ری به فکر رفت و تصاو الف

 انداخت و چند بار پلک زد.  س یو شلوغِ آر  بیو غر  بیبند عجبه دست  ی. نگاهد یحسرت فراوان کش

 

 

 

 

 

 کلمات:  تلفظ 

 

Salaw 

 

 سر در قصر نگاه کرد و گفت:  ی رو یسپس به مجسمه  الف
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کردن.   یها لشکرکشالف  ن یبودن، به سرزم یوحش  اریکه مردمان بس  ُگرهایل ی ها بود. روزساالو پادشاه الف  ش؛ یهزاران سال پ-

کردن اما لحظه    دواریها کمک خواست. اونا بهش قول کمک دادن و اون رو ام علت از اورک  نیداشت به هم  یکم یهاساالو سرباز

ها به کل در  الف ن یها در حال انقراض بود. سرزمها کشته شدن و نسل الف الف  شتر یکردن. ب مکک ُگرهایکردن و به ل انتیآخر خـ

ادامه دادن. پنجاه   یجا به زندگ فوخائو فرار کردن و اون به سمت کوهستان   یانفره  ستیآتش سوخت. تنها گروه کوچک حدودا ب

شده بود. قصر    بایجنگل برگشتن. جنگل دوباره سبز و ز نیهم ی عنیخودشون  ن یشد. اونا به سرزم اد یها زالف  تیسال بعد؛ جمع

بار   ه یتماد نکرد. هر چند سال ها اعبه اورک   کسچ یه گه یادامه دادن. از اون روز د ی به زندگ جانیتر کردن و همو بزرگ  م یرو ترم

  دوارم یام ن،ی. موفق باش نیحرکت کن هنشد  ریخب تا د یلی . خارنیاز پا درشون م های ر یاما والک کننی حمله م جان یها به ااورک 

 .نیمهمان ما باش  یو چند روز  نیایب جان یبه ا ن،یبه آتالزد برگرد نیخواست ی وقت ت یمامور انیبعد از پا

 

 رفت و بعد توقف کرد. به عقب نگاه کرد و گفت:  ی چند قدم یبیو تشکر کردند و به طرف جنگل راه افتادند. ف  یخداحافظ همه

 

 ادن؟ یاونا ز-

 

  ریگروه از اونا تو مس ه ی. احتماال فقط کنند ی م ی جنگل زندگ ی تو یاله یاما به صورت پراکنده و قب  ادهیاونا ز تیبزرگ: جمع الف

 داره.  تیپونزده نفر جمع ایحدود ده  له یشما باشن. هر قب

 

ها  بودند. آن  دهیهم به شدت ترس  های و بعض دند یترس ینم های . بعضزدینم  یحرف یکرد و به راهش ادامه داد. کس  یتشکر  یبیف

 یخوار و وحشآدم  یهاتصورش هم ترسناک بود که بخواهند تنها با اورک   ی. حتدادند ی را هم از دست م دشانیام ی گاه حت

با برگ و چوب زرد که   ی. درختدند یساعت به درخت زرد رس  کیو بعد از حدود   ند گذشت وه یبجنگند. از درختان سبز و پر م

کنند.   یتوقف کردند تا استراحتکه الف بزرگ گفته بود رفتند و بعد از چند ساعت   یر یآن به مس  دن یداشت. با د ی ادیارتفاع ز

و   د یبه انگشتانش کش ی تاول زده بود. دست نشاحساس درد کرد. انگشتا ی را از پا درآورد و کم اش یدار مشکساق یهاکفش   یبیف

 گفت: 

 

 آتنا دفتر... -
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 دفتر را باز کرد و شروع به خواندن کرد:  آتنا

 

حاال به   زمیخسته کننده بوده! دوستان عز  یل یبه شما خوش نگذشته و خ یلیها خفرزندانم درود بر شما. احتماال در جنگل الف -

الف بزرگ به شما سرباز داده باشد،   دوارمیخوارند. امو گوشت   یها وحشآن  د؛یمراقب باش  اری. بسد یشوی م ک یها نزدجنگل اورک 

و به   د ینشو کی ها نزد*ست. به آن ووزونایکه مکان ژ د یها باش ها مراقب مرداب . در جنگل اورک د یاش اگر نه حداقل زهر را گرفته ب

  ینکند. کس را معطل  گرانیمرگ آماده کند و د ی ها شد بهتر است خود را برااز شما گرفتار آن  یکی و اگر  د یها اعتماد نکناورک 

 شما. داریو د تی موفق  د یبه خود شما هم دارد. به ام ی بستگ  نیوقت شما را خواهد گرفت؛ البته ا نینکند. ا ی سع ینجات کس یبرا

 

 دفتر را بست و با بغض گفت: آتنا

 

 ... خورنی من رو م دونم ی من م رن، یگی اونا من رو م-

 

 دست از سر انگشتانش برداشت و با اخم گفت:   یبیف

 

 .یآتنا بهتره که دهنت رو ببند -

 

 بعد رو به رئا گفت:  و

 

 . میغذا شکار کن یبرا  یز یچ هی  م یبر ایرئا ب-
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را   اش امدهین نییپا یهااشک  یکِز کرد و پنهان  یبه استراحت پرداختند. آتنا کنار درخت  هی رفتند و بق یگر یبه طرف د ی بیو ف رئا

  یگذاشته و بغض کرده بود. اهورا پوف  شی زانوها ی و سرش را رو داد ینم  یآرامش کند اما آتنا جواب  کرد ی م ی سع نیپاک کرد. سل

 و گفت:  د یکش

 

 بچه رو همراه ما فرستاد؟  ه یواقعا ملکه چرا -

 

 به اهورا رفت و گفت: یاچشم غره  کس یآتنا را نرنجاند. ن ن یاز ا شتر یبا چشمانش به اهورا اشاره داد که ب ایآستر

 

 .کننی پنهانش م ه یاما بق دهی که اون ترسش رو نشون م  نهیتنها فرقش ا ه، ی مثل بق دهیبه سر اون نذار. اون ترس  سر-

 

و صدا غذا خوردند   سری روشن کرده و آهو را کباب کردند. ب  یبازگشتند. آتش جانی ب  یآهو کیو رئا با   یبیگذشت. ف  یساعت مین

ها و جنگل  جنگل الف ن یکه مرز ب  یظهر به پل چوب ک یبه خواب رفته و دوباره به راه خود ادامه دادند. باالخره نزد یو چند ساعت

جنگل   یرنگ، فضا اهیس  ی آمدن از پل چوب نییپل رفتند. به محض پا ی آهسته رو یهاو با قدم  د ی رد. با تدند یها بود، رس اورک 

  ف، یها شد. به اطراف نگاه کردند؛ همه جا کثآن   یکه باعث حالت تهوع همه   د یچیدر فضا پ یناکوحشت ی کامال عوض شد و بو

لجن برداشت و به لباسش زد   یوجود داشت. اهورا مشت  ی معلق ی چوب یهاها پلمرداب   یچرک، بدبو و پر از جلبک و لجن بود. رو 

 و گفت: 

 

 . نیرو بکن کارنیشما هم هم-
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ها مردان جوان  ها. آن هستند ساکن مرداب  ی بدسگال و خطرناک یهاته یاسالو، عفر یهاانه ( ، در افسDziwozona)  ووزوناهای*ژ

 ها را شوهر خود کنند.تا آن  برند ی م  شیرا به زور همراه خو

 

شان ادامه  ها به راه. آن اورند یبود باال ب کی واقعا نزد هاشانی کار اهورا را تکرار کردند. بعض  زدند،ی که مدام عوق م ی هم درحال ه یبق

ها مزاحم آن  ی زیر یهاو حشره  کرد یم   ریگ  یها مدام درون گل و ال آن   یبود. پا ایمکان دن نیتر ف یکث شکیب جان یدادند. ا

  یی و پر از لجن صدا  قیعم ی جلوتر از درون مرداب ی جا همچنان خفه کننده بود. کمآن  یعادت کردند اما هوا  و . کم کم به بشد ی م

زن بود. تا   ک یاو  آورد؛ی م رون یداشت سرش را از مرداب ب  یبه خود گرفتند. انگار شخص یآمد. توقف کردند و حالت دفاع ون ریب

 انداخت و گفت:  فی به آن زن زشت و کث ی نس نگاهیزد. فا یآمد و لبخند زشت رون یها بکمر از لجن 

 

 چقدر حال بهم زنه! -

 

 مانندش گفت: خیگوش خراِش ج ی کرد و با صدا یاخم د، یرا شن  شیصدا ایکه گو زن

 

 ... نمیسرزم نیزن ا  نیباتری! من زادبی دختر ب -

 

 بود، کرد و گفت:  زانیزن آو  یجا که از همه  یازنگ زده   ورآالتیبه ز ینگاه یبیف

 

 ! ینیباتریها تو زاورک  نیب شکی آره ب-

 

 اش گفت: نکره  یشد و با صدا ی عصبان زن
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 . ستنی. اونا مناسب من ناریها رو ناه اسم اون آشغال-

 

  ی رو چکیاز پ ی کرده بود و تِل تراه یرا با زغال س  اهشیبود. چشمان س  زیانگ زن را برانداز کرد؛ چقدر نفرت  نی. سلدند یخند  همه

خاطر جلبک زدن سبز شده بود. زن  و چروک بود و پوست بدنش به  نیپر از چ  شیهاباش گذاشته بود. لـ بلند گره خورده  یموها

را مثل دسته گل جمع   چک یپ یارا دور انگشتش تاب داد. دسته  فشی کث ی از موها یاو دسته  نداختبه رئا ا یانگاه پر از عشوه 

 کرد و به طرف رئا گرفت و گفت:

 

پز  آب  یقورباغه  نمی. ببپزمی م  یاخوشمزه  یهر روز برات غذاهادارم و  ی قشنگ  یمرداب خونه  نیا ری ز ؟ یشیتو، شوهر من م یه-

 ست. اووم... خوشمزه یـــلیست، خپنجاه ساله  یانگشت اورک هم دارم ترش  ی عقرب کباب شده؟ تازه ترش  ای  یدوست دار 

 

 صورتش را جمع کرد و گفت: رئا

 

 شوهر تو بشم، عجوزه.  ام یاورک خورده بشم تا ب ه یتوسط  دم یم حیترج-

 

با او ازدواج کنند.   خواستیکه از پسرها م شد ی م  دهیزن شن ینکره  یجا عبور کردند اما همچنان صداو از آن  دند یخند  همه

 را گرفت و کالفه گفت:  شیهاگوش  ایآستر

 

 ...کنهی اه حاال همه رو خبر م-

 

 تبرش را باال برد و گفت: اهورا

 

 . کردمی کاش با تبر دو نصفش م-
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 : د یو پرس  د یخند  نیسل

 

 بود؟  یشکل نیبود؟ چرا ا ووزونایاون ژ-

 

 که چندشش شده بود گفت:   یخاراند و با حالت  ی شیبدنش را نما نسیفا

 

 شوهرشون بشن. کننی و مردا رو مجبور م شنیم  نایبه ا لیبد صفت بعد از مرگ تبد  ی زنا گنیم-

 

 گفت:   طنتیبا ش  نیسل

 

 ! کردی فکر کن رئا باهاش ازدواج م  ی وا-

 

 کرد و گفت:  نیسل ی نثار بازو یمشت آرام  رئا

 

 ...شهیما و اونا صلح برقرار م نیب یجورن یا م، یاریاورک درب ه یتو رو هم به عقد   هی نظرت چ-

 

 را گرفت و گفت: شیبازو نیسل

 

 شو احمق!خفه -
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 و گفت:  د یبار بلند خند  نیاول یبرا  یبیف

 

 شد، اون فحش داد!   ی عصبان نیسل ن ینیبب یه-

 

داشت   نیسنگ  یهابا قدم  یشده و سکوت کردند. شخص  یپشت درختان مخف عی سر دند،یکه شن ییاما با صدا دند یهم خند  ه یبق

 .شد ی م  کیجا نزدبه آن 

 

 را گرد کرد و آرام گفت:  شیهاچشم  نسیفا

 

 اورکه؟! -

 

 گذاشت و گفت: شیهابلـ  یانگشتش را رو  یبیف

 

 !ــــسیه-

 

که چرک از    فیآورِ کثاورک چندش  کیاورک* بود؛   کی  ایآمد. گو رونیبزرگ ب  کلیبا ه  یبلند، شخص یاز پشت درخت  باالخره

 را گرفت و گفت:  اش ی نی . آتنا بدادی م یگند   یو بو  د یباری م  شیسر و رو

 

 ! دهیگند م  یبو  یلیخ-
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رنگش اطراف را   یاقهوه   یده یو کش یبادام یهاجا توقف کرد و با چشم و همان  د یدرخت کش یبلند و چرکش را به تنه  یهاناخن

رنگش که پر از   یخاکستر  یرنگش را باال برد. بدن برهنه  یاپر پشت قهوه  ی را تکان داد و ابروها زش ینوک ت یهانگاه کرد. گوش 

به زبان   یغرش مانندش کلمات  یو با صدا د یکش  ی. خرناس د یکش شیتار مو  ک ی یبدون حت یکله  ه ب  یزخم بود را خاراند و دست

آورد و درون دهان   رون یبلندش ب یهاش یکنه بود را از ر ایکه گو ی او حشره   د یاش بو کشگنده   ین یبه زبان آورد. با ب بیعج

بزرگش   شی زردش نگاه کرد. چشمش به دو دندان ن  یهادهانش را جمع کرد و به دندان  نی! سلد ی جوگشادش گذاشت و آن را 

 زده بود افتاد و گفت:  رونیب کشیبار یهابو لـ  نییکه از فک پا

 

 داره!  ی بزرگ ی چه دندونا-

 

 و گفت:  د یکش  یقیانداخت. نفس عم  ه یبه بق  یآماده کرد و نگاه ی غیت ایآستر

 

 بزنمش؟-

 

 بزرگ اورک کرد و گفت: کلیبه ه ینگاه کسین

 

 !ادیبه نظر عاقالنه نم دونمینم-

 

 و گفت:  د یکش ی هم نگران بودند. رئا پوف ه ینگفت. بق یز یچ یبیف

 

 ... هی فرصت خوب  گه،یبزن د ؟ی هست یمنتظر چ-
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در گردنش کرد.   ی س سوزش هم فشار داد. اورک احسا یرا رو  شیهارا به سمت گردن اورک پرتاب کرد و پلک غ یمردد ت ایآستر

 کرد. همه با تعجب به او نگاه کردند. اهورا با تعجب گفت:  ز یرا تم شیهارا از گردنش خارج کرد و با آن دندان  غ یت

 

 ! ؟ینکرد یرو سم غ یچرا ت یآست-

 

 بود، مطمئنم... ی: اما سمایآستر

 

 : چرا اثر نکرد؟ یبیف

 

نامفهوم   ی زد و ظاهرا با گفتن کلمات ادیدست نگه داشت و به اطراف نگاه کرد. فر شیهاکردن دندان  ز یلحظه از تم  کی اورک 

 دوستانش را صدا کرد. 

 

 

 

 

 

در تضاد   قاً یبدخواه هستند، دق ی طور کلپرخاشگر، دافعه و به  شعور،ی گونه مخلوقات ب کیها اورک  ن،ی ( در آثار تالکOrc*اورک ) 

 ها.کامل با نژاد الف 

 

هوش  کم  اریو بس  باشد ی و گوشت انسان م  یخوارمند به آدم فرصت طلب و عالقه  ی دارند و گوشتخواران یتهاجم ی رفتار هااورک 

 هستند.
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خورد و   یتکان ن یزم ی با افتادن اورک رو نی افتاد. سل نیزم ی کرد و رو ی جیو آن اورک احساس گ دند یکنار او رس  گریاورک د  دو

 گفت: 

 

 مرد؟! -

 

با استرس   یب یشدند. ف یغرش کرده و عصبان کشد،ی او نفس نم دند یفهم نکه یسرش نشستند و بعد از ا یباال  گرید یهااورک 

 گفت: 

 

 ...میهست جان یما ا فهمنی زود باش بزنشون، االن م یآست-

 

افتاد و   یسنگ  ی از دستش رو یاشهیش   یو بطر  د یرا به آن آغشته کرد. دستانش لرز ی آورد و سوزن رون یزهر را ب ی بطر ایآستر

شان پرتاب  سوزن را سمت  ایها شدند. آسترها متوجه آن هم داد. اورک   یبلند  ی شد، صدا یخال اتشیتمام محتو که ن یبر ا عالوه 

 بلند شد و گفت: ااز ج یب یخطا رفت. ف رش یکرد اما ت

 

 !؟ی کنی م کاری چ ی احمق دار-

 

ها زد  فلج کننده را به آن  یهاغ ی ت ایبودند. آستر عیها سرها از آن مکان فرار کردند اما اورک شان هجوم آوردند. آن به سمت  هااورک 

شان در آوردند و با سرعت و سوزن را از بدن  ر یت ی ها به راحتبود. اورک  دهیفای شان نشانه رفت اما ببه سمت  یر یت نس یو فا

  نیاحساس کرد. سل شیدر مچ پا ی قیخورد و درد عم نیبود، زم یگریآوردن سوزن د  رون ی ب ریکه درگ ایآستر. دند یشان دودنبال

 زد:  اد یو فر ستاد یا یالحظه 
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 بلند شو...  ی نــه! آست-

 

از   ی کیشده بود.  ر یکمک کرد تا از جا بلند شود اما د ا یهُل داد و خودش به آستر ه ی و او را سمت بق  د یرا کش نیدست سل اوشن

به سرش زد.   یمند به سمت او رفت و مشت قدرت  س یبلند کرد. آر نیزم یسر و ته از رو  شانیها را از مچ پاآن  ی ها هر دواورک 

گرد شده به او   یهابا چشم  سی. آرفتادین  ش یبرا یاق به خود گرفت اما اتف یناکو ظاهر ترس  شد له  یناکسر اورک به طرز وحشت 

  ادیفر  هی رو به بق زد، ی که دست و پا م یبلند کرد. اوشن در حال  نیزم ی بخواهد بجنبد، اورک او را از رو که ن یشد و قبل از ا رهیخ

 زد: 

 

 ...نیشما زود بر ن،یفرار کن ن،یبر-

 

  یهااز درون چادر گریبرگشتند. چند اورک د  شانله یبه سمت قب دند،یرا ند  ه ی بق گریها داورک  یجا دور شدند. وقت از آن  هاآن

انداختند و به سرعت   ن یزم ی و اوشن را رو ایآستر  س،یها آرغرش کردند. اورک  رهایاس  دنیآمدند و با د رونیرنگ ب یابزرگ قهوه 

 افتاد و ناله کرد. نیزم  ی جان رو مهیکه سرش له شده بود، ن یاورک ها را با طناب بستند. آن

 

  ایزل زده بودند. گو شدند،ی م ن یزم فیو باعث لرز خف  دند یکوبی م نی زم یرا رو  شانی که پاها ییهازده به اورک سه وحشت هر

اشاره داد که   هی ها دست از رقص برداشت و به بقاز اورک  یکی. خواندند ی م یامسخره  ی و آوازها دادند ی انجام م یگروه   یرقص

 زد:   ادیفر. همه توقف کردند. اورک  ستند یبا

 

-*Thrakatuluk ishi ghash ... 
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 . ی*زبان اورک

 

  یو اوشن انداخت. حت س یزده به آروحشت  ینگاه ایسر دادند. آستر یشاد اد یو فر دند یکوب شانیهانه یهمه با مشت به س  و

 گفت: د یلرزی گرد شده و به خود م شیهاکه چشم  ی آب دهانش را قورت دهد. در حال نستتواینم

 

 گفت...!  ی... چدمیمـ... من... فهم-

 

 و گفت:  د یاز چشمش چک یشد و اشک ریسراز ایآستر یشانیاز پ یبودند. عرق ایدو منتظر ادامه حرف آستر هر

 

 ...!شی... آت یتو  نیشون رو بندازاون... اون... اورک... اون گفت... همه -

 

 و اوشن هر دو با هم گفتند: سیآر

 

 !؟یچــ-

 

 شان را داشتند.قصد کباب کردن  ایآن نصب کردند. گو یباال یبر افروختند و چوب یآتش هااورک 

 

 *** 
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هم پشت سرش  ه یو بق  رفتی شده بود، م یزهر خال  ی که بطر یو با سرعت به محل  زدی ب با خود حرف م لـ  ر یمدام ز  یبیف

 به طرف عقب برد و گفت:  یرا عصب  شیو موها  د یبه صورتش کش یدست  نیاز زهر سبز رنگ نبود! سل ی . اثررفتند ی م

 

 .کشنی ما رو هم م  خورن،ی اونا رو م م؟ یکن کاری چ د یرفته! حاال با ن یشده، زهر از ب ریتبخ ع یما ست،ین-

 

  ت یداد با عصبان رون یشود. نفسش را ب جادی دستش ا  یرو  ی زیر یهادرخت زد که باعث شده خراش  یبه تنه  ی مشت محکم  یبیف

 گفت: 

 

اونا رو   ع یمگه الف بزرگ نگفت زهر سر ا؟یرو داده بود دست آستر  یبطر  ی . کنیرو خراب کرد ز یساکت شو... همه چ نیسل-

 .می اونا رو نجات بد  میبر د یبا د؟ی ل کشپس چرا طو کشه،ی م

 

 و گفت:   د یکش رون یرا از غالف ب رش یشمش کسین

 

 شون...سراغ  م یبهتره بر م یریکه دوباره زهر بگ  م یبرگرد م یتونینم-

 

 زد و گفت:  یپوزخند  رئا

 

رو   رتیوقت تو شمشنشد. اون  ی زیصورتش رو له کرد اما چ سیزدش، آر ریبا ت نسیبا سوزن اون رو زد، فا ایآستر ن؟یشما احمق-

 ... مینجاتش بد  م یرو گرفتن نر ی گفته اگه کس  نوس یشون؟ اصال سلسراغ  میبر  یگ یو م ی د یکش رون یب

 

 به خودمون داره... یگفت اما آخرشم گفت که بستگ  نوس یاونا رو بخورن؟ آره سل میمنتظر باش  م؟ یکن کاری : پس چیبیف
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 دارم...  ی فکر ه یمن تمرکز کنم من   ن یبذار نیفکر کن کم ی ن، ی: لطفا بحث نکننیسل

 

 ابرو باال انداخت و گفت:  یبیف

 

 ؟ ی بگو چه فکر-

 

  نیاش کار نکند چه؟ اگر ااگر اصال حقه  شود؟ی در گفتن رازش مردد بود اگر از او بترسند و او را جادوگر بنامند چه م نیسل

 کرد و گفت:   نیبه سل ی نگاه منتظر کس یچه؟ ن ند ی بب بیهم خودش آس  د ینه شا ایبزند  بیآس  یگر ید یهاکارش به انسان

 

 ؟ یکنیفکر م  ی شد به چ یپس چ-

 

 کرد و گفت:  سیخ ی اش را کمترک خورده  یهابلـ نیسل

 

 کنم...!   بیچند لحظه اونا رو غ یبتونم برا  د یشا-

 

 ادامه داد:  نینگاه کردند. سل  نیبا تعجب به سل همه

 

. نیو دور بش  نیجا بردارها رو از اون بچه  عیسر د یانتقال بدم. شما با یاگه ید ی چند لحظه به جا ی اونا رو برا تونمی ... میم-

بزنن؛ پس   بیها آس به انسان  رنی که م ییکه اونا جا ترسمی م  نینه و از ا ای ارمیبتونم دووم ب  دونم یکار کنه و نم  ستم یمطمئن ن
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ها رو نجات  بشه، بچه من تموم   یانرژ که نیو قبل از ا  انیکنن تا به خودشون ب  دایرو پ نیاونا فرصت ا نکهیقبل از ا د یشما با

 ...نیبد 

 

 شده بودند. رئا سرش را خاراند و گفت:  رهیبا دهان باز به او خ همه

 

 ! یتو واقعا جادوگر -

 

 و گفت: د یکش  یآه نیسل

 

 سخته و...  یلیخ ک یزیاما چون دور زدن ف کنم ی استفاده م ی کیزیف ن یاز قوان نینه بب-

 

 حرفش را قطع کرد و گفت: یبیف

 

 ها...اورک  یله یسمت قب م یها بر. بچه میبعد وقت ندار  یرو بذار برا  کتیزیف درس  نیسل-

 

 *** 

 

. باورشان  کشند ی است که م ی آخر یهانفس  دانستند ی بودند و م دهی ها به شدت ترس ها بود. آن پختن آن یها آماده اورک  آتش

  یکیآورد و هر سه را به آن چوب بست.   ن ییها چوب باال آتش را پااز آن یکی. اند امدهیها ننجات آن  یشان برادوستان  شد ینم

و   د یها پاش آن یرا رو  یپودر تند  ی گریشان شد. اورک دکرد و باعث عوق زدن  یها خالآن  ی را رو رلزج و شو  یعیها مااز آن  گرید

درک کرده بود که قرار است کباب و   یواقع  یکه تازه از شوک خارج شده بود و به معنا ای. آسترفتند یها به عطسه ب باعث شد آن
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به اورک زد    یلگد محکم سیشود. آر هوش ی او زد و باعث شد ب به  یلیها س از اورک  یکیزدن کرد.  غ یخورده شوند، شروع به ج

 جا دور شد.درشت اندام شد و از آن   یها سوار بر گرگک از اور ی کیسر داد.  ی زیتنفر برانگ  یبود و اورک تنها خنده دهیفای اما ب

 

 نیقرار بود کباب شوند، وحشت کردند. سل  گرید  یشان که کمدوستان دن یشدند و با د ی از چادرها مخف ی کیگروه پشت   افراد

 و دستانش را باال برد و گفت:  د یکش  یق ینفس عم

 

و اختالل   یج یاونا دچار گ ن ید ید که نیبه محض ا نیآماده باش  کنم؛ ی. من شروع م خوانی م  یادیز  یخب اونا هشت نفرن، انرژ -

اونا کارتون   یج ی گ ی. از لحظه شنی م بیو بعد چند لحظه غ شنی م جیگ  ه ی. اونا چند ثاننیو بازشون کن  نیها برشدن، سمت بچه 

 . امیتون مبه محض برگشتن اونا دنبال  ن. منی و زود دور بش ن یرو شروع کن

 

 سرش را تکان داد و گفت: یبیف

 

 ... ایخب تو هم با ما ب-

 

 هست.  گناهیب یهاجا انسانشهر ظاهر بشن، اون  ه یممکنه وسط   رن؛یکجا م  ستیاونا رو رها کنم. معلوم ن تونمی : نه من نمنیسل

 

 زد و گفت:  یاش را فشرد. لبخند کرد و شانه ن یبه سل ینگاه یبیف

 

 شروع کن. -

 

و دستانش را به   د یکش  یقی عم اریرا گرفت و چشمانش پر از اشک شد. نفس بس ش یها کرد. بغض گلوبه تک تک آن  ینگاه نیسل

 ها گرفت و گفت: طرف اورک 
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 ...نید یمن رو ند  گه یاگه د-

 

 او را در آغوش گرفت و گفت:  نسیفا

 

 .یشی ... تو موفق م یجورن ینگو ا-

 

تصور   ییصدا نیتربدون کوچک  یابانیفوت کرد و خود را در ب رونیش را به بسرش را تکان داد و چشمانش را بست. نفس نیسل

ها متوجه  را به زبان آورد. اورک   یبلند کلمات ی رفت و با صدا رونیزمزمه کرد. چشمانش را باز کرد و از پشت چادر ب ی کرد و کلمات

که از   نیها شد. سلاورک  یهمه  ی جیدا کرد و باعث گتر کلمات را او بلند   ترع ی سر نیکه سل ند یایاو شدند و خواستند به طرفش ب

و اهورا به سمت    کسین ، یبیشان برده بود، متعجب شد، با سر عالمت داد که کارشان را انجام دهند. فکه مات ه یتعلل بق دنید

چنان به  اما هم د یخون چک اش ی ن ین توانش را از دست داد و از بیها شدند. سلها رفتند و با سرعت مشغول باز کردن طناب آن

 ها نماندهبه باز شدن طناب  یز یبود. چ  یشان کار سختها محکم بود و باز کردن کرد. طناب  د یها را ناپد کارش ادامه داد و اورک 

شان حمله کرد، گرزش را  به سمت هاآن  دنیرفته بود، برگشت. با د ییقبل سوار بر گرگش به جا  قه ی که چند دق  یاورک بود که آن 

 او شد. یدرون شکم اورک فرو کرد و باعث معطل ی خنجر یبیبکوبد. ف ی بیباال برد تا بر سر ف

 

  یسوزن ای. آسترد یکوب  یصورت اورک وحش  به یطناب خالص کرد و مشت محکم یگره  ن یآخر خودش را از آخر یلحظه  سیآر

کرد تبر را از سرش   ی افتاد. او سع نیزم  ی. تبر درون سرش فرو رفت و رو د یاو زد و اهورا تبرش را وسط سر اورک کوب ی به پا

 زانو زد و گفت:  نی زم یرو  نیبکشد. سل رون یب

 

 .نیزود باش  تونم ی نم گهید نیبر-
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کرد از حال نرود و توانش   ی را برگرداند و سع یعصبان یهااورک  نیگذشت، سل یاجا دور شدند. چند لحظه به سرعت از آن  همه

 دارد.  فرار نگه   یرا برا

 

 *** 

 

 را پاک کرد و نفس نفس زنان گفت:  شیها. آتنا اشک دند یکش  یدور شدند؛ سپس توقف کردند و نفس راحت توانستند،ی تا م  هاآن

 

 ...میما تنهاش گذاشت ومد، ین نیسل-

 

 کرد و گفت: یاسرفه  کسین

 

 دنبالـ...  رم یم-

 

 زد:  ادیو فر   د یدستش را کش  یبیف

 

  یخوای مون باشن. م. ممکنه دست اونا افتاده باشه و االن دنبال میریم جان یاز ا ومد یاگه ن میمونی منتظر م جان ی! اوجهچینه به ه-

 به باد بره؟  نیسل یهابهمون برسن و تمام زحمت
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 داد و گفت:  هی تک ی به درخت اوشن

 

 خاطر ما خودش رو فدا کرد.دنبالش، اون به  می بر د یاما ما با-

 

 گفت:  تیبا عصبان یبیف

 

 آره به خاطر شما سه تا احمق...-

 

 زد:  اد یفر تی و با عصبان د یبه درخت کوب ی شد و مشت نیخشمگ  اوشن

 

  م ینیو بب م یسیوا م؟ یکن کاری چ یتو دردسر افتاده بود، توقع داشت  یآست ؟ یاریدر ن ی باز سییر قدرن یا ستیشو، بهتر ن خفه -

 . میاون رو نجات بد  م یداشت یسع سی ! من و آرکشنشی چطور م 

 

 به سمت اوشن رفت و دستش را دور گردن اوشن محکم حلقه کرد و گفت:  یبیف

 

  کاری بره با ادن چ ادمونیو ما   یجبران کن  یتونی کارا م   نیبا ا یکنی . فکر مییدهنش رو ببنده و خفه بشه تو د یکه با  یاون-

 ...؟! یدار  ی اومده که قلب مهربون ادت یحاال  ؟ی کرد

 

 جلو آمد و با درد گفت:  ایدا کردند. آستررا از اوشن ج یبی ف کسیو ن اهورا
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 نبود.  یعمد  خورم ی رو شکستم اما قسم م شه یمنه، من ش  ریهمش تقص  نیلطفا دعوا نکن-

 

از   کسی. ند یشان رس به گوش  یغرش  یکردند که صدا ی را در سکوت سپر ینشستند. لحظات یاساکت شدند و هر کدام گوشه  همه

 جا بلند شد و گفت: 

 

 مون. دنبال  ان یممکنه اونا ب  میبهتره بر -

 

 به عقب انداخت و گفت:  ینگاه یبیف

 

 ... ادیب د یشا میمنتظر بمون   گهید  قهی چند دق-

 

نبود. ناچار از جا بلند شدند و آرام آرام شروع به حرکت کردند. چند قدم   نیاز سل ی و خبر شدند ی م  یبه سرعت سپر  لحظات

را  شانیهاشان را گرفته بود. عمداً قدم تک تک ی آمده باشد. بغض گلو نی بلکه سل کردند ی و مدام پشت سرشان را نگاه م د رفتنی م

  یبر رو  ایاز چشمان آستر ی اشک ی. قطرهد یایب نیسل د یتا شا کردند ی معطل م یاهر بهانه  هو ب  داشتند ی و کند بر م نیسنگ 

  ی را مخف شیهاهم شکسته بود اما اشک   یبی بغض ف گری. حاال دکردی. او احساس گناه م د یاش چکشده  یکبود و زخم یهاگونه 

 .دانستند ی و خود را مقصر م کردند ی م  یخودخور  یو ناراحت بود. هر کدام به نحو ی. اوشن به شدت عصبانکردی م

 

  توانستند ی بخوابد اما به راه هم نم توانستینم ی . کسشدند و به استراحت پرداختند  یمخف  یدرختانِ تو خال یالشب در البه  آخر

. با د یشد و صبح فرا رس  ش یکم هوا گرگ و مقدر مقاومت کردند که کم آن  دن یدر برابر خواب اریبس ی ادامه دهند. با خستگ 

رنگ را به   ی خاکستر ی وارید  نوس یبه راه ادامه دادند. در دفتر، سل یخسته از جا بلند شدند و به سخت  یهاکوفته و تن  یهابدن

ها را  نداده بود و تنها آن هام یل یراجع به نف یکرده بود. اطالعات خاص ن ییتع هام یلیها و جنگل نفجنگل اورک  نیعنوان مرز ب

بود،   یکه کوتاه و سنگ  ی خاکستر وار یکنار د دنیو به محض رس   دند کرده بود. در راه چند خرگوش شکار کر ی قد بلند معرف اریبس

 !ریخ  ه یجان گرفتند اما روح یآن را کباب کرده و خوردند. کم
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 گذاشت و گفت: کسین  یشانه  ی سرش را رو نسیفا

 

 * غول هستند؟ هام یلینف-

 

 گفت و جواب داد:  ی احساس درد کرد. آخ ی . کمد یکبودش کش یبه گونه  یدست ایآستر

 

 .کرنیپغول  یهاآره اونا آدم -

 

 داد و گفت:  ه یتک  واری به د آتنا

 

 خورن؟ی اونا هم آدم م -

 

  یکار  م، یپاهاشون له نش ر یز میاری. اگه شانس ب ستنیخوار نو اصال گوشت  خورنی اونا فقط چوب بامبو م دم ی: نه شنایآستر

 قدشون بلنده. ی لیچون خ ننیبیباهامون ندارن. اصال ما رو نم 

 

 سر داد و گفت:  یاخنده رئا

 

 نظرشون رو بهمون جلب نکنه...  ایالبته اگه دوباره آستر-
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به دهانش گذاشت و آن را به همراه بغضش قورت   ی شد. تکه گوشت سیانداخت و به سرعت چشمانش خ نییسرش را پا ایآستر

 و گفت:  د یرا کش  نس یفا یاز موها یادسته  س ینگفت. آر یز یداد و چ

 

 ات؟! موه ی تو ه یچ گه ید نیا-

 

 شد و گفت:  یعصبان کسی. ند یزد و خود را عقب کش یکوتاه غ یج نسیفا

 

 ...ستیبس کن، االن وقتش ن سیآر-

 

 دستانش را باال برد و گفت: سیآر

 

 تو موهاشه!  یی زایچ ه ی گم یم ی نه جد -

 

  ی و رو کرد و بعد با کالفگ  ر یز ی را کم شی . موهاد یرا طرف خودش کش نس یگرفت و فا س یرا از آر نشیچشمان خشمگ  کسین

 گفت: 

 

 .ناستیمون پر از احتما موها و بدن همه  فه ی کث یلیخ جان یموهات پر از شپش شده، ا نس یاه فا-

 

 گفت: ه یو با گر خت یرا با دست به هم ر ش یبا تعجب تند تند موها نسیخود شدند و فا یمشغول جست و جو در موها همه
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بدنم داره   ی وا ی ا ره؟ یداره رو دستم راه م   هی چ نینه ا ی کن. وا زیموهام رو تم ایب کس ین ه؟یچه وضع نیمن! نه آخه ا یخدا-

 ...خارهی م

 

 را گرفت و گفت:  شیهاشد و گوش  ی عصبان یبیف

 

 . ی. بهتره تحمل کنمید ی گند م  یو بو   میمون چرک شد همه  گه،ید ه ی کاف نسیفا-

 

 

 

 

 

فرو افتند، است. به موجودات غول   گرانید شوند ی که باعث م یکسان یِمعندر لغت به נפלים(  ی)به عبر  Nephilim  می لی*نف

 به وجود آمدند!  انی( با آدممیفرزندان خدا)الوه  ونِدیکه از پ شودی گفته م  یکریپ

 

به   یاز جا بلند شد و نگاه ی بیامه داد. فبرادرش اد  شیتر پآرام  یرا با صدا شیهازدن  شروع به خاراندن سرش کرد و نق  نسیفا

 داشت پنهانش کند گفت: یکه سع ی انداخت و با بغض یسبز و بلند جنگل بعد  یبامبوها

 

 . میریگی م ادبود یمراسم  هی  نیسل ی برا م، ید یامن که رس  یجا ه ی . به میبر د یبا-

 

 را دنبال کرد و گفت:  ی بینگاه ف ریمس رئا
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 . رنیبگ  ادبود یبرامون مراسم  هی و الزم نشه بق میالبته اگه خودمون زنده بمون -

 

قدم    واری طرف دعبور کرد. همه به دنبال او به آن  واریلنگان از د لنگ  ایبه رئا انداختند و ناچار از جا بلند شدند. آستر ی نگاه بد  همه

گرم و مرطوب    اریها هوا بسبامبو  انیزرد رنگ قدم گذاشتند. م یهاچمن ی بلند رفتند و رو اریبس یگذاشتند و به داخل بامبوها 

شان شد که گوش  دهیاز دور شن ی مانند  غیج ی شد. صدا یجار شانیها سخت شد و عرق از سر و رو آن  ی راب دن یشد. نفس کش

  ی خاک ی نیکه زم  دند یرس  یباز  یبامبوها به فضا  انیکردند تا از مکان خفه عبور کنند. از م ترع یرا سر شانیها. قدم کردی م  تیرا اذ

  دن یشدند و منتظر د ی ها مخفخورد. آن  یروبرو تکان ی شده بود. بامبوها فنص یهارنگ داشت و اطرافش پر از بامبو  ی و نارنج

  میل ینف ک یآمد و  رون یها بآن  ان یتر بود، از مبامبوها کوتاه بلند قامت و برهنه که فقط چند سانت از  یعامل آن تکان شدند. فرد 

  میحدود چهار و ن  د یالغر و قد بلند بودند! شا اریسها ب. آن کردند ی رد و بدل م ی با هم سخنان غیها با جپشت سرش آمد. آن  گرید

پرپشت و بلند   ی و موها هاشیشان ررنگ و بدون مو بود اما بر خالف بدن   یها گندمآن  یتا پنج متر قد داشتند. بدن برهنه 

ها آن  دنی با د که نس ی. فاکردی را له مآن  آمد ی فرود م  یز یچ یاگر رو  شکیها ببزرگ و پهن آن  یرنگ داشتند. پاها ینارنج

 وار گفت: تپش قلب گرفته بود، با استرس و زمزمه 

 

 انگشت دارن...  تاشیتا، ش پنج  یبجا نینیبب هستن؟ یجورن یاونا غولن؟ چرا ا-

 

 کرد و گفت:  د ییرا تا نسیحرف فا رئا

 

 دارن.  ی حالت خاص هیست،  هاشون مثل خربزه کله -

 

 زده!  رونی: چشماشون از حدقه باهورا

 

 ...شنونی : ساکت صدامون رو مسیآر

 



 بقا مرگ دوباره 

253 
 

 انداخت و گفت:  هام ی لیبه نف ینگاه یبیف

 

 . میبهتره دورشون بزن م، یرد بش شونن ینشدن از ب ادتریتا ز نیایب-

 

که در دست داشتند، مشغول کندن   ی بزرگ یهاجا آمدند و با داس به آن  گر ید م یلینف نیحرف چند  نیبه محض گفتن ا اما

 شدند. یخال  نیدو طرف زم یهابامبو

 

. شد ی و بلندتر م   شتریمانندشان هر لحظه ب   غی ج ی. صداکردی تر مها سختآن   یو کار را برا شد یم  شتر یهر لحظه ب تعدادشان

 اشاره کرد و آرام گفت:  هام ی لینف یبه پاها یبیف

 

 . رئا برو... نیشیوگرنه له م نیریهاشون قرار نگ قدم  ریز نی. مواظب باش میش ی پاهاشون رد م نیاز ب  ع یسر ی کی یکیها... بچه -

 

 نگاه کرد و گفت:  ی بیمتعجب به ف رئا

 

 چرا اول من برم؟ خودت برو...-

 

 تو برو زود باش.  کس ین رم،ی: من آخر میبیف

 

به   شیهاو با باز و بسته کردن چشم  د ینگاه کرد. او را کوتاه در آغوش کش نسیانداخت و بعد به فا هام یل یبه نف ینگاه کسین

ها از آن  گرید ی کی ی ها عبور کرد و پشت پااز آن  یکی ان یداد. آرام بامبوها را کنار زد و به سرعت از م ی قلب نانیخواهرش اطم

داد    یبود او را له کند که به موقع جاخال کی سوم نزد م یلیعبور داد. نف یگر ید ان یو خودش را از م د ی کش ی پناه گرفت. نفس راحت

 گفت:  ه یتکان داد و رو به بق کسین  یدستش را برا  یبی ها هم بروند. فاشاره داد تا آن ه یتازه کرد و به بق ی . نفسد یو به بامبوها رس 
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 ...یبعد -

 

با تمام صورتش   یب یو ف د یکش  ینیه نسی. فاد یرس  کس یها عبور کرد و به نآن  یپاها انیاز م  یاطیاحت چیبه سرعت بدون ه  رئا

باال   نسیفا ی توقف دستش را برا یبه نشانه کسیها عبور کند. نآن  انی ناچار جلو رفت تا از م نسی. فاد یرئا خط و نشان کش یبرا

  که ن یها عبور کرد. بدون ااز آن  ی کی یپا ان یاز م عی سر نسیآورد و فا نییدستش را پا سبمنا تی موقع  دنیبرد و به محض د

ها رد شد و به سرعت به طرف برادرش رفت. او را  از آن  گرید ی کیبزرگ  ار یبس یپا ر یشود خم شد و از ز کس یمنتظر عالمت ن

 رو به اهورا گفت:   یبی. فد ی کش ی بغل کرد و نفس راحت

 

 بره... ع یسر تونه یشده، نم  یاز پاهاش زخم یک ی ؟ی رو ببر ا یآستر یتونی م-

 

به عقب برگشت. اهورا   ع یرها س از آن ی کیرا کنار خودش نگه داشت. خواست جلو برود که  ایجواب مثبت داد و آستر  اهورا

را محکم   شیهاچشم  ایعبور داد. آستر  ایو از کنار چشم آستر د یها را برکنار آن  یاز بامبوها  یکی  م یلیتوقف کرد. نف شیسرجا

ها عبور داد و چند لحظه  دو نفر از آن   ان یو از م د یرا کش ا یآستر عیبست و آب دهانش را قورت داد. با امن شدن فضا، اهورا سر 

 رفتند. ه یبق شیرا رد کردند و پ  گرید م یلیبعد، دو نف 

 

  شتریتعدادشان ب  کردند ی معطل م  شتریاگر ب نند ینب ی بیها کنار رفتند تا آس . آن آمد ی م گرید  یهامیلی داشت کنار نف ی گرید م یلینف

آورد ادن با   ادیخود ببرد. اوشن دست آتنا را گرفت اما آتنا مردد شد و با به  به اوشن اشاره داد تا آتنا را هم با یبی. فشد ی هم م

است. خواست  اعتمادی که آتنا نسبت به او ب د یچه؟ اوشن فهم اندازدیب  هام یلینف یدست و پا  ریشاهزاده او را ز رخود فکر کرد اگ

 شد و گفت:  یعصبان  یب یکه ف  د یبگو یزیچ

 

 !شنی م  ادیدارن مثل مورچه ز گه، یمعطل نکن برو د ی آت-
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سوم   می لیرد کردند. نف ترع ی سر یرا کم یها عبور کردند و بعد از آن  یک یو ناچار همراه اوشن رفت. آرام از کنار   د یکش ی پوف آتنا

صورت آتنا    یرنگش جلو  ی. ناخن بلند و طوس آوردی ها فرود م را داشت درست در مقابل آن  شیو پا آمد ی شان مداشت به طرف 

کار باعث   نیپشت کرد، ا م یلیو به نف د یآتنا فرو برود. اوشن آتنا را به طرف خودش کش  یدر گونه  تامتر الزم بود  ی لیبود و چند م

را بردارد.   ی قدم بعد  خواستی برگشتند. م م یلیشود و احساس درد کند. به طرف نف جادیکمر اوشن ا  یرو  یشد خراش طوالن

هل داد و    ه یها آمد. هر دو را به طرف بق به موقع از پشت سر آن  سی چکار کنند که آر  دانستند یشان برده بود و نمها مات آن

دست تکان داد.    شی. پشت سرش را نگاه کرد، فقط خودش مانده بود. رئا براد یکش ی نفس راحت یب ی. فد یخودش را هم کنار کش

با هم   م یلیکند که دو نف  ردرا  یبعد  خواستی ها عبور داد. م از آن   یک ی یدو پا  انیرفت و خود را از م رون یها باز بامبو  یبیف

. هنوز نفس راحتش را  شد ی آن پرس م  ریز  رفتی به موقع کنار نم ی بیرا هل داد و اگر ف یگریها داز آن  یکیشد.  شانی دعوا

فرود   یبیسر ف  ی رو قای را داشت دق شیخورد بود رفت و پا نیکه زم  یمیل یبه طرف نف یعصبان  م یلیبود که نف دهیکامل نکش

دستش را   یب یاز دخترها بلند شد. ف  یکی  غی ج یشد. صدا رهیپهن او خ یزده به کف پاگرد و وحشت یهابا چشم  ی بی. فآوردی م

و    فتادین  ی لحظه منتظر ماند اما اتفاقرا بست. نفسش را حبس کرد و منتظر له شدن شد. چند  شیهاسپر سرش کرد و چشم 

فرو رفته   می لیاز طرف راست گردن نف یکمان رِ یباال را نگاه کرد، ت یبی. فوددر هوا معلق مانده ب  میلینف  ی را باز کرد. پا شیهاچشم

بامبو در سر او فرو رفت و از   زی فرود آمد. سر ت یانصف شده  ی بامبو یعقب عقب رفت و رو م یلیو از سمت چپ خارج شده بود. نف

به   یکرده بود کرد و بدون معطل ک یرا شل ری که ت  نسیبه فا ینگاه یبیصحنه بودند. ف مبهوت آن  هامی لینف ه یدهانش خارج شد. بق

به   تفاوتی افتاده، چند لحظه مکث کردند و بعد ب یچه اتفاق دند ینفهم  ی اطراف را نگاه کردند و حت هام یل یرفت. نف ه یطرف بق

 ها شدند.بامبو  دن یشان، دوباره مشغول بردوست کشته شده 

 

پر از بامبو عبور   یجا دور شدند و از فضااز آن  ع یاز او تشکر کرد. سر نسیبا فشردن دست فا یبیو ف  دند یکش ی نفس راحت همه

تازه کردند. رئا نفسش را به   ینفسنشستند و  ی درخت یه یسا ری. زدند یرنگارنگ رس  یهاپر از درختانِ سبز و گل  یکردند و به مکان

 را پاک کرد و گفت:  اش یشانیفوت کرد و عرق پ رون یب

 

 له بشه. ی بیبود ف ک ینزد ی لعنت-

 

  یبه شانه  ی. دست د یکشی به او رفت و سپس چشمش به اوشن خورد. او داشت درد م یابه رئا کرد و چشم غره  یابتدا نگاه یبیف

 و گفت:   د یاو کش
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 ؟ یشد  یتو زخم-

 

 به زخمش انداخت و گفت:  یلباسش را از تن در آورد. آتنا نگاه اوشن

 

 داروها رو گم کردم.  یاما من کوله  ستین ق یعم ادیخراش ز-

 

 آورد و گفت:  رونیاش برا از کوله  یاپارچه ایآستر

 

 ... زهیتم-

 

 پارچه را گرفت و گفت:  آتنا

 

 کنه؟  دای ورا* پآلوئه  ا یبهار  شهیبرگ چنار، گل هم  تونهی م  یکس-

 

 :د یبلند شد و پرس  یبیف

 

 ؟ ی هر سه رو الزم دار-

 

 سرش را تکان داد و گفت: آتنا
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 . هی کاف شیکینه  -

 

چنار را   یهابهار برگشت. آتنا برگ شهیپر از برگ چنار و گل هم یبعد با مشت ی ها دور شد. کمبه اطراف کرد و از آن  ینگاه یبیف

 داد و گفت:   ایها را به آسترها و گل برگ  یماندهی بست. باق  ایآستر یزخم اوشن گذاشت و با پارچه  ی با حوصله رو

 

 دور نندازشون.   شهیالزم م-

 

  یابنفشه رفت. دسته  یهادوباره از جا برخاست و به طرف گل   یبی را به تن کرد. ف  راهنشینشست و پ ن یزم ی رو یبه سخت اوشن

بنفشه   یهاگذاشت و اطرافش را پر از گل  نیزم یبرگشت. سنگ را رو  هی بق شیرا هم برداشت و پ  یو سنگ بزرگ  د یها چن از آ

 کرد و گفت: 

 

 ...نی سل یما رو ببخش  دوارم یام-

 

 را پاک کرد و گفت:  شیهااشک ایآستر

 

 بود.   ی دختر مهربون  یلیخ نیسل-

 

 : فداکار. نسیفا

 

 : شجاع. یبیف
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 . بای: زسیآر

 

 : باهوش و مرموز. کسین

 

 بزرگ...  ی : و با قلباوشن

 

 رنگ گذاشت و گفت: ی سنگ خاکستر ی و رو  د یرا از درخت چ  یرنگ  ی صورت یشکوفه  اهورا

 

 روحش در آرامش باشد...-

 

 اهورا را تکرار کردند:  یجمله صداک یهم  ه یبق و

 

 روحش در آرامش باشد.-

 

 سنگ گذاشت و زمزمه کرد:  ی دستش را رو آتنا

 

  یخطاکار... و تو خواه یهاانسان ی برا یزشت گاهیدر آسمان قرار داده و جا ک ین یهاانسان ی برا ییبای ز گاهیها جاآسمان ی و خدا-

 ! نیبود... آم یخواه هان یاز ا کیکدام  د ید
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 درمان زخم مؤثرند.   یهستند که برا  یاهانیورا گبهار و آلوئه  شه ی*برگ چنار، گل هم

 

  یتَله  ی از رو یب یکردند و به راه ادامه دادند. ف  یکوتاه یسنگ گذاشت. استراحت ی و رو دند یاز درخت چ ییهاها شکوفه آن   یهمه

 عبور کرد و گفت:  یکوچک

 

 نوشته بود؟  یآتنا تو دفتر چ-

 

 پراند و گفت:  شی بازو یرا از رو  یاحشره  آتنا

 

  ینگفته و اطالعات اناک یراجع به ت یز ی اما چ نینر  ظ یو شبه. گفته سمت مه غل  کیتار  شهیهم اناک یجنگل ت یگفته بود تو -

 نداشته.

 

 کنار زد و گفت:  شیپا ی را از جلو ی علف بلند  رئا

 

 گرگ باشه.  هی  خورهی به اسمش م-

 

 که پشت سر رئا بود، همان علف را کنار زد و گفت:  اهورا
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 شبحه.  هی نه به نظر من -

 

 با بغض گفت:  آتنا

 

 .دونستی م نیسل د یشا-

 

  یهانرده   ر یشد. از ز ک یگذشت و کم کم با وجود روز بودن، هوا تار  ینگفت و به راه خود ادامه دادند. چند ساعت یز یچ یکس

شد. همه جا را مه و   ک یشده بود، قدم گذاشتند. هوا کامال تار خته یر  ن یزم ی که رو ی زرد یهابرگ یعبور کردند و رو  یچوب

  یهامختلف جنگل مه  یهاداشتند شدند. در قسمت  ی بلند  یهاخشک شده که شاخه تاناز درخ یرطوبت گرفته بود. وارد انبوه 

 دند یکشی. به زحمت نفس م شد ی نم دهی شن شانیهاجز نفس  ییصدا  چی. هکردند ی م  یها از آن دور وجود داشت که آن  یظیغل

. کنار هم  دادند ی به اطراف تکان م شانیهام و با ترس چش زدی به شدت م شانیهارا بشنود. قلب  شانی مرموز صدا  اناکیکه مبادا ت

شان صورت ی رو یز یر یهاو شبنم  د یشان رس چوب سوخته به مشام  ی بودند. بو ی و منتظر هر گونه اتفاق کردند ی حرکت م

  دورها را متوقف کرد. از آن  یکودک  یه یگر ی شان را جمع اطراف کردند. ناگهان صداجلو رفتند و حواس  اطیها با احتنشست. آن

 . آتنا با ترس گفت: کردی م  هی افتاد که با سرفه گر سالهکی حدودا  یشان به کودکچشم

 

 اون گم شده؟! -

 

کامال   گری. حاال دکردی م ه یو سرفه گر غیو فقط با ج  خوردی تکان نم شی د. بچه از جاجلو رفتن ی شد. کم شتریبچه ب  یه یگر شدت

  شیهاداشت و چشم   یو کوتاه یمشک اریبس ی داشت. موها  یالغر اما شکم بزرگ کل یشده بودند. کودک لخت بود و ه کیبه او نزد

 سرخش نشاند. یهابلـ  یرو   یطانیش  ی کردن برداشت و لبخند   هی ها دست از گرآن  دن یبود. با د  یمشک زین

 

دست کودک که در حال بلند شدن بود، جلب شد. چشمانش قرمز   یهابه ناخن ا یبا تعجب به او زل زده بودند. توجه آستر همه

را   کسین ینه یش سـرنگ  اه یچرک و س  یهاحمله کرد و با ناخن کسیبه ن  عی شد. سر زیزرد رنگش رشد کرد و ت یهاشد و دندان 

در کمرش فرو   ی خنجر یبیاو به طرفش هجوم بردند و ف  یانه یاعمال وحش دنیاما با د د کردن د یکرد. همه در زدنِ بچه ترد  یزخم
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ها گانه از آن که در پشتش فرو رفته بود، از جا بلند شد و به سرعت با حرکات بچه  ی افتاد اما با همان خنجر نیزم  یکرد. بچه رو 

 : فتبود، زخمش را گرفت و گ ده یچیدر تنش پ ید یکه درد شد  کسیدور شد. ن

 

 زود...  م ی. برانیهم م شونه ی االن بق م، یبر نیزود باش -

 

که   ییدرختان عبور کردند و تا جا انیشان افزودند. از م ت به سرع توانستند ی که م  ییو تا جا ختند یجا گربه سرعت از آن  همه

  ی* نبود. نفس راحتاناکیاز ت یتوقف کردند و پشت سرشان را نگاه کردند. خبر  ییو دور شدند. در جا  دند یدو توانستند ی م

  ی ها حمله کرد. از پاآن راه ادامه دهند، همان کودک با همان خنجر در کمرش از جلو به  بهخواستند   کهن یاما به محض ا دند یکش

پرتاب کرد. خنجر بر اثر   نیزم  یها بچه را گرفت و او را رو دست  نسیکند. فا  یصورت او را زخم خواستی باال رفت و م نسیفا

افتاد.   نیزم  یزد و او رو  اناک یت یبه پا ی سوزن  ایحمله کرد. آستر سی کودک خارج شد. از جا بلند شد و به آر  ینه یفشار از س 

. آتنا پشت سرش را نگاه  دند یها از فرصت استفاده کردند و ادامه راه را دو فلج شده بود. آن   ایرا تکان دهد، گو شیپا توانستینم

 زد:  ادیفر  آمد،ی ها ملنگان دنبال آن که لنگ اناک یت دن یکرد و با د

 

 ! ادیداره م نیبدو-

 

را گرفت و او را دنبال   کس یبغل ن ریاو را بلند کردند. اهورا ز نس یافتاد. آتنا و فا نیزم یداشت، رو   یاد یز ی زیرکه خون  کسین

  ای. آسترد یدویها ماز چشمانش فرو رفت اما همچنان دنبال آن  ی کیسمت او پرتاب کرد و درست درون  یر یت نس یخود کشاند. فا

او شد سپس مشت   دنیو منتظر رس  ستادیا سیشد و سرعتش را کم کرد. آر ترف یضع  یرا پرتاب کرد. کم ماندهی دو سوزن باق 

و سمت   د یکوب   یاو را به درخت  سیدر آمد. آر  هی کش آمد و دوباره به حالت اول کیاما سرش مانند الست د یبه سرش کوب یمحکم

 و گفت:   د یکش یآه عصبان  ی بیفرار کرد. ف ه یبق

 

 ! ره؟یمیچرا نم-
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  دهد ی سر م هیها گر مانند جنگل ییها. در مکان شودی کودک ظاهر م  کیبه شکل    ،ینی پیلیف یهاافسانهطبق  Tiyanak  اناکی*ت

از تولد او   شی است که مادرش پ ی روح کودک اناک،یت  ند یگوی م یارا به خود جلب کند. عّده   خبریجا بتا توجه مسافران از همه 

 شکل درآمده است.  نیبه ا  ل یدل  نیشده و به هم ولد نوزاد در خاک مت نیمرده است. ا

 

گرم و مرطوب جنگل    یو از جنگل خارج شدند و از هوا دند ینرده پر یشد. از رو  داریپد  شانیرو شی پ ی رنگ  اهیس  ی چوب یهانرده 

ر از بدنش  خنج نیها و همچنو سوزن   ر یها توقف کرد. تپشت نرده  اناک یسرد شدند. پشت سرشان را نگاه کردند؛ ت یوارد هوا

 کنان در عمق جنگل گم شد.  هیشد و گر یو مظلوم   بایبه حالت قبل در آمد؛ کودک ز اناکی افتادند. ت نیزم یخارج و رو 

 

  ی سر برادرش نشست و دستش را رو یباال نسیافتاد. فا نیزم ی جان رو مهیرا نداشت و ن دنیطاقت درد کش گرید کسین

 گفت:   ه یاو گذاشت و با گر یشانیپ

 

 .کنمی شو خواهش م داریبرادر ب -

 

 گذاشت و گفت: کسیزخم ن یگرفت و رو  ایرا از آستر ماندهی باق یهابرگ  آتنا

 

 ببندمش؟  یبا چ-

 

 خورده بود ماساژ داد و گفت:  چیرا که پ  شینشست. پا ن یزم ی رو رئا
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 با لباس خودش ببندش. -

 

 به بدنش داد و گفت:  ی کش و قوس  ی بیآورد و با آن زخمش را بست. فرا از تنش در  کس یلباس ن آتنا

 

  یبعدش قراره چ ن یبب اری. آتنا اون دفتر رو در بمیبود ده یبود که د یموجود   نیترو لجوج   نیبدتر خورم ی بود؟ قسم م یچ نیا-

 بشه؟! 

 

 شروع به خواندن کرد:  آتنا

 

  ی. خداد یخسته و ناتوان هست اریو بس د یکرد یرا سپر  ی سخت یهاروز  دانم ی درود فراوان بر شما؛ فرزندان خوبم م  زمی دوستان عز-

و    د یجا خوب استراحت کن. آن د یدار  کوهیپا ی مرز یحدود دو روز راه تا دهکده  اناک یها نگهدار شما باشد. بعد از جنگل تآسمان

. اگر  د یبه سمت کوهستان دار یسرد و طوالن اریسخت و بس ریچون مس د؛ یکن ه یلباس گرم ته و   یپزشک زاتیخود تجه یبرا

رفتن به کوهستان   ر یسرد است و مس اریبس  کوهی پا ی. دهکده د یسرد زمستان قرار دار یهاحاال در روز  د یرفته باش  شیدرست پ

جا مراقب  داشت. آن  د یدر کوهستان فوخائو خواه  یدسر اریبهار بس د؛ یرس  د یبهار به کوهستان خواه نی! همچنطورن یهم هم

باز  د ید یها رس آمازون  نیبه سرزم یدفتر را وقت دوارم یموجودات سخت است. ام نیکه مبارزه با ا د ینشو هامونیآبار ریاس  د یباش 

 . نیشما سربازان زم تی و موفق   دارید  د ی. به امد یکن

 

 دفتر را بست و گفت:  آتنا

 

 .نیباش  یز یو دهکده مراقب چخدا رو شکر نگفت ت-

 

 به آتنا کرد و گفت:  ی دهان کج رئا
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 هستن.  ینگفته بود که چجور موجود  اناکیراجع به ت یز یکه چ ی د ید  دونه،یرو نم  یهمه چ رمرد یاون پ-

 

 به خطرات ممکن، به خواب رفتند. توجه ی زود ب یل ینشستند و خ ی تخت سنگ بزرگ کنار

 

 *** 

 

کوفته شده بود. به زحمت بلند شد    ادیخواب ز ن یو همچن  یکرد. بدنش از خستگ   دارش یرا زد و از خواب ب  ایآفتاب چشم آستر نور

 نشست و گفت:  نیزم ی و رو

 

 چقدر سرده! -

 

کردند و با هر نفس   تیسرد شکا اریبس  یهوا  شدند و از داریب یکی  یک یهم  ه یخورد و چشمانش را باز کرد. بق  یتکان اهورا

شان کرده  سرد هم کالفه  ی بود و هوا دهیشان را بر امان  یدرد و خستگ   ، یدادند. گرسنگ  رون یشان باز دهان  ی رنگ  د یسف یهابخار

رئا به   یپا. مچ د یوزی در آن م ی بود که سوز سرد یزار سبزبود. همه جا چمن دهیفای شکار هم ب  افتنی ی بود. جست و جو برا

  کس ی. نکردی اش مدر استخوان گونه  یاحساس شکستگ ایداشت و آستر تی. اوشن از درد زخم کمرش شکاکردی شدت درد م

  یناچار شروع به حرکت کردند و نوبت هاآن . کردی شان درد م. همه خسته بودند و بدن د یلرزی بود و به خود م  هوش ی همچنان ب

 را حمل کردند.  کسین

 

 *** 
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بود که با   یدهکده در   ی. ورود دند یبه دهکده رس  یابر  یاز تحمل حدود دو روزِ سخت و طاقت فرسا، باالخره در بعد از ظهر  بعد 

سرد بود و همه جا را مه گرفته بود. در نقاط   اریجا بسآن  یچوب و طناب ساخته شده بود. در را کنار زدند و وارد شدند. هوا

  یهابرگ ی را ساخته بودند. بر رو ییو طال  یخاکستر  نیزم شانیهاداشت که برگ   جودو یانیعر یهاکده درخت مختلف ده

  یهاسرفه  یبا صدا شان،ی پا ریز یهاخش برگ خش ی عبور کردند. صدا ی و خاک ک یبار یخشک شده قدم نهادند و از جاده

  ی چوب یهانبود و درب تمام کلبه  کدهدر ده ی رفت. کس رونیها گذشت و از دهکده باز کنار آن  یشد. اسب سوار  خته ی آم ی فرد

که به   یدر حال  نسیسرفه، همه جا را سکوت فرا گرفت. فا یو بعد از قطع شدن صدا  د یچیدر هوا پ  یخاص ی جا بسته بود. بوآن

 گفت:  د یلرزی خود م 

 

 ... ـیم و پاهام درد مخسته  ی لیهم تب داره، من خ کس یسرده، ن ی لیهوا خ-

 

 حرف او را قطع کرد و ادامه داد:  اهورا

 

 و...  میرو پشت سر گذاشت یسخت  ی. ما روزهامی کن دایاستراحت پ یجا برا هی نا ندارم. بهتره  گه ید-

 

جا را دوست  از حد آن  شی. آرامش ب آمد ی اعتماد م رقابلیو غ بیغر اریدهکده به نظرش بس یبه اطراف کرد. فضا ینگاه یبیف

 ارش،یبس یاعتمادی ب نیا د ی. شافتد یب  ی قرار است اتفاق  کردی مرد، مدام احساس م یهاسرفه  ینداشت. با شروع شدن دوباره 

 بلند گفت:  ی و اهورا با صدا د یپر رون یاز فکر ب  یدَنگ  دَنگ   یبودند! با صدا ته بود که پشت سر گذاش  یخاطر اتفاقاتبه 

 

 !گم؟ ی م ی چ یشنوی م ی بیف-

 

صدا از داخل معبد   نیجا معبد بود و ا. ظاهرا آن د یرس  ی دنگ دنگ را دنبال کرد و به گنبد  یسر تکان داد و با نگاهش صدا یبیف

 . رو به آتنا کرد و گفت:آمد ی م
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 ؟ یها تو همون کوله بود که گم کرداسکناس -

 

 را باال گرفت و گفت:  یکوچک ف یک آتنا

 

 ها گذاشتم.دفتر و نامه  ف یکنه تو -

 

 را از آتنا گرفت و گفت:  ف یک  یبیف

 

 ...می. گرسنه هم هستمیو لباس گرم بخر  میکن دایدکتر پ  هی بهتره -

 

بود مربع شکل با   ینبود. ساختمان یجا، چوبآن  یهارنگ که بر خالف کلبه  د یسف یهابا آجر  یبه سمت معبد رفتند. معبد  همه

 آن!   یدر باال یاروزه یبه رنگ ف ی رنگ و گنبد  یاقهوه  ن یو فوالد  یدرب چوب د، یسف ی ها و آجرهاسنگ

 

آن را گرفت و با آن چند ضربه به در زد. منتظر پاسخ ماندند. چند  ی آهن یره یگلنگان به سمت در رفت و دست  لنگ  ایآستر

جلو   یبیشد. ف  انیپشت در نما د ی، با لباس کامال سفحدوداً پانزده ساله  ی ز کرد. پسردر را با یگذشت تا باالخره کس  یالحظه 

 : گفترفت و بعد از برانداز کردن پسر 

 

 به ما...  شه ی. ممیهم دار یهم گرسنه، زخم م،یاهم خسته  م،یاومد  ی ادیو راه ز   میمسافر-

 

نگاه کرد. دو طرف   هی ساکت شد و به بق ی بیحرفش را بزند. به داخل رفت و در را محکم بست. ف  یادامه  ی بیاجازه نداد ف پسر

پوست حدودا   اهیس  ی مرد بارن یبعد در دوباره باز شد. ا هی اش داد. چند ثانبه چهره  یکش داد و حالت سوال  نییرا به پا شیهابلـ
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عقب   ی کم ی زد. بدون گفتن حرف یشان کرد و لبخند تک ا به تک گذر  ینگاه بشیعج ی آب یهاشمچهل ساله در را گشود. با چ 

 ها را به داخل دعوت کرد. رفت و با دست آن 

 

 گفت:  نس یآرام وارد معبد شدند. آتنا آرام به فا یهابودند، با قدم  ی ریگکه آماده هر نوع غافل   یدر حال هاآن

 

 ست؟یساوار* ن  ه یاون  -

 

 ستن؟یآسمان پرست ن نایا ی عنی: نسیفا

 

 ... ــسی: هیبیف

 

 ها کرد و گفت: رو به آن   مرد

 

دهکده به کوهستان رفته و فردا    بی. طبارمی. آب و غذا هم براتون منیتو اون اتاق استراحت کن نیتونی . م د یخوش آمد -

.  گردمی برم گهیساعت د کی. من تا نیکه براتون در رو باز کرد بگ  یبه وِلز شاگرد من همون پسر  نیخواست ی زی. چگردهی برم

 دعا بخونم.  روحشآرامش  یبرم برا  د یرفته با ایاز دن ی فرد

 

 داد و گفت:  شیهاببه لـ  ی جا رفت. آتنا حالت تعجبکرد و از آن  یکوتاه م یتعظ  مرد

 

 کنن؟ی هاشون دعا ماونا هم واسه مرده -
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 .یکنی : نه فقط تو دعا م رئا

 

 از در اتاق انداخت و گفت:  رونیبه ب ینگاه ایآستر

 

 ن؟ییجاولز شما اون   یآقا-

 

نگاه کرد و   شیاز مو ده یپسر و سر تراش  یده یبه پوست رنگ پر یبی انداخت. ف نییوارد اتاق شد و سرش را پا  یبه آرام  پسرک

 گفت: 

 

 شه؟ یعبادت م یچه کس جان یبچه ا یه-

 

 ها انداخت. آب دهانش را قورت داد و گفت:مردد به آن  ینگاه شیاقهوه  یهابا چشم پسر

 

 ها...آسمان یخدا-

 

 به اطراف کرد و گفت:  ینگاه اهورا

 

 .کننی استفاده نم ییروشنا ی از مشعل برا وقتچی. اونا هستین یشکل نی معبد ساوارها ا  یگ یدروغ م-

 

 ابتدا از رفتن مرد مطمئن شد و بعد گفت: پسر
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 . میهست پرستک یما... ما -

 

 از او شدند. پسر ادامه داد:  حیبه پسرک نگاه کردند و منتظر توض  یمتعجب و پرسش همه

 

 . زهیکه صاحب همه چ میپرستی خدا رو م کیما   یعنی-

 

 .ستی قی حق یها که خداآسمان یمنتها خدا م،یپرستی خدا رو م  ه ی : خب ما هم فقط آتنا

 

 کردن؟   تیکه زندان ی کردی م  غی رو تبل نید نی ... تو... تو هم اای: آسترنسیفا

 

 و گفت:  د یکش شیبه موها ی به اوشن و آتنا کرد و با استرس دست ینگاه ایآستر

 

 بله... -

 

 

 

 

 

 پرستان.معبد آسمان نی: خادمساوار
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 کلمات:  تلفظ 

 

Welz 

 

Yek Parast 

 

 :د یاز پسرک پرس  هانیتمام کردن بحث د  یبرا  یبیف

 

 خلوت و ساکته؟  قدرن یراجع به دهکده بگو، چرا ا کم یو...  ستکاره یچ ه؟ی اسم اون مرد چ-

 

و چند تکه نان هم کنار ظرف گذاشت و    ر یبود. تنگ ش  وهیها گذاشت که پر از مآن  ی را جلو یاز جا بلند شد و ظرف بزرگ پسر

 گفت: 

 

 .نیکن ل یم نیهست حتما گرسنه -

 

 کرد و گفت:  تری اتاق را نوران ی روشن کرد و فضا یشمع

 

ها اومده که فقط روز  یماریب ه یچون  ادی تو دهکده نم  یروز کس ی. تو کردهی کار م جان یا ی . از بچگ جاستن یخادم ا ث یه یآقا-

 . شهیمنتقل م
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 :د یبه هم نگاه کردند. آتنا پرس  همه

 

 م؟ یشد  ضیاالن ما مر یعنی-

 

حتما  نی اگه گلو درد گرفت ی ول نیبش  نهیکه برگشت معا ب یخب ممکنه... بهتره طب ی ول شه،یوارد بدن نم ع یسر قدرن ی: اولز

 فقط دردناکه...  ستی. خطرناک ننیشد  ضیمر

 

 انداخت و گفت:  یزخم کسِ یبه ن یسرش را تکان داد. پسر نگاه آتنا

 

 اون چِش شده؟ -

 

 کرد.  شیزخم  م یشد  ریدرگ اناک ی: با تاهورا

 

 و گفت:  د یاش کشبه چانه   یپسرک گرد شد و ترس وجودش را گرفت. دست چشمان

 

 ... ایناخن  ایکرد  شیبا دندوناش زخم نم یبب ن؟ی کرد دایچطور نجات پ ن؟یشما تو اون جنگل بود اناک؟یت-

 

 گذاشت و گفت:  کسیدار نتب  یشان یپ یدستش را رو نسیفا

 

 کنه؟ ی هم م ی مگه فرق-



 بقا مرگ دوباره 

272 
 

 

 گفت:   رفت،ی م رون یکه از اتاق ب  یدر حال  ولز

 

 آره. -

 

 زد:  ادیجا فرشد و از همان  یاز اتاق مشغول کار  رون یب در

 

حالش رو بهتره کنه و   کمی تونه ی م بی کرده طب شیاما اگه با ناخن زخم ره،یمیاگه با دندون گازش گرفته باشه امروز فردا م-

 .. بازم خواهد مُرد. تیمرگش رو عقب بندازه. اما در نها

 

  کسیقلب ن ی سرش را رو نس یآتنا را فشرد. فا  یو بغض گلو  د یچک  نسیاز چشم فا یاشک ی. قطره دند یکش ی آه افسوس  همه

 آرام گفت:  کرد یم  ه یکه گر ی گذاشت و در حال

 

 هاش...با ناخن-

 

 

 

 

 

 کلمات:  تلفظ 
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Heyth 

 

 گرفت و گفت:   نسیها را به طرف فابرگشت. آن  یابا لگن و پارچه  ولز

 

 .نیاریب  نییتبش رو پا-

 

 کمک کرد و گفت:  نس یها را گرفت. اهورا به فاآن  نسیفا

 

 کجا رفته؟  بیطب-

 

 . گردهی فردا بر م اره ی: رفته کوهستان دارو ب ولز

 

 : فوخائو؟ یبیف

 

 .کشهی ده رفته. حدود چهار روز رفت و برگشتش طول م ک یکوهستان نزد ن یراهه. به هم ماهکیاز   شتری: نه تا فوخائو که ب ولز

 

رفتند   یبه آهنگر س یو رئا و آر ایرفتند. آستر رون ی استراحت، از معبد ب  ی برا ی و اهورا به دنبال مکان ی بی. فد یکم غروب فرا رس   کم

دستش   نسی. فازدی نم ی از معبد کز کرده بود و حرف یاگوشه  ناراحت بود،  نیتا سفارش سالح بدهند. اوشن که هنوز از مردن سل

کرده بود به دهان   دایمعبد پ یخانهنعناع که از گل  ی بود. آتنا کم امدهین نیی. تب او هنوز هم پاتگذاش  کس ین یشانیپ یرا رو 

که دماغش را باال   یرا پاک کرد و در حال  شیهااشک نس ی. فاگفتی م  انیو مدام هذ  سوختی گذاشت. او داشت از تب م کسین

 گفت:  د،یکشی م
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 من...  رهیاگه برادرم بم-

 

 گذاشت و گفت: نسیدهان فا ی دستش را رو آتنا

 

 . شهیها نگهدارش هست. اون حالش خوب مآسمان یحرف رو نزن، خدا نیا-

 

 هق زد. سرش را تکان داد و دوباره هق  نسیفا

 

 *** 

 

  ی کرده بودند. از آقا ه یافراد گروه لباس گرم ته ی در مسافرخانه اجاره کرده و برا  یو اهورا اتاق  یب یشده بود. ف ک یکامال تار هوا

 شانت یها فعالها بود و آن آدم  ی جا پر از سر و صداو ولز تشکر کردند و به مسافرخانه رفتند. دهکده شلوغ و روشن بود. همه  ثیه

 .داده بودند  ر ییغرا از روز به شب ت

 

در   ی . کسکردند ی مدارا م  د یمناسب بود و با  نیکه داشتند هم ی همه جا نبود اما با پول یجا براوارد اتاق مسافرخانه شدند. آن  گروه 

تا صبح از برادرش    نسیدادند و به استراحت پرداختند. فا  یها جواب منف نه، آن  ای خورند ی که شام م د یها پرس اتاق را زد و از آن 

 . کردند ی و آتنا هم به او کمک م ا یآسترو   کردی مراقبت م 

 

 *** 
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به بدنش داد و در را باز کرد. ولز پشت در بود و بعد از سالم و صبح   ی. اهورا کش و قوس دند یدر از خواب پر یصدا دنیشن با

به   ینگاه ی بیبود. ف دهیاز کوهستان رس  شد ی م یعتسا ک یبروند. او  ب یها خواست همراه او به منزل طبکه گفت، از آن   یریبخ

 انداخت و گفت:  ه یبق

 

 داره؟  اجیاحت ب یبه طب یک  کس یاز ن ریغ-

 

 را بلند کند، گفت:  کس یکه ن کرد ی کمک م نس یکه به فا  یدر حال آتنا

 

 . میباش  ض یممکنه مر م، ی بش نهیمعا می بر د یهمه با-

 

 جواب داد:  یبا بداخالق یبیف

 

  ی پول برا یما به اندازه کاف  ست یخطرناک ن ی ماریب نی. در ضمن ولز گفت ایکردی تا االن حس م یبود  ض ی. اگه مرستیالزم ن-

 . میخرج کردن ندار

 

 شانین یدهان و ب  یها داد تا جلو به آن یارفتند. ولز پارچه  رون یبا ولز ب  کسیو ن   نسیسرش را تکان داد. اهورا همراه فا آتنا

حدودا   ی رمردیکه پ ب یتوقف کردند و آرام به در ضربه زدند. طب یمیکوچک و قد  یکلبه   یبعد جلو  ید. کمنشون ماریکه ب رند یبگ 

  یها وارد کلبه شدند و رو آمد گفت. آن ها خوش رنگ بود، در را باز کرد و به آن   د یبلند و سف لیو سب ش یهفتاد ساله با موها و ر

خشک شده   اهانیجا پر از گجا را پر نور تر کرد. همه روشن کرد و آن  یفانوس   بینور بود. طبکم  باینشستند. کلبه گرم و تقر یتخت

  ی دست رو بی وجود داشت. طب وار یاز د یقسمت  کی  یرو  ی بیعج یو ابزارها د بو ز یم  یرو ی ادیز یهادارو بود. کتاب  یهاشه یو ش 

تکان    یسر بی گرفته و عفونت کرده بود. طب  یبه آن انداخت. زخم ظاهر زشت یگذاشت. زخمش را باز کرد و نگاه کسین یشانیپ

خورد و با   ی کرد و تکان وزش احساس س  کس ی. نختی ر کسیزخم ن یبا محلول زرد رنگ را آورد و رو  یاشه ی. ش د یکش  یداد و آه 

زخم گذاشت و آن را پانسمان کرد.   یرو  یمرهم  بی. اهورا او را محکم نگه داشت و طبد یکش یبلند  اد یبود فر هوش یکه بآن
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کِرم   یصندل  یرو   بیرفت. طب قیعم یبه خوردش داد و او به خواب یشربت  بی. طبکردی آرام شد اما همچنان ناله م ی کم کسین

 :فتنشست و گ  یرنگ 

 

  مونه ی کمتر زنده م  ای. متاسفم اون فقط سه ماه کنهی آرومش م یشربت فقط کم نیها و امرهم  نیعفونت تمام بدنش رو گرفته! ا-

 کنم.  دایدرمانش پ  ی برا ی راه کنمی من تالش م نیمسافر جان یا یاما تا وقت

 

  نسیبهتر شده بود و چشمانش را باز کرده بود. فا یکم  کسیو تشکر از او به مسافرخانه بازگشتند. ن  ب یبعد از دادن مزد طب هاآن

 و گفت: د ینوش  ریش  ی . رئا کمکردی مقاومت م کسیسوپ به او بدهد اما ن ی داشت کم یسع

 

 م؟یبمون جان یا د یبا ی تا ک-

 

 به تن کرد. دستانش را ها کرد و گفت:  یلباس گرم  یبیف

 

 آماده بشن.  میکه سفارش داد ییهابهتر بشه و سالح  کم ی کسین  یتا وقت-

 

 بشه!  ر ی: اما ممکنه دایآستر

 

با انواع   ی جورن ی. هممی بدون سالح بر میتونی وقت مونده. ما نم یل ی. تا زمان برخورد اون سنگ خمی وقت دار ی لی: ما خیبیف

 .میشد  یو زخم م ینفر رو از دست داد ه ی م یکه داشت ییهاسالح 

 

 باالخره سکوتش را شکست. از جا بلند شد و با طعنه گفت:  اوشن
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 .می نفر رو از دست داد ه یاومد که  ادتیخوب شد -

 

 سرش را به طرف اوشن برگرداند و گفت:  یبیف

 

 ها؟  ه؟یمنظورت چ-

 

 زد و گفت:  یپوزخند  اوشن

 

 !ستی هم باهوش ن ی لیمادرم خ فهممی م  کنمی اال که فکر مح-

 

 گفت: یجد   ی لیشد و خ رهیخ شیاقهوه  یهاو در چشم  ستادیاوشن ا  یاز جا بلند شد. روبرو  یبیف

 

 ؟یزنی چرا واضح حرفت رو نم-

 

 با خشم گفت:  اوشن

 

 ...یسیی ر یکنی و فکر م   کنهی . فکرت درست کار نمیگروه رو داشته باش   یرهبر  یتونی . تو نمیخوری نم یچ یتو به درد ه-
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  یشد، خنده کی به اوشن نزد شتریکه ب ی سر داد. بعد در حال یاکالفه   یکرد و خنده  ر ییتغ تی از حالت عصبان یبیف  یچهره

 کرد و گفت: یشینما

 

 :د یپرس  هی نداشته بعد رو به بق ی سود چینفر رو کشته، ه ه یشده،   ع یکه توسط مادرش مدام ضا  یاون کس ؟یها ها ها جد -

 

 ! ه؟یک-

 

 و گفت:  د یاو کوب ینه یاش را به سـدوباره رو به اوشن کرد و انگشت اشاره و

 

 قصر مامان جونت...  ی تنها برگرد  ی. وگرنه مجبوریتابع گروه باش  یکن   یو سع ی رو ببند  فت ی... پس بهتره دهن کثییاون تو-

 

 و گفت:  د ینترس  بارنیا اوشن

 

 سفر سودمند بودم.  نیا یاز تو تو  شتر یمن ب  کنمی اما فکر م-

 

  یستین  ی چیکنم. تو ه  مشیبرم ترم خواستمی که خودم م  هیاگه منظورت کشت ؟یداشت  یچه سود نمیبگو بب  ؟ ی: جد یبیف

 شاه...زا...ده. 

 

 و تو... -

 

 کالفه شد و گفت: کسین
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 هر دوتون.  نیخفه ش  کنه ی . من سرم درد مگهید ن یاه ساکت ش -

 

اتاق را محکم   یرفت و در چوب  رون ی. اوشن از اتاق ب د یخط و نشان کش شی با خشم به اوشن نگاه کرد و برا ی بیساکت شد. ف اوشن

 و گفت:   د ی. رئا خند د یکوب

 

 . میجاش بذار میبر میخواست ی به نظر من وقت-

 

روز   ییروشنا دن یبرود اما با د رون یرفت. خواست از در مسافرخانه ب نییپا ی و چوب دهیپوس  یهانگفت. اوشن از پله  یز یچ یکس

 رفت.  رونیو از در ب د ی کش اش ی نیدهان و ب  یکرد. شال دور گردنش را رو   د یترد

 

جا نبود. راهش  آن  ی کس د، یدوی م یاکنان دنبال توپ گرد پاره که سرفه   یاقدم گذاشت و اطراف را نگاه کرد. به جز بچه   ابانیخ در

و به مشام اوشن   کرد ی بود که از شال عبور م ادیقدر زو آن   دادی م ید ی تعفن شد  یجا بوشد. آن  گری د  یارا کج کرد و وارد کوچه 

  یصدا دنیداده و به خواب رفته بود، با شن ه یتک یمیقد  یپنج، شش ساله به ساختمان یهمراه کودک جوان که  ی. زند یرس ی م

که کنارش   یاخورد و تکه نان خشک شده  یاش هم تکانو خودش را جمع و جور کرد. دختر بچه   د یاوشن از خواب پر یهاقدم

خودش نگه داشت. اوشن بغضش را قورت داد و به   شیپ وگذاشت   یاسه ینان را جمع کرد و داخل ک  بود را لگد کرد. زن خرده 

 صورتش برداشت و دستش را باال برد و گفت:  ی. اوشن شال را از رو د یو خودش را کنار کش  د یشد. زن ترس  ک یها نزدآن

 

 ...نینترس -

 

 آورد و سمت زن گرفت و گفت: رون یرا از دستش ب  اش یبعد انگشتر ارزشمند و سلطنت و
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 . شهیم  تونب ینص ی اد یپول ز نیرو بفروش  نیا-

 

کرد و به    ز یلحظه مکث کرد. چشمانش را ر کی اوشن کرد تا تشکر کند که  یبه چهره  یانگشتر را گرفت و نگاه د یبا ترد زن

 کرد و گفت: ی میحدسش درست بوده، چشمانش را گرد کرد و تعظ د یکه فهم ن یمحض ا

 

 شاهزاده...-

 

 سپس گفت:  دهیها را ند آن ی بلند کرد و به اطراف نگاه کرد تا مطمئن شود کس نیزم یبا عجله زن را از رو  اوشن

 

 ن؟ یندار یالطفا... شما خونه   نیرو نکن کارنیا-

 

 اش را جمع کرد و با بغض گفت: لباس چرک مرده  زن

 

 نه... -

 

 و گفت: د یکش  یآه افسوس  اوشن

 

 ن؟ یچطور من رو شناخت-

 

 را پاک کرد. کودکش را در آغوش گرفت و گفت:  شیهااشک  زن
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 جان یو ا میاومد  جان یازدواج کردم من و همسرم به ا ی . وقتدمیو من بارها شما رو د م یکردی م  یم در آتالزد زندگمن و خانواده -

 . میرو از دست داد   زیهمه چ

 

 حاال شوهرت کجاست؟ -

 

 ... گردهی اون رفته دنبال غذا بگرده، کم کم برم -

 

 ن؟ یتون رو از دست دادچطور اموال -

 

  ینتونست کار گهیشد و د کاریرفت، اونم ب جان یاز ا اطیخ ی بود و وقت اطیخ ه ینداشت. اون شاگرد  ی همسرم از اول شغل خوب-

 . میهامون رو از دست دادپول یکنه. ما خونه و همه  دایپ

 

و از جا بلند شد.  د یبه سرعت سمت او هجوم آورد و با مشت او را زد. زن به شدت ترس   یبزند که شخص ی خواست حرف اوشن

 دست شوهرش را گرفت و گفت:

 

 ! امیریست؛ پسر ملکه مرو نکن. اون شاهزاده  کارن ینه ا-

 

 زانو زد و گفت:  ن یزم ی آرام شد و رو  مرد

 

 ! من فکر کردم که... د ین رو ببخشم-
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 حرفش را بزند و گفت:  یخانواده قرار گرفته بود، اجازه نداد مرد ادامه  ن یا تیوضع ر یکه به شدت تحت تاث اوشن

 

 . د یکه به شما دادم نفروش  ی . انگشترد یخوب به من گوش کن ست، ین یمشکل-

 

داشت. او   ی اد یشده بود اما ارزش ز دهیو چروک  ف یآورد. کث رون یکرده بود را ب  یمخف بش یکه از آتالزد تا کنون در ج یاسکناس 

  نیقرار دهد اما حاال کمک به ا ری سفرانش را تحت تاثکرده بود تا در فرصت مناسب از آن استفاده کند و هم  ی آن را از گروه مخف

 . اسکناس را سمت مرد گرفت و گفت: بود تر دانسته خانواده را واجب 

 

و   نی. خودتون رو به قصر برسوند یپول همراه کاروان سمت آتالزد بر نیاما با ا رهیم تختیسمت پا یا ککاروان شم  دونمینم-

 که...  نیو بگ  نیکه از طرف من اومد   نیو به اون بگ   نیانگشترم رو به مادرم بد 

 

 و گفت: د یکش  یق یکرد. نفس عم د یگفتن حرفش ترد  در

 

سفرانش رو  از هم  ی کیسفر  ر یمس یکه شاهزاده تو  نی. بگ یلی خواهرم ل  ی راب طورن یدلم براش تنگ شده، هم نیبه مادرم بگ -

.  مونهیکه اون به شدت از کشتن ادن پش ن ی. بگ انیکه گروه هنوز هم با اون کنار نم  نیبود. بگ  دنیکشت و مدام در حال نوش 

و از رئا کار با    ی راندازیت نس یاز فا خوادی رو از غرق شدن نجات داده و م یکشت  هی که اون   نیگرفته. بگ   ادی ی رزنیاون شمش نیبگ 

  ی اون حت نیگرفته! بگ  اد یهم  یشده. تازه دو تا کلمه از زبان اورک  تری قو  ی لیاون از قبل خ نی. بگ رهیبگ  ادیرو  زیت یهاسالح 

 عاشق هم شد اما...

 

 حرفش را ادامه نداد. مرد پول را از شاهزاده گرفت و گفت: اوشن
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 .میو تا آخر عمر در خدمت شما هست م یکنی م کارنیمتشکرم سرورم. حتما ا-

 

 زد و گفت: یتیلبخند رضا اوشن

 

کنه؛   دایکه براتون کار پ  نی. از مادرم بخوانیجا برس سالم به اون  دوارمی. ام نیآخرم راجع به عاشق شدن رو به مادرم نگ  یجمله -

 . کنهی رو م کارن یاون حتما ا

 

ذوق از او تشکر کردند. اوشن    یو خنده   هی شاهزاده افتادند و با گر یبه پا  دند،یگنجی در پوست خود نم  یو مرد که از شاد  زن

مادرش از حالش   کهن یها را شاد کرده بود و اآن  که نیاز اافتادند بلکه  شیها به پاآن  کهن یحال بود نه از اها را بلند کرد. خوش آن

  یق یدانسته و بدون تمسخر او را شاهزاده خطاب کرده بود. نفس عم تی او را به رسم یباالخره کس کهن یآخر ا رو د شد ی با خبر م

! سرگردان و  گرید  یهاوچه و ک  گرید یقدم گذاشت و بعد کوچه  یگری د یها دور شد. در کوچه از آن  یو بدون گفتن حرف  د یکش

. به سرش زد که گروه را رها کند و تنها به طرف فوخائو برود اما او تنها  د یس دهکده ر ی به خروج کهنی تا ا  رفت،ی بدون هدف راه م

را به   د یچشمش چک یکه از گوشه  یمند نبود. اشکقدر شجاع و قدرت شده بود اما باز هم آن  تری قو اری. از قبل بسآوردی دوام نم

 سرعت پاک کرد و به سمت مسافرخانه بازگشت.

 

 ** 

 

. خسته و گرسنه بود و تمام بدنش  داشتی دهکده قدم برم یهااز کوچه  ی کیپاره در  یهاو با لباس  ی کنان، زخمبود. سرفه  شب

به   ید یشد  یجه ی. توانش را از دست داد و سرگگذاشتی م  یاز خون به جا یداشت و پشت سرش رد   یزیر. خون کردی درد م

  رهیچشمانش ت شیپ زیچ که همه  یو در حال اورد یطاقت ن گریدهکده شد. د وغ شل ابان یسراغش آمد. از کوچه خارج و وارد خ

به او دست بزند چون    کردی جرات نم یدورش حلقه زدند. کس و به طرفش رفتند و   دند یافتاد. مردم او را د نیزم  یگشته بود، رو 

 تیشان به جمعحال قدم زدن بودند، توجه  ر اهورا و رئا که د ا،یآستر ،یب یترسناک بود. ف یهای پر از خون و کبود شیسر تا پا

 . با تعجب گفت:ند یتجمع را بب لی تا بتواند دل  ستادیا شیانگشتان پا یرو  ی بیجلب شد. ف
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 چه خبره؟! -

 

 داشت مردم را کنار بزند، گفت:  ی که سع ی در حال   ایرفتند. آستر جلوتر

 

 شده؟!  یچه خبره؟ چ -

 

 

 

 

 

 کلمات:  تلفظ 

 

Fookha’o 

 

 را داد:  ا یجواب آستر ی مرد

 

 ست!هاش پارهشده و لباس  ی دختره. زخم  هی-

 

دخترک غرق در خون به طرف او رفت و او را برگرداند. صورتش پر از خون بود. اهورا    دنیبه سرعت همه را کنار زد و با د یبیف

 زده گفت:نشست و دست دختر را گرفت و وحشت یب یکنار ف
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 . خورمی قسم م نه یسل نی! انیسل-

 

درخشان در دستان دختر، با    یآب نی انگشتر نگ  دنیبا د  ایسر دختر نشستند. آستر یاهورا باال  ی صدا دنیبا شن ا یو آستر رئا

 استرس گفت: 

 

 . گردنبندش هم تو گردنشه. نینیانگشترشه بب ن یا نه یسل ن ی! اگهی راست م-

 

و   دستش را دور پاها  کی.  د یرا د نیسل  یشده ی کبود و زخم  یصورت دختر را پاک کرد و چهره  ی خون رو نشیبا آست یبیف

 بلند کرد و گفت:  نیزم  ی گذاشت و او را از رو نیرا دور کمر سل  گرش یدست د

 

 کجاست؟  بیطب یاهورا خونه -

 

 گرفت و گفت:  ی بیرا از دستان ف نیسل اهورا

 

 . میبر نیایب-

 

 مشغول کار خودشان شدند. تفاوت یها دور شدند، بآن  یو وقت   کردند یها نگاه م متعجب به آن  مردم 

 

 داد زد:  یبی را به داخل برد. ف نیدر را باز کرد. اهورا سل مهیسراس  بی. طب دند یرفتند و در را کوب بی سرعت به طرف منزل طب به

 

 . رهیمی زود باش اون داره م بیطب-
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بدن و صورتش را پاک کرد   ی رو یهاخون  بیبود. طب  زیر یهاو زخم  ی گذاشتند. صورت و بدنش پر از کبود ی تخت  یرا رو  نیسل

و تب او را   ی زیرخون  یکرد و جلو یدگیها به او رس تر را مرهم زد. ساعتکوچک  یهارا به هم دوخت و زخم  قیعم یهاو زخم 

گرمش   یهااز لباس  ی کیآمد و  رونیب یبود، از اتاق نیسل کل یکه هم قد و ه ب یطب نحالش بهتر شد. دختر نوجوا ی گرفت تا کم

  ینشده بود. حاال همه داریهنوز ب نیرا عوض کردند. آخر شب بود و سل نیسل یهاآرام لباس  ایو آستر ی بیآورد. ف ن یسل یرا برا

رئا به مسافرخانه برگشته بود تا   یوقت   اینبود؛ گو ی خبرجمع شده بودند. از اوشن  ب یگروه به جز اوشن با خبر شده و در منزل طب

 او هنوز برنگشته بود. را خبر کند،  ه یبق

 

شدنش شدند  داری. همه متوجه بد یکرد و نال شیدر مچ پا ید یرا گشود. احساس درد شد  شیهاچشم  ی قیعم اریبا نفس بس نیسل

 و به طرفش رفتند.

 

 

 

 

 

صورتش    یبود و پوست سبزه  یبنفش رنگ  یهر دو چشمش کبود   ر یخسته و پر از اشک بود. ز ار یبس نشی سبز زمرد چشمان

او را در آغوش   ایو آستر نس یشده بود. فا دهیاش خراش شده و چانه  جادی ا نشییب پالـ  یرو  ی قیعم ی داشت. پارگ  یز یر یهازخم

 گفت:  ه یگرفته و آتنا با گر

 

 . خدا رو شکر...یتو خوب ،یاتو زنده -

 

  یو موها د ی کش ن یسل یدست به گونه  ی بیکردند. ف یحالاو را در آغوش گرفته و از سالم بودنش ابراز خوش  ی کی یکیهم  ه یبق

 نکند و گفت:  تشیرا جمع کرد تا اذ اش یمشک
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 شد؟ ی که چ یکن  ف یتعر یخوای اتفاق افتاد. م  نیواقعا متاسفم که ا یاما برنگشت می. ما منتظر موند متینیبی نم گهید  م یفکر کرد-

 

 شد و گفت:  ریاش سرازگونه   یاشک رو  یهارا بست. قطره  شیهاچشم نیسل

 

 م.بخوابم من خسته  خوامی م-

 

 سرش را تکان داد و گفت: یبیف

 

 . می گردیها برمباشه... بچه -

 

آرام به سمت  یها. با قدم د یایراه ب تواند ی خواست کمکش کند اما او تشکر کرد و گفت که م یب یآمد. ف نییاز تخت پا نیسل

  دهینوش  ادیباز هم ز ای. در را زدند و منتظر ماندند تا اوشن در را باز کند. اوشن که گودند یجا رس بعد به آن  ی مسافرخانه رفتند. کم

فکر کرد به خاطر   نیسل دن ی. با ددند یدیست بود، تلو تلو خوران سمت در رفت و در را باز کرد. چشمانش خوب نممـ   اریبود و بس

به عقب هل   ی اوشن زد و او را کم یبه بازو یاضربه  یب یکرد. ف  یاشد و سکسکه ره ی به او خ ی . کمند یبی که دارد توهم م یحالت

 داد و گفت: 

 

 بخوابه...  خوادی م ست، یحالش خوب ن نی کنار؟ سل  یر یاه تو بازم... م-

 

را باز و بسته کرد. با   شیهاتکان داد و چند بار چشم  ن یبه خودش آمد. سرش را به طرف ی بیاز دهان ف ن یاسم سل دنیبا شن اوشن

  ی کم نیاشک در چشمانش جمع شد و به طرفش رفت و او را محکم در آغوش گرفت. سل نیسل یداشتندوست   یچهره  دنید

  نیا تعجب به اوشن نگاه کردند. سلنگفت. همه ب ی زیاوشن درد گرفت اما چ یهابر اثر فشار دست  شیهاو زخم  د یخجالت کش
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آن به حالت   ی به سمت تخت رفت و رو  یزد و سرش را تکان داد. بدون کمک کس یجانی آرام از آغوش اوشن جدا شد و لبخند ب

 زود به خواب رفت.  یلیو خ د یدراز کش ینیجن

 

 *** 

 

  نیرا در دهان سل  یکوچک  یلقمه  یبیکردند. ف   هیخودشان ته یبرا ی اندک ی شدند و غذا داریظهر گذشته بود که از خواب ب از

 خواستی م ی بی. فکردی در کل صورتش احساس درد م د،یجوی هر بار که لقمه را م نیآب به او داد. سل ی گذاشت و آتنا کم

 و گفت:   د یخودش را عقب کش ی دستش را گرفت و سرش را تکان داد. کم ن یسلبگذارد که  نیرا در دهان سل  ی گرید  یلقمه 

 

 انگشتر... کار کرد!  نیانگشترم... ا-

 

 اشکش را پاک کرد و گفت:  نیبا تعجب به انگشتر نگاه کردند. سل همه

 

  ی کردم فرار کنم اما من رو گرفتن و کتک زدن. سع  یها برگشتن، من سعو اون اورک  ن یشما رفت یآخر... کار کرد! وقت  یلحظه -

مردن کرده بودم و با تمام وجودم درد و مرگ رو   یخودم رو آماده  گه یبودن. من د یو ق یلیکردم باهاشون بجنگم اما اونا خ

نور چشمم رو زد. چشمم رو باز کردم؛ نور انگشتر بود.   هی باال برد. چشمام رو بستم اما  روها گرزش از اورک  ی کیاحساس کردم. 

و اون از همه    کنهی ازش عبور م  ز یروح که همه چ ه یاما گرز از من عبور کرد! مثل  د یسرم کوب  یآورد و تو  نییاورک گرزش رو پا

که گرز    ی. مندمیورک دچون من خودم رو ناگهان پشت سر ا دمکه گرز ازش عبور کرد، من نبو ی. در واقع اون کنهی عبور م زیچ

آخر   یها به طرفم اومدن و من لحظه اورک  یشد. اورک برگشت و با تعجب به من نگاه کرد. همه  د یازش عبور کرده بود، ناپد 

محکم   ک یتار  یچه کو  هی  یتو  نکه یحالت بودم تا ا ن یهم یتو  قه یسقوط کردم. چند دق  ییخوردم و انگار از جا ید یتکون شد 

 خوردم...  نیزم

 

 گذاشت و گفت:  نیزم ی را رو ریش  وان یمتعجب ل ایترآس 
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 ؟ یشد  بیکه غ  یکرد   کاریکه چ نه یاتفاق افتاد؟ منظورم ا نیا ی چطور-

 

 شما باشم و... شیآخر خواستم که پ  یکردم. من لحظه  داینشدم، انتقال پ بی: من غنیسل

 

 ؟ یاز انگشتر خواست یعنی: رئا

 

 ! دونمی : من نمنیسل

 

 داشت؟ ی: چه احساس آتنا

 

  حشیتوض تونمی و عدم احساس کردم! من نم چ یخودم رو در ه قه ی چند دق ی... انگار وجود نداشتم! انگار برا بیحس عج هی: نیسل

 بدم...

 

 .یما رو به مقصد ببر  یبتون د ی: خب بازم امتحان کن شااهورا

 

 سرش گذاشت و گفت:  ی دستش را رو  یگبا کالفه  نیسل

 

 کنم...  کاریچ د یبا دونم ی. من نمتونمی نم تونم، ی من نم-
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 گفت:  تیبا عصبان اوشن

 

 .نیکنی م  تشیاذ نی . دارنیدست از سرش بردار-

 

 گفت:  هی کرد سپس رو به بق نیبه سل ینگفت. اوشن نگاه یزی حق با اوشن است، چ د یکه د ی بیبه او نگاه کردند. ف همه

 

 معبد...  رمی من م-

 

 ساعد اوشن را گرفت و گفت:  اهورا

 

 . یری گی م  یضی اما االن روزه، مر-

 

 و گفت:  د یدستش را کش اوشن

 

فقط    ستیاون گفت که خطرناک ن ستیهام داغه. مهم نو نفس  کنه ی شدم. گلوم به شدت درد م ض یاالنم مر نیمن هم-

 دارم.   یبرم معبد کار مهم خوامی دردناکه... م 

 

 شد و گفت:  زیخم ین ی تخت کم ی رو د،یکشی بهتر شده بود اما باز هم درد م  ی که حاال کم کسیسرش را تکان داد. ن اهورا

 

 ؟یکنی رو که پنهون نم  یزیچ-
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 : نه فقط کار دارم. اوشن

 

 گفت:   رفت،یم  رون یکه از اتاق ب ی در حال و

 

 خواد؟ ی نم یز یچ یکس-

 

 به رئا داد و گفت:  یااشاره قهیبعد از گذشت چند دق  ی بی دادند. ف  یجواب منف  همه

 

 که بفهمه.  ی اریدر ن یبرو دنبالش. فقط خنگ باز -

 

 رفت.  رون یصورتش گذاشت و به دنبال اوشن از اتاق ب  ی رو یبلند شد و شال رئا

 

  یجا شد. آقاو وارد آن  د ی. او به معبد رس کردی م  بیرفت. رئا او را تعق   شیرا قدم زنان پ ی ریاز مسافرخانه خارج شد و مس اوشن

  ییاو گذاشت. اوشن خرما ی پر از خرما و توت جلو یبرد و بشقاب یاوشن جلو آمد و خوش آمد گفت. او را داخل اتاق دن یبا د ثیه

 شده بود گفت:  یمقدس   یدختربچه  یکه محو مجسمه  یکرد، سپس در حال  نگاهبه دهان گذاشت و اطراف را 

 

 رو اداره کنه تا مردم درد نکشن؟ ر یواگ  ی ماریب نیکه ا  یکس ایکنه؟    یدگیکه به فقرا رس  ستین یکس جان یا ث یه یآقا-

 

 و گفت:  د ی دخترک رس   ینگاه اوشن را دنبال کرد و به مجسمه  ثیه
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 . کنهی کودکان تازه متولد شده دعا م  یر یعاقبت به خ یکه برا  یاکودک مقدسه. فرشته   یاون مجسمه -

 

 و گفت:  د یکش ی آه ثینگاه کرد و سر تکان داد. ه  ثیهبه  اوشن

 

.  می کن یدگیبه همه رس   میکه بتون ستیقدر نما اون   یاما بودجه  میکنی به مردم کمک م م یکه توان دار ییمعبد تا جا ن یما خادم-

 هرج و مرجه... ریچون خود شهر هم االن درگ کنه ی توجه نم یاما کس میهم خب ما به شهر درخواست داد یماریدر مورد ب

 

 ؟ یچه هرج و مرج-

 

  ی ناامن ،یکاری مثل فقر، ب  ی کنه. مشکالت یدگ یبه مشکالت شهر رس  خوانی و از فرماندار م  ختنیر ابونایتو خ ی از شهر کال یاعده-

 ! زایچ ی لیو... خ

 

 و گفت:  د یاش کشبه چانه  یدست اوشن

 

 ن؟ی د یاطالع نم تختیچرا به پا-

 

  یدگیرس  یز یملکه به هر چ گنیعده هم م ه ی.  کنهی نم یدگیاما ملکه رس  رهیم تخت یبه پا یاریبس یهاساالنه نامه  دمیشن-

 .رسوننی ها رو به دست ملکه نمدرخواست یقصر هستن که همه  ی تو یاعده  ه یاما   کنهی م

 

 مورد دوم درست باشه. کنم ی من فکر م-
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 نشست و گفت:  یچوب  یصندل  یرفت و آن را روشن کرد. رو  ی از جا بلند شد و به طرف مشعل ثیه

 

 ! نیزم  یراجع به نابود دمیشن یعاتیشا-

 

در موردش صحبت کند.   تواند ی پس م  دهی را شن  عهیشا نیمکث کرد. حاال که او ا ی متعجب شد و در جواب دادن کم  یکم اوشن

 کرد و گفت:  د ییاوشن با سر تا

 

 . فتهیاتفاق ب ن یکه قراره ا  دمیبله منم شن-

 

 موندن نداره.  ی برا ی زیچ ایدن  نیا فته، یاتفاق ب نیا د یبه نظر من که با-

 

 متعجب گفت:  اوشن

 

 ست؟ین  یکاف  نایا ؛ی زندگ ت،یصلح، امن ، ییبایهمه ز نیاما ا-

 

 هم گذاشت و گفت:  یانداخت و دستانش را رو  نییازد سرش را پ ی لبخند  ثیه
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 کلمات:  تلفظ 

 

Kali 

 

که   شیحکومت کنه. همون چند صد سال پ ن یحق داره که نتونه به تمام زم ام یری! خب ملکه منید ی ظاهرا شما فقط آتالزد رو د-

مردم و کشورها رو تحت سلطه در آوردن،    یهمه  ایبه دور دن ی کردند و با لشکر کش  نیحکومت بر کل زم یخاندان هرشار ادعا

ادامه   یبه زندگ یمشکل  چیکه بدون ه نید یرو د یی. حتما شما جاهاادی به وجود م شکالت م نیا دهیمعلوم بود که به ده سال نکش 

 مشکل دارن.   نیزم یکشورها  شتریو بدون مشکله، ب  زیتم  با،یقدر که آتالزد امن، ز. همون دنیم

 

  شه ی. در آتالزد همد یشنی را م یسخنان نیبار بود که راجع به خاندانش همچ نیتعجب کرده بود و اول ار یبس ثیه ی از حرفا اوشن

 و گفت:  د یکش  یقی امن و آرام است. نفس عم نی بود که تمام زم ن یحرف از ا

 

  ک یکشورها سفر کرده و از نزد  یلیبه خ امیریملکه م ی عنیکشورها افتاده؟ ماد...   یبرا یچه اتفاق  ن؟یبد  حیتوض  شتریب شه یم-

 . هی عال زیکه همه چ  دهید

 

 کنار اوشن نشست و گفت: ثیه

 

  شونیبار ا هی کش و مهربانه. من هست. اون عادل، زحمت ریچند هزار سال اخ انیروافرمان  نیاز بهتر ی کی ام یریشک ملکه م یب-

  یدگیداره که به تمام جهان رس  ییانسان چقدر توانا ه یاما خب مگه  ده یم تیچقدر به مردم اهم  دم یو فهم دمید  ک یرو از نزد

کرده   یدگیچند روز موقتا به اوضاع رس  یو فرمانداران اون جا از ترس خشم ملکه فقط برا  رده جاها سفر ک ی لیکنه؟ بله اون به خ

 . دادنی و غارت خودشون ادامه م  یگذرونسپس بعد از رفتن ملکه به خوش  دادن، یرو خوب نشون م   زیو همه چ
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 و ادامه داد:   د یآب نوش  ی کم ثیه

 

. همه جا  کننی و غارت م کشنی رو م گهیدزشته. همه دارن هم  یزهایچ  طورن یجنگ، قتل و... ا ،یماریپر از فقر، ب نیسرتاسر زم-

نقل   نیشیپ یها. از بزرگان و نسل دونهیشون رو نم درمان  ی کرده و کس دایپ وعیش  ایدر دن یمختلف   یهای ماریپر شده از فساد! ب

بوده   یموقع هم مشکالت. البته اون کردنیم  ت یریخودش رو داشته و اونا مد  ی رواهر کشور فرمان  ار،شده که قبل از خاندان هرش 

. به هر  میرو گردن خاندان هرشار بنداز ایدن یهاانسان  یبعض  یانهیوحش ی خو شهیکه نم  میهم نگذر  نیاما نه به شدت حاال! و از ا

 .استیمکان دن  نیترو آرام   نیترن دهکده بعد از آتالزد امن یبتونم بگم ا د ی. شاستین  یقشنگ  ی جا گهید  ایحال دن

 

 را باال انداخت و گفت:  شیابروها اوشن

 

 آروم بود.  یلیها خو جنگل الف  یآب  یره یاما جز-

 

  ینابود بشه، اونا هم به پا ن یفرق دارن. اما خب اگه زم یمعمول  یهاانسان ت یچه جالب! اما اونا با جمع ن؟یجا رفتشما به اون -

 .سوزنی کار مگناه  یهاانسان

 

 .” فتهی اتفاق ب نیا مید یکرد و در دل گفت “اما ما اجازه نم  ثیبه ه ینگاه اوشن

 

کائنات به علت   د یکند. شا ی دگیمشکالت رس  ن یتا به ا داد ی به مادرش خبر م د یرا درست کند. او با ز یهمه چ خواستی م اوشن

  انیبه پا  ی را به خوب شانت یرا نابود کنند. اگر ملکه کارش را درست انجام دهد و گروه مامور نیزم  خواستند یم های ناآرام نیا

 . دادند یها مه آن ب  ی گریفرصت د هاآسمان  یکائنات و خدا د یبرسانند، شا

 

  ی کرد و با سواد کم  دایپ یرفت. کاغذ و قلم رونیمتوجه رئا شود، از معبد ب نکه یو تشکر کرد و بدون ا ی خداحافظ ثیاز ه اوشن

که آن   ی کاغذ آورد و به طرف آن مکان ی را رو ث یه یآقا یهاحرف  یمادرش نوشت. تمام یبرا یانامه  یکه داشت، به سخت 
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کاروان هنوز حرکت نکرده پس به طرف   د یفراوان فهم ی نکرد. بعد از پرس و جو دایرا پ هان بود رفت اما آ ده یرا د ریفق  یخانواده 

  یرو  یبها نقا. چند نفر از آن کردند ی دور هم جمع شده بودند و کوله بارشان را آماده م یاندک تیمکان کاروان رفت. جمع

. اوشن آن خانواده را  کردند ی مدام سرفه و عطسه م  د بودن ضیکه نقاب نداشتند و مر ییهانشوند و آن  ضیشان بود تا مرصورت

بعد کاروان حرکت کرد.   قه ی بود چون چند دق  دهیها داد تا به ملکه برسانند. به موقع رس نامه را به آن  ه یکرد و دور از چشم بق دایپ

کرد. رئا   کی جا را تارو همه   فتقرار گر د ی خورش  ی جلو یاهیسرد شد. ابر س  ار یکرد و هوا بس دنیشروع به بار ی نناگها یلیباران خ

 کرد.  فیتعر  هی بق یرا برا ز یبه طرف مسافرخانه برگشت و همه چ عی اوشن بود، سر بیکه در تعق

 

 یااشاره  یب یبه او کردند. ف  ی مشکوک یهابه مسافرخانه برگشت. همه نگاه  سیخ یهاباران با لباس  ر ی هم بعد از قدم زدن ز اوشن

حرکت دست اهورا را پس زد و نگاه   کی اوشن گذاشت. اوشن با  یشانه  ی به اهورا کرد و اهورا از جا بلند شد و دستش را رو

 و گفت:  ستادیاوشن ا یانداخت. اهورا روبرو  ه یبه او و بق یوارپرسش

 

 ؟ یار کردو چک ی کجا بود-

 

 کرده و گفت: بشی حاال متوجه شده بود که رئا تعق ایرئا انداخت. گو ی گِل یهانم دار و کفش  یهابه لباس  ینگاه اوشن

 

 ن؟یپرس ی چرا م  گه یرئا که گزارشش رو بهتون داده د-

 

 زخمش گذاشت و گفت: یدستش را رو  کسین

 

 گه؟ ید  هیچ کارانتیخـ ی که سزا ی دونی م-

 

 نشست و گفت: ن یزم ی رو اوشن



 بقا مرگ دوباره 

297 
 

 

 ن؟ینمک نشناس هست قدرنینکردم، شما چرا ا انتیمن خـ -

 

 ؟ یفرستاد یک  یبود؟ برا  ی: پس اون نامه چرئا

 

 بکنه.   یفکر د یشا رسونه، ی اون مرد رو به مادرم م ی: اون نامه حرفااوشن

 

  ینامه  اطیبدون احت یطورن یو هم یرد کی اعتماد م د یچون نبا ی... احمق یقدر هم باهوش همون ی قدر که احمق: همون یبیف

نامه   دوارمی. ام یو خودت رو به اون کاروان رسوند  ی از فرصت استفاده کرد عی که سر ی به آتالزد. اما باهوش  ی فرستادی محرمانه م

 رو برسونن... 

 

. صورتش هنوز  کردی را شانه م  شیانداخت. او داشت موها نیبه سل یکرد. نگاه ی بیبه ف ینداد و در دلش دهان کج یجواب اوشن

که به صدا در آمد، اوشن را به خود آورد و   یناک. رعد و برق وحشت د یرس ی و زخم و خراش بود و ناتوان به نظر م  یپر از کبود 

 کرد.  دن یباران متوقف و برف شروع به بار یانداخت. هوا به شدت سرد شد و بعد از ساعت نییسرش را پا

 

 *** 

 

.  کردند ی م  یها را روشن کرده و برف بازبود و مردم در سرتاسر دهکده فانوس  ییبای. شب زد یبارینم گریگذشت. برف د  یروز   دو

 نگاه کرد و گفت: ی برف نیزم  ی رو  شیبه رد پا ایجا را برف پوشانده بود. آسترهمه

 

 جا قشنگ شده! چقدر همه -
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داد و گلوله به صورت    یبه طرفش پرتاب کرد. بچه جا خال یبرف  یاو گلوله  د یدو ی گرید  یخندان دنبال دختر بچه  یابچه  دختر

  یی موطال  یشد. اهورا به طرف دختر بچه  رهیاهورا خ یآب یهابه چشم ت یو با مظلوم د یاهورا برخورد کرد. دختربچه ابتدا ترس 

 رفت و گفت: 

 

 ه؟ ی بچه اسمت چ یه-

 

 انداخت و گفت:  نییدرشت اهورا نگاه کرد. سرش را پا  کلیبچه به ه دختر

 

 ...یلی ل-

 

را   اش یی بلند طال یبغل کرد و موها نیزم  ی. اوشن دختر را از رو زدیاز ترس دخترک بر یزد و باعث شد کم ی لبخند  اهورا

 نوازش کرد و گفت: 

 

 ... دلم براش تنگ شده. هیلی اسم خواهر منم ل-

 

 گفت:  به اوشن کرد و ینگاه دخترک 

 

 اون کجاست؟! -

 

 ست.اون... اون خونه -
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 شما کجاست؟  یخونه -

 

 دور...  ی لیخ ی جا هی-

 

به اطرف   ینگاه یب یدست تکان داد. ف شانیها دور شد و برازد. دخترک از آن  ی گذاشت و لبخند  نی زم ی دختر بچه را رو اوشن

 انداخت و گفت: 

 

 ن؟یشنوی شما هم م-

 

ها خواست که به طرف صدا  . رئا با چشم و ابرو از آن د یرس ی به گوش م ی شاد ک یموز یکردند. صدا ز یرا ت شانیهاگوش  همه

عده هم با   کی . دند یرقصی و م خواندند ی م  ی روبرو شدند که آهنگ شاد  یبا جوانان ی گرید  ابانیبروند. به طرف صدا رفتند و در خ

 و گفت: د یرا کش ایدست آسترسر داد و   یاخنده  رئاچوب و فلز نقش نوازنده را داشتند. 

 

 . میما هم برقص ایب-

 

 زد و گفت: ی لبخند  یب یهم رفتند. ف نس یو فا سیها آرهمراه او رفت و به دنبال آن  ایآستر

 

 ...هاوونه ید-

 

و به   د یبه زخمش کش ی دست کس یکردند. ن  دنیها خندان شروع به رقصوارد جمع شدند و همراه با آن  ا یو آستر  نسیرئا، فا س،یآر

 گفت:  ه یبق
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 درد دارم.   کمیمون،  به اتاق  گردم ی برم-

 

 زد:  ادیو با خنده فر  د یها متعجب بود، بلند بلند خند دار آن که از حرکات موزون خنده   یبیها دور شد. فرا گفت و از آن  نیا

 

 ها...بچه  ن یمتون احمقه-

 

ها سخت  انداخت؛ آن ه یبه بق یهم خسته شده بود. نگاه ستادن یزده شد. دوست نداشت برقصد و از ابعد آتنا از آن فضا دل  یکم

تا   د یچیها دور شد و او هم به سمت مسافرخانه رفت. شالش را دور خودش پاز آن  ی رقص بودند. بدون گفتن حرف یمشغول تماشا

بعد به   یبرداشت. کم ترع ی را سر شیهاها کرد و قدم ی . دستانش را کمرفتی ها راه مبرف  ی رو عیسر یهاود. با قدم گرم ش  یکم

سرد شده بود.   اریاتاق بس یباز بود؛ آرام در را باز کرد و وارد اتاق شد. هوا مهیشان نها باال رفت. در اتاق و از پله  د یمسافرخانه رس 

انداخت که با   کسیبه ن  یسرد وارد اتاق نشود. نگاه یرا بست تا هوا  پنجرهتخت کنار پنجره خواب بود. آتنا  یباز رو طاق کسین

شد و بغض کرد. جلوتر رفت و به پوست آفتاب   زان یآتنا آو یهابو حتما تب کرده بود. لـ  ختیری اتاق عرق م یوجود سرما

 شد. رهیخ کسین  یسوخته

 

  که ن یدستش را عقب برد و با ا ع یاو را نوازش کرد. سر یصورتش کنار زد و با پشت انگشتش گونه  یرا از رو  کسین ی مشک یموها

را   شیهاچشم کس یدستش را جلو برد و خواست او را نوازش کند که ن  گرید بارک یهنوز خواب بود اما احساس شرم کرد.  کسین

 و گفت:  تباز کرد و مچ دست آتنا را محکم گرف

 

 ه نگفتم به من زل نزن بچه؟ مگ -

 

 و گفت:  د یپاچه شد و خود را عقب کشداشت. آتنا دست ید یبه شدت داغ بود. او تب شد  کسین دست
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 ! یمن... تو تب دار -

 

 تخت نشست و گفت:  یرو  زیخم ین کسین

 

 نه من خوبم.-

 

 گذاشت و با بغض گفت:  کسین یشانی پ ی دار را رونم  یاپارچه  آتنا

 

 . یریبم خوامی من نم-

 

جلوتر   یزل زد. کم کسین  ینشست و به چشمان آب کسیتخت کنار ن یزد و دست آتنا را گرفت. آتنا رو  یرنگ لبخند کم  کسین

ابتدا   کسی. ند یرا در آغوش کش کسی را گرفت و ن مشیکرد. باالخره تصم د یانجام دهد، ترد خواستی که م  یرفت و در کار 

 زد و چشمانش را بست و گفت:  یلبخند کمر آتنا گذاشت.  یمتعجب شد و سپس دستش را رو 

 

 نگران نباش مرگ حقه. -

 

 تر در آغوش گرفت و گفت: کرد و او را محکم  ه ی گر آتنا

 

 اما...-

 

 اشت و گفت: آتنا گذ  یشانی پ یرو  یاحرفش را بزند. بوسـه  یاو را از آغوشش جدا کرد و اجازه نداد ادامه  کسین
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 ؟ ید یآب به من م کمیراحت باشه... حاال  الم یتا من خ  یباش  نسیمراقب فا  د یتو با-

 

 *** 

 

  یرا بست و کم شیهاگوش سپرد. چشم   یقی شد و به موس  ره یخ دند، یرقصی که به دور آن م یبه جمع رقصان و آتش  نیسل

به او زد و   ی. لبخند د یرا باز کرد و اوشن را د  شیهااش احساس کرد. چشم شانه  ی را رو ی بعد دست ی احساس آرامش کرد. لحظات

 را نوازش کرد و گفت:  نیسل  ی داد. موها  نیسل لیتحو یاما تلخ  با یاوشن هم لبخند ز

 

 ؟ ی هنوز هم درد دار ، یالغر شد  یلیخ-

 

 زد و گفت: یجانی لبخند ب نیسل

 

 . شهیم  خوب ست، یاما مهم ن کنه ی درد م کم یآره بدنم -

 

 اتفاق افتاد...  نیمتاسفم که ا-

 

 سرش را تکان داد و گفت: نیسل

 

 ... ستینه مهم ن-
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 خونه...  میگردی و برم  شهی درست م  یمطمئنم همه چ-

 

 داد زد:  یب یآهنگ قطع شد و ف یکه صدا د یبگو ی زیمِن کنان خواست چرا گرفت و مِن  نینداد. اوشن دست سل یجواب نیسل

 

 .میخب تموم شد بهتره بر یلیخ-

 

  یاد یمشغول بود و درد ز اریکه فکرش بس ن یاز او فاصله گرفت. سل یرا رها کرد و با لبخند  نیسل یهاو دست  د یکش ی پوف اوشن

 . وستیپ گرانینکرد و به د یبزند کنجکاو  خواستی که اوشن م ی داشت، راجع به حرف

 

 *** 

 

 هفته بعد  کی

 

درست شده   وانات یگرم که از پوست ح اریو بس  یپشم ییهاماده شده بودند را به اتاق آوردند و لباس که آ  ییهاو اهورا سالح   یبیف

که دفتر و   یف ی. رئا کشدند ی رفتن آماده م  ی بهتر شده بود و همه کم کم برا کسیو ن نیدادند. حال سل  هی و به بق  دهیبودند را خر 

 آتنا پرتاب کرد و گفت:  طرفدر آن بود را به  نامه 

 

 .کشمتی خودم م ی رو جا بذار نیاگه ا-

 

 و گفت:  د یرا به هم کوب  شیهادست  ی بیبرداشت. ف ن یزم ی را از رو فی رئا کرد و ک ی برا ی کجدهان  آتنا
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 . گمیم ی چ نیگوش بد   ن، یلحظه دست نگه دار  هی-

 

نکرد.   یبیبه ف  یتوجه گشت،ی م  یزیکه دنبال چ ن یتا همه به او توجه کردند. سل  د یبار به هم کوب را چند  شیهادوباره دست  و

که فکرش مشغول بود، به   ی نگاه کرد و در حال ی بیبه ف یبا نگران نیرا صدا کرد و از او خواست به او گوش دهد. سل ن یسل یبیف

 نشست و گفت:  یاهیچهارپا یرو  ی بیگوش داد. ف  یبیف

 

  میری تون بشه اما به طرف کوهستان که محاال گرم د ی. شانیبپوش  نیلباس دار ی. هر چمیبری م  مونلیغذا و وسا ی درشکه برا  هی-

 .شهی سرد م ی لیرفته رفته هوا خ

 

 ادامه داد:  ی بیپنهانش کند. ف کرد ی م یاز عرق بود و درد داشت اما سع سیکرد. او باز هم خ کس یبه ن ینگاه

 

 کنه.  یکار  تونهی و نم   ستیحالش خوب ن کسی. ننیایو همراه ما ن نیبمون جان یهم نیتونی م نیخوای اگه م نسیو فا کسین-

 

 از جا بلند شد و گفت:  یبه سخت کسین

 

 .ستین یمشکل م یاینه ما هم م-

 

 :د یو پرس  ستادیا نی سرش را تکان داد و مشغول کار شد. اوشن کنار سل یبیف

 

 ؟ یگم کرد   یچ نیسل-
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و با   د یبه سرش کش یعصب یدست نی شد. سل نیسوال اوشن دست از کارش برداشت و منتظر پاسخ سل دن یهم با شن ایآستر

 گفت:  ینگران

 

 ...ستیانگشترم ن-

 

 

 

 

 

 !؟یآب   نی: همون انگشتر نگ ایآستر

 

 آره همون... -

 

 داد زد:  اوشن

 

 ده؟ یرو ند  ن یانگشتر سل یها کسبچه -

 

رفتن آماده شده   ی برا ز یهمه چ گریشروع به جست و جو کردند. کم کم د ن یهمراه سل ایدادند. اوشن و آستر  یجواب منف  همه

که   ی کوچک ی چوب  یرا با خود بردند و درون درشکه  یاله یوس کمک کنند. هر کدام   لیاز همه خواست تا در بردن وسا ی بیبود. ف

کرد؛   یرا بررس  اش یلباس پشم  بیها انداخت و دوباره جتخت  ر یز ینگاه نی. سلشتند رنگ وصل بود، گذا  یاالغ خاکستر ک یبه 

خاک   یرا فشرد. اوشن گون شیشد و بغض گلو  یناراحت و نگران بود. کم کم عصب  اریبابت بس نیو از ا کرد ی نم دایاو انگشتر را پ

 را گرفت و گفت: نیآن نبود. دست سل در یگر ید زیخاک و آشغال چ ی کرد اما جز مقدار  ی خال نیزم یرا رو  یاخورده 
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 ؟ یننداخت رونیب ی مطمئن-

 

انگشتش بود که از صبح متوجه آن شده   ی رو  ی سوختگ  یشده بود، به انگشتش نگاه کرد. جا ریسراز شیهاکه حاال اشک نیسل

 گفت: ه یبا گر نی. سلدانستیرا نم لش یشده بود و او دل جادی انگشتر ا یجا ی بود. سوختگ 

 

 که خواستم بخوابم به دستم نگاه کردم، تو انگشتم بود مطمئنم...  شب یآره آره د-

 

 ! ؟یزیچ ن یهمچ هی ... ایمنتقل  ایبشه  بیغ یینهاممکنه خودش ت ن یبب یه-

 

 نشست و گفت: یتخت ی سرش را تکان داد. کالفه رو نیسل

 

 . دونمی نم یچ یمن ه دونم،ی نم دونمینم-

 

را درون درشکه انداخت و   یکلنگ  ی بیهنوز باال بودند. ف نیبودند و تنها اوشن و سل ستادهیدر مسافرخانه منتظر ا یجلو  نییپا همه

 گفت: 

 

 برو دنـ...  نس یفا ه؟یچ گهید   ایبچه باز ن یانگشتر گم شده که شده، ا ان؟یچرا نم نایا-

 

به حالت تعادل   سینگاه انداخت. آر  هی مکث کرد و به بق  یکرد، حرفش را ادامه نداد. کم شیپا ری که ز یبا احساس لرزش  یبیف

 را کنار بدنش باال برد و گفت: شیهادست
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 ن؟ یشما هم حس کرد-

 

 دست آتنا را گرفت و با وحشت گفت:  ایخورد. آستر ی گریتکان آرام د نیزم

 

 زلزلـــه... -

 

خاطر اما به  ند یایب نییها پاکردند از پله   ی و اوشن سع نیمتوقف نشد. سل  گریبود و د دتریشد  بارنی باز هم تکان خورد اما ا نیزم

که در   یزدند و افراد  رونیب شانیهاو داد مردم دهکده بلند شد. همه از خانه  غ یج یها پرت شدند. صدااز پله  لرزه نیمشدت ز

آوار دفن شوند، از مسافرخانه   ر یز که نیبلند کرد و قبل از ا  نیزم ی را از رو نیکردند. اوشن سل  هیجا را تخلمسافرخانه بودند، آن 

رئا ترک   ی در وسط دو پا نی. زمشد یها خراب شدند. زلزله متوقف نم خانه  ی بعض ن یر شد و همچنرفتند. مسافرخانه آوا رون یب

به   فتد،یبود داخل شکاف ب  ک یکه نزد  یشد. مرد  جادیا ی شکاف طوالن ن یزم ی و رو  د یطرف پربه آن  ع یخورد. رئا سر یقیعم

  ریگ  یزیکه لباسش به چ  یدست دختر   ی بیدست و پا له نشود و ف ری را بغل کرد تا ز یاکرد. اوشن بچه   داینجات پ س یکمک آر

شد، تا   جادی ا یاد یز یهاترک   نیزم  یشد و رو ران یها وتمام خانه  بای . تقر د یرا کش  زدی سرش بر یبود آوار رو  ک یکرده بود و نزد

به دست پدرش داد. آب دهانش را قورت داد و به اطراف  که در آغوشش گرفته بود را  ی متوقف شد. اهورا نوزاد  لرزهن یباالخره زم

شوهرش را   کردی خواهش م هی زنان از بقزجه ی. زن کردند ی م ه یو گر  دند ی کشی م غیها جشده بودند. بچه  یزخم های لینگاه کرد. خ

اش به دنبال خانواده  کنانه یگر  یا. دختربچه گشتی اش مآوار به دنبال نوه  ر یز ی رمردیبکشند. پ رونیب نیسنگ  یهاچوب  ریاز ز

 های ولز، اهورا را به خود آورد. ولز از زخم اد یفر ی . صداختیری خود اشک م جانمه یسر پدر و مادر ن  یباال یاو پسربچه  گشتی م

در را    سینده بود. آرخورده بود و سالم ما ی معبد تنها ترک  یبه طرف معبد رفتند. ساختمان سنگ  یاو عده  د خواست به معبد برون

را   شیدر نشست و مچ پا ی جلو سیوارد معبد شدند. آر ی ادیز یزخم  تیباز کرد و به مردم کمک کرد تا به داخل بروند. جمع

 و گفت:  د یکش اش یشانیپ ی را به خراش رو شدست  ای. آسترستادند یگروه کنار او ا  یه یماساژ داد. بق

 

 بود!  یناکوحشت یزلزله  شه،یم ک یحتما اون سنگ داره بهمون نزد-
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 کرد و گفت:  تیبه داخل معبد هدا ختیری را که از دستش خون م ی کودک  یبیف

 

 . میبهتره حرکت کن م یعقب موند  یلیمحاسبه اشتباه کرده و ما خ ی تو  نوس یسل کنمی . احساس ممی ها وقت ندارحرف  ن یا یبرا-

 

 گذاشت و گفت:  نیزخم دست سل یرو  یاپارچه  آتنا

 

 . میداشت لرزه ن یشدن اون سنگ باشه؛ چون قبال هم زم کی به خاطر نزد کنم ی فکر نم-

 

 شدت... نی: اما نه به ایبیف

 

 گفتن که زلزله به خاطر امواج اون سنگه پس االنم امواجش رو به طرف ما فرستاده.   نوس ی: آره اما استاد سلآتنا

 

 دایشدت پ زلزله   کهیها شدت نداشت، االن نزدموقع دور بود زلزله خب اون یها باش حرف  نیتر از اباهوش  کردم ی فکر م ی : آترئا

 کرده. 

 

 .یگ یدرست م  خوام،ی : آره معذرت مآتنا

 

خودش   ی را از رو  یچوب کردی داشت تالش م چاره یرفتند. االغ ب شانلی کمک کردند و به طرف وسا ه ی به بق یجا برخاستند. کم از

  لیآن را که در رفته بود جا انداخت و وسا یهااز چرخ  یک یدرشکه کنار زد.   یکنار بزند. اهورا چوب را برداشت و آوار را از رو 

هم   ی را رو شیهاپلک  یب یمسافرخانه رفت و مشغول جست و جو شد. ف ی وارهابه طرف آ نی. سلاند را درون درشکه بازگرد  خته یر

 گفت:   تیفشار داد و با عصبان
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 .م یبر د یارزش رو رها کن با ی. اون سنگ ب هیکاف  نیاه سل-

 

 : د یمتعجب پرس  رئا

 

 مهمه؟ ولش کن...  قدرنی باهاش کار کنم پس چرا ا ستمیبلد ن یگ یمگه نم نیسل-

 

  ه ی شد و دست از تالش برداشت. از جا برخاست و رو به بق د یبعد ناام یها باز هم به گشتن ادامه داد. کمبه آن  توجهی ب نیسل

 گفت: 

 

 تون... دنبال   امیکردم خودم م دای. انگشتر رو که پنی شما بر ام،یمن باهاتون نم-

 

 زد و گفت:   ی پوزخند عصب یبینگاه کردند. ف گریکد یمتعجب به  همه

 

 .نی سل ر یرو بگ  متی. تصمیاینم  گه ید  ای یایاالن م نیهم ای-

 

. تمرکز کرد و تمام  اوردیب اد یکرد به  یرا باز و بسته کرد و با حسرت به آوارها چشم دوخت. به فکر رفت و سع شیهاچشم نیسل

تخت در اتاق   ی بعد خود را رو یبه حالت خلسه* در آمد. کم د،یکه کش یق یصداها را از خود دور کرد و بعد از چند نفس عم

 دستش کرد و به خواب رفت.  ی به انگشتر تو یهمه خواب بودند، نگاه و بود  کی . همه جا تارد یمسافرخانه د
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 *خلسه: 

 

( بوده و ذهن کامالً  شنیلکسی )ر یآرامتن  ایآرامش  تیکه بدن در وضع ی از آگاه یحالت خاص ،یبودگ ر ی در لغت به معن خلسه

حالت توأم با   نی. اابد یی م ش یانسان افزا یر یپذ  نیو تلق  رند یگی آلفا قرار م  ط یدر شرا یحالت امواج ذهن  ن یباشد. در ا دار یآگاه و ب

 است. یو آرامش خاص یی رها ،یاحساس وانهادگ

 

. با خود  د یتابی م  نیبر سر سل می . همه جا گرم بود و آفتاب مستقد یزنان از خواب پرخشک و نفس  یهاکه با سرفه   د ینکش یطول

آب و   ی گرم و ب  یابانیگرم شده بود؟ به خود آمد و به اطراف نگاه کرد. وسط ب قدرن یفکر کرد آخر چطور وسط زمستان همه جا ا

شد. از دور   ره یها خو به دور دست د یکش  قیقدم گذاشته بود! چند نفس عم گانه یب یااره یس  یرو  گر،ید ی ایعلف بود. انگار در دن

و توانش را گرفت. سر درد به سراغش آمد و   ده ینشده امانش را بر ه یو از جا برخاست و راه افتاد. گرما چند ثان د ید ییهاخرابه

اش و خفه   دهیچیدور گردنش پ یطناب شیهاو با شراره  د یکوبی داشت با پُتک بر سرش م د یکرد. انگار خورش  ی گاحساس خفه

کرد. احساس سوزش در انگشتش کرد. انگشتر به شدت داغ شده   ید یشد  یجه یشد و احساس سرگ  ر ی. عرق از تنش سرازکردی م

. د یرس  یاخرابه  وار یحرکت کرد و به د ترع ی . سراوردین رونیحال آن را از دستش ب نی. با اسوزاند ی بود و داشت دستش را م

وسط   بیعج ی شرفته یبود که مردم در آن شهر پ ییهامثل لباس  شیهابه خواب رفته بود. لباس  وارید  یه یمو قرمز در سا ی دختر

کنار دختر  در  ی بیعج یکند که چشمش به کوله پشت داریکنار دختر نشست و خواست او را ب نیانتالنگو به تن داشتند. سل ابانیب

  د یکه با د یتالش فهم ی کرد. بعد از کل دای مثل آب در آن بود، پ یعیکه ما ی آرام بلند کرد و به زحمت باز کرد. بطر  راافتاد. کوله 

  یتحمل داغ  گریرا رفع کرد. انگشتش د اش ی با آن که آب گرم بود اما تشنگ  د،یاز آن نوش  ی دهد تا باز شود. کم چیدرب آن را پ

به   یجمع شد و دست یانداخت. صورتش از درد سوختگ  ی در آورد و در کوله پشت تشانگشتر را نداشت. آن را سخت از انگش

برگردد، از حال   ه یبق  ش یپ د یکجاست و چطور با جان یا کرد ی که با خود فکر م  ی. کوله را در دست گرفت و در حالد یانگشتش کش

 رفت.

 

 *** 
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 م...با توا نیسل ی ه ن،یسل نیسل-

 

  نسیفا دنی را باز کرد و با د شیهاچشم  ن ی. سلکردی و اسمش را صدا م داد ی را گرفته بود و مدام تکان م نیسل یهاشانه  نسیفا

 و گفت:   د یکش ی نفس راحت

 

 ده؟ یند  بیغر ب یعج ی کوله پشت  هی  یکس-

 

 کش داد و متعجب گفت:   نییرا به طرف پا شیهابدو طرف لـ   یبیف

 

 مسافرخونه دادمش. ر یمد  لی. مال ما نبود، تحودمیآره من د-

 

 و گفت:  د یکش  یپوف نیسل

 

 کنم؟   دایرو از کجا پ ریحاال مد  ؟یرو کرد  کارنیچرا ا-

 

 را باال برد و گفت: شیهاچشم  یبا کالفگ  یبیف

 

 تو معبد بود... -
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نگاه کردند و   گریدک یبه  نیسل یمتعجب از کارها ه ینشست. بق یاتخته  یو رو   د یکش ی پوف یبی به طرف معبد رفت. ف نیسل

 گفت:   زدی که آوارها را کنار م  ی برگشت و در حال نیبعد سل یقی ماندند. دقا ن یمنتظر سل

 

 ... میبگرد نیایاتاقش گذاشته ب  ی . اون گفت کوله رو تونیلطفا کمک کن-

 

داخل کوله را   نیشد. سل دایاز آوارها کوله توسط اهورا پ یاشروع به گشتن کردند و باالخره در گوشه  نس یاوشن، اهورا و فا آتنا،

 گفت:   هی . انگشتر را در دستش کرد و رو به بقد یکش  یقلبش گذاشت و نفس راحت ی کرد. آن را رو  دایگشت و انگشتر را پ

 

 . میبر  میتونی م-

 

 گفت:  د یقاپ نیکه کوله را از دست سل ی زد و در حال ز یسخر آمتم ی لبخند   یبیف

 

  یو هر چ ی که خودت رو به خواب زد یساعت م یاز کجا اومده و ن ب یعج ف یک ن یکه ا یند  حی تا کامل توض  م؟یبر  ؟یاِ جد -

 ...میرینم جاچیانگشتر چرا مهمه؟! ه   نیبود و ا ی داستانش چ ، یصدات کرد جواب نداد نسیفا

 

 گرفت و گفت:  ی بیرا از ف  فیک نیسل

 

 جا برد. بود. انگشتر من رو به اون  ابونیب هی  دونمینم-

 

 ؟ یکنی م ی ! چرا از ما مخف یدونی راهکارش رو نم ی گ یو م  ی: تو بارها از انگشتر استفاده کرد یبیف
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 . گهیچطور ازش استفاده کنه و به ما نم دونه ی : اون مرئا

 

 ؟ یرو آورد فیک  نیو ا یی جا هی  یچطور تو خواب رفت ن یسل نمی: ببایآستر

 

 هست؟ ف یتو اون ک  ی: چاهورا

 

 ... کنمی واقعا دارم بهت شک م گه ی: من دسیآر

 

 .نینکن تشیها اذبچه  ه ی: کافاوشن

 

 گذاشت و گفت:  شیهاگوش  ی را رو شیهادست نیسل

 

. شماها کردمینم دایها نجات پکاش از دست اورک   کاش مرده بودم، ن؟یکنی چرا باور نم  دونمی . من نمنیلطفا ساکت ش -

 ...نیخودخواه

 

  ن یها و ناراحت کردن سلدهکده رفت. همه از زدن آن حرف  ی ها دور شد و به سمت خروجاز آن  شیهابعد از گفتن حرف  نیسل

 درون درشکه جدا کرد و گفت:  لیرا از وسا لشیشدند. اوشن وسا مانیپش

 

 . نیو ناراحت کن ر یرو تحق ه یبق نیشماها فقط بلد -

 

 ابرو باال انداخت و گفت:  یبیف
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 حرف نزن.  گهید  یک یتو -

 

تر  درشکه را به االغ محکم  یهارفت. گروه کم کم آماده شدند و طناب   نیدوشش انداخت و دنبال سل ی را رو لشیوسا اوشن

 ام به سمت کوهستان راه افتادند.آر یهاکردند و با قدم 

 

کرد. اوشن   ه یو قطور نشست و شروع به گر دهیخشک ی درخت  ری. زکرد ی نم ی اوشن توجه یو به صدا رفتی راه م  عیسر نیسل

حلقه کرد و او را در آغوش   نینشست. دستش را دور سل نیگذاشت و کنار سل ن یزم ی را رو لشیخودش را به او رساند. وسا

 کرد و گفت:   هی در آغوش اوشن گر ن یگرفت. سل

 

  ریگمن رو دست یکه سربازها به جرم جادوگر   یروز  اد یافتادم شاهزاده؟  یچ  ادی ی دونی . مگمیمن دروغ م  کننی اونا فکر م-

 . بعد هم من رو انداختن تو زندان... میزنی م  شتیکردن. اونا کتکم زدن و گفتن آت

 

 سرش گذاشت و گفت:  ی نرم رو یاوسه را نوازش کرد و بـ  نیسل ی موها اوشن

 

  یحت یبا کس ده یوگرنه اون به سربازاش اجازه نم  دونست،ی رفتار کردن. باور کن مادرمم نم یجورنیاونا باهات ا دونستم ینم-

 فراموشش کن.  گه یرفتار کنن. حاال د یجورنیها امجرم 

 

شد و   ره یگذاشت و در چشمانش خ نیرا دو طرف صورت سل شیهااو را پاک کرد و دست یهارا از آغوشش جدا کرد. اشک نیسل

 گفت: 

 

 . میهمه ناراحت بود یتو نبود ی نگو که کاش مرده بودم. وقت وقت چیه گه ید-
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صورتش کنار زد و در چشمانش  یرا از رو  ن یمواج سل یاز موها  یاو سرش را تکان داد. اوشن دسته  د یدماغش را باال کش نیسل

برد.   نییزده چشمانش را از چشمان او گرفت و نگاهش را پاهمه توجه اوشن متعجب شده بود، خجالت ن یکه از ا  نیشد. سل رهیخ

 ن معذب نشود، بحث را عوض کرد و گفت: یاز ا شتریب نیسل که ن یا یاوشن برا

 

 ... فی ک نیخب ا-

 

 ه بود، آن را بلند کرد و گفت: افتاد ی کوله پشت اد یکه تازه  نیسل

 

 داخلش هست! ی چ نم یآره بذار بب-

 

  ف یآورد و دست اوشن داد. بعد دوباره دستش را داخل ک رون یآب را ب  یبرد. بطر ف یرا باز کرد و دستش را داخل ک  فیک نیسل

 آورد. با تعجب به آن نگاه کرد و گفت:  رون یرا ب ی بی عج یلیکرد و شئ مستط 

 

 ه؟ یچ گه ید نیا-

 

آن   یهادر وسط آن بود، روبرو شد. در کناره وزپلنگ ی ک یکه عکس  ی د یسف  یبود. آن را برگرداند و با بدنه  اهیآن کامال س  ی رو

 کرد.  را منعکس  ی آن روشن شد و نور   یها را فشار داد. ناگهان رو از آن  یکی وجود داشت.  ییهای برآمدگ

 

 انداخت و گفت:  نیزم یآن را رو  نیسل
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 ! چراغه؟ ه؟ی اون چ-

 

  ی رو یبیعج  یهارا فشار داد و به صفحه نگاه کرد. شکل  یبلند کرد. دوباره آن برآمدگ ن یزم ی ابرو باال انداخت و آن را از رو اوشن

 .شدند ی م  بیو بعد از خاموش شدن نور، غ  هیصفحه بود که پس از چند ثان 

 

دهانش از تعجب باز شد و بعد لبخند   نیشد. سل داریپد  یشتر یب یهاها فشار داد و شکل از شکل یک ی یتش را رو انگش اوشن

 زد و گفت: ی پر از ذوق ینمادندان

 

 ! بهیچقدر عج  کنه؟ ی با لمس دست کار م-

 

 اوشن را نشان داد. اوشن آن را از خود دور کرد و گفت:  ری باز شد و تصو یارا لمس کرد. صفحه  ی گریشکل د اوشن

 

 ! مونهی م نه یمثل آ -

 

  یکیچ یهر دو در آن صفحه افتاد. اوشن صفحه را لمس کرد تا خارج شود که صفحه صدا ر ی. تصود ی خود را کنار اوشن کش نیسل

 زد و گفت: ی لبخند  نیبود. سل بایز اریثابت ماند! بس ر یرا ثبت کرد. تصو  نیاوشن و سل ر یداد و تصو

 

 زنده از من و شماست شاهزاده! ینقاش  هیانگار -

 

 زد و گفت:  ی لبخند  اوشن
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 ...میکار رو بکن ن یا گهیبار د ه ی ایب-

 

کرد و   زانی را م رشان یصفحه افتاد. اوشن به زحمت تصو ی شان رومتحرک  ر یچند بار صفحه را لمس کرد تا دوباره تصو اوشن

 گفت: 

 

 ؟ یاآماده -

 

 به صفحه کرد و گفت: یسرش را تکان داد. اوشن نگاه نیسل

 

 کدوم بود...  نم یبذار بب-

 

زمان شکل  گذاشت و هم  نیسل یگونه  یرو  یابوسـه  کرد،ی را ثبت م ر یکه تصو  یکرد و قبل از لمس شکل  ریبه تصو  ینگاه اوشن

به اوشن نگاه کرد. اوشن در چشمانش زل زد  و با چشمان گرد شده  د یخود را عقب کش ن یرا ثبت کرد. سل ریرا لمس کرد و تصو 

به   یها را به خودشان آورد. نگاهاز آن شئ بلند شد و آن  ییصدا کهن یبودند تا ا ره یبه هم خ یزد. لحظات  یسارو لبخند شرم 

  یز صفحه آمد که خط قرم یرو  یثبت شده بود. چند لحظه بعد دوباره آن صدا بلند شد و شکلک  ییبایز ر یصفحه کردند. تصو

کرد آن   یکند که صفحه خاموش شد. سع لمس! اوشن خواست باز هم صفحه را  دادی هشدار م  یزیآن بود. انگار راجع به چ  ی رو

 را دوباره روشن کند اما نشد.

 

  یابود. با مشت ضربه  دهیفای کرد روشنش کند اما ب یو سع د یآن را از دست اوشن کش نیخاموش شد. سل شهیهم یشئ برا آن

 اوشن زد و گفت: یآرام به بازو 

 

 ... یتو خرابش کرد-
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 و با ترس گفت:   د یدهانش گذاشت. خود را عقب کش  یبعد که متوجه شد چکار کرده، دستش را رو  و

 

 شاهزاده... خوامی معذرت م-

 

 را گرفت و با خشم گفت: شیبازو اوشن

 

 ! ؟یچطور جرات کرد-

 

و اگر ملکه از    ستی. آن هم حاال که اوشن مثل قبل نشودی م ه ی. با خود فکر کرد اگر برگردند آتالزد حتما تنبد یترس  شتریب نیسل

بلند   یکرد و با صدا  رییاوشن کم کم تغ نیخشمگ  یدوست خواهد داشت. چهره  شتر یمثبت اوشن با خبر شود او را ب یکارها

 و گفت:  د یخند 

 

 کردم. یشوخ نیسل الیخی ب-

 

 برداشت و گفت:  دنی. اوشن دست از خند د یابتدا آرام و سپس بلند بلند خند  نیسل

 

 شاهزاده...  ی به من بگ   یه خوادی تو هم نم کنه، ی من رو شاهزاده حساب نم یکه نرفته کس ادتی-

 

 گفت:آورد و   رون یب فی از ک یمشک یبا دسته  ی رنگ  یانقره  یبرد. چاقو ف یزد و دوباره دستش را داخل ک ی لبخند  نیسل
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 ! ییبایچه خنجر ز-

 

 آورد و آن را به طرف اوشن گرفت و گفت: رونیب فی قلم از ک ه یشب ی گرید شئ

 

 ؟یقلمه؟ چقدر خوشگله! کاغذ ندار نیا-

 

 نه... -

 

 انگشتش نشست و با ذوق گفت:  یقلم رو  ی را به نوک قلم زد. رنگ آب انگشتش

 

 ... بهیعج-

 

 آورد و گفت:  رونیب یپاکت

 

 ... هی که خوراک  نمیا-

 

خورد   چیپ یکاردست  ی کرد سرش را باز کند. بعد از کم ی سع نیآورد. سل رونیب ف یک  بیاز ج یو سر دار یاکوچک استوانه  شئ

 صورتش را جمع کرد و گفت:  نیآمد. سل رون یاز آن ب یجامد سرخ رنگ  یو ماده 

 

 ه؟ یچ  گه یچندش آور د زیچ نیا-
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 آن را گرفت و گفت:  اوشن

 

بچه بودم   ی. چند بار وقتکردنی ها استفاده مزاده مادرم و اشراف   شیآرا ی ازش برا هامه ی. ند میقصر داشت  یتو  نای. از ادونمی من م -

 . دمید یواشکی

 

 کنن؟ی م  کاریواقعا؟ باهاش چ-

 

 بذار من برات بزنم، صبر کن...-

 

 کرد و گفت:  نیبه سل یزد. نگاه نیسل یهابرا گرفت و با دقت فراوان رنگ را به لـ نیسل یچانه  اوشن

 

 .شهیم  ده یتر دچشمات هم قشنگ   یجورن ی. ایشد  با یز یلیخ-

 

 انداخت و با خجالت گفت: نییسرخ شد و سرش را پا نیسل

 

 ؟ یگ یم یجد -

 

 گرفت و گفت: نیآن شئ را به طرف سل اهیس  یصفحه  اوشن
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 .اههیس  ینه یآ ه ی  هی اما شب دهی. واضح نشون نمنیخودت رو بب-

 

  یرو   یسبز رنگ که چند برآمدگ ی . شئ کوچک مربعد یکش رون یب فیرا از ک ی گریزد. شئ د یخودش را نگاه کرد و لبخند  نیسل

 و رو کرد و گفت:  ر یرا زآن نیروشن شد. سل یرنگ  د یسف  زیرا فشار داد و نور ر هایاز برآمدگ  یکی  نیآن بود. سل

 

 ه؟ یچ گه ید نیا-

 

 از شئ پخش شد و گفت:  یازنانه  یصدا

 

 . شودی پخش م ستی شد... آهنگ آن چ افتی ستی... آهنگ آن چهیچ گه ید ن یآهنگ ا ی جست و جو برا-

 

کردند.   یواررسش به هم نگاه پ نیرا به زبان آورد. اوشن و سل یپشت سر هم کلمات یاز آن پخش شد و شخص  ی قیبعد موس  و

 اوشن گفت: 

 

 !یامسخره  ی قیچه موس -

 

 زن دوباره پخش شد و گفت:  ی قطع شد و صدا آهنگ

 

 . شودی شد... آهنگ مسخره پخش م افتی... آهنگ مسخره  یامسخره  یق یآهنگ چه موس  ی جست و جو برا-

 

 زد:  ادیشروع به پخش کرد. اوشن کالفه شد و فر ی گرید  کیموز و
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 شو...خفه -

 

 زن:   یباز هم صدا و

 

 شو... آهنگ خـ...آهنگ خفه  ی جست و جو برا-

 

را جمع کرد و   لینبود. تمام وسا ف یداخل ک ی گرید ز یقطع شد. چ شیپرتاب کرد و صدا ف یو آن را داخل ک د یکش  یپوف نیسل

 گذاشت و گفت:  ف یداخل ک

 

 . گردونمی رو به صاحبش برم نیجا، اروز دوباره تونستم برگردم اون  ه یاگه  دارمی پسشون بدم. کنار خودم نگه م د یبا-

 

 کرد و گفت:   دنیشروع به خند  اوشن

 

 بود.   فیداخل ک یامسخره   یزهایاما چه چ-

 

را بست و از    فیک  نی. سلآمدند یداشتند م  هی توجهشان را جلب کرد. بق د،یدرشکه که از دور به گوش رس  ی. صدادند یدو خند  هر

 و گفت:   د یرا کش نی جا برخاست. اوشن دست سل

 

 . میریبگ  افه یبراشون ق ایب-
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آمدند. او را در آغوش    نیشان افزودند و به طرف سلو آتنا به سرعت  نسیو فا  ایبا سر جواب مثبت داد و اخم کرد. آستر نیسل

 ها گفت: به اوشن که اخم کرده بود انداخت و بعد رو به آن  ینگاه نیکردند. سل ی رخواهگرفتند و عذ 

 

 .خوامی نداره. منم شما رو معطل کردم معذرت م ی نه اشکال-

 

 گفت:  رلب یبه سر خودش زد و ز یشینما یانگاه کرد. ضربه  نیگرد شده به سل یهابا تعجب و چشم  اوشن

 

 واقعا!   یگرفت افه یچقدر ق -

 

 *** 

 

 دند یرس  انیبه پا اهانی. کم کم درختان و گد یتابی م نیبه زم  د یاز خورش  یجانبود و نور کم  یاز برف بود. آسمان ابر دهیپوش  نیزم

 در مه بودند، نگاه کرد و گفت:  ه یکه از دور مانند چند سا یبه کوهستان ی بیبود. ف د یو همه جا تنها برف سپ

 

 جا؟اون  میرس ی م  یبه نظرتون ک-

 

 انداخت و گفت:  ریبه مس ینگاه ایآستر

 

 .کنمی حدود چهل روز... فکر م-

 

 و گفت:  د یکش  یسوت رئا
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 م؟یدار  ی کاف ی . غذاادهیز یلیخ-

 

 . میتر بخورکم د یآره. با ماهک ی ی : برااهورا

 

 شده بود گفت:  ره یخ نیکه به سل سیآر

 

 ؟ یخوشکل شد  قدرنیکه ا  یهات زد ببه لـ یچ نیسل-

 

 بود پاک کرد و گفت:  نیسل یهابلـ  ی چه روهر آن  نش یکرد و با آست س یبه آر یچپنگاه چپ  اوشن

 

 ... یچی ه گهیحاال د-

 

 .دند یبه او نگاه کردند و خند  نیاوشن نسبت به سل تیبا تعجب از حساس  همه

 

 *** 

 

نبود.   یکاف  شانیپشم یهالباس  ی. حتشد ی رد و سردتر م س  اریبودند. هوا رفته رفته بس ریها هنوز در مسروز گذشت و آن   ده

سخت  هاشانخی و آب کردن  زدی م  خیمدام   شانی. غذاهاکردی را خاموش مآن   خیبادِ  یو پس از مدت شد ی روشن م ی آتش به سخت

 داد و گفت:   رونیاز دهانش ب ی ربخا د، یلرزی بود. آتنا که به خود م
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 !زنمی م  خیسرده دارم  یلیخ-

 

 و گفت: د یسرش کش یکه صورتش از سرما سرخ شده بود، کالهش را رو  نسیفا

 

 م؟ یاریدووم م  گهیروز د  ی س  یجورنیا-

 

بود. او تب   کسین کرد، ی م ی که سردش نبود و از آتش دور ی باالخره آتش را روشن کرد و همه دور آن جمع شدند. تنها کس اهورا

 به دهان گذاشت و گفت:  یتکه گوشت یبا بداخالق  یبینداشت. ف دهیفا  داد،ی ردش مداشت و هر چه آتنا دارو به خو  ییباال اریبس

 

 .ستیتو حالت خوب ن یا یب د یگفتم که نبا کسین-

 

 شیبه انگشت پا ینگاه نی. سلد یرا بوس  اش ی شانیرا نوازش کرد و پ شیکرد. غذا را به دهان برادرش گذاشت و موها  یاخم نسیفا

 انداخت و گفت: 

 

 زده...  خی. واقعا شهیاگه به انگشتم دست بزنم کنده م کنم یاحساس م-

 

 را مالش داد و گفت:  شیتند تند بازوها رئا

 

 . میکن نی بدم؟ بلند شو تمر اد یها رو بهت کار با سالح  یخواستی. اوشن مگه نمزنمی م خیدارم -

 

 دستانش را ها کرد و گفت: اوشن
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 ا!سرم نیتو ا ؟یچ-

 

 . می شیگرم م  میکن  ت یفعال یاحمق وقت -

 

 احمق. یگ یدفعه آخرت باشه به من م -

 

 شاهزاده؟  یاعدامم کن  ؟ی کن کارم یچ یخوای مثال م-

 

 و گفت:   د یخند  یبیف

 

 .نیشی گرم م  ن یآره دعوا هم بکن-

 

 کند، رو به رئا کرد و گفت:  عیرا ضا  ی بیف که ن یا یبرا اوشن

 

 . میکن  نیتمر ا یب خوامی باشه رئا معذرت م-

 

  ح یکوچک به دست اوشن داد و دو تا هم خودش به دست گرفت و شروع به توض ی زد و از جا بلند شد. دو چاقو ی تیلبخند رضا رئا

به شدت سردتر شد. همه جا ظلمات بود. ماه کامل بود   عتاًی. هوا هم طبد یگذشت و کم کم شب فرا رس   یدادن کرد. دو سه ساعت

. باد  شد ی نم دهید یی روشنا چ ینبود و ه یپراکنده خبر یهاکه از کلبه  شد ی م  یروز  ک ی گرید ال. حاشد ی ابرها پنهان م  ر یاما مدام ز

  ی رو یاروشن کند. پارچه  ی کرد مشعل ی . اهورا سعد یدی چشم، چشم را نم گر یو آتش را خاموش کرد و د  د یوز  یسرد اریبس
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ها شب شتریکه ب  ییجاور شد. از آن شعله  یجانآتش کم  انکرد آن را آتش بزند. بعد از تالش فراو یسع  یاو با ماده   د یچیپ یچوب

 به راه افتادند. کردند،ی در حرکت بودند و روزها استراحت م

 

 *** 

 

نواز  گوش  که ن ی. با ادادی م  رونیب ش یاز گلو ی و نامفهوم  بایبود که آواز ز یادخترانه  ی. صداد یبه گوش رس  یی بایز ی نجوا یصدا

 یهاو دانه   د یوز  یسرد  اریکرد. باد بس ترک ینزد هی ناک کرده بود. آتنا آب دهانش را قورت داد و خود را به بقبود اما فضا را خوف 

پر از   یبرف  نیبلند کرد. زم  نیزم یخورد و ناله کرد. اهورا او را از رو  ن یزم یاد یبا شدت ز کسیکرد. ن دنیربرف شروع به با زیر

 یآواز قطع شد و صدا ی. صداد یو از درد نال د یکش اش نه یس  ی به زخم رو یداشت. او دست  یزی رخون  کسیخون شده بود. ن

 گفت:  سترس به اطراف کرد و با ا ینگاه س ی. آرد یبه گوش رس  یازوزه 

 

 ...نیزود باش   نیریرو بگ  یزیرخون  ی. جلودنیخون شن ی ها بوگرگ -

 

مشعل را    د،یکه وز  ید یباد شد  بارنیبست. ا ی تربزرگ  یگذاشت و فشار داد و آن را با پارچه  کسیزخم ن یرو  یاپارچه  آتنا

شان را حبس  را حس کردند. نفس  ییهاقدم  ی نیبعد سنگ  یبود. کم دهیفای روشن کردن آن ب  یخاموش کرد و تالش اهورا برا

 آرام گفت:  یو صدا ه یصدا دار بود. آتنا با گر اریآن شخص بس یهاشد. نفس  ترک ینزد اهقدم  یدفاع شدند. صدا  یکردند و آماده 

 

 ... گهیاهورا... روشنش کن د-

 

بود، احساس کرد   ستاده یا ه یاز بق . رئا که جلوتر د یدی او را نم  ی. کسد یکش  یخرناس آرام  به یکرد. شخص غر ی شتریتالش ب اهورا

. مشعل  د یکش ی ادیکه او به رئا حمله کرد. رئا فر د ینکش ی را بست و طول شیها. چشم د یو نفس نکش  ستاده یا کش یآن شخص نزد

. دهانش را باز  د یکش  یکرد و خرناس ترسناک  یابزرگ بود. زوزه  اریگرگ بس ک یزد.  راآخر روشن شد و نورش چشم او   یلحظه 

و خواست گرگ را    د یکش رون ی ب بشیرا از ج ی . رئا کارد* کوچکردیمندش رئا را گاز بگ ترسناک و قدرت  شین یهاکرد تا با دندان 

  ی* که ساعتی پرتاب یدست رئا گذاشت. اوشن ستاره  یرو را  نشیسنگ   یاز پاها ی کیها بود و حرف  ن یتر از ابزند اما گرگ باهوش 
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را به طرف گرگ پرتاب کرد. ستاره درون شکم گرگ فرو رفت. گرگ دست از سر   کردند ی م ن یداده بود و با آن تمر رئا به او  شیپ

کمر گرگ فرو   درون از پشت خنجرش را  ی بیبا اوشن به مبارزه پرداخت. ف ستاده یرئا برداشت و به اوشن حمله کرد و به شکل ا

 افتاد.  نیزم یو رو  اورد یطاقت ن گریگرگ زد. گرگ د  یرا به پهلو  ی ریت  نسیکرد و فا

 

 

 

 

 

 *کارد: چاقو. 

 

 است.  زی آن ت  یهاگوشه   ایشکل که پر  یاپرتاب: سالح ستاره  ی*ستاره 

 

. همه با وحشت و  افتند ی م یترم شیهاها از بدن گرگ خارج شدند و زخمسالح  ی . بعد از گذشت لحظاتدند یکش ی نفس راحت همه

 جلو رفت و گفت:  ی بیکردند. ف  تعجب به او نگاه

 

 نداره، بذار سرش رو قطع کنم.  ده یفا-

 

 و گفت:  د یدستش را کش ایآستر

 

 ... فتهیداره م  ی اتفاق هی نه صبر کن -
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خود را   یز یت زی ن شیهابلند و درخشانش کوتاه شد و به داخل پوستش بازگشت. دندان یها. ناخندادی شکل م رییداشت تغ  گرگ

 به او انداخت و با لکنت گفت:  یکرد. آتنا نگاه ر ییتغ شیهاو استخوان خت یبدنش ر ی از دست دادند و داخل لثه رفتند. موها

 

 ... آدمه...؟! هیاو...اون -

 

پسر جوان کامال برهنه بود. اهورا   کی. ستند ینگری زده به او مبه انسان شده بود و حاال همه با دهان باز و شگفت لیتبد   گرگ

  ی گریرا به طرف او گرفتند. پسر تکان د شانیهابخورد. همه عقب رفتند و سالح  یاو انداخت و باعث شد تکان ی را رو یاملحفه 

نگاه کرد. ابتدا منگ بود اما بعد با درک ماجرا از جا   هی را باز کرد و به بق شیهاد. چشمش  انیاش نماخورد و به پهلو شد و چهره 

  یتو  یهاها نگاه کرد و آب دهانش را قورت داد. به سالح به آن  یجی . با ترس و تعجب و گد یچیو ملحفه را به دور خود پ د یپر

 شد. چند بار پلک زد و گفت:  بودند، ختهیکه دورش ر ییهاشان نگاه کرد و بعد متوجه سالح دست

 

 تو بدن من بوده؟!  نایا-

 

و   دهد ی شکل م  ر ییشده و دوباره تغ یاگر جواب مثبت بدهند، گرگ حتما عصبان کردند ی بدهد. فکر م ی جواب کرد ی جرات نم یکس

  نشیزبیرنگِ ت  یاانگشتانش آماده کرد. پسر با چشمان قهوه  انیرا م ی رنگ  یاتشعشعات نقره  انهی مخف نی. سلخوردی ها را م آن

 و گفت:   د یرا د نیدستان سل

 

  گهیکنم اما خب االن د که یت که یتون رو تبود همه  کینزد شیپ قه یتا چند دق دونم ی . میبش یعصبان ستینه نه جادوگر، الزم ن-

 ... آزارمیب

 

 اش را متوقف کرد و گفت: آرام آرام خنده خندد،ی نم اش همز ی ب یبه شوخ یکس  د ید یکرد. وقت  دن یشروع به خند  و

 

 صدام کردن.  یکَم  یگهستم. البته اسم کاملم کارن هست اما از بچه  ی سالم من کَم-
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 و گفت: د یکش  نییرا به طرف پا شیهابدو طرف لـ  ایآستر

 

 به کارن داره؟  ی چه ربط ی خب کم-

 

 فکر کرد و گفت:  یکم  ،یکم

 

 ...یکم  یل یکم بودم و بهم گفتن تو خ ی لیخ د ی! شادونمینم-

 

 کرد:   یگفت و خودش را معرف یآهان  ایکرد. آستر دنیباز هم شروع به خند  و

 

 . امیمنم آستر-

 

 ستارگان؟ چه باحال. یالهه  ایاُ... آستر-

 

 را باال برد و گفت: شیهاچشم  یبیف

 

 ؟ یدونستی م  یو مزخرف  مزه ی ب یلیخ-

 

 کرد و گفت: یمکث کوتاه یکَم
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 شد... تری موهام هر روز نارنج  ی اما از وقت کردی م  تیمادرم ازم حما لی. اواگنی رو همه بهم م نیخب آره ا-

 

 کرد و ادامه داد: اش ی نارنج یبه موها  یابا انگشت اشاره  و

 

هاست. گرگ  یمادرم آلفا  نیدونی . میمن  یبچه  نیترو زشت نیتر مزه ی تو ب گه یو همش م ومد ی ازم خوشش ن گه یمادرم د-

و   کنه یها من رو به عنوان پسرش قبول نمگرگ   یاون به عنوان آلفا گفتم؛ی ها... آره داشتم مرهبر گرگ  ه؟ی آلفا چ نیدونی م

  مه ین یعنی. میوونیما هم ح وونه،یح هی   مونمیبودم. خب م مونیم هی اومدم شب ایبه دن  ی وقت گنی. م یبه درد نخور  ی لیخ گهیم

 و...   وونیح

 

 زد:  ادیو فر د یکش  یپوف یبیف

 

 تا سرت رو قطع نکردم.  ی هست ی ! واضح بگو کیگ ینفس بکش. چقدر چرت و پرت م کمیشو. خفه -

 

  پیبه دهانش کرد و اشاره داد که با ز  یااشاره  ی منتظر جواب بود. کم ی بیبست. ف یشیدهانش را نما پ یساکت شد و ز یکم

 گفت:  نس یو فا دند یچند نفر به کارش خند  بارن یحرف بزند. ا تواند ی دهانش نم  یبسته

 

 ست.احمق و با مزه  یلیخ-

 

 گفت: ی رفت و رو به کم نسیبه فا یاچشم غره  کسین
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 رو بذار کنار. هایبازدلقک  نیا-

 

 زد و گفت:   یلبخند  یکم

 

 اومد...  ا یمادرم به دن  یاز اول اولش بگم. وقت نیخب بذار-

 

 روبرو شد و گفت:   یبیف نینگاه خشمگ  با

 

 !نی... همامنه یمن گرگ-

 

 ادامه داد:  ی نگفت و کم یز یچ یکس

 

و نه روز   ستیتا ب نی. نگران نباش نی! اوه معلومه که نشد ن؟یدردناکه تا حاال گرگ شد   یلی. خشمی ماه که کامل باشه، گرگ م-

 ن؟ یرفتی م نی. خب کجا داشتنیدر امان  گهید

 

 نگاهش را از پسر گرفت و گفت:  یب یزده بودند. ف به او زل  همه

 

 .نیها حرکت کن... بچه یایتو نم م یهر جا بر-
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 گفت:  جانی با ه یکم

 

 هم دارم.  یاد یرو حمل کنم، تازه زور ز ی اون زخم تونمی اما من م-

 

 و گفت:  د یکش  یغیج نسیفا

 

 ؟ یو اون رو بخور  یخون به دماغت بخوره و گرگ بش ی که دوباره بو-

 

 با تعجب گفت:  یکم

 

بشم.   وونهیخون د ی آشامم که هر لحظه با بوکنه. مگه خون  م یخون وحش ی که بو ستم ینه! معلومه که نه. من االن گرگ ن ؟یچ-

گاز اونا رو از پا    هی با  م یتونی ما م  گفتی م ی . ولساختی مادربزرگم مدام راجع بهشون داستان م یها وجود ندارن ول آشامالبته خون 

تو شمال هستن. اوه   گنی وجود داشته باشن. م کنم ی اصال فکر نم دمیخطرناکن. من که تا حاال ند  هم خب اونا  ی. ولمیاریدر ب

 ... هیشمال  ی گفتم شمال، تو

 

 کالفه شد و گفت:   یبیف

 

 اما حرف نزن...  ایب  یایب یخوای تو رو خدا خفه شو. تا هر جا م  ه یکاف-
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 .د یایرا گرفت و به او کمک کرد راه ب کسیبغل ن ریبست و ز  یشیدهانش را نما پ یباز هم ز یکم

 

 *** 

 

. اونا  ستمیبرادر و خواهرام ن یپدر و مادرم و حت  ه یزشت بودم. اصال شب ی لیاومدم خ ایبه دن  یباورتون نشه اما من وقت د یشا-

. گفتم  زنمی حدس رو م نیبودم و خودمم هم یگرگ سر راه ه یمن  گنیم  ای. بعضهیو موهاشون کامال مشک یچشماشون رنگ 

لباس اضافه   نمینه؟ بب ای ادیو دو سالمه بهم م  ستیخب من ب ن؟ یدونینم  هان؟من چند سالمه؟  نی حدس بزن نیتونی حدس؟ م

  ؟یشد  یبود؟ چطور زخم یاسمت چ یزخم  ی.. هرو.  ی زخم نیهم ملحفه رو نگاه دارم هم ا تونمیاما نم ستینمن سردم  نیندار

  یهانه یگرگ بشم. گرگ  خواستمی بار م نی اول ی تب کردم بچه بودم. اون موقع برا  یلیبار خ هی خودم افتادم؛  اد ی! یچقدر تب دار

  ی سر ه یاما خب  شنیگرگ نم گه ید شن یهشتاد ساله م یو وقت  شنیم  لیبار تبد  نیاول یما تو سن ده سالگ  یله یقب

 ... مونهی م ی مرگ باق یتا لحظه  هاشونییتوانا

 

 گذاشت و گفت:  شیهاگوش  ی را رو شیهادست رئا

 

 ! زنهی اوف چقدر حرف م-

 

 زد و گفت:  ی لبخند  نیسل

 

 . شهینکن زشته ناراحت م-

 

 شان شود.خاطر حرص خوردن گرم به  هی سرد، بق ی و باعث شده بود در هوا  زدی همچنان حرف م یکم
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  که نی. با ادانستند ی م دن یخواب یتر از شب براگرفتند استراحت کنند و بخوابند. روز را امن  م یکم هوا روشن شد و گروه تصم  کم

به خواب   یزود از خستگ  ی لیو خ  کردند ی م ی شتریب تیبود اما حاال با وجود او احساس امن یخورد کن انسان اعصاب  اریبس یکم

 رفتند.

 

 *** 

 

 گذاشت و گفت:  اش ی شانیپ یداد و دستش را رو  کس یبه خورد ن یی . آتنا داروخوردند یآتش جمع شده بودند و غذا م دور 

 

 .ادینم نیینداره تبش پا دهیفا-

 

 جواب داد: یبیف

 

 ... رهیمی اون باالخره م ن؟یباور کن نیخوای چرا نم-

 

 پاک کرد و گفت: د یاش چکگونه   ی که رو یاشک قطره  نسیفا

 

 ؟ یگفت یرو م  نیهم د یکشی اگه برادر خودت بود و داشت درد م -

 

 بغضش را قورت داد و گفت: یبیف
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 مردن.  دنیدرد کش ی کل که ن یچشمم مردن و برادر و خواهرم بعد از ا یپدر و مادر و عموم جلو -

 

 و گفت:  د یکش نسیفا یی طال یاقهوه  ی به موها یدست   یبینگفت. ف   یزی انداخت و چ نییسرش را پا نسیفا

 

شماها با دادن دارو   نسیفا نی. ببندازنی م  ریگفت؟ گفت که داروها فقط مرگش رو به تاخ  یچ بیطب ی د یمگه نشن ره یمیاون م-

 راحت بشه.  ن یدرد بکشه. بذار شتر یو ب  رهی نَم نیشیبه اون فقط باعث م

 

 گفت:   هی را پس زد و با گر ی بیدست ف نسیفا

 

 . رمیمیاون برادرمه اگه اون نباشه منم م ی گ یم یچ-

 

 :د یپرس  ی جیبا گ یکَم

 

 شده؟  ی زخم یاون چجور نیگی چرا نم نمیبب-

 

 را خورد و گفت:  نشیبغض سنگ  آتنا

 

 کرد. ش یبا ناخن زخم اناکیت-

 

 معجزه بشه.   کهن ی. مگه ارهیمی: اوه پس حتما میکم
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 ادامه داد:  ی نگفت. کم یز یبه او کرد و چ ینگاه چپ چپ  نسیفا

 

 درمانش کنن.  توننی م ن یکن دایخوار رو پزخم یهافرشته  ن یاما اگه بتون-

 

 را با پشت دست پاک کرد و گفت: شیهاتند تند اشک نسینگاه کردند. فا ی به کم همه

 

 ؟ یکنی م یشوخ  ی هستن؟ بازم دار یاونا چ-

 

شانس دوباره از طرف خدا هستن   قیکه ال ییهاشون تا آدم ها فرستاده آسمان  یهستن که خدا ینیزم  یها: نه نه اونا فرشته یکم

داشت.   د یام  شهی. ممکنه افسانه باشن اما مدمید . من که تا حاال نکننی بار رو درمان ممرگ  یهارو درمان کنن. البته فقط زخم

 کـ...  گنیم

 

 : خب اونا کجا هستن؟ اهورا

 

برگشت به    قیرو ال ی کیکه خدا بهشون اجازه بده و   دنیخودشون رو نشون م ی... فقط وقت ابونیب ا، ی: کوهستان، جنگل، دریکم

 بدونن.  یزندگ

 

 کنن؟ی : زخم رو چکار مسیآر

 

 که زخم رو بخورن. خوره ی شون ماما به اسم  دونم ی : نمیکم



 بقا مرگ دوباره 

338 
 

 

 : اه حالم بهم خورد... رئا

 

 شده بود، زمزمه کرد:  هوش یکه حاال ب کسیکنار گوش ن نسیفا

 

 .یش یبرادر؟ تو خوب م ید یشن-

 

 *** 

 

 روز بعد  پانزده

 

ناله بلند شد. االغ داشت ناله   ینگاه کردند. صدا گرینبود او خواب بود. همه به همد  کسیشد. از ن  ده یشن یفی ضع یناله  یصدا

 سرش را تکان داد و گفت:  ای. آسترکردی م

 

 . دهیاالغ داره جون م-

 

کردن بود و   ه ی گر ی برا یاروزها منتظر بهانه   نیکه در طول ا نس یرا بست و جان داد. فا شیهاچشم  چاره یکه االغ ب   د ینکش یطول

 گفت: ه ی با گر خت، یری مدام اشک م

 

 ... چارهیاالغ ب-
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 و گفت:   د یکش ی پوف اهورا

 

 ! م؟ی رو حمل کن لیچطور وسا م،ی تا کوهستان دار  گهیشد. حدود پونزده روز د یعال-

 

 را از درشکه برداشت و گفت:  شیهاخنجر  یبیف

 

 .مینکی حمل م ی سالح خودش رو برداره، غذاها رو هم نوبت یهر ک -

 

از غذاها را حمل   ی میرا جا گذاشتند و حرکت کردند. اهورا و رئا ن ه ی ها و غذاها را برداشتند و بقکردند. سالح  ی را خال لیوسا

 اضافه را.  یهاسالح  ایو آستر یبیو ف   کردی را حمل م  کسین ییبه تنها ی. کمگرید  یمیو اوشن هم ن س یو آر کردند ی م

 

 *** 

 

بود و    ض یبه شدت مر کسیآسمان را گرفته بودند. ن رهیت یسرد بود و ابرها ار یبس یهم گذشت. بعد از ظهر گریروز د هفت

با   یانجام دهد. کَم یکار  ای د یبگو ی زیچ توانستی . نمد یکشی و سخت نفس م سوختی عفونت تمام بدنش را گرفته بود. در تب م 

  ی مانده بود، قوا گرید  یهفته  ک یتنها حدود  لشین تا زمان تبد سست شد. چو مداشت اما دستانش کم ک ی ادیکه قدرت زآن

او شد، تالش کرد تا حرف   ی خستگ  یکه متوجه کسی. ن کردی را حس م د یشد  یکم شده بود. خسته بود و داشت سرما اش یبدن

 :د یگذاشت و پرس  ن یزم  یاو را رو  ی به زبان آورد. کم یکلمات  یبزند. به سخت

 

 ؟ یگفت   یزیچ-

 

 نشست و گفت:  کسیکنار ن نسیفا
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 برادر؟  یخوای م  یزیچ-

 

را  شیهابلـ  ی . به سختردیرا بگ  نسیتوان نداشت دست فا یگود بود. حت  شیهاچشم  ریناتوان بود. الغر شده بود و ز اریبس کسین

 تکان داد و گفت: 

 

 ...د ی ... شما بـ... برتونمی من... نم-

 

 سرش را تکان داد و گفت: نسیفا

 

 . ذارمی . من تنهات نمکنمی خودم حملت م نه نه من-

 

 به آتنا کرد و ادامه داد:  رو

 

 . اریدارو ب کم ی ی ... آتاریدووم ب ده یآتنا بهت دارو م-

 

 را پاک کرد و گفت: شیهااشک آتنا

 

 تموم شده...-
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 گفت:   دهیبر دهیبر کسیها نشستند. نکرد. همه دور آن  ه یگذاشت و گر کسین ی نه یس  ی سرش را رو نسیفا

 

 . یقول بده... قول بده مواظب... خودت باش  نس، یتموم...شد... فا... فا-

 

 کرد و با هق هق گفت:   هی بلند بلند گر نسیفا

 

سفر   نیبه ا کردم ی منه کاش اصرار نم ر ی. تقص یکنی از من مراقبت م یبابا مرد تو گفت ی. وقت یباش  شمیپ ی نه نه تو قول داد-

 کنم؟ کاریبا من بمون. من بدون تو چ کنمی . خواهش م میایب

 

 : قول... بده... کسین

 

 کن...   یکار  هی ... آتنا اریاز خودم مراقبت کنم. زنده بمون تا کوهستان دووم ب تونم ی. من نم دمی: نه قول نمنسیفا

 

 را گرفت و گفت:  نسیفا  یبازوها اهورا

 

 بهش قول بده بذار آرامش داشته باشه. -

 

 و به اهورا گفت:  د یکش  ی. آهد یچک کسیچشم ن یاز گوشه  یاشک

 

 مُـ... مواظبش... باش...-
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 اش گذاشت و گفت: گونه  ی رو یادستان برادرش را گرفت و بـوسه  نسیسرش را تکان داد. فا اهورا

 

 باشه باشه.  دم یباشه قول م-

 

هم   نسیفا ی. حتشد ی باورش نم یرا بست. همه جا غرق در سکوت شد و کس شیهاو چشم  د یکش ی قیعم اریفس بسن کسین

نکرد. صورت برادرش را   دایقلب برادرش برد و دنبال ضربان قلبش گشت اما پ ک یسرش را نزد د ی. آرام و با تردکردی نم ه یگر

 بوسـه باران کرد و گفت: 

 

 شو...  داریب ری نم کنمی نم تتیاذ  گهینکنم. د طنتیش  گه ید  دمیشو لطفا قول م داری. بینبود یوخنکن. تو که اهل ش  یلطفا شوخ-

 

و در آغوش گرفت. حاال همه اشک   د یاو را عقب کش ی بیضربه زد. ف کسیو با مشت به ن  د یکش یبلند  غی نگرفت، ج یجواب ی وقت و

بود. او رفته بود، تمام شده   دهیفای کند اما ب دایپ یرفت تا نبض  کسیسر ن ی . آتنا باالزدی هم هق هق م  یبیف  یو حت  ختند یری م

 گذاشت.  کسین یرو گونه  یاکرد و بـوسه   هی. آتنا گرد یکشی بود و نفس نم

 

. ماتم  شکستی وزش باد هم آن را نم یجا را گرفته بود که حت آن  ینیحلقه زده بودند. سکوت سنگ  کسین یبه دور جنازه  همه

و   ه یهم از گر ه یشان خشک شده بود و صورت بقاشک  گریکرده بودند که د  هی قدر گرو آتنا آن  نسیها را گرفته بود. فاتمام آن 

و سرش   داد یگوش م  ادش یز یهابه حرف   کسیعادت کرده بود. تنها ن کس یمدتِ کم به ن نیدر ا یکم   یبغض قرمز شده بود. حت

شد و   رهیخ  کس ین یو به جنازه  د یکش ی قی نفس عم ایرا نوازش کرد. آستر ش یا بغل گرفت و موهار نس یفا ا،ی. آسترزدی داد نم

 سوزناک کرد:  ی شروع به خواندن آواز

 

Dark the stars and dark the moon 
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 کی و ماه تار ک یتار یهاستاره

 

Hush the night and the morning gloon 

 

 دم فرو خفته خاموش و صبح  شب

 

Tell the horses and beat on your drum 

 

 ها بگو و بر طبلت بکوباسب  به

 

Gone their master, Gone their son 

 

 رفته، پسرشان رفته  شانارباب

 

Dark to light and light to dark 

 

 ی کیدر تار ییو روشنا ییدر روشنا یکیتار

 

Three black carriages three white carts 

 

 د یسه نگهبان سف اه، یس  یارابه  سه



 بقا مرگ دوباره 

344 
 

 

What brings us together is what pulls us apart 

 

 که ما را گِرد هم آورد همان ما را جدا کرد  یزیچ

 

Gone our brother, Gone our heart 

 

 مان رفته رفته، عشق   برادرمان

 

Hush the whales and the ocean tide 

 

 فروخفته  انوس یخاموش و اق هاوال 

 

Tell the salt marsh and beat on your drum 

 

 زار بگو و بر طبلت بکوبنمک  به

 

Gone their master, Gone their son 

 

 رفته، پسرشان رفته  شانارباب

 



 بقا مرگ دوباره 

345 
 

 

 

 

 

 Gone-ioanna gika:  کیموز

 

____ 

 

 رفت.  ی قیبست و به خواب عم چشمانش را نسیفا

 

 *** 

 

 . یتو تنهام گذاشت-

 

 برادر.  کنمی نه من تو رو رها نم-

 

 . یرو کرد  کارنیاما ا-

 

 : گفتی و م  زدی و مدام در خواب حرف م د یدی داشت خواب م نسیفا
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 ...کنمی من ولت نم  ذارم،ی نه تنهات نم-

 

 او را نوازش کرد و گفت:  ایکرد. آستر  هی و گر د یاز خواب پر ادیبا فر  نسیاو را تکان داد. فا ایآستر

 

 . میحرکت کن د یبا-

 

 

 

 

 

 و گفت:  د یقرمزش را باال کش  ینی . از جا برخاست و بد یرا ند  کس یبه اطراف نگاه کرد و ن مهیسراس  نسیفا

 

 ن؟ یکرد  کارش یکجاست؟ چ کسین-

 

 که...  میرهاش کن یجورنیهم شد ی . نممی: دفنش کرداهورا

 

 به او زد و گفت: ی محکم یلیبه طرف اهورا رفت و س  نسیاف

 

 ... رونیب ارش یزود ب  ؟ ی. کجا دفنش کردیدفنش کرد ی کرد خودی تو ب -
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را کند، تا   ن یبه آن طرف رفت و تند تند زم نسیاشاره کرد. فا ینگفت و به سمت ی زیاش گذاشت. چگونه   یدستش را رو  اهورا

صورت کبود   نس ی. فااوردیب رون یرا ب کس یبکشد. اوشن ناچار به او کمک کرد تا ن رون یکرد او را ب  ی و سع  د یرا د کسیدست ن

 و گفت:   فترا نوازش کرد و او را در آغوش گر کسین

 

 .دمی قول م  یشیجا درمان متا کوهستان. اون  برمتی خودم م-

 

 کرد و گفت:  یبه کم  ینینگاه خشمگ  یبیف

 

 خوار وجود نداره. . زخم میبر  د یلطفا! با نسیفا-

 

 زد:  اد یاز جا برخاست و فر  نسیفا

 

 .نیاگه شما تنهام بذار ی به کوهستان حت برمشی . مکنمی من اون رو ول نم ن؟ یکنی رها م یراحت نیرو به هم زاتونیشما عز-

 

که تو آسمونه نگاه کن؛ حدس   یقرمز  یهابه رگه  شه؟یم ر یداره د  یکنی اون مرده و چرا درک نم یکن ی چرا باور نم نسی: فایبیف

 ... میبر د یشده با ک یزودتر از موعد نزد  یلیخاطر اون سنگ سرخ باشه. خبه  میزنی م

 

 سرش را تکان داد و گفت: نسیفا

 

 .کنمی . خودم کولش م میبریهم م  کس ین یول م یباشه بر-
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نگاه   نیکرد. سل هی نشست و گر نیزم  یرا بلند کند اما قدرتش را نداشت. بعد از تالش فراوان کالفه شد و رو  کسیکرد ن  یسع و

 هم به دنبالش رفت و گفت:  نیرفت. سل نس یبه اوشن کرد. اوشن نگاهش را خواند. سرش را تکان داد و به کمک فا یزیانگ غم

 

 . میکنی ما کمک م-

 

 رفت و گفت: ه یبق  ش یناچار او هم پ  د، یخود را تنها د ی بیف ی ها رفتند. وقتبه سمت آن  ، یبیمضطرب به ف یهم با نگاه ه یبق

 

 وسط من آدم بَده شدم. نیحاال ا-

 

 .نیرو بلند کن کس ینفر با اوشن کمک کن ن نیاول ایب ، یآدم بده نمون یخوای : خب اگه م اهورا

 

 را بلند کردند.   کسیقبول کرد و با اوشن هر دو ن  یبیف

 

سرد شده بود اما   اریبود و هوا هم بس نی سنگ  یلیها هم خ. غذاها و سالح دادند ی و به راه ادامه م کردند ی را حمل م کس ین ینوبت

و خواب    خوردند ی نم یکاف  ی. غذاکردند ی ها در حرکت بودند و روزها استراحت مبه سرما عادت کرده بود. شب یشان کمحاال بدن

 ی. کمشد ی م  دهیبلند فوخائو از دور د یهاشده بودند. کوه  ک یبه کوهستان نزد گر یهم گذشت و حاال د ی نداشتند. روزها از پ یکاف

  هی مشخص بود. کنار بق  یو ماهِ کامل به راحت شد ی به آسمان کرد. داشت غروب م یشده بود، نگاه شان یو پر  فیضع اریکه بس

 نشست و گفت: 

 

  ییکه از آشنا  نیبدون تون دم یند  گهیاگه د شمیم  لیدور بشم. امشب تبد   د ی. تا شب نشده بامی کن یفظخداحا د یخب دوستان با-

تو عقل   گفتی . پدرم م زدمی حرف م یل یخ ی از بچگ  ن یدونی م زدم یحرف م  ی لیکه خ  د یحال شدم. ببخشخوش  یلیباهاتون خ

 ...لـیجونش رو از دست داد. اون قب  گهید له یقب  هی  یبا گرگا  نگ ج یتو  شی. پدرم چند سال پیندار یدرست حساب
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 و گفت:   د یبه هم کوب  یصورتِ کَم یدستش را جلو  سیآر

 

 .یکنی پاره م  که یو ما رو ت ی شیم لیتبد  جان یهم یبه حرف زدنت ادامه بد  جورن یهم ی اگه بخوا-

 

 ها دور شد. اوشن با تعجب گفت:از آن  یکرد و با سرعت باور نکردن یها خداحافظاست، از آن  س یحق با آر د یکه د یکم

 

 ! کاش من سرعت اون رو داشتم... یچه سرعت-

 

 ام یریقصر ملکه م آتالزد 

 

بود. خودش را در تخت   ده یژول شیالغر شده و موها اریگود شده بود. بس اش یچشمان خاکستر  ر یبه شدت کالفه بود. ز ملکه

است و   کی نزد  اریبس ی خبر داده بود که جسم سنگ  نوس یسل شیچند هفته پ نیرا قورت داد. همخوابش جمع کرد و بغضش 

بودند.   ختهی ر ابانیدرج کرده بود و مردم به خ  رونیرا نجات دهند. خبر به ب نیزم توانند ی و نم د یخواهند رس  ر یاحتماال گروه د

از جا بلند شد   یلیمی بود. ملکه با ب هامهیاز ند  یکیو وارد شد. چند ضربه به در زد   ی . کسبردند ی به سر م یهمه در ترس و نگران

خورده  سال  یمه یرا باز کرد. ند  شیبایرنگ ز ی خی ی هانشست و مو یرنگ  یاقهوه  ی صندل یکند. رو   شیاو را مرتب و آرا مهیتا ند 

 کرد و گفت:  مه یبه ند  یکرد. ملکه نگاه  شیشروع به شانه زدن موها

 

 بودم؟  یبد  یمن ملکه -

 

 بش را گاز گرفت و گفت:لـ  مهیند 
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 .نیحرف رو نزن ن یا کنمی من. خواهش م یمعلومه که نه ملکه -

 

تخت    ی کردند. رو م یبعد از آماده شدن از اتاقش خارج شد و به طرف کاخش رفت. همه به احترامش برخاسته و تعظ ملکه

 د و گفت: وارد ش   مهیسراس  ی بزند که سرباز ینشست. خواست حرف نشیپوالد

 

 از شاهزاده خبر داره...  گهی. منهیشما رو بب ادیاصرار داره به همراه همسر و فرزندش ب  ی من! فرد یملکه -

 

 از جا برخاست و گفت: ملکه

 

 داخل...  ادیزود بگو ب-

 

از جا بلند شد. زن و مرد زانو زدند.   زده جان یبرگشت. ملکه ه ی ریبعد همراه با زن و مرد و کودک فق  یرفت و ساعت رون یب سرباز

 شد و گفت: کیها نزدملکه به آن 

 

 .نی و حرف بزن  نیلطفا بلند ش -

 

 کردند. مرد انگشتر اوشن را به ملکه داد و گفت:  می و تعظ ستادند یسه ا هر

 

 . میحرف زد شون یما با ا  نیرو شاهزاده دادن تا شما باور کن نیا-

 

 ه بود؟ شد  ی: اون سالم بود؟ چه شکل ملکه
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 . خوردنی ناراحت بودن و غصه م  یز ی: بله خدا رو شکر سالم بودن اما ظاهرا از چمرد

 

 مهربونن.  ی لیخ شون ی: شاهزاده به ما کمک کردن، ازن

 

 ٫٫کار رو بلده  هی  نیهم فقط ٫٫لـب گفت:   ر یسرش را تکان داد و ز ملکه

 

 ادامه داد:  مرد

 

 سفرانشون رو کشته... از هم ی کی ری مس یتو  شون یا میشاهزاده گفتن که به شما بگ -

 

 گفت:   تیگرد شده و با عصبان یهابا چشم  ملکه

 

 گفت؟  یچ  گهیاحمقِ به درد نخور. د ی! پسره ؟یچ-

 

 با ترس ادامه داد:  مرد

 

 ...انیبودن و گروه هنوز با اون کنار نم دنیو گفتن که مدام در حال نوش -

 

 کند اما خودش را کنترل کرد و گفت:   هی بزند و گر ادیفر یو ناراحت تیاز عصبان خواستی شد. دلش م ی عصبان شتر یب ملکه
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 از افراد رو کشته؟  یک ینگفت کدوم -

 

 سرش را تکان داد و گفت: مرد

 

 .کننی م  یمونیگفتن از کشتن ادن احساس پش  شونیبله ا-

 

 کرده بود.  ی دزد خاطرش بود و به  ضیکه مادرش مر ی . همون پسر مو فرفرادمهی: آخ اون رو ملکه

 

 تنگ شده...  یلی شما و خواهرشون ل ی : شاهزاده گفتن که دلشون برامرد

 

 کف دستش را به طرف مرد گرفت و گفت:   ملکه

 

 . ستیپسر من ن گه یپسر بشنوم. اون د نیا یهای از گندکار  نیاز ا شتری ب خوامی ادامه نده. نم ه یکاف-

 

 به همسرش نگاه کرد. همسر سرش را تکان داد. مرد رو به ملکه گفت: مرد

 

 مثبت مونده.  ی زهایسرورم اما هنوز چ د یمن رو ببخش-

 

 ه؟ ی: منظورت چملکه
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 رو از غرق شدن نجات داده...  یکشت  هی گرفته و  اد ی یرزنیشمش می: شاهزاده گفتن که به شما بگ مرد

 

 ا ذوق گفت: کرد و ب دایپ یب یملکه درخشش عج چشمان

 

 ؟ یگ یراستش رو م  ی دار-

 

 ادامه داد:  مرد

 

  اد ی یهم زبان اورک  و دو کلمه   رنیبگ  ادی زی ت یهاو از رئا کار با سالح  یراندازی ت نسیبه نام فا ی کیاز  خوانی گفتن م  نیبله همچن-

و    می تا کار کن ن یبه ما کمک کن نیو اگه شما لطف کن  میبرسون جان یبه ما پول دادن تا خودمون رو به ا شونیگرفتن. ملکه ا

 ... میرو بچرخون مونی زندگ

 

بدش را گفته، سپس از   ی کرده و ابتدا کارها شرفتیپسرش پ کهنیو چکار کند. از ا  د یچه بگو دانستینم یحالاز خوش  ملکه

 کرده، خوشحال بود.   فیمثبتش تعر  یکارها

 

 گفت:  د یبا ترد  مرد

 

 ... گفتن که عاشق هم شدن اما...میهم گفتن و گفتن که به شما نگ  گهید  زی چ هی و -

 

 زد و گفت: یبود. لبخند  اد یز یاز خوشحال بارنیا ی کند ول  هیگر خواستی اما باز هم م ملکه
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 ... یاما چ-

 

 شون رو ادامه ندادن.: حرف مرد

 

خوب رشد کرده و عوض شده باشد! مرد جلو آمد و   قدرن یپسر تنبل و به درد نخورش ا شد یکرد. باورش نم ی احساس خوب ملکه

 به دست ملکه داد و گفت: یانامه 

 

 دادن.  شون ینامه رو ا نیا-

 

 ن؟ ید یپسر من رو د یک-

 

 ... شیحدود پنجاه روز پ-

 

بکند بلکه   ین در آخر از او خواسته بود تا فکر پسرش را خواند. اوش  ییبد خط و پر از غلط امال یهانامه را باز کرد و نوشته  ملکه

و   خورده ب یبود و خود را رسما فر خبری شوند. ملکه که کامال از اوضاع نابسامان کشورها ب مانیپش ن یکائنات از نابود کردن زم

  ی خانواده کار و منزلآن  ی سپرد تا برا ی. به افرادزدیاشک نر کردی ناراحت شد و تالش م اریکرد. بس بغض به شدت  د،یدی احمق م

 ها مشورت کند.و خشاترا رفت تا با آن  نوس یفراهم کنند و خودش نزد سل 

 

 *** 
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 گفت:   د یلرزیکه از سرما به خود م   یکنار آتش نشست و در حال ایآستر

 

 زده...  خی بدنم   ی داخل ی تمام اعضا کنمی سرده. احساس م یلیخ-

 

 حرارت آتش قرار داد و گفت:  یرا رو  شیهاکه صورتش به شدت از سرما کبود شده بود، دست  یبیف

 

 ... گهیروز د هی فقط  کهی کوهستان نزد  نیتحمل کن-

 

 گفت:  کرد یهم گرفته بودند، کباب م  یبد  یزده را که بو  خی یهاگوشت  نیکه آخر  یدر حال اهورا

 

 آخره...  یکه یت م یبخور میندار ی زیچ گه یون بشه؟ در ضمن غذا هم تموم شد. دجا تابستخب کوهستانم سرده. مگه قراره اون -

 

صورتش   ی را رو شیهاکرد. دست   هی دست برادرش را گرفت و به سرعت و با وحشت رها کرد. بغضش شکست و گر نسیفا

 گذاشت و گفت: 

 

 سرده...   ی لیزده، دستاش خ خیاون  -

 

 کند.  دایپ نس یدرد فا نیتسک ی برا یاجمله  توانستینم کسچ ینداد. ه ی جواب یکس

 

  یآسمان زیاز همه چ  زتریانگ فرد گروه را هم از دست داده بودند و غم  ن یدور آتش جمع شده و به فکر فرو رفته بودند. دوم همه

 احساس گرما کند و گفت:  یخودش را بغل کرد تا کم یهاشانه ای. آسترشد ی م  شتریقرمز رنگش ب یهابود که هر روز رگه 
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 ت رو... اونا چطور مردن؟ خانواده  ی... تو گفتیبیف-

 

 گفت:  د،یکشی م یها نقاش برف  یکه با خنجرش رو  ی در حال  یبیف

 

دو تا از اونا رو   یجلو خواستنی زدن. پدر و عموم م  ش یما حمله کردن و همه جا رو آت  یبه دهکده  یعده وحش  هی  شیده سال پ-

شون بدم اما مادرم  نجات خواستمی کرده بودن؛ من م  ریگ  ش یتو آت کمیاهر و برادر کوچشون. خوکشتن ریاما اونا با شمش رنیبگ 

سرش   یآوار رو  رون،یکه خودش خواست بپره ب   یکرد و درست وقت تیهدا رون ی اونا رو به ب و  شیاجازه نداد. خودش رفت تو آت 

 و...  ختیر

 

 شد و ادامه داد: ره یخنجر را کنار گذاشت و به آتش خ یبیف

 

 مرد... هی تنفس کرده بود از درد ر  یاد یمرد. خواهرمم که دود ز  ی زی شده بود و چند روز بعد از خونر یزخم ی لیبرادرم خ-

 

 و گفت:  د ی کش ی فضا آه ریی تغ ی برا یبی انداخت. ف نییگفت و سرش را پا ی “متاسفمِ” آرام ایآستر

 

 ... یودت بگو آستتو از خ-

 

 زد و گفت:  ی لبخند  ایآستر
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برنگشتن.   گهیروز اونا رفتن تو جنگل و د ه یچند ماهه بودم  یوقت  گه ی. مادربزرگم مدمیند  وقت چیمن پدر و مادرم رو ه-

رو از دست    ی روز همه چ ه یاما  میبود  یعن ی م یزاده هستگفت ما اشراف   شهیم  بایداشتن. تقر  یادیمادربزرگ و پدربزرگم ثروت ز

 ...میشد  ر یدادن و ما فق

 

 سر داد و گفت:  یاخنده رئا

 

رفتم   یبرادر دارم که وقت  ه ی. میکنی م یجنگل آتالزد زندگ ک ینزد گهید  یم و چند تا خانواده من بگم. من و خانواده  نیحاال بذار-

  ی برادر تن که ن یدوستش دارم. با ا یلیهفت سالشه خ. آخه همش چوندمشی اما من پ امیب د یداد که منم با ر یکنم گ یخداحافظ

خواهر    هی بچه بودم دلم  یلیخ ی قبول کردن اما حاضرم براش جونم هم بدم. وقت ی به فرزند  روو مادر و پدرم اون   ستیمن ن

تر شدم و اونا برادرم رو قبول کردن باعث شد با خودم فکر کنم  دار بشن. بعد که بزرگ بچه  کردن ی اما اونا قبول نم خواستی م

رو زد   لشیو سب ش یروز بابام ر ه یفکرها بودم که  ن ی. تو همگرفتن یو منم به فرزند خوندگ شنیدار نمنکنه پدر و مادرم اصال بچه 

 ... ستمیکه اصال فرزند خونده ن  دمیرس  جه ی نت نیو من به ا

 

 : چطور مگه؟ اهورا

 

 ... رتریمنه فقط چند سال پ  یافه یق نی ع قای دق  لیو سب ش یپدرم بدون ر یافه یق دم ی: خب درئا

 

 .دند یخند  همه

 

 به اوشن انداخت و گفت:  ینگاه رئا

 

 منظورم شاهزاده بود...  د یکنم. اوه ببخش ف یاوشن رو من تعر یداستان زندگ  نیبذار-
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 به رئا کرد. رئا ادامه داد:  یچپنگاه چپ  اوشن

 

اون رو بذاره سر   خواستهی بشه و م  عرضهی آدم تنبل ب  هی که قراره  د یش فهمچهره  دن یبا د ام یریاومد، ملکه م ایبه دن یاون وقت -

 و...   گرفتنی م  یمن اون رو به فرزندخوندگ  یحاال خانواده  کرد ی رو م کارن یراه که اگه ا

 

 را به طرف رئا پرت کرد و گفت:   یزیچ اوشن

 

 خفه شو... -

 

 نگاه کرد و گفت:  کردند، یآتش که به آسمان پرواز م  یزد و به خاکسترها  ی لبخند  ن یو ادامه نداد. سل د یخند  رئا

 

  لیفام  لهیب با تمام افراد ق بای م که تقردارن. من و خانواده   یجالب یهاهستن. اونا رسم و رسوم و مراسم  نینشابانیما ب یفه یطا-

  یهایتا انرژ  م یدادی انجام م یما در شب ششم هر ماه رقص مخصوص  نی. جالبه بدونمیکنار هم داشت ی خوب ی زندگ م،یهست

 م...خانواده  ی برا طورن یاون رقص تنگ شده... هم ی. دلم برامیرو از خودمون دور کن یطانیش 

 

صبح بود که دوباره راه افتادند و   ک یهوا را فراموش کردند. نزد یسرما  ی کنار هم به گفت و گو پرداختند و کم یچند ساعت هاآن

ها کوه  اد یبه ارتفاع ز ی. نگاهدند یکوهستان فوخائو رس   یزده خیو   ی برف یواره ی روز، باالخره به د  م ین ک یبعد از گذشت حدود 

 را باال بروند!   یکم و بدون برآمدگ بیو با ش   ادیارتفاع ز ن یکه چگونه ا  دند یشیاند  نیانداختند و به ا

 

 فصل سوم  انیپا
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 چهارم: بازگشت! فصل

 

  یهارگه  یجلو  یو حاال ابرها حت د یتابیم   نیبه زم د یاز خورش  ی . نور کمد یوزی م  یسرد  اریاز برف بود. سوز بس دهیجا پوش  همه

بودند که چطور باال   نیمعطل ا ی ها لحظاتو آن  کرد ی باال رفتن را سخت م شان،یکم کوهِ جلو بیسرخ رنگ را هم گرفته بودند. ش 

 کوه زد و گفت: یواره یبه د یتو دس  د یکش  یپوف یب یبروند! ف

 

 کنه و بره باال... دایسالح پ ه یخودش  ی برا لیوسا نیاز ب  ی باال. هر ک میبر د یبا-

 

 ا تعجب به ارتفاع نگاه کرد و گفت: ب نیسل

 

 آخه چطور؟ -

 

 و خنجرها... هاشه ی. ت نی: گفتم که از سالح استفاده کنیبیف

 

 . تونمی : اما من نمآتنا

 

 . طورن ی: منم همرئا
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 م؟ یرو چکار کن کسی: ناوشن

 

 و گفت:  د یکش  یانداخت. آه کس ین یکبود شده یبه جنازه  ینگاه یبیف

 

 . میدفنش کن جانیهم د یواقعا متاسفم اما با زم یعز نسیفا-

 

 شده بود، گفت:  ف یکه چشمانش پر از اشک بود و به شدت ضع نسیفا

 

 تنهاش بذارم. تونم ی نه من نم-

 

 .یدل بکن د یتموم شده با گه یاون رو حمل کنه. اون مرده، د تونهی نم ی کس نس، ی: اما فااهورا

 

 ها نشست و گفت: نشست. آتنا هم کنار آن  کسیسرش را تکان داد و کنار ن نسیفا

 

 رو درمان کنه.  کسیخوار واقعا وجود داشته باشه و نزخم د یاما شا-

 

 خنجر برداشت و گفت: ک یو  شهی ت ک یرفت و  لیکالفه بود، سمت وسا  یهمه معطل  نیکه از ا ی بینگفت. ف یز یچ یکس

 

 ...نیریبگ  م یتصم  ان؟یب خوانی م  ایهم نخواست بمونه. ک یهر ک ادی خواست ب ی. هر ک رمی من م-
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 .میبا هم باش  د یبمونه. ما همه با یکیبره  یکی شه ی: اما نماهورا

 

 . می کن دایپ یراه  د ی: منم موافقم شاسیآر

 

 .دارنی نگهش م هی بق فتهی بخواد ب ی کیاگه  یجورن یباال. ا میو بر م یبا طناب با فاصله به هم متصل بش گم ی: من مایآستر

 

 کرد و گفت:  هی به بق ینگاه یبیف

 

 باال. مشیتا بکش نی هم محکم ببند  کسیو ن  نی. همه سالح بردار هی فکر خوب-

 

تا   ی فرو کرد و باعث شد ترک ی خی یواره یرا محکم در د  یچکش یبیدادند. ف   لیتشک ی لیطو یره یرا کردند و زنج  کارن یهم همه

  یهمه کار را به درست بایکردند خود را باال بکشند. تقر  یفرو کردند و سع خیدرون  ی هم سالح گران یشود. د جاد یکوه ا یباال

.  کردند ی م جاد یاختالل ا ه یو در کار بق خوردند ی م  زیکار نداشتند و مدام ل نیدر ا ی انجام دادند به جز رئا و آتنا که انگار استعداد

را کردند اما باز هم جسد   شانی بخورند. دوباره سع زیل  یکی ی کیمتر باال نرفته،  ک یباعث شد هنوز   کسین ی نیعالوه بر آن، سنگ 

 گفت:  ی دست از تالش برداشت و با ناراحت  یب یافتاد تا باالخره فی اتفاق م نی. هر بار همد یکش نییها را پاآن  کسین

 

 ... شهیواقعا نم ن یبب نسیفا-

 

شد.  ریسردش سراز یگونه  ی رو یوجود نداشت. قطره اشکِ گرم  کسیباال بردن ن  یبرا  یراه چیشده بود. ه د یکامال ناام نسیفا

 برادرش نگاه کرد.  یو ورم کرده  جانی را گرفت و به جسم ب  شیگلو  ینیبغض سنگ 
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 نیبه انگشتر سل ی. نگاهد یترس ی از تنها ماندن م ی برادرش را تنها بگذارد، از طرف خواستی نم یبکند؛ از طرف د یچه با دانستینم

 و گفت:  د ی منظورش را فهم ن یکرد. سل

 

 ازش استفاده کنم...  د یچطور با دونم ی من واقعا نم-

 

 با بغض گفت: نسیفا

 

 . یباهاش کرد یکار  ه ی  شیاما تو چند وقت پ-

 

 چیشد. ه  ره ینگاه کرد. دستش را باال آورد و به آن خ نس یشده بود به فا س یکه حاال خ یسرش را تکان داد و با چشمان نیسل

!  فتادین  یاتفاق  چیگذاشت و منتظر ماند اما ه کس ین ینه یس  ی و رو د یکش رون ی. انگشتر را از دستش بد یرس ی به ذهنش نم یادهیا

 انداخت و گفت: باال یاانگشتر را برداشت و شانه 

 

 ... دونمینم-

 

کند.   یبرادرش خداحافظبا  نسی. در واقع با سکوت اجازه دادند فاگفتی نم ی زیچ ی هق هق زد. کس نس یو فا  د یکش ی آه آتنا

  س یبرادرش گذاشت و از جا بلند شد و سرش را تکان داد. آر یگونه  یرو  یابوسـه  خت،ی ر یاد یز یهااشک که ن یبعد از ا نسیفا

  کسیآرامش روح ن ی برا ییگذاشت. آتنا دعا کسین ینه یس  یو رو  د یکش رون یب ود،اضافه ب لیرا که درون وسا کسین ریشمش

به   ادیکه از دور با سرعت ز دند یمتحرک را د   یرفتن شده بودند که موجود  یآماده  د یرا نوازش کرد. همه با ترد شیخواند و موها

بودند، برداشت و به طرف آن موجود   اشتهگذ   کسین ی را که رو یری باال گرفت و اوشن شمش ییچاقو  یب ی. فآمد یشان مسمت

بود را   یبی فرد که ف نیترک ینزد  ، ی. کمدند یکش ی بود. همه نفس راحت  ینبود! او کم بهیغر. د یها رس آن  ش یگرفت. باالخره او پ

 بغل کرد و گفت: 
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 سالم دلتون برام تنگ شده بود؟ -

 

 او را به عقب هُل داد و گفت:  یبیف

 

 ... ید یاه برو کنار بو گند م-

 

 خودش را بو کرد و گفت: یکم

 

.  گهید نیبگ  ن،یحدس بزن ن؟یدونی چرا؟ نم ن یدونی لباس دارم. م دفعهن یا یخوردم! ول  یچ ستیگرگ بودم معلوم ن   یآره وقت -

کردم. من آدم با   داتون یو پ دم ی. بعد بو کشدمیآدم شدم برگشتم خونه لباس پوش  ی وقت گه یخب معلومه د نیستیاصال باهوش ن

 . چه خبر؟ میهر دو... اصال بگذر مد یشا داد،با استع  وونیآره! البته ح م،یاستعداد

 

 و گفت:  د یکش  یپوف یبیف

 

 باال؟ ی کوه ببر  نیرو از ا  کسین یتونی م  نمی تموم شد؟ بب یرانسخن-

 

 کوهستان کرد و گفت:   یزده خی یواره یبه د یو سپس نگاه کس یبه ن ینگاه یکم

 

 ...بار  ه یمن  ه؟ی چ نیدونی به کمرم م نشیآره ببند -

 

 گذاشت و گفت:  یدهان کم  یدستش را رو   یبیف
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 . نیکمک کن نیایب-

 

کولش   ی او را رو ی را از طناب باز کرد و کم کسین س یو ذوق چشمانش پر از اشک شد. آر  یاز شاد بارن یزد و ا یلبخند  نسیفا

 کرد و گفت:  ه یگذاشت و محکم بست. رو به بق

 

 . برمی رو هم م ه یبق گردمیبرم  نیمنتظر بمون جانیهم-

 

 به حرف زدن ادامه دهد، حرفش را قطع کرد و گفت:  ی کم نکه یقبل از ا  یبیف

 

 حاال برو. می خب منتظر یلیخ-

 

  دهیها رس آن  ی عنی ن ینشدند و ا ده ید گریباال رفت. پس از چند لحظه د  ی ادیها تکان داد و با سرعت نسبتا زآن  ی برا ی دست یکم

 برگشت و گفت:  یبعد کم ی ها پنهان بود. لحظاتآن  د یاز د اد یخاطر ارتفاع زبه  یخ ی  یواره یاز د ی بودند. قسمت

 

 نفر بعد...-

 

دفتر و نامه   فِی دستش را دور کمر آتنا حلقه کرد و خواست باال برود که آتنا ک ی به او داد. کم یابه آتنا کرد و اشاره  ینگاه یبیف

باز هم برگشت   یکرد. کم ی لباسش مخف ر ی را ز ف یک  ایآتنا رفتند و آستر  غی ج یها همراه با صداپرتاب کرد. آن  ایرا به سمت آستر

 و گفت:  د یرا ببرد. رئا جلو رفت اما اوشن او را عقب کش ی و خواست که نفر بعد 

 



 بقا مرگ دوباره 

365 
 

 اول دخترا... -

 

زود برنگشت. زمان   یکم بارنیها باال رفتند. چند لحظه گذشت اما اسپرد. آن ی بلند کرد و به کم ن یزم ی را از رو نسیفا  ،یبیف

 چاقو را در دستش چرخاند و گفت:  ی بینشد. ف  یاز کم یخبر  یشد ول یسپر  یشتریب

 

 شد؟ چرا برنگشت؟  یچ-

 

 طناب را دور کمرش محکم کرد و گفت:  ی بیسر تکان داد. ف ایآستر

 

 . یکار رو درست انجام بد  ی کن بتون ی رئا سع ی. هکنهی مون مکمک  اگه تو راه برگشت ن یباشه حرکت کن-

 

فرو بردند و کم کم به   هاخ یشان را در و طناب را محکم بست. همه از محکم بودن طناب مطمئن شدند و سالح  د یکش  یپوف رئا

  تینگران شدند و هم کم کم از درد بدن شکا یها هم از نبود کم برنگشت. آن ی گذشت و کم یطرف باال حرکت کردند. ساعت

 شانیهاو چشم شد ی م  دشانی. وزش باد، مزاحم دد یباری برف م نیبود و همچن رده ک دن یهم شروع به وز ید یکردند. باد سرد شد 

 داد و گفت: رون یرا از دهانش ب ی بخار  یب یشان شده بود. فهوا هم باعث سوختن پوست صورت ی. سرما کردی م  تیرا اذ

 

 .زنمی م  خیسرده دارم  یلیخ-

 

 .میزنی م خ یوگرنه   می توقف کن د ی . نبامی: بهتره تحمل کناهورا

 

 و گفت: د یدماغش را باال کش شد،ی م دهیشن شیهابهم خوردن دندان  یکه صدا ایآستر
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 برنگشت! ی افتاده که کم یشدن؟ چه اتفاق یاونا چ یعنی-

 

سطح   یو سخت خود را رو  دند یها باالخره به باال رس نداد و همه به حرکت ادامه دادند. پس از غروب آفتاب، آن  ی جواب یکس

  یغار یشان نبود. دهانه از دوستان  ی بود و خبر ی و برف  یخی یها. اطراف را نگاه کردند. همه جا سنگ و صخره دند یکوهستان کش

داخل   یکاسته شد. فضا ی هوا کم یار رفته باشند. همه وارد غار شدند. از سرماداخل غ که نظرشان را جلب کرد. احتمال دادند  

غار   یواره ی د  یرنگ رو  ی و زغال  یانه یآ یها. سنگد یچکی آب م یهارنگ غار، قطره   اهیگرم و مرطوب بود و از سقف س   یغار کم

 .دند یدرخشی م

 

 نشست و گفت:  یسنگ  ی . رئا رود یرس ی ها مشده و به مشام آن  خته یبا هم آم ینم و عطر خاص یبو

 

 . رمیمی از درد بدنم دارم م -

 

 و ها کرد و گفت:  د یینشستند. اهورا دستانش را به هم سا یادنبال او همه گوشه   به

 

  رونیب یچون سرما نیتون رو قرض بد . بهمون لباس می بخور م یشکار کن ی زیچ ه ی د یبا اد ینفر باهام ب ه ی . رونهیتر از بگرم  جانیا-

 تحمل کرد.  شه یرو نم

 

 آورد و گفت:  رون یرا ب اش ی پشم یپالتو رئا

 

 . امیمن که نم نیریبگ -
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همراه اهورا برود. اوشن هم لباسش را به اهورا داد تا به تن کند. اهورا و   خواستی او م  یعنی نیلباس رئا را به تن کرد و ا سیآر

 رفتند. رونیغار باز  سیآر

 

 را به خودش چسباند و گفت:  به یغر یکوله  نیسل

 

 .خوابمی هفته م هی  م یبرگرد ی وقت-

 

 زد و گفت:  یپوزخند  رئا

 

 باشه... م یاگه زنده موند -

 

 و گفت:  د یکش  یبه رئا کرد. اوشن پوف یچپنگاه چپ یبیف

 

 رو درست کنه... ز یاگه مادرم همه چ-

 

 . کننی شون رو معاقلن، مطمئناً تالش  ام یری: ملکه مایآستر

 

 سنگ سرخ نداشته باشه.  ن یبه ا یاشتباه کرده باشه و اون پرنده ربط رمرد یاون پ که نیا کنم؟ یفکر م  ی به چ نیدونی : میبیف

 

 به نظرتون سال نو شده؟  م؟ یهست یها االن تو چه ماه: بچه سیآر



 بقا مرگ دوباره 

368 
 

 

 فکر کرد و طبق محاسباتش جواب داد:  یو کم د یکش ی قی نفس عم ایآستر

 

 مبارک...  دتونیپس سال نو شده، ع میما االن تو ماهِ آخرِ سرد هست-

 

 زد و گفت:  ی لبخند  نیسل

 

 . می چنان تو زمستوناما ما هم  شه یزمستون داره تموم م-

 

  یآتش اریگشتند. با تالش بسکه شکار کرده بودند، بر ی گوزن کوه کی قوچ و  ک یبا  س یگذشت که اهورا و آر یساعت ک ی حدود

 ها را کباب کردند و خوردند. سپس به خواب رفتند و به استراحت پرداختند.روشن کرده و آن 

 

 *** 

 

درست نبود. سقف را نگاه   ز یچ کیرا درک کند اما  ت یرا باز کرد. حالت تهوع داشت. چند بار پلک زد تا موقع شیهاچشم ایآستر

سقف راه برود؟ خواست اطراف را نگاه کند اما   یرو  تواند ی م یبود. با خود فکر کرد چه کسسقف  ی رو ییرد پاها ی کرد. جا

  توانستیرا نم شیها و پاهادست  یاما تازه متوجه شد دهانش بسته است! حت د یبگو ی زی. خواست چکردی گردنش به شدت درد م 

بود و آن   دهیشد! او به سقف چسب ه یو تازه متوجه قض د یدرب وارون را د ک یتالش کرد و به روبرو چشم دوخت.   یتکان دهد. کم

بسته شده    یب یرنگ و عج  د یپهن سف یها. با طنابتنداش  یاده یبود! تقال کرد اما فا نیبود سقف نه، بلکه کف زم ده یچه که د

 بود. 
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 .شودی تان نو م ماه زمس نیسابق، سال در آخر نی*در زم

 

 صورت است: شش ماهِ گرم و شش ماهِ سرد.  نیها به اسابق، نام ماه  نی*در زم

 

  یدوستانش، حت ه یگرفت و اطراف را نگاه کرد. بق ده یخورده بودند. درد گردنش را ناد چیمانند تار عنکبوت دور بدنش پ هاطناب

  یراه نجات  کردند ی را درک کردند. هر چه تالش م تیشدند و موقع داریبودند. کم کم همه ب  زانی هم آو کسیآتنا و ن نس،یفا  ،یکم

 شد یبود و باعث م اد یز اریجا سخت بود. رطوبت و گرما بستنفس هم آن   یبسته شده بودند. حت سقفها محکم به . آن افتند یینم

  یبا گوشه  ا یهم ممکن نبود. آستر یارتباط چشم ی به سقف بسته شده بودند که حت ی ها به طورنتوانند خوب نفس بکشند. آن

از جنس نقره درون شکمش فرو   یی و چاقو رفتی از او م  ی ادیکه خون ز  د یرا د ی قسمت سقف نگاه کرد. کم نیترییچشم به انتها

به همراه سرما وارد   ادیباز شد و نور ز یادیز یاست. درب با شدت و صدا نهیگرگ کی د که او بودن دهیها فهمرفته بود. احتماال آن 

بکشند. آن    ی نفس راحت هان عوض شود و آ  یجا کمآن  ی باعث شد که هوا ن یوارد اتاق شد و در را نبست. ا ی محل شد. فرد آن

  یرو  شی موها ی رنگ که بلند   یمتوسط و پوست خاکسترمرد با قد  کی انسان بود.  کی  ایگو شد،ی م  دهیفرد که حاال کامال د

داشت.   ینیسنگ  یهادر دستش بود و قدم  ی فی ظر یزه ی بود. ن دهیچیدور کمرش پ   یا. برهنه بود و تنها پارچه د یرس ی اش مشانه

او ناگهان   یپاها دنیاما با د  د یکش  ی است، نفس راحت ی انسان معمول ک یاو تنها  نکه یشده بود از ا رهیخ ردکه به م نیسل

را بست و آب دهانش را قورت   شیهاچشم نیمرد برعکس و به طرف عقب بود. سل یزده شد. کف پاهاچشمانش گرد و وحشت

چون   شناختی را م هامون یاو خوب آبار ست؛یدانست او کی م ایاو شدند و وحشت کردند. آستر  یهم متوجه پاها هی داد. بق

. کردند ی ها را شکار مدر کوهستان بودند که آدم   یوحش یاله ی قب هامون یگفته بود. آبار شیها برامادربزرگش راجع به آن 

ها و  گرگ   یجلو  را شانیهاو گوشت ساختند ی خود سورتمه م یبرا شانیها. با استخوان فروختند ی و م کندند ی شان را مپوست

به او   یبودن او شد. نگاه داریو مرد متوجه ب  د یچک نیزم  یرو  ایچشم آستر یاز گوشه  ی. قطره اشکانداختند ی م  یوحش  یگرازها

  ی بیاتاق دوباره خفه شد. ف یمرد بودند وارد شدند و در را محکم بستند. فضا نیا ه یکه شب  گریزمان چند فرد دانداخت. هم  ه یو بق

 به او نکردند.  یها توجهسر و صدا کرد و خودش را تکان داد اما آن 
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  نی. اد یچک شانی تر شد و عرق از سر و رو رفتند. تنفس سخت  رونیرد و بدل کردند و از اتاق ب یسخنان گریکد یبا  یزبان خاص با

با دهان بسته سخت بود و   کارن یها را به عطسه و سرفه انداخته بود که اشده و آن  هاشانی بعض یدماها باعث سرماخوردگ   رییتغ

ها را با قدرت بکشد بلکه باز شوند  طناب کرد ی م  یداشت، سع  یاریکه دستانش قدرت بس سی. آر دها شده بونفس آن  یباعث تنگ 

  ایکه گو دادی نشان م نیهم قطع شد و ا آمد ی که به داخل م ی نور کم یمحکم بودند! کم کم سو  بیها عج نداشت. آن یاده یاما فا

  کرد ی م یو سع چرخاند ی شت انگشترش را در انگشتش مدا  تانشکه در دس  ی کم ی مدام با آزاد نیبود. سل  دهیدوباره شب فرا رس 

انگشتانش   یرا ال هاغ ی از ت یکی  یهم به سخت ایبود. آستر دهیفای اما ب فتد یب ی اتفاق د یتا شا اندازدیرا به کار ب اش ی اتشعشعات نقره 

  ی که راه انداخته بود سع یی با سر و صدا اهورا. فتادی ن ی گریاتفاق د یکوچک اریبس ی رساند و خواست بندها را پاره کند اما جز پارگ

موجودات   نیها بفهماند که ابه آن  خواستی م  ایها بود. آسترحرف  نیاز ا ترجانی ب  یاما کم اوردیرا به هوش ب  یداشت کم

شل   ی مها کو طناب   دادی م جه یداشت نت س ینداشت. کم کم تالش آر یاما راه  اورند یقرار است سرشان ب یی و چه بال ستند یک

  یآزاد  دن ی. همه با دد یبه گوش رس  شیهااز استخوان ییخورد و صدا نی محکم زم سیپاره شدند. آر  یقی شدند و سپس بعد از دقا

بلند شد و   عی سر سیبود. آر دهیها صدا را شناز آن  یکی ا یگو د؛یدر به گوش رس  ی کردند. صدا تیذوق زده شده و ابراز رضا سیآر

شد اما انگار   رهیها خبه آن  یبه سقف انداخت. کم یوارد شد و نگاه هامونیاز آبار یکیشد.  ی مخف یلنگان پشت ستون بزرگ لنگ 

صدا را   مونی افتاد و آبار نیبود، به زم  سی دست آرکه در   ی از دستبند  یابرود که مهره  رون ینشد. خواست ب سیمتوجه نبودنِ آر

  نیزم یبه سمت صدا و ستون رفت و مهره را از رو  مونیداد. آبار رهم فشا یرا رو  شیهانفسش را حبس کرد و پلک  سی. آرد یشن

طرف   خواستی نگاه کرد. م سیآر ی خال یبه جا مون یاز ستون رفت و آبار یگر یآرام به طرف د سیشد. آر رهیبلند کرد و به آن خ

.  دند یکش ینفس راحت هی و بق س ی. آرفتر رونیستون شد و از اتاق ب الیخی صدا کرد. او هم ب رونیاو را از ب یکه کس ند یرا بب  گرید

 به اطراف انداخت. ی آمد و نگاه رون ی از پشت ستون ب سیآر

 

رنگ در چهار قسمت اتاق وجود داشت. کف   د یسف یگ مرمر رنگ بود و چهار ستون بزر د یآن سف یجابود. همه  یبزرگ  اریبس اتاق

  ی به کم ینگاه س یبکند. آر ی کار د یبا چشمانش به او فهماند که با ایباال را نگاه کرد. آستر س یو پر از رد پا بود. آر ز یل اریاتاق بس

چشمانش را باز کرد   ی کرد. کم  دایپ میترم ی و منتظر ماند. کم کم و آهسته زخم کم د یکش رونیرا ب  اقو کرد و به طرف او رفت. چ

زد   رونیب ششین یهابه خود گرفت. دندان   ییطال یازد و هاله  ی به خودت گرفت. چشمانش برق یآن فضا حالت تدافع دنیو با د

 رفت و گفت: به خود گ یعاد التزد. ح رجه یش  نیزم  یحرکت بندها را پاره کرد و رو  ک یو با 

 

 چه خبره؟! -

 

 انداخت و گفت:  سیدر دست آر  ینقره  یبه چاقو  ینگاه و
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 ...خورمتی م  یاون رو به من بزن ی برو عقب اگه بخوا یه-

 

 انداخت و گفت:  نیزم ی چاقو را رو سیآر

 

 نکن و اونا رو نجات بده. یوراج-

 

وارد   مونی ها را پاره کند که درب اتاق باز شد و چهار آبار. خواست طنابد یها دطناب ر یبه باال انداخت و همه را اس  ینگاه یکم

  نیزم ی چاقو را از رو س یبه خود گرفتند و آماده هجوم شدند. آر ینگاه کردند. حالت وحش  یو کم س یشدند و با تعجب به آر

 : تگف شیهابرداشت و از پشت دندان

 

 ؟ یگرگ بش  یتونی م  یکم-

 

 کلفت دو رگه گفت:   یزده بود با صدا رونیب شیهان که حاال دوباره دندا یکم

 

 . شمیم یشکل  نیا ی گرگ کامل که نه ول-

 

حمله   سی به آر گرید مون یتن به تن را با او آغاز کرد. آبار  ینبرد  یبود و کم ادیحمله کرد. زورش ز ی به کم هامون یاز آبار یکی

پرتاب کرد و او را   د یجنگ ی م س یکه با آر  یمونیرا سمت آبار ماندهیباق یکشنده   غی تنها ت  ایکرد و با او شروع به جنگ کرد. آستر

  یو کم س یهم وارد اتاق شدند. آر گری د مون یآبار ست یب ایحمله کرد و سپس حدود پانزده  گریمون دیکشت. پشت سر او آبار

 هان ی! حاال تمام اشد ی داشت تمام م زیهمه چ گریها را نداشتند و کم کم توان خود را از دست دادند. د آن  یقدرت مقابله با همه 

  نیآخر  نی! سلریخ هامون یبه هم بخورد اما تعادل آبار س یو آر یم هم شروع شد و باعث شد تعادل ک یالرزه ن یکم بود، زم
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را درون شکم   یازه ین مون یها را پاره کنند. آبارطناب  کردند ی م یهم سع هی بکند و بق یبلکه انگشتر کار کردی را م  شیهاتالش 

و   د یکوب واریمهاجم را به د  مون یآبار یشد. کم ی زد و خون از دهانش جار ی ادیفر سیانداخت. آر نی فرو کرد و او را به زم سیآر

شد و ناتوان   م یهم باالخره تسل یشده بود و کم ریگن یزم سیها سخت بود. آرآن  یرفت اما واقعا مقابله با همه  یگر یبه سراغ د

  د یفهم ایرشد. آست سیآر ک یرا آورد و نزد ی بیعج ز یسالح ت هامون یاز آبار یکیزمان متوقف شد. افتاد. زلزله هم هم نیزم ی رو

وحشت   دن یبا د ه ی. بق د یکش  غیاش جبسته بود. شروع به تقال کرد و از پشت دهان  ی آن سالح، سالح پوست کن  ست؛یآن چ

  سیگردن آر ی را رو غ یت  مونیها پاره شوند. آبارو شروع به تالش کردند بلکه طناب فتد یقرار است ب یاتفاق بد  دند یفهم ا،یآستر

 کرد.  ایآستربه   ینگاه تفاوت ی گذاشت و ب

 

شد. لرزِش زلزله   شتر یب یلرزش هر لحظه کم  نیو ا د یلرز فی خف یلیخ شانی پا ریز  نیزدن شد که زم یرا باال برد و آماده  غ یت

درب اتاق کنده و به طرف   یشد و قسمت بسته  دهیشن یانعره  ی. صداشد ی م  کیها نزدبه آن  یکری نبود بلکه انگار انسان غول پ

سوار بود. نور مهتاب   ی ترها جسم کوچک از آن  یکیکول   یوارد اتاق شدند که رو  کر یپ غولپرتاب شد. سه جسم  هامونیآبار

بودند   ی برف لی شد. سه گور دهیها دآن  لیمحکم و آهسته جلو آمدند و شکل و شما یها. با قدم نند یها را ببآن  قیدق دادی اجازه نم

 یهاود که دندانب ی عصبان لیگور  کی به  هی کامال شب شانره رنگ! چه د یسف  یپشمالو یهاگنده و بدن اریبس اهِیس  یبا پاها

ها آن  دنیبا د یب یها نشسته بود که صورت خود را پوشانده بود. فاز آن  ی کیکول  ی رو ز ین یزده بود. فرد کوچک رون یب شانشین

ممکن نبود که از    گریحاال د زند،یبگر هامونیدرصد امکان داشت از دست آبار  کیرا بست و با خود فکر کرد اگر تنها  شیهاچشم

  رایز دانست؛ی م  یگر ید ز ی. انگار او چزدی . اهورا اما لبخند مد یدیم  کی کار را نزد انیو پا ابند ی یی پاگنده رها یهامون یم نیا

کنند.  ی مهربانند و به مردم کمک م اریشان بسخشن  کلی* نام دارند و برخالف چهره و هی تیِموجودات پاگنده  ن یبود که ا دهیشن

  شانتیو اذ دهیها ترس . اما مردم اغلب از آن کنند ی م  هیغذا ته شانی و برا دهند ی ستان نشان مشدگان کوه ها راه را به گم آن

به   گرید یهامون یخود زد. آبار ینه یو با مشت به س   د یکش یا. نعره د یکوب   واریرا به د   یمونیجلو آمد و آبار های تیِاز  یکی. کنند ی م

 های تیدر آوردند. همه با تعجب به  ی و از پا  ده یکوب  نیو زم  واریها را به در و دآن  یمند، همه قدرت  یت یها حمله کردند اما سه آن

  ی را نابود کردند تا خودشان گروه را شکار کنند. هر کدام تصور هامون یآبار ها،یتیاحتماال  دند یشیاند ی . با خود مکردند ی نگاه م

ها بخورد خواهد مرد.  از آن  ی کیاز  یلیس  کی اگر تنها  کرد ی فکر م نیداشتند. سل های تیبه دست  شانن کشته شد  یراجع به نحوه 

شان در حال  در ذهن ی هم هر کدام افکار  هی و بق کرد ی م ی که خود را مرده تلق  سیها له خواهد شد. آرآن  ی پا ریرئا حتم داشت ز

  سیمحکم به طرف گروه رفتند. آر یهابا قدم  های تیآن مکان دور شدند.  ز شده و ا میتسل هامون یرشد کردن بود. باالخره آبار

از   ی کیو به طرف  د یکش  یشدن بود، خرناس  میدر حال ترم  شیهاکه زخم  یبکند اما کَم ی کار توانستی شده بود و نم یزخم

 ها رفت. آن
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*Yeti 

 

ساکن   یموجود  نیچن کنند ی فکر م ی اریاست که بس یاافسانه  یموجود   ،یمرد برف  ا ی( Migo, gYa’ dred: ی)به تبت یتی

 نپال و تبت است.  یو کشورها  ایمالیبزرگ ه یهاکوه 

 

ها را پاره کرد. افراد  ها رفت و آن سوار بر او بود، به طرف طناب یکه فرد کوچک ی تی. د یکوب  وار یحرکت او را به د کیبا   یتی اما

العمل . گروه که عکسستادند یعقب ا یت ی. هر سه ردیشان درد بگ باعث شد بدن نیافتادند و ا نی زم  یرو  ی گریپس از د یکی

ها فهماند که  کردن دهان خود به آن  ها قصد شکارشان را ندارند. عالوه بر آن اهورا بعد از باز  آنکه   دند یفهم دند،یرا د هایتی

به سرعت او را شناخت و   ایآشنا بود. آستر  شیهاگذاشت و او جلو آمد. تنها چشم ن یزم ی فرد کوچک را رو  یتی. آزارند ی ب هایتی

ود!  خودش ب کردند ی زد. او نقاب را از صورتش برداشت و باعث تعجب دوستانش شد. چطور زنده مانده بود؟ اشتباه نم   یلبخند 

و صورت پر از کک و مکش   د یو همان پوست سف زیانگ شگفت  اهیکه داشت. با همان چشمان س   یزیر  کل یخودِ اِدن بود، با همان ه

 گفت:  ده یبر ده یزد و دستانش را باز کرد و بر ی ! لبخند اش یفر مشک  اریبس یو موها

 

 ... بَـ... بغلم کنه؟ خوادی نم ی کَـ... کس-

 

نداشت از زنده بودن ادن   ی که حال و روز خوب  نسیفا ی کردند. حت یحالاز شوک خارج شده و به طرف او رفتند و ابراز خوش  همه

 :د یمتعجب پرس  کسین  دنیحال شد. ادن با دخوش 

 

 ! هوشهی ... بیاون... هنوز... ب -
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به   ی حت نکهیبود، از ا ستادهیا هی تر از بقعقب  متوجه موضوع شد. اوشن که  شتر، یانداختند و ادن با دقت ب نییسرشان را پا همه

از دوشش برداشته بودند. چند   ینیبار سنگ  ا یحال بود. گوخوش  هی از بق  شتر یبود. او ب ییادن نگاه کند شرم داشت اما درونش غوغا

که او باعث گم    اوردیاوشن ن یبه رو  یزد. حت  ی به او کرد و تنها لبخند  ی جلو رفت. ادن نگاه یکمبار بغضش را قورت داد و  

 کرد و گفت:  ه یممکن بود به خاطر او حاال مرده باشد. ادن رو به بق  ی شدنش شده و حت

 

 خان... شو... هَنگ... -

 

  یانگار مهربان بارن یاش هنوز خشن بود اما اها جلو آمد. چهره از آن  یکی. کردی م ی ها را معرفاشاره کرد. داشت آن های ت یبه  و

 کلفت گفت: اریبس ی کرد و دهان باز کرد و با صدا  رونیبه ب یا. اشارهشد ی م ده یدرونش د

 

 منطقه رو تنفس کنن...  نیا ی هوا توننی اونا فقط م  نیدور بش جان یاز ا د یبا رو،یرفتن دنبال ن هامون یآبار-

 

 د؟یسخن بگو توانستی م  لیگور  کی ! مگر زدی با تعجب به او نگاه کردند. داشت حرف م همه

 

. اوشن و  زدیبرخ شیاز لباسش بست و رئا کمک کرد تا او از جا یارا با تکه پارچه   سیرفتند. آتنا زخم آر رونیبه طرف ب هایتی

بود و   کیبه شدت سرد بود. همه جا تار  رون یب ی راه افتادند. هوا هایت یبه دنبال ادن و  یرا بلند کردند و همگ  کسیاهورا جسد ن

 رفت و گفت:  های تیاز  یکیکنار   اد یز اریبا ترس و لرز بس نسی. فاد یباری هنوز م   رفو ب د یوزی م ی باد سوزناک

 

 ... یتی ی آقا د یببخش-

 

 گفت:  ی ترسناک یکرد و با صدا نس یبه فا ینگاه یتی
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 اسم من خانِ... -

 

 قورت داد و گفت:  یآب دهانش را به سخت  نسیفا

 

 ن؟یشناس ی خوارها رو م خان شما زخم  یآقا-

 

 کرد و گفت:   کسیبه جسد ن ینگاه یتی

 

 .شهی م داش یباشه اون پ قش یاگه ال-

 

دور   هامونی آبار یاز منطقه  گریها دو آن   د یها حرکت کرد. کم کم صبح فرا رس آن  ی برگشت و پا به پا ه یبق شیپ د یناام نسیفا

سرخ مربوط به آن سنگ بازگشته بودند.    یهاو حاال ابرها کنار رفته و رگه  داد ی م ن یگرما به زم یکم   د یشده بودند. نور خورش 

به غار اول کوهستان بود. جلوتر   هیشب  اریداد. همه وارد غار شدند. بس یاو به داخل اشاره   کردتوقف   یغار یخان کنار دهانه 

  ی سبز درخت یهاو شاخه  د یتابی به داخل م ی ادیآن بود. نور ز  یوارهید  یرو  رون یرو به ب یاشدند که حفره  ی رفتند و وارد محل

 به آن حفره انداخت و گفت:  ینگاه اینشستند و به استراحت پرداختند. آستر ی. همگ شد ی م  دهید

 

 طرف... اون  م یحفره بر نیاز ا نیایجا گرمه، باون -

 

 نشست و گفت:  ی سنگ  یکه »شو« نام داشت، بر رو  های ت یاز  یکی

 

 نه اون باغ...  نیاریکوهستان درم  یسر از ادامه  رون،یب  نیاون حفره بر اگه از-
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 : چطور ممکنه؟! نیسل

 

 دادن مخلوقات داره...   یبه باز ی ادیز یعالقه  عتیطب عته، یطب یِ: بازشو

 

 باغه؟  هی  ی جا کجاست؟ گفت: اون اهورا

 

 هاست.آمازون  نیجا سرزم: اون شو

 

 ها بود. آمازون  نیها سرزمآن  ی انداختند. مقصد بعد  رونیبه ب یبا تعجب به شو نگاه کردند و سپس نگاه همه

 

 متعجب رو به شو گفت: اوشن

 

 جاست.! مقصد ما اون بیچقدر عج-

 

 

 

 

 

 را خاراند و گفت:  شیپر مو  ینه یها کرد. س به آن  یخان نگاه بارنیا
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جا سخته. شما  کردن اون  دایها؟ پآمازون  نی به سرزم نیبر نیخوای شما چرا م نمی. بب کنهی م  یباز عتی اون که به شما گفت، طب-

 .شهیها باز م آمازون   نیسرزم یها. تنها در ماه دومِ گرم درب د ی صبر کن  د یحدود چهل روز با

 

 را باز کرد و گفت:  شیهاگذاشت و بند کفش  ن یزم ی زد. خنجرش را رو  ی عصب ی و لبخند  د یکش یرا باال داد. پوف شیابروها یبیف

 

 تموم بشه؟  خوادی م ی سفر ک نیا-

 

 گرفت و رو به خان گفت:   نگاهش را از آن حفره  نیسل

 

 افراد شما کجا هستن؟ -

 

منقرض   شهیهم یبرا های تینسل   میریما بم  ی مُردن. وقت  هی و بق میموند  ی منقرض شده. فقط ما سه نفر باق با ی: نسل ما تقرخان

 خواهد شد.

 

بر پا   ی تا آتش د ینکش ی که شکار کرده بودند، وارد غار شدند. طول  یبزرگ ی سوم که هنگ نام داشت، همراه با قوچ کوه یِت یو   ادن

 کردند و غذا را کباب کردند و خوردند و به خواب رفتند.

 

 *** 
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هم کم   هی . بقد یتر کرد و دوباره دراز کشزخمش محکم یداشت. پارچه را رو   یزیراز خواب برخاست. او خون  ی ادیبا درد ز سیآر

داغ کردند و خوردند.   ی را کم ماندهی باق ی خواب بودند. غذا ی ادیغروب بود. ظاهرا مدت زمان ز کی شدند. نزد داریکم از خواب ب

 به بدنش داد و گفت:  یکش و قوس   یبیف

 

 ! یکرد  دایچطور نجات پ یادن نگفت یه-

 

 سر داد و گفت:  یاخنده رئا

 

 . کشهی ماه طول م کی کنه   فیتا بخواد تعر  نیا ؟یپرس ی چرا م ،یبیف الیخی ب-

 

  سیخ ی را کم  شیهاغالف خنجرش را به سمت رئا پرتاب کرد و منتظر جواب ادن ماند. ادن آب دهانش را قورت داد و لـب یبیف

 کرد و گفت: 

 

 !جان ی... انیومدم... اا کیتار  ی جـ... جا ه یمن... از... از -

 

معلق بود. مطمئن    یکیتار  یچشم باز کرده بود، در جا ینداشت. او وقت   یخاص ح یحرف ادن بودند اما ادن توض یمنتظر ادامه  همه

. انگار در  شد ی نم  دهید  ینور  ی سو نیتر. کوچک د یدی را نم ی زیبود که چ کیقدر تاراما همه جا آن  ناستیب شیهابود که چشم 

بخوابد و نه   توانستی مانده بود. نه م  ی باق صورتنیبه هم یطوالن ی جا معلق بود و روزها. او آنشد ی خالء* داشت غرق م 

قدر دست و  کالفه شده بود. آن  گری. دبردیبه سر م  ی ستینفس بکشد. در اصل معلوم نبود چطور زنده است! انگار در ن توانستی م

 ها افتاد. برف  یشد و رو   ده یمک یی رویپا زد تا توسط ن

 

 زد و رو به شو گفت: ی لبخند  نیرا باال انداخت. سل شیهاداد و شانه   هی بق لیتحو ی متعجب نگاه
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 ... کنهی م ی باز عت یبه قول شو طب-

 

 

 

 

 

 vacuus*خالء:  

 

وجود   زیباشند ن یفشار م  جاد یهوا که عامل ا ی مولکول ها  یحالت نیاز ماده باشد. در چن ی شود که خال یگفته م  یی به فضا خالء

 ندارند.

 

 گذاشت. س یزخم آر یو بر رو  د یرا کوب اه یرا به دست آتنا داد. آتنا گ ی اهیوارد غار شد و گ خان

 

تا   کردند ی ها حرکت مآمازون  نیده روز مانده به ماه دومِ گرم به سمت درب سرزم د یها باآن  هایتی  یگذشت. طبق گفته  روزها

که داشتند را برداشتند و    ییزهایراه داشت. تنها چ نیبود که به آن سرزم ی کوچک ی ایبتوانند به موقع برسند. بعد از کوهستان در

را   کسیاجازه داده بود تا ن گر ید نسیبود. فا شانیی ا داراتنه واناتیگوشت ح  یو کم نامه  نیو سوم فترد  ف یرفتن شدند. ک یآماده 

از غار منتظر بودند. هوا   رون یرا انجام دهند. همه ب  کارن یداشتند ا میکند. اهورا و اوشن تصم دایها دفن کنند تا آرامش پبرف  ریز

از غار خارج شد و با سرش به اهورا و اوشن  زانیراشک نس یاز قبل شده بود. فا رتتحمل  قابل  ی سرد بود اما کم اریهنوز بس

اشک   . قطره د ی کرد و او را بـوس   کسین کینشست. صورتش را نزد  کسیسر جسد ن  یداد. آتنا که هنوز داخل غار بود باال یااشاره

از   یتابشب یجا بلند شد. شب بود و حشره  ازرا پاک کرد و  شیها. آتنا اشک د یچک کسین یگونه   یاز چشمان آتنا رو  ی گرم

شد و سپس به سمت   ره ی به آن خ یسقف توقف کرد که نظر آتنا را جلب کرد. لحظات ی غار وارد شد و رو یواره ی د ی باز رو یحفره 

بود. او هنوز   تنگدل به شدت  نسیبردند. فا رون یرا بلند کردند و از غار ب کسیاز غار رفت. اهورا و اوشن وارد غار شدند و ن  رون یب
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  یگرفته بود اما وقت   یبه خودکش م یچند بار تصم ی گذشتن از برادرش را نداشت. او عاشقانه برادرش را دوست داشت. حت ییتوانا

  یقبر  هایتی از  ی کیرا برگرداند.  شیو رو  د یکش ی. آهشد ی شود، منصرف م نیفکر کرد که روح برادرش ممکن است غمگ   نیبه ا

  ید یشد  یجه یکه سرگ نسیرا با برف پوشاندند. فا ش یرا درون قبر گذاشتند و رو کسی. اهورا و اوشن، نکرد فر ها حدرون برف 

 کرد؟ ی سخت بود. چطور او را رها م شی برا یکنند. خداحافظ ه یهم گر گرانیو باعث شد د ختی گرفته بود، به شدت اشک ر

 

نشست و باعث   کسیقبر ن ی تاب روشب  یبه رفتن گرفتند. حشره  میخواند و تصم ییو آتنا دعا ستادند یا کس یقبر ن  یباال ی قیدقا

  دایپ یدر ازا یهاها بود. آن آن  یهمه  ی برا ی بزند. همه به طرف مقصد به راه افتادند. لحظات سخت یرنگ لبخند کم  نسیشد فا

ها را آن  نیجا گذاشتند و رفتند و اسفرشان را آن شان، برادرشان و هم خوب اران یاز  ی کیرا از دست داده بودند.  کس یکردن ادن، ن

 و افسرده کرده بود.  نیبه شدت غمگ 

 

زده کرد. همه عقب رفتند و او  ها را وحشت آمد و آن  رون یب یرنگ  اهیجسم س  ،یاجا دور شده بودند که از پشتِ صخره از آن  یکم

 اش نهیدور کمر و سـ ی سبز یهاود. برهنه بود و تنها برگ که بدنش پر از زخم ب یزن بود، با چشمان رنگ   کی ایجلوتر آمد. گو 

زد. بدنش،   ی ناخودآگاه عوق نیکه سل ی و زشت بود. طور زیانگ ها انداخت. به شدت نفرت به آن  یبود. جلوتر آمد و نگاه دهیچیپ

 با لکنت و ترس گفت:  نسیبود. فا ی زشت و چرک  یهاپر از زخم   شیصورتش، سرش، همه جا

 

 خوار؟!ز... زخم -

 

 در تضاد بود، گفت:  لشیکه کامال با شکل و شما نیو دلنش بایز اریبس ی انداخت و با صدا سیبه آر یباز هم جلو آمد. نگاه زن

 

 زخم داره...  ه یآره اون  ن؟ یزخم دار هیشما -

 

 انداخت و گفت: داشت،  هامونیکهنه از جنگ با آبار یکه زخم  سیبه آر ینگاه یبیف
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 و زخم اون رو...   م یبرگرد شه ی. ممی. اون رو چال کردمیهم دار  گهید  یکی-

 

 را قطع کرد و گفت: ی بیحرف ف نش یدلنش ی با همان صدا زن

 

  یزخم ه یزخمِ  یبرا  شیپ ی قیداشتم که دقا  یخال ی جا هی زخم ندارم. من  ی نفر هم جا هی  ی دو نفر، بلکه برا ی اما من نه تنها برا-

 ها رو بخورم و درمان کنم. تا دوباره بتونم زخم  کشه ی طول م ماهک یاما  زهیری من م یهازخم  گه ید قه ی خرج کردم. چند دق

 

نشست.  ن یزم ی خورد و رو یانداخت. زن تکان نییشد و سرش را پا  د ینا ام دش یشده بود، ام دواریام شیپ ی قیکه دقا نسیفا

و بدن   ختند یها رزخم  ی! کم کم همه ختیری داشت م شیهابه او نگاه کردند. واقعا زخم  کرد و از حال رفت. همه متعجب یاسرفه 

  ی و مواجش تا رو  یبلند مشک یبود! موها بای ز یفرشته   کی ی شد. به هوش آمد و از جا بلند شد. او به راست انیدرخشان زن نما

را   اش ییبای ز  فشی سرخ و صورت ظر یهابنفش بود. لـب  ایآستر نیع  قای . رنگ چشمانش دقزدی بود و برق م دهیرس  شیساق پا

 زد و گفت:  ییبایکرده بود. لبخند ز شتریب

 

 خدانگهدار.-

 

 زمان گفتند:و آتنا متعجب و هم   نسیشد و پرواز کرد و دور شد! فا یتابشب زی ر یبه پروانه  لیناگهان تبد  و

 

 تاب؟شب-

 

  یفرشته همان حشره   نیو احتمال دادند ا دند یرا خاک کرده بودند، دو کس یکه ن ی به هم نگاه کردند و به سرعت به محل همه

و اوشن تند تند   دند یباشد. به محل رس  کس یخوار گفته، نکه زنِ زخم  یزخم نشست و آن  کسی قبر ن  یبوده که رو  یتابشب

 ! فی. به همان شکل کبود و ضعافتی دهیرا خواب کس یها را کنار زد و نبرف 
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. نفسش را از  د یکش  کسین یزده خی کرد و بغضش را قورت داد. جلو رفت و دست گرمش را به صورت   ینیاخم غمگ  نسیفا

. لبخند زد و رو به  د یند  یزخم یحالانداخت و با خوش  ینگاه کسین  ینه یرا کنار زد. به سـ کسی استرس حبس کرد و لباس ن

 گفت:  ه یبق

 

 شه؟ ینم داریا بپس چر-

 

 کرد و گفت:   کسیبه ن ینگاه اهورا

 

 نکرده...  ی چون مرده بوده درمان اثر د یشا-

 

 . سرش را تکان داد و گفت: ختیشد و اشک ر زان یآو نسیفا یهالـب

 

 ... یستین ی تو برادر خوب ،ی... بلند شو. من بازم برگشتم اما تو تنهام گذاشتگهیبلند شو د-

 

به عقب   یقدم  نسیفا  ی. همه حتد یو سرفه از خواب پر اد یبا فر کسی زد. ناگهان ن  کسیبه صورت ن یمحکم اریبس یلیس  سپس

و    د یها نگاه کرد. سپس به خود لرزبه آن رهیخ برد،ی که در شوک به سر م کس یکرد. ن ی غرش ترسناک های ت یاز  ی کیو  دند یپر

 گفت: 

 

 من رو زد؟   یک-
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ها سمت آن  زی کرد. به دنبال او آتنا ن  هیو بلند بلند گر  د ی. او را محکم در آغوش کشد یدو کسیبه خودش آمد و سمت ن نسیفا

 ها را از خود جدا کرد و گفت: به زحمت آن  کس یرا بـغل کرد. ن نسیو فا  کسیرفت و ن

 

و راحت بشم؟    رمیمن بم نیذاری که موقت حالم خوب بشه؟ چرا نم  نیبه خوردم داد ییخفه شدم. باز چه دارو د یاه... بس کن-

 دوباره اثر دارو که رفت درد بکشم؟  نیخوای م

 

 گفت: ع یرا کنار زد و پشت سر هم و سر کس یجلو رفت. لباس ن تفاوتی و ب د یکش  یپوف  ی بیبه هم نگاه کردند. ف همه

 

خوار وار فرستاد. زخم خزخم   یفرشته  ه یها آسمان ی . خدامیدفن کرد شی پ قه ی . ما تو رو چند دقیماهه که مُرد  کیاز  شتریتو ب -

 ! عی سر م،یبر د ی. حاال بایاکه زنده  میحال. خوش یتو رو درمان کرد. تو زنده شد 

 

 نگاه کرد و گفت:  ه یبا تعجب به بق  کسین

 

  قدرن یتو چرا ا  نس یچه خبره؟ من واقعا مرده بودم؟! فا جان یا ؟ یستیتو ادن ن نمیگنده و زشت از کجا اومدن؟ بب یهامون یم نیا-

 ؟ یزشت و الغر شد 

 

 دو رگه و ترسناک گفت: یجلو آمد و با صدا های ت یاز  یکی

 

 ...میفهمی ما زبون تو رو م -

 

 نگفت.  ی زیچشمانش از تعجب گرد شد و چ کسین
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 شده بود. ف یضع اریرا بلند کردند. او بس  کسیو اوشن ن اهورا

 

 ها به راه خود ادامه دادند.او را کول کرد و آن  های تیاز  ی کی  کس،یبر مخالفت ن عالوه 

 

 *** 

 

 ؟ ینیبی م ی زی ادن چ-

 

 ... ایدر-

 

 که؟ ینزد ایآ-

 

 سه روز... -

 

 ها؟پس شهر آمازون -
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 !ستی... نـ... نیچیه-

 

کرده و   یها خداحافظاز آن  های تیبود که  یبازگشتند. شب بود چند ساعت گران یاش با ادن را تمام کرد و آن دو نزد دمکالمه   یبیف

دور هم جمع شده   ، یکوه  یِبرف  یو حاال افراد گروه در دامنه  د یرس ی م انیکم کم کوهستان داشت به پا رای جدا شده بودند. ز

جان گرفته بود، جا کرد و   یکه حاال کم  کسیخودش را در آغوش ن نسی. فاشد ی هوا هم داشت کم م ی بودند. کم کم از سرما

 گفت: 

 

 دلم برات تنگ شده بود.   یل یبرادر خ-

 

قه و محبتش به خواهرش  و عال  آمد ی خوشش نم های لوس باز گونه نیزد و او را از خود جدا کرد. معموال از ا  یتنها لبخند  کسین

 کرد و گفت:  یاخم کسی به او زد اما ن ی . آتنا هم لبخند دادی نشان م ی گریرا جور د

 

 شما شد؟ بینص  یمن زنده شدم چ  ن؟یدست از محبت کردن به من بردار شه یم-

 

 گفت: دهانش را گرفت و    یخواست دهانش را باز کند و شروع به حرف زدن کند که رئا جلو  ی. کَمدند یخند  همه

 

 ...میکن فی داستان تعر  هی گذروندن وقت، هر کدوم  ی برا نیایب-

 

 : د یبگو جانیاز فرصت استفاده کند و با ه یبود تا کم ی حرف رئا کاف نیهم
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 ... گمیاول من... اول من م-

 

 به ماه کرد و گفت:  ینگاه ی به او گوش سپردند. کم یتفاوتی با ب همه

 

.  کردی ست اما خودش انکار مساحره  ه یاون  گفتنی . مردم مکردی م  یزندگ بای ز یروستا هی  یزن جوون تو  ه ی ش؛ یهزاران سال پ-

داخل   رهیاون زن م یخونه  یاز پنجره  یپسر جوون پنهون  ه ی روز  هی آروم بود.  ی لیو خ د یرس ی ها هم نمبه مورچه  یذاتا آزارش حت 

جادوگره. مردم   هی که اون واقعا  گه یبه همه م  رهیو م ده یانجام م ییجادو  ی اون داره کارا نهیبی و م   کنهی کاراش رو نگاه م   یو دزدک 

  مونیکه اعدامش کنن. پسر جوون پش  برنی و م  زننی و بدجور اون زن رو کتک م  زننی م ش یش رو آتدم خونش و خونه  انیم

  ی که چ یبه همه گفت که نی: من به خاطر اگهیم . زن بهش دهیمزن رو نجات  هی و دور از چشم بق رهیگی و عذاب وجدان م  شهیم

اتفاق برات   ن یکه ا ذارم ی م ی راه هی  یاالن من رو نجات داد  کهنیخاطر اتو گذاشتم اما به  یرو  ی دردناک ابد  ن ینفر هی  ید ید

و   یبش لیخوار تبد و خون  ی شوح ی شکل ممکن به موجود نیترکردم که هر بار ماه کامل بشه، به دردناک  نی. من تو رو نفرفتهین

و پسر حرف   ره ی. جادوگر از اون روستا م فتهیاتفاق برات نم نیا ،یازدواج نکن وقت چیگانت هم منتقل بشه اما اگه هبه نواده  نیا

 ... کنهی ها بعد ازدواج مو سال کنه ی جادوگر رو فراموش م

 

 داستان شدند. یکه غرق داستان شده بودند، متعجب منتظر ادامه  ه یداستانش رو متوقف کرد. بق یکم

 

 :د یکنجکاو پرس  نیسل

 

 خب بعدش؟-

 

 ادامه داد:  یکم

 

 ! م؟یاز کجا اومد  هانه یما گرگ نیکنی . فکر منیبفهم د ی ش رو خودتون باخب ادامه -
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 سکوت را شکست و گفت:  نیساکت شدند تا سل یلحظات ی برا همه

 

. با خودم فکر کردم  د یتابی به سرم م  می. همه جا گرم بود و آفتاب مستقدم یخشک از خواب پر یهاگرم بود. با سرفه  یلیجا خاون -

آب و علف    ی گرم و ب ی ابونیگرم شده؟ به خودم اومدم و به اطراف نگاه کردم. وسط ب قدرن یآخه چطور وسط زمستون همه جا ا

و راه   دم یرو د ییهاشدم. از دور خرابه  رهیها خقدم گذاشته بودم. به دور دست گانهیب یااره یس  ی رو  یاگه ید ی ایبودم. انگار تو دن

به   ید ی شد  یجه یکردم. سرگ   یگو توانم رو گرفت. سر درد گرفتم و احساس خفه   د ینشده امانم رو بر ه یافتادم. گرما چند ثان

حرکت کردم   ترع ی. سرسوزوند ی داغ شده بود و داشت دستم رو م  تاحساس سوزش تو انگشتم کردم. انگشترم به شد سراغم اومد. 

  یبود که مردم تو  ییهاهاش مثل لباس به خواب رفته بود. لباس  وارید  یه یسا یمو قرمز تو  ی. دختردمیرس  یاخرابه  واریو به د

کنم که چشمم به کوله    داریرو ب ن انتالنگو به تن داشتن. کنار دختر نشستم و خواستم او ابونیوسط ب ب یعج یشرفته یاون شهر پ

رفع شد.   میبود خوردم و تشنگ  یبطر  ه یآب تو  کمیکنار دختر افتاد. کوله رو آروم بلند کردم و به زحمت باز کردم.   یبیعج یپشت

بود   ی جورنیانداختم و از حال رفتم... ا یکوله پشت  یآوردم و تو انگشتر رو نداشت. اون رو از انگشتم در  یتحمل داغ  گهیانگشتم د

 کردم.   داش یپ یکوله پشت یکه انگشتر رو گم کردم و تو 

 

 گفت: ی جد  یل یشد و خ ره ی متعجب به انگشتر و کوله خ  یبیف

 

 ...انوس یاق یتو ندازمی آخرش خودت و انگشترت رو م نیسل-

 

 شده بود، گفت:  رهیها خکه به دور دست ی زد و در حال یلبخند  ای. آستردند یخند  همه

 

و    آوردی کتاب رو م   یبود. گاه یمیبود. کتاب حج ر یعالم معروف و پ هی کتاب  یسنده یداشت. نو  ییشگویکتاب پ  هی مادربزرگم -

بود که دو   یاوانه ید  یکه هاش داستان ملاز داستان ی کیدور داشت.  اریبس یهانده یاز آ یو جالب بیعج یها. داستانخوند ی ازش م

برسه اما بعد از مرگ پادشاه پسر بزرگ به تخت نشست و در   یتا پسر کوچکش به پادشاه اشتعالقه د ی لیپسر داشت. اون خ
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واقعه   نی. همسر پسر بزرگ از اشهیم نیو غمگ  ی عصب ار ی. ملکه بسد ی برادر کوچک به دست برادر بزرگ به قتل رس  ینبرد  یط

 .* کشهی بزرگ رو م رو ملکه با دادن زهر، همسر پس اره یدووم نم یشاد  نیاما ا شه یشاد م اریبس

 

 

 

 

 

 و پسرانش ارشک و کوروش کوچک. ی دوم، پادشاه هخامنش وش ی *داستان پروشات همسر دار

 

 کرده بود، به دهان انداخت و گفت:  دایکه معلوم نبود از کجا پ ی اهیگ یدانه  سیآر

 

 افتن؟ی هاش اتفاق من حاال واقعا داستا-

 

 فکر کرد و گفت:   یکم ایآستر

 

  قت یبه حق ی صورت یایجنگ بزرگ در  یی شگویپ نیو همچن امیری به تخت نشستن ملکه م یدرباره هاش ییشگویاز پ یکی-

 داشته باشه... قتی ها هم حقداستان  یه ی بود. پس امکانش هست بق وستهیپ

 

 ! فتادهی هنوز اتفاق ن هاییشگویپ ه ی چون بق شه ینابود نم ایدن  یعن ی نی: پس ااهورا

 

 به آسمان کرد و گفت: یباال انداخت و ادن نگاه یاشانه ایآستر
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 بـ... بچه بودم...  ی وقت-

 

 ها شده بود، ادامه داد: در آسمان   یزیحرفش را بزند. ادن که محو چ یبه رئا زد تا ادن ادامه  یگردنپس  یب یو ف د یکش  یپوف رئا

 

ها  از ستاره ی بود؛ مجمع یاگه ید یایجا دنشدم. اون  ره یو به آسمون خ دم یپشت بوم خواب یشب رو  هی فقط هفت سالم بود. -

. د یبه سمت اونا اومد و اونا رو از هم پاش  یاهیس  یشئ سنگ  کهنی بودن. تا ا بایز اریکرده بودن. بس جاد یرو ا ی اشکال مختلف

. کم کم خوابم برد.  شد ی م ترک ی شدم. انگار هر لحظه اون سنگ به من نزد ره یبه آسمون خ باره پتو رفتم اما بعد دو ر یو ز دمیترس 

هفته بعد    ک یحرف من رو باور نکرد. حدود  ی گفتم اما کس  هی شده، به بق کیبه من نزد شبیاز د  شیسنگ ب  دم ید ی صبح وقت

  یفرمانده  کردند ی ادعا م ره یافتاده. چون ساکنان جز اقاتف یصورت یا یدر در  یکه جنگ بزرگ  مید ی اتفاق افتاد و بعد شن یازلزله 

  یزی که اون سنگ از آسمون افتاده اما چ دونستمی شده. من م یرو به سمت اونا پرتاب کرده و باعث خسارات ی سنگ  یکشور صورت

 نداشتم. یرس بچه بودم و به قصر هم دست یل ینگفتم. خب خ

 

 به ادن کرد و گفت:  یانگاه کنجکاوانه  اوشن

 

 ؟ یتو چرا بدون لکنت حرف زد -

 

 که تازه متوجه حرف زدن بدون نقصش شده بود با ذوق گفت:   ادن

 

 مـ... مـ... من...-

 

 و گفت: د یکش یقیلکنتش کالفه شد و نفس عم از
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 . شهی... مـ... میجورن یوقتا... ا  یبعض-

 

 زد و گفت:  ی لبخند  نیسل

 

  لی. کوب اوازدی بود که با لکنت حرف م ی کس نیو اول  کرد ی م یزندگ  شیداستان جدم کوب افتادم. اون صدها سال پ ادی-

لکنت از مرگ نجاتش داد،   نیا ی روز وقت ه یداشت. اما  ینییشده و اعتماد به نفس پا ریگلکنت گوشه  نیخاطر ابه  شیزندگ

شد   یمرد برخورد کرد. کوب عصبان ه یکه محکم به  گذشتی شهر م  یاهچه روز داشت از کوچه پس کو ه یسرنوشتش عوض شد. 

 گفت:  د یبزنه و با لکنت شد  یو خواست حرف 

 

 احـ... احـ...-

 

 سرباز جلو اومد و رو به اون مرد گفت:  هی  کهن ی. تا اتونستی نم تیخاطر عصبانحرفش رو کامل بزنه اما به  خواستی م  اون

 

 ...نی د یکه ند  بیپادشاهِ من، آس -

 

 حرفش رو کامال عوض کرد و گفت:  ه، ی بود اون مرد ک دهیکه تازه فهم  کوب

 

 حاضرم سـ... سرورم...  یگذاردر خد... خدمت -
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  شیو زندگ برهی اون رو به قصر م  و  ادی پادشاه از حرف زدن کوب خوشش م ؟ی بگه احمق مگه کور خواستی اون در واقع م اما

 . شهیعوض م 

 

نقص در حرف زدن را نداشت، آن زمان اعدام شده و حاال   نیاگر ا د یآورده بود. شا ی کوب شانس بزرگ  ی. به راستدند یخند  همه

باعث  و  تی را مانع موفق شانیهاخودشان را دوست بدارند و نقص  رند یبگ  اد یمردم   یهم وجود نداشت. کاش همه  نیسل یحت

 ندانند. ی ریگگوشه 

 

 کرد و کم کم همه به خواب رفتند.  فیتعر   یشب هر کَس داستان آن

 

 *** 

 

  د یدی ادن هم فقط آب م ی ها* نبود. حتآمازون ن یاز سرزم یفقط آب بود و خبر  کرد ی شدند. تا چشم کار م کی نزد ایساحل در  به

که   شد ینم  ده ید ی اما واقعا در شد ی شبِ روز موعود بود و درها باز م  مهیاز درختان نخل بود. ن  یطوالن ی و بعد از آن تنها جنگل

  ی زمان یها گذاشته باشد. متن دفتر براآن  ی برا یانشانه  نوس یسل د ی دفتر را باز کرد و ورق زد شا  امنتظر باز شدنش باشند. آتن

 نوشته نشده بود. آتنا کالفه دفتر را بست و گفت: ی زیاز آن چ باشند و قبل  دهیها رس آمازون  ن یمناسب بود که به سرزم

 

 . میبزن ایکه به در میندار  یق یقا ای ی کشت  یما حت-

 

 

 

 

 



 بقا مرگ دوباره 

392 
 

 کلمات:  تلفظ 

 

Koub 

 

 

 

 

 

 ها*آمازون 

 

Amazons 

 

 .دادند ی را به جمع خود راه نم  یمرد چ یجو که هاز زنان شجاع جنگ یاله یقب نام

 

 انداخت و گفت:  ایبه در ی سنگ  یبیف

 

 باز بشن. یدوباره ک  ستیاگه درها باز و بسته بشن معلوم ن-

 

زمان   نوس یچون سل موننی باز م  ی. حتما مدتشنیبسته م یاما نگفتن ک  شنیگفتن تو ماه دوم گرم درها باز م های تی: ایآستر

 نکرد.  نیها معآمازون  نیبه سرزم دن یرس  یرو برا  یق یدق
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شد. ادن که   یعصب د یرس ی به ذهنش نم ی زیچ که ن یبه دور دست انداخت و از ا یجا بلند شد. نگاه سر تکان داد و از یبیف

انداخت. سپس   ایطرف درآن  یهابه نخل   یجمع کرد و نگاه یی ها را با کش موبلندتر شده بودند. آن  اش یمشک  اریفر بس یموها

  بایز یهانیکه مانند سرزم  ی . اجسام درخشان و گوناگونشد ی نم یتکرار ش یبرا وقتچ یرا به آسمان دوخت. ه اش یچشمان مشک

آرس پسر   ی ها بود. صحابدر آسمان زیچ  نیباتریبه نظر او ز کردند، ینظر ادن را جلب م  شه یمختلف که هم یهای بودند. صحاب

 یازه یسپرِ گرد که مدام ن خود وبا کاله   ود برهنه ب یآرس به شکل مرد  یها در آسمان ظاهر شده بود. صحابزئوس بعد از مدت

  گشتی و سپس به دست او بازم  کردی برخورد م  یآسمان یآرس به سنگ   یزه ین شه یکرد. هم زتر ی . ادن چشمانش را تکردی پرتاب م

را به   ش . ناخودآگاه ادن افکارگشتی به دست آرس برم یو بعد از لحظات شد ی و سپس محو م  کردی م ی را ط ی ریمس بارنیاما ا

 نسبتاً بلند گفت:  یزبان آورد و با صدا

 

 شه؟ یم  یآ... آرس مخف یزه یچـ... چرا ن-

 

 :د یبا تعجب پرس  ایآستر

 

 اون برگشته؟  مش؟ینیبی آرسه؟ چرا ما نم یآرس؟ منظورت صحاب-

 

 . نشین یبب نیتونی جلوش رو گرفته شما نم ی ادی: ابرِ زادن

 

 هاست.آرس اجداد آمازون  گنی: مایآستر

 

 ! ده؟ یداره راه رو نشون م  یعنی: نیسل

 

 ها بکش.شن  یرو رو  زه ی ن ری: ادن مسایآستر
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به   ینگاه یبی. ف د یها کششن  یرا رو  شد یکه محو م  ییتا جا زهین ریبد بود اما مس اریبس اش ینقاش  کهن یرا کرد. با ا کارن یهم ادن

 انداخت و گفت: ایدر

 

 ره؟ ی م ایبه سمت شمال در-

 

 . شهینقطه محو م نی: در واقع شمالِ شرق و در اایآستر

 

 وارد آب شد و گفت: اهورا

 

 باشه. ایدر ریها زآمازون  نیسرزم د یشا کنم یجا شنا مشب نمونده، من تا اون  مه یتا ن  یزیچ-

 

پنهان شد. همه   هاده یرا جلو رفت و بعد ناگهان از د  یر یرد. مسرا جمع کرد و شروع به شنا ک  اش یی بلند طال ی موها اهورا

از اهورا نشد. همه   یر یخ گریبه صدا در آمد و د یابعد صاعقه  ه یاز او نبود. تنها چند ثان ی زده اهورا را صدا کردند اما خبروحشت

بهتر شده   یلی که حاال حالش خ کسی! ندانستی نم  یافتاده بود و اهورا کجا رفته بود، کس ی اتفاق چهمتعجب به هم نگاه کردند. 

 بود، جلو رفت و گفت: 

 

 . می ریدنبالش هر جا اون رفته ما هم م  میبهتره ما هم بر-

 

 ... گهید یهای و بعض یستی: اما تو که شنا بلد ن یبیف

 



 بقا مرگ دوباره 

395 
 

 . میشیغرق م کهی تار ایترسناکه در ی لی: خآتنا

 

 و گفت:   د یکش ی فپو کسین

 

 ن؟یمنتظر بمون نیخوای م  ی. تا کمیرس یجا مجا نداره. با کمک هم به اون تا اون  ی ادیعمق ز-

 

  خورد؛ی م ا یبه کف در شانینداشت و پاها یاد یشد. عمق ز خیشان س سرد بود و مو به تن همه یلیآرام قدم به آب نهادند. خ همه

به   ایها دست داد. گوآن  یبه همه  یشدند. احساس خاص ترک یها به آن نقطه نزدشد و آن  شتریجلوتر عمق ب  ی البته فعال! کم

  واره یاز د ادی. با شدت ز د یها را بلعآن  ینامرئ یواره یزده شد و د ایدر یرو  یاکه صاعقه   د یکشن ی. طولشدند ی م ده یسمت جلو کش

داشتند غرق   هاشانی ظهر بود. بعض ک ینزد ایداشت. هوا روشن بود گو یاد یز اریعبور کردند و درون آب پرتاب شدند که عمق بس

ها که شنا بلند بودند به نا بلدها کمک کردند تا به صخره  . آن دادی ها عالمت مبود و به آن  دهیچسب یا. اهورا به صخره شدند ی م

 گفت:  یگو از آن باال رفتند. اهورا با کالفه  دند یرس 

 

 !ن؟ی زدی چُرت م نیساعته منتظرم. داشت ه ی  ن؟یکرد ر یچرا د-

 

 به اطراف انداخت و گفت:  ینگاه یبیف

 

 داد نزن.  سیه-

 

هوا   سبز بود و  یزارهاصخره همه جا چمن  ی. باالشد ی م دهیها شنبه صخره  ایبرخورد موج در یجا ساکت بود و فقط صدا همه

و پشت   دند یرس  یابعد به درختان تنومنِد پراکنده  یقی شان را از تن درآوردند و راه افتادند. دقاگرم یهابود. لباس  ی کامال بهار

 بودند. ن یشد که در حال تمر دهیجا دجو آن از زنان جنگ  یمیشدند. ارتش عظ  یها مخفآن
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شکل به   یهالل زیت یهاسوار اسب بودند و سالح  یارنگ بود. عده  نیه همب زین شانسوان یبه تن داشتند و گ یرنگ   ییطال یهازره 

و   یاقهوه  نِی رو با زره آهن با یز یبه دست داشتند. زن ریهم شمش یاو کمان بودند و عده ر یمشغول کار با ت یادست داشتند. عده 

ها بود.  آمازون یملکه  تا،یپول یجا عبور کرد و همه به او احترام گذاشتند. احتماال او هاسب از آن  بر رنگ درخشان سوار  ییطال

 آرام به آتنا اشاره کرد و آتنا دفتر را باز کرد و آرام شروع به خواندن کرد:  یبیف

 

کار را به او   یو ادامه  د یده  ل یتحو تا یپولی. نامه را به هد یها هستآمازون  ی بایز ن یدرود بر فرزندان آتالزد؛ اکنون در سرزم-

جا زنان هستند  افرادِ آن  ی. همه د یدخالت نکن  یجا در کار . آن د یها سالح بخواهو از آن   د یاستراحت کن یکم  د یتوانی. مد یبسپار

  اریها بسکه آن  د یآماده شو ودا یجنگ با مردم سا ینشوند. خوب برا  نیها خشمگ تا آمازون   د یکن تی لطفا رعا زم یپس؛ پسران عز

 ها نگهدار شما باشد.آسمان یخدا د،یمند باش مند هستند. شاد و قدرتقدرت

 

 و گفت: د یکش  یق ینفس عم یکَم

 

 م؟ یپس بر-

 

 و گفت:  د یرا کش ی دست کم  یبیف

 

 تو دهنت رو ببند. رئا تو برو...-

 

 انداخت و گفت:  ی بیبه ف ینگاه رئا

 

 م؟طعمه بش نیخوای من؟ م ؟یچ-



 بقا مرگ دوباره 

397 
 

 

 . میایکن تا ما ب ینیبرو مقدمه چ ی هست یباز ماهرتو زبون  ،ی احمق یل ی: خیبیف

 

  شانیهازه یزنان ن  د،یبگو ی خواست سخن کهن یشد و به محض ا ک یها نزدها رفت. آرام به آن ناچار از جا بلند شد و به طرف آن  رئا

هم به دنبال او حرکت   هی ناچار از جا بلند شد و بق ی بیو به هم نگاه کردند. ف دند ید  ریرا به طرف او گرفتند. گروه از دور رئا را اس 

بود. افراد   تایپولینکرده بود، ه میکه تعظ ی کردند. تنها کس  میها را عقب گرفتند و تعظها سالح آن  دن یبا د هاکردند. آمازون 

 رسا گفت:  یبا اسب جلو آمد و با صدا تایپولینگاه کردند. هها متعجب به آن 

 

 درود بر شاهزاده اوشن وارث خاندان هرشار!-

 

 گفت:  یپاچگ قرار نگرفته بود، با دست تیموقع  نیشدند و اوشن که تا به حال در ا ره یبه اوشن خ گروه 

 

 !تایپولیدرود... درود بر ملکه ه-

 

 

 

 

 

 کلمات:  تلفظ 

 

Hippolyta 
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Sayouda 

 

به او زد.   یکرد و لبخند  زنقش یر  یبه آتنا یبا چشمان سبزش نگاه تای پولیداد. ه  تایپولیسبز را به دست ه یجلو رفت و نامه  آتنا

 نامه را باز کرد و آن را خواند: 

 

هاست. . پسرم اوشن هم همراه آن ند یآی افرادم به سمت تو م ز،ی عز یدلتنگ تو هستم. ملکه  تا؛یپولیملکه ه زم یدرود بر خواهر عز-

لطفا به   زی عز ی تایپولیواقعه در تالش هستند. ه  نیاز ا ی ریجلوگ  یاست. افراد من برا شیدر پ یاکه چه حادثه  ی دانیحتما م

. د یها بگذارآن  ار یدر اخت  یو لشکر  د یها کمک کنبه آن  وداهایجنگ با سا ی و در صورت امکان برا د یها جا و غذا و سالح بدهآن

  یجبران خواهم کرد. خدا د، یلطف را در حق مردم بکن نیاما ا د یشما نخواهد رس  ن یبه سرزم یگزند  ن یزم ی که با نابود دانمی م

 از آتالزد.  امیری ها نگهدار شما باد. ملکه مآسمان

 

به افرادش داد. چهار نفر از افراد به طرف گروه رفتند و   یرنگش گذاشت و عالمت  د یاسب سف ن یز یرو  ی فی نامه را در ک تایپولیه

بود. از   ینسبتا بزرگ  یشد. قصر سنگ  داریپد  یرنگ  یاقصر بزرگ قهوه  ،یاکردند. از پس صخره  ییها را به طرف قصر راهنماآن

  ی ها روبه دنبال آن تایل پویقدم نهادند و وارد کاخ ملکه شدند. ه یرنگ  یافرش مخمل قهوه  ی دروازه قصر داخل شدند و بر رو

 رنگش نشست و گفت:  اهیس  نِ یتخت پوالد

 

  ی جنگ  یسربازانم رو با شما بفرستم. ما برا تونمی اما نم  دمی شما قرار م اریدر اخت  نیکه بخوا ی زیدرود بر شما. دوستان من هر چ-

سالح و آذوقه   یه شما بدم اما هر چب ی لشکر تونمی و من نم  میخودمون در حال آماده شدن هست ی ایبا زئوس در دن یاحتمال

 به شما خواهم داد.  نیبخوا

 

هم   بارنی ها مبارزه کردند، اکه در راه با آن   یمانند تمام موجودات  کردند ی نداشتند و فکر م  وداهایاز سا یتصور   چیگروه ه  افراد

 به استراحت پرداختند. ی زود موافقت کردند و در اتاق یلیها آسان است؛ پس خشکستِ آن
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 *** 

 

داده بود تا هر وقت که بخواهد    یبه کم ی گردنبند  تایپول یها در حال آماده شدن بود. هآن  یهاگذشته بود. سالح  یاهفته  کی

 شده بود. وقت بود که ساخته   یل یهم خ ایآستر یهاگرگ کامل شود. سوزن   کیبه  لی لمس آن تبد   کیراحت و با  

 

 بود.  ی. مکان سرسبز و پر از آرامشرفتند ی م  شیزنان پگشتِ آن محل قدم  یبرا  افراد

 

ها زنان مهربان و  . آمازون دادی به گروه م  ی احساس خوب یرز صورت  یهاخوش گل  یبو  نیجا و همچنآن  ی مطبوع و بهار یهوا

  نیباعث شده بود که سل نیگرفته بود و ا ادی را  ی هالل یهاها کار با سالح از آن  یکیبودند. اوشن از  یو مغرور   ینواز اما جد مهمان

  شهیبود اما اوشن هم بایز ار یبس دادی که به اوشن آموزش م ی. دختر داشتی نگه م ی حسش را مخف ن یحسادت کند اما ا یکم

 .دانستند ی همه م گریا دام گفتند ی نم یشان به هم سخن آن دو از احساس  وقتچیبود. ه  ن یفقط حواسش به سل

 

 با ذوق گفت:  سی. آرشد یجا خارج م از آن  یسرد اریبس ی که هوا دند یصخره رس  یرو  یارفتند و به حفره  جلوتر

 

 ست؟ یفوخائو ن یاون غارِ تو -

 

که   د یدی . او خودشان را م د یدی م اش یبود که در زندگ یاصحنه  نیتربی عج د یداخل حفره انداخت. شا  یجلو رفت و نگاه اهورا

. همه آن صحنه را نگاه کردند و  فتادیرا در حفره انداخت اما محو شد و داخل غار ن ی . سنگ کوچکزدند ی حرف م  های تیداشتند با 

  کرد، ی را که همه جا با خود حمل م بهی غر ی کوله پشت  نیبود. سل یدسته جمع  ی ایرو کی ه ی. شبدشان باز مانده بورسماً دهان

 م گرفت و گفت: محک

 

 ! آورهرتیح-
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 و گفت:  د یدست او کوب یمحکم رو   یبی دستش را وارد حفره کرد و ف رئا

 

 . میبر نیاینکن... ب-

 

ها آمازون  نیگفت سرزم  شودی . مستادند یها اآمازون  یدنیو د  یحرکات رزم یحرکت کردند و به تماشا یگر یبه سمت د همه

به   یها آرامشآن  یجا براآن  یپراکنده! هوا  ی بایز یهارنگ و گل  اهیس  یهاسرسبز با صخره  ینسبتا کوچک بود. مکان یاره یجز

 یهالرزه ن یقرمز رنگ و زم یهااز رگه  یجا اثر. آن کردند ی م یاحساس خوب هایخستگ  نیارمغان آورده بود که بعد از تمام ا

  یو صدا  دادی را م اهانیها و گعطر گل  یجا بورنگ! همه  د یسف یاپنبه  یبا ابرها بود یکوچک و بزرگ نبود. آسمان کامال آب 

را شروع   شیهاطنت یحالش کامال خوب شده بود، ش  الکه حا  نسیآورده بود. فا د یرا پد  ی نوازدل  یق ی ها موس آمازون  یرزنیشمش

ها با کرد. معلم آن   میو کمان از دور زد و تعظ ر یآماده کرده بودند، با ت یاز نوجوانان آمازون  یکیآموزش به   یرا که برا  یکرد. هدف 

 زد و سرش را تکان داد.  ینگاه کرد و بعد لبخند  ر یتعجب به مبدا ت

 

 

 

 

 

را به دست گرفت و با دقت نگاه کرد.   بایرنگ ز  د یاو نشست. اوشن کبوتر سف یشانه  ی از دور به سمت اوشن آمد و رو یکبوتر 

 جدا کرد و گفت:  شیرا از پاها یتکه کاغذ 

 

 رسان قصره؟! کبوتر نامه -
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 دور اوشن جمع شدند. اوشن کبوتر را به دست اهورا داد و نامه را باز کرد:  گروه 

 

که    یبد  یبابت کارها زمی . اوشن عزد یکامل به سر ببر ی در سالمت یتان خوب باشد و همگ حال  دوارمیدرود بر سربازان آتالزد. ام-

شان حال  یکه نزد من فرستاد یا. دلتنگ تو هستم. خانواده یها هستمتاسفم اما خوشحالم که در حال جبران آن   یانجام داد 

  یدر مناطق مختلف جهان انجام دادم و برا   یماتیتو را گرفتم. تقس غامیو پ د یدست من رس   بهتو  یخوب است نگران نباش. نامه 

مشکالت و   ات،یفقر، فساد، جنا ها،یماریبه ب یدگ یرس  یعالم را به طور کامل برا  ی انتخاب کردم. افراد قیال یاهر قسمت فرمانده 

در   ی چه اتفاق دانمی بر شما. نم نیآفر د ی رفت شیکه خوب پ گفت  نوس ی. سلکنمی فرش شما را دنبال م  ی قرار دادم. بر رو رهیغ

ها نگهدار شما باشد و آسمان ی . خداکنمی آرزو م مانن یخودمان و زم ی خوش برا یانیاما هر چه که باشد پا افتد ی ما م  ی آخر برا

 از آتالزد.  ام یری. ملکه مدارید د یبه ام

 

 کردند.  نی شان اوشن را تحسهم با نگاه  گرانیزد. د  یگفت و لبخند   یلـب خدا را شکر ر یز آتنا

 

 *** 

 

اش را نوازش  و پوست سبزه   خوردیکه به صورتش م   یخنک میچشم دوخته بود. نس ایبه درصخره نشسته بود و  یباال نیسل

را بغل کرد. از جا   بهیغر یو کوله پشت د یکش  یقی ببندد و سپس باز کند. نفس عم ی لحظات ی را برا شیهاباعث شد چشم  کرد،ی م

ها  . به طرف آن دادند ی حلقه زدند و به سخنانش گوش م تایپولیبه دور ملکه ه که د یبلند شد و به عقب برگشت. دوستانش را د

 کرد و گفت:  زیچشمانش را ر ای. آستر ستادیرفت و کنارشان ا

 

 رو کردن؟  کارنیچرا ا-

 

 ا؟ ی: کنیسل

 



 بقا مرگ دوباره 

402 
 

 ...وداهایسا-

 

 تا زد و گفت: لباسش را  نیآست اهورا

 

 هستن؟  یاونا چه شکل-

 

 

 

 

 

 ها انداخت و گفت: آن  یبه همه  یی با چشمان سبز رنگش نگاه گذرا تایپولیه

 

جا رو غارت کردن و تمام منابع  به پارژِن حمله کردن. اون  شیها پ. اونا سالکننی م  یزندگ  ودایکشور سا ی تو  وداهایاونا آدمن! سا-

  ار یپرواز کنه. اونا قوم بس ودایسا ن یسرزم یباال شد ی کردن چون هما حاضر نم  ریجا اس . اونا هما رو هم اون دنیشون رو دزدو ثروت 

  د ی. به نظر من که بانیعبور کن و یاز ارتش سا د یرفتن به پارژن با یدارن. شما برا  یمند قدرت  اریبس یجوهاهستن و جنگ  یوحش

 . نیها مبارزه کنبا اون ییبه تنها نیتونیوگرنه شما نم ن یعبور کن انه یمخف

 

 را عقب برد و گفت:  شیموها  یبیف

 

 . نیخب شما کمک کن-
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 فکر کرد و گفت: یکم  تایپولیه

 

 متاسفم... -

 

 را تماشا کرد و گفت: تا یپولیرفتن ه سیزانش رفت. آراز جا بلند شد و به سمت سربا سپس

 

 خوشگله مگه نه؟ -

 

 ؟ یکرد   یچروندوباره شروع به چشم  سی: آریبیف

 

 کرد و گفت:   تایپولیبه افراد ه  ینگاه ای. آستردند یخند  همه

 

 ندارم.  وداهای نسبت به سا یاحساس خوب-

 

 . مید یتر جنگ ناکوحشت  یزای چ ی: ما با کلاهورا

 

 .ستیها نتر از انسانترسناک   زیچ چی: هایآستر

 

 .میریآخرش که قراره بم الیخی : برئا
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 کالفه چشمانش را در حدقه چرخاند و گفت:   یبیف

 

 .یهست یمنف   ی. تو فقط انرژ یریقبل از همه تو بم دوارم یرئا ام-

 

 کرد و شروع به حرف زدن کرد:   دایصحبت کردن پ یبرا یاکه تمام مدت ساکت بود، انگار سوژه  یکَم

 

بد   گفت ی . خواهرم بهم مآوردمیم یچرا؟ چون من بدشانس نیدونی . میدار  ی منف ی تو انرژ گفت یبهم م  شهیاوه! برادرِ من هم-

 طالع خب حقم داشتن راستش من... 

 

 .زدی خودش حرف م یچنان داشت برا حرکت کردند و او هم  یاو توجه نکرد و هر کدام به طرف  یهاحرف  یبه ادامه  یکس

 

 *** 

 

  گرفته بود که ادی های تازگ  نی. سلکردند ی م ن یرا برداشته و تمر شانیهاجا بودند. هر کدام سالح بود که آن   یآخر  یروزها

  دهیآموزش د  یساخت و اوشن از هر سالح کم  غی ت ی ادیتعداد ز ایپرتاب کند. آستر ی را به صورت بمب کوچک یاتشعشعات نقره 

 بود. 
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 کلمات:  تلفظ 

 

Parjhen 

 

Sayo 

 

  تایپولیها، ملکه هاز خودشان دفاع کند. روز آخر حضور آن  ازیآموزش دفاع داده بودند تا در صورت ن  یبه آتنا و ادن هم کم هاآن

آماده   شانیبرا ی خوش طعم یهایدنیو نوش  شد ی ها زده م آن  ی برا ینوازگوش  یق یداده بود. موس  بی ها ترتآن  یبرا  یشام مفصل 

از   یبیار دهنده شده بود. فآز شانیعیرطبیغ یهاخنده  یکرده بودند و صدا ی رواده یآن ز دنینوش   رشده بود که ظاهرا پسرها د 

بام رفت و   یباال اش ی شگ یبعد طبق عادت هم ی. ادن کمد یو زودتر از همه به اتاق رفت و خواب د یکش  یسر و صدا کالفه شد. پوف

زار چمن  یو اوشن که رو   نیجا نمانده بود. سلآن  ی کس گر ید و شد ی آسمان شب به خواب رفت. کم کم سالن داشت خلوت م ریز

سر به سر برادرش گذاشت، سراغ اهورا   یکاف  یبه اندازه  که ن یبعد از ا نسیشان برد. فاجا کنار هم خواب گرم صحبت بودند، همان 

  نسیو دست او را گرفته بود. فا  هنشست یی بایبود که اهورا کنار دختر ز ده یاو د را ی. زردیرفت تا هر طور شده انتقامش را بگ 

کرده    یو او را عصب شد ی اهورا م دنیمانع خواب شیهای آن را نشان دهد؛ پس با پرحرف  دادی ما غرورش اجازه نمحسادت کرده بود ا 

  شه یهمکوچک و گرم به خواب رفته بود. آتنا که   اریبس یدر اتاق   یتخت  یرو  یی به تنها کسیاز قصر، ن  ی خلوت یبود. اما در گوشه 

سر   یباال یتر است، به آراماز او بزرگ  یلیخ  کس یکه ن کرد ی زد را مگوش  نیود اهم به خ شه یو هم کردی م  کسیبه ن ی ادیتوجه ز

کمتر از او زجر    ی ول  نسیفا یرفت نه به اندازه  ایاو از دن ی بود و وقت ماری ب کسیکه ن  یاو را تماشا کرد. تمام مدت  یاو رفت و چهره 

از خود   شهیاحساساتش را نشان دهد. هم توانستی بود و نم ی خجالت یل ی. خختیری اشک م انه یمخف یگاه  یحت  اوبود.  دهینکش

به   یممکن است! نگاه ر یغ نیکه نه ا  زدیم  اد یدارد؟ اما بعد در دلش بر سر خودش فر  کسینسبت به ن یاو احساس  ایآ د یپرس ی م

زد و خواست    یآورد. لبخند  اد یاو را به  یانداخت و چشمان آب  اش کنده پرا یهاومک و کک   کسین یآفتاب سوخته   یپوست گندم

از   گرفت، ی و مچ او را م د یپری از خواب م کسین که ن یقبل از ا د ی. باد یرا نوازش کند اما دستش را عقب کش اش ی بلند مشک یموها

  همهن یچند سالش بود که ا کسین مگرانداخت.   کسین یهااطراف چشم  یهان یبه چ ی! نگاهآمد ی . اما دلش نمرفتی جا مآن

 .د یرس ی به نظر م هان یاز ا شتریو دو سال داشت اما ب  یشکسته شده بود؟ خوب فکر کرد فقط س 

 

جا را خواست آن  که ن یشد و به محض ا  رهیبه او خ یاه یگذاشت. ثان کس ین ی موها ی پر مهر رو یاو بوسـه  د یکش  یق یعم نفس

 چشمانش را باز کرد و مچ دست آتنا را محکم گرفت.  کسیترک کند، ن
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 و گفت: د یرا به طرف خود کش او

 

 چندبار بهت گفتم به من زل نزن بچه؟ هان؟ -

 

متعجب از رفتار   کسی. نختیهق کنان اشک رانداخت و هق  نیی شد سپس سرش را پا رهیخ  کسیابتدا در چشمان ن آتنا

 او، دست آتنا را رها کرد و گفت:  یگانه بچه 

 

 نکن اه...  ه ی نگفتم بچه گر ی زی. من که چد یخوب باشه ببخش یلیخ-

 

را نوازش کرد و   اش ی بلند بلوط یرا گرفت. موها ش یجلو کسیبرود که ن رونیجا برا پاک کرد و خواست از آن  شیهااشک آتنا

 گفت: 

 

 ؟ یداشت ی . با من کارخوامی باشه معذرت م-

 

 و گفت:  د یکش  یاش نشده، نفس راحتمتوجه بوسـه  کس ین کهن یوشحال از اخ آتنا

 

 ... بردی نه فقط خوابم نم-

 

 را گرفت و آرام گفت: کس یدستان ن سپس
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 ناراحت بودم...  یلیمن خ ی بود ض یشما مر ی وقت-

 

 و گفت:   د یاو را در آغوش کش کسین

 

 حاال که حالم خوبه... -

 

 داد و آتنا را از خود جدا کرد و گفت:   یبیدر دلش به خود نه کسیزد. ن  یآغوشش را پاسخ داد و لبخند  ز ین آتنا

 

 حاال برو بخواب... برو. -

 

  واریزود به خواب رفت. آتنا که تمام مدت پشت د ی لیو خ  د یتخت دراز کش  یرو  کسیرفت. ن  رون یتکان داد و از اتاق ب  ی سر آتنا

که   دانستی . او مد یدراز کش کسیتخت کنار ن ی به خواب برود سپس وارد اتاق شد و رو کسیشده بود، منتظر ماند تا ن ی مخف

 نداد و کم کم به خواب رفت.  یتیخواهد شد اما اهم ی صبانع ند،یاو را کنارش بب کسین ی صبح وقت

 

 *** 

 

  کیشد. سرش به شدت درد داشت. مزه بِد خون را در دهانش حس کرد و نزد داریاز خواب ب د یکه به گوشش رس  ییاسر و صد  با

به اطراف انداخت. چشمانش همه جا را تار   یاز جا برخاست و نگاه  ی است. به سخت داری. حاال مطمئن شد که ب اوردیبود باال ب

 زد:   ادی. فرد یدی م

 

 ن؟یی ... پسرا... دخترا... کجایه-
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  ادی! ناخودآگاه در دل فرزدی م  ادیآب فر ری شده باشد. انگار ز پ یکامال ک شیها. انگار که گوش د یشنی خودش را نم یصدا خودش 

 زد: 

 

 مادر... کمکم کن...-

 

. سرش داشت منفجر  د دنیسوت کش شیهاها کنار او به خواب نرفته بود؟ گوش چمن ی رو شبی بود؟ مگر د جان یچرا ا اصال

را بشنود. تمام تالشش   شیبلکه مادرش صدا زدی م  ادیفر د ی. باخواستی! او بچه نبود اما مادرش را م خواستی . مادرش را مشد ی م

 داد: رونیرا ب شیرا کرد و صدا

 

 مـــادر...!-

 

 نام او را صدا کرد:  یزن

 

 پسرم اوشن...  زمیعز-

 

 مادر! -

 

 اوشن!-

 

 مادر کمکم کن...-
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 اوشن...-

 

 . دستان اوشن را گرفت و گفت:د یکش  ینفس راحت نی. سلد یخورد، از خواب پر  نیکه از سل  ینه چندان محکم یلیس  با

 

 ؟ ید یدی کابوس م  ی چقدر صدات کردم؟ داشت ی دونی م-

 

  یخود را از رو  یخته یو بهم ر  دهیبلند ژول  یانداخت. موها نیبه سل یخون شده بود، نگاه یکه مانند کاسه یبا چشمان اوشن

 صورتش کنار زد و گفت: 

 

 ؟ یکن دارم یبهت اجازه داد ب ی . کنمیمن اون رو بب یتو نذاشت اومد ی مادرم داشت م -

 

باال انداخت و به   یامتعجب به رفتن اوشن نگاه کرد. شانه  نیرفت. سل  یگریبلند شد و تلوتلو خوران به سمت د نیزم  یاز رو  و

خود بودند و هر کَس سالحش را   لیو دور هم جمع شده بودند. هر کدام سرگرم جمع کردن وسا  داریطرف قصر رفت. همه ب

  دایاوشن را پبه اطراف انداخت و  یکرد. نگاه ی برداشت و در لباسش مخف ی کوچک ز یت ی چاقو لیوسا  نیاز ب نی. سلداشتی برم

 شد. یتکان داد و سرگرم کار  ی نکرد. سر

 

جا را  تمام آرامش آن  د یها بودند و حاال باآمازون  نیبود که در سرزم یارفتن شده بودند. سه هفته  یها آماده ظهر بود. آن  کینزد

 .شد ی . هوا کم کم داشت گرم مرفتند ی و م  کردند ی رها م

 

  تایپولیکردن ه  یراض ی ها براراه تا مقصد بود. تالش آن   یماه ک ی داشتند و بعد از آن وداهایسا انیتا خط سپاه ی ادیراه ز هاآن

عبور کرده و دروازه را   ایها داد تا از دربه آن  یکمک بروند. لنج کوچک ی اجازه نداد که سربازانش برا تایپولیبود و ه جه ینتیب
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ها لنج را به حرکت  اوشن به آن  وستنیو سربازانش، سوار بر لنج شدند و پس از پ تایپولیبا ه یطوالن  یداحافظبگذرانند. بعد از خ

 راه بود. یتا دروازه نامرئ  یساعت کی تایپولیه یدر آوردند. طبق گفته 

 

 فت:سار از رفتارش با بغض گ نشست و شرم  نیکنار سل اوشن

 

 مادرم تنگ بشه.  یدلم برا  قدرن یا یروز کردم ی فکر نم وقتچ یگذاشته بود. ه ر یمن تاث ی. اون خواب رو خوامی من معذرت م-

 

 رنگ لنج دوخت و گفت:  یاو قهوه  یچشمانش را به کف چوب نیسل

 

 ...میتنگ ما دل  ینداره، همه  یاشکال-

 

شده بود و   نیچطور عاشق سل آمد ی نم ادش ی  یغرق شد. حت نی سل ن یبه اوشن نگاه کرد. اوشن درون چشمان زمرد سپس

شده است، به زبان خواهد آورد. او هنوز   رهیکه در چشمان او خ یدوستت دارم را در حال  یباالخره کلمه  یچه زمان دانستینم

آورد چقدر به   ادیبه  خواستی نم یداشته! حت  یزشت یبود که چه گذشته  ردهفراموش ک ینکرده بود. او حت  انیاحساساتش را ب

احتماال  کرد، یگروه سفر نم  نیکه اگر با ا  کردی فکر م ن یو به ا د یدی م  یگریبوده. او حاال خود را فرد د  عرضهی درد نخور، تنبل و ب

  را یکرد؛ ز  هیاو را تنب گونه ن یاز مادرش متشکر بود که ا در و مدام در حال مسـت کردن بود. چق  بردیبه سر م  یتا آخر عمر در نادان

گرفت که    اد ی یی زهایشد و چ یواقع یگرفت. شاهزاده  اد یرا  ی. نبرد و فداکارد یعشق را چش نیری او حاال طعم ش  ه،ی تنب نیبا ا

بلند داد   یب یافکارش که ف ر بود و غرق د نیدر چشمان سل ره ی. خگرفتی نم اد یعمراً درون آن اتاق بزرگ با تخت گرم و نرمش 

 زد: 

 

 بهت آموزش بدم؟ شاهزاده با توام...  یخواستی اوشن مگه نم  یه-
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 بارن یکه ا یب یبه ف یداد و سرش را برگرداند. نگاه  نیسل لیتحو یرو به رو شد. لبخند کوتاه نیبه خود آمد و با لبخند سل اوشن

 بدون طعنه و متلک او را شاهزاده خطاب کرده بود، انداخت و گفت: 

 

 بله... بله اومدم. -

 

بودند   ی کار ی ها مشغولگذشت. هر کدام از آن  ساعتک ی . حدود ردیبگ  اد یبه طرفش پرتاب کرد را گرفت تا  ی بیرا که ف یازه ین و

  ایتا درون در  دند یشده باشند. هر چه کنارشان بود را محکم چسب کی خورد. حدس زدند که به دروازه نزد ید یکه لنج تکان شد 

زده   یاشان را زد و باعث شد همه چشمان خود را ببندند. صاعقه چشمان  د یگرفتند. نور خورش   ارقر د ی نور خورش  ر یز قای . دقفتند ین

هوا   یکامال آرام شد. دما ایدر شب باز کردند. در بارن یاما ا ایبعد چشمان خود را در همان در یشدند و لحظات ده یشد و به جلو مک

نبود. با   ی بهار یاز هوا ی خبر گر یشد و د ریسراز شانی از سر و رو عرقنگذشته بود که  ی قیود. دقاو رطوبت باال ب  ادیز اریبس

سرخ شده بود.   بای به آسمان انداختند. آسمان تقر یگرم بود. نگاه اریبس  نیقسمت زم  ن یاما ا بردند یهنوز در بهار به سر م  کهنیا

شان تک تک  یشد و بغض گلو  یشان خالدل   هرا فرا گرفته بود. انگار ت وجودشان  ی بیبود و دلهره و وحشت عج شانک یسنگ نزد

 نشست و گفت:   نیزم ی را فشرد. رئا رو

 

 . می ریمیهممون م-

 

 گفت:   گرفتی که سکان را م ی به او انداخت و اهورا در حال یچپنگاه چپ یبیف

 

 نحس لطفا شروع نکن. یرئا-

 

 خواند: هی بق ی دفتر را باز کرد و آن را بلند بلند برا آتنا
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در جنگ با   تانی اما برا د یاکنون کجا هست دانمی کرد. نم  میبار است که با هم صحبت خواه نیآخر نی فرزندانم! ا زم، ی دوستان عز-

مراقت   اری شد. بس د یفق خواهکه مو دانمی و م د یمند هست. شما فرزندان آتالزد شجاع و قدرت کنمی م تیموفق  ی آرزو وداهایسا

. بعد از جنگ با  د یاشتباه نکن کنمی م د یو تاک  کنمی و تکرار م   د یجا اشتباه نکن. آن د یاعتماد نکن کدامچ یو به ه د یباش  ودا یافراد سا

خواهد کرد. به هما که   نایاما شما را ب ناستیبا شما دارد. او ناب یادیکه او سخنان ز  د یکن دایپارژن را پ نیسرزم رِیپ وداهایسا

و آزادش   د یدهد. به او خوراک بده صیرا آگاه کرده تا دوست و دشمنش را تشخ  اوها آسمان ی. خداد یاو را نوازش کن د ید یرس 

.  دارید د یدار شما باد و به ام ها نگهآسمان یدهد. خدا  ریی سنگ نحسِ سرخ راهش را تغ نیبلکه ا دش یاوریو به پرواز در ب د یکن

 !انیپا نوس،یسل

 

را به دست   اش یی طال  سیکار کرده بود. گ  یحرکات رزم  یاپیپ یدرد داشتند، دراز کرد. چند روز  اریرا که بس شیپاها ایآستر

 گرفت و گفت: 

 

 نبود.  طورن یبده اما عمق نوشتارش ا د یکرده به زور به ما ام  یسع نوس یمتن نداشتم. انگار سل نیبه ا یاحساس خوب-

 

 به دست برادرش داد و گفت:  ی آب وان یل نسیفا

 

  ریپ د یموفق شد  ودایمتنش نگفته اگر در جنگ با سا ی داشتم. اون به ما اعتماد داشته که تو ینه برعکس من احساس خوب -

پس بهتره ما هم احساسات بد و   میشیشته که موفق مدا د یاون به ما ام نی. گفته بعد از جنگ با... ببد یکن دایپارژن را پ نیسرزم

 ...ـــقیه نفس عمی . با می رو از خودمون دور کن ی منف

 

  ایرا که از در یجان مه یبزرگ و ن یماه  ی خنده. کَم ر ی. همه به دنبال او زدند زد یو بعد خند  د یکش  یقی را گفت و نفس عم نیا

 انداخت و گفت:  س یگرفته بود، به طرف آر

 

 . میکبابش کن بخور -
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 گفت: نس یزدند و فا یزمان عوقو آتنا هر دو هم  نسیفا

 

 .دهی گند م ی چقدر چندش، بو-

 

 .یکن ل یرو م ن یهم ی: مجبور رئا

 

 از تو نظر نخواست نحس... ی : کسنسیفا

 

 . هی: کافیبیف

 

 بزنمت؟  تونمی که م  یدونی م  نسی: فارئا

 

 جلو.  ایب  ی: جرات دار نسیفا

 

 .طورن یتو هم هم نسی: رئا تمومش کن فاکسین

 

 . می: بذار دعوا تماشا کنسیآر

 

 ها شروع کردن. بچه  ن ی: بازم ااهورا
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 . نی: دَ... دعوا... نـ... نکنادن

 

 ؟ یگ یم  یچ گه ی: تو درئا

 

 و گفت:   د یکف لنج کوب ی رو یساحل مشت محکم  دنیو با د د یکش ی پوف اوشن

 

 به ساحل. مید ی رس  ن ی. بس کنهی کاف گه ید-

 

 که زد گفت: یاوشن را برانداز کرد و بعد از پوزخند  ی سر تا پا رئا

 

 . مید یشاهزاده رو هم د یو جذبه  م ینمرد-

 

 رئا رفت و آرام به او گفت:  کی به او نکرد و از لنج خارج شد. آتنا نزد یتوجه اوشن

 

 اون رو قبول داره... گه یست. ملکه دواقعا شاهزاده   گهیرئا مراقب حرف زدنت باش. اون د-

 

 انداخت. زدی به اوشن که داشت با اهورا حرف م یآب دهانش را قورت داد و نگاه رئا

 



 بقا مرگ دوباره 

415 
 

  نیریاز نخل کند و به دهان گذاشت. ش  یی از درختان نخل بود. خرما ییبایجنگل ز  ایها انداخت. گوبه پشت نخل  ینگاه سیآر

شان انداختند و وارد جنگل شدند. داخل جنگل  دوش   یرا رو  شانلیانداخت. هر کدام وسا  ه یرا به طرف بق گرید  یبود! چند تا

استراحت کردند تا   ی آن هم کم نیراه رفتند و ب  ی. چند ساعتکردی شان مداشت خفه  یرجش  ی بود. هوا رون ی تر از بمرطوب  اریبس

آوردن خاطرات بد آن زن در انتالنگو،   ادیشد. آتنا با به  انینما شانیرو ش یآب و علف پ ی گرم و ب یابانیو ب   د یرس  انیجنگل به پا

نشان نداد. قدم زنان به جلو رفتند.   یالعملعکس شد، که متوجه اضطراب آتنا   کسیرا محکم گرفت. ن کس یدست ن اریاختیب

به آسمان پر ستاره اما سرخ رنگ   یداغ بود. اهورا نگاه اریرنگ بس  ینارنج یها. شنرفتی ها فرو م تا مچ در شن شانیپاها

 انداخت و گفت: 

 

 .میشیاگه صبح بشه از گرما بخار م -

 

 :د یبه ادن کرد و پرس  ینگاه یبیف

 

 اصال االن چه موقع از شبه؟  ؟میشیخارج م  ابونیتا صبح از ب-

 

 شد و گفت:  ره یبه آسمان کرد و سپس به روبرو چشم دوخت و به دور دست خ ی قی نگاه عم ادن

 

 . میشیخـ... خارج م  ابون یاز ب گهیساعت د ستیتا... صبح مونده اما حدود... ب گهیشب... پنج ساعت د مهین-

 

 شان افزودند. و به سرعت  دند یکش ی پوف همه

 

 *** 
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ها هشدار راه را اشتباه آمده بودند. ادن به آن  ایکه ادن گفته بود هم گذشته بود. گو یساعت ستیشن بود. از ب کرد ی چشم کار م تا

  جیهم سرشان گ دند یکشی نفس که م یها حتداغ بود. آن  اریزدن داشتند. آفتاب بس بران یدر م یها سعداد که دور نزنند اما آن 

  ده یآب را هم نوش  یقطره   نیشان دست داده بود. آخربه همه  ید یشد   یجه یاز عرق شده بود. سرگ  سیخ شانیها. لباس رفتی م

  ن یاز ا یظاهر شود اما خبر  شانی انتالنگو جلو ابانیب بِیمثل شهر عج گر ید بِ یشهر عج کیالاقل  کردند ی بودند. حاال آرزو م 

گشت. به صورت پراکنده   ره یشان تشان آمد و چشمانسرفه به سراغ   م تر بود. کم کاز انتالنگو هم داغ  یحت جانینبود. ا زهایچ

 داغ افتادند و از حال رفتند. یهاشن  یرو  ی گریپس از د یکی

 

 *** 

 

درون چشمش   ی عرق ی. چشمانش را به زحمت گشود و قطره د یرس  ی به گوش کَم ک ینزد یاشتران از فاصله  یهازنگوله  یصدا

  نیزم یبه روبرو انداخت. دوستانش به صورت پراکنده رو  یرا سوزاند. چشمش را باز و بسته کرد و از گوشه چشم نگاهرفت و آن 

سر   یبلند باال  یهابا لباس  ینخورد. مرد  یتکان  یشد و کنارشان توقف کرد. کَم  کینزد هابه آن  یکاروان ا یافتاده بودند. گو هوش یب

با سر و صدا از خواب   س یکرد. آر  یاو خال  ی رو یآب ینشد. مرد کاسه  داریبود و ب س یآر ا یو او را تکان داد. گو ستادیا هااز آن  یکی

ها نگاه کرد.  به هوش آمدند. مرد با تعجب به آن ی گریپس از د یکی هم گران ید س یآر ی و با تعجب به مرد نگاه کرد. با صدا د یپر

  اریبس اش ی . چشمان مشکردینفوذ گرما به سرش را بگ  ی سرش گذاشته بود تا جلو ی بر رو یاصورتش بود و پارچه ی رو ینقاب

به   ینگاه یبیجا برخاستند. ف از جان گرفتند و  ی داد. کم ی آب ی. حدس زد تشنه باشند و به هر کدام کاسه د یرس ی خشن به نظر م 

 هم شده بود، انداخت و گفت:  ترره یآفتاب ت ی خاطر گرمامرد که به  یره یپوستِ ت

 

 ن؟ یمسافر-

 

 انداخت و گفت: ی بیبه ف ینگاه مرد

 

 لهجه... مقصد شما کجاست؟ طورنی تون مشخصه و هماز چهره  ن؟یستین جان یبله. شما اهل ا-
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 فت و اجازه نداد حرفش را بزند. جلو آمد و گفت: دست او را گر کس یکه ن د یبگو یز یخواست چ یبیف

 

 . میاما راه رو گم کرد م یریبه کان م-

 

 با تعجب گفت:  مرد

 

 و بعد کان... ن یبر ودایبه سا د ی. اول بانیرو بر ی راه طوالن د ی. حاال با نیکان؟ اشتباه اومد -

 

 :د یکرد و پرس  کسیبه ن ینگاه یبیف

 

 خب مقصد شما کجاست؟ -

 

 ! ودای: سامرد

 

 به هم نگاه کردند. مرد ادامه داد:  همه

 

 .میبری جا مما شما رو به اون  ن،یبا ما همراه بش-

 

با مرد   اطیها قبول کردند و با احتاوشن به نظرش آشنا آمده بود! آن  یچهره ایبه اوشن کرد و به فکر رفت. گو یبعد نگاه متعجب  و

ها دادند تا  به آن  رینان و خرما و ش  ی. کم زدند ی حرف نم ی لیسر و سه فرزند و مادرش همراه او بودند که خهمراه شدند. هم

 رفع شوند.  شانیگرسنگ 
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دم حرکت کردند.   ده یسپ کی استراحت کردند و دوباره نزد یشدند. کم ی کوچک ی خارج و وارد روستا ابانیگذشت تا از ب یساعات

را   د ینور سوزان خورش  یجلو  یها کمگرم بود اما وجود نخل اریجا هم بسشدند. آن  یاز روستاها گذشتند و وارد مناطق سرسبز

  یکه در صحرا دند یرا د ویسا انیعبور کردند. تا باالخره پس از چند روز از دور لشکر هاها و روستا. از نهرها و نخل گرفتی م

و   بای. پس از چند ساعت وارد شهر شدند. به نظر شهر زشد ی م دهید  ودایسا یدورتر دروازه  یرده بودند و کماطراق ک یمیعظ

مرد که   یها گذشتند. به خانه عبور کردند و از کوچه  یخوب! همه شاد و سرزنده بودند. از بازار شلوغ ی بود با مردمان یلیاص

  ی خلوت یرفتند. در کوچه  ی گریکردند و به سمت د یاش خداحافظز مرد و خانواده ها داد. اکشور کان را به آن   یاو نشان دند،یرس 

 و به اطراف نگاه کرد و گفت: د یکش  یق ینفس عم ی بینفس تازه کردند. ف ی نشستند و کم

 

 . ارینقشه بردار ب هی برو  م ی. ادن پول نداراومد ی که خطرناک نبودن اما لشکرشون به نظر خشن م نایا-

 

به مشام  های انواع خوراک یبود. بو  یانداخت و غرولند کنان از جا بلند شد و وارد بازار شد. بازار شلوغ ی بیبه ف ینگاه ادن

  دهید  یااما نقشه  یاهیگ  ی از جواهرات گرفته تا لباس و انواع ابزارها و داروها د؛یرس ی جا به فروش مآن  زی. همه چد یرس ی م

  ودایساخت سا یهاکند. درست حدس زده بود؛ نقشه  دایرا پ خواستی که م یزیجا چبلکه آن  د ش  یاخانه. وارد کتاب شد ینم

بعد کنار   ی جا فرار کرد. لحظاتو از آن  د یرا دزد ی کیبود،  یجا وجود داشتند. دور از چشم فروشنده که مرد چاق و قدبلند آن

 به نقشه انداخت و گفت:  یها بلد بود. آتنا نگاهقشه را در ن ماو خواندنِ عالئ رایسفرانش بازگشت و نقشه را به آتنا داد. زهم

 

.  میفرار کن  یر یبدون درگ م یتونی هستن. اونا دور تا دور شهر وجود دارن ما نم ویسا یسربازا ن؟ینیبی قرمز رو م  یهاعالمت  نیا-

خارج   جانیکه اگه از ا ستن یهست که اونا ن ییهم تنها جا یبه پارژن و باهاش هم مرزه... خطوط خاکستر ده یچسب قای دق ودایسا

  م؟ یوقت دار قدرن یما ا  ن،یهشت ماه طول بکشه! آسمون باال سرتون رو نگاه کن ایهفت  د یشا نیو ا م یدوباره دور بزن د یبا میبش

 ...میندار
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 نوازش کرد و گفت: یا کماش ررنگِ خسته ی چشمان طوس  یبیف

 

 ! میباهاشون بجنگ  یدست خال د یاز هزار نفرن ما با شتر یاونا ب ی. سربازهامیکه بهش اعتماد کن میشناس ی رو نم چکسیه جان یما ا-

 

 داد و گفت:   یاکرد و به خودش اشاره  ه یبه بق ینگاه یکَم

 

 ... نیشما من رو دار-

 

 و جواب داد:  د یبه چشمانش کش یباز هم دست یبیف

 

 داشته باشن!  ایچ ستیو اونا هم معلوم ن-

 

گرگ کامل شود اما چند نفر به    کیبه   لیتبد  توانستی م خواستی به اندازه چند نفر آدم بود. مخصوصا حاال که هر وقت م یکم

 هم بود، نقشه را جمع کرد و گفت: ه یتر از بقمرگ را تجربه کرده بود و شجاع  بارک یکه   کسی! نآمد یچند نفر؟ با عقل جور در نم

 

ها و موجودات... اما اگه  با تمام انسان  میریمیمنابود بشه ما هم   ی همه چ  یوقت م یو دست رو دست بذار  میاگه نر ؟ی آخرش که چ-

  نیریبگ  میحاال تصم نیها رو نجات بدن. همآدم   هی حداقل دو نفر زنده بمونن تا به مقصد برسن و کار رو انجام بدن و بق د یشا میبر

 . ادین تونهی که نم ی هر ک
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هر   نیب نیو در ا  زند یبگر انه یحساب شده مخف یاکه با نقشه   کردند یم  داینجات پ ی نگاه کردند. تنها در صورت گریدک یبه  همه

 .دادند ی م  یکدام نظر 

 

 ؟ی هم انجام بد  جان یا ی کرد ادهیها پاورک  ی که رو یانقشه  یتونی نم نیسل نم ی: بباهورا

 

 . شمیهزاران نفرن. من پودر م  نایا ؟ یکنی م ی: شوخنیسل

 

 .میرو بکن کارن ی: بهتره شب اایآستر

 

 م؟ یکن دای جاسوس پ ه ی شه ی: نمسیآر

 

 به اونا اعتماد کرد...  شهینم ؟ی: تو احمقرئا

 

فرمانده بدهد   لی تا تحو  کردی ها را در ذهن خود ثبت مسخنان آن  وارهای در پشت د ی و کس گفتند ی م  شانیها و رازهااز نقشه  هاآن

شدند. همان مرد کاروان که هنوز نقاب به   به یفرد غر  نیها متوجه حضور اخورد و آن  یبه تکه خشت شیو چه خوب شد که پا

 دند یفهم که ن ی. گروه به محض اختیجا گرکنند، از آن  ریگها او را دست آن  که نیو قبل از ا  آمد   رونی ب واری اشت، از پشت دچهره د

 جا رفتند. اند، از آن لو رفته 

 

 گفت:  رفتی که به سرعت راه م  ی در حال  یبیف

 

. کم کم داره غروب  ننیکه ما رو نب  میکنی م ی و سع  رونیب میبر جانیاز ا د ی. باوقتچ یه ایاالن  ایها کرده! بچه  ب یما رو تعق نیا-

 . می. حاال برمی هست یباشه که ما ک ادتونیرو  نیا میجنگ ی با تمام توان م دنیاگه ما رو د شهیم
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بود و تنها   ک یبود. همه جا تار دهیشان شب فرا رس از شانس خوب  دند،یشهر که رس  ی خروج یشان افزودند و به دروازه سرعت  به

جا نگهبان شهر باز بود و دو سرباز آن یسربازان بود. دروازه  یخنده  یو صدا هارک یرجیج یصدا د،یرس ی که به گوش م ییداهاص

به   ینگاه یبی الزم بود. ف یاخروج اجازه نامه  ی ها نشان دادند پس برابه آن یخارج شوند و کاغذ  جابودند. دو مرد خواستند از آن 

 اطراف انداخت و گفت: 

 

 کارشون رو بساز.  یآست-

 

دوان به سمت دروازه  ها از هوش رفتند. دوان بختانه به هدف خورد و آن ها پرتاب کرد. خوش آور به سمت آن خواب  غی دو ت ایآستر

جا به  خنده از آن  یه صداک شد ی م ده ید ی رنگ  اه یقرمز و س  ینبود. تنها چادرها ی سرباز یچند متر  ی درب تا فاصله   رونیرفتند. ب

 شانهیحتما سا رفتند،ی ها مچادر  ی. اگر از ال به الآمد ی م رون یها ببود و نور از داخل آن  اد یز اریبس ا. تعداد چادرهد یرس ی گوش م 

ها و سرلشکرها بود.  و احتماال چادر فرمانده  آمد ی نم رون یها باز آن  یرنگ رفتند. نور اهیتر و س بزرگ  ی. به سمت چادرهاافتادی م

مانده بود.    یچادر باق نیترچادرها را پشت سر گذاشتند و تنها بزرگ  یتا همه  شتگذ  یساعت ک یها جلو رفتند. از پشت آن 

روه آرام از  به نام کناره را داشتند! گ  یها نشسته و گرم صحبت راجع به جنگ بودند. ظاهرا قصد حمله به مکاندرون آن  ی افراد

بود که افراد داخل   ی کاف نینداشت اما هم ی ادیز  یرفت. صدا یادهیخشک ی ساقه نِ یرو  س یآر یکه پا گذشتند ی کنار چادر م

.  د یخواب نیزم یآب دهانش را قورت داد و رو  س یشان بزند. آرخشک شانی ساکت شوند و گروه از وحشت سر جا یاچادر لحظه 

  ی آمده بود. لحظات رونیب یبانده ید  یبرا ی از آن قسمت چادر کس ایشد. گو دهیشن ییهاقدم  یصداکار را کردند.   نیهم هم ه یبق

 و سپس به داخل برگشت و گفت:  ستادیا

 

 نبود.  یکس-

 

 شدند. شانیهادوباره گرم نقشه  و
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 هازه یسرن ی جا وجود داشت. بر رودر آن  یاد یز یهازه یبود که ن یگرم  ابانیآرام از جا برخاستند و به راه ادامه دادند. ب گروه 

. ادن  گذاشتند ی ترسناک را پشت سر م یهازه ین نیا د یحدس زد مربوط به جنگ باشد. با شودی وجود داشت که م ییهاجمجمه

 به دور دست انداخت و گفت:  ینگاه

 

 م؟ ی. اونا رو چکار کنمیرس یدم مرز م   انیبح به لشکرص-

 

صبح به خواب رفتند و   کی. به هر حال به راه خود ادامه دادند. نزدگفتند ی ها مرا به آن  قت یحق د یبا د ینداشت. شا یاده یا یکس

 شانیها. حتما فرماندهدند یبودند! با وحشت از جا پر ستاده یسرشان ا یباال زهیچشم گشودند که دو سرباز با ن ی بعد در حال یساعات

 ها زد و گفت: آماده کرد و به آن  ع یرا سر  غی دو ت ایها از راه برسند. آستررا هم خبر کرده بودند و هر آن ممکن بود آن 

 

 . می فرار کن نیزود باش -

 

پشت سرشان  یاد یز یپشت سر نگاه کردند. عده  . بهدند یرا د انیبه شدت گرم بود. به سمت جلو فرار کردند و از دور لشکر هوا

به اطراف انداخت. محاصره شده بودند و دور تا دورشان سرباز بود.    ینگاه یب یجز جنگ نداشتند اما چگونه؟! ف یابودند. چاره 

  ی گرز، خنجر و حت  ،ریشمش زه، یو کمان، ن  ر یبودند داشتند. ت دهیکه د  ی که از هر نوع سالح نیوالدپ یهابا زره  پوش اهیسربازان س 

 شد ی که م کردند ی سرشان پرواز م یباال  یبی عج کریغول پ یها. کالغ دانستند ی شان را نمکه اسم ی بیو غر بیعج یهاسالح 

قرار داشتند. سپاه   شانی روبود که روبه  یاالجثه م یعظ یهال یف ترب یسپاه داشته باشند و از همه عج ن یبه ا یحدس زد ربط 

را پشت سر  نیا د یناک بود. چگونه باتصورش هم وحشت  یاز هزار نفر بودند و افراد گروه تنها دوازده نفر! حت شیدشمن ب

دوازه    یها برال یف  نیاز ا ی کیو مرگ کند! تنها  یآدم احساس خفگ  شد ی لشکر هم باعث م نی نگاه کردن به ا گذاشتند؟ی م

چندتاشان را له کند   یکله   سیو آر  اوردیدرب  یاز پا غ ی نفرشان را با ت ستیحداقل ب ایآستر  کردند یفرض م   بود. اگر ینفرشان کاف 

را چه   هیپنجاه نفرشان را بکشند، پس بق  ه ی و بق نس یو فا  نیسل یپاره کند و حت کهیصد نفر را ت  زش یت یهابا دندان  یکَم ای

 که فقط ده نفر را بکشند؟  دهند ی ها مرا به آن ن یکنند؟ اصال فرصت ا

 

سخت   اری. رئا آب دهانش را بسد یرس یها مبه گوش آن  یترسناک  یشان مانند ملود تنفس  یبود که صدا  ادیآنقدر ز تعدادشان

 قورت داد و آرام گفت: 
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 مذاکره، مذاکره...! -

 

 فت: بلند گ  یخود انداخت و با صدا ی روبرو یبه فرمانده  ینگاه یبیف

 

 !استیدن  یهمه  یمرگ و زندگ ه یقض  هی. موضوع مهم میعبور کن  نیماست که اجازه بد  ی. به نفع همه می با شما صحبت کن د یبا-

 

ها انداخت. به آن ینامهربانش برداشت و سپس نگاه یابتدا نقاب از چهره  شد،ی م  دهیاش دخشن اریبس  یکه از دور چهره   فرمانده

 زد و گفت:  ی لبخند زشت

 

! تنها سه  میکالم شوهم  یگردِ اجنبدوره  یهای که با کول  ست ی. اصال در شأن ما نمیکنی کلمه هم با شما صحبت نم ک ی یحت-

 !ستی شما کاف ی سرباز من برا

 

خنجرش را   ی بینبرد شدند. ف یاوشن آماده و   کسیها با اسب جلو آمدند. اهورا، نبه سه سرباز اشاره کرد تا جلو بروند و آن  و

 و گفت:   د یکش رون یب

 

 .ستی شاهزاده تو نه، فعال عقب با-

 

و    یبیفرصت تنفس به ف ی بودند. حت  یسربازان قََدر ینزد و عقب رفت. هر شش نفر به مبازه پرداختند. به راست یحرف اوشن

و اهورا کشته   کسین  ،یبی هر سه به دست ف تیش دادند اما در نهااهورا را خرا ی و ساق پا  یبی ف ی! بازو دادند ی و اهورا نم کسین

در آورد. فرمانده که   یاز پا ری او را با دو ت نسیحمله کند که فا ی بیو خواست به ف  گرفتها قرار سر آن  یباال یشدند. کالغ

 نیتراز سپاهش کم شود، از همه طرف دستور حمله داد. قطعاً ترسناک  گرینفر د ک ی یحت خواستیاحساس خطر کرده بود و نم
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شان تپش  غرش  ی . صداد یلرزی هم م نیشان زمبودند که حاال با حمله  ادیها آنقدر زلحظات عمرشان بود. آن  ن یآورترو رعب 

حاال سنگ   نیهم کردند ی آرزو م د یاآماده بودند؛ هم نبرد و هم مرگ! ش  زی همه چ ی ها براباال برده بود. آن  اریشان را بسقلب

سرخِ   گری ها خفه شوند. ذاتاً آسمان هم که دآن  یدست و پاها  ریز که ن یتمام شود تا ا ز یبرخورد کند و همه چ نیبزرگ به زم

  ک یها نزدشان به آنناکوحشت  یادهایبرسد. با فر انینابود شده و به پا زیسرخ شده بود و احتمالش هم بود که ناگهان همه چ

 .شدند ی م

 

 ریشمش کسی. ند یچکیم شانی حبس بود و عرق از سر و رو  نهیها در س شان را آماده کردند. نفس گروه هر کدام سالح   افراد

 گرفت.   یریشمش گرش یدست تبر و در دست د ک یمندش را باال برد. اهورا در قدرت

 

  یخنجر کوچک دانست،ی نم یز یهم از نبرد چ یلیبود و خ دهیاز همه ترس  شتریو کمانش را آماده کرد. ادن که ب  رهایت نسیفا

خنجر و    یبیکرده بود. ف  یاستاره  یهاو حلقه   زیت یهاآماده کرد. رئا دستانش را پر از سالح  زی همه چ ی داشت و خود را برا

  ای. آستراوردیدستش ب  یرا رو  یانقره  یهااشعه  یکرد به درست یداشت سع ادیز استرس که  نیگرفت. سل  شیرا روبرو اش زه ین

به دست گرفته   ییو چاقو  دهیترس  دانست،ی رزم نم ی لیانگشتانش داشت. آتنا هم مانند ادن که خ یالآماده در البه  غ یت نیچند 

بود و   ستادهیبدون استرس ا ی . تنها کَمکرد  ماده داشت خود را آ اجیاحت نشیسنگ  یهاجنگ تنها به مشت  ی که برا  سیبود و آر

شد که باز   ده یفرمانده شن  یکند. تنها چند قدم مانده بود. صدا  ریگها را غافلشده و آن  لیمنتظر بود که در فرصت مناسب تبد 

 زد:  اد یبار فر نیسوم ی هم برا

 

 حمـلــه...!-

 

ها آن  یرو  ی اد یرا با تبر قطع کرد و جنگ آغاز شد. فشار ز ییودایسا ک یسر  اد یرا بست سپس باز کرد و با فر شیهاچشم اهورا

جنازه تلنبار   ی. جنازه رودند یجنگ ی حلقه زده بودند و م  ترهاف یدور ضع ترهای . قوشد ی هم سخت م  دن یبود و کم کم نفس کش

 زد:   اد یا کشت و فردو سرباز ر ریشمش کیبا  کسی! نشدند یاما اصال تمام نم د یپاش ی ها مآن یو خون به سر و رو  شد ی م

 

 . یشیچرا گرگ نم ؟یکن ی م ی چه غلط ی دار  یکم-
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 فوت کرد و گفت:  رونیسرباز را به هوا پرتاب کرد و نفسش را به ب ک ی یکم

 

 ! شهی اما نم کنمی م  یدارم سع-

 

 نفر فرو کرد و گفت:  کی  یخنجرش را در گلو  یبیف

 

 . یگردنبندت رو لمس کن د یاحمق با-

 

  رییبه سمت باال تغ یکار را کرد و با پرش   نیشکل بدهد، هم ر ییگردنبند را لمس کند تا تغ د یآورده بود با  ادیکه تازه به  یکم

ها  را پرتاب کرده و آن   غی پانزده ت ایباعث شد تا آستر ن یمکث کردند و ا ی لحظات یها براشد. آن  انیشکل داد و باعث تعجب لشکر

 زد:  ادیگر بود، فرنظاره  دوررا بکشد. فرمانده که از  

 

 . د یسر اون گرگ رو قطع کن هاعقلی ب-

 

  ی برا یشتری ب  یو فضا کشتی ها را م آن  ادیبا سرعت ز یکم بارنیحمله کردند و جنگ دوباره آغاز شد. ا ینفر به سمت کم چند 

 !یبودند و تمام نشدن ادیها واقعا زآن  د یطول نکش یل یخ نیباز کرده بود. اما ا ه یبق

 

در دور دست نظر ادن را   ی زیها واقعا کر کننده و ترسناک بود. چآن  یرها شده بودند. صدا  ایهم بلند شده بود و گو هال یف یصدا

 زده گفت: شده بودند. ادن وحشت  یگرد و خاک  جادیدر راه بودند و باعث ا  وداهایسا یتازه   انیجلب کرد. انگار لشکر
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 !ــانیدا... دارن م-

 

  یاافسانه  یهاها که اسطوره . آن آوردند ی دوام م ی تا ک دند؟یجنگ یم د یشدند. چقدر با د یحرف، افراد گروه واقعا نا ام نیا دنیشن با

 نداشت. یی نا گریشان دخسته  یهاشده بود و تن شان پر از زخمجنگ نبودند. بدن 

 

توسط   ی. مکث کوتاهآمدند یها مم داشتند به طرف آن ه گر یشان بند آمده بود. تازه هزاران سرباز دو نفس  کردی درد م شانیپاها

  اد یاز توانش را گرفت و فر یفواره زد. کم   رونیو خون به ب د یکش  رونیرا ب ری فرو رود. ت شیدر ساق پا ی ریباعث شد تا ت سیآر

خاطر بود که   نیشان هم به انشدن میها تسل. آن ختیری و اشک م  آمد ی که نفسش باال نم  ود ب  دهی. آتنا آنقدر ترس د یکش

شان تمام  چشم  شیپ ز یجنگ کشته خواهند شد. همه چ نیکه در ا دانستند ی وگرنه م   رند یسرخورده و با ذلت بم خواستند ینم

از   یکیبکشند که ناگهان   ترقیآخرشان را عم یهاکردند نفس  ی. سعدانستند ی را تمام شده م نیها خود و زمشده بود. آن 

 زد:  ادیفر اوداهیسا

 

 هـــا...آمازون -

 

  یکمک آمده بودند و بدون مکث و کالم یها برا! آن وهایها بودند نه ساها آمازوندوباره گرفتند پس آن  ی بودند! جان دهیشن درست

که از پشت به   یازه یها ناز آمازون  یکیادامه دادند.  دنیشده بودند به جنگ  دواریشروع به جنگ با دشمن کردند. گروه هم که ام

و   نیسنگ  ری هم شده بود، با شمش یکه زخم  کسیرا مهار کرد و به سرعت با اسب از کنار او گذشت. ن ود سمت اهورا پرتاب شده ب 

را به  د و آن را در دستانش بساز  یبزرگ یانقره  یبمب یباالخره موفق شده بود گلوله  نی. سلآوردی دو نفر را با هم از پا در م زش یت

آخر   یدر لحظه  ن یبه طرف او آمد و سل یبکشد. از پس دود انفجار سرباز ار ی ادیز  اریبس یطرف سربازها پرتاب کند و عده

 آورد و در قلب سرباز فرو کرد.  رون یکرده بود ب   یکه مخف ییچاقو

 

. اهورا شد ی ها کم نمتعداد آن  کشتند یهر چه م  بود اما  وهایاز سا شتریتعدادشان ب  بایها تقرچنان ادامه داشت. آمازون هم  جنگ

  تیجمع انیبود. آتنا سرگردان م هال یاز ف ی کیدر حال رزم با  اش یزخم  یبا همان پا س یرا با فرمانده آغاز کرده بود و آر ی نبرد

. به  خواستی و مضطرب بود و در دلش کمک م   دهی. ترس کردی م  یرا گم کرده بود و احساس ناامن سفرانشم بود. انگار ه ستادهیا

! هر چه که بود آشنا بود.  ایرو ایدر خواب  د یبود؟ شا ده یها را دصحنه  نیبود! کجا ا ییآشنا یهارو نگاه کرد؛ چقدر صحنه روبه 
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ان از  صحنه را درون چشمان آن زن پنه نی. اد یاطراف را نشن یاهاصد  گر یآمد! چشمانش سوخت و د ادش یفکر کرد و  یکم

آرام گرفت. اما مادرش که    زد،ی که به او لبخند م  د ید ت یجمع انیمادرش را م کهن یبود. وحشت کرد اما به محض ا ده ید  ده،ید

به گوشش بازگشتند و درد   تیمعج یآزار دهنده  یو ناگهان صداها  ختی ر ی. اشکند یارواح را بب توانست ی مرده بود و او که نم

لحظه را هم در چشمان   ن یا یدرون کمرش فرو رفته است. حت یریشمش د یو تازه فهم د یکش  یقیتمام تنش را گرفت. نفس عم 

گذاشت و آتنا را در آغوش گرفت.    نیزم ی را رو رش یو سرباز را کشت. شمش  د یاو به طرفش دو دنی با د کسیبود! ن  دهیآن زن د

را گرفت و فشرد.   کس ی. دست نند یهرگز نب گر یو پدرش را د  ردیبم د یترس ی بود. م ده ی. او ترس ختیری و اشک م د یکشی آتنا درد م

 گفت:  ده یبر دهیبر

 

 که دوستش دارم.  نیبه پدرم بگ -

 

 و گفت:  د یکش  یقی کردن، آتنا را بترساند. نفس عم ه یبا گر خواستی بغضش را خورد. نم کسین

 

 . یگ یو خودت بهش م ی شیتو خوب م-

 

. چقدر  کردیبود و اصال داشت مرگ را احساس م  دهیرا در چشمان آن زن د  ن ی. او اردیمیم دانستی سرش را تکان داد. م آتنا

  کسیبه ن ی! نگاهی. بدون خداحافظرفتیو او داشت م  کشتند ی را م گری دکیو  دند یجنگ ی بود. همه با هم م  یزیانگ غم  یهالحظه 

کند.    هیگر شتر یو باعث شد آتنا ب ختیری داشت اشک م کسینکند. ن ه ینتوانست گر گر یدرا در آغوش گرفت و  او  کسیکرد. ن

.  د یکرد. خم شد و او را بوس   هی گر شتری ب کسیرفت. ن ایدن  از  ٫٫دارم  دوستت ٫٫قلبش گذاشت و با گفتنِ  یرا رو  کسیدست ن

 چشمان آتنا را بست و گفت: 

 

 منم دوستت دارم! -

 

 را پاک کرد و ادامه داد:  شیهااشک سپس
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 .می کنی ما به تو افتخار م  یهمه  کنه، ی پدرت به تو افتخار م-

 

ها مشغول جنگ  از مرگ آتنا با خبر نبود و آن  یجنگ بازگشت. کس دانیخواباند و خود به م تی دور از جمع ی را به کنار آتنا

به جنگ   یکرد. سپس بدون گفتن حرف  هی در آغوشش گرفت و گر د،یاو را د که نیگشت و به محض ا نسیدنبال فا  کسیدند. نبو

 ادامه داد. 

 

بار خواهرش   نی آخر  یفکر کرد اگر در جنگ کشته شود، حداقل برا  کسیبه نبرد ادامه داد. ن کسیکار ن  نیهم متعجب از ا نسیفا

 را در آغوش گرفته باشد.

 

 *** 

 

 ام یریقصر ملکه م آتالزد 

 

.  ستین گریبود دخترش د دهیافتاد. انگار قلبش فهم نیزم یکه در دستش بود رو  ی و سالح د یچیدر قلب خشاترا پ ب یعج ی درد

  اجازه،ی ورودِ ب ی برا ی جا بودند. او حتمادر ملکه هم آن  ا، یرفت. ملکه و بانو م نوس یسل ینگران شد و به سرعت به کتابخانه 

 هم نکرد و گفت:  یعذرخواه

 

 اونا کجا هستن؟ یبفهم یتونی افتاده؟ نم یاتفاق نوس یسل-

 

 متعجب به ملکه نگاه کرد و سپس رو به خشاترا گفت:  نوس یسل

 



 بقا مرگ دوباره 

429 
 

 حال نبرد باشن.گروه در  میزنی به پا شده که حدس م ییغوغا ودایسا ن یفرش، در سرزم ی رو-

 

 قلبش گذاشت و گفت: ی دستش را رو خشاترا

 

 سرباز بجنگن؟  همهن یبا ا توننی نبرد؟ اونا تعدادشون کمه چطور م -

 

 لـب گفت:  ر یز و

 

 بجنگه.  تونهی آتنا که نم-

 

 او گذاشت و فشرد و گفت:  یشانه  ی دستش را بر رو د،ی خشاترا را د یکه نگران  ملکه

 

 . کننی شده حتما اونا دارن کمک م ده یها داز آمازون  یفرش خط   ینگران نباش. رو -

 

 شد ی نابود م  نیها برود؟ چه زمآرام شد اما در درونش هنوز آشوب بود. اصال چرا اجازه داد دخترش همراه آن  یظاهرا کم خشاترا

 . کردی شوره را تحمل مدل  نیتا بازگشت گروه ا د ی باحداقل دخترش کنارش بود اما حاال شد،ی چه نم

 

 *** 

 

 نبرد  دانیم ودایسا
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 زد:  ادیها پرتاب کرد و فراز آن  یکیرا سمت  یمانده بود. اوشن خنجر کوچک یها باقاز آن  یکم  یهنوز ادامه داشت اما عده جنگ

 

 رئا مراقب باش!-

 

رئا مطمئن   افتن یاز نجات  کهن یشده بود را کشت. اوشن بعد از ا کی که به او نزد ی پشت سرش را نگاه کرد و به موقع سرباز رئا

 جلوتر به نبرد ادامه داد.  یشد کم

 

آخر به   ی. ناچار لحظه د یشنی را نم شیرا صدا کرد، او صدا  یبی. اوشن هر چه ف شد ی م ک ینزد یبیاز پشت سر به ف  یهم کس جاآن

  د یرا به سر اوشن کوب ی نیبه عقب برگشت و تا خواست سرباز را بکشد، سرباز گرز سنگ  یبیو خود را سپر کرد. ف   د یدو  یبی طرف ف

 سرباز فرو کرد و گفت:  ینه یس خنجرش را درون  یبیزمان ف و هم 

 

 شاهزاده...!-

 

و چشمانش  د یشنی نم ی زیبه علت ضربه چ شیها. گوش اوردیباال ب بود  کیتلخ خون را در دهانش حس کرد و نزد  یمزه  اوشن

. چند بار سرش را تکان داد و کمک خواست اما خودش  د یسوت کش شیها. درد تمام سرش را فرا گرفت و گوش شد ی داشت تار م 

  ی را صدا کرد و رو بود! مادرش را صدا کرد. بغض کرد و مادرش  دهیرا د  اتلحظ نی. او کابوس اد یشنی خودش را نم یهم صدا

شده باشد. او را کنار   یزخم د ینبرد برد. چشمش به آتنا افتاد و فکر کرد شا دانیاز م رون یاو را بلند کرد و به ب یب یافتاد. ف نیزم

 زد:  ادی. با وحشت فرآوردی آتنا گذاشت و به جنگ بازگشت. چشمش به ادن خورد که داشت خون باال م

 

 ...رون یاون بچه رو ببر ب سیآر-
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رفت و آن سه نفر را   نس یاز کنار فا یابود، لحظه  نسیزمان با سه نفر در حال جنگ بود و تمام مدت حواسش به فاکه هم  کسین

لحظه غفلت کرده بود و چه زمان،   کیافتاده! چطور   نیزم یرو  نیکه خون د یرا د   نسیبه پشت سر نگاه کرد فا ی کشت اما وقت

جنگ کنار جسم   دان یبلند کرد و خارج از م  نیزم ی و او را از رو  د یدو  نسیشده بود؟ به طرف فا یزخم  نسیفا  یتوسط چه کس

و در   خت یاشک ر کسیدر شکمش فرو رفته بود. ن  ی. خنجرزدی داشت، لبخند م ی ادیزدرد   که نیبا ا نسیآتنا نشست. فا جانِیب

 گفت:   رد،یرا بگ  اش ی زیرخون  ی داشت با دست جلو ی که سع یحال

 

 نمونده.  یزیچ  شه ی. سفرمون هم داره تموم مشهیجنگ داره تموم م نیتحمل کن. بب   کمی ی شیاتفاق افتاد؟ تو خوب م ن یچطور ا-

 

 گذاشت. نس یزخم فا یلباسش را از تنش در آورد و رو  کسین

 

 زد و گفت:  یداشت دردش را پنهان کند، دوباره لبخند  ی که سع نسیفا

 

 لبخند بزنه تا دشمن احساس شکست کنه. د یکنه. با ه یموقع درد گر د ینبا یواقع  یجوجنگ  هی  یخودت گفت -

 

او را نوازش   کرد ی خودش را لوس م نس یافتاد؛ کاش هر بار که فاشان خاطرات اد یکرد.  ه یاو را در آغوش گرفت و گر کسین

 را پاک کرد و گفت: شیها. اشکدادی محبتش را به خواهرش نشان م شتری. کاش ب کردی م

 

  ید یبرگشتن من زجر کش یبرا  همهنینرو. ا شم یاز پ گه یآتنا هم رفته تو د ن ی. ببستیتنهام نذار. االن وقتش ن کنم ی خواهش م-

قدر که  تحمل کنم. باور کن من اون  تونم یکنم. لطفا تحمل کن و نرو. من بدون تو نم  ی کار تونم یو نم   هی اما حاال دست من خال

من بهت   یهست  یمند دختر قدرت  یلی. تو خستین ی زیچ ی شیتحمل کن تو خوب م کنمی م ش... خواهستمین یقو  دم ینشون م

 ... یهر مندارم. تو خوا مانیا

 

 و گفت:  د یکش  یشده بود. صورت برادرش را نوازش کرد و آه د یشد  اریو لبخندش محو شد. دردش بس   د یکش ی قینفس عم نسیفا
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 ...ییایبرادر دن ن یو بهتر  نیتری تو قو-

 

و توجه همه را به خود    د یکش ی ادیفر  کسیانجام نداد و چشمانش را بست. ن ی گرفت و بازدم یگر ید قیرا گفت و دم عم نیا

رفته   گریبود. هر دو د دهیفای کند اما ب دارشانیب کرد ی م ی ! سعگرش یدستش گرفت و آتنا را با دست د ک یرا با   نسیجلب کرد. فا

نمانده بود که به   یجنگ  گرینداشت. در واقع د جنگ را  دانیتوان بازگشت به م  گریکرد. د  هی بودند. هر دو را در آغوش گرفت و گر

گروه   یکه دردسر نسازند. همه  زدند ی ها مخالص را به زنده  یها داشتند ضربه دشمن نابود شده بود و آمازون   یآن برگردد. همه 

بودند   یآتنا، ادن و اوشن را از دست داده باشند! همه زخم نس، یکه فا شدی باورش م ی دور هم جمع شدند. چه کس نیبه جز سل

بار بود که بلند بلند   نیاول یرا درک کرده بود. برا  تیموقع کس یزده بودند و تنها نشان را ببندند. شوک نبود که زخم  یی و حاال آتنا

ها نشست و  سر آن  ی. اهورا باالکردی ه میگر شانیو آتنا را در آغوش گرفته بود و برا نس ی. او فادند یدی را م کسیکردن ن ه یگر

 به اطراف انداخت. همه جا ماتم و خون بود.  یرا نوازش کرد. بغض کرد و نگاه نس یفا یموها

 

 

 

 

 

همه زخم   ن یزمان ممکن ا ن ی. در کمترشدی نم دهیشان شناز دست رفته  اریاز چهار  ییصدا جاچی جا پر از اجساد بود و ه همه

بود   زیانگ را هم گم کرده بودند. چه غم نی را از دست داده بودند و سل شانزان ی شده بود و عز جادیشان اسر و صورت و بدن  ی رو

 تر کرده بود. زده و ماتم  زتریانگ را نفرت  زی همه چ م سرخ آسمان ه یه یها و سالحظه 

 

 و ابراز تاسف کرد و گفت:   د یکش یبود، جلو آمد. آه  نی خون ش یکه سر تا پا  تایپولیه

 

 واقعا متاسفم! -
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 بغضش را خورد و از جا برخاست و گفت:  یبیف

 

 ها شما رو فرستاد. آسمان  ی . خدامیمردی همه م  نید یرس ی از شما، اگه نم م یممنون-

 

 کرد و گفت:  یهم تشکر  ایآستر

 

 خدا نگهدار شما باشه...-

 

را بدون دفاع ترک کرده بودند تا به گروه   شانن یمدت سرزم  نیکه ا نیهم جا دور شدند.کردند و از آن  ی زود خداحافظ یلیخ

در غم از دست    شتریزده نشستند و هر لحظه بآسمان غم  ریز نیداشت. گروه خسته، درمانده و غمگ  ی ادیکمک کنند، ارزش ز

ها سخت بود. چقدر با آن  شی. باورش براکردی به آتنا نگاه م  یو گاه نس یبه فا ی گاه کسیشان غرق شدند. ندادن دوستان 

  یلی با خواهرش مهربان بود اما آتنا را خ ی گاه د یرا نداده بود. شا شانیهاجواب محبت  یبه درست وقت چیبداخالق بود و ه

  یش را برار به او گفت که دوستش دارد. او خودی. چقدر ددادی آتنا م یهابه ابراز عالقه  یزیآم. کاش زودتر پاسخ محبت رنجاند ی م

بغـل کرده   نی ا ی را برا نس یبعد از مرگِ آتنا، فا یرا از دست بدهد. حت  نسیآتنا و فا  کردی فکر نم گاهچ یمرگ آماده کرده بود و ه

بود که اگر   نسیکرده باشد. او تمام مدت چشمش به فا یاگر خودش کشته شود با خواهرش خداحافظ داد ی بود که احتمال م

را از او   اش یغفلت تمام زندگ  یاه یه کرد، خودش را سپر کند و خواهرش را نجات دهد، اما نشد! تنها ثاناز پشت به او حمل  یکس

را از کتاب   ییها دعاآن   یگرفت. در دلش برا ی د یسف یها را با پارچه آن  ی گرفت. اهورا هر چهار نفر را کنار هم گذاشت و رو

او   ایاوشن تکان خورد. گو ینیدهان و ب   یرو   یها طلب آرامش و آمرزش کرد. پارچه کمآن  یو از خداوند برا د خوان ستیکاثار

 .د یکشی نفس م 

 

صورت   ی را هم گرفت تنها اوشن زنده بود. پارچه را از رو هی . ضربان قلب بقزدی کرد. قلبش م  کیسرش را به قلب اوشن نزد اهورا

 اوشن برداشت و گفت: 
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 ست!اوشن زنده -

 

 سرش را تکان داد و گفت: یبیف

 

 که زنده بمونه.  ست یناشنوا شده باشه. اصال معلوم ن ای نایو ممکنه ناب  هوشهیاون جون من رو نجات داد حاال هم ب-

 

 و ادامه داد: د یکش  یآه سپس

 

 هستم.  مصرفی قهرمان شد اما من هنوز همون خودخواهِ ب   هی کرد و  ر ییاون احمق تغ-

 

 نگاهش را از اوشن گرفت و گفت:  ایترآس 

 

 . یکرد یاز همه مبارزه و فداکار شتر یسفر ب  نیکه تو ا  یهست یی از کسا ی کی. تو یست ین مصرفی تو ب -

 

 بغضش را خورد و گفت:  رد، یرا بگ  اش ه ی گر ی داشت جلو  یسع ی که به سخت  یبیف

 

نشه. من   ی من زخم یجاادن. من نتونستم مراقب خودم باشم تا اوشن به  اینکردم. من نتونستم آتنا رو نجات بدم  یمن کار -

 جا نبودم... اون  نسیشدن فا یموقع زخم یحت

 

 زد:  ادیو بغض فر   تیبا عصبان کسین
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  ه ی  نیا ره؟یم ی کنم از تو چه انتظار من نتونستم از خواهرم مراقبت ی. وقتیست ین هی . تو مسئول محافظت از بقیبیمزخرف نگو ف -

 نکنه.  یفداکار خواستی . اوشن هم میشیکشته م  ای یکشی م ا ی. کنهی مراقبت نم یاز کس ی جنگ بود تو جنگ کس

 

را   شیکنار او نشست. موها ن یزم ی رو د،ی د هوش ی که اوشن را ب یو هنگام  د یها دواز دور به طرف آن  نینگفت. سل یز یچ یبیف

 نوازش کرد و گفت: 

 

 ده؟ یاون چرا خواب ؟ید ی شاهزاده بلند شو. چرا خواب-

 

 سرش را تکان داد و گفت: ایآستر

 

 . من سرش رو با پارچه بستم... ادیبه هوش ب میمنتظر بمون د یشده. با یزخم-

 

 گفت:  زد، یو خود را به ندانستن م دادی از خودش بروز م  ی بیکه حرکات عج ینگاه کرد. در حال هی به بق نیسل

 

چرا روشون رو   ن؟یگذاشت جان یدشمن رو ا یها... چرا جنازه نسیکجان؟ ادن، فا  هی بق نم یآتنا کجاست؟ بب ؟ یچرا تو بست-

 ن؟یپوشوند 

 

 بلند گفت: یزد و با صدا ن یبه سل ی محکم ی لیس  یبیف

 

 مُر... دَن.  ؟یفهمی اونا مردن م ،یایبهتره به خودت ب -
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 شد. خکوبی م شیزده سر جاشوک  یبیف

 

نشست و به اطرافش نگاه کرد.   نیزم یو رو   د یکش ی نی. هد یرا د نسیفا  ی بایز یها را کنار زد و چهره از پارچه  یکیشد و آرام  خم

ش نگاه کرد و اشک در چشمانش جمع شد  سر  ی . به آسمان سرخ رنگ باالدادی غم و خون م یهمه جا بو رایز شد ی داشت خفه م

 کنان گفت: هقو هق 

 

.  افتادی اتفاق نم ن یکنم، ا جاد یا یشتر یب یهاگلوله   تونستمی اگه م ایانگشتر استفاده کنم  نیاز ا تونستمی احمقم. اگه م  ی لیمن خ-

تنگِ مادرِ  از برادرش جدا بشه. ادن دل  خواستی نم نسی. فانهیپدرش رو بب خواستی من مردن. آتنا م  یاونا مردن... دوستا

و مردن و من    دنینکردم. اونا جنگ  ینخوردم. من کمک ی درد چیملکه بهش افتخار کنه. من به ه خواستی بود. شاهزاده م ضشیمر

 م... هنوز زنده 

 

  یبغض اید. گو کر  هی گر  شتریب ن یرا در آغوش گرفت و سل نی. اهورا، سلختیبغضش شکست و اشک ر نیسل یهابا حرف  یبیف

که نتوانسته از انگشترش استفاده کند و حاال دوستانش را از   دانستیچند ماهه در گلو داشت که آن را شکست. خود را مقصر م 

 ! ریخ ایزنده خواهد ماند  اش ی عشق زندگ نهاو ت  نیاول داند ی نم یدست داده بود. او حت 

 

 *** 

 

و هم در انتظار   بردند ی شان به سر م. هم در غمِ از دست رفتن دوستانزد ی نم ی حرف ی . کسد یوزی م ی نسبتا خنک می بود و نس شب

  ی بیگفت ف شودی راه نداشتند. م یبه ادامه   ید ی. امدانستند ی جنگ م  نی ا یبازنده  یواقع  ی شدن اوشن بودند. خود را به معنا داریب

  کس یبه ن ینگاه ی بیزنده کنند. ف گرانیرا درون د  زه یا انگ زود به خود آمدند ت  یلیبودند اما خ احتنار شتر یاز همه ب کسیو ن

شده بود.   رهیسر اوشن نشسته و به او خ  یباال نیشده است. سل ریپ یچند ساعت، چند سال نیانداخت و احساس کرد او در هم

دست از   وقتچی که ه  ی. کَمکردی بود و مدام ناله م دهیکش  رازگذاشته و د ایآستر  یپا ی داشت، سرش را رو  ید یکه درد شد  سیآر

کنار هم نشسته و در سکوت به فکر فرو   ز یشده بود. اهورا و رئا ن رهیها خبه جنازه  نیساکت بود و غمگ  داشتی حرف زدن برنم
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  ی بینگاه کردند. ف به او تفاوتی را صاف کرد تا همه را متوجه خودش کند. همه ب ش یو گلو  د یکش یق ینفس عم ی بیرفته بودند. ف

 و گفت:  د یکش  ترقیعم بارن یا یگرینفس د

 

وگرنه مرگ    میکار رو تموم کن د یبا نینی. ببجان یا اد ی. ممکنه بازم سرباز بمیبر جان یاز ا د ی. بان یایبه خودتون ب د یها بابچه -

 .میبر جان یتا از ا نیبلند بش د ی. با شهیم دهیفای مون بدوستان 

 

 سقوط نداد و گفت:  یاز چشمانش بچکد، اجازه  خواستی که م یبه اشک کسین

 

لبخند   د یکنه. با هی موقع درد گر د ینبا یواقع  یجوجنگ  ه یآخر حرف خودم رو به خودم گفت  یلحظه  نسی. فاگهیاون درست م -

 م یخودمون رو بازنده بدون  د ینبا میشد  روز ی بزنه تا دشمن احساس شکست کنه. ما پ

 

 : درسته.اهورا

 

 . میحرکت کن د یبا شهیم  ری. داره دکهی. سنگ سرخ نزدمیمردم رو نجات بد  د ی: باایآستر

 

 نشست و گفت:  نیزم  یرو ی داشت، به سخت  یاد یکه درد ز سیآر

 

 درد دارم.   یل یاما من خ-

 

 . میبرس  بیطب هی به  د ی. شاکنمی : من کولت م یکَم
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 ست...: اما پارژن متروکه سیآر

 

 . کنهی گفت که کولت م  یکم  اریپارژن طبابت بدونه. بهونه ن رِیپ د ی: شایبیف

 

 با تعجب گفت:  نیسل

 

 نشده...  داریاون که هنوز ب ؟ی پس شاهزاده چ-

 

 و گفت:  د یکش  یپوف یبیف

 

 کن. دارش ینشده؟ پس ب داریب-

 

 چندبار به صورت اوشن ضربه زد و گفت:  نیسل

 

 برن.  خوانی بلند شو اونا م-

 

 به اجساد انداخت و گفت:  ینگاه یبیف

 

 م؟ یشون کندفن  جانیا-
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 اجازه نداد و گفت: کسین

 

 . میکنی شون م . بعد از مرز دفنایعوض ن یا شیپ شهی دفن نم جان ینه خواهرم ا-

 

 قراره اونا رو حمل کنه؟   ی: و کیبیف

 

 اشاره داد و گفت: یبه سمت اهورا

 

 اونا ارابه دارن.-

 

ها گذاشتند و راه افتادند. چند را در ارابه  های ها آوردند. اجساد و زخمآن  ی ها رفتند و دو ارابه را برابه طرف ارابه  ی و کم اهورا

کردند.   یبعد  ی ایدن ی ها را راهاز کتاب مقدس، آن  ییا خواندن دعاها را دفن کردند و بگذشت تا از مرز عبور کردند و آن  ی روز

اما متروکه   بای ز اریبس ی خوردن نبود. خسته و ناتوان به راه ادامه دادند تا باالخره به شهر ی برا یو آب شد ی م دایپ ی غذا به سخت

 خود را در رودخانه فرو بردند. یها قدم گذاشتند و پاهاچمن ی خنک بود. رو اریجا بسآن  ی. هوادند یرس 

 

 چند روز به خواب رفتند.  نی ا یدرختان از خستگ   هیسا ری و ز  دند ییرا بو با یز یهادرختان خوردند و گل  یهاوه یم از

 

 *** 

 

.  کردی رش به شدت درد م. س د یکشی نفس م یبود. به سخت  کیشد. همه جا تار دار یکنان بآواز پرندگان سرفه  یصدا دنیشن با

گمان   نگونهیرا نجات دهند! ا ن یها نتوانسته بودند زمحتما آن  یبود؟ آر   دهیرس  انیبه پا ایدن  ایبود؟ مرده بود  کیچرا همه جا تار
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تکان داد و   ن ینشسته بود. چند بار سرش را به طرف سیخنک و خ یهاچمن  ی. رو د یکش نی زم ی . دستانش را روکردی م

 زد:  ادیمطلق فر ی کیرا باز و بسته کرد و کالفه از تار شیهاچشم

 

 به من کمک کنه. ی کی... نیکمک کن  که؟یتار جان یچرا ا که؟ یچرا تار-

 

 دست اوشن را گرفت و گفت:  کسین

 

 چون شبه... کهیداد نزن. تار سیه-

 

 ست؟ ین ینور  چ یه یعنی-

 

 چرا خب نور که هست... -

 

 ؟ینیبی تو من رو م -

 

 مگه کورم؟  نم، یبی معلومه که م-

 

 !نمیبی اما من تو رو نم-

 

 آرام گفت:  د ی العملش را ند عکس  یصورت اوشن تکان داد و وقت  یدستش را جلو ایشدند و کنار اوشن نشستند. آستر داریب ه یبق
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 شده؟  نایشاهزاده ناب-

 

 و گفت: د یحرف او را شن اوشن

 

 . کهیتار جانی. فقط استمیحرف زد؟ نه امکان نداره، من کور ن یبود؟ ک   یک-

 

کم کم   د ی شد و خورش  ش ی. هوا گرگ و مد یدی را نم جاچ یهم درد داشت و هم ه کرد؛ی م  یتابیکردن اوشن سخت بود. ب  آرام

 .ند رفت ی جلو م یاطلوع کرد. بدون اطالع از راه و داشتن نقشه 

 

بود   ی کند. همه جا نعمت و فراوان شانییشهر نبود که راهنما نینفر هم در ا ک ی ینبود. حت  رمردیاز پ یگذشت و خبر  ی روز چند 

  ی کوچک نیبود. درب آهن دهید  بیآس  یکه کم دند یرس  ی رنگ بلند  یاجا نبود. به برج قهوه آن  یها سوخته بودند و کساما خانه

برج باال   یو خشت ک یبار یو جلوتر از همه از راه پله  د یکش ریشمش کسی وارد شدند. ن اط یباز کردند و با احت یداشت. در را به آسان

 رفت.

 

داشت.   ییبایز  یِکمانن یو بازتاب رنگ  کرد یکوچک برج به داخل نفوذ م  یهااز پنجره  د ی. نور خورش د یرس ی به گوش نم ییصدا چیه

از برج باال رفتند، حاال مشخص   اریاختیو ب  هدفی چرا ب کهنی. ادند یبرج رس  یدر باال ی به اتاقک یاد یز یهاپله  کردن  یبعد از ط

 جا بود. آن  ژن پار رِی پ ایشده بود. گو

 

 به پشت سرش نگاه کند، از حضورشان مطلع شد و گفت:  کهن ی. بدون اخوردی م  یزی نشسته بود و چ یفرش  یاتاقک بر رو  در

 

 فرزندانم...  د یخوش آمد -
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 جلو رفت و گفت: ی بی. فناستیگفته بود که او ناب نوس یبود. سل د ی ها رفت. چشمانش کامال سفجا برخاست و به طرف آن  از

 

 ...گـی . دنبال هما ممیاز آتالزد اومد -

 

 را قطع کرد. دستش را باال برد و گفت:  ی بیحرف ف رمردیپ

 

 . نیاستراحت کن نیای. بنیبخور هاوه یم  نیاز ا نیا یفرزندم، ب دونم ی م دونم ی م-

 

 مزه بود. و خوش  نیریداخل ظرف خوردند. ش   بیکوچکِ بنفش رنگ و عج یوه یفرش نشستند و از م  یرو  هاآن

 

 ها نشست و گفت:کنار آن   رمردیپ

 

  رمردیپ نیبا تمسخر گفتن ا دن یبه من رس  ی رحم نکردن. اونا وقت کسچی زدن و به ه ش یجا رو آترو نابود کردن. همه جان یاونا ا-

  یهانیهم تونستن به سرزم یکم  یکردن. عده  ریاس  ایکشتن  ایمردم رو  ه ی. بقرهیتا بم  نیپس رهاش کن رهیخودش قراره بم

 بود.  باتر یاز آتالزد هم آبادتر و ز ی حت ش یشده وگرنه در زمان آباد ن متروکه یسرزم هی جان یفرار کنن. ا  گهید

 

 خورد و گفت:  وهیاز م یکم ایآستر

 

 افتاد؟  ی اتفاق ک نیا-
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 .رمیبم ی اون زمان من صد سال داشتم و اونا فکر کردن قراره به زود ش؛یو پنج سال پ ستیب-

 

 رسونه؟ی بهتون م  یکس  یعن ی نیاریرو از کجا م هاوه یم نیا ن؟ییو پنج ساله که شما تنها ستی: باهورا

 

 و گفت:  د یاهورا کش ی نیو ب یشانیبه پ یزد و دست یلبخند مهربان  رمردیپ

 

 فرزندم...  رسونهی خداوند م-

 

 م؟ یکن دای: حاال هما رو کجا پیبیف

 

و به شرق   نی بد  ریمس  رییتغ  ن،ید یرنگ د ی صورت  یهابا برگ  ی هر گاه درختان ن ی. به جنوب برنیاکنون شما در غرب پارژن هست-

و   بیهست. به اون س  یاد یز یوه یجا درختان م. همون نیو صبور باش  نیرفتار کن  متیکرد. با مال د یخواه دای. هما رو پنیبر

جا  و از اون  نی و از ساحل، خودتون رو به بندرِ آرام برسون  نیبه جنوب بر  نیکه هست ییجان از همو نی . اگه موفق شد نیبد  ینارنگ 

 شده. ر ید  یلیخ نیبر گهی. خداوند شما رو حفظ کنه. حاال دنیبه آتالزد برگرد  ییایدر ی از راه امن اما طوالن

 

 گفت: رمرد یجا را ترک کنند که پن کردند و از جا برخاستند تا آ  ی تشکر و خداحافظ هاآن

 

 ؟ یینایشاهزاده شما هم ناب-

 

  ده یبر دهیبر ایآستر "خواهد کرد نایاما شما را ب ناستیاو ناب"آوردند   ادیرا به  نوس یسل یمتعجب به هم نگاه کردند و جمله  همه

 گفت: 
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 !ناست؟یشاهزاده با ماست و ناب نید یشما از کـ... کجا فهم د یبـ... ببخش-

 

 و گفت:   د یخند  رمردیپ

 

قدم برداشتنش هم   ی از صدا کنه؟ ی گفت شاهزاده حالت خوبه؟ چشمات درد م ی که دختر دمیدارم. شن ی زی ت یهامن گوش -

 تکه نان رو بخور...  نیو ا ای. فرزندم بناستیکه اون ناب دمیفهم

 

شن داد. اوشن نان کپک زده را به دهان گذاشت و به محض خوردن آن، چشمانش به  جلو رفت و نان را از او گرفت و به او نیسل

شد. چشمان همه از تعجب گرد شده بود!    نایزد و ناله کرد و سپس چشمانش ب ادی. فر د یخون از آن چک ی شدت سوخت و مقدار

 شده بود.  نایچطور ممکن بود؟ او ب

 

 :د یپرس  یباز هم با لکنت و کنجکاو ایآستر

 

 ! ن؟یبش نایو ب   نیکن دایتا شفا پ ن ی.. چـ... چطور؟ خب چطور خودتون ازش نخورداما.-

 

 زد و گفت:  ی لبخند   رمردیپ

 

  ی بشه حت نای آدم جوون ب کی خواستی . دلم مدمیرو د ا یسال دن ک یجوون بودم. من صد و  هی تکه نان داشتم و منتظر  ه یفقط  -

 چند روز...!  یشده برا
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 ن؟ی شد  نای: شما چطور نابایآستر

 

 شدم. نایناب جیبه تدر ادیز ستنی خاطر غصه و گردخترم، به -

 

را   ا یدن وقتچیه گر ید کرد ی تشکر کرد. او فکر م  هی و با گر د یرفت. دست او را بوسـ رمرد یزد و به طرف پ یلبخند پر از ذوق اوشن

  رمرد یکه پ  یکرده و از برج خارج شدند و به راه  ی ها مجدداً خداحافظ. آن د یدی را م  ز یاما حاال باز هم داشت همه چ د ینخواهد د

 گفته بود رفتند. 

 

 

 

 

 

 ! ت؟ی: نهایانیپنجم و پا فصل

 

سرخ   ی. روزها گذشته بود و حاال آسمان به قدرآمد ی م  یمطبوع ی و بو  د یوزی م ی خنک یسر سبز گذاشتند. هوا یادر جاده  قدم

 شده بود.  انیاز سنگ هم در آسمان نما یقسمت  ی. حتشد ی م ده یسرخ رنگ د ز یشده بود که همه چ

 

و    ریدرختان خود را س  یهاوه یبود. با م ختهیبرانگ  ا یوحشت را در وجود گروه و تمام مردم دن ن یبود و ا ک ینزد اریسنگ بس یی گو

بود.   ده یشان را برشوره و استرس امان . دل شدندی م  ک ی. کم کم به مقصد نزدکردند ی را رفع م شانیا و رودها تشنگ هبا آب چشمه 

با   یناک بود! از دور درختانوحشت نیوجود نداشته باشد و ا  ییکه نکند اصال هما آمد یم شاناغ گمان به سر نیا ی گاه یحت

  ی بود انگار برف صورت ییایو رو  بایز اری. بسشدی اما از بارشان کم نم ختیری م شانیهاکه مدام برگ   دند یرنگ د ی صورت یهابرگ 

 کولش گذاشت و گفت: یرا رو   یکوله پشت نیشرق رفتند. سل ه . از درختان عبور کردند و بد یباری رنگ از آن درختان م
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 ه؟ ی به نظرتون اون چه شکل-

 

 لگد کرد و گفت: نیزم  یرا از رو  ی درخت یساقه  یبیف

 

 هما؟-

 

 همان چوب را دوباره لگد کرد و گفت:  اهورا

 

 . خونهی که آواز م بایرنگ ز ی آب یپرنده  هی-

 

 گفت و جواب داد:  ی . آخردیکنار زد و باعث شد احساس درد چند لحظه وجودش را بگ  اش ی زخم یهم همان ساقه را با پا  سیآر

 

 رنگه.  یاقهوه   کی مرغ کوچ  هی به نظر من -

 

 ...بایو ز کره یاون غول پ دم؛یش شندرباره   ایبار از مادربزرگ م هی : من اوشن

 

پر بار با   یمقصد باشد. باغ  زدند یکه حدس م دند یرس  یی بایگذشت و باالخره به باغ ز ی راه خود ادامه دادند. باز هم چند روز به

  نیزم ر یاز ز یاز باغ آب زالل ی. در قسمتبایپر آبِ ز  یهارنگارنگ و حوض  یهاانگور و انار و گل  ،یپرتقال، نارنگ  ب،یس  یهاوه یم

پادشاه را   کی خواستند ی م  یی. گو زدی شان به شدت مگوارا بود. قلب  د یدستش را به آب زد. خنک بود از آن نوش  ی. کَمد یجوش ی م

  ی شان کم شود. روبلکه از اضطراب دند یکشی م ق ی. نفس عمد ی چیپی در فضا م شانق یعم یهانفس  یمالقات کنند. صدا
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. از پسِ  افزودیشان مجا به دلهره و جلو رفتند. سکوت آن  دند یاز درختان چ یو نارنگ  ب یس  یقدم نهادند و مقدار سیخ یهاچمن

در آن به خواب   کریپخشن و غول  یاپرنده روبرو شدند که  یمیعظ نی با قفس پوالد تیاز درختان عبور کردند و در نها یانبوه

بزرگ و به ظاهر محکم   قاررنگ بودند. صورتش عبوس بود و من  یاپهن و بزرگ و قهوه  شیهاداشت! بال  یب یرفته بود. ظاهر عج

 داشت.  یکِرِم رنگ 

 

آرام   یاضربه   رش یبا شمش کس یرا داخل قفس گذاشت و عقب رفت. ن ب یگرفت و آرام جلو رفت. س   س یاز آر یسبز بیس  ایآستر

 کرد.  داریبه قفس زد و هما را ب

 

شان نگاه کرد. همه به او لبخند زدند.  تک گشود و با دقت به تک  یرنگش را به آرام  یاعقب رفتند. چشمان درشتِ قهوه  همه

 هاب یجلو رفت و س  سیخورد. آر یرا به آرام بیلو آمد و س شد. سپس ج رهیبه آسمان سرخ رنگ خ  یسرش را بلند کرد و لحظات 

از   یاش هنوز عبوس بود اما مهربان. چهرهد یرا با حوصله و آرام آرام جو  هاوه یتمام م اگذاشت. هم  شیرا برا گرید یهای و نارنگ 

  اریسنگ بس  رایدر را باز کرده بود؛ ز  . اهورا با تبر قفل در را شکست و در را باز کرد و عقب رفت. انگار به موقع د یباریچشمانش م

مندش را باز کرد و به پرواز در آمد. با بال زدن  قدرت یهاشد و بال  خارجاز قفس  عی اتفاق افتاد. هما سر یالرزه ن یشد و زم کینزد

سنگ در حال دور شدن بود. هما به پرواز در آمد و همه شاد شدند و   ایبه پا شد و زلزله متوقف شد و گو یهما گرد و خاک 

دوش   ی . انگار سنگ سرخ روردک سیرا خ شانیهاشان جمع شد و گونه را در آغوش گرفتند. اشک شوق در چشمان  گریدکی

 شان برداشته بودند. بار را از دوش  نیها بود و حاال اآن

 

 

 

 

 

 ام یریقصر ملکه م آتالزد 

 

 بود؟  ی زلزله چ نی افتاد؟ ا یچه اتفاق نوس یسل-
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داده! درست به موقع   ر یمس ر ییآخر تغ یبه پرواز در اومده و سنگ لحظه   نمیبی فرش هما رو م یمن اونا موفق شدند. رو  یملکه -

 کار رو انجام دادن. 

 

 پرداختند. یشاد درز کرد و همه به  رون یکرد و مادر و دخترش را در آغوش گرفت. خبر به ب  ی ابراز خوشحال ملکه

 

 

 

 

 

 پارژن

 

. چقدر  شد ی بود و سنگ نحس داشت دور م دهیرس  انیبه پا هایسخت  یهمه  گریبودند. د یو از کارشان راض زدند ی م  لبخند 

ها فاصله  از آن ی لیرا تماشا کنند و لذت ببرند. هنوز هما خ بایز یلحظه  ن یبودند و چقدر از دست داده بودند تا ا ده یکش یسخت

 زد:  ادیو فر  د یرا د ر یت ی بی. فرفتی که به طرفش م  د ش  دهی د ی رینگرفته بود که از دور ت 

 

کنه.   ی کار ه ی ی کی. ستیکه ن  نسی... نه فاریبا ت  نسیاز کجا اومده؟ فا ر ینه اون ت یوا  ن؟ینیبی م نیشما هم دار  ه؟ی اون چ ؟یچ-

 با کمان کار کنه؟  تونهی م  یک

 

از   یپرتاب کرد که با اختالف کم ریبه طرف ت  ی خنجر ز ین ی بیمهاجم را مهار کند اما نشد! ف ری آن ت ر، یکرد با ت یسع اوشن

کرده بود و   شانبیهمه راه را تعق  نیبود. او ا ییودایسا یسرباز زخم کی نخورد. به اطراف نگاه کردند.  ری کنارش عبور کرد و به ت

را    زیرا پرتاب کرده بود. چقدر احمق بود! ندانسته خودش و همه چ ری ! او تد یخند ی شده بود و م رهیخ ر یزشتش به ت یبا چهره
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  کردند ی شدند و در دل دعا م رهیخ ریبه سمت سرباز پرتاب کرد و او را کشت. همه به ت ی. اهورا تبر بردی م ی داشت به سمت نابود

را   گریدک ی یهاشان نبود. دست مانده بود و دل در دل  ی کم یبه هما برخورد نکند. فاصله  ر یکه ت کردند ی اهش م و از خداوند خو

بال زدن هما   زیدل انگ  ی صدا یدرآورد. وقت ی به شکم هما اصابت کرد و هما را از پا ریرا بستند. ت شانیهامحکم گرفتند و چشم 

از   زتریانگ غم ی. حتدند یرا د شانی ندگز  یصحنه  نیزتریها چشم گشودند و دست هم را رها کردند. غم انگ نشد، آن  دهیشن گرید

  گریدکی شده بود. ابتدا به  ریاز چشمش سراز یافتاده بود و اشک نی زم  یها روآن  یجلو  نیشان! هما خوندست دادن دوستان 

هم   ی را رو شیهاپلک  د یرنگ درخشانش نگاه کرد و ناام یبه انگشتر آب  نیلسپس به آسمان نگاه کردند. سنگ برگشته بود. س 

 . سپس دست اوشن را گرفت. ختیداد و اشک ر فشار

 

شد و   ده یشن یغرش ترسناک ی. صداد یشان رس خاک به مشام  یجا به رنگ زشت و ترسناک سرخ در آمده بود. بو  همه

  ره یخ نیسل ی بایآمد. اوشن در چشمان ز یْبه رو  نیزم  ریاز ز یشکافته شد. آتش نیو زم وستیبه وقوع پ ی د یشد  یلرزه نیزم

 شد و گفت: 

 

 ...نیدوستت دارم سل-

 

 زد و جواب داد: ی لبخند  نیسل

 

 منم دوستت دا... -

 

  ن یاوشن و سلها، برخورد نگاه نگاه نیو آخر  دند یرا ند  گریدهم  گریها دو وارون شد. آن  ر یز ز ینا تمام ماند و همه چ نیسل حرف

و نابود شد.    ستیبرخورد کرد. هر چه بود، ن نیسنگ محکم به زم تیبلند شد و در نها نیدر سراسر زم اد یو فر غ یج ی بود. صدا

کرده بودند.   ی کرد. چه اشتباه بزرگ لیشن تبد  زِ یر یهارا به تکه عبور کرد و آن  نیوسط زم  ازسنگ  ایفقط در چند لحظه! گو

مقصر بود؟ مگر حاال مهم    یآن سرباز را زنده گذاشته بود؟ چه کس ینکنند. چه کس یکرده بود اشتباه د یتاک نیهم ی برا نوس یسل

 نوشته شده بود؟  گونه نیاز ابتدا هم ن یزم یسرنوشت اصل  ایمقصر بوده  یمقصر بوده؟ اصال کس  یهم بود که چه کس
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  یباق زیچ  چیه ، یو نه نور  یتنفس ینبوده. نه صدا ی زی هم چ که انگار از اول   یو سکوت فرا گرفت. به طور   یکیجا را تار همه

نورِ   یمطلق تنها کورسو ی کی! در تاریو خفگ   یو نابود  ی ستیآور! نناک و رعب! ترسناک و وحشتچیو ه   یکینماند. تنها خالء و تار

 که در فضا معلق بود!  شد ی م  دهید  یرنگ  ی آب فِیضع

 

 *** 

 

لَ النَّهَارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  رَبَّکُمُ اللَّهُ الَِّذی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِی ِستَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اْستَوَى عَلَى الْعَرِْش یُغْشِی اللَّیْ  إِنَّ

 بَارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَتَ رُ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْ

 

حقیقت پروردگار شما آن خدایى است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش ]جهاندارى[ استیال یافت روز   در

دید آورد[ آگاه  اند ]پ  پوشاند و ]نیز[ خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان او رام شدهرا به شب که شتابان آن را مى طلبد مى  

 باش که ]عالم[ خلق و امر از آن اوست فرخنده خدایى است پروردگار جهانیان.* 

 

 54  هی *سوره اعراف آ

 

ها مدت زمان  بود. انسان  شتریب ن یمدت عمر زم بارن یآن نهاد. ا ی و آدم و حوا را بر رو د یرا آفر نی سال بعد؛ خداوند زم هزاران

 کردند. رفت شیو پ ستند یز  نیزم  یبر رو  یشتریب

 

  نِیدادند. حاال باز هم قرار است زم رییرا تغ  ن یحرکت زم ریمس شانب یعج یهاش یرساندند و با آزما  انیتا منابع را به پا قدرآن

به دنبال آن بروند و سرنوشت   یکه سربازان  ستین یاافسانه  گر یو د د یتر و داغ برخورد کند به نام خورش ترسناک  ی زیما با چ ِدیجد 

 !د یبقا بخوان یهادوم داستان  ی خواهد آمد؟ در سر نی. اما چه بر سرِ زم دهند   رییرا تغ ن یشوم زم
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