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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

www.1roman.ir 

 مسئولیت محتوای رمان با نویسنده می باشد

 2013: رمان کد

 .-.yasi.-: .ناظر

 بانو نسترن: ویراستار

 

 !دوباره مرگ: بقا: رمان نام

 Fatemeh.M: نویسنده

 تخیلی-علمی: ژانر

 (حماسی سبک)

 :خالصه

 جهان، پایتخت آتالزِد در. زیستندمی زمین روی مردمانی حوا، و آدم آفرینش از پیش سال هزاران

 کروی جسم که شودمی رخب با دربار عالم سلینوس توسط او روزی کرد؛می حکمرانی میریام ملکه

 زمین با آینده سال سه تا و آیدمی زمین سمت به( مریخ) رنگی سرخ سنگینِ  و بزرگ بسیار

 راه تنها که یابدمی در فراوان تحقیق و مطالعه با سلینوس. کرد خواهد نابود را زمین و برخورد

 !چیست بشریت بقای حفظ و زمین نجات

 ...تدفرسمی آن دنبال به را گروهی ملکه

 

 :نويسنده سخن

  دانلود رمان عشق در ضربات پنالتی دانلود رمان سرقتی از جنس عشق

 
 دانلود رمان من و بقچه ی ارزشمندم

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d8%b9%d8%b4%d9%82/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%aa%db%8c/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d9%82%da%86%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d9%85/
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 مختلفی موضوعات با بار هر باشند جلد چند احتماال که بقا هایرمان سری سالم عزیزم دوستان

 برای نیست الزم و دارد متفاوتی موضوع رمان جلد هر. شد خواهد نوشته بقا برای تالش به راجع

 واقع در. کنیدمی لمخوشحا هارمان خواندن با اما کنید مطالعه را جلدها یهمه داستان درک

 .نیستند هم یدنباله اما شوندمی مربوط هم به نحوی به هارمان

 :بخوانید که هست قرار بخواد خدا اگه شاءهللاان که هاییرمان

 (رمان همین! )دوباره مرگ: بقا

 (تایپ حال در) است؟( نیست) پایان این: بقا

 .زودی به اما( نشده تایپ هنوز! )تب مرز روی: بقا

 

 

 :مقدمه

 یابد؟می پایان این آیا

 ایناشناخته. است عجیب و سنگی پیکر، غول ایناشناخته به خیره هاچشم و آسمان به هانگاه

 !گسترانیده زمین سرتاسر بر را ُسرخش یسایه که

 و تریننحس هاآن برای رنگ این لحظه آن در و بینندمی را رنگ همین نگرندمی هرجا به

 نه دیگر است، دشوار بسیار تنفس لرزد،می پاهایشان زیر. است شده دنیا نگر  ترینترسناک

 !زندگی صدای نه و شودمی شنیده ایپرنده آواز صدای نه گیاه؛ سبزی نه دارد وجود آسمان آبی

 بوی دارد؛ ناخوشایندی بوی. خراشدمی را هاگوش و زندمی را هاچشم شود،می ترنزدیک و نزدیک

 جلب را هاتوجه سپید کورسویی وحشت، و یأس همه آن بین در! سکوت بوی پایان، بوی نابودی،

 به توجهبی بعد کمی اما، هاآن. ستامیدواری از مملو ولی چیست آن داندنمی کسی کند؛می

: پرسندمی خود از مدام و شده عظیم و پرابهت یناشناخته مبهوت هم باز رنگ، سپید درخشش

 !یم؟یابمی پایان ما آیا

 

 هستی آفریدگار نام به

 

 سرخ موجِ : اول فصل
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 و رقص به هم کنار جوان پسران و دختران. نواختندمی شادی موسیقی شهر از ایگوشه در

 شهر دیوار و در به مردم. بودند کرده تن به را داشتند که هاییلباس زیباترین و پرداخته کوبیپای

 و کردندمی حرکت شهر سرتاسر در قصر، هایچیبوق. دبودن آویخته رنگارنگی آویزهای و هاپارچه

 اما انصاف، با یملکه میریام، ملکه. دادندمی را جهان کل روایفرمان میریام ملکه تولد از خبر

 اجرای در او کرد؛می حکومت جهان کل پایتخت یعنی آتالزِد شهر در که بود جهان سختگیر

 مستبد و مغرور خودپسند، بسیار ملکه. نداشت فیتعار  هیچکس با و بوده جدی بسیار قوانین

 تصمیم و کرده غلبه احساساتش بر اشگیریسخت مواقع بیشتر ولیکن بود؛ رحمدل ذاتا اما

 اهمیت او بود؛ دینش به او بودن مقید میریام مهم خصوصیات از دیگر یکی. گرفتمی را خود

 .کردینم ترک گاههیچ را عباداتش و داده مقدسات به بسیاری

 و گرم هایتابستان با آفتابی شهری. بود امن و زیبا اصیل، شهری جهان، پایتخت آتالزد

 طوریبه بود؛ موجود آن در فراوانی هاینعمت و داشت بسیاری هایباغ سرد؛ بسیار هایزمستان

 مندترین،قانون بزرگترین، آتالزد. دادندمی طعام و آذوقه را جهان نقاط از بسیاری که

 .بود دنیا شهر ترینپرجمعیت و ترینهنگیفر 

 و ظریف ایکالسکه بر سوار همراهانش با میریام ملکه و شد باز قصر رنگ سیاه و عظیم یدروازه

 دورادور که شانملکه دیدن انتظار در ذوق با و مشتاقانه مردم. شد خارج قصر از شده طالکاری

. شد خارج آن از غرور و اقتدار با ملکه و دکر  توقف کالسکه. بودند شدند،می دیدنش به موفق

 ملکه سخنرانی از خبر ملکه القاب و هانام خواندن از بعد تا آمد جلو چلفتی پا و دست سربازی

 .بدهد

 سرش از داشت هم آن که کالهش بر دستی بخورد، زمین بود نزدیک آمدن جلو هنگام که سرباز

 :گفت بلند صدای با و گذاشت افتادمی

 خاندانِ  نسل از زمین، بر حکومت تخت وارث جهان، کل فرمانروای و ملکه هِرشار میریام بانو-

 ...بانوی هرشار، اصیل

 :گفت و کشید دل در پوفی ملکه

 !لطفا کن شخالصه-

ِ . من یملکه بله: سرباز  .کنن صحبت شما برای خوانمی ملکه ا

 با و کرد نگاهی را مردم روشنش خاکستری هایچشم با انداخت، باال را ابرویش میریام ملکه

 :گفت اُبهتش با بسیار و رسا صدای
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 بودم شما برای داشتنیدوست یملکه اینقدر اینکه از! شما بر درود عزیزم؛ دوستان من، مردم-

 به رفتن روز امروز بدونین نیست بد اما خرسندم، بسیار گرفتین جشن من تولد مناسبت به که

 .کنین پاک رو خودتون گناهان از کمی و برین معبد به که بهتره پس! عبادته و ساوارژا معبد

 !میریام ملکه باد زنده-

 :زدند فریاد بارچندین او دنبال به هم مردم و زد فریاد بلند را جمله این جمعیت بین از مردی

 !میریام ملکه باد زنده! میریام ملکه باد زنده-

 

 :کلمات تلفظ*

Atlazed 

Miriyam Hershar 

Savarjha 

 رنگش آبی بلند لباس. شد کالسکه وارد و داد تکان مردم برای را دستش احترام، ینشانه به ملکه

 .برگردند قصر به تا داد دستور و کرد جمع را

 ملکه بودند مدعی و کردند اعتراض زیرلب و مخفیانه بودند، رقص مشغول که هاییجوان

 تا رفتند پرستانآسمان بزرگ معبد ساوارژا تسم به مردم تمامی. است کرده خراب را شانشادی

 دارند اعتقاد پرستانآسمان است؛ جهان مردم کل دین پرستیآسمان. شوند مشغول عبادت به

 معبد در هاآن. هاستآسمان تمام وسعت از بیشتر او بزرگی و است آسمان در خداوند منزل که

 کتاب نام قائلند؛ بسیار احترام اوارهاس یعنی معبد، عابدان برای و کنندمی عبادت ساوارژا

 .هستند معتقدی هایانسان بسیار و است کاثاریست مقدسشان

 جمع و بافته رنگِ  یخی موهای روی را اشبرنزی تاج نشست، تخت روی بر میریام ملکه قصر، در

 :گفت و کرد جاجابه اششده

 شتین؟دا رو حس این هم شما آیا! کردم خفیف یلرزه زمین یه احساس-

 :گفت و کرد تعظیمی آمد، جلو مردی

 ...میشه احساس هالرزش این مدام که روزه چند! من بانوی بله-

 :گفت متفکرانه و کشید صورتش سفید بسیار پوست به دستی ملکه

 .بیارین من پیش رو اون بینمنمی رو ِسلینوس که روزه چند-
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 کاخ. بازگردد سلینوس همراه تا شد خارج میریام خصوصی کاخ از و کرد اطاعت ملکه از مرد

 سه. بود ایشاهانه و زیبا بسیار مکان داشت، وجود او فرمانروایی تخت آن در که ملکه خصوصی

 تخت تا کاخ ورودی از. بود آویزان سقف از روشن همیشه هایشمع با پیکرغول طالیی لوستر

 آماده هاندیمه و سربازها و هاخدمه آن طرف دو در که بود پهن رنگی زرشکی مخمل فرش ملکه

 که بود تیره خاکستری پوالدین هایقطعه از شده ساخته ملکه تخت. داشتند حضور خدمت به

 !سرباز تعدادی و گیاهان برگ و شاخه نقش شد؛می دیده آن روی هایینقش

 .بود ملکه پسند مورد و زدمی برق تمیزی از جا همه

 :گفت و بازگشت مرد آن بعد کمی

 ...خوانمی ورود یاجازه دارکتاب و مشاور سلینوس من، یملکه-

 

 :کلمات تلفظ

Savar 

Katharist 

Selinus 

 :گفت و کشید رخ به را بلندش قامت برخاست، جا از وی احترام به ملکه

 .شو وارد-

 کاخ وارد خاکستری بلند هایسبیل و رنگ سفید کوتاه موهای و ریش با قدبلند چرده،سیاه مردی

 :گفت و نشست تختش روی ملکه. گذاشت احترام و شد

 .ندیدمت اینجا که هست روزی چند سلینوس-

 .داشتم کسالت کمی زیاد کار خاطر به حقیقتش من، بانوی خواممی عذر-

 را او اصل در. باشد بیمار محبوبش مشاور خواستنمی دلش وجههیچ به. شد غمگین ملکه

 :گفت و زد قدم کمی شد، بلند جا از. اشتد دوستش قلبا   و دانستمی پدرش مانند

 .بیاری دست به رو خودت سالمتی زود خیلی امیدوارم-

 .بهترم کمی من، بانوی متشکرم-

 چیه؟ اخیر هایلرزهزمین این یدرباره تو نظر سلینوس-

 :داد جواب و کشید سفیدش هایریش به دستی سلینوس
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 از اما نشدم زمین لرزش متوجه عنوان هیچ هب زیاد یمشغله خاطربه اینکه با من، یملکه-

 تمام! بوده سابقهبی اخیر سال چند در که کردن احساس رو خفیفی یزلزله شنیدم اطرافیان

 .کنم عرض شما خدمت و بشم متوجه رو دلیلش تا کنممی رو سعیم

 ...یانداخت گوش پشت هم باز اما بیاری من برای کتابی بود قرار درضمن. منتظرم من بله-

 وقت اسرع در. باشم داشته خوبی یحافظه که نمیده اجازه پیری من، بانوی ببخشین رو من آه-

 .رسونممی شما دست رو کتاب

 .سلینوس متشکرم-

 .سرورم سوظیفه انجام-

 مرخصی-

 .اجازه با-

 مدت به که ایخانهکتاب. بازگشت عزیزش یخانهکتاب به و شد خارج کاخ از سریع سلینوس

 هاکتاب از دارینگه صرف را عمرش تمام و بود کار به مشغول آن در سالگیبیست از سال، چهل

 وی و داده آموزش را زیادی شاگردان او. بود کرده علوم و هادارو مطالعه همچنین و مهم مدارک و

 .باشدمی هم شهر بزرگ طبیبان و عالمان از همچنین

 از پر خانهکتاب. گذاشت میز روی و یافت را آن یسخت به گشت، ملکه درخواستی کتاب دنبال به

. بود دشواری بسیار کار قدیمی کتاب یک کردن پیدا بود؛ مهم دفترهای و مدارک ها،کتاب

 چیز اما بداند را اخیر هایلرزهزمین دلیل تا کرد وجوجست را زیادی هایکتاب هاساعت سلینوس

 را هستی جهان تمام فرش این. رفت نماجهان شفر  سراغ به ناچار نهایت در. نکرد پیدا خاصی

 شد، وارد فرش اتاق به. کردمی تغییر فرش نقش جهان، در اتفاقات براساس و دادمی نشان

 از یکی در داشت سال نوزده تنها که زمانی را آن انداخت؛ انگیزششگفت فرش به نگاهی

 عمیق دقت شد، خیره آن به متفکرانه کمی. بود یافته دور بیابانی هایشن زیر سفرهایش

 رفت، عقب کمی. شد او برای ترسناک بسیار حقیقتی شدن نمایان باعث فرش آن به سلینوس

 ملکه سراغ ندید، تختش روی را ملکه اینکه از بعد. رفت ملکه کاخ طرف به سریع و کرد وحشت

 به سرعت هب سلینوس. است اششخصی اتاق در ملکه گفتند هاآن که گرفت هایشندیمه از را

 حال در ندیمه یک که ملکه. شد ملکه اتاق وارد گرفتن اجازه و زدن در بدون و رفت اتاق آن

 :گفت و شد عصبانی بسیار بود، زیبایش یچهره آرایش

 بشی؟ من خصوصی اتاق وارد اجازه بدون باید آیا! سلینوس میره بیشتری انتظار تو از-
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 :گفت بود، شده شدنش وارد اجازه بدون متوجه هتاز  و زدمی نفس نفس که حالی در سلینوس

 هم هالرزه زمین این و پیشه در ترسناکی اتفاق اما ببخشید گستاخی این خاطربه رو من! ملکه-

 !موضوعه همین خاطربه

 او از چشم یاشاره با و داد ندیمه دست به را ایشنقره یآیینه شد، بلند جا از مضطرب ملکه

 و متعجب ملکه. رفت بیرون اتاق از و کرد امر اطاعت ندیمه. برود رونبی اتاق از که خواست

 :گفت عصبی

 .باشی داشته ترس این برای منطقی دلیل امیدوارم سلینوس خب-

! کنهنمی اشتباه من نمایجهان فرش متاسفانه اما باشم کرده اشتباه امیدوارم من یملکه-

 ...درستـ داده نشون رو چی هر که دیدین قبال بارها هم خودتون

 .بگو اصلی حرف دونممی رو اینا-

 ما سمت به هاآسمان در بزرگی بسیار و رنگ قرمز کروی جسم داد؛ نشون فرش که چیزی طبق-

! کرد خواهد نابود رو زمین تمام و کنهمی برخورد ما به زودتر یا آینده سال سه تا و حرکته حال در

 !فرستهمی ما سمت به جسم اون که هست سهمگینی هایموج علت به هم هالرزش این

 :زد فریاد عصبانیت با و کشید هم در را ابروهایش شد، خشم از پر ملکه درخشان هایچشم

 واقعا هه دیگه؟ سال سه فقط بدی؟ من به رو خبر این باید االن ای؟کارهچه اینجا تو پس-

 چند تونستینمی اومده، رد آب از درست هاتپیشگویی تمام و هستی دربار عالم تو! مضحکه

 بدی؟ من به رو خبر این زودتر سال

 به ناگهانی خیلی! شدنمی دیده فرش روی رنگ قرمز جسم این اخیر چندماه تا من یملکه اما-

 .داشت وجود هستی جهان از ایدیگه یگوشه در قبال داده؛ مسیر تغییر ما سمت

 پیدا موننجات برای مناسبی حلراه تا و بیرون برو اینجا از. بشنوم رو مزخرفات این خوامنمی-

 فهمیدی؟ برنگرد اینجا به نکردی

 .الساعه سرورم بله بله-

 به و برداشت زمین روی از را ایچهارپایه خشمگین میریام. رفت بیرون اتاق از سریع سلینوس

 دلش اما ودنب مهم برایش اصال و ترسیدنمی مرگ از بود؛ کرده زیادی خطر احساس. کوبید دیوار

 خوابشتخت روی. کند تهدید را دنیا خطری ترینکوچیک رانیشحکم زمان در خواستنمی

 :کرد زمزمه را کاثاریست از بندی و گذاشت سرش روی را هایشدست نشست،

 ٫٫آمین. بماند دور ما از خطر تا کن ما حال شامل را رحمتت و لطف هاآسمان خدای ای٫٫ -
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*** 

. گرفت را َخشاتْرا سراغ و نشست تختش روی عصبانی. بازگشت کاخش به نهات سریع هایقدم با

 رنگ، میشی چشمان و چخماقی سبیل و ریش ای،قهوه بلند موهای با قد، بلند مردی بعد کمی

 که هیکل قوی و جنگجو شجاع، فردی بود؛ آتالزد ارتش کل لشکر سر خشاترا او. شد کاخ وارد

 .کردمی مشورت او اب سلینوس از بعد معموال ملکه

 .من یملکه بر درود-

 شنیدی؟ رو اخبار-

 !پیچیده خبر قصر کل توی بله-

 !کرده؟ پخش رو خبر احمقی کدوم اما-

 ...هاندیمه از یکی ظاهرا-

 .بشه تنبیه باید-

 .مهمه اومده پیش که اوضاعی این االن ملکه، نیست مهم این-

 :گفت و کرد عصبی یخنده انداخت، باال را ابرویش ملکه

 وجود به کودن عده یه هایعقلیبی و هادخالت از هاجنجال همیشه! مهمه خیلی این اتفاقا-

 از خارج به خبر وقتی ترسیدن، مردم. بکنه نباید که کنهمی رو کاری سوادبی یه که وقتی میاد؛

 !نیست هاراحتی همین به کردنش جمع که میشه غوغایی باعث برسه مرزها

 

 :اتکلم تلفظ

Khashatra 

 :گفت و داد تکان تایید ینشانه به سری خشاترا

 کرد؟ خواهد پیدا دردسر این برای حلیراه سلینوس کنینمی فکر شما. ملکه شماست با حق-

 .حتما بله-

 هاآسمان به ما بگیره؛ رو اون جلوی تونهنمی انسان که طبیعیه یپدیده یه این من بانوی اما-

 !نداریم رسیدست

 :داد جواب و شد ترجدی ملکه یرهچه
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! بیاری زبون به رو کلماتی همچین بعیده هستی دیده دنیا و سواد با فرد یه که تو از! خشاترا-

 هر برای تا داده فکر ما به داده، علم و عقل ما به هاآسمان خداوندِ . داره وجود راهی یه حتما

 .نداشتیم فرقی جنگل توی هایحیوون با وگرنه کنیم؛ پیدا حلی راه مشکلی

 بزرگ چتر که بارون مثل یا بسازیم، محکم رو هاخونه که نیست زلزله شبیه این من یملکه اما-

 آسمان خدای جز کسی و میاد ما طرف به داره که آسمانیه جسم یه این... این. کنیم باز رو شهر

 .کنه متوقف رو اون تونهنمی

 :گفت و برد باال را دستش ملکه

 .کن آماده رو سربازها برو نیستی، هیچی امیدی نا جز تو! فیهکا دیگه-

 .من یملکه بله-

*** 

 کنار. بپرد جا از کمی شد باعث آمد در صدا به که ناگهانی یصاعقه و بود رفته فرو فکر به ملکه

 .بود شده متعجب موقعبی باران و طوفان این از کرد؛ نگاه را بیرون و رفت پنجره

 جلوی تا کردند باز بود، الزم که شهر از هاییقسمت در را شهر بزرگ چتر ومندتن مردان شهر در

 .بگیرند را قسمت آن شدن خیس

 شده جمع او دور هاجوان و هابچه. بود نشسته اتاقش در ملکه مادر میا بانو قصر، از ایگوشه در

 تمام حوصله با بود، عمر سال صد از بیش با پیر و تجربه با زنی که او. پرسیدندمی سوال و بودند

 .بود دانا بسیار و مهربان زنی میا. دادمی پاسخ را هاآن هایسوال

 !باریدنمی بارون اینجا سال موقعاین وقتهیچ چیه؟ موقعبی بارون این دلیل من بانوی-

 کامال که رنگش خاکستری چشمان روی را عینکش کشید، سفیدش موهای به دستی میا بانو

 :گفت و کرد جا به جا بود، ملکه شبیه

 هستی؟ میریام دختر تو-

 .هستم شما کوچیک ینوه لیلی من مادربزرگ بله-

 !هست آلکونوست خاطربه طوفان این دخترم؛ درسته-

 :گفت تعجب با و کرد ریز را چشمانش جدید، یکلمه این شنیدن با لیلی

 !چیه؟ دیگه اون-

 

 :کلمات تلفظ
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Miya 

Lili 

Alkonost 

 در وقتِ . ندازهمی دریا توی و ذارهمی تخم ساحل کنار که ستپرنده یتنه پایین با زیبا زنی اون-

 .ذارهمی اثر اطرافش هایسرزمین روی و میاد پدید دریا توی عظیمی طوفان ها،تخم اومدن

 خطرناکه؟ و ترسناک اون آیا مادربزرگ،-

 .گیرهمی انتقام و میشه نیعصبا کنه ایجاد مزاحمتی براش کسی اگه اما فرزندم نه-

 :گفت اتاق یگوشه از نوجوانی یچردهسیه پسر

 کنه؟می چیکار مثال-

 :گفت و کشید بود چروک از پر که صورتش به دستی میا

 هستی؟ سلینوس ینوه تو-

 .بانو بله-

 و کنه فراموش رو چیز همه بشنوه رو اون کی هر میشه باعث و میده سر زیبایی آواز آلکونوست-

 .بشه سرگردون

 ها؟سیرن مثل-

 .هاسیرن مثل تقریبا-

 :گفت و گذاشت دهانش توی تمشکی جوانی دختر

 من؟ بانوی شنیدین رو شایعات شما-

 :پرسید بعد و کرد نگاه دختر به دقت با لحظه چند میا

 هستی؟ کی تو شناسم،نمی رو تو-

 ...خشاترا دختر هستم؛ آتنا من-

 داری؟ سال چند االن! باد تو دار نگه هاآسمان ایخد شدی، بزرگ چقدر بله اوه-

 .سال هجده-

 پرسیدی؟ سوالی چه! بله بله-

 شد؟ خواهد نابود زمین آیا پرسیدم؛ شایعات درمورد-

 رو واقعه این مردی بودم که جوون! خیر یا شد خواهد نابود زمین که بگم تونمنمی اما شنیدم بله-

 .کرد بینیپیش
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 افته؟می اتفاقی چه شآخر  که نگفت اون خب-

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

 بود؟ کی وقت پادشاه-

 .من پدرشوهر یعنی میریام، پدربزرگ-

 شد؟ پادشاه کی اون از بعد-

 .شدن پادشاه میریام شوهر اون از بعد و میریام پدر اون از بعد-

 نشست؟ تخت به چطور میریام ملکه-

 :گفت بعد و رفت گذشته به افکارش لحظه چند کشید، آهی امی

. شد پادشاه میریام شوهر دامادمون من، همسر از بعد خاطرهمین به نداشتیم پسری فرزند ما-

 و عیاشی سرگرم گذاریتاج از بعد و کرد کورش تخت و تاج اما بود الیقی جوان ابتدا در اون

 المالبیت از خودش منافع برای گفت؛می زور و کردمی ظلم مردم به خیلی اون. شد گذارنیخوش

 از بعد شورا حکومت، سال ده از پس. کرد اعدام رو گناهبی معترض چندصد و کردمی استفاده

 السلطنه نایب یملکه موقتا میریام و گذاشت کنار تخت از رو اون ابتدا تخلفاتش، شدن متوجه

 به اون بودن، راضی میریام از مردم و شورا اینکه از بعد. کردن اعدام و محاکمه رو اون بعد و شد

 .دنیاست کل یملکه که ساله پونزده امسال و شد فروانروا دائم صورت

 بانو؟ هست حلیراه چه اتفاق این برای حاال خب-

 .بمونیم سلینوس جواب منتظر باید داره، وجود حلیراه مشکلی هر برای-

*** 

 :آورد زبان به بلند صدای با را افکارش و رفت پنجره سمت به نانز  قدم شد، بلند تختش روی از

 !گرفته آروم هفته یک از بعد طوفان-

 .کننمی فراموش رو شایعه اون دارن کم کم اونا گرفتن، آروم هم مردم! من یملکه بله: خشاترا

 :گفت و آمد جلو سریع هایقدم با سربازی

 .خوانمی ورود یاجازه دربار عالم سلینوس من، یملکه-

 .داخل بیاد-

 :گفت گرفته صدای با و کرد ایسرفه شد، کاخ وارد لنگانلنگ سلینوس

 .میریام ملکه بر درود-

 .باشی کرده پیدا راهی یه باالخره جو و جست ماهیک از بعد امیدوارم-
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 :داد جواب و کرد ایسرفه هم باز سلینوس

 .طورههمین ملکه بله-

 داری؟ کسالت هم باز-

 .نمیشه من کاریکم باعث این باشین مطمئن اما من بانوی بله: سلینوس

 ...شنوممی. خوب بسیار-

 :گفت و کرد صاف را گلویش سلینوس

 ...دوره هایسال به مربوط که خوردهخاک کتابی در سرانجام فراوان یمطالعه از بعد-

 ...بگو رو ماجرا لاص خب کنی؟ ترک رو زدنت حرف طوالنی این خوایمی کی سلینوس اه-

 آزاد هم حلشراه تنها و بود شده نوشته اتفاق این به راجع گوییپیش کتاب اون در بله: سلینوس

 !هُماست یپرنده کردن

 موجودیه؟ چجور دیگه هما یپرنده: خشاترا

 کهن و ایاسطوره ایهپرنده پرنده، اون. دراومده اسارت به دور سرزمینی در هما یپرنده: سلینوس

 بر و بشه آزاد پرنده اون باید. رسهمی خوشبختی و سعادت به بیفته، کَس هر سر بر شسایه که

 برای رو موجود این هاآسمان خدای. کنیم پیدا نجات شوم اتفاق این از تا کنه پرواز زمین تمام

 باعث سرزمینش روی بر پرواز با پرنده این که ساله سالیان. آفریده ما کامرانی و خوشبختی

 اسارت به دشمنانش توسط اون هاستمدت االن که افسوس اما شده کشورش مردمان سعادت

 ...اومده در

 :داد ادامه و کرد مکث کمی

 .نداره وجود انسانی هیچ اومده، در اسارت به همای جز سرزمین اون در حاال-

 :گفت و دید راحت را کار ملکه

 !کنیم آزاد رو پرنده اون و بریم خب-

 افرادی نیازمند طوالنی، راه این و هست سرزمین اون سمت به درازی راه من بانوی: سلینوس

 بریم، جااون به ترطوالنی بسیار اما آسان راه از بخوایم اگه. فداکاره همچنین و باهوش قوی، ِخبره،

 باشن حاضر که داریم نیاز افرادی به ما. کنیم جلب رو هاتوجه همچنین و نرسیم موقع به ممکنه

 .بذارن راه این توی رو شونجون و کنند عبور راه اون از

 .کنیممی آزاد رو پرنده اون و میریم سرزمین اون به سربازانم و من خب بسیار: خشاترا
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 سربازه بدون آتالزد که بشن خبردار شورشی سرداران و هاخان کافیه! نکن رو فکرش اصال: ملکه

 .کنن هحمل اینجا به و کنن استفاده فرصت از تا

 در به سالم جان سربازها. خطرناکیه بسیار کار سرزمین اون به لشکرکشی درسته،: سلینوس

 ببره بویی دشمن اگه. شهمی ترسخت کار باشه، بیشتر تعداد چه هر. پرخطریه بسیار راه برننمی

 پیشی خوانمی شده، لشکرکشی چرا اینکه و عواقب به توجه بدون گرفته، صورت لشکرکشی که

 باید کار این. کنن خراب رو چیز همه و برسن مقصد به زودتر تا کنن حرکت سمت اون به و گیرنب

 شما برای رو افراد این تا بدین فرصت من به دیگه ماه یک من، یملکه. باشه صدا و سر بدون

 .کنم پیدا

 رفت مادرش امی بانو نزد اوضاع از نگران. شد غرق افکارش دریای در هم باز و پذیرفت ناچار ملکه

 .گیرد آرام او یمادرانه آغوش در کمی تا

. کرد تماشا را وقایع و رفت نماجهان فرش سراغ باریک میریام. گذشت دیگری از پس یکی روزها

 سنگ یک برخورد تصور. گرفت ترس هم را خودش وجود کم کم! بود ناکهول و انگیزشگفت

. دهندمی انجام را کارهایی خشاترا و سلینوس انستدمی. لرزانیدمی را تنش زمین، به پیکرغول

 دیدن انتظار در کشید؛می انتظار سخت. گشتندمی را شهر جایهمه مناسب افراد دنبال به هاآن

 ضربِ  پاهایش با و بود نشسته تختش روی بر. رسید فرا موعود روز باالخره و بود منتخب افراد

 :زد فریاد و شد کالفه گذشت، که طوالنی زمان از بعد .زدمی زمین روی مدام و بود گرفته عصبی

 بیان؟ قراره کی کردین انتخاب که سربازی چند این شد؟ چی پس-

 :گفت دستپاچگی با سربازی

 .هستند راه در خشاترا و سلینوس من، یملکه-

 من نندار حق معطلی ماه یک از بعد. میشم عصبانی وگرنه بیارن اینجا رو الیقی افراد امیدوارم-

 .باشن کرده مسخره رو

 :گفت و بازگشت کاخ به سرباز همان بعد لحظاتی

 .خوانمی ورود یاجازه خشاترا و سلینوس من، یملکه-

 شد بلند جا از کند، مالقات را افراد آن زودتر هرچه خواستمی و بود شده کنجکاو بسیار که ملکه

 :گفت و

 .بیان بگو بهشون زود-
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 انداخت، هاآن دوی هر به چپی چپ نگاه ملکه. شدند کاخ وارد سریع هایقدم با دو هر

 :گفت و نشست سرجایش

 کردین معطل رو من هاساعت اینکه بر عالوه حاال گفتینمی درودی ورود، محض به ترقبل-

 !گیننمی کالمی هیچ و شده بسته هم تونزبون

 کار افراد این یافتن حقیقت در .کنیم تازه نفسی بدین اجازه من، بانوی ببخشید رو ما: سلینوس

 ...شهر سرتاسر در خشاترا و بنده. بود مشکلی بسیار

 !سلینوس؟ کردی وریسخن به شروع هم باز-

 ...که کردیم پیدا الیق زن و مرد نُه شهر مرکزی زندان از. کنین عفو رو من ،ملکه بله: سلینوس

 :گفت بانیتعص با و کرد قطع را سلینوس حرف کرد، عصبی یخنده ملکه

 معرفی من به رو کارخالف مشت یه تا کردین پا اون و پا این همه این! گرفتین؟ ُسخره به رو من-

 سال چهل از بعد خوایمی گر؟اغتشاش و قاتل و دزد تا نه نفر؟ نه فقط نفر نه هم اون کنین؟

 کنم؟ مجازاتت تمسخره کار این خاطربه من خاندان به خدمت

. بگیرین تصمیم بعد ببینین رو اونا شما. نداشتم قصدی چنین کنین باور نم یملکه: سلینوس

 اونا هستن؛ جسور و شجاع همه اونا داره؛ وجود متفاوتی هایقابلیت با هاآدم هازندان توی خب

 .برن سفر این به که پذیرفتن وجود تمام با

 .سنبر  مقصد به توننمی و زرنگن دارن، زیادی هایمهارت اونا: خشاترا

 ...حالتون به وای اما منتظرم خب خیلی-

 .کرد معرفی را نفر اولین و آورد بیرون لباسش از را کاغذی سلینوس

ِ  سر به تیر زدن: جرم. ساله سه و بیست مونث، لَنْدلیک، فاینِس اول نفر-  شهر؛ پزیشیرینی در

 .ماه دو محکومیت مدت کمان، و تیر با کار: مهارت

 هاآن به ایغره چشم ملکه. خندیدندمی فاینس جرم به احتماال شد، بلند همه یخنده صدای

 :گفت بلند صدای با سربازی. داد تکان ورود یاجازه نشانه به را دستش و رفت

 .شو وارد-

-ایقهوه موهای و سوخته آفتاب سفید پوست الغر، متوسط، قد روشن، آبیِ  هایچشم با دختری

 گرفت را دامنش روییخوش با و نشاند باریکش هایلـب روی یزیبای لبخند. شد کاخ وارد طالیی

 و انداخت بود فاینس بینی و گونه روی که ایپراکنده هایمککک به نگاهی ملکه. کرد تعظیم و

 :گفت
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 زدی؟ مغازه اون در سر به تیر با چرا-

 :گفت و زد لبخند دوباره فاینس

 کردممی تمرین روستا توی داشتم. ودنب عمدا ببخشید، رو من کنممی خواهش من یملکه-

 .رفت خطا به تیرم و شد پرت حواسم کرد پرتاب سمتم به بچه یه که سنگی خاطربه

 !روستا؟ کدوم-

 

 :کلمات تلفظ

Faynes Landlik 

 .سرورم لندلیک روستای-

ِ  چطور داره؛ فاصله خیلی شهر از لندلیک روستای-  ؟اومده پزیشیرینی سمت به جااون از تو تیر

 :داد جواب سریع و آمد جلو سلینوس

 دارن خاصی هایمهارت افراد این که شما خدمت کردم عرض رو همین من، بانوی بدین اجازه-

 !نمیره خطا اصال و کنه طی رو طوالنی مسیر تونهمی فاینس تیرهای

 :گفت و انداخت باال ابرو ملکه

 .بشه پرت حواسش سنگ یه خاطربه دنبای کرده؟می چیکار مغازه در سر روی پس! نمیره؟ خطا-

 :داد جواب فاینس و خندیدند همه

 توی کرد، پرتاب بهم سنگ کهاین بر عالوه بچه اون حقیقتش اما سرورم شماست با حق بله-

 پسر اون جون گرفتمنمی نشونه ایدیگه سمت به رو تیر آخر یلحظه اگه و گرفت قرار تیر مسیر

 .افتادمی خطر به بچه

 ...بعد نفر. دارین نگه رو دختر این خبخیلی !صحیح-

 خواهرش، کردن محکوم به زیاد اعتراض: جرم ساله، دو و سی مذکر، لندلیک، نیکس: سلینوس

 .ماه یک محکومیت مدت

 .واردشو-

 پوست با بلند، قد و الغر بلند، مشکی موهای و آبی چشم با فاینس؛ به شبیه بسیار مردی

 با و کرد اینیمه و نصفه تعظیم بود ابروهایش در که اخمی با شد، اخک وارد سوخته آفتاب گندمی

 :گفت و کرد برانداز را مرد کوتاهی نگاه با ملکه. ایستاد جایش سر غرور

 برادرین؟ و خواهر نفر دو شما-
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 :داد جواب کند، کم ابروانش یگره از ایذره اینکه بدون نیکس

 .من یملکه بله-

 چیه؟ مهارتت خب-

 .من بانوی زنیشمشیر -

 اما بارهمی صورتت اعضای تک تک از بداخالقی! زد حرف تو با نمیشه اصال خواهرت برعکس-

 .وایسا خواهرت کنار و برو. باشه جدی باید سرباز یه خوبه؛

 کرد اعالم سر یاشاره با ملکه. ایستاد خواهرش کنار حرفی هیچ بدون و گذاشت احترامی نیکس

 .شود وارد بعدی نفر که

 دزدیدن: جرم سریع، دستان و بین تیز چشم: مهارت ساله، نوزده مذکر، سور،دِل اِدِن: سلینوس

 .ماه پنج محکومیت نشده، ثابت دزدی فقره چند البته و فروشیمیوه از پرتقال

 .شو وارد-

 را جا همه اشمشکی هایچشم با اول هایقدم همان از. شد کاخ وارد قدی کوتاه جوان پسر

 اشمشکی فر بسیار موهای به دستی. بود مککک از پر صورتش سفیدِ  پوست. کرد برانداز

 .ایستاد و کرد تعظیم آمد، جلو کشید،

 

 :کلمات تلفظ

Niks landlik 

Eden delsor 

 :گفت و کرد او به ایکنجکاوانه نگاه ملکه

 .جلوتر بیا-

 .من یملکه بله-

 .جلوتر... جلوتر-

 :گفت و کرد لمس را ادن فر موهای آورد، جلو را دستش ملکه شد؛ ملکه نزدیک کامال ترس با ادن

 .واقعیه موهات بشم مطمئن خواستممی فقط عقب، بری تونیمی-

-... 

 دزدیدی؟ پرتقال چرا خب-

 .مادرم برای-
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 !چرا؟-

 .بود مریض اون-

 چی؟ دیگه هایدزدی-

 .نکردم دزدی-

 :گفت و شد کالفه ملکه

 من درد چه به دزدی یه تو چیه؟ تیزبین چشم از سلینوس منظور! بود ایکننده قانع توضیح-

 خوری؟می

 !ببینم تونممی-

 :گفت و زد پوزخندی حرص با و سایید هم روی را هایشدندان شد، ترکالفه باراین ملکه

 تر کامل بزنی؟ حرف تونینمی کلمه چند از بیشتر. ببینن توننمی همه خب ببینی؟ تونیمی-

 .گردیبرمی زندان به نخوری درد به بدم تشخیص اگه رنهوگ بده توضیح

 .نگفت چیزی و انداخت پایین را سرش پایین نفس به اعتماد با و شد شرمنده ادن

 :داد جواب او جای به سلینوس

 رو هادوردست تا تونهمی اون. زنهنمی حرف خیلی و ساکته خیلی اون بدین؛ اجازه من بانوی-

 گروه درد به راه کردن پیدا برای. کنه رصد رو آسمون هایستاره روز توی طورهمین و ببینه

 .کنهمی کمک خیلی اون تیز هایدست تازه خوره،می

 :گفت و رفت جلو کمی ادن. کرد مرددی نگاه ادن به و کشید عمیقی نفس ملکه

 !شماست مال این بانو-

 آن زمانی چه واقعا. کرد حس را بندشگردن نبود و انداخت گردنش به سریعی دست ملکه

 :گفت و شد عصبانی ملکه! دزدید؟ را گردنبند

 کردی؟ دزدی من از تو-

 .کردم درستش... بود خراب! نه-

 :زد فریاد و کشید ادن دستان از را گردنبند

 .بگیرم تصمیم تا وایسا بقیه پیش فعال دزد؛ شوگم چشمام جلوی از-

 .بماند امان در ملکه مخش از تا رفت برادر و خواهر آن پیش سریع ادن

 کوچک، و تیز هایسالح با کار: مهارت ساله، یک و بیست مذکر، هُس،کاستان رِئا: سلینوس

 .چهارماه محکومیت مدت تاجر، یه اقامتی چادر کردن سوراخ: جرم
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 .شو وارد-

 

 :کلمات تلفظ

Rea kastanhos 

 تعظیم شد؛ کاخ وارد ندمیگ پوست و مشکی کوتاه موی بلند، قد با ای،قهوه چشم جوان پسر

 :گفت رسا صدای با و کرد طوالنی

 ...خاندان بزرگ جهان، فرمانروای هرشار میریام ملکه بر درود-

 :گفت و کرد بلند را دستش ملکه

 کردی؟ سوراخ رو چادر چرا تو ببینم بگو. شنوممی رو القاب این روز هر! کافیه کافیه-

 شما به رو خودم شکایت هستین، خردمند و انصاف با ایملکه شما که جااون از من یملکه-

 ...منم زده، جیب به مردم سهم از رو زیادی اموال که زورگوست فردی تاجر اون. میگم

 !داری مهارت هم چاپلوسی در سالح با کار بر عالوه تو ظاهرا اما کنممی رسیدگی من-

 .هستم چاپلوس من هبل نامید،می چاپلوسی رو جهان بزرگ یملکه از تعریف اگر-

 :گفت و چرخاند حدقه در را چشمانش ملکه

 .بعد نفر... بقیه کنار برو. هستی هااحمق شبیه من خدای-

 رزمی، حرکات و خنجر و نیزه با کار: مهارت ساله، شش و بیست مونث، یوکان، فیبی: سلینوس

 .سال یک محکومیت مدت سازی،راه وزیر پسر زدن کتک: جرم

 .شو وارد-

 ایقهوه موهای سفید، پوست. شد کاخ وارد عبوس ایچهره و ورزیده اندامی با بلند قد ریدخت

 :گفت و کرد کوتاهی تعظیم. داشت طوسی چشمان و تیره

 .سرورم خدمتم به آماده-

 :گفت و زد کجی لبخند ملکه

 ...اومد خوشم زنی؟می کتک رو پسرها-

 .کرد درازیدست جوون دختر هی به شما وزیر پسر اما من بانوی ببخشید رو من-

 که انداخت راه وزیر به نگاهی ملکه. شد بلند حضار یهمهمه صدای و شد محو ملکه لبخند

 :گفت و کوبید زمین به بود دستش کنار که نوشیدنی جام ملکه. شود سارشرم وزیر شد باعث
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ِ  در-  رسیدگی اطیخ فرد به که این جای به وقتاون گرفته صورت حرمتی بی همچین من شهر

 من دولت کنم،می رسیدگی اینم به وقتش به! مزخرفه انداختین؟ زندان به رو دیگه کسی یه بشه

 رو جالبی خیلی حقایق نخورن که هم هیچی درد به افراد این. داره اساسی سازیپاک یه به نیاز

 .ندارم مندیقانون دولت کردممی فکر که هم قدرهااون ظاهرا کنن؛می رو دارن

 اجتناب هم کلمه یک حتی گفتن از و دادندمی گوش ملکه هایحرف به سکوت در مهه

 :گفت و کشید افسوسی از پر آه ملکه. کردندمی

 ...بعد نفر-

 

 :کلمات تلفظ

phoebe (fibi) Yukan 

 مدت افتاده، زندان به جادوگری جرم به ساله، سه و بیست مونث، کاخارد، سلین: سلینوس

 مهارتِ . کنهمی تغییر ابد حبس به محکومیت برنداره دست اگه لبتها سال؛ ده محکومیت

 .دونهمی زیادی هایعلم خودش یگفته به البته و جادوگری

 .شو وارد-

 وارد رو خنده و مشکی بلند موهای با روسبزه درخشان، و زمردی سبز چشمان با زیبارویی دختر

 .زد لبخندی و کرد تعظیمی ظریفش اندام با. شد کاخ

 :گفت و داد ماساژ را هایششقیقه کمی ملکه

 تا انداختین؛ زندان به جادوگری جرم به رو جوون دختر یه که گذرهمی چی من دربار توی واقعا-

 رو اسمش که دادی انجام عملی چه دختر ببینم بگو بگذرونه؟ جااون رو عمرش از سال ده

 گذاشتن؟ جادوگری

 .دادممی یاد هابچه به رو ذهن تمرکز با اجسام حرکت علم داشتم فقط من بانو-

 :گفت و خندید بلند شد، بلند جا از ملکه

 اگه دارم خودم اطراف سوادیبی هایآدم چه! علمه یه این دونین؟می جادوگری رو کار این واقعا-

 کردم تالش هاسال من. زندان توی بندازینش اینکه نه بگیرین یاد اون از باید بلده علمی کسی

 هستی؟ کولی یه تو دختر ببینم. بااستعداده دختر این اما بگیرم، یاد رو این نتونستم اما

 .سرورم بله-

 هستن؟ شهر کجای تو یطایفه-
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 .هستن چادرنشین اِنتالنگو بیابان از قسمتی در-

 .بعدی...بقیه پیش برو-

 یسازنده قوی، حافظه دارای زبان، چند به مسلط مونث، مانوشاکاگویان، آستریا: سلینوس

 محکومیت مدت ممنوعه، هایمتن انتشار: جرم. ساله پنج و بیست کننده، فلج و سمی هایتیغ

 ممنوعش شما که هست ایمسئله به راجع هاییمتن ممنوعه، هایمتن بگم الزمه. سال سه

 .کردین

 .شو وارد-

 کردمی لبج را مردم از بسیاری توجه و داشت خاصی رنگ که چشمانی با سیما،خوش دختری

 لباس و درخشیدمی سفیدش پوست بود، سرخ بسیار هایشب**ل و بلوند موهایش. شد وارد

 .ایستاد ملکه روبروی و کرد تعظیمی آمد جلو. داشت تن به ایمردهچرک اما اشرافی

 

 :کلمات تلفظ

Selin kakhard 

Entelango 

Asteria Manushakaguyan 

 .میریام ملکه بر درود-

 ه؟بنفش چشمات-

 .من بانوی بله-

 بردی؟ ارث به کی از بودم؛ ندیده چشمی رنگ همچین حالبه تا! ممکنه؟ چطور-

 .مادرم مادربزرگ از-

 دادی؟می رو پرستیآسمان از غیر دینی ترویج ببینم بگو خب. زیباست بسیار-

 که یشرط به کنن انتخاب رو خودشون دین که آزادن مردم که بودین گفته شما من، بانوی اما-

 .باشه نداشته دیگران برای زیانی

 !زدم؟ رو حرف این کی گفتم؟ من-

 رو حرف این سخنرانی در بودین شده گذاریتاج تازه وقتی پیش سال پونزده شما من بانوی-

 .بودین کرده تن به لباسی چه هست یادم دقیق حتی من. زدین

 یادته؟ رو هااین که بودی ساله چند موقعاون-
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 سال؟ ده-

 دادی؟ انتشار چرا بود شده ممنوع هانوشته این اما اهوشیب-

 ...بخونین رو هانوشته این فقط شما پرستیه،آسمان دین ترکامل ینسخه دین این من بانوی اما-

 و بگیری ُسخره به رو من اجداد دین خوایمی. دارنگه خودت برای رو دینت! کافیه دیگه، کافیه-

 ...پشیمانی ابراز جایبه هستی؟ کی تو اصال کنی؟ رد رو اون

 ...که گفتین شما ذارم،می احترام شما دین به من سرورم اما-

 داشته رو خودش دین تونهمی کس هر گفتم من کنی؟می قطع رو من حرف دیگه حاال! ساکت-

 تا وایسا کنار باشی، گروه عضو نیست الزم اصال. بده ترویج و کنه تبلیغ رو اون اینکه نه باشه،

 .بگیرم تصمیم تو به راجع بعدا

 عصبانیت با میریام. ایستاد جاهمان و رفت ایگوشه به گلویش در سنگین بغضی با آستریا

 :گفت

 ...بعدی نفر بیاری؛ من کاخ به رو هاییاحمق همچین که بعیده تو از سلینوس-

 محکومیت دتم دعوا،: جرم ساله، وچهارسی مذکر، آریسکه، اهورا بعد نفر. من بانوی بله-

 .تبر با کار زیاد، بسیار زور رزمی، حرکات: مهارت. چهارماه

 .شو وارد-

 .شد کاخ وارد طالیی بلند موی با آبی چشم چهارشانه، بلند، بسیار قد با تنومند مردی

 

 :کلمات تلفظ

Ahura Ariskeh 

 بحث افراد این با دارد معنی چه اصال کرد فکر خود با کرد؛ اهورا به نگاهی حوصلگیبی با میریام

 :گفت و داد تکان سری. ندارد بهشان امیدی وقتی کند

 ...بعدی نفر. وایسا بقیه پیش بزنی حرفی نیست الزم-

 ازش خیلی آزاری؛ مردم: جرم ساله، وهفتبیست مذکر، باتیش، آریس آخر نفر: سلینوس

 .زنیمشت مهارت سال،یک محکومیت مدت. شده شکایت

 .شو وارد-
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 سبیل و ریش و موها او. شد وارد زد،می گاز و داشت دست در قرمزی سیب که لیحا در آریس

 و کرد طوالنی تعظیم فراوان شیطنت با. بود رنگ همین به نیز هایشچشم و داشت ایقهوه کوتاه

 :گفت

 آزار و شوخی فرق مردم متاسفانه اما نبود بیش شوخی من کارهای تمام که البته من، بانوی-

 .دوننمین رو رسوندن

 :گفت تندی با و کرد او به چپیچپ نگاه ملکه

 بزنی؟ حرف و کنی باز رو دهنت که دادم اجازه بهت-

 :گفت

 .من بانوی ببخشید رو من-

 !هیز احمقِ  بزنن؟ رو گردنت بدم چرونیچشم خاطربه خوادمی دلت-

 .همین بودم شده شما کماالت و زیبایی ومح فقط من، بانوی من... من-

 .وایسا جااون و ببند رو دهنت-

 :گفت بلند صدای با و شد بلند جا از میریام

 مشت یک! بدن نجات رو دنیا توننمی نفر چند این کنینمی فکر اگه عالیه واقعا خوبه، خیلی-

 رفتممی سفر این به خودم تونستممی اگه. کردین امیدم نا عالف؛ و کافر و ساحره و قلدر و دزد

 .هاعرضهبی

 با و آمد جلو سلینوس. نشست سرجایش و انداخت جوان چند آن به ایناامیدانه نگاه میریام

 :گفت تردید

 آموزش باید فقط برسن مقصد به توننمی هستن خاص افراد این کنین اعتماد من به من، بانوی-

 .ببینن

 :گفت و زد عصبی پوزخند ملکه

 نداریم؟ وقت ما که هست حواست خوای؟می وقت ماهیک هم این برای حتما و-

 پیدا رو هما سرزمین به مستقیم راه هم بینن،می آموزش اونا هم بدین وقت ماه شش فقط بانو-

 .کنممی آماده رو سفرشون وسایل هم و کنممی

 اعتماد تو به اما کنن مجازات رو شما یهمه بدم دستور باید االن کهاین با! من خدای! ماه؟ شش-

 .داشته خوبی نتایج تو به اعتماد هاسال این تمام چون کنم؛می

 .من یملکه متشکرم-
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 .زود بیرون برین حاال-

 :پرسید بعد و کرد مکثی سلینوس

 میشه؟ چی آستریا تکلیف من بانوی-

 کیه؟ دیگه آستریا-

 ...دختر همون-

 گیکالفه با و انداخت نگاهی داد،می ترویج را جدید دین یک که دختری همان آستریا به میریام

 :گفت

 .نشدم پشیمون تا برین زود باشه؛ گروه عضو تونهمی کنین، دورش چشمم جلوی از فقط-

 

 :کلمات تلفظ

Aris Batish 

 ینقشه. شدند بزرگ یمحوطه یک وارد و رفتند بیرون کاخ از گروه همراه به سلینوس و خشاترا

 چهارگانه هایمجسمه جاآن یگوشه چهار در و بود شده رسم محوطه این سنگی کف در جهان

 هرشار، یسلسله موسس تندیس شامل داشتند، سفید رنگ که هامجسمه این. داشت قرار

 مادر یمجسمه و بود زیبا گردانآفتاب گل یک که پرستیآسمان نماد مقدس، درخت تندیس

 :گفت و ایستاد گروه روبروی خشاترا. بودند مهربان،

 به اضافی استراحت ساعت یک حتی بدون امروز از کنین؛ گوش خوب من، عزیز دوستان خب-

 بسیار و شجاع هایانسان حتما. بشین آماده سفر برای تا پردازیممی شدن آماده و تمرین

 وقتی که بگم بهتون باید االن از اما شما؛ به آفرین کردین قبول رو سفر این که هستین فداکاری

 این و برین رو راه این باید هم با همه. نکنین هافداکاری و هابازی قهرمان این از رفتین سفر این به

. بگیره گردن به رو کاری تنهایی به نفر یک نیست الزم پس شماست یهمه یعهده بر وظیفه

 دهایوعی وعده، خاطربه کسی هر که دممی رو اجازه این گروه به من مرگه؛ هم کارنامردی سزای

 و باشین هم پشت که بهتره. برسونن عملش سزای به رو بشه جدا گروه از و کنه خـیانت دشمن

 بسیار چون کردیم انتخاب رو شما. کنین تالش موجودات و هاانسان و زمین بقای برای هم با همه

 اربسی راه این هستین، دنیا مختلف نژادهای از طورهمین و هستین مفید هایمهارت با و شجاع

 میدم قول من بیرون؛ بره قصر از و بشه بلند االن همین کنه تحمل تونهنمی که کسی هر و سخته
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 هست کسی خب. بشین پشیمون تونیننمی دیگه نرفتین االن اگه اما گردهبرنمی زندان به دوباره

 بره؟ بخواد که

 بدون همه خشاترا هایحرف شدن تمام از بعد. نشد بلند کسی اما کرد نگاه لحظه چند خشاترا

 تمرین مشغول یکی خورد،می را سیبش یمانده ته یکی شدند؛ کاری مشغول او به توجه

 ...و کردمی ترقوی را مندشقدرت هایعضله عجیب حرکات با داشت یکی بود، جادوگری

 :گفت و کوبید هم به را هایشدست داد، تکان را سرش ناامیدانه خشاترا

 ...کنیممی شروع رو پروسه این دوستان، خب-

*** 

 بعد ماه شش

 

 افراد به مردم که بود لقبی این بودند؛ گاندهنده نجات دیدن منتظر مردم بود؛ غوغایی شهر در

 دوست ملکه است، برده شهر مردم میان به را اخبار کسی چه نبود معلوم. بودند داده گروه

 به امیدی او. بود نگران و عصبی شدت هب میریام ملکه قصر؛ در اما. ببینند را هاآن مردم نداشت

 حالی در میریام. شوند ماموریت این صحیح انجام به موفق هاآن که داشت شک و نداشت گروه

 :زد فریاد داشت،برمی قدم کاخش مخمل فرش روی سریع که

 کجاست؟ مصرفبی یپسره اون کجاست؟ اوِشن-

 

 :کلمات تلفظ

Oshen 

 :گفت و آمد جلو هراسان ملکه جوان و زیبا هایندیمه از یکی

 .برسن شما خدمت نتونستن و دارن کسالت کمی شاهزاده جناب من، یملکه-

 :گفت و انداخت دختر آن به خشمگینی نگاه ملکه

 روی تونهنمی حاال و کرده روی زیاده نوشیدن توی یا داره کسالت هه داره؟ کسالت گفتی؟ چی-

 !زیاده شاهزاده به راجع تو اطالعات اینکه مثل هان؟ وایسه؟ پاهاش

 :گفت و داد قورت را دهانش آب ندیمه

 ...من بانوی-

 .میرم اتاقش به خودم نزن، حرف گمشو-
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. رفت بود هم ولیعهد که پسرش اوشن اتاق طرف به و شد خارج کاخش از عصبانیت با میریام

 مصرف،یب شخصی بود، میریام همسر یعنی پدرش شبیه کامال که ملکه ایقهوه مو پسر

 مردم با رفتارش از این. بود انصافش و دلسوزی او خوب حسن تنها که تنبل و استعدادبی

 مردم دیدمی اگر رفتمی شهر از اینقطه به سرکشی برای ملکه اصرار به که گاهی بود؛ مشخص

 بدبختی و فقر دیدن تحمل. کردمی رسیدگی و رساندمی مادرش اطالع به سریع دارند مشکلی

 این که حیف اما ببخشد؛ مردم به دارد که را چیزی خواستمی همیشه و نداشت را ممرد

 غضب مورد همیشه و کردمی غلبه اشمهربانی بر دیگرش بد هایاخالق و غرور و مصرفیبی

 .گرفتمی قرار ملکه

 یرو که اوشن دیدن با. بست را آن زیادی شدت با و کرد باز را اوشن اتاق درب خشم با میریام

 از اوشن. کرد خالی اوشن سر روی و برداشت را آب تنگ شد؛ عصبانی ، بود شده پهن زمین

 تلو تلو اما شد بلند جایش از سریع مادرش دیدن با داد؛ تکان طرفین به را سرش و پرید خواب

 رنگ ایقهوه هایچشم در خشم با نشست، زمین روی میریام. افتاد زمین روی دوباره و خورد

 :گفت و کشید محکم و گرفت دست در را او بلند موهای شد، خیره اوشن

 کودنِ  ظرفیتی،بی پدرت مثل نداری؛ رو بودن ولیعهد لیاقت تو ای؟شاهزاده تو مثال احمق-

ِ به  بودم که تو سال و سن هم خوری؛نمی دردی هیچ به اما شدی ساله دو و بیست! ابله دردنخور

 یبچه یه یاندازه به تو اما دونستممی کامال رو نوشتن و خوندن و شمشیرزنی و سواری باس

 اون بشی اسب سوار اگه و نیستی بلد هم جنگیدن حتی تو بخونی، تونینمی هم ساله هشت

 .کنهمی لهت هاشُسم با و ندازهمی زمین روی رو تو اسب

 

 کند، جدا مادرش مندقدرت دستان از را موهایش داشت سعی مدت این تمام که اوشن

 :گفت و کرد ایسکسکه

 پیش میرم االن همین. میدم قول گیرم،می یاد رو اینا یهمه بده؛ اجازه لحظه یه... مادر اما-

 .گیرممی یاد و خشاترا و سلینوس

 گروه عضو مردهای تمام از قدش و داره ادعا گروه اون افراد برابر دو که دارم پسر یه خودم ببین

 و میری اونا با هم تو اوشن! فرستممی سخت ماموریت اون به رو مردم هایبچه دارم اما بلندتره

 فهمیدی. گردیبرمی و میشی قهرمان کنی،می کسب تجربه گیری؛می یاد بلدن اونا که چیزی هر

ِ تن یِ بیکاره  کاهل؟ پرور
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 :گفت شده گرد چشمان با بود، آمده سرجایش الشح کمی حاال که اوشن

 ...برم خوامنمی من نمیرم، اونا با من مادر اما چی؟-

 ... و میری تو-

 ...من ولی-

 و کن مرتب رو هاتریش و موها بشور، رو تمرده چرک تن شو بلند. نباشه حرف ساکت! هیس-

 پیش سال چند مثل وبارهد کنی، فرار کنی سعی یا بزنی اضافه حرف اگه. گروه پیش برو

 .بشی آدم تا چالسیاه توی فرستمتمی

 ...مادر اما-

 .رفت بیرون اتاق از دهد گوش را پسرش هایحرف یادامه اینکه بدون میریام

 همراه که کردمی اصرار پدرش به داشت نام آتنا که خشاترا جوان دختر قصر، از دیگری جای در

 بود، گروه برای مناسب سالح انتخاب مشغول هاسالح نبارا در که خشاترا. برود سفر به گروه

 :زد فریاد و کوبید زمین به محکم را تبری

 نفرین رو من دنیا اون از مادرت بیاد سرت بالیی اگه بری؛ تونینمی تو نه آتنا نه! نه گفتم-

 من ،باشه من همدم و مونس کی بری تو اگه! دخترم کنم زندگی تونمنمی تو بدون من. کنهمی

 .نیست مناسب تو برای سفر اون کن باور چی؟ بیفته برات اتفاقی یه اگه میشم تنها

 گرفته یاد او از را پزشکی علم و بود سلینوس شاگرد که خشاترا رویسبزه و اندام ریز دختر آتنا

 عضو و مذهبی بسیار فردی او. برود هاآن با داشت اصرار که ترسوست کمی و آرام دختری بود،

 .است ساوارژا دمعب

 پدرش بزرگ و کوچک هایسالح میان از را خودش زحمت به و کرد جمع را بلندش لباس آتنا

 :گفت و گرفت را دستانش ایستاد، پدرش کنار داد، عبور

 و دونممی طب علم کمی من ضمن در کنم؛ کشف خواممی ببینم، رو دنیا خواممی! لطفا پدر-

 .کنم کمک گروه افراد به تونممی

 .نیست تو مواظب کسی و کنن دفاع خودشون از توننمی اونا! آتنا اما-

 .کنهمی مراقبت من از هاآسمان خدای-

 !نه نه نه-

 پدرش و کند همراهی را بقیه سفر این در خواهدمی که بود مطمئن او کرد؛می پافشاری مدام آتنا

 خود دنبال به راآن و گذاشت بزرگی فرقون درون را هاسالح خشاترا. دهدنمی اجازه که بود مطمئن
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 که جایی رفتند کاخ حیاط به آتنا و خشاترا. افتاد راه پدرش دنبال کنان اصرار هم آتنا کشاند؛

 آتنا و خشاترا دیدن با ملکه. بودند شده جمع گروه اعضای از تعدادی و اوشن سلینوس، میریام،

 :گفت

 ست؟آماده هاسالح-

 .من بانوی بله-

 :پرسید کنجکاو و انداخت آتنا به اهینگ میریام

 خوای؟می چی جااین تو آتنا-

 :گفت هیجان با و انداخت گردنش پشت را رنگش بلوطی بلند موهای از ایدسته آتنا

 .باشم گروه همراه سفر توی که کنین راضی رو پدرم کنممی خواهش من، یملکه-

 پسِ  به دست کف با محکمی یضربه و فتگر  گاز را لبـش برد، باال عصبی را هایشچشم میریام

 :گفت خجالت با و گرفت را گردنش اوشن. زد اوشن پسرش گردن

 کنی؟می کارچی مادر-

 :گفت خشم با میریام ملکه

 که کنهمی اصرار پدرش به داره که شجاعه قدراین و توئه نصف دختر این ببین! ببند رو دهنت-

 با من بر شرم که واقعا! کردی بغض ساله پنج هایننه بچه مثل رفتن خاطربه کودن توئه اما بره،

 .فرزندم این

 .کرد غر غر لـب زیر و انداخت پایین را سرش اوشن

 :گفت بعد و شمرد را هاآن برد، گروه طرف به را نگاهش بعد و کرد او به خشمگینی نگاه میریام

 رفتن؟ کجا هااحمق! نیستن اینا از تا دو-

 بسیار صدای با بود ترس از پر سبزش هایچشم که سلین. بدهد وابیج کردنمی جرات کسی

 :گفت آرامش

 !میدون رفتن آریس و اهورا من، بانوی-

 :گفت و شود مسلط خویش اعصاب بر تا کشید عمیقی نفس ملکه

 ساکتین؟ چرا رفتن؟ چرا بگو میشم؛ عصبانی دارم میرن، در کار زیر از دارن االن از! رفتن؟ چرا-

 !بزنه حرف یکی

 :گفت کرد،می بررسی را هاسالح داشت که فیبی
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 جااون رفتن اونا. ندادن گوش من حرف به اونا اما بگیرم رو جلوشون کردم سعی من، یملکه-

 .بگیره جایزه و کنه مبارزه مینوتور یه با خوادمی اهورا چون

 میدون توی ایمعرکه یه ندار روز هر کردن شکار رو َسر گاو این وقتی از! من خدای احمقه؟ اون-

 تونممی موقعاون من برگشت زنده اگه مونه؟می سالم کرده فکر احمق پسر اون. ندازنمی راه

 .بشم امیدوار بهتون

 .میده شکست رو سر گاو اون حتما اهورا ولی ببخشید رو من من، یملکه اما-

 .نیومده یرونب زنده سر گاو اون دست زیر از حال به تا کسی دختر؛ نگو مزخرف-

 بازگشتند، نفر دو آن وقت هر که بست عهد خودش با. داد تکان را سرش و کشید آهی میریام

 .کند شانمجازات بمانند زنده اگر البته

 بود مشخص. برگشتند باالخره آریس و اهورا. شدمی دیر داشت کم کم ماندند؛ منتظر ساعتی

 شده کبود چشمش دو هر پای. بود شده الش و آش خودش اما داده شکست را مینوتور اهورا که

. بود شده خمیده کمی درشتش هیکل و رفتمی راه سختی به بود، آشفته اشطالیی موهای و

 هم به را دستانش شاهزاده و ملکه به توجه بدون و رساند بقیه به را خودش اهورا از زودتر آریس

 :گفت و زد هوا به مشتی کوبید،

 زد زمین به رو سرش و گرفت رو هاششاخ داد، شکست رو بکگنده ینوتورم اون! اهورا باد زنده-

 ...و

 :گفت و زد آریس صورت به محکمی سیلی و رفت جلو میریام

 بزنن؟ رو تونگردن بدم کردین؟ خودتون معطل رو بقیه که هستین کی کردین فکر! شوخفه-

 میدون همون توی ته و سر واینخمی یا کنین زندگی چالسیاه توی عمرتون آخر تا دارین دوست

 کنم؟ تونآویزون

 :داد ادامه میریام. انداختند پایین را سرشان دو هر

 کجاست؟ بردین که ایجایزه-

 :گفت و داد میریام دست به را( زمین پول واحد: آتال) آتالیی بیست اسکناس ده اهورا

 ...من بانوی بفرمایین-

 زمین روی و کرد تکه تکه و کشید اهورا دست از تندداش زیادی ارزش که را هااسکناس میریام

 :گفت و انداخت
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 اونم میدم؛ بهتون من رو سر گاو اون دادن شکست یجایزه. خورهنمی دردتون به سفر توی اینا-

 .بمونین زنده میدم اجازه که اینه

 :گفت رفت،می سلینوس طرف به که حالی در بعد و

 .سلینوس کن شروع-

 

 :کلمات تلفظ

Minotaur 

ِ  با اندام درشت هیوالی: مینوتور*  .انسان بدن و گاو سر

 :گفت و کشید سفیدش هایریش به دستی سلینوس

 و عزیزان از حتما ست؛سختی بسیار و طوالنی راهِ  راه، عزیزم؛ دوستان کنین گوش. ملکه اجازه با-

 که ممکنه و شماست کمین در لحظه هر خطر سفر، این در. کردین خداحافظی هاتونخانواده

 برای کنین،می رو فداکاری این زمین روی موجودات و هاانسان یهمه خاطربه شما. برنگردین زنده

 بره؛ تونهمی االن همین شده پشیمون شما از کسی اگه نشده دیر هم هنوز اما زندگی؛ برای بقا،

 دلیل این به گشتم، ماش دنبال هازندان توی اگه من. گردهبرمی زندان به نه و میشه مجازات نه

 و دارن وجود متفاوت استعدادهای و هاحرفه ها،قابلیت با مختلف هایانسان زندان درون که بود

. هست خودتون با انتخاب میگم هم باز پس! سفر این مقابل در شما آزادی یمعامله خاطربه نه

 بره؟ بخواد که هست کسی خب

 دادمی نشان این و بودند او هایحرف یادامه تظرمن و شده خیره سلینوس به تفاوتبی همه

 :داد ادامه و زد مندیرضایت لبخند سلینوس. ندارد را گروه از شدن جدا قصد کسی

 اُکیانوس بزرگ دریای ساحل به و کنینمی رد رو انتالنگو بیابان ابتدا فرزندانم؛ من دوستان-

 از دفتری. میدین ادامه رو سفرتون اون اب شده؛ آماده شما برای بزرگی کشتی جااون. رسینمی

 یهمه میرین، رو راهتون دفتر این یمطالعه با شما کردم؛ آماده شما برای مناطق نام و اطالعات

 این تا گشتم رو هاکتاب و کردم مطالعه روزها. نوشتم دفتر اون توی رو بدونین باید که چیزهایی

 انسانی غیر و انسان هیچ به سفر توی. نکنین گم رو دفتر این هرگز کردم؛ گردآوری رو هانوشته

 ...هیپولیتا بانو و بزرگ اِلفِ  گایا، بانو شخص؛ سه جز به نکنید، اعتماد

 سه هابچه ببینین. کنیمی رانیسخن کنندهخسته خیلی سلینوس، کافیه لطفا: میریام ملکه

 گم هرگز رو نامه سه این. سبز یهنام و اینقره ینامه آبی، ینامه کردم؛ آماده شما برای نامه
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 هانامه این. برین رو راه یادامه تونیننمی و برنمیاد توندست از کاری دیگه بشه گم اگه که نکنین

 بانوی گایا بانو به رو آبی. ندین تحویل اشتباه که باشه حواستون میدین؛ شونصاحب به رو

 یملکه هیپولیتا به رو مهمه خیلی که سبز و هاالف پادشاه بزرگ، الف به رو اینقره آبی، یجزیره

 .بیاد باهاتون قراره اونم میدم آتنا به رو هانامه. بدین تحویل هاآمازون

 :گفت متعجب خشاترا

 !من بانوی ولی-

 ندادی؟ اجازه هنوز مگه: میریام

 .کنممی فرار ندی اجازه اگه لطفا پدر: آتنا

 :گفت ناچار خشاترا

 باشی؟ خودت مراقب دیمی قول تو... اما-

 .پدر میدم قول: آتنا

 نظر هر از اون باشه فیبی هم شما سرگروه میدم، آتنا دست رو هانامه شد حل خب خیلی: میریام

 رو هاسالح هاسرباز از گروهی. منه دستور از سرپیچی معنای به اون از سرپیچی مقامه؛ این الیق

 رو خودتون جاهیچ و نکنین توجه جلب. میرین ساحل سمت به پیاده شما اما برنمی کشتی تا

 با و کنین انتخاب سالح یه نفری تونینمی حاال. هستین مسافر که بگین فقط نکنین، معرفی

 .برداره خودش برای غذا از ایکوله کس هر ضمن در. ببرین خودتون

 مونده؟ باقی سال چند جسم اون برخورد تا یعنی داریم وقت چقدر من بانوی: فیبی

 !ماه چند و سال دو فقط: میریام

 چقدره؟ مقصد تا ما یفاصله و: آستریا

 .هااستراحت احتساب با و معطلی بدون البته نیم و سالیک حدود: سلینوس

 رنگ سرخ سنگی جسم یه توسط خوایننمی که شما نداریم وقت برین، باید دیگه خب: میریام

 .میاد باهاتون هم اوشن شاهزاده اینکه و مقصد سوی به پیش پس! بشین له

 :گفت زناننق هابچه مثل اوشن

 ...مادر اما-

 :گفت و داد تحویل او به ایغره چشم میریام

 کنه، حساب شاهزاده رو تو کسی نیست الزم و هستی معمولی فرد یه تو سفر توی! شو ساکت-

 !تمام
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 سالح کس هر شدند؛ حرکت یآماده اما گروه. برگشت کاخ به آتنا به هانامه تحویل از بعد ملکه

 سفر راهی را هاآن و کرد را اشپایانی هایسفارش سلینوس گذاشت، ایکوله در را غذایش و الزم

 .کرد

 یک حدود تا شهر بزرگ دیوار اطراف. شدند خارج شهر از گروه و شد باز شهر بزرگ یدروازه

 وارد آن پذیردل و خنک فضای و درختان از عبور از بعد هاآن و بود درخت از پر بعد کیلومتر

 بود؛ زمین روی بیابان مرموزترین و ترینگرم ترین،خطرناک که بیابانی. شدند انتالنگو بزرگ بیابان

 و سمی هایکاکتوس از پر دیگرش قسمت و عظیم هایکلوت از پر آن شنیِ  قسمت که بیابانی

 از پنهان موجوداتی گفتندمی. بودند آمده فرود آسمان از انگار که بود پیکری غول هایسنگ

. پنهانند هاشن زیر ایالجثهعظیم هایعقرب و دارند سکونت بیابان این در انسان گاندیده

 .انداختمی آدمی تن به رعشه شانشنیدن که داشت وجود انتالنگو یدرباره فراوانی هایافسانه

 کار چشم تا. بود مانده خورشید غروب به ساعت دو هنوز. تابیدمی هاآن سر به مستقیم آفتاب

 که آبی تمام شدند مجبور هاآن و برید رو هاآن امان زود خیلی تشنگی. بود کلوت و شن کردمی

 کردندنمی فکر اصال بود، نمانده برایشان آبی دیگر حاال. سربکشند داشتند هایشانقمقمه در

 .شود تمام آب زود اینقدر

 جمع را اشآبی هایچشم زد، را چشمش شدت به خورشید ورن. انداخت نگاهی آسمان به اهورا

 :گفت و کرد

 داره؟ آب کسی-

 :گفت ناتوانی با و افتاد زمین روی اوشن. دادند منفی جواب همه

 .گردمبرمی من بیام تونمنمی دیگه-

 :گفت و زد پوزخندی رِئا

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

 :زد فریاد بود مانده باقی وجودش در که توانی تمام با بود تشنه شدت به که الیح در اوشن

 کنی؟ احترامیبی من به کنیمی جرات چطور-

 حاال. ترسیمنمی ازت هستی؛ معمولی آدم یه سفر این توی گفت ملکه هستی؟ کی تو مگه: رئا

 .بیا راه و کن بلند رو لشت تن

 :گفت آرام و شد نزدیک رئا به سلین

 .ستشاهزاده دوباره برگردیم اگه اما معمولیه فرد یه االن! نگو جوریاین لطفا رئا-
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 :گفت گیکالفه با فیبی

 .بیاین راه و کنین تمومش-

 آرام و کرد نزدیک آتنا به را خودش کرد، حرکت هاآن دنبال به ناچار اوشن. دادند ادامه شانراه به

 :گفت

 هم طرف سفر این تو بهتره نیستیم، پاپتی گداهای این مثل و مایزادهاشراف تو و من آتنا هی-

 .باشیم

 .هستم گروه طرف من اما شاهزاده ببخش رو من. شنونمی هیس-

 میشه؟ چی مگه بشنون خب-

 حرکت و شین ساکت پس کنن مجازات رو اون گروه کرد، خیانـت کسی اگه داده اجازه ملکه-

 .کنین

 :گفت لکنت با و کرد تیز را اشمشکی هایچشم اِدِن

 .میریممی ما... بیابونه نمیشه؛ دیده... چیزی-

 سریع هایقدم با شدیدش تشنگی وجود با و بود عصبانی شدت به نیکس. نداد را جوابش کسی

 :گفت و رساند او به را خودش فاینِس خواهرش. رفتمی راه

 هستی؟ عصبانی قدراین چرا برادر-

 :گفت و فتگر  را فاینس بازوی محکم نیکس

 .کشوندی سفر این به رو من که توئه تقصیره این-

 شدی؟ خسته زودیا همین به-

 دعوا مدام مقصد تا اونا. ندارم رو بچه مشتیک با صحبتیهم و نشینیهم یحوصله فقط نه-

 گویِ بذله یِ عرضهبی مشت یک! باشن رییس خودشون برای خوانمی هرکدومشون و کننمی

 .کودن

 :گفت لبخند با فاینس

 .پیرمرده تو عین توئه؛ سال و سنهم اون بزن حرف اهورا با برو برادر، خیالبی-

 :گفت و کرد ترسناکی اخم نیکس

 !شوخیه؟ وقت االن-

 :گفت شدمی دور نیکس از که حالی در و کرد جمع را دامنش شد، محو فاینس لبخند

 .اخالقی بد که واقعا اه-
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 شنیده دور از مانندی جیغ ضعیف صدای. شد میش و رگگ هوا کرد؛ غروب آفتاب کم کم

 را سلین دارموج مشکیِ  موهای از ایدسته آریس. افتاد دلش به ترس و لرزید آتنا تن. شدمی

 :گفت و کشید

 .دونیمی رو چی همه شنیدم چیه؟ صدای این ساحره-

 :گفت و کوبید آریس بازوی به مشت با رئا گفت؛ آخی سلین

 برداری؟ آزاری مردم از دست خوایمی کی مریضی؟ مگه-

 :گفت و کرد جدا هم از را دو آن سلین

 .نکنین دعوا نداره اشکالی-

 اشهمیشگی بخشآرامش صدای همان با کرد،می مرتب را زیبایش موهای که حالی در بعد

 :داد ادامه

 معنی که اییهجیغ با میشه که غروب اونا نشینه؛ صحرا قبایل از یکی عبادت صدای صدا، این-

 .کننمی عبادت رو خدا دارن خاصی

 :گفت و داد تکیه کلوتی به آستریا

 بگیریم؟ آب ازشون تونیممی پس سلین-

 .میریم مستقیم ما دورن، خیلی ما از و هستن شرق طرف اونا نه-

 و دخترها یدسته دو به گروه. کنند استراحت تا نشستند کلوت نزدیک آستریا از تبعیت به بقیه

 .نشستند هم کنار و شدند تقسیم رهاپس

 :گفت آستریا به و زد لبخندی فاینس

 .ندیدم رو چشم رنگ این وقتهیچ! قشنگه هاتچشم رنگ چقدر آستی-

 .حالتبهخوش بنفشه چشمات آره: سلین

 همچنین زیباست، خیلی هم فاینس و تو هایچشم سلین اما بنفشه آره. فاینس ممنونم: آستریا

 .آتنا و فیبی هایچشم

 ...تکراریه این منه، شبیه چشمشون رنگ آتالزد تو خیلیا اما آره: سلین

 :گفت و زد لبخندی آستریا

 توی تونینمی تو نیست؛ نقصبی کسهیچ. داره شچهره توی زیبایی انسانی هر سلین ببین-

 کسیچه مطمئنا   و داری زیبایی لبخند تو! نکنی پیدا صورتت توی زیبایی و کنی نگاه آینه

 موی رنگ اونم فاینس، مثال یا درخشهمی تو چشمای. نیست مشکی تو یاندازه به موهاش
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 عالوه به! طالیی هم و باشه ایقهوه هم موهاش زمانهم که ندیدم رو کسی داره؛ خاصی

 .کرده مزه با خیلی رو اون صورتش روی هایمکوکک

 کشید دراز و گذاشت سرش زیر را اشکوله رد،ک نگاه هاآن به عبوس ایچهره با و تفاوتبی فیبی

 :گفت و

 .بخوابم خواممی بزنین حرف ترآروم دخترا-

 :گفت و کرد نزدیک سلین و آتنا و آستریا به را سرش فاینس

 .زد حرف باهاش شهنمی اصال بداخالقه؛ برادرم مثل اون-

 !نیست درست اصال کنین صحبت شنوهنمی رو حرفتون که کسی درمورد نباید شما: آستریا

 .نباش مقرراتی اینقدر بابا خیالبی: فاینس

 :گفت و شکست را سکوت آریس که بودند نشسته هم کنار ساکت پسرها طرف آن

 .میاد خوشم هم سلین موهای از تازه! سفیده چقدر آستریا پوست کردین دقت هابچه-

 :گفت و کرد آریس به خشمگینی نگاه نیکس

 .میارم در رو هاتچشم دمخو کنی چرونی چشم اگه-

 .نگفت کالمی دیگر و داد قورت سختی به را دهانش آب نیکس، جدیّت دیدن با آریس

. بدهد قورت را دخترها هایشچشم با داشت عادت که بود آزاری مردم و فضول بسیار پسر آریس

 دوست عموالم. زدندمی کتک را او و شدندمی او متوجه مردم که کردمی نگاه هاآن به جوری او

 و کندمی شوخی فقط که داشت اعتقاد او برد؛می لذت کار این از و کند اذیت را مردم داشت

! رسیممی او قوی هایمشت به بگذاریم، کنار که را هااین تمام اما. نیست کار در آزاری و اذیت

 خاطربه دممر  از وقتی علت همین به و داندمی خوب را این او هستند؛ قوی بسیار او دستان

 .نمانند زنده است ممکن چون نزند را هاآن مشت با کندمی سعی خورد،می کتک هایششیطنت

 جاهمان و نداده ادامه راهشان به دیگر که بود گذاشته تاثیر گروه روی قدری به گرما روز آن

 .رفتند خواب به شانعطش همان با و خوردند غذایی کردند، استراحت

*** 

 روی عرق از کمی کرد، باز را هایشچشم. شد فیبی شدن بیدار باعث خورشید حرارت و نور

 پاک را صورتش. بسوزاند را چشمش آن شوری شد باعث و ریخت چشمش درون اشپیشانی

 عمیقی بسیار نفس. بشکافد را مغزش خواستمی انگار آفتاب گرمای. نشست زمین روی و کرد

 اطرافش در کاستی و کم متوجه کرد دقت که بیشتر. دندبو خواب همه کرد نگاه را اطرافش کشید،
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 افتاده اتفاقی چه که شد متوجه ناگهان و بودند همه شمرد را افراد. بود اشتباه جاآن چیزی شد؛

 که حالی در. بود شده غیب چیز همه و هانامه ها،سالح غذاها، نبود؛ جاآن شانوسایل. است

 :زد فریاد کرد،یم پاک را اشپیشانی روی عرق دوباره

 کرده؟ قایم رو اونا کی کجاست؟ وسایل. احمقا شین بلند-

 سعی و شدند زدهوحشت اوضاع درک محض به. کردند نگاه فیبی به مبهوت و پریدند جا از همه

 :گفت و کرد نگاهی را اطراف و شد بلند جا از اهورا. بفهمند را وسایل نبود دلیل کردند

 برداشته؟ رو اونا یک یعنی نیست واقعا! نیست-

 :گفت او، یسابقه به توجه با و کرد ادن به نگاهی رئا

 ...افتادی زندان به دزدی خاطربه قبال آخه! دزدیدی رو اونا تو نکنه ادن-

 .برنداشتم من من؟: ادن

 کرده؟ شونمخفی کجا دزدیده اون اگه احمق: نیکس

 رو ما آوردیم شانس. رفتن و دزدیدن هاراهزن بودیم خواب وقتی حتما نکنین، دعوا: آستریا

 .نکشتن

 ...هانامه کنیم؟ چکار حاال: سلین

 :گفت و آورد جلو را کوچکی کیف آتنا

 .نبردن رو اینا فقط گذاشتم سرم زیر رو هانامه نباشین نگران-

 یک بود، آن در هم ها سالح و لباس آب، غذا، که کشتی تا باید اما کشیدند راحتی نفس همه

 راه به و شدند بلند جا از ناچار به. مردندمی حتما یافتندنمی غذایی اگر و رفتندمی هرا هفته

 گرسنه و تشنه بسیار. دادند دست از را شانتوان کم کم* فرسخ چند پیمودن از بعد. دادند ادامه

 نشاهایچشم. سوزاندمی را پوست آن داغی که وزیدمی شدیدی باد و بود گرم بسیار هوا بودند،

 از خون بود، بقیه از ترطاقتکم که اوشن. بود نزدیک شنی طوفان گویا دید؛می سختی به

 :گفت و افتاد زمین روی شد، جاری دماغش

 ...خورهمی هم به داره حالم کنه،می درد سرم تونم،نمی دیگه-

 :گفت و زد اوشن پای به لگدی رئا

 شاهزاده؟ کنیم کولِت خوایمی-

 

 .مسافت گیری اندازه حدهایوا از یکی: فرسخ*
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 :گفت و کرد چشمانش بانسایه را هایشدست اوشن

 .بده بهت خوبی پاداش تا میدم گزارش مادرم به حتما رو کارت این میشم؛ ممنون آره-

 و کرد بلندش جا از گرفت، را اوشن بازوی اهورا. کرد خندیدن به شروع زیاد خستگی وجود با رئا

 :گفت

 بیا راه شو بلند. باش دادن پاداش فکر به بعد مونیمی زنده ببین اول. لش تن ببینم شو بلند-

 .کنیمی خودت معطل رو بقیه مدام

 از که آتنا. افتاد راه و کرد پاک را دماغش خون آستینش با شد؛ بلند و کشید را بازویش اوشن

 رساند فیبی به را خودش کند، اعتراض نداشت جرات اما بود کرده بغض خستگی و ناتوانی شدت

 :گفت و

 کنیم؟ استراحت کمی میشه رییس-

 :گفت و انداخت آتنا به چپی چپ نگاه فیبی

 حرف و بیا راه پس ستفاصله دیگه ساعت چند کردن ناله و آه تا ضمن در نیستم، رییس من-

 .نزن

 :گفت کردمی اعتراض زیرلب مدام و بود شده آویزان برادرش بازوی از که فاینس

 .میشه بد داره المونح فیبی اما-

 .مونهنمی تو منتظر کسی بمونی اینجا تونیمی ایخسته اگه: فیبی

 !لطفا... قدم چند فقط کنی؟می کول رو من برادر میرم،می دارم اوف: فاینس

 :گفت اخم با و کرد جدا فاینس دستان از را بازویش نیکس

 .فاینس گمشو برو-

 :گفت و خورد چیزی به چشمش سلین

 آبه؟ ونا آب،-

 :گفت و کرد تیز را هایشچشم ادن

 !طوفان یه و شهره یه...یه دورتر سرابه؛... َسـ... نه-

 :گفت و زد ادن گردن پشت به آرام ایضربه دست کف با آریس

 داره؟ فاصله ما از ساعت چند شهر بگو شو، خیالبی رو طوفان بزنی؟ حرف بهتر نیستی بلد-

 ...ساعت هفت... دوره-

 .میریممی موقعاون تا سیم؟ر می شب-
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. رسیدمی داشت شن طوفان. بیشتر شن ذرات حرکت شدت و شد شدیدتر باد یزوزه صدای

 غرش به زوزه از باد صدای ناگهان. گرفتند را صورتشان جلوی سوخت؛ شدت به هایشانچشم

 هاآن به داشت انگار کرد؛ توقف هاآن جلوی ترسناک و عظیم بسیار گردبادی. شد تبدیل

: زد فریاد کهاین از بعد فیبی. کردمی پرتاب شانسمت به را شن ریز هایدانه و نگریستمی

 هم به همه. داشت نگه محکم و گرفت را نفر دو دست «نشین جدا تا بگیرید رو هم دست»

 .برد خواهد خود با را هاآن گردباد نکنند مقاومت اگر دانستندمی هاآن چسبیدند؛

 

 :زد فریاد بگیرد، را دهانش به شن ورود جلوی کردمی سعی که لیحا در آستریا

 ایستاده؟ ما جلوی چرا کنه؟نمی عبور چرا-

 :گفت بلند صدای با و کرد ایسرفه سلین

 .اریموسه اون-

 چیه؟ دیگه اِریموس-

 !خوادمی چیزی یه حتما دشته، غولِ  اریموس-

 !چــــی؟-

 :زد فریاد گردباد به رو سلین

 .بریم باید ما شینمی رد چرا تو اریموس-

 در سلین اما بگیرند، را شانچشمان داخل به شن ورود جلوی کردندمی سعی زدهوحشت همه

 مثل ایزمزمه و شد بلند خراشی گوش غرش صدای. بزند زل گردباد نگاهِ  عمق به تا بود تالش

 تنها. گویدمی چه فهمیدندنمی بقیه که زبانی به منتها شد؛ شنیده پیکر غول انسان یک یزمزمه

 :زد فریاد گروه به رو و فهمید را او زبان که بود سلین

 !خوادمی قربانی میگه اون بزنه، حرف ما زبون به تونهنمی اما فهمهمی رو ما زبون اون-

 قربانی؟ چه: نیکس

 .ببره خودش با رو ما از یکی خوادمی اون: سلین

 نابود اونم زمین تمام با همراه بگیره رو جلومون اگه بگو ریم،ب باید بگو بهش نمیشه، اما: آستریا

 .میشه

 .شنوهمی داره خودش: سلین

 :گفت سلین. کرد جمالتی گفتن به شروع و شد بلند اریموس از بلندی بسیار صدای
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 من نمیشم؛ نابود من میگه بشه، نابود زمین که نیست مهم براش میگه کنهنمی قبول اون-

 ...فضایی یچالهسیاه یه یا میشم فضایی طوفان یه به تبدیل و یرهم باالتر مقامم

 چیه؟ آخرش حرف بگو هستن؟ چی دیگه اینا: رئا

 .برممی خودم با رو همتون یا میدین بهم رو نفر یه یا میگه: سلین

 از دیگری ینقطه به را هاآن شاید بود معمولی گردباد اگر دانستندمی. افتاد همه جان به ترس

 همه! برد خواهد کجا به را هاآن و دارد دلش در چه نبود معلوم زنده، طوفانِ  این اما بردمی ینزم

 را دستش که اِدن حرفی و مقدمه هیچ بدون اوشن ناگهان. انداختند گرپرسش نگاهی دیگرهم به

 عید،بل را ادن سریع خیلی گردباد کشید، بلندی جیغ فاینس. داد هل طوفان داخل به بود، گرفته

 .گذشت هاآن از و کرد عوض را مسیرش و داد سر واریدیوانه یخنده

 

 :کلمات تلفظ

Erimos 

 به و یابند رهایی گردباد آن از بعد سریع بادهای از توانستند هاآن تا گذشت، ایدقیقه چند

 صورتش به مشتی کرد، حمله اوشن سمت به نیکس هوا، شدن آرام محض به. بیایند خودشان

 و گرفت محکم را بازوهایش کرد، جدا نیکس دستان از را او اهورا. گرفت محکم را ردنشگ و زد

 :زد فریاد

 دادی؟ هل رو بچه اون چرا احمق-

 :گفت ندامت ایذره حتی بدون اوشن

 تونستنمی کلمه دو از بیشتر که بود دزد یننه بچه یه اون نداشت، ایفایده هیچ اون چون-

 .بزنه حرف

 .دادیممی اون به باید رو تو لش،تن یشاهزاده تویی که فایدهیب و ننه بچه-

 :گفت نیکس و اهورا به و کرد نگاه اوشن به خشم با رفت، جلو فیبی

 و کنیممی ولش جاهمین دادیم؛ دست از رو زمان کلی حاال تا و کرده معطل رو ما بارها اون-

 !شده دیر میریم،

 :گفت و گرفت مشتش در را اوشن موهای نیکس

 ...فیبی بکشیم رو اون باید-

 :گفت و زد اوشن به پوزخندی فیبی
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 کنیممی رهاش جااین ما میشه، راحت کنیم خالصش االن اگه. کشیمنمی رو اون ما نیکس نه-

 .بمیره ذره ذره تا

 .نیاید هاآن دنبال و برود هوش از تا زد اوشن سر به ایضربه اهورا داد؛ ایاشاره اهورا به بعد

 :گفت و انداخت بود رفته خواب به حاال که اوشن به باریتاسف نگاه آتنا

 !مهربونه و دوست انسان خیلی شاهزاده کردممی فکر-

 :گفت و کرد نگاه آتنا به آستریا

 .دارن متفاوتی هایشخصیت مختلف شرایط در هاآدم-

 :پرسید بود سوخته ادن برای شدت به دلش که فاینس. دادند ادامه راهشان به گروه

 چی؟ یعنی فضا سلین-

 :گفت و انداخت گوشش پشت را اشمشکی موهای جلوی از ایدسته سلین

 نورها، خورشید، ها،سنگ اجسام، ها،ستاره شامل زمانه؛ و مکان از نامحدود یگستره یه فضا-

 !هستیم اون توی هم ما خود حتی. دیگه چیزای خیلی و هاتاریکی

 !فضاست؟ توی که زندانی یه یعنی چیه؟ فضایی یچالهسیاه پس-

 فضاست از ایناحیه چالهسیاه. توئه تصور توی که زندانی اون نه اما زندانه گفت میشه تقریبا-

 ممکنه زمانه، یچاله یه اون. کنه فرار اون از تونهنمی چیزهیچ که زیاده قدری به اون قدرت که

 و نبره جایی هم شاید و ببره دیگه زمانی خط یه در دیگه دنیای یه به بلعهمی که رو چیزهایی

 .باشه نیستی و خالء و نابودی فقط و فقط اون درون

 کرد، لرز احساس لحظه یک شد، سیخ تنش موهای داد، قورت سختی به را دهانش آب آتنا

 :گفت و گذاشت قلبش روی را دستش

 .داد دست بهم بدی احساس! ناکوحشت چقدر-

 دونی؟می کجا از رو چیزا ینا تو سلین ببینم: رئا

 دور را اشمشکی موهای از ایدسته. گشتمی مناسب پاسخ دنبال کرد، مکث کمی سلین

 :گفت و داد تاب اشاشاره انگشت

 .گفتم بهتون بعدا شاید-

 چاله؟سیاه اون توی میره ادن بگو حاال، کن ول رو چیزا این: فاینس

 فضایی طوفان یا چالهسیاه به قراره روزی یه که بود این دشت غول اریموس اعتقاد نه: سلین

 !میشه دیوونه حتما بره جااون به ادن و بیفته اتفاق این اگه. بشه نابود زمین اگه تازه بشه، تبدیل
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 !نه یا بشه نابود زمین کنیم دعا باید االن دونمنمی: فاینس

 شاید میشه؛ تموم و ایستهمی تحرک از دنیا جایی یه روزی یه ببین. کنی دعا نیست الزم: آستریا

 به روزی یه باالخره اما بگیریم رو نابودی جلوی و بدیم انجام درست رو مونماموریت ما االن

 دویست. ببینن رو این که هستن ایدیگه اشخاص اما نباشیم ما روز اون شاید. رسیممی آخرش

! دونهمی کی بیشتر، بازم حتی یا و بعد سال هزارده یا هزار! بیشتر شاید یا سال، سیصد سال،

 .شد خواهد تموم سرانجام اما

 .بیاین راه و کنین تمومش هابچه: فیبی

 .تونیمنمی دیگه اما: فاینس

 غمی دلشان ته گروه اعضای یهمه. داد ادامه راهش به و انداخت فاینس به چپیچپ نگاه فیبی

 حتی بودند؛ هراسان و ناراحت ،خسته. کردندمی احساس ادن دادن دست از خاطر به را عمیق

 .آوردندنمی خودشان روی به و بودند پشیمان هم هابعضی

 دور از ادن که شهری آن به بلکه کشاندند،می زمین روی را خودشان سختی به که حالی در غروب

 :گفت و افتاد زمین روی آریس برسند، بود دیده

 .نیست جااین شهری هیچ دیده اشتباه ادن نداره، فایده نمیام دیگه من-

 :گفت و فرستاد اوشن به لعنتی اهورا،

 .مونده راه دیگه چقدر بگه تونستمی بود ادن حاال اگه-

 :گفت و انداخت باال ابرویی آستريا

 گوش ما اما داد هشدار طوفان مورد در اون کردیم؟می توجه هاشفحر و ادن به خیلی ما مثال-

 .ندادیم

 :گفت و انداخت نگاهی آن پشت به کشید، باال شنی یتپه از را خودش سختی به فیبی

 .داره فاصله ما با قدم پونصد فقط جاست،اون-

 بود شده شب کامال. انداختند تپه پایین به نگاهی و افتادند راه فیبی دنبال به ناچار هم دیگران

 گیج سرشان و ردکمی درد شانبدن. بودند ناتوان و گرسنه تشنه، خسته،. رسیدند شهر آن به که

 دور از آن، از قسمتی در. داشت ناکینم هوای و دادمی خاصی بوی بود؛ عجیبی شهر. رفتمی

 آسمان به را رنگی سیاه دودهای و بودند کشیده فلک به سر که شدمی دیده بزرگی هایلوله

 که بود جاآن بلندی بِتُنی تیرک. داشت قرار جاآن ارابه یا کالسکه شبیه آهنی شئ. فرستادندمی

 ندیده حال به تا هاآن که چیزهایی. بود شده وصل بعدی تیرک به باال از عجیبی سیاهِ  هایسیم با



                 
 

 

 Fatemeh.M| !دوباره مرگ: بقا رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

42 

 

 فضای نبود، دنیا جایهیچ شبیه بود؛ عجیبی جای. کردندمی نگاه اطراف به تعجب با! بودند

 .داشت متفاوتی هوای داشت، دیگری

 :گفت و کشید طوالنی یخمیازه آریس

 وسط؟ این افتاده آسمون از شهر این-

 .کنیم پیدا غذا و بریم باید باشه افتاده جا هر از: رئا

 !نیست هم کسی مشکوکه اینجا اما: اهورا

 که کننمی فکر اونا. اومده اینجا اشتباه به دیگه زمانی خط یه از شهر این احتماال هابچه: سلین

 کم رو مشکل این هم طبیعت خود و طبیعته اشتباهِ  این. جاناین واقع در اما هستن سرجاشون

 کنین مخفی رو تونصورت شال با که بهتره متفاوته، و عجیب جااین چیز همه. کنهمی حل کم

 .بشه دردسر و ببینه رو شما شما، به شبیه آدم یه ممکنه چون

 همزاد؟ یعنی: فاینس

 !شما از نمونه یه فقط نه،: سلین

 اومدن؟ گذشته یا آینده از اونا که اینه منظورت: اهورا

 حال در ما با زمانهم که دنیایی دیگه؛ دنیای یا عصر یه از دیگه، زمانی خط از گفتم! نه: سلین

 جلوتر کمی دنیا همون هم شاید. حرکته در ما با موازی که دنیایی بینیمش،نمی ما اما رفتنه جلو

 غذاها، ،وسایل رفتار، ممکنه اما باشه ما شبیه هاشونچهره شاید اونا. باشه ما از ترعقب یا

 !باشه داشته فرق ما با شوندیگه چیزای خیلی و هالباس

 شهر؟ داخل بریم: نیکس

 :داد جواب تفاوتیبی با فیبی

 .نزنین ایدیگه حرف و هستیم سیرک گروه یه بگین هستین، کی پرسید کسی اگه فقط آره-

 عبور باریک ایکوچه از. شدند شهر وارد ردیدت با و گذاشتند شانصورت روی را هایشانشال همه

 از پر. بود روشن و عجیب شلوغ، واردیوانه شهر،. نهادند پای رنگ از پر و شلوغ مکانی به و کردند

 کردندمی حرکت سرعت به که آهنی هایارابه آن از! زیبا ایشیشه و سنگی هایساختمان و چراغ

 عقب را او موقع به نیکس که کند له را آتنا بود نزدیک هاارابه آن از یکی حتی بود؛ فراوان هم

 :زد داد و کرد برخورد رئا به محکم زنی. کشید

 ...دهاتی مگه؟ کوری مونده عقب هی-

 :گفت بقیه به و رفت کنار زدهبهت رئا
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 زد؟ حرف جوریاین رو ما زبون چرا بود؟ ایلهجه چه دیگه اون-

 نگاه هاآن به تعجب با مردم از بعضی. بودند شهر ابهت و زیبایی مبهوت رئا به توجهبی بقیه

 :گفت و کرد عبور کنارشان از مردی! کردندنمی توجهی اصال هم بعضی گذشتند،می و کردندمی

 ...میام االن باشه باشه-

 :گفت گیجی با آتنا. گذاشت جیبش در و آورد بیرون را بود گوشش در که سیمی بعد

 بود؟ ونهدیو زد؟می حرف خودش با-

 :گفت و کشید را مادرش دست بود، شده خیره هاآن به ایبچه پسر

 پر رو کاراییب دریایی دزدان جدید قسمت دارن کنن؟می بازی فیلم دارن اونا مامان مامان-

 کنن؟می

 :گفت و کرد نگاه هاآن به و برگشت جوان زن

 .شد شب خونه بریم بیا عزیزم، احتماال آره-

 باال ابرویی سلین. نداد نشان العملیعکس اما خورد جا کمی فیبی! بود یبیف شبیه کامال زن

 :گفت و انداخت

 ...که گفتم-

 :گفت متعجب و گیجی با آتنا

 !نیستیم دریایی دزد که ما-

 :گفت و گرفت دادمی صدا گرسنگی از مدام که را شکمش آریس

 .بخریم غذا بریم-

 نه؟کنمی فرق ما با شونپول نظرتون به: رئا

 .داره فرق احتماال: سلین

 دادمی ایخوشمزه بوی که غذا از پر ساختمانی. افتادند راه خیابان در غذا یافتن برای همگی

 صورتش روی از را شال شد، محل آن وارد غذا آوردن مسئولیت گرفتن از بعد رئا. بود جاآن

 رئا سرتاپای به هینگا مرد. رفت بود نشسته بزرگی میز پشت که شخصی طرف به و برداشت

 :گفت و انداخت

 آقا؟ بفرمایین-

 :گفت و کرد مرتب را لباسش رئا
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 نظم و زیبایی همه این با مکان این. هستین ایسلیقه با فرد معلومه که شما خدمت سالم-

. اومدیم جااین به دور شهری از که هستیم سیرک گروه یه ما دونینمی! نشده دیده دنیا جایهیچ

 .نبود جااین مثل شهری هیچ غذاهای بوی اما گذشتیم ختلفیم شهرهای از

 :داد جواب و کشید دستی لباسش ییقه به کرد، غرور احساس مرد

 و کنیممی استفاده غذاهامون توی مواد بهترین از ما هرحال به افتخاره، باعث خب بله-

 .بشیم هاریمشت رضایت باعث تا داریم عالی دکوراسیون یه ما بینینمی که طورهمین

 :پرسید و شد گیج کمی رئا

 غذاست؟ نوع یه دکوراسیون؟-

 !هستین؟ خارجی شما... منظورم نه-

 .نداریم آشنایی شما زبان با خیلی اومدیم دیگه قلمروی یه از چون بله بله-

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

 برمیاد؟ ما دست از کمکی چه حاال خب-

 ...داریم ما نباشین پولشم اننگر ! عالی غذای یه-

 دارین؟ میل چی خب-

 .بشه آماده زود که چیزی یه-

 خواین؟می چندتا داریم آماده پیتزا-

 :گفت بلند بعد و چیه، دیگه پیتزا گفت لـب زیر رئا

 .تا نُه خوبه بله بله-

 به یمتعجب نگاه مرد. گرفت مرد طرف به و درآورد جیبش از را آتالیی بیست هایاسکناس رئا

 :گفت و زد برقی چشمانش انداخت، هااسکناس

 نکردین؟* چنج-

 :گفت نشد، مرد حرف معنی متوجه که رئا

 .ارزشه با خیلی کنین باور اما داره فرق شما با ما پول احتماال-

 کجاست؟ پول واحد این اومدین؟ کجا از نگفتین فقط باشه-

 :داد جواب کند فکر کهاین بدون رئا

 ...آتالزد-

 !کشوره؟ ومکد-
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 خودش با. شد سرازیر اشپیشانی از سردی عرق افتاد، لکنت به بود افتاده گیر واقعا باراین که رئا

 بیاورد؛ زبان به را دروغین اسمی تواندمی و نشناسد را خودش دنیای نقاط تمام او شاید کرد فکر

 چال سیاه به دزدی اماته به را او شود؟می چه گویدمی دروغ رئا که بفهمد برعکس، اگر اما

 :گفت سر پشت از کسی که بود پاسخ منتظر مرد. رفت باال شدت به قلبش ضربان. اندازندمی

 گرفتی؟ غذا رئا-

 :گفت و کشید راحتی نفس. بود سلین انداخت؛ سرش پشت به نگاهی رئا

 .میارم االن-

 :گفت مرد

 وره؟کش کدوم پول واحد این اومدین؟ کجا از نگفتین شماست؟ همکار-

 

 یورو به ریال تبدیل: مثال. دیگر کشور رایجِ  پول واحد به کشور یک رایج پول واحد تبدیل: چنج*

 :گفت و زد لبخندی سلین

 !آفریقا-

 :گفت و کرد هاپول به نگاهی متعجب مرد

 شد؟ چی پیتزاها اون پس پسر خب، خیلی-

 :گفت و کرد تازه نفسی رئا. شد دور هاآن از مرد

 کجاست؟ دیگه آفریقا-

 توی ظاهرا. کردم امتحان رو شانسم! شنیدمش کجا دونمنمی اومد، ذهنم به اسمش! دونمنمی-

 .کرد باور رو حرفم که هست آفریقا اونا دنیای

 به مدام که حالی در و بود ایستاده میز پشت مرد. داد رئا دست را هاییجعبه جوانی پسر

 :گفت بشنود رئا فقط که طوری آرام سلین .دادمی انجام کاری کرد،می نگاه هااسکناس

 ...افتیممی گیر وگرنه بریم باید زود-

 به و نکردند توجهی وایسین، لحظه یه گفتمی که مرد صدای به و شدند خارج محل آن از سریع

 تعقیب در کسی مبادا که کردندمی نگاه را سرشان پشت مدام. رفتند جاآن از بقیه همراه سرعت

 استراحت و نشستند هاچمن روی درختی پشت و شدند کوچکی جنگلی پارک وارد. باشد هاآن

 یشده مرتب و کوتاه هایچمن و بود زیبا بسیار یپراکنده درخت چند با جنگلی پارک. کردند

 درحالی رئا. بود برداشته عمیق هایترک تشنگی از هایشانلـب و بودند تشنه همه. سبز بسیار
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 خارج آب مثل مایعی آن از که متحرک و پالستیکی اما لوله شبیه چیزی به زد،می نفس نفس که

 :گفت و کرد اشاره شد،می

 ست؟دیگه چیزی یا آبه اون نظرتون به آبه؟ اون هابچه-

 :گفت و شد بلند جا از آریس

 اگه میرم،می تشنگی از هرحال به من چون خورم؛می ازش باشه زهرآلود اگه حتی نیست؛ مهم-

 .بمونم زنده شاید بخورم مایع اون از

 شد مطمئن کهاین از بعد. کرد مکث و چشید آن از کمی کرد، نزدیک دهانش به را لوله آریس

 :زد داد بعد و کرد سیراب را خود. نوشید بیشتر دیگری، چیز نه و است آب فقط

 !شیرینه خیلی آبه، بنوشین بیاین بیاین،-

. نشستند زمین روی و کردند تازه نفسی. وشیدندن آب از نوبتی و رفتند آن سمت به همگی

 با و کردند عبور جاآن از جوانی زوج. کردند تقسیم خودشان بین را غذاها شکل مربع یجعبه

 .گذشتند جاآن از و کردند زمزمه هم گوش در چیزی شدند، خیره گروه به تعجب

 کرد جدا آن از شکل مثلثی ایکهت سلین شدند؛ روبرو گرد غذایی با و کردند باز را غذا هایجعبه

 :گفت و جوید کمی. زد گاز و

 !ستخوشمزه چقدر-

 :گفت و کرد غذا به چندشی نگاه آتنا

 چیه؟ دیگه این-

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

 .پیتزاست اسمش گفت مرد اون-

 ...زنهمی هم به رو حالم بوش توشه؟ چی: آتنا

 :گفت و خورد آن از کمی آستریا

 ...نباشن سمی هاقارچ این ببینم... و قارچ با گوشته انگار-

 .داریم کار بخورین زدن حرف جای به کافیه: فیبی

 از که بود آتنا تنها. کردند جان نوش بود جعبه درون که چیزی تمام و شدند خوردن مشغول همه

 راآن یماندهباقی و خورد آن از ایذره اشگرسنگی رفع برای زور به و بود نیامده خوشش غذا یمزه

 .برداشتند آریس و رئا

 :گفت و شد بلند جا از فیبی
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 .برسیم کشتی به و بیرون بریم شهر از باید بلندشین شدین سرحال که حاال خب-

 .بزنیم دور رو شهر و بیرون بریم شدیم وارد که جاییهمون از بهتره بزرگیه؛ شهر: اهورا

 :گفت و کرد نگاه کردندمی پچپچ و شده خیره هاآن به که جوان ایعده به رئا

 .کننمی نگاه ما به جورییه همه میشه دردسر برامون آخرش داره، فرق همه با ما لباسای-

 :گفت اشرگه دو صدای با و آمد جلو داشت سال سیزده یا دوازده که موقرمزی تپل پسر

 مخفیه؟ دوربین ببینم-

. کردند نگاه داشت هم سفیدی بسیار پوست که موفرفری پسر به مبهوت و مات هاآن

 :گفت مهربانی با سلین! چیست مخفی دوربین از پسر منظور دانستندنمی

 .هستیم سیرک گروه ما-

 :گفت قلدری با و کرد فکری پسر

 .ببینیم ما بدین نمایش یکم پس-

 ...تماشا اینبی و بخرین بلیط داریم، نمایش شهر توی زودی به-

 بخریم؟ کجا از-

 .کنیممی اعالم بعدا-

 :گفت اخم با اهورا. ترسید کمی او درشت هیکل و بلند قد دیدن با پسر برخاست؛ جا از اهورا

 ...کارت دنبال برو جون بچه-

 .رفت اهورا به ایغره چشم پسر، ترسیدن خاطربه سلین. شد دور جاآن از پسر

 به که نکشید طولی. کردند حرکت بودند آمده آن از که راهی رفط به و شدند بلند ازجا همه

 پر که شدند دیگری خیابان وارد دربیاورند، بیابان آن از سر کهآن جایبه اما رسیدند مکان همان

 !آهنین هایارابه همان از بود

 او و است درست که کرد تایید آستریا اما باشند؛ آمده اشتباه است ممکن کردند فکر خود با

 نگاه دیگریک به و ماندند جاهمان گیج ایدقیقه چند. بود کرده ذخیره ذهنش در را راه دقیق

 روی بر. بود شده ترشلوغ و ترچراغانی حاال شهر. بازگشتند شهر همان داخل به بعد و کردند

 مدام آن روی تصاویر که بود نصب بزرگی هایتابلو ایشیشه و سنگی هایساختمان از بعضی

 گویا. شد سردتر و ابری هوا کم کم. دادمی نشان رنگارنگی و متفاوت هایصحنه و کردمی غییرت

 .کرد وزیدن به شروع سردی سوز! بود زمستان اواسط دنیا این در
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 این و ببرند پناه هامغازه و هاخانه درون به مردم شد باعث این. بارید ناگهانی و شدت به باران

 :گفت و انداخت رئا به نگاهی آستریا. شود اشباح شهر به تبدیل ناگهان شلوغ شهر

 داری؟ پول هنوز-

 مگه؟ چطور بله-

 :گفت و کرد فروشی لباس بزرگ یمغازه به ایاشاره

 .کنیم عوض لباس بهتره پس بمونیم؛ شهر تو باید فعال اینکه مثل-

 .داره فرق اونا با ما پول چی؟ بیفتیم گیر اگه اما-

 .نیومده پیش فروشی غذا اون تو کلیمش گفت سلین اما-

 از جوانی دختر. کردند حرکت دنبالش به ناچار هم بقیه و شد مغازه وارد بقیه به توجهبی فیبی

 کرد باد را دهانش درون آدامس. آمد بیرون بودند، کرده تنش زیبایی لباس که آدمک یک پشت

 :گفت بعد و ترکاند و

 بفرمایین؟-

 :گفت و آمد جلو رئا د،کر  رئا به ایاشاره فیبی

 ما. کنهنمی خبر که بارون هرحال به کردیم، خیس رو اینجا هامونلباس با که ایمشرمنده بانو-

... رو هامونپول نتونستیم هنوز و اینجا اومدیم دوری جای از که هستیم نمایشی و سیرک گروه

 ِ  ...ا

 .کنیم چنج: سلین

 کنیم؟ خرید شما از خودمون ولپ با تونیممی. نکردیم چنج هنوز بله: رئا

ِ : دارمغازه  دالر؟ یا دارین یورو خب... ا

 چی؟: رئا

 .آفریقاست پول واحد داریم آتال: سلین

 :گفت و کرد هاآن به مشکوکی نگاه دارمغازه

 جنوبی؟ آفریقای آفریقا؟ خودِ -

 :گفت تردید بدون سلین

 .بله-

 :گفت و انداخت باال ابرویی دارمغازه

 (Rand! )رنده که اونجا پول واحد اما-
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 :گفت و داد قورت سختی به را دهانش آب سلین

 ...شده عوض تازگیا راستش... راستش-

 دور را اشاسبی دم طالیی موهای انتهای انداخت، هاآن به گذرا نگاهی. کرد مکث کمی دختر

 :گفت و داد تاب انگشتش

 .کنم کمکتون تونمنمی دوستان متاسفم-

 خیسش لباسِ  آستین زیر از آرام خیلی آستریا بعد و شد برقرار هاآن میان سکوت لحظه چند

 کمتر دختر. کرد پرتاب دختر گردن سمت به را آن سریع حرکت یک با و آورد بیرون کوچکی تیغ

 :گفت و کرد هینی سلین. شد بیهوش و افتاد زمین به بعد ثانیه یک از

 .کردیمی رو کاراین نباید کردی؟ فلجش االن-

 فلج ایمقهوه هایسوزن اون اما کننمی بیهوش فقط هامتیغ سری این شد؛ بیهوش فقط نه-

 .ستکننده

 :گفت و کشید پوفی فیبی

 .بعد برای بذار رو هاتدرس آستریا-

 برای دیگر چندتای و هادختر برای شکلهم شلوار و بلوز چند سریع. رفت هاقفسه طرف به بعد و

 :تگف و کرد جدا هاپسر

 رو لباساتون زود بقیه. ندیده رو اون کسی تا هااتاقک این از یکی توی ببر رو دختر این رئا هی-

 .کنین عوض

 رنگ آبی بلوز و رفتند است لباس تعویض برای بود معلوم که هاییاتاقک از یکی درون به دخترها

 :گفت بود لوارشش درگیر که فاینس. کردند شانتن را جذب رنگ مشکی جین شلوارهای و ساده

 .کنهمی اذیتم تنگه خیلی این اه-

 :گفت و زد تا کمی را بلوزش بلند آستین کرد، مرتب را لباسش فیبی

 ...فاینس ببند رو دهنت لطفا-

 :زد داد اهورا کردند، تن به را ارتشی سبز بلوز و آبی جین شلوار پسرها دیگر اتاق در

 .بیار دیگه یکی کوتاهه، شلوار این فیبی هی-

 :زد فریاد و شد عصبی فیبی

 .بردار دیگه یکی برو-
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 و داشتند مشکل شانلباس با هابعضی. شدند جمع در جلوی همه بقیه، شدن آماده از بعد

 :گفت کالفه فیبی. کردندمی شکایت مدام

 .هست لباس جااون کنین تحمل کشتی تا فقط-

 به و شده ساکت حاال شهر. شدند ارجخ مغازه از و شد نم نم باران باالخره تا کردند صبر کمی

 با کردمی سعی که حالی در فیبی. افتادند راه نامشخص مقصدی سمت به. بود رفته خواب

 :گفت بیاید کنار لباسش

 بشیم؟ خارج شهر از چجوری بگین میارن فشار مغزشون به که کسانی تنها آستریا؛ و سلین-

 :گفت کنایه حالت به رئا

 کردمی کار اگه چون کنه؛نمی کار مغزمون فیبی و ما یهمه و کنهمی کار مغزشون اونا خب آره-

 .باشیم توجه مرکز حاال که دادنمی بهمون شکل یه هایلباس فیبی

 :گفت و انداخت رئا به چپیچپ نگاه فیبی

 !شوخفه-

 

 :گفت و کرد وساطتت سلین

 هستیم اینجا که االن و شدیممی شهر این وارد نباید اولشم از ما هابچه ببینین. کافیه باشه-

 ترس و شایعه ایجاد باعث هم چون بذاریم درمیون تونیمنمی کسی با طبیعتا. بکنیم فکری بهتره

 به نباید ما که کنممی فکر من. افتیممی دردسر تو و کنهنمی باور رو حرفمون کسی هم میشیم،

 .بدیم ادامه راهمون به تونیممی ینجوریا. جلو بریم باید بشیم، خارج شهر از باید برگردیم؛ عقب

 دونی؟می کجا از: نیکس

 .زنممی حدس فقط-

 عجیبی طوربه سلین اطالعات او نظر به شاید. رفت فکر به و کرد نگاه سلین به کنجکاوانه نیکس

 !گمان و حدس حاصل و باشد اتفاقی نباید اطالعات این و بود زیاد

 به و شدند خسته رویپیاده طوالنی مدت از بعد. کردند حرکت داد پیشنهاد سلین که سمتی به

 به شوند مطمئن تا کجاست؛ شهر پایان که کردند سوال عابر چند از راه در. پرداختند استراحت

 هاآن کنار داشت پشتش در زیادی خالی جای که بزرگی آهنین یارابه. کنندمی حرکت درستی

 پایان در و شده آن سوار همه. برساند مقصد به را هانآ تواندمی که گفت اشراننده و کرد توقف

 یک تنها! نبود انتالنگو بیابان یادامه از خبری انداختند، اطراف به نگاهی. شدند پیاده شهر
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 طرف دو در. بود شده تقسیم قسمت دو به سفید خطی با که شدمی دیده طوالنی سیاه یجاده

 عبور جاآن از ایارابه باریک دقیقه چند هر و شدیم دیده هاییکلبه پراکنده صورت به جاده

 .کردمی

 :گفت کردمی نگاه را جاهمه متعجب اشآبی چشمان با که درحالی فاینس

 !کنیم؟ چیکار باید حاال-

! است؟ اشتباه چیزی چه کرد فکر خودش با. رسیدنمی ذهنش به راهی کرد؛ تفکر کمی سلین

 و ماندنمی وقتی زمین نجات برای هم بمانند زمان از بُعد این در بیشتری مدت اگر دانستمی

 چه هر باید و ندارد شوخی طبیعت دانستمی او. بشوند اختالالتی دچار است ممکن اینکه هم

 همه این با عجیب دنیای این به متعلق هاآن. برگردند دارند تعلق آن به که جایی به زودتر

 دوستانش به نگاهی. نیاورد زبان به بود بهتر اما انست؛دمی را هااین یهمه. نبودند پیشرفت

 .بودند سردرگم و غمگین خسته، عصبی، انداخت؛

 آن، بر عالوه. آمد سراغشان به آلودگیخواب احساس کم کم و دادند ادامه راهشان به مستقیم 

 اموشخ هایشچراغ که داشت وجود ایکلبه جلوتر متر چند. خوردمی شانتن به هم سردی سوز

 رفتند؛ کلبه سمت به و شدند خارج جاده مسیر از. کنند استراحتی جاآن در گرفتند تصمیم بود،

 آن شیروانی سقف از هاییتکه. آلودگِل اما ایشیشه هایپنجره با بود رنگی ایقهوه چوبی یکلبه

 به قدمی فیبی .آمدنمی بیرون کلبه داخل از نوری. بود بلند هایعلف از پر اطرافش و شده کنده

 کرد، سیخ آتنا تن بر مو جاآن فضای! نداد جواب کسی. زد در به آرام ایضربه و برداشت جلو

 :گفت و کشید نفسی

 خوابیدن؟ یعنی-

 !دونمنمی: فیبی

. نهاد قدم داخل به و کرد باز را در نگرفت، جوابی اینکه از بعد و زد در به تریمحکم یضربه اهورا

 هوای و دادمی سوخته چوب بوی بود، تاریک تاریکِ  کلبه. رفتند او دنبال به تردید با هم بقیه

 تاریکی به شانچشمان کم کم. نکند نفوذ کلبه درون به سرد باد تا بستند را در. داشت ایخفه

 بود، وصل آن به رنگی اینقره هرمی شئ که رنگ سبز آویزی جز به و بود خالی کلبه. کرد عادت

 از که آرامی نسیم خورد؛می تکانی گاهی و بود شده آویخته دیوار به آویز. نبود نآ در دیگری چیز

 آن به نگاهی و گرفت را آویز هرم سلین. دادمی تکان را آن شد،می وارد دیوار روی باریکی شیار

 آن صدای از گویا داد تکان راآن چندبار سلین. بود آن درون شکل ایگلوله شئ انگار. انداخت
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 رئا تا بود آن مشغول ثانیه چند. شد آن محو و کرد ترسریع را هرم دادن تکان شدت برد؛یم لذت

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

 دیگری از پس یکی. پریدند خواب از چیزی کوبیدن صدای با و رفتند خواب به همه کم کم

 که طوریبه بود؛ کرده روشن بسیار را کلبه و شدمی کلبه وارد زیادی نور گشودند، را هایشانچشم

 گرمای و شدمی شنیده شدیدی باد وزش صدای. بود رفته درخشانی گوی درون به کلبه انگار

 بلند جا از کرد، در خستگی و داد بدنش به قوسی و کش سلین. شدمی وارد هالوال از ایسوزنده

 نگاهی. کشید عقب پشیمان و کرد نزدیک در یگیرهدست به را دستش. رفت کلبه در دم و شد

 بیرون به نگاهی.کرد باز را در آرام گذاشت، گیرهدست روی را دستش دوباره و انداخت بقیه به

 و رفت بیرون کلبه از! نبود بودند آن در دیشب که جاییآن کلبه بیرون کرد؛ نگاه دقت با. انداخت

 انتالنگو بیابان دوم قسمت دیدن با و کردند نگاه خوب را افاطر . رفتند او سر پشت سریع بقیه

 :گفت و زد مندیرضایت لبخند سلین. کشیدند راحتی نفس

 .برگشتیم بود درست حدسم-

. کرد نگاه را سرش پشت و برگشت. ببرد خود با را آن خواست و افتاد هرمی آویز یاد سلین

 دیده دیگری چیز پیر، کاکتوس یک جز! ودنب جاآن ایکلبه دیگر اما شود کلبه وارد خواست

 :گفت تعجب با سلین. شدنمی

 !کلبه-

 شد؟ غیب: آتنا

 .گذاشتم جا داخل رو هااسکناس من لعنتی اه: رئا

 :گفت و کرد نگاه آتنا به نگرانی با. داد تکان و گرفت را فیبی موجی انگار ناگهان

 ...هانامه-

 :گفت و گرفت جلویش را هانامه کیف آتنا

 .کنمنمی جداشون خودم از اصال-

 داشتند کشتی سمت به که طوالنی راه به و کرد نگاه را هادوردست تا کشید، راحتی نفس فیبی

 .کرد فکر

 پیکرغول هایکاکتوس از پر بیابانی بود؛ اولش قسمت از ترگرم بسیار انتالنگو بیابان دوم قسمت

 .عظیم هایسنگ و سمی
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 باعث دریایی ستونی* هایمرجان شبیه هاییبوته طورهمین و ریز هایماهیگوش و هاصدف

 سال هامیلیون که بودند باور این بر هاآن. بسازند دریا وجود از هاییافسانه مردم که بود شده

 و هاصدف تنها و شده نوشیده بیابان غولِ  توسط که داشته وجود آرام دریایی مکان این در پیش

 افراد راه میان و افتاد راه گروه. کم زمان و بود طوالنی راه حال هر به! دهمان باقی آن هایمرجان

 .کردند صحبت به شروع

 :گفت و کرد جمع را لَختش طالیی-ایقهوه موهای فاینس

 مونده؟ کشتی تا دیگه ساعت چند-

 :گفت و زد پوزخندی رئا

 ...مونده روز چند بگو نه ساعت چند خنگی، خیلی تو فاینس-

 :گفت و زد رئا به محکمی گردنیپس نیکس

 .ندارم شوخی کسی با من که دونیمی کن، صحبت درست من خواهر با هی-

 :گفت و کشید گردنش به دستی بود، کرده درد احساس کمی که درحالی رئا

 ...بابا خب خیلی-

 مونده؟ روز چند خب: آتنا

 !روز چهار حدود: فیبی

 

 مرجانیانشش رده زیر از گونه یک نام( Dendrogyra cylindricus: علمی نام) ستونی مرجان*

 .است

 .بیاریم خودمون با غذا یکم شد مونفراموش که کردیم عجله قدراون ما: رئا

 اونا گیریممی غذا اونا از رسیم؛می نشینبیابان هایطایفه به کنین تحمل روز یه فقط: اهورا

 .نوازنمهمان

 :گفت و کشید شکمش به دستی آریس

 .میریممی که نخوریم غذا روز یه-

 .نمرده نخوردن، غذا روز یه با حاال تا کسی باش، چشمات مراقب تو: رئا

 :گفت و گرفت رو رئا لباس ییقه برگشت، عقب به آریس

 ها؟ چیه منظورت هی-

 :گفت بلند صدای با و کرد اخمی فیبی
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 ...کنین دعوا و بزنین حرف بلدین فقط. بذارین رفتن راه برای رو تونتوان زدن حرف جایبه کافیه،-

 ترسریع باد وزش. رسید فرا شب و گذشت ساعتی چند. دادند ادامه شانراه به سکوت در همه

 سمت به را خارداری کوچک هایبوته باد. بود کرده سخت هاآن برای را رفتن راه که طوری شد؛

 خوب شانچشمان. شدمی زخم ایجاد گاه و هاآن پوست شدن اذیت باعث و آوردمی هاآن

 .شدمی پدیدار هاآن جلوی مانند سایه هاییتوهم حتی و دیدنمی

 جلوتر چه هر. بود شتران هایزنگوله صدای گویا رسید؛می شانگوش به دور بسیار صدایی

 سایه بلکه زدندمی پلک شد، نمایان دور از سیاه ایسایه کم کم. شدمی بلندتر صدا رفتندمی

 ترنزدیک صدا هم و سایه هم داشتندبرمی که قدمی هر با. بود واقعی انگار ماا شود محو

 یک نبود، سایه. داد نشان را اشواقعی شکل و کرد توقف هاآن جلوی که جایی تا شدند؛می

 :گفت و انداخت هاآن به نگاهی مرد. بود شترش با همراه گردبیابان

 هستین؟ کی شماها-

 :گفت و آمد جلوتر قدمی نیکس

 ...اکیانوس دریای سمت به مسافریم-

 از یکی یتیغه باد اگه اومدین؟ چرا ناکه؛وحشت هایطوفان از پر بیابون این سال وقت این-

 تازه بمیرین، ممکنه حتی یا شینمی بیمار کنه پرت شما سمت به رو سمی هایکاکتوس

 !بیان شما سراغ ممکنه هم دیده از پنهان موجودات

 :گفت بریده بریده و کشید نفس ترسخت و داد قورت سخت را نشدها آب آتنا

 !هستن؟ چی دیگه... دیده از پنهان... موجودات-

 :گفت آرام وارزمزمه و انداخت اطراف به نگاهی مرد

 صداشون باشن، که واقعی شکل تو و دارن ُسم پا، جای به ترسناکن؛ خیلی و هستن مخفی اونا-

 رو خودشون واقعی شکل زیاد و دارن چهره هزار معموال! بشنوه تونهینم انسان که بلنده قدراون

 به تبدیل سریع فرد اون ببینه، رو اونا واقعی یچهره کسی و بشن ظاهر اگه اما نمیدن نشون

 ببینی رو خودت یآینده از بدی قسمتِ  تونیمی بشی خیره چشماش تو اگه میگن. میشه سنگ

 .بدی دست از رو عقلت و

 داریم؟ نشینبیابان قبایل تا راه دیگه چقدر بگی تونیمی حاال بخ: نیکس

 ...ساعت یک حدود نمونده راهی-

 :گفت و انداخت مرد بارکوله به نگاهی رئا
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 میری؟ کجا داری تو-

 .رممی آتالزد به-

 .بزن دورش و نشو واردش افتاده آسمون از که دیدی شهر یه راه تو اگه اما برو باشه: رئا

 :گفت و زد رئا بازوی به آرامی یبهضر سلین

 ...!رئا-

 :گفت و کرد سلین به ایکنجکاوانه نگاه مرد

 .سالمت به سفرتون برم باید دیگه من-

 .آقا همچنین: سلین

 راه ساعت یک شدید، بادِ  وزش خاطربه. دادند ادامه شانراه به بقیه و شد جدا هاآن از مرد

 یازده یا ده حدود. دیدند دور از را طوایف هایچادر هاآن خرهباال و شد ساعت دو تقریبا به تبدیل

 تکان شدیدا چادرها. بودند زده گره را هاآن هایورودی که بود جاآن بزرگ بسیار رنگ سیاه چادر

 با اهورا رفتند، چادر ترینبزرگ سمت به. شوند کنده جا از خواستندمی انگار گاهی و خوردندمی

 :زد فریاد بلند صدای

 لطفا؟ کنینمی باز رو چادر هست؟ کسی-

 :گفت دارخش صدای با و آورد بیرون را سرش مسن زنی شد، باز هم از آرام چادر هایگره

 خواین؟می چی-

 بهمون هستیم هم گرسنه بدیم؛ ادامه رو راه تونیمنمی و مسافریم ما شده، بد خیلی هوا: فیبی

 دین؟می جا

 رنگی سیاه بلند لباس و بود آویزان هایشگوش از بزرگی بسیار الییط ایحقله هایگوشواره که زن

 :گفت و انداخت هاآن تک تک به نگاهی داشت، تن به

 ...داخل بیاین-

 انداخت؛ زن یچهره به نگاهی آتنا. بست را ورودی هاآن سر پشت زن و شدند وارد یکی یکی

 بسیار اندامش و بلند قدش داشت، رنگ تیره باریک بسیار هایلـب و ایقهوه ریز بسیار چشمان

 .بود الغر

 و شد مخفی نیکس سر پشت سرعت به آتنا. افتاد بود شده خیره او به که آتنا به زن چشم

 نشینیدل چندان نه لبخند زن. انداخت آتنا به بعد و زن به نگاهی نیکس. افتاد تپش به قلبش

 :گفت و زد
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 .بخورین تونینمی هست شیر و نون جااون-

 شیر نان،. شدند خوردن مشغول و رفتند غذاها طرف به سریع بودند زن یاجازه منتظر که همگی

 بافتن درحال که زن به مدت این تمام اما آتنا. داشت نشینیدل طعم که بود جاآن انگور کمی و

 تکه خوردن حال در که نیکس. بود چسبیده سفت را نیکس بازوی و بود شده خیره بود چیزی

 :گفت و نوشید شیر کمی بود، نانی

 ...توام با آتنا هی... بچه هی-

 گفتین؟ چیزی آقا بله بله،-

 چوب مثل بخور غذا بیا سوما نکن، نگاه زن اون به قدراین دوما کن، ول رو من دست اوال-

 ...مونیمی

 .خواممی معذرت بله-

*** 

 نسیم. بود کرده نفوذ داخل به بیرون از کمی نور سوی و بود تاریک جا همه بودند، خواب همه

 هاآن از یکی صورت روی بار هر و چرخیدمی هاآن دور مدام ایحشره وزید،می چادر درون خنکی

 کابوس. پرید خواب از کشید که عمیقی بسیار نفس با آتنا. کردمی اذیت را هاآن و نشستمی

 پشتش کسی کرد احساس که برود خواب به دوباره خواستمی. نشست و کشید پوفی بود، دیده

 هینی زن دیدن با. کرد نگاه را سرش پشت تردید با و آرام. است ایستاده سرش باالی درست

 :گفت لکنت با و کشید

 !نشستی؟ جااین چرا... چـ تو... تو-

 رویش و سر از سرد عرق و بود ترسیده شدت به که آتنا. کرد نگاه او به خیره و نداد جوابی زن

 پیشانی و سفید کامال موهای به نگاهی! نیست درست زن در چیزی کرد اساحس ریخت،می

 بود نزدیک که افتاد چیزی به چشمش ناگهان. کرد برانداز را الغرش اندام و کرد اشخورده چین

. کرد شدیدی ترس احساس و زدمی بیرون حدقه از داشت چشمانش. بایستد حرکت از قلبش

 و شد قفل زبانش که بزند جیغ خواستمی. بود ُسم کلش به او پاهای دید را زن پاهای

 ابتدا زن چشمان ایِ قهوه درون و شد زن ریز چشمان مات. خورد گره زن چشمان در چشمانش

 !دیدمی را خودش او بود، ترسناک و واقعی که تصاویری دید؛ تصاویری سپس و رنگ قرمز هایرگه

 نفس تند تند و زدن جیغ به شروع. ندید را زن و آمد خودش به بزند، پلک توانست سرانجام

 :زد داد و داد تکان را آتنا هایشانه سلین پریدند، خواب از همه. کرد کشیدن
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 ...شو بیدار شو، بیدار-

 :گفت بریده بریده و برداشت زدن جیغ از دست آتنا

 یه چشماش تو حتی من کنین، باور دیدمش خورممی قسم! داشت سم اون... زن اون زن، اون-

 .بود دیده از پنهان موجود اون کنین؛ باور رو حرفم دیدم من دیدم چیزی

 ...دیدی کابوس مرد اون هایحرف خاطربه تو آتنا ببین: سلین

 دست از رو عقلت و بودی شده سنگ به تبدیل االن بودی دیده واقعا اگه چون میگه راست: رئا

 .بودی داده

 .بشم دیوونه خوامنمی ،بشم سنگ خوامنمی من نه نه چی؟: آتنا

 :گفت حرص با و داد رئا تحویل اخمی سلین

 .دیدی خواب تو شهنمی جوریاین...! رئا-

 :گفت و کشید آتنا رنگ بلوطی و بلند موهای به دستی فاینس

 .خوابیده چادرها اون از یکی توی حتما زن اون. بوده کابوس فقط گهمی راست-

 :گفت پافشاری با آتنا

 !بود قعیوا اون نه-

 :گفت کالفگی با نیکس

 خب. نداره سم اون که بینیمی و کنممی پیدا رو زن اون میرم من نق، نق نق هی. دیگه کافیه اه-

 .شدیممی سنگ هم ما بود دیده از پنهان اون اگه

 او سر پشت هم بقیه رفت؛ بیرون چادر از و شد بلند جا از بداخالقی با نیکس. شد ساکت آتنا

 طرف به نیکس. بود آرام جا همه و وزیدنمی بادی دیگر. بود ستاره از پر و مهتابی مانآس. رفتند

 نگاه بقیه به تعجب با. نبود کسی کرد نگاه را چادر درون باریکی شیار از و رفت چادرها از یکی

 انسانی کدامهیچ درون رفتند دیگر چادرهای سراغ. نبود کسی واقعا کرد باز را چادر یگره و کرد

 تردید با. باشد آن در زن بودند امیدوار هاآن که بود مانده باقی چادر یک تنها. شدنمی دیده

 که سنگی یمجسمه زیادی تعداد. شدند روبرو ناکیوحشت صحنه با و کردند باز را آن یگره

. کرد نگاه بقیه به شده گرد چشمانی با نیکس. داشت وجود جاآن بودند ترسیده چیزی از انگار

 :گفت ترس با سلین

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

 :گفت ترس ایذره بدون و تفاوتیبی با اهورا
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 گفت؟ مرد اون که بود موجودی همون واقعا زن اون یعنی-

 :پرسید بیشتر تفاوتیبی با هم فیبی

 نشدیم؟ سنگ ما چرا پس-

 :ددا جواب و داد قورت را دهانش آب و کشید نفسی سلین

 .ترسناکن خیلی اونا گفت مرد اون آخه نداده، نشون رو خودش واقعی شکل حتما اون-

 :گفت کند پنهانش داشت سعی که ترسی با و انداخت آتنا به نگاهی رئا

 آتنا؟ دیدی چشماش تو چی ببینم-

 :گفت و کرد مکث کمی و شد ساکت. شد پشیمان اما بدهد جوابی خواستمی آتنا

 ...هیچی-

 حالی در. بود شده دیر خیلی کنندمی معطل چقدر هااین کرد فکر خود با. شد مگینخش فیبی

 :گفت بود خشم از پر رنگش طوسی هایچشم که

 .بدیم ادامه رو راهمون و برداریم غذا یکم بریم. بدین ادامه خوادنمی دیگه، بسه خب خیلی-

 ایقهوه چشمان بود؛ ترسیده شدت هب آتنا. افتادند راه معطلی بدون و برداشتند شیر و نان کمی

 دست خواستمی دلش. کند هضم توانستنمی را بود دیده که چیزی بود، اشک از پر رنگش

 توجه او به کسی اما بریزد؛ ترسش از کمی بلکه کند حرکت کنارش و بگیرد را گروه افراد از یکی

 ادامه راهش به و خورد را بغضش. شود سربار اینکه از داشت شرم هم خودش البته. کردنمی

 .داد

 غذایی. افتادندمی راه دوباره و کردندمی استراحتی ساعت چند هر. بودند حرکت در روز دو حدود

 سوزان آفتاب و گرم هوای از کم کم روز دو این از بعد. شد تمام زود خیلی هم بودند برداشته که

 تا دیگر حاال. داشت ترینکخ هوای که رسیدند سرسبزی زارچمن به و کردند عبور بیابان

 بلند هاآن زانوی باالی تا که بود روییده سبزی هایچمن جا همه. بود سبز کردمی کار شانچشم

 هوای. رسیدمی شانمشام به ضعیفی اما مطبوع بسیار بوی و بود ابری نیمه آسمان. بودند شده

 جاآن عالی فضای. لعندبب را تمامش خواستمی دلشان که بود خوب و تمیز قدرآن جاآن

 .دادند ادامه شانراه به بودند گرفته که ایدوباره انرژی با و برد یادشان از را خستگی و گرسنگی

 ترقوی حاال مطبوع بوی و خورد شانچشم به بلندی هایصخره دور از کم کم بعد ساعت چند

 بزرگ دریای زیبای بسیار لساح به دارنم بلندِ  هایچمن از گذشتن از بعد نهایت در. بود شده

 آن محو و آمدند پایین رفتندمی راه آن روی پیش چندی که سبزی یتپه از. رسیدند اُکیانوس
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 هاآن روی که داشت وجود رنگی خاکستری بلند هایصخره طرف یک. شدند زیبایی همه

 حاال. شدیم دیده معطر هایبنفشه از پر زاریگل دیگر طرف در و بود روییده سبز هایپیچک

 کننده خیره هایبنفشه همین از کننده تمسـ بوی این کجاست؛ از مطبوع بوی آن بودند فهمیده

 روی و رفتند جلوتر کمی. وزیدمی خنکی نسیم و بود ابری کامال هوا. رسیدمی هاآن مشام به

 دریا آب به نگاهی. نهادند قدم درخشیدندمی و دادندمی خوبی بوی که ساحل سرد هایشن

 مشاهده قابل خوبی به آب زیر هایصدف و هاریزه سنگ و بود آبی-سبز آب، رنگ انداختند؛

 .کردند تازه نفسی و کشیدند دراز هاشن روی. بودند

 

 :کلمات تلفظ

Okiyanus 

 پریشان سرش باالی را بلندش و مشکی موهای بود، کشیده دراز دریا کنار دیگران مانند که سلین

 و برداشت را آن. آورد سلین طرف به را ماهیگوش یک دریا آرام امواج. زد باییزی لبخند و کرد

 او. دادمی سلین به خوبی حس و بود پیچیده آن در دریا امواج صدای گذاشت؛ گوشش کنار

 .سپرد گوش دریا آب و دریایی مرغان آواز به و بست را هایشچشم

 :گفت و کرد تیز را هایشگوش آستریا

 شنوین؟می هم شما-

 :گفت و کرد نگاه اطراف به رئا

 رو؟ چی-

 !بودن ساحل این توی قبال که مردمانی صدای-

 هایخنده و هاصحبت از نامفهومی صدای. کردند تایید را آستریا حرف و کردند گوش بهتر همه

 نگه را صداها یهمه دریا ساحل داشت؛ واقعیت هاافسانه. رسیدمی گوش به اشخاصی

 !سال هزاران گذشت از بعد حتی داشتمی

 :گفت تفاوتبی بعد و کرد گوش صداها به کمی فیبی

 .شین بلند هاستصخره پشت احتماال کنیم پیدا رو کشتی باید-

 کنار را خود آریس. افتادند راه فیبی دنبال به و شدند بلند جا از شانباطنی میل علیرغم بقیه

 :گفت وارزمزمه و رساند سلین

 باشه؟ رییس بداخالق اون چرا فهمی،می ونا از بیشتر تو-
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 :گفت و انداخت او به چپیچپ نگاه سلین

 .نکن درست دردسر پس کرده انتخابش ملکه و سرگروهه نیست، رییس اون فیبیه؟ منظورت-

 نمایان بزرگی کشتی هاصخره پشت از. نداد ادامه هایشحرف به و انداخت باال ایشانه آریس

 کشتی. رفتند باال آن طنابی باننرده از و دویدند آن طرف به کشتی دیدن از خشنود افراد. شد

 و داشت وجود رنگی سفید سکان آن وسط. شده داده صیقل و شیک رنگ، ایقهوه بود؛ بزرگی

 دریا درون بزرگی لنگر آن دیگر سمت از. داشت قرار ایدریچه آن کف روی کشتی عقب در

 حک هاآن از یکی روی جهان متحد شکوه با پرچم که رنگ طوسی هایبادبان و بودند انداخته

ِ  سه. بودند کرده جمع را بود شده  رفته عمیقی خواب به کشتی از ایگوشه در نگهبان سرباز

 :گفت و زد هاآن از یکی پای به محکمی لگد و رفت جلو اهورا. بودند

 !ننفهمیدی هاکودن شما و شدن کشتی وارد نفر چند احمقا، شین بیدار-

 کنترل را خود اگر که هاآن از یکی. شدند پاچهدست گروه دیدن با و پریدند خواب از سه هر 

 :گفت افتادمی آب درون به حتما کردنمی

 ...بخوابیم کمی داد اجازه شاهزاده. نگین ملکه به لطفا بودیم خسته خیلی فقط ما... ما قربان-

 :گفتند زمانهم و متعجب همه

 !کـــی؟-

 :گفت ایمردانه صدای آن از بعد و شنیدند سر پشت از هاییدمق صدای

 !من-

 سوالی چطور؟ اما بود رسانده کشتی به را خود. بود اوشن او نبود؛ کردنی باور. کردند نگاه عقب به

 تا چگونه خودخواه و عرضهبی یشاهزاده اوشن که بود این گرفت شکل افراد تمام ذهن درون که

 !است آمده اییتنه به همآن اینجا

 :گفت و بست محکم بندی با را رنگش ایقهوه بلند موهای اوشن

 .بیاد کشتی این با تونهمی کنه خواهی معذرت ازم که کس هر-

 محکم خواهرش موی کش با را اشمشکی بلند موهای اوشن، حرکت کردن مسخره برای نیکس

 :گفت و بست

 که نیستی شاهزاده االن تو احمق. آب توی ندازمشمی خودم بزنه زیادی حرف که کس هر-

 با همراه هم االن همین. نداری رو زورش چون وایسی نفر نُه جلوی تونینمی. بدی دستور بخوای

 .باشه سفرهم باهات خوادنمی کسی چون آتالزد گردیبرمی سرباز سه این
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 :گفت و داد قورت را دهانش آب کرد، باز را موهایش اوشن

 .کشهمی رو من مادرم اما-

 رئا. نداشتند خندیدن جرات سرباز سه آن تنها. گرفتند را هایشانشکم و خنده زیر زدند همه

 آن به رو بود آمده وجود به زیاد یخنده خاطربه که لکنتی با و برداشت خندیدن از دست کمی

 :گفت هاسرباز

 نترسین... نتـ پس یست؛ن هم آدمیزاد جزو حتی نیست شاهزاده االن اون... اون هااحمق... احـ-

 ...بخندین بهش

. زدند قهقهه سپس و خندیدند ریز ابتدا تردید با هم سربازها. داد ادامه خندیدن به هم باز بعد و

 گونهاین اگر که نشود خیس ایشقهوه چشمان که بود تالش در. کرد بغض شدت به اوشن

 کرد فکر خودش با شکست، سیارب دلش حقیقتا  . خندیدندمی او به عمر آخر تا هاآن شدمی

 او به چنانهم همه. است آمده درد به قلبش چنیناین که اوست پشت اِدن نفرین و آه حتما

 صدای. رفت کشتی زمینی زیر اتاقک به و کرد باز را دریچه درب هاآن به توجهبی. خندیدندمی

 .دادمی آزارش هم باز اما شد ترضعیف هاخنده

 را خود وسایل هاآن. کردندمی راهی را سربازها داشتند حاال بودند شده سیر خندیدن از که گروه

 :گفت و کرد کشتی سکان به نگاهی فاینس. بازگردند آتالزد به تا کردند جمع

 کنه؟ هدایت رو کشتی باید کی سرباز هی-

 :گفت گذاشتمی کولش روی را بارشکوله که حالی در سربازها از یکی

 هدایت رو کشتی توننمی دارن قوی هایدست که گروه افراد از نفر دو که نگفت خشاترا جناب-

 هایستاره از استفاده با تونهمی اون گفتن بردن؛ نام ادن نام به شخصی از همچنین و کنن

 .کنه پیدا رو راه آسمان

 :گفت و کشید حسرتی آه فیبی

 .دادیم دست از رو ادن ما اما-

 .کنین استفاده سلینوس جناب راهنمای دفتر از و برید غرب فطر  به پس متاسفم خیلی: سرباز

 :گفت و نشست سکویی روی فیبی

 .کشممی رو اوشن چون نشه من مانع کسهیچ شدیم گم دریا تو اگه-

 .کنممی همراهیت منم: نیکس

 ...من و: اهورا
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 در و یافت ار  آن. گشت راهنما دفتر دنبال به کشتی یگوشه وسایل درون و برخاست جا از فیبی

 :گفت زدمی ورق که حالی

 .کنیم حرکت باید بیار باال رو لنگر اون کن؛ استفاده دستات از و باش مفید یکم آریس-

 به. بکشد باال را لنگر تنهایی به توانست تا برد کار به را قدرتش تمام و گرفت را لنگر زنجیر آریس

 چرخشی کشتی. درآورد حرکت به را کشتی غرب، جهت تشخیص از بعد و رفت سکان سراغ

 .شد آغاز سفر و کرد پرتاب ساحل طرف به را عظیمی موج کرد،

 اول فصل پایان

 

 تلخ آرامش: دوم فصل

 گوش به خوردمی کشتی بدنه به که دریا کوچک هایموج صدای گاهی تنها و بود آرام دریا

 مشغول کس هر. یدوز می خنکی نسیم و شدمی آفتابی گاهی و ابری گاهی آسمان. رسیدمی

 و نیکس. کردندمی هدایت را کشتی هم همکاری با و ایستاده سکان کنار اهورا و آریس. بود کاری

 کرده گم را فاینس موی کش نیکس چرا اینکه سر و کردندمی برادری و خواهر دعوای فاینس

 گاهی و بودند ایستاده دریا تماشای به کشتی یعرشه روی سلین و آتنا. بودند بحث مشغول

 .زدندمی حرف هم با ایکلمه چند

 زیر اتاقک از که را هاسالح فیبی و رئا. بود زهردارش هایسوزن و هاتیغ با کار مشغول آستریا

 اتاقک در. کردمی سر خودش تنهایی در اوشن و کردندمی بررسی بودند، آورده باال کشتی سطح

 وسایل طعام، لباس، سالح، از پر که اتاقکی. چشیدمی نوشیدنی از مدام و بود نشسته زیرزمینی

 .دادمی قیژ و قیژ صدای آن کف و بود دارنم و تاریک. بود موذی ریز جانورهای البته و ضروری

*** 

 :گفت و انداخت زمین روی را خودش. آورد باال کمی و رفت کشتی یدیواره کنار آریس

 .نیست خوب من حال که روزه سه رسیم؟نمی چرا پس-

 طرف به و کرد مخلوط آب کمی با. کرد له ظرفی درون و آورد بیرون وسایل بین از را گیاهی تناآ

 .گرفت آریس

 .برهمی بین از رو تهوعت حالت* زنجبیله بخور رو این بیا-

 داد، قورت را ظرف محتویات سختی به کهآن از پس. نوشید و گرفت آتنا از را ظرف زد، عوق آریس

 :گفت
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 !بشم؟ زده دریا باید من فقط چرا-

 :گفت و گرفت آریس دست از را ظرف آتنا

 .گوِشته توی مایع خاطربه-

. شد بهتر حالش و آورد باال را بود اشمعده درون که چهآن تمام باراین و زد دیگری عوق آریس

 :گفت و شد دور او کنار از بود شده چندشش که آتنا

 .کردی کثیف رو جا همه-

 بلوز اهورا. کرد هدایت را کشتی و گرفت اهورا از را سکان بود، شده بهتر حاال که آریس

. کشید رخ به را زیبایش و مندقدرت عضالت و درآورد تنش از را رنگش ایقهوه یمردهچرک

 و رفت فاینس به ایغرهچشم شد، او متوجه که نیکس. بود شده خیره اهورا به زیرچشمی فاینس

. انداخت آب درون به را خود و رفت کشتی یلبه روی اهورا. ازدبیاند پایین را سرش شد باعث

 .داد ادامه تنی آب به و داد دست او به خوبی احساس کرد، شنا کمی

 :گفت و کرد صدا را اهورا دریا، آب شدن تیره دیدن با آستریا بعد کمی

 .عمیقه خیلی اینجا میشه سیاه داره آب باال، بیا دیگه کافیه هی-

 :گفت و زد آب در چرخی اهورا

 .بندازین رو طناب-

 

 .است مناسب زدگی دریا کاهش و درمان برای زنجبیل*

 .کشید باال را خود سختی به اهورا و انداخت پایین اهورا برای را طنابی باننرده نیکس

 پیش لحظاتی تا که انگار نه انگار. کرد نگاه شدمی ترتیره لحظه هر که دریا آب به نگرانی با سلین

 زیبایی خنجر فیبی. بود شده موجپریشان و شب سیاهی به حاال اما بود آرام و رنگ آبی دریا آب

 :گفت و گذاشت چرمش غالف درون بود، کرده پیدا هاسالح میان از که را

 .باشین زود شین جمع همه-

 اتاقک درون ناز خواب در که اوشن جز به گروه افراد یهمه. کوبید هم به بار چند را دستانش و

 :گفت و نشست زمین روی چهارزانو فیبی. شدند جمع هم دور بردمی سر به دارنم

 داره؟ بدی معنی شده؟ تیره قدراین آب چرا دونیمی تو سلین-
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 تیره دریا آب رنگ وقتی گفت آستی که طورهمون. نداشتم دریایی سفر حالبه تا من: سلین

 و نداره خوبی معنی سیاه آب که شنیدم مادربزرگم از من اما شده؛ زیاد دریا عمق یعنی میشه

 ...شب آسمون مثل شده سیاه خیلی آب بینینمی. ترسید ازش باید

 بزنیم؟ سلینوس استاد راهنمای دفتر به سری نیست بهتر: آتنا

 جلد با بود حجم کم و کوچک دفتری. داد آتنا دست و آورد بیرون وسایل کیف از را دفتر رئا

 به برگ چند کرد، باز را دفتر آتنا. دادمی خاصی بوی که کاهی هایکاغذ و نگر  ایقهوه مخمل

 :کرد خواندن به شروع و برسد کنونی موقعیت به تا رفت جلو

. باشید دوقلو یصخره دو مراقب. کنید باز را هابادبان طوفانی؛ هوا و گشت تیره آب که گاهآن و-

 توجهی. بگذارید سر پشت را هست شانمابین که چهنآ و کنید عبور دو آن میان از ناچارید شما

 ...نشوید خیره شانچشمان در و نسپارید گوش هاآن به نکنید، زیبارو هایفریبنده به

 ادامه آتنا. دادند قورت سختی به را شاندهان آب دیگری از پس یکی و کردند نگاه هم به همه

 :داد

 دریا در بزنید دور را آن اگر. ندارید دیگری راه خشمگین دریانورد با مقابله جز به شما آن از بعد-

 خواهید باز چشم آبی یجزیره ساحل در حتما بجنگید او با اگر اما شد؛ خواهید گم همیشه برای

 خراب را هاآن آب باشید مطمئن کنید؛ شانپنهان. باشید ارزشمند ینامه سه مراقب. کرد

 .باشید پیروز! کندنمی

 شد،می دیده دور بسیار یفاصله از که ایصخره دو به ترس از پر نگاهی و بست را دفتر آتنا 

 .انداخت

 :زد فریاد و آمد خودش به اهورا. شد شدیدتر کمی باد وزش

 .کنید باز رو هابادبان-

 پرچم وسط، بادبان روی بر. کردند باز را کشتی رنگ طوسی بادبان سه و شده کار به دست همه

 شده کشیده آن روی بنفش و طالیی آبی، عمودی رنگ سه و بود مربع شکل به که جهان متحد

 طالیی رنگ روی یعنی پرچم، وسط در و بود آتالزد نماد که اینقره خورشید. شد برافروخته بود

 هم باز باد وزش. کرد منتقل اطراف به را نوری واقعی خورشید یک مانند و زد برقی داشت قرار

 بزرگی بسیار سیاه ابر و گشت تیره دریا مانند به هم آسمان. گرفت سرعت کشتی و شد بیشتر

 هوا. کرد تقسیم نیم دو به را آسمان وحشیانه ایصاعقه و گرفت را آفتاب نور درخشش جلوی

 به برخورد با باران درشت هایقطره. کرد باریدن به شروع ناگهانی بسیار باران و شد سرد بسیار
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 قدری به باد وزش دیگر حاال. شدند آب در ترسناکی ریز ایهحفره ایجاد باعث دریا کف

 .دادمی تکان طرفین به شدت به را کشتی که بود شده مندقدرت

 با آتنا. بگیرد آتش کشتی جلویی بادبادن شد باعث و زد برقی و کرد غرشی دیوانه آذرخشی

 تصمیم پیش ایثانیه که نیکس. چسبید محکم را نیکس بازوی و کشید جیغی صحنه این دیدن

 بود، شده معطل آتنا خاطربه حاال و کند اقدام بادبان آتشِ  کردن خاموش برای بود گرفته

 ایغره چشم خشم با و کرد جدا نیکس از را آتنا فیبی،. کشید او سر بر فریادی و شد خشمگین

 به و رفتند باال کناری بادبان از اهورا و نیکس. نبود کافی آتش شدن خاموش برای باران. رفت او به

. بود رفته بین از کامال بادبان اما شد خاموش آتش. کردند خالی آتش روی آبی سطل رئا کمک

 از نیکس. کردمی جلوگیری کشتی شدن منحرف از و کردمی کنترل سختی به را سکان آریس

 در و شد عصبانی. کرد برخورد آتنا به محکم که برود آریس کمک به خواست. آمد پایین بادبان

 :زد فریاد زدمی کنار صورتش روی از را خیسش موهای که حالی

 ...کنار برو خورینمی هیچی درد به نباش، پا و دست توی اینقدر دختر-

 مشغول کس هر انداخت؛ نگاه اطراف به و کرد بغض آتنا. رفت سکان و آریس سمت به بعد و

 را حقیقت نیکس کرد فکر خود با. بود خودش بود مانده کاربی که کسی تنها و بود کاری انجام

 را هایشگریه باران قطرات اما شد سرازیر چشمانش از اشک. خوردنمی دردی هیچ به او و گفته

 مواظب کسی و کنن دفاع خودشون از توننمی اونا! آتنا» : آورد یاد به را پدرش حرف. کرد پنهان

 سفر این به آمدن از و دید فایدهبی و یفضع و ترسو را خودش او. کرد گریه بیشتر و« . نیست تو

 پشت را در و رفت پایین هاپله از آرام و کرد باز را در رفت؛ دریچه سمت به بغض با. شد پشیمان

 .بست سرش

 توانستنمی تنهایی به هم مندشقدرت دستان آن با آریس که بود زیاد قدری به طوفان شدت

 زیر در سنگی شئ به کشتی. نبود کافی هم باز اما کرد کمک او به نیکس. کند کنترل را کشتی

 گرداب درون تا کرد حفظ را تعادلش سختی به فیبی. خورد شدیدی تکان و کرد برخورد آب

 کشتی از سمتی به شده گرد چشمان با آستریا. نیفتد بود، شده ایجاد کشتی کنار که کوچکی

 :زد فریاد و رفت

 !شده سوراخ کشتی-

 هاییظرف. کردمی نفوذ کشتی داخل به داشت آب انداخت؛ کشتی کناری سطح به نگاهی اهورا

 ظرف سختی به هاآن. بریزند دریا به را کشتی درون آب که خواست هاآن از و داد بقیه دست به
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 از پر سرعت به کشتی کف و نداشت ایفایده هم باز. ریختندمی دریا درون به و کردندمی پر را

 در بودند، گرفته دست به را سکان سختی به که آریس و نیکس جز به افراد یهمه. شدمی آب

 :زد فریاد و کرد خالی را آب سطل رئا. بودند هاآب کردن خالی برای تالش حال

 .داریم احتیاج کمک به کنه، بیدار رو لش تن اوشن اون بره یکی-

 :گفت و کرد مکث نکرد تالش در کمی. کرد شکایت کمر درد از و زد کمرش به را دستش فاینس

 کجاست؟ آتنا-

 دیگر و شد کمتر آب تیرگی کرد، عبور هاآن سر باالی از سیاه ابر کم کم. کرد کار به شروع دوباره و

 نفس و انداخت کشتی خیس کف روی را خودش فاینس. شد آرام اوضاع. نبود باد وزش از خبری

 شده ایجاد کشتی یبدنه در که یبزرگ شکاف به نگاهی و کرد رها را سکان نیکس. کشید راحتی

 :گفت و کشید اشچانه به دستی نیکس. شدمی غرق کشتی کردندنمی کاری اگر. انداخت بود،

 .کنه ترمیم رو شکستگی زیر از باید آب، تو بره باید یکی-

 :گفت و برداشت هاآب تخلیه از دست اهورا

 !نیستم بلد شنا که من-

 ...طورهمین منم متاسفانه: نیکس

 رئا. شد سکان کنترل مشغول و زد نشنیدن به را خودش آریس انداختند؛ آریس به نگاهی همه

 :گفت و داد قورت را دهانش آب

 ...بره آریس برم؟ من باید چرا اصال نمیرم، من-

 :گفت و انداخت باال ایشانه کرد، رها را سکان آریس

 آبی موجودات و دریا هیوالهای اگه چی؟ بمیرم برم اگه! خبره چه زیر اون نیست معلوم اصال-

 .بره دیگه یکی چی؟ کنن حمله بهم

 :گفت و برد عقب را اشمشکی بلند موهای و کشید آهی نیکس

... دریا وسط آوردی نخور درد به ترسوی تا چند با رو من توئه، تقصیر همه اینا فاینس؟ بینیمی-

 .میرم خودم خوب خیلی

 :گفت تعجب با فیبی

 .شیمی غرق بری اگه نیستی؟ بلد اشن نمیگی مگه-

 .شیممی غرق هم با همه نرم اگه بره، نیست حاضر کسی بینینمی مگه خب-

 :گفت و گرفت محکم را نیکس دست کرد، گرد را اشآبی هایچشم فاینس
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 ...بره بلده شنا که یکی! کنممی خواهش نرو لطفا برادر نه-

 :گفت بود، وسایل در گشتن حال در که فیبی

 .تونممی من میرم خودم-

 !دختری یه تو اما: اهورا

 اهورا حرف این. انداخت اهورا به سوالی و خشمگین نگاهی و برداشت جووجست از دست فیبی

 :گفت و کرد مشت را دستش. کرد تلقی خودش به توهین را

 دردی چه به چی؟ تو اما دارم قدرت و جرات بیشتر بعضیا از که بینیمی اما دخترم من-

 نبود یادت هم اصال! بدی نشون بقیه به رو عضالتت و بیاری در رو لباست بلدی فقط خوری؟می

 ...!ترسو گویدروغ. کردی شنا به شروع و زدی شیرجه آب داخل پیش ساعت یه دیدیم ما که

 شنا همه که بود کرده فراموش و بود شده اشتباهش متوجه تازه که اهورا. کردند نگاه اهورا به همه

 کرده فراموش را این هم بقیه حتی. انداخت پایین را سرش شرمندگی با بودند، دیده را کردنش

 و کشید سرش به دستی شرمندگی با اهورا. دیدندمی را اهورا ترس که بود بار اولین این. بودند

 :گفت

! بود جوریچه دریا وضع پیش دقیقه چند تا که دیدین شما یهمه خب... راستش... من خب-

 که برده اسم دریانورد نام به چیزی از سلینوس وقتی مخصوصا! خبره چه دریا زیر نیست معلوم

 ...شکلیه چه و چیه دونیمنمی حتی ما

 و پوالدین میخ چند بزرگ، یتخته. شد وسایل در گشتن مشغولِ  دوباره و زد پوزخندی تنها فیبی

. کردندمی نگاه دیگرهم به نگرانی با همه. شد آب زیر به رفتن یآماده و گذاشت کنار را چکشی

 از و گذاشت جیبش در را هامیخ. کشید نشان و خط آریس و اهورا رئا، برای نگاهش با فیبی

 بپرد آب درون به خواستمی. بیاندازد او برای را چکش و تخته رفت آب زیر وقتی خواست نیکس

. آمد بیرون اوشن و شد باز ادیزی صدای و سر با زیرین اتاقک یدریچه شد؛ مانع صدایی که

 :گفت بعد و کرد مکث لحظه چند

 ...میدم انجام رو کاراین من وایسا وایسا-

 :گفت و شد عصبانی فیبی دند،کر  خندیدن به شروع همه

 ...ترهشجاع شما از حداقل! ساکت-

 :داد ادامه و کرد اوشن به رو بعد

 آب؟ زیر بری خوایمی وایسی، پا روی تونینمی تو-
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 ...هامیخ-

 طرف به و داد اوشن دست به را هامیخ تردید با فیبی. کردند نگاه او به اعتمادیبی و شک با همه

 :گفت و کرد اشاره دریا

 بلدی؟ شنا تو-

 :گفت و کرد ایسکسکه باز اوشن

 !بلدم خوب رو کار یه این فقط-

 :گفت و زد او به محکمی گردنیپس رئا. کرد خندیدن به شروع خودش بعد و

 .بخور دردی یه به پس خب-

 یکناره به همه. رفت آب زیر به و زد شیرجه دریا درون به و برداشت خندیدن از دست اوشن

 و آورد بیرون را دستش باالخره تا کشید طول ثانیه چند. شدند اوشن منتظر و دادند تکیه کشتی

 را هاآن اوشن انداخت؛ آب درون را چکش سپس و تخته ابتدا نیکس. داد عالمت نیکس به

 آب زیر به و کرد حبس را آن و کشید عمیقی نفس. آورد بیرون آب از را سرش سپس و گرفت

 کشتی یبدنه روی که سوراخی و دارد نگه باز آب درون را چشمانش توانست سختی به. رفت

 شکستگی روی را تخته. بود دست کف یک یاندازه به شکستگی. کند پیدا را بود شده ایجاد

 روی را تخته گرفت، راآن دهان با و آورد بیرون جیبش از میخی. داشت نگه راآن آرنج با و شتگذا

 داخل کامال میخ وقتی گرفت؛ جا چوب در سختی به میخ. زد را میخ اولین و کرد میزان کشتی

 زد، را بعدی میخ. برگشت آب زیر به دوباره و گرفت نفسی و رفت آب باالی سریع اوشن رفت،

 داخل به آب دیگر حاال و کوبید مناسب جای در را هامیخ تمام تا کرد تکرار را کارش ارب چند

 را نظرش چیزی که برود باال خواست شد مطمئن که کشتی شدن ترمیم از. کردنمی نفوذ کشتی

 نور آن مات قدرآن. آمدمی بیرون دریا کف هایسنگ درون از رنگ سبز نوری انگار کرد؛ جلب

 آب زیر و زد پا و دست. شد آب از پر اشریه بجنبد خودش به خواست تا و آورد کم نفس که شد

 که کردند پیدا اطمینان آید،نمی کشتی سطح روی آبی دیگر دیدندمی که بقیه. کشید فریاد

 منتظر و شدند خیره آب به! نبود خودش از خبری هنوز اما داده انجام درست را کارش اوشن

 و است شدن غرق حال در اوشن که فهمید آمدمی آب روی که هاییحباب دندی با اهورا. ماندند

 به. گرفت آب از را او و کشید را اوشن دست که نکشید طول ایثانیه. پرید آب داخل به فوری

 تعجب با همه. گرفت نفسی و کرد سرفه به شروع اوشن. آمدند باال بقیه و طنابی بانِ نرده کمک
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 کارش او. ببینند تنبل و احمق یشاهزاده از را شجاعت این نداشتند توقع بودند؛ شده خیره او به

 :گفت نگرانی با سلین. بود کرده جلب را سفرانشهم نظر کمی حاال و بود داده انجام درست را

 موندی؟ زیر اون که شد چی خوبی؟ تو-

 که اشایقهوه چشمان و زد کنار صورتش روی از را رنگش ایقهوه موهای کرد، ایسرفه اوشن

 :گفت و کرد نوازش کمی را بود شده قرمز

 ...بودم شده اون محو! بود افتاده دریا داخل به هاآسمان از انگار! بود سبز نور یه جااون-

 :گفت و داد سر ایخنده رئا 

 ...آوردی کم نفس فقط تو بسازی؛ داستان نیست الزم اما دادی نجات رو کشتی که درسته-

 ...دیدم نم نگو مزخرف-

 و کاریکم بازم اگه شهنمی دلیل این اما اومد خوشم کارت از اوشن. نکنین بحث کافیه: فیبی

 .کنی جمع بیشتر رو حواست بهتره. دریا تو نندازمت ببینم ازت بازیمسخره و تنبلی

. ریختمی اشک و بود کرده کز ایگوشه آتنا. بودند نشده خیس وسایل و اتاقک بختانهخوش

 :پرسید و انداخت او به نگاهی اوشن

 آتی؟ شده چی-

 :گفت گریه با و کشید باال را اشبینی آتنا

 ...شاهزاده برگردم خواممی من-

 و کشید بودند شده قبل از بلندتر کمی حاال که هایشریش به دستی زد، تلخی پوزخند اوشن

 :گفت

 .نزن نق قدراین خوابممی من... خیالبی هی خوان؟نمی هم رو تو-

 خوابی؟ همش چرا-

 !شو ساکت-

 :گفت بلـ زیر مظلومیت با و کرد جمع بیشتر را خودش آتنا

 ...باشه-

 .پرداختند استراحت به و کشیدند راحتی نفس گروه کشتی، روی

*** 

 :گفت و گذاشت برادرش بازوی روی را سرش و کشید دراز نیکس کنار نسفای. بود شب نیمه

 قهری؟ من با برادر-
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* فلکی صورت و شد خیره آسمان به. نگفت چیزی و انداخت فاینس به چپیچپ نگاه نیکس

 را دختر یک شکل که درخشان و درشت ستارگان از گروهی. کرد جلب را نظرش آسمان در زیبایی

 فاینس به رو نیکس. کردمی اشاره زمین سمت به انگشتش با دختر انگار و ندبود آورده وجود به

 :گفت و کرد

 !بودمش ندیده حاال تا چیه؟ فلکی صورت این اسم دونیمی-

 :داد جواب و زد لبخندی نیست، قهر او با برادرش اینکه از راضی فاینس

 شکلیه همون دقیقا. میشه دیده باریک سال هجده هر میگه سلین. آتناست فلکیِ  صورت اون-

 !بود کرده توصیف سلین که

 :گفت و شد خیره آسمان به دوباره نیکس

 !آتنا؟-

 دیده آسمون توی فلکی صورت این اومده، دنیا به وقتی میگه خودمون آتنای حتی. برادر بله-

 .گرفته فلکی صورت این روی از رو اسمش پدرش و شده

 دل حتما و بود زده فریاد آتنا سر وقتی افتاد پیش اعتس چند یاد به آتنا نام شنیدن با نیکس

 کرده ناراحت را آتنا اینکه از ناگهان اما شدمی احساساتی کمتر نیکس. بود شکسته را دختر آن

 کرد،می نگاه بود عقرب شکل به که دیگری فلکی صورت به که حالی در. کرد غم احساس بود

 :گفت

 آره؟ آتناست تولد امروز پس-

-... 

 فاینس؟ آره-

 رفته عمیق خوابی به فاینس. انداخت نگاهی او به و کرد بلند را سرش. نشنید خواهرش از جوابی

 به هم خودش و زد لبخندی گذاشت، فاینس طالیی-ایقهوه موهای روی ایـهبوسـ نیکس. بود

 .رفت خواب

 

 

 ایویژه شکل به زمینی دیدگاه از که است هاستاره از ایگردایه: آسمانی پیکر یا فلکی صورت*

 .استشده گذارینام و مانندسازی
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 که آتنا دیدن با. رفت پایین هاپله از و کرد باز را اتاقک یدریچه آرام بود، شده خواببی که آستریا

 از اوشن کشتی، کف قیژ و قیژ صدای با. نشست کنارش و رفت طرفش به بود، غمگین شدت به

 :گفت و انداخت شناو به نگاهی آستریا. پرید خواب

 !بود تحسین قابل کارت-

 :گفت و کشید ایخمیازه و خاراند را سرش اوشن

 کنه؟ تحسین که کیه ولی! آره-

 نجات رو خودت همه از اول تو و بود تو یوظیفه این. باشی داشته تحسین و تشکر توقع نباید-

 .دادی

 و شد غمگین داشتند او با بقیه که رفتاری آوردن یاد به با. رفت فکر به کمی و نگفت چیزی اوشن

 :گفت

 کنم؟ ثابت بهشون رو خودم باید چرا! ذارننمی احترام من به اونا امشاهزاده من-

 :گفت و گرفت دست در را اشطالیی بسیار و شده بافته موهای انتهای آستریا

 یه االن تو. نمیشه ثابت چیزی بدونن شاهزاده رو من باید و امشاهزاده من که حرف این با-

... حرف با نه ایشاهزاده یه که بدی نشون شخصیتت و رفتار با باید تو. ما یبقیه مثل سربازی

 تو بقیه که باشی داشته توقع نباید باشی، نداشته قبول رو خودت خودت، که وقتی تا اوشن ببین

 .قانونه یه این بپذیرن؛ رو

 :داد ادامه و کرد سخی کمی بود، شده خشک که را سرخش هایبلـ آستریا

 مادرت وقتاون واقعی، یزادهاشراف یک مثل دقیقا کردیمی رفتار عاقالنه اگه ای،شاهزاده تو-

 که بشی متذکر بخوای بار هر تو کهاین بدون هم بقیه و کردنمی باهات رو رفتار اون همه جلوی

 درحال مدام کردی، اشتباه اباره تو. داشتن قبولت و گذاشتنمی احترام بهت ام،شاهزاده یه من

 ادن و بودی کردن شکایت حال در سفر طول در نگرفتی، یاد مفیدی چیز هیچ بودی، نوشیدن

 یشاهزاده کدوم. کنیمی کلکل بقیه با فقط که هم حاال! انداختی طوفان اون توی رو گناهبی

 نجات شجاعانه رو کشتی ی؛کرد بزرگ کار یه امروز تو کنه؟می رو رفتارهایی و کارها همچین الیقی

 ادامه رو همین بود خوبی شروع حرکت این ببین پس بکنن؛ نتونستن مردها بقیه که کاری. دادی

 .کن ثابت رو خالفش عملت با و کن سکوت خب ندازن؟می تیکه و کننمی مسخره رو تو. بده

 بیهوده کارهای با را عمرش تمام چرا. بود صحیح آستریا هایحرف تمام. رفت فکر به هم باز اوشن

 بلد افراد بقیه که چه هر باید بود؟ نگرفته یاد را کردن رفتار شاهانه مادرش از چرا و بود کرده تلف
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! چگونه؟ اما کند، افتخار او به مادرش تا شدمی واقعی یشاهزاده یک باید. گرفتمی یاد را بودند

 .رفت عمیق خوابی به دوباره فکرها همین با ؟پذیرندمی را او کرد ادن با که کاری از بعد گروه اصال

 با آستریا هم باز. خوابید و گذاشت آستریا یشانه روی را سرش حرفی هیچ بدون هم آتنا

 .ماند تنها اشخوابیبی

*** 

 پرندگان صدای. بود زیبا و آرام دریا. شدمی ابری گاهی و آفتابی گاهی آسمان. بود زیبایی صبح

 و شدند بیدار افراد یهمه کم کم. کردمی بیدار خواب از دیگری از پس یکی را افراد دریایی

 آریس و رئا اما بود، شده حاضر جمع در تردید با هم اوشن حتی حاال. کردند آماده ایصبحانه

 خواستمی اوشن. زدندمی او به دارینیش هایمتلک گاهی و داشتندبرنمی سرش از دست

 مشغول همه. نگفت چیزی و شد خاموش آستریا سخنان آوردن دیا به با ولی دهد نشان واکنش

 آتنا به چشمی زیر گاهی نیکس. بودند ساکت آتنا و اوشن تنها بودند؛ خنده و شوخی و خوردن

 عذر بچه دختر یک از دادنمی اجازه غرورش اما کند، عذرخواهی خواستمی شاید کرد؛می نگاه

 کشتی چگونه که کردندمی فکر این به همه. شدندمی کنزدی دوقلو هایصخره به کم کم. بخواهد

. ببیند آسیبی کشتی اینکه بدون کند عبور صخره دو این بین از که کنند تنظیم طوری را

 در که طویل یصخره دو. رسیدمی نظر به مرموزتر کردندمی تصور که آنچه از دوقلو هایصخره

 کشتی یک برای تنها هاآن مابین که بودند دیکنز  هم به آنقدر و بودند کرده خوش جا دریا وسط

 طاق یک توسط باال از و بودند رنگ خاکستری دیوار دو به شبیه بیشتر که هاییصخره. بود جا

 جاآن به غروب تا احتماال و بود کم بسیار کشتی سرعت. بودند شده متصل هم به سنگی

 کنار و گرفت هاصخره از شد،می دیده مه ترروشن نور در که را ایشقهوه چشمان رئا. رسیدندمی

 :گفت و نشست سلین

 ماست؟ منتظر چی اونا بین کنیمی فکر-

 رئا صدای شنیدن با دربیاورد، حرکت به تمرکزش با را ایکاسه تا بود مانده دیگر کمی که سلین

 :گفت و داد دست از را تمرکزش

 گفتی؟ چیزی تو... بود مونده دیگه یکم فقط! رئا-

 :گفت و انداخت کاسه به نگاهی تعجب اب رئا

 !هیچی... هیـ-
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. گذاشتمی سرش به سر مدام و بود برادرش با کردن کل کل حال در هم باز فاینس ترطرفآن

 و زد زل خواهرش روشن آبیِ  چشمان در. گذاشت غالفش در و کرد تمیز را شمشیرش نیکس

 :گفت

 .زنمتمی وگرنه نشو پیله قدراین فاینس-

 :گفت و کشید را برادرش موهای آرام سفاین

 .بزن بیا-

 نفس از بعد و شد خیالبی اما بدود او دنبال به خواستمی نیکس. گریخت جاآن از سریع و

 .شد شمشیرش مشغول دوباره کشید که عصبی

 

 دقیق هایگیریاندازه از بعد کشتی. رفتمی خواب به داشت کم کم خورشید بود؛ غروب نزدیک

 آسیب تا کرد ترکم را کشتی سرعت آریس. بود گرفته قرار صخره دو ورودی روبروی قیقاد آستریا

 یدیواره با کشتی یدیواره. رفت داخل به تدریج به و گرفت قرار صخره دو مابین کشتی. نبیند

 رفت داخل به کامال که کشتی. کردمی ایجاد را ناخوشایندی صدای و کردمی پیدا تماس هاصخره

 آب به و رفت کشتی جلویی قسمت به آریس. کرد آورتررعب را فضا هاصخره سقف زیر تاریکیِ 

 بقیه کنار و شد مورمور بدنش افتاد، هاقایق یشکسته هایتکه به که چشمش. انداخت نگاهی

 ضعیفی آواز صدای. بود زیاد شدت به نم بوی و کردمی چکه مدام ناک،نم سنگیِ  سقفِ . برگشت

 از ناشی لرز تا کشید هایششانه به دستی سلین. بود زیبا بسیار نوایی ید؛رس شانگوش به

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی. ببرد بین از را ترسش

 !بوده؟ هاسیرن زیبارو، هایفریبنده از سلینوس منظور نکنه ها؟سیرن-

 :گفت و کرد آماده را تبرش اهورا

 دیگه؟ چیه* سیرن-

! ماهی یتنهپایین و انسان یباالتنه با هستن زیبارویی دختران اونا! دریایی پریان همون: سلین

 عبور تا بگیرین رو هاتونگوش ندین، گوش آوازشون به. کننمی اغوا رو مردها و خطرناکن اونا

 .کنیم

. نشنوند را آواز تا دادند فشار هایشانگوش روی محکم را هایشاندست تردید با مردها یهمه

 زن یک یسایه انگار دید؛ دیوار روی ایسایه آریس که بود نمانده تاریکی این پایان به دیگر چیزی

 کرد، استفاده گروه افراد غفلت از. بیاندازد دریایی پریان آن به نگاهی که شد کنجکاو. بود برهنه
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 باور را دیدمی که چهآن. رفت کشتی جلوی به و برداشت هایشگوش روی از را هایشدست آرام

 با برهنه دختری. بود چشمانش جلوی بود آمده هاآسمان از گویی که زیبا بسیار دختری! کردینم

 اشفریبنده و سرخ بسیار هایبلـ با بود، معلق اطرافش در و هوا در که مشکی بلند بسیار موهای

 .درخشیدمی سفیدش پوست و بود رنگ نیلی یتیله دو مثل هایشچشم. کردمی زمزمه را آوازی

 شد باعث و زد لبخندی. شدمی شنیده آواز صدای همچنان اما بست را هایشبلـ آریس دیدن با

 دراز آریس سمت به را ظریفش دستان. شود دیده ترسرخ و تربرجسته اش،برجسته هایگونه

 از پر نگاهی دختر. گرفت را دخترک گرم دستان و شد خم کمی آریس. خواند آواز دوباره و کرد

. شد گچ رنگ به دختر سفید پوست ناگهان. کرد آریس یتیره ایقهوه چشمان به شرارت

 و شد کبود هایشبلـ. گرفت را چشمانش سفیدی حتی و شد رنگ ایسورمه کامال چشمانش

 سریع خیلی دخترک. بود شده دیر که آمد خودش به وقتی آریس. زد بیرون نیشش هایدندان

 .کشید آب داخل به را آریس

 

 

 Siren: یرنس*

 دریایی پری یا سیرن

 زن یک شکل به ایتنه و سر که است آبزی ایافسانه موجود یک عامه، فرهنگ در دریایی پری

 .دارد ماهی به شبیه دمی و زیبا

. دوید کشتی جلوی طرف به و کشید جیغی فاینس. شدند بود، افتاده که اتفاقی متوجه تازه بقیه 

 محکم را دستش که گفت اهورا به و ایستاد کشتی یلبه ویر  آورد، بیرون را شمشیرش نیکس

 به تا کند تمرکز کرد سعی. انداخت بود سیرن با مقابله حال در که آریس به نگاهی. دارد نگه

 اول یضربه نیکس. خواست کمک و زد فریادی آریس. دهد نجات را آریس و بزند ضربه درستی

 یضربه نیکس. رفت آب زیر به و پیچید خود به درد از آریس. داد خراش را آریس بازوی و زد را

 که داشتند وجود دیگر سیرن دو نبود؛ کار پایان این اما آورد، در پا از را سیرن باراین و زد را بعدی

 کشتی به نیکس. بردند هجوم آریس طرف به و شدند وحشی خواهرشان یجنازه دیدن با

 :زد فریاد رئا به رو و برگشت

 !گرفتن رو آریس اونا آب، یرز  بری باید-
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 درون به و برداشت را تیزش هایسالح از یکی معطلی بدون و گذاشت کنار را ترسش باراین رئا

 شانگاهمنزل به را او داشتند سعی و بودند داشته نگه را آریس سیرن دو آب، زیر. زد شیرجه آب

 رئا. کند اغوا هم را رئا تا داد سر ازآو دوباره و زد لبخندی رئا دیدن با هاسیرن از یکی. ببرند

 .شد اشعسلی چشمان غرق سپس و انداخت او رنگ صورتی هایبلـ به نگاهی

 جلو بود زیبا بسیار هم او که دیگر سیرن. آمد خودش به و داد تکان طرفین به را سرش سریع

 با کرد عیس و داد شکل تغییر باشد، داشته رئا فریب در سعی اینکه بدون باراین و آمد

 بسیار چاقوی با تا برد باال را راستش دست رئا. بشکافد را رئا یینهسـ بلندش بسیار هایناخن

 رئا ساعد درون را هایشناخن و گرفت را دستش سیرن اما آورد در پا از را وحشی سیرن کوچکش

 درون را یگرید چاقوی چپش دست با و دهد فریب را او بود توانسته راحتی به اما رئا. برد فرو

 شبیه عجیبی رنگ و شد مخلوط سیرن بنفش خون با رئا رنگ قرمز خون. کرد فرو سیرن شکم

 را جان نیمه سیرن رئا. شد بقیه وحشت و تعجب باعث که نشاند آب سطح روی را ارغوانی به

 و کرد باز را دهانش و زد آب زیر کننده کر جیغی دخترک. رفت آخر سیرن سراغ به و کرد رها

 به و کرد خارج آریس بازوی از را رنگش صدفی تیز هایناخن. کشید رخ به را نیشش هاینداند

 نفسی خواست تا و کرد خفگی احساس رئا. کرد حلقه رئا گردن دور را دستش. رفت رئا سراغ

. شدند نگران بسیار رئا و آریس تاخیر این از افراد.کرد نفوذ دهانش و بینی درون به آب بکشد،

 شد باعث هاداستان این آوردن یاد به و بودند شنیده ترسناکی هایداستان هاسیرن درمورد هاآن

 مکث بدون و شد تمام تحملش فیبی. شوند امید نا نفر دو آن بازگشت از دیگری از پس یکی

 دو آن و آریس جانبی بدن دیدن با. زد شیرجه آب درون به و کشید بیرون غالف از را خنجرش

. رفت بود افتاده دام به وحشی دخترک چنگال در که رئا طرف به و کرد بیشتر را شسرعت سیرن،

 حرکت یک با و کرد جدا رئا از را سیرن. بود ترورزیده و تربزرگ هاآن دوی هر از فیبی هیکل

 موهای از ایدسته. برد آب روی به و کشید را رئا دست. کرد فرو سیرن یسینه درون را خنجرش

 :زد فریاد و کرد تف بیرون به بود، رفته دهانش درون که ار  ایشقهوه

 ...میشه خفه االن زیره اون آریس. کن کمک بیا اهورا-

 را رئا بقیه کمک به فیبی. زد شیرجه آب در و انداخت کشتی کف روی را تبرش سرعت به اهورا

 بغل ریخت،می خون بازویش دو هر از و شده بیهوش که را آریس و رفت آب زیر اهورا. آورد باال

 هوش به سرفه چند با و داشت بهتری وضع رئا. برگشتند کشتی به دو هر. آورد آب باالی و گرفت

 و گذاشت آریس گردن روی را انگشتش و آمد جلو آتنا. بود خواب در همچنان آریس اما آمد
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 ماساژ و داد فشار آریس ینهسیـ روی را دستش دو هر کف. کرد پیدا را ضعیفش بسیار نبض

 ترسناکی هایسرفه با آریس باالخره تا کشید طول دقایقی. کرد شروع را مصنوعی تنفس و قبلی

 کرد،می حس گردنش و ساعد در که دردی احساس وجود با حتی رئا. نالید درد از و آمد بهوش

 :گفت آریس به رو و برنداشت هایشمتلک از دست

 !دیگه همینه چرونچشم آدم سزای-

 زدن طعنه از دست گاههیچ و داشت تلخی و تند زبان همیشه رئا. رفت او به ایغره چشم فیبی

 نوشیدم و کرد پانسمان را آریس بازوی دو هر خودش سازدست هایمرهم با آتنا. داشتبرنمی

 سر به شوک در هنوز و بود کرده تب داشت، زیادی درد آریس. خوراند او به گلویش درد برای

 .کند پیدا بهبود حالش تا بردند زیرزمینی اتاقک هب را او. بردمی

*** 

 سرتاسر سنگینی و بغض. بودند گذشته نحس دوقلوی هایصخره از که شدمی ساعتی چند

 دریا به فیبی. بود داده قرار تاثیر تحت نحوی به را گروه افراد از کدام هر و بود گرفته را کشتی

 و بست را رنگش طوسی چشمان بود، دیده که یهایصحنه آوردن یاد به با و بود شده خیره

 اگر داشت اعتقاد و کردمی شکایت دستش درد از مدام رئا. داد فشار هم روی را هایشپلک

 تب مدام اتاقک در آتنا. ماندنمی باقی هاآن از چیزی شوند، روبرو اتفاقی همچین با دیگر باریک

 خواب در جا همه از خبربی اوشن و کند تشنج خواب در مبادا که بود مراقب و گرفتمی را آریس

 .بردمی سر به

 بدون او! آریس جز بودند آمده خودشان به همه تقریبا و بود گذشته اتفاق آن از روز یک حدود 

 آریس از خبری دیگر. بود بغض از پر چشمانش و بود شده خیره دریا به کلمه یک حتی گفتن

 موج آمدن با و بود ایستاده کشتی جلوی در سلین. آمدنمی در هم صدایش حتی نبود؛ آزار مردم

 اشقدیمی گردنبند به دستی. نشود خیس تا برگرداند را صورتش کشتی، سمت به بزرگی بسیار

 کشید بود شده ساخته... و سگ عقاب، گرگ، مثل مختلف حیوانات کوچک هایاستخوان با که

 :کرد زمزمه خود با و

 !دریانورد؟-

 :گفت و بست محکم را موهایش بود، شنیده را هایشزمزمه گویا که فیبی

 چیه؟ اون تو نظر به-

 :داد جواب و زد لبخندی سلین
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 ...یا! َسفره حال در همیشه که باشه دریا توی سرگردان آدم یه شاید! دونمنمی-

 کوسه؟ یه یا-

 !پیکرغول نهنگ یه شایدم یا و-

 :گفت و کشید ایکالفه نفس فیبی. دآم هاآن سمت به دیگری بلند موج و

 ...باشیم آماده لحظه هر بهتره-

 :گفت رسا صدای با افراد به رو و

 آتنا... کنین آماده رو هاتونسالح همه. نشیم گیرغافل قبل یدفعه مثل تا باشین آماده همه-

 ...بیا خودت به دیگه آریس هی. باشین آماده هم شما پسرا. باش هانامه و دفتر مراقب

 :داد ادامه و انداخت اطراف به نگاهی

 خیلی کن زیاد رو کشتی سرعت لطفا اهورا. کن صدا رو احمق اون برو فاینس کجاست؟ اوشن-

 .کنیممی معطل داریم

 :گفت و کوبید هم به بار چند را هایشدست

 .باشین زود یاال-

 را کار از ایگوشه کرد یسع گروه افراد دیدن با و آمد باال هم اوشن. شدند کار به دست همه

. کرد مخفی رنگش ایقهوه بلند لباس زیر و گذاشت کوچکی کیف در را دفتر و هانامه آتنا. بگیرد

 به را اهورا تبر رئا. کرد پاک خون از نیز را برادرش شمشیر و کرد آماده را کمانش و تیر فاینس

 برایش تیغ سه تنها که آستریا .کرد آماده لباسش زیر را کوچکش هایسالح و کرد پرتاب سمتش

 .کرد پیدا اطمینان هاآن بودن سالم از بود، مانده باقی

 اصال است؟ شکلی چه چیست؟ یا کیست دانستندنمی که بودند دریانوردی انتظار در همگی

 !کننده؟ مبارزه آن با باید چگونه حیوان؟ یا است انسان

 و رسید آن به سریع داشت که سرعتی با کشتی. شد نمایان آب میان کوچکی یصخره دور از

 سنگ آن به خوبی احساس کسی. شد متوقف و کرد برخورد آن به شدت با مسیر تغییر از قبل

 روی شکل دایره نور دو شدن نمایان با بودند، کرده حبس شانینهسـ در که هایینفس. نداشت

 ایجاد سنگ آن روی رخشاند بسیار رنگ زرد نور دو. دادند بیرون وحشت با رنگ، سیاه سنگ

 :زد فریاد و کرد درک را ماجرا سریع خیلی آستریا. بود شده

 هاشه؟چشم اون-

 :زد داد اهورا او سر پشت و
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 !دریــانورد-

 را افراد چشم و شد بیشتر هایشچشم نور. آمد بیرون آب از آن نصف و خورد تکانی سیاه سنگ

 خشمگین بسیار و شده بیدار خواب از حاال که بود الجثهعظیم پایهشت اختاپوسِ  یک او. زد

 کشتی روی و برد باال را پاهایش از یکی دریانورد. شدند دفاع یآماده و زدند فریادی همگی. بود

 کوچکی خراش تنها اما زد او پای به ایضربه تبرش با اهورا. خورد ترکی وسط از کشتی. آورد فرود

 آماده را کمانش و تیر فاینس. کرد پرتاب آب درون به را اهورا دیگرش پای با و شد ایجاد آن روی

 دریا داخل به دریانورد زخمی پای همان توسط بزند، را تیر کند فرصت اینکه از قبل اما کرد

 و کشید نفسی سلین. شد آمیخته موجود یهمهمه با فاینس جیغ صدای و شد انداخته

 انگشتانش توسط که رنگی اینقره نور با و گرفت دریانورد چشمان طرف به را ظریفش هایدست

 یک و کرد استفاده فرصت از آستریا. شد دریانورد دیدِ  در اختالل ایجاد باعث بود، کرده ایجاد

. بگیرد را دریا سراسر او ترسناک ینعره شد باعث و زد پیکرغول اختاپوس پای به کننده فلج تیغ

 هم را او و پیچاند آستریا کمر دور را پاهایش از یکی دریانورد که بزند را بعدی سوزن خواستمی

 سمت به و کشید بیرون کشتی ته وسایلِ  میان از را بزرگی ینیزه اوشن. انداخت دریا درون

 خود به درد از. شد خاموش نورش و رفت فرو چشمانش از یکی در نیزه. کرد پرتاب اختاپوس

 در که چهآن یهمه. کرد تقسیم قسمت دو به را آن و زد کشتی به را نهایی یضربه و پیچید

 از یکی چوب احتماال که عمودی ایقطعه از نیکس و آتنا تنها. رفت آب زیر به بود کشتی

 نبودند، بلد شنا چون و بودند شده آویزان خورد،نمی تکان و بود ایستاده ساکن و بود هابادبان

 .نشوند غرق تا کردندمی را شانتالش نهایت

 با. کرد نزدیک خودش به را او و پیچاند آتنا کمر دور را دستش. رساند آتنا به را خودش نیکس 

 :گفت بلند صدای

 .بگیر محکم رو من آتنا-

 با را همه موج و کرد ایجاد عظیمی بسیار موج و خورد دیگری تکان دریانورد تا نکشید طولی

 .برد خودش

*** 

 رنگ آبی نوری تنها و بود تاریک جا همه. آمد بهوش آب روی شناور ایتخته روی تنهایی به آتنا

 شد سرازیر هایشاشک سپس و کرد بغض. آمد سراغش به ترس زود خیلی. شدمی دیده دور از

 :گفت آرام ابتدا گریه با و
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 نیست؟ کسی کجایین؟-

 که چهآن آوردن یاد به با و انداخت نگاهی اطراف به. بکشد فریاد بلند صدای با ترسیدمی گویا

 :زد فریاد و کرد گریه بیشتر بود، شتهگذ

 ...نیــکس! کجایین؟... شاهزاده... آستی... سلین-

 یکی نکند! باشد ایکوسه هم شاید یا است دریانورد همان حتما گفت خود با. دید دور از ایسایه

 :تگف آرام ترس با و لرزید تنش فکر این با! آمده سراغش به که باشد هاپنهان دیده از همان از

 !کجایین؟ شما-

 شد؛می نزدیک داشت چیز آن. شد مردن یآماده و بست را چشمانش. داد قورت را دهانش آب

 :گفت و کرد جمع را خودش. فهمیدمی را این آب در خوردنش تکان صدای از

 در خودت منزل به نزدیک منزلی و ببخش گناهانم تمام خاطربه مرا! هاآسمان خدای ای-

 .آمین دِه، قرار برایم هاآسمان

 :گفت و رساند آتنا به را خودش کشید، آب در پارو عنوان به را دستش رئا

 ...رئا منم نترس. بخونی دعا نیست الزم و بمیری که نشده وقتش هنوز-

 را خودش که باشد اهریمنی موجودی نکند کرد فکر خود با و کرد باز تردید با را هایشچشم آتنا

 :گفت و انداخت رئا چشمان به گاهین! درآورده رئا شکل به

 کجان؟ بقیه خودتی؟ واقعا-

 :گفت آرام صدای با و کرد تغییر رئا چشمان حالت

 .ببرمت خودم با اومدم االن و بود چادر توی که هستم زن همون من آتنا، نه-

 ستد یک با رئا. کرد زدن جیغ به شروع پیاپی و قدرت تمام با آتنا. کرد خندیدن به شروع بعد و

 :گفت و گرفت را آتنا دهان جلوی

 ...شوخفه کردم، شوخی شو،خفه هی-

 را آتنا و گفت بلـ زیر «احمقی» رئا. کرد نگاه رئا به مظلومانه و برداشت زدن جیغ از دست آتنا

 .کشاند خود دنبال

 !آبی یجزیره ساحل رسیدند؛ ساحل به باالخره و شد ترنزدیک و نزدیک آبی نور کمکم

 :گفت بلند صدای با آتنا که بود زیبا آنقدر

 !هاآسمان خدای وای-
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 هایشن روی آسمان ستارگان مانند رنگ، آبی و درخشان یچیزها. بود آبی کامال جزیره ساحل

 بود، آبی نور جا همه. بود ریخته ساحل روی را هایشستاره آسمان گویا. داشت وجود ساحل

 و کشید راحتی نفس آتنا. داشتند خوبی بسیار بوی ساحل هایشن. بود آرامش از پر جاهمه

 :گفت

 ...باشـ شده غرق نکنه کجان؟ بقیه! زیباست چقدر جااین-

 روی دستانش که طورهمان. کوبید دهانش روی سرعت به را دستانش و نزد کامل را حرفش

 :گفت بود، دهانش

 .هستند سالم حتما اونا گیرم،می پس رو حرفم! هاآسمان خدای-

 :گفت و خندید او به ارئ

 ...آتنا احمقی خیلی-

 :گفت و زد رئا سر به ایضربه سر پشت از نیکس

 .احمق نگو بهش قدراین-

 :گفت و کرد گرد را رنگش ایقهوه زیبای چشمان نیکس دیدن با آتنا

 !شکر رو هاآسمان خدای سالمی؟ تو-

 نیکس طرف به و کرد جمع دست در بود، شده سنگین خیسی خاطربه که را بلندش دامن بعد

 با و برد عقب را سرش رئا. کرد مکث ایلحظه نیکس. گرفت آغوش در را او اختیاربی و دوید

 :گفت تعجب

 !نکرد؟ بغل رو من چرا -

 :گفت و کشید بیرون آغوشش از را آتنا نیکس

 کجان؟ بقیه... بچه خب خیلی-

 سلین، فیبی،. کردند نگاه اطراف هب سه هر. انداخت پایین را سرش و کشید خجالت کمی آتنا

 آغوش در کوتاه را خواهرش و رفت هاآن طرف به نیکس. شدند دیده دور از اوشن و فاینس

 زیرا بایستد؛ سرپا تا کردمی کمک او به و بود گرفته را آریس دست آستریا دیگر طرفی از. کشید

. آمدند بقیه طرف به دو هر. دز می لنگ و بود دیده آسیب هاسیرن با جنگ جریان در آریس پای

 :گفت و انداخت اطراف به دقیقی نگاه هم باز رئا

 !؟...اهورا پس-
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 کهاین محض به اما برداشت؛ را هاشن روی نورانی آبی هایستاره از مشتی و شد خم آتنا 

 :گفت ایغریبه یمردانه صدای. شدند خاموش کرد بلندشان

 ...جان دختر جاش سر بذار-

 همان از* سانتور یک و شد شنیده اسبی هایسم صدای تاریکی از. برگشتند صدا فطر  به همه

 یبرهنه یباالتنه و درخشید مهتاب نور زیر اشاسبی رنگ ایقهوه یتنه پایین. شد خارج تاریکی

 رنگش، مشکی و بلند موهای و سبیل و ریش. شدمی دیده ورزیده بسیار نمایشانسان و مردانه

 اشسبزه پوست و بود نافذ بسیار رنگش میشی چشمان. خوردمی تکان پاییزی نسیم یوسیله به

 .بود کرده ترفانتزی و زیباتر بسیار را او

 :گفت و شد تردقیق او به و کشید هینی او دیدن با آتنا

 !واقعی سانتور یه-

 :گفت و آمد جلو سانتور. گفت او به آرامی شویِ ساکت و زد آتنا به ریزی یتنه سلین

 رو صداشون شما اما کردن خبر رو من که بودن اونا. هستند جزیره محافظ هایفرشته اونا-

 کننمی محافظت جزیره از و میان ساحل به هاشب اونا. آرومه خیلی صداشون چون شنویننمی

 .گردنبرمی دریا درون به روزها و

 :گفت و آمد جلو فیبی

 ببینیم؟ رو گایا بانو تونیممی-

 آتنا طرف به سریع فیبی. رفت جنگل عمق به و برگشت عقب به ایکلمه گفتن بدون رسانتو

 :گفت و برگشت

 .بخونش و بیارش سالمه دفتر اگه نشده، که گم موندن؟ سالم هانامه و دفتر آتنا-

 دفتر نه و هانامه نه که دید تعجب کمال با و کرد باز را آن. آورد بیرون لباسش زیر از را کیف آتنا

 :کرد خواندن به شروع و کرد باز را دفتر. ندیدند آسیبی و نشده خیس اصال

 تا حتما. زندنمی آسیب هاآن به آب که بودم گفته. شما بر درود آتالزد، فرزندان عزیزم دوستان-

 گایا بانو و سانتور به. سالحی نه و دارید کشتی نه اکنون احتماال و ایدرسیده آبی یجزیره به حاال

 به. کرد خواهد فراهم را سفر یادامه وسایل شما برای او. دهید تحویل بانو به را نامه. کنید اداعتم

 وی، به احترامیبی زیرا بگذارید؛ احترام او به. نباشید عجول و بدهید را کافی فرصت او

 .باشید پیروز. است میریام بانو به احترامیبی
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*Centaur 

 و بدن و انسان باالتنه و دست دو و سر با اسب، نیمی و نسانا نیمی موجودی قنطورس یا سانتور

 .است اسب پای چهار

 :گفت و چالند پیراهنش آب از کمی رئا 

 .نیست دریانورد و فریبنده زیبارویانِ  از خبری جااین کهاین مثل! شکر رو خدا-

 دریا به نگران هینگا سلین. بروند دنبالش که داد عالمت هاآن به و بازگشت سانتور بعد لحظاتی

 :گفت و انداخت

 ...نیست دوستامون از یکی سانتور آقای-

 :داد جواب شیطنت با و انداخت سلین زمردین سبز چشمان به نگاهی سانتور

 و رسیده شما از زودتر ساعت دو که زیبارویی و اندام درشت مرد همون دوست از منظورتون اگه-

 .نیومده بهوش هنوز فقط سالمه، اون نباشین اننگر  کرده، خودش مجذوب رو قصر هایندیمه

 به سانتور دنبال به. شدند روبرو نیکس و فیبی یغرهچشم با و کردند ریزی یخنده دخترها

 ها،چمن درختان،! جا همه جایِ  همه بود، رنگ آبی جنگل جایهمه. نهادند قدم جنگل داخل

 درخت طرف به درخت یک روی از نورانی رنگِ  آبی هایتابشب. بودند آبی رنگ به همه ها،گل

 سبز کوچک هایفانوس جنگل، درختان بین. بودند کرده ترروشن را جنگل و کردندمی پرواز دیگر

. بود کوتوله بانانجنگل به متعلق گویا که داشت وجود ایپراکنده و کوچک چوبی هایکلبه و رنگ

. برداشتند قدم او دنبال به هم بقیه. رفت جنگل از دیگری طرف به و داد تغییر را مسیرش سانتور

ِ  که شد نمایان زیبایی باغ درختان، از انبوهی میان از  آن وسط در رنگی آبی بزرگ چندان نه قصر

 و کرده باز را دروازه پوشآبی سرباز دو. کرد توقف قصر آهنین دروازه جلوی سانتور. داشت وجود

 یجزیره بانوی گایا، بانو به را گروه آمدن خبر و ترف جلوتر سانتور. گفتند آمدخوش سانتور به

 تمام. بود نواز چشم و زیبا بسیار گایا کاخ. شدند کاخ وارد رنگی سیاه راهروی از همگی. داد آبی

 درخشان هایشمع با رنگ آبی لوسترهای. درخشیدمی و بود اینقره کاخ کف و سقف و دیوارها

 ورودی از رنگی آبی مخمل فرش. بود پیچیده فضا در عود بوی و بود کرده تردرخشان را جاهمه

 بود، نشسته رنگش ایسورمه آهنین تخت روی بر که گایا بانو. بود شده پهن گایا بانو تخت تا کاخ

 :گفت و انداخت افراد به نگاهی حوصلگیبی با

 .بزنین رو تونحرف زودتر گذشته خوابم وقت از-
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 آن افتادن از تا کشید، درخشیدمی سبزی سنگ آن وسط در که اشطالیی تاج به دستی سپس و

 .کند جلوگیری

 زیبایش، بلند لباس بود؛ آبی چیزش همه تقریبا. انداخت گایا بانو پای تا سر به نگاهی فیبی

 ترعجیب. شدمی دیده رنگی آبی موج هم اشمشکی موهای در حتی و انگشترش هایش،کفش

 یحدقه درون و بود شده مخلوط آبی رنگ کمی با یخ کهت دو انگار بود؛ چشمانش همه از

 :گفت و گرفت گایا چشمان از را نگاهش فیبی. بود گرفته جای زیبایش چشمان

 .بده رو نامه آتنا... اومدیم اینجا میریام ملکه طرف از من بانوی-

 از را نامه گایا. تگرف گایا بانو طرف به و آورد بیرون کیف از را رنگ آبی ینامه پاچگیدست با آتنا

 :کرد باز تمام حوصلگیبی با و گرفت دستش

 !تو بر درود گایا عزیزم دوست-

. آیندمی شما سمت به من طرف از سرباز یازده. سارمشرم شوممی تو زحمت باعث کهاین از

 مهیا را سفرشان یادامه وسایل اگر. اندداده دست از را سفرشان وسایل تمام و کشتی احتماال

 است حیاتی و مهم بسیار هاآن سفر. کرد خواهم جبران همچنین و شوممی گذارتسپاس نی،ک

 من که هستند هاییهمان هاسرباز این که شوید مطمئن قبل از اما. کنید کمک هاآن به لطفا

 و باشند شده کشته راه در است ممکن حال هر به. کن اعدام را هاآن صورت این غیر در. فرستادم

 .تو مجدد دیدار امید به. باشد افتاده دیگر افرادی دست به نامه

 آتالزد از میریام ملکه

 حاال کردمی فکر خود با. شد خیره گروه افراد به ایثانیه و کرد فوت بیرون به را نفسش گایا بانو

 :گفت و شد بلند جا از شمرد، را هاآن هستند؟ سربازها همان هااین که بفهمد چگونه

 کمه؟ دتونتعدا چرا-

 :گفت و کرد ایسرفه انداخت، دوستانش به نگاهی سلین

 .هوشهبی هنوز ما از یکی-

 !کمه نفرتون یه هم باز دونممی که رو این-

 است؟ چقدر شاندقیق تعداد دانستمی مگر بود؟ ادن با او منظور یعنی. اندیشید کمی سلین

 :گفت استرس با و کرد قفل هم در را دستانش

 ...دادیم دست از مسیر توی رو ونا... ادن-
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 زیر که را پیراهنش یدنباله شد، بلند جا از داشت، داریخنده گاهی و عجیب رفتار که گایا

 :گفت پیراهنش به تفاوتبی. شد لباسش پارگی باعث و کشید بود کرده گیر کفشش یپاشنه

 گفته؟ میریام ملکه که هستین هاییسرباز همون شما بفهمم کجا از-

 

 اوشن کردند؟می ثابت باید چطور. گرفت را هاشانبعضی وجود ترس و کردند نگاه هم به همه

 :گفت و کرد دراز گایا بانو طرف به را دستش آمد، جلو کمی

 .هستم اوشن من شناسین؟می که رو من من، بانوی-

 :گفت و کرد اوشن دستان به چندشی نگاه گایا

 .شناسممی رو تو بله کنممی نگاه دقت با که االن-

 :داد ادامه و خندید بلند سپس و

ِ  از خواسته میریام حتما-  ...فرستاده سفر این به رو اون که بشه خالص ذهنش کند پسر شر

 :گفت و آمد جلو بزند، حرف کهاین در تردید و ترس با سلین. خندیدند همه

 اگه. کنین صحبت طوریینا اون با نباید شما هستن، جهان ولیعهد و شاهزاده ایشان من بانوی-

 .نیست قبل مثل دیگه شاهزاده چون میشه عصبانی بفهمه ملکه

 باال را ابروهایش از یکی. ترسید هم و شد عصبانی هم. داد قورت را دهانش آب پنهانی گایا

 :گفت گشتبرمی تختش سمت به که طورهمان و گرفت دست در را دامنش انداخت،

 ...حال هر به-

 او از سلین شدنمی باورش. نزند لبخند کرد سعی و کرد غرور احساس. زد قیبر  اوشن چشمان

 یکی به نگاهی گایا. کردند تایید را سلین حرف شانسکوت با و سکوت افراد بقیه و کرده طرفداری

 گایا. شد خارج کاخ از ندیمه. داد او به عالمتی اشاشاره انگشت با و انداخت هایشندیمه از

 :گفت و ردک صاف را گلویش

 تا برهمی زمان ماه یک ضمن در. کنین استراحت برین کنهمی آماده رو شما اتاق دات ندیمه-

 و من قصر و بمونین جااین تونینمی ماه یک این در بشه، آماده شما سفر وسایل و کشتی

 نبیرو بیرون، برید همگی. بخیر همگی شب. بدونین خودتون یخونه مثل رو من زیبای یجزیره

 ...زود

 این از که افراد. داد اشاره در سمت به دیگرش دست با و داد ماساژ را سرش دستش یک با و

 از دیگری از پس یکی کنند، کنترل را خودشان کردندمی سعی اما بود گرفته شانخنده گایا رفتار
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 مقد آرام قصر راهروی در که کردند پیدا را دات ندیمه و رفتند بیرون گایا خصوصی کاخ

 دربِ  بود، مشکی بسیار هایچشم و سفید پوست با خوردهسال زنی که دات ندیمه. داشتبرمی

 .گرفت را اتاق تاریکی و کرد روشن شمعی. شد اتاق وارد و کرد باز را بزرگی اتاق

 و بود پهن اتاق در نرمی فرش. کردمی دور هاآن تن از را پاییزی سرمای و بود گرم اتاق هوای 

 که ایپنجره یطاقچه روی را شمع. داشت وجود جاآن در رنگی ایسرمه اشرافی پتوهای و هابالش

 :گفت و گذاشت بود باغ به رو

 به داشتین الزم که چه هر و کنین استراحت جااین تونینمی گایاست، بانو میهمانان اتاق جااین-

 نیستین؟ گرسنه شما فرزندانم، ببینم. بگین من

 به رو فیبی. شد خارج اتاق از دات ندیمه. دادند تکان منفی جواب یشانهن به را سرشان همه

 :گفت فاینس

 .باشه ما با که بهتره جااین بیار رو اهورا. ببره اهورا پیش رو تو که دنبالش برو دختر، هی-

 ...بیهوشه اون اما-

 بخوابه؟ وادخمی چقدر بودیم، شناور دریا تو اندازه یه به ما یهمه. کن بیدارش لگد با-

 ...رییس باشه-

 قفل هایدندان پشت از و سایید هم روی را هایشدندان. داد فشار هم روی را هایشپلک فیبی

 :غرید اششده

 .نشده دور تا برو حاال... فاینس نیستم رییس من-

 :گفت گوشش نزدیک و گرفت را بازویش نیکس که برود بیرون در از خواست فاینس

 .کشمتمی وگرنه ببند رو چشمات دنبو تنش لباس اگه-

 :گفت و کرد تعظیمی و گرفت را دامنش زد، آمیزیشیطنت لبخند فاینس

 .برادر باشه-

 فاینس پای صدای شنیدن با بود، راهرو انتهای در که دات ندیمه. رفت بیرون اتاق از فاینس

 :گفت و رفت او طرف به سریع فاینس. کرد نگاه را سرش پشت و ایستاد

 ...کـ موندوست همون اهورا پیش برم وامخمی-

 .بیا من با بله-

 :گفت و افتاد راه دات ندیمه سر پشت فاینس

 !عجیبه قدراین چرا جااین-
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 زیباترین اینجا شکبی. شینمی روبرو بیشتری عجایب با وقتاون بشه صبح تا کنین صبر باید-

 !دیدین عمرتون تو که بود خواهد مکانی

 جلوی دو هر. نگفت چیزی و برد باال را ابرویش دو هر و کرد کج طرف یک به را هایشلـب فاینس

 :گفت و کشید رنگش خاکستری موهای به دستی دات. کردند توقف کوچکی درب

 .باشین داشته خوبی شب میرم دیگه من. جاستاین توندوست-

 :گفت و داد تکان را سرش فاینس

 ...همچنین-

 داخل به را سرش. گشود را در و برد پایین را در یگیرهدست تردید با فاینس و رفت دات ندیمه

 را اشچهره. هستند مردی دادن ماساژ مشغول که دید را برهنه نیمه و جوان زن سه و کرد خم

 به پیراهن بدون اهورا رفت، جلوتر. اهوراست او فهمید اشطالیی و بلند موهای دیدن با اما ندید

 یچشمه از که گرمی آب با بودند، زیبا بسیار سه هر که دختر سه آن و بود رفته عمیق خوابی

 جا آن سنگی دیوار و در از. بود حمام مکان این گویا. شستندمی را او جوشیدمی مکان آن وسط

 گرفته بخار را جا همه و شدمی دیده جاآن کنار و گوشه عجیبی رنگارنگ مواد و جوشیدمی آب

 باالی را زن سه آن کهاین از و کرد حسادت احساس اما چرا دانستنمی هم خودش فاینس. بود

 :زد فریاد کمر به دست و رفت جلو. شد عصبانی دید،می اهورا سر

 کنین؟می چکار جااین شما-

 جاآن از سرعت به صدا و سر و جیغ با و گرفتند را شانباالتنه یبرهنه قسمت جلوی زن سه هر

 به آرام نسبتا ایضربه و برداشت بود، دختران آن از یکی دست که فلزی یکاسه فاینس. رفتند

 را هایشچشم و کرد نگاه اطراف به پرید، خواب از بلند هاینفس و وحشت با اهورا. زد اهورا سر

 :گفت و کرد بسته و باز بار چند

 کجاست؟ جااین شده؟ چی-

 :گفت و کرد پرتاب طرفش به و تبرداش بود افتاده سنگی روی که را اهورا خیس پیراهن فاینس

 .بقیه پیش بریم شو بلند-

 هر. رفت فاینس دنبال به خوران تلو تلو و کرد تن به لباس سریع اهورا. رفت در طرف به خودش و

 و داد مالش بود گرفته درد فاینس یضربه اثر بر کمی که را سرش اهورا. شدند راهرو وارد دو

 :گفت
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 بکگنده اختاپوس اون ببینم نشدن؟ غرق هستن؟ کجا بقیه ست؟کجا جااین زدی؟ چرا فاینس-

 کجاست؟

 :گفت و برد باال را انگشتانش و کرد رگه دو را صدایش و

 ...عصبانی پایهشت اون-

 .هستیم آبی یجزیره توی االن ما نمرده، کسی. شو ساکت اه-

 را حالش و آمدند اهورا الاستقب به همه. شدند اتاق وارد اهورا با همراه و کرد باز را اتاق در

 :گفت کند پنهانش داشت سعی و کردمی حسادت هنوز که فاینس. پرسیدند

 .گذشتمی خوش بهش داشت نباشین، نگرانش-

 :گفت و برد عقب را سرش و کرد جمع را چشمانش اهورا

 !فهممنمی چی؟ یعنی-

 :گفت و کرد پتوها و بالش به ایاشاره فیبی

 .یمبخواب بهتره خب خیلی-

 آتنا و خواهرش بین اتفاق حسب بر که نیکس. کشیدند دراز و کردند انتخاب را جایی کدام هر

 باال طرف به عصبی را هایشچشم. کشید پوفی دید را هم با دو آن حرفی پر وقتی بود، خوابیده

 :گفت و برد

 ...اه بخوابین دخترا-

 :گفت و زد لبخندی فاینس. کرد فاینس طرف به را رویش و

 بذارم؟ دستت روی رو سرم میشه برادر-

 :گفت کالفگی با نیکس

 .فاینس شوخفه آخ-

 بسته چشمانش ایلحظه چند. بست را چشمانش سریع و کرد آتنا طرف به را رویش باراین و

 چشمان و کرد باز را چشمانش. کرد حس را آتنا نگاه سنگینی که بخوابد کردمی سعی و بود

 کرده گم را پایش و دست که آتنا! لرزید کمی دلش ته انگار. کرد گیرغافل نگاهش با را آتنا زیبای

 :گفت بداخالقی با نیکس. زد زل سقف به و گرفت را نگاهش سریع بود،

 ...جون بچه نزن زل من به دیگه-

 با مدام نیکس که بود کرده اشتباهی کار چه او مگر کرد فکر خود با. کرد بغض و شد غمگین آتنا

 بسته هم نیکس چشمان حتی حاال. بودند خواب همه کرد، نگاه اطراف به! کرد؟می ریبدرفتا او
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 در شد، بلند جایش از آرام. آمد پایین چشمانش از اشک و شد آویزان هایشلـب زود خیلی. بود

 هادروازه اما برود قصر از بیرون به خواستمی. رفت بیرون و کرد باز صدا و سربی بسیار را اتاق

 در به تا کرد طی را قصر پیچ در پیچ هایراهرو قدرآن. رفت دیگری طرف به هدفبی. بود بسته

 به. کردمی هدایت داخل به را خنکی نسیم و بود شده باز باغ طرف به که رسید کوچکی ایشیشه

 روی را دستش. نشست نورانی و رنگ آبی درختی زیر و رفت جلوتر کمی. گذاشت قدم باغ درون

 چه؟ دیدنمی را او دیگر اگر. بود شده تنگ پدرش برای دلش. گریست بیشتر و یدکش هاچمن

 صدای و بود ستاره از پر آسمان و کامل ماه. شد خیره مهتاب به داشت؟ را ارزشش سفر این

 قورت را بغضش. کرد پاک را هایشاشک دست پشت با. رسیدمی گوش به غمگین گرگی یزوزه

 را چشمانش. کرد حس بلندش و باز موهای روی را چیزی سنگینی. کشید باال را دماغش و داد

 :گفت آرام ایمردانه صدای. آمد سراغش به پنهان دیده از زن آن فکر هم باز و بست

 ...!منم نترس-

 نیکس. کرد جور و جمع را خودش و زد تلخی لبخند. بود نیکس کرد، نگاه را سرش پشت آرام آتنا

 :گفت و شد خیره آسمان به. کرد نوازش را آتنا زیبای و رنگ بلوطی موهای و نشست کنارش

 بود؟ تولدت پیش روز چند-

 :گفت تعجب با و کرد گرد را چشمانش بود، آورده یاد به را تولدش روز تازه انگار که آتنا

 دونستی؟می کجا از تو بودم کرده فراموش من! تولدم وای-

 :گفت و کرد تعریف آتنا برای را فلکی صورت جریان نیکس

 !مبارک تولدت-

 انگشتش پشت با ابتدا نیکس. شد سرخ هایشگونه و انداخت پایین را سرش خجالت با آتنا

 وارد او یشانه به آرامی فشار. انداخت او گردن دور را دستش سپس و کرد نوازش را آتنا هایگونه

 :گفت و کرد

 .امشب خاطربه هم و کشتی خاطربه هم خوام؛می معذرت شدم، شدنت غمگین باعث اگه-

 :گفت و زد لبخندی. انداخت نیکس رنگ آبی چشمان به نگاهی آتنا

 ...نیست مهم-

 و برداشت آتنا یشانه روی از را دستش نیکس. زد لبخند و ماند خیره او چشمان در لحظاتی آتنا

 :گفت و کرد اشاره قصر داخل طرف به. ایستاد
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 باعث و بمونم خواب صبح خوامنمی گذشته، خواب وقت از داخل، بریم بهتره شده سرد هوا-

 .بشم فاینس یخنده

 .رفتند خواب به زود خیلی و برگشتند بقیه پیش هم با دو هر و برخاست جا از آتنا

*** 

. بودند کرده آماده هاآن برای طعمیخوش و مفصل یصبحانه گایا بانو هایندیمه روز آن فردای

 نخورده درستی غذای که ایهفته دو حدودا یاندازه به و بودند شده جمع طالیی میز دور به همه

 :گفت و کرد پرتاب نیکس سمت به گالبی فاینس. کردند سیر را خود بودند،

 .داری دوست گالبی تو بیا نیکس-

 :گفت و زد آریس به گردنی پس رئا. کرد تشکر خواهرش از و زد کوتاهی لبخند نیکس

 !خوریمی غذا نه زنی،می حرف نه شدی؟ افسرده هایآدم شبیه چرا بردار دست آریس هی-

 :گفت اخم با و کرد فرو میز درون رئا انگشت کنار دقیقا را چاقویی فیبی

 ...نذار سرش به سر-

 از همگی. دهد نشان گروه به را قصر اطراف باغ تا فرستاد را سربازی گایا صبحانه، خوردن از بعد

 مکان به نکند کردند فکر خود با. کردند نگاه اطراف به تعجب با و رفتند بیرون قصر یدروازه

 از پر جا همه. نبود آبی جایی دیگر و کردمی فرق شب با کامال روز در باغ! اندشده منتقل دیگری

 که بود دیگر یمیوه چند و نارنگی گالبی، سبز، سیب مثل هاییمیوه و وحشی توت سبزِ  درختان

 عطر بوی جا همه و بود روییده سبز هایچمن روی رنگارنگی هایگل .نددانستنمی را شاناسم

 آرامی هایرود قصر طرف دو. کردند نگاه پایین به و ایستادند قصر ورودی جلوی پل روی. دادمی

 و هاخزه و هاماهی از اعم آب زیر محتویات تمام که آنقدر. بود شفاف کامال که داشت جریان

 آبیِ  دیشب تا که قصر هایدیواره بود؛ قصر خود ترمهم همه از. ودندب مشخص کامال هاصدف

 کمانرنگین شکل به را آفتاب نور و بود شده الماسی هایآیینه مثل حاال درخشید،می و بود تیره

 :گفت و کشید عمیقی نفس آستریا. کردمی منعکس

 !بهشته از ایتکه جااین-

 نگاه آستریا بنفش چشمان به و گرفت درخت روی گرن صورتی هایشکوفه از را نگاهش سلین

 :گفت و کرد

 !روزها هم زیباست هاششب هم اینجا! آره-

 جنگل؟ توی بریم: رئا
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 :گفت و انداخت افراد یهمه به سپس و رئا به ابتدا نگاهی سرباز

 ...داره کار باهاتون گایا بانو دوستان، خیر-

 صورتی کوچک یمیوه. بود نشسته تختش روی لهحوصبی هم باز گایا. برگشتند داخل به همه

 :گفت و گذاشت دهانش به و برداشت ظرف داخل از را رنگی

 کجاست؟ شما نهایی مقصد-

 :گفت و گذاشت احترامی آمد، جلو فیبی

 کنیم؟ صحبت خصوصی نیست بهتر اما من بانوی ببخشین رو من-

 اضافه افراد دست یاشاره با بعد و کرد فیبی به نگاهی گایا. کرد هاسرباز و هاندیمه به ایاشاره و

 :گفت و کرد تشکری فیبی. داشتند حضور جاآن گروه افراد و گایا فقط دیگر حاال. کرد بیرون را

 سه جز به نکنیم اعتماد کسی به و نزنیم حرف کسی با سفرمون مورد در که گفتن میریام ملکه-

 .هست پارژِن نام به کشوری ام مقصد. هستین شما نفر سه اون از یکی که نفر

 !ستمتروکه که جااون اما! جا؟اون-

 .میشه پیدا جااون که هستیم چیزی دنبال اما بله-

 

 :کلمات تلفظ

Parjhen 

 براتون من. دارین جااون به سختی و طوالنی راه. کنین عبور جنگل چهار از باید پس خب خیلی-

 میدم شما به طال یسکه و آتال مقداری همچنین لباس، و غذا یاضافه به کنممی مهیا کشتی

 ...زود بیرون برین حاال. کنممی حساب میریام با بعدا البته. میشه تونالزم چون

 و کشید گردنش به دستی رئا. بازگشتند شاناتاق به و رفتند بیرون همه. کرد اشاره در به هم باز و

 :گفت

 یم؟کن تحمل رو مرموز هایآدم این ماهیک باید-

 ...رئا اعصابی رو خیلی: فیبی

 :گفت بود آریس زخم دور یپارچه کردن باز مشغول که آتنا

 !کرده عفونت زخم یکی این اما میشه خوب داره نیکس شمشیر زخم-

 :گفت لرزیدمی که صدایی با و کشید دردناکی نفس آریس

 ...کرد زخمیم هاشناخن با اون-
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 :گفت رئا به رو و کرد زخم به نگاهی آتنا. شد جمع خود رد درد از و خورد را گلویش بغض آریس

 کرده؟ عفونت هم تو دست زخم-

 .میشه خوب داره نه-

 :گفت و گذاشت صورتش روی را دستانش آریس

 خس گلوشون. اومدمی بیرون سرما شونبدن از دادن شکل تغییر وقتی. بودن ترسناک اونا-

 قراره کردم فکر من دادنمی لجن بوی. ببرن ونخودش با رو من خواستنمی اونا. کردمی خس

 ...بمیرم

 :گفت و داد قورت سختی به را دهانش آب آستریا

 جوریهمین ابد تا خواینمی که تو بیای خودت به بهتره. دادیم نجاتت ما شد، تموم دیگه آریس-

 ...باشیم قوی باید شد خواهیم روبرو تریترسناک و ترخطرناک چیزای با ما! بمونی

 .داد تکان را سرش و کشید عمیقی نفس آریس

*** 

 بروند، باغ درون به داشتند حق نه هاآن. گذشت هاآن برای کننده خسته بسیار روز نه و بیست

 کنندهکسل بسیار سربازانش و هاندیمه گایا، بانو. بزنند جزیره یدهکده به سری توانستندمی نه

 ندیمه. شدنمی تکراری اصال که جزیره زیبایی و بود دات ندیمه جاآن مثبت ینکته تنها. بودند

 را ایافسانه سانتور دیگر حتی هاآن. کردمی صحبت هاآن با و زدمی سر هاآن به گاهی دات

 کننده خسته قصر این از است قرار کهاین از حالخوش و بودند جاآن که بود آخری روز. ندیدند

 به و شد اتاق وارد نوشیدنی هایلیوان از پر سینی با دات مهندی. گذراندندمی وقت شوند خالص

 :گفت و داد اهورا دست به لیوانی. کرد تعارف هاآن

 .هست* سرخ گل یجوشانده نوشیدنی این بنوشین، هانوشیدنی این از فرزندانم-

 

 

 :سرخ گل*

 این. گیرندمی گالب آن از که است رز گل نوعی نام( Rosa damascena) سرخ گل یا محمدی گل

 .کندمی رشد خوبی به نیز بزرگ شهرهای در و دارد آبیکم مقابل در باالیی مقاومت رز از گونه
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 دستگاه تقویت قلب، تقویت آلزایمر، خوابی،بی افسردگی، درمان شامل: سرخ گل خواص

 اسانس و عطر به مربوط سرخ گل خواص مهمترین. است عمیق زخمهای التیام و بدن اسکلتی

 .باشد می آن

 :گفت و نوشید آن از کمی کنجکاوی با آتنا

 ...هست شطبی خواص منظورم خوبه؟ چی برای. ستمزهخوش خیلی-

 مسافر که شما برای. کنهمی مقاوم هابیماری به نسبت رو شما بدن همچنین و بخشهآرامش-

 .مناسبه هستین

 :گفت و کشید سر را نوشیدنی رئا

 هستی؟ گایا بانو یندیمه تریننزدیک تو-

 .فرزندم بله-

 ست؟کنندهخسته قدراین چرا اون-

 بدی؟ باد به رو سرت خوایمی رئا هیس: سلین

 :گفت و گذاشت سینی در را خالی هایلیوان دات ندیمه

 ...اما بود زمین روی دختر شادترین اون. نبود جوریاین گایا بانو-

 چی؟ اما: آستریا

 بود عجیب خیلی مرد اون. گرفتن آب از رو زیبایی بسیار و جوان مرد روزها از روزی: دات ندیمه

 پا به رنگیسیاه هایچکمه و داشت تن به رنگی سبز هایلباس! بود اومده ایدیگه دنیای از انگار

 جیبش توی عجیبی رنگ سیاه سالح همچنین و داشت هاششانه روی زیبا یستاره دو. بود کرده

 اینجا به چطور دونستنمی اون. گفتمی سخن ایبیگانه زبون به اومد هوش به وقتی. داشت

 بریتانیا دونستنمی کسی اما بریتانیاست، نام به جایی به متعلق گفتمی مدام و اومده

 ...نداره وجود مکانی همچین اصال آخه! کجاست

 :کرد زمزمه بلـ زیر سلین

 ...موازی جهان-

 :داد ادامه دات ندیمه

 معرفی رابرت رو خودش که مرد. شد مرد اون عاشق مدتی از بعد و داد پناه مرد اون به گایا بانو-

 سرزمینش به برگشت برای راهی دنبال بود، عجیب خودش مثل هم اسمش حتی و کرد

 به هاماه. کرد خودش مجذوب پیش از بیش رو گایا و داد نشون گایا عاشق رو خودش. گشتمی
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 دیگه و رفت مرد اون روزی تا کرد، کمک اون به هم ایاگ بانو حتی و گشت حل راه دنبال

 شدت به گایا بانو. نبود جاهیچ اون اما گشت اون دنبال به رو جزیره یهمه بانو. بازنگشت

 رابرت کرد فکر گرفتن آب از رو اهورا وقتی. طورههمین هم حاال تا حتی شد حوصلهبی و افسرده

 .شد غمگین هم باز و ستدیگه کسی اون یدفهم اهورا یچهره دیدن با اما برگشته

 !انگیزغم چه: آتنا 

 ...کرده استفادهسوء بانو از یجورایی اون کرد؟ رهاش چرا مرد اون زیباست، خیلی گایا بانو: فاینس

 :گفت و کشید آهی دات ندیمه

 ماحت نداشت تعلق سرزمین این به اون. بره که داشت حق شاید خب اما کرد استفادهسوء بله-

 .بودن منتظرش شهخانواد

 :گفت لـب زیر و گرفت دات ندیمه از را چشمش فیبی

 !احمق مردهای-

 :گفت و کرد او به چپیچپ نگاه اهورا

 کنی؟می یکی رو مردها یهمه چرا هی-

 :گفت و زد لبخندی دات ندیمه

 چطوره؟ بازوت زخم پسرم آریس-

 :گفت و کشید بازویش به دستی آریس

 .شد بهتر و گذاشت اون روی جدید مرهم یه آتنا. بهتره-

*** 

 میریام ملکه قصر آتالزد؛

 

 :گفت و کوبید میز روی محکم را مشتش میریام ملکه

 شد؟ چی پس سلینوس-

 را هاآن باالخره بود، فرش روی گروه افراد دقیق مکان کردن پیدا مشغول هاساعت که سلینوس

 :گفت و کرد پیدا

 .هستن آبی یجزیره توی اونا ملکه. هستن جااین-

 نه؟ یا رفتن پیش خوب-

 .توننمی اونا که گفتم... ملکه بله-
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 اشیخی موهای به دستی. نشست رنگی ایقهوه صندلی روی بر و کشید راحتی نفس ملکه

 :گفت و کشید

 چطوره؟ سرخ سنگ اون وضعیت-

 :گفت و کشید هایشریش به دستی متفکرانه سلینوس

 !شده زیاد بسیار سرعتش کنممی احساس اما نیست خوبی خبر این من، بانوی-

 ...کن پیدا راهی یه من خدای وای-

 .نداریم دسترسی هاآسمان به که ما من، بانوی نیست راهی-

 نیست؟ زلزله از خبری دیگه چرا شده زیاد سرعتش اگه-

 موجی که هوقت خیلی. کردمی ارسال ما سمت به سنگ اون که بود هاییموج دلیل به زلزله-

 آماده باید. بشه ناکوحشت یلرزهزمین یه باعث و کنه گیرمونغافل ممکنه اما فرستهنمی

 .باشیم

 و کرد تصور را زمین با پیکرغول سنگ آن برخورد یصحنه لحظه یک. کشید آهی میریام

 .داد فشار هم روی را هایشپلک

*** 

 آبی یجزیره

 

. آمدمی بزرگ زیادی نظرش به کرد؛ نگاه بود کرده آماده هانآ برای گایا که بزرگی کشتی به فیبی

 نگاهی و آمد جلو آهسته هایقدم با سانتور. بودند کشتی درون به وسایل انتقال حال در سربازها

 بعد و او به ابتدا تعجب با آتنا. داد او به اسکناس مقداری و رفت آتنا طرف به. انداخت گروه به

 :گفت یفیب. کرد نگاه فیبی به

 چیه؟ برای این-

 :گفت و آمد جلو دیگری قدم سانتور

 باید. فوخائو نام به رسید خواهید سردی بسیار مکان به شما چون میشه؛ تونالزم پول این-

 لباس همین خاطربه شه،نمی سرد خیلی وقتهیچ جزیره این. بخرین گرم لباس دهکده از قبلش

 .بدیم شما به که نداریم گرم

 سرش دادن تکان با تنها خود و بگیرد را هااسکناس که کرد اشاره آتنا به شمانشچ با فیبی

 :گفت بلند صدای با بعد و کرد چک را جا همه. شد کشتی وارد و کرد کوتاهی تشکر
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 ببینه اگه نیومده، دردنخور به اوشن تا کنین خارج کشتی از رو آب جز به هانوشیدنی یهمه-

 .باشه ستمـ دائم وادخمی هست کشتی تو نوشیدنی

. پیوستند هاآن به هم رئا و اوشن بعد کمی و شدند کشتی سوار همه. کردند را کارهمین سربازها

 .آمد در حرکت به کشتی سانتور، و دات ندیمه گایا، بانو از تشکرها و هاخدافظی از بعد

*** 

 دریا و بود درخشان و ستاره از پر آسمان. بود گذشته کشتی حرکت از ساعت دو حدود. بود شب

 مقابل در فیبی. کردندمی شوخی و بحث هم با و بودند شده جمع هم دور همه. بود آرام

 :گفت و زد لبخندی تنها هاشوخی

 .بخون رو دفتر آتنا-

 :کرد خواندن به شروع بعد و رفت جلو ایصفحه چند. کرد باز را آن و آورد بیرون را دفتر آتنا

 چهارگانه هایجنگل راه در احتماال فرزندانم. باشید سالمت که امیدوارم م؛عزیز  دوستان بر درود-

 را بزرگ الف توانیدمی جاآن. هاستاِلف جنگل رسید خواهید آن به که جنگلی اولین هستید؛

 کمک شما به هااورک با مبارزه برای ایشان تا بدهید او به را رنگ اینقره ینامه و کنید مالقات

. دیدار و موفقیت امید به باشد، شما نگهدار هاآسمان خدای. باشید دفتر و هانامه مراقب. کند

 !بدرود

 :گفت لکنت با و بست را دفتر داد، قورت را دهانش آب ترس با آتنا

 هستن؟... هـ واقعی هااورک... مگه... مـ-

 :گفت و کرد محکم را کفشش بند فیبی

 معبد به داشتیم و بود سالم پنج وقتی بار یه دیدم؛ بار دو من ندیدی؟ اورک یه حاال تا مگه-

 فرار اونم و کرد زخمی رو اون کاروان سرباز اما کرد حمله ما به اونا از یکی کردیم،می سفر مقدس

 .کشتن رو اون بعدم و کرد اسیر رو شونیکی ملکه سربازای از یکی پارسال بارم یه. کرد

 ...زشتن خیلی اونا. ستدروازه ارکن هنوز استخوناش دیدم، منم آره: اهورا

 ...کثیفن و چرک و: آستریا

 !خورنمی رو آدما اونا میگن: فاینس

 انداخت، کشتی رنگ سفید سطح روی را دفتر کشید، هینی فاینس حرف شنیدن با آتنا

 :گفت و گذاشت دهانش روی را هایشدست

 !خورن؟می رو ما اونا-
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 ...باشه شایعه ممکنه نه: سلین

 .میمیریم همه بده امید خودت به آره، رهآ: رئا

 .بمیرم خوامنمی من اما: اوشن

 یا زدگی یخ اثر بر مثال. بمیری چجوری که کنی انتخاب تونیمی فقط میمیری، حتما تو ولی: رئا

 از کدومهیچ اگرم. بشی شکار عجیب موجود یه یا اورک یه توسط اینکه یا و خفگی یا گرسنگی

 .اعصابی رو خیلی چون کشه،می رو تو باالخره ما از یکی ،نیفتاد هااتفاق این

 :گفت و کرد پرتاب رئا طرف به را فلزی ظرف نیکس

 .آریمنمی دووم زیاد وگرنه باشیم داشته امید یکم بهتره دیگه، کافیه-

. زد نیکس به لبخندی فاینس. شد ساکت و گفت «ایتلخه حقیقت» بلـ زیر و کشید پوفی رئا

 :گفت و فرستاد رایشب ایبوسـه

 .داری جذبه خیلی برادر-

 تیغ چند کردن آماده حال در که آستریا. داد فاینس تحویل لبخند کمی با همراه اخمی نیکس

 :گفت و افتاد سلین زیبای انگشتر به چشمش بود، کشنده و کننده فلج

 آوردی؟ کجا از رو انگشتر اون سلین-

 :گفت و کشید درخشید،می و بود آن روی رنگ آبی سنگی که اشنقره انگشتر به دستی سلین

 وقتی تا داشتم نگه خودم پیش رو اون. کردم پیدا رودخونه توی رو سنگ این بودم بچه وقتی-

 .کردم دستم و بذارنش حلقه یه روی دادم و شدم بزرگ

 !بیرون میده نور انگار قشنگه، خیلی: فاینس

 :گفت و زد زیبایی لبخند سلین

. رفتم دیگه جای یه به سنگ این با انگار افتاد؛ برام خاص اتفاق یه بودم ساله هفده وقتی-

 ...بود دیگه جای یه دونممی اما کجا دونمنمی

 چی؟ یعنی: فیبی

 :گفت و شد خیره اینقطه به سلین

 تا دو تو زمان، یه توی که بودم مطمئن من. نشدم متوجه خودمم چون بدم؛ توضیح تونمنمی-

 !رفتم چطور نفهمیدم حتی بودم کجا که نمیاد یادم وقتهیچ اما بودم، مکان

 :پرسید و کند جلب را توجهش تا داد تکان سلین چشمان جلوی را دستش نیکس

 انگشتره؟ کار که فهمیدی کجا از-
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 :داد جواب و کرد نگاه نیکس به سلین

 افراد پیش رو من و شدم مریض من کردمی فکر مادربزرگم. گشتم علتش دنبال خیلی من-

 مرد اون گرد،دوره یه پیش رفتیم اینکه تا. ندادن درستی جواب کدومهیچ اما برد مختلفی

 این سنگ این خاطربه که گفت اون رفت مادربزرگم وقتی. کنه صحبت تنها من با تا خواست

 .فضاست سنگِ  سنگ، این چون افتاده برات اتفاق

 :گفت و انداخت انگشتر به دقیقی نگاه اهورا

 چیه؟ دیگه فضا سنگ-

 دونین؟نمی اونا به راجع ابدیته، هایسنگ جزو: سلین

 :گفت و برد باال را دستش آستریا. دادند تکان سر منفی جواب ینشانه به همه

 ...باوره غیرقابل و انگیزشگفت خوندم بهشون راجع کمی. دونممی من-

 :گفت و کشید عمیقی نفس سلین

 !طورههمین-

 :گفت و شد خیره سلین هایچشم در کاویکنج با فاینس

 هستن؟ چی اونا بگو خب-

 از یکی منه، پیش که سنگی این کردمنمی فکر اما خوندممی اونا به راجع بچگی از من: سلین

 مکان تا چند توی زمانهم میشه اون با که سنگی فضاست؛ سنگ این! باشه ابدیت هایسنگ

 خیلی و بدیم انتقال دیگه یگوشه به گوشه یه از رو چیزی هر تونیممی. باشیم داشته حضور

 ...دیگه کارای

 :گفت بود شده گرد تعجب از چشمانش که فیبی

 به که پیکریغول سنگ اون اصال یا بشیم منتقل مقصدمون به انگشتر این با بیا پس خب-

 ...چیزی همچین یه... یــا... بدیم انتقال دیگه جای یه به رو میاد مونطرف

 روبروی و کشید بیرون انگشتش از را انگشتر سلین. کردند تایید را فیبی حرف هیجان با همه

 :گفت و گرفت بقیه

 تالش بارها کردم رو تجربه اون بار یه اینکه از بعد من هاست؟راحتی همین به کنینمی فکر-

 کسی هر. نستدونمی هم گرددوره اون حتی! چطور نفهمیدم اما بندازمش کار به دوباره تا کردم

 ...کنه پیدا دست هاسنگ این قدرت به تونهنمی

 کنن؟می کار این مثل هم اونا کجاست؟ هاسنگ بقیه: آریس
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 :داد جواب و کرد دستش در دوباره را انگشتر سلین

 یسیاره یه با دیگه زمین یه توی شایدم. غار یه توی یا اقیانوس یه ته شاید دونه،نمی کسی-

 ...دیگه

 چیه؟ دیگه ارهسی: رئا

 .میگن میاد مونطرف به داره که سنگی اون و زمین همین مثل دیگه هایمکان به سیاره: آستریا

 !درسته: سلین

 :گفت مشتاقانه فاینس

 کنن؟می چکار هاسنگ بقیه خب-

. دارن هم حافظه و احساس حتی و مندنقدرت اونا. هستن تاشش ابدیت هایسنگ: سلین

 یآینده در میگن. دارن رنگ یه کدوم هر که قدرت؛ و زمان ذهن، واقعیت، روح، فضا، هایسنگ

 !میفته اتفاق هاسنگ این خاطربه بزرگ جنگ یه دور خیلی

 دارن؟ کاربردی چه اینا از کدوم هر: اوشن

 رو ارواح تونهمی و کنه کنترل رو هاروح تونهمی روح سنگ. گفتم که رو فضا سنگ خب: سلین

 که رو چیزی هر اون صاحب منده،قدرت خیلی اون واقعیت؛ سنگ. کنه یزندان خودش توی

 اون با. باشه جهان در طبیعی یا فیزیکی قوانین خالف اگه حتی. میشه همون بیفته، اتفاق بخواد

 داشته وجود امروز تا که قدرتی و انرژی تمام قدرت؛ سنگ. ساخت هم* مجازی واقعیت یه میشه

 هم رو هاانرژی کنترل قدرت سنگ، این. میده صاحبش به رو اشتد خواهد وجود آینده در یا

 از تونهمی. بده ارتقا نهایتبی حد تا رو شذهنی قوای تونهمی اون صاحب ذهن؛ سنگ. داره

 رویاهای و هاخواب وارد کنه، کنترل ذهنش با رو اشیا بسازه، جدید هوش و ذهن یک هیچ،

 .بگیره خودش اختیار تحت رو بقیه نذه و بده تغییر رو اونا و بشه دیگران

 :گفت و زد سوتی آریس

 .خوامشمی من عالیه سنگ این لعنتی هی-

 .کنی اذیت رو مردم باهاش تا آره: فیبی

 :داد ادامه و خندید سلین

. میده رو آینده و حال گذشته، بر کامل تسلط قدرت صاحبش به سنگ این زمان؛ سنگ و-

 از تصاویری همچنین و گوناگون هایاحتمال با آینده از تصاویری تونهمی زمان سنگ صاحب
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 و کنه سفر زمان تو تونهمی. کنه کندتر یا ترسریع رو زمان گذر جریان تونهمی. ببینه رو گذشته

 .*بده تغییر رو تاریخ احتمالی، هایپارادوکس بابت نگرانی هیچ بدون

 

 

 بهش راجع دارید دوست که صورتی در. هست سخت خط چند در مجازی واقعیت توضیح*

 .کنید سرچ گوگل در را( مجازی واقعیت) باشید، داشته اطالعات

 

 .سوری محمد از مارولی نهایتبی نوع از گوهرشناسی یمقاله از ابدیت؛ هایسنگ: منبع*

 کیه؟ هاسنگ این اصلی صاحب دونیمی تو: آستریا

 !اومدن کجا از دونمنمی حتی دونم،نمی نه: سلین

 میشه؟ چی بشن جمع هم کنار هاسنگ این یهمه اگه: ریاآست

 :گفت و کشید آهی سلین

 حتی نه و بد هایآدم نه بیفته، کسی دست هاسنگ این که نخواد هاآسمان خدای امیدوارم-

 ...خیلی بده خیلی این. نهایتهبی و ابدی گفت میشه هم، کنار اونا قدرت چون خوب؛ هایآدم

 :پرسید بعد و کرد فکر کمی داد،می گوش بقیه هایحرف به و بود ساکت دتم این تمام که آتنا

 میشن؟ نابود هم هاسنگ بشه، نابود چیهمه و بدیم نجات رو زمین نتونیم ما اگه ببینم-

 نابودی از بعد باشن، ما زمین تو واقعا اونا یهمه اگه. نمیشن نابود جوریاین اونا اصال، نه: سلین

 کسی یه توسط دوباره تا میشن معلق فضا توی دیگه، سال هزارن چه بیفته اقاتف االن چه که

 دیگه هایسنگ و باشه زمین تو منه دست که فضا سنگ فقط شاید دونهنمی کسی. بشن پیدا

 .باشن شونصاحبین دست دیگه، دنیاهای تو

 :گفت و داد بیرون فوتی با را نفسش برد، باال تفاوتبی را هایشچشم فیبی

 ...بخوام میرم من! کرد درک رو چیزا این نمیشه اصال. کشید سوت مغزم خآ-

 از مدام و کردند بحث هاسنگ یدرباره صبح نزدیک تا بقیه رفت، خواب به فیبی کهآن از بعد

 .پرسیدند سوال آستریا و سلین

*** 

 :گفت و کشید دراز سلین کنار آستریا

 .ببری خودت با منم بکنی کارایی یه گسن اون با خواستی روز یه اگه بده قول هی-
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 ...نبره دور جای یه رو من یهویی روز یه اگه البته میدم، قول باشه-

 .رفت خواب به و کشید باال خودش روی را پتو کمی آستریا. خندیدند دو هر

*** 

 !خوابینمی چقدر شین بلند تنبال، شین بلند-

 به محکمی لگد. کردمی بیدار خواب از را هانآ شین، بلند فریاد با و زدمی لگد همه به نیکس

 :گفت و زد اوشن

 نیستم؟ شماها با مگه-

 به خشم با و بودند ایستاده سرشان باالی فیبی و نیکس. شدند بیدار خواب از غرغرکنان همه

 :گفت و داد بدنش به قوسی و کش فاینس. کردندمی نگاه هاآن

 رسیدیم؟ مگه خبره؟ چه-

 :گفت و کشید پوفی زد، پوزخندی فیبی

 بلند باید میشه ظهر داره. داشته نگه بیدار صبح تا هاشداستان با رو شما که سلینه تقصیر-

 ...شین

 نیکس. بردند کشتی زیرزمینی اتاقک به و کرده جمع را شانخواب وسایل و برخاستند جا از همه

 یبدنه رنگهم که ،رنگ سفید سکان و کرد باز را کشتی رنگ خاکستری هایبادبان از یکی

 اوشن. شدند کار به مشغول اندکی یصبحانه خوردن از بعد گروه،. گرفت دست به را بود کشتی

 را اوشن پای تا سر آریس. کرد چیزی گفتن به سعی کنان مِنمِن و ایستاد آریس و نیکس کنار

 :گفت و کرد برانداز

 !شدی زشت چقدر-

 و سپرد آریس به را سکان نیکس. زد لبخندی و شیدک هایشریش به دستی و نداد جوابی اوشن

 :گفت

 !شـاهزاده؟ خوایمی چیزی-

 کشید عمیقی نفس. ایستاد ترمحکم و داد قورت را دهانش آب اوشن. گفت طعنه با را شاهزاده

 :گفت و

 بدی؟ یاد شمشیرزنی بهم میشه-

 :گفت و گرفت آریس جلوی را دستش نیکس. خندید بلند آریس

 ...شوخفه-
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 :گفت و کشید خودش طرف را او و گرفت را اوشن ییقه بعد و

 ...قاتلی یه تو ندارم، کاری هااحمق با من-

 :گفت و گذاشت نیکس دست ساعد روی را دستش اوشن

 !کردم چیکار نفهمیدم لحظه یه کن باور متاسفم-

 به را شدست نیکس. کرد برخورد کشتی کف به محکم اوشن. کرد پرتاب زمین روی را او نیکس

 :گفت و کرد دراز طرفش

 ...کن پیدا شمشیر یه-

 :داد جواب و شد بلند جا از و گرفت را نیکس دست اوشن

 !متشکرم-

 :زد فریاد کشتی طرفآن از فیبی

 اومده؟ پیش مشکلی خبره؟ چه جااون پسرا هی-

 .بود مردونه بحث یه هیچی: نیکس

 ترسیده حتی. داشت زیادی استرس. کرد پیدا متوسط اینقره شمشیر یک وسایل بین از اوشن

 با. شود بقیه یخنده باعث که بیفتد برایش اتفاقی کهاین از هم و شود زخمی کهاین از هم بود؛

 کنار را غرورش و کند رفتار خوب است بهتر کرد فکر خود با. رفت نیکس طرف به آهسته هایقدم

 :تگف و کرد خطاب استاد را نیکس علت همین به بگذارد،

 ...استاد مآماده-

 :گفت و کشید بیرون غالف از را شمشیرش نیکس

 چوبی شمشیر اینجا اما میشه استفاده چوبی شمشیرهای از شمشیرزنی آموزش برای معموال-

 فهمیدی؟ خودته با جونت مسئولیت چون کنی جمع رو حواست خوب بهتره پس نداریم؛

 حمله اوشن به شمشیر با حرفی هیچ بدون نیکس. کشید عمیقی نفس و کرد تایید سر با اوشن

 و زد زانو. داد نشان العملعکس سریع اوشن. بزند ضربه اوشن یینهسـ وسط به خواست و کرد

 زیادی صدای و شدت با شمشیر. کرد سپر نیکس یضربه برابر در افقی صورت به را شمشیرش

 نفس کرد، نگاه شمشیر دو هر به شده گرد هایچشم با اوشن. کرد برخورد اوشن شمشیر به

 :گفت و زد نفس

 کنی؟می غلطی چه-

 :گفت و رفت عقب نیکس
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 .هستی سریع دادن نشون العملعکس توی خوبه-

 :گفت و گذاشت قلبش روی را دستش و شد بلند جا از اوشن

 نبودم؟ سریع اگه و-

 :گفت و زد لبخندی فاینس

 ...شاهزاده مردیمی فقط شد،نمی هیچی-

 :گفت بود ترسیده شدت به که اوشن

 نمیگی؟ خواهرت به چیزی یه نیکس-

 اوشن یچهره. بگیرد را اشخنده جلوی توانستنمی. داد تکان را سرش و زد پوزخندی نیکس

 :گفت و زد فاینس بازوی به آرامی یضربه شمشیرش با. بود دیدنی شدیدا  

 ایحرفه شمشیرزن من که نیدومی بذار، کنار رو ترس هم تو اوشن... فاینس بذار مونراحت-

 .بزنی آسیب خودت به خودت ممکنه بترسی اگه اما افتهنمی برات اتفاقی هستم،

 باال را شمشیرش اوشن. شد دور هاآن از و نشاند باریکش هایلـب روی زیبایی لبخند فاینس

 برای شمشیرزنی هایفن مورد در و کرد دادن توضیح به شروع نیکس. شد آماده دوباره و گرفت

 :گفت و نشست دخترها کنار فاینس. کرد صحبت اوشن

 .داد خودش به تکونی یه باالخره شاهزاده خوبه-

 :گفت و سایید هم به فاینس صورت جلوی کردن تیز برای را خنجر دو فیبی

 :گفت و کرد بقیه به نگاهی آستریا

 .نزنین حرف بقیه سر پشت لطفا دخترا-

 :گفت و نشاند باریکش و ایقهوه ابروهای بر نمایشی اخمی فاینس

 .بزنیم حرف اون سر پشت نداره اشکالی اما-

 :گفت آرام صدای با آتنا

 .نیست بدی آدم ذاتا   شاهزاده هابچه-

 :گفت و برد باال را ابروهایش زد، پوزخندی فیبی

 ...همین کشت رو ادن فقط ی،میگ راست واقعا آره-

 :گفت و کشید آهی آتنا

. داره مهربونی قلب خیلی اون نکنین نگاه ظاهرش به. کرد رو کاراین چرا دونمنمی واقعا. درسته-

 !کنمنمی درک واقعا گرفت، رو تصمیم این ناگهانی که افتاد قلبش برای اتفاقی چه لحظه اون
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 .داد نجات رو کشتی اون که نره یادتون شده، عوض کمی اون کنممی فکر: آستریا

 .کرد پرت پیکرغول طوفان یه داخل رو بیچاره ادن اون که نره یادت هم تو و: فاینس

 :گفت و داد تکان را دستش سلین

 .بزنیم حرف خوب چیزای از بیاین. دیگه بسه خب خیلی-

 :گفت مشتاقانه و زد لبخندی فاینس

 ...ابدیت هایسنگ مورد در مثال آره-

 :گفت وارشیطنت هایچشم با و کشید آرام را فاینس گیس فیبی

 بحث ببرم خنجر با رو موهات چطور خواب تو شب اینکه مورد در وگرنه فاینس، شیخفه بهتره-

 .زنهنمی حرف مزخرفات این به راجع جااین کسی دیگه. کنیممی

 :گفت و کشید اشطالیی-ایقهوه گیس به دستی زدهوحشت فاینس

 ...ببخشید باشه باشه-

 فاینس. کند تماشا را هاآن تمرین تا ایستاد؛ اوشن و نیکس کنار و شد بلند هادختر کنار از فیبی

 :گفت و شد مطمئن نیست هاآن به حواسش دیگر فیبی کهاین از

 ...بگو حاال خب اخالقه، بد خیلی-

 :گفت و کرد نوازش و گرفت را سلین موهای از ایدسته آتنا. زد نماییدندان لبخند سلین

 گرفتی؟ یاد رو چیزا این کجا از دونیم،نمی ما که دونیمی چیزای یه! عجیبی خیلی تو سلین-

 مطالعه بچگی از من خب. طبابت مثل نیستم؛ بلد من که دونیمی چیزایی یه هم تو خب: سلین

 ما. گرفتممی یاد چیزا لیخی اونا از من که بودن زیادی عالم هایآدم ما یطایفه توی. کردممی

 چیز سری یه اما خوندم زیادی هایکتاب من. دیدیممی زیادی چیزای و کردیممی سفر همیشه

 !بوده مغزم توی اول از انگار میاد ذهنم به فقط گرفتم، یاد کجا از دونمنمی خودمم که هست

 :گفت و دکر  اشاره سلین انگشتر به هایشچشم با برد، باال را ابروهایش آستریا

 .بشه انگشتر به مربوط شاید-

 :گفت و کرد انگشترش به عمیقی نگاه سلین

 دونمنمی اما بودم ایدیگه جای طوالنی مدت کنممی احساس گاهی دخترا؛ دونینمی... شاید-

. شنومنمی رو صداش اما میگه رو اسمم صدایی یه شخصی، یه کنممی احساس گاهی! کجا و کی

 ...کنممی فکر گاهی

 :گفت و گرفت سلین صورت جلوی را دستش دو هر کف فاینس
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 .ارتباطی در روح یه با کنهمی فکر آدم دیگه، کافیه هی-

 آتنا. خنده زیر زدند و کردند نگاه دیگرهم به بعد و فاینس به بعد سلین، به تعجب با ابتدا همه

 :گفت و زد فاینس کتف به آرامی مشت

 ...ایدیوونه تو-

 :گفت و نشست زمین روی انزننفس اوشن

 .شدم خسته کنیم استراحت یکم-

 کنارش و داد اوشن به هم کمی و خورد آب کمی خودش. کند تازه نفس کمی داد اجازه نیکس

 :پرسید و زد اوشن پای ساق به لگدی ایستاد، هاآن سر باالی فیبی. نشست

 .رسوندی کشتی به رو خودت چطور نگفتی-

 :گفت و گذاشت نزمی روی را آب ظرف اوشن

 ...کردین ول رو من کهاین از بعد خب-

 :کرد تصحیح را حرفش و شد روبرو فیبی و نیکس خشمگین نگاه با

 یه. اومدم هوش به بعد ساعت چند کردین، تنبیهم شما و کردم رو کار اون کهاین از بعد... یعنی-

 من. آوردمی چیزایی یه قصر برای همیشه. آتالزد اهالی از بود مرد یه دیدم؛ سرم باالی رو مسافر

 برسونه رو من گفتم و شدم پشیمون اما آتالزد برگردم خواستم اولش. برد خودش با و شناخت رو

 ...بگیره رو دستمزدش مادرم از بعد و اکیانوس ساحل به

 برنگشتی؟ چرا: نیکس

 .کشتمی رو من مادرم چون: اوشن

 :درآورد را ادایش کجی ندها با و کشید را اوشن موهای پشت از فاینس

 ...کشتمی رو من مادرم چون-

 :گفت و کشید بیرون فاینس دستان از را اشتیره ایقهوه بلند موهای اوشن

 .فاینس کن بس اه-

 :گفت و کرد فاینس به چپیچپ نگاه نیکس

 گرفتی؟ یاد آریس از رو کارا این. بودی آزاربی خیلی قبال فاینس-

 :زد داد آریس

 آورد؟ رو من اسم کسی-

 :گفت و برخاست جا از و کشید پوفی نیکس
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 .شو بلند دیگه اوشن کردی استراحت خب-

 دوم فصل پایان

 جنگل اعماق در: سوم فصل

 دورتر کمی که شد دیده ساحل دور از باالخره صدا، و سر بی و آرام دریای در سفر روز پنج از پس

 اشآبی هایچشم بانسایه را دستش که رااهو. کردمی خودنمایی جنگل سبز درختان جاآن از

 :زد فریاد بود، کرده

 ...رسیدیم* هاالف جنگل به کنم فکر. خشکی-

 :گفت و آمد جلو و شد بلند جا از آستریا

 .جاییماون دیگه ساعتیک تا کنین جور و جمع. رسیدیم جنگل به آره-

 ایوسیله و برداشت را خودش مخصوص سالح کس هر. شدند وسایل کردن جمع مشغول همه

 :زد فریاد و گذاشت دوشش روی را اشکوله فیبی. گذاشت ایکوله در را داشت نیاز که

 همه... باش داشته آماده تیغ تا چند آستی... دیگه بجنب کنی؟می چیکار اوشن... هانامه آتنا-

 .بدیم ویلتح باید رو کشتی بندازین، رو لنگر رسیدیم هابچه... باشین داشته تدافعی حالت

. نهادند قدم رنگ اینقره هایشن روی و شدند پیاده همه. کرد توقف کشتی و شد انداخته لنگر

 به احتیاط با. شدمی دیده رنگی سبز و بلند هاینخل جلوتر قدم چند. بود آرام و ساکت جاهمه

 جنگل. دشدن هااِلف جنگل وارد تا رفتند قدمی چند. شدند جنگل وارد و رفتند درختان طرف

 رسید؛می گوش به مختلفی پرندگان صدای! رنگارنگ هایگل و سرسبز درختان با بود، زیبایی

. دادمی بیرون و کرده تقلید را مختلفی صداهای که مقلدی مرغ و کوبیدمی درخت به که دارکوبی

 آن کنار زیبایی* شاختک اسب که شد نمایان کوچکی یدریاچه هادرخت پشت از جلوتر کمی

 داشت وجود اسب پیشانی روی که طالیی شاخ به نگاهی سلین. نوشیدمی آب و بود ایستاده

 :گفت و انداخت

 !زیباست چقدر-

 را او رنگ برفی بدن آتنا و کشید اسب رنگ اینقره یال به دستی سلین. رفتند جلو سلین و آتنا

 را اشسم و انداخت هاآن به نگاهی اشمشکی بسیار و درشت هایچشم با شاختک. کرد نوازش

 اثابت هاآن کناری درخت به درست تیری که بودند شاختک زیبایی محو همه. برد فرو آب در آرام

 به تند تند. نبود کسی کردند، نگاه خوب را جا همه. شدند دفاع آماده و گیرغافل هاآن. کرد

 .شد ظاهر کمانش و تیر با زیبایی زن لحظاتی از پس. کنند پیدا را تیرانداز تا کردندمی نگاه اطراف
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 قامت بلند موجوداتی هاالف. است ژرمنی فولکور هایافسانه از خیالی موجودی نام( : Elf) اِلف*

 .هستند میرا ولی دارند طوالنی عمری که اند شده تمثیل ظریف پوستی با اندام الغر و

 .است سر روی خشا یک با اسب شکل به ای افسانه موجودی شاختک: شاختک اسب*

 :زد فریاد فیبی. کرد آماده را کمانش فاینس. رفتند عقب همه

 شدی؟ ظاهر کجا از هستی؟ کی تو-

 :گفت و کرد فیبی طرف به را سبزش هایچشم جوان زن

 !شدین هاالف جنگل حریم وارد شما بپرسم، شما از باید من رو این-

 .ببینیم رو بزرگ الف باید ما-

 آفتاب نور زیر که داشت سفیدی بسیار پوست. شد مشخص بهتر اشهچهر  و آمد جلوتر زن

 و زد کنار را فاینس کمان. بودند خورشید خودِ  از هاییشاخه انگار اشطالیی موهای و درخشیدمی

 :گفت

 اومدین؟ آتالزد از-

 هستی؟ بزرگ الف تو دونی؟می کجا از اما بله-

 طوسی جنگی لباس او مانند که دیگر ایزیب و جوان زن چند سرش پشت از. زد لبخندی زن

 :گفت زن. شدند ظاهر شانرنگ سفید هایاسب با داشتند تن به رنگی

 خونممی رو افکارت من. جنگل محافظ جویجنگ زنان هستیم* هاوالکیری ما نیستم؛ الف من-

 .کنیمی سفر چی برای و اومدی کجا از هستی، کی دونممی و

 :گفت و کرد نگاه زن به عبوس ایچهره با فیبی

 ...جوجنگ محافظِ  بزرگ، الف پیش ببر رو ما و نخون رو من فکر دیگه خب خیلی-

 :گفت و کرد برانداز را فیبی زن

 از سر که نرین اشتباهی باشین مواظب فقط کنین پیدا رو راه تونینمی. گیرمنمی دستور تو از-

 !آتالزد هایقهرمان میارین، در وحشی هایاورک جنگل

 نگاه فیبی به همه. شدند مخفی دوباره هاآن و خودش دیگر زنان به ایاشاره با و گفت را این

 :گفت و کشید پوفی اوشن. کشیدند آهی و کردند

ِ  میگن من به بعد-  .خودخواه مغرور



                 
 

 

 Fatemeh.M| !دوباره مرگ: بقا رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

107 

 

 راه وارد و کردند عبور درختان میان از دوباره. افتاد راه به بقیه از جلوتر و کرد اوشن به اخمی فیبی

 پس و بود طوالنی راه. رفتند مستقیم را راه. شدند بود سرسبز درختان از پر طرفش دو که خاکی

 آن روی رنگی سیاه سنگی پل. رسیدند سریع جریان با ایخانهرود به غروب نزدیک ساعت یک از

 نبود حفاظی هیچ پل طرف دو. گذاشتند قدم پل روی و کرده عبور کوچکی یدروازه از. داشت قرار

 تا که بود رویید هاییپیچک سرشان باالی. نهادندمی قدم آن روی زیادی احتیاط با افراد و

 آن از رنگی زرد نور که ایدروازه وارد و رسیدند پل پایان به. بودند ساخته را سقفی بعدی یدروازه

 به بزس گیاهان از پوشیده که شدند رنگی سیاه و تاریک ساکت، مکان وارد. شدند زدمی بیرون

 پیش را هاالف بزرگ قصر نهایت در و گذشتند مکان آن از دقایقی از بعد. بود شده متصل هم

 .دیدند رویشان

 

 هاجنگ در که نادیدنی هستند زیبایی و جوان زنان اساندیناوی اساطیر در( valkyrja) والکیری*

 .پردازندمی نبرد به

 

 صورت به هاآب آن دیوار و درب از که بلند هایگلدسته با بود، رنگی طالیی بزرگ بسیار قصر

 رفتند جلو همه. داشت قرار عظیم ایدریاچه قصر دور تا دور و ریختمی بیرون کوچک هایآبشار

. رفتند باال داریشیب راه از و کرده عبور باریکی پل از. گذشتند زیبایی مانند حوض یفلکه از و

 و انداخت داشت وجود قصر درب باالی که بزرگی و زیبا بسیار طالیی یمجسمه به نگاهی رئا

 :گفت

 !ترهبزرگ هم میریام ملکه قصر از جااین-

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی آتنا

 ...زیباتره و-

 در پشت کسی شد؛ باز در. زد قصر آهنین درب به آرام ایضربه اشاشاره انگشت پشت با اهورا

 مشاهده را در سه سپس کردند؛ عبور گرمی و باریک رویاهر  از و شدند وارد احتیاط با همه. نبود

 کاخ روشن و بزرگ بسیار یمحوطه با ورود محض به. شدند وارد و کرده باز را وسط درب. کردند

 بود شده پهن رنگی اینقره تخت تا ورودی درب از که رنگی اینقره فرش روی. شدند روبرو الف

 و شنیدند سر پشت از را کسی هایقدم صدای. بود الیخ تخت و نبود جاآن کسی. نهادند پای
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 کرده قالب هم به پشتش را هایشدست جدیت با که بود الف یک گویا. برگشتند عقب به همگی

 :گفت و انداخت شانهمه به گذرا نگاهی. بود

-Le Suilon 

 :گفت سخنی دوباره و رفت تختش طرف به الف. کردند نگاه او به گیجی با همه

-mae govannen 

 حاال انداخت الف هایچشم به نگاهی آستریا. شدندنمی متوجه را او زبان. دادنمی جوابی کسی

 اینقره هایچشم او. باشد عجیب هایشچشم رنگ که بود شده پیدا او مثل هم دیگر نفر یک

 که الف لَخت و بلند بسیار موهای به نگاهی. کرد مقایسه خودش بنفش هایچشم با را الف

 او تیز نوک هایگوش فاینس. بود سفیدتر هم موهایش از حتی الف پوست. کرد بود رنگ سفید

 :گفت آتنا به آرام و دید بود زده بیرون موهایش میان از که را

 !هاشه؟گوش اون-

 چیزی عجیب زبان به هم باز بود منتظر و بود زده زل الف باریک هایبلـ به تعجب با اهورا

 کار بزرگ الف با که بفهماند الف آن به اشمسخره هایاشاره با کرد سعی و فتر  جلو رئا. بگوید

 .دارند

 یک ادای و داد نشان را سفیدریش و بلند قد آدم یک دست با سپس کرد اشاره الف خودِ  به رئا

 :گفت آرام نیکس. خندید بلند صدای با الف. درآورد را دست به عصا پیرمرد

 .خندهمی تو به داره کنی؟می چیکار احمق رئای-

 .رفت عقب و برداشت کارهایش از دست رئا

 

 :الفی زبان*

Le suilon  =شما بر درود 

Mae govannen  =آمدید خوش 

 و آمد جلو کمی. دهد صدا کمی رنگش اینقره آهنین لباس شد باعث و شد بلند جا از الف

 :گفت

 .هستم بزرگ الف من-

 :گفت اهورا به بود کرده تعجب که رئا فهمد؟می را ما زبان وا پرسیدندمی هم از کنانپچپچ همه

 ...سالشه نود هشتاد کردم فکر من سالشه سی نهایتا بزرگه؟ الف اون-
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 :گفت و شنید را رئا وارزمزمه صدای الف

 !شدم ساله سه و چهارصد دیروز من من، دوست نه! سال؟ سی فقط-

 :گفت وارزمزمه دوباره بود، کرده تعجب که درحالی رئا

 !تیزه هاشگوش چقدر... و چهارصد-

 :گفت بود شنیده را حرفش هم باز که الف

 پادشاهی به که هست سالی پنجاه اما هستم جوان الف یک من. تیزه بسیار ما هایگوش بله-

 خب داره سال هشتصد ما الف ترینمسن. میگن بزرگ الف من به علت همین به رسیدم؛ هاالف

 .داریم فرق هاانسان شما با ما

 عقب و کرد تقدیم بزرگ الف به احترام با را سبز ینامه آتنا. داد ایاشاره آتنا به چشم با فیبی

 :خواند بلند و کرد باز را نامه و انداخت آتنا به نگاهی الف. رفت

 ...هیپولیـ ملکه عزیزم خواهر بر درود-

 :گفت و کشید هینی آتنا

- ِ  ...دهش اشتباه خواممی معذرت... ا

 را اینقره ینامه و گرفت را سبز نامه رفت، جلو آتنا. کرد آتنا به چپیچپ نگاه و کشید پوفی فیبی

 .کرد نگاه دوستانش به ساریشرم با و رفت عقب و داد بزرگ الف به

 :خواند و کرد باز را نامه الف

 احتماال  . خواهممی عذر ستمفر می تو نزد را ایناخوانده میهمانان کهاین از. بزرگ الف لُنلُِسی-

 به من ماهر سربازان! ایدشده دهد رخ آینده سال دو حدود است قرار که ایحادثه متوجه تاکنون

 هااورک با جنگ در کنممی خواهش شما از. کنند عبور جنگل چهار از است قرار نجات راه دنبال

 !بدرود. گذارمسپاس شما لطف از پیشاپیش کرد، خواهم جبران حتما. کنید یاری را هاآن

 آتالزد از میریام ملکه

 :گفت و کشید عمیقی نفس الف

 به که قراره سربازانم همراه به آینده ماه یک تا من. کمه بسیار هااورک با جنگ برای شما تعداد-

 مرگ باعث که هاییسم تونممی اما. بذارم شما اختیار در سرباز تونمنمی من و بریم جنگ

 منتظر آیا. کشید خواهد طول ایهفته دو حدود این و کنم آماده شما برای رو همیش هااورک

 مونین؟می
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. برد باال منفی جواب ینشانه به را ابرویش الف چشم از دور و انداخت فیبی به نگاهی نیکس

 :گفت فیبی

 نمیشن؟ کشته هاسم بدون-

 :گفت و کشید بود، وهایشم دور و پیشانی روی که شکلش زنجیر اینقره تاج به دستی الف

 زهر این اگه اما بشن؛ کشته تا بشه قطع سرشون باید و میشن ضعیف هاسالح هایضربه با اونا-

 .میرنمی زودتر بشه شونبدن وارد

 !کشت رو شونیکی ملکه سربازای اما: فیبی

 بود؟ نشده قطع سرش آیا: الف

 :گفت و کرد مکثی فیبی

 .بود شده قطع بله-

 :گفت و شد بلند جا از الف

 فاصله این تو. ببره هامهمان ساختمان به رو شما تا فرستممی رو کسی بعد کمی. میرم اتاقم به-

 !بخیر تانشب. کنین مشورت

 :گفت و کرد اخمی نیکس. رفت بیرون کاخ از الف

 بجنگیم؟ اونا با خالی دست چطور ما بده، بهمون سرباز قراره کردممی فکر من-

 .خورنمی رو ما اونا: رئا

 :گفت و گذاشت اشبینی روی را دستش فاینس

 .میمیریم و شیممی خفه گندشون بوی از نخورن اگرم-

 .نیست شوخی وقت فاینس: نیکس

 .دارن ناکیوحشت بوی میگن! کنهنمی شوخی اون اما: آستریا

 هنوز. میشه دیر کنیم صبر هفته دو تونیمنمی ما تازه نفهمن، زبون ان،گنده وحشین، اونا: فیبی

 .داریم مقصد تا راه خیلی

 .کن فکر مقصد به بعد مونیمی زنده ببین اول تو: رئا

 بمونیم؟ زهر منتظر گنمی کیا کنیممی گیری رای میگن؟ چی بقیه... رئا شوخفه: اهورا

 :گفت اهورا. بردند باال را شاندست آتنا و آریس فاینس، اوشن، آستریا، سلین، رئا،

 .بشه آماده زهر تا منتظر مونیممی پس بیشترن اونا خب خیلی-
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 بود بزرگ الف به شبیه بسیار که اندامی ریز جوانِ  دختر بعد کمی. پذیرفتند ناچار نیکس و فیبی

 اتاقی طرف به هاآن. بروند او همراه تا خواست هاآن از روییخوش با کردن سالم از پس و شد وارد

 :گفت و کرد اتاق در به ایاشاره الف. کردند توقف در دم و رفتند

 خیلی جااین روزها کنین استراحت خوب. هست بخواین که چیزی هر. جاستاین شما اتاق-

 .بگیرم جواب ازتون گفت پدرم ضمن در. میشه صدا و سر پر و شلوغ

 :گفت و زد دختر به مصنوعی لبخند فیبی

 .لطفا کنین آماده رو زهر-

 .بخیرشب بله-

. شدند زیبایی و گرم اتاق وارد همگی. کرد باز را اتاق رنگ سفید درب سلین. شد دور هاآن از و 

 با فراوان هایتخت و بودند کرده نورانی را جاآن رنگی سفید هایگوی. بود روشنی بسیار اتاق

 تزیین رنگی صورتی هایگل یوسیله به دیوار و در. داشت وجود جاآن رنگ سفید بالش و ملحفه

 آریس. داشت وجود نوشیدنی و میوه کمی شکلی ایدایره میز روی. دادمی عطر بوی و بود شده

 بود هاساعت که نیکس. انداخت تخت یک روی محکم را خودش و برداشت سبزی سیب

 سر نفس یک را رنگش اینقره مایعِ  و برداشت را نوشیدنی تنگ کرد،می تشنگی احساس

 .کشید

 :گفت و ختاندا خالی تنگ به نگاهی اهورا

 هستن؟ تشنه هم بقیه نمیگی-

 تکان طرفین به بار چند را سرش بعد و کشید سرش به دستی کرد، گیجی احساس که نیکس

 :گفت و زد پلک بار چند و شد خمار اشآبی هایچشم. داد

 ...میشه بد داره حالم-

 :گفت و گرفت را برادرش دست فاینس

 شده؟ چی برادر-

 کشید بیرون فاینس دست از را دستش نوشید،می را مایع آن یهمه دنبای بود فهمیده که نیکس

 تختی روی تفاوتبی فیبی. رفت بیرون اتاق از دهد انجام ایمسخره کار  حالت در کهاین از قبل و

 بلند را خالی تنگ اوشن. رفت خواب به کرد، بقیه نثار «شینیخفه» کهاین از بعد و کشید دراز

 :گفت و کرد جمع را صورتش و دماغ .بویید و کرد

 خوردش؟ چطور میده، لجن بوی-
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 :گفت کشید دراز تختی روی که حالی در رئا

 !داد قورتش نفس یه کنه، بوش و بکشه نفس نکرد وقت اصال آخه-

 هایگوی تا بگردد راهی دنبال خواست که همین سلین. کشیدند دراز شانهایتخت روی همه

 پایین طرف به را هایشبلـ. شدند خاموش خود به خود هاگوی کند، اموشخ یا نورکم را نورانی

. رفتند خواب به همه کم کم. کشید دراز تختش روی متعجب و انداخت باال ایشانه داد، کش

 به آرام آرام. بست را در و شد اتاق وارد آرام کسی و شد باز آرامی به اتاق درب تا گذشت ساعتی

 بسیار خواب که آتنا. گذاشت او یشانه روی را سرش و کشید دراز نارشک و رفت آتنا تخت طرف

 باز چشم نکرد جرات و کرد احساس اششانه روی را چیزی سنگینی. پرید خواب از دارد، سبکی

 فهمید دهد، تکان را انگشتانش تواندمی دید وقتی اما شده* بختک دچار کرد فکر ابتدا. کند

 و ارواح و پنهاندیده از موجودات خیال و فکر هم باز و کشیدیم نفس سخت. است بیدار کامال

 دستش آرام فیبی. چکید چشمش یگوشه از اشکی یقطره. آمد سراغش به شیطانی موجودات

 .گذاشت آتنا پیشانی روی را

 

 نوعی است، معروف بختک به عوام میان در که( Sleep Paralysis) خواب فلج یا بختک*

 این در و کشدمی طول دقیقه چند تا ثانیه چند از معموال   که است حالتی. است خواب اختالل

 حرکات انجام توانایی رفتن، خواب به از پیش گاهی یا خواب از شدن بیدار از پس شخص مدت

 .است همراه ترس با معموال   حالت این و ندارد خود از ارادی

 :گفت و دکر  نوازش را آتنا موهای فیبی. خورد تکانی ترس از آتنا 

 ...نیکسه اون. کن باز رو هاتچشم آتنا، نترس-

 و ایستاده سرش باالی که دید را فیبی ابتدا. کرد باز را چشمش آرام و کشید راحتی نفس آتنا

 را خودش زدهخجالت. بود رفته خواب به و گذاشته اششانه روی را سرش نیکس که دید سپس

 :گفت و کرد جمع

 کنه؟می چیکار داره اون-

 جای بیا تو خوابممی زمین روی من اصال یا بخوابی من پیش بیای خوایمی. خوابه فقط هیس-

 ...من

 بغض. خوابید کنارش و رفت فیبی همراه. شد بلند و گذاشت بالش روی را نیکس سر آرام آتنا

 :گفت آهسته و کرد
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 .بمیرم خوامنمی من-

 ...خوابیده تو نارک که نبود حواسش بود، نیکس فقط اون. میرینمی تو-

 ...من نمیگم، رو اون من نه-

 :گفت و انداخت آتنا اشک پر چشمان به نگاهی فیبی

 چی؟ پس-

 :گفت و داد فشار هم روی را هایشپلک آتنا

 ...میریمی تو گفت بهم دیده از پنهان زن اون-

 ...بخواب حاال. بود دیوونه یه اون آتنا، نشو احمق-

 ...من نه-

 :گفت ایمردانه صدای

 .بخوابین... هــیــس-

 .رفت خواب به و نداد ادامه را حرفش آتنا

*** 

 طوالنی ترک و لرزید پایش زیر زمین. دادمی خاک بوی جا همه. کرد رنگ قرمز آسمان به نگاهی

 کرد؛می صدا را او دختری. کردندمی فرار همه. شنید را مردم داد و جیغ صدای. شد ایجاد آن روی

. آمدمی او سمت به و بود گرفته را خورشید جای آسمان در رنگی سرخ سنگ. ودب آشنا صدایش

. آمد آسمان از ناکیوحشت غرش صدای. بود چسبیده زمین به پاهایش اما کند فرار خواست

 از که کند نگاه را سرش پشت خواست. گذاشت اششانه روی را دستش سر پشت از کسی

 .پرید خواب

 :زدمی فریاد مدام. بود دیده ناکیوحشت کابوس. شد بیدار خواب از زیادی صدای و سر با نیکس

 !؟...کجاست فاینس... سرخ سنگ... سنگ-

. شدمی شنیده بیرون از زیادی صدای و سر نیکس، فریادهای بر عالوه. پریدند خواب از همه

 و رفت برادرش طرف به سریع فاینس. بود کابوس و ماده آن تاثیر تحت هنوز انگار نیکس

 و گرفت لبغـ محکم را فاینس و آمد خودش به کم کم نیکس. زد صورتش به آرامی هایسیلی

 .کشید راحتی هاینفس

 کنار و شد بلند جا از آتنا. کشید دراز تخت روی و زد خودش پیشانی به آرامی یضربه فیبی

 :گفت و گرفت را دستش. نشست نیکس
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 خوبی؟ تو-

 مدام که همان. بود شنیده کابوسش در که بود صدایی همان تناآ صدای. کرد نگاه آتنا به نیکس

 در به ضربه چند زدن از بعد کسی. داد تکان مثبت ینشانه به را سرش نیکس. کردمی صدایش

 :پرسید تعجب با و افتاد خالی تنگ به چشمش ورود، محض به که بود بزرگ الف دختر. شد وارد

 خورده؟ رو این کی-

. رفت طرفش به سریع و کرده نیکس به متعجبی نگاه دختر. کرد اشاره یکسن به انگشت با رئا

 :گفت و شده خیره چشمانش در. کرد بلند را سرش و گذاشت نیکس یچانه زیر را دستش

 ای؟زنده هنوز چطور-

 :گفت و داد هل را دختر فاینس

 .ببند رو شومت دهن هی-

 :گفت و کشید آهی و داد تکان را سرش دختر

 اون از قطره یه. نوشنمی لیوان یه روز در فقط هم اونا. هاستالف تشنگی رفع برای دهما اون-

 .سالمی هنوز که آوردی شانس تو. کافیه هاانسان روز سه تشنگی رفع برای

 :گفت بعد و كشید ایخمیازه و گرفت را دهانش جلوی فیبی

 !بده سکته رو نفر یه بود نزدیک دیشب فقط سالمه، آره-

 :گفت و نکرد کنجکاوی ترینوچکک دختر

 .بخورین صبحانه بیاین لطفا ببینه، رو شما خوادمی پدرم-

 شود، بلند جا از کردمی سعی که حالی در و انداخت فیبی به نگاهی نیکس. رفت بیرون اتاق از و

 :گفت

 فیب؟ بود چی منظورت-

 و کرد نیکس به خشمگینی هنگا و برد باال را هایشچشم کند، بلند را سرش کهاین بدون فیبی

 :گفت

 .فیب نگو من به وقتهیچ دیگه-

 :گفت و زد پوزخندی نیکس

 بود؟ چی منظورت بگو حاال خب، خیلی-

 .کنه باز رو چشماش کردنمی جرات ترس از شدی ظاهر آتنا کنار شبح یه مثل دیشب هیچی-

 .رفت بیرون اتاق از بعد و انداخت آتنا به تفاوتیبی نگاه نیکس
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 تقریبا. بود الف از پر جاآن و شلوغ اتاق از بیرون. رفتند بیرون اتاق از شدن آماده از بعد ههم

 هم با خودشان زبان با! پوست و چشم مو، رنگ همان با بودند؛ هم به شبیه هاآن یهمه

 فرد به تعجب با و انداخت افراد به نگاهی بود، جوانی پسر که هاآن از یکی. زدندمی هاییحرف

 :گفت اشکناری

-Atani؟! 

 :پرسید بیشتر تعجب با دیگر الف

-masse؟! 

 :گفت و شد فیبی نزدیک رئا. انداخت هاآن به نگاهی دیگری و کرد هاآن به ایاشاره الف

 میگن؟ چی-

 :گفت و برد باال را ابرویش یک و داد کش پایین طرف به را هایشبلـ یگوشه دو فیبی

 !فهممنمی-

 دیدن با بزرگ الف. بود شده آماده برایشان ایصبحانه آنجا در که رفتند بزرگی سالن به همه

 :گفت و آمد شانطرف به هاآن

 .بفرمایین-

 بود هاییالف از پر جا همه. کردندمی نگاه اطراف به تعجب با همه. رفت بیرون سالن آن از بعد و

 همه. کنند غریبی احساس شدت به که شدمی باعث این. کردندمی صحبت خودشان زبان به که

. نشستند میز سر کردند،می نگاه را اطراف که حالی در هاآن. کردندمی هاآن به عجیبی هاینگاه

. کردند سکوت هاالف یهمه. نداشتند غذاها و جاآن به خوبی حس افراد اما بود رنگارنگی میز

 :گفت و کرد اشاره میز به هاالف از یکی

 .بخورین-

 نان ایتکه فیبی. بودند زده زل بهشان همه. کردمی اذیت را هاآن هانگاه اما بودند رسنهگ خیلی

 آنقدر جاآن حاال. جوید آرام و گذاشت دهان به تردید با و کرد رنگی سرخ مربای درون و برداشت

 خوردن به شروع کم کم هم بقیه. شدمی پخش جاهمه فیبی جویدن صدای که بود شده ساکت

 نخورده بیشتر لقمه پنج یا چهار تنها شاید هاآن گذشت، کمی. بود هاآن روی هانگاه هنوز. کردند

 :گفت و شد وارد بزرگ الف دختر که بودند

 .شماست منتظر کاخ توی پدرم-
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 شده خالص جوّ  آن از که شدند خوشحال تقریبا. کردند رها بود، شاندست در چه هر همه

 هاآن دیدن با بود، هاآن منتظر که بزرگ الف. رفتند کاخ به دختر اههمر  و برخاستند جا از. بودند

 :گفت و زد خشکی لبخند

 شدین؟ آشنا رثآی دخترم با-

 

 :کلمات تلفظ

Ayreth 

 

 :الفی زبان*

Atani =هاانسان 

Masse =کجا 

 نشست تختش روی. شد موضوع این متوجه بزرگ الف. ندادند جوابی بودند، شده کالفه که گروه

 :گفت و

- ِ  به انسان چند پیش سال چند. دارن مشکل هاانسان با کمی هااون ببخشید، رو من مردم

 گیاهه یه. بگردن* زوفا دنبال گفتم افرادم به! بگذریم. شدند زیادی خسارت باعث و اومدن جااین

 به و کنن پیداش که کشهمی طول روزی چند. کنهمی رشد جنگل این ینقطه یک در فقط که

 هاتونسالح به تا بگیرن ازش رو سم باید جااین بعد. کنن جدا زمین از رو اون صحیح یوهشی

 .بجنگین هااورک با بتونین و بزنین

 :گفت و انداخت بقیه به نگاهی فیبی

 کنن؟می چیکار هستن؟ چجوری اونا بگین؛ اونا از یکم-

 :گفت و کشید اشچانه به متفکر را دستش بزرگ الف

 و هستن قوی خیلی اونا. باشین مواظب خیلی اما کنم امید نا رو شما ندارم دوست اصال-

 بزنین خودتون به جااون هایلجن از جنگل تو. فهمننمی رو شما زبان وجههیچ به اونا. خوارنآدم

 .نشن حضورتون متوجه اونا و بدین رو هااورک بوی تا

 را هاآن واقعا اگر. گرفت را اشانهخیلی وجود ترس! داشت حقیقت هاآن بودن خوارآدم

 :گفت لرزیدمی که صدایی با پاچهدست و کشید عمیقی نفس آتنا شد؟می چه خوردندمی

 بزنم؟ قدم بیرون برم تونممی-
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 آب نیز سلین. شد خارج جاآن از سرعت با آتنا و داد مثبت جواب سرش دادن تکان با بزرگ الف

 سری اهورا. رفت آتنا دنبال به سریع هایقدم با و انداخت اندیگر  به نگاهی داد، قورت را دهانش

 :گفت و داد تکان

 ندارن؟ ضعفی نقطه-

 ثانیه چند برای میشه باعث اونا گاهگیج به زدن ضربه البته زوفا؛ گیاه سم که گفتم: بزرگ الف

 .بشن منگ

 :گفت اخم با و کشید اششقیقه به دستی فیبی

 ...اتاق به گردممی بر کنه،می درد سرم-

 طول ایدقیقه چند. برگشت اتاق به و کرد بزرگ الف روبروی اینیمه و نصفه و کوتاه تعظیم

 و شد بلند جا از بود، کشیده دراز تخت روی که فیبی. برگشتند یکی یکی هم بقیه که نکشید

 :گفت

 برنگشتن؟ سلین و آتنا-

 :تگف و کرد ایاشاره آریس به فیبی. داد منفی جواب آستریا

 ...شوندنبال برو-

 

 :زوفا*

 ضخیم، هایشریشه. رویدمی خودرو حالت به که نعناعیان تیره از است گیاهی( Hyssop)زوفا

. باشدمی معطر بسیار و تیز نوک و متقابل و کوچک هایشبرگ و چوبی نسبتا   هایشساقه

 .دارد طبی مصرف و است نعناع اسانس مشابه گیاه این اسانس و است زیبا هایشگل

 :گفت و کشید سرش به دستی دوباره فیبی. رفت بیرون اتاق از آریس

 کنیم؟می چیکار داریم ما واقعا که کردممی فکر این به داشتم-

 :گفت و زد عصبی تقریبا لبخند آستریا

 !میدیم نجات رو دنیا-

 :گفت و زد پوزخندی او مقابل در فیبی

 ...شوندنبال فرستادم رو افسرده آدم یه النا من و بیرون رفتن ترس از نفرمون دو ما؟-

 :داد ادامه و کرد ایاشاره رئا به
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 حال در همش هم موندیگه یکی. بمیریم راه این تو قراره یکی یکی ما که داره اعتقاد یکی این و-

 !ستخنده و شوخی

 :داد ادامه و کرد مکث کمی. کرد اشاره فاینس به و

 .ترسیدیم مونهمه الف هایحرف شنیدن از بعد مطمئنم-

 :گفت و نشست تختی روی آستریا

. کرده خفه رو ما هواش ناامیدیه، از پر. کننمی نگاه بهمون خاصی جور یه همه جوریه؛یه جااین-

 .کردممی مطرح دیگه جور یه رو هااورک بودن خوارآدم موضوع بودم بزرگ الف جای من

 جااون تنها ما! حقیقته یه این و خوارنآدم نااو آستی؟ کنیمی فرار حقیقت از چرا: نیکس

 .بشه تموم چی همه تا کنیم کوچیک اشتباه یه کافیه. سربازی هیچ بدون میریم،

 .هستین ترسو مشت یه شما: اهورا

 :گفت بقیه به رو و شد بلند جا از آستریا

 سفر این از قبل تا که عجیبی چیز تنها و افتادیم گیر جااین که هستیم ترسو مشت یه ما آره-

 از یکی کدوم! شدمی عوض رنگش هوا دمای تغییر با که بود آتالزد تو مجسمه یه بودیم دیده

 از اصال که دریانورد یه یا داره؟ ُسم پا جای به که آدم یه یا بود؟ دیده عصبانی دریایی پری یه شما

 نجات رو کشتی و آب تو بری ترسیدیمی رفته یادت اهورا شکلیه؟این فهمید شدنمی اسمش

 ...طبیعیه حس یه ترس! اسطوره نه آدمیم ما. داشتی هم حق و بدی

 نشد؟ تموم رانیتسخن آستی: فیبی

 انداخت هاآن تک تک به نگاهی فیبی. برگشتند اتاق به آریس و آتنا سلین،. شد ساکت آستریا

 :گفت و

 باشه؟ شده پشیمون هست کسی-

 :داد ادامه فیبی. بگوید چیزی نداشت تجرا کسی. کردند نگاه یکدیگر به همه

 که بخواین گایا بانو از و آبی یجزیره برگردین تونینمی باشه؟ شده پشیمون هست کسی ببین-

 جااون از. هست آتالزد به دریایی طوالنی اما امن راه یه که دونینمی. آتالزد برگردین کنه کمک

 ...برگردین

 رئا. خندیدند همه بزند، حرفی خواست تا برد باال را دستش. آمد جلو و شد بلند جا از اوشن

 :گفت و خندید بقیه از تربلند

 .میشه برگشتن داوطلبِ  نفر اولین اوشن دونستممی-
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 :گفت و آورد پایین را دستش اوشن

 یا بزنیم اونا به و کنیم آغشته زهر به رو تیرها تونیممی نیست؟ ماهری تیرانداز فاینس مگه-

 ...کنیم زهری رو آستریا هایتیغ تونیممی

 :گفت تعجب با رئا. شدند ساکت همه

 برگردی؟ خواینمی یعنی! تونیم؟می گفتی تو-

 برگردیم؟ که اومدیم راه همهاین! شدی؟ دیوونه! احمق: اوشن

 :گفت و انداخت باال را ابرویش یک. کرد اوشن به برانگیزی تحسین نگاه فیبی

 .نیست مشخص خودش با تکلیفش هم موندیگه یکی و-

*** 

 هر. کردمی غریبی همچنان و بودند نکرده عادت هاالف سرزمین به هنوز. بود گذشته روزی چند

 که دادمی دست هاآن به جایی در کالفگی اوج. بخوابند تا شود تمام زودتر روز کردندمی دعا روز

 پچپچ هم با خودشان زبان هب زدند،می زل هاآن به که درحالی و شدندمی جمع هم دور هاالف

 .کردندمی

*** 

 دریا درون به داشت کم کم که خورشیدی به و بود نشسته ساحل رنگ سفید هایشن روی سلین

 و گرفت خورشید از را نگاهش لحظه چند شنید؛ را هاییقدم صدای. بود شده خیره رفتمی فرو

 اوشن. زد زل خورشید غروب به وبارهد. آیدمی طرفش به که دید را اوشن. کرد نگاه را سرش پشت

 با سلین گذشت، دقایقی. شد خیره دریا و غروب به هم او حرفی هیچ بدون و نشست کنارش

 :گفت و شکست را سکوت و کشید هاشن روی نامفهومی هاینقش انگشت

 !دیدم خوابی یه پیش شب چند-

 :گفت و کرد نگاه سلین زیبای و زمردی چشمان به اوشن

 ؟خوابی چه-

 ...دیدیم انتالنگو توی که شهری همون شبیه بودم جایی یه توی-

 شهر؟ کدوم-

 :گفت بعد و کرد فکر کمی سلین

 .نبودی ما همراه تو که نبود یادم اوه-

 .گفتیمی داشتی خب-
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 خواب تو حتی که گرم قدراون بود؛ گرم شدت به هوا. داشت فرق چیز همه. بود پیشرفته شهر یه-

 و ریختن فرو هاساختمون. شد خراب چیز همه ناگهانی خیلی بعد. کردممی حس رو گرماش

 بعدم. نبودین کدومهیچ اما گشتممی شماها دنبال من. کردن فرار هاآدم و گرفتن آتیش هادرخت

 ...کرد بیدار خواب از لگد با رو من فیبی

 :گفت و داد بیرون صدا و سر با را نفسش اوشن

 !نبوده خواب اون و دیگه جای یه برده رو تو انگشتر این نکنه... بگم دارخنده چیز یه خواممی-

 هاشن روی که هایینقش سلین. زد زل سلین لبخند به اوشن. کرد نماییدندان یخنده سلین

 :گفت و کرد خراب بود کشیده

 ...بود خواب یه فقط اون! نه که معلومه-

 

 که رثآی. بود بزرگ الف دختر رثآی اب وگوگفت مشغول آستریا جنگل، از دیگری جای در

 و نشست درختی کنار کرد،می عصبانی را فیبی این و بود زدن لبخند حال در همیشه معموال

 :گفت

 !آشناست برام خیلی تو یچهره بپرسم؟ رو تو خانوادگی فامیلی تونممی آستریا-

 :گفت و نشست او کنار آستریا

 .مانوشاکاگویان-

 :گفت و برد باال را رنگش یخی ابروهای رثآی

 هستی؟ زمین کجای اهل... طوالنی چقدر-

 .آتالزد شمال-

 باشه؟ داشته ربطی هاالف به که نبوده کسی اجدادت توی آیا-

 ...نبوده شخصی همچین دیدم، کامل رو مخانواده ینامهشجره من کنمنمی فکر-

 روبرویی درخت به نگاهی. داد انتک را سرش و داد کش را باریکش رنگ صورتی هایبلـ رثآی

 :گفت و کرد

 .اومدممی شما همراه داد،می اجازه پدرم اگه-

 :گفت و برد باال را دستش آستریا

 ...نیای که بهتره-

 :گفت و زد اشخوردکن اعصاب هایلبخند آن از دوباره رثآی
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 !باشن جوریاین هاانسان کردمنمی فکر-

 جوری؟چه-

 باعث و شدن قصر شرقی قسمت وارد اجازهبی وقتی دیدم؛ نزدیک از رو هانانسا بار یه فقط من-

 و ضعیف تنبل، خودخواه، هاآدم میگه مادرم. دیدم فرار حال در رو شونیکی شدن، سوزی آتیش

 .گردنمی مقصر دنبال شوناشتباه برای و کننمی اشتباه مدام اونا میگه. نادونن

 :گفت و کرد او یخی هایچشم در نگاهی. کرد تعجب رثیآ حرف از و زد کجی لبخند آستریا

 توی بیشتر رو صفت این الاقل روز چند این که اینه منظورم خودخواهن؟ هاآدم که مطمئنی-

 .دیدم هاالف

 !مگه؟ چطور-

 .زننمی حرف ما سر پشت خودشون زبون به مدام اونا-

 !زنننمی حرف شما سر پشت اونا نه-

 :گفت و کشید اشطالیی گیس به دستی آستریا

 .بلدن رو ما زبون که حالی در زنن،می حرف خودشون زبون به ما جلوی اما-

 چیه؟ اشکالش-

 متوجه رو شما محلی زبون عده یه که نشستین جمعی یه توی وقتی گفتمی مادربزرگم-

 .میشه افراد اون شدن معذب باعث و زشتیه کار این. نزنین حرف زبون اون به نمیشن،

 به فاینس بعد کمی. نداد جوابی اما بود مخالف آستریا حرف با انگار. رفت فکر به کمی رثآی

 .داد تغییر هایششوخی با را جاآن سنگین فضای و شد اضافه دو آن جمع

*** 

 دست به و ریخت بطری درون را درخشیدمی که رنگی سبز زهر زنی. شد آماده زهر باالخره

 بلـ زیر مدام و برداشت را دفتر و نامه آتنا. کردمی آماده را گروه داشت فیبی. داد نیکس

 :گفتمی

 ...نیست چیزی نمیفته، اتفاقی نمیشه، هیچی-

 :گفت و کرد جمع هم دور را هاآن فیبی

 بلند جا از و میارن بهونه هاضعیف اما خورنمی زمین همه نترسین،. باشیم مواظب باید هابچه-

 کسی نمیمیره، کسی. کننمی تالش بیشتر و میشن بلند جا از هستن قوی که اونایی اما نمیشن

 ...منتظره بزرگ الف بیرون بریم حاال. میدم قول شه،نمی خورده
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 هاآن بزرگ الف نظر از. کردند تن به بودند کرده آماده برایشان الف خیاطان که را هاییلباس هاآن

 و بلوز علت همین به. بجنگند و باشند عسری گیر پا و دست هایلباس آن با توانستندنمی

 از همه. کرد آماده پسرها برای ترتیره ایقهوه چرم و دخترها برای رنگ ایقهوه چرم شلوارهای

 کرد هاآن به ایاشاره بزرگ الف. کردند خداحافظی هاالف بزرگ و زیبا قصر با و رفتند بیرون قصر

 :گفت و

 خوب نتونستیم اگه ببخشین رو ما امیدوارم. خرسندیم بسیار بودیم شما میزبان کهاین از-

 بیشتر اگه اما کردنه رفتار سرد و نکردن اعتماد هاالف طبیعت. کنیم برقرار ارتباط باهاتون

 .شدمی بهتر روابط که دادممی قول موندین،می

 :داد ادامه و کرد اشاره جنگل طرف به بزرگ الف. زدند لبخند بزرگ الف جواب در همه

 از رسینمی رنگ سیاه پل یه به برین شرق طرف به رسیدین که زرد درخت به برین، مستقیم-

 خیلی ستفاصله هااورک جنگل تا روز یک حدود. میشین هااورک جنگل وارد کنین عبور که اون

 که بودن اونا. بدن صلح پیشنهاد شما به خواستن اگه حتی نکنین اعتماد اونا به باشین؛ مواظب

 ...شدن ساالو شکست باعث

 :پرسید کنجکاوی با آستریا

 کیه؟ ساالو-

ِ  داستان تصاویر و رفت فکر به الف  ذهنش در بودند، کرده تعریف برایش بزرگان که بزرگ ساالو

 و غریب و عجیب بنددست به نگاهی. کشید فراوان حسرت با همراه عمیقی نفس. بست نقش

 .زد پلک بار چند و انداخت آریس شلوغِ 

 

 :کلمات فظتل

Salaw 

 :گفت و کرد نگاه قصر در سر روی یمجسمه به سپس الف

 به بودن، وحشی بسیار مردمان که لیگُرها روزی. بود هاالف پادشاه ساالو پیش؛ سال هزاران-

 کمک هااورک از علت همین به داشت کمی هایسرباز ساالو. کردن لشکرکشی هاالف سرزمین

 به و کردن یانتخـ آخر لحظه اما کردن امیدوار رو اون و دندا کمک قول بهش اونا. خواست

 سرزمین. بود انقراض حال در هاالف نسل و شدن کشته هاالف بیشتر. کردن کمک لیگُرها

 کوهستان سمت به اینفره بیست حدودا کوچک گروه تنها. سوخت آتش در کل به هاالف
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 به اونا. شد زیاد هاالف جمعیت بعد؛ سال پنجاه .دادن ادامه زندگی به جااون و کردن فرار فوخائو

 ترمیم رو قصر. بود شده زیبا و سبز دوباره جنگل. برگشتن جنگل همین یعنی خودشون سرزمین

 اعتماد هااورک به کسهیچ دیگه روز اون از. دادن ادامه زندگی به جاهمین و کردن تربزرگ و

. میارن درشون پا از هاوالکیری اما کننمی حمله جااین به هااورک بار یه سال چند هر. نکرد

 وقتی ماموریت پایان از بعد امیدوارم باشین، موفق. کنین حرکت نشده دیر تا خب خیلی

 .باشین ما مهمان روزی چند و بیاین جااین به برگردین، آتالزد به خواستین

 توقف بعد و رفت قدمی چند فیبی. افتادند راه جنگل طرف به و کردند تشکر و خداحافظی همه

 :گفت و کرد نگاه عقب به. کرد

 زیادن؟ اونا-

 احتماال. کنندمی زندگی جنگل توی ایقبیله و پراکنده صورت به اما زیاده اونا جمعیت: بزرگ الف

 .داره جمعیت نفر پونزده یا ده حدود قبیله هر. باشن شما مسیر تو اونا از گروه یه فقط

 هابعضی و ترسیدندنمی هابعضی. زدنمی حرفی کسی. داد ادامه شراه به و کرد تشکری فیبی

 هم تصورش حتی. دادندمی دست از هم را امیدشان حتی گاه هاآن. بودند ترسیده شدت به هم

 میوه پر و سبز درختان از. بجنگند وحشی و خوارآدم هایاورک با تنها بخواهند که بود ترسناک

 ارتفاع که زرد چوب و برگ با درختی. رسیدند زرد درخت به تساع یک حدود از بعد و گذشتند

 توقف ساعت چند از بعد و رفتند بود گفته بزرگ الف که مسیری به آن دیدن با. داشت زیادی

 درد احساس کمی و درآورد پا از را اشمشکی دارساق هایکفش فیبی. کنند استراحتی تا کردند

 :گفت و کشید انگشتانش هب دستی. بود زده تاول انگشتانش. کرد

 ...دفتر آتنا-

 :کرد خواندن به شروع و کرد باز را دفتر آتنا

 خسته خیلی و نگذشته خوش شما به خیلی هاالف جنگل در احتماال. شما بر درود فرزندانم-

 هاآن باشید؛ مراقب بسیار. شویدمی نزدیک هااورک جنگل به حاال عزیزم دوستان! بوده کننده

 گرفته را زهر حداقل نه اگر باشد، داده سرباز شما به بزرگ الف امیدوارم. خوارندشتگو و وحشی

 نشوید نزدیک هاآن به. ست*ژیووزونا مکان که باشید هامرداب مراقب هااورک جنگل در. باشید

 آماده مرگ برای را خود است بهتر شد هاآن گرفتار شما از یکی اگر و نکنید اعتماد هااورک به و

 گرفت؛ خواهد را شما وقت این. نکند سعی کسی نجات برای کسی. نکند معطل را دیگران و ندک

 .شما دیدار و موفقیت امید به. دارد هم شما خود به بستگی این البته
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 :گفت بغض با و بست را دفتر آتنا

 ...خورنمی رو من دونممی من گیرن،می رو من اونا-

 :گفت اخم با و برداشت انگشتانش سر از دست فیبی

 .ببندی رو دهنت که بهتره آتنا-

 :گفت رئا به رو بعد و

 .کنیم شکار غذا برای چیزی یه بریم بیا رئا-

 پنهانی و کرد کِز درختی کنار آتنا. پرداختند استراحت به بقیه و رفتند دیگری طرف به فیبی و رئا

 و دادنمی جوابی آتنا اما کند آرامش کردمی سعی سلین. کرد پاک را اشنیامده پایین هایاشک

 :گفت و کشید پوفی اهورا. بود کرده بغض و گذاشته زانوهایش روی را سرش

 فرستاد؟ ما همراه رو بچه یه چرا ملکه واقعا-

 به ایغره چشم نیکس. نرنجاند را آتنا این از بیشتر که داد اشاره اهورا به چشمانش با آستریا

 :گفت و رفت اهورا

 اما میده نشون رو ترسش اون که اینه فرقش تنها بقیه، مثل ترسیده اون. نذار اون سر به سر-

 .کننمی پنهانش بقیه

 کباب را آهو و کرده روشن آتشی. بازگشتند جانبی آهوی یک با رئا و فیبی. گذشت ساعتی نیم

. دادند ادامه خود راه به دوباره و رفته خواب به ساعتی چند و خوردند غذا صدا و سربی. کردند

 تردید با. رسیدند بود، هااورک جنگل و هاالف جنگل بین مرز که چوبی پل به ظهر نزدیک باالخره

 جنگل فضای رنگ، سیاه چوبی پل از آمدن پایین محض به. رفتند پل روی آهسته هایقدم با و

 هب. شد هاآن یهمه تهوع حالت باعث که پیچید فضا در ناکیوحشت بوی و شد عوض کامال

 هایپل هامرداب روی. بود لجن و جلبک از پر و بدبو چرک، کثیف، جا همه کردند؛ نگاه اطراف

 :گفت و زد لباسش به و برداشت لجن مشتی اهورا. داشت وجود معلقی چوبی

 .بکنین رو کارهمین هم شما-

 

 ستنده خطرناکی و بدسگال هایعفریته اسالو، هایافسانه در ،( Dziwozona) ژیووزوناها*

 .کنند خود شوهر را هاآن تا برندمی خویش همراه زور به را جوان مردان هاآن. هامرداب ساکن

 بود نزدیک واقعا هاشانبعضی. کردند تکرار را اهورا کار زدند،می عوق مدام که درحالی هم بقیه

 هاآن پای. بود یادن مکان ترینکثیف شکبی جااین. دادند ادامه شانراه به هاآن. بیاورند باال
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 کردند عادت بو به کم کم. شدمی هاآن مزاحم ریزی هایحشره و کردمی گیر الی و گل درون مدام

 صدایی لجن از پر و عمیق مردابی درون از جلوتر کمی. بود کننده خفه همچنان جاآن هوای اما

 مرداب از را سرش داشت شخصی انگار. گرفتند خود به دفاعی حالت و کردند توقف. آمد بیرون

 آن به نگاهی فاینس. زد زشتی لبخند و آمد بیرون هالجن از کمر تا. بود زن یک او آورد؛می بیرون

 :گفت و انداخت کثیف و زشت زن

 !زنه بهم حال چقدر-

 :گفت مانندش جیخ خراشِ  گوش صدای با و کرد اخمی شنید، را صدایش گویا که زن

 ...سرزمینم ینا زن زیباترین من! ادببی دختر-

 :گفت و کرد بود، آویزان زن جای همه از که ایزده زنگ زیورآالت به نگاهی فیبی

 !زیباترینی تو هااورک بین شکبی آره-

 :گفت اشنکره صدای با و شد عصبانی زن

 .نیستن من مناسب اونا. نیار رو هاآشغال اون اسم اه-

 ترسیاه زغال با را سیاهش چشمان. بود انگیزفرتن چقدر کرد؛ برانداز را زن سلین. خندیدند همه

 و چین از پر هایشبلـ. بود گذاشته اشخورده گره بلند موهای روی پیچک از تِلی و بود کرده

 رئا به ایعشوه از پر نگاه زن. بود شده سبز زدن جلبک خاطربه بدنش پوست و بود چروک

 گل دسته مثل را پیچک ایدسته. داد تاب شانگشت دور را کثیفش موهای از ایدسته و انداخت

 :گفت و گرفت رئا طرف به و کرد جمع

 غذاهای برات روز هر و دارم قشنگی یخونه مرداب این زیر میشی؟ من شوهر تو، هی-

 انگشت ترشی تازه شده؟ کباب عقرب یا داری دوست پزآب یقورباغه ببینم. پزممی ایخوشمزه

 ...اووم. ستخوشمزه خیـــلی ست،الهس پنجاه ترشی دارم هم اورک

 :گفت و کرد جمع را صورتش رئا

 .عجوزه بشم، تو شوهر بیام تا بشم خورده اورک یه توسط میدم ترجیح-

 پسرها از که شدمی شنیده زن ینکره صدای همچنان اما کردند عبور جاآن از و خندیدند همه

 :گفت کالفه و گرفت را هایشگوش آستریا. کنند ازدواج او با خواستمی

 ...کنهمی خبر رو همه حاال اه-

 :گفت و برد باال را تبرش اهورا

 .کردممی نصفش دو تبر با کاش-
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 :پرسید و خندید سلین

 بود؟ شکلی این چرا بود؟ ژیووزونا اون-

 :گفت بود شده چندشش که حالتی با و خاراند نمایشی را بدنش فاینس

 شوهرشون کننمی مجبور رو مردا و میشن اینا به بدیلت مرگ از بعد صفت بد زنای میگن-

 .بشن

 :گفت شیطنت با سلین

 !کردمی ازدواج باهاش رئا کن فکر وای-

 :گفت و کرد سلین بازوی نثار آرامی مشت رئا

 ...میشه برقرار صلح اونا و ما بین جوریاین دربیاریم، اورک یه عقد به هم رو تو چیه نظرت-

 :گفت و گرفت را بازویش سلین

 !احمق شوخفه-

 :گفت و خندید بلند بار اولین برای فیبی

 !داد فحش اون شد، عصبانی سلین ببینین هی-

. کردند سکوت و شده مخفی درختان پشت سریع شنیدند، که صدایی با اما خندیدند هم بقیه

 .شدمی نزدیک جاآن به داشت سنگین هایقدم با شخصی

 :گفت آرام و کرد گرد را هایشچشم فاینس

 !اورکه؟-

 :گفت و گذاشت هایشبلـ روی را انگشتش فیبی

 !هیــــس-

 اورک یک بود؛* اورک یک گویا. آمد بیرون بزرگ هیکل با شخصی بلند، درختی پشت از باالخره

ِ چندش  و گرفت را اشبینی آتنا. دادمی گندی بوی و باریدمی رویش و سر از چرک که کثیف آور

 :گفت

 !میده گند بوی خیلی-

 و بادامی هایچشم با و کرد توقف جاهمان و کشید درخت یتنه به را چرکش و بلند هایناخن

 پشت پر ابروهای و داد تکان را تیزش نوک هایگوش. کرد نگاه را اطراف رنگش ایقهوه یکشیده

 به دستی و دخاران را بود زخم از پر که رنگش خاکستری یبرهنه بدن. برد باال را رنگش ایقهوه

 زبان به کلماتی مانندش غرش صدای با و کشید خرناسی. کشید مویش تار یک حتی بدون یکله
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 بلندش هایریش از را بود کنه گویا که ایحشره و کشید بو اشگنده بینی با. آورد زبان به عجیب

 هب و کرد جمع را دهانش سلین! جوید را آن و گذاشت گشادش دهان درون و آورد بیرون

 هایبلـ و پایین فک از که بزرگش نیش دندان دو به چشمش. کرد نگاه زردش هایدندان

 :گفت و افتاد بود زده بیرون باریکش

 !داره بزرگی دندونای چه-

 :گفت و کشید عمیقی نفس. انداخت بقیه به نگاهی و کرد آماده تیغی آستریا

 بزنمش؟-

 :گفت و کرد اورک بزرگ هیکل به نگاهی نیکس

 !نمیاد عاقالنه نظر به دونممین-

 :گفت و کشید پوفی رئا. بودند نگران هم بقیه. نگفت چیزی فیبی

 ...خوبیه فرصت دیگه، بزن هستی؟ چی منتظر-

 اورک. داد فشار هم روی را هایشپلک و کرد پرتاب اورک گردن سمت به را تیغ مردد آستریا

. کرد تمیز را هایشدندان آن با و کرد خارج گردنش از را تیغ. کرد گردنش در سوزشی احساس

 :گفت تعجب با اهورا. کردند نگاه او به تعجب با همه

 !نکردی؟ سمی رو تیغ چرا آستی-

 ...مطمئنم بود، سمی اما: آستریا

 نکرد؟ اثر چرا: فیبی

 و زد فریاد. کرد نگاه اطراف به و داشت نگه دست هایشدندان کردن تمیز از لحظه یک اورک

 .کرد صدا را دوستانش نامفهوم کلماتی گفتن با ظاهرا

 

 کلی طوربه و دافعه پرخاشگر، شعور،بی مخلوقات گونه یک هااورک تالکین، آثار در( Orc) اورک*

 .هاالف نژاد با کامل تضاد در دقیقا   هستند، بدخواه

 گوشت و خواریآدم به مندعالقه و طلب فرصت گوشتخوارانی و دارند تهاجمی رفتاری هااورک

 .هستند هوشکم بسیار و باشدمی انسان

 افتادن با سلین. افتاد زمین روی و کرد گیجی احساس اورک آن و رسیدند او کنار دیگر اورک دو 

 :گفت و خورد تکانی زمین روی اورک

 !مرد؟-
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 و کرده غرش کشد،نمی نفس او فهمیدند اینکه از بعد و نشستند سرش باالی دیگر هایاورک

 :گفت استرس با فیبی. شدند یعصبان

 ...هستیم جااین ما فهمنمی االن بزنشون، باش زود آستی-

 از ایشیشه بطری و لرزید دستانش. کرد آغشته آن به را سوزنی و آورد بیرون را زهر بطری آستریا

. داد هم بلندی صدای شد، خالی محتویاتش تمام کهاین بر عالوه و افتاد سنگی روی دستش

 از فیبی. رفت خطا تیرش اما کرد پرتاب شانسمت را سوزن آستریا. شدند هاآن متوجه هااورک

 :گفت و شد بلند جا

 !کنی؟می کارچی داری احمق-

 آستریا. بودند سریع هااورک اما کردند فرار مکان آن از هاآن. آوردند هجوم شانسمت به هااورک

. بود فایدهبی اما رفت نشانه شانسمت به تیری فاینس و زد هاآن به را کننده فلج هایتیغ

 که آستریا. دویدند شاندنبال سرعت با و آوردند در شانبدن از را سوزن و تیر راحتی به هااورک

 سلین. کرد احساس پایش مچ در عمیقی درد و خورد زمین بود، دیگری سوزن آوردن بیرون درگیر

 :زد فریاد و ایستاد ایلحظه

 ...شو بلند آستی! نــه-

 بلند جا از تا کرد کمک آستریا به خودش و داد هُل بقیه سمت را او و کشید را سلین دست اوشن

 بلند زمین روی از ته و سر شانپای مچ از را هاآن دوی هر هااورک از یکی. بود شده دیر اما شود

 له ناکیحشتو طرز به اورک سر. زد سرش به مندیقدرت مشت و رفت او سمت به آریس. کرد

 او به شده گرد هایچشم با آریس. نیفتاد برایش اتفاقی اما گرفت خود به ناکیترس ظاهر و شد

 که حالی در اوشن. کرد بلند زمین روی از را او اورک بجنبد، بخواهد کهاین از قبل و شد خیره

 :زد فریاد بقیه به رو زد،می پا و دست

 ...برین زود شما کنین، فرار برین،-

 چند. برگشتند شانقبیله سمت به ندیدند، را بقیه دیگر هااورک وقتی. شدند دور جاآن از هاآن

. کردند غرش اسیرها دیدن با و آمدند بیرون رنگ ایقهوه بزرگ هایچادر درون از دیگر اورک

 اورکی. بستند طناب با را هاآن سرعت به و انداختند زمین روی را اوشن و آستریا آریس، هااورک

 .کرد ناله و افتاد زمین روی جان نیمه بود، شده له سرش که

 زمین خفیف لرز باعث و کوبیدندمی زمین روی را شانپاهای که هاییاورک به زدهوحشت سه هر

. خواندندمی ایمسخره آوازهای و دادندمی انجام گروهی رقصی گویا. بودند زده زل شدند،می
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 اورک. کردند توقف همه. بایستند که داد اشاره بقیه به و برداشت رقص از دست هااورک از یکی

 :زد فریاد

-*Thrakatuluk ishi ghash... 

 

 

 .اورکی زبان*

 به زدهوحشت نگاهی آستریا. دادند سر شادی فریاد و کوبیدند هایشانسینه به مشت با همه و

 هایشچشم که حالی رد. دهد قورت را دهانش آب توانستنمی حتی. انداخت اوشن و آریس

 :گفت لرزیدمی خود به و شده گرد

 ...!گفت چی... فهمیدم... من... مـ-

 چشمش از اشکی و شد سرازیر آستریا پیشانی از عرقی. بودند آستریا حرف ادامه منتظر دو هر

 :گفت و چکید

 ...!آتیش... توی بندازین رو شونهمه... گفت اون... اورک... اون... اون-

 :گفتند هم با دو هر وشنا و آریس

 !چــی؟-

 .داشتند را شانکردن کباب قصد گویا. کردند نصب آن باالی چوبی و افروختند بر آتشی هااورک

*** 

 رفتمی بود، شده خالی زهر بطری که محلی به سرعت با و زدمی حرف خود با بلـ زیر مدام فیبی

 و کشید صورتش به دستی سلین! نبود رنگ سبز زهر از اثری. رفتندمی سرش پشت هم بقیه و

 :گفت و برد عقب طرف به عصبی را موهایش

 هم رو ما خورن،می رو اونا کنیم؟ کارچی باید حاال! رفته بین از زهر شده، تبخیر مایع نیست،-

 .کشنمی

. شود ایجاد دستش روی ریزی هایخراش شده باعث که زد درخت یتنه به محکمی مشت فیبی

 :گفت عصبانیت با داد نبیرو را نفسش

 الف مگه آستریا؟ دست بود داده رو بطری کی. کردین خراب رو چیز همه... شو ساکت سلین-

 .بدیم نجات رو اونا بریم باید کشید؟ طول چرا پس کشه،می رو اونا سریع زهر نگفت بزرگ

 :گفت و کشید بیرون غالف از را شمشیرش نیکس
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 ...شونسراغ بریم بهتره بگیریم زهر دوباره که برگردیم تونیمنمی-

 :گفت و زد پوزخندی رئا

 اما کرد له رو صورتش آریس زدش، تیر با فاینس زد، رو اون سوزن با آستریا احمقین؟ شما-

 سلینوس اصال شون؟سراغ بریم میگی و کشیدی بیرون رو شمشیرت تو وقتاون. نشد چیزی

 ...بدیم نجاتش نریم گرفتن رو کسی اگه گفته

 که گفت آخرشم اما گفت سلینوس آره بخورن؟ رو اونا باشیم منتظر کنیم؟ کارچی پس: یفیب

 ...داره خودمون به بستگی

 ...دارم فکری یه من کنم تمرکز من بذارین کنین فکر یکم نکنین، بحث لطفا: سلین

 :گفت و انداخت باال ابرو فیبی

 فکری؟ چه بگو-

 اصال اگر شود؟می چه بنامند جادوگر را او و بترسند او از اگر بود مردد رازش گفتن در سلین

 خودش هم شاید نه یا بزند آسیب دیگری هایانسان به کارش این اگر چه؟ نکند کار اشحقه

 :گفت و کرد سلین به منتظری نگاه نیکس چه؟ ببیند آسیب

 کنی؟می فکر چی به شد چی پس-

 :گفت و کرد خیس کمی را اشخورده ترک هایبلـ سلین

 ...!کنم غیب رو اونا لحظه چند برای بتونم شاید-

 :داد ادامه سلین. کردند نگاه سلین به تعجب با همه

 از رو هابچه سریع باید شما. بدم انتقال ایدیگه جای به لحظه چند برای رو اونا تونممی... می-

 این از و نه یا بیارم دووم بتونم دونمنمی و کنه کار نیستم مطمئن. بشین دور و بردارین جااون

 فرصت اونا اینکه از قبل باید شما پس بزنن؛ آسیب هاانسان به رنمی که جایی اونا که ترسممی

 ...بدین نجات رو هابچه بشه، تموم من انرژی کهاین از قبل و بیان خودشون به تا کنن پیدا رو این

 :گفت و خاراند را سرش رئا. بودند شده خیره او به باز دهان با همه

 !جادوگری واقعا تو-

 :گفت و کشید آهی سلین

 ...و سخته خیلی فیزیک زدن دور چون اما کنممی استفاده فیزیکی قوانین از ببین نه-

 :گفت و کرد قطع را حرفش فیبی

 ...هااورک یقبیله سمت بریم هابچه. نداریم وقت بعد برای بذار رو فیزیکت درس سلین-
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 هاینفس دانستندمی و بودند ترسیده شدت به هاآن. بود هاآن پختن یهآماد هااورک آتش

 هاآن از یکی. اندنیامده هاآن نجات برای شاندوستان شدنمی باورشان. کشندمی که است آخری

 را شور و لزج مایعی هاآن از دیگر یکی. بست چوب آن به را سه هر و آورد پایین را آتش باال چوب

 و پاشید هاآن روی را تندی پودر دیگری اورک. شد شانزدن عوق باعث و کرد الیخ هاآن روی

 درک واقعی معنای به و بود شده خارج شوک از تازه که آستریا. بیفتند عطسه به هاآن شد باعث

 او به سیلی هااورک از یکی. کرد زدن جیغ به شروع شوند، خورده و کباب است قرار که بود کرده

 یخنده تنها اورک و بود فایدهبی اما زد اورک به محکمی لگد آریس. شود هوشبی شد باعث و زد

 .شد دور جاآن از و شد اندام درشت گرگی بر سوار هااورک از یکی. داد سر برانگیزی تنفر

 کباب بود قرار دیگر کمی که شاندوستان دیدن با و شدند مخفی چادرها از یکی پشت گروه افراد

 :گفت و برد باال را دستانش و کشید عمیقی نفس سلین. کردند وحشت شوند،

 کهاین محض به باشین آماده کنم؛می شروع من. خوانمی زیادی انرژی نفرن، هشت اونا خب-

 گیج ثانیه چند اونا. کنین بازشون و برین هابچه سمت شدن، اختالل و گیجی دچار اونا دیدین

 دور زود و کنین شروع رو کارتون اونا گیجی یلحظه از. شنمی غیب لحظه چند بعد و شنمی

 .میام توندنبال اونا برگشتن محض به من. بشین

 :گفت و داد تکان را سرش فیبی

 ...بیا ما با هم تو خب-

 ظاهر شهر یه وسط ممکنه میرن؛ کجا نیست معلوم. کنم رها رو اونا تونمنمی من نه: سلین

 .هست گناهبی هایانسان جااون بشن،

 :گفت و زد لبخندی. فشرد را اششانه و کرد سلین به نگاهی فیبی

 .کن شروع-

 نفس. شد اشک از پر چشمانش و گرفت را گلویش بغض. کرد هاآن تک تک به نگاهی سلین

 :گفت و گرفت هااورک طرف به را دستانش و کشید عمیقی بسیار

 ...ندیدین رو من دیگه اگه-

 :گفت و گرفت آغوش در را او فاینس

 .میشی موفق تو... جوریاین نگو-
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 بیابانی در را خود و کرد فوت بیرون به را نفسش. بست را چشمانش و داد تکان را سرش سلین

 چادر پشت از و کرد باز را چشمانش. کرد زمزمه کلماتی و کرد تصور صدایی ترینکوچک بدون

 طرفش به خواستند و شدند او متوجه هاکاور . آورد زبان به را کلماتی بلند صدای با و رفت بیرون

 از که سلین. شد هااورک یهمه گیجی باعث و کرد ادا را کلمات تربلند و ترسریع سلین که بیایند

. دهند انجام را کارشان که داد عالمت سر با شد، متعجب بود، برده شانمات که بقیه تعلل دیدن

 سلین. شدند هاطناب کردن باز مشغول سرعت اب و رفتند هاآن سمت به اهورا و نیکس فیبی،

 را هااورک و داد ادامه کارش به چنانهم اما چکید خون اشبینی از و داد دست از را توانش

 نمانده هاطناب شدن باز به چیزی. بود سختی کار شانکردن باز و بود محکم هاطناب. کرد ناپدید

 به هاآن دیدن با. برگشت بود، رفته جایی به گرگش بر سوار قبل دقیقه چند که اورکی آن که بود

 فرو اورک شکم درون خنجری فیبی. بکوبد فیبی سر بر تا برد باال را گرزش کرد، حمله شانسمت

 .شد او معطلی باعث و کرد

 اورک صورت به محکمی مشت و کرد خالص طناب یگره آخرین از را خودش آخر یلحظه آریس

 سرش درون تبر. کوبید اورک سر وسط را تبرش اهورا و زد او پای به زنیسو آستریا. کوبید وحشی

 و زد زانو زمین روی سلین. بکشد بیرون سرش از را تبر کرد سعی او. افتاد زمین روی و رفت فرو

 :گفت

 .باشین زود تونمنمی دیگه برین-

 و برگرداند را یعصبان هایاورک سلین گذشت، ایلحظه چند. شدند دور جاآن از سرعت به همه

 .دارد نگه فرار برای را توانش و نرود حال از کرد سعی

*** 

 را هایشاشک آتنا. کشیدند راحتی نفس و کردند توقف سپس شدند؛ دور توانستند،می تا هاآن

 :گفت زنان نفس نفس و کرد پاک

 ...گذاشتیم تنهاش ما نیومد، سلین-

 :گفت و کرد ایسرفه نیکس

 ...دنبالـ میرم-

 :زد فریاد و کشید را دستش فیبی

 باشه افتاده اونا دست ممکنه. میریم جااین از نیومد اگه مونیممی منتظر جااین! وجههیچ به نه-

 بره؟ باد به سلین هایزحمت تمام و برسن بهمون خوایمی. باشن موندنبال االن و
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 :گفت و داد تکیه درختی به اوشن

 .کرد فدا رو خودش ما خاطربه ونا دنبالش، بریم باید ما اما-

 :گفت عصبانیت با فیبی

 ...احمق تا سه شما خاطر به آره-

 :زد فریاد عصبانیت با و کوبید درخت به مشتی و شد خشمگین اوشن

 داشتی توقع بود، افتاده دردسر تو آستی نیاری؟ در بازی رییس قدراین نیست بهتر شو،خفه-

 .بدیم نجات رو اون داشتیم سعی آریس و من! کشنشمی طورچ ببینیم و وایسیم کنیم؟ کارچی

 :گفت و کرد حلقه محکم اوشن گردن دور را دستش و رفت اوشن سمت به فیبی

 ما و کنی جبران تونیمی کارا این با کنیمی فکر. تویی بشه خفه و ببنده رو دهنش باید که اونی-

 !؟...داری مهربونی قلب هک اومده یادت حاال کردی؟ کارچی ادن با بره یادمون

 :گفت درد با و آمد جلو آستریا. کردند جدا اوشن از را فیبی نیکس و اهورا

 .نبود عمدی خورممی قسم اما شکستم رو شیشه من منه، تقصیر همش نکنین دعوا لطفا-

 صدای که کردند سپری سکوت در را لحظاتی. نشستند ایگوشه کدام هر و شدند ساکت همه

 :گفت و شد بلند جا از نیکس. رسید شانشگو به غرشی

 .موندنبال بیان اونا ممکنه بریم بهتره-

 :گفت و انداخت عقب به نگاهی فیبی

 ...بیاد شاید بمونیم منتظر دیگه دقیقه چند-

 آرام آرام و شدند بلند جا از ناچار. نبود سلین از خبری و شدندمی سپری سرعت به لحظات

 سلین بلکه کردندمی نگاه را سرشان پشت مدام و رفتندمی قدم چند. کردند حرکت به شروع

 بر کند و سنگین را شانهایقدم عمدا  . بود گرفته را شانتکتک گلوی بغض. باشد آمده

 چشمان از اشکی یقطره. بیاید سلین شاید تا کردندمی معطل ایبهانه هر به و داشتندمی

 بغض دیگر حاال. کردمی گناه احساس او. چکید اشدهش زخمی و کبود هایگونه روی بر آستریا

. بود ناراحت و عصبانی شدت به اوشن. کردمی مخفی را هایشاشک اما بود شکسته هم فیبی

 .دانستندمی مقصر را خود و کردندمی خودخوری نحوی به کدام هر

 توانستنمی سیک. پرداختند استراحت به و شدند مخفی خالی تو درختانِ  الیالبه در شب آخر

 قدرآن خوابیدن برابر در بسیار خستگی با. دهند ادامه توانستندنمی هم راه به اما بخوابد
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 هایتن و کوفته هایبدن با. رسید فرا صبح و شد میش و گرگ هوا کمکم که کردند مقاومت

 رنگ کستریخا دیواری سلینوس دفتر، در. دادند ادامه راه به سختی به و شدند بلند جا از خسته

 به راجع خاصی اطالعات. بود کرده تعیین هانفیلیم جنگل و هااورک جنگل بین مرز عنوان به را

 شکار خرگوش چند راه در. بود کرده معرفی بلند قد بسیار را هاآن تنها و بود نداده هانفیلیم

. خوردند و کرده کباب را آن بود، سنگی و کوتاه که خاکستری دیوار کنار رسیدن محض به و کردند

 !خیر روحیه اما گرفتند جان کمی

 :گفت و گذاشت نیکس یشانه روی را سرش فاینس

 هستند؟ غول* هانفیلیم-

 :داد جواب و گفت آخی. کرد درد احساس کمی. کشید کبودش یگونه به دستی آستریا

 .پیکرنغول هایآدم اونا آره-

 :گفت و داد تکیه دیوار به آتنا

 خورن؟می آدم هم اونا-

 بیاریم شانس اگه. نیستن خوارگوشت اصال و خورنمی بامبو چوب فقط اونا شنیدم نه: آستریا

 .بلنده قدشون خیلی چون بینننمی رو ما اصال. ندارن باهامون کاری نشیم، له پاهاشون زیر

 :گفت و داد سر ایخنده رئا

 ...نکنه جلب بهمون رو نظرشون آستریا دوباره اگه البته-

 دهانش به گوشتی تکه. شد خیس چشمانش سرعت به و انداخت پایین را سرش ستریاآ

 را فاینس موهای از ایدسته آریس. نگفت چیزی و داد قورت بغضش همراه به را آن و گذاشت

 :گفت و کشید

 !موهات؟ توی چیه دیگه این-

 :گفت و شد عصبانی نیکس. کشید عقب را خود و زد کوتاهی جیغ فاینس

 ...نیست وقتش االن کن، بس آریس-

 :گفت و برد باال را دستانش آریس

 !موهاشه تو چیزایی یه میگم جدی نه-

 کمی را موهایش. کشید خودش طرف را فاینس و گرفت آریس از را خشمگینش چشمان نیکس

 :گفت کالفگی با بعد و کرد رو و زیر



                 
 

 

 Fatemeh.M| !دوباره مرگ: بقا رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

135 

 

 از پر مونهمه بدن و اموه حتما کثیفه خیلی جااین شده، شپش از پر موهات فاینس اه-

 .ایناست

 دست با را موهایش تند تند تعجب با فاینس و شدند خود موهای در جو و جست مشغول همه

 :گفت گریه با و ریخت هم به

 دستم رو داره چیه این نه وای. کن تمیز رو موهام بیا نیکس وضعیه؟ چه این آخه نه! من خدای-

 ...خارهمی داره بدنم وای ای میره؟ راه

 :گفت و گرفت را هایشگوش و شد عصبانی فیبی

 .کنی تحمل بهتره. میدیم گند بوی و شدیم چرک مونهمه دیگه، کافیه فاینس-

 

 فرو دیگران شوندمی باعث که کسانی معنیِ به لغت در( נפלים عبری به) Nephilim نفیلیم*

 آدمیان با( الوهیم)خدا ندانفرز  پیوندِ  از که شودمی گفته پیکری غول موجودات به. است افتند،

 !آمدند وجود به

. داد ادامه برادرش پیش ترآرام صدای با را هایشزدن نق و کرد سرش خاراندن به شروع فاینس

 سعی که بغضی با و انداخت بعدی جنگل بلند و سبز بامبوهای به نگاهی و شد بلند جا از فیبی

 :گفت کند پنهانش داشت

 .گیریممی یادبود مراسم یه سلین برای رسیدیم، که منا جای یه به. بریم باید-

 :گفت و کرد دنبال را فیبی نگاه مسیر رئا

 .بگیرن یادبود مراسم برامون بقیه نشه الزم و بمونیم زنده خودمون اگه البته-

 همه. کرد عبور دیوار از لنگانلنگ آستریا. شدند بلند جا از ناچار و انداختند رئا به بدی نگاه همه

 هایچمن روی و رفتند بلند بسیار بامبوهای داخل به و گذاشتند قدم دیوار طرفآن به او دنبال به

 هاآن برای کشیدن نفس. شد مرطوب و گرم بسیار هوا هابامبو میان. گذاشتند قدم رنگ زرد

 که شد شنیده دور از مانندی جیغ صدای. شد جاری شانروی و سر از عرق و شد سخت

 میان از. کنند عبور خفه مکان از تا کردند ترسریع را هایشانقدم. کردمی اذیت را شانگوش

 هایبامبو از پر اطرافش و داشت رنگ نارنجی و خاکی زمینی که رسیدند بازی فضای به بامبوها

 تکان آن عامل دیدن منتظر و شدند مخفی هاآن. خورد تکانی روبرو بامبوهای. بود شده نصف

 بیرون هاآن میان از بود، ترکوتاه بامبوها از سانت چند فقط که برهنه و قامت دبلن فردی. شدند

 هاآن. کردندمی بدل و رد سخنانی هم با جیغ با هاآن. آمد سرش پشت دیگر نفیلیم یک و آمد
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 هاآن یبرهنه بدن. داشتند قد متر پنج تا نیم و چهار حدود شاید! بودند بلند قد و الغر بسیار

 رنگ نارنجی بلند و پرپشت موهای و هاریش شانبدن خالف بر اما بود مو بدون و رنگ گندمی

 که فاینس. کردمی له راآن آمدمی فرود چیزی روی اگر شکبی هاآن پهن و بزرگ پاهای. داشتند

 :گفت وارزمزمه و استرس با بود، گرفته قلب تپش هاآن دیدن با

 ...دارن انگشت تاشیش تا،پنج بجای بینینب هستن؟ جوریاین چرا غولن؟ اونا-

 :گفت و کرد تایید را فاینس حرف رئا

 .دارن خاصی حالت یه ست،خربزه مثل هاشونکله-

 !زده بیرون حدقه از چشماشون: اهورا

 ...شنونمی رو صدامون ساکت: آریس

 :گفت و انداخت هانفیلیم به نگاهی فیبی

 .بزنیم دورشون بهتره بشیم، در  شونبین از نشدن زیادتر تا بیاین-

 در که بزرگی هایداس با و آمدند جاآن به دیگر نفیلیم چندین حرف این گفتن محض به اما

 .شدند خالی زمین طرف دو هایبامبو کندن مشغول داشتند، دست

 هر مانندشان جیغ صدای. کردمی ترسخت هاآن برای را کار و شدمی بیشتر لحظه هر تعدادشان

 :گفت آرام و کرد اشاره هانفیلیم پاهای به فیبی. شدمی بلندتر و بیشتر لحظه

 قرار هاشونقدم زیر باشین مواظب. شیممی رد پاهاشون بین از سریع یکی یکی... هابچه-

 ...برو رئا. میشین له وگرنه نگیرین

 :گفت و کرد نگاه فیبی به متعجب رئا

 ...برو خودت برم؟ من اول چرا-

 .باش زود برو تو نیکس میرم، خرآ من: فیبی

 و باز با و کشید آغوش در کوتاه را او. کرد نگاه فاینس به بعد و انداخت هانفیلیم به نگاهی نیکس

 از سرعت به و زد کنار را بامبوها آرام. داد قلبی اطمینان خواهرش به هایشچشم کردن بسته

 و کشید راحتی نفس. گرفت پناه هانآ از دیگر یکی پای پشت و کرد عبور هاآن از یکی میان

 و داد جاخالی موقع به که کند له را او بود نزدیک سوم نفیلیم. داد عبور دیگری میان از را خودش

 برای را دستش فیبی. بروند هم هاآن تا داد اشاره بقیه به و کرد تازه نفسی. رسید بامبوها به

 :گفت بقیه به رو و داد تکان نیکس

 ...بعدی-
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 هینی فاینس. رسید نیکس به و کرد عبور هاآن پاهای میان از احتیاطی هیچ بدون سرعت به رئا

 میان از تا رفت جلو ناچار فاینس. کشید نشان و خط رئا برای صورتش تمام با فیبی و کشید

 دیدن محض به و برد باال فاینس برای را دستش توقف ینشانه به نیکس. کند عبور هاآن

 بدون. کرد عبور هاآن از یکی پای میان از سریع فاینس و آورد پایین را ستشد مناسب موقعیت

 به و شد رد هاآن از دیگر یکی بزرگ بسیار پای زیر از و شد خم شود نیکس عالمت منتظر کهاین

 :گفت اهورا به رو فیبی. کشید راحتی نفس و کرد بغل را او. رفت برادرش طرف به سرعت

 ...بره سریع تونهنمی شده، زخمی پاهاش از یکی بری؟ب رو آستریا تونیمی-

 هاآن از یکی که برود جلو خواست. داشت نگه خودش کنار را آستریا و داد مثبت جواب اهورا

 و برید را هاآن کنار بامبوهای از یکی نفیلیم. کرد توقف سرجایش اهورا. برگشت عقب به سریع

 با. داد قورت را دهانش آب و بست محکم را هایشمچش آستریا. داد عبور آستریا چشم کنار از

 بعد، لحظه چند و داد عبور هاآن از نفر دو میان از و کشید را آستریا سریع اهورا فضا، شدن امن

 .رفتند بقیه پیش و کردند رد را دیگر نفیلیم دو

 بیشتر اگر بینندن آسیبی تا رفتند کنار هاآن. آمدمی دیگر هاینفیلیم کنار داشت دیگری نفیلیم 

. ببرد خود با هم را آتنا تا داد اشاره اوشن به فیبی. شدمی هم بیشتر تعدادشان کردندمی معطل

 را او شاهزاده اگر کرد فکر خود با ادن آورد یاد به با و شد مردد آتنا اما گرفت را آتنا دست اوشن

. است اعتمادبی او به بتنس آتنا که فهمید اوشن چه؟ بیاندازد هانفیلیم پای و دست زیر

 :گفت و شد عصبانی فیبی که بگوید چیزی خواست

 !شنمی زیاد مورچه مثل دارن دیگه، برو نکن معطل آتی-

 کمی را بعدی و کردند عبور هاآن از یکی کنار از آرام. رفت اوشن همراه ناچار و کشید پوفی آتنا

 مقابل در درست داشت را پایش و مدآمی شانطرف به داشت سوم نفیلیم. کردند رد ترسریع

 تا بود الزم متر میلی چند و بود آتنا صورت جلوی رنگش طوسی و بلند ناخن. آوردمی فرود هاآن

 باعث کار این کرد، پشت نفیلیم به و کشید خودش طرف به را آتنا اوشن. برود فرو آتنا یگونه در

. برگشتند نفیلیم طرف به. کند ردد احساس و شود ایجاد اوشن کمر روی طوالنی خراش شد

 به آریس که کنند چکار دانستندنمی و بود برده شانمات هاآن. بردارد را بعدی قدم خواستمی

 فیبی. کشید کنار هم را خودش و داد هل بقیه طرف به را دو هر. آمد هاآن سر پشت از موقع

. داد تکان دست برایش رئا. بود مانده خودش فقط کرد، نگاه را سرش پشت. کشید راحتی نفس

 را بعدی خواستمی. داد عبور هاآن از یکی پای دو میان از را خود و رفت بیرون هابامبو از فیبی
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 موقع به فیبی اگر و داد هل را دیگری هاآن از یکی. شد شاندعوای هم با نفیلیم دو که کند رد

 عصبانی نفیلیم که بود نکشیده ملکا را راحتش نفس هنوز. شدمی پرس آن زیر رفتنمی کنار

. آوردمی فرود فیبی سر روی دقیقا داشت را پایش و رفت بود خورد زمین که نفیلیمی طرف به

 دخترها از یکی جیغ صدای. شد خیره او پهن پای کف به زدهوحشت و گرد هایچشم با فیبی

 منتظر و کرد بسح را نفسش. بست را هایشچشم و کرد سرش سپر را دستش فیبی. شد بلند

 در نفیلیم پای. کرد باز را هایشچشم و نیفتاد اتفاقی اما ماند منتظر لحظه چند. شد شدن له

ِ  کرد، نگاه را باال فیبی. بود مانده معلق هوا  از و رفته فرو نفیلیم گردن راست طرف از کمانی تیر

 سر. آمد فرود ایشده نصف بامبوی روی و رفت عقب عقب نفیلیم. بود شده خارج چپ سمت

 فیبی. بودند صحنه آن مبهوت هانفیلیم بقیه. شد خارج دهانش از و رفت فرو او سر در بامبو تیز

 هانفیلیم. رفت بقیه طرف به معطلی بدون و کرد بود کرده شلیک را تیر که فاینس به نگاهی

 تفاوتبی بعد و دکردن مکث لحظه چند افتاده، اتفاقی چه نفهمیدند حتی و کردند نگاه را اطراف

 .شدند هابامبو بریدن مشغول دوباره شان،شده کشته دوست به

 دور جاآن از سریع. کرد تشکر او از فاینس دست فشردن با فیبی و کشیدند راحتی نفس همه 

 رنگارنگ هایگل و سبز درختانِ  از پر مکانی به و کردند عبور بامبو از پر فضای از و شدند

 عرق و کرد فوت بیرون به را نفسش رئا. کردند تازه نفسی و نشستند درختی یسایه زیر. رسیدند

 :گفت و کرد پاک را اشپیشانی

 .بشه له فیبی بود نزدیک لعنتی-

 داشت او. خورد اوشن به چشمش سپس و رفت او به ایغره چشم و کرد رئا به نگاهی ابتدا فیبی

 :گفت و کشید او یشانه به دستی. کشیدمی درد

 شدی؟ زخمی وت-

 :گفت و انداخت زخمش به نگاهی آتنا. آورد در تن از را لباسش اوشن

 .کردم گم رو داروها یکوله من اما نیست عمیق زیاد خراش-

 :گفت و آورد بیرون اشکوله از را ایپارچه آستریا

 ...تمیزه-

 :گفت و گرفت را پارچه آتنا

 کنه؟ پیدا* وراهآلوئ یا بهار همیشه گل چنار، برگ تونهمی کسی-

 :پرسید و شد بلند فیبی
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 داری؟ الزم رو سه هر-

 :گفت و داد تکان را سرش آتنا

 .کافیه یکیش نه-

 همیشه گل و چنار برگ از پر مشتی با بعد کمی. شد دور هاآن از و کرد اطراف به نگاهی فیبی

. بست آستریا یارچهپ با و گذاشت اوشن زخم روی حوصله با را چنار هایبرگ آتنا. برگشت بهار

 :گفت و داد آستریا به را هاگل و هابرگ یماندهباقی

 .نندازشون دور میشه الزم-

 به و برخاست جا از دوباره فیبی. کرد تن به را پیراهنش و نشست زمین روی سختی به اوشن

 بقیه پیش و برداشت هم را بزرگی سنگ و چید هاآن از ایدسته. رفت بنفشه هایگل طرف

 :گفت و کرد بنفشه هایگل از پر را اطرافش و گذاشت زمین روی را سنگ. برگشت

 ...سلین ببخشی رو ما امیدوارم-

 :گفت و کرد پاک را هایشاشک آستریا

 .بود مهربونی دختر خیلی سلین-

 .فداکار: فاینس

 .شجاع: فیبی

 .زیبا: آریس

 .مرموز و باهوش: نیکس

 ...بزرگ قلبی با و: اوشن

 :گفت و گذاشت رنگ خاکستری سنگ روی و چید درخت از را رنگی صورتی یوفهشک اهورا

 ...باشد آرامش در روحش-

 :کردند تکرار را اهورا یجمله صدایک هم بقیه و

 .باشد آرامش در روحش-

 :کرد زمزمه و گذاشت سنگ روی را دستش آتنا

 برای زشتی جایگاه و داده قرار آسمان در نیک هایانسان برای زیبایی جایگاه هاآسمان خدای و-

 !آمین... بود خواهی هااین از یک کدام دید خواهی تو و... خطاکار هایانسان

 

 .مؤثرند زخم درمان برای که هستند گیاهانی وراآلوئه و بهار همیشه گل چنار، برگ*
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 به و کردند کوتاهی استراحتی. گذاشت سنگ روی و چیدند درخت از هاییشکوفه هاآن یهمه 

 :گفت و کرد عبور کوچکی یتَله روی از فیبی. دادند ادامه راه

 بود؟ نوشته چی دفتر تو آتنا-

 :گفت و پراند بازویش روی از را ایحشره آتنا

 راجع چیزی اما نرین غلیظ مه سمت گفته. شبه و تاریک همیشه تیاناک جنگل توی بود گفته-

 .نداشته اطالعاتی و نگفته تیاناک به

 :گفت و زد کنار پایش جلوی از را بلندی فعل رئا

 .باشه گرگ یه خورهمی اسمش به-

 :گفت و زد کنار را علف همان بود، رئا سر پشت که اهورا

 .شبحه یه من نظر به نه-

 :گفت بغض با آتنا

 .دونستمی سلین شاید-

 هوا بودن، روز وجود با کم کم و گذشت ساعتی چند. دادند ادامه خود راه به و نگفت چیزی کسی

 بود، شده ریخته زمین روی که زردی هایبرگ روی و کردند عبور چوبی هاینرده زیر از. شد تاریک

 درختان از انبوهی وارد. بود گرفته رطوبت و مه را جا همه. شد تاریک کامال هوا. گذاشتند قدم

 لیظیغ هایمه جنگل مختلف هایقسمت در. شدند داشتند بلندی هایشاخه که شده خشک

 به. شدنمی شنیده شانهاینفس جز صدایی هیچ. کردندمی دوری آن از هاآن که داشت وجود

 شدت به هایشانقلب. بشنود را شانصدای مرموز تیاناک مبادا که کشیدندمی نفس زحمت

 هر منتظر و کردندمی حرکت هم کنار. دادندمی تکان اطراف به هایشانچشم ترس با و زدمی

 شانصورت روی ریزی هایشبنم و رسید شانمشام به سوخته چوب بوی. بودند اقیاتف گونه

 یگریه صدای ناگهان. کردند اطراف جمع را شانحواس و رفتند جلو احتیاط با هاآن. نشست

 گریه سرفه با که افتاد سالهیک حدودا کودکی به شانچشم دور از. کرد متوقف را هاآن کودکی

 :گفت رست با آتنا. کردمی

 !شده؟ گم اون-

 و جیغ با فقط و خوردنمی تکان جایش از بچه. رفتند جلو کمی. شد بیشتر بچه یگریه شدت

 اما الغر هیکل و بود لخت کودک. بودند شده نزدیک او به کامال دیگر حاال. کردمی گریه سرفه



                 
 

 

 Fatemeh.M| !دوباره مرگ: بقا رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

141 

 

 با. بود مشکی نیز هایشچشم و داشت کوتاهی و مشکی بسیار موهای. داشت بزرگی شکم

 .نشاند سرخش هایبلـ روی شیطانی لبخندی و برداشت کردن گریه از دست هاآن دیدن

 شدن بلند حال در که کودک دست هایناخن به آستریا توجه. بودند زده زل او به تعجب با همه 

 نیکس به سریع. شد تیز و کرد رشد رنگش زرد هایدندان و شد قرمز چشمانش. شد جلب بود،

 تردید بچه زدنِ  در همه. کرد زخمی را نیکس یینهسـ رنگش سیاه و چرک هایناخن با و دکر  حمله

. کرد فرو کمرش در خنجری فیبی و بردند هجوم طرفش به او یوحشیانه اعمال دیدن با اما کردند

 سرعت به و شد بلند جا از بود، رفته فرو پشتش در که خنجری همان با اما افتاد زمین روی بچه

 گرفت را زخمش بود، پیچیده تنش در شدیدی درد که نیکس. شد دور هاآن از گانهبچه حرکات با

 :گفت و

 ...زود بریم. میان هم شونبقیه االن بریم، باشین زود-

 میان از. افزودند شانسرعت به توانستندمی که جایی تا و گریختند جاآن از سرعت به همه

 پشت و کردند توقف جایی در. شدند دور و دویدند توانستندیم که جایی تا و کردند عبور درختان

 خواستند کهاین محض به اما کشیدند راحتی نفس. نبود* تیاناک از خبری. کردند نگاه را سرشان

 فاینس پای از. کرد حمله هاآن به جلو از کمرش در خنجر همان با کودک همان دهند، ادامه راه به

 زمین روی را او و گرفت را بچه هادست فاینس. کند زخمی را وا صورت خواستمی و رفت باال

. کرد حمله آریس به و شد بلند جا از. شد خارج کودک یسینه از فشار اثر بر خنجر. کرد پرتاب

 فلج گویا دهد، تکان را پایش توانستنمی. افتاد زمین روی او و زد تیاناک پای به سوزنی آستریا

 با و کرد نگاه را سرش پشت آتنا. دویدند را راه ادامه و کردند ستفادها فرصت از هاآن. بود شده

 :زد فریاد آمد،می هاآن دنبال لنگانلنگ که تیاناک دیدن

 !میاد داره بدوین-

 بغل زیر اهورا. کردند بلند را او فاینس و آتنا. افتاد زمین روی داشت، زیادی ریزیخون که نیکس

 از یکی درون درست و کرد پرتاب او سمت تیری فاینس. کشاند خود دنبال را او و گرفت را نیکس

. کرد پرتاب را ماندهباقی سوزن دو آستریا. دویدمی هاآن دنبال همچنان اما رفت فرو چشمانش

 مشت سپس شد او رسیدن منتظر و ایستاد آریس. کرد کم را سرعتش و شد ترضعیف کمی

 آریس. آمد در اولیه حالت به دوباره و آمد کش یکالست مانند سرش اما کوبید سرش به محکمی

 :گفت و کشید عصبانی آه فیبی. کرد فرار بقیه سمت و کوبید درختی به را او

 !نمیمیره؟ چرا-
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 هاییمکان در. شودمی ظاهر کودک یک شکل به فیلیپینی، هایافسانه طبق Tiyanak تیاناک*

 ای عّده. کند جلب خود به را خبربی جاهمه از نمسافرا توجه تا دهدمی سر گریه هاجنگل مانند

 خاک در نوزاد این. است مرده او تولد از پیش مادرش که است کودکی روح تیاناک، گویندمی

 .است درآمده شکل این به دلیل همین به و شده متولد

 و شدند خارج جنگل از و پریدند نرده روی از. شد پدیدار رویشان پیش رنگی سیاه چوبی هاینرده

 پشت تیاناک کردند؛ نگاه را سرشان پشت. شدند سرد هوای وارد جنگل مرطوب و گرم هوای از

 به تیاناک. افتادند زمین روی و خارج بدنش از خنجر همچنین و هاسوزن و تیر. کرد توقف هانرده

 .شد گم جنگل عمق در کنان گریه و شد مظلومی و زیبا کودک آمد؛ در قبل حالت

 برادرش سر باالی فاینس. افتاد زمین روی جان نیمه و نداشت را کشیدن درد طاقت ردیگ نیکس

 :گفت گریه با و گذاشت او پیشانی روی را دستش و نشست

 .کنممی خواهش شو بیدار برادر-

 :گفت و گذاشت نیکس زخم روی و گرفت آستریا از را ماندهباقی هایبرگ آتنا

 ببندمش؟ چی با-

 :گفت و داد ماساژ بود خورده پیچ که را پایش. تنشس زمین روی رئا

 .ببندش خودش لباس با-

 و داد بدنش به قوسی و کش فیبی. بست را زخمش آن با و آورد در تنش از را نیکس لباس آتنا

 :گفت

 رو دفتر اون آتنا. بودیم دیده که بود موجودی ترینلجوج و بدترین خورممی قسم بود؟ چی این-

 !بشه؟ چی قراره دشبع ببین بیار در

 :کرد خواندن به شروع آتنا

 و کردید سپری را سختی هایروز دانممی خوبم فرزندان شما؛ بر فراوان درود عزیزم دوستان-

 دو حدود تیاناک جنگل از بعد. باشد شما نگهدار هاآسمان خدای. هستید ناتوان و خسته بسیار

 پزشکی تجهیزات خود برای و کنید استراحت خوب جاآن. دارید کوهپای مرزی یدهکده تا راه روز

 اگر. دارید کوهستان سمت به طوالنی و سرد بسیار و سخت مسیر چون کنید؛ تهیه گرم لباس و

 سرد بسیار کوهپای یدهکده. دارید قرار زمستان سرد هایروز در حاال باشید رفته پیش درست

 بهار رسید؛ خواهید کوهستان به بهار همچنین! طورهمین هم کوهستان به رفتن مسیر و است
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 نشوید هاآباریمون اسیر باشید مراقب جاآن. داشت خواهید فوخائو کوهستان در سردی بسیار

 باز رسیدید هاآمازون سرزمین به وقتی را دفتر امیدوارم. است سخت موجودات این با مبارزه که

 .زمین سربازان شما موفقیت و دیدار امید به. کنید

 :گفت و بست را دفتر آتنا

 .باشین چیزی مراقب دهکده تو نگفت شکر رو خدا-

 :گفت و کرد آتنا به کجی دهان رئا

 موجودی چجور که بود نگفته تیاناک به راجع چیزی که دیدی دونه،نمی رو چی همه پیرمرد اون-

 .هستن

 .فتندر  خواب به ممکن، خطرات به توجهبی زود خیلی و نشستند بزرگی سنگ تخت کنار

*** 

 زیاد خواب همچنین و خستگی از بدنش. کرد بیدارش خواب از و زد را آستریا چشم آفتاب نور

 :گفت و نشست زمین روی و شد بلند زحمت به. بود شده کوفته

 !سرده چقدر-

 سرد بسیار هوای از و شدند بیدار یکی یکی هم بقیه. کرد باز را چشمانش و خورد تکانی اهورا

 و درد گرسنگی،. دادند بیرون شاندهان از رنگی سفید هایبخار نفس هر با و کردند شکایت

 یافتن برای جو و جست. بود کرده شانکالفه هم سرد هوای و بود بریده را شانامان خستگی

 به رئا پای مچ. وزیدمی آن در سردی سوز که بود سبزی زارچمن جا همه. بود فایدهبی هم شکار

 در شکستگی احساس آستریا و داشت شکایت کمرش زخم درد از شناو. کردمی درد شدت

 و بودند خسته همه. لرزیدمی خود به و بود هوشبی همچنان نیکس. کردمی اشگونه استخوان

 .کردند حمل را نیکس نوبتی و کردند حرکت به شروع ناچار هاآن. کردمی درد شانبدن

*** 

ِ  دو حدود تحمل از بعد  دهکده به ابری ظهری از بعد در باالخره فرسا، طاقت و سخت روز

 وارد و زدند کنار را در. بود شده ساخته طناب و چوب با که بود دری دهکده ورودی. رسیدند

 هایدرخت دهکده مختلف نقاط در. بود گرفته مه را جا همه و بود سرد بسیار جاآن هوای. شدند

 هایبرگ روی بر. بودند ساخته را طالیی و خاکستری زمین هایشانبرگ که داشت وجود عریانی

 زیر هایبرگ خشخش صدای. کردند عبور خاکی و باریک یجاده از و نهادند قدم شده خشک

 دهکده از و گذشت هاآن کنار از سواری اسب. شد آمیخته فردی هایسرفه صدای با شان،پای
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 هوا در خاصی بوی. بود بسته جاآن چوبی هایکلبه تمام درب و نبود دهکده در کسی. رفت بیرون

 خود به که حالی در فاینس. گرفت فرا سکوت را جا همه سرفه، صدای شدن قطع از بعد و پیچید

 :گفت لرزیدمی

 ...میـ درد پاهام و مخسته خیلی من داره، تب هم نیکس سرده، خیلی هوا-

 :داد ادامه و کرد قطع را او حرف اهورا

 گذاشتیم سر پشت رو سختی روزهای ما. کنیم پیدا استراحت برای جا یه بهتره. ندارم نا دیگه-

 ...و

. آمدمی اعتماد غیرقابل و غریب بسیار نظرش به دهکده فضای. کرد اطراف به نگاهی فیبی

 احساس مدام مرد، هایسرفه یدوباره شدن شروع با. نداشت دوست را جاآن حد از بیش آرامش

 پشت که بود اتفاقاتی خاطربه بسیارش، اعتمادیبی این شاید. بیفتد اتفاقی است قرار کردمی

 :گفت بلند صدای با اهورا و پرید بیرون فکر از دَنگی دَنگ صدای با! بودند گذاشته سر

 !گم؟می چی شنویمی فیبی-

 جاآن ظاهرا. رسید گنبدی به و کرد دنبال را دنگ دنگ صدای نگاهش با و داد تکان سر فیبی

 :گفت و کرد آتنا به رو. آمدمی معبد داخل از صدا این و بود معبد

 کردی؟ گم که بود کوله همون تو هااسکناس-

 :گفت و گرفت باال را کوچکی کیف آتنا

 .گذاشتم هانامه و دفتر کیف تو نه-

 :گفت و گرفت آتنا از را کیف فیبی

 ...هستیم هم گرسنه. بخریم گرم لباس و کنیم پیدا دکتر یه بهتره-

 چوبی جا،آن هایکلبه خالف بر که رنگ سفید هایآجر با معبدی. رفتند معبد سمت به مهه

 رنگ ایقهوه فوالدین و چوبی درب سفید، آجرهای و هاسنگ با شکل مربع بود ساختمانی. نبود

 !آن باالی در ایفیروزه رنگ به گنبدی و

. زد در به ضربه چند آن با و گرفت ار  آن آهنی یگیرهدست و رفت در سمت به لنگان لنگ آستریا

 پانزده حدودا   پسری. کرد باز را در کسی باالخره تا گذشت ایلحظه چند. ماندند پاسخ منتظر

 :گفت پسر کردن برانداز از بعد و رفت جلو فیبی. شد نمایان در پشت سفید کامال لباس با ،ساله

 ...ما به میشه. داریم هم زخمی ه،گرسن هم ایم،خسته هم اومدیم، زیادی راه و مسافریم-
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 شد ساکت فیبی. بست محکم را در و رفت داخل به. بزند را حرفش یادامه فیبی نداد اجازه پسر

 چند. داد اشچهره به سوالی حالت و داد کش پایین به را هایشبلـ طرف دو. کرد نگاه بقیه به و

 هایچشم با. گشود را در ساله چهل حدودا پوست سیاه مردی باراین. شد باز دوباره در بعد ثانیه

 و رفت عقب کمی حرفی گفتن بدون. زد لبخندی و کرد شانتکتک به گذرا نگاهی عجیبش آبی

 .کرد دعوت داخل به را هاآن دست با

 به آرام آتنا. شدند معبد وارد آرام هایقدم با بودند، گیریغافل نوع هر آماده که حالی در هاآن

 :گفت فاینس

 نیست؟* ساوار یه اون-

 نیستن؟ پرست آسمان اینا یعنی: فاینس

 ...هیــس: فیبی

 :گفت و کرد هاآن به رو مرد

 دهکده طبیب. میارم براتون هم غذا و آب. کنین استراحت اتاق اون تو تونینمی. آمدید خوش-

 در براتون که پسری همون من شاگرد وِلز به خواستین چیزی. گردهبرمی فردا و رفته کوهستان به

 آرامش برای برم باید رفته دنیا از فردی. گردمبرمی دیگه ساعت یک تا من. بگین کرد باز رو

 .بخونم دعا روحش

 :گفت و داد هایشبلـ به تعجبی حالت آتنا. رفت جاآن از و کرد کوتاهی تعظیم مرد

 کنن؟می دعا هاشونمرده واسه هم اونا-

 .کنیمی دعا تو فقط نه: رئا

 :گفت و انداخت اتاق در از بیرون به نگاهی آستریا

 جایین؟اون شما ولز آقای-

 سر و پسر یپریده رنگ پوست به فیبی. انداخت پایین را سرش و شد اتاق وارد آرامی به پسرک

 :گفت و کرد نگاه مویش از تراشیده

 میشه؟ عبادت کسی چه جااین بچه هی-

 :گفت و داد قورت را دهانش آب. انداخت هاآن به مردد نگاهی ایشقهوه هایچشم با پسر

 ...هاآسمان خدای-

 :گفت و کرد اطراف به نگاهی اهورا
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 استفاده روشنایی برای مشعل از وقتهیچ اونا. نیست شکلی این ساوارها معبد میگی دروغ-

 .کنننمی

 :گفت بعد و شد مطمئن مرد رفتن از ابتدا پسر

 .هستیم پرستیک ما... ما-

 :داد ادامه پسر. شدند او از توضیح منتظر و کردند نگاه پسرک به پرسشی و متعجب همه

 .چیزه همه صاحب که پرستیممی رو خدا یک ما یعنی-

 .ستحقیقی خدای که هاآسمان خدای منتها پرستیم،می رو خدا یه فقط هم ما خب: آتنا

 کردن؟ زندانیت که کردیمی تبلیغ رو دین این هم تو... تو... آستریا: فاینس

 :گفت و کشید موهایش به دستی استرس با و کرد آتنا و اوشن به نگاهی آستریا

 ...بله-

 

 .پرستانآسمان معبد خادمین: ساوار

 :کلمات تلفظ

Welz 

Yek Parast 

 :پرسید پسرک از هادین بحث کردن تمام برای فیبی

 ساکته؟ و خلوت قدراین چرا بگو، دهکده به راجع یکم... و ستچیکاره چیه؟ مرد اون اسم-

 تکه چند و شیر تنگ. بود میوه از پر که گذاشت هاآن جلوی را بزرگی ظرف و شد بلند جا از پسر

 :گفت و گذاشت ظرف کنار هم نان

 .کنین میل هستین گرسنه حتما-

 :گفت و کرد ترنورانی را اتاق فضای و کرد روشن شمعی

 چون نمیاد دهکده تو کسی روز توی. کردهمی کار جاینا بچگی از. جاستاین خادم هیث آقای-

 .میشه منتقل هاروز فقط که اومده بیماری یه

 :پرسید آتنا. کردند نگاه هم به همه

 شدیم؟ مریض ما االن یعنی-

 بشین معاینه برگشت که طبیب بهتره... ممکنه خب ولی نمیشه، بدن وارد سریع قدراین: ولز

 ...دردناکه فقط نیست خطرناک. شدین مریض حتما گرفتین درد گلو اگه ولی
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 :گفت و انداخت زخمی نیکسِ  به نگاهی پسر. داد تکان را سرش آتنا

 شده؟ چِش اون-

 .کرد زخمیش شدیم درگیر تیاناک با: اهورا

 :گفت و کشید اشچانه به دستی. گرفت را وجودش ترس و شد گرد پسرک چشمان

 یا کرد زخمیش دندوناش با ببینم کردین؟ پیدا نجات طورچ بودین؟ جنگل اون تو شما تیاناک؟-

 ...یا ناخن

 :گفت و گذاشت نیکس دارتب پیشانی روی را دستش فاینس

 کنه؟می هم فرقی مگه-

 :گفت رفت،می بیرون اتاق از که حالی در ولز

 .آره-

 :زد فریاد جاهمان از و شد کاری مشغول اتاق از بیرون در

 تونهمی طبیب کرده زخمیش ناخن با اگه اما میمیره، فردا امروز باشه فتهگر  گازش دندون با اگه-

 ...مُرد خواهد بازم نهایت در اما. بندازه عقب رو مرگش و کنه بهتره رو حالش یکم

. فشرد را آتنا گلوی بغض و چکید فاینس چشم از اشکی یقطره. کشیدند افسوسی آه همه

 :گفت آرام کردمی گریه که حالی رد و گذاشت نیکس قلب روی را سرش فاینس

 ...هاشناخن با-

 

 :کلمات تلفظ

Heyth 

 :گفت و گرفت فاینس طرف به را هاآن. برگشت ایپارچه و لگن با ولز 

 .بیارین پایین رو تبش-

 :گفت و کرد کمک فاینس به اهورا. گرفت را هاآن فاینس

 رفته؟ کجا طبیب-

 .گردهمی بر فردا بیاره دارو کوهستان رفته: ولز

 فوخائو؟: فیبی

 روز چهار حدود. رفته ده نزدیک کوهستان همین به. راهه ماهیک از بیشتر که فوخائو تا نه: ولز

 .کشهمی طول برگشتش و رفت
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. رفتند بیرون معبد از استراحت، برای مکانی دنبال به اهورا و فیبی. رسید فرا غروب کم کم

 سلین مردن از هنوز که اوشن. بدهند سالح سفارش تا رفتند آهنگری به آریس و رئا و آستریا

 نیکس پیشانی روی را دستش فاینس. زدنمی حرفی و بود کرده کز معبد از ایگوشه بود، ناراحت

 به بود کرده پیدا معبد یخانهگل از که نعناع کمی آتنا. بود نیامده پایین هم هنوز او تب. گذاشت

 را هایشاشک فاینس. گفتمی هذیان مدام و سوختمی تب از داشت او. گذاشت نیکس دهان

 :گفت کشید،می باال را دماغش که حالی در و کرد پاک

 ...من بمیره برادرم اگه-

 :گفت و گذاشت فاینس دهان روی را دستش آتنا

 .میشه خوب حالش اون. هست نگهدارش هاآسمان خدای نزن، رو حرف این-

 .زد هقهق دوباره و داد تکان را سرش فاینس

*** 

 لباس گروه افراد برای و کرده اجاره مسافرخانه در اتاقی اهورا و فیبی. بود شده تاریک کامال هوا

 و شلوغ دهکده. رفتند مسافرخانه به و کردند تشکر ولز و هیث آقای از. بودند کرده تهیه گرم

 داده تغییر شب به روز از را شانفعالیت هاآن و بود هاآدم صدای و سر از پر جاهمه. بود روشن

 .بودند

 مناسب همین داشتند که پولی با اما نبود جا همه برای جاآن. شدند مسافرخانه اتاق وارد گروه

 هاآن نه، یا خورندمی شام که پرسید هاآن از و زد را اتاق در کسی. کردندمی مدارا باید و بود

 و آستریا و کردمی مراقبت برادرش از صبح تا فاینس. پرداختند استراحت به و دادند منفی جواب

 .کردندمی کمک او به هم آتنا

*** 

 پشت ولز. کرد باز را در و داد بدنش به قوسی و کش اهورا. پریدند خواب از در صدای شنیدن با

 او. بروند طبیب منزل به او همراه خواست هاآن از گفت، که بخیری صبح و سالم از بعد و بود در

 :گفت و انداخت بقیه به نگاهی فیبی. بود رسیده کوهستان از شدیم ساعتی یک

 داره؟ احتیاج طبیب به کی نیکس از غیر-

 :گفت کند، بلند را نیکس که کردمی کمک فاینس به که حالی در آتنا

 .باشیم مریض ممکنه بشیم، معاینه بریم باید همه-

 :داد جواب بداخالقی با فیبی
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 خطرناک بیماری این گفت ولز ضمن در. کردیمی حس االن تا یبود مریض اگه. نیست الزم-

 .نداریم کردن خرج برای پول کافی اندازه به ما نیست

 داد هاآن به ایپارچه ولز. رفتند بیرون ولز با نیکس و فاینس همراه اهورا. داد تکان را سرش آتنا

 توقف قدیمی و کوچک یکلبه جلوی بعد کمی. نشوند بیمار که بگیرند شانبینی و دهان جلوی تا

 سبیل و ریش و موها با ساله هفتاد حدودا پیرمردی که طبیب. زدند ضربه در به آرام و کردند

 تختی روی و شدند کلبه وارد هاآن. گفت آمدخوش هاآن به و کرد باز را در بود، رنگ سفید و بلند

 جاهمه. کرد تر نور پر را جاآن و کرد روشن فانوسی طبیب. بود نورکم تقریبا و گرم کلبه. نشستند

 عجیبی ابزارهای و بود میز روی زیادی هایکتاب. بود دارو هایشیشه و شده خشک گیاهان از پر

 باز را زخمش. گذاشت نیکس پیشانی روی دست طبیب. داشت وجود دیوار از قسمتی یک روی

 و داد تکان سری طبیب. بود دهکر  عفونت و گرفته زشتی ظاهر زخم. انداخت آن به نگاهی و کرد

 احساس نیکس. ریخت نیکس زخم روی و آورد را رنگ زرد محلول با ایشیشه. کشید آهی

 داشت نگه محکم را او اهورا. کشید بلندی فریاد بود بیهوش کهآن با و خورد تکانی و کرد سوزش

 ناله همچنان ماا شد آرام کمی نیکس. کرد پانسمان را آن و گذاشت زخم روی مرهمی طبیب و

 رنگی کِرم صندلی روی طبیب. رفت عمیق خوابی به او و داد خوردش به شربتی طبیب. کردمی

 :گفت و نشست

 اون متاسفم. کنهمی آرومش کمی فقط شربت این و هامرهم این! گرفته رو بدنش تمام عفونت-

 برای راهی کنممی شتال من مسافرین جااین وقتی تا اما مونهمی زنده کمتر یا ماه سه فقط

 .کنم پیدا درمانش

 و بود شده بهتر کمی نیکس. بازگشتند مسافرخانه به او از تشکر و طبیب مزد دادن از بعد هاآن

 مقاومت نیکس اما بدهد او به سوپ کمی داشت سعی فاینس. بود کرده باز را چشمانش

 :گفت و نوشید شیر کمی رئا. کردمی

 بمونیم؟ جااین باید کی تا-

 :گفت و کرد ها را دستانش. کرد تن به گرمی لباس فیبی

 .بشن آماده دادیم سفارش که هاییسالح و بشه بهتر یکم نیکس وقتی تا-

 !بشه دیر ممکنه اما: آستریا

 بدون تونیمنمی ما. مونده وقت خیلی سنگ اون برخورد زمان تا. داریم وقت خیلی ما: فیبی

 .شدیم زخمی و دادیم دست از رو نفر یه داشتیم که هاییالحس انواع با جوریهمین. بریم سالح
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 :گفت طعنه با و شد بلند جا از. شکست را سکوتش باالخره اوشن

 .دادیم دست از رو نفر یه که اومد یادت شد خوب-

 :گفت و برگرداند اوشن طرف به را سرش فیبی

 ها؟ چیه؟ منظورت-

 :گفت و زد پوزخندی اوشن

 !نیست باهوش هم خیلی مادرم فهمممی کنممی فکر که حاال-

 جدی خیلی و شد خیره ایشقهوه هایچشم در و ایستاد اوشن روبروی. شد بلند جا از فیبی

 :گفت

 زنی؟نمی رو حرفت واضح چرا-

 :گفت خشم با اوشن

 کنهنمی کار درست فکرت. باشی داشته رو گروه رهبری تونینمی تو. خورینمی هیچی درد به تو-

 ...رییسی کنیمی فکر و

 به بیشتر که حالی در بعد. داد سر ایکالفه یخنده و کرد تغییر عصبانیت حالت از فیبی یچهره

 :گفت و کرد نمایشی یخنده شد، نزدیک اوشن

 سودی هیچ کشته، رو نفر یه شده، ضایع مدام مادرش توسط که کسی اون جدی؟ ها ها ها-

 :پرسید بقیه به رو بعد نداشته

 !کیه؟-

 :گفت و کوبید او یینهسـ به را اشاشاره انگشت و کرد اوشن به رو دوباره و

 تنها مجبوری وگرنه. باشی گروه تابع کنی سعی و ببندی رو کثیفت دهن بهتره پس... تویی اون-

 ...جونت مامان قصر برگردی

 :گفت و نترسید باراین اوشن

 .بودم سودمند سفر این توی تو از بیشتر من کنممی فکر اما-

 برم خواستممی خودم که کشتیه منظورت اگه داشتی؟ سودی چه ببینم بگو جدی؟: فیبی

 .ده...زا...شاه نیستی هیچی تو. کنم ترمیمش

 ...تو و-

 :گفت و شد کالفه نیکس

 .دوتون هر شین خفه کنهمی درد سرم من. دیگه شین ساکت اه-
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 اتاق از اوشن. کشید نشان و خط برایش و کرد نگاه اوشن به خشم با فیبی. شد ساکت اوشن 

 :گفت و خندید رئا. کوبید محکم را اتاق چوبی در و رفت بیرون

 .بذاریم جاش بریم خواستیم وقتی من نظر به-

 مسافرخانه در از خواست. رفت پایین چوبی و پوسیده هایپله از اوشن. نگفت چیزی کسی

 و کشید اشبینی و دهان روی را گردنش دور شال. کرد تردید روز روشنایی دیدن با اما برود بیرون

 .رفت بیرون در از

 ایپاره گرد توپ دنبال کنانسرفه که ایبچه جز به. کرد نگاه را اطراف و گذاشت قدم خیابان در

 شدیدی تعفن بوی جاآن. شد دیگر ایکوچه وارد و کرد کج را راهش. نبود جاآن کسی دوید،می

 همراه که جوان زنی. رسیدمی اوشن مشام به و کردمی عبور شال از که بود زیاد قدرآن و دادمی

 صدای شنیدن با بود، رفته خواب به و داده تکیه قدیمی ساختمانی به ساله شش پنج، کودکی

 تکه و خورد تکانی هم اشبچه خترد. کرد جور و جمع را خودش و پرید خواب از اوشن هایقدم

 گذاشت ایکیسه داخل و کرد جمع را نان خرده زن. کرد لگد را بود کنارش که ایشده خشک نان

 خودش و ترسید زن. شد نزدیک هاآن به و داد قورت را بغضش اوشن. داشت نگه خودش پیش و

 :گفت و برد باال را دستش و برداشت صورتش روی از را شال اوشن. کشید کنار را

 ...نترسین-

 :گفت و گرفت زن سمت و آورد بیرون دستش از را اشسلطنتی و ارزشمند انگشتر بعد و

 .میشه توننصیب زیادی پول بفروشین رو این-

. کرد مکث لحظه یک که کند تشکر تا کرد اوشن یچهره به نگاهی و گرفت را انگشتر تردید با زن

 و کرد گرد را چشمانش بوده، درست حدسش فهمید که این محض به و کرد ریز را چشمانش

 :گفت و کرد تعظیمی

 ...شاهزاده-

 را هاآن کسی شود مطمئن تا کرد نگاه اطراف به و کرد بلند زمین روی از را زن عجله با اوشن

 :گفت سپس ندیده

 ندارین؟ ایخونه شما... لطفا نکنین رو کاراین-

 :گفت بغض با و کرد جمع را اشمرده چرک لباس زن

 ...نه-

 :گفت و کشید افسوسی آه اوشن
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 شناختین؟ رو من چطور-

 :گفت و گرفت آغوش در را کودکش. کرد پاک را هایشاشک زن

 و من کردم ازدواج وقتی. دیدم رو شما بارها من و کردیممی زندگی آتالزد در مخانواده و من-

 .دادیم دست از رو چیز همه جااین و اومدیم جااین به همسرم

 کجاست؟ شوهرت حاال-

 ...گردهبرمی کم کم بگرده، غذا دنبال رفته اون-

 دادین؟ دست از رو توناموال چطور-

 اونم رفت، جااین از خیاط وقتی و بود خیاط یه شاگرد اون. نداشت خوبی شغل اول از همسرم-

 .دادیم دست از رو هامونپول یهمه و خونه ما. کنه پیدا کاری نتونست دیگه و شد بیکار

 به زن. زد را او مشت با و آورد هجوم او سمت سرعت به شخصی که بزند حرفی خواست اوشن

 :گفت و گرفت را شوهرش دست. شد بلند جا از و ترسید شدت

 !میریام ملکه پسر ست؛شاهزاده اون. نکن رو کاراین نه-

 :گفت و زد زانو زمین روی و شد آرام مرد

 ...که کردم کرف من! ببخشید رو من-

 حرفش یادامه مرد نداد اجازه بود، گرفته قرار خانواده این وضعیت تاثیر تحت شدت به که اوشن

 :گفت و بزند را

 .نفروشید دادم شما به که انگشتری. کنید گوش من به خوب نیست، مشکلی-

 شده وکیدهچر  و کثیف. آورد بیرون را بود کرده مخفی جیبش در کنون تا آتالزد از که اسکناسی

 استفاده آن از مناسب فرصت در تا بود کرده مخفی گروه از را آن او. داشت زیادی ارزش اما بود

. بود دانسته ترواجب را خانواده این به کمک حاال اما دهد قرار تاثیر تحت را سفرانشهم و کند

 :گفت و گرفت مرد سمت را اسکناس

. برید آتالزد سمت کاروان همراه پول این با اما میره پایتخت سمت کی شما کاروان دونمنمی-

 و اومدین من طرف از که بگین اون به و بدین مادرم به رو انگشترم و برسونین قصر به رو خودتون

 ...که بگین

 :گفت و کشید عمیقی نفس. کرد تردید حرفش گفتن در

 مسیر توی شاهزاده که بگین. لیلی خواهرم برای طورهمین شده، تنگ براش دلم بگین مادرم به-

 اون با هم هنوز گروه که بگین. بود نوشیدن حال در مدام و کشت رو سفرانشهم از یکی سفر
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 بگین. گرفته یاد شمشیرزنی اون بگین. پشیمونه ادن کشتن از شدت به اون که بگین. نمیان کنار

 با کار رئا از و تیراندازی فاینس از خوادمی و داده نجات شدن غرق از رو کشتی یه اون که

 هم اورکی زبان از کلمه تا دو تازه. شده ترقوی خیلی قبل از اون بگین. بگیره یاد رو تیز هایسالح

 ...اما شد هم عاشق حتی اون بگین! گرفته یاد

 :گفت و گرفت شاهزاده از را پول مرد. نداد ادامه را حرفش اوشن

 .هستیم شما خدمت در مرع آخر تا و کنیممی کاراین حتما. سرورم متشکرم-

 :گفت و زد رضایتی لبخند اوشن

 مادرم از. برسین جااون به سالم امیدوارم. نگین مادرم به رو شدن عاشق به راجع آخرم یجمله-

 .کنهمی رو کاراین حتما اون کنه؛ پیدا کار براتون که بخواین

 یخنده و گریه با و افتادند شاهزاده پای به گنجیدند،نمی خود پوست در شادی از که مرد و زن

 افتادند پایش به هاآن کهاین از نه بود حالخوش. کرد بلند را هاآن اوشن. کردند تشکر او از ذوق

 کهاین آخر در و شدمی خبر با حالش از مادرش کهاین و بود کرده شاد را هاآن کهاین از بلکه

 نفس. بود کرده خطاب شاهزاده را او تمسخر بدون و دانسته رسمیت به را او کسی باالخره

 بعد و گذاشت قدم دیگری یکوچه در. شد دور هاآن از حرفی گفتن بدون و کشید عمیقی

 دهکده خروجی به کهاین تا رفت،می راه هدف بدون و سرگردان! دیگر هایکوچه و دیگر یکوچه

 قبل از. آوردنمی دوام تنها او اما برود فوخائو طرف به تنها و کند رها را گروه که زد سرش به. رسید

 چشمش یگوشه از كه اشکی. نبود مندقدرت و شجاع قدرآن هم باز اما بود شده ترقوی بسیار

 .بازگشت مسافرخانه سمت به و کرد پاک سرعت به را چکید

** 

. داشتبرمی قدم دهکده هایکوچه از یکی در پاره هایلباس با و زخمی کنان،سرفه. بود شب

 به خون از ردی سرش پشت و داشت ریزیخون. کردمی درد بدنش تمام و بود گرسنه و خسته

 و خارج کوچه از. آمد سراغش به شدیدی یسرگیجه و داد دست از را توانش. گذاشتمی جای

 تیره چشمانش پیش چیز همه که حالی در و نیاورد طاقت دیگر. شد دهکده شلوغ خیابان وارد

 جرات کسی. زدند حلقه دورش و رفتند طرفش به و دیدند را او مردم. افتاد مینز  روی بود، گشته

 آستریا، فیبی،. بود ترسناک هایکبودی و خون از پر پایش تا سر چون بزند دست او به کردنمی

 پایش انگشتان روی فیبی. شد جلب جمعیت به شانتوجه بودند، زدن قدم حال در که رئا و اهورا

 :گفت تعجب با. ببیند را تجمع دلیل ندبتوا تا ایستاد
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 !خبره؟ چه-

 :گفت بزند، کنار را مردم داشت سعی که حالی در آستریا. رفتند جلوتر

 !شده؟ چی خبره؟ چه-

 

 :کلمات تلفظ

Fookha’o 

 :داد را آستریا جواب مردی

 !ستپاره هاشلباس و شده زخمی. دختره یه-

. برگرداند را او و رفت او طرف به خون در غرق خترکد دیدن با و زد کنار را همه سرعت به فیبی

 :گفت زدهوحشت و گرفت را دختر دست و نشست فیبی کنار اهورا. بود خون از پر صورتش

 .خورممی قسم سلینه این! سلین-

 آبی نگین انگشتر دیدن با آستریا. نشستند دختر سر باالی اهورا صدای شنیدن با آستریا و رئا

 :گفت استرس با دختر، دستان در درخشان

 .گردنشه تو هم گردنبندش. ببینین انگشترشه این سلینه این! گهمی راست-

. دید را سلین یشده زخمی و کبود یچهره و کرد پاک را دختر صورت روی خون آستینش با فیبی

 و کرد بلند زمین روی از را او و گذاشت سلین کمر دور را دیگرش دست و پاها دور را دستش یک

 :گفت

 کجاست؟ طبیب یخونه اهورا-

 :گفت و گرفت فیبی دستان از را سلین اهورا

 .بریم بیاین-

 خودشان کار مشغول تفاوتبی شدند، دور هاآن وقتی و کردندمی نگاه هاآن به متعجب مردم

 .شدند

 سلین اهورا. کرد باز را در سراسیمه طبیب. کوبیدند را در و رفتند طبیب منزل طرف به سرعت به

 :زد داد فیبی. برد داخل به را

 .میمیره داره اون باش زود طبیب-

 هایخون طبیب. بود ریز هایزخم و کبودی از پر بدنش و صورت. گذاشتند تختی روی را سلین

. زد مرهم را ترکوچک هایزخم و دوخت هم به را عمیق هایزخم و کرد پاک را صورتش و بدن روی
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 دختر. شد بهتر حالش کمی تا گرفت را او تب و ریزیخون جلوی و دکر  رسیدگی او به هاساعت

 را گرمش هایلباس از یکی و آمد بیرون اتاقی از بود، سلین هیکل و قد هم که طبیب نوجوان

 هنوز سلین و بود شب آخر. کردند عوض را سلین هایلباس آرام آستریا و فیبی. آورد سلین برای

 از. بودند شده جمع طبیب منزل در و شده خبر با اوشن جز به گروه یهمه حاال. بود نشده بیدار

 برنگشته هنوز او کند، خبر را بقیه تا بود برگشته مسافرخانه به رئا وقتی گویا نبود؛ خبری اوشن

 .بود

 و کرد پایش مچ در شدیدی درد احساس. گشود را هایشچشم عمیقی بسیار نفس با سلین

 .رفتند طرفش به و شدند ششدن بیدار متوجه همه. نالید

 

 رنگی بنفش کبودی چشمش دو هر زیر. بود اشک از پر و خسته بسیار زمردینش سبز چشمان

 و شده ایجاد پایینش بلـ روی عمیقی پارگی. داشت ریزی هایزخم صورتش یسبزه پوست و بود

 :گفت ریهگ با آتنا و گرفته آغوش در را او آستریا و فاینس. بود شده خراشیده اشچانه

 ...شکر رو خدا. خوبی تو ای،زنده تو-

 به دست فیبی. کردند حالیخوش ابراز بودنش سالم از و گرفته آغوش در را او یکی یکی هم بقیه

 :گفت و نکند اذیتش تا کرد جمع را اشمشکی موهای و کشید سلین یگونه

. افتاد اتفاق این که متاسفم اواقع برنگشتی اما موندیم منتظر ما. بینیمتنمی دیگه کردیم فکر-

 شد؟ چی که کنی تعریف خوایمی

 :گفت و شد سرازیر اشگونه روی اشک هایقطره. بست را هایشچشم سلین

 .مخسته من بخوابم خواممی-

 :گفت و داد تکان را سرش فیبی

 .گردیمبرمی هابچه... باشه-

 راه تواندمی که گفت و کرد کرتش او اما کند کمکش خواست فیبی. آمد پایین تخت از سلین

 منتظر و زدند را در. رسیدند جاآن به بعد کمی. رفتند مسافرخانه سمت به آرام هایقدم با. بیاید

 تلو تلو بود، ستمـ بسیار و بود نوشیده زیاد هم باز گویا که اوشن. کند باز را در اوشن تا ماندند

 به کرد فکر سلین دیدن با. دیدندنمی بخو چشمانش. کرد باز را در و رفت در سمت خوران

 به ایضربه فیبی. کرد ایسکسکه و شد خیره او به کمی. بیندمی توهم دارد که حالتی خاطر

 :گفت و داد هل عقب به کمی را او و زد اوشن بازوی
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 ...بخوابه خوادمی نیست، خوب حالش سلین کنار؟ میری... بازم تو اه-

 بار چند و داد تکان طرفین به را سرش. آمد خودش به فیبی دهان از سلین اسم شنیدن با اوشن

 جمع چشمانش در اشک سلین داشتنیدوست یچهره دیدن با. کرد بسته و باز را هایشچشم

 بر هایشزخم و کشید خجالت کمی سلین. گرفت آغوش در محکم را او و رفت طرفش به و شد

 سلین. کردند نگاه اوشن به تعجب با همه. گفتن چیزی اما گرفت درد اوشن هایدست فشار اثر

 به کسی کمک بدون. داد تکان را سرش و زد جانیبی لبخند و شد جدا اوشن آغوش از آرام

 .رفت خواب به زود خیلی و کشید دراز جنینی حالت به آن روی و رفت تخت سمت

*** 

 فیبی. کردند تهیه نخودشا برای اندکی غذای و شدند بیدار خواب از که بود گذشته ظهر از

 را لقمه که بار هر سلین. داد او به آب کمی آتنا و گذاشت سلین دهان در را کوچکی یلقمه

 دهان در را دیگری یلقمه خواستمی فیبی. کردمی درد احساس صورتش کل در جوید،می

 :تگف و کشید عقب را خودش کمی. داد تکان را سرش و گرفت را دستش سلین که بگذارد سلین

 !کرد کار... انگشتر این... انگشترم-

 :گفت و کرد پاک را اشکش سلین. کردند نگاه انگشتر به تعجب با همه

 من اما کنم فرار کردم سعی من برگشتن، هااورک اون و رفتین شما وقتی! کرد کار... آخر یلحظه-

 رو خودم دیگه من. بودن قوی خیلی اونا اما بجنگم باهاشون کردم سعی. زدن کتک و گرفتن رو

 رو گرزش هااورک از یکی. کردم احساس رو مرگ و درد وجودم تمام با و بودم کرده مردن یآماده

 اورک. بود انگشتر نور کردم؛ باز رو چشمم. زد رو چشمم نور یه اما بستم رو چشمام. برد باال

 عبور ازش چیز همه که وحر  یه مثل! کرد عبور من از گرز اما کوبید سرم توی و آورد پایین رو گرزش

 من چون نبودم من کرد، عبور ازش گرز که اونی واقع در. کنهمی عبور چیز همه از اون و کنهمی

 برگشت اورک. شد ناپدید بود، کرده عبور ازش گرز که منی. دیدم اورک سر پشت ناگهان رو خودم

 شدیدی تکون آخر یظهلح من و اومدن طرفم به هااورک یهمه. کرد نگاه من به تعجب با و

 یکوچه یه توی اینکه تا بودم حالت همین توی دقیقه چند. کردم سقوط جایی از انگار و خوردم

 ...خوردم زمین محکم تاریک

 :گفت و گذاشت زمین روی را شیر لیوان متعجب آستریا

 شدی؟ غیب که کردی چیکار که اینه منظورم افتاد؟ اتفاق این چطوری-

 ...و باشم شما پیش که خواستم آخر یلحظه من. کردم پیدا انتقال م،نشد غیب من: سلین
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 خواستی؟ انگشتر از یعنی: رئا

 !دونمنمی من: سلین

 داشت؟ احساسی چه: آتنا

 عدم و هیچ در رو خودم دقیقه چند برای انگار! نداشتم وجود انگار... عجیب حس یه: سلین

 ...بدم توضیحش تونمنمی من! کردم احساس

 .ببری مقصد به رو ما بتونی شاید کن امتحان بازم خب: ااهور  

 :گفت و گذاشت سرش روی را دستش گیکالفه با سلین

 ...کنم چیکار باید دونمنمی من. تونمنمی تونم،نمی من-

 :گفت عصبانیت با اوشن

 .کنینمی اذیتش دارین. بردارین سرش از دست-

 کرد سلین به نگاهی اوشن. نگفت چیزی است، وشنا با حق دید که فیبی. کردند نگاه او به همه

 :گفت بقیه به رو سپس

 ...معبد میرم من-

 :گفت و گرفت را اوشن ساعد اهورا

 .گیریمی مریضی روزه، االن اما-

 :گفت و کشید را دستش اوشن

 گفت اون نیست مهم. داغه هامنفس و کنهمی درد شدت به گلوم. شدم مریض االنم همین من-

 .دارم مهمی کار معبد برم خواممی... دردناکه فقط نیست کخطرنا که

 تخت روی کشید،می درد هم باز اما بود شده بهتر کمی حاال که نیکس. داد تکان را سرش اهورا

 :گفت و شد خیزنیم کمی

 کنی؟نمی پنهون که رو چیزی-

 .دارم کار فقط نه: اوشن

 :گفت رفت،می بیرون اتاق از که حالی در و

 خواد؟نمی چیزی کسی-

 :گفت و داد رئا به ایاشاره دقیقه چند گذشت از بعد فیبی. دادند منفی جواب همه

 .بفهمه که نیاری در بازی خنگ فقط. دنبالش برو-

 .رفت بیرون اتاق از اوشن دنبال به و گذاشت صورتش روی شالی و شد بلند رئا
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 به او. کردمی تعقیب را او رئا. فتر  پیش زنان قدم را مسیری و شد خارج مسافرخانه از اوشن

 داخل را او. گفت آمد خوش و آمد جلو اوشن دیدن با هیث آقای. شد جاآن وارد و رسید معبد

 اطراف و گذاشت دهان به خرمایی اوشن. گذاشت او جلوی توت و خرما از پر بشقابی و برد اتاقی

 :گفت بود شده یمقدس یدختربچه یمجسمه محو که حالی در سپس کرد، نگاه را

 اداره رو واگیر بیماری این که کسی یا کنه؟ رسیدگی فقرا به که نیست کسی جااین هیث آقای-

 نکشن؟ درد مردم تا کنه

 :گفت و رسید دخترک یمجسمه به و کرد دنبال را اوشن نگاه هیث 

 دعا دهش متولد تازه کودکان خیری به عاقبت برای که ایفرشته. مقدسه کودک یمجسمه اون-

 .کنهمی

 :گفت و کشید آهی هیث. داد تکان سر و کرد نگاه هیث به اوشن

 نیست قدراون ما یبودجه اما کنیممی کمک مردم به داریم توان که جایی تا معبد خادمین ما-

 کسی اما دادیم درخواست شهر به ما خب هم بیماری مورد در. کنیم رسیدگی همه به بتونیم که

 ...مرجه و هرج درگیر االن هم شهر خود چون کنهنمی توجه

 مرجی؟ و هرج چه-

. کنه رسیدگی شهر مشکالت به خوانمی فرماندار از و ریختن خیابونا تو کالی شهر از ایعده-

 !چیزا خیلی... و ناامنی بیکاری، فقر، مثل مشکالتی

 :گفت و کشید اشچانه به دستی اوشن

 نمیدین؟ اطالع پایتخت به چرا-

 میگن هم عده یه. کنهنمی رسیدگی ملکه اما میره پایتخت به بسیاری هاینامه االنهس شنیدم-

 به رو هادرخواست یهمه که هستن قصر توی ایعده یه اما کنهمی رسیدگی چیزی هر به ملکه

 .رسونننمی ملکه دست

 .باشه درست دوم مورد کنممی فکر من-

 و نشست چوبی صندلی روی. کرد روشن را آن و رفت مشعلی طرف به و شد بلند جا از هیث

 :گفت

 !زمین نابودی به راجع شنیدم شایعاتی-

 پس شنیده را شایعه این او که حاال. کرد مکث کمی دادن جواب در و شد متعجب کمی اوشن

 :گفت و کرد تایید سر با اوشن. کند صحبت موردش در تواندمی
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 .بیفته اتفاق این قراره که شنیدم منم بله-

 .نداره موندن برای چیزی دنیا این بیفته، اتفاق این باید که من نظر به-

 :گفت متعجب اوشن

 نیست؟ کافی اینا زندگی؛ امنیت، صلح، زیبایی، همه این اما-

 :گفت و گذاشت هم روی را دستانش و انداخت پایین را سرش زد لبخندی هیث

 

 :کلمات تلفظ

Kali 

 حکومت زمین تمام به نتونه که داره حق میریام ملکه خب! دیدین رو آتالزد فقط شما ظاهرا- 

 لشکر با و کردند زمین کل بر حکومت ادعای هرشار خاندان که پیش سال صد چند همون. کنه

 سال ده به که بود معلوم آوردن، در سلطه تحت رو کشورها و مردم یهمه دنیا دور به کشی

 به مشکلی هیچ بدون که دیدین رو یجاهای شما حتما. میاد وجود به مشکالت این نکشیده

 زمین کشورهای بیشتر مشکله، بدون و تمیز زیبا، امن، آتالزد که قدرهمون. میدن ادامه زندگی

 .دارن مشکل

 همچین خاندانش به راجع که بود بار اولین و بود کرده تعجب بسیار هیث حرفای از اوشن

 نفس. است آرام و امن زمین تمام که دبو این از حرف همیشه آتالزد در. شنیدمی را سخنانی

 :گفت و کشید عمیقی

 خیلی به میریام ملکه یعنی... ماد افتاده؟ کشورها برای اتفاقی چه بدین؟ توضیح بیشتر میشه-

 .عالیه چیز همه که دیده نزدیک از و کرده سفر کشورها

 :گفت و نشست اوشن کنار هیث

 عادل، اون. هست اخیر سال هزار چند ایانروفرمان بهترین از یکی میریام ملکه شک بی-

 میده اهمیت مردم به چقدر فهمیدم و دیدم نزدیک از رو ایشون بار یه من. مهربانه و کشزحمت

 جاها خیلی به اون بله کنه؟ رسیدگی جهان تمام به که داره توانایی چقدر انسان یه مگه خب اما

 رسیدگی اوضاع به موقتا روز چند برای قطف ملکه خشم ترس از جا اون فرمانداران و کرده سفر

 غارت و گذرونیخوش به ملکه رفتن از بعد سپس دادن،می نشون خوب رو چیز همه و کرده

 .دادنمی ادامه خودشون

 :داد ادامه و نوشید آب کمی هیث
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 رو دیگههم دارن همه. زشته چیزهای طوراین... و قتل جنگ، بیماری، فقر، از پر زمین سرتاسر-

 کرده پیدا شیوع دنیا در مختلفی هایبیماری! فساد از شده پر جا همه. کننمی غارت و کشنیم

 هرشار، خاندان از قبل که شده نقل پیشین هاینسل و بزرگان از. دونهنمی رو شوندرمان کسی و

 بوده مشکالتی هم موقعاون البته. کردنمی مدیریت اونا و داشته رو خودش روایفرمان کشور هر

 رو دنیا هایانسان بعضی یوحشیانه خوی نمیشه که نگذریم هم این از و! حاال شدت به نه اما

 این بگم بتونم شاید. نیست قشنگی جای دیگه دنیا حال هر به. بندازیم هرشار خاندان گردن

 .دنیاست مکان ترینآرام و ترینامن آتالزد از بعد دهکده

 :گفت و انداخت باال را ابروهایش اوشن

 .بود آروم خیلی هاالف جنگل و آبی یجزیره اما-

 اگه خب اما. دارن فرق معمولی هایانسان جمعیت با اونا اما! جالب چه رفتین؟ جااون به شما-

 .سوزنمی کارگناه هایانسان پای به هم اونا بشه، نابود زمین

 ”.بیفته اتفاق این یدیمنم اجازه ما اما“ گفت دل در و کرد هیث به نگاهی اوشن

 مشکالت این به تا دادمی خبر مادرش به باید او. کند درست را چیز همه خواستمی اوشن

 ملکه اگر. کنند نابود را زمین خواستندمی هاناآرامی این علت به کائنات شاید. کند رسیدگی

 و کائنات شاید ند،برسان پایان به خوبی به را شانماموریت گروه و دهد انجام درست را کارش

 .دادندمی هاآن به دیگری فرصت هاآسمان خدای

 و کاغذ. رفت بیرون معبد از شود، رئا متوجه اینکه بدون و کرد تشکر و خداحافظی هیث از اوشن

 هایحرف تمامی. نوشت مادرش برای اینامه سختی به داشت، که کمی سواد با و کرد پیدا قلمی

 هاآن اما رفت بود دیده را فقیر یخانواده آن که مکانی آن طرف به و دآور  کاغذ روی را هیث آقای

 مکان طرف به پس نکرده حرکت هنوز کاروان فهمید فراوان جوی و پرس از بعد. نکرد پیدا را

 نفر چند. کردندمی آماده را بارشان کوله و بودند شده جمع هم دور اندکی جمعیت. رفت کاروان

 بودند مریض و نداشتند نقاب که هاییآن و نشوند مریض تا بود شانرتصو روی نقابی هاآن از

 هاآن به را نامه بقیه چشم از دور و کرد پیدا را خانواده آن اوشن. کردندمی عطسه و سرفه مدام

 خیلی باران. کرد حرکت کاروان بعد دقیقه چند چون بود رسیده موقع به. برسانند ملکه به تا داد

 و گرفت قرار خورشید جلوی سیاهی ابر. شد سرد بسیار هوا و کرد باریدن هب شروع ناگهانی

 چیز همه و برگشت مسافرخانه طرف به سریع بود، اوشن تعقیب در که رئا. کرد تاریک را جاهمه

 .کرد تعریف بقیه برای را
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 یهانگاه همه. برگشت مسافرخانه به خیس هایلباس با باران زیر زدن قدم از بعد هم اوشن

 یشانه روی را دستش و شد بلند جا از اهورا و کرد اهورا به ایاشاره فیبی. کردند او به مشکوکی

 بقیه و او به واریپرسش نگاه و زد پس را اهورا دست حرکت یک با اوشن. گذاشت اوشن

 :گفت و ایستاد اوشن روبروی اهورا. انداخت

 کردی؟ چکار و بودی کجا-

 رئا که بود شده متوجه حاال گویا. انداخت رئا گِلی هایکفش و دار نم هایلباس به نگاهی اوشن 

 :گفت و کرده تعقیبش

 پرسین؟می چرا دیگه داده بهتون رو گزارشش که رئا-

 :گفت و گذاشت زخمش روی را دستش نیکس

 دیگه؟ چیه کاریانتخـ سزای که دونیمی-

 :گفت و نشست زمین روی اوشن

 هستین؟ نشناس نمک قدراین راچ شما نکردم، یانتخـ من-

 فرستادی؟ کی برای بود؟ چی نامه اون پس: رئا

 .بکنه فکری شاید رسونه،می مادرم به رو مرد اون حرفای نامه اون: اوشن

 و کردیمی اعتماد نباید چون احمقی... باهوشی هم قدرهمون احمقی که قدرهمون: فیبی

 فرصت از سریع که باهوشی اما. آتالزد به فرستادیمی محرمانه ینامه احتیاط بدون طوریهمین

 ...برسونن رو نامه امیدوارم. رسوندی کاروان اون به رو خودت و کردی استفاده

 داشت او. انداخت سلین به نگاهی. کرد فیبی به کجی دهان دلش در و نداد جوابی اوشن

. رسیدمی نظر به ناتوان و دبو خراش و زخم و کبودی از پر هنوز صورتش. کردمی شانه را موهایش

 به هوا. انداخت پایین را سرش و آورد خود به را اوشن آمد، در صدا به که ناکیوحشت برق و رعد

 .کرد باریدن به شروع برف و متوقف باران ساعتی از بعد و شد سرد شدت

*** 

 را هانوسفا دهکده سرتاسر در مردم و بود زیبایی شب. باریدنمی دیگر برف. گذشت روزی دو

 برفی زمین روی پایش رد به آستریا. بود پوشانده برف را جاهمه. کردندمی بازی برف و کرده روشن

 :گفت و کرد نگاه

 !شده قشنگ جاهمه چقدر-
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 بچه. کرد پرتاب طرفش به برفی ایگلوله و دوید دیگری یبچه دختر دنبال خندان ایبچه دختر

 به مظلومیت با و ترسید ابتدا دختربچه. کرد برخورد ااهور  صورت به گلوله و داد خالی جا

 :گفت و رفت موطالیی یبچه دختر طرف به اهورا. شد خیره اهورا آبی هایچشم

 چیه؟ اسمت بچه هی-

 :گفت و انداخت پایین را سرش. کرد نگاه اهورا درشت هیکل به بچه دختر

 ...لیلی-

 و کرد بغل زمین روی از را دختر اوشن. بریزد دخترک ترس از کمی شد باعث و زد لبخندی اهورا

 :گفت و کرد نوازش را اشطالیی بلند موهای

 .شده تنگ براش دلم... لیهلی منم خواهر اسم-

 :گفت و کرد اوشن به نگاهی دخترک 

 !کجاست؟ اون-

 .ستخونه اون... اون-

 کجاست؟ شما یخونه-

 ...دور خیلی جای یه-

 دست برایشان و شد دور هاآن از دخترک. زد لبخندی و گذاشت زمین روی را بچه دختر اوشن

 :گفت و انداخت اطرف به نگاهی فیبی. داد تکان

 شنوین؟می هم شما-

 از ابرو و چشم با رئا. رسیدمی گوش به شادی موزیک صدای. کردند تیز را هایشانگوش همه

 روبرو جوانانی با دیگری بانخیا در و رفتند صدا طرف به. بروند صدا طرف به که خواست هاآن

 را نوازنده نقش فلز و چوب با هم عده یک. رقصیدندمی و خواندندمی شادی آهنگ که شدند

 :گفت و کشید را آستریا دست و داد سر ایخنده رئا. داشتند

 .برقصیم هم ما بیا-

 :گفت و زد لبخندی فیبی. رفتند هم فاینس و آریس هاآن دنبال به و رفت او همراه آستریا

 ...هادیوونه-

. کردند رقصیدن به شروع خندان هاآن با همراه و شدند جمع وارد آستریا و فاینس رئا، آریس،

 :گفت بقیه به و کشید زخمش به دستی نیکس

 .دارم درد یکم مون،اتاق به گردمبرمی-
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 بلند بلند بود، متعجب هاآن دارخنده موزون حرکات از که فیبی. شد دور هاآن از و گفت را این

 :زد فریاد خنده با و خندید

 ...هابچه احمقین همتون-

. بود شده خسته هم ایستادن از و برقصد نداشت دوست. شد زدهدل فضا آن از آتنا بعد کمی

 هاآن از حرفی گفتن بدون. بودند رقص تماشای مشغول سخت هاآن انداخت؛ بقیه به نگاهی

 با. شود گرم کمی تا پیچید خودش دور را شالش. رفت نهمسافرخا سمت به هم او و شد دور

. برداشت ترسریع را هایشقدم و کرد ها کمی را دستانش. رفتمی راه هابرف روی سریع هایقدم

 و کرد باز را در آرام بود؛ باز نیمه شاناتاق در. رفت باال هاپله از و رسید مسافرخانه به بعد کمی

. بود خواب پنجره کنار تخت روی بازطاق نیکس. بود شده سرد بسیار اتاق هوای. شد اتاق وارد

 سرمای وجود با که انداخت نیکس به نگاهی. نشود اتاق وارد سرد هوای تا بست را پنجره آتنا

 به و رفت جلوتر. کرد بغض و شد آویزان آتنا هایبلـ. بود کرده تب حتما و ریختمی عرق اتاق

 .شد خیره نیکس یسوخته آفتاب پوست

. کرد نوازش را او یگونه انگشتش پشت با و زد کنار صورتش روی از را نیکس مشکی موهای 

 دیگر باریک. کرد شرم احساس اما بود خواب هنوز نیکس کهاین با و برد عقب را دستش سریع

 ار  آتنا دست مچ و کرد باز را هایشچشم نیکس که کند نوازش را او خواست و برد جلو را دستش

 :گفت و گرفت محکم

 بچه؟ نزن زل من به نگفتم مگه-

 کشید عقب را خود و شد پاچهدست آتنا. داشت شدیدی تب او. بود داغ شدت به نیکس دست

 :گفت و

 !داری تب تو... من-

 :گفت و نشست تخت روی خیزنیم نیکس

 .خوبم من نه-

 :گفت بغض با و گذاشت نیکس پیشانی روی را دارنم ایپارچه آتنا

 .بمیری خوامنمی من-

 چشمان به و نشست نیکس کنار تخت روی آتنا. گرفت را آتنا دست و زد رنگیکم لبخند نیکس

 باالخره. کرد تردید دهد، انجام خواستمی که کاری در و رفت جلوتر کمی. زد زل نیکس آبی
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 ار  دستش سپس و شد متعجب ابتدا نیکس. کشید آغوش در را نیکس و گرفت را تصمیمش

 :گفت و بست را چشمانش و زد لبخندی. گذاشت آتنا کمر روی

 .حقه مرگ نباش نگران-

 :گفت و گرفت آغوش در ترمحکم را او و کرد گریه آتنا

 ...اما-

 آتنا پیشانی روی ایبوسـه. بزند را حرفش یادامه نداد اجازه و کرد جدا آغوشش از را او نیکس

 :گفت و گذاشت

 میدی؟ من به آب یکم حاال... باشه راحت خیالم من تا باشی فاینس مراقب باید تو-

*** 

. سپرد گوش موسیقی به و شد خیره رقصیدند،می آن دور به که آتشی و رقصان جمع به سلین

 احساس اششانه روی را دستی بعد لحظاتی. کرد آرامش احساس کمی و بست را هایشچشم

 تلخی اما زیبا لبخند هم اوشن و زد او به خندیلب. دید را اوشن و کرد باز را هایشچشم. کرد

 :گفت و کرد نوازش را سلین موهای. داد سلین تحویل

 داری؟ درد هم هنوز شدی، الغر خیلی-

 :گفت و زد جانیبی لبخند سلین

 .میشه خوب نیست، مهم اما کنهمی درد یکم بدنم آره-

 ...افتاد اتفاق این که متاسفم-

 :گفت و داد تکان را سرش سلین

 ...نیست مهم نه-

 ...خونه گردیمبرمی و میشه درست چی همه مطمئنم-

 صدای که بگوید چیزی خواست کنان مِنمِن و گرفت را سلین دست اوشن. نداد جوابی سلین

 :زد داد فیبی و شد قطع آهنگ

 .بریم بهتره شد تموم خب خیلی-

 فکرش که سلین. گرفت فاصله او زا لبخندی با و کرد رها را سلین هایدست و کشید پوفی اوشن

 نکرد کنجکاوی بزند خواستمی اوشن که حرفی به راجع داشت، زیادی درد و بود مشغول بسیار

 .پیوست دیگران به و

*** 
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 بعد هفته یک

 که گرم بسیار و پشمی هاییلباس و آوردند اتاق به را بودند شده آماده که هاییسالح اهورا و فیبی

 شده بهتر نیکس و سلین حال. دادند بقیه به و خریده را بودند شده رستد حیوانات پوست از

 آتنا طرف به را بود آن در نامه و دفتر که کیفی رئا. شدندمی آماده رفتن برای کم کم همه و بود

 :گفت و کرد پرتاب

 .کشمتمی خودم بذاری جا رو این اگه-

 و کوبید هم به را هایشدست فیبی. برداشت زمین روی از را کیف و کرد رئا برای کجیدهان آتنا

 :گفت

 .میگم چی بدین گوش دارین، نگه دست لحظه یه-

 چیزی دنبال که سلین. کردند توجه او به همه تا کوبید هم به بار چند را هایشدست دوباره و

 سلین. دهد گوش او به خواست او از و کرد صدا را سلین فیبی. نکرد فیبی به توجهی گشت،می

 روی فیبی. داد گوش فیبی به بود، مشغول فکرش که حالی در و کرد نگاه فیبی به نگرانی با

 :گفت و نشست ایچهارپایه

 بشه تونگرم حاال شاید. بپوشین دارین لباس چی هر. بریممی مونوسایل و غذا برای درشکه یه-

 .میشه سرد خیلی هوا رفته رفته میریم که کوهستان طرف به اما

. کند پنهانش کردمی سعی اما داشت درد و بود عرق از خیس هم باز او. کرد نیکس به نگاهی

 :داد ادامه فیبی

 خوب حالش نیکس. نیاین ما همراه و بمونین جاهمین تونینمی خواینمی اگه فاینس و نیکس-

 .کنه کاری تونهنمی و نیست

 :گفت و شد بلند جا از سختی به نیکس

 .یستن مشکلی میایم هم ما نه-

 :پرسید و ایستاد سلین کنار اوشن. شد کار مشغول و داد تکان را سرش فیبی

 کردی؟ گم چی سلین-

 سلین. شد سلین پاسخ منتظر و برداشت کارش از دست اوشن سوال شنیدن با هم آستریا

 :گفت نگرانی با و کشید سرش به عصبی دستی

 ...نیست انگشترم-
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 !آبی؟ نگین انگشتر همون: آستریا

 ...همون رهآ-

 :زد داد اوشن

 ندیده؟ رو سلین انگشتر کسی هابچه-

 دیگر کم کم. کردند جو و جست به شروع سلین همراه آستریا و اوشن. دادند منفی جواب همه

 کدام هر. کنند کمک وسایل بردن در تا خواست همه از فیبی. بود شده آماده رفتن برای چیز همه

 وصل رنگ خاکستری االغ یک به که کوچکی چوبی یدرشکه درون و بردند خود با را ایوسیله

 کرد؛ بررسی را اشپشمی لباس جیب دوباره و انداخت هاتخت زیر نگاهی سلین. گذاشتند بود،

 بغض و شد عصبی کم کم. بود نگران و ناراحت بسیار بابت این از و کردنمی پیدا را انگشتر او

 و خاک مقداری جز اما کرد خالی زمین روی را ایخورده خاک گونی اوشن. فشرد را گلویش

 :گفت و گرفت را سلین دست. نبود آن در دیگری چیز آشغال

 ننداختی؟ بیرون مطمئنی-

 انگشتش روی سوختگی جای. کرد نگاه انگشتش به بود، شده سرازیر هایشاشک حاال که سلین

 را دلیلش او و بود شده ایجاد انگشتر جای سوختگی. بود شده آن متوجه صبح از که بود

 :گفت گریه با سلین. دانستنمی

 ...مطمئنم بود انگشتم تو کردم، نگاه دستم به بخوابم خواستم که دیشب آره آره-

 !چیزی؟ همچین یه... یا منتقل یا بشه غیب تنهایی خودش ممکنه ببین هی-

 :گفت و نشست تختی روی کالفه. داد تکان را سرش سلین

 .دونمنمی هیچی من دونم،نمی دونمنمی-

 فیبی. بودند باال هنوز سلین و اوشن تنها و بودند ایستاده منتظر مسافرخانه در جلوی پایین همه

 :گفت و انداخت درشکه درون را کلنگی

 ...دنـ برو فاینس چیه؟ دیگه بازیا بچه این شده، که شده گم انگشتر نمیان؟ چرا اینا-

 نگاه بقیه به و کرد مکث کمی. نداد ادامه را حرفش د،کر  پایش زیر که لرزشی احساس با فیبی

 :گفت و برد باال بدنش کنار را هایشدست تعادل حالت به آریس. انداخت

 کردین؟ حس هم شما-

 :گفت وحشت با و گرفت را آتنا دست آستریا. خورد دیگری آرام تکان زمین

 ...زلزلـــه-
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 از کردند سعی اوشن و سلین. نشد متوقف دیگر و بود شدیدتر باراین اما خورد تکان هم باز زمین

 مردم داد و جیغ صدای. شدند پرت هاپله از لرزهزمین شدت خاطربه اما بیایند پایین هاپله

 را جاآن بودند، مسافرخانه در که افرادی و زدند بیرون هایشانخانه از همه. شد بلند دهکده

 از شوند، دفن آوار زیر کهاین از قبل و کرد ندبل زمین روی از را سلین اوشن. کردند تخلیه

 زلزله. شدند خراب هاخانه بعضی همچنین و شد آوار مسافرخانه. رفتند بیرون مسافرخانه

 روی و پرید طرفآن به سریع رئا. خورد عمیقی ترک رئا پای دو وسط در زمین. شدنمی متوقف

 نجات آریس کمک به بیفتد، شکاف لداخ بود نزدیک که مردی. شد ایجاد طوالنی شکاف زمین

 به لباسش که دختری دست فیبی و نشود له پا و دست زیر تا کرد بغل را ایبچه اوشن. کرد پیدا

 و شد ویران هاخانه تمام تقریبا. کشید را بریزد سرش روی آوار بود نزدیک و بود کرده گیر چیزی

 در که نوزادی اهورا. شد متوقف رزهلزمین باالخره تا شد، ایجاد زیادی هایترک زمین روی

 هاخیلی. کرد نگاه اطراف به و داد قورت را دهانش آب. داد پدرش دست به را بود گرفته آغوشش

 خواهش بقیه از زنانزجه زنی. کردندمی گریه و کشیدندمی جیغ هابچه. بودند شده زخمی

 اشنوه دنبال به آوار زیر یپیرمرد. بکشند بیرون سنگین هایچوب زیر از را شوهرش کردمی

 و پدر سر باالی ایپسربچه و گشتمی اشخانواده دنبال به کنانگریه ایدختربچه. گشتمی

 هازخمی از ولز. آورد خود به را اهورا ولز، فریاد صدای. ریختمی اشک خود جاننیمه مادر

 خورده ترکی تنها عبدم سنگی ساختمان. رفتند معبد طرف به ایعده و بروند معبد به خواست

 زخمی جمعیت. بروند داخل به تا کرد کمک مردم به و کرد باز را در آریس. بود مانده سالم و بود

 او کنار گروه یبقیه. داد ماساژ را پایش مچ و نشست در جلوی آریس. شدند معبد وارد زیادی

 :گفت و کشید اشپیشانی روی خراش به را دستش آستریا. ایستادند

 !بود ناکیوحشت یزلزله میشه، نزدیک بهمون داره سنگ اون حتما-

 :گفت و کرد هدایت معبد داخل به ریختمی خون دستش از که را کودکی فیبی

 خیلی ما و کرده اشتباه محاسبه توی سلینوس کنممی احساس. نداریم وقت هاحرف این برای-

 .کنیم حرکت بهتره موندیم عقب

 :گفت و گذاشت سلین ستد زخم روی ایپارچه آتنا 

 .داشتیم لرزهزمین هم قبال چون باشه؛ سنگ اون شدن نزدیک خاطر به کنمنمی فکر-

 ...شدت این به نه اما: فیبی
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 به رو امواجش االنم پس سنگه اون امواج خاطر به زلزله که گفتن سلینوس استاد اما آره: آتنا

 .فرستاده ما طرف

 نداشت، شدت هازلزله بود دور موقعاون خب باشی هاحرف این زا ترباهوش کردممی فکر آتی: رئا

 .کرده پیدا شدت زلزله نزدیکه االن

 .میگی درست خوام،می معذرت آره: آتنا

 تالش داشت بیچاره االغ. رفتند شانوسایل طرف به و کردند کمک بقیه به کمی. برخاستند جا از

. زد کنار درشکه روی از را آوار و برداشت را چوب ااهور . بزند کنار خودش روی از را چوبی کردمی

 سلین. بازگرداند درشکه درون را ریخته وسایل و انداخت جا بود رفته در که را آن هایچرخ از یکی

 فشار هم روی را هایشپلک فیبی. شد جو و جست مشغول و رفت مسافرخانه آوارهای طرف به

 :گفت عصبانیت با و داد

 .بریم باید کن رها رو ارزش بی سنگ ونا. کافیه سلین اه-

 :پرسید متعجب رئا

 ...کن ولش مهمه؟ قدراین چرا پس کنم کار باهاش نیستم بلد نمیگی مگه سلین-

 تالش از دست و شد ناامید بعد کمی. داد ادامه گشتن به هم باز هاآن به توجهبی سلین

 :گفت بقیه به رو و برخاست جا از. برداشت

 ...توندنبال میام خودم کردم پیدا که رو انگشتر. برین شما میام،ن باهاتون من-

 :گفت و زد عصبی پوزخند فیبی. کردند نگاه یکدیگر به متعجب همه

 .سلین بگیر رو تصمیمت. نمیای دیگه یا میای االن همین یا-

 ردک سعی و رفت فکر به. دوخت چشم آوارها به حسرت با و کرد بسته و باز را هایشچشم سلین

 به کشید، که عمیقی نفس چند از بعد و کرد دور خود از را صداها تمام و کرد تمرکز. بیاورد یاد به

 و بود تاریک جا همه. دید مسافرخانه اتاق در تخت روی را خود بعد کمی. آمد در* خلسه حالت

 .رفت خواب به و کرد دستش توی انگشتر به نگاهی بودند، خواب همه

 

 :خلسه*

 آرامیتن یا آرامش وضعیت در بدن که آگاهی از خاصی حالت ربودگی، معنی به تلغ در خلسه

 قرار آلفا شرایط در ذهنی امواج حالت این در. باشد بیدار و آگاه کامال   ذهن و بوده( ریلکسیشن)
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 و رهایی وانهادگی، احساس با توأم حالت این. یابدمی افزایش انسان پذیری تلقین و گیرندمی

 .است یخاص آرامش

 آفتاب و بود گرم جا همه. پرید خواب از زناننفس و خشک هایسرفه با که نکشید طولی 

 گرم قدراین جا همه زمستان وسط چطور آخر کرد فکر خود با. تابیدمی سلین سر بر مستقیم

 ایدنی در انگار. بود علف و آب بی و گرم بیابانی وسط. کرد نگاه اطراف به و آمد خود به بود؟ شده

. شد خیره هادست دور به و کشید عمیق نفس چند! بود گذاشته قدم بیگانه ایسیاره روی دیگر،

 توانش و بریده را امانش نشده ثانیه چند گرما. افتاد راه و برخاست جا از و دید هاییخرابه دور از

 سرش بر پُتک با داشت خورشید انگار. کرد گیخفه احساس و آمد سراغش به درد سر. گرفت را

 شد سرازیر تنش از عرق. کردمی اشخفه و پیچیده گردنش دور طنابی هایششراره با و کوبیدمی

 شده داغ شدت به انگشتر. کرد انگشتش در سوزش احساس. کرد شدیدی یسرگیجه احساس و

 و کرد حرکت ترسریع. نیاورد بیرون دستش از را آن حال این با. سوزاندمی را دستش داشت و بود

 مثل هایشلباس. بود رفته خواب به دیوار یسایه در قرمز مو دختری. رسید ایخرابه دیوار به

 سلین. داشتند تن به انتالنگو بیابان وسط عجیب یپیشرفته شهر آن در مردم که بود هاییلباس

 دختر کنار در عجیبی پشتی کوله به چشمش که کند بیدار را او خواست و نشست دختر کنار

 بعد. کرد پیدا بود، آن در آب مثل مایعی که بطری. کرد باز زحمت به و کرد بلند آرام را کوله. دافتا

 گرم آب که آن با نوشید، آن از کمی. شود باز تا دهد پیچ را آن درب باید که فهمید تالش کلی از

 از سخت را آن. نداشت را انگشتر داغی تحمل دیگر انگشتش. کرد رفع را اشتشنگی اما بود

 به دستی و شد جمع سوختگی درد از صورتش. انداخت پشتی کوله در و آورد در انگشتش

 و کجاست جااین کردمی فکر خود با که حالی در و گرفت دست در را کوله. کشید انگشتش

 .رفت حال از برگردد، بقیه پیش باید چطور

*** 

 ...توام با سلین هی سلین، سلین-

 سلین. کردمی صدا را اسمش و دادمی تکان مدام و بود رفتهگ را سلین هایشانه فاینس

 :گفت و کشید راحتی نفس فاینس دیدن با و کرد باز را هایشچشم

 ندیده؟ غریب عجیب پشتی کوله یه کسی-

 :گفت متعجب و داد کش پایین طرف به را هایشبلـ طرف دو فیبی

 .دمشدا مسافرخونه مدیر تحویل نبود، ما مال. دیدم من آره-
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 :گفت و کشید پوفی سلین

 کنم؟ پیدا کجا از رو مدیر حاال کردی؟ رو کاراین چرا-

 :گفت و برد باال را هایشچشم کالفگی با فیبی

 ...بود معبد تو-

 کارهای از متعجب بقیه. نشست ایتخته روی و کشید پوفی فیبی. رفت معبد طرف به سلین

 که حالی در و برگشت سلین بعد دقایقی. ماندند سلین منتظر و کردند نگاه دیگریک به سلین

 :گفت زدمی کنار را آوارها

 ...بگردیم بیاین گذاشته اتاقش توی رو کوله گفت اون. کنین کمک لطفا-

 اهورا توسط کوله آوارها از ایگوشه در باالخره و کردند گشتن به شروع فاینس و اهورا اوشن، آتنا،

 نفس و گذاشت قلبش روی را آن. کرد پیدا را انگشتر و گشت را کوله داخل سلین. شد پیدا

 :گفت بقیه به رو و کرد دستش در را انگشتر. کشید راحتی

 .بریم تونیممی-

 :گفت قاپید سلین دست از را کوله که حالی در و زد آمیز تمسخر لبخندی فیبی

- ِ  رو خودت که ساعتی نیم و اومده کجا از عجیب کیف این که ندی توضیح کامل تا بریم؟ جدی؟ ا

 چرا انگشتر این و بود چی داستانش ندادی، جواب کرد صدات فاینس چی هر و زدی خواب به

 ...نمیریم جاهیچ! مهمه؟

 :گفت و گرفت فیبی از را کیف سلین

 .برد جااون به رو من انگشتر. بود بیابون یه دونمنمی-

 کنی؟می مخفی ما از چرا! دونینمی رو شراهکار  میگی و کردی استفاده انگشتر از بارها تو: فیبی

 .نمیگه ما به و کنه استفاده ازش چطور دونهمی اون: رئا

 آوردی؟ رو کیف این و جایی یه رفتی خواب تو چطور سلین ببینم: آستریا

 هست؟ کیف اون تو چی: اهورا

 ...کنممی شک بهت دارم واقعا دیگه من: آریس

 .نکنین اذیتش هابچه کافیه: اوشن

 :گفت و گذاشت هایشگوش روی را هایشدست سلین

 هااورک دست از کاش بودم، مرده کاش کنین؟نمی باور چرا دونمنمی من. شین ساکت لطفا-

 ...خودخواهین شماها. کردمنمی پیدا نجات
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 آن زدن از همه. رفت دهکده خروجی سمت به و شد دور هاآن از هایشحرف گفتن از بعد سلین

 کرد جدا درشکه درون وسایل از را وسایلش اوشن. شدند پشیمان سلین کردن راحتنا و هاحرف

 :گفت و

 .کنین ناراحت و تحقیر رو بقیه بلدین فقط شماها-

 :گفت و انداخت باال ابرو فیبی

 .نزن حرف دیگه یکی تو-

 هایطناب و شدند آماده کم کم گروه. رفت سلین دنبال و انداخت دوشش روی را وسایلش اوشن

 .افتادند راه کوهستان سمت به آرام هایقدم با و کردند ترمحکم االغ به را درشکه

 نشست قطور و خشکیده درختی زیر. کردنمی توجهی اوشن صدای به و رفتمی راه سریع سلین

 سلین کنار و گذاشت زمین روی را وسایلش. رساند او به را خودش اوشن. کرد گریه به شروع و

 کرد گریه اوشن آغوش در سلین. گرفت آغوش در را او و کرد حلقه سلین ورد را دستش. نشست

 :گفت و

 جرم به سربازها که روزی یاد شاهزاده؟ افتادم چی یاد دونیمی. میگم دروغ من کننمی فکر اونا-

 انداختن رو من هم بعد. زنیممی آتیشت گفتن و زدن کتکم اونا. کردن گیردست رو من جادوگری

 ...زندان تو

 :گفت و گذاشت سرش روی نرم ایوسهبـ و کرد نوازش را سلین موهای اوشن

 به اون وگرنه دونست،نمی مادرمم کن باور. کردن رفتار جوریاین باهات اونا دونستمنمی-

 .کن فراموشش دیگه حاال. کنن رفتار جوریاین هامجرم حتی کسی با نمیده اجازه سربازاش

 سلین صورت طرف دو را هایشدست و کرد پاک را او هایاشک. دکر  جدا آغوشش از را سلین

 :گفت و شد خیره چشمانش در و گذاشت

 .بودیم ناراحت همه نبودی تو وقتی. بودم مرده کاش که نگو وقتهیچ دیگه-

 روی از را سلین مواج موهای از ایدسته اوشن. داد تکان را سرش و کشید باال را دماغش سلین

 بود، شده متعجب اوشن توجه همه این از که سلین. شد خیره چشمانش در و زد کنار صورتش

 سلین کهاین برای اوشن. برد پایین را نگاهش و گرفت او چشمان از را چشمانش زدهخجالت

 :گفت و کرد عوض را بحث نشود، معذب این از بیشتر

 ...کیف این خب-

 :گفت و کرد بلند را آن بود، افتاده پشتی کوله یاد تازه که سلین
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 !هست داخلش چی ببینم بذار آره-

 بعد. داد اوشن دست و آورد بیرون را آب بطری. برد کیف داخل را دستش و کرد باز را کیف سلین

 کرد نگاه آن به تعجب با. آورد بیرون را عجیبی مستطیلی شئ و کرد کیف داخل را دستش دوباره

 :گفت و

 چیه؟ دیگه این-

 آن وسط در یوزپلنگ یک عکس که سفیدی یبدنه با و برگرداند را آن. بود سیاه کامال آن روی

 روی ناگهان. داد فشار را هاآن از یکی. داشت وجود هاییبرآمدگی آن هایکناره در. شد روبرو بود،

 .کرد منعکس را نوری و شد روشن آن

 :گفت و انداخت زمین روی را آن سلین

 چراغه؟! چیه؟ اون-

 صفحه به و داد فشار را برآمدگی آن دوباره. کرد بلند زمین روی از را آن و داختان باال ابرو اوشن

 نور، شدن خاموش از بعد و ثانیه چند از پس که بود صفحه روی عجیبی هایشکل. کرد نگاه

 .شدندمی غیب

 دهانش سلین. شد پدیدار بیشتری هایشکل و داد فشار هاشکل از یکی روی را انگشتش اوشن

 :گفت و زد ذوقی از پر نمایدندان لبخند بعد و شد باز بتعج از

 !عجیبه چقدر کنه؟می کار دست لمس با-

 از را آن اوشن. داد نشان را اوشن تصویر و شد باز ایصفحه. کرد لمس را دیگری شکل اوشن

 :گفت و کرد دور خود

 !مونهمی آینه مثل-

 تا کرد لمس را صفحه اوشن. افتاد فحهص آن در دو هر تصویر. کشید اوشن کنار را خود سلین

! ماند ثابت تصویر. کرد ثبت را سلین و اوشن تصویر و داد چیکی صدای صفحه که شود خارج

 :گفت و زد لبخندی سلین. بود زیبا بسیار

 !شاهزاده شماست و من از زنده نقاشی یه انگار-

 :گفت و زد لبخندی اوشن

 ...بکنیم رو کار این دیگه بار یه بیا-

 به اوشن. افتاد صفحه روی شانمتحرک تصویر دوباره تا کرد لمس را صفحه بار چند اوشن

 :گفت و کرد میزان را تصویرشان زحمت
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 ای؟آماده-

 :گفت و کرد صفحه به نگاهی اوشن. داد تکان را سرش سلین

 ...بود کدوم ببینم بذار-

 یگونه روی ایبوسـه کرد،می تثب را تصویر که شکلی لمس از قبل و کرد تصویر به نگاهی اوشن

 با و کشید عقب را خود سلین. کرد ثبت را تصویر و کرد لمس را شکل زمانهم و گذاشت سلین

 لحظاتی. زد ساریشرم لبخند و زد زل چشمانش در اوشن. کرد نگاه اوشن به شده گرد چشمان

 به نگاهی. آورد خودشان به را هاآن و شد بلند شئ آن از صدایی کهاین تا بودند خیره هم به

 شکلکی و شد بلند صدا آن دوباره بعد لحظه چند. بود شده ثبت زیبایی تصویر. کردند صفحه

 خواست اوشن! دادمی هشدار چیزی به راجع انگار. بود آن روی قرمزی خط که آمد صفحه روی

 .نشد اما کند روشن دوباره را آن کرد سعی. شد خاموش صفحه که کند لمس را صفحه هم باز

 کند روشنش کرد سعی و کشید اوشن دست از را آن سلین. شد خاموش همیشه برای شئ آن

 :گفت و زد اوشن بازوی به آرام ایضربه مشت با. بود فایدهبی اما

 ...کردی خرابش تو-

 ترس با و کشید عقب را خود. گذاشت دهانش روی را دستش کرده، چکار شد متوجه که بعد و

 :گفت

 ...شاهزاده خوامیم معذرت-

 :گفت خشم با و گرفت را بازویش اوشن

 !کردی؟ جرات چطور-

 که حاال هم آن. شودمی تنبیه حتما آتالزد برگردند اگر کرد فکر خود با. ترسید بیشتر سلین

 خواهد دوست بیشتر را او شود خبر با اوشن مثبت کارهای از ملکه اگر و نیست قبل مثل اوشن

 :گفت و خندید بلند صدای با و کرد تغییر کم کم اوشن نخشمگی یچهره. داشت

 .کردم شوخی سلین خیالبی-

 :گفت و برداشت خندیدن از دست اوشن. خندید بلند بلند سپس و آرام ابتدا سلین

 بگی من به هی خوادنمی هم تو کنه،نمی حساب شاهزاده رو من کسی نرفته که یادت-

 ...شاهزاده

 از مشکی یدسته با رنگی اینقره چاقوی. برد کیف داخل را دستش هدوبار  و زد لبخندی سلین

 :گفت و آورد بیرون کیف
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 !زیبایی خنجر چه-

 :گفت و گرفت اوشن طرف به را آن و آورد بیرون کیف از قلم شبیه دیگری شئ

 نداری؟ کاغذ! خوشگله چقدر قلمه؟ این-

 ...نه-

 :گفت ذوق با و نشست تشانگش روی قلم آبی رنگ. زد قلم نوک به را انگشتش

 ...عجیبه-

 :گفت و آورد بیرون پاکتی

 ...خوراکیه که اینم-

. کند باز را سرش کرد سعی سلین. آورد بیرون کیف جیب از داری سر و ایاستوانه کوچک شئ

 را صورتش سلین. آمد بیرون آن از رنگی سرخ جامد یماده و خورد پیچ کاریدست کمی از بعد

 :گفت و کرد جمع

 چیه؟ دیگه آور چندش چیز این-

 :گفت و گرفت را آن اوشن

 استفاده هازادهاشراف و مادرم آرایش برای ازش هاندیمه. داشتیم قصر توی اینا از. دونممی من-

 .دیدم یواشکی بودم بچه وقتی بار چند. کردنمی

 کنن؟می چیکار باهاش واقعا؟-

 ...کن صبر بزنم، برات من بذار-

 و کرد سلین به نگاهی. زد سلین هایبلـ به را رنگ فراوان دقت با و گرفت را لینس یچانه اوشن

 :گفت

 .میشه دیده ترقشنگ هم چشمات جوریاین. شدی زیبا خیلی-

 :گفت خجالت با و انداخت پایین را سرش و شد سرخ سلین

 میگی؟ جدی-

 :گفت و گرفت سلین طرف به را شئ آن سیاه یصفحه اوشن

 .سیاهه یآینه یه شبیه اما نمیده نشون واضح. بینب رو خودت-

 مربعی کوچک شئ. کشید بیرون کیف از را دیگری شئ. زد لبخندی و کرد نگاه را خودش سلین

 سفید ریز نور و داد فشار را هابرآمدگی از یکی سلین. بود آن روی برآمدگی چند که رنگ سبز

 :گفت و کرد رو و زیر راآن سلین. شد روشن رنگی
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 چیه؟ دیگه این-

 :گفت و شد پخش شئ از ایزنانه صدای

 چیست آن آهنگ... شد یافت چیست آن آهنگ... چیه دیگه این آهنگ برای جو و جست-

 .شودمی پخش

 به سلین و اوشن. آورد زبان به را کلماتی هم سر پشت شخصی و شد پخش آن از موسیقی بعد و

 :گفت اوشن. کردند واریپرسش نگاه هم

 !ایمسخره موسیقی چه-

 :گفت و شد پخش دوباره زن صدای و شد قطع آهنگ

 مسخره آهنگ... شد یافت مسخره آهنگ... ایمسخره موسیقی چه آهنگ برای جو و جست-

 .شودمی پخش

 :زد فریاد و شد کالفه اوشن. کرد پخش به شروع دیگری موزیک و

 ...شوخفه-

 :زن صدای هم باز و

 ...خـ آهنگ... شوخفه آهنگ برای جو و جست-

 کیف داخل دیگری چیز. شد قطع صدایش و کرد پرتاب کیف داخل را آن و کشید پوفی سلین

 :گفت و گذاشت کیف داخل و کرد جمع را وسایل تمام. نبود

 به رو این جا،اون برگردم تونستم دوباره روز یه اگه دارممی نگه خودم کنار. بدم پسشون باید-

 .گردونمبرمی صاحبش

 :گفت و کرد خندیدن به شروع اوشن 

 .بود کیف داخل ایمسخره چیزهای چه اما-

 داشتند بقیه. کرد جلب را توجهشان رسید، گوش به دور از که درشکه صدای. خندیدند دو هر

 :گفت و کشید را سلین دست اوشن. برخاست جا از و بست را کیف سلین. آمدندمی

 .بگیریم قیافه براشون بیا-

 طرف به و افزودند شانسرعت به آتنا و فاینس و آستریا. کرد اخم و داد مثبت جواب رس با سلین

 بود کرده اخم که اوشن به نگاهی سلین. کردند عذرخواهی و گرفتند آغوش در را او. آمدند سلین

 :گفت هاآن به رو بعد و انداخت

 .خواممی معذرت کردم معطل رو شما منم. نداره اشکالی نه-
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 و زد خودش سر به نمایشی ایضربه. کرد نگاه سلین به شده گرد هایچشم و تعجب با اوشن

 :گفت زیرلب

 !واقعا گرفتی قیافه چقدر-

*** 

 کم کم. تابیدمی زمین به خورشید از جانیکم نور و بود ابری آسمان. بود برف از پوشیده زمین

 دور از که کوهستانی به فیبی. دبو سپید برف تنها جا همه و رسیدند پایان به گیاهان و درختان

 :گفت و کرد نگاه بودند، مه در سایه چند مانند

 جا؟اون رسیممی کی نظرتون به-

 :گفت و انداخت مسیر به نگاهی آستریا

 .کنممی فکر... روز چهل حدود-

 :گفت و کشید سوتی رئا

 داریم؟ کافی غذای. زیاده خیلی-

 .وریمبخ ترکم باید. آره ماهیک برای: اهورا

 :گفت بود شده خیره سلین به که آریس

 شدی؟ خوشکل قدراین که زدی هاتبلـ به چی سلین-

 و کرد پاک بود سلین هایبلـ روی چهآن هر آستینش با و کرد آریس به چپیچپ نگاه اوشن

 :گفت

 ...هیچی دیگه حاال-

 .دندخندی و کردند نگاه او به سلین به نسبت اوشن حساسیت از تعجب با همه

*** 

 حتی. شدمی سردتر و سرد بسیار رفته رفته هوا. بودند مسیر در هنوز هاآن و گذشت روز ده

 راآن یخ بادِ  مدتی از پس و شدمی روشن سختی به آتش. نبود کافی شانپشمی هایلباس

 خود به که آتنا. بود سخت هاشانیخ کردن آب و زدمی یخ مدام غذاهایشان. کردمی خاموش

 :گفت و داد بیرون دهانش از بخاری رزید،لمی

 !زنممی یخ دارم سرده خیلی-

 :گفت و کشید سرش روی را کالهش بود، شده سرخ سرما از صورتش که فاینس

 میاریم؟ دووم دیگه روز سی جوریاین-
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 آتش از و نبود سردش که کسی تنها. شدند جمع آن دور همه و کرد روشن را آتش باالخره اهورا

 فایده داد،می خوردش به دارو آتنا چه هر و داشت باالیی بسیار تب او. بود نیکس کرد،می دوری

 :گفت و گذاشت دهان به گوشتی تکه بداخالقی با فیبی. نداشت

 .نیست خوب حالت تو بیای نباید که گفتم نیکس-

 را اشپیشانی و کرد نوازش را موهایش و گذاشت برادرش دهان به را غذا. کرد اخمی فاینس

 :گفت و انداخت پایش انگشت به نگاهی سلین. بوسید

 ...زده یخ واقعا. میشه کنده بزنم دست انگشتم به اگه کنممی احساس-

 :گفت و داد مالش را بازوهایش تند تند رئا

 .کنیم تمرین شو بلند بدم؟ یاد رو هاسالح با کار بهت خواستینمی مگه اوشن. زنممی یخ دارم-

 :گفت و کرد ها را دستانش اوشن

 !سرما این تو چی؟-

 .میشیم گرم کنیم فعالیت وقتی احمق-

 .احمق میگی من به باشه آخرت دفعه-

 شاهزاده؟ کنی اعدامم کنی؟ چیکارم خوایمی مثال-

 :گفت و خندید فیبی

 .میشین گرم بکنین هم دعوا آره-

 :گفت و کرد رئا به رو کند، ضایع را فیبی کهاین برای اوشن

 .کنیم تمرین بیا خواممی معذرت رئا باشه-

 خودش هم تا دو و داد اوشن دست به کوچک چاقوی دو. شد بلند جا از و زد رضایتی لبخند رئا

 هوا. رسید فرا شب کم کم و گذشت ساعتی سه دو. کرد دادن توضیح به شروع و گرفت دست به

 پنهان ابرها زیر مدام اما بود کامل ماه. بود ظلمات جا همه. شد سردتر شدت به طبیعتا   هم

 دیده روشنایی هیچ و نبود خبری پراکنده هایکلبه از که شدمی روزی یک دیگر حاال. شدمی

 سعی اهورا. دیدنمی را چشم چشم، دیگر و کرد خاموش را آتش و وزید سردی بسیار باد. شدنمی

 از بعد. بزند آتش را آن دکر  سعی ایماده با و پیچید چوبی روی ایپارچه. کند روشن مشعلی کرد

 روزها و بودند حرکت در هاشب بیشتر که جاییآن از. شد ورشعله جانیکم آتش فراوان تالش

 .افتادند راه به کردند،می استراحت

*** 



                 
 

 

 Fatemeh.M| !دوباره مرگ: بقا رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

178 

 

 گلویش از نامفهومی و زیبا آواز که بود ایدخترانه صدای. رسید گوش به زیبایی نجوای صدای

 و داد قورت را دهانش آب آتنا. بود کرده ناکخوف را فضا اما بود نوازوشگ کهاین با. دادمی بیرون

. کرد باریدن به شروع برف ریز هایدانه و وزید سردی بسیار باد. کرد ترنزدیک بقیه به را خود

 از پر برفی زمین. کرد بلند زمین روی از را او اهورا. کرد ناله و خورد زمین زیادی شدت با نیکس

. نالید درد از و کشید اشسینه روی زخم به دستی او. داشت ریزیخون نیکس. ودب شده خون

 استرس با و کرد اطراف به نگاهی آریس. رسید گوش به ایزوزه صدای و شد قطع آواز صدای

 :گفت

 ...باشین زود بگیرین رو ریزیخون جلوی. شنیدن خون بوی هاگرگ-

 باد باراین. بست تریبزرگ یپارچه با را آن و داد فشار و گذاشت نیکس زخم روی ایپارچه آتنا

 بعد کمی. بود فایدهبی آن کردن روشن برای اهورا تالش و کرد خاموش را مشعل وزید، که شدیدی

 هاقدم صدای. شدند دفاع یآماده و کردند حبس را شاننفس. کردند حس را هاییقدم سنگینی

 :گفت آرام صدای و گریه با آتنا. بود دار صدا بسیار شخص آن هاینفس. شد ترنزدیک

 ...دیگه کن روشنش... اهورا-

 از جلوتر که رئا. دیدنمی را او کسی. کشید آرامی خرناس غریبه شخص. کرد بیشتری تالش اهورا

 را هایشچشم. نکشید نفس و ایستاده نزدیکش شخص آن کرد احساس بود، ایستاده بقیه

 و شد روشن آخر یلحظه مشعل. کشید فریادی رئا. کرد حمله ارئ به او که نکشید طولی و بست

 را دهانش. کشید ترسناکی خرناس و کرد ایزوزه. بود بزرگ بسیار گرگ یک. زد را او چشم نورش

 از را کوچکی* کارد رئا. بگیرد گاز را رئا مندشقدرت و ترسناک نیش هایدندان با تا کرد باز

 پاهای از یکی و بود هاحرف این از ترباهوش گرگ اما بزند ار  گرگ خواست و کشید بیرون جیبش

 با و بود داده او به رئا پیش ساعتی که* پرتابی یستاره اوشن. گذاشت رئا دست روی را سنگینش

 از دست گرگ. رفت فرو گرگ شکم درون ستاره. کرد پرتاب گرگ طرف به را کردندمی تمرین آن

 از فیبی. پرداخت مبارزه به اوشن با ایستاده شکل به و ردک حمله اوشن به و برداشت رئا سر

 طاقت دیگر گرگ. زد گرگ پهلوی به را تیری فاینس و کرد فرو گرگ کمر درون را خنجرش پشت

 .افتاد زمین روی و نیاورد

 

 .چاقو: کارد*

 .است تیز آن هایگوشه یا پر که شکل ایستاره سالح: پرتاب یستاره*
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 و شدند خارج گرگ بدن از هاسالح لحظاتی گذشت از بعد. ندکشید راحتی نفس همه

 :گفت و رفت جلو فیبی. کردند نگاه او به تعجب و وحشت با همه. یافتند ترمیم هایشزخم

 .کنم قطع رو سرش بذار نداره، فایده-

 :گفت و کشید را دستش آستریا

 ...میفته داره اتفاقی یه کن صبر نه-

 پوستش داخل به و شد کوتاه درخشانش و بلند هایناخن. ددامی شکل تغییر داشت گرگ

 و ریخت بدنش موهای. رفتند لثه داخل و دادند دست از را خود تیزی نیز هایشدندان. بازگشت

 :گفت لکنت با و انداخت او به نگاهی آتنا. کرد تغییر هایشاستخوان

 !؟...آدمه... یه اون...او-

 پسر یک. نگریستندمی او به زدهشگفت و باز دهان با همه الحا و بود شده انسان به تبدیل گرگ

 عقب همه. بخورد تکانی شد باعث و انداخت او روی را ایملحفه اهورا. بود برهنه کامال جوان

 اشچهره و شد پهلو به و خورد دیگری تکان پسر. گرفتند او طرف به را شانهایسالح و رفتند

 جا از ماجرا درک با بعد اما بود منگ ابتدا. کرد نگاه بقیه به و کرد باز را هایشچشم. شد نمایان

 را دهانش آب و کرد نگاه هاآن به گیجی و تعجب و ترس با. پیچید خود دور به را ملحفه و پرید

 بودند، ریخته دورش که هاییسالح متوجه بعد و کرد نگاه شاندست توی هایسالح به. داد قورت

 :گفت و زد پلک بار چند. شد

 !بوده؟ من بدن تو اینا-

 عصبانی حتما گرگ بدهند، مثبت جواب اگر کردندمی فکر. بدهد جوابی کردنمی جرات کسی

 را رنگی اینقره تشعشعات مخفیانه سلین. خوردمی را هاآن و دهدمی شکل تغییر دوباره و شده

 :گفت و دید را سلین اندست تیزبینش رنگِ  ایقهوه چشمان با پسر. کرد آماده انگشتانش میان

 رو تونهمه بود نزدیک پیش دقیقه چند تا دونممی. بشی عصبانی نیست الزم جادوگر، نه نه-

 ...آزارمبی دیگه االن خب اما کنم تیکه تیکه

 را اشخنده آرام آرام خندد،نمی اشمزهبی شوخی به کسی دید وقتی. کرد خندیدن به شروع و

 :گفت و کرد متوقف

 .کردن صدام کَمی گیبچه از اما هست کارن کاملم اسم البته. هستم کَمی نم سالم-

 :گفت و کشید پایین طرف به را هایشبلـ طرف دو آستریا

 داره؟ کارن به ربطی چه کمی خب-
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 :گفت و کرد فکر کمی کمی،

 ...کمی خیلی تو گفتن بهم و بودم کم خیلی شاید! دونمنمی-

 :کرد معرفی را خودش و گفت آهانی آستریا. دکر  خندیدن به شروع هم باز و 

 .آستریام منم-

- ُ  .باحال چه ستارگان؟ یالهه آستریا... ا

 :گفت و برد باال را هایشچشم فیبی

 دونستی؟می مزخرفی و مزهبی خیلی-

 :گفت و کرد کوتاهی مکث کَمی

 روز هر موهام یوقت از اما کردمی حمایت ازم مادرم اوایل. میگن بهم همه رو این آره خب-

 ...شد ترنارنجی

 :داد ادامه و کرد اشنارنجی موهای به ایاشاره انگشت با و

 دونینمی. منی یبچه ترینزشت و ترینمزهبی تو میگه همش و نیومد خوشش ازم دیگه مادرم-

 انعنو به اون گفتم؛می داشتم آره... هاگرگ رهبر چیه؟ آلفا دونینمی. هاستگرگ آلفای مادرم

 به وقتی میگن. نخوری درد به خیلی میگه و کنهنمی قبول پسرش عنوان به رو من هاگرگ آلفای

 ...و حیوون نیمه یعنی. حیوونیم هم ما حیوونه، یه میمونم خب. بودم میمون شبیه اومدم دنیا

 :زد فریاد و کشید پوفی فیبی

 قطع رو سرت تا ستیه کی بگو واضح! میگی پرت و چرت چقدر. بکش نفس یکم. شوخفه-

 .نکردم

 به ایاشاره کمی. بود جواب منتظر فیبی. بست نمایشی را دهانش زیپ و شد ساکت کمی

 کارش به نفر چند باراین. بزند حرف تواندنمی دهانش یبسته زیپ با که داد اشاره و کرد دهانش

 :گفت فاینس و خندیدند

 .ستمزه با و احمق خیلی-

 :گفت کمی به رو و رفت ینسفا به ایغره چشم نیکس

 .کنار بذار رو هابازیدلقک این-

 :گفت و زد لبخندی کمی

 ...اومد دنیا به مادرم وقتی. بگم اولش اول از بذارین خب-

 :گفت و شد روبرو فیبی خشمگین نگاه با
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 !همین... امگرگینه من-

 :داد ادامه کمی و نگفت چیزی کسی

. نشدین که معلومه اوه! شدین؟ گرگ حاال تا دردناکه خیلی. میشم گرگ باشه، کامل که ماه-

 رفتین؟می داشتین کجا خب. امانین در دیگه روز نه و بیست تا نباشین نگران

 :گفت و گرفت پسر از را نگاهش فیبی. بودند زده زل او به همه

 .کنین حرکت هابچه... نمیای تو بریم جا هر-

 

 

 :گفت هیجان با کمی

 .دارم هم زیادی زور تازه کنم، حمل رو زخمی ناو تونممی من اما-

 :گفت و کشید جیغی فاینس

 بخوری؟ رو اون و بشی گرگ و بخوره دماغت به خون بوی دوباره که-

 :گفت تعجب با کمی

 هر که آشاممخون مگه. کنه وحشیم خون بوی که نیستم گرگ االن من. نه که معلومه! نه چی؟-

 بهشون راجع مدام مادربزرگم ولی ندارن وجود هاآشامخون بتهال. بشم دیوونه خون بوی با لحظه

 هم اونا خب ولی. بیاریم در پا از رو اونا گاز یه با تونیممی ما گفتمی ولی. ساختمی داستان

. هستن شمال تو گنمی. باشن داشته وجود کنمنمی فکر اصال ندیدم حاال تا که من. خطرناکن

 ...یه شمال توی شمال، گفتم اوه

 :گفت و شد کالفه فیبی

 ...نزن حرف اما بیا بیای خوایمی جا هر تا. شو خفه خدا رو تو کافیه-

 .بیاید راه کرد کمک او به و گرفت را نیکس بغل زیر و بست نمایشی را دهانش زیپ هم باز کمی

*** 

 حتی و درمما و پدر شبیه اصال. بودم زشت خیلی اومدم دنیا به وقتی من اما نشه باورتون شاید-

 گرگ یه من میگن بعضیا. مشکیه کامال موهاشون و رنگی چشماشون اونا. نیستم خواهرام و برادر

 چند من بزنین حدس تونینمی حدس؟ گفتم. زنممی رو حدس همین خودمم و بودم راهی سر

 ندارین اضافه لباس ببینم نه؟ یا میاد بهم سالمه دو و بیست من خب دونین؟نمی هان؟ سالمه؟

 چی اسمت زخمی هی.. .رو زخمی این هم دارم نگاه رو ملحفه هم تونمنمی اما نیست سردم من
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 اون. بودم بچه کردم تب خیلی بار یه افتادم؛ خودم یاد! داری تب چقدر شدی؟ زخمی چطور بود؟

 بار اولین سالگی ده سن تو ما یقبیله هایگرگینه. بشم گرگ خواستممی بار اولین برای موقع

 تا هاشونتوانایی سری یه خب اما نمیشن گرگ دیگه میشن ساله هشتاد وقتی و میشن تبدیل

 ...مونهمی باقی مرگ یلحظه

 :گفت و گذاشت هایشگوش روی را هایشدست رئا

 !زنهمی حرف چقدر اوف-

 :گفت و زد لبخندی سلین

 .میشه ناراحت زشته نکن-

 شانگرم خوردن حرص خاطربه بقیه سرد، وایه در بود شده باعث و زدمی حرف همچنان کمی

 .شود

 برای شب از ترامن را روز. بخوابند و کنند استراحت گرفتند تصمیم گروه و شد روشن هوا کم کم

 او وجود با حاال اما بود کنی خورداعصاب انسان بسیار کمی کهاین با. دانستندمی خوابیدن

 .رفتند خواب به خستگی از زود خیلی و کردندمی بیشتری امنیت احساس

*** 

 روی را دستش و داد نیکس خورد به دارویی آتنا. خوردندمی غذا و بودند شده جمع آتش دور

 :گفت و گذاشت اشپیشانی

 .نمیاد پایین تبش نداره فایده-

 :داد جواب فیبی

 ...میرهمی باالخره اون کنین؟ باور خوایننمی چرا-

 :گفت و کرد پاک چکید اشگونه روی که اشکی قطره فاینس

 گفتی؟می رو همین کشیدمی درد داشت و بود خودت برادر اگه-

 :گفت و داد قورت را بغضش فیبی

 .مردن کشیدن درد کلی کهاین از بعد خواهرم و برادر و مردن چشمم جلوی عموم و مادر و پدر-

 فاینس طالیی ایقهوه موهای به دستی فیبی. نگفت چیزی و انداخت پایین را سرش فاینس

 :گفت و کشید
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. ندازنمی تاخیر به رو مرگش فقط داروها که گفت گفت؟ چی طبیب نشنیدی مگه میمیره اون-

 بذارین. بکشه درد بیشتر و نَمیره میشین باعث فقط اون به دارو دادن با شماها فاینس ببین

 .بشه راحت

 :گفت گریه با و زد پس را فیبی دست فاینس

 .میمیرم منم نباشه اون اگه ادرمهبر  اون میگی چی-

 :پرسید گیجی با کَمی

 شده؟ زخمی چجوری اون گیننمی چرا ببینم-

 :گفت و خورد را سنگینش بغض آتنا

 .کرد زخمیش ناخن با تیاناک-

 .بشه معجزه کهاین مگه. میمیره حتما پس اوه: کمی

 :داد ادامه کمی. نگفت چیزی و کرد او به چپی چپ نگاه فاینس

 .کنن درمانش توننمی کنین پیدا رو خوارزخم هایفرشته بتونین اگه اما-

 :گفت و کرد پاک دست پشت با را هایشاشک تند تند فاینس. کردند نگاه کمی به همه

 کنی؟می شوخی داری بازم هستن؟ چی اونا-

 الیق هک هاییآدم تا شونفرستاده هاآسمان خدای که هستن زمینی هایفرشته اونا نه نه: کمی

. کننمی درمان رو بارمرگ هایزخم فقط البته. کنن درمان رو هستن خدا طرف از دوباره شانس

 ...کـ میگن. داشت امید میشه اما باشن افسانه ممکنه. ندیدم حاال تا که من

 هستن؟ کجا اونا خب: اهورا

 اجازه بهشون داخ که میدن نشون رو خودشون وقتی فقط... بیابون دریا، جنگل، کوهستان،: کمی

 .بدونن زندگی به برگشت الیق رو یکی و بده

 کنن؟می چکار رو زخم: آریس

 .بخورن رو زخم که خورهمی شوناسم به اما دونمنمی: کمی

 ...خورد بهم حالم اه: رئا

 :کرد زمزمه بود، شده بیهوش حاال که نیکس گوش کنار فاینس

 .میشی خوب تو برادر؟ شنیدی-

*** 

 بعد روز پانزده
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. کردند نگاه همدیگر به همه. بود خواب او نبود نیکس از. شد شنیده ضعیفی یناله صدای

 :گفت و داد تکان را سرش آستریا. کردمی ناله داشت االغ. شد بلند ناله صدای

 .میده جون داره االغ-

 منتظر روزها این طول در که فاینس. داد جان و بست را هایشچشم بیچاره االغ که نکشید طولی

 :گفت گریه با ریخت،می اشک مدام و بود کردن گریه برای ایبهانه

 ...بیچاره االغ-

 :گفت و کشید پوفی اهورا

 !کنیم؟ حمل رو وسایل چطور داریم، کوهستان تا دیگه روز پونزده حدود. شد عالی-

 :گفت و برداشت درشکه از را هایشخنجر فیبی

 .کنیممی حمل نوبتی هم ور  غذاها برداره، رو خودش سالح کی هر-

 و اهورا. کردند حرکت و گذاشتند جا را بقیه و برداشتند را غذاها و هاسالح. کردند خالی را وسایل

 را نیکس تنهایی به کمی. دیگر نیمی هم اوشن و آریس و کردندمی حمل را غذاها از نیمی رئا

 .را اضافه هایسالح آستریا و فیبی و کردمی حمل

*** 

. بودند گرفته را آسمان تیره ابرهای و بود سرد بسیار ظهری از بعد. گذشت هم دیگر زرو هفت

 نفس سخت و سوختمی تب در. بود گرفته را بدنش تمام عفونت و بود مریض شدت به نیکس

 اما داشت زیادی قدرت کهآن با کَمی. دهد انجام کاری یا بگوید چیزی توانستنمی. کشیدمی

 قوای بود، مانده دیگر یهفته یک حدود تنها تبدیلش زمان تا چون. شد سست کم کم دستانش

 یمتوجه که نیکس. کردمی حس را شدید سرمای داشت و بود خسته. بود شده کم اشبدنی

 زمین روی را او کمی. آورد زبان به کلماتی سختی به. بزند حرف تا کرد تالش شد، او خستگی

 :پرسید و گذاشت

 گفتی؟ چیزی-

 :گفت و نشست نیکس کنار فاینس

 برادر؟ خوایمی چیزی-

 دست نداشت توان حتی. بود گود هایشچشم زیر و بود شده الغر. بود ناتوان بسیار نیکس

 :گفت و داد تکان را هایشبلـ سختی به. بگیرد را فاینس

 ...برید... بـ شما... تونمنمی... من-
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 :گفت و داد تکان را سرش فاینس 

 .ذارمنمی تنهات من. کنممی حملت مخود من نه نه-

 :داد ادامه و کرد آتنا به رو

 .بیار دارو یکم آتی... بیار دووم میده دارو بهت آتنا-

 :گفت و کرد پاک را هایشاشک آتنا

 ...شده تموم-

 بریده نیکس. نشستند هاآن دور همه. کرد گریه و گذاشت نیکس یسینه روی را سرش فاینس

 :گفت بریده

 .باشی خودت... مواظب بده قول... بده قول فاینس،... فا... شد...تموم-

 :گفت هق هق با و کرد گریه بلند بلند فاینس

 کاش منه تقصیر. کنیمی مراقبت من از گفتی تو مرد بابا وقتی. باشی پیشم دادی قول تو نه نه-

 کنم؟ چیکار تو بدون من. بمون من با کنممی خواهش. بیایم سفر این به کردمنمی اصرار

 ...بده... قول: نیکس

 آتنا... بیار دووم کوهستان تا بمون زنده. کنم مراقبت خودم از تونمنمی من. نمیدم قول نه: فاینس

 ...کن کاری یه

 :گفت و گرفت را فاینس بازوهای اهورا

 .باشه داشته آرامش بذار بده قول بهش-

 :گفت رااهو به و کشید آهی. چکید نیکس چشم یگوشه از اشکی

 ...باش... مواظبش... مُـ-

 :گفت و گذاشت اشگونه روی ایبـوسه و گرفت را برادرش دستان فاینس. داد تکان را سرش اهورا

 .باشه باشه میدم قول باشه-

 کسی و شد سکوت در غرق جا همه. بست را هایشچشم و کشید عمیقی بسیار نفس نیکس

 و برد برادرش قلب نزدیک را سرش تردید با و آرام. دکر نمی گریه هم فاینس حتی. شدنمی باورش

 :گفت و کرد باران بوسـه را برادرش صورت. نکرد پیدا اما گشت قلبش ضربان دنبال

. نکنم شیطنت دیگه میدم قول لطفا شو بیدار. نبودی شوخی اهل که تو. نکن شوخی لطفا-

 ...شو بیدار نمیر کنمنمی اذیتت دیگه
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 و کشید عقب را او فیبی. زد ضربه نیکس به مشت با و کشید بلندی جیغ نگرفت، جوابی وقتی و

 سر باالی آتنا. زدمی هق هق هم فیبی حتی و ریختندمی اشک همه حاال. گرفت آغوش در

 آتنا. کشیدنمی نفس و بود شده تمام بود، رفته او. بود فایدهبی اما کند پیدا نبضی تا رفت نیکس

 .گذاشت نیکس یگونه رو ایبـوسه و کرد گریه

 باد وزش حتی که بود گرفته را جاآن سنگینی سکوت. بودند زده حلقه نیکس یجنازه دور به همه

 که بودند کرده گریه قدرآن آتنا و فاینس. بود گرفته را هاآن تمام ماتم. شکستنمی را آن هم

 در کمی حتی. بود شده قرمز بغض و گریه از هم بقیه صورت و بود شده خشک شاناشک دیگر

 سرش و دادمی گوش زیادش هایحرف به نیکس تنها. بود کرده عادت نیکس به کم مدتِ  این

 و کشید عمیقی نفس آستریا. کرد نوازش را موهایش و گرفت بغل را فاینس آستریا،. زدنمی داد

 :کرد سوزناک آوازی خواندن به شروع و شد خیره نیکس یجنازه به

Dark the stars and dark the moon 

 تاریک ماه و تاریک هایستاره

Hush the night and the morning gloon 

 خفته فرو دمصبح و خاموش شب

Tell the horses and beat on your drum 

 بکوب طبلت بر و بگو هااسب به

Gone their master, Gone their son 

 رفته پسرشان رفته، شانارباب

Dark to light and light to dark 

 تاریکی در روشنایی و روشنایی در تاریکی

Three black carriages three white carts 

 سفید نگهبان سه سیاه، یارابه سه

What brings us together is what pulls us apart 

 کرد جدا را ما همان آورد هم گِرد را ما که چیزی

Gone our brother, Gone our heart 

 رفته مانعشق رفته، نبرادرما

Hush the whales and the ocean tide 
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 فروخفته اقیانوس و خاموش هاوال

Tell the salt marsh and beat on your drum 

 بکوب طبلت بر و بگو زارنمک به

Gone their master, Gone their son 

 رفته پسرشان رفته، شانارباب

 

 Gone-ioanna gika: موزیک

____ 

 .رفت عمیقی خواب به و بست را چشمانش فاینس

*** 

 .گذاشتی تنهام تو-

 .برادر کنمنمی رها رو تو من نه-

 .کردی رو کاراین اما-

 :گفتمی و زدمی حرف خواب در مدام و دیدمی خواب داشت فاینس

 ...کنمنمی ولت من ذارم،نمی تنهات نه-

 :گفت و کرد نوازش را او آستریا. کرد گریه و یدپر  خواب از فریاد با فاینس. داد تکان را او آستریا

 .کنیم حرکت باید-

 

 کشید باال را قرمزش بینی و برخاست جا از. ندید را نیکس و کرد نگاه اطراف به سراسیمه فاینس

 :گفت و

 کردین؟ چیکارش کجاست؟ نیکس-

 ...که کنیم رهاش جوریهمین شدنمی. کردیم دفنش: اهورا

 :گفت و زد او به محکمی سیلی و فتر  اهورا طرف به فاینس

 ...بیرون بیارش زود کردی؟ دفنش کجا. کردی دفنش کردی خودبی تو-

 طرف آن به فاینس. کرد اشاره سمتی به و نگفت چیزی. گذاشت اشگونه روی را دستش اهورا

 به رناچا اوشن. بکشد بیرون را او کرد سعی و دید را نیکس دست تا کند، را زمین تند تند و رفت
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 آغوش در را او و کرد نوازش را نیکس کبود صورت فاینس. بیاورد بیرون را نیکس تا کرد کمک او

 :گفت و گرفت

 .میدم قول میشی درمان جااون. کوهستان تا برمتمی خودم-

 :گفت و کرد کمی به خشمگینی نگاه فیبی

 .نداره وجود خوارزخم. بریم باید! لطفا فاینس-

 :زد فریاد و برخاست جا از فاینس

 کوهستان به برمشمی. کنمنمی ول رو اون من کنین؟می رها راحتی همین به رو عزیزاتون شما-

 .بذارین تنهام شما اگه حتی

 قرمزی هایرگه به میشه؟ دیر داره کنینمی درک چرا و مرده اون کنینمی باور چرا فاینس: فیبی

 نزدیک موعد از زودتر خیلی. باشه سرخ سنگ ناو خاطربه زنیممی حدس کن؛ نگاه آسمونه تو که

 ...بریم باید شده

 :گفت و داد تکان را سرش فاینس

 .کنممی کولش خودم. بریممی هم نیکس ولی بریم باشه-

 زمین روی و شد کالفه فراوان تالش از بعد. نداشت را قدرتش اما کند بلند را نیکس کرد سعی و

 تکان را سرش. خواند را نگاهش اوشن. کرد اوشن به یزیانگغم نگاه سلین. کرد گریه و نشست

 :گفت و رفت دنبالش به هم سلین. رفت فاینس کمک به و داد

 .کنیممی کمک ما-

 او ناچار دید، تنها را خود فیبی وقتی. رفتند هاآن سمت به فیبی، به مضطرب نگاهی با هم بقیه

 :گفت و رفت بقیه پیش هم

 .شدم بَده آدم من وسط این حاال-

 .کنین بلند رو نیکس کن کمک اوشن با نفر اولین بیا نمونی، بده آدم خوایمی اگه خب: اهورا

 .کردند بلند را نیکس دو هر اوشن با و کرد قبول فیبی

 و بود سنگین خیلی هم هاسالح و غذاها. دادندمی ادامه راه به و کردندمی حمل را نیکس نوبتی

 حرکت در هاشب. بود کرده عادت سرما به کمی شانبدن حاال اام بود شده سرد بسیار هم هوا

 پی از روزها. نداشتند کافی خواب و خوردندنمی کافی غذای. کردندمی استراحت روزها و بودند

. شدمی دیده دور از فوخائو بلند هایکوه. بودند شده نزدیک کوهستان به دیگر حاال و گذشت هم
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 ماهِ  و شدمی غروب داشت. کرد آسمان به نگاهی بود، شده پریشان و ضعیف بسیار که کمی

 :گفت و نشست بقیه کنار. بود مشخص راحتی به کامل

 دیگه اگه میشم تبدیل امشب. بشم دور باید نشده شب تا. کنیم خداحافظی باید دوستان خب-

 زدممی حرف خیلی که ببخشید. شدم حالخوش خیلی باهاتون آشنایی از که بدونین تونندیدم

 چند پدرم. نداری حسابی درست عقل تو گفتمی پدرم. زدممی حرف خیلی بچگی از دونینمی

 ...قبیلـ اون. داد دست از رو جونش دیگه قبیله یه گرگای با جنگ توی پیش سال

 :گفت و کوبید هم به کَمی صورتِ  جلوی را دستش آریس

 .کنیمی پاره تیکه رو ما و میشی بدیلت جاهمین بدی ادامه زدنت حرف به جورهمین بخوای اگه-

 دور هاآن از نکردنی باور سرعت با و کرد خداحافظی هاآن از است، آریس با حق دید که کمی

 :گفت تعجب با اوشن. شد

 ...داشتم رو اون سرعت من کاش! سرعتی چه-

 میریام ملکه قصر آتالزد

 موهایش و شده الغر بسیار. بود شده گود اشخاکستری چشمان زیر. بود کالفه شدت به ملکه

 پیش هفته چند همین. داد قورت را بغضش و کرد جمع خوابش تخت در را خودش. بود ژولیده

 و رسید خواهند دیر گروه احتماال و است نزدیک بسیار سنگی جسم که بود داده خبر سلینوس

 همه. بودند ریخته یابانخ به مردم و بود کرده درج بیرون به خبر. دهند نجات را زمین توانندنمی

. بود هاندیمه از یکی. شد وارد و زد در به ضربه چند کسی. بردندمی سر به نگرانی و ترس در

 رنگی ایقهوه صندلی روی. کند آرایش و مرتب را او ندیمه تا شد بلند جا از میلیبی با ملکه

 موهایش زدن شانه به عشرو خوردهسال یندیمه. کرد باز را زیبایش رنگ یخی موهای و نشست

 :گفت و کرد ندیمه به نگاهی ملکه. کرد

 بودم؟ بدی یملکه من-

 :گفت و گرفت گاز را بشلـ ندیمه

 .نزنین رو حرف این کنممی خواهش. من یملکه نه که معلومه-

 و برخاسته احترامش به همه. رفت کاخش طرف به و شد خارج اتاقش از شدن آماده از بعد ملکه

 و شد وارد سراسیمه سربازی که بزند حرفی خواست. نشست پوالدینش تخت روی. دندکر  تعظیم

 :گفت
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 شاهزاده از میگه. ببینه رو شما بیاد فرزندش و همسر همراه به داره اصرار فردی! من یملکه-

 ...داره خبر

 :گفت و برخاست جا از ملکه

 ...داخل بیاد بگو زود-

 جا از زدههیجان ملکه. برگشت فقیری کودک و مرد و زن با همراه بعد ساعتی و رفت بیرون سرباز

 :گفت و شد نزدیک هاآن به ملکه. زدند زانو مرد و زن. شد بلند

 .بزنین حرف و شین بلند لطفا-

 :گفت و داد ملکه به را اوشن انگشتر مرد. کردند تعظیم و ایستادند سه هر

 .زدیم حرف نایشو با ما کنین باور شما تا دادن شاهزاده رو این-

 بود؟ شده شکلی چه بود؟ سالم اون: ملکه

 .خوردنمی غصه و بودن ناراحت چیزی از ظاهرا اما بودن سالم شکر رو خدا بله: مرد

 .مهربونن خیلی ایشون کردن، کمک ما به شاهزاده: زن

 ٫٫بلده رو کار یه همین فقط٫٫: گفت لـب زیر و داد تکان را سرش ملکه

 :داد ادامه مرد

 ...کشته رو سفرانشونهم از یکی مسیر توی ایشون بگیم شما به که گفتن زادهشاه-

 :گفت عصبانیت با و شده گرد هایچشم با ملکه

 گفت؟ چی دیگه. نخور درد به احمقِ  یپسره! چی؟-

 :داد ادامه ترس با مرد

 ...نمیان کنار اون با هنوز گروه و بودن نوشیدن حال در مدام که گفتن و-

 اما کند گریه و بزند فریاد ناراحتی و عصبانیت از خواستمی دلش. شد عصبانی ربیشت ملکه

 :گفت و کرد کنترل را خودش

 کشته؟ رو افراد از یکی کدوم نگفت-

 :گفت و داد تکان را سرش مرد

 .کننمی پشیمونی احساس ادن کشتن از گفتن ایشون بله-

 .بود کرده دزدی خاطرشبه و بود مریض شمادر  که فرفری مو پسر همون. یادمه رو اون آخ: ملکه

 ...شده تنگ لیلی خواهرشون و شما برای دلشون که گفتن شاهزاده: مرد

 :گفت و گرفت مرد طرف به را دستش کف ملکه
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 من پسر دیگه اون. بشنوم پسر این هایگندکاری از این از بیشتر خوامنمی. نده ادامه کافیه-

 .نیست

 :گفت ملکه به رو مرد. داد تکان را سرش مسره. کرد نگاه همسرش به مرد

 .مونده مثبت چیزهای هنوز اما سرورم ببخشید رو من-

 چیه؟ منظورت: ملکه

 نجات شدن غرق از رو کشتی یه و گرفته یاد شمشیرزنی بگیم شما به که گفتن شاهزاده: مرد

 ...داده

 :گفت ذوق با و کرد پیدا عجیبی درخشش ملکه چشمان

 میگی؟ رو راستش داری-

 :داد ادامه مرد

 یاد تیز هایسالح با کار رئا از و تیراندازی فاینس نام به یکی از خوانمی گفتن همچنین بله-

 جااین به رو خودمون تا دادن پول ما به ایشون ملکه. گرفتن یاد اورکی زبان هم کلمه دو و بگیرن

 ...بچرخونیم رو مونزندگی و کنیم کار تا کنین کمک ما به کنین لطف شما اگه و برسونیم

 ابتدا و کرده پیشرفت پسرش کهاین از. کند چکار و بگوید چه دانستنمی حالیخوش از ملکه

 .بود خوشحال کرده، تعریف مثبتش کارهای از سپس گفته، را بدش کارهای

 :گفت تردید با مرد

 ...اما دنش هم عاشق که گفتن... نگیم شما به که گفتن و گفتن هم دیگه چیز یه و-

 :گفت و زد لبخندی. بود زیاد خوشحالی از باراین ولی کند گریه خواستمی هم باز اما ملکه

 ...چی اما-

 .ندادن ادامه رو شونحرف: مرد

 و کرده رشد خوب قدراین نخورش درد به و تنبل پسر شدنمی باورش. کرد خوبی احساس ملکه

 :گفت و داد ملکه تدس به اینامه و آمد جلو مرد! باشد شده عوض

 .دادن ایشون رو نامه این-

 دیدین؟ رو من پسر کی-

 ...پیش روز پنجاه حدود-

 او از آخر در اوشن. خواند را پسرش امالیی غلط از پر و خط بد هاینوشته و کرد باز را نامه ملکه

 از مالکا که ملکه. شوند پشیمان زمین کردن نابود از کائنات بلکه بکند فکری تا بود خواسته
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 بغض شدت به دید،می احمق و خوردهفریب رسما را خود و بود خبربی کشورها نابسامان اوضاع

 و کار خانواده آن برای تا سپرد افرادی به. نریزد اشک کردمی تالش و شد ناراحت بسیار. کرد

 .کند مشورت هاآن با تا رفت خشاترا و سلینوس نزد خودش و کنند فراهم منزلی

*** 

 :گفت لرزیدمی خود به سرما از که حالی در و نشست آتش کنار یاآستر 

 ...زده یخ بدنم داخلی اعضای تمام کنممی احساس. سرده خیلی-

 و داد قرار آتش حرارت روی را هایشدست بود، شده کبود سرما از شدت به صورتش که فیبی

 :گفت

 ...دیگه روز یه فقط نزدیکه کوهستان کنین تحمل-

 :گفت کردمی کباب بودند، گرفته هم بدی بوی که را زده یخ هایگوشت آخرین که الیح در اهورا

 چیزی دیگه. شد تموم هم غذا ضمن در بشه؟ تابستون جااون قراره مگه. سرده کوهستانم خب-

 ...آخره یتیکه بخوریم نداریم

. کرد هگری و شکست بغضش. کرد رها وحشت با و سرعت به و گرفت را برادرش دست فاینس

 :گفت و گذاشت صورتش روی را هایشدست

 ...سرده خیلی دستاش زده، یخ اون-

 .کند پیدا فاینس درد تسکین برای ایجمله توانستنمی کسهیچ. نداد جوابی کسی 

 و بودند داده دست از هم را گروه فرد دومین. بودند رفته فرو فکر به و شده جمع آتش دور همه

 آستریا. شدمی بیشتر رنگش قرمز هایرگه روز هر که بود آسمانی چیز همه از انگیزترغم

 :گفت و کند گرما احساس کمی تا کرد بغل را خودش هایشانه

 مردن؟ چطور اونا... رو تخانواده گفتی تو... فیبی-

 :گفت کشید،می نقاشی هابرف روی خنجرش با که حالی در فیبی

 عموم و پدر. زدن آتیش رو جا همه و کردن حمله ما یدهکده به وحشی عده یه پیش سال ده-

 تو کوچیکم برادر و خواهر. شونکشتن شمشیر با اونا اما بگیرن رو اونا از تا دو جلوی خواستنمی

 آتیش تو رفت خودش. نداد اجازه مادرم اما بدم شوننجات خواستممی من بودن؛ کرده گیر آتیش

 سرش روی آوار بیرون، بپره خواست خودش که تیوق درست و کرد هدایت بیرون به رو اونا و

 ...و ریخت

 :داد ادامه و شد خیره آتش به و گذاشت کنار را خنجر فیبی
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 تنفس زیادی دود که خواهرمم. مرد خونریزی از بعد روز چند و بود شده زخمی خیلی برادرم-

 ...مرد ریه درد از بود کرده

ِ “ آستریا  و کشید آهی فضا تغییر برای فیبی. انداخت پایین را سرش و گفت آرامی ”متاسفم

 :گفت

 ...آستی بگو خودت از تو-

 :گفت و زد لبخندی آستریا

 تو رفتن اونا روز یه بودم ماهه چند وقتی میگه مادربزرگم. ندیدم وقتهیچ رو مادرم و پدر من-

 ما گفت میشه تقریبا. داشتن زیادی ثروت پدربزرگم و مادربزرگ. برنگشتن دیگه و جنگل

 ...شدیم فقیر ما و دادن دست از رو چی همه روز یه اما بودیم یعنی هستیم زادهاشراف

 :گفت و داد سر ایخنده رئا

 زندگی آتالزد جنگل نزدیک دیگه یخانواده تا چند و مخانواده و من. بگم من بذارین حاال-

 من اما بیام باید منم که داد گیر کنم خداحافظی رفتم وقتی که دارم برادر یه. کنیممی

 مادر و نیست من تنی برادر کهاین با. دارم دوستش خیلی سالشه هفت همش آخه. پیچوندمش

 یه دلم بودم بچه خیلی وقتی. بدم هم جونم براش حاضرم اما کردن قبول فرزندی به رو اون پدرم و

 رو برادرم اونا و شدم تربزرگ که بعد. بشن داربچه کردننمی قبول اونا اما خواستمی خواهر

 فرزند به منم و نمیشن داربچه اصال مادرم و پدر نکنه کنم فکر خودم با شد باعث کردن قبول

 نتیجه این به من و زد رو سبیلش و ریش بابام روز یه که بودم فکرها همین تو. گرفتن خوندگی

 ...نیستم خونده فرزند اصال که رسیدم

 مگه؟ چطور: اهورا

 ...پیرتر سال چند فقط منه یقیافه عین دقیقا سبیل و ریش بدون پدرم یقیافه دیدم خب: رئا

 .خندیدند همه

 :گفت و انداخت اوشن به نگاهی رئا 

 ...بود شاهزاده منظورم ببخشید اوه. کنم تعریف من رو اوشن زندگی داستان بذارین-

 :داد ادامه رئا. کرد رئا به چپیچپ نگاه اوشن

 بشه عرضهبی تنبل آدم یه قراره که فهمید شچهره دیدن با میریام ملکه اومد، دنیا به وقتی اون-

 به رو اون من یخانواده حاال کردمی رو کاراین اگه که راه سر بذاره رو اون خواستهمی و

 ...و گرفتنمی فرزندخوندگی
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 :گفت و کرد پرت رئا طرف به را چیزی اوشن

 ...شو خفه-

 کردند،می پرواز آسمان به که آتش خاکسترهای به و زد لبخندی سلین. نداد ادامه و خندید رئا

 :گفت و کرد نگاه

 که مخانواده و من. دارن جالبی هایمراسم و رسوم و رسم اونا. هستن نشینبیابان ما یطایفه-

 شب در ما بدونین جالبه. داشتیم هم کنار خوبی زندگی هستیم، فامیل قبیله افراد تمام با تقریبا

 دلم. کنیم دور خودمون از رو شیطانی هایانرژی تا دادیممی انجام مخصوصی رقص ماه ره ششم

 ...مخانواده برای طورهمین... شده تنگ رقص اون برای

 نزدیک. کردند فراموش را هوا سرمای کمی و پرداختند گو و گفت به هم کنار ساعتی چند هاآن

 و برفی یدیواره به باالخره روز، نیم یک حدود تگذش از بعد و افتادند راه دوباره که بود صبح

 که اندیشیدند این به و انداختند هاکوه زیاد ارتفاع به نگاهی. رسیدند فوخائو کوهستان یزدهیخ

 !بروند باال را برآمدگی بدون و کم شیب با و زیاد ارتفاع این چگونه

 سوم فصل پایان

 

 

 !بازگشت: چهارم فصل

 و تابیدمی زمین به خورشید از کمی نور. وزیدمی سردی بسیار سوز. بود برف از پوشیده جا همه

 را رفتن باال جلویشان، کوهِ  کم شیب. بودند گرفته هم را رنگ سرخ هایرگه جلوی حتی ابرها حاال

 دستی و کشید پوفی فیبی! بروند باال چطور که بودند این معطل لحظاتی هاآن و کردمی سخت

 :گفت و دز  کوه یدیواره به

 ...باال بره و کنه پیدا سالح یه خودش برای وسایل بین از کی هر. باال بریم باید-

 :گفت و کرد نگاه ارتفاع به تعجب با سلین

 چطور؟ آخه-

 ...خنجرها و هاتیشه. کنین استفاده سالح از که گفتم: فیبی

 .تونمنمی من اما: آتنا

 .طورهمین منم: رئا

 م؟کنی چکار رو نیکس: اوشن
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 :گفت و کشید آهی. انداخت نیکس یشده کبود یجنازه به نگاهی فیبی

 .کنیم دفنش جاهمین باید اما متاسفم واقعا عزیزم فاینس-

 :گفت بود، شده ضعیف شدت به و بود اشک از پر چشمانش که فاینس

 .بذارم تنهاش تونمنمی من نه-

 .بکنی دل باید شده تموم دیگه مرده، اون. کنه حمل رو اون تونهنمی کسی فاینس، اما: اهورا

 :گفت و نشست هاآن کنار هم آتنا. نشست نیکس کنار و داد تکان را سرش فاینس

 .کنه درمان رو نیکس و باشه داشته وجود واقعا خوارزخم شاید اما-

 یک و تیشه یک و رفت وسایل سمت بود، کالفه معطلی همه این از که فیبی. نگفت چیزی کسی

 :گفت و اشتبرد خنجر

 ...بگیرین تصمیم بیان؟ خوانمی کیا. بمونه نخواست هم کی هر بیاد خواست کی هر. میرم من-

 .باشیم هم با باید همه ما. بمونه یکی بره یکی نمیشه اما: اهورا

 .کنیم پیدا راهی شاید موافقم منم: آریس

 بخواد یکی اگه جوریاین. باال بریم و بشیم متصل هم به فاصله با طناب با میگم من: آستریا

 .دارنمی نگهش بقیه بیفته

 :گفت و کرد بقیه به نگاهی فیبی

 .باال بکشیمش تا ببندین محکم هم نیکس و بردارین سالح همه. خوبیه فکر-

 یخی یدیواره در محکم را چکشی فیبی. دادند تشکیل طویلی یزنجیره و کردند را کارهمین همه

 سعی و کردند فرو یخ درون سالحی هم دیگران. شود ایجاد کوه باالی تا ترکی شد باعث و کرد فرو

 انگار که آتنا و رئا جز به دادند انجام درستی به را کار همه تقریبا. بکشند باال را خود کردند

 عالوه. کردندمی ایجاد اختالل بقیه کار در و خوردندمی لیز مدام و نداشتند کار این در استعدادی

 شانسعی دوباره. بخورند لیز یکی یکی نرفته، باال متر یک هنوز شد باعث نیکس یسنگین آن، بر

 فیبی باالخره تا افتادمی اتفاق همین بار هر. کشید پایین را هاآن نیکس جسد هم باز اما کردند را

 :گفت ناراحتی با و برداشت تالش از دست

 ...نمیشه واقعا ببین فاینس-

 گرمی اشکِ  قطره. نداشت وجود نیکس بردن باال برای راهی هیچ. دبو شده ناامید کامال فاینس

 یکرده ورم و جانبی جسم به و گرفت را گلویش سنگینی بغض. شد سرازیر سردش یگونه روی

 .کرد نگاه برادرش
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 ماندن تنها از طرفی از بگذارد، تنها را برادرش خواستنمی طرفی از بکند؛ باید چه دانستنمی 

 :گفت و فهمید را منظورش سلین. کرد سلین انگشتر به نگاهی. ترسیدمی

 ...کنم استفاده ازش باید چطور دونمنمی واقعا من-

 :گفت بغض با فاینس

 .کردی باهاش کاری یه پیش وقت چند تو اما-

 باال را دستش. کرد نگاه فاینس به بود شده خیس حاال که چشمانی با و داد تکان را سرش سلین

 روی و کشید بیرون دستش از را انگشتر. رسیدنمی ذهنش به ایایده هیچ. شد خیره نآ به و آورد

 باال ایشانه و برداشت را انگشتر! نیفتاد اتفاقی هیچ اما ماند منتظر و گذاشت نیکس یسینه

 :گفت و انداخت

 ...دونمنمی-

 دادند جازها سکوت با واقع در. گفتنمی چیزی کسی. زد هق هق فاینس و کشید آهی آتنا

 روی ایبوسـه ریخت، زیادی هایاشک کهاین از بعد فاینس. کند خداحافظی برادرش با فاینس

 درون که را نیکس شمشیر آریس. داد تکان را سرش و شد بلند جا از و گذاشت برادرش یگونه

 روح آرامش برای دعایی آتنا. گذاشت نیکس یسینه روی و کشید بیرون بود، اضافه وسایل

 موجودی که بودند شده رفتن یآماده تردید با همه. کرد نوازش را موهایش و خواند یکسن

 اوشن و گرفت باال چاقویی فیبی. آمدمی شانسمت به زیاد سرعت با دور از که دیدند را متحرک

 پیش او باالخره. گرفت موجود آن طرف به و برداشت بودند، گذاشته نیکس روی که را شمشیری

 فیبی که فرد تریننزدیک کمی،. کشیدند راحتی نفس همه. بود کمی او! نبود غریبه. درسی هاآن

 :گفت و کرد بغل را بود

 بود؟ شده تنگ برام دلتون سالم-

 :گفت و داد هُل عقب به را او فیبی

 ...میدی گند بو کنار برو اه-

 :گفت و کرد بو را خودش کمی

 چرا؟ دونینمی. دارم لباس دفعهاین ولی !خوردم چی نیست معلوم بودم گرگ وقتی آره-

 شدم آدم وقتی دیگه معلومه خب نیستین باهوش اصال. دیگه بگین بزنین، حدس دونین؟نمی

 البته! آره استعدادیم، با آدم من. کردم پیداتون و کشیدم بو بعد. پوشیدم لباس خونه برگشتم

 ؟خبر چه. بگذریم اصال... دو هر شایدم استعداد، با حیوون
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 :گفت و کشید پوفی فیبی 

 باال؟ ببری کوه این از رو نیکس تونیمی ببینم شد؟ تموم رانیسخن-

 :گفت و کرد کوهستان یزده یخ یدیواره به نگاهی سپس و نیکس به نگاهی کمی

 ...بار یه من چیه؟ دونینمی کمرم به ببندینش آره-

 :گفت و گذاشت کمی دهان روی را دستش فیبی

 .کنین ککم بیاین-

 طناب از را نیکس آریس. شد اشک از پر چشمانش ذوق و شادی از باراین و زد لبخندی فاینس

 :گفت و کرد بقیه به رو. بست محکم و گذاشت کولش روی را او کمی و کرد باز

 .برممی هم رو بقیه گردمبرمی بمونین منتظر جاهمین-

 :گفت و کرد قطع را فشحر  دهد، ادامه زدن حرف به کمی اینکه از قبل فیبی

 .برو حاال منتظریم خب خیلی-

 دیده دیگر لحظه چند از پس. رفت باال زیادی نسبتا سرعت با و داد تکان هاآن برای دستی کمی

 هاآن دید از زیاد ارتفاع خاطربه یخی یدیواره از قسمتی. بودند رسیده هاآن یعنی این و نشدند

 :گفت و برگشت کمی بعد لحظاتی. بود پنهان

 ...بعد نفر-

 باال خواست و کرد حلقه آتنا کمر دور را دستش کمی. داد او به ایاشاره و کرد آتنا به نگاهی فیبی

 رفتند آتنا جیغ صدای با همراه هاآن. کرد پرتاب آستریا سمت به را نامه و دفتر کیفِ  آتنا که برود

 رئا. ببرد را بعدی نفر که خواست و تبرگش هم باز کمی. کرد مخفی لباسش زیر را کیف آستریا و

 :گفت و کشید عقب را او اوشن اما رفت جلو

 ...دخترا اول-

 اما گذشت لحظه چند. رفتند باال هاآن. سپرد کمی به و کرد بلند زمین روی از را فاینس فیبی،

 در را چاقو فیبی. نشد کمی از خبری ولی شد سپری بیشتری زمان. برنگشت زود کمی باراین

 :گفت و چرخاند دستش

 برنگشت؟ چرا شد؟ چی-

 :گفت و کرد محکم کمرش دور را طناب فیبی. داد تکان سر آستریا

 درست رو کار بتونی کن سعی رئا هی. کنهمی مونکمک برگشت راه تو اگه کنین حرکت باشه-

 .بدی انجام
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 را شانسالح و شدند مطمئن طناب بودن محکم از همه. بست محکم را طناب و کشید پوفی رئا 

 هم هاآن. برنگشت کمی و گذشت ساعتی. کردند حرکت باال طرف به کم کم و بردند فرو هایخ در

 به شروع هم شدیدی سرد باد. کردند شکایت بدن درد از کم کم هم و شدند نگران کمی نبود از

 را ایشانهچشم و شدمی دیدشان مزاحم باد، وزش. باریدمی برف همچنین و بود کرده وزیدن

 از را بخاری فیبی. بود شده شانصورت پوست سوختن باعث هم هوا سرمای. کردمی اذیت

 :گفت و داد بیرون دهانش

 .زنممی یخ دارم سرده خیلی-

 .زنیممی یخ وگرنه کنیم توقف نباید. کنیم تحمل بهتره: اهورا

 :گفت و کشید باال را دماغش شد،می شنیده هایشدندان خوردن بهم صدای که آستریا

 !برنگشت کمی که افتاده اتفاقی چه شدن؟ چی اونا یعنی-

 رسیدند باال به باالخره هاآن آفتاب، غروب از پس. دادند ادامه حرکت به همه و نداد جوابی کسی

 هایصخره و سنگ جا همه. کردند نگاه را اطراف. کشیدند کوهستان سطح روی را خود سخت و

 دادند احتمال. کرد جلب را نظرشان غاری یدهانه. نبود شاندوستان زا خبری و بود برفی و یخی

 غار داخل فضای. شد کاسته کمی هوا سرمای از. شدند غار وارد همه. باشند رفته غار داخل که

 و ایآینه هایسنگ. چکیدمی آب هایقطره غار، رنگ سیاه سقف از و بود مرطوب و گرم کمی

 .درخشیدندمی غار یدیواره روی رنگ زغالی

 و نشست سنگی روی رئا. رسیدمی هاآن مشام به و شده آمیخته هم با خاصی عطر و نم بوی

 :گفت

 .میرممی دارم بدنم درد از-

 :گفت و کرد ها و سایید هم به را دستانش اهورا. نشستند ایگوشه همه او دنبال به

 رو تونلباس بهمون. بخوریم کنیم شکار زیچی یه باید بیاد باهام نفر یه. بیرونه از ترگرم جااین-

 .کرد تحمل نمیشه رو بیرون سرمای چون بدین قرض

 :گفت و آورد بیرون را اشپشمی پالتوی رئا

 .نمیام که من بگیرین-

 به را لباسش هم اوشن. برود اهورا همراه خواستمی او یعنی این و کرد تن به را رئا لباس آریس

 .رفتند بیرون غار از آریس و اهورا. کند تن به تا داد اهورا

 :گفت و چسباند خودش به را غریبه یکوله سلین 
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 .خوابممی هفته یه برگردیم وقتی-

 :گفت و زد پوزخندی رئا

 ...باشه موندیم زنده اگه-

 :گفت و کشید پوفی اوشن. کرد رئا به چپیچپ نگاه فیبی

 ...کنه درست رو چیز همه مادرم اگه-

 .کننمی رو شونتالش مطمئنا   عاقلن، ریاممی ملکه: آستریا

 این به ربطی پرنده اون و باشه کرده اشتباه پیرمرد اون کهاین کنم؟می فکر چی به دونینمی: فیبی

 .باشه نداشته سرخ سنگ

 شده؟ نو سال نظرتون به هستیم؟ ماهی چه تو االن هابچه: آریس

 :داد جواب سباتشمحا طبق و کرد فکر کمی و کشید عمیقی نفس آستریا

ِ  ماهِ  تو االن ما-  ...مبارک عیدتون شده، نو سال پس هستیم سرد آخر

 :گفت و زد لبخندی سلین

 .زمستونیم تو چنانهم ما اما میشه تموم داره زمستون-

 بودند، کرده شکار که کوهی گوزن یک و قوچ یک با آریس و اهورا که گذشت ساعتی یک حدود

 خواب به سپس. خوردند و کردند کباب را هاآن و کرده روشن تشیآ بسیار تالش با. برگشتند

 .پرداختند استراحت به و رفتند

*** 

 اما کند درک را موقعیت تا زد پلک بار چند. داشت تهوع حالت. کرد باز را هایشچشم آستریا

 چه کرد فکر خود با. بود سقف روی پاهایی رد جای. کرد نگاه را سقف. نبود درست چیز یک

. کردمی درد شدت به گردنش اما کند نگاه را اطراف خواست برود؟ راه سقف روی تواندمی سیک

 را پاهایش و هادست حتی! است بسته دهانش شد متوجه تازه اما بگوید چیزی خواست

 تازه و دید را وارون درب یک. دوخت چشم روبرو به و کرد تالش کمی. دهد تکان توانستنمی

! بود زمین کف بلکه نه، سقف بود دیده که چه آن و بود چسبیده سقف به او! شد قضیه متوجه

 .بود شده بسته عجیبی و رنگ سفید پهن هایطناب با. نداشت ایفایده اما کرد تقال

 

 .شودمی نو زمستان ماه آخرین در سال سابق، زمین در*

 .سرد ماهِ  شش و گرم ماهِ  شش: است صورت این به هاماه نام سابق، زمین در*
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 را اطراف و گرفت نادیده را گردنش درد. بودند خورده پیچ بدنش دور عنکبوت تار مانند هاطناب

 بیدار همه کم کم. بودند آویزان هم نیکس و آتنا فاینس، کمی، حتی دوستانش، بقیه. کرد نگاه

 به کممح هاآن. یافتندنمی نجاتی راه کردندمی تالش چه هر. کردند درک را موقعیت و شدند

 باعث و بود زیاد بسیار گرما و رطوبت. بود سخت جاآن هم تنفس حتی. بودند شده بسته سقف

 ارتباط حتی که بودند شده بسته سقف به طوری به هاآن. بکشند نفس خوب نتوانند شدمی

 را کمی. کرد نگاه سقف قسمت ترینانتهایی به چشم یگوشه با آستریا. نبود ممکن هم چشمی

 احتماال. بود رفته فرو شکمش درون نقره جنس از چاقویی و رفتمی او از زیادی خون که دید

 به زیاد نور و شد باز زیادی صدای و شدت با درب. است گرگینه یک او که بودند فهمیده هاآن

 جاآن هوای که شد باعث این. نبست را در و شد اتاق وارد فردی. شد محل آن وارد سرما همراه

 انسان یک گویا شد،می دیده کامال حاال که فرد آن. بکشند راحتی نفس هاآن و ودش عوض کمی

. رسیدمی اششانه روی موهایش بلندی که رنگ خاکستری پوست و متوسط قد با مرد یک. بود

 هایقدم و بود دستش در ظریفی ینیزه. بود پیچیده کمرش دور ایپارچه تنها و بود برهنه

 نفس است، معمولی انسان یک تنها او اینکه از بود شده خیره مرد به هک سلین. داشت سنگینی

 مرد پاهای کف. شد زدهوحشت و گرد چشمانش ناگهان او پاهای دیدن با اما کشید راحتی

 هم بقیه. داد قورت را دهانش آب و بست را هایشچشم سلین. بود عقب طرف به و برعکس

 را هاآباریمون خوب او کیست؛ او دانستمی ریاآست. کردند وحشت و شدند او پاهای متوجه

 در وحشی ایقبیله هاآباریمون. بود گفته برایش هاآن به راجع مادربزرگش چون شناختمی

 با. فروختندمی و کندندمی را شانپوست. کردندمی شکار را هاآدم که بودند کوهستان

 گرازهای و هاگرگ جلوی را ایشانهگوشت و ساختندمی سورتمه خود برای شانهایاستخوان

 بیدار متوجه مرد و چکید زمین روی آستریا چشم یگوشه از اشکی قطره. انداختندمی وحشی

 وارد بودند مرد این شبیه که دیگر فرد چند زمانهم. انداخت بقیه و او به نگاهی. شد او بودن

 تکان را خودش و کرد صدا و سر فیبی. شد خفه دوباره اتاق فضای. بستند محکم را در و شدند

 .نکردند او به توجهی هاآن اما داد

 و شد ترسخت تنفس. رفتند بیرون اتاق از و کردند بدل و رد سخنانی یکدیگر با خاصی زبان با

 را هاآن و شده هاشانبعضی سرماخوردگی باعث دماها تغییر این. چکید شانروی و سر از عرق

 شده هاآن نفس تنگی باعث و بود سخت بسته دهان با کاراین که بود انداخته سرفه و عطسه به

 باز بلکه بکشد قدرت با را هاطناب کردمی سعی داشت، بسیاری قدرت دستانش که آریس. بود
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 آمدمی داخل به که کمی نور سوی کم کم! بودند محکم عجیب هاآن. نداشت ایفایده اما شوند

 که کمی آزادی با مدام سلین. بود رسیده فرا شب دوباره ویاگ که دادمی نشان این و شد قطع هم

 اشاینقره تشعشعات کردمی سعی و چرخاندمی انگشتش در را انگشترش داشت دستانش در

 الی را هاتیغ از یکی سختی به هم آستریا. بود فایدهبی اما بیفتد اتفاقی شاید تا بیاندازد کار به را

. نیفتاد دیگری اتفاق کوچکی بسیار پارگی جز اما کند پاره را هابند خواست و رساند انگشتانش

 از ترجانبی کمی اما بیاورد هوش به را کمی داشت سعی بود انداخته راه که صدایی و سر با اهورا

 قرار بالیی چه و کیستند موجودات این که بفهماند هاآن به خواستمی آستریا. بود هاحرف این

 کمی هاطناب و دادمی نتیجه داشت آریس تالش کم کم. نداشت راهی ماا بیاورند سرشان است

 از صدایی و خورد زمین محکم آریس. شدند پاره دقایقی از بعد سپس و شدند شل

. کردند رضایت ابراز و شده زده ذوق آریس آزادی دیدن با همه. رسید گوش به هایشاستخوان

 و شد بلند سریع آریس. بود شنیده را اصد هاآن از یکی گویا رسید؛ گوش به در صدای

 سقف به نگاهی و شد وارد هاآباریمون از یکی. شد مخفی بزرگی ستون پشت لنگانلنگ

 که برود بیرون خواست. نشد آریس نبودنِ  متوجه انگار اما شد خیره هاآن به کمی. انداخت

 آریس. شنید را صدا نآباریمو و افتاد زمین به بود، آریس دست در که دستبندی از ایمهره

 و رفت ستون و صدا سمت به آباریمون. داد فشار هم روی را هایشپلک و کرد حبس را نفسش

 و رفت ستون از دیگری طرف به آرام آریس. شد خیره آن به و کرد بلند زمین روی از را مهره

 بیرون از را او کسی که ببیند را دیگر طرف خواستمی. کرد نگاه آریس خالی جای به آباریمون

. کشیدند راحتی نفس بقیه و آریس. رفت بیرون اتاق از و شد ستون خیالبی هم او. کرد صدا

 .انداخت اطراف به نگاهی و آمد بیرون ستون پشت از آریس

 در رنگ سفید مرمری بزرگ ستون چهار و بود رنگ سفید آن جایهمه. بود بزرگی بسیار اتاق

. کرد نگاه را باال آریس. بود پا رد از پر و لیز بسیار اتاق کف. داشت وجود اتاق قسمت چهار

 او طرف به و کرد کمی به نگاهی آریس. بکند کاری باید که فهماند او به چشمانش با آستریا

 کمی. کرد پیدا ترمیم کمی زخم آهسته و کم کم. ماند منتظر و کشید بیرون را چاقو. رفت

 و زد برقی چشمانش. گرفت خودت به تدافعی التح فضا آن دیدن با و کرد باز را چشمانش

 روی و کرد پاره را بندها حرکت یک با و زد بیرون نیشش هایدندان. گرفت خود به طالیی ایهاله

 :گفت و گرفت خود به عادی حالت. زد شیرجه زمین

 !خبره؟ چه-
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 :گفت و انداخت آریس دست در ینقره چاقوی به نگاهی و

 ...خورمتمی بزنی من به رو اون بخوای اگه عقب برو هی-

 :گفت و انداخت زمین روی را چاقو آریس

 .بده نجات رو اونا و نکن وراجی-

 اتاق درب که کند پاره را هاطناب خواست. دید هاطناب اسیر را همه و انداخت باال به نگاهی کمی

 خود به وحشی حالت .کردند نگاه کمی و آریس به تعجب با و شدند وارد آباریمون چهار و شد باز

 :گفت هایشدندان پشت از و برداشت زمین روی از را چاقو آریس. شدند هجوم آماده و گرفتند

 بشی؟ گرگ تونیمی کمی-

 :گفت رگه دو کلفت صدای با بود زده بیرون هایشدندان دوباره حاال که کمی

 .میشم شکلی این ولی نه که کامل گرگ-

. کرد آغاز او با را تن به تن نبردی کمی و بود زیاد زورش. کرد هحمل کمی به هاآباریمون از یکی

 یکشنده تیغ تنها آستریا. کرد جنگ به شروع او با و کرد حمله آریس به دیگر آباریمون

 او سر پشت. کشت را او و کرد پرتاب جنگیدمی آریس با که آباریمونی سمت را ماندهباقی

. شدند اتاق وارد هم دیگر آباریمون بیست یا پانزده حدود سپس و کرد حمله دیگر آباریمون

 دیگر. دادند دست از را خود توان کم کم و نداشتند را هاآن یهمه با مقابله قدرت کمی و آریس

 شد باعث و شد شروع هم ایلرزهزمین بود، کم هااین تمام حاال! شدمی تمام داشت چیز همه

 کردمی را هایشتالش آخرین سلین! خیر هاآباریمون دلتعا اما بخورد هم به آریس و کمی تعادل

 درون را اینیزه آباریمون. کنند پاره را هاطناب کردندمی سعی هم بقیه و بکند کاری انگشتر بلکه

 کمی. شد جاری دهانش از خون و زد فریادی آریس. انداخت زمین به را او و کرد فرو آریس شکم

 سخت هاآن یهمه با مقابله واقعا اما رفت دیگری سراغ به و بیدکو دیوار به را مهاجم آباریمون

 هم زلزله. افتاد زمین روی ناتوان و شد تسلیم باالخره هم کمی و بود شده گیرزمین آریس. بود

 آستریا. شد آریس نزدیک و آورد را عجیبی تیز سالح هاآباریمون از یکی. شد متوقف زمانهم

 اشبسته دهان پشت از و کرد تقال به شروع. بود کنی پوست الحس سالح، آن چیست؛ آن فهمید

 تالش به شروع و بیفتد است قرار بدی اتفاق فهمیدند آستریا، وحشت دیدن با بقیه. کشید جیغ

 به نگاهی تفاوتبی و گذاشت آریس گردن روی را تیغ آباریمون. شوند پاره هاطناب بلکه کردند

 .کرد آستریا
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 لحظه هر لرزش این و لرزید خفیف خیلی شانپای زیر زمین که شد زدن یآماده و برد باال را تیغ

 صدای. شدمی نزدیک هاآن به پیکری غول انسان انگار بلکه نبود زلزله لرزشِ . شد بیشتر کمی

 جسم سه. شد پرتاب هاآباریمون طرف به و کنده اتاق درب یبسته قسمت و شد شنیده اینعره

 اجازه مهتاب نور. بود سوار تریکوچک جسم هاآن از یکی کول روی که شدند قاتا وارد پیکر غول

 دیده هاآن شمایل و شکل و آمدند جلو آهسته و محکم هایقدم با. ببینند را هاآن دقیق دادنمی

 شانچهره! رنگ سفید پشمالوی هایبدن و گنده بسیار سیاهِ  پاهای با بودند برفی گوریل سه. شد

 نیز کوچکی فرد. بود زده بیرون شاننیش هایدندان که بود عصبانی گوریل یک به شبیه کامال

 هاآن دیدن با فیبی. بود پوشانده را خود صورت که بود نشسته هاآن از یکی کول روی

 هاآباریمون دست از داشت امکان درصد یک تنها اگر کرد فکر خود با و بست را هایشچشم

 نزدیک را کار پایان و یابند رهایی پاگنده هایمیمون این از که نبود ممکن دیگر حاال بگریزند،

 موجودات این که بود شنیده زیرا دانست؛می دیگری چیز او انگار. زدمی لبخند اما اهورا. دیدمی

 کمک مردم به و مهربانند بسیار شانخشن هیکل و چهره برخالف و دارند نام* یِتی پاگنده

 اما. کنندمی تهیه غذا شانبرای و دهندمی نشان کوهستان شدگانگم به ار  راه هاآن. کنندمی

 دیوار به را آباریمونی و آمد جلو هایِتی از یکی. کنندمی شاناذیت و ترسیده هاآن از اغلب مردم

 اما کردند حمله هاآن به دیگر هایآباریمون. زد خود یسینه به مشت با و کشید اینعره. کوبید

 تعجب با همه. آوردند در پای از و کوبیده زمین و دیوار و در به را هاآن یهمه مند،قدرت یتی سه

 تا کردند نابود را هاآباریمون ها،یتی احتماال اندیشیدندمی خود با. کردندمی نگاه هایتی به

 هایتی دست به شانشدن کشته ینحوه به راجع تصوری کدام هر. کنند شکار را گروه خودشان

 داشت حتم رئا. مرد خواهد بخورد هاآن از یکی از سیلی یک تنها اگر کردمی فکر سلین. داشتند

 در افکاری کدام هر هم بقیه و کردمی تلقی مرده را خود که آریس. شد خواهد له هاآن پای زیر

 هایتی. دشدن دور مکان آن از و شده تسلیم هاآباریمون باالخره. بود کردن رشد حال در شانذهن

 کَمی اما بکند کاری توانستنمی و بود شده زخمی آریس. رفتند گروه طرف به محکم هایقدم با

 .رفت هاآن از یکی طرف به و کشید خرناسی بود، شدن ترمیم حال در هایشزخم که

 

*Yeti 

 فکر بسیاری که است ایافسانه موجودی برفی، مرد یا( Migo, gYa’ dred: تبتی به) یتی

 .است تبت و نپال کشورهای و هیمالیا بزرگ هایکوه ساکن موجودی چنین کنندمی
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 هاطناب طرف به بود، او بر سوار کوچکی فرد که یتی. کوبید دیوار به را او حرکت یک با یتی اما 

 درد شانبدن شد باعث این و افتادند زمین روی دیگری از پس یکی افراد. کرد پاره را هاآن و رفت

 ها آن که فهمیدند دیدند، را هایتی العملعکس که گروه. ایستادند عقب یتی سه هر .بگیرد

 هایتی که فهماند هاآن به خود دهان کردن باز از بعد اهورا آن بر عالوه. ندارند را شکارشان قصد

 آستریا. بود آشنا هایشچشم تنها. آمد جلو او و گذاشت زمین روی را کوچک فرد یتی. آزارندبی

 دوستانش تعجب باعث و برداشت صورتش از را نقاب او. زد لبخندی و شناخت را او سرعت به

 که ریزی هیکل همان با بود، اِدن خودِ ! بود خودش کردندنمی اشتباه بود؟ مانده زنده چطور. شد

 و مکش و کک از پر صورت و سفید پوست همان و انگیزشگفت سیاه چشمان همان با. داشت

 :گفت بریده بریده و کرد باز را دستانش و زد لبخندی! اشمشکی فر بسیار موهای

َـ-  کنه؟ بغلم... بَـ... خوادنمی کسی... ک

 روز و حال که فاینس حتی. کردند حالیخوش ابراز و رفتند او طرف به و شده خارج شوک از همه

 :پرسید متعجب نیکس دیدن با ادن. شد حالخوش ادن بودن زنده از نداشت خوبی

 !هوشهبی... بی... هنوز... اون-

 از ترعقب که اوشن. شد موضوع متوجه بیشتر، دقت با ادن و انداختند پایین را سرشان همه

 از بیشتر او. بود غوغایی درونش اما داشت شرم کند نگاه ادن به حتی اینکه از بود، ایستاده بقیه

 و داد قورت را بغضش بار چند. ودندب برداشته دوشش از سنگینی بار گویا. بود حالخوش بقیه

 گم باعث او که نیاورد اوشن روی به حتی. زد لبخندی تنها و کرد او به نگاهی ادن. رفت جلو کمی

 :گفت و کرد بقیه به رو ادن. باشد مرده حاال او خاطر به بود ممکن حتی و شده شدنش

 ...هَنگ... شو... خان-

 خشن هنوز اشچهره. آمد جلو هاآن از یکی. کردمی معرفی را هاآن داشت. کرد اشاره هایتی به و

 با و کرد باز دهان و کرد بیرون به ایاشاره. شدمی دیده درونش مهربانی انگار باراین اما بود

 :گفت کلفت بسیار صدای

 رو منطقه این هوای توننمی فقط اونا بشین دور جااین از باید نیرو، دنبال رفتن هاآباریمون-

 ...کنن فستن

 بگوید؟ سخن توانستمی گوریل یک مگر! زدمی حرف داشت. کردند نگاه او به تعجب با همه

 تا کرد کمک رئا و بست لباسش از ایپارچه تکه با را آریس زخم آتنا. رفتند بیرون طرف به هایتی 

 راه هایتی و ادن دنبال به همگی و کردند بلند را نیکس جسد اهورا و اوشن. برخیزد جایش از او
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 هنوز برف و وزیدمی سوزناکی باد و بود تاریک جا همه. بود سرد شدت به بیرون هوای. افتادند

 :گفت و رفت هایتی از یکی کنار زیاد بسیار لرز و ترس با فاینس. باریدمی

 ...یتی آقای ببخشید-

 :گفت ترسناکی صدای با و کرد فاینس به نگاهی یتی

 ...خانِ  من اسم-

 :گفت و داد قورت سختی به را دهانش آب فاینس

 شناسین؟می رو خوارهازخم شما خان آقای-

 :گفت و کرد نیکس جسد به نگاهی یتی

 .شهمی پیداش اون باشه الیقش اگه-

 دیگر هاآن و رسید فرا صبح کم کم. کرد حرکت هاآن پای به پا و برگشت بقیه پیش ناامید فاینس

 کنار ابرها حاال و دادمی زمین به گرما کمی خورشید نور. بودند شده دور هاآباریمون یمنطقه از

 به و کرد توقف غاری یدهانه کنار خان. بودند بازگشته سنگ آن به مربوط سرخ هایرگه و رفته

 و رفتند جلوتر. بود کوهستان اول غار به شبیه بسیار. شدند غار وارد همه. داد ایاشاره داخل

 و تابیدمی داخل به زیادی نور. بود آن یدیواره روی بیرون به رو ایحفره که شدند محلی وارد

 به نگاهی آستریا. پرداختند استراحت به و نشستند همگی. شدمی دیده درختی سبز هایشاخه

 :گفت و انداخت حفره آن

 ...طرفاون بریم حفره این از بیاین گرمه، جااون-

 :گفت و نشست سنگی روی بر داشت، نام «شو» که هایتی از یکی

 ...باغ اون نه درمیارین کوهستان یادامه از سر بیرون، برین حفره اون از اگه-

 !ممکنه؟ چطور: سلین

 ...داره مخلوقات دادن بازی به زیادی یعالقه طبیعت طبیعته، بازیِ : شو

 باغه؟ یه گفتی کجاست؟ جااون: اهورا

 .هاستآمازون سرزمین جااون: شو

 سرزمین هاآن بعدی مقصد. انداختند بیرون به نگاهی سپس و کردند نگاه شو به عجبت با همه

 .بود هاآمازون

 :گفت شو به رو متعجب اوشن

 .جاستاون ما مقصد! عجیب چقدر-
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 :گفت و خاراند را مویش پر یسینه. کرد هاآن به نگاهی خان باراین

 سرزمین به برین خواینمی چرا ماش ببینم. کنهمی بازی طبیعت گفت، شما به که اون-

ِ  ماه در تنها. کنید صبر باید روز چهل حدود شما. سخته جااون کردن پیدا ها؟آمازون  گرم دوم

 .شهمی باز هاآمازون سرزمین هایدرب

 و گذاشت زمین روی را خنجرش. زد عصبی لبخندی و کشید پوفی. داد باال را ابروهایش فیبی

 :گفت و ردک باز را هایشکفش بند

 بشه؟ تموم خوادمی کی سفر این-

 :گفت خان به رو و گرفت حفره آن از را نگاهش سلین

 هستن؟ کجا شما افراد-

 بمیریم ما وقتی. مُردن بقیه و موندیم باقی نفر سه ما فقط. شده منقرض تقریبا ما نسل: خان

 .شد خواهد منقرض همیشه برای هایتی نسل

 غار وارد بودند، کرده شکار که بزرگی کوهی قوچ با همراه داشت، منا هنگ که سوم یتیِ  و ادن

 .رفتند خواب به و خوردند و کردند کباب را غذا و کردند پا بر آتشی تا نکشید طولی. شدند

*** 

 و کرد ترمحکم زخمش روی را پارچه. داشت ریزیخون او. برخاست خواب از زیادی درد با آریس

 زمان مدت ظاهرا. بود غروب نزدیک. شدند بیدار خواب از کم کم مه بقیه. کشید دراز دوباره

 بدنش به قوسی و کش فیبی. خوردند و کردند داغ کمی را ماندهباقی غذای. بودند خواب زیادی

 :گفت و داد

 !کردی پیدا نجات چطور نگفتی ادن هی-

 :گفت و داد سر ایخنده رئا

 .کشهمی طول ماه یک کنه تعریف بخواد تا این پرسی؟می چرا فیبی، خیالبی-

 قورت را دهانش آب ادن. ماند ادن جواب منتظر و کرد پرتاب رئا سمت به را خنجرش غالف فیبی

 :گفت و کرد خیس کمی را هایشلـب و داد

 !جااین... این... اومدم تاریک جای... جـ یه از... از... من-

 بود، کرده باز چشم وقتی او. نداشت اصیخ توضیح ادن اما بودند ادن حرف یادامه منتظر همه

 که بود تاریک قدرآن جا همه اما بیناست هایشچشم که بود مطمئن. بود معلق تاریکی جای در



                 
 

 

 Fatemeh.M| !دوباره مرگ: بقا رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

207 

 

 او. شدمی غرق داشت* خالء در انگار. شدنمی دیده نوری سوی ترینکوچک. دیدنمی را چیزی

 نه و بخوابد توانستمی نه. بود دهمان باقی صورتهمین به طوالنی روزهای و بود معلق جاآن

. بردمی سر به نیستی در انگار! است زنده چطور نبود معلوم اصل در. بکشد نفس توانستمی

 .افتاد هابرف روی و شد مکیده نیرویی توسط تا زد پا و دست قدرآن. بود شده کالفه دیگر

 :گفت شو به رو و زد لبخندی نسلی. انداخت باال را هایششانه و داد بقیه تحویل متعجبی نگاه

 ...کنهمی بازی طبیعت شو قول به-

 

 vacuus: خالء*

 عامل که هوا های مولکول حالتی چنین در. باشد ماده از خالی که شود می گفته فضایی به خالء

 .ندارند وجود نیز باشند می فشار ایجاد

 .گذاشت آریس زخم روی بر و بیدکو را گیاه آتنا. داد آتنا دست به را گیاهی و شد غار وارد خان

ِ  ماه به مانده روز ده باید هاآن هایتی یگفته طبق. گذشت روزها  سرزمین درب سمت به گرم دوم

 به که بود کوچکی دریای کوهستان از بعد. برسند موقع به بتوانند تا کردندمی حرکت هاآمازون

 و دفتر کیف. شدند رفتن یآماده و ندبرداشت را داشتند که چیزهایی تنها. داشت راه سرزمین آن

 را نیکس تا بود داده اجازه دیگر فاینس. بود شاندارایی تنها حیوانات گوشت کمی و نامه سومین

 همه. دهند انجام را کاراین داشتند تصمیم اوشن و اهورا. کند پیدا آرامش تا کنند دفن هابرف زیر

. بود شده قبل از ترتحمل قابل کمی اما بود سرد بسیار هنوز هوا. بودند منتظر غار از بیرون

 داخل هنوز که آتنا. داد ایاشاره اوشن و اهورا به سرش با و شد خارج غار از ریزاناشک فاینس

 اشک قطره. بـوسید را او و کرد نیکس نزدیک را صورتش. نشست نیکس جسد سر باالی بود غار

. شد بلند جا از و کرد پاک را هایشاشک آتنا. چکید نیکس یگونه روی آتنا چشمان از گرمی

 که کرد توقف سقف روی و شد وارد غار یدیواره روی باز یحفره از تابیشب یحشره و بود شب

 اوشن و اهورا. رفت غار از بیرون سمت به سپس و شد خیره آن به لحظاتی. کرد جلب را آتنا نظر

 هنوز او. بود تنگدل شدت به فاینس. بردند بیرون ارغ از و کردند بلند را نیکس و شدند غار وارد

 تصمیم بار چند حتی. داشت دوست را برادرش عاشقانه او. نداشت را برادرش از گذشتن توانایی

 شود، غمگین است ممکن برادرش روح که کرد فکر این به وقتی اما بود گرفته خودکشی به

 اهورا. کرد حفر هابرف درون قبری هایتی از یکی. برگرداند را رویش و کشید آهی. شدمی منصرف

 شدیدی یسرگیجه که فاینس. پوشاندند برف با را رویش و گذاشتند قبر درون را نیکس اوشن، و
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 سخت برایش خداحافظی. کنند گریه هم دیگران شد باعث و ریخت اشک شدت به بود، گرفته

 کرد؟می رها را او چطور. بود

 یحشره. گرفتند رفتن به تصمیم و خواند دعایی آتنا و ستادندای نیکس قبر باالی دقایقی

 مقصد طرف به همه. بزند رنگیکم لبخند فاینس شد باعث و نشست نیکس قبر روی تابشب

 از را نیکس ادن، کردن پیدا ازای در هایآن. بود هاآن یهمه برای سختی لحظات. افتادند راه به

 و رفتند و گذاشتند جاآن را سفرشانهم و برادرشان شان،خوب یاران از یکی. بودند داده دست

 .بود کرده افسرده و غمگین شدت به را هاآن این

 را هاآن و آمد بیرون رنگی سیاه جسم ای،صخره پشتِ  از که بودند شده دور جاآن از کمی

 پر بدنش هک رنگی چشمان با بود، زن یک گویا. آمد جلوتر او و رفتند عقب همه. کرد زدهوحشت

 نگاهی و آمد جلوتر. بود پیچیده اشسـینه و کمر دور سبزی هایبرگ تنها و بود برهنه. بود زخم از

 بدنش،. زد عوقی ناخودآگاه سلین که طوری. بود زشت و انگیزنفرت شدت به. انداخت هاآن به

 :گفت ترس و لکنت با فاینس. بود چرکی و زشت هایزخم از پر جایش همه سرش، صورتش،

 !خوار؟زخم... ز-

 و شکل با کامال که دلنشین و زیبا بسیار صدای با و انداخت آریس به نگاهی. آمد جلو هم باز زن

 :گفت بود، تضاد در شمایلش

 ...داره زخم یه اون آره دارین؟ زخم یه شما-

 :گفت و انداخت داشت، هاآباریمون با جنگ از کهنه زخمی که آریس به نگاهی فیبی

 ...رو اون زخم و برگردیم میشه. کردیم چال رو اون. داریم هم دیگه یکی-

 :گفت و کرد قطع را فیبی حرف دلنشینش صدای همان با زن

 که داشتم خالی جای یه من. ندارم زخم جای هم نفر یه برای بلکه نفر، دو برای تنها نه من اما-

ِ  برای پیش دقایقی  ماهیک اما ریزهمی من هایخمز  دیگه دقیقه چند. کردم خرج زخمی یه زخم

 .کنم درمان و بخورم رو هازخم بتونم دوباره تا کشهمی طول

 زن. انداخت پایین را سرش و شد امید نا امیدش بود، شده امیدوار پیش دقایقی که فاینس

. کردند نگاه او به متعجب همه. رفت حال از و کرد ایسرفه. نشست زمین روی و خورد تکانی

. شد نمایان زن درخشان بدن و ریختند هازخم یهمه کم کم! ریختمی داشت هایشزخم واقعا

 مواجش و مشکی بلند موهای! بود زیبا یفرشته یک راستی به او. شد بلند جا از و آمد هوش به
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. بود بنفش آستریا عین دقیقا چشمانش رنگ. زدمی برق و بود رسیده پایش ساق روی تا

 :گفت و زد زیبایی لبخند. بود کرده بیشتر را اشزیبایی یفشظر  صورت و سرخ هایلـب

 .خدانگهدار-

 و متعجب آتنا و فاینس! شد دور و کرد پرواز و شد تابیشب ریز یپروانه به تبدیل ناگهان و

 :گفتند زمانهم

 تاب؟شب-

 مالاحت و دویدند بودند، کرده خاک را نیکس که محلی به سرعت به و کردند نگاه هم به همه 

 زنِ  که زخمی آن و نشست نیکس قبر روی که بوده تابیشب یحشره همان فرشته این دادند

 را نیکس و زد کنار را هابرف تند تند اوشن و رسیدند محل به. باشد نیکس گفته، خوارزخم

 !ضعیف و کبود شکل همان به. یافت خوابیده

 یزدهیخ صورت به را گرمش دست و رفت جلو. داد قورت را بغضش و کرد غمگینی اخم فاینس

 نیکس یسـینه به. زد کنار را نیکس لباس و کرد حبس استرس از را نفسش. کشید نیکس

 :گفت بقیه به رو و زد لبخند. ندید زخمی حالیخوش با و انداخت نگاهی

 نمیشه؟ بیدار چرا پس-

 :گفت و کرد نیکس به نگاهی اهورا

 ...ردهنک اثری درمان بوده مرده چون شاید-

 :گفت و داد تکان را سرش. ریخت اشک و شد آویزان فاینس هایلـب

 ...نیستی خوبی برادر تو گذاشتی، تنهام تو اما برگشتم بازم من. شو بلند... دیگه شو بلند-

. پرید خواب از سرفه و فریاد با نیکس ناگهان. زد نیکس صورت به محکمی بسیار سیلی سپس

 شوک در که نیکس. کرد ترسناکی غرش هایتی از یکی و پریدند عقب به قدمی فاینس حتی همه

 :گفت و لرزید خود به سپس. کرد نگاه هاآن به خیره برد،می سر به

 زد؟ رو من کی-

 به. کرد گریه بلند بلند و کشید آغوش در محکم را او. دوید نیکس سمت و آمد خودش به فاینس

 خود از را هاآن زحمت به نیکس. کرد بـغل را فاینس و نیکس و رفت هاآن سمت نیز آتنا او دنبال

 :گفت و کرد جدا

 چرا بشه؟ خوب حالم موقت که دادین خوردم به دارویی چه باز. شدم خفه کنید بس... اه-

 بکشم؟ درد رفت که دارو اثر دوباره خواینمی بشم؟ راحت و بمیرم من ذاریننمی
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 پشت و زد کنار را نیکس لباس. رفت جلو تفاوتیب و کشید پوفی فیبی. کردند نگاه هم به همه

 :گفت سریع و هم سر

 یه هاآسمان خدای. کردیم دفن پیش دقیقه چند رو تو ما. مُردی که ماهه یک از بیشتر تو-

 حاال. ایزنده که حالیمخوش. شدی زنده تو. کرد درمان رو تو خوارزخم. فرستاد خوارزخم یفرشته

 !سریع بریم، باید

 :گفت و کرد نگاه بقیه به تعجب با نیکس

 واقعا من خبره؟ چه جااین نیستی؟ ادن تو ببینم اومدن؟ کجا از زشت و گنده هایمیمون این-

 شدی؟ الغر و زشت قدراین چرا تو فاینس! بودم؟ مرده

 :گفت ترسناک و رگه دو صدای با و آمد جلو هایتی از یکی

 ...فهمیممی رو تو زبون ما-

 .نگفت چیزی و شد گرد تعجب از نشچشما نیکس

 

 .بود شده ضعیف بسیار او. کردند بلند را نیکس اوشن و اهورا

 .دادند ادامه خود راه به هاآن و کرد کول را او هایتی از یکی نیکس، مخالفت بر عالوه

*** 

 بینی؟می چیزی ادن-

 ...دریا-

 نزدیکه؟ آیا-

 ...روز سه-

 ها؟آمازون شهر پس-

 !نیست... نـ... هیچی-

 که بود ساعتی چند بود شب. بازگشتند دیگران نزد دو آن و کرد تمام را ادن با اشمکالمه فیبی

 رسیدمی پایان به داشت کوهستان کم کم زیرا. بودند شده جدا و کرده خداحافظی هاآن از هایتی

 هم هوا سرمای از کم کم. بودند شده جمع هم دور کوهی، برفیِ  یدامنه در گروه افراد حاال و

 و کرد جا بود، گرفته جان کمی حاال که نیکس آغوش در را خودش فاینس. شدمی کم داشت

 :گفت

 .بود شده تنگ برات دلم خیلی برادر-
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 و آمدنمی خوشش هابازی لوس گونهاین از معموال. کرد جدا خود از را او و زد لبخندی تنها نیکس

 نیکس اما زد او به لبخندی هم آتنا. دادمی نشان یدیگر  جور را خواهرش به محبتش و عالقه

 :گفت و کرد اخمی

 شد؟ شما نصیب چی شدم زنده من بردارین؟ من به کردن محبت از دست میشه-

 را دهانش جلوی رئا که کند زدن حرف به شروع و کند باز را دهانش خواست کَمی. خندیدند همه

 :گفت و گرفت

 ...کنیم تعریف داستان یه ومکد هر وقت، گذروندن برای بیاین-

 :بگوید هیجان با و کند استفاده فرصت از کمی تا بود کافی رئا حرف همین

 ...میگم من اول... من اول-

 :گفت و کرد ماه به نگاهی کمی. سپردند گوش او به تفاوتیبی با همه

 یه اون گفتنمی مردم. کردمی زندگی زیبا روستای یه توی جوون زن یه پیش؛ سال هزاران-

. بود آروم خیلی و رسیدنمی هم هامورچه به حتی آزارش ذاتا. کردمی انکار خودش اما ستساحره

 کنهمی نگاه رو کاراش دزدکی و داخل میره زن اون یخونه یپنجره از پنهونی جوون پسر یه روز یه

 مردم. جادوگره یه اقعاو اون که میگه همه به میره و میده انجام جادویی کارای داره اون بینهمی و

 که برنمی و زننمی کتک رو زن اون بدجور و زننمی آتیش رو شخونه و خونش دم میان

 رو زن بقیه چشم از دور و گیرهمی وجدان عذاب و میشه پشیمون جوون پسر. کنن اعدامش

 اکدردن نفرین یه دیدی چی که گفتی همه به کهاین خاطر به من: میگه بهش زن. میده نجات

 اتفاق این که ذارممی راهی یه دادی نجات رو من االن کهاین خاطربه اما گذاشتم تو روی ابدی

 به ممکن شکل تریندردناک به بشه، کامل ماه بار هر که کردم نفرین رو تو من. نیفته برات

 وقتهیچ اگه اما بشه منتقل هم گانتنواده به این و بشی تبدیل خوارخون و وحشی موجودی

 فراموش رو جادوگر حرف پسر و میره روستا اون از جادوگر. نمیفته برات اتفاق این نکنی، ازدواج

 ...کنهمی ازدواج بعد هاسال و کنهمی

 داستان یادامه منتظر متعجب بودند، شده داستان غرق که بقیه. کرد متوقف رو داستانش کمی

 .شدند

 :پرسید کنجکاو سلین

 بعدش؟ خب-

 :داد ادامه کمی
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 !اومدیم؟ کجا از هاگرگینه ما کنینمی فکر. بفهمین باید خودتون رو شادامه خب-

 :گفت و شکست را سکوت سلین تا شدند ساکت لحظاتی برای همه

 به مستقیم آفتاب و بود گرم جا همه. پریدم خواب از خشک هایسرفه با. بود گرم خیلی جااون-

 خودم به شده؟ گرم قدراین جا همه زمستون وسط رچطو آخه کردم فکر خودم با. تابیدمی سرم

 روی ایدیگه دنیای تو انگار. بودم علف و آب بی و گرم بیابونی وسط. کردم نگاه اطراف به و اومدم

 راه و دیدم رو هاییخرابه دور از. شدم خیره هادست دور به. بودم گذاشته قدم بیگانه ایسیاره

 گیخفه احساس و گرفتم درد سر. گرفت رو توانم و برید رو نماما نشده ثانیه چند گرما. افتادم

 شدت به انگشترم. کردم انگشتم تو سوزش احساس. اومد سراغم به شدیدی یسرگیجه. کردم

. رسیدم ایخرابه دیوار به و کردم حرکت ترسریع. سوزوندمی رو دستم داشت و بود شده داغ

 مردم که بود هاییلباس مثل هاشلباس. بود رفته خواب به دیوار یسایه توی قرمز مو دختری

 و نشستم دختر کنار. داشتن تن به انتالنگو بیابون وسط عجیب یپیشرفته شهر اون توی

 بلند آروم رو کوله. افتاد دختر کنار عجیبی پشتی کوله به چشمم که کنم بیدار رو اون خواستم

 دیگه انگشتم. شد رفع تشنگیم و خوردم بود بطری یه تو آب یکم. کردم باز زحمت به و کردم

 حال از و انداختم پشتی کوله توی و آوردم در انگشتم از رو اون. نداشت رو انگشتر داغی تحمل

 .کردم پیداش پشتی کوله توی و کردم گم رو انگشتر که بود جوریاین... رفتم

 :گفت جدی خیلی و شد خیره کوله و انگشتر به متعجب فیبی

 ...اقیانوس توی ندازممی رو انگشترت و دتخو آخرش سلین-

 :گفت بود، شده خیره هادست دور به که حالی در و زد لبخندی آستریا. خندیدند همه

 حجیمی کتاب. بود پیر و معروف عالم یه کتاب ینویسنده. داشت پیشگویی کتاب یه مادربزرگم-

 دور بسیار هایآینده از جالبی و عجیب هایداستان. خوندمی ازش و آوردمی رو کتاب گاهی. بود

 عالقه خیلی اون. داشت پسر دو که بود ایدیوانه یملکه داستان هاشداستان از یکی. داشت

 و نشست تخت به بزرگ پسر پادشاه مرگ از بعد اما برسه پادشاهی به کوچکش پسر تا داشت

 غمگین و عصبی اربسی ملکه. رسید قتل به بزرگ برادر دست به کوچک برادر نبردی طی در

 دادن با ملکه و نمیاره دووم شادی این اما میشه شاد بسیار واقعه این از بزرگ پسر همسر. میشه

 .*کشهمی رو بزرگ پسر همسر زهر،

 

 .کوچک کوروش و ارشک پسرانش و هخامنشی پادشاه دوم، داریوش همسر پروشات داستان*
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 :گفت و انداخت دهان به بود، کرده پیدا کجا از نبود معلوم که گیاهی یدانه آریس 

 افتن؟می اتفاق هاشداستان واقعا حاال-

 :گفت و کرد فکر کمی آستریا

 بزرگ جنگ پیشگویی همچنین و میریام ملکه نشستن تخت به یدرباره هاشپیشگویی از یکی-

 داشته حقیقت هم هاداستان یبقیه هست امکانش پس. بود پیوسته حقیقت به صورتی دریای

 ...اشهب

 !نیفتاده اتفاق هنوز هاپیشگویی بقیه چون نمیشه نابود دنیا یعنی این پس: اهورا

 :گفت و کرد آسمان به نگاهی ادن و انداخت باال ایشانه آستریا

 ...بودم بچه... بـ وقتی-

 در چیزی محو که ادن. بزند را حرفش یادامه ادن تا زد رئا به گردنیپس فیبی و کشید پوفی رئا

 :داد ادامه بود، شده هامانآس

 دنیای جااون. شدم خیره آسمون به و خوابیدم بوم پشت روی شب یه. بود سالم هفت فقط-

 کهاین تا. بودن زیبا بسیار. بودن کرده ایجاد رو مختلفی اشکال هاستاره از مجمعی بود؛ ایدیگه

 بعد اما رفتم پتو زیر و مترسید. پاشید هم از رو اونا و اومد اونا سمت به سیاهی سنگی شئ

. برد خوابم کم کم. شدمی ترنزدیک من به سنگ اون لحظه هر انگار. شدم خیره آسمون به دوباره

 رو من حرف کسی اما گفتم بقیه به شده، نزدیک من به دیشب از بیش سنگ دیدم وقتی صبح

 دریای در بزرگی نگج که شنیدیم بعد و افتاد اتفاق ایزلزله بعد هفته یک حدود. نکرد باور

 به رو سنگی صورتی کشور یفرمانده کردندمی ادعا جزیره ساکنان چون. افتاده اتفاق صورتی

 اما افتاده آسمون از سنگ اون که دونستممی من. شده خساراتی باعث و کرده پرتاب اونا سمت

 .نداشتم رسیدست هم قصر به و بودم بچه خیلی خب. نگفتم چیزی

 :گفت و کرد ادن به ایاوانهکنجک نگاه اوشن

 زدی؟ حرف لکنت بدون چرا تو-

 :گفت ذوق با بود شده نقصش بدون زدن حرف متوجه تازه که ادن

 ...من... مـ... مـ-

 :گفت و کشید عمیقی نفس و شد کالفه لکنتش از

 .میشه... مـ... جوریاین... وقتا بعضی-

 :گفت و زد لبخندی سلین
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 لکنت با که بود کسی اولین و کردمی زندگی پیش سال صدها اون. مافتاد کوب جدم داستان یاد-

 پایینی نفس به اعتماد و شده گیرگوشه لکنت این خاطربه زندگیش اوایل کوب. زدمی حرف

 از داشت روز یه. شد عوض سرنوشتش داد، نجاتش مرگ از لکنت این وقتی روز یه اما. داشت

 و شد عصبانی کوب. کرد برخورد مرد یه به ممحک که گذشتمی شهر هایکوچه پس کوچه

 :گفت شدید لکنت با و بزنه حرفی خواست

 ...احـ... احـ-

 جلو سرباز یه کهاین تا. تونستنمی عصبانیت خاطربه اما بزنه کامل رو حرفش خواستمی اون

 :گفت مرد اون به رو و اومد

 ...ندیدین که آسیب من، پادشاهِ -

 :گفت و کرد عوض کامال رو حرفش کیه، مرد اون بود فهمیده تازه که کوب

 ...سرورم... سـ حاضرم گذاریخدمت... خد در-

 اون و میاد خوشش کوب زدن حرف از پادشاه کوری؟ مگه احمق بگه خواستمی واقع در اون اما

 .میشه عوض زندگیش و برهمی قصر به رو

 را زدن حرف در نقص این گرا شاید. بود آورده بزرگی شانس کوب راستی به. خندیدند همه

 بگیرند یاد مردم یهمه کاش. نداشت وجود هم سلین حتی حاال و شده اعدام زمان آن نداشت،

 .ندانند گیریگوشه باعث و موفقیت مانع را شانهاینقص و بدارند دوست را خودشان

 .رفتند خواب به همه کم کم و کرد تعریف داستانی کَس هر شب آن

*** 

* هاآمازون سرزمین از خبری و بود آب فقط کردمی کار چشم تا. شدند نزدیک ادری ساحل به

 نیمه. بود نخل درختان از طوالنی جنگلی تنها آن از بعد و دیدمی آب فقط هم ادن حتی. نبود

. باشند شدنش باز منتظر که شدنمی دیده دری واقعا اما شدمی باز درها و بود موعود روز شبِ 

 برای دفتر متن. باشد گذاشته هاآن برای اینشانه سلینوس شاید زد ورق و کرد ازب را دفتر آتنا

. بود نشده نوشته چیزی آن از قبل و باشند رسیده هاآمازون سرزمین به که بود مناسب زمانی

 :گفت و بست را دفتر کالفه آتنا

 .بزنیم دریا به که نداریم قایقی یا کشتی حتی ما-

 

 :کلمات تلفظ
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Koub 

 

 هاآمازون*

Amazons 

 .دادندنمی راه خود جمع به را مردی هیچ که جوجنگ شجاع زنان از ایقبیله نام

 :گفت و انداخت دریا به سنگی فیبی

 .بشن باز کی دوباره نیست معلوم بشن بسته و باز درها اگه-

 باز مدتی حتما. میشن بسته کی نگفتن اما میشن باز درها گرم دوم ماه تو گفتن هایتی: آستریا

 .نکرد معین هاآمازون سرزمین به رسیدن برای رو دقیقی زمان سلینوس چون موننمی

 ذهنش به چیزی کهاین از و انداخت دست دور به نگاهی. شد بلند جا از و داد تکان سر فیبی

 کش با را هاآن. بودند شده بلندتر اشمشکی بسیار فر موهای که ادن. شد عصبی رسیدنمی

 به را اشمشکی چشمان سپس. انداخت دریا طرفآن هاینخل به نگاهی و کرد عجم مویی

 مانند که گوناگونی و درخشان اجسام. شدنمی تکراری برایش وقتهیچ. دوخت آسمان

 او نظر به کردند،می جلب را ادن نظر همیشه که مختلف هایصحابی. بودند زیبا هایسرزمین

 شده ظاهر آسمان در هامدت از بعد زئوس پسر آرس صحابی. بود هاآسمان در چیز زیباترین

ِ  و خودکاله با بود برهنه مردی شکل به آرس صحابی. بود . کردمی پرتاب اینیزه مدام که گرد سپر

 به سپس و کردمی برخورد آسمانی سنگی به آرس ینیزه همیشه. کرد تیزتر را چشمانش ادن

 به لحظاتی از بعد و شدمی محو سپس و کردمی طی را مسیری باراین اما گشتبازمی او دست

 :گفت بلند نسبتا   صدای با و آورد زبان به را افکارش ادن ناخودآگاه. گشتبرمی آرس دست

 میشه؟ مخفی آرس... آ ینیزه چرا... چـ-

 :پرسید تعجب با آستریا

 برگشته؟ اون بینیمش؟نمی ما چرا آرسه؟ صحابی منظورت آرس؟-

ِ : ادن  .ببینینش تونیننمی شما گرفته رو جلوش زیادی ابر

 .هاستآمازون اجداد آرس میگن: آستریا

 !میده؟ نشون رو راه داره یعنی: سلین

 .بکش هاشن روی رو نیزه مسیر ادن: آستریا
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 را شدمی محو که جایی تا نیزه مسیر اما بود بد بسیار اشنقاشی کهاین با. کرد را کارهمین ادن

 :گفت و انداخت دریا به نگاهی فیبی. شیدک هاشن روی

 میره؟ دریا شمال سمت به-

 .میشه محو نقطه این در و شرق شمالِ  واقع در: آستریا

 :گفت و شد آب وارد اهورا

 .باشه دریا زیر هاآمازون سرزمین شاید کنممی شنا جااون تا من نمونده، شب نیمه تا چیزی-

 از ناگهان بعد و رفت جلو را مسیری. کرد شنا به شروع و ردک جمع را اشطالیی بلند موهای اهورا

 بعد ثانیه چند تنها. نبود او از خبری اما کردند صدا را اهورا زدهوحشت همه. شد پنهان هادیده

 اتفاقی چه. کردند نگاه هم به متعجب همه. نشد اهورا از خیری دیگر و آمد در صدا به ایصاعقه

 بود، شده بهتر خیلی حالش حاال که نیکس! دانستنمی کسی بود، فتهر  کجا اهورا و بود افتاده

 :گفت و رفت جلو

 .میریم هم ما رفته اون جا هر دنبالش بریم هم ما بهتره-

 ...دیگه هایبعضی و نیستی بلد شنا که تو اما: فیبی

 .میشیم غرق تاریکه دریا ترسناکه خیلی: آتنا

 :گفت و کشید پوفی نیکس

 بمونین؟ منتظر خواینمی کی تا. رسیممی جااون به هم کمک با. نداره جااون تا زیادی عمق-

 و نداشت زیادی عمق. شد سیخ شانهمه تن به مو و بود سرد خیلی. نهادند آب به قدم آرام همه

 نقطه آن به هاآن و شد بیشتر عمق جلوتر کمی! فعال البته خورد؛می دریا کف به شانپاهای

. شدندمی کشیده جلو سمت به گویا. داد دست هاآن یهمه به خاصی احساس. شدند ترنزدیک

 از زیاد شدت با. بلعید را هاآن نامرئی یدیواره و شد زده دریا روی ایصاعقه که نکشید طولی

 گویا بود روشن هوا. داشت زیادی بسیار عمق که شدند پرتاب آب درون و کردند عبور دیواره

 هاآن به و بود چسبیده ایصخره به اهورا. شدندمی غرق داشتند هاشانبعضی. بود ظهر نزدیک

 باال آن از و رسیدند صخره به تا کردند کمک بلدها نا به بودند بلند شنا که هاآن. دادمی عالمت

 :گفت گیکالفه با اهورا. رفتند

 !زدین؟می چُرت داشتین. منتظرم ساعته یه کردین؟ دیر چرا-

 :گفت و انداخت طرافا به نگاهی فیبی

 .نزن داد هیس-
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 همه صخره باالی. شدمی شنیده هاصخره به دریا موج برخورد صدای فقط و بود ساکت جا همه

. افتادند راه و درآوردند تن از را شانگرم هایلباس. بود بهاری کامال هوا و بود سبز زارهایچمن جا

 از عظیمی ارتش. شدند مخفی هاآن پشت و رسیدند ایپراکنده تنومندِ  درختان به بعد دقایقی

 .بودند تمرین حال در که شد دیده جاآن جوجنگ زنان

 اسب سوار ایعده. بود رنگ همین به نیز شانگیسوان و داشتند تن به رنگی طالیی هایزره 

 و بودند کمان و تیر با کار مشغول ایعده. داشتند دست به شکل هاللی تیز هایسالح و بودند

 درخشان رنگ طالیی و ایقهوه آهنینِ  زره با رو زیبا زنی. داشتند دست به شمشیر هم ایدهع

 یملکه هیپولیتا، او احتماال. گذاشتند احترام او به همه و کرد عبور جاآن از اسب بر سوار

 :کرد خواندن به شروع آرام و کرد باز را دفتر آتنا و کرد اشاره آتنا به آرام فیبی. بود هاآمازون

 تحویل هیپولیتا به را نامه. هستید هاآمازون زیبای سرزمین در اکنون آتالزد؛ فرزندان بر درود-

. بخواهید سالح هاآن از و کنید استراحت کمی توانیدمی. بسپارید او به را کار یادامه و دهید

 رعایت لطفا معزیز  پسران پس؛ هستند زنان جاآن افرادِ  یهمه. نکنید دخالت کاری در جاآن

 بسیار هاآن که شوید آماده سایودا مردم با جنگ برای خوب. نشوند خشمگین هاآمازون تا کنید

 .باشد شما نگهدار هاآسمان خدای باشید، مندقدرت و شاد. هستند مندقدرت

 :گفت و کشید عمیقی نفس کَمی

 بریم؟ پس-

 :گفت و کشید را کمی دست فیبی

 ...برو وت رئا. ببند رو دهنت تو-

 :گفت و انداخت فیبی به نگاهی رئا

 بشم؟ طعمه خواینمی من؟ چی؟-

 .بیایم ما تا کن چینی مقدمه برو هستی ماهری باززبون تو احمقی، خیلی: فیبی

 خواست کهاین محض به و شد نزدیک هاآن به آرام. رفت هاآن طرف به و شد بلند جا از ناچار رئا

 نگاه هم به و دیدند اسیر را رئا دور از گروه. گرفتند او طرف به را شانهاینیزه زنان بگوید، سخنی

 هاآن دیدن با هاآمازون. کردند حرکت او دنبال به هم بقیه و شد بلند جا از ناچار فیبی. کردند

 افراد. بود هیپولیتا بود، نکرده تعظیم که کسی تنها. کردند تعظیم و گرفتند عقب را هاسالح

 :گفت رسا صدای با و آمد جلو اسب با هیپولیتا. کردند نگاه هاآن به متعجب

 !هرشار خاندان وارث اوشن شاهزاده بر درود-
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 پاچگیدست با بود، نگرفته قرار موقعیت این در حال به تا که اوشن و شدند خیره اوشن به گروه

 :گفت

 !هیپولیتا ملکه بر درود... درود-

 

 :کلمات تلفظ

Hippolyta 

Sayouda 

 آتنای به نگاهی سبزش چشمان با هیپولیتا. داد هیپولیتا دست به را سبز ینامه و رفت جلو تناآ 

 :خواند را آن و کرد باز را نامه. زد او به لبخندی و کرد ریزنقش

 تو سمت به افرادم عزیز، یملکه. هستم تو دلتنگ هیپولیتا؛ ملکه عزیزم خواهر بر درود-

 افراد. است پیش در ایحادثه چه که دانیمی حتما. هاستآن همراه هم اوشن پسرم. آیندمی

 سالح و غذا و جا هاآن به لطفا عزیز هیپولیتای. هستند تالش در واقعه این از جلوگیری برای من

 هاآن اختیار در لشکری و کنید کمک هاآن به سایوداها با جنگ برای امکان صورت در و بدهید

 حق در را لطف این اما رسید نخواهد شما سرزمین به گزندی زمین ودیناب با که دانممی. بگذارید

 .آتالزد از میریام ملکه. باد شما نگهدار هاآسمان خدای. کرد خواهم جبران بکنید، مردم

 چهار. داد افرادش به عالمتی و گذاشت رنگش سفید اسب زین روی کیفی در را نامه هیپولیتا

 قصر ای،صخره پس از. کردند راهنمایی قصر طرف به را هاآن و رفتند گروه طرف به افراد از نفر

 بر و شدند داخل قصر دروازه از. بود بزرگی نسبتا سنگی قصر. شد پدیدار رنگی ایقهوه بزرگ

 روی هاآن دنبال به هیپولیتا. شدند ملکه کاخ وارد و نهادند قدم رنگی ایقهوه مخمل فرش روی

 :گفت و نشست رنگش سیاه پوالدینِ  تخت

 سربازانم تونمنمی اما دممی قرار شما اختیار در بخواین که چیزی هر من دوستان. شما بر درود-

 شدن آماده حال در خودمون دنیای در زئوس با احتمالی جنگی برای ما. بفرستم شما با رو

 .داد خواهم شما به بخواین آذوقه و سالح چی هر اما بدم شما به لشکری تونمنمی من و هستیم

 با راه در که موجوداتی تمام مانند کردندمی فکر و نداشتند سایوداها از تصوری هیچ گروه افراد

 در و کردند موافقت زود خیلی پس است؛ آسان هاآن شکستِ  هم باراین کردند، مبارزه هاآن

 .پرداختند استراحت به اتاقی

*** 
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 کمی به گردنبندی هیپولیتا. بود شدن دهآما حال در هاآن هایسالح. بود گذشته ایهفته یک

 هایسوزن. شود کامل گرگ یک به تبدیل آن لمس یک با و راحت بخواهد که وقت هر تا بود داده

 .بود شده ساخته که بود وقت خیلی هم آستریا

 .بود آرامشی از پر و سرسبز مکان. رفتندمی پیش زنانقدم محل آن گشتِ  برای افراد

 گروه به خوبی احساس صورتی رز هایگل خوش بوی همچنین و جاآن یبهار  و مطبوع هوای

 با کار هاآن از یکی از اوشن. بودند مغروری و جدی اما نوازمهمان و مهربان زنان هاآمازون. دادمی

 این اما کند حسادت کمی سلین که بود شده باعث این و بود گرفته یاد را هاللی هایسالح

 اوشن اما بود زیبا بسیار دادمی آموزش اوشن به که دختری. اشتدمی نگه مخفی را حسش

 اما گفتندنمی سخنی هم به شاناحساس از دو آن وقتهیچ. بود سلین به حواسش فقط همیشه

 .دانستندمی همه دیگر

. شدمی خارج جاآن از سردی بسیار هوای که رسیدند صخره روی ایحفره به و رفتند جلوتر

 :تگف ذوق با آریس

ِ  اون-  نیست؟ فوخائو توی غار

 اشزندگی در که بود ایصحنه ترینعجیب شاید. انداخت حفره داخل نگاهی و رفت جلو اهورا

 حفره در را کوچکی سنگ. زدندمی حرف هایتی با داشتند که دیدمی را خودشان او. دیدمی

 مانده باز شاندهان رسما   و کردند نگاه را صحنه آن همه. نیفتاد غار داخل و شد محو اما انداخت

 حمل خود با جا همه که را غریبه پشتی کوله سلین. بود جمعی دسته رویای یک شبیه. بود

 :گفت و گرفت محکم کرد،می

 !آورهحیرت-

 :گفت و کوبید او دست روی محکم فیبی و کرد حفره وارد را دستش رئا

 .بریم بیاین... نکن-

. ایستادند هاآمازون دیدنی و رزمی حرکات تماشای به و کردند حرکت دیگری سمت به همه

 سیاه هایصخره با سرسبز مکانی. بود کوچک نسبتا ایجزیره هاآمازون سرزمین گفت شودمی

 تمام از بعد که بود آورده ارمغان به آرامشی هاآن برای جاآن هوای! پراکنده زیبای هایگل و رنگ

 کوچک هایلرزهزمین و رنگ قرمز هایرگه از اثری جاآن .کردندمی خوبی احساس هاخستگی این

 گیاهان و هاگل عطر بوی جاهمه! رنگ سفید ایپنبه ابرهای با بود آبی کامال آسمان. نبود بزرگ و

 حاال که فاینس. بود آورده پدید را نوازیدل موسیقی هاآمازون شمشیرزنی صدای و دادمی را
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 از یکی به آموزش برای که را هدفی. کرد شروع را هایشنتشیط بود، شده خوب کامال حالش

 به تعجب با هاآن معلم. کرد تعظیم و زد دور از کمان و تیر با بودند، کرده آماده آمازونی نوجوانان

 .داد تکان را سرش و زد لبخندی بعد و کرد نگاه تیر مبدا

 

 

 به را زیبا رنگ سفید کبوتر شناو. نشست او یشانه روی و آمد اوشن سمت به دور از کبوتری

 :گفت و کرد جدا پاهایش از را کاغذی تکه. کرد نگاه دقت با و گرفت دست

 !قصره؟ رساننامه کبوتر-

 :کرد باز را نامه و داد اهورا دست به را کبوتر اوشن. شدند جمع اوشن دور گروه

. ببرید سر به کامل متیسال در همگی و باشد خوب تانحال امیدوارم. آتالزد سربازان بر درود-

 هاآن جبران حال در که خوشحالم اما متاسفم دادی انجام که بدی کارهای بابت عزیزم اوشن

. نباش نگران است خوب شانحال فرستادی من نزد که ایخانواده. هستم تو دلتنگ. هستی

 دادم انجام نجها مختلف مناطق در تقسیماتی. گرفتم را تو پیغام و رسید من دست به تو ینامه

 به رسیدگی برای کامل طور به را عالم افرادی. کردم انتخاب الیق ایفرمانده قسمت هر برای و

. کنممی دنبال را شما فرش روی بر. دادم قرار غیره و مشکالت جنایات، فساد، فقر، ها،بیماری

 افتدمی ما ایبر  آخر در اتفاقی چه دانمنمی. شما بر آفرین رفتید پیش خوب که گفت سلینوس

 نگهدار هاآسمان خدای. کنممی آرزو مانزمین و خودمان برای خوش پایانی باشد که چه هر اما

 .آتالزد از میریام ملکه. دیدار امید به و باشد شما

 .کردند تحسین را اوشن شاننگاه با هم دیگران. زد لبخندی و گفت شکری را خدا لـب زیر آتنا

*** 

 خوردمی صورتش به که خنکی نسیم. بود دوخته چشم دریا به و بود ستهنش صخره باالی سلین

 باز سپس و ببندد لحظاتی برای را هایشچشم شد باعث کرد،می نوازش را اشسبزه پوست و

. برگشت عقب به و شد بلند جا از. کرد بغل را غریبه پشتی کوله و کشید عمیقی نفس. کند

 طرف به. دادندمی گوش سخنانش به و زدند حلقه ولیتاهیپ ملکه دور به که دید را دوستانش

 :گفت و کرد ریز را چشمانش آستریا. ایستاد کنارشان و رفت هاآن

 کردن؟ رو کاراین چرا-

 کیا؟: سلین
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 ...سایوداها-

 :گفت و زد تا را لباسش آستین اهورا

 هستن؟ شکلی چه اونا-

 

 :گفت و انداخت هاآن یهمه به گذرایی نگاه رنگش سبز چشمان با هیپولیتا

. کردن حمله پارژِن به پیش هاسال اونا. کننمی زندگی سایودا کشور توی سایوداها! آدمن اونا-

 چون کردن اسیر جااون هم رو هما اونا. دزدیدن رو شونثروت و منابع تمام و کردن غارت رو جااون

 جوهایجنگ و هستن وحشی بسیار قوم اونا. کنه پرواز سایودا سرزمین باالی شدنمی حاضر هما

 که من نظر به. کنین عبور سایو ارتش از باید پارژن به رفتن برای شما. دارن مندیقدرت بسیار

 .کنین مبارزه هااون با تنهایی به تونیننمی شما وگرنه کنین عبور مخفیانه باید

 :گفت و برد عقب را موهایش فیبی

 .کنین کمک شما خب-

 :گفت و کرد فکر کمی هیپولیتا

 ...متاسفم-

 :گفت و کرد تماشا را هیپولیتا رفتن آریس. رفت سربازانش سمت به و شد بلند جا از سپس

 نه؟ مگه خوشگله-

 کردی؟ چرونیچشم به شروع دوباره آریس: فیبی

 :گفت و کرد هیپولیتا افراد به نگاهی آستریا. خندیدند همه

 .ندارم سایوداها به نسبت خوبی احساس-

 .جنگیدیم ترناکوحشت چیزای کلی با ما: ااهور 

 .نیست هاانسان از ترترسناک چیز هیچ: آستریا

 .بمیریم قراره که آخرش خیالبی: رئا

 :گفت و چرخاند حدقه در را چشمانش کالفه فیبی

 .هستی منفی انرژی فقط تو. بمیری تو همه از قبل امیدوارم رئا-

 زدن حرف به شروع و کرد پیدا کردن صحبت برای ایژهسو انگار بود، ساکت مدت تمام که کَمی

 :کرد
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ِ ! اوه-  بدشانسی من چون چرا؟ دونینمی. داری منفی انرژی تو گفتمی بهم همیشه من برادر

 ...من راستش داشتن حقم خب طالع بد گفتمی بهم خواهرم. آوردممی

 داشت چنانهم او و ردندک حرکت طرفی به کدام هر و نکرد توجه او هایحرف یادامه به کسی

 .زدمی حرف خودش برای

*** 

 سلین. کردندمی تمرین و برداشته را هایشانسالح کدام هر. بودند جاآن که بود آخری روزهای

 تعداد آستریا. کند پرتاب کوچکی بمب صورت به را اینقره تشعشعات که بود گرفته یاد هاتازگی

 .بود دیده آموزش یکم سالح هر از اوشن و ساخت تیغ زیادی

 

 :کلمات تلفظ

Parjhen 

Sayo 

 روز. کند دفاع خودشان از نیاز صورت در تا بودند داده دفاع آموزش کمی هم ادن و آتنا به هاآن

 نوازیگوش موسیقی. بود داده ترتیب هاآن برای مفصلی شام هیپولیتا ملکه ها،آن حضور آخر

 در پسرها ظاهرا که بود شده آماده شانبرای طعمی خوش هاینوشیدنی و شدمی زده هاآن برای

 از فیبی. بود شده دهنده آزار شانغیرطبیعی هایخنده صدای و بودند کرده رویزیاده آن نوشیدن

 طبق بعد کمی ادن. خوابید و رفت اتاق به همه از زودتر و کشید پوفی. شد کالفه صدا و سر

 خلوت داشت سالن کم کم. رفت خواب به شب آسمان زیر و رفت بام باالی اشهمیشگی عادت

 جاهمان بودند، صحبت گرم زارچمن روی که اوشن و سلین. بود نمانده جاآن کسی دیگر و شدمی

 سراغ گذاشت، برادرش سر به سر کافی یاندازه به کهاین از بعد فاینس. برد شانخواب هم کنار

 و نشسته زیبایی دختر کنار اهورا که بود دیده او ازیر . بگیرد را انتقامش شده طور هر تا رفت اهورا

 پس دهد؛ نشان را آن دادنمی اجازه غرورش اما بود کرده حسادت فاینس. بود گرفته را او دست

 از خلوتی یگوشه در اما. بود کرده عصبی را او و شدمی اهورا خوابیدن مانع هایشپرحرفی با

 که آتنا. بود رفته خواب به گرم و کوچک بسیار اتاقی در تختی روی تنهایی به نیکس قصر،

 نیکس که کردمی را زدگوش این خود به هم همیشه و کردمی نیکس به زیادی توجه همیشه

 که مدتی تمام. کرد تماشا را او یچهره و رفت او سر باالی آرامی به است، تربزرگ او از خیلی

 او. بود نکشیده زجر او از کمتر ولی فاینس یدازهان به نه رفت دنیا از او وقتی و بود بیمار نیکس
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 نشان را احساساتش توانستنمی و بود خجالتی خیلی. ریختمی اشک مخفیانه گاهی حتی

 سر بر دلش در بعد اما دارد؟ نیکس به نسبت احساسی او آیا پرسیدمی خود از همیشه. دهد

 نیکس یسوخته آفتاب گندمی ستپو به نگاهی! است ممکن غیر این نه که زدمی فریاد خودش

 موهای خواست و زد لبخندی. آورد یاد به را او آبی چشمان و انداخت اشپراکنده هایومککک و

 خواب از نیکس کهاین از قبل باید. کشید عقب را دستش اما کند نوازش را اشمشکی بلند

 اطراف هایچین به نگاهی! آمدنمی دلش اما. رفتمی جاآن از گرفت،می را او مچ و پریدمی

 فکر خوب بود؟ شده شکسته همهاین که بود سالش چند نیکس مگر. انداخت نیکس هایچشم

 .رسیدمی نظر به هااین از بیشتر اما داشت سال دو و سی فقط کرد

 به و شد خیره او به ایثانیه. گذاشت نیکس موهای روی مهر پر ایبوسـه و کشید عمیقی نفس

 محکم را آتنا دست مچ و کرد باز را چشمانش نیکس کند، ترک را جاآن واستخ کهاین محض

 .گرفت

 :گفت و کشید خود طرف به را او

 هان؟ بچه؟ نزن زل من به گفتم بهت چندبار-

 اشک کنان هقهق و انداخت پایین را سرش سپس شد خیره نیکس چشمان در ابتدا آتنا

 :گفت و کرد رها را آتنا دست ،او یگانهبچه رفتار از متعجب نیکس. ریخت

 ...اه نکن گریه بچه نگفتم چیزی که من. ببخشید باشه خوب خیلی-

 موهای. گرفت را جلویش نیکس که برود بیرون جاآن از خواست و کرد پاک را هایشاشک آتنا

 :گفت و کرد نوازش را اشبلوطی بلند

 داشتی؟ کاری من با. خواممی معذرت باشه-

 :گفت و کشید راحتی نفس نشده، اشبوسـه متوجه نیکس کهاین زا خوشحال آتنا

 ...بردنمی خوابم فقط نه-

 :گفت آرام و گرفت را نیکس دستان سپس

 ...بودم ناراحت خیلی من بودی مریض شما وقتی-

 :گفت و کشید آغوش در را او نیکس

 ...خوبه حالم که حاال-

 خود از را آتنا و داد نهیبی خود به دلش در سنیک. زد لبخندی و داد پاسخ را آغوشش نیز آتنا

 :گفت و کرد جدا
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 .برو... بخواب برو حاال-

. رفت خواب به زود خیلی و کشید دراز تخت روی نیکس. رفت بیرون اتاق از و داد تکان سری آتنا

 وارد سپس برود خواب به نیکس تا ماند منتظر بود، شده مخفی دیوار پشت مدت تمام که آتنا

 کنارش را او نیکس وقتی صبح که دانستمی او. کشید دراز نیکس کنار تخت روی و دش اتاق

 .رفت خواب به کم کم و نداد اهمیتی اما شد خواهد عصبانی ببیند،

*** 

 خون بدِ  مزه. داشت درد شدت به سرش. شد بیدار خواب از رسید گوشش به که صدایی و سر با

 جا از سختی به. است بیدار که شد مطمئن حاال. یاوردب باال بود نزدیک و کرد حس دهانش در را

 :زد فریاد. دیدمی تار را جا همه چشمانش. انداخت اطراف به نگاهی و برخاست

 کجایین؟... دخترا... پسرا... هی-

 آب زیر انگار. باشد شده کیپ کامال هایشگوش که انگار. شنیدنمی را خودش صدای خودش

 :زد فریاد دل در ناخودآگاه! زدمی فریاد

 ...کن کمکم... مادر-

 سوت هایشگوش بود؟ نرفته خواب به او کنار هاچمن روی دیشب مگر بود؟ جااین چرا اصال

 را مادرش اما نبود بچه او! خواستمی را مادرش. شدمی منفجر داشت سرش. کشیدند

 را صدایش و کرد را تالشش تمام. بشنود را صدایش مادرش بلکه زدمی فریاد باید. خواستمی

 :داد بیرون

 ...!مـــادر-

 :کرد صدا را او نام زنی

 ...اوشن پسرم عزیزم-

 !مادر-

 !اوشن-

 ...کن کمکم مادر-

 ...اوشن-

 دستان. کشید راحتی نفس سلین. پرید خواب از خورد، سلین از که محکمی چندان نه سیلی با

 :گفت و گرفت را اوشن

 دیدی؟می ابوسک داشتی کردم؟ صدات چقدر دونیمی-
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 ژولیده بلند موهای. انداخت سلین به نگاهی بود، شده خون یکاسه مانند که چشمانی با اوشن

 :گفت و زد کنار صورتش روی از را خود یریخته بهم و

 کنی؟ بیدارم داد اجازه بهت کی. ببینم رو اون من نذاشتی تو اومدمی داشت مادرم-

 نگاه اوشن رفتن به متعجب سلین. رفت دیگری سمت به رانخو تلوتلو و شد بلند زمین روی از و

 کدام هر. بودند شده جمع هم دور و بیدار همه. رفت قصر طرف به و انداخت باال ایشانه. کرد

 وسایل بین از سلین. داشتبرمی را سالحش کَس هر و بودند خود وسایل کردن جمع سرگرم

 پیدا را اوشن و انداخت اطراف به نگاهی. کرد مخفی لباسش در و برداشت کوچکی تیز چاقوی

 .شد کاری سرگرم و داد تکان سری. نکرد

 و بودند هاآمازون سرزمین در که بود ایهفته سه. بودند شده رفتن یآماده هاآن. بود ظهر نزدیک

 .شدمی گرم داشت کم کم هوا. رفتندمی و کردندمی رها را جاآن آرامش تمام باید حاال

 تالش. بود مقصد تا راه ماهی یک آن از بعد و داشتند سایوداها سپاهیان خط تا زیادی راه هاآن

 کمک برای سربازانش که نداد اجازه هیپولیتا و بود نتیجهبی هیپولیتا کردن راضی برای هاآن

 خداحافظی از بعد. بگذرانند را دروازه و کرده عبور دریا از تا داد هاآن به کوچکی لنج. بروند

 به را لنج هاآن به اوشن پیوستن از پس و شدند لنج بر سوار سربازانش، و هیپولیتا با والنیط

 .بود راه نامرئی دروازه تا ساعتی یک هیپولیتا یگفته طبق. آوردند در حرکت

 :گفت بغض با رفتارش از سارشرم و نشست سلین کنار اوشن

 قدراین روزی کردمنمی فکر وقتهیچ. بود گذاشته تاثیر من روی خواب اون. خواممی معذرت من-

 .بشه تنگ مادرم برای دلم

 :گفت و دوخت لنج رنگ ایقهوه و چوبی کف به را چشمانش سلین

 ...تنگیمدل ما یهمه نداره، اشکالی-

 آمدنمی یادش حتی. شد غرق سلین زمردین چشمان درون اوشن. کرد نگاه اوشن به سپس

 که حالی در را دارم دوستت یکلمه باالخره زمانی چه دانستنمی و بود شده سلین عاشق چطور

 او. بود نکرده بیان را احساساتش هنوز او. آورد خواهد زبان به است، شده خیره او چشمان در

 درد به چقدر آورد یاد به خواستنمی حتی! داشته زشتی یگذشته چه که بود کرده فراموش حتی

 این با اگر که کردمی فکر این به و دیدمی دیگری فرد را خود حاال وا. بوده عرضهبی و تنبل نخور،

. بود کردن مسـت حال در مدام و بردمی سر به نادانی در عمر آخر تا احتماال کرد،نمی سفر گروه

 شیرین طعم حاال او تنبیه، این با زیرا کرد؛ تنبیه را او گونهاین که بود متشکر مادرش از چقدر
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 عمرا   که گرفت یاد چیزهایی و شد واقعی یشاهزاده. گرفت یاد را فداکاری و نبرد .چشید را عشق

 در غرق و بود سلین چشمان در خیره. گرفتنمی یاد نرمش و گرم تخت با بزرگ اتاق آن درون

 :زد داد بلند فیبی که افکارش

 ...توام با شاهزاده بدم؟ آموزش بهت خواستینمی مگه اوشن هی-

 را سرش و داد سلین تحویل کوتاهی لبخند. شد رو به رو سلین لبخند با و آمد خود به اوشن

 و انداخت بود، کرده خطاب شاهزاده را او متلک و طعنه بدون باراین که فیبی به نگاهی. برگرداند

 :گفت

 .اومدم بله... بله-

 هر. گذشت عتسایک حدود. بگیرد یاد تا گرفت را کرد پرتاب طرفش به فیبی که را اینیزه و 

 نزدیک دروازه به که زدند حدس. خورد شدیدی تکان لنج که بودند کاری مشغولی هاآن از کدام

 خورشید نور زیر دقیقا. نیفتند دریا درون تا چسبیدند محکم را بود کنارشان چه هر. باشند شده

 ایصاعقه. ببندند را خود چشمان همه شد باعث و زد را شانچشمان خورشید نور. گرفتند قرار

 باز شب در باراین اما دریا همان در را خود چشمان بعد لحظاتی و شدند مکیده جلو به و شد زده

 از عرق که بود نگذشته دقایقی. بود باال رطوبت و زیاد بسیار هوا دمای. شد آرام کامال دریا. کردند

 سر به بهار در هنوز کهاین با. نبود بهاری هوای از خبری دیگر و شد سرازیر شانروی و سر

 سرخ تقریبا آسمان. انداختند آسمان به نگاهی. بود گرم بسیار زمین قسمت این اما بردندمی

 ته انگار. بود گرفته فرا را وجودشان عجیبی وحشت و دلهره و بود شاننزدیک سنگ. بود شده

 :گفت و نشست زمین روی رئا. فشرد را شانتکتک گلوی بغض و شد خالی شاندل

 .میمیریم هممون-

 :گفت گرفتمی را سکان که حالی در اهورا و انداخت او به چپیچپ نگاه فیبی

 .نکن شروع لطفا نحس رئای-

 :خواند بقیه برای بلند بلند را آن و کرد باز را دفتر آتنا

 اکنون دانمنمی. کرد خواهیم صحبت هم با که است بار آخرین این! فرزندانم عزیزم، دوستان-

 شجاع آتالزد فرزندان شما. کنممی موفقیت آرزوی سایوداها با جنگ در تانبرای اما هستید کجا

 به و باشید سایودا افراد مراقت بسیار. شد خواهید موفق که دانممی و هستید مندقدرت و

 زا بعد. نکنید اشتباه کنممی تاکید و کنممی تکرار و نکنید اشتباه جاآن. نکنید اعتماد کدامهیچ

ِ  سایوداها با جنگ  نابیناست او. دارد شما با زیادی سخنان او که کنید پیدا را پارژن سرزمین پیر
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 تا کرده آگاه را او هاآسمان خدای. کنید نوازش را او رسیدید که هما به. کرد خواهد بینا را شما اما

 بیاوریدش در پرواز به و کنید آزادش و بدهید خوراک او به. دهد تشخیص را دشمنش و دوست

. دیدار امید به و باد شما دارنگه هاآسمان خدای. دهد تغییر را راهش سرخ نحسِ  سنگ این بلکه

 !پایان سلینوس،

. بود کرده کار رزمی حرکات پیاپی روزی چند. کرد دراز داشتند، درد بسیار که را پاهایش آستریا 

 :گفت و گرفت دست به را اشطالیی گیس

 عمق اما بده امید ما به زور به کرده سعی سلینوس انگار. نداشتم متن نای به خوبی احساس-

 .نبود طوراین نوشتارش

 :گفت و داد برادرش دست به آبی لیوان فاینس

 در اگر نگفته متنش توی که داشته اعتماد ما به اون. داشتم خوبی احساس من برعکس نه-

 به اون ببین... با جنگ از بعد گفته. کنید پیدا را پارژن سرزمین پیر شدید موفق سایودا با جنگ

. کنیم دور خودمون از رو منفی و بد احساسات هم ما بهتره پس میشیم موفق که داشته امید ما

 ...عمیـــق نفس یه با

 ماهی کَمی. خنده زیر زدند او دنبال به همه. خندید بعد و کشید عمیقی نفس و گفت را این

 :گفت و انداخت آریس طرف به بود، گرفته یادر  از که را جانی نیمه و بزرگ

 .بخوریم کن کبابش-

 :گفت فاینس و زدند عوقی زمانهم دو هر آتنا و فاینس

 .میده گند بوی چندش، چقدر-

 .کنی میل رو همین مجبوری: رئا

 ...نحس نخواست نظر تو از کسی: فاینس

 .کافیه: فیبی

 بزنمت؟ تونممی که دونیمی فاینس: رئا

 .جلو بیا داری راتج: فاینس

 .طورهمین هم تو فاینس کن تمومش رئا: نیکس

 .کنیم تماشا دعوا بذار: آریس

 .کردن شروع هابچه این بازم: اهورا

 .نکنین... نـ... دعوا... دَ : ادن
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 میگی؟ چی دیگه تو: رئا

 :گفت و کوبید لنج کف روی محکمی مشت ساحل دیدن با و کشید پوفی اوشن

 .ساحل به رسیدیم نینک بس. کافیه دیگه-

 :گفت زد که پوزخندی از بعد و کرد برانداز را اوشن پای تا سر رئا

 .دیدیم هم رو شاهزاده یجذبه و نمردیم-

 :گفت او به آرام و رفت رئا نزدیک آتنا. شد خارج لنج از و نکرد او به توجهی اوشن

 ...داره قبول رو اون گهدی ملکه. ستشاهزاده واقعا دیگه اون. باش زدنت حرف مراقب رئا-

 .انداخت زدمی حرف اهورا با داشت که اوشن به نگاهی و داد قورت را دهانش آب رئا

 نخل از خرمایی. بود نخل درختان از زیبایی جنگل گویا. انداخت هانخل پشت به نگاهی آریس 

 شانوسایل امکد هر. انداخت بقیه طرف به را دیگر تای چند! بود شیرین. گذاشت دهان به و کند

 هوای. بود بیرون از ترمرطوب بسیار جنگل داخل. شدند جنگل وارد و انداختند شاندوش روی را

 تا کردند استراحت کمی هم آن بین و رفتند راه ساعتی چند. کردمی شانخفه داشت شرجی

 آوردن یاد هب با آتنا. شد نمایان رویشان پیش علف و آب بی و گرم بیابانی و رسید پایان به جنگل

 اضطراب متوجه که نیکس. گرفت محکم را نیکس دست اختیاربی انتالنگو، در زن آن بد خاطرات

 فرو هاشن در مچ تا شانپاهای. رفتند جلو به زنان قدم. نداد نشان العملیعکس شد، آتنا

 رنگ سرخ اما ستاره پر آسمان به نگاهی اهورا. بود داغ بسیار رنگ نارنجی هایشن. رفتمی

 :گفت و انداخت

 .میشیم بخار گرما از بشه صبح اگه-

 :پرسید و کرد ادن به نگاهی فیبی

 شبه؟ از موقع چه االن اصال میشیم؟ خارج بیابون از صبح تا-

 :گفت و شد خیره دست دور به و دوخت چشم روبرو به سپس و کرد آسمان به عمیقی نگاه ادن

... خـ بیابون از دیگه ساعت بیست... حدود اما وندهم صبح... تا دیگه ساعت پنج... شب نیمه-

 .میشیم خارج

 .افزودند شانسرعت به و کشیدند پوفی همه

*** 

 اشتباه را راه گویا. بود گذشته هم بود گفته ادن که ساعتی بیست از. بود شن کردمی کار چشم تا

 آفتاب. داشتند زدن برمیان در سعی هاآن اما نزنند دور که داد هشدار هاآن به ادن. بودند آمده
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 از خیس هایشانلباس. رفتمی گیج سرشان هم کشیدندمی که نفس حتی هاآن. بود داغ بسیار

 نوشیده هم را آب یقطره آخرین. بود داده دست شانهمه به شدیدی یسرگیجه. بود شده عرق

 انتالنگو یابانب عجیبِ  شهر مثل دیگر عجیبِ  شهر یک الاقل کردندمی آرزو حاال. بودند

 کم کم. بود ترداغ هم انتالنگو از حتی جااین. نبود چیزها این از خبری اما شود ظاهر شانجلوی

 روی دیگری از پس یکی پراکنده صورت به. گشت تیره شانچشمان و آمد شانسراغ به سرفه

 .رفتند حال از و افتادند داغ هایشن

*** 

 و گشود زحمت به را چشمانش. رسید کَمی گوش به نزدیک ایفاصله از شتران هایزنگوله صدای

 چشم گوشه از و کرد بسته و باز را چشمش. سوزاند راآن و رفت چشمش درون عرقی یقطره

 گویا. بودند افتاده بیهوش زمین روی پراکنده صورت به دوستانش. انداخت روبرو به نگاهی

 بلند هایلباس با مردی. نخورد تکانی کَمی. کرد توقف کنارشان و شد نزدیک هاآن به کاروانی

 روی آبی یکاسه مرد. نشد بیدار و بود آریس گویا. داد تکان را او و ایستاد هاآن از یکی سر باالی

 آریس صدای با. کرد نگاه مرد به تعجب با و پرید خواب از صدا و سر با آریس. کرد خالی او

 روی نقابی. کرد نگاه هاآن به تعجب با مرد. آمدند هوش به دیگری از پس یکی هم دیگران

 چشمان. بگیرد را سرش به گرما نفوذ جلوی تا بود گذاشته سرش روی بر ایپارچه و بود صورتش

. داد آبی یکاسه کدام هر به و باشند تشنه زد حدس. رسیدمی نظر به خشن بسیار اشمشکی

 آفتاب گرمای خاطربه که مرد یتیره تِ پوس به نگاهی فیبی. برخاستند جا از و گرفتند جان کمی

 :گفت و انداخت بود، شده هم ترتیره

 مسافرین؟-

 :گفت و انداخت فیبی به نگاهی مرد

 کجاست؟ شما مقصد... لهجه طورهمین و مشخصه تونچهره از نیستین؟ جااین اهل شما. بله-

 و آمد جلو. بزند را شحرف نداد اجازه و گرفت را او دست نیکس که بگوید چیزی خواست فیبی

 :گفت

 .کردیم گم رو راه اما میریم کان به-

 :گفت تعجب با مرد

 ...کان بعد و برین سایودا به باید اول. برین رو طوالنی راه باید حاال. اومدین اشتباه کان؟-

 :پرسید و کرد نیکس به نگاهی فیبی
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 کجاست؟ شما مقصد خب-

 !سایودا: مرد

 :داد ادامه مرد. کردند نگاه هم به همه

 .بریممی جااون به رو شما ما بشین، همراه ما با-

! بود آمده آشنا نظرش به اوشن یچهره گویا. رفت فکر به و کرد اوشن به متعجبی نگاه بعد و

 که بودند او همراه مادرش و فرزند سه و همسر. شدند همراه مرد با احتیاط با و کردند قبول هاآن

 .شوند رفع شانگرسنگی تا دادند هاآن به شیر و خرما و نان کمی. زدندنمی حرف خیلی

 دوباره و کردند استراحت کمی. شدند کوچکی روستای وارد و خارج بیابان از تا گذشت ساعاتی

 هم جاآن. شدند سرسبزی مناطق وارد و گذشتند روستاها از. کردند حرکت دم سپیده نزدیک

 و هانخل و نهرها از. گرفتمی را خورشید سوزان نور ویجل کمی هانخل وجود اما بود گرم بسیار

 صحرای در که دیدند را سایو لشکریان دور از روز چند از پس باالخره تا. کردند عبور روستاها

 وارد ساعت چند از پس. شدمی دیده سایودا یدروازه دورتر کمی و بودند کرده اطراق عظیمی

 بازار از. بودند سرزنده و شاد همه! خوب مردمانی با ودب اصیلی و زیبا شهر نظر به. شدند شهر

 به را کان کشور نشانی او رسیدند، که مرد یخانه به. گذشتند هاکوچه از و کردند عبور شلوغی

 خلوتی یکوچه در. رفتند دیگری سمت به و کردند خداحافظی اشخانواده و مرد از. داد هاآن

 :گفت و کرد نگاه اطراف به و کشید عمیقی نفس فیبی. کردند تازه نفس کمی و نشستند

 بردار نقشه یه برو نداریم پول ادن. اومدمی خشن نظر به لشکرشون اما نبودن خطرناک که اینا-

 .بیار

 بوی. بود شلوغی بازار. شد بازار وارد و شد بلند جا از کنان غرولند و انداخت فیبی به نگاهی ادن

 لباس تا گرفته جواهرات از رسید؛می فروش به جاآن چیز همه. یدرسمی مشام به هاخوراکی انواع

 جاآن بلکه شد ایخانهکتاب وارد. شدنمی دیده اینقشه اما گیاهی داروهای و ابزارها انواع و

 وجود جاآن سایودا ساخت هاینقشه بود؛ زده حدس درست. کند پیدا را خواستمی که چیزی

. کرد فرار جاآن از و دزدید را یکی بود، قدبلندی و چاق مرد که فروشنده چشم از دور. داشتند

 هانقشه در را عالئم خواندنِ  او زیرا. داد آتنا به را نقشه و بازگشت سفرانشهم کنار بعد لحظاتی

 :گفت و انداخت نقشه به نگاهی آتنا. بود بلد

 ما دارن وجود شهر دور ات دور اونا. هستن سایو سربازای بینین؟می رو قرمز هایعالمت این-

 خطوط... مرزه هم باهاش و پارژن به چسبیده دقیقا سایودا. کنیم فرار درگیری بدون تونیمنمی
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 بزنیم دور دوباره باید بشیم خارج جااین از اگه که نیستن اونا که هست جایی تنها هم خاکستری

 وقت قدراین ما کنین، هنگا رو سرتون باال آسمون! بکشه طول ماه هشت یا هفت شاید این و

 ...نداریم داریم؟

 

 :گفت و کرد نوازش کمی را اشخسته رنگِ  طوسی چشمان فیبی

 ما نفرن هزار از بیشتر اونا سربازهای. کنیم اعتماد بهش که شناسیمنمی رو هیچکس جااین ما-

 !بجنگیم باهاشون خالی دست باید

 :گفت و داد ایاشاره خودش به و کرد بقیه به نگاهی کَمی

 ...دارین رو من شما-

 :داد جواب و کشید چشمانش به دستی هم باز فیبی

 !باشن داشته چیا نیست معلوم هم اونا و-

 به تبدیل توانستمی خواستمی وقت هر که حاال مخصوصا. بود آدم نفر چند اندازه به کمی

 را مرگ باریک که کسنی! آمدنمی در جور عقل با نفر؟ چند به نفر چند اما شود کامل گرگ یک

 :گفت و کرد جمع را نقشه بود، هم بقیه از ترشجاع و بود کرده تجربه

 با میریممی هم ما بشه نابود چی همه وقتی بذاریم دست رو دست و نریم اگه چی؟ که آخرش-

 رکا و برسن مقصد به تا بمونن زنده نفر دو حداقل شاید بریم اگه اما... موجودات و هاانسان تمام

 .نیاد تونهنمی که کی هر بگیرین تصمیم حاال همین. بدن نجات رو هاآدم بقیه و بدن انجام رو

 شده حساب اینقشه با که کردندمی پیدا نجات صورتی در تنها. کردند نگاه دیگریک به همه

 .دادندمی نظری کدام هر بین این در و بگریزند مخفیانه

 بدی؟ انجام هم جااین کردی پیاده هااورک روی که اینقشه تونینمی سلین ببینم: اهورا

 .میشم پودر من. نفرن هزاران اینا کنی؟می شوخی: سلین

 .بکنیم رو کاراین شب بهتره: آستریا

 کنیم؟ پیدا جاسوس یه نمیشه: آریس

 ...کرد اعتماد اونا به نمیشه احمقی؟ تو: رئا

 خود ذهن در را هاآن سخنان دیوارها پشت رد کسی و گفتندمی رازهایشان و هانقشه از هاآن

 متوجه هاآن و خورد خشتی تکه به پایش که شد خوب چه و بدهد فرمانده تحویل تا کردمی ثبت

 دیوار پشت از داشت، چهره به نقاب هنوز که کاروان مرد همان. شدند غریبه فرد این حضور
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 کهاین محض به گروه. گریخت جاآن از کنند، گیردست را او هاآن کهاین از قبل و آمد بیرون

 .رفتند جاآن از اند،رفته لو فهمیدند

 :گفت رفتمی راه سرعت به که حالی در فیبی

 که کنیممی سعی و بیرون بریم جااین از باید. وقتهیچ یا االن یا هابچه! کرده تعقیب رو ما این-

 باشه یادتون رو این جنگیممی توان تمام اب دیدن رو ما اگه میشه غروب داره کم کم. نبینن رو ما

 .بریم حاال. هستیم کی ما که

 فرا شب شانخوب شانس از رسیدند، که شهر خروجی یدروازه به و افزودند شانسرعت به

 و هاجیرجیرک صدای رسید،می گوش به که صداهایی تنها و بود تاریک جا همه. بود رسیده

 مرد دو. بودند نگهبان جاآن سرباز دو و بود باز شهر یدروازه. بود سربازان یخنده صدای

 الزم اینامه اجازه خروج برای پس دادند نشان هاآن به کاغذی و شوند خارج جاآن از خواستند

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی فیبی. بود

 .بساز رو کارشون آستی-

 هوش از هاآن و خورد هدف به نهبختاخوش. کرد پرتاب هاآن سمت به آورخواب تیغ دو آستریا

 تنها. نبود سربازی متری چند یفاصله تا درب بیرون. رفتند دروازه سمت به دواندوان. رفتند

 تعداد. رسیدمی گوش به جاآن از خنده صدای که شدمی دیده رنگی سیاه و قرمز چادرهای

 حتما رفتند،می هاچادر الی به ال از اگر. آمدمی بیرون هاآن داخل از نور و بود زیاد بسیار چادرها

 و آمدنمی بیرون هاآن از نوری. رفتند رنگ سیاه و تربزرگ چادرهای سمت به. افتادمی شانسایه

 یهمه تا گذشت ساعتی یک. رفتند جلو هاآن پشت از. بود سرلشکرها و هافرمانده چادر احتماال

 و نشسته هاآن درون افرادی. بود مانده باقی ادرچ ترینبزرگ تنها و گذاشتند سر پشت را چادرها

 از آرام گروه! داشتند را کناره نام به مکانی به حمله قصد ظاهرا. بودند جنگ به راجع صحبت گرم

 اما نداشت زیادی صدای. رفت ایخشکیده نِی ساقه روی آریس پای که گذشتندمی چادر کنار

 شانجای سر وحشت از گروه و شوند ساکت ایلحظه چادر داخل افراد که بود کافی همین

 را کار همین هم بقیه. خوابید زمین روی و داد قورت را دهانش آب آریس. بزند شانخشک

. بود آمده بیرون بانیدیده برای کسی چادر قسمت آن از گویا. شد شنیده هاییقدم صدای. کردند

 :گفت و برگشت داخل به سپس و ایستاد لحظاتی

 .نبود کسی-

 .شدند شانهاینقشه گرم دوباره و
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 وجود جاآن در زیادی هاینیزه که بود گرمی بیابان. دادند ادامه راه به و برخاستند جا از آرام گروه 

. باشد جنگ به مربوط زد حدس شودمی که داشت وجود هاییجمجمه هاسرنیزه روی بر. داشت

 :گفت و انداخت دست دور به نگاهی ناد. گذاشتندمی سر پشت را ترسناک هاینیزه این باید

 کنیم؟ چکار رو اونا. رسیممی مرز دم لشکریان به صبح-

 ادامه خود راه به حال هر به. گفتندمی هاآن به را حقیقت باید شاید. نداشت ایایده کسی

 نیزه با سرباز دو که گشودند چشم حالی در بعد ساعاتی و رفتند خواب به صبح نزدیک. دادند

 کرده خبر هم را هایشانفرمانده حتما. پریدند جا از وحشت با! بودند ایستاده سرشان باالی

 و زد هاآن به و کرد آماده سریع را تیغ دو آستریا. برسند راه از هاآن بود ممکن آن هر و بودند

 :گفت

 .کنیم فرار باشین زود-

 نگاه سر پشت به. دیدند را لشکریان دور از و کردند فرار جلو سمت به. بود گرم شدت به هوا

 به نگاهی فیبی! چگونه؟ اما نداشتند جنگ جز ایچاره. بودند سرشان پشت زیادی یعده. کردند

 هایزره با پوشسیاه سربازان. بود سرباز دورشان تا دور و بودند شده محاصره. انداخت اطراف

 و خنجر گرز، شمشیر، نیزه، کمان، و تیر. داشتند بودند دیده که سالحی نوع هر از که پوالدین

 باالی عجیبی پیکر غول هایکالغ. دانستندنمی را شاناسم که غریبی و عجیب هایسالح حتی

 ترعجیب همه از و باشند داشته سپاه این به ربطی زد حدس شدمی که کردندمی پرواز سرشان

 و بودند نفر هزار از بیش دشمن سپاه. داشتند قرار شانرویروبه که بود ایالجثهعظیم هایفیل

 سر پشت را این باید چگونه. بود ناکوحشت هم تصورش حتی! نفر دوازده تنها گروه افراد

 تنها! کند مرگ و خفگی احساس آدم شدمی باعث هم لشکر این به کردن نگاه گذاشتند؟می

 نفرشان بیست اقلحد آستریا کردندمی فرض اگر. بود کافی نفرشان دوازه برای هافیل این از یکی

 را نفر صد تیزش هایدندان با کَمی یا کند له را چندتاشان یکله آریس و دربیاورد پای از تیغ با را

 اصال کنند؟ چه را بقیه پس بکشند، را نفرشان پنجاه بقیه و فاینس و سلین حتی و کند پاره تیکه

 بکشند؟ را نفر ده فقط که دهندمی هاآن به را این فرصت

. رسیدمی هاآن گوش به ترسناکی ملودی مانند شانتنفس صدای که بود زیاد آنقدر شانتعداد

 :گفت آرام و داد قورت سخت بسیار را دهانش آب رئا

 ...!مذاکره مذاکره،-

 :گفت بلند صدای با و انداخت خود روبروی یفرمانده به نگاهی فیبی
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 قضیه مهمیه موضوع. کنیم عبور بدین هاجاز  که ماست یهمه نفع به. کنیم صحبت شما با باید-

 !دنیاست یهمه زندگی و مرگ

 نامهربانش یچهره از نقاب ابتدا شد،می دیده اشخشن بسیار یچهره دور از که فرمانده

 :گفت و زد زشتی لبخند. انداخت هاآن به نگاهی سپس و برداشت

 گردِ دوره هایکولی با که نیست ما شأن در اصال. کنیمنمی صحبت شما با هم کلمه یک حتی-

 !ستکافی شما برای من سرباز سه تنها! شویم کالمهم اجنبی

 یآماده اوشن و نیکس اهورا،. آمدند جلو اسب با هاآن و بروند جلو تا کرد اشاره سرباز سه به و

 :گفت و کشید بیرون را خنجرش فیبی. شدند نبرد

 .بایست عقب فعال نه، تو شاهزاده-

. بودند قََدری سربازان راستی به. پرداختند مبازه به نفر شش هر. رفت عقب و نزد حرفی اوشن

 خراش را اهورا پای ساق و فیبی بازوی! دادندنمی اهورا و نیکس و فیبی به تنفس فرصت حتی

 هاآن سر باالی کالغی. شدند کشته اهورا و نیکس فیبی، دست به سه هر نهایت در اما دادند

 که فرمانده. آورد در پای از تیر دو با را او فاینس که کند حمله فیبی به ستخوا و گرفت قرار

 طرف همه از شود، کم سپاهش از دیگر نفر یک حتی خواستنمی و بود کرده خطر احساس

 بودند زیاد آنقدر هاآن. بود عمرشان لحظات آورترینرعب و ترینترسناک قطعا  . داد حمله دستور

. بود برده باال بسیار را شانقلب تپش شانغرش صدای. لرزیدمی هم زمین شانحمله با حاال که

 بزرگ سنگ حاال همین کردندمی آرزو شاید! مرگ هم و نبرد هم بودند؛ آماده چیز همه برای هاآن

 ذاتا  . شوند خفه هاآن پاهای و دست زیر کهاین تا شود تمام چیز همه و کند برخورد زمین به

 به و شده نابود چیز همه ناگهان که بود هم احتمالش و بود شده سرخ سرخِ  ردیگ که هم آسمان

 .شدندمی نزدیک هاآن به شانناکوحشت فریادهای با. برسد پایان

 شانروی و سر از عرق و بود حبس سینه در هانفس. کردند آماده را شانسالح کدام هر گروه افراد

 دیگرش دست در و تبر دست یک در اهورا. برد باال را مندشقدرت شمشیر نیکس. چکیدمی

 .گرفت شمشیری

 چیزی نبرد از هم خیلی و بود ترسیده همه از بیشتر که ادن. کرد آماده را کمانش و تیرها فاینس

 از پر را دستانش رئا. کرد آماده چیز همه برای را خود و داشت کوچکی خنجر دانست،نمی

 که سلین. گرفت روبرویش را اشنیزه و خنجر فیبی. بود ردهک ایستاره هایحلقه و تیز هایسالح

 چندین آستریا. بیاورد دستش روی را اینقره هایاشعه درستی به کرد سعی داشت زیاد استرس
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 و ترسیده دانست،نمی رزم خیلی که ادن مانند هم آتنا. داشت انگشتانش الیالبه در آماده تیغ

 داشت احتیاج سنگینش هایمشت به تنها جنگ برای هک آریس و بود گرفته دست به چاقویی

 تبدیل مناسب فرصت در که بود منتظر و بود ایستاده استرس بدون کَمی تنها. کرد آماده را خود

 برای هم باز که شد شنیده فرمانده صدای. بود مانده قدم چند تنها. کند گیرغافل را هاآن و شده

 :زد فریاد بار سومین

 ...!حمـلــه-

 جنگ و کرد قطع تبر با را سایودایی یک سر فریاد با و کرد باز سپس بست را هایشچشم هوراا

 دور ترهاقوی. شدمی سخت هم کشیدن نفس کم کم و بود هاآن روی زیادی فشار. شد آغاز

 روی و سر به خون و شدمی تلنبار جنازه روی جنازه. جنگیدندمی و بودند زده حلقه ترهاضعیف

 :زد فریاد و کشت را سرباز دو شمشیر یک با نیکس! شدندنمی تمام اصال اما پاشیدمی هاآن

 .نمیشی گرگ چرا کنی؟می غلطی چه داری کمی-

 :گفت و کرد فوت بیرون به را نفسش و کرد پرتاب هوا به را سرباز یک کمی

 !شهنمی اما کنممی سعی دارم-

 :گفت و کرد فرو نفر یک گلوی در را خنجرش فیبی

 .کنی لمس رو گردنبندت باید احمق-

 با و کرد را کار همین بدهد، شکل تغییر تا کند لمس را گردنبند باید بود آورده یاد به تازه که کمی

 مکث لحظاتی برای هاآن. شد لشکریان تعجب باعث و داد شکل تغییر باال سمت به پرشی

 دور از که فرمانده. بکشد را هاآن و هکرد پرتاب را تیغ پانزده آستریا تا شد باعث این و کردند

 :زد فریاد بود، گرنظاره

 .کنید قطع رو گرگ اون سر هاعقلبی-

 را هاآن زیاد سرعت با کمی باراین. شد آغاز دوباره جنگ و کردند حمله کمی سمت به نفر چند

 زیاد واقعا هاآن نکشید طول خیلی این اما. بود کرده باز بقیه برای بیشتری فضای و کشتمی

 !نشدنی تمام و بودند

. بود ترسناک و کننده کر واقعا هاآن صدای. بودند شده رها گویا و بود شده بلند هم هافیل صدای

 باعث و بودند راه در سایوداها یتازه لشکریان انگار. کرد جلب را ادن نظر دست دور در چیزی

 :گفت زدهوحشت ادن. بودند شده خاکی و گرد ایجاد

 !میــان دارن... دا-
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 دوام کی تا جنگیدند؟می باید چقدر. شدند امید نا واقعا گروه افراد حرف، این شنیدن با

 هایتن و بود شده زخم از پر شانبدن. نبودند جنگ ایافسانه هایاسطوره که هاآن. آوردندمی

 .نداشت نایی دیگر شانخسته

 طرف به داشتند هم دیگر سرباز هزاران تازه. دبو آمده بند شاننفس و کردمی درد شانپاهای

 را تیر. رود فرو پایش ساق در تیری تا شد باعث آریس توسط کوتاهی مکث. آمدندمی هاآن

 ترسیده آنقدر آتنا. کشید فریاد و گرفت را توانش از کمی. زد فواره بیرون به خون و کشید بیرون

 که بود خاطر این به هم شاننشدن تسلیم هاآن. ریختمی اشک و آمدنمی باال نفسش که بود

. شد خواهند کشته جنگ این در که دانستندمی وگرنه بمیرند ذلت با و سرخورده خواستندنمی

 سعی. دانستندمی شده تمام را زمین و خود هاآن. بود شده تمام شانچشم پیش چیز همه

 :زد فریاد سایوداها از یکی ناگهان که بکشند ترعمیق را آخرشان هاینفس کردند

 ...هـــاآمازون-

 کمک برای هاآن! سایوها نه بودند هاآمازون هاآن پس گرفتند دوباره جانی! بودند شنیده درست

 شده امیدوار که هم گروه. کردند دشمن با جنگ به شروع کالمی و مکث بدون و بودند آمده

 شده پرتاب اهورا سمت به پشت از که اینیزه هاآمازون از یکی. دادند ادامه جنگیدن به بودند

 شمشیر با بود، شده هم زخمی که نیکس. گذشت او کنار از اسب با سرعت به و کرد مهار را بود

 بمبی یگلوله بود شده موفق باالخره سلین. آوردمی در پا از هم با را نفر دو تیزش و سنگین

 را زیادی بسیار یعده و کند پرتاب بازهاسر طرف به راآن و بسازد دستانش در را بزرگی اینقره

 مخفی که چاقویی آخر یلحظه در سلین و آمد او طرف به سربازی انفجار دود پس از. بکشد

 .کرد فرو سرباز قلب در و آورد بیرون بود کرده

 چه هر اما بود سایوها از بیشتر تعدادشان تقریبا هاآمازون. داشت ادامه چنانهم جنگ

 پای همان با آریس و بود کرده آغاز فرمانده با را نبردی اهورا. شدنمی کم هاآن دتعدا کشتندمی

 انگار. بود ایستاده جمعیت میان سرگردان آتنا. بود هافیل از یکی با رزم حال در اشزخمی

 کمک دلش در و بود مضطرب و ترسیده. کردمی ناامنی احساس و بود کرده گم را سفرانشهم

 بود؟ دیده را هاصحنه این کجا! بود آشنایی یهاصحنه چقدر کرد؛ نگاه رووبهر  به. خواستمی

 و سوخت چشمانش! آمد یادش و کرد فکر کمی. بود آشنا بود که چه هر! رویا یا خواب در شاید

. بود دیده دیده، از پنهان زن آن چشمان درون را صحنه این. نشنید را اطراف صداهای دیگر

. گرفت آرام زد،می لبخند او به که دید جمعیت میان را مادرش کهاین ضمح به اما کرد وحشت
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 آزار صداهای ناگهان و ریخت اشکی. ببیند را ارواح توانستنمی که او و بود مرده که مادرش اما

 تازه و کشید عمیقی نفس. گرفت را تنش تمام درد و بازگشتند گوشش به جمعیت یدهنده

! بود دیده زن آن چشمان در هم را لحظه این حتی. است رفته وفر  کمرش درون شمشیری فهمید

 در را آتنا و گذاشت زمین روی را شمشیرش. کشت را سرباز و دوید طرفش به او دیدن با نیکس

 را پدرش و بمیرد ترسیدمی. بود ترسیده او. ریختمی اشک و کشیدمی درد آتنا. گرفت آغوش

 :گفت بریده بریده. فشرد و گرفت را نیکس دست. نبیند هرگز دیگر

 .دارم دوستش که بگین پدرم به-

 :گفت و کشید عمیقی نفس. بترساند را آتنا کردن، گریه با خواستنمی. خورد را بغضش نیکس

 .میگی بهش خودت و میشی خوب تو-

 داشت اصال و بود دیده زن آن چشمان در را این او. میمیرد دانستمی. داد تکان را سرش آتنا

 را دیگریک و جنگیدندمی هم با همه. بود انگیزیغم هایلحظه چقدر. کردمی احساس ار  مرگ

 آغوش در را او نیکس. کرد نیکس به نگاهی! خداحافظی بدون. رفتمی داشت او و کشتندمی

 گریه بیشتر آتنا شد باعث و ریختمی اشک داشت نیکس. نکند گریه نتوانست دیگر و گرفت

 بیشتر نیکس. رفت دنیا از ٫٫دارم دوستت ٫٫ گفتنِ  با و گذاشت قلبش ویر  را نیکس دست. کند

 :گفت و بست را آتنا چشمان. بوسید را او و شد خم. کرد گریه

 !دارم دوستت منم-

 :داد ادامه و کرد پاک را هایشاشک سپس 

 .کنیممی افتخار تو به ما یهمه کنه،می افتخار تو به پدرت-

 خبر با آتنا مرگ از کسی. بازگشت جنگ میدان به خود و خواباند جمعیت زا دور کناری به را آتنا

 در دید، را او کهاین محض به و گشت فاینس دنبال نیکس. بودند جنگ مشغول هاآن و نبود

 .داد ادامه جنگ به حرفی گفتن بدون سپس. کرد گریه و گرفت آغوشش

 شود، کشته جنگ در اگر کرد فکر نیکس .داد ادامه نبرد به نیکس کار این از متعجب هم فاینس

 .باشد گرفته آغوش در را خواهرش بار آخرین برای حداقل

*** 

 میریام ملکه قصر آتالزد
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 قلبش انگار. افتاد زمین روی بود دستش در که سالحی و پیچید خشاترا قلب در عجیب دردی

 و ملکه. رفت ینوسسل یکتابخانه به سرعت به و شد نگران. نیست دیگر دخترش بود فهمیده

 :گفت و نکرد هم عذرخواهی اجازه،بی ورودِ  برای حتی او. بودند جاآن هم ملکه مادر میا، بانو

 هستن؟ کجا اونا بفهمی تونینمی افتاده؟ اتفاقی سلینوس-

 :گفت خشاترا به رو سپس و کرد نگاه ملکه به متعجب سلینوس

 .باشن نبرد حال در گروه زنیممی حدس که شده پا به غوغایی سایودا سرزمین در فرش، روی-

 :گفت و گذاشت قلبش روی را دستش خشاترا

 بجنگن؟ سرباز همهاین با توننمی چطور کمه تعدادشون اونا نبرد؟-

 :گفت لـب زیر و

 .بجنگه تونهنمی که آتنا-

 :گفت و فشرد و گذاشت او یشانه روی بر را دستش دید، را خشاترا نگرانی که ملکه

 .کننمی کمک دارن اونا حتما شده دیده هاآمازون از خطی فرش روی. نباش اننگر -

 همراه دخترش داد اجازه چرا اصال. بود آشوب هنوز درونش در اما شد آرام کمی ظاهرا خشاترا

 تا باید حاال اما بود کنارش دخترش حداقل شد،نمی چه شدمی نابود زمین چه برود؟ هاآن

 .کردمی تحمل را ورهشدل این گروه بازگشت

*** 

 نبرد میدان سایودا

 سمت را کوچکی خنجر اوشن. بود مانده باقی هاآن از کمی یعده اما داشت ادامه هنوز جنگ

 :زد فریاد و کرد پرتاب هاآن از یکی

 !باش مراقب رئا-

 از بعد اوشن. کشت را بود شده نزدیک او به که سربازی موقع به و کرد نگاه را سرش پشت رئا

 .داد ادامه نبرد به جلوتر کمی شد مطمئن رئا یافتن نجات از کهاین

 صدایش او کرد، صدا را فیبی چه هر اوشن. شدمی نزدیک فیبی به سر پشت از کسی هم جاآن

 تا و برگشت عقب به فیبی. کرد سپر را خود و دوید فیبی طرف به آخر یلحظه ناچار. شنیدنمی را

 را خنجرش فیبی زمانهم و کوبید اوشن سر به را سنگینی گرز سرباز بکشد، را سرباز خواست

 :گفت و کرد فرو سرباز یسینه درون

 ...!شاهزاده-
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 ضربه علت به هایشگوش. بیاورد باال بود نزدیک و کرد حس دهانش در را خون تلخ یمزه اوشن

 سوت هایشگوش و گرفت فرا را سرش تمام درد. شدمی تار داشت چشمانش و شنیدنمی چیزی

 او. شنیدنمی را خودش صدای هم خودش اما خواست کمک و داد تکان را سرش بار چند. کشید

 زمین روی و کرد صدا را مادرش و کرد بغض. کرد صدا را مادرش! بود دیده را لحظات این کابوس

 شاید کرد فکر و افتاد آتنا به چشمش. برد نبرد میدان از بیرون به و کرد بلند را او فیبی. افتاد

 داشت که خورد ادن به چشمش. بازگشت جنگ به و گذاشت آتنا کنار را او. باشد شده زخمی

 :زد فریاد وحشت با. آوردمی باال خون

 ...بیرون ببر رو بچه اون آریس-

 از ایلحظه بود، فاینس به حواسش مدت تمام و بود جنگ حال در نفر سه با زمانهم که نیکس

 خونین که دید را فاینس کرد نگاه سر پشت به وقتی اما کشت را نفر سه آن و رفت فاینس کنار

 زخمی فاینس کسی چه توسط زمان، چه و بود کرده غفلت لحظه یک چطور! افتاده زمین روی

 جسم کنار جنگ میدان از خارج و کرد بلند زمین روی از را او و دوید فاینس طرف به بود؟ شده

 فرو شکمش در خنجری. زدمی لبخند داشت، زیادی درد کهاین با سفاین. نشست آتنا جانِ بی

 بگیرد، را اشریزیخون جلوی دست با داشت سعی که حالی در و ریخت اشک نیکس. بود رفته

 :گفت

 سفرمون. میشه تموم داره جنگ ببین. کن تحمل یکم میشی خوب تو افتاد؟ اتفاق این چطور-

 .نمونده چیزی میشه تموم داره هم

 .گذاشت فاینس زخم روی و آورد در تنش از را لباسش یکسن

 :گفت و زد لبخندی دوباره کند، پنهان را دردش داشت سعی که فاینس

 احساس دشمن تا بزنه لبخند باید. کنه گریه درد موقع نباید واقعی جویجنگ یه گفتی خودت-

 .کنه شکست

 را خودش فاینس که بار هر کاش افتاد؛ شانخاطرات یاد. کرد گریه و گرفت آغوش در را او نیکس

 هایشاشک. دادمی نشان خواهرش به را محبتش بیشتر کاش. کردمی نوازش را او کردمی لوس

 :گفت و کرد پاک را

 همهاین. نرو پیشم از دیگه تو رفته هم آتنا ببین. نیست وقتش االن. نذار تنهام کنممی خواهش-

 و کن تحمل لطفا. کنم کاری تونمنمی و خالیه من دست حاال اما کشیدی زجر من برگشتن برای

 خواهش... نیستم قوی میدم نشون که قدراون من کن باور. کنم تحمل تونمنمی تو بدون من. نرو
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 بهت من هستی مندیقدرت دختر خیلی تو. نیست چیزی میشی خوب تو کن تحمل کنممی

 ...منی خواهر تو. دارم ایمان

 برادرش صورت. بود شده شدید بسیار دردش. شد محو لبخندش و یدکش عمیقی نفس فاینس

 :گفت و کشید آهی و کرد نوازش را

 ...دنیایی برادر بهترین و ترینقوی تو-

 فریادی نیکس. بست را چشمانش و نداد انجام بازدمی و گرفت دیگری عمیق دم و گفت را این

! دیگرش دست با را آتنا و گرفت دستش یک با را فاینس. کرد جلب خود به را همه توجه و کشید

 و گرفت آغوش در را دو هر. بودند رفته دیگر دو هر. بود فایدهبی اما کند بیدارشان کردمی سعی

 به که بود نمانده جنگی دیگر واقع در. نداشت را جنگ میدان به بازگشت توان دیگر. کرد گریه

 زدندمی هازنده به را خالص یضربه داشتند هاآمازون و بود شده نابود دشمن یهمه. برگردد آن

 که شدمی باورش کسی چه. شدند جمع هم دور سلین جز به گروه یهمه. نسازند دردسر که

 که نبود آتنایی حاال و بودند زخمی همه! باشند داده دست از را اوشن و ادن آتنا، فاینس،

 که بود بار اولین برای. بود کرده درک ار  موقعیت نیکس تنها و بودند زدهشوک. ببندند را شانزخم

 گریه برایشان و بود گرفته آغوش در را آتنا و فاینس او. دیدندمی را نیکس کردن گریه بلند بلند

 اطراف به نگاهی و کرد بغض. کرد نوازش را فاینس موهای و نشست هاآن سر باالی اهورا. کردمی

 .بود خون و ماتم جا همه. انداخت

 

 در. شدنمی شنیده شانرفته دست از یار چهار از صدایی جاهیچ و بود اجساد از پر جا همه

 از را شانعزیزان و بود شده ایجاد شانبدن و صورت و سر روی زخم همه این ممکن زمان کمترین

 آسمان سرخ یسایه و هالحظه بود انگیزغم چه. بودند کرده گم هم را سلین و بودند داده دست

 .بود کرده ترزدهماتم و انگیزترنفرت را چیز همه هم

 :گفت و کرد تاسف ابراز و کشید آهی. آمد جلو بود، خونین پایش تا سر که هیپولیتا

 !متاسفم واقعا-

 :گفت و برخاست جا از و خورد را بغضش فیبی

 .فرستاد رو شما هاآسمان خدای. مردیممی همه رسیدیننمی اگه شما، از ممنونیم-

 :گفت و کرد تشکری هم آستریا

 ...باشه شما نگهدار خدا-
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 دفاع بدون را شانسرزمین مدت این که همین. شدند دور جاآن از و کردند خداحافظی زود خیلی

 زیر غمگین و درمانده خسته، گروه. داشت زیادی ارزش کنند، کمک گروه به تا بودند کرده ترک

 نیکس. شدند غرق شاندوستان دادن دست از غم در بیشتر لحظه هر و نشستند زدهغم آسمان

 بود بداخالق هاآن با چقدر. بود سخت برایش باورش. کردمی نگاه آتنا به گاهی و فاینس به گاهی

 اما بود مهربان خواهرش با گاهی شاید. بود نداده را هایشانمحبت جواب درستی به وقتهیچ و

 دیر چقدر. دادمی آتنا هایعالقه ابراز به زیآمیمحبت پاسخ زودتر کاش. رنجاندمی خیلی را آتنا

 و آتنا کردنمی فکر گاههیچ و بود کرده آماده مرگ برای را خودش او. دارد دوستش که گفت او به

 احتمال که بود کرده بغـل این برای را فاینس آتنا، مرگِ  از بعد حتی. بدهد دست از را فاینس

 به چشمش مدت تمام او. باشد کرده احافظیخد خواهرش با شود کشته خودش اگر دادمی

 دهد، نجات را خواهرش و کند سپر را خودش کرد، حمله او به پشت از کسی اگر که بود فاینس

 گذاشت هم کنار را نفر چهار هر اهورا. گرفت او از را اشزندگی تمام غفلت ایثانیه تنها! نشد اما

 و خواند کاثاریست کتاب از را دعایی هاآن برای دلش در. گرفت سفیدی یپارچه با را هاآن روی و

. خورد تکان اوشن بینی و دهان روی کمی پارچه. کرد آمرزش و آرامش طلب هاآن برای خداوند از

 .کشیدمی نفس او گویا

 اوشن تنها گرفت هم را بقیه قلب ضربان. زدمی قلبش. کرد نزدیک اوشن قلب به را سرش اهورا

 :گفت و برداشت اوشن صورت روی از را پارچه. بود زنده

 !ستزنده اوشن-

 :گفت و داد تکان را سرش فیبی

 معلوم اصال. باشه شده ناشنوا یا نابینا ممکنه و بیهوشه هم حاال داد نجات رو من جون اون-

 .بمونه زنده که نیست

 :داد ادامه و کشید آهی سپس

 .هستم مصرفبی خودخواهِ  همون هنوز من اما شد قهرمان یه و کرد تغییر احمق اون-

 :گفت و گرفت اوشن از را نگاهش آستریا

 فداکاری و مبارزه همه از بیشتر سفر این تو که هستی کسایی از یکی تو. نیستی مصرفبی تو-

 .کردی

 :گفت و خورد را بغضش بگیرد، را اشگریه جلوی داشت سعی سختی به که فیبی
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 اوشن تا باشم خودم مراقب نتونستم من. ادن یا بدم تنجا رو آتنا نتونستم من. نکردم کاری من-

 ...نبودم جااون فاینس شدن زخمی موقع حتی من. نشه زخمی من جایبه

 :زد فریاد بغض و عصبانیت با نیکس

 مراقبت خواهرم از نتونستم من وقتی. نیستی بقیه از محافظت مسئول تو. فیبی نگو مزخرف-

 یا. کنهنمی مراقبت کسی از کسی جنگ تو بود جنگ یه این میره؟ انتظاری چه تو از کنم

 .نکنه فداکاری خواستمی هم اوشن. میشی کشته یا کشیمی

 روی دید، هوشبی را اوشن که هنگامی و دوید هاآن طرف به دور از سلین. نگفت چیزی فیبی

 :گفت و کرد نوازش را موهایش. نشست او کنار زمین

 خوابیده؟ چرا اون ی؟خوابید چرا. شو بلند شاهزاده-

 :گفت و داد تکان را سرش آستریا

 ...بستم پارچه با رو سرش من. بیاد هوش به بمونیم منتظر باید. شده زخمی-

 ندانستن به را خود و دادمی بروز خودش از عجیبی حرکات که حالی در. کرد نگاه بقیه به سلین

 :گفت زد،می

 جااین رو دشمن هایجنازه چرا... فاینس ادن، ان؟کج بقیه ببینم کجاست؟ آتنا بستی؟ تو چرا-

 پوشوندین؟ رو روشون چرا گذاشتین؟

 :گفت بلند صدای با و زد سلین به محکمی سیلی فیبی

 .دَن... مُر فهمی؟می مردن اونا بیای، خودت به بهتره-

 .شد میخکوب جایش سر زدهشوک فیبی

 زمین روی و کشید هینی. دید را فاینس زیبای یهچهر  و زد کنار را هاپارچه از یکی آرام و شد خم 

 به. دادمی خون و غم بوی جا همه زیرا شدمی خفه داشت. کرد نگاه اطرافش به و نشست

 :گفت کنانهقهق و شد جمع چشمانش در اشک و کرد نگاه سرش باالی رنگ سرخ آسمان

 هایگلوله تونستممی اگه یا کنم استفاده انگشتر این از تونستممی اگه. احمقم خیلی من-

 پدرش خواستمی آتنا. مردن من دوستای... مردن اونا. افتادنمی اتفاق این کنم، ایجاد بیشتری

ِ  تنگِ دل ادن. بشه جدا برادرش از خواستنمی فاینس. ببینه رو  شاهزاده. بود مریضش مادر

 و جنگیدن اونا. ردمنک کمکی من. نخوردم دردی هیچ به من. کنه افتخار بهش ملکه خواستمی

 ...مزنده هنوز من و مردن
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 سلین و گرفت آغوش در را سلین اهورا،. ریخت اشک و شکست بغضش سلین هایحرف با فیبی

 مقصر را خود. شکست را آن که داشت گلو در ماهه چند بغضی گویا. کرد گریه بیشتر

 حتی او. بود داده دست از ار  دوستانش حاال و کند استفاده انگشترش از نتوانسته که دانستمی

 !خیر یا ماند خواهد زنده اشزندگی عشق تنها و اولین داندنمی

*** 

ِ  در هم. زدنمی حرفی کسی. وزیدمی خنکی نسبتا نسیم و بود شب  رفتن دست از غم

 واقعی معنای به را خود. بودند اوشن شدن بیدار انتظار در هم و بردندمی سر به شاندوستان

 از نیکس و فیبی گفت شودمی. نداشتند راه یادامه به امیدی. دانستندمی جنگ این یبازنده

 فیبی. کنند زنده دیگران درون را انگیزه تا آمدند خود به زود خیلی اما بودند ناراحت بیشتر همه

. است شده پیر سالی چند ساعت، چند همین در او کرد احساس و انداخت نیکس به نگاهی

 روی را سرش داشت، شدیدی درد که آریس. بود شده خیره او به و نشسته اوشن سر باالی سلین

 زدن حرف از دست وقتهیچ که کَمی. کردمی ناله مدام و بود کشیده دراز و گذاشته آستریا پای

 در و نشسته هم کنار نیز رئا و اهورا. بود شده خیره هاجنازه به غمگین و بود ساکت داشتبرنمی

 متوجه را همه تا کرد صاف را گلویش و کشید عمیقی نفس فیبی. بودند رفته روف فکر به سکوت

 :گفت و کشید ترعمیق باراین دیگری نفس فیبی. کردند نگاه او به تفاوتبی همه. کند خودش

 کار باید ببینین. جااین بیاد سرباز بازم ممکنه. بریم جااین از باید. بیاین خودتون به باید هابچه-

 .بریم جااین از تا بشین بلند باید. میشه فایدهبی موندوستان مرگ وگرنه کنیم ومتم رو

 :گفت و نداد سقوط یاجازه بچکد، چشمانش از خواستمی که اشکی به نیکس

 نباید واقعی جویجنگ یه گفت خودم به رو خودم حرف آخر یلحظه فاینس. میگه درست اون-

 نباید شدیم پیروز ما. کنه شکست احساس دشمن تا نهبز  لبخند باید. کنه گریه درد موقع

 بدونیم بازنده رو خودمون

 .درسته: اهورا

 .کنیم حرکت باید میشه دیر داره. نزدیکه سرخ سنگ. بدیم نجات رو مردم باید: آستریا

 :گفت و نشست زمین روی سختی به داشت، زیادی درد که آریس

 .دارم درد خیلی من اما-

 .برسیم طبیب یه به شاید. کنممی کولت من: کَمی

 ...ستمتروکه پارژن اما: آریس
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ِ  شاید: فیبی  .کنهمی کولت که گفت کمی نیار بهونه. بدونه طبابت پارژن پیر

 :گفت تعجب با سلین

 ...نشده بیدار هنوز که اون چی؟ شاهزاده پس-

 :گفت و کشید پوفی فیبی

 .کن بیدارش پس نشده؟ بیدار-

 :گفت و زد ضربه اوشن صورت به چندبار سلین

 .برن خوانمی اونا شو بلند-

 :گفت و انداخت اجساد به نگاهی فیبی

 کنیم؟ شوندفن جااین-

 :گفت و نداد اجازه نیکس

 .کنیممی شوندفن مرز از بعد. عوضیا این پیش شهنمی دفن جااین خواهرم نه-

 کنه؟ حمل رو اونا قراره کی و: فیبی

 :گفت و داد اشاره سمتی به اهورا

 .دارن ارابه اونا-

 هاارابه در را هازخمی و اجساد. آوردند هاآن برای را ارابه دو و رفتند هاارابه طرف به کمی و اهورا

 خواندن با و کردند دفن را هاآن و کردند عبور مرز از تا گذشت روزی چند. افتادند راه و گذاشتند

 برای آبی و شدمی پیدا سختی به غذا. کردند عدیب دنیای راهی را هاآن مقدس، کتاب از دعایی

 متروکه اما زیبا بسیار شهری به باالخره تا دادند ادامه راه به ناتوان و خسته. نبود خوردن

 فرو رودخانه در را خود پاهای و گذاشتند قدم هاچمن روی. بود خنک بسیار جاآن هوای. رسیدند

 .بردند

 روز چند این خستگی از درختان سایه زیر و بوییدند را زیبا هایگل و خوردند درختان هایمیوه از 

 .رفتند خواب به

*** 

 نفس سختی به. بود تاریک جا همه. شد بیدار کنانسرفه پرندگان آواز صدای شنیدن با

 رسیده پایان به دنیا یا بود مرده بود؟ تاریک جا همه چرا. کردمی درد شدت به سرش. کشیدمی

 روی را دستانش. کردمی گمان اینگونه! دهند نجات را زمین بودند نتوانسته هاآن حتما آری بود؟
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 و داد تکان طرفین به را سرش بار چند. بود نشسته خیس و خنک هایچمن روی. کشید زمین

 :زد فریاد مطلق تاریکی از کالفه و کرد بسته و باز را هایشچشم

 .کنه کمک من به یکی. ..کنین کمک تاریکه؟ جااین چرا تاریکه؟ چرا-

 :گفت و گرفت را اوشن دست نیکس

 ...شبه چون تاریکه. نزن داد هیس-

 نیست؟ نوری هیچ یعنی-

 ...هست که نور خب چرا-

 بینی؟می رو من تو-

 کورم؟ مگه بینم،می که معلومه-

 !بینمنمی رو تو من اما-

 وقتی و داد تکان اوشن رتصو جلوی را دستش آستریا. نشستند اوشن کنار و شدند بیدار بقیه

 :گفت آرام ندید را العملشعکس

 شده؟ نابینا شاهزاده-

 :گفت و شنید را او حرف اوشن

 .تاریکه جااین فقط. نیستم کور من نداره، امکان نه زد؟ حرف کی بود؟ کی-

 و گرگ هوا. دیدنمی را جاهیچ هم و داشت درد هم کرد؛می تابیبی. بود سخت اوشن کردن آرام

 .رفتندمی جلو اینقشه داشتن و راه از اطالع بدون. کرد طلوع کم کم خورشید و شد میش

 شانراهنمایی که نبود شهر این در هم نفر یک حتی. نبود پیرمرد از خبری و گذشت روزی چند

 ایقهوه برج به. نبود جاآن کسی و بودند سوخته هاخانه اما بود فراوانی و نعمت جا همه. کند

 باز آسانی به را در. داشت کوچکی آهنین درب. بود دیده آسیب کمی که رسیدند لندیب رنگ

 خشتی و باریک یپله راه از همه از جلوتر و کشید شمشیر نیکس. شدند وارد احتیاط با و کردند

 .رفت باال برج

 و کردمی نفوذ داخل به برج کوچک هایپنجره از خورشید نور. رسیدنمی گوش به صدایی هیچ 

 برج باالی در اتاقکی به زیادی هایپله کردن طی از بعد. داشت زیبایی کمانیِ رنگین بازتاب

ِ  گویا. بود شده مشخص حاال رفتند، باال برج از اختیاربی و هدفبی چرا کهاین. رسیدند  پارژن پیر

 .بود جاآن
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 از کند، نگاه سرش پشت به کهاین بدون. خوردمی چیزی و بود نشسته فرشی روی بر اتاقک در

 :گفت و شد مطلع حضورشان

 ...فرزندانم آمدید خوش-

 او که بود گفته سلینوس. بود سفید کامال چشمانش. رفت هاآن طرف به و برخاست جا از

 :گفت و رفت جلو فیبی. نابیناست

 ...گـمی هما دنبال. اومدیم آتالزد از-

 :گفت و برد باال را دستش. کرد قطع را فیبی حرف پیرمرد

 .کنین استراحت بیاین. بخورین هامیوه این از بیاین فرزندم، دونممی دونممی-

 و شیرین. خوردند ظرف داخل عجیب و رنگ بنفش کوچکِ  یمیوه از و نشستند فرش روی هاآن

 .بود مزهخوش

 :گفت و نشست هاآن کنار پیرمرد

 من به وقتی اونا. نکردن رحم کسچهی به و زدن آتیش رو جاهمه. کردن نابود رو جااین اونا-

 یا رو مردم بقیه. بمیره تا کنین رهاش پس بمیره قراره خودش پیرمرد این گفتن تمسخر با رسیدن

 سرزمین یه جااین. کنن فرار دیگه هایسرزمین به تونستن هم کمی یعده. کردن اسیر یا کشتن

 .بود زیباتر و ادترآب هم آتالزد از حتی آبادیش زمان در وگرنه شده متروکه

 :گفت و خورد میوه از کمی آستریا

 افتاد؟ کی اتفاق این-

 .بمیرم زودی به قراره کردن فکر اونا و داشتم سال صد من زمان اون پیش؛ سال پنج و بیست-

 بهتون کسی یعنی میارین کجا از رو هامیوه این تنهایین؟ شما که ساله پنج و بیست: اهورا

 رسونه؟می

 :گفت و کشید اهورا بینی و پیشانی به دستی و زد مهربانی خندلب پیرمرد

 ...فرزندم رسونهمی خداوند-

 کنیم؟ پیدا کجا رو هما حاال: فیبی

 رنگ صورتی هایبرگ با درختانی گاه هر برین جنوب به. هستین پارژن غرب در شما اکنون-

 و کنین رفتار مالیمت با. دکر  خواهید پیدا رو هما. برین شرق به و بدین مسیر تغییر دیدین،

 موفق اگه. بدین نارنگی و سیب اون به. هست زیادی یمیوه درختان جاهمون. باشین صبور

ِ  به رو خودتون ساحل، از و برین جنوب به هستین که جاییهمون از شدین  از و برسونین آرام بندر
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 برین دیگه حاال. کنه حفظ رو شما خداوند. برگردین آتالزد به دریایی طوالنی اما امن راه از جااون

 .شده دیر خیلی

 :گفت پیرمرد که کنند ترک را جاآن تا برخاستند جا از و کردند خداحافظی و تشکر هاآن

 نابینایی؟ هم شما شاهزاده-

 بینا را شما اما نابیناست او" آوردند یاد به را سلینوس یجمله و کردند نگاه هم به متعجب همه

 :گفت بریده بریده یاآستر " کرد خواهد

 !نابیناست؟ و ماست با شاهزاده فهمیدین کجا... کـ از شما ببخشید... بـ-

 :گفت و خندید پیرمرد

 کنه؟می درد چشمات خوبه؟ حالت شاهزاده گفت دختری که شنیدم. دارم تیزی هایگوش من-

 ...بخور رو نان تکه این و بیا فرزندم. نابیناست اون که فهمیدم هم برداشتنش قدم صدای از

 به و گذاشت دهان به را زده کپک نان اوشن. داد اوشن به و گرفت او از را نان و رفت جلو سلین

 و کرد ناله و زد فریاد. چکید آن از خون مقداری و سوخت شدت به چشمانش آن، خوردن محض

 شده بینا او بود؟ ممکن چطور! بود شده گرد تعجب از همه چشمان. شد بینا چشمانش سپس

 .بود

 :پرسید کنجکاوی و لکنت با هم باز آستریا

 !بشین؟ بینا و کنین پیدا شفا تا نخوردین ازش خودتون چطور خب چطور؟... چـ... اما-

 :گفت و زد لبخندی پیرمرد

 دلم. دیدم رو دنیا سال یک و صد من. بودم جوون یه منتظر و داشتم نان تکه یه فقط-

 ...!روز چند برای شده حتی بشه بینا جوون آدم یک خواستمی

 شدین؟ نابینا چطور شما: آستریا

 .شدم نابینا تدریج به زیاد گریستن و غصه خاطربه دخترم،-

 فکر او. کرد تشکر گریه با و بوسـید را او دست. رفت پیرمرد طرف به و زد ذوقی از پر لبخند اوشن

 مجددا   هاآن. دیدمی را چیز همه داشت هم باز حاال اما دید نخواهد را دنیا وقتهیچ دیگر کردمی

 .رفتند بود گفته پیرمرد که راهی به و شدند خارج برج از و کرده خداحافظی

 

 !نهایت؟: پایانی و پنجم فصل



                 
 

 

 Fatemeh.M| !دوباره مرگ: بقا رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

248 

 

 گذشته روزها. آمدمی مطبوعی بوی و وزیدمی خنکی هوای. گذاشتند سبز سر ایجاده در قدم

 از قسمتی حتی. شدمی دیده رنگ سرخ چیز همه که بود شده سرخ قدری به آسمان حاال و بود

 .بود شده نمایان آسمان در هم سنگ

 با. بود برانگیخته دنیا مردم تمام و گروه وجود در را وحشت این و بود نزدیک بسیار سنگ گویی

 به کم کم. کردندمی رفع را شانتشنگی رودها و هاچشمه آب با و سیر را خود درختان هایمیوه

 به گمان این گاهی حتی. بود بریده را شانامان استرس و شورهدل. شدندمی یکنزد مقصد

 دور از! بود ناکوحشت این و باشد نداشته وجود همایی اصال نکند که آمدمی شانسراغ

 کم بارشان از اما ریختمی شانهایبرگ مدام که دیدند رنگ صورتی هایبرگ با درختانی

 عبور درختان از. باریدمی درختان آن از رنگ صورتی برف انگار بود ییرویا و زیبا بسیار. شدنمی

 :گفت و گذاشت کولش روی را پشتی کوله سلین. رفتند شرق به و کردند

 شکلیه؟ چه اون نظرتون به-

 :گفت و کرد لگد زمین روی از را درختی یساقه فیبی

 هما؟-

 :گفت و کرد لگد دوباره را چوب همان اهورا

 .خونهمی آواز که زیبا رنگ آبی یپرنده یه-

 را وجودش لحظه چند درد احساس شد باعث و زد کنار اشزخمی پای با را ساقه همان هم آریس

 :داد جواب و گفت آخی. بگیرد

 .رنگه ایقهوه کوچیک مرغ یه من نظر به-

 ...زیبا و پیکره غول اون شنیدم؛ شدرباره میا مادربزرگ از بار یه من: اوشن

 حدس که رسیدند زیبایی باغ به باالخره و گذشت روزی چند هم باز. دادند ادامه خود هرا به

 هایگل و انار و انگور نارنگی، پرتقال، سیب، هایمیوه با بار پر باغی. باشد مقصد زدندمی

 کَمی. جوشیدمی زمین زیر از زاللی آب باغ از قسمتی در. زیبا آبِ  پر هایحوض و رنگارنگ

 گویی. زدمی شدت به شانقلب. بود گوارا نوشید آن از بود خنک. زد آب هب را دستش

 نفس. پیچیدمی فضا در شانعمیق هاینفس صدای. کنند مالقات را پادشاه یک خواستندمی

 مقداری و نهادند قدم خیس هایچمن روی. شود کم شاناضطراب از بلکه کشیدندمی عمیق

 پسِ  از. افزودمی شاندلهره به جاآن سکوت. رفتند جلو و چیدند درختان از نارنگی و سیب

 ایپرنده که شدند روبرو عظیمی پوالدین قفس با نهایت در و کردند عبور درختان از انبوهی
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 ایقهوه و بزرگ و پهن هایشبال! داشت عجیبی ظاهر. بود رفته خواب به آن در پیکرغول و خشن

 .داشت رنگی کِرِم محکم ظاهر به و زرگب منقار و بود عبوس صورتش. بودند رنگ

. رفت عقب و گذاشت قفس داخل را سیب. رفت جلو آرام و گرفت آریس از سبزی سیب آستریا

 .کرد بیدار را هما و زد قفس به آرام ایضربه شمشیرش با نیکس

 نگاه شانتکتک به دقت با و گشود آرامی به را رنگش ایقهوه درشتِ  چشمان. رفتند عقب همه

 سپس. شد خیره رنگ سرخ آسمان به لحظاتی و کرد بلند را سرش. زدند لبخند او به همه. کرد

 برایش را دیگر هاینارنگی و هاسیب و رفت جلو آریس. خورد آرامی به را سیب و آمد جلو

 از مهربانی اما بود عبوس هنوز اشچهره. جوید آرام آرام و حوصله با را هامیوه تمام هما. گذاشت

 در موقع به انگار. رفت عقب و کرد باز را در و شکست را در قفل تبر با اهورا. باریدمی مانشچش

 خارج قفس از سریع هما. افتاد اتفاق ایلرزهزمین و شد نزدیک بسیار سنگ زیرا بود؛ کرده باز را

 و شد پا به خاکی و گرد هما زدن بال با. آمد در پرواز به و کرد باز را مندشقدرت هایبال و شد

 و شدند شاد همه و آمد در پرواز به هما. بود شدن دور حال در سنگ گویا و شد متوقف زلزله

. کرد خیس را شانهایگونه و شد جمع شانچشمان در شوق اشک. گرفتند آغوش در را دیگریک

 .بودند برداشته شاندوش از را بار این حاال و بود هاآن دوش روی سرخ سنگ انگار

 

 میریام ملکه قصر زدآتال

 بود؟ چی زلزله این افتاد؟ اتفاقی چه سلینوس-

 آخر یلحظه سنگ و اومده در پرواز به بینممی رو هما فرش روی. شدند موفق اونا من یملکه-

 .دادن انجام رو کار موقع به درست! داده مسیر تغییر

 به همه و کرد درز بیرون به خبر. گرفت آغوش در را دخترش و مادر و کرد خوشحالی ابراز ملکه

 .پرداختند شادی

 

 پارژن

 نحس سنگ و بود رسیده پایان به هاسختی یهمه دیگر. بودند راضی کارشان از و زدندمی لبخند

 را زیبا یلحظه این تا بودند داده دست از چقدر و بودند کشیده سختی چقدر. شدمی دور داشت

 که شد دیده تیری دور از که بود نگرفته فاصله هاآن از خیلی هما هنوز. ببرند لذت و کنند تماشا

 :زد فریاد و دید را تیر فیبی. رفتمی طرفش به
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 نه... تیر با فاینس اومده؟ کجا از تیر اون نه وای بینین؟می دارین هم شما چیه؟ اون چی؟-

 کنه؟ کار کمان با تونهمی کی. کنه کاری یه یکی. نیست که فاینس

 پرتاب تیر طرف به خنجری نیز فیبی! نشد اما کند مهار را مهاجم تیر آن تیر، اب کرد سعی اوشن

 زخمی سرباز یک. کردند نگاه اطراف به. نخورد تیر به و کرد عبور کنارش از کمی اختالف با که کرد

 و بود شده خیره تیر به زشتش یچهره با و بود کرده شانتعقیب را راه همه این او. بود سایودایی

 به داشت را چیز همه و خودش ندانسته! بود احمق چقدر. بود کرده پرتاب را تیر او! خندیدمی

 شدند خیره تیر به همه. کشت را او و کرد پرتاب سرباز سمت به تبری اهورا. بردمی نابودی سمت

 کمی یفاصله. نکند برخورد هما به تیر که کردندمی خواهش خداوند از و کردندمی دعا دل در و

. بستند را هایشانچشم و گرفتند محکم را دیگریک هایدست. نبود شاندل در دل و بود مانده

 دیگر هما زدن بال انگیز دل صدای وقتی. درآورد پای از را هما و کرد اصابت هما شکم به تیر

 را شانزندگی یصحنه انگیزترین غم. کردند رها را هم دست و گشودند چشم هاآن نشد، شنیده

 بود افتاده زمین روی هاآن جلوی خونین هما! شاندوستان دادن دست از انگیزترغم حتی. دنددی

 سنگ. کردند نگاه آسمان به سپس دیگریک به ابتدا. بود شده سرازیر چشمش از اشکی و

 فشار هم روی را هایشپلک ناامید و کرد نگاه درخشانش رنگ آبی انگشتر به سلین. بود برگشته

 .گرفت را اوشن دست سپس. ریخت اشک و داد

 غرش صدای. رسید شانمشام به خاک بوی. بود آمده در سرخ ترسناک و زشت رنگ به جا همه

 زیر از آتشی. شد شکافته زمین و پیوست وقوع به شدیدی یلرزهزمین و شد شنیده ترسناکی

 :گفت و شد خیره سلین زیبای چشمان در اوشن. آمد رویْ  به زمین

 ...سلین رمدا دوستت-

 :داد جواب و زد لبخندی سلین

 ...دا دوستت منم-

 آخرین و ندیدند را دیگرهم دیگر هاآن. شد وارون و زیر چیز همه و ماند تمام نا سلین حرف

 نهایت در و شد بلند زمین سراسر در فریاد و جیغ صدای. بود سلین و اوشن نگاه برخورد ها،نگاه

 گویا! لحظه چند در فقط. شد نابود و نیست بود، چه هر .کرد برخورد زمین به محکم سنگ

 کرده بزرگی اشتباه چه. کرد تبدیل شن ریزِ  هایتکه به راآن و کرد عبور زمین وسط از سنگ

 گذاشته زنده را سرباز آن کسی چه. نکنند اشتباهی بود کرده تاکید همین برای سلینوس. بودند
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 مقصر کسی اصال بوده؟ مقصر کسی چه که بود مه مهم حاال مگر بود؟ مقصر کسی چه بود؟

 بود؟ شده نوشته گونههمین ابتدا از زمین اصلی سرنوشت یا بوده

 تنفسی صدای نه. نبوده چیزی هم اول از انگار که طوری به. گرفت فرا سکوت و تاریکی را جا همه

! آوررعب و ناکتوحش و ترسناک! هیچ و تاریکی و خالء تنها. نماند باقی چیز هیچ نوری، نه و

ِ  کورسوی تنها مطلق تاریکی در! خفگی و نابودی و نیستی  که شدمی دیده رنگی آبی ضعیفِ  نور

 !بود معلق فضا در

*** 

َماوَاتِ  َخلَقَ  ال ذِي الل هُ  رَب كُمُ  إِن    الن هَارَ  الل يْلَ  يُغِْشي الَْعرْشِ  َعلَى اْستَوَى ثُم   أَي ام   ِست ةِ  فِي وَاْْلَرَْض  الس 

مَْس  حَثِيث ا يَطْلُبُهُ  ُّجُومَ  وَالْقََمرَ  وَالش  ِ  مَُسخ رَات   وَالن  الَْعالَمِينَ  رَبُّ  الل هُ  تَبَارَكَ  وَاْْلَمْرُ  الَْخلْقُ  لَهُ  أاَلَ  بِأَمْرِه

 بر سپس آفريد روز شش در را زمين و آسمانها كه است خدايى آن شما پروردگار حقيقت در

[ نيز] و پوشاند مى طلبد مى را آن شتابان كه شب به را روز يافت استيال[ جهاندارى] عرش

 امر و خلق[ عالم] كه باش آگاه[ آورد پديد] اند شده رام او فرمان به كه را ستارگان و ماه و خورشيد

 .*جهانيان پروردگار است خدايى فرخنده اوست آن از

 54 آیه اعراف سوره*

 زمین عمر مدت باراین. نهاد آن روی بر را حوا و آدم و آفرید را ینزم خداوند بعد؛ سال هزاران

 .کردند پیشرفت و زیستند زمین روی بر بیشتری زمان مدت هاانسان. بود بیشتر

 تغییر را زمین حرکت مسیر شانعجیب هایآزمایش با و رساندند پایان به را منابع تا قدرآن

 خورشید نام به کند برخورد داغ و ترترسناک چیزی با ما یدِ جد زمینِ  است قرار هم باز حاال. دادند

 اما. دهند تغییر را زمین شوم سرنوشت و بروند آن دنبال به سربازانی که نیست ایافسانه دیگر و

ِ  بر چه  !بخوانید بقا هایداستان دوم سری در آمد؟ خواهد زمین سر

 

 پایان

15/6/98 

 

 

 

 



                 
 

 

 Fatemeh.M| !دوباره مرگ: بقا رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

252 

 

 یک رمان مرجع رمان

ل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که رمان ها و شعر درصورتی که مای

هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و 

 با ما تماس بگیرید.

 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 رمان تنهایی شب رمان گناهی
 رمان زندگی با چشمان بسته

https://forum.1roman.ir/threads/21571/unread
https://forum.1roman.ir/threads/21571/unread
https://forum.1roman.ir/threads/47338/unread
https://forum.1roman.ir/threads/74782/unread

