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  سپید اژدهای نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ج.مهدی

 
 
 
 

 :مقدمه
 .حریر نرمی به و گل بوی از عسل، شیرینی طعم از نور، جنس از عدالتی عدالت،
 کشید؛ خواهد نوایانبی سر بر نوازش دست هم باز عدالت. شد خواهد فراگیر عدالت آری،! عدالت؟
 .تابید خواهد هاسرزمین بر عدالت نور. است ظالمین برای زهری و مظلومین زخم مرهم که عدالتی
 اسطوره آن و کند ترنورانی و نورانی را آن ایاسطوره که کرد خواهد نورافشانی زمانی درست عدالت
 ...جز نیست کسی
*** 

 ناشناس
 سربازهای داشت امکان هرلحظه و بود کم زمانم. کردم باز رو چالسیاه در و کردم بیهوش رو سربازها

 .برسن سر دیگه
 موردنظرم شخص به باالخره کردم، رد رو محوطه چند که این از بعد و اومدم پایین سنگی هایپله از

 .کردم باز بود شده طلسم که رو در قفل و خوندم وردی. رسیدم
 جاهمه بادقت. بکشم توهم رو مچهره که شد باعث چالسیاه بد بوی. بود خوفناک و سیاه محوطه یه
 من به توجهش تا کردم ایسرفه. بود پایین سرش که خورد زن یه به چشمم آخر در و کردم برانداز رو

 کج رو لبم. انداخت پایین رو سرش کرد، نگاه من به که وقتی و آورد باال کمی رو سرش. بشه جلب
 .کرد باز دهن زن اون بزنم، حرفی خواستم تا و کردم

 خوای؟می چی -
 :گفتم مالیمی لحن با و برداشتم جلو به قدمی

 .نپرس پس اومدم، چی برای دونیمی خودت -
 :داد جواب محکم
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 .چیه جوابم دونیمی خودتم -
 .کشیدم سفیدم و بلند ریش به دستی

 نمیشی؟ حرفام متوجه چرا کنی، قبول باید دخترم -
 :گفت بیاره باال رو سرش اینکه بدون

 ...بذار تنهام لطفاً! نه یعنی نه -
 که کنم پیدا چیزی تا کردم طی رو چالسیاه عرض و طول زنانقدم و فرستادم بیرون صداداری نفس

 .بشه متقاعد
 به که طورهمین و دادم تکیه نمناک و سیاه دیوار به. کردم باز دقایقی از بعد و بستم آروم رو چشمام

 :گفتم لجباز زن این به خطاب زد، که حرفی به توجهبی کردم،می نگاه چالسیاه سویکم نور
 بفهمه بتونه که شده عاقل ایاندازه به بشه، بزرگ تا کنیم صبر تونیمنمی برگرده، وقتشه دیگه -

 !افتاده خطری چه تو واقعیش دنیای
 خون و بودن بسته پاش و دست به قطوری زنجیرهای. دادم تکون تأسف از سری و کردم بهش نگاهی

 شده سیاه اینجا، کثیفی و چرک از سفیدش پوست و بود شده پاره و تکه هاشلباس. کردمی چکه آروم
 که شدمی باعث و بود شده پخش صورتش روی بود، شده آغشته خون با که طالییش موهای. بود

 :گفت ایگرفته صدای با. نباشه دیدن قابل صورتش
 !لطفاً بفهم س،بچه هنوز اون. برگرده االن نباید نه، -

 گرفتار ایمخمصه چه تو واقعاً که فهمهنمی  اصالً زد، رو خودش حرف باز. کشیدم صداداری پوف
. بشم پشیمون خاطرشبه بعداً که نزنم حرفی و ندم دست از رو کنترلم تا کشیدم عمیقی نفس. شدیم

 که طورهمین و وایسادم جلوش. رفتم سمتشبه و کشیدم کنار چشمام جلوی از رو سفیدم موهای
 :گفتم بودم، خیره بهش

 فرار اهریمن. بودن کرده بینیپیش رو لحظه این پیشگوها زنی؟می رو خودت حرف شهمه چرا -
 هم هاگرگینه! کنهمی جمع رو ارتشش داره هم فطرتپست زاگیت اون کجاست؛ نیست معلوم و کرده

 بیفته؟ اونا دست به( خیالی دنیای) تراگوس کل که خوادنمی دلت. هستن متحد باهاشون که
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 بهم نگاهی که این بدون. کرد تر زبونش با رو اشخوردهترک هایـب*لـ و داد خودش به تکونی
 :غرید من به رو باریدمی ازش خشم که لحنی با بندازه،

. دیده رو شبچه باریه فقط که مادرم یه من کن، درکم لطفاً. میشه شروع تازه مشکالت بیاد اون اگه -
 بین از یادگارم تنها نذار پس هست؛ آرتور از یادگار تنها اون ندیدمش، که سالهپونزده به نزدیک االن
 .بره

 هقاش،هق صدای دقایقی از بعد. افتادمی چالسیاه زمین روی که نموند پنهون نظرم از هاشاشک
 زیادی هایعذاب که فداکار مادر این خاطربه و انداختم پایین رو سرم. برد بین از رو چالسیاه سکوت
 .کشیدم سوزیدل سر از آهی کشیده،

 اگه. کنیمی رو فکرش که چیزیه اون از ترقوی اون! کن نگاه دیگه دید یه از ولی کنم؛می درکت -
 بار به فاجعه جز چیزی بیفته، اتفاق اون اگه و میدن نشون واکنش هاشقدرت نیارمش، زودتر من

 .کن دقت خوب حرفام به پس نمیاره؛
 که صدای با و شکست رو سکوت دقایقی از بعد. شد حاکم ما بین سکوتی و شد قطع اشگریه صدای
 :گفت شد،می حس توش لرزش

 .بیاریش تونیمی موقعاون بشه، سالشهجده کن صبر ولی خب؛ خیله -
 صدای ناگهان که زدم کوچیکی لبخند. شدم خوشحال کردم، متقاعد رو زن این اینکه خاطربه دلم در

 .انداختم نگاهی چالسیاه ورودی به و رفت بین از لبخندم. اومد سربازها دادوبیداد
 :گفتم شدم، می پدیدنا داشتم که وقتی و برداشتم ازش چشم

 خالص اینجا از زودی به کن، تحمل کمی. گرفتی درستی تصمیم بدون خوبه، هم همین باشه -
 .میشی
 .شدم ناپدید و نشدم جوابش منتظر دیگه

 .برگردی که وقتشه دیگه آدرین، باش منتظرم
*** 
 آدرین
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 منتظر هرلحظه و اومد بند نفسم دوییدم، رو هاخیابون و کوچه بس از بودم، افتاده گیر بدی مخمصه تو
 چه من با جیمز آقای سگ آخه که کنممی فکر این به. ببره خودش با رو من تا بودم عزرائیل رسیدن
 روزگارم از دمار حاال تا موقع اون از دادم؟ گوشت کالباس بهش که کردم اشتباه آیا داره؟ مشکلی
 ...کنمنمی فراموش که درآورده

. دید رو من اتفاقی طوربه. دیدم رو جیمز آقای سگ که بزنم قدمی تا پارک برم کرد ـوس*هــ دلم
 ناگهان که بود ترس فقط لحظه اون حسم تنها. شد ورحمله سمتمبه سرعتش آخرین با و کرد پارسی

 .کنم فرار که شد داده فرمان مغزم به
 رد رو خیابون چندتا. نیاره سرم بالیی سگ این تا دوییدم توانم آخرین با تونستممی تا و کردم گردعقب
 عمیق رو نفسم شد،می پایین و باال مسینه. کنم تازه نفسی تا دادم لم درخت یه کنار زنان نفس و کردم
 .فرستادممی داخل و بیرون

 بلند جام از. فرستادم آویزونه دهن بزاق همیشه که ایقهوه پاکوتاه سگ اون برای لعنتی یه دلم در
 ناسزایی حرفای و زدممی تنه بهشون که کسایی به توجهبی. دادم بدنم به قوسی و کش و شدم
 شده ــمرنگ*کـ برام استرس و ترس دیگه. کردم حرکت ویال سمتبه بلندی هایقدم با شنیدم،می
 .بدم ادامه راهم به آهسته و شمرده هایقدم با که شد باعث و بود
. شنیدم انگیزینفرت صدای دادم،می ادامه راهم به لب بر لبخندی و خاصی آرامش با که حالی در

 به خدا یا کنم؟ چیکار حاال شد، شروع بدبختی. شد من مهمون ترس و شد خشک ـبام*لـ رو لبخند
 چهره یه با و برگشتم عقب به آروم بود، دراومده لرزه به کمی بدنم که طورهمین. کن کمک من

 نمایش به من برای که کردم نگاه هاشدندون به و دادم قورت رو دهنم آب. شدم روبرو عصبی
 مطمئنم. اومد جلو قدم چند اون و رفتم عقب قدم یه. اومد سمتمبه آروم کوچیکش پای با. بود گذاشته

 .کردمی غش خنده از حتماً دید،می رو من خواهرم اگه و دیدنیه االن مقیافه که
. شدم خیره جیمز آقای سگ به بود شده آمیخته ترس از که نگاهی با و زدم چنگ رو شلوارم استرس از
 :گفت من به ناکجاآباد از صدایی. داشت باالیی سرعتی عجیب کوتاهش قد این با
 .کنه حس رو تو بوی تونهمی سگه، اون خنگ خب -
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 رو من سگ این شدم، جوریاین که نیست من تقصیر. انداختم پرتیم حواس این به لعنت یه دل در
. کردنمی فراموش داشت عمر تا آوردممی سرش بالیی یه نداشتش، صاحب اگه که آخ. کرده داغون

 رسید ذهنم به فکری. کنم کارچی دونستمنمی دیگه رفتم،می ترعقب من و اومدمی جلو اون همچنان
 مشت رو دستم که شد باعث و شد بیشتر جیمز آقای سگ کنانخرناس صدای که زدم بشکن یه و

 و بردم فرو شلوارم داخل به رو  شدم مشت دست و زدم کوچیکی لبخندی جیمز آقای سگ به. کنم
 .درآوردم بود جیبم تو همیشه که رو نباتیآب
 :گفتم دوستانه و مالیم لحن با بشه، جلب نباتآب به توجهش تا دادممی تکونش که حالی در
 داری؟ دوست نباتآب خوب، پسر بیا -

 .کرد پارسی ایثانیه چند از بعد و کرد کج کمی رو سرش و ایستاد جاش سر
 تیزش هایدندون الی رو اون و رفت نباتآب طرفبه سرعت به که کردم پرت طرفشبه رو نباتآب
 .کنه جدا رو پالستیکش که کرد سعی و داد قرار

 سرعت به که اتوبوسی لحظههمون که کنم فرار دستش از تا شمردم غنیمت رو فرصت و زدم لبخندی
 .زد بوق اومد،می طرفم

 دلم به وحشت که بود جوری نگاهش. شد خیره من به و آورد باال رو سرش جیمز آقای سگ بالفاصله
 بیاریم بد این به و زدم پوزخندی. فرستادم یارو آباد و جد به بودم بلد که فحشی هر. انداختمی آدم

 با کنانخرناس و داد نشون من به رو دندوناش که دادم جیمز آقای سگ به رو حواسم. گفتم ناسزا
 حس. شدنمی رد کنارم از کنانخنده شدن، می که روزم و حال متوجه عابرین. کردمی نگاهم خشم
 منی. شدم مردم خنده و سوژه سگ، این خاطربه. شد جایگزین خشم جاش به و شد دور تنم از ترس

 .بود شده من کابوس سگ این ترسیدم،نمی چیزی از که
 از بگم باید. اومد جلو قدمی و زد پارسی. ساییدم هم روی رو هامدندون و شدم خیره بهش خشم با

 که بود این دادمی دستور مغزم لحظه اون که کاری تنها و زدم ترس از لبخندی. شدم پشیمون کارم
 .کنم فرار

 .زدم حرف خودم با ذهنم تو و کشیدم پوفی
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 بیمارستان راهی و گیرهمی گازم یا رسممی خونه به سالم یا میشه، چی آخرش نمیدم اهمیت دیگه -
 .میشم
 پیدا نجات شاید بکنم، رو تالشم گرفتم تصمیم. شکستم رو گردنم قولنج و دادم بدنم به وقوسیکش
 کنم؟

 مردم، به اهمیتی بدون. کردن نگاهم چپچپ شدن،می رد روپیاده از که مردم کردم، پرت که توفی با
 پارسش صداش. کردممی برخورد بهشون هم گاهی که کردم عبور مردم الیالبه از و برگشتم سریع
 شدنکم باعث و بودن شلوغ خیلی( کانادا شهر ترینپرجمعیت) تورنتو شهر روهایپیاده. شدمی شنیده

. کنم تصادف موتورسواری با بود نزدیک که دوییدم خیابون طرف اون به سرعتبه. شدمی سرعتم
 خیال ولی میشم؛ خالص سگ اون دست از دارم که کردم حس ولی میرم؛ دارم کجا که دونستمنمی

 از. برگردونم عقب رو سرم شد باعث که اومد پارسش صدای. نشدم خالص دستش از هنوز! هه باطل،
 سرعتم و کردم جذب رو عزمم. اومدمی سمتمبه داشت که سرعتی با و شدمی رد مردم پاهای الیالبه

 یه به چشمم بشم، خالص کوتاه پا سگ این از که بودم ایچاره دنبال که طورهمین. کردم بیشتر رو
 لبخندم عمق ثانیه چند در و شد هاملب مهمون لبخند. رفت باال ازش شدمی راحتیبه که افتاد درخت
 .دویدم درخت سمتبه سرعتبه و دادم پاهام به رو انرژیم. شد بیشتر

 پارس هی که کردم نگاه پایین به. نشستم کلفت شاخه یه روی و رفتم باال درخت از جهش یه با
 .کردم شکر رو خدا و کشیدم آسودگی سر از نفسی. بیاد باال که داشت سعی و کردمی
 رد که مردمی. کردمی پارس بلندی صدای با لجباز سگ این و گذشت منوال این به ایدقیقه ده

 ترحم با دیگه عده و دادنمی تکون تأسف از سری دیگه عده کردن،می نگاهم خنده با عده شدن،می
 .برده کثیف سگه این رو من آبروی. نموند باقی من واسه اعصابی دیگه. کردنمی نگاهم

 خوای؟می جونم از چی نفهم،زبون آخه -
. چسبوندم درخت به رو خودم بیشتر من که کرد پارس یه و گذاشت درخت روی رو جلوش پای دو

 .هستش سگه این تقصیر شهمه بودم، کرده بدی عرق که کشیدم صورتم به دستی
 .کردم تمیز رو صورتم عرق و درآوردم بود، نیلی رنگ به که لی شلوار جیب از رو کاغذی دستمال
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 رو گوشیم! بمونم اینجا باید کی تا نیست معلوم وگرنه کنم کاری باید شدم، خسته وضعیت این از
 معلوم پوف. زدم زنگ کردم، پیداش که این از بعد و گشتم( آدرین خواهر) سارا شماره دنبال و درآوردم

 !اه دیگه بردار. کجاست نیست
 .برداشت رو گوشی سارا خورد، که بوق شیشمین

 .سارا الو... الو -
 چیه؟ ها -

 .کردمی ترمعصبی ور این از هم این جوشید، هامرگ تو خون
 داری؟برنمی رو گوشی چرا! زهرمار -

 پشت از حالشبی صدای. دارهنمیبر رو گوشی که بوده خواب خانم این پس. کشید بلندی خمیازه
 .بود معلوم گوشی

 خوابم؟ روز از موقعاین من دونینمی تو! درد -
 لحن با پس بشه؛ بحث خواستمنمی. فرستادم بیرون صداداری نفس. زدم پیشونیم رو محکم دستم با

 .دادم جواب مالیمی
 .کنی کاری یه خواممی ازت. کن ول رو اینا عزیزم سارا -
 :گفت بود معلوم صداش لحن در که تعجب با
 !کاری؟چه -

 .خندهمی بهم حتماً بگم، رو این اگه دونممی
 .ببره رو سگ این بیاد بگو جیمز آقای به بزن زنگ. بگیره گاز تا منه پاچه دنبال باز سگ این -

 شکستن صدای بدم، فحشی خواستم تا و دراومد حرصم. اومد گوشی پشت از هاشخنده فواران صدای
 .میاره خودش سر بالیی یه آخر خنگ این. اومد چیزی

 مردی؟ سالمتیبه الو...الو بود؟ چی صدای شد؟ چی سارا الو -
 .اومد گوشی پشت از مامان صدای. خندیدمی و نداشت تمومی هاشخنده صدای

 .بده جواب مامان الو -
 .سالم الو -
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 .داد رو جوابم که بود مادرم صدای
 بود؟ چی صدای مامان، سالم -
 :گفت و کشید پوفی گوشی پشت از

 .شکست شد، پرت لیوان خورد دستش که کردمی سکته داشت خنده از ورپریده این: مامان
 .نه یا خندیمی باز که بینیممی موقعاون کنم، پیدا نجات سگ این دست از بذار

 .ببره رو سگش این بیاد بگو و بزن زنگ جیمز آقای به مامان راستی آها، -
 :گفت خشم از بلندی صدای با و کشید کوچیکی جیغ

 افتاد؟ دنبالت سگه اون باز چی؟-
 :گفتم بودم موتروبه عصبانیت از که حالی در و کشیدم پریشونم موهای به دستی

 .منتظرم که بزن زنگ زود مامان، آره -
 .شد ترآروم کمی صداش

 .زنممی زنگ االن پسرم باشه -
 .شد مانعم مادرم صدای کنم، قطع رو گوشی خواستم تا
 .وایسا -
 مامان؟ شده چی -
 بگم؟ جیمز آقای به جوریچه رو هستی که جایی آدرس خنگ، یپسره آخه -
 .داد بدی صدای و زدم محکم دفعهاین. زدم پیشونم رو دیگه دونه یه! بودنمخنگ به هم باز

 .اومد گوشی پشت از مادرم نگران صدای
 افتاد؟ اتفاقی پسرم؟ شد چی -

 :گفتم دستپاچه کشیدم،می هم تو رو صورتم که حالی در و مالیدم رو پیشونیم
 .بیاد بیستم خیابان به بگو جیمز آقای به. مامان نیست چیزی -
 کنی؟می کارچی اونجا تو آخه -
 :گفتم مامانم به نیارم، زبون به فحشی تا کردممی آروم رو خودم که حالی در و کردم نگاه سگ به
 .نگیره گاز تا درختم روی االنم. کرده دنبالم اینجا تا رو من سگ این -
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 :گفت بود صداش تو خنده که حالی در و کرد ایخنده
 .زنممی زنگ بهش االن کن قطع خب،خیله -

 .گذاشتم شلوارم جیب تو و کردم قطع سریع رو گوشی
 انگار. بود گذاشته پاهاش بین رو سرش و بود نشسته درخت زیر که انداختم جیمز آقای سگ به نگاهی

 .نداره هم رفتن قصد
 چیه؟ دردت آخه روت، به توف ای -

 .شدم جیمز آقای اومدن منتظر و دادم تکیه درخت به و نگفتم چیزی دیگه
 نظم با دیگه، جای به مهاجر پرندگان که کردم نگاه آسمون به. آوردن خودم به رو من پرندگان صدای

 .رفتن ناکجاآباد به و شدن خارج من دید از کمکم. کردنمی کوچ
 .آورد خودم به رو من جیمز آقای دورگه صدای بودم، شده عصبی و کالفه که دقیقه پونزده از بعد
 .جانآدرین سالم -
 .دادم سرد و خشک سالم یه و کردم نگاه پایین به

 طرح که تیشرت یه و داشت جیب تا شش که بود پوشیده لجنی شلوار. انداختم وضعش و سر به نگاهی
 تیغ با رو موهاش هایـل*بـغـ و بود داده باال به رو سیاهش موهای. بود پوشیده داشت، اسکلت یه

 شبیه ولی سالشه؛ چهل جیمز آقای. هستن خالفکار که بود شده کسایی شبیه کل در. بود کرده سفید
 پیدا گفتارم لحنه تو که تعجبی با. شدم کنجکاو تیپش این با و بود زده تیپ هاسال 25الی20 آدمای

 :گفتم بود،
 !جیمز؟ آقای کردی درست خودت واسه که ایهقیافه و ریخت چه این -
 :گفت کشید،می سرش به دستی و کرد می ـل*بـغـ رو سگش که حالی در
 هستم؟ تنوع عاشق من که شناسینمی منو مگه چرا؟ دیگه تو جان آدرین اوه -
 این و دادمی انجام متفاوتی هایکار همیشه اون گفت،می راست. بودم نکرده فکر بهش دید این از

 .شد می اطرافیام و من تعجب باعث
 عادت عجیبتون کارهای به هنوز من که دونیمی هم شما. کنیمی گیرغافل رو من همیشه مثل -

 .نکردم
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 تو رو سگش رفت، بود jack s5 که جدیدش ماشین سمتبه که حالی در و کرد کوتاهی ایخنده
 .اومد من سمتبه و بست رو ماشین در و گذاشت ماشین

 خوای؟می کمک. پایین بیا درخت اون از حاال. کنیمی عادت -
 .بگیرم پادرد شد باعث که پریدم پایین درخت باالی از و دادم تکون نه معنای به سری
 دستش جیمز آقای بشه، کم دردش از تا دادممی ماساژش که حالی در و بردم زانوم سمتبه رو دستم

 :گفت و آورد سمتمبه رو
 بار هر که افسوس ولی بدی؛ انجام رو کارهات خودت داشتی دوست و بودی شقکله همیشه -

 .کردیمی کاریخراب
 رو دستش. خندیدم هم با هردو جیمز، آقای حرف با فرستادممی نفرین خودم به درد از که حالی در

 و درآوردم عادی حالت به رو خودم. رفت هم تو صورتم و کشید تیر زانوم که شدم بلند جام از و گرفتم
 :گفتم جیمز آقای به
 .اومدی که ممنون برم، دیگه من جیمز آقای خب -

 .شد خیره آبیم چشمای به خاکستریش چشمای با. کرد ایمردونه خنده و گذاشت پشتم رو دستش
 .میده گیر بهت که چشه سگ این دونمنمی. کنم عذرخواهی ازت باید من پسر هی -
 چشم جیمز آقای سگ از. بیاد بیرون ماشین از تا کردمی تالش که شدم خیره ماشین تو سگش به

 :گفتم میاد، وجود به جیمز آقای دیدن با که همیشگیم لبخند با و برداشتم
 .برم دیگه من. جیمز آقای نداره عیب-
 ماشین طرفبه که طورهمون. برد ماشینش سمتبه  کشید و گرفت رو راستم دست و کرد نچینچ یه

 لقمه یه رو من خواستمی که شدم خیره سگش به اومده بیرون حدقه از چشمای با من رفت،می
 .شدم خیره بهش و اومدم خودم به جیمز آقای حرف با. کنه چپش

 بری؟ خوایمی کجا پات این با برسونمت، خونه تا بیا حداقل -
 رو نگاهم رد جیمز آقای. گذاشت نمایش به برام رو تیزش هایدندون که شدم خیره سگش به باز

 .داد گرمیدل بهم شخنده با و کرد ول رو دستم. بیام تونم نمی که شد متوجه و گرفت
 .شد برطرف که بود کوچولو درد یه فقط خوبه پام. جیمز آقای ممنون -
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 :گفت رفت،می ماشینش سمتبه که حالی در
 .باش خودت مواظب حال هر به -
 .جیمز آقای چشم -

 دیدم از کمکم. شد دور من از سرعت با و کرد روشن رو ماشینش. شد ماشین داخل و داد تکون دستی
 .شد ناپدید آخر در و شد خارج

 .خوردمی داشت رو بزرگم روده کوچیکم، روده گشنگی از. برم خونه به تا رفتم تاکسی ایستگاه سمتبه
 .شدم تاکسی منتظر و رسیدم تاکسی ایستگاه به باالخره

 پایین رو شیشه. وایساد من جلوی زرد رنگ به ایساده ماشین که بودم تاکسی منتظر که بود دقیقهپنج
 :گفت کلفتی نسبتا صدای با مردی و داد
 کجاست؟ مسیرت -

 شکم اون و بود نشسته فرمون پشت پوست سیاه مرد یه. بشه مشخص من برای صورتش تا شدم خم
 .زد زل بهم عجیبی نگاه با و کشید سیگار از پوکی. بود زده بیرون پیراهن از بزرگش

 :گفتم و کردم ایسرفه
 .برم خواممی دوم خیابان -
 .کرد خارج بینیش از رو دودش و کشید سیگارش از دیگه پوک یه
 .باال بپر -

 بیستم خیابون از و گذاشت گاز روی رو پاش. نشستم و کردم باز رو ماشین روی جلو در و زدم لبخندی
 هم تو اومد،می ازش که بدی بوی خاطربه رو صورتم. کرد حرکت دوم خیابون سمتبه و شد خارج

 .کردمی خفه رو من داشت عرقش بوی و سیگار بوی. کشیدم
 امان در بدش بوی از تا برسم دوم خیابون به زودتر که کردم آرزو دل در و داد دست بهم بدی حالت
 .کشیدمی کلفتش سیگار از پوک یه گاهی از هر که بودم شده خیره بهش. باشم

 داخل به نفسی کشیدم، پایین که رو شیشه. بره بین از ماشین بد بوی تا کشیدم پایین رو ماشین شیشه
. دادم تکون تأسف از سری و فرستادم عمیقی هایبازدم و دم. کنه خوب رو حالم تا دادم هامریه

 .انداخت من به گذرایی نگاه ، کرد حس رو نگاهم سنگینی وقتی که کردم نگاهش زیرچشمی



 

 

13 

 

  سپید اژدهای نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ج.مهدی

 :گفت بندازه من به نگاهی که این بدون و آورد من سمتبه رو سیگارش
 .بکش تو هم پوک تا چند یه بیا -

 بده؟ سیگار من به خوادمی که کرده فکر چی خودش با. کشیدم کنار رو دستش کردم اخم
 :گفتم بهش رو کنم، باز رو اخمم که این بدون

 .نیستم سیگاری من ممنون -
 چند و برد دهنش سمتبه رو سیگارش. زد من به پوزخندی و انداخت من به تمسخرآمیزی نگاهی

 .کشید پوک
 .میلته که هرطور -

 .شدم خیره روبروم مسیر به و ندادم جوابی
 می پیدا که حالی در. رسیدم دوم خیابون به من و گذشت بود هاساعت من واسه که دقیقه ده از بعد

 :گفتم شدم،
 میشه؟ دالر چند-

 سیاهش ـبای*لـ رو لبخند که حالی در و زد زشتی خنده. خاروند و کشید فرش فرِ موهای به دستی
 :گفت بود
 .میشه دالر سه -

 رو نگاهم.  دادم بهش و درآوردم اسکناس تاسه. درآوردم جیبم از رو پولم کیف و دادم تکون سری
. شنیدم رو تاکسی رفتن صدای که کردم حرکت ویال سمتبه و کشیدم رو راهم سریع و گرفتم ازش
 آسمون از. شدم خیره بود، زاباران ابرهای به حالت تغییر حال در که آسمون به و کشیدم عمیقی نفس
 .رفتممی پیاده خونه تا باید که شدم خیره روبروم مسیر به و برداشتم چشم

 خونه تکتک بودن؛ ویالیی اینجا، هایخونه تمام و بود تورنتو شهر معروف هایمحله از محله این
 رد که خیابون وسط از. بودن کرده ایجاد رو کامل پارچگییک و بودن سفید رنگ به ویالیی های
 .اومدمی طرفمبه سرعتبه که رنگی سیاه بوگاتی یه به خورد چشمم شدم،می

 رو خوردن تکون نای و بود زده خشکم لحظهیه. کردممی نگاهش تعجب با من و شدنمی کم سرعتش
 آسیب من به ماشین تا کردم پرت رو پیاده به رو خودم سریع و اومدم خودم به زد، که بوقی با. نداشتم
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 غرکنانغر و دادم آبادش و جد به فحشی یه. کردم تمیز رو شدم خاکی لباس و شدم بلند جام از. نزنه
 چه من آخه! بگیرن رو من جون دارن قصد همه امروز چرا دونمنمی من. کردم حرکت ویال طرفبه

 .گرفتم پیش در رو خونه راه بلند هایگام با و کشیدم بلندی پوفی کردم؟ گناهی
 سیب هایدرخت به. شدم ویالمون حیاط وارد و کردم باز رو در. رسیدم ویال به سالم و صحیح باالخره

. بخورم و بردارم رو اونا تا بود نرسیده دستم که بود درخت روی سیب چند هنوز که شدم خیره حیاط تو
 شده تشکیل امکانات تمام با مجزا، دوطبقه از ویال. برسم خونه به تا کردم طی رو حیاط فرشسنگ

 .بود بنده پدر داربودنمایه دهندهنشون این که بود
 حوض سمتبه و زدم لبخندی. داد جا خودش تو رو زیادی هایدرخت شدمی و بود بزرگی نسبتا حیاط

 هایماهی تازگی به که کردم نگاه حوض داخل به. کردمی خودنمایی حیاط وسط که رفتم کوچیکی
 چشم حوض از. بشن خالص ایشیشه زندان از تا بودم کرده رها حوض داخل و بودم خریده رنگارنگی
 که کرد خطور ذهنم به فکری ناگهان که رسیدم خونه ورودی به. دادم ادامه راهم به و برداشتم
 رو خونه راهروی و کردم باز رو در آروم. بدم انجامش زودتر تا دادمی قلقلک رو من داشت هی شیطون

. رفتم اونجا به کنن،می جوننوش صبحانه دارن دونستممی چون. رفتم آشپزخونه سمتبه و کردم طی
 متوجه تا رفتممی راه آهسته هایقدم با. کردم آشکار رو سفیدم هایدندون و زدم شیطانی لبخند یه

 .نشن من حضور
 با و زدم دریا به دل باالخره. هستن وضعیتی چه در ببینم تا کردم آشپزخونه تو رو سرم آروم ورودی، تو

 :گفتم بلندی نسبتا صدای
 .اومد که کمه گلتون جمعه، جمتون بینممی. خیربه صبحتون! پخ -

 داشت که هم بابا و زد جیغ سارا پرید، جاش از مامان. ببینم رو واکنششون تا که بهشون بودم خیره
 .کرد گیر گلوش تو خوردمی رو قهوهش

 من به رو زناننفس و اشسینه رو گذاشت رو دستش بپیونده، عال ملکوت به بود نزدیک که مامان
 :گفت

 کنم؟می سکته االن نگفتی آخه کردی؟ بود کاری چه این! بچه نشی ذلیل آخ -
 .کشید سر نفس یه و برداشت بود دستش کنار که رو آب لیوان
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 :غرید من به رو و زد زل بهم ایشقهوه چشمای با کنه، خفه منو خواستمی که سارا
 پرونده؟ داشتی که عقلی ذره یه اون و گرفته گازت جیمز آقای سگ انگار. مامان میگه راست -
 بابام به و شد ترعمیق لبخندم. بود غرهچشم یه و کوفت یه تنها جوابم که زدم سارا برای چشمک یه

 .شدم خیره
 حالت با و انداخت بهم گنگی نگاه و کشید صورتش هایریش ته به دستی و برداشت رو عینکش بابا

 :گفت من به رو خنثی
 .کردنمی سکته داشتن ندیدی مگه کردی؟ بود کاری چه این پسرم -

 :گفتم بود، شده ایجاد صحبتم حالت تو که لکنتی با و خنده زیر زدم
 .گرفتم انرژی صبح اول صبح کردم حال! بودید باحال خیلی -
 م،خانواده عصبی چهره به ایتوجه هیچ بدون من و کردن نگاهم چپچپ تاشونسه هر حرفم این با

 .شدم صبحونه خوردن مشغول و نشستم صندلی روی مادرم کنار
 چشمای چرا. کرد خودش کنجکاو رو من عجیبی چیز یه و انداختم کوتاهی نگاه تکشونتک چهره به

 کتاب. برده ارث به مادرم از سارا چشمای ولی آبیه؛ چشمام من ای؟قهوه مادرم چشمای و سیاهه پدرم
 یا اونا فرزندان باشه، ایقهوه چشم یکی اون و سیاه چشم والدین از یکی اگه که بود نوشته ما زیست

 نیستم؟ اونا بچه نکنه آبیه؟ چشمام من چرا پس میشه؛ ایقهوه یا سیاه چشماشون
 و سارا. کرد نگاه به باتعجب و آورد باال رو سرش مادرم که زدم گوشم در دونهیه پوچم، فکر طرز این با

 تا! دارن سروکار دیوونه یه با کردن فکر که کردن نگاهم جوری. دادن نشان رو واکنش همین هم بابام
 .کردم نگاهشون گیجی حالت با و مالیدم زدم که رو لپم سریع هستم، دیوانه نکردن فکر

 کنید؟می نگام جوریناو چرا -
 :گفت کنه، بازجویی آدم از خواستمی که جوری و کرد ریز رو چشماش مادرم

 زنی؟می رو خودت چرا خوبه؟ حالت پسرم -
 دست و گذاشت دلش رو دستش. خنده زیر زد بلندی صدای با و اومد بیرون تعجب حالت از سارا

 :گرفت طرفمبه رو شدیگه
 .شد دیوونه پسرتون گل میگم، تبریک -
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 تو خانوادگی کال. داد حالت تغییر نگران حالت به رو تپلش کمی چهره و زد گوشش در دونهیه مامانم
 .داریم خاصی استعدادهای حاالت تغییر

 .بریم پزشکروان یه پیش شو بلند زود جک وای زدی؟ توهم نکنه پسرم! خدا وای -
 با مادرم به رو و زد کنار بود ریخته پیشونیش روی که رو سیاهش موهای و کرد کوتاهی ایخنده بابام
 :گفت مالیمی لحن

 .بکن خواستی کاری هر بعد شده، چی بپرس اول کنی؟می شلوغ چرا عزیز جولیای -
 :گفت پدرم به رو و گرفت طرفم رو شاشاره انگشت و کشید عمیقی نفس مادرم

 .زده صورتش به دیدم خودم بار چند نیست، که اولش دفعه -
 رفتم؛ فرو فکر به و خاروندم کمی رو سرم. کردم ریزی خنده و انداختم پایین رو سرم مادرم حرف با

 !چیه دونممی هم بردنم پزشکروان به دلیل و زنهمی حرف چی از فهمیدم
 روی که پلکیدمی من دوروبر پشه یه دوم دفعه بپره، خوابم تا زدم چک یه بودم، آلودخواب که باریه

 حرکاتم به واکنش باالخره مادرم و زدم االن که سومم دفعه و زدم گوشم زیر باز من و نشست صورتم
 .داد نشون
 .شدم خیره بهش نفهما این مثل هم من و کرد بهم آوریتعجب نگاه و داد باال رو ابروش دوتا پدرم

 میگه؟ درست مادرت -
 بگم؟ چی بهش حاال شدم، دستپاچه بزنم؛ حرفی تا من روی بود کرده زوم
 رو دهنم آب. برم پزشکروان پیش باید وگرنه نکنن، فرض دیوونه رو من تا کنم سرهم چیز یه باید

 :گفتم ساختگی لبخند یه با و دادم قورت صدادار
 اذیت و چرخنمی من دوروبر هم مزاحم هایمگس این رسه،می داره پاییز فصل دونینمی خب -

 .کننمی
 .شدن حرفم ادامه منتظر و شدن خیره من به
 .زدم گوشم زیر بکشمش، خواستم منم و لپم روی نشست االن یکیشون بعد -

 !نکردن باور انگار. انداختن بهم گنگی نگاه تاشونسه هر
 .کنه دستگیر رو مجرمی خواستمی انگار که کرد نگاهم جوری سارا
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 .نیست مگس که اینجا -
 .اومد در آخش که سارا پای به زدم محکم پام با زدم؛ عصبی لبخند حرص از
 !آخ -

 رو لبم. داشت تعجب رنگ نگاهشون توی. زدن زل سارا به سریع و برداشتن چشم من از مادرم و پدر
 :گفتم نگرانی با و زدم سارا به چشمکی و کردم کج
 شد؟ چی خواهری -

 برام چشماش با که طورهمین و شد خندان لباش. رفت بهم اساسی یغرهچشم و آورد باال رو سرش
 :گفت کشیدمی نشون و خط

 .نشده هیچی -
 فرستاد عقب رو سیاهش موهای سارا. شدم سارا سیاه چشمای به خیره و گذاشتم مچونه تکیه رو دستم

 .شدم خیره غذا میز به و برداشتم مچونه روی از رو دستم. شد خیره بهم عصبانیت با و
 .کشیدم عقب رو دستم مادرم حرف با بردارم، رو تست نون خواستم تا
 .بگو رو راستش نبود، کننده قانع حرفت -

. شدممی عصبی موردبی هایسؤال این از داشتم کمکم. دادم مالش و بردم هامشقیقه سمت رو دستم
 :گفتم بود، پایین سرم که طورهمون

 .بپرسید سؤال من از هی هم شماها میرممی گرسنگی از دارم من دیگه، کنید ول -
 و مالیمی لحن با بود، نکرده باور چیزی انگار من هایحرف از و کردمی نگاهم هنوز که پدرم

 :گفت مشکوکی
 .بخور رو تصبحونه. پرسیمنمی چیزی باشه-

 خوردنش مشغول و مالیدم تست نون روی قاشق، با رو پنیر. برداشتم رو تست نون و دادم تکون سری
 .شدم

 خونه پذیرایی به. اومدم بیرون آشپزخونه از و شدم بلند اجازه، یه با و خوردم رو مصبحونه ایدقیقه ده
 هایرگه با سفید هایپوشکفش. بود شده تعمیر تازگی به که کردم نگاه اطرافم به دقت با و رسیدم
 هایرنگ با بود خونه چوبی دیوار روی که هاییدیواری کاغذ. کردمی خودنمایی خونه دورتادور سیاه،
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 اهدا رو خاصی جلوه خونه به بود، شده طراحی دیواری کاغذ روی سفید رنگ به زیبایی هایگل و سیاه
. کردمی خودنمایی خونه تو سفید و سیاه هایرنگ ذاشتی،می هرچی روی چشم اگه درکل. بود کرده
 عوض رو لباسام. رفتم اتاقم به راستیه و رفتم باال چوبی هایپله از و برداشتم خونه دکور از چشم
. کردم برانداز رو صورتم اعضای تکتک و انداختم چهره به تریدقیق نگاه. رفتم آینه طرفبه و کردم

 .شدم خیره رنگمآبی چشمای به و دادم باال رو خرماییم کمی موهای
 که ایچهره ولی بود؛ بزرگ کمی که کشیدم بینیم به دستی و کردم تر رو کوچیکم و قرمز هایلب

 .بود من برای مثبت چیز یه این که کردمی پنهان رو بینیم بزرگیِ داشتم،
 دوستام از که شدم روبرو هاپیام از انبوهی سیل با. رفتم هاپیام سمتبه و درآوردم جیبم از رو گوشیم

 پیشونیم رو محکم دستم کف با و اومد یادم چیزی ناگهان رفتم،می ور گوشیم با که طورهمین. بود
 ببرم؟ یاد از بود ممکن چطور. زدم

 دانشگاهی اون امیدوارم. بدن قرار سایت تو رو دادم که دانشگاه ورودی امتحان نتیجه بود قرار امروز
 بین از بارهیه بودم ساخته خودم برای ذهنم تو که ایآینده نشم، قبول اگه و بشم قبول دادم امتحان که
 درس باز دادم،می جون خستگی از که هاییشب و خوندم درس هاساعت من طرفی از ولی رفتن؛می

 .بشم پزشک اینکه امید به خوندم
 انگشتم با و نشستم صندلی روی. کردم روشنش و رفتم کامپیوترم سمتبه و ریختم هم به رو موهام
 .کردممی جدا رو انگشتام اضافی پوست و داشتم استرس کمی. کردم بازی

 .بیاد باال مشخصاتم تا شدم منتظر زدم، رو کد و اسم که این از بعد و موردنظر سایت تو رفتم راستیه
 .ببینم رو سالم چند این زحمات و بشم قبول که کردم خداخدا دلم تو و بستم رو چشمام

 باال که مشخصاتم به و کردم باز رو چشمام یواش کنم؛ باز رو چشمام گرفتم تصمیم دقایقی از بعد
 :کردم زمزمه رو مشخصاتم زدم لبخندی دیدم که چیزی با. شدم خیره بود اومده

 محمدی آدرین:خانوادگی نام و نام -
 86339:کد

 1:رتبه
 پزشکی: رشته
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 گیلمک: دانشگاه نام
 شدم؟ قبول من! نمیشه باورم وای. کشیدم موهام الی رو دستم و زدم لبخندی
 .برداشت رو من گیلمک دانشگاه باالخره

 .(است پزشکی هایدوره برای جهان برتر هایدانشگاه میان در دانشکده این)
 !گیلمک دانشگاه تو یک رتبه با اونم سخته باورش

 سر پله از همیشگیم عادت مثل. شدم خارج اتاق از و شدم بلند صندلی از سریع و کردم بلندی خنده
 :گفتم بلندی صدای با. اومدم پایین و خوردم

 !دارم سورپرایز بیایین همه -
 تشکر خدا از دلم در میشم، دکتر من آینده در اینکه امید به. بود رفته باال تپشش قلبم خوشحالی از

 .کردم
 .کردن نگاه خوشحالم قیافه به تعجب با و اومدن بیرون آشپزخونه از سریع سارا و بابا مامان،

 گذاشتی؟ سرت رو خونه چرا پسرم؟ شده چی -
 جلف رهایکا این از و سالته هفده تو گفتم دلم تو. پریدم پایین و باال و پریدم مبل روی هیجان از

 میدی؟ انجام
 :گفت بابام و مامان به رو دید، رو من حرکات که سارا

 .داشتیم کم میمون یه -
 :گفتم بلندی صدای با سارا، حرف به توجهبی و اومدم پایین مبل روی از
 .شدم قبول دانشگاه ورودی امتحان -
 طرفمبه قدمی سارا که دادم باال رو ابروم دوتا. اومد وجود به خوشحالی برق شونهمه چشمای تو

 .پرید ـلم*بـغـ تو سریع و برداشت
 .داد جواب خرخونی باالخره. باشی موفق! داداشی میگم تبریک وای -

 کرد؛ می رویپیاده من مخ رو خیلی و بودم عصبی دستش از که این با. زدم خواهرم روی به لبخند
. شدم خیره مادرم و پدر به و اومدم بیرون خواهرم ـوش*آغـ از. عمیقه سارا خواهرم به من عالقه ولی

 .بودن شده خیره من به مهربانی با و بود مادرم و پدر هایلب به شیرینی لبخند
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 .بینیمی رو زحماتت حاصل گفتم که بهت. پسرگلم باشی موفق -
 .کرد نگام تحسین با و گرفت دستاش بین رو هامشونه و اومد سمتمبه پدرم

 .پسرم باشی موفق. کنممی افتخار بهت -
 .اومدم بیرون پدرم دست حصار از و شد ترعمیق لبخندم

 بگم؟ هم رو بعدی سورپرایز حاال -
 سورپرایزی؟ چه ببینیم بگو -

 :گفتم گرفتم که ایجذبه با و زدم چشمکی
 .بگین هم شرتبه نگفتم، رو دانشگاهش که من -

 :گفت بکنه، مسخره رو آدم خوادمی همیشه که ایچهره با سارا
 .هستش هاچرت این از که دانشگاتم و آوردی رتبه رقمی3 دونم،می که معلومه -

 .رفت براش اساسی غرهچشم و کرد بهش عصبی نگاه مامان
 .بزنه رو حرفش بذار ، نکن مسخره سارا اِ -

 :گفت قهر حالت با و زد زمین رو پاش سارا
 .دیگه میگم راست -
 .کنه مسخره رو خودت نیست یکی حاال. بچه شو هیس -

 :گفت خندید،می و کردمی نگاهمون داشت االن تا که بابا
 .کنین بس اِ -

 :داد ادامه من به رو بابا
 بودی؟ داده درخواست دانشگاه کدوم و آوردی ایرتبه چه بگی میشه پسرم -

 :گفتم پرانرژی و ایمقدمه هیچ بدون
 .گیلمک دانشگاه تو یک رتبه -

 .شکست افتاد بود، مامان دست که لیوانی ناگهان که بود زده خشکشون تاشونسه. کردم نگاه بهشون
 سه و دراومدن خشکی حالت از شد، سپری که دقایقی از بعد. بودن نشده شکسته لیوان به توجهی

 :گفتن زمانهم نفری
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 !واقعاً؟-
 خونه کل هامقهقهه. خندیدم بلندی صدای با و دارم نگه رو خودم نتونستم دیگه دیدم که رو شونقیافه

 .بود برداشته رو
 .شده بامزه خیلی تونقیافه -

 .کرد نگاه من به ایبامزه و کوچیکی اخم با و رفت قبلیش جای به و زد پام به دونه یه اومد سارا
 !بخند خودت به -

 حال به ایخنده دلم تو. فهمیدم شچهره حالت از رو این خورد؛ حرص بیشتر که نکردم بهش توجهی
 :گفتم شونهمه به رو و زدم سارا روز و
 .شدم قبول که گرفتن ورودی امتحان یه گیلمک دانشگاه بودم، گفته قبال که سوپرایزی اینم -
 .باشه ترزرنگ بعضیا از تونسته و باهوشه قدراین که گلم پسر به آفرین -
 و من به قهر با سینهبهدست و رفت توهم بیشتر اخماش سارا. انداخت سارا به نگاهی و زد چشمک یه

 که مامانم از اومد خوشم و زدم قهقهه سارا حال به. بود گرفته رو مامان منظور انگار شد؛ خیره مادرم
 .درآورده رو سارا حرص

 :گفت گیرم،می زدنش حرف با که آرامشی با و داد من به رو آمیزش تحسین نگاه باز بابا
 .میشی موفق دونستممی اول از. دارم پسری همچین که کنممی افتخار خودم به واقعا -

 رفتیم مبل سمتبه همگی و اومدم بیرون گرمش ـوش*آغـ از دقایقی. کردم ـل*بـغـ مردونه رو پدرم
 .نشستیم و

*** 
 خانوادگی کوچیک جشن یه و شد قبول مدیریت رشته تو هم سارا و گذرهمی روز چند موضوع این از

 کردیم، تجسم که ایآینده از چون تصوره؛ غیرقابل ما هردوی حس. گرفتیم قبولیمون مناسبت به هم
 .خوشبختی یعنی ما، برای این و یابهمی تحقق داره کمکم
 رو اتاقم سکوت تاکشتیک صدای که کردم نگاه ساعت به و اومدم بیرون اخیر، روز چند فکر از

 !بود کرده مکالفه خوابیبی و نداشتم خوابیدن قصد من و بود شب11 ساعت. شکستمی
 بود؟ شده پیدا کجا از موقعبی خوابیبی این اه
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 بود؟ چی صدای. اومد خونه بیرون از چوبی شکستن صدای کنم، پلی آهنگی خواستم تا
 رو صورتم خنکی نسیم لحظههمون که کردم باز رو پنجره. رفتم پنجره سمتبه و دادم باال ابروم دوتا

 .بستم رو چشمام و زدم لبخندی ناخودآگاه. کرد نوازش
. کردم نگاه بود حیاطمون تو که هاییدرخت به و چرخوندم چشم کردم؛ باز رو چشمام ثانیه چند از بعد

 و شاخ که شدم خیره هادرخت از یکی به. کنم نگاه رو جاهمه دقت با تا کردمی مجبور تاریکی
 .خوردنمی تکون هاشبرگ

 تکون شدت. بپردازم غیرعادی موضوع این به تا که کردمی مجبورم کنجکاویم ولی نداشتم؛ ترسی
 که طورهمون. ببینم خوب تا کردم تیز رو چشمام و دادم قورت رو دهنم آب. شد بیشتر هاشاخ خوردن

 .اومد پایین درخت از سیاهی گربه ناگهان بودم، درخت به خیره
. لنگیدمی کار جای یه و نبود طوراین هم قطعاً بود؟ وروجک این سر زیر هاشاخه دادن تکون یعنی

 !بود اونجا نفر یه که مطمئنم من. نکردم پیدا چیزی گشتم هرچه ولی شدم؛ خیره درخت اون به دوباره
 .کردم پرت تخت روی رو خودم رفتم و بستم رو پنجره. شدم اتفاق این بیخیال و انداختم باال ایشونه

 .رفتم خواب عالم به کمکم که بخوابم کردم سعی و بستم رو چشمام
 دشت اون زیبایی. کردممی نگاه ایافسانه مکان این به لذت با و بودم خرم و سرسبز دشت یه توی
 !کنی تماشا روزها حتی و هاساعت رو منظره و بشینی خواستمی دلت که بود زیاد قدراون

 این به معلق هاقاصدک. کردمی اندازه از بیش رو منظره اون خوشگلی که بود رز های گل از پر زمین
 پرواز به دقایقی از بعد و نشستنمی رز هایگل روی رنگارنگی، هایپروانه. رفتنمی طرف اون و طرف

 .اومدنمی در
. داشت قرار سرم پشت که رفتم ایرودخونه سمتبه و داشت باز منظره این از رو من آب شرشر صدای
 که بود قدراون آب پاکی و زاللی شدم؛ خیره تعجب با رودخونه آب به رسیدم، رودخونه به که وقتی
. شدم خیره داشت، جریان اونجا از رودخونه که مسیری به! نداره وجود آبی اونجا کردیمی حس

 .بود ساخته خودش برای معنا تمام به بهشت یه ریخت،می رودخونه اون به کوه دل از آبشاری
 آهنگ به سرپاگوش. بودن کرده درست طبیعی آهنگ ها،قورباغه صدای و هاپرنده نشیندل صدای

 بود؟ چی صدای. آورد خودم به رو من اینعره صدای که بودم بهشت این موجودات
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 باال اون از صدا حتماً گفتم خودم با و دیدم ایتپه. انداختم نگاه اطرافم به دقت با و برگشتم سریع
 که چیزی از کنم، پیدا رو صدا منبع تا رسیدم تپه باالی به وقتی. بود اونجا که ایتپه باالی رفتم. اومده
 .دربرگرفت رو وجودم کل ترس برق دیدم
 پشت از. کردنمی تیکهتیکه خنجر با رو گوزنی داشتن که دیدم قدبلندی و سفیدرنگ موجود تاسه

 ...انگار ولی بودن؛ انسان شبیه
 من، افتادن صدای با. افتادم زمین روی و کرد گیر ایشاخه روی پام که رفتم عقب آروم و شد چندشم

. داد من به رو ترسناکش چهره. دراومد لرزه به بدنم ترس از که کشید غرشی و دید رو من یکیشون
 ساخته براش ترسناکی و زشت چهره بلندش،نوک هایگوش و افتادش چنگ چهره تیزش، هایدندون

 یکی اون با کمی دست دیگه نفر دو. شدن من متوجه هم بقیه زشت، موجود اون غرش صدای با. بود
 و کشیدن شدهتیکه گوزن اون از دست. بودن کرده حفظ رو زشتون و ترسناک حالت و نداشتن

. اومدن طرفم ترسناکی لبخند با و بودن درآوردن غالف از رو شمشیرهاشون. اومدن طرفمبه آرومآروم
 که نبینم رو ناگوار مرگ این تا بستم رو چشمام. بودم مرگم منتظر و بودم شده کوبمیخ جام سرِ

 ...که شده چی ببینم تا کردم باز رو چشمام سریع. اومد شمشیر صدای ناگهان
 .کردمی مبارزه زشت هایهیوال اون با داشت که خورد بود، پوشیده شنل که نفر یه به چشمم

 :گفت دخترانه و ناز صدای و کرد نگاه رو من برگشت
 !کن فرار -

 .شدم بلند جام از سریع و اومدم خودم به. شدم غافل شچهره دیدن از من و بود پایین شنلش کاله
 دویدن حین در. داشت کمی فاصله من با که رفتم جنگلی سمتبه. اومدم پایین و خوردم سر تپه از
 .ندیدم موقعاون سیاهی جز چیزی که شد خالی پام زیر ناگهان که بودم جنگل سمتبه
 کرده بدی عرق و کردمی درد فجیعی شکل به سرم. کردم نگاه دوروبرم به زناننفس و پریدم خواب از

 که کشید عجیبی خواب سمتبه ناخودآگاه فکرم. سوختمی که بردم گردنم سمتبه رو دستم. بودم
 دیدم؟ من که بود چی دیگه این دیدم؛

 جوونیه؛ دختر فهمیدم صداش از. داد نجات هیوالها اون دست از رو من که افتادم پوشیشنل اون یاد
 .ببینم رو شچهره که شد این از مانع کالهش ولی
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 .دادمی نشون رو صبح 6 که کردم نگاه گوشیم ساعت به و اومدم بیرون خواب این فکر از
 .اومدم بیرون مربوط، کارهای انجام بعد و رفتم دستشویی سمتبه. شدم بلند جام از و کشیدم نفسی

 خونه از و کردم پام هم سیاه کتونی یه و پوشیدم لی شلوار و آبی تیشرت یه و رفتم لباسم کمد سمتبه
 .شدم خارج بود، کنندهخفه برام که

 خارج که خونه از. رفتنبیرون برای دادمی جون و بود تابستونی دیگه، روزای برخالف کانادا هوای
. کنم استفاده آفتابیش و پاک هوای از کمیه تا رفتم بود، ویالمون هاینزدیکی که پارکی سمتبه شدم،

 .دوییدم سریع رسیدم، که پارک به. کنم ورزش پارک تو کمی گرفتم تصمیم
 یه روی رفتم و کشیدم سر بودم گرفته که رو معدنی آب. بودم افتاده نفس از و دوییدم ساعتی یه حدود

 با زمین روی من جلوی کوچیکی پسربچه که بودم نشستن حین در. نشستم آهنی سبزرنگ صندلی
 از و رفتم سمتشبه. شدم پکر و سوخت حالش به دلم. کرد گریه بلندی صدای با ناگهان. افتاد زانو

 .کردم بلندش زمین روی
 .درآوردم جیبم از کاغذیدستمال و نشوندمش صندلی روی

 .بچه کردی کارچی خودت با ببین -
 :گفت زد،می فریاد صداش تو که ناراحتی با و کرد پاک رو سیاهش چشمای اشک دستش پشت با
 .عمو کردممی بازی داشتم خب -

 هم به رو موهاش راستم دست با. کنم پاک رو کثیفیش تا کشیدم زانوش روی رو کاغذیدستمال
 :گفتم شیطنت و خنده با و ریختم

 .بدم جایزه بهت خواممی هستی، خوبی پسر چون -
 .بشه ترعمیق لبخندم که شد باعث و زد قشنگی خنده که زدم چشمک یه
 .نکنیا شلوغ دیگه ولی -

 :گفت هیجان با و داد تکون رو سرش تندتند
 .قبوله باشه،باشه -

 انداخت و قاپید رو شکالت سری. دادم بهش و درآوردم شکالت یه جیبم تو از و کردم بلندی خنده
 :گفت پر دهن با. خورد هم ولـع با دهنش،
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 .عمو نکنه درد دستت -
 .شدم خیره پسرک به مهربونی با و دادم تکون سری

 گردم؟می دنبالت دارم ساعته یه که کجایی جاستین -
 به خیره انداخته باال ابرو یه و سینهبهدست که شدم روبرو عصبی چهره و تپل زن با و برگشتم عقب به
 .بود ما
 .بشه خوب پام درد تا کرد کمکم عمو این و زمین افتادم. ببخشید مامان -

 .اومد جاستین سمتبه و گرفت خودش به ترس رنگ شچهره مادرش
 مطمئن جاستین سالمتی از وقتی مادرش. زدم جاستین مادرش گفته به یعنی پسرک، روی به لبخندی

 :گفت مهربونی با و برگشت شد،
 .کردی کمک پسرم به که ممنون -

 :گفتم و دادم تکون سری
 .بود وظیفه کنم،می خواهش -

 .رفت گرفت ـلش*بـغـ تو و کرد بلند رو جاستین
 .عمو نکنه درد شکالت بابت دستت -

 آسوده دلی با صندلی روی رفتم من و شدن محو کمکم. دادم تکون دست براش و کردم ایخنده
 .نشستم

 ورزش هاپیرزن و پیرمرد تا گرفته پسر و دختر از و بودن کردنورزش مشغول که شدم افرادی به خیره
 .بود اومده وجود به اینجا و من بین خاصی صمیمت و بود بزرگی نسبتا پارک. کردن می

 .روبروییم صندلی نشستن دختر تاسه زدم،می دید رو ملت داشتم که طوریهمین
 داغونی آرایش و بود عملی دماغشون داشتن، سن سالنوزده و هجده حدود کردم، آنالیزشون زیرچشمی

 .خدا خلقت تو کردن خراب! وایوای. بودن کردن
 .شدم بلند صندلی روی از و برداشتم آنالیزکردنشون از دست
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 چشم. کردم حس رو خودم روی نگاهی سنگینی. کردم نگاه اطراف به و کشیدم هم تو رو مقیافه کمیه
 سمت رو راهم و فرستادم باال ابروم تای یه. شدم روبرو دخترا اون از یکی خیره نگاه با که چرخوندم
 :گفت ناز با و پیشم اومد دخترا از یکی که گرفتم پیش در پارک خروجی

 !آشنایی برام چقدر شما وای -
 بهش گذرایی نگاه و زدم صداداری پوزخند. کنه چینیمقدمه نیست بلد بیچاره بزنه رو من مخِ اومده هه

 .انداختم
 بله؟ -

 :گفت و زد چندش لبخند یه دختره
 ندارین؟ نیاز همراه یه به شما که میگم -

 وجورجمع رو خودش. ترسید مقیافه دیدن با که دادم بهش رو عصبیم نگاه و کشیدم توهم رو مقیافه
 :گفتم دارحرص و ساییدم هم روی رو هامدندون. نشه دستپاچه تا کرد

 .ندارم نیاز نه -
 :گفت و کرد کج کمی رو شقیافه دختره

 .رفتم من! بداخالق چه اه -
 دختره حال به دلم تو راه توی. گرفتم پیش در پارک، خروجی سمتبه رو راهم و ندادم محل بهش

 .دادم ادامه راهم به خنده با و زدم قهقهه
 .کنیم نگاه فیلم و بخوریم هم با که گرفتم سارا و خودم برای خوراکی کمیه راه تو

 اینا پس! عجب. نبودن انگار ولی گشتم؛ دنبالشون گذاشتم، آشپزخونه تو رو هاوسایل و رسیدم که خونه
 ؟ رفتن کجان

 :گفتم و بردم باال رو صدام تن
 کجایین؟ سارا مامان، -

 آشپزخونه از. کنن خرید بیرون رفتن حتماً. بود شده حاکم خونه تو بدی سکوت و نیومد صدایی هیچ
 .رفتم اتاقم سمتبه و شدم خارج

 .بست نقش چشمام جلو نامفهمومی تصاویر و پیچید بدنم تو عجیب اون باز درد رسیدم، که اتاقم به
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 دارما، بدبختی عجب. شدم خیره نامعلومی نقطه یه به زناننفس و شد برطرف درد دقیقه چند از بعد
 گیرِدامن و شده پیداش کجا از نیست معلوم که عجیب درد از اینم درآورده، رو پدرم که سگ از اون
 .شده بدبخت من
 روی رو خودم و کردم کوک عصر پنج روی رو ساعت. کردم عوض رو لباسم رفتم و اومدم خودم به

 .رفتم خواب به سریع و انداختم تخت
**** 
 بعد سال دو -ناشناس

 از عمیقی نفس. کنم پیداش تونستم زیادی مشکالت با که رفتم غار سمتبه مصمم، و بلند هایقدم با
 دقیق رو مسیر تا کشیدم کنار رو شدهخشک بلند هایعلف. دادم ادامه راهم به و کشیدم آسودگی سر

 هاملب کنج کوچیکی لبخند. شد نمایان برام غار ورودی طوالنی، مسیر این گذروندن از بعد. ببینم
 .رفتم غار طرفبه سریع مقدمهبی و شد نمایان
 بوی. بشم مطمئن غار داخل بودن امن از تا انداختم غار داخل به رو تیزم چشمای و ایستادم غار جلوی
 گفتن؟می که بود این ترسناک غار گفتم خودم با. داد نوازش رو بینیم غار داخل نمناک

 بشم، غار وارد خواستم تا. کردم حرکت غار داخل به گرفتبرمی در رو وجودم همیشه که شجاعتی از
 سمت و گرفتن قدرتمندشون هایدست بین رو شاخسه و طالیی هاینیزه. شدن ظاهر محافظ پری دو

 قاطعی، و ترسناک لحن با و دادن من به رو نترسشون و خشمگین هایچشم. گرفتن نشانه من
 :گفتن زمانهم
 خوای؟می چی -

 .کردن زمزمه وردی و دادم تکون رو انگشتام گرفتم، طرفشونبه رو قدرتمندم دستای و زدم پوزخندی
 و کشیدن عقب رو نیزه. گرفتن خودشون به خنثی حالت و کرد تغییر محافظ پری دو این چهره
 .شد ناپدید نظرم از قدبلندشون و طالیی جسم کمکم. برگشتن قبلیشون جای به گرد،عقب

 .شد پخش نظرم مورد فضای تو ایمردونه و بلند صدای
 .بشی وارد تونیمی -
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 با و دراومد لرزه به غار ناگهان گذاشتم پا غار داخل استوار، هایقدم با و دادم باال رو ابروم تای یه
 و شد خالی پام زیر بدم، نشون واکنشی خواستم تا. انداختم نگاهی دوروبرم به آوریتعجب چشمای

 .افتادم سیاهی داخل
 دیدمی تار که رو چشمام و کشیدم توهم رو مچهره. دیدممی تار رو جاهمه کردم، باز چشمام ناله با

 .ببینم رو هستم که مکانی خوبی به تا مالیدم
 که جایی به بود، شده ایجاد که دردی به توجهبی. کردم درد از غلیظی اخمی که کشیدم سرم به دستی
 :شد خارج دهنم از که حرفی تنها دیدم، که چیزی از و انداختم نگاه بودم

 .خدایان سرزمین آلپ، هایکوه -
 چشم. اومدم پایین داشتم، قرار اون روی که سنگی سکوی از و کشیدم کنار رو سفیدم موهای

 رسیدم؟ آلپ هایکوه به باالخره پس کردم؛ برانداز رو جاهمه و چرخوندم
 ابرهای کوه، دورتادور و بود سراشیبی هیچ بدون و صاف کوه سطح که داشتم قرار آلپ کوه باالی

 این هایکوه در دیگه، قصرهای به و رفت راه اون روی شدمی که ابرهایی بودند، کرده احاطه سفیدی
 .گذاشت پا داشت، وجود که اطراف

 که قصری. رسیدمی خدایان باشکوه و سفید قصر به مسیر این آخر که شدم خیره روبرو خاکی مسیر به
 دیدن به قادر کسی کمتر و هست پنهان نظرها از که قصری نداره، وجود دنیا جایهیچ در اون همانند
 .نشده  اصالً یا و شده اینجا

 این با خدایان سرزمین مردم. انداختم گنگی نگاه بود، قصر نزدیکی که کوچیکی و سنگی دهکده به
 کنن؟می زندگی وضع

 با. دادنمی انجام رو شونروزمره هایفعالیت که کردممی حس رو دهکده مردم هیاهوی جاهمین از
 .برم خدایان قصر به تا گرفتم پیش در رو خاکی راه پی،درپی و استوار های.قدم

 بودن هاییانسان از نسلی. کردنمی پچپچ هم گوش در و کردنمی نگاه تعجب با من به دهکده مردم
 سریع و ندادم رفتارشون به اهمیتی. ترنباهوش و ترقوی زمینی، و فانی هایانسان از و نیستن فانی که

 ورود اجازه من به تا ایستادم قصر بزرگ و آهنی دروازه جلوی. رسوندم خدایان سفید قصر به رو خودم
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 تو حالتی. اومد سمتمبه داشت، دست در که شمشیری با رنگ، طالیی سرباز. بدن رو قصر داخل به
 .برم دنبالش به کرد اشاره دستش با سرد، و خشک و نبود پیدا شچهره

 مشغول محافظ عنوان به خدایان قصر در که قدبلند و رنگطالیی موجوداتی: محافظ هایپری)
 .(هستند

 .کرد می دوچندان رو قصر زیبایی و بود مرمر سنگ از پوشیده قصر محوطه
 چهره. بود ساخته رو نشینیدل مکان و کردمی خودنمایی بیشتر برام قصر زیبایی شدم، که قصر داخل

 گذشته مثل اقتدارم و غرور تا نشوندم صورتم روی رو روحیبی و سرد چهره و کردم قایم رو متعجبم
 .بمونه پابرجا
 ایستاده نفسیاعتمادبه و غرور با و کردمی خودنمایی قصر دیوار روی بزرگ اساطیرهای از هاییتابلو

 ایلحظه که شد باعث و شدمی دیده قصر هایسالن در مجسمه شکل به عجیبی موجودات. بودن
 .اومدم خودم به محافظ پری سرد صدای با. بشم موجودات به خیره و نکنم حرکت

 .کن حرکت -
 .ایستاد بزرگ در یه جلوی سرباز سالن، چند گذروندن بعد و افتادم راه به سرباز دنبال به و نگفتم چیزی

 .هستن شما منتظر -
. کرد باز راحتی به رو اون و رفت در سمتبه سرباز. گذروندم نظرم از رو سرباز و دادم تکون سری
 .شدم داخل و کردم ایسرفه

 صدای. داشت قرار سالن وسط آهنی، شکلدایره میز که شدم روبرو سفیدیتمام و بزرگ سالن یه با
 فضای به تریدقیق نگاه با و بشینم هاصندلی از یکی روی برم تا کرد مجبور رو من در، شدنبسته
 .بشم خیره موجودی از خالی و سفید
 :گفتم وارزمزمه ـب*لـ زیر دادم؛ تکون تأسف از سری و کشیدم پوفی

 کجاست؟ پس -
 .شکست رو سالن سکوت که برداشتم قدم سالن تو اقتدار با و شدم بلند صندلی روی از
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 دنیای. برگرده خودش دنیای به اون که رسیده وقتش حاال و گذرهمی زن اون با من دیدار از دوسال
 برش من حال هر به. نداره وجود دنیایی همچین و هستش خیالی کنه فکر شاید که دنیایی خودش،

 .بشه باخبر هستش که چیزی از و برسه اصلیش جایگاه به تا گردونممی
 .شد کشیده گذشته به ارادهبی فکرم
*** 
 قبل سال هزاران-بک فلش

 قصر در که بود مغروری و ماهر جنگجویان از یکی جانی فرمانده. شد وارد فرمانده و شد زده اتاقم در
 .بود پشتیبانم و یار مشکلی هر در که شدمی محسوب مورداعتمادم افراد از یکی از و کردمی خدمت من

 مشکلی که شدم مطمئن شچهره حالت از. داد من به رو شکشیدهتوهم چهره و کرد کوچیکی تعظیم
 .اومده پیش
 و سفید صورت به تعجب با. انداختم میز روی و کردم رها دستم از رو مردم امور به رسیدگی برگه

 .کردم نگاه گیراش
 جانی؟ فرمانده شده چیزی -

 :گفت خشمگین چهره همان با و کرد ایدوباره تعظیم
 .سرورم بله -
 و رفتم سمتشبه و اومدم بیرون میز پشت از شدم، بلند صندلی روی از و دادم باال رو ابروم تاییه

 .ایستادم روبروش
 فرمانده؟ شده چی -

 .شد خیره اتاقم پنجره طرفبه و گرفت من از رو عسلیش چشمای
 .سرورم کنن مالقات شما با خوانمی پیرمرد اون -
 پیرمرد؟ کدوم -

 .خورد گره هم به چشمامون و شد خیره من به دوباره
 .اومده خدایان سرزمین از که پیشگویی همون -
 .شدم خیره قصر بیرون به و رفتم پنجره سمتبه
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 :گفتم بندازم، نگاهی بهش اینکه بدون
 .بیاد بگو -
 .سرورم چشم -

 .اومد گوش به اتاقم در بستن صدای ولی نه؛ یا کرد تعظیم بهم که ندیدم دیگه
 .دراومد صدا به اتاقم در دقیقه،پنج گذشت از بعد
 .بشین وارد -
 فرمانده کنار که شدم مردی به خیره نشستم، و رفتم پادشاهیم تخت سمتبه و برداشتم چشم پنجره از

 هاییخالکوبی. نداشت سر در مویی و بود سفید سرش و بود پوشیده نارنجی دستیه لباسی. بود ایستاده
 .کردمی عجیب کمی رو شچهره و بود بسته نقش صورتش رو عجیبی

 .تراگوس هایسرزمین عادل امپراتور بر درود -
 .شدم جاجابه کمی تختم رو و دادم تکون سری

 اومدی؟ اینجا به خدایان، سرزمین از که افتاده اتفاقی آیا. پیشگوها معبد کائن تو بر خدایان درود -
 :دادم ادامه و داد تکون مثبت معنای به رو سرش

 .هستم شما خبر منتظر -
 .بود پیشگو این حرف منتظر نگرانی با که کردم نگاه فرمانده به. اومد جلو قدمی

 .کرد وارد ما به بزرگی شوک که خوابی دیدم، خوابی -
 صدای با. نداد مچهره حالت به تغییری ولی بودم؛ هراسان مرد این هایپیشگویی از دراومد، لرزه به دلم

 :گفتم محکمی
 کردین؟ پیشگویی چه خب -

 .انداخت پایین رو سرش و شد نگران شچهره حالت
 .داشت خواهد ادامه شما بعد نسل هفت تا و تراگوس دنیای به گردهبرمی دوباره بدی و شرّ -
 :گفتم بود پیدا لحنم تو که لکنتی با. شدم خیره شچهره به و کردم بلندی خنده زد، که حرفی با
 هاسرزمین به رو ظلم تونهنمی و نداره رو من با مقابله توان کسهیچ هستم، من که وقتی تا -

 .بازگردونه
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 .شد قطع مخنده زد، که حرفی با و کردم ایخنده دوباره
 ...مرد خواهی تو ولی دونم؛می -
 کنممی فکر اومد، پرنده صدای دوباره. اومدم حال به و کشیدم دست گذشته از ایپرنده جیغ صدای با

 .بود عقاب صدای
 هاییالماس و بود باز دومتری دایره یه اندازه به که رو سالن باالی سقف و شدم بلند صندلی روی از

 .شدم خیره داشت، قرار که
 صداها. شدم بشه سالن وارد قراره که موجودی به خیره من و شدمی ترنزدیک و نزدیک عقاب صدای

 .اومد فرود سالن کف روی و شد سالن داخل بیرون، از سریع جسمی ناگهان که رفت بین از بارهیه
 و بود بدنش دریدن حال در رنگیسیاه و بزرگ عقابی. کردم بازشون دقایقی از بعد و بستم رو چشمام

 .شد مغرور پرابهت و جوان انسان یه به تبدیل آخر در و شدمی ترکوچیک و کوچیک لحظه هر
. کردمی برانداز رو صورتم اعضای تکتک دقت با و بود نمایان شچهره در کوچیکی اخمی
 چیه؟ معنای به داد، تکون سری آخر در که کرد نگاه من به سینهبهدست

 .بود خدایان خدای اون چون کردم؛ کوچیکی تعظیم بهش و اومدم خودم به
 .بزرگ زئوس خدایان، پادشاه بر درود -

 نشون قدرتمندش و محکم صدای. نشست هاصندلی از یکی روی رفت و داد تکون سری متقابال
 .هستش قوی چقدر که دادمی
 اومدی؟ دیر چرا هستم، منتظرت که وقتهخیلی پیرمرد، خب -

 که کردم کج لبم کمی. شدم خیره تیزش و سیاه چشمای به و نشستم زئوس روبروی صندلی روی
 .داد باال رو ابروش تاییه
 .بیام تا شد دیر همین خاطربه و کشید درازا به مادرش کردنراضی -

 .داد تکون طرفینبه رو سرش و زد صداداری پوزخند
 .بیارش دنیا این به رو پسره و برو نده، اهمیت نکرد قبول اگه گفتم گفتم؟ چی بهت من -

 .شدم خودخواه و مغرور خدای این به خیره و کشیدم هم توی رو ابروهام کشیدم، بلند پوفی
 ...و کردمی قبول باید مادرشه، اون -
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 .کنم تموم رو حرفم که نذاشت و زد زل من به خشمگینش چهره با و کوبید میز روی دستش کف با
 تو و کنهمی غلطایی یه داره هم آورچندش اورک اون ها؟ ،کرده فرار اهریمن که نیستی متوجه انگار -

 کنه؟ قبول که شدی منتظر
 و نداشتم ازش ترسی. شدمی ترخشمگین لحظه هر شچهره و فرستادمی بیرون داریحرص نفس

 :گفتم حالش به توجهبی
 .بگم بهش که بود الزم -

 .چرم کوتاه شلوار یه جز نداشت، تن در لباسی. شد بلند صندلی روی از و کرد مشت رو دستاش
 .کردمی زمزمه چیزایی یه ب*ل زیر و رفتمی وراون به وراین از زنانقدم

 شده؟ چیزی -
 چهره و بود من جای به کسی اگه. شد خیره من به خشمگین و کرد متمایل من سمت سریع رو سرش

 پرابهتی و قدرتمند خدای که راستیبه. اومددرمی لرزه به بدنش ترس از دید،می رو زئوس خشمگین
 .بودم سرد و خشک همیشه مثل و نکردم حس وجودم تو ترسی ترینکوچیک من ولی بود؛

 .درنمیاد جور وسط این چیزی یه -
 :گفتم آورتعجب و کشیدم ریشم به دستی

 !چی؟ -
 :گفت وارزمزمه

 .مردگان خدای زیرین، خدای -
 :داد ادامه بلندی صدای با بعد و
 .هادس -

 .شنیدم ترسناکی و دورگه صدای
 زد؟ صدا رو من اسم کسی -

*** 
 خنده هادس. داد هادس به رو خشمش با آمیخته و تنفر نگاه و نشست هادس مقابل صندلی روی

 .کوبید میز روی رو دستش و کشید بلند اینعره زئوس که کرد خردکنیاعصاب
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 همون لیاقتش و بود شده انگیزنفرت سیاهش هایدندون و سیاه دستیه لباسِ اون با هادس که واقعا
 .بود مردگان یا زیرین دنیای
 رو خودش خواستمی زئوس. شدم خیره بودن تشنه هم خون به که برادر دو این به ایستاده طورهمین
 ...ولی کنه؛ کنترل

 اومدی؟ سال هزاران بعد چی که هادس؟ خوایمی چی -
 خوشم ازش که داشتم حق کودکیم زمان از که الحق. کشیدم هم تو رو مچهره که کرد ایخنده هادس

 .نیاد
 .کنم کمک بهت که اومدم و افتاده اتفاقی چه دونممی هستی؟ عصبی چرا عزیز، برادر اوه -

 .رفتنمی رو از هادس این ولی کرد؛ هادس به تمسخرآمیزی نگاه و زد پوزخندی زئوس
 !کنی؟ کمک من به خوایمی تو! تو؟ -

 رو حرصش زئوس که معلومه. داشت عصبانیتش کردنمخفی در سعی و کرد کوچیکی اخم هادس
 .زدم قهقهه هادس حال به دلم تو. درآورده

 کنی؟ کارچی خوایمی خب -
 .داد نشون رو سیاهش هایدندون و مالید هم به رو هاشدست هادس

 .گیرممی رو اهریمن -
 خنده فوران صدای که شد بیشتر هادس لبخند عمق. زد زل هادس به و زد خشکش ایلحظه زئوس
 .گرفت دربر رو قصر کل زئوس

 :گفت خنده با بود، صداش تو که لکنتی لحن با
 بیاری؟ رو اهریمن... اهر خوایمی تو... تو -

 تأسف از سری. بودم خیره خدایان این به سینهبهدست. خندید دل ته از و دلش رو گذاشت رو دستش
 :گفتم بلندی صدای با و دادم تکون

 .ندارم کافی وقت برم، زودتر چه هر باید من -
 :گفت کجی دهن با و برگشت من طرفبه هادس

 هستی؟ کی تو -
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 حرف از من راستش. دوننمی بزرگ اسطوره رو اون مردم انگار که کرد نگاهم غرور با جوری هادس
 رو خودش از قدرتمندتر اهریمن یه خوادمی بعد اهریمنه یه خودش اون چون بود؛ گرفته مخنده هادس

 کنه؟ دستگیر
 .ستمسخره و جالب واقعاً هه
 هستی؟ کی نگفتی -
 .نیست کسهیچ -
 شده مشکوک بهم االن هادس که زنممی حدس. کردمی نگاه هادس به جدی که کردم نگاه زئوس به
 .کنهمی رو تالشش همه این، فهمیدن برای و

 .کرد نگاه بود، داشته نگه دست با رو شچونه که زئوس به و گرفت من از رو مشکوکش نگاه
 بگیری؟ رو اهریمن خوایمی پس هادس، خب -

 :داد ادامه زئوس و داد تکون سری
 نه؟ خوایمی چیزی هم کاراین قبال در و -

 .داد باال رو ابروش تاییه و کرد کج کمی رو لبش
 .کنم زندگی اینجا باشم، شما بین هم من خواممی -

 که شد خیره قصر سالن باالی به و برد عقب رو دستش شد، بلند جاش از و زد پوزخندی زئوس
 .ذاشتمی نمایش به رو خدایان قصر قدرت و بودن شده تزئین عجیبی شکل به هاالماس

 .زیرین دنیای باشی، خودت سرزمین تو باید تو -
 .شد بلند جاش از و کشید اینعره و شد خشمگین شچهره هادس

 .شد محو و نیاورد دووم زیاد که زدم کوچیکی لبخند داد، دست از باالخره رو کنترلش هه
 رو مردگان سرزمین پوسایدون اون با دسیسه و دروغ با که نرفته یادم هست، هم من سرزمین اینجا -
 قدرتمند مردم ترس با و میشم متنفر اونجا از دیروز از بیشتر روز هر و تاریکی جزو شدم دادین، من به

 .خواممی من که نیست زندگی این. میشم
 سراپا حرکتی و حرفی هیج بدون زئوس و کردمی ابالغ زئوس به بلندی صدای با رو هاحرف این

 .بود گوش
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 :گفت و کشید ریشش ته به دستی زئوس
 توی رو روز باقی و باشی اینجا روز دو هفته در که ذارممی منم و بیار رو اهریمن برام تو خب،خیله -

 چیه؟ نظرت کنی، اقامت خودت سرزمین
 از رو مناسب فرصت این هادس یقینا. شد برادرش تصمیم منتظر زئوس و رفت فرو فکر تو هادس
 .نمیده دست

 .قبوله باشه -
 بین هادس هایشونه. رفت برادرش سمتبه پرغرور و مصمم هایقدم با و زد محوی خنده زئوس
 :گفت هادس گوش در و شد خم. گرفت قرار برادرش هایدست

 .بیار رو اهریمن برام و باشه کارت به حواست پس بیاد؛ پیش مشکلی که ندارم دوست -
 آخر در و زئوس به نگاهی و انداخت من به نگاهی برگشت. شد دور زئوس از و کرد اخمی هادس
 .شد ناپدید ثانیه چند در و گرفت رو دورش سیاهی
 دردسر باز که امیدوارم. میده فریب رو همه کردنصحبت با و رسهمی نظر به مشکوکی آدم هادس
 .نکنه درست
 و ترسناک آدم یه زیباش، قیافه از و بود گرفته دربر رو اون تاریکی که حیف ولی هست؛ زرنگی خدای
 .بود آورده وجود به گریحیله

 .بدم زئوس به رو حواسم تموم که شد باعث و شد پاره افکارم رشته زئوس حرف با
 .برو زمین به و بده انجام رو کارت سریع خب، -

 ایدیگه دنیای وارد که هست سختی خیلی کار. نشستم زانو با زمین روی و گرفتم فاصله میز از کمی
 همین به بشی؛ ایدیگه دنیای وارد و بدی انجام تونیمی امروز مثل معینی زمان در کار این. بشی
 .برم زمین یعنی ها،انسان دنیای به ترسریع تا اومدم مکان این و روز این دلیل

 زبان به وردی ب*ل زیر و کشیدم عمیقی نفس دادم، قرار پاهام روی رو دستام و بستم رو چشمام
 :کردم زمزمه یونانی

-Γεια σας Merlin Μεγάλη 

 بزرگ مرلین بر درود
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Πάω σε έναν άλλο κόσμο 
 روممی دیگری دنیای به

Ο κόσμος των θνητών πλάσματα 
 فانی موجودات دنیای

Ο κόσμος των ανθρώπων 
 هاانسان دنیای

 هر و بود رشد حال در شکلمستطیل ایتوده. کردم باز رو چشمام سریع که اومد مهیبی صدای ناگهان
 برای من راه که اومد وجود به سالن وسط ایتوده. شد متوقف آخر در و شدمی تربزرگ و بزرگ لحظه
 .بود هاانسان دنیای به ورود

 .باش قدرتمند موجود اون و خودت مواظب -
 تا. رفتم سیاه توده سمتبه و دادم تکون سری. شدم خیره بزرگ زئوس به برگشتم و شدم بلند جام از

 .شدم خیره بهش گنگ و برگشتم زئوس حرف با بشم وارد خواستم
 .کنهمی قدرتمندترش که دادم بهش قدرتی من -
 قدرتی؟ چه -
 ...یخ قدرت -
 قدرتی چه فهمیدم لحظه آخرین در ولی شدم؛ کشیده توده درون به من بزنه، رو حرفش خواست تا

 .شده عنایت بهش
*** 

 کنترل رو خودم ایشاخه گرفتن با که بودم افتادن حال در درخت روی دیدم کردم باز که رو چشمام
 .هستن باهوشی هایانسان. شدم هاانسان عجیب خونه متوجه نشستم که شاخه روی. کردم

 که کرد برخورد صورتش به نسیمی. شد نمایان جوانی پسری و شد باز هاخانه از یکی پنجره ناگهان
 اون شد باعث و خوردنتکون هابرگ و شاخ شدم که جاجابه جام تو کمیه. ببنده رو چشماش شد باعث
 طرف این به مشکوک و کرد تیز رو چشماش بشه؛ خیره طرف این به و کنه باز رو چشماش جوان
 .شد خیره
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. رفت پایین درخت از و اومد وجود به رنگیسیاه گربه که زدم بشکنی و رسید ذهنم به فکری ناگهان
 .کرد می نگاهش مشکوک و بود شده خیره گربه به جوان پسر

 ماهیک. برگردونمش واقعیش دنیای به منتظرم که هاستسال که جوانی زدم؛ جوان این به لبخندی
 .گردیبرمی دیگه
 .شدم ناپدید و ندونستم جایز رو موندن دیگه
*** 
 آدرین

 بالش. شدممی عصبی بیشتر من و شدمی بیشتر صداش لحظه هر و داد ـوازش*نـ رو گوشم صدایی
 باز رو چشمم یه و کشیدم پوفی. بشه کاسته اومدمی که صدایی از تا دادم فشار سرم روی بیشتر رو

 قطعش. بخوابم راحت تا ذارهنمی که بود گوشی آالرم این صدای. میاد کجا از صدا این بیینم تا کردم
 .نشد بخوابم، که کردم تالش هرچی ولی خوابیدم؛ دوباره و کردم

 خارج اتاق از شستم، که رو صورتم. رفتم دستشویی سرویس سمتبه باز دهن با و شدم بلند جام از
 .اومدم پایین و سرخوردم پله از و شدم

 با. بشم شریک هاشونخنده تو و برم پیششون زودتر تا کرد تشویق رو من مخانواده هایخنده صدای
 :گفتم مالیمی صدای با رسیدم، پله پایین که لبخند

 خندین؟می من بدون که شده چی -
 که باشی داشته ایخانواده که خوبه چه. کردن مهمونم لبخندشون با و برگشتن عقب به من صدای با

 هااون گرم کانون از و کنی تقسیم هااون با رو زندگیت لحظهبهلحظه باشی داشته دوست هرلحظه
 .بشی مندبهره

 .بشین کنارم پسرم بیا -
 دادم نشون عصبی رو مچهره. آوردمی در شکلک برام یواشکی کردم، نگاه خواهرم به و زدم لبخندی

 .درنیاورد دیگه رو زبونش که
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. کردم نگاه دادمی نشون که فیلمی به و گذاشتم امدیگه پای روی رو پام و نشستم پدرم کنار رفتم
 کردم کج رو سرم. رسیدمی نظر به ترسناک انگار و دادمی نشون بود که اصلی زبان به رو یک احضار

 .جوییدمی رو هاشناخن دیدم که هست حالی چه در ترسو سارای ببینم تا
 بچه؟ کنیمی نگاه چرا ترسی می که تو -

 به ترس با سارا شونهبهشونه که شدم خیره هم مامان به. شدم پرتاب مبل به ترس از که کشید جیغی
 .کردنمی نگاه فیلم

 .ترسناکه چقدر وای -
 .شدیم خیره فیلم به و کردیم ایخنده پدرم و من
. اومدم دنیا به اونجا و منه اصلی زادگاه که کشوری نرفتم، ایران به که وقتهخیلی که رفتم فرو فکر تو

 .کردنمی زندگی ایران ولی بود؛ خارجی اسماشون و بودن آمریکایی و ایرانی دورگه مادرم و پدر
 .کرد پاره رو افکارم رشته پدرم که بودم فکرا همین تو
 دانشگاه؟ میری کی نامثبت برای پسرم -
 :گفتم و شدم خیره پدرم به
 .برم قراره صبح هشت ساعت فردا-

 .کرد نگاه تلویزیون به و داد تکون سری
 .پسرم خوبه آها -
 .شدم بلند جام از شد، تموم فیلم اینکه از بعد. شدم فیلم دیدن مشغول و زدم جونکم لبخند یه
 .اتاقم میرم من -
 .برو پسرم باشه -

 اطمینان که تیپم از که وقتی و زدم دخترکش سیاه تیپ یه. شدث اتاقم وارد و رفتم باال هاپله از سریع
 برای دلم. اومدم بیرون خونه از بشن، من خروج متوجه اینکه بدون و اومدم بیرون اتاقم از کردم، پیدا

 و بزنم زنگ الکس به که گرفتم تصمیم. نداشتیم دیدار هم با که وقته خیلی و بود شده تنگ دوستام
 .کنیم تفریح کمی تا کنم جمع رو هابچه
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 سریع کردم، پیدا که رو شماره. گشتم الکس شماره دنبال مخاطبین، تو و آوردمدر رو گوشیم جیبم تو از
 .گرفتم تماس

 .برداشت رو گوشی الکس بوق، چندتا خوردن از بعد
 رو ما کردی پیدا رو یکی گیری؟حتماًنمی خبری که مدته یه کجایی؟ نیستی چطوری؟ الکس سالم -

 نه؟ کردی فراموش
 .شدم الکس جواب منتظر زناننفس و اومد بند نفسم

 میری؟ طوریهمین داری گاز رو گذاشتی پاتو خبرته، چه. بریم هم با شو پیدا هوی -
 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 نه؟ رفتم انباری منم دیگه بابا، سرجات بشین -
 :گفت و زد ایقهقهه گوشی پشت از
 دارم؟ دوسِت چرا دونیمی رفیق -

 :گفتم دارحرص و ساییدم هم روی هامدندون. انداخته دستم که من رفیق از اینم
 .بگو -
 :گفت بود لحنش تو که شیطنتی از
 .تکراری نه میشی تکرار نه چون -
 .خندید من با هم اون و خندیدم حرفش با
 .بیان بگو هم پیتر و جنیفر به بگردیم بریم دنبالت میام دارم راستی. خوبه آها -

 :گفت و کرد ایسرفه
 .فعالً. بینمتمی دیگه ساعتنیم تا. زنممی زنگ بهشون رفیق اُکی -
 .پسر فعالً -

 .گذاشتم قدم پارکینگ سمت راستیه و زدم بیرون خونه از کردم، خاموش رو گوشی اینکه از بعد

 به ترزود تا کردممی رد رو هانخیابو سرعتبه. شدم خارج پارکینک از و شدم رنگمقرمز bmw سوار
 صدای با مسیر طول در و گذاشتم رو بیبرجاستین آهنگ بشم، سرگرم اینکه برای. برسم الکس خونه
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 از. کردم پارک خونه جلوی رو ماشین و رسیدم الکس خونه به ساعتنیم از بعد. خوندممی باهاش بلند
 .رفتم خونه سمتبه و شدم پیدا ماشین

 :گفت و دید رو من آیفون از الکس که زدم رو زنگ
 .داداش تو بیا -
 تیر سرم رفتن،راه حین در. کردم طی رو شدهفرشسنگ راه و بستم رو در شدم، داخل و کرد باز رو در

 و گفتم بلندی آخ دلم ته از. بود افتاده سرم تو بدی درد. مالیدم رو هامشقیقه و ایستادم جام سر کشید،
 تصاویر من و رفت بین از درد بارهیه اینکه تا شدمی بیشتر لحظه هر سرم درد. افتادم زمین روی زانو با

 پسری بود، پرواز حال در آسمان روی پرابهتی و بزرگ اژدهای. بست نقش چشمام جلوی نامفهمومی
 ناگهان. بودن کرده خم ــمر*کـ بهش زیادی افرادی و بود ایستاده سیاه دشت یه توی که دیدم

 .دیدم که بود چیزی تنها تاریکی و شدم بیهوش
. کردم بازشون سریع و کشیدم هم تو رو چشمام. داد قرار اذیت و آزار مورد رو چشمام رنگیسفید نور

 به نور این تابیدن از تا کردم چشمم بانسایه رو دستم سریع که کرد اذیت رو چشمم نور، زیاد حجم
 .باشم داشته مکانم به خوبی دید تا مالیدم کمی و بردم چشمم سمت رو دستام. کنم جلوگیری چشمم

 کنم؟می کارچی بیمارستان تو انداختم؛ اطرافم فضای به گنگی نگاه
 نداشت برام مفهمومی مکان و زمان. ببندم رو چشمام شدم مجبور و افتاد بدنم به فرساییطاقت درد باز
 با که بود بسته چشمام مدت چه دونمنمی. بود عجیب درد این کرده مشغول فکرم که چیزی تنها و

 تکون هاشونب*ل که کردم نگاه هابچه به تعجب با و کردم باز رو چشمام صورتم به چیزی برخورد
 برام هابچه صدای آخر در و شنید رو صداها کمکم هامگوش ناگهان. شنیدمنمی چیزی ولی خورد؛می

 .شد واضح
 :گفت باریدمی شچهره از که آشفته حال با جنیفر

 خصوصی بیمارستان تا کنم صحبت برم نمیدی؟ جواب زنیممی صدات چی هر چرا شده؟ چی آدرین -
 ببرنت؟

 :گفتم ضعیفی صدای با شدم جاجابه جام تو کمی
 .خوبه حالم من نکرده، الزم نه -
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 :گفت نگرانی با و گرفت رو دستم جنیفر
 .بری بهتر بیمارستان یه باید نیستی، خوب نه -

 :گفت شوخی به و کرد ایخنده پیتر
 کنین؟می لوسش چرا خوبه، حالش گندهخرس این بابا -

 :گفت الکس دفعهاین که خندیدن جنیفر و الکس
 .رو بساط این کنین جمع بابا -

 :گفتم بهشون رو کردیم، رو مونخنده حسابی که وقتی و خندیدیم همگی
 .بگیرین رو من ترخیص نامه برین زود برم، اینجا از خواممی -

 :کرد نچینچ و اومد جلو قدمی پیتر
 .بریمتمی شدی بهتر هروقت کن استراحت. نشو پررو دیگه -

 :گفت پیتر به رو الکس

- big like! 

 .درمیارن حرف خودشون برای هم اینا. نیست چیزیم که من افتادما، گیری عجب باباای
 کنم؟ لهتون پام زیر پاشم یا برم بده اجازه که گینمی دکتر به رینمی یا کردین، کچل رو مکله -
 .نداری محبت لیاقت  اصالً! لجبازی خیلی شق،کله بابا باشه -
 .رفتمی غرهچشم برام که کردم نگاه جنیفر به

 گوش حرفم به و من به بودن شده خیره سینهبهدست کردم؛ نگاهشون عصبی و کشیدم پوفی
 .شدم برگشتنشون منتظر و فرستادم بیرون نفس. شدن خارج اتاق از بزنم، حرفی خواستم تا. دادننمی
 چشمای با دکتر. شدن داخل هابچه و پرستار با سالیمیان دکتر و شد باز اتاق در دقیقهده از بعد

 .انداخت دقیق نگاه به عسلیش
 .باشی ما مهمون امشب بود قرار. رفتن واسه داری عجله خیلی بینممی محمدی، آقای سالم -

 .کرد بررسی رو من عالئم و برداشت رو بود بیمارا مخصوص که دفترچه یه بعد
 تحویل و نوشتم اینسخه یه که بود افتاد فشارتون فقط ندارین؛ خاصی مشکل پیداست که طوراین -

 .دادم دوستاتون
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 :گفتم و زدم لبخندی. داد تکون رو سرش و زد لبخندی که کردم نگاه جنیفر به
 .دکتر ممنون -
 .بخورین سرِوقت رو هاقرص اون لطفاً. بود موظیفه کنم،می خواهش -

 :داد ادامه و کرد نگاه رو بعد صفحه
 .بشی مرخص تونیمی نیست، حرفی دیگه -
 کشید دستام از رو سرنگ اومد پرستار. کردم شبدرقه چشمام با من و شد خارج اتاق از حرفش از بعد و
 .شد خارج اتاق از حرفی بدون و انداخت آشغال سطل و

 .خندیدنمی و کردن می پچپچ هم گوش در که کردم نگاه پوککله تاسه این به
 .شدم خارج اتاق از بدم بهشون محلی که این بدون و شدم بلند جام از

 اینکه احتمال. دادمی نشون من به رو یازده که کردم نگاه رو ساعت و درآوردم جیبم از رو گوشیم
 :گفتم هابچه به رو و بردم فرو جیبم تو رو گوشی. هست زیاد بشن نگرانم مخانواده

 نگفتین؟ چیزی که مخانواده به -
 :گفت من به رو و برگشت بود، نشسته جلو جنیفر

 .پیچوندمش بدبختی با که زد زنگ مادرت -
 .کشیدم هامریه داخل به ایآسوده نفس و شد راحت خیالم جنیفر حرف با
 .جنیفر ممنون -

 ماشین شیشه روی رو سرم. نشد ردوبدل بینمون چیزی دیگه و شد خیره روبروش به و زد لبخندی
 به خنده با و گرفتن می رو هم دست عاشقانه، هاییپسر و دختر که شدم خیره بیرون به و گذاشتم
 .دادنمی ادامه راهشون

 کنارت هاتناراحتی و شادی تو لحظه هر تخانواده مثل و باشی داشته خوبی دوستای خوبهخیلی
 تونستیم و شدیم دوست هم با زود خیلی که هستن قدیمیم هایهمکالسی از الکس و جنیفر. باشن

 دوستیمون االن تا و بودیم هم کنار همیشه هاناراحت و خوشی در. باشیم هم برای خوبی هایدوست
 .داشت خواهد و داره ادامه هم

 :گفتم هابچه به رو سریع اومد، یادم که چیزی با
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 آوردم؟ ایرتبه چه و دادم درخواست دانشگاه کدوم که گفتم بهتون هابچه راستی -
 .واداشت خنده به رو من هابچه زمانهم گفتن نه صدای

 .نره دهنتون تو پشه باشید مواظب ولی میگم؛ االن پس -
 :گفت و کرد نگام خشم با برگشت جنیفر

 .بگو نریز مزه -
 :گفتم و کردم ایخنده

 .گیلمک دانشگاه تو یک رتبه -
 .شد باز غار مثل دهنشون گفتم، که رو این

 .میره پشه االن ببندید -
 :گفت و اومد لبش رو لبخندی جنیفر

 !واقعاً؟ من خدای وای -
 :داد ادامه و دادم تکون مثبت معنای به سری

 .دکتر آقای باشی موفق پسر ایول -
 پرستاری، رشته تو جنیفر. گفتن رو نتایج هم اونا. گفتن تبریک خنده و شوخی با هم الکس و پیتر

 .کردم براشون موفقیت آرزوی منم و شدن قبول مدیریت رشته تو هم پیتر و مهندسی رشته تو الکس
*** 
 در سریع. بودیم ویالمون روبروی. اومدم خودم به ماشین ایستادن با. بودیم راه تو که ساعتینیم حدود

 .شدم پیدا و کردم باز رو
 .افتادین زحمت تو که ببخشید شدین، خسته دونممی آوردین، رو من که هابچه مرسی -

 :گفت خنده با و آورد بیرون ماشین از رو سرش جنیفر
 .کن استراحت برو! زنهمی حرف جوریمچه پسر، برو -

 .رفت بهم اساسی یغرهچشم یه جنیفر که زدم چشمکی
 .بای. باشین خودتون مواظب باشه -

 .شدن خارج من دید از سرعت آخرین با و گفتن بای یه هم اونا
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. شدم خونه وارد حیاط ردکردن از بعد و شدم ویال حیاط داخل و کردم باز رو در و درآوردم رو کلید
 توانایی و بود تاریک و ساکت خونه. رفتن خواب به که دادمی نشون این و بود خاموش خونه هایچراغ
 داخل سریع. کردم عوض رو لباسام و اتاقم تو رفتم آروم بود، که بدبختی هر با. نداشتم رو جایی دیدن
 .گرفتم ایدقیقهپونزده دوش یه و شدم حموم

 خودم و دادم بدنم به قوسی و کش. اومدم بیرون حموم از دراومد، تنم از خستگی حسابی اینکه از بعد
 به رفتن برای فردا تا کردم کوک صبح هشت روی رو گوشیم ساعت. کردم پرت تخت روی رو

 .نمونم خواب دانشکده
 فضای و بود شده یکسان آتش و خاک با جاهمه. بود شده ویران که ایدهکده بودم؛ دهکده یه توی

. بودن رسیده قتل به فجیعی شکل به که بودم موجوداتی به خیره. بود کرده ایجاد رو خوفناکی
 شده آغشته خون به هابچه و زن. داشتن تیزی و بلند هایگوش ولی بودن؛ انسان شبیه که موجوداتی

 دسته یه به خورد چشمم کردم،می نگاه اطراف به که طورهمین. بود شده تیکتیکه بدنشون و بودن
 .دادم گوش حرفاشون به و کردم پنهان هابوته الی رو خودم. زدنمی حرف باهم که افراد

 ما پادشاه وگرنه ببریم؛ بین از هم رو دیگه روستاهای باید ما نبینید، صدمه تا باشین مواظب همگی -
 .کشهمی رو

 :گفت بمی صدای با و برداشت افراد اون سمتبه قدمی
 .ببریم بین از رو چیهمه الف، سربازای اومدن از قبل تا باید -

 :داد ادامه هست، فرمانده فهمیدم تازه که کسی اون
 گفتم؟ چی که فهمیدین -

 :گفتن صدایک سربازا
 .فرمانده بله -

 سرعت با و شدن بزرگی هایگرگ به تبدیل ثانیه، چند عرض در ناگهان حرفشون، شدنتموم از بعد
 دستی ناگهان که بودم بود، افتاده قبل چندلحظه که اتفاقی شوک تو هنوز. رفتن مکان اون از بیشتری

 ...و کرد برخورد صورتم به ایضربه برگردم، عقب خواستم تا و شد گذاشته شونم به
 .کردم خفگی احساس که شدم بیدار سریع خواب از
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 .شد ترراحت برام تنفس دقایقی از بعد. بود داغ داغِ که گذاشتم گلوم روی رو دستم
 امیدوار. میشم بیدار بدی شکل به بینممی هم موقع هر و دیدم دیگه غریبعجیب خواب یه هم باز

 .نداره وجود برام امیدی این اینکه از غافل ولی نبینم؛ رو هاخواب جوراین دیگه بودم
 من و بود هفت ساعت انداختم؛ نگاهی گوشیم ساعت و کشیدم بیرون رو پوچ افکار این ذهنم از
 .شدم بیدار زودتر ساعتیه
 شلوار و کت یه و کمدم سمت رفتم شدم، خارج که اونجا از. شستم رو صورتم و روشویی رفتم شدم پا

 .پاشیدم خودم به سرد عطر یه و کردم دستم رو ساعتم پوشیدم، اسپرت
 سمتبه و شدم خارج اتاق از و برداشتم رو آفتابیم عینک آها،. دارم کم چیزییه کنم می حس

 .رفتم آشپزخونه
 نبود، ولی گشتمغ سارا دنبال. هستن صبحانه خوردن مشغول بابا و مامان دیدم شدم، که آشپزخونه وارد

 .بود زیاد باشه، خواب اینکه احتمال
 .خیربه صبح -
 :گفت مهربونی با من به رو پدرم. کردن مهمونم لبخندشون با و برگشتن طرفمبه
 .پسرم خیربه صبح -
 .ریزممی چای تواسه االن بشین. خیربه صبحت -

 .داد دستم به رو چای مادرم که نشستم بابا کنار
 .مامان نکنه درد دستت -

 .خوردم کره و پنیر با همراه تست نون با و کردم درست شیرینچای و گرفتم مادرم دست از رو چای
 دانشگاه؟ بری خوایمی االن پسرم -
 :گفتم پدرم به رو و خوردم چای از قلوپ یه
 .برم خواممی االن آره -
 .خوبه آها -
 .زده تیپ پسرمگل این که بگو پس -
 .خوردم چای از هم دیگه قلوپ یه و زدم لبخندی مادرم حرف با
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 نامثبت برای الزم مدارک و رفتم اتاقم به راستیه. شدم بلند جام از اجازه یه با و کردم تشکر مادرم از
 به رو خودم سریع و بلند هایقدم با و خوردم سر هاپله نرده از تند. شدم خارج اتاق از و برداشتم رو

 .برم ماشینم با تا رسوندم پارکینگ
 کردم پارک دانشگاه حیاط تو رو ماشین. رسیدم رانندگی ساعتنیم از بعد و گرفتم پیش در دانشگاه راه
 و بزرگ دانشگاه این به تعجب با و کردم قفل رو ماشین شدم، پیاده ماشین از و برداشتم رو مدارکم و

 رو نفر یه چنددقیقه از بعد که کجاست مدیر دفتر بپرسم ازش که بودم کسی دنبال. شدم خیره مشهور
 .رفتم سمتشبه و دیدم

 کجاست؟ مدیرت دفتر آقا ببخشید -
 :گفت من ردن برانداز بعد که بود جوگندمی موهای با سالمیان مرد یه
 .اولی اتاق راست سمت سوم، طبقه برید کنم،می خواهش -

 :گفتم و زدم زورزورکی لبخند
 .آقا ممنون خیلی -

 .شد کارش مشغول و گرفت من از چشم
 .کنممی خواهش -

 .کردم پیدا رو مدیریت اتاق دقایقی از بعد گرفتم پیش در رو مدیر اتاق راه
 :گفت مردانه صدای و زدم در
 .بفرمایید -

 .شدم داخل و کردم باز رو در و دادم قورت رو دهنم آب
 چهره. کردمی نگاه بود، دستش که هاییبرگه به دقت با و بود نشسته میز پشت سالیمیان مرد یه

 و آورد باال رو سرش. رسیدمی نظر به مهربون دارم، غیب علم که اونجایی از و داشت نشینیدل
 اشاره شدیگه دست با. دادم دست مردانه جلو رفتم و زدم لبخندی. شد بلند صندلیش از من خاطربه

 .بشینم مبل روی که کرد
 :گفتم سریع لرزی و ترس هیچ بدون

 .اومدم نامثبت برای و هستم محمدی آدرین من جناب سالم -
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 :گفت بود من منتظر انگار که مدیر
 گرفته یک رتبه کنان،درخواست بین که ایرانی همون! هستین شما محمدی آدرین آقای پس اوه -

 درسته؟
 .زدم لبخندی یه و دادم تکون سری

 .هستم خودم بله -
 :گفت و داد باال ابرویی یه
 .میگم تبریک بهتون. خوبهخیلی -
 .ممنون -

 :گفت و داد تکون سری
 بدین؟ بهم رو مدارک میشه خب. کنممی خواهش -
 .میدم االن بله -

 .شد من نامثبت مشغول دقت با و دادم بهش رو مدارک
 من به رو باشه، اومده یادش چیزی که انگار و خاروند رو شچونه. شد خیره من به و آورد باال رو سرش
 :گفت

 شما با خوان می گرفتین، رو یک رتبه شما که این خاطربه که هست خبری کنفرانس یه راستی -
 .کنن مصاحبه

 مثال؟ چی که نمیاد، خوشم کارها جور این از
 .بینمنمی نیازی کارا این به البته کنم، مصاحبه ندارم دوست من مدیر آقای راستش -

 .کرد نگاه مدرکم به و داد تکون فهمیدن معنای به رو سرش
 .کنممی رسیدگی خودم نیست، مشکلی اُکی. هستم متوجه -

 :گفتم و زدم لبخندی خودخودبه
 .ممنون خیلی -

 و آورد باال رو سرش که بودم کارهاش نظارگر قشنگ چشمم با. کرد اکتفا دادنتکون سر یه به تنها
 .کرد نگاه بهم
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 .برسید دارید که هدفی به امیدوارم شد، تموم هم شما نامثبت کار خب -
 .بخونم درس خواممی دانشگاهی چنین هم تو که افتخاره باعث. تشکر -

 .انداخت نگاهینیم بهم و برداشت میزش روی از رو عینکش و زد کوچیکی لبخند
 برم؟ من ندارین من با کاری اگه مدیر، آقای خب -

 :گفت پرقدرت و قاطع
 .بفرمایید نه -
 .خدافظ-
 .دیدار امید به -
 .شدم خارج اتاق از و دادم دست شدم پا

*** 
 تو افتادم راه و شدم ماشینم سوار. داد نشون رو ونیمده که چنده ساعت ببینم تا کردم نگاه رو ساعتم
 .زدنپرسه برای هاخیابون

 اتاقم به حالبی. اومدمی خوابم ولی بودم؛ نکرده خاصی کار. رسیدم خونه زدن،پرسه ساعتیه از بعد
 .برد خوابم سریع که کردم پرت تخت روی رو خودم هالباس همون با و رفتم
 رفتم باز دهن با و خاروندم رو سرم. شدم بیدار خواب از گوشیم صدای با زدن،چرت ساعتی چند از بعد

 پایین حالبی و پوشیدم راحتی لباس یه و کردم عوض لباسام. بیاد جاش سر حالم تا زدم آب رو صورتم
 .رفتم
 :گفتم بلندی صدای با رسیدم، که پایین

 .شده بیدار خواب از پسرتونگل کجایید؟ خونه اهل سالم -
 .اومد آشپزخونه از سارا صدای

 .اینجا بیا پسرگل -
 .کردنمی جوننوش قهوه و بودن نشسته مامان و سارا که آشپزخونه رفتم
 :گفت و کرد بهم نگاهی یه سارا

 .داداشی سالم -
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 .بخور قهوه بشین بیا. پسرم سالم -
 کیک با خوردنش مشغول و گرفتم مامان از رو قهوه نشستم، سارا کنار رفتم و دادم سالمی یه منم
 .شدم

 :گفت من به رو و کرد تموم رو شقهوه مامان
 شد؟ چی دانشکده پسرم، خب -

 .خوردم قلوپ یه و کردم فوت رو قهوه
 .نیست الزم گفتم مدیر به که بشه اجرا خبری کنفرانس یه بود قرار بعد کردم نامثبت رفتم هیچی -

 :گفت تعجب حالت با سارا
 .دیدیممی رو تو تلوزیون تو دیگه، ایدیوونه اِ -
 .زد بهم نماییدندون لبخند یه و کردم نگاه بهش برزخی قیافه با
 .کردی کاری خوب پسرم، آها -
 به الزم البته کنم؛ کار بوکس کمی تا ورزشی سالن رفتم شدم پا و زدم بهش جوابش در لبخندی یه

 .خوبه هم شخصیم دفاع که ذکره
 فکرم که کردم خالی کیسه رو داشتم حرص هرچی. رفتم بوکس کیسه سمتبه و دویدم ساعتینیم

 .دیدممی که هاییخواب سمت رفت ناخودآگاه
 هامخواب کنم می حس چرا. زدم بوکس کیسه به مشت یه ببینم؟ رو هاخواب این که میده معنی چه

 از. زدم هم سوم مشت بودن؟ چی دیگه غریبعجیب موجودات اون. زدم کیسه به دوم مشت واقعیه؟
 قدرت با رو آخر مشت و کنممی حس تنم تو فرساییطاقت دردهای شده، عجیب هامخواب که وقتی
 .افتاد و دراومد آویز از بوکس کیسه که زدم

 پشت که مونخونه استخر رفتم راستیه و درآوردم دستم از رو دستکش و نکردم صحنه این به توجهی
 .زدم شیرجه استخر توی سرعتبه و کردم تنم ـو*مایـ. بود خونه

 سرد آب دوش یه و بود استخر کنار که حمومی رفتم و شدم خارج استخر از شناکردن، ساعتیه از بعد
 .گرفتم
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 عوض رو لباسم. رفتم اتاقم به حوله همون با و کردم خشک رو خودم اومدم، بیرون حموم از بعد کمی
 .کردم پلی بیبرجاستین از آهنگی و گوشیم سمت رفتم و کردم
 و زدم رو دانشگاه سایت. کردم روشنش و رفتم کامپیوترم سمتبه دادم،می گوش آهنگ که طورهمین

 .میشه شروع هاکالس کی ببینم تا شدم کنجکاو
 .منه سالگی هجده تولد شبش که شدم متوجه دیدم، رو هاکالس شروع زمان وقتی
 هجده تولد اینکه یکی پیونده؛می وقوع به داره سرهم پشت زندگیم خوبه اتفاق دو افتاده، روزی عجب

 کشورم مردم به و بخونم درس پزشکیه، که معالقهمورد رشته تو تونممی اینکه دیگری و سالگیمه
 .کنم خدمت

 به دیگه روز دو تا هستم آماده حاضر و کردم آماده رو دانشکده وسایل من و گذشت سرعت به ماهیه
 برم دانشکده که اینم شمار روز لحظه هر و دربرگرفته رو وجودم کل خوشحالی و هیجان. برم دانشکده

 .کنم شروع رو درسم و
 یک من برای مسلماً این و بگیره رو یک رتبه تونسته غربی، کشور تو ایرانی یک محمدی، آدرین من

 و اومدم بیرون فکر از. ندم دستش از که کنممی رو تالشم و سعی و شده نصیبم که بزرگیه افتخار
 .رفتم خواب عالم به و کردم کوک صبح هشت روی رو ساعتم
 آغشته خون از زمین. بودن سوختن حال در زارهابوته و درختان و بود دراومده قرمز رنگ به آسمان

 .بود کرده ایجاد رو خوفناک صحنه یه و بود شده
 قرار من جلوی جنازه یه ذاشتم،می پا که جا هر. بودن شده عامقتل که دیدم رو پوشیزره سربازهای

 وابستگی انگار اومد،در لرزه به قلبم عامقتل این دیدن از و بود آورده هجوم من به ترس. گرفتمی
 اشکی قطره متوجه. انداختم پایین سرم و اومدم فرود زمین روی زانو با. داشتم مردم این به خاصی

 من که jایناس برای اگه ریزم؟می کی واسه ریزم؟می اشک چرا من. شدمی سرازیر چشمام از که شدم
 !شناسمشوننمی

 ...ولی دارم؛ مردم این با قلبی پیوند یه من نهنه
 .کرد می خطاب رو من که فردی یه صدای شنیدم؛ صدایی

 .آدرین تو بر درود -
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 خطاب رو من که بودم صدایی دنبال. کردم تمیز رو اشکیم چشمای دستم پشت با شدم، بلند جام از
 .ندیدم رو کسی گشتم، خودم دور چه هر. کرد

 اومدمی پایین آرومآروم که دیدم ایدایره و سفید نورانی چیز یه ناگهان که بردم باال رو سرم خودخودبه
 که شد پرنورتر کمکم نور که بودم خیره برومرو صحنه به تعجب با. گرفت قرار من جلوی آخر در و

 به کردم، باز رو چشمام شدم، نور شدنــمرنگ*کـ متوجه که وقتی. ببندم رو چشمام شدم مجبور
 .زد می موج چشماش تو اقتدار و غرور که انداختم آوریتعجب نگاه داشت قرار روبروم که پیرمردی

 شد؟ ظاهر جوریچه این که گفتم خودم با
 ولی بود؛ باوقار و زیبا. بود سفید موهاش مثل سفیدش ریش که بود ایقهوهچشم و هیکلی پیرمرد
 .بود پیرمرد

 زخم. کنیمی تجربه رو زیادی هاینشیب و فراز زندگی در. آدرین میشه عوض زندگیت فردا از -
 .زد خواهی زخم و خورد خواهی

 .کردممی نگاش گیجی با و فهمیدمنمی هیچی حرفاش از
 هستین؟ کی شما  اصالً فردا؟ چی برای چیه؟ منظورت -
 :گفت آرامی صدای با و کرد تر ب*ل
 خودت مواظب. هستی عالم این در مهمی خیلی انسان تو بدون. هستم کی من که فهمیمی روز یه -

 .کنیمی شروع رو زیادی هایماجراجویی فردا از تو جوان، باش
 :گفت که خاروندم رو سرم زنه؟می من به رو هاحرف این چی برای

 .بینمتمی باش، خودت مواظب -
 به و شد تبدیل رنگآبی پروانه هزارتا به چشمم جلوی بزنم، حرفی خواستم تا. رفت و کرد گردعقب

 .کرد پرواز قرمز آسمان
 بودن، کرده خودشون درگیر رو من چندماه این که جواببی هایسؤال تا هزار با گذاشت تنها رو من

 .افتادم مطلق سیاهی تو من و شد خالی پام زیر ناگهان
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 با. بودم کرده بدی عرق کشیدم صورتم به دستی. زدم نفسنفس و پریدم همیشه مثل خواب از
 ساطع نوری یه راستم دست که کردم حس لحظهیه کردم،می تمیز رو صورتم داشتم کاغذیدستمال

 .ندادم اهمیتی و انداختم باال ایشونه. زدم توهم حتماً شد؛ ناپدید بندازم نگاهی خواستم تا و شد
 .کردم سفر خواب به آرامش با دفعه این ولی بخوابم؛ دوباره داشتم تصمیم من و بود شب هنوز
*** 

 امروز یعنی. بشم خیالشبی تونمنمی افتادم،می خوابم یاد و شدم بیدار که وقتی از. بود صبح نه ساعت
 چیه؟ بینممی که تخیلی هایخواب این  اصالً بیفته؟ قراره اتفاقی چه

 باید که بود شده درست بزرگی معماهای و بودن کرده خودشون درگیر رو من سؤاال این همه
 و بیننمی خواب همه و نیستن واقعی چیزا این و خوابه یه فقط که کردم تلقین خودم به! فهمیدممی
 انجام از بعد. رفتم دستشویی و شدم بلند شدم، آروم که کمی. بینممی که عادیه که خوابه یه اینم

 .رفتم مونخونه تو ورزشی سالن به و پوشیدم کنگرم رفتم مربوط کارهای
 از نیارم؛ فشار خودم به زیاد گرفتم تصمیم دادم، انجام که دشواری و سخت هایتمرین دوساعت از بعد

 و درآوردم سریع لباسام رسیدم، اینکه از بعد. رفتم بود اتاقم تو که حمومی سمتبه و شدم خارج سالن
 .بره در تنم از خستگی تا کردم پر خنک و سرد آبی از رو وان

 مثل و شدم خارج اتاق از. پوشیدم سریع و کردم انتخاب کمدم از لباسی اومدم، بیرون که حموم از
 جام یه و افتممی اینجا از روز یه من آخر. اومد پایین و خوردم سر پله نرده از همیشگیم عادت

 .شکنهمی
 پیدا ازشون اثری تا کردممی نگاه وراون و وراین به همیشه مثل. نبود کسی ولی پذیرایی؛ سالن رفتم
 آشپزخونه از اینکه احتمال. میاد کجا از ببینم تا کشیدم بو کرد، ـوازش*نـ رو بینیم خوشی بویی. کنم

 :گفتم و کردم ایخنده. اومد شکمم صدای مسیر بین در که آشپزخونه سمت رفتم. زیاده بیاد بوش
 .بخورم ناهار باید پس نخوردم؛ که صبحونه -

 تر ب*ل. نبود من به حواسشون  اصالً و کردنمی درست غذا مادرم و سارا شدم، که آشپزخونه وارد
 :گفتم مادرم به رو و کردم

 .کردی درست چی ببینم وایسا انداختی، راه بویی چه مامان به به -
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 .گرفت طرفم رو چاقو و آورد باال رو سرش کرد،می خرد رو گوجه داشت که چاقویی با مامان
 !کنممی قطع چاقو همین با رو انگشتات بزنی، انگشت ها،نیایی غذا طرف -

 خشمگین تازگیا مامانمم. شد ساکت که کردم نگاه چپچپ بهش زد؛ قهقهه مامان حرف با سارا
 .بود بدنم دیگه هایاندام تجزیه حال در که نیست شکمم این فکر به  اصالً ها،شده

 کنی؟ قطع رو انگشتم خوایمی شما بعد میشم، تلف گرسنگی از دارم من مامان، ممنون -
 سمت رفتم و برداشتم چشم مامان از. شد گوجه خردکردن مشغول و کرد نگاه چپچپ مامانمم
 باز که رو درش. کردمی خودش وسوسه رو من و داشت خوبی بوهای. بود گاز اجاق روی که ایقابلمه
 قورت رو دهنم آب. کشیدم عمیقی بوی و آوردم پایین رو سرم و شد خندون هامب*ل کمکم کرد،
 رفتم ساالدی سمتبه و گذاشتم رو درش. کنه پر رو شکمم قراره که ایسبزیقرمه به زدم زل و دادم
 ازم نیشگون یه و نموند سارا چشم از دور بردارم، خواستممی که خیار یه. داشت قرار میز روی که

 .رفت هوا دادم که گرفت
 سارا؟ چته آخ -
 :غرید من به رو تندی با و رفت بهم ایغرهچشم یه
 نزن؟ انگشت نگفت مامان مگه -
 .میشه آدم دادم بهش مالیگوش یه که االن. کرده باز زبون من برای هم وجبینیم این اِ اِ

 .نکنی زبونیبلبل ترتبزرگ داداش برای جوریاین تا میارم سرت بالیی یه میام االن -
 کردممی سعی هرچی و دنبالش افتادم. کرد فرار دستم زیر از بگیرمش، خواستم تا و جهیدم سمتشبه

 .کردمی فرار پاهام و دست زیر از بگیرمش،
 .کنم حالیت تا سفیدچشم دختره وایسا -

 :گفت آورد،درمی رو من حرص خنده با و چرخیدمی خونه دور طوریهمین که سارا
 بگیر بیا داری عرضه وایسم، که نیستم دیوونه من بعدشم تری،بزرگ من از دقیقهسه فقط تو اوالً، -

 !خودتی سفیدمچشم تهشم
 .جوشید رگام تو خون آخرش، حرف با ولی بدم؛ مالیشگوش خواستمنمی االن تا
 !کنممی حالیت االن -
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 با. بردم اتاقم تو و انداختمش کولم روی شدم، گرفتنش به موفق و چرخیدم آتروباتیک حرکت یه با بعد
 .کردمی جیغجیغ و زدمی ــمرم*کـ به دستش

 .آدرین کن ول -
 .دراومد مامان داد صدای که کردم ایخنده

 !نکن اذیت رو خواهرت آدرین -
 :زدم داد منم

 .ندارم کاریش -
 .رفتم اتاقم به و آوردم دووم سارا جونکم هایضربه در و کردم شیطانی خنده
 به دادم، قلقلک بس از. دادم قلقلکش تونستممی تا گرفتمش و گذاشتمش تخت روی رو سارا
 سیاه چشمای با و سیاه موهای کردم، نگاه شچهره به. کردم ولش و اومد رحم دلم که افتاد کردنغلط
 شکمم به دست با سارا. کردمی خودنمایی خوشگلش و گرد صورت تو و بود رسیده ارث به مادرم از که
 .دادم قلقلکش دوباره که زد
 .کنیم آشتی بیا  اصالً ندارم، کاریت دیگه خوردم شکر کردم، غلط داداش -

 :گفتم و کردم نچینچ. بزنه گول رو من خوادمی زرنگ هه
 .برام نکنی درازیزبون که بشی آدم باید. کنمنمی ولت نه. بود قدت اندازه زبونت که پایین! اِ -

. کردم ولش و ندادم قلقلکش دیگه. کردمی پاک بود دراومده خنده از که رو اشکایی و خندیدمی سارا
 :گفتم بلندی نسبتا صدای با. کرد فرار و آورد در برام زبون یه بشه، خارج در از خواست تا و شد بلند

 نشدی؟ آدم هنوز تو -
 .اومد پایین از دادش صدای

 .بابا برو -
 مشغول و کامپیوتر پشت نشستم. کردم روشن و کامپیوتر سمت رفتم خندیدممی که طورهمین
 .شدم تیوتیافکال کردنبازی
 چون کیه؛ بفهمی تا نبود سخت. اومد ویال حیاط از ماشین صدای کردن،بازی دوساعتی و یکی از بعد

 خارج اتاق از سریع و کردم خاموش رو کامپیوتر. اومدمی خونه به ناهار برای موقع همین روز هر پدرم
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 در رفتم بودم، در به ترنزدیک که من و دراومد زنگ صدای. اومدم پایین و خوردم سر پله نرده از. شدم
 نگاه شچهره به شد؛ ظاهر جلوم سیاه شلوار و کت با فرد یه که کردم باز رو در. کردم باز پدرم برای رو

 .بود سرزنده و جوون همیشه مثل که کردم
 پسرم؟ خونه تو بیام من تا کنار بری داری تصمیم یا بزنی زل بهم شب تا طوریهمین خوایمی -
 :گفتم مالیمی لحن با. رفتم کنار در از و اومدم خودم به سریع پدرم حرف با
 .نبود حواسم ببخشید -

 .گذاشت شونم روی رو دستش و انداخت مدستپاچه چهره به نگاهی
 .پسر نداره عیب -

 زدیم،می حرف داشتیم که هم با. شدم قدم هم باهاش و زدم مهربونش همیشه چهره به لبخندی
 :اومد مامان داد صدای

 .کشیدم رو غذا بیاید هست، وقت زدنحرف واسه آدرین -
 .میایم االن باشه -

 سریع جوریچه شدم؛ مواجه پدرم خالی جای با برگشتم، تا و کردم کج آشپزخونه سمتبه رو راهم
 .گذاشته تاثیر بد مغزم به لعنتی، خوابای این پوف. نبود حواسم من حتماً زد؟ غیبش بفهمم اینکه بدون

 هام،خواب درگیر بود؛ درگیر فکر. اومد سراغم دفعه یه میلیبی این و کردممی بازی غذام با قاشق با
... انگار داشتم، خاصی دلبستگی. مونهمی واقعیت مثل برام ولی بینم؛می رویا عالم تو که هاییخوابی
 چیز یه عقلم ولی منه؛ قلبی باور این. هست من وجود از بخشی و شناسممی رو اونجا واقعا که انگار
 .میگه دیگه
 باشه؟ وجودم از بخشی یا بشناسم رو موجودات این که ممکنه چطور
 یا شدن؟ بزرگ گرگ یک به تبدیل ولی بودن؛ انسان شبیه که بودن چی موجودات اون چی؟ یعنی
 شروع متفاوت هایکابوس بعد به موقع اون از که سفید هایهیوال اون یا! درازگوش موجودات اون

 .شدن
 .انسانه فهم و عقل از دور میاد؟در جور عقل با  اصالً هستن؟ واقعی اینا
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 و کرده کالفه رو من عقلم، و قلبم بین جدال. نیستن واقعی که فهموندمی بهم که عقلم حرف هم این
 .میشم روانی که مطمئنم

 خوری؟نمی رو غذات چرا پسرم -
 .زدم زل مادرم به و آوردم باال رو سرم

 .شدم اشتهابی دفعه یه. دونمنمی -
 .کنم درست برات دیگه چیز یه بگو نداری دوست اگه -

 :گفتم شدممی بلند که طورهمین و زدم جونیکم لبخند
 .نکنه درد دستت ست،خوشمزه نه -
 :دادم ادامه اومدم، بیرون که ناهارخوری میز پشت از
 .میاد خوابم بخوابم، برم من -

 .کردم حرکت اتاقم طرفبه و اومدم بیرون آشپزخونه از سریع بشنوم، جوابی اینکه بدون
 .بستم رو چشمام و گذاشتم پشتم دستام و کردم پرت تخت روی رو خودم

 سیاه خاکی، راه این کم کم. نداشتم رو پاهام کنترل انگار کردم،می طی رو خاکی راه یه فقط هدفبی
 سیاه، زارهایبوته وسط در سیاه و بزرگ قصر یه که رسیدم ایمنطقه یه به آخر در و شدمی ترسیاه و

 .کردمی خودنمایی
 ترسناک و سیاه قصر سمتبه بلندی هایقدم با. انداختمی هاآدم دل به رو ترس و بود ترسناک
 .نکنه تهدید رو من خطری تا زدممی دید رو اطراف گاهی از هر و کردم حرکت
 تا کرد مجبورم کنجکاوی. کردمی ناله بلندی صدای با زنی که سوزاناکی ناله شنیدم؛ ایناله صدای

 .کنجکاوتر لحظه هر من و شدمی ترواضح کمکم صدا. برم ناله صدای سمتبه
 به کمکم ترس. بود آویزون هاییاسکلت که بودم خیره قصر دروازه به و بودم ایستاده سیاه قصر جلوی

 به پا من و کرد غلبه من به کنجکاوی باالخره. نه یا برم داخل که بودم مردد من و آورد هجوم من
 .بکشه رو من و بشه پیدا عجیب موجود یه داره امکان لحظه هر که گذاشتم قصری

 ابرهای الیالبه از بدبختی با که نوری. شدم مواجه تارزده و تاریک سالن یه با و کردم باز رو قصر در
 .دیدمنمی واضحی چیزی ولی کرد؛می روشن رو سالن کمی کرد،می عبور هاپنجره از سیاه
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 داشت؟ وجود مشعل دونه یه چرا. بود دیوار روی که رفتم مشعلی سمتبه
 که سالن آخرای به. کردم حرکت سالن ته سمتبه و گرفتم راستم دست با رو مشعل و ندادم اهمیتی
 خاموش رو مشعل بود، که بدبختی هر با. شدمی نزدیک لحظه هر که شنیدم ایخنده صدای رسیدم،

 خیره بودن زشت و سفید که موجودی پنج به و کردم کج رو سرم کمی. شدم قایم ستون پشت و کردم
 .دادم گوش هاشونحرف به و کشیدم توهم رو مچهره. شدم

 !بود ایخوشمزه موجود عجب بهبه -
 :گفت داشت داریخش صدای که دیگه نفر یه. کرد پر رو سالن کل شونخنده صدای

 ...هم رو خوشگله اون بریم چیه نظرتون -
 :گفت آرومی نسبتا صدای با ایدیگه نفر
 احمق؟ کنه قطع رو سرمون پادشاه خوایمی شو، خفه-

 سمتبه شدن، خارج سالن از شدم متوجه که وقتی و انداختم باال ایشونه زدن؟می حرف کی درباره
 .داشت قرار سالن ته که رفتم زیرزمینی

 باز رفتم، که پایین ها پله از. نیاد کسی تا کردم نگاه رو وراون و وراین. اومدن اینجا از که میدم احتمال
 .داشت قرار زیرزمین این پایین از که اومد ناله صدای

 .زندانه نیست، زمین زیر اینجا که شدم متوجه محوطه، چند ردکردن از پس
 بسته زنجیر با جسمی که کردم نگاه سالن ته به. بود خالی که داشت قرار بزرگی هایقفس روبروم

 اون سمتبه بلندی هایقدم با. کرد اذیت رو بینیم بدی بوی که اومدم پایین سنگی پله از. بود شده
 .کردم حرکت بودنش بسته فردی

 که طالییش موهای. کردمی چکه آرومآروم خون و بودن بسته رو پاش و دست قطوری زنجیرهای با
 .بود شده ریخته صورتش روی بود، شده خونی

 :گفتم انگلیسی زبان به و شدم نزدیک کمی داد، تکون رو هازنجیر و کرد بلندی ناله
 خوبه؟ حالتون خانم -

 .ببینم نتونستم رو شچهره ولی آورد باال رو سرش کمی و شد قطع شناله صدای
 .خوانمی خودشون واسه رو تو فقط نباش، هااون بازیچه. دنیا این به نیا اینجا، به نیا -
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 .زدمی حرف فارسی که دادم گوش حرفاش به تعجب با
 دنیایی؟ چه گید؟می چی خانم-

 :گفت بلندی صدای با و زد داد
 ...برنگرد... برنگرد... برنگرد -

 .دربرگرفت سیاهی رو دوروبرم آخر در و شد سیاه بودم، که مکانی و شد ضعیف صدا کمکم
 کرد؟ خارج رو روحت چطوری گفت؟می چی بهت -

 .شدم خیره هیکلی پیرمرد اون به و برگشتم عقب به سریع
 بینم؟می من که چیه اینا اومده؟ سرم بالیی چه لعنتی -
 :گفت خشکش و سرد صدای با
 .گردیبرمی امشب باالخره که اینه مهم نیست، مهم -
 .شدم بیهوش من و شد سفید جاهمه بزنم، حرفی خواستم تا

 منظم تنفسم تا کشیدم هامریه داخل به عمیقی نفس. شدم بیدار خواب از شکل بدترین به همیشه مثل
 و بود کنندهخفه برام اتاق فضای. بود انگیزنفرت برام این و ریختممی عرق پشت عرق. بشن
 .بشم شاداب کمی تا شستم رو صورتم رفتم و شدم بلند سریع. بمونم تونستمنمی

 آب شیر زیر رو دستم. بود شده سفید دندونام مثل صورتم رنگ که شدم خیره آینه تو خودم قیافه به
 .پاشیدم صورتم روی آب و شدم خیره صورتم به دوباره کردم، پر و گرفتم

 رو پیراهنم هایدکمه که طورهمین. کردم عوض رو هاملباس عادتم، مثل و شدم خارج روشویی از
 ندادم اهمیتی و انداختم باال شونه. کردم نگاه تعجب با دوروبرم به و برگشتم. شنیدم صدای بستم،می
 .اومد صدایی دوباره که

 :دربرگرفت رو اتاق کل صدا کنم، حرکتی خواستم تا و بشنوم بهتر تا کردم تیز رو هامگوش
 .گردیبرمی زودیبه -

 ذهنم و بودم حرکتبی و کوبمیخ. شدم خیره نامعلومی نقطه به تعجب با من و نیومد صدایی دیگه
 .بود اتفاق این مشغول

 .پسرم پایین بیا آدرین آدرین، -
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 .شدم خارج اتاق از سریع و بستم رو پیراهنم آخر دکمه و اومدم خودم به
 چیزی ترکیدن صدای ناگهان که بود درگیر فکرم. اومدم پایین هاپله از گیج و نخوردم سر نرده از دیگه

 .شدم مواجه رنگی هایورق زر از خیلی هجوم با که آوردم باال رو سرم سریع و شنیدم
 .مبارک تولدت -

 .زدنمی دست برام لبخند با که شدم خیره دوستام و مخانواده به و آوردم پایین رو سرم
 .کردم نگاهشون خوشحالی و تعجب با و زدم لبخندی ارادهبی

 .ـصیم*برقـ تا برد خونه وسط به و گرفت رو دستم زیادی ذوق شوق با و دوید سمتمبه سارا
*** 

 بعد ساعت دو
 .اومدین که شدم خوشحالم خیلی -

 :گفت و زد لبخندی جنیفر
 .کنممی هرکاری دوستمون خوشحالیِ واسه ما حرفیه، چه این -

 .شدم برورو پیتر عسیلی چشم و الغر چهره با و برگشتم سریع که زد پشتم یکی
 .گذشت خوش ولی نداشتی؛ حال  اصالً -

 معلوم؟ کجا از ولی بیفته؛ قراره که بود امشب اتفاق درگیر فکرم گفت،می راست
 .زدم زورزورکی لبخند و کشیدم پوفی

 نه؟ مگه گذشت، خوش که اینه مهم -
 .رفت خروجی در سمتبه و برداشت ــمرم*کـ روی از رو دستش و داد تکون سری

 .بیای فردا هانره یادت آدرین هی -
 :گفتم تخسی با و دادم باال رو ابروم تاییه
 میشه؟ چی نیام اگه -
 :داد نشون برام رو دندوناش و شد خندون ـباش*لـ
 ...اون برم خوایمی -
 .میام نهنه -
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 رفتنشون به خشم با و ساییدم هم روی دندونام. شد خارج پیتر و جنیفر با خونه در از و زد چشمکی
 .کردم نگاه

 چون بود؛ گرفته مخندع. شدم خیره بودن، اینجا پیش لحظه که مخانواده خالی جای با و برگشتم
 .شدمی باز و شدمی بسته چشماشون که شدم متوجه

 که چیزی از شدم، اتاق وارد تا. بخوابم و برم اتاقم به تا رفتم باال پله از سرعت با و بستم رو خونه در
 .اومد در حدقه از چشمام دیدم

 ممکنه؟ چیزی چنین چطور
 .دیدمنمی سیاهی جز چیزی و بود شده ظاهر اتاقم وسط سیاه، شکلمستطیل توده یه

 نزدیک سیاه توده به و آوردم باال رو دستم. نداشتم بهش کنترلی شدن، کشیده سمتشبه ارادهبی پاهام
 .شدم کشیده توده داخل به آخر و رفت هوا دادم صدای ناگهان که کردم

**** 
 (آدرین پدر) جک

 جولیا که شدم بلند جام از. انداختم نگاهی دوروبرم به و کردم باز رو چشمام سریع یکی داد صدای با
 .شد بلند هم( آدرین مادر)
 جولیا؟ شنیدی رو صدا -

 :داد جواب حالیبی با و مالید رو چشماش جولیا
 بود؟ چی صدای. آره -

 رفتم باال هاپله از. ببینم رو اطراف این کمی تا رفتم بیرون اتاق از و دادم تکون منفی معنای به سری
 آدرین اتاق طرفبه محکم هایقدم با و کردم تیز رو چشمام. شدم آدرین اتاق در بازبودن متوجه که

 .شد ورشعله وجودم تو نگرانی و دراومد لرزه به پاهام دیدم، رو داخلش تا که رفتم
 :گفتم بلندی صدای با و برگشتم نیفتم، تا گرفتم رو اتاق در دستگیره دستم با
 .باال بیا سریع جولیا -

 .دراومدن لرزه به پاهام دوباره که زدم زل آدرین اتاق به دوباره
 :گفت تعجب با نیست، خوب حالم دید تا و اومد باال جولیا دقایقی از بعد
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 ...خو به داری چرا -
 زمین روی زانو با لحظه همون و بگه نتوست رو حرفش ادامه دید، رو داخلش و شد اتاق نزدیک وقتی
 از حاالحاالها و شده وارد بهش بزرگی شوک دونممی کردم، بلندش و رفتم سمتشبه سریع. افتاد

 .نمیاد بیرون تعجب و شوک
 به بود زده زل فقط و زدنمی حرفی. گذاشتم تختش روی و بردمش آدرین اتاق تو کردم، که بلندش

 ...که ایصحنه اون
 :گفتم نگرانی با و گرفتم رو صورتش دستم با و زدم زانو جولیا جلوی

 .بگو چیزی یه عزیزم جولیا جولیا، -
 .بود شده خیره صحنه اون به گنگ و زدنمی حرفی هیچ

 .شدمی موضوع این متوجه آخر اول اون ولی افتاده؛ اتفاقی چه دونممی -
 :گفت ضعیفی صدای با و برداشت چشم صحنه اون از
 .رفتمی نباید اون -

 خوب  اصالً که اینه دارم که حسی هر ولی باشم؛ نگران یا زده حرف که باشم خوشحال دونمنمی
 .نیستم

 .برگشته جوریچه اون دونمنمی -
 :کرد زمزمه ب*ل زیر و انداخت پایین رو سرش

 .بود آدرین نگران خیلی بود، اومده خوابم به -
 .بود کرده خراب رو ما حال که رفتم ایصحنه سمتبه شدم، بلند جام از و کشیدم پوفی

 ...اژدها تراگوس، دنیای نماد -
 .برم سمتشبه کرد مجبور رو من جولیا، صدای که کشیدم موهام الی رو دستم

 .کنهنمی رحم بهش مونده، زنده اون بفهمه زاگیت اگه -
 :گفتم و گرفتم رو جولیا سرد و نرم دستای و برگشتم

 .بده نجات رو تراگوس تا برده رو اون یکی حتماً جولیا، نباش نگران -
 :گفت خشمگینی حالت با و زد پوزخندی
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 !بکشنش تا بردنش شایدم یا -
 .شدم خیره خونه از بیرون به و رفتم پنجره سمتبه و شدم بلند جام از
 فرد یه حتماً نیست، کسی هر کار این شدن؟ وارد و کردن باز رو ما دنیای دروازه که کردی توجه -

 .بردتش و شده ما دنیای وارد قدرتمند
 .اومدمی طرفمبه که شنیدم رو جولیا هایقدم صدای

 رو ورد تونیممی هم ما نیستیم؟ قدرتمند هایساحره از نسل آخرین ما مگه هستیم؟ چی ما پس -
 .کنیم باز رو تراگوس دنیای دروازه و بخونیم

 .برنمیاد من دست از کاری ولی بگم؛ بهش رو موضوع این خواستمنمی دادم، تکون طرفینبه رو سرم
 .کنیم باز رو دروازه تونیم نمی -

 :گفت نگرانی با و ایستاد کنارم
 تونیم؟نمی چرا -

 :گفتم خشم با و کردم مشت رو دستم
 زودتر چنددقیقه اگه که میشه باز موقع این امشب، نیمه سال هر و گذشته دروازه بازکردن زمان چون -

 .بریم تونستیممی بودیم، شده متوجه
 قلبم که بود تیری و نداشتم رو اشکاش دیدن طاقت. ریختمی اشک آرومآروم که کردم نگاه جولیا به
 .کردم پاک انگشتم با رو هاشاشک و صورتش طرفبه بردم رو دستم. کردمی سوراخ رو
 .کنهمی له پاش زیر رو همه مطمئنم برمیاد؛ خودش پس از و زرنگیه پسر آدرین. نکن گریه عزیزم -

 :گفت و زد جونیبی لبخند
 .امیدوارم -

*** 
 راوی

 متوجه آدرین مادر و پدر شد، تراگوس دنیای دروازه یا سیاه توده وارد ناخواسته آدرین اینکه از بعد
 رو وجودشون کل نگرانی دیدن، رو تراگوس دنیای نماد و رفتن آدرین اتاق به وقتی. شدن فریادی
 .برگرده واقعیش دنیای به آدرین نداشتن انتظار چون گرفت؛
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 سرزمین که ساتین سرزمین به هااورک پادشاه زاگیت وقتی پیش سالشونزده که ذکره به الزم البته
 متوجه جولیا و جک وقتی. کرد حمله بود ویرانگر که جهنمی و اهریمنی موجودی کمک با بود، هاالف
 .نداشتن رو شبیخون این انتظار چون کردن؛ فرار ایدیگه دنیای به آدرین با شدن موضوع این

 تولد روز اونا شانسیخوش از و بودن تراگوس دنیای قدرتمند هایساحره از نسل آخرین جولیا و جک
 .کرد باز رو دیگه هایدنیای دروازه شدمی که بود زمانی آدرین،

 کسی چه کرده؟ آزاد رو تایتان اسم به جهنمی موجود زاگیت دلیل چه به! هستش معما یه اینجا ولی
 دنیا اون تو چطوری انسان نژاد از کودک یک بود؟ هراسان کودک اون از چی برای کرده؟ کمک بهش
 .بودن خودشون برای بزرگی هایمعما که دیگه هایسؤال خیلی و بوده؟

 تیزی هایدندون و دراز هایگوش ولی هستن انسان به شبیه که سفیدرنگی و هیکلی هیوالیی: اورک)
 .دارند

 دارن نرمی و بلند موهای که دارن تیز و بلند هایگوش با بلند قدی که ایافسانه موجوداتی :ElF الف
 .(هستند عقاب به تبدیل توانایی هاسلطنتی و قدرتمندان هستن؛ دارا هم زیبایی بسیار چهره و

**** 
 تراگوس دنیای-آدرین

 ها،پرنده صدای ولی کنم؛ جلوگیری تابیدنش از تا آوردم فشار چشمم به بیشتر من، به نور تابیدن با
 بسته چشمای با و کشید تیر سرم که شدم بلند جام از ناگهان بخوابم؛ راحت خیال با من ذاشتننمی
 :گفتم

 پرنده؟ صدای نور؟ تابیدن -
 برام دوماه-یکی این که هاییاتفاق کمکم. دیدم دشت وسط رو خودم و کردم باز رو چشمام آرومآروم
 :گفتم بلندی صدای با. اومد یادم افتاد

 .نه -
 برای و برم آرزوهام دنبال به بود قرار که بگو رو احمق منِ داشت؟ حقیقت پیرمرد اون حرفای پس

 !باطل خیال زهی ولی کنه؛ افتخار من بودن به جامعه و بشم کسی خودم
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 بلندی صدای با و بردم باال سرم بینم؟نمی هم رو شیطونم خواهر بینم؟نمی رو مادرم و پدر دیگه یعنی
 :گفتم

 باشم؟ دور مخانواده از من که نیست ظلم این خدایا-
 .افتاد چشمم از که شدم اشکی قطره متوجه که انداختم پایین رو سرم
 !کن کمکم خدایا کجاست؟ اینجا شد؟ طوریاین چرا
 فکر هرچی ولی کردم؛ فکر شدم دچارش که بدبختی به و کردم ـغل*بـ غم زانوی ساعت چند
 بگردم فردی دنبال و نشینم هازدهماتم مثل دیگه گرفتم تصمیم. خوردممی بستبن به بیشتر کردم،می
 به. بگردم خوردن برای غذایی دنبال و کنم برانداز رو اطراف این خواستم اول ولی کنه؛ کمکم که

 .بود العادهفوق شدم، خیره بودم که دشتی
 تماشا روزها حتی و هاساعت رو منظره و بشینی خواستمی دلت که بود زیاد قدراون دشت اون زیبایی

 !کنی
 به معلق هاقاصدک کرد،می اندازه از بیش رو منظره اون خوشگلی که بود رز هایگل از پر زمین

 به دقایقی از بعد و شستنمی رز هایگل روی رنگارنگی هایپروانه رفتن،می طرفاون و طرفاین
 .اومدندرمی پرواز

. داشت قرار سرم پشت که رفتم ایرودخونه سمتبه و داشت باز منظره این از رو من آب شرشر صدای
 که بود قدراون آب پاکی و زاللی. شدم خیره تعجب با رودخونه آب به رسیدم، رودخونه به که وقتی
 !نداره وجود آبی اونجا کردیمی حس

 رودخونه اون به کوه دل از آبشاری شدم، خیره داشت جریان اونجا از رودخونه که مسیری به
 .بود ساخته خودش برای معنا تمام به بهشت یه ریخت،می

 آهنگ به گوش سراپا. بودن کرده درست طبیعی آهنگ ها،قورباغه صدای و هاپرنده نشیندل صدای
 .آورد خودم به رو من اینعره صدای که بودم بهشت این موجودات

 بود؟ چی صدای
 باال اون از صدا حتماً گفتم خودم با و دیدم ایتپه. انداختم نگاه اطرافم به دقت با و برگشتم سریع
 باالی سریع و بستم رو کتونیم هایبند هست؛ چی باال اون بفهمم خواست دلم و شدم کنجکاو. اومده



 

 

66 

 

  سپید اژدهای نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ج.مهدی

 برق دیدم که چیزی از کنم، پیدا رو صدا منبع تا رسیدم تپه باالی به وقتی. رفتم بود اونجا که ایتپه
 .دربرگرفت رو وجودم کل ترس

 پشت از. کردنمی تیکهتیکه خنجر با رو گوزنی داشتن که دیدم قدبلندی و سفیدرنگ موجود تاسه
 ...انگار ولی بودن؛ انسان شبیه

 من، افتادن صدای با. افتادم زمین روی و کرد گیر ایشاخه روی پام که رفتم عقب آروم و شد چندشم
 چهره. اومد در لرزه به بدنم ترس از که کرد غرشی نکشید، طول ایثانیه و دید رو من یکیشون

 .داد نشون شکل بدترین به من به رو ترسناکش
 حالت به ترسناک و زشت چهره بلندش نوک هایگوش و افتادش چنگ چهره تیزش، هایدندون
 دست دیگه نفر دو. شدن من متوجه هم بقیه زشت، موجود اون غرش صدای با. بود ساخته شچهره
 شدهتیکه گوزن اون از دست. بودن کرده حفظ رو زشتون و ترسناک حالت و نداشتن یکی اون با کمی

 ترسناکی لبخند با و بودن درآوردن غالف از رو شمشیرهاشون. اومدن طرفمبه آرومآروم و کشیدن
 رو ناگوارم مرگ این تا بستم رو چشمام. بودم مرگم منتظر و بودم شده کوبمیخ جام سر. اومدن طرفم
 ...که شده چی ببینم تا کردم باز رو چشمام سریع اومد؛ شمشیر صدای ناگهان که نبینم

 .کردمی مبارزه زشت هیوالهای اون با داشت و بود پوشیده شنل که نفر یه به خورد چشمم
 :گفت ایدخترانه و ناز صدای با و کرد نگاه رو من برگشت

 .کن فرار -
 .شدم بلند جام از سریع و اومدم خودم به. شدم غافل شچهره دیدن از من و بود پایین شنلش کاله

 جام سرِ ناگهان داشت کمی فاصله من با که رفتم جنگلی سمتبه. اومدم پایین و خوردم سر تپه از
 !نکردم باور اومد یادم که رو چیزی شدم، کوبمیخ
 ممکنه؟ چطور دیدم، خواب تو رو اتفاق این من...من

 .کنم محافظت جونم از تا کردم حرکت سریع و اومدم خودم به هیوالها اون از یکی غرش صدای با
 سنگ با سرم که خوردم زمین کله با و خورد پیچ پاهام ناگهان که بودم جنگل سمتبه دویدن حین در

 .ندیدم هیچی سیاهی جز چیزی و برخورد
*** 
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 دایانا
 کار یه با و داشتن من با زیادی فاصله ولی بودن؛ دنبالم هنوز سربازها کردم، نگاه سرم پشت به

 .بشم آزاد بود، زندان برام که قصری اون از و بزنم گولشون تونستممی هوشمندانه
 .دختر ببینم رو سرعتت خواممی من، خوبه اسب ببینم بدو -

 جلوی از تا بودم مجبور من و شدمی پخش موهام که جوری برد؛ باال رو سرعتش و کرد بلندی شیهه
 .بکشم کنار صورتم

. دیدم خودم برویرو رو مرگ باتالق ناگهان که کردممی عبور هابرگ و شاخ الیالبه از سرعت به
 بیفتی اگه که باتالقی ایستاد؛ مرگ باتالق نزدیک و کشید ایشیهه که کشیدم عقب رو افسار سریع
 رو زد،می بیرون باتالق از که رنگیسیاه هایحباب. کنهمی نابودت و بلعهمی خودش تو لحظه همون

 .ذاشتمی نمایش به رو مرگ و زدنمی چشمک من به
 شنیدم؛ ها نزدیکی از زمین، روی هااسب پاهای کوبیدن صدای که اومدم پایین اسب از حرکت یه با

 .نداشتم زیادی زمان
 :گفتم گوشش در و کشیدم وفام با اسب گردن به دستی

 .بینمتمی کلبه کنار خوب دختر -
 :گفتم بلندی صدای با که شد رد کنارم از آرومآروم و کشید بلندی شیهه

 .برو زود -
. شد خارج من دید از کمکم که کرد عبور هابرگ شاخ الی از و کرد زیاد رو سرعتش من، حرف با

 امان در سربازها این دست از و کنم پیدا شدنپنهان برای جایی تا کردم نگاه دوروبرم به و زدم لبخندی
 .باشم
 .شد پنهان شدمی و بود بزرگ خیلی که شدم پنهان سنگ یه پشت و نداشتم ایچاره

 پنهان هاسرباز دید از تا کشیدممی پایین رو خودم بیشتر من و شدمی نزدیک لحظه هر سربازها صدای
 .بشم

 رفت؟ کجا -
 :گفت سربازها از دیگه یکی. کردنمی نگاه دقت به اطراف به و بودن ایستاده سنگ باالی درست
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 تحت که ساتین سرزمین پادشاه) نیکوالس پادشاه وگرنه کنیم، پیداش زودتر باید دونم،نمی -
 .میشه عصبی بدجور( هست هاالف فرماندهی

 !جالبه میشه؟ عصبی من برای بود، گرفته مخنده
 و سفر به تونستممی راحت خیال با من و برگشتن قصر به شدن، ناامید من پیداکردن از اینکه از بعد

 .افتادم راه به روم،ِ پیش مسیر به بلند هایقدم با و انداختم سرم رو شنلم کاله. برسم ماجراجوییم
*** 
 بشم، رد دشت این از باید پوف. نه یا اومدم درست رو راه ببینم تا کردم باز بود دستم که رو اینقشه

 کردم پنهان شنلم داخل و کردم جمع رو نقشه. دیگه جنگل یه به رسممی باز کنم، رد هم رو رودخونه
 .گذرونم نظرم از رو رز گل از پر دشت این بلندی هایقدم با و

 .شکست قلنجش که کردم کج رو گردنم جوری و شنیدم اینعره صدای رفتم،می پیش که طورهمین
 اومد؟ کجا از صدا

 .بود نشسته پرتگاه لبه نفر یه اون باالی و داشت وجود تپه یه. دیدم رو راستم سمت
 تا درآوردم غالف از رو شمشیرم رسوندم، تپه باالی رو خودم سریع و گذاشتم سرم رو شنلم کاله

 .نکنه تهدید رو من خطری
 .ایستادم اورک سه مقابل و پریدم پسره باالی از رسیدم، تپه باالی وقتی

 ترس از که پسری به رو و برگشتم. بود ترنزدیک که زدم اورکی شمشیر روی و آوردم باال رو شمشیرم
 :گفتم بود، زده خشکش

 .کن فرار -
 .رفت پایین تپه از و دراومد گنگی حالت از

 .زدم زل کثیف اورک سه اون به و برداشتم سرم از رو شنلم کاله
 :گفتم و دادم باال رو ابروم تای یه
 .اومدن ما هایسرزمین مرز به کثیف هایاورک که بینممی -
 :گفت خنده با بود، دستش روی فرمانده نشون که اورکی یه
 .ساتین سرزمین پرنسس اینجاست؛ کی ببینید اوه -
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 :داد ادامه. شد نمایان سیاهش و تیز هایدندون که شد بیشتر لبخندش و گفت دارکش رو پرنسس
 .اومدیم شکار برای فقط ما -

 :داد ادامه و کرد خیس رو لبش دور زبونش با. گرفتم دفاعی حالت سریع که اومد جلو قدمی
 .سرورمون برای شکاری البته کردم، پیدا خوب شکار یه ولی -

 :گفتم نیشخند با و دادم باال رو ابروم دوتا
 .کنید گم رو گورتون االن همین -

 :گفت بود، گفتارش تو که شیطانی لحن با و کرد کج رو گردنش
 .تو با ولی کنیم؛می گم رو گورمون که البته -
 :گفتم صداداری پوزخند با که خنده زیر زدن دیگه اورک دو
 .درکبه برید -

 سرم به رو شمشیرش خواست تا. جهید من طرفبه و شد عصبی کثیفش، و خندان صورت ناگهان
 وارد پشت از رو شمشیرم و ندادم بهش مهلتی گرفتم، قرار سرش پشتش و کردم پرت رو خودم بزنه،

 .شد خارج ازش سفیدی خون و کردم ــمرش*کـ
 بهم محکمی ضربه پا با هااورک اون از یکی برگشتم، عقب به که وقتی. شنیدم ایدیگه نعره پشتم از
 با که بزنه ضربه خواستمی شمشیر با که شدم بلند جام از سختی به. شدم پرت عقب متری چند که زد

 غنیمت رو فرصت این. رفت عقب و زدم صورتش توی پا با و دوییدم سمتشبه کردم دفع شمشیرم
 .کرد برخورد قلبش به راستیه که کردم پرت طرفشبه رو شمشیرم و شمردم

 تیردانم از برداشتم، رو کمانم پشتم از و زدم خبیثی لبخند که گذاشت فرار به پا دیگه ترسوی اورک 
 تیر گرفتم، اورک روی رو نشانم وقتی. گذاشتم کمان روی رو تیر سریع و برداشتم تیر یه بود، پشتم که
 .افتاد زمین روی و کرد برخورد گردنش به که کردم رها رو
 .بود مرده که زدم فرماندهی به چشمکی یه و زدم لبخندی خوشحالی از
 .کن گم رو گورت گفتم که بهت -

 سمتبه. اومدم پایین تپه از خیالیبی با و بیرون کشیدم اورک بدن از رو شمشیرم و زدم پوزخندی
 .افتاده زمین روی کسی شدم متوجه که رفتم جنگل
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 اون گیر تپه باالی که بود پسری همون که ببینم رو شچهره تا برگردوندمش عقب و دویدم سمتشبه
 قلبش که اونجایی از. نه یا هست زنده ببینم تا گذاشتم قلبش روی رو گوشم. بود افتاده اورک سه
 .شده بیهوش فقط و ستزنده که معلومه زنه،می
 اونجایی از. داشت زیادی و لخت موهای با سفیدی پوست که شدم خیره اشچهره اعضای تکتک به
 .داشت آبی چشمان دیدمش، که

 کردم اخمی. کردم جوروجمع زود که زدم لبخندی ناخودآگاه. داشت نشینیدل و زیبا العادهفوق ایچهره
 گردنش رسید، من به وقتی. اومد اسبم شیهه صدای دقایقی از بعد و کشیدم بلندی سوت. شدم بلند و

 .کردم ـوازش*نـ رو
 باشه؟ ببریش، کلبه سمتبه و بذارم تو روی رو پسره این خواممی حاال خوب، دختر آفرین -

 .آورد باال رو پاش دو و کشید ایشیهه
 .داره نیاز ما کمک به باش، آروم -

 .افتادن صورتش جلوی هاشیال که داد تکون پایین باال رو سرش
 .کردم حرکت کلبه سمتبه و نشستم روش خودمم و گذاشتم اسب روی رو هیکلی پسر این سختی به

*** 
 آدرین
 اتفاقی یادآوردن به با که بخوابم بهتر تا کشیدم خودم روی بیشتر رو پتو و شدم جابهجا جام، تو کمی

 .نشستم بودم که نرمی جای روی سیخ افتاده، که
 و داشت قرار صندلی دو و میز یه تخت، یه تنها که بودم چوبی کلبه داخل که کردم برانداز رو دوروبرم

 .بود چیزی هر از خالی
 داده قرار میز روی رو سرش و بود نشسته اون روی نفر یه که شد کشیده صندلی سمت چشمام ناگهان

 شکمم که کنم صداش تا رفتم پوششنل سمتبه کوتاهی هایقدم با و شدم بلند تخت روی از. بود
 .دراومد صداش

 .کردم صدا رو پوششنل و کشیدم توهم رو مچهره کردم، حس بدی درد و رفت پیچ گشنگی از دلم
 .دیگه شو بیدار. شو بیدار هی -
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 شدم، مواجه زیبا و موطالیی دختر با برداشتم، که رو شنلش کاله. شدنمی بیدار ولی دادم؛می تکونش
 .بود داده بهش خاصی زیبایی گردش، و سفید صورت و قرمز کوچیک هایب*ل

 تو و کردم بلندش آرومی به. نشه بیدار تا دادم قورت رو مخنده زود ولی گرفت؛ مخنده که کرد خروپفی
 .گذاشتم آروم تخت روی و زدم بهش لبخندی گرفتمش، ـوشم*آغـ

 .بود زارچمن زمین و درخت از پر دوروبرم که شدم خارج کلبه از آهسته، و شمرده هایقدم با
 دختر اون از تا کلبه برگردم و کنم سیر رو گرسنه شکم این تا گشتممی خوردن برای ایمیوه دنبال
 .کنم سؤال موجودات اون و مکان این درباره
 .کردم سیر رو خودم و کردم پیدا سیبی درخت باالخره بودم، چیزی پیداکردن مشغول ساعتییه حدود
 به و بودم گذاشته نه.نشث بودم اومده که رو مسیری شدم، بلند زمین روی از و کشیدم شکمم به دستی
 .شنیدم صدایی رفتممی راه که طورهمین. برگردم کلبه به تونستممی راحتی

 .سالم -
 .نبود کسهیچ ولی کرد؛ سالم بهم کی ببینم تا کردم نگاه دوروبرم به
 .اینجام -

 .نداشت وجود چیزی درختان برگ شاخه جز چیزی کردم، نگاه رو سرم باال
 .پایینم این پوک کله اه -

 سمتمبه سریع کوچیکش جست با. رفتم عقب قدم چند دیدم که چیزی با و آوردم پایین رو سرم سریع
 .اومد

 !نشو نزدیک من به -
 روی کوچیکش دست. باشه خطرناک شاید ولی بود؛ بانمک و باحال خیلی کوچیکش قد و نازک صدای
 .کرد ریزیخنده و گذشت دهنش

 ترسی؟می سانتمهشت که منی از بزرگتر خیلی که قدت این با -
 و خورد سنگی به پام که برگشتم عقب به و دادم قورت رو دهنم آب سانتی؟هشت کوچولوی آدم یه

 .افتادم
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 خیره من به عصبی چهره با و سینهبهدست و اومد شکمم روی کوچولو آدم این بشم، بلند خواستم تا
 .داشت ایکشیده و سیاه چشمان که بلندش هایگوش و سفید موهای با سانتی،هشت موجود یه. شد
 .هامنی از درازتر خیلی مثالً بکش، خجالت قدت از یکم ترسی؟می من از که هیوالم من مگه هی -

 :گفتم عصبی و کشیدم هم تو رو مچهره دادم، قورت رو خندم ولی گفت؛می راست. بود گرفته مخنده
 .دارم کار کلی که پایین بپر. کوچولو خبخیله -

 .پرید پایین حرص با و کشید جیغ
 ها؟ کوچولو میگی من به چرا درازه قدت تو. کوچولو میگی من به هاباشه بارت آخرین -

 .خندیدم بلندی صدای با که دارم نگه رو مخنده نتونستم دیگه
 پوک؟کله خندیمی من به -

 .برگردوند رو سرش قهر حالت به و زد زمین رو پاهاش بعد
 .نکن قهر حاال باشه -
 .شدم خم بود، دختر که ای کوتوله این طرفبه و شدم بلند جام از
 .چیه اسمت یا هستی چی دونمنمی که من خب -

 .کرد نگاهم چشمی زیر و کرد کج کمی رو سرش
 .هستم کوتوله هایالف نژاد از و ماریه اسمم -

 چیه؟ کوتوله الف چی؟
 .کوبید پیشونیش روی دست کف با که کردم نگاهش تعجبی

 .کن ولش هیچی -
 .اومد در صداش باز که افتادم راه به کلبه سمتبه و کردم کج رو لبم
 میری؟ کجا -

 :گفتم بلند صدای با و دادم تکون سری
 بیای؟ خوایمی جهنم، -
 .میام منم آره. میری خوبی جای چه -

 .بود شده قدمهم من با کوتوله این دیدم که کردم متمایل راست سمتبه رو سرم
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 .تخانواده پیش برو لطفاً دارم، زیادی کار من ماری ببین -
 :گفت غم از پر و آرومی صدای با و انداخت پایین رو سرش زدم، که حرفی با
 .پیش وقتخیلی مردن، اونا -

 حرفم از و سوخت براش دلم. ریختمی اشک صدا،بی و آروم که شدم خیره بهش و ایستادم جام سر
 :گفتم بهش شرمندگی با. شدم پشیمون

 ...دونمی من متأسفم -
 .بزنم رو حرفم ادامه نذاشت

 .نیست مهم نداره، عیب -
 :دادم ادامه راهم به و کشیدم پوفی

 کنی؟می زندگی تنهایی -
 :گفت آرومی نسبتا صدای با
 .بیام باهات خوادمی االن دلم و تنهام آره -

 :غریدم بهش رو و کشیدم طرفشبه رو سرم سریع
 .هستن حالی چه در مخانواده نیست معلوم و کجام دونمنمی من -

 :دادم ادامه بلندی صدای با و گرفتم طرفش رو انگشتم
 فهمیدی؟ بذاری، تنهام باید تو و برسم بدبختیم به خواممی -
 :گفت من به رو تخسی با. کرد نگاهم سینهبهدست و داد باال رو ابروش دو
 .میام من. نچ -

 االن. کردم طی رو رومِ پیش راه و ندادم اهمیتی. کنهنمی عوض رو چیزی کوتوله این با کردنبحث
 .شد خندون و شاد نگذشته، چنددقیقه حاال اما کرد؛می گریه داشت

 .گشنمه بخورم؟ میدی هاسیب اون از دونهیه -
 بلندی پوف. کردمی نگاه دستم به بیچارگی با و بود کرده مظلوم رو شچهره که کردم نگاه بهش

 .خوردشمی داشت حال هر به اما داشت؛ سنگینی براش سیب دادم، بهش رو سیب و کشیدم
 .برداشتم قدم کلبه سمتبه و نزدیم حرفی هم با دیگه
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 رو من خیره نگاه وقتی. بوده شگشنه خیلی بیچاره. بود نذاشته سیب از چیزی که کردم نگاه بهش
 :گفت و کرد نگاه من به سریع کرد، حس

 کنی؟می نگاهم چرا دراز؟ پوککله چیه ها -
 .پوککله نه آدرینه، اسمم-

 .افتاده عقب مطمئنم گرفتم؛ فاصله ازش و کردم بیشتر رو سرعتم کمی
 .زیاده سرعتت بیام، منم وایسا آدرین -

 .شدم کلبه در بودن باز متوجه که بودم کلبه نزدیکای. بخشیدم سرعت هامقدم به و زدم پوزخندی
 شمشیر قرارگرفتن همانا، شدنم وارد. شدم وارد کلبه داخل به و برداشتم رو بود پام کنار که چوبی
 .همانا گردنم جلوی

 دست از که دختری همون جز نبود کسی. بود گذاشته گردنم روی که کردم نگاه شمشیر صاحب به
 .شد من ناجی و داد نجاتم موجودات اون

 .کردمی نگاه من به سبزش چشمای با خشک و سرد اون و بهش بودم زده زل تعجب با
 !هستی؟ کی تو -

 پرسه؟می من از که ایهمسخره سؤال چه این
 :گفتم خیالبی و کردم کج رو لبم
 هستی؟ کی خودت تو -

 .سایید هم روی هاشدندون و داد فشار گلوم به کمی رو شمشیر
 !نده جواب سؤال با رو من سؤال -

 خواست تا. کردم پرت بیرون به و درآوردم دستش از رو شمشیر ناگهانی حرکت یه در و زدم پوزخندی
 :گفتم آروم گوشش در و کردم خم رو سرم. بردم عقب به و پیچوندم رو دستش بزنه، مشت

 .باش آروم پس ندارم، کاری باهات من ببین -
 یه شنلش داخل از و کرد دور من از رو خودش. شدم خم که زد ضربه شکمم به آرنج با و کشید دادی
 .گرفت من مقابل و درآورد خنجر

 .هستی کی بگو خودت پس بیارم؛ سرت بالیی نذار -
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 :گفتم خشم با و کشیدم پوفی
 وقتی شدم، کشیده داخل دفعه یه و دیدم سیاه توده یه که رفتم اتاقم تو دیشب کجام، دونمنمی من -

 .دیدم کوتوله یه شدم، مواجه هیوال تا سه با. شناسمنمی که درآوردم مکان این از سر شدم بیدار هم
 .بود شده خیره من به تعجب با اون و گفتممی بلندی صدای با رو هاحرف این همه

 !پوککله دارم اسم من کوتوله، میگی بهم باشه بارت آخرین -
 .بود وایساده کلبه در جلوی خشم، از شده قرمز صورت با ماری که برگشتم عقب به
 شدی؟ جوریاین چرا -

 تمام. بزنه کوچیکش دستای با رو پام و بیاد طرفمبه و بکشه جیغ بلندی صدای با شد باعث حرفم این
 .زدمی مشت و بود ریخته دستش روی رو زورش

 .ها نداره تاثیری زدنات این کن، کنترل رو خودت ماری -
 .نشست کلبه کف روی زناننفس و کشید دست من زدن از
 بزرگ عنکبوت یه شد؟ چی فهمیدی  اصالً. ذاریمی وتنهاتک اونجا رو من که باشه بارت آخرین -

 .بخوره رو من خواستمی
 .بشیم خیره بهش شد باعث دختره این صدای که خندیدم حرفش به آرومی صدای با
 خبره؟ چه اینجا -

 .ببینه رو دختره اون تا شد رد من کنار از و شد بلند جاش از ماری
 .شد خم و کشید جیغی. بیاد در بود نزدیک حدقه از چشماش که شدم خیره ماری به
 .پرنسس بر درود -

 پرنسس؟ گفت؟ چی این
 خوبه؟ حالتون پرنسسی؟ چه پرنسس؟ -

 .شد خیره من به و ایستاد صاف ماری
 .هست ساتین سرزمین پرنسس ایشون آدرین؟ خوبه حالت -
 اومدم؟ اینجا جوریچه کانادا از من یعنی کجاست؟ ساتین سرزمین -

 زنن؟می حرف چی درباره اینا کجاست؟ دیگه اینجا خدایا
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 .هست ما دنیای اینجا -
 .کرد می نگاهم اخم با که شدم خیره دختره به
 دنیایی؟ چه -

 .زد زل من به سینهبهدست و کرد پنهان شنلش تو رو خنجر
 .میشه دیگه دنیای وارد و میشه باز که هست هادنیا دروازه گفتی، تو که سیاهی توده اون ببین -
 :داد ادامه و کشید پوفی که شدم خیره بهش تعجب با
 .شدی وارد تو و کرده باز یکی رو دروازه اون -

 چشمام و انداختم پایین رو سرم شد، حبس سینه تو نفسم. نبود هضم قابل و بود سنگین برام حرفش
 .بستم رو
 .نیست دیگری جای در که زیادی اسرارهای و شگفتی با دنیایی تراگوسه، دنیای اینجا -

 .کنم کنترل رو اعصابم که کردم سعی و نداشتم رو هاشوپرتچرت حوصله
 .زد صدام ماری که اومدیم بیرون کلبه از حرفی هیچ بدون

 .آدرین -
 کردممی فکر این به. نشستم و دادم تکیه هادرخت از یکی کنار و اومدم بیرون کلبه از و ندادم اهمیتی

 !بدبختم چقدر که
*** 

 جوریه؟چه بگو، دنیاتون از-
 کنارش رو خنجر و شمشیر و کرد من به نگاهینیم. کنه تیزش تا کشیدمی شمشیرش روی خنجر با

 .گذاشت
 تشکیل النگین نیگان، فانگل، ترانگت، ساتین، نام به سرزمین چند از و تراگوسه اسمش ما دنیای -

 .شده
 :گفتم و دادم تکون سری

 هستین؟ موجوداتی چه شما راستی! داستانه یه که انگار عجیبه، خیلی -
 :گفت و کرد کج کمی رو لبش
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 .ساتین سرزمین پرنسس و هستم الف من -
 :گفتم و کشیدم پوفی

 .هستن چی هاالف بدونم خواممی ساتینی، سرزمین پرنسس و هستی الف دونم می -
 خاصی آرامش و لبخند با که کردم نگاه ماری به. شد جاجابه کلبه توی صندلی روی و گفت آهانی یه

 .بود خوابیده تخت روی
 .مونیممی جوان همیشه و داریم بلندی قد و تیز هایگوش هستیم، جاودانه نیمه موجوداتی ما -
 :گفتم و دادم باال رو ابروم تاییه تعجب از
 .ببینم رو هاتگوش -

 .شد نمایان تیزش و بلند هایگوش که کشید کنار رو موهاش
 داره؟ دنیا این موجوداتی چه دیگه. زیباست -

 :گفت خشکش و سرد صدای با کنه، نگاهی به اینکه بدون
 هاگرگینه دیدی، صبح تو که هااورک. منه ژاد از که هست هاالف ها،اون ترینمهم ولی هستش؛ زیاد -
 .هادلف و
 که ماهر جنگجوهای. بلند هایریش با و دارن کوتاهی قدی که باهوش و زیرک موجوداتی: دولف)

 .دارند ماموت به تبدیل توانایی هازادهاصل
 .(دارن جاودانه عمری و هستن گرگ به تبدیل توانایی که هاییشوندهتبدیل: گرگینه

 :گفتم تعجب با و خوردم جا شدت به حرفش از
 دارن؟ وجود مگه! گرگینه؟ چی؟ -

 :گفت و داد تکون سری
 .کننمی ــمرانی*حکـ نیگان سرزمین در و هستند گرگ به هاییشوندهتبدیل. آره -

 هم زیاد احتمال به دارن، وجود هاگرگینه اگه پس! داره وجود دنیا این حتماً کنم فکر که هرچی
 .دارن وجود هم هاآشامخون

 نه؟ دارن وجود هم هاآشامخون دارن، وجود هاگرگینه اگه پس -
 :گفت و کشید هم تو رو شقیافه
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 شناسی؟می کجا از رو انگیزنفرت موجودات این تو -
 شد؟ طوریاین من حرف با شد؟ چش این
 .زدم زل خشمگینش چنداننه قیافه به و کردم کج کمی رو لبم
 .دارم باهاشون شناختی یه و هستش افسانه ما دنیا توی موجودات این -

 .شد بیدار خواب از ماری که کوبید میز روی و کرد مشت رو دستش
 کرده؟ حمله عنکبوت شد؟ چی ها؟ -

 .کردم جلوگیری بروزش از ولی بود؛ گرفته مخنده. کردمی نگاه ترس با رو وراون و وراین ماری
 .بخواب ماری، نیست هیچی -

 .رفت خواب به که نکشید ایثانیه به و انداخت تخت روی رو خودش و خاروند کمی رو سرش
 .دایاناست اسمش بود، گفته ماری که دادم دایانا به رو آورمتعجب نگاه و برداشتم چشم ماری از

 خیره حرکاتش به من و شد خارج کلبه از بلند هایگام با و شد بلند صندلی روی از حرفی هیچ بدون
 .بودم

 زبونش و بود باز دهنش که کردم نگاه بهش. شد مانع ماری خروپف صدای که برم دنبالش خواستم
 بلند صندلی روی از و دادم تکون تأسف از سری. کردمی خروپف بلندی صدای با و بود افتاده بیرون
 .افتادم راه به دایانا دنبال به و شدم

. برسم بهش تا کردم بیشتر رو سرعتم. دیدم هادرخت بین دوری، راه از رو دایانا و شدم خارج کلبه از
 .نبینه رو من تا شدم پنهان هادرخت پشت سروصدابی آروم

 از نقطه این در رو تاریکی و بود شده بیشتر هادرخت هایبرگ و شاخ و بودیم رسیده جنگل وسطای به
 .کردمی نفوذ برگ و شاخ الیالبه از نور ولی کرد؛می بیشتر جنگل

 رو برکه و کردنمی شنا رنگارنگی و درشت هایماهی و دیدم جنگل وسط کوچیکی ایبرکه دور راه از
 .ذاشتنمی نمایش به هاشونرنگ با زیبایی به

 یه برکه، کنار که کردممی نگاه دایانا به زیرکیزیر و شدم پنهان مترسی بلندی به درختی یه پشت
 چوب، تکه یه با. داد تکیه بهش و نشست رفت، سنگتخت سمتبه و داشت قرار بزرگ سنگ تخته
 و انداخت برکه توی رو چوب. کردمی پاک ثانیه چند از بعد و کشیدمی عجیبی هایشکلک خاک روی
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 ازش اشک که نکشید ایثانیه. داد قرار زانوهاش روی رو اشچونه و کرد ـغل*بـ رو هاشزانو
 برم، پیشش خواستم تا و سوخت براش دلم. شد خیره نامعلومی نقطه به صدابی و شد سرازیر چشماش

 .شد مانع یکی
 .ترهراحت طوریاین کنه، خالی رو خودش کمی بذار -
 .بود شده خیره دایانا به جدی چهره با ماری که کردم نگاه پایین به
 کردی؟ پیدا رو ما چطوری تو -
 .داد باال رو ابروش تای یه و کرد نگاهم سینهبهدست و برداشت چشم دایانا از
 .آسونی به -

 فکرش کی. مهربونه و شیرین بانمک، ولی بود عجیبی موجود. کرد نگاه دایانا به دوباره و زد چشمکی
 ولی نداشت؛ خارجی وجود رویام، و فکر تو که ببینم رو موجوداتی برسم؟ اینجا به من که کردمی رو

 ...االن
 .نکن نگاهم جوریاین -
 :گفت بلندی صدای با که کردم نگاه دایانا به و برداشتم چشم ماری از
 .شدین پنهان اونجا دونممی بیرون، بیایین درخت پشت از -
 به و اومدم بیرون درخت پشت از. نداشت من از کمی دست هم اون کردم، نگاه ماری به تعجب با

 اینجاییم؟ ما فهمید چطوری این. برداشتم قدم سمتشبه آرومی
 برای جوابی هیچ. باشم زده حرف ماری با بلندی صدای با یا باشم داده نشون رو خودم نمیاد یادم

 مثل منم. کرد نگاهم اخم با اون و ایستادم دایانا برویرو ثانیه، از کثری در که نکردم پیدا سؤالم
 .زدم زل بهش و کردم اخمی خودش

 اومدی؟ دنبالم چی برای -
 :گفتم قاطعی صدای با
 .طوریهمین -

 :غرید من روبروی و شد بلند
 فهمیدی؟ بیفتی، راه من دنبال نداری حق -
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 تموم رو بحث خواستممی. نشستم سنگ تخته کنار و ندادم اهمیت حرفش به و کردم کج کمی لبم
 .بدونم هاآشامخون اون به راجع و کنم

 شدی؟ عصبی چرا -
 .کرد نگاهم سؤالی و برگشت من طرفبه
 .هاآشامخون به راجع -

 :گفت عصبانیت با و کرد غلیظی اخم
 رحمبی قاتالن اونا کردن، عامقتل رو ما اجداد و شدن وارد ما دنیای به انگیز،نفرت موجودات اون -

 .هستن دنیا این
 نیست؟ هااون دنیای اینجا مگه شدن؟ دنیا این وارد چطور ولی -

 .شدم جوابش منتظر و کردم نگاه بهش کنجکاو
 دونمنمی. هستن دیگه دنیای از هاآشامخون که داره وجود زیادی دنیاهای گفتم، که طورهمین -

 .بود کی نفهمیدیم ما که کرده رو کار این قدرتمند خیلی فرد یه ولی شدن؛ وارد چطور
 تا بودم مشتاق من و اومدمی وجود به سؤال پشت سؤال. انداختم پایین رو سرم و دادم تکون سری

 .بپرسم
 هستن؟ کجا االن دیگه، چیز یه -

 :گفت حوصلهبی و کشید پوفی
 و خودشون دنیای به برگشتن شده، گفته هاافسانه تو. گذرهمی که وقتهخیلی زمان اون از. دونمنمی -
 .بیارین چنگ به رو دنیا این تا گردنبرمی باز

 .ندارم خبر من که هست هم دیگه چیزهای خیلی انگار و دنیا این تو افتاده هاییاتفاق عجب
 .سؤاله برام و عجیبه برام چیزی یه -
 .خاروندمی رو سرش و کردمی نگاه من به متفکر که شدم خیره ماری به
 عجیبه؟ برات چی -
 :گفت که بودم کارش از متعجب. شد خیره بهم باز و کرد نگاه دایانا به
 چیه؟ از نژادت تو که -
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 پیرمرد، اون گفته به چرا من اینجام؟ چرا هستم؟ کی واقعا من هست؟ چی نژادم هستم؟ کی من
 دنیام؟ این به متعلق

 دارم؟ فرق خیلی من مگه -
 .داد تکون مثبت معنای به سری و کرد نگاه رو سرتاپام

 .نداره وجود لباسی چنین ما دنیای تو عجیبه، لباسات -
 .بود من جواب منتظر که کردم نگاه دایانا به
 و ریش با و قدکوتاه هادولف دارن، رو ماه نماد پیشونیشون روی هم هاگرگینه دیدی، که رو هااورک -

 .نیست بلند هاتگوش چون نیستی؛ هم الف و هستن بلندی موهای
 دیگه هایسؤال خیلی و کشن؟نمی رو من انسانه از نژادم بگم اگه انسانم؟ که گفتممی گفتم؟می باید
 .بگم بهشون رو راستش که شدمی این از مانع که
 قد مغزم و بودم دودل من و بودن خیره بزنم، حرف بودن منتظر که نگاهی با و سینهبهدست دو هر

 .کنم کارچی تا دادنمی
 قاطع صدای با. برگردم تا بکنن بهم کمکی بهم بتونن شاید و بگم رو حقیقت تا گرفتم تصمیم باالخره

 :گفتم ترسبی و
 .هست انسان از نژادم من -
 .کردن نگاهم زدهبیرون حدقه از چشمای با و پرید شونچهره از رنگ حرفم این با
 !نمیشه باورم خدایان، وای -

 :گفت آورشتعجب نگاه با ماری رو حرف این
 .نفهمیدم چطور لعنتی، -

 :گفتم دایانا به رو و کردم تعجب من دفعه این
 !چیه؟ مگه کردین؟ تعجب چرا -

 .زدننمی حرفی و بود زده خشکون هااون ولی
 بشه؟ ما دنیای وارد فانی انسان یه داره دلیلی چه -

 :گفت من به رو دایانا و انداختن هم به نگاهی دایانا و ماری
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 .ذارهنمی زنده هم رو انسان این کنه،می ویران رو جاهمه بفهمه زاگیت اگه -
 پرنسس؟ کنیم کارچی حاال -
 .دونمنمی -

 .آوردمدرمی شاخ من گفتن،می که ایکلمه هر با و بودم نفر دو این گفتگوی به خیره
 چیه؟ قضیه -

 :گفت و اومد جلو قدمی
 .کشنتمی انسانی تو بفهمن اگه -

 .رسید گوش به جنگل تو هامخنده شلیک دقایقی و شد گرد تعجب از اول چشمام
 بکشن؟ خوانمی... رو من...من...م -

 دلیل به و کجایی نفهمی که ستمسخره واقعا. خندیدم اینا حرف به و گذاشتم دلم روی رو دستم
 .بکشنت بودنتانسان

 .دونمنمی هاانسان از رو تنفرش دلیل هست، هااورک پادشاه اون -
 .شدم بلند جام از و کردم متوقف رو امخنده

 بکشه؟ رو من خوادمی که چی یعنی -
 و کشید آب به دستی و شد خم. کرد نگاه رنگارنگ هایماهی به و رفت برکه سمتبه و کشید پوفی

 :گفت حال، همون در
 .اومده اینجا که باشه انسانی خاطربه شاید -
 .اینجاست هامنوعهم از یکی که شدم خوشحال و آورد هجوم قلبم به امید نور زد، که حرفی با
 .میده اششکنجه روز هر کثیف اورک اون ولی -
 چرا؟ -
 .کرد نگاه من به و برگشت عقب به
 .بود سرزمین این ملکه اون -

 شده؟ ملکه و شده اینجا وارد چطور انسان یک
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. بشم خالص لعنتی دنیای این از که بود این ترمهم ولی بدونم؛ ملکه اون درباره بیشتر خواستمی دلم
 :گفتم دایانا به رو و کشیدم بلندی پوفی

 غریبی عجیب موجودات با طورهمین و بذارم رودستدست تونمنمی برگردم، خودم دنیای به باید من -
 .بشم مواجه ندیدم، حاال تا که
 .داشتم سنگینی بغض و کرده مجبور کاراین به رو من مخانواده از دوری ولی نبودم؛ احساسی آدمی من
 .شدن نگرانم االن تا حتماً برگردم، مخانواده پیش خواممی من -

 .بود شده شخانواده تنگلد هم اون انگار ریخت؛می اشک آرومآروم و بود پایین سرش ماری
 این تو حتماً کنه، کاری بتونه شاید سرزمینه این پادشاه پدرم ولی بدم؛ انجام تونمنمی کاری من -

 .دونهمی رو چیزایی یه سیصدسال
 داره؟ سن سال سیصد پدرم میگه این و ممخانواده تنگ دل من گرفته؟ مسخرگی به رو من این

 :غریدم بهش رو و کشیدم توهم رو مچهره
 هستم؟ تو مسخره من مگه -
 :گفت و کرد بهم چپکی نگاه یه
 کردم؟ تمسخره مگه -

 :گفتم آمیزتمسخر و گرفتم طرفش رو ماشاره انگشت و زدم پوزخندی
 سیصدسالشه؟ پدرم میگی تو بعد برگردم، خودم دنیای به که اینه دردم من -

 .کرد اخم زود اما زد، محوی لبخندی کردم حس
 ...داریم جاودانه عمر هاالف ما -

 .شد خارج دهنم از آهانی و دادم باال رو ابروم دوتا
 .برگردی تخانواده پیش که هست راهی حتماً نکن، ناراحت رو خودت آدرین -

 :داد ادامه که زدم ــمرنگی*کـ لبخند
 .برسی تخانواده به تو کنممی سعی حداقل باشم، داشته خانواده نتونستم من -
 با و زدم احساسی و کوتوله موجود این روی به لبخندی نشستم؛ زانو با جلوش و رفتم ماری طرفبه

 .کردم پاک ریختمی که رو اشکایی انگشتم
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 رو تخانواده خالی جای نتونم شاید کن، حساب تخانواده یکی جزو رو من. نکن ناراحت رو خودت -
 .میارم درت تنهایی از ولی کنم؛ پر

 لبخند و اومد بند هاشاشک. شد طوراین من حرف با که ببینم رو شزدهذوق صورت تونستممی
 .زد عمیقی

 .پوککله و بلند تو ولی عاقله و کوتاهه قدش کمیه اون ولی داداشمی؛ مثل تو. آدرین ممنون خیلی -
 .پیچید جنگل این توی دایانا صدالبته و ماری و من هایخنده صدای ماری حرف با
 .میشه تاریک داره آسمون کلبه، برگردیم بهتره -

 :گفت نگرانی با و گرفت قرار من روبروی و شد بلند جاش از سریع دایانا
 .برگردیم نباید نه، -

 :گفتم کنجکاوی با دایانا به رو و کردم پرت برکه داخل رو سنگ یک
 شده؟ چیزی مگه چرا؟ -

 :گفت و کشید پوفی
 .زیاده باشن اونجا الف سربازهای که این احتمال االن -
 چی؟ که -
 .بود خواب حال در شهمه که رفت ماری سمتبه و گرفت من از رو روش و گفت آه یه
 زندانی اتاقم تو قطعاً دیگه بگیرن، رو من سربازها اگه و کردم فرار قصر از من که نیستی متوجه -

 .میشم
 :دادم ادامه و کردم ایخنده

 .میشه حل مشکلم منم خب -
 رفت،می کلبه سمتبه بلندی قدم با طورهمین. بودیم اومده که رفت راهی سمتبه و زد پوزخندی

 :گفت بلندی صدای با و کرد درست رو شنلش
 پارهتیکه رو تو زاگیت سربازهای نکنه، اعدامت هم اگه و کنهمی اعدامت پدرم. باش خیال همین به -

 .کننمی
 .ایستاد که گذاشتم ششونه روی رو دستم و بهش رسیدم. رفتم سمتشبه و شدم بلند جام از
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 ببینم؟ رو مخانواده تونمنمی چی؟ من پس -
 .زد زل من به سبزش چشمای با و برگشت من سمت دایانا که برداشتم رو دستم

 رو تو بشه، پیداش آورده اینجا به رو تو که کسی اگه و نیست راهی ولی میگم؛ بهت رو این متأسفم -
 .برگردونه تونهمی

 .بشم وارد ناشناخته دنیای این به که بود من شوم و بد تقدیر این و کنم فرار حقیقت از تونستمنمی
 ماری و من تو، برای خوبی تجربه یه این و ببینی رو دیگه هایسرزمین و بیای تونیمی من با ولی -

 .میشه
 :گفتم بود معلوم صدام تو که ناراحتی با و انداختم پایین رو سرم

 .باشه -
 :گفت خنده با و زد مسینه روی دست با
 .بیام بزنم سر یه کلبه به برم من تا کن روشن آتیش یه برو حاال نباش، ناراحت دیگه پسر هی -

 اطراف رفتم. شد ناپدید من دید از و رفت سرعتبه گرفت، من از رو صورتش سریع و دادم تکون سری
 .کنم روشن آتیشی بتونم اون از استفاده با که کنم پیدا سنگی تا گشتم رو

 از بعد که کنم ایجاد ایجرقه هم به زدنضربه با کردم سعی و کردم پیدا رو موردنظر سنگ بعد دقایقی
 .شدم موفق دقیقه ده

 رو. کردم نگاه بودن، نور رقص حال در زیادی هایستاره که رنگسیاه آسمان به و نشستم آتیش کنار
 .شد گرم کمکم چشمام که کشیدم دراز زمین
*** 
 دایانا

 .میام اینجا فهمید پدرم پس شانس، خشکی به -
 که نحوی هر به. ببینه رو من سربازی مبادا تا چرخوندم چشم و کشیدم کنار چشمام جلو از رو موهام

 .نبودم رویت قابل بود، شده شب چون و کردم پنهان کلبه کنار هایبوته الی رو خودم بود
 انگار ولی برن؛ اینجا از پدرم سربازهای تا کردم پنهان بوته داخل رو خودم و کردم صبر کوتاهی مدت
 صدابی و آهسته و زدم پوزخندی. گردمبرمی من کردنمی فکر خودشون خیال به و نداشتن رفتن قصد
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 و شمشیر با ایدیگه اسب داشتم تصمیم. رفتم خودم سفیدرنگ اسب سمتبه و اومدم بیرون بوته از
 .برگردم ماری و آدرین پیش و بردارم اضافه تیرکمان

 رو تیرکمان و شمشیر ها،اسب بشن، اونجا در من حضور متوجه سربازها که این بدونه آهسته آروم
 شکار چیزی یه باید که شکاره موقع حاال. کشیدم آسودگی سر از نفسی. شدم خارج کلبه از و برداشتم

 .گشنشه خیلی آدرین که مطمئنم دربیایم؛ گشنگی از تا کنم
. بشه خورده قراره امشب که بودم ایطعمه دنبال جنگل تاریکی دل در و بستم درخت یه به رو هااسب

 تیردان از رو تیر. بود افتاد درخت از که بود سیبی خوردن حال در که کردم پیدا رو شکارم باالخره
 کرد برخورد کوچولو آهوی گردن به که کردم رها رو تیر و گرفتم نشون گذاشتم، کمان روی و برداشتم

 .افتاد زمین روی و
 کنار آدرین رسیدم، وقتی. بود جنگل وسط که رفتم ایبرکه سمتبه و انداختمش خودم اسب روی

 .بود خواب سنگ تخته کنار هم ماری و بود برده خوابش آتیش
*** 
 .کردم بیدارش آروم هایتکون با و رفتم ماری سمتبه کردم، کباب که رو کوچولو آهوی

 .بخور غذا بیا شو بلند ماری ماری، -
 .کرد تعظیم بهم و شد بلند فرفره مثل کنم،می صداش دارم من دید که وقتی و کرد باز رو چشمش یه
 .بود برده خوابم پرنسس، ببخشید -
 .رفت هم تو اخمام حرفش با ولی بود؛ گرفته مخنده کارش از
 نیستم، پرنسس منم و همسفریم هم با بعد به این از و دایاناست اسمم پرنسس، نگو من به دیگه -

 باشه؟
 :گفت لرزون و داد تکون رو سرش تندتند

 .دایاناجون چشم آخ...پرن چشم -
 .خندیدم بلند و دارم نگه رو خودم نتونستم دیگه

 .دایانا خندیمی چرا خب اِ -
 .بود صورتم رو لبخند فقط و دادم قورت رو مخنده



 

 

87 

 

  سپید اژدهای نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ج.مهدی

 .بخور غذا بیا نیست، هیچی -
 قورت رو دهنش آب کرد؛ نگاه آتیش روی کوچیک آهوی به و کرد کج رو سرش و زدن برق چشماش

 :گفت و داد
 .گرسنمه خیلی ولی دایانا شرمنده -
 و زدم لبخندی. خورد و برداشت ازش بدبختی با کوچیک تیکه یه و رفت آهو سمتبه و دوید پام زیر از
 آتیش که زد درخت به آذرخشی آسمان ناگهان ولی بخوره؛ غذا که کنم صداش تا رفتم آدرین سمتبه

 .گرفت
 .زدم صدا رو آدرین و اومدم خودم به ماری صدای با که بودم اتفاق این از شوکه
*** 
 آدرین

 محوش. ذاشتمی نمایش برام رو شکوهش و قدرت که بودم عظمتی با و طالیی قصر یه روبروی
 .بودم ندیده رو قصری جوراین حال به تا و بودم

 صدا منبع به و بردم باال رو سرم آورد، خودم به رو من کودکی گریه صدای که بودم خیره طورهمین
 سمتبه و شدم قصر وارد معطلیبی و اومدمی قصر داخل از صدا. میاد کجا از ببینم تا سپردم گوش

 گریه صدای به رسیدن تنها هدفم و نکردم دقت با دوروبرم به. داشت قرار سالن آخر که رفتم ایپله
 شوکه. شد رد ازش گذاشتم که در دستگیره روی رو دستم. ایستادم در یه جلوی باالخره که بود بچه
 .بود دربرگرفته رو دورم زردرنگی هایهاله که شدم خیره بهش و کشیدم عقب رو دستم سریع و شدم
 هرلحظه بچه صدای. بود برده هجوم نامعلومی مکان به و بود سرگردان و آزاد که بودم روحی انگار

 .کیه از صدا بدونم تا بودم کنجکاوتر من و شدمی بیشتر و بیشتر
 سفید تمام اتاق یه با و شدم رد دردی بدون در از چشمام مقابل و شد کشیده در سمتبه اختیاربی پاهام
 .شدم مواجه
 هاشزانو رنگ،آبی سلطنتی مبل روی که شدم سالهسه یا دو خوشگلِ پسر یه متوجه و چرخوندم چشم

 نشستم، زانوهام رو و کردم حرکت سمتشبه. کردمی گریه بلندی صدای با و بود کرده ـغل*بـ رو
 .رد ازش که کشیدم سرش روی رو دستم
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 شد سیاه بودم که مکانی ناگهان افته،می اتفاقی چه داره دونستمنمی و بود افتاد جونم به وحشت دیگه
 که سیاه پوششنل دو و آوردم باال رو سرم. دیدم اتاق وسط رو خودم دوباره ایثانیه چند از بعد و

 .دیدم بود، هاپوششنل اون از یکی دست در پسرک، اون وسالسنهم کوچولویی کودک
 به پشتشون اونا. بود زده زانو پسرک جلوی و بود پوشیده سفید و بلند لباس یه طالیی موهای با زنی 

 .بودم چسبیده روی که انگار بدم؛ حرکت رو پام تونستمنمی من و بود من
 :گفت گریون و بچگونه صدای با پسرک

 .برم خوامنمی مامان -
 :گفت غمگین و مهربونی با و کشید پسرک خرمایی موهای به دستی موطالیی زن
 .خطرناکه تو برای اینجا بری، باید پسرم -

 :گفت و داد تکون نه معنی به سرش پسرک
 .نذار تنهام ترسم،می من مامان نمیرم -

 همون با و کرد پاک رو شکودکانه هایاشک و گرفت دستاش میون رو پسرک صورت موطالیی، زن
 :گفت مهربون لحن

 از مدتیه باید ولی میدم؛ قول بهت کنیم،می زندگی ابد تا هم کنار همیشه و میای باالخره پسرم -
 .باشیم دور هم

 :گفت آروم و نکرد گریه دیگه پسرک
 مامان؟ میدی قول -

 اون از یکی دست به رو پسرک دست و شد بلند جایش از و داد تکون سری هم موطال زن
 .داد هاپوششنل

 باشه؟ نگردونین، برش وقتهیچ و باشین مواظبش -
 خارج اتاق از دختره، بود معلوم که ایدیگه کودک و پسرک همراه و دادن تکون سری هاپوششنل
 .شدن
 و سروصداها متوجه تازه. رفت اتاقش پنجره سمتبه که شدم خیره موطال زن به شدن، خارج که وقتی

 انگیزنفرت اورک دو و دراومد شکستن صدای برم، طال مو زن سمتبه خواستم تا و شدم شیپورها
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 «نه» بلند صدای با و بردن هجوم سمتشبه هااورک اون برگرده، موطال زن خواست تا. شدن ظاهر
 .شد تار و سیاه جاهمه من،
 وقتی. کردمی نگاه من به وواجهاج که شدم مواجه سبز تیله تا دو با کردم، باز که رو چشمام الی آروم

 :رفت کنار و گفت ببخشید یه شد، موقعیتش متوجه
 .شدی بیدار خودت که کنم بیدارت خواستم -

 :داد ادامه و دادم تکون سری
 .بخور غذا بیا -
 من و داشت خوبی بوی بود؛ شدنکباب حال در آتیش روی کوچیک جسم یه که کردم نگاه آتیش به
 .بخورمش و برم تا کردمی مشتاق رو

 گاز یه ازش و برداشتم موجود این هایماهیچه از تیکه یه رفتم، سمتش و دادم قورت رو دهنم آب
 .داشت خوبی مزه و بود خوشمزه که گرفتم بزرگ

 .هستم منم نخورا، زیاد پوککله هی -
 از بزرگ تیکه یه خوردن حال در رو ماری که کردم نگاه جونور پشت به و کشیدم خوردن از دست

 .دیدم جونور این گوشت
 بچه؟ نترکی -
 :گفت پر دهن با
 .سالمهچهل من خودتی، بچه -

 با کنارم دایانا که شدم خوردن مشغول و نگفتم چیز دیگه. خندید دید رو من وقتی که کرد کف دهنم
 .شد غذا خوردن مشغول هم اون و نشست مترییک فاصله

 متریشیش یا پنج فاصله با که نورانی چیز یه به خورد چشمم که شدم خیره آسمون به خوردن حال در
 که داشت خودش از تربزرگ هایبال و بود نورانی پشتش شد،می سانتیپنچ قدش کرد،می پرواز من

 .داشت خاصی زیبایی و بود کوچولو هایانسان شبیه که بود این عجیبش چیز ولی کرد؛می پرواز
 :گفتم و کردم نگاه دایانا به تعجب با
 !موجودیه؟ چه این -
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 :گفت لبخند با. کرد نگاه موجود اون به و گرفت رو من اشاره رد. کردم اشاره موجود اون به دستم با و
 .تابهشب پری اسمس نه؟ مگه زیباست -

 :گفت دید، رو من آورتعجب صورت که دایانا. شدم خیره دایانا به تعجب با عجیبی، اسم عجب
 هم چیزها بعضی از هم ما همیشه ولی نیست؛ دنیا این مردم برای اما باشه؛ عجیب تو برای شاید -

 .کنیممی تعجب
 .کشتشمی حتماً دید،می کسی اگه و غیرعادیه چیزا این خودمون دنیای تو گفت،می درست

 .نباشن خطرناک امیدوارم -
 .هستن خطرناک هازیباترین همیشه -

 و بود گنگ و نامعلوم دیگم هایخواب مثل خوابم این. افتادم خوابم یاد دفعه یه که دادم تکون سری
 .نداشتم جوابی

 .عجیبه -
 عجیبه؟ چی -
 .کرد نگاهم سؤالی اون و کردم نگاه دایانا به
 .هیچی -

 و شدم سیر که خوردم ایاندازه به دیگه منم شد، غذاش خوردن مشغول و نداد نشون العملیعکس
 دراز خشک و سفت زمین روی. ذاشتنمی نامفهموم و گنگ خواب اگه بخوابم دوباره گرفتم تصمیم
 .رفتم خواب به بود، که بدبختی هزار با و کشیدم
 ولی دویدم؛می شدمی که هرجایی. ببینم تونستمنمی رو هیچی و بود سیاهی فقط نبود؛ مشخص مکانم

 .شدنمی نصیبم سیاهی جز چیزی آخر در
 من و شد بیشتر نور شدت شد،می نزدیک بهم لحظه هر که دیدم نور یه ناگهان و چرخوندم چشم

 .ببندم رو چشمام شدم مجبور
 چشمام جلو که چیزی اولین و کردم باز آروم رو چشمام شده، محو نور کردم حس که دقایقی از بعد

 بهم هاشگفته با و بود کرده خودش درگیر رو من روزی چند که بود رویاهام پیرمرد اون شد، ظاهر
 زل من چشمای تو اخم با و لبخندی هیچ بدون و غرور با همیشه مثل. بیام اینجا قراره من که فهموند
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 موهای و ریش و بود پوشیده سفید دستیه لباس یه بودم، نکرده دقت ظاهرش به وقتهیچ. بود زده
 درخشش ازش که چشمایی و بود آشکار چشماش کنار کوچیکی هایچین. داشت سفیدی و بلند
 .بود چهارشونه و هیکلی اصل در که دادمی نشون رو پیرمردها ظاهر و بود سیاه رنگ به باریدمی

 ناگهان که بود زده زل چشمام به حرکتی هیچ بدون جورهمون اون، و برداشتم کردنشوارسی از دست
 :غریدم بهش رو و شدم خودبی خود از
 شدم؟ گرفتارش که جهنمیه کدوم اینجا بینمت؟می خوابم تو همیشه چرا و هستی کی بگو -

 .بود زده زل من به فقط هامجسمه مثل
 !دیگه بگو لعنتی د -
 :گفت بهم سرد ولی مالیمی، لحن و آرامش با و اومد خودش به حرفم این با
 درضمن. فهمیمی زودی به ولی بگم؛ تو به تونمنمی زیادی چیزی من. باش صبور جوان، باش آروم -
 .بگیر یاد رو تیراندازی و شمشیرزنی و شو همسفر دایانا با

 بگیرم؟ یاد باید تیراندازی و شمشیرزنی که برگشتم گذشته به مگه بزنه؟ حرفه تونهنمی که چی یعنی
 .کرد پاره رو افکارم رشته پیرمرد که بود حرفاش درگیر فکرم

 ولی فهمی؛می رو حقیقت دور چنداننه آینده در و برگشتی واقعیت دنیای به تازه تو بدون رو این -
 .باش صبور
 ...و کردممی پیداش حتماً نبود رویا تو اگه و شدم دیوونه پیرمرد این دست از. پوف

 تنگدل من که فهمینمی چرا بدی؟ نجات رازها این و معماها این دست از رو من که سخته قدراین -
 .هستن نگرانم االن که دونممی شدم؟ مخانواده
 .بود خیره همچنان چشمام به و زدنمی حرفی

 :گفتم دلم تو
 تو کنه خدا... یا خورده موش رو زبونت آخه کنی،می رویپیاده من مخ رو بدجور خرفت پیرمرد -

 .کشممی عذابی چه ببینی تا بیفتی گیر هستم من که موقعیتی
 .شدن آشکار بیشتر چشماش کنار هاییچین و کرد تیز چشماش شد، تموم که حرفم

 .بدرود برم، من دیگر -
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 :گفتم و برداشتم قدم سمتشبه
 .پیرمرد دارم حرف باهات هنوز من کجا؟ -

 و انداخت بهم نگاهینیم. گذاشتم ششونه رو دستم و دویدم سمتشبه که بره برگشت و نداد رو جوابم
 .شد ناپدید سیاهی دل تو و شد تبدیل رنگیآبی هایپروانه هزاران به ناگهانی طوربه که زد پوزخندی

 ...ب لعنت اه -
 در و کردم سقوط پایین به من و شد خالی بود، مطلق سیاهی که پام زیر بگم، رو شبقیه خواستم تا

 .شدم بیهوش ثانیه چند عرض
 که خاروندم رو امدیگه پای پام، یکی اون با. خندنمی ریزریز و میدن قلقلک دارن پاهام کردم احساس

 که بستم دوباره و تابید چشمام به آفتاب نور که کردم باز رو چشمام از یکی الی گرفت؛ خارشش باز
 .نشه اذیت چشمام
 پاهای کوچیکش، دستای با داشت سعی که کردم نگاه ماری خندن چهره به و شدم بلند جام از سریع

 .بده قلقک رو من
 .بسه شدم بیدار ماری -

 پام از رو کفشام چطوری این ببینم، وایستا. زد زل من به و برداشت پام کف از رو دستاش ماری
 درآورده؟

 ...کفشام -
 ـوازش*نـ به مشغول و کشید هااسب به دستی و گرفت من از رو نگاهش سریع که کردم نگاه دایانا به

 .شد هااسب گردن
 .درآورده رو کفشام کی که نبود سخت جوابش

 !سنگینه خوابت چقدر نمیشی، بیدار ولی میدم؛ قلقلکت دارم ساعتهیه آدرین -
 دایانا که بکشم دراز باز خواستممی. کردم پام به و گرفتم دستبه رو کفشم و انداختم باال ایشونه
 :گفت بلندی صدای با بخوابم، دوباره خواممی دید وقتی

 .کنیم حرکت باید بشور رو صورتت پاشو. نخواب دیگه -
 :گفتم گیجی با نشستم، سرجام سیخ و پریدم فنر مثل حرفش این با که بخوابم خواستممی تازه
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 برم؟ کجا به تو با قراره مگه کنیم؟ حرکت -
 جمع هاشدست تو که رو آب کمی حجم و برد آب داخل رو هاشدست نشست، و رفت برکه سمتبه

 .اومد سمتمبه شد بلند و ریخت صورتش روی بود شده
 !زنیمی گیج خوابیدی زیاد انگار -

 :گفت کشید پوفی یه گذرونم،می هپروت دنیای تو فهمید وقتی و اومدنمی یادم چیزی
 .بریم دیگه هایسرزمین به بود قرار. اه -
 خیره رنگآبی آسمان به و خاروندم رو سرم. شد تداعی چشمام رو گذشته روز از پرده یه انگار حرفش با

 .شدم
 .کنهنمی کار درست مغزم میشم بیدار خواب از وقتی من دونیمی آخه اومد، یادم تازه آره آها -

 :گفت سردی به شدم، خیره دایانا به و آوردم پایین رو سرم
 .بشور رو صورتت برو خبخیله -

 و کردم تمیز بود شده خاکی که رو لباسم. زدم صورتم به آبی و رفتم برکه سمتبه جوابی هیچ بدون
 .بود ایستاده اسب کنار که رفتم دایانا سمتبه

 رو چشماش و نشسته دایانا شونه روی هم ماری بود، خیره بهش دقت با و بود دستش ایبرگه
 .مالیدمی
 کنیم؟ کارچی قراره خب -

 .دیدم عجیبی اسم با و بزرگ نقشه یه کردم، نگاه بود دستش که رو ایبرگه و گرفتم قرار کنارش رفتم
 اسبای از یکی به اونارو و رفت هاکمان و شمشیرها سمتبه و برداشت نقشه به کردننگاه از دست
 .بست رنگسیاه

 .ندیده مرلین جز کسی حال به تا که ببینیم رو آلکونوست اسم به ایافسانه موجود یه بریم قراره خب -
 :گفت و زد هم به دستی ماری

 !عالیه این وای -
 بخوره؟ رو ما نباشه خوارگوشت چیه؟ دیگه آلکونوست
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 حضور ولی آشناست؛ برام خیلی اسمش کنممی فکر کیه؟ دیگه مرلین. وغریبیعجیب اسم عجب پوف،
 !کیه اومد یادم خاروندم، رو سرم کمیه. ندارم ذهن

 .زیبا سرزنی و پرنده بدن با است موجودی یونانی هایافسانه بنابر: آلکونوست)
. است بوده آرتور پادشاه عصر هم او هاافسانه در. است انگلیسی اساطیر در ساحره مشهورترین: مرلین
 .(است بوده خود عصر در پادشاه ترینقوی آرتور پادشاه

 .باشه کنم فکر که همونی اگه شناسممی رو مرلین ولی چیه؛ دونمنمی که آلکونوست -
 :گفت و اومد سمتمبه بست، اسب به رو کمان و شمشیر وقتی

 محو واقعا ببینی اگه. خوشگله خیلی. زنه یه سرش که زیباست بسیار پرنده یه آلکونوست خب -
 .میشی زیباییش

 .باشه دایانا با حق امیدوارم ولی جوریه؛ چه کنم تجسم نتونستم و بود سخت برام تصورش کمیه
 کردن، حمله هاآشامخون وقتی که بوده ما سرزمین تو ساحره ترینقوی و ترینبزرگ از هم مرلین و -

 .شدن کشته و رفتن انگیزنفرت موجودات اون جنگ به جادوگرا و هاساحره
 :گفتم بود کالمم تو که ذوقی با و شد زیاد فهمیدن بیشتر برای اشتیاقم

 مرلین؟ شد چی چی؟ شبقیه خب -
 .نشست درخت کنار و فرستاد بیرون نفسی

 سمتبه نیست، موندشزنده به امیدی دیگه که فهمید بود، خورده زخم آشاما خون از که مرلین -
 پسر و دختر که کردنمی زندگی دوساله و چهارساله کودک تا دو اونجا. داشت اقامت که رفت ایکلبه
 .بود بودنش کشته که دوستانش از یکی یادگار دختره و بود مرلین فرزند تنها پسره. بودن

 .کردم نگاهش ذوق با و نشستم دایانا روبروی رفتم و فرستادم عقب رو موهام
 ش؟ادامه خب -

 :گفت زد،می موج سردی که صورتی به و شد جاجابه کمی
 .کن کنترل رو خودت کمی! شدیا زدهذوق خیلی انگار -

 .کردم نگاهش مغرورم چهره با و کشیدم توهم رو مچهره بودم، مشتاق زیاد گفتمی راست
 .کردم نگاهش سؤالی و تعجب با. خنده زیر زد پقی دید که رو مچهره
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 خندی؟می چرا چیه، -
 !ستدیوانه دختره. دادنمی جواب بهم و خندیدمی داشت همچنان

 .نیست مهمی چیز هیچی، -
 .کردم نگاهش اخمالو چهره با و ندادم جوابی. بود زیبا خودش مثل هم شخنده خندید، باردومین برای
 .کرد باز دهن باالخره بزنه، حرف هستم منتظر فهمید که دایانا

 اون کرد، تقسیم پسره و دختره اون بین رو قدرتش تمام اونجا رفت وقتی گفتم،می داشتم خب -
 .مرد مرلین ولی رفتن؛ عمیقی خواب به هابچه
 :گفتم دایانا به رو و اومدم بیرون فکر از. مرده دیگه جور مرلین مطمئنم من ولی طور؛این که پس

 رفتن؟ خواب به چرا خب -
 پیدا ادامه نسلشون جورییه باید بودن، هاساحره نسل از موندهباقی هایساحره تنها هااون چون -

 .کردمی
 .ایهافسانه و انگیزهیجان که دنیا تو افتاده اتفاقایی چه! داستانیه عجب اوه
 شدن؟ بیدار اونا خب -

 :گفت و داد تکون سری
 کردن؛ ازدواج هم با سال چند بعد و بودن شده بزرگ شدن، بیدار که هم وقتی و شدن بیدار آره -

 .شدن هاسرزمین تمام تو بزرگی هایاسطوره که دادن انجام هم کنار بزرگی خیلی کارهای
 .فهمیدممی باید که اومدمی پیش برام بیشتری هایسؤال من زدمی حرفی هر
 هستن؟ کجان االن خب -

 .گرفت خودش به غم رنگ اشچهره و آورد پایین رو سرش
 .شدن کشته سوزی آتش یه توی پیش سال شونزده نه، -
 از رو طناب رفت، سفید اسب سمتبه و شد بلند جاش از دایانا که گفتم بهش جوابش در آهانی یه

 .نشست اون روی و کرد جدا درخت
 :گفت و من سمت برگشت

 .بریم شو اسب سوار بپر باش زود -
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 همیشه مثل ماری. شدم خیره ماری به و کردم باز بود بسته درخت به که رو طنابی و شدم بلند جام از
 شدم، اسب سوار بدبختی با و کردم بلندش آرومی به. کردمی خروپف و برده خوابش باز زمین روی
 .داشتم نگهش راستم دست با هم رو ماری

 .بشم قدم هم دایانا با تا کشیدم رو اسب افسار کردم، حرکت دایانا سر پشت من
 انخل، آبشار اسم به منطقه تو که ببینیم رو آلکونوست بریم قراره دونیمی که طورهمون خب -

 .داریم فاصله جا اون تا چهارروزی. کنهمی سکونت
 .برم دنبالش کردم قبول کردما غلطی عجب! پوف باشم؟ اسب این سوار باید روز چهار چی؟

 .بگذریم سیاه جنگل از باید ولی -
 :گفتم دایانا به رو اونجا از آگاهی هیچ بدون

 .ببینیم رو موجود اون ریممی گذریممی نداره عیب خب -
 .کرد کج رو دهنش و انداخت بهم چپکی نگاه

 .بود راحتیا این به کاش -
 :گفتم تعجب با 
 !مگه؟ چطور -
 !برنگشته زنده رفته هرکی -

 دام به داشتیم رسماً ما. شنید دایانا هم رو گردنم هایقلنج شکستن که گرفتم طرفش جوری رو سرم
 .رفتیممی مرگ
 از زمین که شدیم دشتی وارد و شدیم خارج برگ و پردرخت جنگل از که بودیم راه تو دوساعتی حدود

 آسمان به و برداشتم چشم هاگل از. بود شده پوشیده مختلف هایرنگ به غریبیعجیب هایگل
 ـوازش*نـ رو صورتم مالیمی نسیمی کردن،می پرواز هم کنار نظم با پرندگانی. کردم نگاه کرانبی

 .انداخت جونم به خاصی آرامش و بود بخشـذت*لـ کشیدم، هامریه داخل بلندی نفس. کرد
 سکوت این شکستن به مجبور من و اومدنمی خوشم که بود حاکم دایانا و من بین وحشتناکی سکوت

 .شدم
 برنگشتن؟ سیاه جنگل به رفتن که شد چطور -
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 .شد خیره روش به رو به باز و چرخوند من سمت رو سرش
 زندگی اونجا اصیل، هایببر که میگن اطراف اون محلی مردم که هست هاییافسانه ولی دونم؛نمی -

 پیش سال700 اونا دیگه افراد گفته به ولی حتمیه؛ مرگش بشن اونجا وارد که کسایی و کننمی
 به دونهنمی کسهیچ که دالیلی به و کردنمی زندگی مردم بین که بودن آزاریبی و خوبی ببرهای
 .رفتن سیاه جنگل

 .طوراین که -
 دونه؟می کجا از رو اطالعات همه این که بود سؤال جای برام

 دونی؟می کجا از رو اطالعات همه این تو -
 این موجودات و افسانه هرچی و شدمی سپری قصر کتابخونه توی شب و روز من بودم قصر تو وقتی -

 .خوندممی و کردممی پیدا هاکتاب تو بود دنیا
 .خوبه -

 .انداختم نگاه مسیرم به و برداشتم ازش چشم. شد محو زود که زد کوچکی لبخند
*** 

 کم رو سرعتم من که دادیممی ادامه مسیر به سرعت تمام با وقفهبی صبح از ما و بود شده غروب
 .ایستادم درخت یه کنار و کردم

 چند برای رو چشمام و گذاشتم چمن روی آروم هم رو ماری نشستم، درخت کنار و شدم پیدا اسب از
 .کردم ولو چمن روی رو خودم و کشیدم عمیق نفس. کردم باز و بستم ثانیه
 .اومد سمتمبه بود، شده اول از من متوجه که دایانا

 .کنیم حرکت پاشو باش زود نشستی؟ چرا -
 :غریدم بهش رو عصبانیت با و انذاختم بهش چپکی نگاه

 ضمن در بشینم، اسب روی تونمنمی من ولی باشی؛ نشدی خسته تو شاید خودت؟ برای میگی چی -
 .گذاشته من رو تاثیری بد هم گشنگی

 .نداشت اهمیت برام ولی بود؛ شده کفری من دست از انگار کشید، بلندی پوف
 .کنیممی استراحت اونجا امشب ست،چشمه یه نزدیک این. کنیم حرکت پاشو -
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 .کردیم حرکت چشمه طرف سرعت به شدم، اسب سوار و کردم بلند رو ماری و کردم قبول ناچار به
*** 
 دایانا

 رو سرم ای مقدمه هیچ بدون و چشمه سمت رفتم! مردممی گرسنگی و تشنگی از داشتم دیگه منم. آه
 .نوشیدم ازش و شد خندون م*با*ل آب، شیرینی و خنکی از و کردم آب تو

 سیری وحشی توت دستش تو دیدم کردم، دقت وقتی اومده، پر دست با آدرین دیدم آب نوشیدن از بعد
 .باشه نخورده هاتوت اون از بودم امیدوار پرید، مچهره از رنگ. هست

 نخوردی؟ که اون از -
 .کرد نگاهم تعجب با و آورد باال رو سرش و برداشت چشم هاتوت از
 .اینخوشمزه هایتوت چه ببین نخورم؟ چی برای -
 :زدم جیغ بذاره دهنش تو خواست تا و برداشت هاتوت از دونهیه
 !هستن سمی اونا نخور؛ کن صبر -

 :گفت و آورد پایین رو دستش سریع
 سمیه؟ کجاشون اینا چی؟ -

 .کن تعریف خنگ این واسه ساعتیه بیا حاال پوف،
 رو بدنت کل خارش حس و کنهمی باد صورتت بخوری اگه هستن، سیری وحشی هایتوت اون -

 .گیرهمی
 .کرد نگاه هاتوت اون به چندش با و پرید شچهره از رنگ ریختن، سرش سرد آب انگار حرفم این با

 چشمه تو رو خودش حرفی هیچ بدون. کرد له پاهاش با و ریخت زمین رو سیری وحشی هایتوت کل
 .انداخت

 شد آب به دست خندم،می هرهر که دید رو من تا اونم خنده، زیر زدم دارم نگه رو خودم نتونستم دیگه
 .کرد خالی و خیس رو من و

 :گفت من به رو و کرد اخمی
 .خندیمی بهم که باشه آخرت بار تا -
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 .خندیدممی رفتارش به همچنان من ولی
 .خندیدم می هرهر منم کرد،می باد صورتت تا گفتمنمی کاش ای. حقته -
 !کردیمی غلط خیلی تو -

 جایگزینش وحشتناکی اخم خنده جای به و ببرم بین از رو م*با*ل رو خنده که شد غلیظ اخمش
 .کنه صحبت طوریاین من با نداشت حق کردم،

 کنی؟می نگاه جوریاون چرا چیه؟ ها -
 :داد ادامه کردمی شنا چشمه تو که طورهمون

 .شدی زشت چه آهآه -
 :غریدم بهش رو. میشه خارج دماغم از آتشین هاینفس و میشه داغ داره مکله کردم احساس

 ...نک کاری و بزن حرف من با درست -
 .کرد کج برام رو دهنش و داد باال ابرو یه کرد، قطع رو حرفم

 کنی؟ کارچی خوایمی مثالً -
 .شنیدم صدایی بدم، رو جوابش خواستم تا

 .بشنوم بهتر تا کردم تیز رو گوشام
 شنوی؟می هم تو -

 .گرفتم بینیم رو سکوت نشانه به رو ماشاره انگشت
 !ساکت -

 سمتبه سریع. شدمی بیشتر و بیشتر لحظه هر که دادمی گوش صدایی به و کرد سکوت هم اون
 :زدم صداش و رفتم ماری

 .شو بلند ماری -
 .کرد باز رو چشماش از یکی آرومآروم و خورد تکون لبش

 دایانا؟ شده چی -
 .خطریم تو کنم فکر شیم، پنهان بریم بیا -

 :گفت ترس با و شد پا سریع



 

 

100 

 

  سپید اژدهای نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ج.مهدی

 !میگی؟ چی...چ -
 .فهمیممی بعداً بشیم، پنهان بریم بیا -

 کنار. انداختیم آب تو رو خودمون و دویدیم. بریم چشمه سمتبه کردم اشاره بهش و داد تکون سری
 :گفتم بهش و کردم شنا آدرین

 .نزن حرف   اصالً -
 و بیشتر ما ترس و ترنزدیک و نزدیک صدا کردم،می حس رو زمین روی چیزی شدنکوبیده صدای
 دست. بود شدننزدیک حال در که دیدم دوردست از رنگایقهوه موجودات یه ناگهان. شدمی بیشتر
 .اومد آب زیر سریع هم ماری و بردم آب زیر و گرفتم رو آدرین

 .بود شنیدن قابل ولی رسید؛می گوش به ضعیفی هایصدا دقایقی از بعد
 کردن؟می کارچی ما قلمرو تو بودن؟ نفر سه مطمئنی -

 :گفت دیگه یکی
 .اینجان دونممی و کردم حس رو بوشون من ولی سرورم؛ دونمنمی -

 :گفت افرادش به رو موجوداته، اون سردسته فهمیدم که کسی اون
 !بشه براتون عبرت درس تا کنممی جدا سرتون از رو هاتونشاخ باشین کرده اشتباه اگه ها،بزدل ای -

 :گفت زدمی موج صداشون تو از ترس که سربازان
 .شدن پنهان حتماً نکردم، اشتباه سرورم نه -
 .خواممی زنده رو هااون من بدین، خبر من به دوباره کردین حس رو بوشون اگه. خبخیله -
 .سرورم چشم -

 .شدم مواجه هااون خالی جای با و آوردم باال آروم رو سرم شدم، مطمئن رفتنشون از وقتی
 :گفت من به رو آدرین زناننفس و اومدن بیرون آب از هم ماری و آدرین

 .بودم دنیا وراون االن اومدممی باال دیرتر ثانیه چند اگه شدم،می خفه آب زیر داشتم -
 :گفتم بهش خطاب و انداختم بهش تفاوتبی نگاه یه
 .بکشی نفس بیشتر تونیمی ها،انسان شما دنیای با داره فرق اینجا هایآب -

 .کرد نگاهم تعجب با همیشه مثل
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 .بودن ایقهوه رنگ به آب زیر از بودن؟ چی اونا -
 :دادم جواب سریع

 .شدهطلسم سانتورهای -
 :گفت و گذاشت دهنش روی رو دست ماری

 !من خدایان وای -
 .کرد نفهمیدن که کسایی این مثل رو شقیافه آدرین

 هستن؟ چی حاال -
 با گوهر که وقتی از ولی الف؛ مثل بدنشون باالی نیمه و هستش اسب شبیه بدنشون پایین نیمه -

 .بلند هایشاخ با و شد بز مثل شونباالتنه و شدن طلسم اونا شده، ناپدید رزششون
 .گفت من به رو آهانی یه و خاروند رو سرش

 کنیم؟ حرکت نیست بهتر! بگیرن رو ما گفتن شنیدم، رو حرفاشون -
 حرکت که خطرناکه االنم. کنننمی حس رو ما بوی بودیم، آب تو ما چون. کنننمی پیدامون نه -

 .کنیم
 .کنیم حرکت دمسپیده و بگذرونم اینجا رو شب پس خب؛خیله -

 :گفتم و دادم تکون سری
 .دارم رو نظر همین منم -
 .کنم شنا خوادمی دلم عجیب کنم، شنا کمی برم منم کن استراحت برو تو. خبخیله -

 سمتبه خوابالو همیشه مثل و اومد باال خودش ماری شدم، خارج آب از و گرفتم ازش چشم
 .داد تکیه بهش و رفت درخت تریننزدیک
 سمتبه و آوردمدر رو شنلم شد، خشک هاملباس سریع و کردم زمزمه گرفتم یاد قبال که رو وردی
 .دادم تکیه و رفتم ماری کناری درخت

 گرفتم چشم آسمان از. بود داده جای خودش تو زیادی هایستاره که کردم نگاه رنگسیاه آسمان به
 .شنیدم رو آب تو آدرین رفتنشیرجه صدای که

*** 
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 آدرین
 چشمه اون که آبی. کنم شنا برم گرفتم تصمیم من رفتن، غریبعجیب سانتورهای اون اینکه از بعد

 .کنم شنا انگیزشگفت آب اون تو خواستمی دلم و کردمی خودش مجذوب رو من داشت،
 هوای به نسبت آب. زدم آب تو جانانه شیرجه یه درآوردم، رو خیسم لباس و اومدم بیرون آب از سریع

 زیر دنیای و برم آب زیر به گرفتم تصمیم. بمونم آب تو بیشتر که شدمی باعث این و بود گرم خنک،
 .کنم تماشا رو آب
 زیاد آب زیر دریایی هایخزه کردم، نگاه رو دوروبرم. نشستم آب نرم خاک روی و رسیدم آب کف به

 ایخزه یه به پام که برم باال خواستممی. ببینم رو آب زیر عالم خوبی به نتونم شدمی باعث این و بود
 که کردم می حس لحظه هر و بود فایدهبی تالشم. نشد کنم جداش پام از تا کردم هرکاری کرد، گیر
 .میارم کم نفس دارم

 من و کنه نفوذ هامریه داخل به آب تا بودم منتظر لحظه هر کردم، باز رو دهنم و کنم تحمل نتونستم
 .کنه خفه رو

 .زدم حرف خودم با تعجب با و شدمنمی خفه من ولی گذشت؛می زمان بیشتر هرچی
. میشم دیوونه دارم دیگه میشه؟ مگه داریم مگه بکشم؟ نفس آب زیر تونممی من یعنی چی؟ یعنی -

 !عجیبه چیشهمه کال که هم دنیا این
 با رو خزه. بکشم نفس آب زیر تونممی و شد خوب هم خیلی. اومد م*با*ل به لبخندی آب زیر

 .کردم جدا پام از بدبختی
 چون داشت؛ فرق خیلی آب باالی دنیای با آب زیر دنیای ببینم، رو دوروبرها این برم داشتم تصمیم
 .آورههیجان برام خیلی این و نداره ایدیگه جای هست، اینجا که آرامشی

 .شنیدم ضعیفی صدای که کردممی شنا و بودم آب زیر ساعتییک
 :غرید من به رو دایانا شدم، مواجه عصبی سبز چشم دو با اومدم، باال که این از بعد و کردم شنا باال به
 بودی؟ کجا زدم،می صدات دارم ساعته یه دیوانه پسره -

 .کردم نگاهش شیطنت با و کردم ایخنده
 !شده نگرانم هم پرنسس. اوهوع -
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 :غرید من به رو خیالیبی حالت با و درآورد رو ادام
 شدم؟ نگرانت کی من! بابا برو -
 .دیگه معلومه -
 .خودپسند نیست طوراین -
 .اومدم بیرون آب از بهش توجهبی و کردم ایخنده حرفش با

*** 
 دایانا

 زدمنمی صداش   اصالً کاش. کنهمی شنا داره آب زیر رفته آقا فهمیدم که گشتممی دنبالش ساعت یه
 و فکر این از تا بگیرم رو حالش باید اِ اِ. شدم نگرانش میگه پرو پسره. شدمی گوروگم جاهمون تا

 .شد خارج آب از که بودم آدرین به خیره. نکنه هاخیال
 .شدم خیره بدنش به تعجبش، چهره به توجهبی. داره ایعضله بدنی چه اوه
 خوای؟می قاشق -
 :گفتم داشت وجود صدام تو که لکنتی با شدم، خیره شقیافه به و گرفتم چشم بدنش از
 گفتی؟ چی... چی...ها -

 :گفت خنده با و فرستاد عقب رو موهاش
 خوای؟می قاشق که میگم -

 :پرسیدم تعجب با حرفش، به توجهبی
 !چی؟ برای -

 :گفت زدمی موج صداش تو که شیطنتی با و شد بیشتر لبخندش
 .بخوری چشمات با رو من بتونی بهتر تا -
 و گرفتم رو منظورش ناگهان بود، چی منظورش که کردم فکر خودم با و خوردم جا حرفش این با

 مطمئنم و کشیدم خجالت کمی. نرم در کوره از تا ساییدم هم روی رو هامدندون حرص از. کردم اخمی
 .رفتم هااسب سمتبه حرفی هیچ بدون و کوبیدم زمین رو پام عصبانیت با. انداخته گل لپام که

 !میگه بهم چیا انسان این ببین
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 .خوردم حرص بیشتر من که گرفت اوج اشخنده صدای رفتم، اسبم سمت اینکه از بعد
*** 
 آدرین

 بود شده دیدنی واقعا انداخت، گل هاشلپ وقتی. رفت هااسب سمتبه و کرد اخمی زدم، که حرفی با
 .کردم خندیدن به شروع بلندی صدای با من و

 شلوارم، ــمربند*کـ بستن حین در. پوشیدم و برداشتم زمین روی از و رفتم خیسم هایلباس سمتبه
 .شنیدم صدایی

 .آدرین آدرین، -
 پی زدنمتوهم به بیشتر کردم،می نگاه بیشتر هرچی. کنم پیدا رو صدا منبع تا کردم نگاه اطراف به

 .بردممی
 بودم کتونی بند بستن حین در. کردم پام رو کتونیم و بستم سفت رو ــمربند*کـ اتفاق، این به توجهبی
 .اومد صدا همون باز که
 .بگرد تدیگه قدرت دنبال کردی، پیدا رو قدرتت اولین -

 :گفتم وارزمزمه نکردم، پیدا چیزی. شدم خیره اطرافم به دوباره
 میاد؟ کجا از صدا این قدرت؟ کدوم -

 .کرد وادار شنیدن به رو من عجیب صدای اون باز و خاروندم رو سرم
 .باش بعدیش دنبال کردی، پیدا رو آب تو تنفس قدرت -

 .بشنوم بهتر تا کردم تیز رو هامگوش انداختم، اطرافم به تریدقیق نگاه و آوردم باال رو سرم
 .بشه باخبر هاتقدرت از کسی نباید که بدون. هستم تو ذهن توی من -

 زنه؟می حرف ذهنم تو چطوری قدرتی؟ چه بود؟ گنگ برام حرفاش
 فشار مغزم به بیشتر و کردم فکر بیشتر که کمی. نیومد یادم کردم فکر هرچی! بود آشنا برام صداش
 قدرت میگه پیرمرد این بعد ندارم، قدرتی که انسانم یه من. بود پیرمرده صدای اون اومد یادم آوردم،
 قدرته؟ آب تو کشیدننفس مگه کردی، پیدا رو اولت
 .میشم دیوونه دارم کمکم! کن کمکم خدایا
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 سازمشکل برام و باشه خطرناک شاید نگم؟ چرا! نرسیده زمانش چون بفهمه؛ کسی نباید گفت اون ولی
 .باشه

 من که ستمسخره واقعا. کنم پیدا هم رو مدیگه هایقدرت تا نگم چیزی دایانا به گرفتم تصمیم
 .بود سنگین بیشتر برام یکی این و شنیدم حرف کافی اندازه به! دارم قدرت

 نگاهینیم هیچ بدون و کردمی تمیز رو هااسب داشت که دایانا پیش رفتم و اومدم بیرون فکر این از
 .گرفتم بزرگ گاز یه ازش و برداشتم سیبی

 خوابی؟نمی -
 .نه -

 :گفتم و کردم نگاه بهش
 چرا؟ -

 :گفت نگاهینیم بدون و سرد
 .خوابممی بعد منم بخواب، تو -

 رو چشمام و دادم تکیه درخت به و کردم پرت رو سیب آخر تیکه نگفتم، چیزی و دادم تکون سری
 .بستم
*** 

 ناشناس
 .انداختمی ترسویی موجود هر دل به رو ترس که خوفناک و سیاه موجوده؛ این برازنده قصر این واقعا
 دست تونستممی سیاستم با من ولی کنن؛ دوری ازش و بترسن وحشتناک موجود این از دارن حق

 .باشم شریک دنیاها ــمرانی*حکـ در و باشم راستش
 و بود شده تزئین سرزمین این موجودات هایجمجمه با سلطنتی تخت که شدم وارد سلطنتی سالن به
 .بود شده رنگ هااون خون با

 .کردم تعظیمی رسیدم، بهش وقتی و رفتم سمتشبه بلند هایقدم با و زدم لبخندی
 .جهانیان ارباب بر درود -

 :گفت اومد،می آتشینش چهره به واقعا که ترسناکش و خفگان صدای
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 شد؟ چی ببینم بگو -
 :گفتم و زدم زل کردمی فوران آتش که چشمانش به و آوردم باال رو سرم

 .برنگشته اون که دیممی احتمال ما سرورم -
 صدای و زد تختش به محکمی مشت شد، بیشتر چشماش آتش هایشعله و کشید توهم رو اشچهره

 .شد پخش ترسناک و سیاه قصر این تو ترسناکش و پرابهت
 زیر جهان کل نبود، مزخرف( زئوس) خـدای اون اگه. دنیاست این تو االن اون که مطمئنم من -

 .باشه داشته واقعیت افسانه این کردمنمی فکر بیشتره، من از قدرتش پسر اون ولی بود؛ من سلطه
 .کردم کج رو سرم کمی و زدم پوزخندی

 .سرورم رسهنمی شما پای به کسی -
 .خاروند رو اسکلتش چونه و گرفت من از رو نگاهش

 .بشه کشته خواممی هاشقدرت شدنفعال از قبل کنید، پیداش برام باید -
 این تونستمی و بود قدرتمند و ایافسانه موجود یه اون کنم، پیداش که بود سختی کار و داشتم تردید

 .ببره بین از رو ترسناک موجود
 ...ک گفتم سرورم ولی -

 آسیبی بهم تا ترسیدممی من و شدمی ورترشعله لحظه هر شچهره و کرد قطع بلندش نعره با رو حرفم
 .برسونه

 آور،دلهره و خطرناک موجود این و شدن کشیده زمین روی بلندش و سیاه لباس و شد بلند جاش از
 .گرفت قرار من روبروی

 .داد فشار و گرفت قرار گردنم روی اسکلتیش دست
 گفتی؟ چی نشدم متوجه -

 .ترسخت برام کشیدننفس و شدمی بیشتر و بیشتر دستاش فشار هرلحظه
 !سرورم... س -

 هامریه داخل به نفس زور با من و شد آزاد گردنم از دستاش حصار که رفتمی سیاهی داشت چشمام
 .کردممی بدی هایسرفه و کشیدممی
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 موقع همون هم رو تایتان کنی، نابود رو هاالف سرزمین باید کن، آماده ترسریع چه هر رو سربازات -
 .کنید بیدار

 .کردم نگاه تفاوتشبی چهره به و برداشتم گردنم از رو دستم
 .سرورم چشم...چ -
 .شدم دور قصر از و شدم خارج سالن از سریع خرابم حال با من و برم که کرد اشاره دست با

 .کردم نگاه ترسناک قصر به دیگه بار و شدم اسب سوار
 !سپید اژدهای کنممی نابودت -

*** 
 بلندی خمیازه و شدم بلند باز دهن با و کردم باز رو چشمام کمکم چشمام، به خورشید نور تابیدن با

 .شکست هامقلنج که دادم بدنم به وقوسیکش کشیدم،
 و سر تا رفتم چشمه سمتبه و کردم ایخنده بودن، شده ولو زمین روی که شدم ماری و دایانا متوجه
 .بشورم رو صورتم

 تو دل. ببینم رو ایافسانه و انگیزشگفت موجود این تا کردیممی حرکت باید زود و بود رفتن وقت دیگه
 :گفتم خودم با و کشیدم آهی مخانواده یادآوردنبه با اما نبود؛ دلم

 کنی؟می کارچی داری کوچولوم خواهر -
 .انداخت چنگ گلوم به بغضی انداختم، پایین رو سرم

 .شدم گرمتون ـوش*آغـ تنگدل مامانم و بابا -
 و کشیدم عمیقی نفس. بود اشکام سرازیرشدن امکان هرلحظه و بود شده پر چشمام جلوی اشک الیه 
 .بشم ریختنشون از مانع تا مالیدم رو چشمام دستم پشت با

 دوباره. کنه ناتوان و ضعیف رو من و کنه غلبه من به احساسات که ذاشتممی نباید و باشم قوی باید
 .کنم صداش تا رفتم دایانا سمتبه و زدم صورتم به آبی

 :گفتم آرومی صدای با و دادم تکونش
 .شو بلند دایانا دایانا، -

 :گفت ضعیفی صدای با و خورد تکونی
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 .میشم بلند االن باشه -
 شکمش انگشتم با. کرد بیدارم جوریچه که افتادم صبح یاد زدم، شیطونی لبخند و رفتم ماری سمتبه
 .زد لبخندی و کرد جمع رو خودش کمی که دادم قلقلک رو
 .مکس نده قلقکم -

 کیه؟ دیگه مکس شد، گرد چشمام
 .عشقشه حتماً گفتم خودم با و زدم خبیثی لبخند

 .مکس دیگه نکن آه -
 تکون رو خودش و خندیدمی بامزه خیلی. نشه بیدار مخنده صدای با وقت یه تا گرفتم رو دهنم جلوی

 .دادمی
 .کرد باز رو چشماش دادنشتکون با و کنم بیدارش گرفتم تصمیم دیگه

 .شو بلند نیستم مکس من -
 شیطنت با. کرد نگاه من به تعجب با و پرید فنر مثل ماری زدم، که حرفی با که خندیدم می ریزریز
 :گفتم

 .مکس نه دادممی قلقلکت بودم من -
 .خندیدیم هرهر دایانا و من و شد پخش فضا کل تو ماری جیغ صدای که گذشت طورهمین ثانیه چند
 :گفتم دایانا به رو داشتم که ایخنده ته با شد، تموم ماری زدنای و جیغ که این از بعد
 دایانا؟ کنیممی حرکت کی -

 .گرفت خودش به ترس حالت شچهره ناگهان که برگشت من طرفبه دایانا
 :گفت بمی صدای ناگهان

 .هستین ما مهمون شما زودی؟ این به کجا -
 .شدنمبیهوش و سرم به ایضربه و دایانا بلند جیغ با شد مساوی من برگشت

*** 
 .شو بلند آدرین آدرین، -
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 هیچی و بودم بیداری و خواب تو. زدمی صدام احساس تمام با که بود آشنایی زد،؛صدایمی صدام یکی
 صدای فهمیدم من و شدن ترواضح صداها کمکم. شنیدممی رو یکی صدازدن فقط و فهمیدمنمی رو

 .زدمی صدا رو من که بود کی
 :نالید دایانا

 مرده؟ نکنه ماری دیگه، شو بلند آدرین -
 .کشهمی نفس که بینینمی مگه دایانا نه -

 کردم باز آروم رو چشمام. کردمی درد شدت به سرم و بودم افتاده شکم با خشکی و سفت جای روی
 .کردمی روشن کمی رو خفگان و نمناک مکان این هامشعل نور فقط و دیدم تاریک رو جاهمه که

 .بودن نشسته هااون روی نفر دو و بودن وراون اسب دو که دیدم رو آهنی هاینرده و چرخوندم چشم
 .بودیم شده زندانی چالسیاه توی ما کجاییم؛ بزنی حدس تا نبود سخت چندان بودم که جایی

 .شدمی بیدار االن تا باید ماری -
 :گفت دایانا به رو بود، معلوم دارشبغض صدای که ماری

 کردن؟ پیدا رو ما جوریچه! بهشون لعنت -
 .کردن حس رو ما بوی باز حتماً -

 .دراومد مناله کنم، بلند رو سرم خواستم و خوردم تکون کمی
 اومدی؟ هوش به آدرین آدرین، -
 .نداشتم حرکت توان بستن؛ زنجیر با رو پاهام شدم متوجه و شدم بلند هامدست کمک با سختی به

 .بودن انداخته کوچیکی قفس داخل هم رو ماری و بودن بسته چالسیاه از ایگوشه دایانا
 .کنهمی درد سرم فقط خوبه، حالم -

 .دادم ماساژ کمی و بردم گردنم پشت رو دستم
 .شکر خوبه -
 .بود کرده ـغل*بـ غم زانوی هم ماری و بود پریشون حالش کردم، نگاه دایانا به
 کجاییم؟ ما افتاد؟ اتفاقی چه -

 :گفت و کرد ایسرفه دایانا
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 .گرفتن رو ما سانتورها -
 .دادنمی نگهبانی که شدم خیره هااسب اون به سانتورها، قیافه و شکل یادآوری با
 هایشاخک و هاشاخ و بود چسبیده اونا روی کسی تنهنیم بلکه بود، ننشسته اونا روی کسی تنها نه

 .داشتن بلندی
 سانتورَن؟ االن اینا که اینه منظورت -

 :گفتم خودم با و شدم خیره موجودات این به دوباره و داد تکون سری دایانا
 .زاییده بدجور گاومون -

*** 
 ضربه دایانا و من پاهای به مانندشاسب پاهای با و کرد ول اعصاببی و خشن سانتور این رو بازوهام

 .بزنیم زانو خودخواه و مغرور پادشاه این مقابل تا زد
 و سیاه اسب پایینش تنهنیم کردم؛ خودخواه موجود این به تریدقیق نگاه و کشیدم هم تو رو صورتم

 واقعا. داشت بزرگی هایشاخ و بود بز حالت به شبیه صورتش ولی بود؛ انسان یه عضله باالش تنهنیم
 .بود کرده پرابهت ولی زشت، رو اونا طلسم این که
 :غریدم پادشاه این به رو عصبانیت با
 .کردی اسیر رو ما چندروزه خوای؟می ما جون از چی -

 .داشت ب*ل بر خبیثی لبخند و اومد جلو قدمی
 .گرفتینمی ورود اجازه باید نیست، مرگ جز چیزی شما مجازات و شدین وارد من قلمروی به شماها -
 شماست؟ قلمروی اینجا که گفته کی -

 :گفت و زد پوزخندی
 هاسانتور پادشاه من و میشه محسوب من قلمروی پس منه، تصرف به منطقه این که اونجایی از -

 .هستم
 :گفتم و زدم نیشخندی

 .شدهطلسم سانتورهای -
 .بزنن رو گردنمون که داد دستور و کشید اینعره و گرفت خودش به عصبی چهره
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 .تبر با رو دایانا و من گردن و بزنن گردن چاقویی با خواستنمی رو ماری
 !بریم بذار کن، ول رو ما لعنتی -

 .انداخت باال ایشونه و کرد وحشتناکی خنده
 هم گناهانبی به که شدین ظالم و رحمبی قدراین چطور نداشتن، نظیر زیبایی و پاکی تو سانتورها -

 کنید؟می ظلم
 :کرد زمزمه و انداخت پایین رو سرش و داد قورت رو شخنده سانتورها پادشاه

 .بکشم رو اونا نباید نهنه بودم، عادل و پاک که منی شدم، ظالم من بردن رو گوهر که وقتی از -
 .آورد جلو دستش و آورد باال رو سرش که کردممی نگاه بهش تعجب با
 .کنید آزاد زود رو اونا. پاک هایسانتور هستیم، سانتور ما. بکشین نباید نکشین، -

 .شدیم بلند زود ما و کردن باز رو هاطناب و شدن عمل به دست سریع سربازها
 .نداشت رو ما چشمای به کردننگاه جرئت و بود انداخته پایین رو سرش شرمسار پادشاه

 .بشین دور اینجا از سریع برین، زود -
 مشونه روی کردم، بلندش شدم خم. طرفم دوید ماری. بود متعجب هم اون که کردم نگاه دایانا به

 :گفتم آروم و گذاشتم
 .اینجام من ماری نترس -
 :گفت گوشم در لرزونش صدای با
 .بریم زود ترسم،می من آدرین -

 .شدیم خارج تاریک و سیاه غار اون از و گرفتم رو دایانا دست و دادم تکون سری
 :گفت و کرد خارج من دست از رو دستش دایانا

 .شدیم خالص که شکر رو خدا -
 .شدیم خارج غار از و شدیم رد سانتور عالمه یه کنار از و زدم جونیکم لبخند
*** 

 .بودن نیاورده و بود اینجا هاموناسب. شدیم ولو زمین روی زناننفس و رسیدیم چشمه همون به
 .بود گذاشته زانوهاش روی هاشدست و بود شده خم که کردم نگاه دایانا به
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 چیه؟ گوهر این قضیه -
 .کرد نگاه من به و گذاشت زمین روی رو ماری دایانا

 و پاکی نقش گوهر اون. بود شده ردوبدل هاسانتور بین هانسل و داشت ارزش براشون آبی گوهر اون -
 .دزدیدنش که داشت زیبایی

 دزدیده؟ کی -
 .کرد بررسی رو هاوسایل و رفت هااسب سمتبه
 .دارهمی نگه جوون رو اون دزدیده؛ بدذات دریایی پری یه -

 سانتورها اون حال به دلم. شد وخمپرپیچ ماجرای این مشغول فکرم و نپرسیدم ازش چیزی دیگه
 .شدمی طوراین نباید بودن، شده طلسم که سوختمی
 :گفتم دایانا به سریع که زد سرم به ایاحمقانه فکر یه
 .بگیرم پس رو گوهرشون برم خواممی -

 .کرد نگاه خنثی و برگشت من به رو بعد و ایستاد حرکت از دایانا چندلحظه
 که؟ نخورده ضربه سرت خوبه؟ حالت آدرین -
 .بود زده زل من به طلبکارانه که کردم نگاه ماری به
 .نیست عادالنه این باشن، داشته رو گوهر که حقشونه هااون ببین -

 .کردمی فکر حرفام به داشت نظرم به و بود شده خیره آسمان به سینهبهدست دایانا
 مدیون ما به هم اونا کارمون این با. دردسر بدون زندگی یه کنن، زندگی خوانمی ما مثل هم اونا -

 هوم؟ باشن، ما حال کمک آینده تو شاید و میشن
 :گفت و کرد پایین باال کمی سرش دایانا

 !نیست بدی فکر -
 :گفت بلندی صدای با ماری

 بگیری؟ رو آبیگوهر ازش خوایمی چطوری! خطرناکه بدذات ساکورا اون خوبه؟ حالت دایانا -
 :گفتم و شدم بلند جام از
 میگین؟ رو بدذات دریایی پری اون نکنه کیه؟ ساکورا -
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 .نریم که بود معترض باز ماری و داد تکون رو سرش دایانا
 آب زیر کسی کنه،می دارینگه دریاچه کف هم رو گوهر و کنهمی زندگی شینین دریاچه توی اون -

 .میاد بیرون جسدش فقط بره
 :داد ادامه ماری باز که داد تکون سری

 .میاری کم نفس بیاری، دووم تونینمی و زیاده آب عمق هیچی، این -
 :گفتم سریع که خورد ذهنم به ایجرقه ناگهان

 .بدین یاد بهم رو سالح با کار باید ولی بدم؛ انجامش تونممی من نداره، مشکلی این -
 .شد دور ما از غرغرکنان و فرستاد بیرون داریحرص نفس ماری

 .شقینکله خیلی دوتا شما -
 روی به آمیزیشیطنت لبخند و داشت دستش در شمشیر دوتا که شدم خیره دایانا به و کردم ایخنده
 .زدمی من

*** 
 باشه؟ نگیر شمشیر دودستی بگیر، راستت دست با ببین -

 :داد ادامه و دادم تکون سری
 .بده انجام دادم یاد بهت که رو هرچی حاال -
 .باشه -

 شمشیرش با که بزنم دایانا سر به تا آوردم باال و گرفتم محکم راست دست با رو ساده و بزرگ شمشیر
 .رفتم عقب قدمی چند که زد شکمم به دونهیه پا با. شد مانع

 .کنی استفاده هم رزمی هایفنون از باید شمشیرزنی حین در. باش سریع -
 داد جاخالی که بزنم خواستم شکمم به صاف رو شمشیرم شدم، ورحمله دایانا سمتبه و کشیدم اینعره

 .کردم سپر رو شمشیرم زود بزنه، ضربه پهلوم به خواست تا و
 تمام با و آوردم باال رو شمشیرم. رفتمی عقب قدمی و کردمی دفع دایانا زدممی طرف هر از ضربه هر

 رو شمشیر. شد پرت ایدیگه طرفبه و شد خارج دستش از که زدم شمشیرش به ایضربه قدرت
 .دادم باال ابرو یه و گرفتم گردنش جلوی



 

 

114 

 

  سپید اژدهای نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر
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 .کشید کنار رو شمشیر و زد لبخندی دایانا
 !تحسینه قابل واقعا دادی، شکست رو من و داری ذاتی استعداد شمشیرزنی تو واقعا -
 .دیگه اینیم ما -

 سرش اخم با که دیدم درخت باالی رو ماری که چرخوندم چشم. رفت چشمه سمتبه و کرد ایخنده
 .کردمی نگاهمون و بود گذاشته پاهاش روی رو

 :گفتم و زدم چشمکی. بود شده بامزه بیشتر هاشاخم این با و ستبامزه خیلی ماری اخالق
 نکنی؟ قهر من با و پایین بیای میدی افتخار خانمماری -

 بلندی صدای با گرفت، وراون رو روش و کشید هم توی بیشتر رو شچهره ماری که زدم چشمکی
 .کرد جیغجیغ ماری باز که خندیدم

 .قویه بدذات زن اون. نمیشه حل چیزی شمشیرزنی با. کشینمی رو خودتون آخر -
 :گفتم ماری روی به و کردم تموم رو مخنده

 .باش مطمئن ماری، نمیشه چیزی -
 .گرفت خودش به غمگین و پریشون رنگ شچهره برگشت؛ من طرفبه ماری

 .دارم رو شماها فقط من بشه، چیزیتون خوامنمی -
 باشه؟ برگردیم زود شد، چیزی اگه دیممی قول جانماری -
 .کردمی نگاه ماری به لبخند با که کردم نگاه دایانا به و برداشتم چشم ماری از
 .قبوله باشه -

 روی ماری. اومدن هم ماری و دایانا بعد دقایقی. نشستم و رفتم سیاه اسب سمتبه و زدم لبخندی
 .انداخت نگاه دوروبرش به غمگین و نشست دایانا هایشونه

 هست؟ فاصله چقدر شینین دریاچه اون تا -
 :گفت بلندی صدای با و افتاد راه به دایانا اسب

 .رسیممی دوساعته-یکی -
*** 
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 داخلش وغریبیعجیب موجودات معلوم قراره از و بود بزرگ که بودیم ایستاده دریاچه یه روبروی
 .کردنمی زندگی
 :گفت دایانا بشم، دریاچه وارد خواستم تا و کشیدم عمیقی نفس

 .گیرهمی رو روحت نشو، خیره چشماش به -
 با و گذروندم نظرم از رو ساحل هایشن بلند، هایقدم با گرفتم، محکم رو شمشیر و دادم تکون سری

 .رفتم دریاچه داخل به شـرتک یه
 کمکم. کردم حس رو نشاطی و شادابی حس و شد تزریق بدنم تموم به آب خنکی شدم، که آب وارد

 .کردم شنا آب زیر به ماهرانه طوربه و رفتم آب زیر به حرکت یه با من و شدمی بیشتر عمق
 نفس آب زیر تونستممی راحتیبه. کردننمی من به توجهی و شدنمی رد کنارم از هاماهی اقسام انواع

 .بود من برای حسن یه این و بکشم
. دیدممی آبی رنگ به سوکم نور یه ولی داشتم؛ باهاش زیادی فاصله که شدم خیره دریاچه کف به

 دقیقه پنچ از بعد که کردم بیشتر رو سرعتم گرفتم، دستم با محکم رو شمشیر و زدم لبخندی ناخوداگاه
 .ندیدم اطراف و دور این کسیهیچ و چرخوندم چشم. دیدم سنگی روی شکلایدایره رنگآبی گوهر یه

 گذاشته؟ تنها رو باارزش گوهر این چرا و رفته کجا بدذات پری این کردممی فکر و داشتم شک
 کنم شنا باال به خواستم تا و برداشتم بود دستمکف اندازه به که رو آبی گوهر این و زدم پوزخندی

 .شنیدم صدایی
 میری؟ پذیرایی بدون نچ،نچنچ -

 یه و برگشتم عقب به باشم، داشته استرسی که این بدون. بشه پیدا شسروکله کردمنمی رو فکرش
 .شدم مواجه بود، صورتی رنگ به که ماهیش تـنهنیم با زیبا بسیار دختر

 خودش برای نشینیدل چهره واقعا بزرگش چال با و ایشفیروزه رنگ به چشمای با سیاهش موهای
 بدذاته؟ دختر این چطور. بود شده ساخته

 .شدی من زیبایی محو دونممی -
 :گفتم ارادهبی و کردم اخمی

 بدذاته؟ تو مثل دختری چرا کنممی فکر این به -
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 .کرد شنا طرفمبه آرومی به و زد زیبایی بسیار لبخند
 .کنممی محافظت منه، به متعلق که گوهری از فقط نیستم، بدذات من -

 . ایستاد من مقابل و زدم پوزخندی
 «!گیرهمی رو روحت نشو، خیره چشماش به»: اومد یادم دایانا حرف

 .شدم بود دستم که گوهر به خیره و ننداختم نگاه چشماش به
 :گفت نازش صدای با و گذاشت صورتم روی رو دستش دریایی،پری همون یا ساکورا

 .کن نگاه چشمام به هستی، زیبا خیلی -
 .نه -

 و کردممی مقاومت کنم؛ نگاه دریاییش چشمای به تا میشم وسوسه دارم کردم حس ولی چرا؛ دونمنمی
 .کنم نگاه چشماش به که شدممی این از مانع

 :گفت و کرد نجوا گوشم در ساکورا
 .کن نگاه رو زیبام چشمای کن، نگاه من به -

 .گرفت قرار صورتم دیگه طرفبه شدیگه دست که شدممی داشتم هیپنوتیزم انگار
 .شد قفل ساکورا چشمای به چشمام که گرفتم طرفشبه رو صورتم خودخودبه
 شد سیاه تمام چشماش شد، سفید هم سیاهش موهای شدن، دراز و تیز هاشدندون ناگهان و زد لبخند

 .آورد وجود به رو ترسناک بسیار موجود یه و
 :گفت و کرد شیطانی خنده

 !شدی من تسلیم باالخره -
 .شدم خیره بهش فقط و بودم حرکتبی
 .جوان مرد بشه من برای زیبات چهره که اینه نوبت حاال -

 که بودم ناگوارم مرگ منتظر و زدن برقی چشماش شد، خیره چشمام به و آورد جلوتر رو زشتش چهره
 .گرفت خودش به ترس رنگ اشچهره و برداشت صورتم از رو دستش

 .زد جیغ و رفت عقب
 !نداره امکان! بگیرم رو روحت نتونستم من! نداره امکان نداره، امکان -
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 .لرزیدمی خودش به و کردمی شنا عقب به طورهمین
 ...یه هم تو نکنه -

 .شد ورحمله طرفمبه و زد ترسناکی لبخند شد، ترترسناک شچهره و نگفت رو حرفش ادامه
 یه با که بود من چندمتری در شده، ورحمله سمتمبه بدذات پری این که دیدم و اومدم خودم به

 صحنه این. شد جدا بدنش از سرش که زدم ایضربه و گرفتم نشونه گردنش به رو شمشیرم چرخش،
 .بودم شوکه اتفاق این از من و افتاد اتفاق چندثانیه عرض در

 .کردم شنا دریاچه باالی سمتبه و برداشتم بود افتاده دستم از که رو آبی گوهر من و نکشید ایثانیه
*** 

 .افتاد پایین اون اتفاقی چه که نمیشه باورتون ها بچه وای -
 .بودن شده نگران دیراومدنم از ماری و دایانا

 افتاد؟ پایین اون اتفاقی چه -
 :گفتم ماری و دایانا به رو و فرستادم عقب رو خیسم و بلند موهای و کردم تن به رو رنگمسیاه تیشرت

 .کشتم رو ساکورا -
 :گفتن بلند زمانهم ماری و دایانا

 کشتیش؟ چی؟ -
 :گفتم و دادم تکون مثبت معنای به سری و کردم ریزی خنده

 .کردم قطع رو سرش -
 .بود باورغیرقابل براشون و بود شده باز تعجب از اونا دویهر دهن

 !نداره امکان -
 :گفتم و انداختم باال ایشونه

 ثانیه چند بعد ولی شد؛ خطرناک زشت اشچهره زد، زل من به وقتی ولی بود؛ زیبا جوون خیلی -
 .رفت عقب و ترسید

 بیشتر نورش که رنگآبی گوهر به و برداشتم چشم اونا آورتعجب نگاه از کردن،می نگاهم مجسمه مثل
 .زدم زل بود، شده
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 :گفتم ماری و دایانا به نگاهی بدون و کشیدم گوهر روی دستی
 .برگردونیم رو گوهر باید باشین، زود -

 .کردمپنهان بزرگی برگ الی رو گوهر و زدم جونیکم لبخند
 سرِ که کردم نگاه ماری و دایانا به دوباره. نشستم اسب روی افسار کمک با و رفتم سیاه اسب سمتبه

 .بودن ایستاده حرکتی بدون جاشون
 :گفتم بلندی صدای با
 زده؟ خشکتون چرا دیگه، بریم بیایید -

 .رفت سفیدش اسب سمتبه و گذاشت ششونه روی رو ماری دایانا، و اومدن خودشون به سریع
*** 

 ...تو اما بده؛ شکست تونستنمی هیشکی رو موجود اون تصوره،غیرقابل برام هنوزم -
 .کردم نگاهش خشم با و کردم متمایل طرفشبه رو سرم

 .آوردیمی رفتیمی خودت تونستیمی اگه م؟عرضهبی ندارم قدرتی و انسانم چون چی؟ اما -
 :گفت شرمسار و انداخت پایین رو سرش

 .نبود این منظورم -
 :گفتم و زدم پوزخندی

 .بود همین منظورت اتفاقاً -
 :گفتم بزنه ایدیگه حرف خواست تا
 !نگو چیزی -
 ...اما -

 .شدم زدنحرف از مانع و کشیدم پوفی
 .باش ساکت باشه، -

 .شدیم ساکت دیگه مسیر طول در و نزد حرفی دیگه
 از هر و شکستنمی رو جنگل سکوت هادارکوب توسط درخت شکافتن صدای و بودیم جنگل وسط
 .شدنمی جدا هاشاخه از و دادمی تکون رو درختان هایبرگ بلندی نسیم گاهی
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 جلو رو هاشوننیزه بودن؛ شده خیره ما به خشم با نگهبان سانتور دو و شد معلوم هاسانتور غار دور از
 .برسیم بهشون ما تا بودن منتظر و آوردن
 سانتور دو برویرو و فشردم خودم تو بیشتر رو گوهر. اومدم پایین اسب از من و رسیدیم بهشون سریع

 .ایستادم نگهبان
 .کنم مالقات پادشاهتون با خواممی -

 :گفت من به رو بود، سیاه بز یه شبیه شچهره حالت که هاسرباز از یکی
 بمیرین؟ خوادمی دلتون انگار برین، اینجا از -

 .گرفت طرفم رو نیزه دیگه سرباز که اومدم جلو قدمی
 :گفتم و زدم لبخندی

 .میشین خوشحال تونهمه حتماً که دارم پادشاهتون برای باارزش چیز یه -
 .آوردن پایین رو هانیزه و انداختن کوتاهی نگاه بهم سرباز دو
 .بیام من تا کنید صبر جاهمین -

 .شد تاریک غار وارد سریع سرباز که کردم اکتفا دادنتکون سر یه به تنها
 .بود وایساده اسبش کنار که کردم خورد بر دایانا ناراحت چهره به و برگشتم

 .جویدمی رو کوچیکش هایناخن و ترسیده بود معلوم که هم ماری
 .نخور رو هاتناخن نیست، نگرانی جای ماری -

 سریع من حرف با نیفته، تا کرد جابهجا کمی رو خودش بود، نشسته دایانا شونه روی که ماری
 :گفت لرزون صدای با و کشید بیرون دهنش از رو انگشتاش

 ...ترسناکه اونا چهره نیست، خودم دست -
 :گفتم و زدم لبخندی

 .میشه درست -
 .شماست منتظر پادشاه -

 :گفتم بده خبر پادشاه به بود رفته که سانتوری به و برگشتم عقب به سریع
 .میاییم االن باشه -
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 :گفتم ماری و دایانا به نگاهی بدون و انداختم نگاهی برگ الی گوهر به
 .بریم بیایید -

 .افتادم راه به نگهبان سانتور این پشت و گذاشتم قدم غار داخل به و آوردم باال رو سرم
 .میاد دنبالم داره سرم پشت دایانا فهمیدم که شنیدممی پشت از هاییقدم صدای

 و رسیدیم بودن ایستاده زیادی هایسانتور که غار ته به باالخره بلند، و تاریک غار گذروندن از بعد
 .بودن خیره ما به خشم با ایعده و تعجب با ایعده. کشیدن کنار شدن، ما متوجه وقتی

 .ایستادم باابهت و سیاه سانتور یه مقابل و ندادم بهشون اهمیتی
 :گفت و کرد کج رو سرش کمی

 داشتی؟ کارچی من با -
 .شدم خیره پادشاه به بعد و کردم نگاه برگ الی گوهر به
 .آوردم براتون باارزش چیز یه -

 :گفت پرسشگری لحن با و اومد جلو مانندش اسب پاهای با قدمی
 آوردی؟ چی -

 :گفتم بهش رو و آوردم باال رو بودم داشته نگه گوهر که راستم دست
 .بگیرش بیا دستمه، تو -

 .شد بلند هاسانتور بقیه پچپچ صدای و زد خشکش ایلحظه
 :گفتم که داشت فاصله من از قدم چند

 .میشی خوشحال بیا، -
 از دستش دو با رو گوهر. اومد سمتمبه و شد راضی باالخره ولی ای؛دیگه چیز یا داشت تردید دونمنمی
 .کرد نگاه بهش و گرفت من
 .بکش کنار رو برگ -
 من از که دیدم می رو ناراحتی چشماش تو. شدم چشم تو چشم دایانا با و کردم نگاه راستم سمتبه

 .انداخت پایین رو سرش و گرفت چشم
 :گفت بلندی صدای با پادشاه و اومد همهمه صدای ناگهان
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 !چطور؟ نمیشه، باورم -
 خیره تعجب با و بود دستش در رو آبی گوهر که کردم نگاه سانتورها پادشاه به و گرفتم چشم دایانا از

 .بود بهش
 خوشحال اما تعجب با و شدنمی نزدیک آبی گوهر به سانتورها از خیلی که کردم نگاه دوروبرم به

 .بودن باارزششون گنجینه به خیره
 .شدیم خارج نمناک و تاریک غار اون از و گرفتم رو دایانا کوچیک و نرم دست و رفتم عقب کمکم

*** 
 میان؟ ما دنبال نظرت به -
 .پرسید سؤال من از که کردم نگاه ماری به
 .بیان ما دنبال نکنم فکر دونم،نمی -

 .تاختیم سیاه جنگل سمتبه و شدیم خارج جنگل از سرعتبه ما و نگفت چیزی دیگه
 نشد راهمون سد چیزی راه بین در ولی ریم؛می سیاه جنگل سمتبه راستیه و راهیم تو روزهسه حدود

 .کرد شکر رو خدا باید که

 بودن، داده هدیه تولدم روز بهم مادرم و پدر که A پالک با طال بندگردن یه به و کردم جیبم تو دست
 .کردم نگاه
 :کردم زمزمه آروم

 کنین؟می کارچی من بدون االن -
 .بدن عذاب رو من خواستنمی و اومدن سراغم به بغض و تنگیدل دوباره
 و شدمی بیشتر و بیشتر مه لحظه هر که شدم خیره روبروم مسیر به و کردم جیبم داخل رو بنددست

 .کردمی ایجاد رو ترسناک فضای
 !شد پیداش کجا از لعنتی مه این جوریه؟ این چرا اینجا -

 .لرزیدمی خودش به ترس از همیشه مثل ماری
 !ترسممی روح از من وای -

 :گفتم ماری به رو و کردم ایخنده



 

 

122 

 

  سپید اژدهای نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ج.مهدی

 داره؟ روح هم اینجا مگه -
 نداره؟ چرا -

 :گفت دایانا که کردم نگاه دوروبرم به بود؟ کی صدای دیگه این
 هستی؟ تو راهنما روح راهنما؟ روح -

 .پیچید مه بین زنی صدای
 .جوان دختر هستم راهنما روح من درسته، -
 کیه؟ صدای چیه؟ قضیه -

 ،کرد نگاه من به ــمر*کـ به دست و شد ظاهر معلق و سفیدتمام تپل زن یه چشمم جلوی ناگهان
 .شد ناپدید سریع و زد لبخندی

 .شد بلند عقبش پای دو با اسب که کشیدم رو اسب افسار ترس از
 .کشیدمی شیهه هی ولی ؛کنم آروم رو اسب کردم سعی

 آدرین؟ خوبه حالت -
 آدرین؟ شد چی -
 :گفتم ماری و دایانا به رو
 .ترسیدم شد ظاهر تپل روح یه نیست، چیزی -

 .ایستادم کنارشون و رفتم سمتشونبه. رفت هوا دایانا و ماری خنده صدای ناگهان
 خندین؟می چی به -

. شدم روبرو خشمگین و عصبی چهره یه با درنگی هیچ بدون و کرد اشاره چپم سمتبه دست با ماری
 :گفتم آروم و دادم قورت رو دهنم آب
 .روح خانم...خا سالم...س -

 :گفت و کشید توهم رو شچهره
 بخورنت؟ بیان هاگرگ تا کنم آویزونت درخت روی از االن خوادمی دلت -

 :داد ادامه و دادم تکون طرفینبه ترس از رو سرم
 باشه؟ تپل، بگی بهم نبینم دیگه -
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 .باشه...ب -
 ایزدهذوق و خوشحال لحن با و مالید هم به رو هاشدست. شد مهربون شچهره و داد تکون سری
 :گفت

 مسافرین؟ بدم انجام تونممی براتون کاریچه -
 .کردم نگاهش ترس با و بودم غریبعجیب روح این به خیره من
 بریم؟ سیاه جنگل به تا کنی کمک ما به میشه -

 :داد ادامه و گفت رو این خنده با دایانا
 .کنه کمک ما به راهنما روح تا شیممی خوشحال -

 .داد تکون پایین باال رو سرش و زد برق خوشحال از روح چشمان
 .بیاین دنبالم نه؟ که چرا -

 .بودم کوبمیخ جام سر من ولی کرد؛ حرکت سرش پشت دایانا و رفت راست سمتبه راهنما روح
 .دیگه بیا آدرین -
 .کردم حرکت راهنما روح دنبال به و اومدم خودم به ماری حرف با

*** 
 .رسیدم باالخره عزیز مسافرهای خب -

 :گفت و کرد اشاره ما روبروی به دستش با راهنما روح
 .سیاه جنگل هم این -

 .بود فایدهبی دیدن برای ما تالش و شدمی ما دیدن از مانع مه
 .نیست معلوم چیزی -

 :گفت و برگشت من سمتبه راهنما روح
 .شینمی جنگل وارد برین، جلو قدم چند -
 .دیدممی بدبختی با رو ماری و دایانا مه این تو
 .بریم جنگل داخل و کن حرکت من کنار دایانا خب -
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 گذاشتیم، رو پنجم قدم وقتی. کرد حرکت سیاه جنگل سمتبه من کنار و داد تکون سری تنها دایانا
 .شدیم تاریک البته و کاج درختان با جنگلی وارد

 دل به آورهراسان فضایی و بود کرده تاریک رو جنگل که بودن بزرگ و بلند قدری به درختان ارتفاع
 .بود کرده درست موجودی هر
 .برید بیرون زنده اینجا از امیدوارم -

 بلندی صدای با دید، رو ماری لرزون بدن وقتی و گفت رو این آمیزیشیطنت حالت با راهنما روح
 .خندید

 .کوتوله الف تو باحالی خیلی -
 .بود کرده اخم که کردم نگاه ماری به
 .بخند خودت به -

 .شد پدیدنا مه الیالبه خنده، با و برگشت راهنما روح
 !بود عجیبی روح -
 .نیست بدجنسی روح ولی ؛آره -

 :گفتم و دادم تکون سری
 راهنما؟ روح میگن بهش چرا -

 :گفت من به رو و پرید پایین دایانا یشونه از ماری
 رو اون ببره، مکانی به رو اون تا خواست راهنمایی نفر یه از که وقتی و بود مسافر ما مثل اون چون -
 .کشوند بیراهه به

 رو ماری حرف و بست درختی به رو اسبش هم دایانا داد؛ لم درختی به و کرد قطع رو حرفش ماری
 .داد ادامه

 به تا خورد قسم نرفت، ارواح دنیای به روحش وقتی مُرد، و افتاد بزرگ گودال یه توی اون -
 .کنه کمک شدن گم که مسافرهایی

 و بردم سفید اسب سمتبه و گرفتم رو افسارش پریدم؛ پایین سیاهم اسب از و گفتم لب زیر آهانی یه
 .بستم درخت دور
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 :گفتم و ایستادم روبروش و رفتم دایانا طرفبه
 کنیم؟ حرکت کی -

 :گفت و آورد باال رو سرش
 .افتیممی راه کنیم استراحت کمیه -
 .باشه -

 فلک به سر کاج هایدرخت تنها که شدم خیره روبروم و کردم ـل*بـغـ رو هامزانو و نشستم دایانا کنار
 .بود کشیده

 .ماری -
 .نداد جواب ولی زدم؛ صدا رو ماری

 خوابی؟می چقدر دختر آخه خوابیدی؟ باز ماری -
 .عادتشه اون -

 .کردم نگاه دایانا به و چرخوندم رو سرم
 سالته؟ چند تو راستی. آها -

 :گفت کنه نگاهم که این بدون
 .سالمه هفده -

 سفید چیز یه درختان البهالی ناگهان که شدم خیره روبروم به دوباره. گفتم اُکی و دادم تکون رو سرم
 .بود چی بفهمم تا کردم تیز و کردم بسته و باز رو چشمام شد؛ رد

 روی کوچیک شاخه یه با و انداختم پایین رو سرم آخر که شدممی ناامید کردم،می نگاه بیشتر هرچی
 .کشیدم عجیبی هایشکلک زمین

 کردی؟می گریه روز اون چرا تو -
 .ندیدم شچهره تو حالتی کرد، نگاهم خنثی و گرفت طرفمبه رو سرش

 .نیست مهم -
 .بگو کنم، کمکی تونممی اگه -

 .شد بلند جاش از و زد جونیکم لبخند
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 .کن فراموش نه -
 شدی؟ بلند چرا حاال باشه، -

 .پیچوند خودش توی و و داد تکون رو شنلش
 .کنم شکار شایدم بیام، بزنم چرخی اطراف دور این میرم -

 :گفتم و شدم بلند جام از سریع
 .خطرناکه نرو نه -

 :گفت و زد لبخندی
 .الکیه هاافسانه و مردم هایخرافات کنم فکر نمیشه، چیزی -

 :گفتم و انداختم باال ایشونه
 .عقله شرط احتیاط -
 .نمیشه چیزی -

 :گفتم و دادم تکون سری
 .باش خودت مواظب ولی باشه؛ -

 .بود خواب خدا همیشه که ماری با موندم من و شد ناپدید کاج هایدرخت بین و رفت گرفت رو راهش
 که اینجا عجیب راز از سر و ببینم رو دوروبر این خواستمی دلم شدم، بلند جام از و کشیدم پوفی

 .دربیارم کننمی زندگی اصیل ببرهای میگن،
 دنیای هایجنگل مشابه جنگل این ولی ؛کنم پیدا عجیب چیز یه تا کردممی نگاه دقت با رو دوروبرم
 سرم باالی از برگی شاخ صدای ناگهان ،رفتممی راه که طورهمین نداشت؛ عجیبی چیز و ماست
 ــمر*کـ با و بستم رو چشمام. پرید روم سفید چیز یه آوردم، باال که رو سرم معطلیبی و شنیدم
 .شد ایجاد ــمرم*کـ تو بدی درد افتادم،
 .کردمی برخورد صورتم روی داریکش و داغ هاینفس
 :شد خارج دهنم از که چیزی تنها و کردم باز که رو چشمام الی آروم

 .اصیل ببر -
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 گرفته نشونه رو من تیزش، هایدندان با و بود ایستاده من روی رنگاینقره زره با سفید و بزرگی ببر
 .بود

 .بگم چیزی تونستمنمی بود، شده وارد بهم که شوکی این با ولی بزنم؛ حرفی تا کردم باز رو دهنم
 .داشتم لکنت ؛ولی بزنم حرفی کردم سعی

 هستی؟ اصیل...اص ببر تو...ت -
 .کرد بلندی غرش و کرد نزدیک صورتم به رو سرش

 .کن ول رو من -
 .میشه من مرگ با مساوی من بیخود حرف یه و عصبیه که شدم مطمئن شچهره حالت از
 :غریدم بهش رو و شدم عصبی لحظهیه
 .کنار برو نه هم اگه کن، عجله بکشی خوایمی اگه -

 .رفت بین از سفید ببر این مقابل ترسم و شدم شجاع یهو چرا دونمنمی
 فهمیدی؟ ترسمنمی ازت -

 بلند جام از سریع گرفت، فاصله من از که وقتی. کرد نگاهم تیزش دندون با رفت کنار من روی از آروم
 .کردم تمیز رو خاکیم لباس و شدم

 .اهلی یا خنگی یا هستی، ببری عجب -
 .کردممی تپارهتیکه اول همون وگرنه ؛دیدم رو پاکی و شجاعت درونت -

 !زنهنمی حرف که حیوون ولی زد؟ حرف ببره این کردم، نگاه سفید ببر به و آوردم باال سریع رو سرم
 .نبود ببر این شاید گشتم، داد رو جوابم که کسی به و چرخیدممی خودم دور

 کجایی؟ بود؟ کی -
 .روبروتم -

 .کردم تیز رو چشمام کردم، نگاه سفید ببر به دوباره
 کنی؟می نگاه جوریاون من به چرا -

 !زدمی حرف باهام که زدم زل ببر این به و شد باز ممکن حد تا دهنم
 چطور؟ اما زنی؟می حرف تو -



 

 

128 

 

  سپید اژدهای نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ج.مهدی

 :گفت و اومد جلو قدمی
 .بلدی رو ما زبون چطور تو دونمنمی -

 .ندم نشون ترسی و ضعف خودم از تا ایستادم صاف و بستم رو دهنم
 .شده کشته اومده کی هر و خطرناکه جنگل این که دونینمی مگه کنید؟می کارچی اینجا -

 ولی زنم؛می حرف حیوان یه با که برسم نظر به دیوونه شاید شدم، نزدیک بهش و نداشتم ترسی دیگه
 باشه؟ دیگم قدرت این شاید

 .بدیم ادامه راهمون به و بشیم رد خواستیممی فقط -
 .ایستادم ترسی بدون جام سر من و اومد سمتمبه کنانخرناس

 .بشین خارج جنگل از زود -
 :گفتم سفید ببر این به رو و اومد ذهنم به سؤالی که دادم تکون رو سرم

 آره؟ هستی، اصیل ببر تو -
 :دادم ادامه و کرد پایین باال رو سرش

 میگن؟ اصیل ببر شما به چرا -
 .بودیم بزرگ چیتای هایمحافظ ما -

 کیه؟ دیگه بزرگ چیتای
 کیه؟ اون -

 .کرد نگاهم بعد و زد لـیس رو پاهاش و کرد خم رو سرش
 .بود عالم تو فرد قدرتمندترین اون -

 هستن؟ اینجا چرا پس. کردمنگاهش سؤالی کمی و خاروندم رو سرم
 :گفت چیه، منظورم فهمید وقتی

 .شد کشته اون -
 در جور هم با واقعا شد؟ کشته ولی بود؛ قدرتمند. کردم سفید ببر این نثار پوزخندی و بود گرفته امخنده
 .نمیاد

 کشتنش؟ چرا پس نبود؟ قدرتمند مگه -
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 .بودن ریخته سم غذاش تو -
 :داد ادامه و گفتم آهانی یه
 .بلدی هم تو ولی فهمید؛می رو ما زبون که بود کسی تنها بزرگ چیتای -

 :گفتم و انداختم باال ایشونه
 اومدین؟ جنگل این به چرا شماها -

 :گفت و کرد من به رو پشتش
 .هستیم دهندهنجات یه منتظر و اینجا اومدیم ما شد، کشته بزرگ چیتای وقتی -

 .فهمیدممی باید که آوردن هجوم ذهنم به زیادی هایسؤال و شد بیشتر کنجکاویم
 کی؟ منتظر -

 .کرد کج کمی رو سرش و ایستاد سرجاش
 !قدیمی ایافسانه یه منتظر -

 :گفتم سریع
 ای؟افسانه چه -
 :گفت و برگشت من طرفبه
 .سپید اژدهای -

 .رفتم طرفشبه و دادم باال ابروم دوتا
 داره؟ وجود هم اژدها مگه اژدها؟ -
 اون برد،می بین از رو پلیدی و داشت وجود بزرگ چیتای که موقعی داشت، وجود پیش قرنهفت -

 موجودات همه از قدرتمندتر و میشه متولد ندیدیم ما که نژادی از فرد یه که فهمید پیشگویی توسط
 .شد خواهد بزرگ چیتای حتی

 !هاداره عجیبی هایافسانه و راز چه دنیا این ریخت، هم به باز فکرم و کشیدم امچونه به دستی
 .شدم مواجه اصیل ببر خالی جای با ولی ؛زدم پلک هم پشت بار چند و زدم زل روبروم به
 :کردم زمزمه خودم با
 زد؟ غیبش این کی -
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. شدمی ترتاریک و تاریک هرلحظه جنگل که انداختم کوتاهی نگاه دوروبرم به و انداختم باال شونه
 .کردمی ترترسناک رو سیاه جنگل این که رسیدمی گوش به جغد صدای
 .رسیده هم دایانا احتماال گفتم خودم با و برگشتم اومدم که راهی همون از و کردم گردعقب
 .کرد نگاه تعجب با من به و رسید هم دایانا رسیدم، قبلی جای همون به وقتی

 !بودی؟ رفته کجا -
 :گفتم آرومی صدای با و خاروندم رو سرم

 .بزنم چرخی دوروبر این رفتم هیچی -
 .رفت ماری سمتبه شد رد من جلوی از و گفت آهانی یه و داد باال رو ابروش یه
 نکردی؟ که شکار -

 :گفت و گرفت من سمتبه رو سرش داد، تکون رو ماری وقتی
 .نمیشه پیدا چیزی اینجا نه -
 .خطرناکه اینجا ،کنیم حرکت زود پس آها -

 کردم، آزادش و رفتم سیاهم اسب سمتبه و گرفتم چشم دایانا از. زد صدا رو ماری و داد تکون سری
 .بیاد دایانا تا شدم منتظر و نشستم روش سریع
 .شد اکو ذهنم تو صدایی کردم،می فکر اصیل ببر به که طورهمین

 .کردی پیدا رو حیوانات با گفتنسخن قدرت آفرین، -
 چی؟ -

 حتماً. بزنم حرف باید ذهنم تو نبود حواسم آه. کرد نگاه مشکوک من به و گرفت چشم ماری از دایانا
 .شدم دیوونه که کنهمی فکر دایانا

 شده؟ چیزی -
 :گفتم و دادم تکون طرفینبه رو سرم

 .نشده چیزی نه -
 .باشه -
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 و کرد بلند زمین روی از رو ماری و گرفت چشم من از. زدم لبخندی بشه برطرف شکش که این برای
 .رفت اسبش طرفبه

*** 
 .شدیم خارج سالمتی به سیاه جنگل از باالخره -
 :گفتم ذهنم تو و کردم نگاه دایانا به
 .نخواست اصیل ببر چون -
 .گرفت رو جاهمه مه بازم پوف -
 .بود گرفته رو جاهمه مه که شدم خیره روبروم مکان به و اومدم خودم به دایانا حرف با
 .میشی گم کن، حرکت من کنار دایانا -
 .برداشت سرش روی از رو شنلش کاله و کرد بهم نگاهینیم یه
 .نشی گم باش خودت مواظب تو -
 ما خطری تا کردم نگاه دوروبرم به تیز و تند و گرفتم محکم رو اسب افسار و ندادم اهمیت حرفش به
 .نکنه تهدید رو

 بیشتر هرچی. ریممی خطر دل تو داریم کردم فکر و کردممی خطر احساس ولی چرا؛ دونمنمی
 .کردممی خطر حس بیشتر من رفتیم،می
 !داره مه غیرعادی اینجا کنم،می خطر حس دایانا -

 :گفت لرزون صدای با و نگاهی هیچ بدون دایانا
 !غیرعادیه کمیه آره -
 رو راستم دست. رفتمی دایانا سمتبه که دیدم تیری عادیغیر طوربه ناگهان که شدم خیره روبروم به

 :زدم داد و آوردم جلو
 !نه -
 :گفتم شدهشوکه من و افتاد زمین روی تیر دستم، انداختن با و ایستاد تیر عجیبی طوربه
 !ممکنه؟...مم چطور...چ -
 زدی؟ داد چرا آدرین؟ شد چی -
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 افتاد؟ اتفاق اون چطور. کردم نگاه دقت با و آوردم جلو رو دستم دوتا و ندادم اهمیتی
 که دادم قورت رو دهنم آب. فهمیدمنمی رو هااتفاق این دلیل و بود شده قفل دهنم و بودم شوکه
 .آورد خودم به رو من دایانا جیغ صدای

 افتاده دایانا روی از ماری. بود گذاشته گردنش روی دستش که کردم نگاه دایانا به و آوردم باال رو سرم
 .زدمی صدا رو دایانا ترس با و زمین روی بود

 .دویدم دایانا سمتبه و پریدم پایین اسبم از. افتاد اسب روی از و شد خمار چشماش ایلحظه دایانا
 بلندی صدای با که گرفت رو وجودم کل ترس کردم؛ قاب دستم با رو دایانا صورت و و ایستادم کنارش

 :گفتم
 .کن باز رو چشمات لطفاً دایانا شو، بلند دایانا -

 :گفت کنانگریه ماری
 .بده جواب...شد چت دایانا -

 :گفت و برگشت من سمت ماری
 نمیشه؟ بلند چرا آدرین -

 .کنم کارچی دونستمنمی بودم، شده دستپاچه
 .کن صبر لحظهیه دونم،نمی -

 خون ازش کمی که دیدم کوچیک سوراخ یه دایانا گردن روی و کشیدم پایین کمی رو دایانا شنل
 .کشیدم دایانا گردن روی دستی و کشیدم هم توی رو مچهره. اومدمی

 :گفت هقهق با ماری
 .بود خوبی دختر وای نه؟ دیگه مُرده -

 .کرد جمع رو خودش کمی که کردم نگاهش خشم با و برگشتم
 !کن بس ماری -

 جیغ ماری رسید، گوش به ایعربده صدای. خورد گردنم به چیزی ناگهان که شد کم شگریه صدای
 دیدم، که چیزی تنها و افتادم زمین روی و شد شل بدنم کمکم. دیدن تار چشمام من و کشید

 .میاوردن هجوم سمتمبه که دیدم دست چهار رنگسیاه پشمالوی بدن با قدکوتاه موجوداتی



 

 

133 

 

  سپید اژدهای نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ج.مهدی

 !دایانا -
 .شد بسته چشمم آخر در و

*** 
 .شدم جاجابه جام تو کمی و اومدم هوش به یکی، دارخش و نازک صدای با
 .هستن ایخوشمزه غذای -
 .زیبا هم هستن جوون هم آره -
 بـخوریم؟ رو کدوم اول نظرت به -

 کجام؟ من   اصالً زنن؟می حرف کی درباره کین؟ اینا
 .شدن رد چشمام جلوی از فیلم مثل افتاد، دایانا و من برای که اتفاقی. شده چی کردم فکر خودم با

 از یکی الی. هستن دوستام تنها اونا باشه، نیفتاده براشون اتفاقی خداکنه بودم، ماری و دایانا نگران
. داشتن قرمزی چشمای که شدم مواجه دست چهار سیاه پشمالو موجود تاسه با و کردم باز رو چشمام

 .شدمی معلوم تیزشون هایدندن زد می حرف وقتی
 دیگه اینا. بود دهنشون و قرمز چشمای فقط بود معلوم که بدنشون عضو تنها و بودن مو از پر پاسرتا
 هستن؟ موجوداتی چه
 نگرفتی؟ رو کوتوله الف اون چرا پسر هی -
 .کرد فرار بود زیاد سرعتش -

 :گفت و شد بلند جاش از پشمالو موجود اون
 .کنه سیر رو ما شکم تونستنمی اون نداره، عیب ولی نداری؛ هم دادنانجام درست کار یه عرضه -

 کرده؟ فرار دستشون از ماری یعنی زدن؛می حرف ماری درباره اونا
 .نرسیده بهش آسیبی و مونده زنده ماری که بودم خوشحال و زدم لبخندی ناخودآگاه

 اومدی؟ هوش به آدرین -
 یه داخل که شدم این متوجه. کنم برطرف رو پیچیده پهلوم تو که دردی تا شدم جاجابه جام تو کمی
 .بودن بسته طناب با رو ما پای و دست که هستیم کوچیک و سنگی کلبه

 :گفتم نشنون، موجودات اون که آرومی صدای با
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 خوبه؟ حالت اومدم، هوش به آره -
 .موندم دایانا جواب منتظر بسته چشمای با و کردم تر رو لبم بود، شده خشک م*با*ل تشنگی از
 کجاست؟ ماری خوبه، حالم آره -
 .کرده فرار دستشون از ماری -
 .شد خوشحال من مثل که فهمیدم صداش از
 .کرد فرار که شکر رو خدایان -

 چیزایی یه سیاه بزرگ قابلمه یه داخل که کردم نگاه موجودات اون به زیرزیرکی و ندادم بهش جوابی
 .خندیدنمی ریزریز هم با و ریختنمی
 هستن؟ موجوداتی چه دیگه اینا -

 :گفت شنیدم،می زور با که تریضعیف صدای با دایانا
 البته و خورنمی رو خودشون نوع هم حتی خوارن،چیزهمه که موجوداتی هستن، ساکفورس اونا -

 .هستن کمیاب
 .کنم پیدا طناب بازکردن برای چیزی تا کردم نگاه اطراف و دور به و گفتم آهانی یه
 کنیم؟ فرار اینجا از چطوری حاال دایانا -
 .کنه کمک ما به تونهمی ماری ولی دونم،؛نمی -
 .کرده فرار که ماری -

 ؛کنم باز بودن بسته دایانا و من دور که رو طنابی تا آوردم فشار خودم به و دادم تکون رو خودم کمی
 خالص که دردسر چندتا از که شانس خشکی به! پوف. شدنمی باز و بود محکمی و کلفت طناب ولی

 .افتممی دیگه دردسر یه تو  میشم،
 خواد؟می کمک کسی -

 ما به و بود شده آویزون کلبه سقف از که شدم مواجه ماری خندون چهره به و آوردم باال رو سرم سریع
 .کردمی نگاه

 .اومدن هوش به که هم ما غذاهای بهبه -
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 تو ماری وجود از و بشه طبیعی تا دادم وقوسیکش سختی به بدنم به و انداختم پایین رو سرم تندی به
 .نبرن بویی کلبه

 .بشین خورده قراره که باشین آماده کمکم -
 :گفت یکی اون

 .افتاد آب بدجور دلم بهبه -
 :گفتم حالیبی با و زدم پوزخندی. زد زل من به و کشید شکمش به دستی بعد و
 .بخورین رو ما بتونین کنمنمی فکر ولی شرمنده؛ -

 .بودن حرفم ادامه منتظر و کردنمی نگاه من به کنجکاوی با تاشونهرسه
 چاقویی با. شدم خیره ماری به و شدم بلند جام از شد، باز دایانا و من دور طناب که زدم پوزخندی

 .ایستاد کنارم و شد پا جاش از هم دایانا کردم، تشکر ازش و زدم لبخندی بود؛ کرده پاره رو طناب
 :گفتم و شدم خیره موجود سه این مبهوت چهره به
 .تونیننمی گفتم که بهتون -
 با من، روی بپره خواست تا اولی. شدن ورحمله ما سمتبه و شد درشت قرمزشون چشمای حرفم این با
 .شد بیهوش و افتاد کلبه گوشه به که زدم ایضربه پهلوش به پا
 .شو قایم جا یه ماری -

 .شد پنهان کلبه توی هایوسایل پشت و گفت «باشه» نازکش صدای با ماری
 !آدرین نبینی آسیب باش مواظب -

 :گفتم کنم، نگاه اشچهره به اینکه بدون و زدم نیشخندی
 .پرنسس مواظبم -

 .شدیم ورحمله پشمالو موجود دو این سمتبه و کشیدم ایعربده
 شدمی ولی بود؛ گرفته مه رو کلبه دور. شدیم خارج کلبه از سریع و کردیم بیهوش هم رو دیگه دونفر

 .هستن کلبه کنار هااسب که دید
 آوردی؟ رو ماری -
 .اینجام من -
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 .بود زده زل من به و بود نشسته اسب روی ماری
 .کنیم فرار نیومدن هوشبه تا باشید، زود زده؟ خشکتون چرا -
 .شدم سیاهم اسب سوار سریع و اومدم خودم به
 .دادی نجاتمون که ممنون -

 :گفت لبخند با و برگشت من طرف
 .بود موظیفه پس دارم؛ که هستین کسایی تنها شماها -

 .انداختم گذرایی نگاه دایانا به و گرفتم چشم ازش. دادم جواب لبخند با رو جوابش
 جاشه؟سر چیهمه -
 .هستیم آنخل آبشار نزدیک. آره -

 روبرو به و شد اسبم نزدیک دایانا. افتاد راه به و خورد تکونی اسب کشیدم، رو افسار و دادم تکون سری
 .شد خیره
 :گفت دایانا که بودیم راه تو ساعت یه حدود

 .وایسین -
 :گفتم کنجکاوی با و کردم نگاه بهش

 افتاده؟ اتفاقی -
 .گذاشت بینیش روی رو اشاشاره انگشت

 .هیس -
 آرومی خیلی صدای با و کشید سوت ماری. افتاده اتفاقی چه بگه دایانا تا شدم منتظر و نگفتم چیزی
 :گفت

 .میاد آب شرشر و پرنده صدای -
 .شنیدم رو آب شرشر و پرندگان صدای ناباوری عین در کردم، تمرکز کمی و بستم رو چشمام

 خورشید نور گذاشتم، رو پنجم قدم تا. گذاشتم جا مه الیالبه رو دایانا و افتادم راه به حرفی هیچ بدون
 .آوردم چشمم جلو رو دستمم و بستم رو چشمم تابید؛ چشمام به
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 وقتی. آوردم پایین رو دستم و کردم باز رو چشمم کرد، عادت خورشید نور به چشمم کهاین از بعد
 و تخیلی ایصحنه. بود انگیزشگفت واقعا که شدم زیبایی این ومبهوتمات دیدم، رو روبروم صحنه
 .بود زیبایی

 طرف اون در و بودن ایکشیده فلک به سر هایدرخت دره، پایین و بودم ایستاده دره یه قدمی چند تو
 برده باال زیادی حد به رو منطقه اون زیبایی و شدمی سرازیر دره پایین به زیبایی و بزرگ آبشار یه دره،
 .بود
 !زیباست اینجا واقعا -

 سفیدش اسب از سریع دایانا. دیدم باز دهن با رو ماری و دایانا و انداختم نگاه راستم سمتبه سریع
 .شد نزدیک دره به و پرید پایین

 .ببینم رو اینجا روزی تا کردمنمی تصورشم -
 و کشید ایخفه جیغ ماری. شدم خیره همتابی بهشت این به باز و زدم وذوقششوق این به لبخندی

 :پرید پایین باال
 !قشنگه اینجا چقدر وای -
 .زیباست اینجا درسته، -

 با ولی بود؛ ناشناس که گرفتم کسی طرف رو شمشیرم سرعت نهایت با و برگشتیم عقب به سریع
 متحیر بدجور رو من بزرگ موجود این. نداشتم خوردنتکون توانایی و شد قفل مغزم دیدم که چیزی

 .کرد
 کرده حفاظ بدنش جلوی رو بلندش هایبال و بود ایستاده ما برویرو مختلف هایرنگ با بزرگی پرنده

 .بود
 :گفتم زدههیجان

 آلکونوستی؟ تو -
 :گفت ایزنانه صدای با
 .هستم آلکونوست من درسته، -



 

 

138 

 

  سپید اژدهای نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ج.مهدی

 اعتماد بهش تونممی که گفتمی حسم. شدم نزدیک بهش ترس هیچ بدون و آوردم پایین رو شمشیرم
 .کنم

 :گفت داشت که هیجانی با و کشید بلندی جیغ ماری
 !ببینم رو شما خواستمی دلم که بود وقتخیلی -

 .بود گیرا و زیبا هم اشخنده. رسید گوش به هاشبال پشت از آلکونوست خنده صدای
 هستین؟ اینجا که داره دلیلی بینم،می رو هاشما شدم خوشحال خیلی -

 :داد جواب سریع دایانا
. شما مثل ببینیم، رو ایافسانه موجودات و کنیم سفر رو تراگوس کل خواییممی مسافریم، ما -

 .ببینم رو شما کردمنمی فکر وقتهیچ
 .نداشت پرنده پاهای با فرقی که افتاد پاهاش به چشمم

 .ماری و دایاناپرنسس باشین داشته خطریبی سفر امیدوارم. طوراین که -
 .انداختن کوتاهی نگاه من به شوکه هم اونا و کردم نگاه دایانا و ماری به
 :گفت و چرخید من طرفبه
 انگار ست؛بسته وجودش پسر این ولی ببینم؛ رو درونتون تونممی هستم، خدانیمه من نکنید، تعجب -

 .داره زیادی قدرتی
 دایانا و خندیدممی الکی. خندیدم که نکشید ایثانیه و کردم نگاهش شده وارد شوک که کسی به انگار

 .کردنمی نگاه تعجب با من به ماری و
 .ستمسخره داره؟ امکان چطور -

 :گفت سرد صدای با آلکونوست شد، تموم امخنده وقتی و خندیدم چنددقیقه
 شد؟ تموم تخنده -
 .شد تموم بله -
 .نداشت خنده حرفم ولی ؛خوبهخیلی -

 .کردم عوض رو بحث و گرفتم نادیده رو حرفش
 ترسی؟می ما از شدی؟ پنهان هاتبال پشت چرا -
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 ناگهان. کرد بیشتر رو زیباییش و شکوه که کرد بازش و کشید کنار رو بزرگش هایبال و کرد ایخنده
 پدیدار توش سبز های رگه که ایفیروزه چشمان با زیبا بسیار زن یه سر ،شد قفل صورتش به چشمام

 .داشت قرار پرنده بدن روی و بود
 .میشی من مجذوب چون برنداشتم؛. ترسمنمی -

 انجام آماده من انگار و بود کرده هیپنوتیزم انگار بزنم، تونستمنمی حرفی و بکنم تونستمنمی حرکتی
 .ایستادم متعجبش چهره مقابل و گذاشتم جلو به قدمی دراومدم، هپروت از ناگهان. بودم وظیفه

 .شد اکو چیزی ذهنم تو و زدم نیشخندی
 .دربیاره پا از رو تو تونهنمی کسی قدرتمندی، تو -
 هستی؟ کی تو ممکنه؟ چطور -

 :گفتم و زدم لبخندی
 .انسان یه م،بقیه مثل موجودی یه فقط من -

 :گفت آرومی صدای با و انداخت باال رو ابروهاش دوتا
 .کنهمی تهدید رو تو بزرگی خطر اون، از ترمهم اما داری؛ درخشانی آینده -

 .بزنم پوزخند و بندازم باال رو ابروهام دوتا که بود من نوبت دفعه این
 شدی؟ دنیا این وارد چطور تو ولی -

 :کردم زمزمه و انداختم باال رو هامشونه
 .دونمنمی -

 با و برگشتم آلکونوست سمت. بود زده خشکشون جاشون سر که زدم زل دایانا و ماری به و زد لبخندی
 :غریدم اعصبانیت

 افتاده؟ براشون اتفاقی چه -
 .شدن مجذوب فقط هااون -

 .کرد پرواز ابری آسمان به و شد بلند زمین روی از کرد، بیشتر رو سرعتش و داد تکون رو هاشبال
 زد؟ خشکمون چرا دفعهیه -

 .بودن منگ و گیج که کردم نگاه هردوشون به و برگشتم



 

 

140 

 

  سپید اژدهای نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر
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 .نیست چیزی -
 .دیدم ما از دورشدن حال در رو آلکونوست و کردم نگاه باال به دوباره

 .ببینمتون باز امیدوارم شدم، خوشحال شماها با دیدار از -
 .شد پنهان ابرها بین و زد حرف این آلکونوست

 .طورهمین هم ما -
 :گفتم دایانا به و گذاشتم غالف تو رو شمشیرم

 بریم؟ باید کجا حاال -
 .نشستن و رفتن هااسب سمتبه ماری و دایانا

 .میگم بهت کنیم حرکت -
 صدای با زدم، زل هاشچشم به و ایستادم روبروش. رفتم سیاهم اسب سمتبه و گفتم ای«باشه»

 :گفتم آرومی
 میشی؟ متوجه رو من هایحرف -

 :گفت ایپسرانه صدای با و کشید ایشیهه
 .میشم متوجه سرورم بله -

 .کشیدم گردنش به دستی و زدم لبخندی جاش به و نشدم شوکه
 .آدرین بگو فقط نکن، صدا سرورم رو من -
 ...سرو اما -

 .پریدم حرفش بین و کشیدم توهم رو مچهره
 .گفتم که همین -

 :گفت و کشید ایشیهه
 .آدرین باشه -

 :گفتم قبل از ترآروم و زدم لبخندی
 چیه؟ اسمت -
 .ندارم اسمی -
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 .ذارممی اسم برات من پس -
 :گفت و کشید ایشیهه

 .افتخارمه باعث -
 .کنم انتخاب اسبم برای مناسبی اسم تا رفتم فرو فکر تو و شد ترپررنگ لبخندم

 .شد زده ایجرقه ذهنم تو ناگهان که کردم نگاه اسبم به و خاروندم رو مچونه
 .بِلَک ذارم می رو اسمت -

 و عصبی چهره که کردم متمایل چپ سمتبه رو سرم. خورد گوشم به جیغی صدای که کشید ایشیهه
 .بودن زده زل بهم طلبکار که دیدم رو دایانا و ماری یقرمزشده

 .کنیم پیدا امن جای یه باید میشه، تاریک داره هوا کنیم، حرکت باش زود -
 .نشو عصبی باشه -

 .افتادیم راه به دره، پایین به و شدم سیاهم اسب سوار
*** 
 .شدم خیره آتیش به و مالیدم رو هامدست نشستم؛ دایانا کنار و انداختم آتیش تو رو چوب

 ببینم؟ رو جنگل روح ریممی گفتی -
 .نشده دیدنش به قادر کسی میگن. آره -

 :داد ادامه و کشیدم سوتی
 .میشه خوشبخت ببینه رو جنگل روح هرکی میگن خیلیا -
 .باشه جالب باید پس -

 سبزش چشمای. شد قفل هم رو چشمامون دقایقی برای کرد، نگاه بهم هم اون و کردم نگاه بهش
 .آورد خودمون به رو ما ماری، سرفه صدای که بودم غرق چشماش تو. زدمی برق شب تاریکی در شدم

 .بزنم چرخی اطراف این برم من -
 .نکنه تهدید رو من خطری تا فشردم دستم تو رو شمشیرم شدم، دور اونجا از و شدم بلند جام از سریع

 :گفتم خودم با
 .کنهمی خودمبی خود از چشماش خدا؟ میشه چم داره -
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 روشن کمش نور با رو جاهمه که شدم خیره کامل ماه به و نشستم درخت یه کنار و دادم تکون رو سرم
 .شکستنمی رو جنگل سکوت جغدها، قورقور و هاگرگ زوزه صدای. بود کرده
 .درآوردم بودن داده هدیه مادرم و پدر که رو طالییم بنددست و کردم شلوارم جیب داخل رو دستم

 .ببینمتون دوباره امیدوارم -
 .بشم آروم تا بستم رو چشمام ایلحظه برای و کشیدم سوزناکی آه

 اطراف به و کردم باز رو هامچشم شنیدم، رو نفریه ضعیف ناله که سپردم جنگل تو صداهای به گوش
 .کردم نگاه

 رو شمشیرم و شدم بلند جام از. خواستمی کمک ضعیفی صدای با کسی و اومد ایناله صدای دوباره
 .گشتم صدا منبع دنبال سرعتبه و درآوردم غالف از
 .کنید کمکم...کمک -

 وقتی. زدممی کنار رو هابرگ و شاخ شمشیرم با و کردم بیشتر رو سرعتم اومد،می راست سمت از صدا
 رو چشمام. شدم باز و خاکی محوطه یه وارد و کشیدم کنار هم رو شاخ آخرین شدم، نزدیک صدا به

 آویزون درخت از که خورد نفر یه به چشمم که گذاشتم جلو به قدمی گشتم، صدا دنبال و چرخوندم
 :گفتمآرومی صدای با و دویدم سمتشبه بود، شده

 آویزونی؟ درخت از چرا افتاده؟ اتفاقی چه -
 .کردم نگاه صورتش به تاریکی در و چرخیدم شچهره سمتبه

 فهمید شدمی تاریکی از و داشت درازی کمی بینی گرد، شچهره قالب و داشت سیاهی و بلند موهای
 .بود سیاه چشمش که
 .بود تله کنممی فکر شدم، آویزون که شدممی رد داشتم دونم،نمی -
 .افتاد زمین روی ــمر*کـ با که بریدم رو طناب شمشیرم با و گفتم آهانی یه

 .بشه بلند زمین روی از تا کردم کمکش
 خوبه؟ حالت -

 :گفت کنجکاوی با و انداخت سرتاپام به نگاهی کرد؛ تمیز رو ششدهخاکی لباس و داد تکون سری
 نیستی؟ ساتین سرزمین مال -
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 .فهمیدم هم رو سؤالش دلیل گذاشتم، غالفم داخل رو شمشیرم
 .هستم چرا -

 .زد زل بهم کنجکاوی با و فرستاد باال ابروهاش دوتا
 .ندیده و نپوشیده لباسی طوراین کسی ساتین سرزمین تو عجیبن، کمی لباسات آخه -

 :گفت سماجت با و شد قدمهم من کنار برگشتم، اومدم که راهی به و زدم مصنوعی لبخند
 .زیبان خیلی ولی -
 .دارم متفاوت هایلباس پوشیدن به عالقه خیاطم، من -

 .شکست رو بینمون سکوت دقیقه چند از بعد. دادیم ادامه راهمون به سکوت تو و گفت آهانی
 چیه؟ تو اسم هستم، استیو من -
 .هستم آدرین منم -

 .باشه ترکوچیک من از که خوردمی بهش کردم، بهش نگاهی
 .خوشبختم -

 .دادم رو جوابش و دادم تکون سری
 کنی؟می کارچی اینجا تو -

 :داد جواب سریع
 .ماجراجویی -

 :داد ادامه و گفتم آهانی
 ریم؟می کجا -
 .دوستام پیش -

 .دراومد ماری صدای لحظه همون
 ...کج آدرین هی -
 .شد خیره استیو به ایلحظه و شد ساکت دید رو استیو تا
 آوردی؟ خودت با مهمون -
 .کنم معرفیش تا بردم استیو سمت رو دستم و چرخیدم دایانا سمتبه
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 .بود شده آویزون درخت از رسیدم بهش وقتی. شنیدم رو شناله صدای جنگل تو استیوه، این -
 .ماری هم این و هستم دایانا منم استیو، خوشبختم. طوراین که آها -
 .استیو خوشبختم -

 .بود شده معذب غریبه یه دیدن از انگار نشست؛ ایگوشه و گفت رو این ماری
 .شدم مزاحم که ببخشید و دوستان خوشبختم -

 :گفت و کشید ششونه به دستی اومد، استیو سمتبه و شد بلند جاش از و زد لبخندی دایانا
 .بشین بیا لطفاً نیستی، مزاحم -

 رو استیو دست که دیدم رو دایانا دست وقتی. نشست و برد آتیش دور به و گرفت رو استیو دست دایانا
 .حسادت جز نبود حسی دربرگرفت، رو وجودم کل بدی حس گرفت،
 درختی به گرفتم، فاصله هاناو از و کردم حرکت. شدم بدبین استیو به راه اولین همین از و کردم اخمی

 .کردم تماشا رو استیو و دایانا هایخنده و دادم لم
 .برد خوابم که نکشید ایثانیه که بخوابم بستم رو چشمام و برگردوندم رو روم و کردم مشت رو دستم
 مانع کشیده فلک به سر و بلند هایدرخت. دید رو اطراف شدنمی که تاریک قدری به بود؛ تاریک فضا
 .کردنمی دریغ زمین از هم رو اندک همون و شدمی ماه نور ورود
 .بدوام ناکجاآباد به هدفبی و نبینم نوری تا دادن همدستبهدست طبیعت اجزای کردممی حس
 رو سرم کمی شنیدم، سر پشت پا چند صدای که دویدممی فقط هستم، چی دنبال بدونم اینکه بدون
 مختلف، هاینژاد از نفر پنج. کردنمی دنبالم خشمگین چهره با که دیدم رو نفر پنج و فرستادم عقب

 .نیفتم اونا گیر تا کردم بیشتر رو سرعتم. بودن دنبالم دلیلبی که گرگینه و دولف الف، اورک، انسان،
 درد، از متناقضی هایحس بود، شده انباشته درونم که زیادی انرژی از حسی داشتم؛ عجیبی حس

 .گیجی و لذت آزادی،
 و نبودم بدنم اعمال کنترل و تمرکز به قادر اما کنم؛فکر راحت تونستممی که بودم گیج لحاظ این از

 .هستم کجا و کی کردممی فراموش و شدمی گنگ گاهی از هر فکرم
 بودن پشتم که نفریپنچ دست از فرار به مشغول آزاد فضای توی و اومدم بیرون هادرخت حصار از

 .درخشیدمی الماس مانند اوجش، نقطه در ماه گرفتم، باال رو سرم. شدم
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 به شدننزدیک حال در مختلف هاینژاد از نفرپنج که کردم نگاه سرم پشت به و گرفتم ماه از چشم
 پیدا فرار برای راهی تا چرخوندم چشم و رسیدم بزرگ دره یه به دوییدن حین در ناگهان. هستن من
 .کردم نگاه نفرپنچ به برگشتم و ایستادم دره ب*ل نبود، راهی که کنم

 .بشین دور من از -
 :غریدن من به رو و گرفتن طرفمبه بود، دستشون مشعل که دولفی و الف

 .بشی کشته باید خطرناکی تو نیستی، دنیا این مال تو -
 .داره عمق چقدر فهمید شدنمی و بود کرده نفوذ بهش تاریکی که کردم نگاه دره عمق به و برگشتم

 :گفتم انداختم،می دره به کوتاهی نگاه طورهمین و دادم قورت رو دهنم آب
 .نیستم خطرناک من -

 .گرفتن من طرفبه و درآوردن رو شمشیراشون
 !بشی کشته باید تو -
 .کردممی پرت دره به رو خودم حتماً داشتن،برمی طرفمبه قدمی اگه و داشتن کمی فاصله من با

 :غرید ترسناکی صدای با نفر یه و رسید گوش به غرشی صدای که شدنمی نزدیک هرلحظه بهم
 کنید؟ حمله من جانشین به که کردین جرئت چطور -
 تا انداختن، زمین رو شمشیراشون و برگشتن عقب به ترس از که کردم نگاه تکشونتک چهره به

 بود، مونده باقی که چیزی تنها بعد ایثانیه. دربرگرفت رو دورشون غلیظی دود کنن فرار خواستن
 .بود بدنشون اسکلت
 تعجب و بهت از که همین. زدم زل هااسکلت به فقط و اومدم جلو به قدمی صحنه این از شدهشوکه
 .اومد باز صدا همون اومدم، بیرون

 .دنبالتم که وقتهخیلی من، جانشین آدرین، -
 :گفتم تردید با و کردم نگاه اطرافم دور به
 جانشینتم؟ من که هستی کی تو مگه توام؟ جانشین -

 :گفت شیطنت با و کرد شیطانی خنده
 .نخوای چه بخوای چه بود، خواهی من جانشین ولی شریک؛ فهمیمی بعداً حاال -
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 :گفتم محکم لحن با و زدم پوزخندی
 .نمیشم کسی جانشین من -
 نیست؟ انگیزهیجان تو برای این! کنیم فتح رو دنیاها کل تونیممی هم با چرا؟ -
 :غریدم بهش رو
 هستی؟ کی تو   اصالً! هرگز -

 :گفت و کرد شیطانی خنده
 .جانشین هستم کی فهمیمی بعداً -

 .خندید بلندی صدای با باز که کشیدم ایعربده
 .میشم همراه باهات که نکن فکر وقتهیچ -

 .برد باال رو صداش جاش به و شد متوقف هاشخنده صدای
 فقط کنن،می دور خودشون از رو تو اینا دیدی؟ رو موجود پنج این. جانشینمی نخوای چه بخوای چه -
 .ببیننمی چشم یه به رو تو

 دوروبرم به ترس با. شدمی من سردرگمی باعث این و بود داده قرار تأثیرتحت رو من بدجور حرفاش
 :گفتم و کردم نگاه

 بینن؟می چی چشم به -
 :گفت آرومی صدای با و کرد ایخنده

 .شیطان -
 که بود گنگ برام جاهمه چنددقیقه زدم، نفسنفس و شدم بیدار خواب از گفت رو کلمه این که همین

 .شدم بلند جام از و کشیدم عمیقی نفس چی،همه یادآوری با
 ازش رو نگاهم بشه، سرد داشت امکان لحظه هر و بود شده کم حرارتش که رفتم آتیشی طرفبه

 .بود خوابیده دایانا کنار که کردم نگاه استیو به و گرفتم
 صورتم به غلیظی اخم بست، نقش چشمام جلو استیو و دایانا گرفتن دست تو دست یصحنه ارادهبی

 :کشیدم داد فریاد با که اومد
 .رفتنه وقت بشید، بلند -
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 و کردم ایخنده. گرفتم خودشون به دفاعی حالت و شدن بلند ترس با جاشون از همه من داد صدای با
 :گفتم بهشون رو
 .نترسین نیست چیزی مرتبه، چیهمه -
 غرغرکردناشون صدای جاهمین از بردم، خودم با رو اسبم و شدم دور ازشون من اومدن خودشون به تا
 .کردم بیدارشون طوریاین چرا که داشتن این از شکایت و رسیدمی گوش به

 .کردم ـوازش*نـ رو هاشیال و کشیدم اسبم گردن به دستی
 بِلَک؟ چطوره حالت -

 :گفت و کشید ایشیهه
 .نیست خوب حالت تو ولی خوبم؛ که من -

 .انداختم باال ابرویی رفتممی راه که طورهمین
 مگه؟ چطور -
 .بود گرفته رو استیو دست که شدم دایانا به نگاهت متوجه -
 .نیست طوراین -
 .گفتمی دیگه چیز یه نگاهت -

 .شدم خیره بهش و ایستادم
 .نزنیم حرف بارهاین در دیگه بلک، نداره اهمیتی برام -

 .شدم بقیه منتظر و نشستم روش سریع من و نگفت چیزی
 اسب یه روی که شدم خیره استیو و دایانا به گرفت، قرار کنارم دایانا سفید اسب دقیقه چند از بعد

 :گفتم دادم،می دست از رو کنترلم داشتم که حالی در و ساییدم هم روی رو دندونام. بودن نشسته
 کجاست؟ ماری -
 .نشستم اسبت رو -
 .بود نشسته بلک سر روی که کردم نگاه ماری به و گرفتم چشم اونا از
 بریم؟ باید کجا -

 :گفت آرومی صدای با و کرد  نگاه نقشه به دایانا
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 ...اما جنگله؛ روحِ بعدیمون مقصد گفتم که طورهمون -
 چی؟ اما -
 :گفت مردد و کرد نگاه من به بعد و استیو چشمای به
 .بگذریم الگا هایبومی از باید -
 مسینه تو نفس زد، استیو که حرفی با بعدش اما هستن؛ بومی هایالف حتماً شد، خنک دلم حرفش از

 .شد حبس
 ...دونیممی که چیزی ولی هستن؛ چی دونهنمی کسی و هستن نامرئی اونا -
 :گفت و شد خیره دایانا چشمای به
 .کنننمی رحم مزاحمی هر به -

 جلو که نبوده مرگی گذاشتم، دنیا این به پا که موقعی اون از. رفتم فرو فکر به و برگردونم رو روم
 .نباشه چشمم

 نداره؟ ایدیگه راه -
 .بیشتره خطرش اما هست؛ ایدیگه راه چرا -
 :گفتم و کردم نگاه دایانا به
 .کنیم انتخاب رو یکی بدتر و بد از باید -

 :گفت جدیت با بود، ساکت که االن تا که ماری
 .بهتره بگذریم الگا هایبومی از من نظر به -

 .کردن تایید رو ماری نظر استیو و دایانا
 .نداره خوبی عواقب بریم اجازهبی اگه بگیریم، اجازه باید رسیدم اونجا -

 .شدم چشم تو چشم استیو با و دادم تکون سری
 میای؟ هم تو -

 :گفت و زد لبخندی دایانا
 .بیاد هم ما با کرد قبول هم استیو بگم، بهت رفت یادم اوه -

 .کردم حرکت و انداختم باال رو ابروم دوتا
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 .کنین حرکت زود خب،خیله -
*** 

 تو. برسیم جنگل روح به تا رفتیممی کوه به کوهی از ما و گذشت خودش سختی و آسونی به روز پنج
 رو سکوت بلندشون هایخنده با و شدنمی ترنزدیک همدیگه به لحظه هر استیو و دایانا روز دو این
 .شکستنمی

 .دادممی گوش حرفاشون به وبیش،کم و کردممی حرکت هااون از جلوتر کمی
 هستی؟ ساتین سرزمین پرنسس تو واقعا -
 .آره -
 .کنم زندگی قصر تو که بود این آرزوم من کردی؟ فرار قصر از چرا پس -
 داشتم؛ دوست رو پدرم اینکه با. دادنمی رو قصر از خروج اجازه پدرم اما ؛داشتم دوست رو آزادی من -

 .گرفت من از رو آزادی ولی
 پیدا رو خودشون راه اشکاش کمکم بود، شده جمع اشک. کردم نگاه چشماش به و دایانا سمت برگشتم

 و اومد درد به من قلب اشکاش دیدن با ولی بود؛ حسی چه دونمنمی. ریخت اشک صدابی و کردن
 .نداشتم رو اشکاش دیدن طاقت
 :گفتم و دادم نشون جدی رو خودم بریزه، اشک نداشتم دوست

 .نریز اشک دیگه -
 :گفت داریبغض صدای با و کرد نگاه من به
 .شده تنگ براش دلم اما کنم؛می سعی -

 ازشون دوری بودن، آوردهدر جاش از رو قلبم نصف انگار افتادم، شیطونم خواهر و خودم مادر و پدر یاد
 .بودن کردن طاقتکم بدجور رو من

 :گفتم ب*ل زیر آروم و کشیدم عمیقی نفس
 .کنممی درکت -

 :گفت بود، فهمیده رو حالم درد که ماری شدم، خیره برومرو به و کردم بیشتر رو سرعتم
 .گذرهمی هم روزها این آدرین، باش مقاوم -
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 .دادم ادامه حرکتم به و دادم تکون سری ماری به
 درختتنه با که رسیدیم مرزی یه به که کردیممی حرکت آفتابی و خشک کوهستان تو دوساعت حدود

 .بود باز عجیبی طوربه و بود داخل به ورود برای هم چوبی دروازه یه. بودن کرده درست
 .ذارننمی زنده رو ما شیم وارد اجازهبی اگه هست، الگا هایبومی قلمرو اینجا آدرین -

 .پرید پایین هم استیو و شد پیدا اسب از و گفت رو این دایانا
 .بگیریم ورود اجازه تا دروازه جلوی بریم -
 رسیدیم، دروازه به وقتی. کردم حرکت دروازه سمتبه آرومی هایقدم با و پریدم پایین اسب از

 :گفتم بلندی صدای با من و ایستادیم
 هست؟ ورود اجازه بشیم، رد اینجا از خوایممی مسافریم، ما -
 .هستن شما منتظر ما پادشاه بشین، وارد تونینمی بله -
 دونستممی. دادم جلوه شدهشوکه و ترس بدون رو خودم اما دیدم؛ نفرسه هر تو رو ترس وضوح به

 .باشن ما منتظر پادشاهشون که قدراین نه ولی کنن؛می گیرمونغافل جوریاین
 .دادم باال رو ابروم یه و چرخیدم راستم سمتبه
 شناسه؟می رو ما مگه ما؟ منتظر -
 .شناسنتونمی بله -
 شناسه؟می کجا از -
 .میگن بهتون خودشون -

 مردمان اینجا انگار. گذاشتیم سنگی هایخانه از کوهستانی به پا شدیم، رد دروازه از و دادم تکون سری
 .کننمی زندگی عادی

 نگاه ما به دارن میاد نظر به که طوراین شد؛ متوقف هابچه هایخنده و مردم هیاهوی صدای ما ورود با
 .هستن نامرئی ولی کنن؛می

 :گفت آرومی صدای با و ترس با ماری
 نکشن؟ رو ما آدرین -
 !باشه طوراین نکنم فکر نه -
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 .عجیبه کمیه بازم ولی -
 .نده راه دلت به ترس الکی ماری نه -

 که طوراین و شدیم بقیه از تربزرگ اما سنگی، خانه یه به نزدیک ما. زد زل برورو به و داد تکون سری
 .اینجاست پادشاهشون اومدمی نظر به

 .ندیدم چیزی پادشاهی تخت شکل به سنگتخت یه جز به و زدم دید رو اطراف شدیم، وارد وقتی
 .ماجراجوها اومدین خوش -

 :گفتم بردارم، چشم سنگتخت از که این بدون و پیچید فضا تو پیری و نشیندل صدای
 دین؟می خروج اجازه بگذریم، اینجا از خوایممی ما -
 .شین خارج تونینمی که معلومه خاصین، شما البته -
 چیه؟ تو بودنمونخاص دلیل وقتاون -

 :گفت طوالنی مکث از بعد
 رو آبی گوهر و کشتین رو بدذات ساکورای که هستین افرادی همون شما نشناسه؟ رو شما که کیه -
 .برگردوندید شده نفرین سانتورهای به
 .بودن شده شوکه هم استیو دایانا ماری برداشتم، عقب به قدمی و جاخوردم زد که حرفی از وضوح به

 نیست چیزی معنای به سری من و کرد نگاه چشمانم به ترسیده، فهمیدم شپریدهرنگ چهره از دایانا
 .دادم تکون

 فهمیدین؟ کجا از -
 تا کرد خواهش من از گفت بهم رو موضوع وقتی هستش، من صمیمی دوست سانتورها پادشاه خب -

 .دیممی انجام ما خواستین کمکی هر که بگم و کنم تشکر شما از طرفش از و کنم پیدا رو شما
 :گفتم و کشیدم آسودگی سر از نفسی شد، راحت خیالم

 .خواییممی رو اینجا از خروج اجازه فقط ما ممنون -
 :کرد باز ب*ل سکوت کمی از بعد
 تنها و کمینن در خطرناکی موجودات باشین، خودتون مراقب ولی بشین؛ خارج تونینمی. خبخیله -

 .هستی تو هدفشون
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 :گفت بود پیدا لحنش از شکایت ماری که دادم تکون سری فقط و نکردم تعجبی حرفش از
 خطره؟ تو آدرین چرا وقتاون -

 .نبود پادشاه جز کسی مطمئنم داد، فشار کمی و نشست مشونه روی دستی
 منتظر هرلحظه و بودن وفادار بدذات ساکورای به که داشت متحدهایی و دوست اون. ساکورا خاطربه -

 .بیارن گیر تنها آدرین که هستن این
 .هستن غافل ازشون اونا که دارم تواناهایی هم من زدم، پوچشون افکار به پوزخندی

 .بایستن من جلوی تونننمی اونا -
 .اومد در پادشاه خنده صدای

 .جوان بیفتی در کیا با خوایمی دونینمی هستی، ساده ولی داری؛ زیادی شجاعت -
 .برنمیاد دستشون از کاریهیچ -

 :گفت شگفتی با و زد برام دستی پادشاه
 اونی از ترقوی میاد نظر به اما کنی؛ اشتباه میشه باعث همین و جسوری خیلی. میاد خوشم ازت -

 .میای نظربه که هستی
 :گفتم میلیبی با و انداختم باال ایشونه

 .بریم اینجا از باید حال هر به -
 هستی؛ باخبر هستن شکار دنبال هاتاریکی این بین که موجوداتی از مطمئنم و میشه تاریک داره هوا -

 .کنین حرکت فردا و بگذرونید اینجا رو امشب بهتره پس
 .بپرسم هم رو بقیه نظر باید ولی نبود؛ بدی فکر

 چیه؟ شما نظر راضیم، که من -
 .کنیم استراحت تا کشوندن هاییخونه سمتبه باصدا رو ما و کردن اعالم رو خودشون موافقت هابچه

 به که کردم پرت تخت روی رو خودم و بستم رو چوبی در رسیدیم، سنگی هایاتاق یا خونه به وقتی
 .رفت بین از تنم هایسختگی بارهیه. بود لطیف و نرم ابریشم نرمی

 :کردم زمزمه خودم با
 .کردم جمع دشمن عالمه یه خودم برای نیومده -
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 .رفتم خواب به و شد بسته خودخودبه چشمام زیاد، فشار و خستگی از و کشیدم پوفی
 .دارم قرار مرموز پیرمرد اون با باز زدممی حدس من و بود گرفته دربر رو جاهمه مطلقسیاهی

 کجایی؟ آهای -
 .سرت پشت -
 .دیدم همیشگیش اخم با رو پیرمرد و برگشتم عقب به
 اینجام؟ چرا باز -

 .کرد برنداز کمی رو من و اومد جلو قدمی
 .آوردی دست به هم رو ایدیگه قدرت و داشتی خوبی پیشرفت بینممی -

 !بود چی دیگم قدرت بفهمم تا رفتم فرو فکر به و کردم سکوت
 :گفتم و کردم نگاه پیرمرد به هیجان با شد، زده ذهنم به جرقه ناگهان کردم فکر هرچی

 .افتاد بعد موند حرکتبی نیزه ولی شد؛ چی نفهمیدم شد پرتاب اینیزه دایانا سمت که موقعاون -
 :گفت محکمی صدای با و داد تکون سری

 .آدرین کردی پیدا رو جادو قدرت تو -
 :زدم داد توانم همه با
 !غیرممکنه جادو؟ چی؟ -
 .قدرتمندی خیلی گفتم اول روز تو به من آدرین، نیست غیرممکن چیزیهیچ -
 هستم؟ کی من   اصالً قدرتمندم؟ من چرا چرا؟ -

 :گفت و کرد اخمی
 .بده ادامه رو خودش راه تقدیرت کن سعی و باش داشته صبر کنم، تکرار رو حرفم ندارم دوست -

 و مونهنمی ابر پشت ماه باالخره. نکردم اصراری منم و نمیگه من به چیزی دونستممی نزدم، حرفی
 .هستم اینجا چرا و هستم کی فهمممی من

 :گفت و زد ــمرنگی*کـ خیلی لبخند که دادم تکون سری
 باید هاییکار چه تونینمی خودت مطمئنا کنیم؟ تمرین جدید قدرت این واسه کمی چیه نظرت خب -

 !کنی
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 .کرد ظاهر شمشیری بشکن یه با پیرمرد کردم، اکتفا دادنسرتکون یه به فقط و نگفتم چیزی
 .کنی بلندش ذهنت قدرت با رو شمشیر این خواممی ازت آدرین خب -
 چطوری؟ ذهنم؟ قدرت -
 .کنی بلند رو شمشیر این کن سعی ذهنت تو و ببند رو چشمات -

 .بشه بلند تا بدم دستور ذهنم تو کردم سعی بستم، رو چشمم و گرفتم شمشیر سمت رو راستم دستم
 .میدی تکونش داری و وجودته از تیکه یه کن فکر آدرین، نده دستور -

 خسته بیشتر رو خودم فقط و شدنمی ولی آوردم؛ فشار ذهنم به و دادم انجام گفت که رو کاری
 .کردممی

 .کردم پاک رو پیشونیم روی عرق و کردم باز رو چشمام
 .سخته خیلی نمیشه، -
 .شده نهفته وجودتت تو قدرتی چه که نداری باور و نداری اعتماد خودت به تو نیست، سخت -

 .کنم عمل بهش و کنم تحلیلتجزیه رو حرفاش کردم سعی
 .کنممی امتحان دوباره. باشه باشه، -
 .میشه آسونه تواسه چیهمه که هست موقع اون و وجودته از بخشی کن فکر -

 .گذاشتم شمشیر روی رو تمرکزم و بستم رو چشمام و آوردم جلو رو دستم
 .دربیاره پا از رو من و کنه غلبه من به تونهنمی کسهیچ نیست، من جلودار کسی قدرتمندم من
 .بیار باال و کن تمرکز طوریهمین حاال! تونستی تو آدرین عالیه -

 .آوردم باال رو دستم و زدم لبخندی
 .کنی باز رو چشمات تونیمی! عالیه -

 زدم، زل هوا روی معلق شمشیر به تعجب با. کردم باز رو چشمام ،بریزم هم به رو تمرکزم اینکه بدون
 :گفتم و زدم لبخندی شاهکارم این از
 .جالبه خیلی -
 قدرت این و بدی انجام چنددقیقه تونستی تو ولی ؛میده انجام ماه چند طی کسی هر رو کاراین -

 .میده نشون رو ذهنت
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 :گفتم پیرمرد به رو و کشیدم راحتی نفس
 .بدم انجامش تونستم ولی بود؛ سخت اینکه با -
 .بدی انجام هم ایدیگه کارهای و کنی تمرین بیشتر باید ولی تونستی؛ آره -
 کنم؟ کارچی باید دیگه خب -
 با باید نه بدی؟ تکون رو اجسام و ببری جلو رو دستات و ببندی رو چشات باید که کنیمی فکر -

 .بدی انجام کار این چشمات
 بدم؟ انجام کار این چشمام با ممکنه چطور شدم، پیرمرد آبی چشمای به خیره و کردم سکوت

 .بدم انجام رو کاراین چشمم با بتونم تا بیارم ذهنم به بیشتری فشار میشه باعث کاراین بندممی شرط
 :گفت قبل از ترمحکم صدای با دید رو من سکوت وقتی پیرمرد

 که باش چیزی به خیره و بذار باز رو ذهنت و کن باور قدرتمندی، تو برمیای، پسش از دونممی -
 .بدی حرکتش خوایمی

 تکونش کردم سعی و گذاشتم شمشیر روی رو تمرکزم کردم، نگاه شمشیر به دوباره و دادم تکون سری
 .گرفت درد شدت به سرم هیچ، نکرد حرکتی ولی بدم؛

 .گرفت قرار من کنار اومد و داد تکون تأسف از سری پیرمرد
 :گفت من به رو بارید،می ازش کالفگی که لحنی با
 .تونیمی دفعه این مطمئنم کن، سعی دوباره و بذار باز رو ذهنت -

 سعی دوباره و گذاشتم چیزی هر از خالی رو ذهنم کردم؛ نگاه شمشیر به دوباره و کشیدم عمیقی نفس
 هر به و کنم کنترل رو شمشیر چشمام با تونستم درپی،پی هایشکست بعد که بدم تکونش کردم
 .بدم حرکتش بخوام که طرفی

 .ذارممی االن که هدفی به کنی پرتاب خواممی دفعه این حاال. بدی انجامش تونستی اینم خوبه، -
 :گفت و کرد نگاه من به و شد معلق هوا روی سیب و زد بشکنی

 .بزنی هدف به رو شمشیر که خواممی ازت حاال -
 به شمشیر موفقیت با که کردم پرت هدف طرفبه رو شمشیر ذهنم قدرت با و گفتم ب*ل زیر ایباشه
 .شد تقسیم قسمت دو به وسط از سیب و خورد هدف
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 :گفت شد،می محو و رفتمی عقبعقب که طورهمین و کرد نگاه من به تحسین با پیرمرد
 حتماً که بگم چیزی یه و کنی تمرین مخفیانه کن سعی. میان دارن دوستات میرم، دارم دیگه من -

 .آدرین کمینته در دشمن نکن، اعتماد کسی هر به کن، گوشت آویزون
 .کرد پرواز سیاهی سمتبه و شد تبدیل رنگآبی پروانه هزاران به زدنیهمبه چشم تو

 نگاهم که هاییچشم به زناننفس و پریدم خواب از دفعهیه کردم، می تماشا رو رفتنش داشتم که وقتی
 .زدم زل کردمی
 .سنگینه قدراین خوابت دونستمنمی -

 :گفتم و زدم ماری روی به زورکی لبخند
 .کنه بیدارم تونهنمی کسهیچ و سنگینه خوابم آره -
 .داریم مهمون که شو بلند زود پس باشه، آها -
 :داد ادامه که کردم نگاهش تعجب با
 .میشی متوجه بیا خودت -
 ریختین؟ اینجا همگی چرا خب حاال باشه، -

 :گفت و جلو اومد کمی دایانا
 همین خاطربه نمیشی؛ بیدار هاراحتی این به که بودم مطمئن و کنیم صدات تا اومدیم طوریهمین -

 .اومدیم همگی
 :گفتم حالت سردترین با و انداختم استیو به گذرایی نگاه

 .بیام تونستممی خودم بیاید، همگی نبود الزم -
 و رفت بیرون سنگی اتاق از حرفی هیچ بدون و کرد نگاهم کمی تعجب با شد، که حالم متوجه دایانا
 .رفتن و کردن حرکت سرش پشت هم استیو ماری

 :کردم زمزمه خودم با
 خودش کنهمی سعی راستراست و دایانائه کنار که ببینم تونمنمی ندارم، استیو به خوبی حس  اصالً -
 .کنه نزدیک دایانا به رو
 :کردم تشر عصبانیت با خودم به



 

 

157 

 

  سپید اژدهای نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ج.مهدی

 حسادت و پوچ حس این ای؟کاره چه تو بده، انجام تونهمی بخواد که کاری هر اون پسر؟ چه تو به -
 ...عجیب نژاد از دختر یه به تو نکنه داری؟ که چیه
 .شد گشاد چشمام تعجب از شدم، حرفم متوجه تازه

 ...بهش که نداره امکان نه...نه -
 نباید کنم، فکر بهش نباید نیست، هضم قابل  اصالً کنه؛می خراب رو اعصابم بهش کردن فکر  اصالً
 !بیفته اتفاق این بذارم

 و کردمی خودش شیفته رو مردی هر که زد لبخندی. بست نقش چشمام جلو دایانا چهره ناگهان
 .کردنمی تالش آوردنشدستبه برای صددرصد

 رو من دارم بهش که هم حسی اون اما کنه؛می داغونم هم بشه نزدیک بهش کسی که این فکر حتی
 .کنم کارییه باید کنه،می عصبی هم
 :غریدم خودم به رو
 دایانا؟ دارم دوستت من چطور آخه -

*** 
 دایانا
 .بود شده قبل از ترپریدهرنگ صورتش شد، حبس مسینه تو نفس شدم، آدرین سنگی اتاق وارد وقتی

 کوبید،می بیشتر سرعت با که گذاشتم قلبش رو گوشم گرفتم، رو اشسردشده دست و رفتم سمتشبه
 .کشیدم آسودگی سر از نفس

 وقتی. داشتم آرامش حس کنارش من و داشت فرق برام پسر این. شدم خیره خوابش در غرق چهره به
 دوستم تنها پسر این کنم باور تونمنمی  اصالً. میشم خودبی خود از و میره باالتر تپشش قلبم کنارشم

 .بگم بهش عجیب حس این از چیزی تونمنمی ولی دوسته؛ از بیشتر برام پسر این باشه،
 :کردم زمزمه

 باشی که موجودی هر. داشتم رو آرزوش که باشه همونی دارم بهت که حسی اون نیستم مطمئن -
 .باارزشی برام

 .اومدن هم استیو و ماری که گرفتم فاصله ازش
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 ،«.بیام تونستممی خودم، بیاید همگی نبود الزم»: گفت داشت که حالتی سردترین با بلند آدرین وقتی
 چنگ گلوم به بغض و گرفت قلبم نداشتم، برخوردی همچین انتظار کردم، نگاهش تعجب با کمی

 .رفتم پادشاه پیش سرعتبه و اومدم بیرون اونجا از سریع انداخت،
*** 

 ناشناس
 .کشیدم تخت روی هایجمجمه روی دستی و نشستم پادشاهیم تخت روی

 انتخاب تختم تزیین برای رو تونشدهقطع سرهای که باشین خوشحال انگیز،رقت موجودات اوه -
 .کردم
 .آوردم پدید وجودم تاریکی از دودی و آوردم باال رو اسکلتیم دست

 .نخوای چه بخوای چه باشی، من جانشین میشی راضی باالخره -
 .کردم ریزیبرنامه بچینم تدارک آدرین برای خواممی که رو کاری و زدم ایقهقهه

 .آوردم خوبی خبر براتون ارباب -
 :گفتم کنم نگاهی اینکه بدون

 بدین؟ انجامش تونستین هامصرفبی شما باالخره -
 .ارباب هستن الگا هایبومی قلمروی در اونا -
 .کنیممی زیاد رو هیجانش هم ما پس خواد،می هیجان و ماجراجویی دلشون پس خوبه؛ خوبه، -

 :دادم ادامه و زدم لبخندی
 .وحشت ترس کمی با البته -

 .آوردم بیرون شنلم زیر از رو بینمجهان گوی و دادم سر به ایقهقهه
 .بری تونیمی -
 .ارباب چشم -

 :کردم زمزمه و کشیدم گوی روی به دستی
 .بده نشونم رو آدرین -
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 یه با صحبت حال در که گذاشت نمایش به رو آدرین بعد و کرد ساطع رو تاریکی نور سیاهم گوی
 .بود سانتور

 .شد خواهی محو تراگوس از هم شما باالخره ستارگان، پیشگوهای هه -
 .شدم آدرین دیدن مشغول و زدم شیطانی قهقهه

 .من جانشین رسیممی هم به -
*** 
 آدرین
 .کنهمی نگاهم لبخند با و ایستاده من مقابل زیباش و واقعیش چهره با سانتور پادشاه که نمیشه باورم

 اومدین؟ اینجا تا چطور شما -
 نکنم؟ تشکر کردی بهم که بزرگی کمک خاطربه ازت که نداشتی انتظار -
 .نکردم کاری -

 .داد قرار امشونه روی رو دستش و اومد جلو قدمی
 .کردی خالصمون نفرین اون دست از که ممنونم واقعا -

 :داد ادامه و کرد اخمی که زدم لبخندی تنها
 کشتی؟ رو بدذات پری اون چطوری حاال -

 .شدممی کشته حتماً دادمنمی خالیجای اگه که افتادم لحظه اون یاد
 .کردم قطع رو سرش -
... 

 .است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
... 

 .دید شدمی چشماش از رو تحسین برق
 .شدیم نفرین این دچار که ساله سالیانِ بود، حقش واقعا -
 .گذشت خیر به باالخره -
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 .تو لطف به البته -
 .دادم بدم انجام تونستممی که رو کاری -

 پچپچ هم با و بود گرفته رو دایانا دست که افتاد استیو به چشمم که نشد ردوبدل بینمون حرفی
 .شدم خیره سانتورها پادشاه به و کشیدم هم تو رو اخمام. کردنمی
 .کنیم حرکت زودتر هرچه باید ما -

 :گفت بشنوم من فقط که آرومی صدای با و اومد جلو کمی
 .کمینه در دشمن باشین؛ مواظب ولی البته؛ -
 .دونممی -
 .خواباته تو کهاونی مخصوصا داری؛ زیادی دشمن تو نیست، کنیمی فکر کهاونی -
 .فهممنمی رو منظورت -
 .کنه نابود رو تو خوادمی اون نخور، رو حرفاش گول وقتهیچ -

 .باشه خطرناک که نمیاد بهش و نمیاد خوابم به پیرمرد جز کسی کردم، فکر کمی
 ...اون پس... پس -
 .باشه تو جانشین خوادمی که همونی درسته، -
 .خبیثه که فهمیدم -
 .خطرناکه اون نکن، اعتماد بهش -

 .رفتم بقیه پیش و دادم تکون سری
 .دارین رو خروج اجازه شما آدرین خب -
 :گفتم اومدمی پادشاهیش تخت کنار از صداش که نامرئی پادشاه به رو
 .بریم کنین حرکت هابچه خب. ممنون -

*** 
 سیاهم اسب روی به دستی شدیم، دور کوهستان از و شدیم خارج الگا هایبومی قلمروی از سرعت با

 :گفتم و کشیدم
 بلک؟ کنهنمی تهدید رو ما خطری نظرت به -
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 :گفت و کشید ایشیهه
 .داره وجود خطر همیشه -
 .درسته -
 .خندیدنمی و زدنمی حرف هم با که شدم خیره ماری و استیو دایانا، به و برگشتم عقب به
 .گرفته گرم جوریاین نیومده لعنتی -
 .بگی بهش رو حست باید تو آدرین -

 :گفتم بلک به رو و برداشتم چشم ازشون
 .بفهمه خوامنمی  اصالً -
 ...اما -
 .کنم کوچیک رو خودم خوامنمی نداره، حسی من به اون بلک نه -
 .بخوای تو هرچی -

 سکوت و داشت وجود ایکشیده فلک به سر هایدرخت. رسیدیم جنگلی به که بود غروب نزدیکای
 .بود دربرگرفته رو جاهمه وحشتناکی

 .میده مرگ بوی اینجا سکوت -
 :گفت مرموزی حالت با استیو گرفت، قرار من اسب کنار دایانا اسب

 .طوفانه قلب آرامش -
 .بشیم رد اینجا از باید نیست، این جز ایچاره -

 .بشم عمل وارد زود کرد، تهدیدمون خطری اگه تا پاییدممی رو دوروبرم ثانیه هر و شدم جنگل وارد
 .هست اینجا چیزی یه باشین، من کنار -

 ایضربه با که برگشتم عقب به. اومد سرمون پشت از خشیخش صدای زدم، رو حرف این که همین
 .شدیم پرت زمین به خورد، ما به که
 !سرم آخ -

 بهش و کردم باز رو چشمام از یکی الی. کردم باز رو چشمام موجودی نعره با و بستم درد از چشمام
 .شدم خیره



 

 

162 

 

  سپید اژدهای نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ج.مهدی

 :کرد زمزمه ناباورانه دایانا
 !سایکالپس -
 .بود کشتن غیرقابل و زشت هیوالیی واقعا کردم، نگاه سیاه پوستی با تپل و چشم یه موجودی به
. هستند پیشانی وسط در چشم یک با هاییغول یونان، هایاسطوره در هاسایکالپس: سایکالپس)

 قدرت و خشونت با همراه همیشه هاآن حرکات و بودند بینیپیش غیرقابل و سرسخت قدرتمند، هاآن
 .(بود

 به کرد، برخورد سیاهش پوست به وقتی که کرد پرتاب موجود این سمتبه تیر و شد بلند جاش از دایانا
 .کردی پرتاب تیری سنگی به که انگار نرفت، فرو بدنش

 کنیم؟ کارچی حاال زد، تیر بهش نمیشه  اصالً ضخیمه پوست اون! من خدای -
 استیو به. بود زده خشکمون جامون سر اما کرد؛ حمله ما به بالفاصله که شدم خیره هیوال این به کمی

 .بودند افتاده زمین روی بیهوش که کردم نگاه ماری و
 :گفتم و کردم نگاه دایانا به
 خورد بدنت هایاستخوان که مطمئنم نکنه، برخورد بهت باش مواظب باش، امان در اون ضربات از -

 .کنم پیدا رو ضعفشنقطه باید شو، پنهان تونیمی که جایی تا. میشه
 .باشه داشته ضعفینقطه کنمنمی فکر -

 کردم؛ برخورد درختی به و شدم پرتاب خورد، من به که ایضربه با بدم، دایانا به جوابی اینکه از قبل
 .شنیدم رو مرد یه صدای. شدممی بیهوش داشتم دیدن،می تار چشمام

 .بده نجاتشون پسرم، شو بلند -
 :گفت و زد لبخندی بست، نقش سیاه موبلند و بلندقامت مرد یه چشمام جلو

 .پسرم شو بلند -
 .شناختمشنمی ولی داشتم؛ مرد این به حسی. دربرگرفت رو وجودم کل ناپذیروصف حسی

 .بدی انجامش تونیمی آدرین، شو بلند -
 .بود چشم یه هیوالی اون چنگال در که کردم نگاه دایانا به شدم؛ بلند جام از و کشیدم دردناکی آه
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 کاری یه باش زود. کنهمی بیشتر رو فشارش داره هرلحظه. بیارم دووم تونمنمی آدرین، کن کمکم -
 .کن

 نگاهی رو دوروبرم و شدم بلند جام از. بیارم دست به رو هوشیاریم تا دادم تکون طرفینبه رو سرم کمی
 .انداختم

 .میدم نجاتت االن بیار دووم کمی -
 .بده انجامش زود فقط کنیمی کاری هر -

 .غریدمی دایانا به رو شهمه چشمیه هیوالی
 و گذاشتم کمان روی تیر. برداشتمشون و دویدم داشت؛ فاصله من از کمی افتاد کمانی و تیر به چشمم
 .گرفت قرار من توجه مورد چشمش که بودم بدنش از نرم جای دنبال گرفتم، هدف

 با نبود، من به حواسش که هیوال. کردم رهاش بالفاصله و گرفتم هدف رو چشمش و زدم پوزخندی
 و گذاشت چشمش روی رو دستش کرد؛ پرت رو دایانا و کرد ایکرکننده غرش چشمش به تیر برخورد

 زمین روی سایکالپس برگرفت،در رو جاهمه سکوت ناگهان که کردمی تریبلند هایغرش لحظه هر
 .شد ناپدید و گرفتدربر رو دورش سیاهی دود و افتاد

 افتاد جونم به که ترسی با و دادم قرار صورتش روی رو دستم زدم، زانو کنارش و دویدم دایانا سمتبه
 :گفتم بود
 !لطفا پاشو عزیزم خوبه؟ حالت دایانا...دایانا -

 که کنم باور تونستمنمی بودم، کرده وحشت. خوردمی تکونی نه زدمی حرفی نه ولی دادم؛ تکونش
 .باشه شده چیزیش دایانا

 !پاشو لطفاً دایانا -
 آرومی صدای با و گذاشتم پیشونیش روی رو پیشونیم. بودم شده شوکه من و نشنیدم جوابی هیچ
 :گفتم

 .باش زنده من خاطر به -
 .رسید گوشم به ضعیفی صدای ناگهان

 .آدرین...آد -
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. کردمی باز آروم رو چشماش که کردم نگاه دایانا به شده گشاد چشمای با و کردم بلند رو سرم
 .بزنه حرفی خواست و دراومد لرزه به هاشب*ل
 .اینجام من دایانا جانم -

 .زدم لبخندی و کشیدم موهاش روی به دستی
 مُرد؟ موجود اون...او -
 .مُرد آره آره، -

 براش اتفاقی که کردم شکر بار هزار رو خدا ـوسیدم،*بـ رو پیشونیش و کردم نزدیک رو صورتم
 .نیوفتاده

 کنه؟نمی درد که جاییت -
 :گفت و زد جونیکم لبخند

 .نباش نگرانم میشه خوب که دارم درد کم یه فقط جاودانم، که رفته یادت کنم فکر -
 .گذاشتم اشگونه رو کوچیکی س*و*ب تردید کمی با و کردم ـوازش*نـ رو نرمش هایگونه

 .باش خوب تو فقط باشه -
 .داشت ب*ل رو شیرینی لبخند و بود انداخته گل تپلش، کمی هایلپ و بود بسته چشماش

 ولی بشه؛ عصبی کارم خاطربه و باشه شده شوکه شاید گذاشتم، تنها کمی رو دایانا و شدم بلند جام از
 بود؟ چی شخنده
 اتفاقی ولی کردم؛ ارزیابی رو ماری. رفتم استیو و ماری شدهبیهوش جسم سمتبه و کشیدم پوفی
 .شده بیهوش ترس از احتماالً بود، نیفتاده براش

 .شو بلند ماری هی -
 و گذاشتم دهنش روی رو انگشتم. کشید بلندی جیغ دید رو من که وقتی و خورد تکون چشماش

 :گفتم
 .باش آروم هیس -
 کو؟ هیوال...هی اون...او -
 .کشتمش -
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 :گفت دراومده حدقه از چشمای با و ایستاد حرکت از ایلحظه
 .مردگانیم دنیای االن که کردم فکر میگی؟ راست -

 :گفتم خنده با و خندیدم
 .نه -
 .هادس هایروح کلکسیون تو نمیرم دیگه شکرت، خدایان -
 .استیو پیش میرم من مرتبه، چیهمه نباش نگران. عجب -
 نمیشه دلیل ولی ندارم؛ بهش خوبی حس که این با رفتم، استیو سمتبه خورده گره هم به اخمای با

 .بمیره بذارم که
 .دادم تکون رو هاششونه و نشستم کنارش

 .شو بیدار پسر هی -
 .زدم نیشخندی رسید ذهنم به که فکری با نشد، بیدار زدم صداش هرچه

 دقیقه چند. گذاشت صورتش روی رو دستش و نشست سیخ که زدم استیو به چک یه قدرتم تمام با
 :گفت تعجب با و کرد نگاه رو من گنگ

 !زدی؟ چرا -
 .برد بین از رو جنگل سکوت مخنده صدای بود، مظلومانه لحنش جوری

 خندی؟می چرا -
 :گفتم ترجدی لحن با و دادم قورت رو مخنده

 .رفتن کجا نیست معلوم ها،اسب دنبال برو شو بلند -
 .افتاد راه به جنگل داخل سمتبه پاسخی بدون و داد تکون سری
*** 

 چطور بود، امروز اتفاق درگیر فکرم. کردم نگاه زدمی زبانه که آتش به من و بودیم نشسته آتش دور
 کنه؟می من درباره فکری چی خودش پیش دایانا االن بگیرم؟ رو احساساتم جلوی که نتونستم

 دایانا به. شاکیه من دست از دایانا قطعاً. اومدمی پیش اتفاق اون نباید پشیمونم، واقعا کردم که کاری از
 .بودش فکر تو هم اون انگار بود؛ پایین سرش که کردم نگاه
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 هستن؟ جنگل توی موجوداتی بازم شما نظر به -
 .لرزیدمی ترس از بلکه سرما، از نه لرزید؛می که کردم نگاه ماری به و دراومدم دایانا فکر از

 :گفتم لبخند با نترسه، دیگه اینکه برای
 .باشه کنمنمی فکر نه -
 .خوبهخوبه -

 .کردمی نگاه دوروبرش به مدام و ترسیدمی هم باز ولی شد؛ کم بدنش لرزش
 خودتی؟ توی چرا دایانا هی -

 ششونه روی رو دستش و نشست کنارش رفت نشنید، دایانا از جوابی وقتی و گفت رو این استیو
 .گذاشت

 کجایی؟ دایانا هی -
 .زد ــمرنگی*کـ لبخند و کرد استیو به نگاهی اومد، خودش به و خورد تکون کمی دایانا

 .بود درگیر فکرم هیچی، -
 .میشه دایانا نزدیک و کنهمی سوءاستفاده هی پسره این بود، هم تو اخمام

 فکری؟ چه -
 از شدنمی. نبودم هراسون ازش برداشتنچشم از و شدم چشمتوچشم باهاش انداخت، بهم نگاهی دایانا

 .آوردمی در لرزه به رو قلبم که بود نگاهش عمق تو چیزی یه ولی داره؛ حسی چه فهمید چشماش
 .نیست مهمی چیز -
 .نره پیش جوریاین وضع این امیدوارم. انداختم پایین رو سرم منم و برداشت چشم من از
 کرده جاییجابه تمرین که شد خوابم درگیر فکرم دادم، تکیه و رفتم درختی طرفبه و شدم بلند جام از

 .بودم
 بلند سنگ خوشبختانه و گذاشتم آزاد رو ذهنم و شدم خیره سنگ به افتاد؛ کوچیک سنگ یه به چشمم

 .بدم حرکتش بخوام که هرجا تونستممی چشمم و ذهن فرمان با. شد
 با که دیدم رو دایانا شیرین لبخند و شدم متمایل چپم سمتبه کردم، رها رو سنگ و زدم لبخندی

 .شدمی صحبت مشغول بعد و انداختمی من به گذرایی نگاه گاهی از هر. کردمی صحبت ماری
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 .برد خوابم خستگی از و شد بسته چشمام بودم، بهش خیره که طورهمین
*** 

 .آدرین کن سعی دوباره -
 :نالیدم

 .نمیشه ولی بیارم؛ وجود به چیزی یه کنممی رو تالشم همه دارم -
 .بیاموزی که مونهنمی جادویی دیگه بدی انجام رو این اگه گرفتی، یاد زیادی جادوهای االن تا تو -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
 .میدم انجامش باشه -
 .بده انجامش پسر، دارم امید بهت -

 ذهن ها،قدرت بقیه مثل هم این کردم، فکر بیارم وجودش به خواممی که چیزی به و بستم رو چشمام
 چیزی از ترسخت یکی این اما بدم؛ انجامش تونستممی کردم، تمرین قدری به من که خواستمی آزاد
 .کردممی فکر که بود
 .بیاره وجود به رو اون ذهنم دادم اجازه و آزاد رو ذهنم کردم، فکر شمشیر یه به
 !تونستی تو عالیه -

 .شد پیداش کجا از دونمنمی که شدم خیره چوب تیکه یه و کردم باز رو چشمام بالفاصله
 چیه؟ دیگه این بیاد، وجود تا کردم فکر آهنی شمشیر یه به که من -

 :گفت و کرد ـوازش*نـ کمی رو سفیدش و بلند هایریش پیرمرد
 .امیدواریه جای بدی، انجامش تونستی روز چند طی -
 ...اما -
 .بری باید هم حاال بیاری، وجود به بخوای که چیزی اون تونیمی بدی انجام بیشتری تمرین -

 .ندیدم خوب روز یه گذشته زندگیم تو رو پاش که روزی از انداختم، بهش چپکی نگاه
 :کردم زمزمه ب*ل زیر
 .خرفت پیرمرد -
 .گفتی چی شنیدم -
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 :گفتم و زدم نیشخندی
 .بشنوی تا گفتم منم -

 .دیدم درخت روی رو خودم و شدم بیدار خواب از من و نزد حرفی
*** 
 بک فلش -راوی
 نسبتا درختی یه به و گذاشتن سر پشت رو سخت هایموانع که روز چند از پس دوستاش و آدرین
 قدری به درخت اون شکوه و زیبایی. شدن مواجه گرده،برمی قبلسالهزاران به اون قدمت که بلندی

 .نشدن نیرومند و سفید شیرهای توسط شدنشونمحاصره متوجه بقیه و آدرین که بود
 محافظت جنگل روح از سفید شیرهای و بود زیبا و آراسته جنگل روح زندگی محل که راستیبه

 شیرهای سردسته وقتی ولی نداشت؛ کمک به نیازی که بود قوی قدری به جنگل روح ولی کردن؛می
 روح تا بردند مکانی به رو هااون و شدن بیهوش خورد سرشون به که ایضربه با کشید، نعره سفید،
 .بگیره اومدنشون برای تصمیم جنگل

 و نرم تخت در رو خودشون و شدن بیدار خواب از ماری و استیو دایانا، آدرین، ساعتپنج حدود از بعد
 .دیدن درختی اتاقی در حریری

 بود، اومده پیش که اتفاق برای جوابی دنبال آنها ولی داشتن؛ سر در بدی درد شدن، که هوشیارتر
 اتاق از نفر چهار هر گذاشت که کمی. کنن پیدا اتفاق این برای دلیل که این از ماندن ناکام ولی بودن؛
 .بودن زیبا و بزرگ درخت همون روبروی شدن، خارج وقتی و اومدن بیرون
 سمتبه وقتی و زد صدا رو نفر چهار اون ای،دخترانه و لطیف صدای شدن، نزدیک درخت به که وقتی
 .بود زده خشکشون شوک از برگشتن، صدا
 رو کسی. مونده هاشوندل در آرزویی و موندن ناکام اون دیدن از خیلیا که دیدن رو کسی نفر چهار هر

 زیبایی از تیکه یه دادننشون در سعی خداوند که انگار درخشید،می زیبایی از و نداشت همتا که دیدن
 به که داشت درخشان پوستی و سفید هایبال با ایفرشته که موجودی داشت؛ موجود اون در خود

 .شناختنمی رو اون جنگل روح عنوان
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 گفتن برای حرفی و بود اومده بند زبونشون جنگل، روح یا فرشته زیبایی و شگفتی از نفر چهار هر
 .نداشتن

 رو اومدنشون دلیل و کردن گفتگو جنگل روح با کردن، نگاه رو جنگل روح سیردل یه اینکه از بعد
 .بود قبل از نفر چهار هر اومدن منتظر بود، دانا که جنگل روح اما گفتن؛

 موافقت با که بود بعدی ماجراجویی به کردنحرکت خواستار آدرین رسید، اتمام به گفتگو که این از بعد
 .شد خوشحال اونا دیدن از جنگل روح و افتادند راه به استیو و ماری
 به شکی اتفاق این که دید خودش از ترقوی حتی قوی نهایتبی قدرتی یکی، وجود در جنگل روح ولی
 خاطرنشون رو اون این و نداشت دل در تاریکی نیروی چون نداد؛ نشون واکنشی اما ؛انداخت او دل
 .نیست خطرناک که کرد
 راه به ایدیگه ایافسانه موجود دیدن به که گرفتن تصمیم اونا علف، و آببی دشت چند طی از پس

 دیدن به قادر خدایان تنها خیلیا گفته به و شناسنمی عادل و نیرومند بیشتر رو اون که موجودی بیفتند،
 .هستند موجود اون
 جوش و حرص قبل روزای از بیشتر آدرین و شدمی بیشتر دایانا و استیو صمیمیت روزها این در

 سوءاستفاده اون از آدرین کردمی فکر چون بود؛ دور آدرین خیره هاینگاه از همیشه دایانا. خوردمی
 .بود استیو فقط داد، جای دایانا ذهن تو رو فکر این که کسی تنها که کنهمی
 کنه؟می رو کار این چرا استیو راستی به

 اما بکنه؛ داره دوست هرکاری غافل دایانای تا کرد نشینیعقب و کنه کاری تونستنمی آدرین دیگه
 .هاستآن روی پیش بدی اتفاق چه دونستننمی نفر دو این

*** 
 آدرین
 رو رسیدم، درخت پایین به وقتی. نیفتم بلند ارتفاع این از تا کردم احتیاط و اومدم پایین درخت از آروم

 :زدم داد هابچه به
 !نیفتین باشین مواظب -

 .رسیدن درخت پایین به دقایقی از بعد و رسید گوشم به هابچه باشه صدای
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 .بودیم جواب یه دنبال و بودیم زده زل همدیگه چشمای تو
 کردیم؟می کارچی باال اون بگه یکی -

 :گفت چونه به دست استیو
 .بودیم درخت باالی ولی بودیم؛ خوابیده زمین ما دارم، رو سؤال همین منم -

 :گفت باشه، رسیده ذهنش به فکری که دایانا
 کیه؟ نظرتون به گذاشتن، درخت باالی بردن و کردن طلسم رو ما خوابیدنمون بعد احتماال -

 :گفت ایبامزه اخم با ماری
 .دوروبره همین هست، که هرکی -

 بارهیه که کردیم نگاه دوروبرمون به هراسون ما رسید؛ گوش به شیطانی زن یه قهقهه صدای ناگهان
 .شد خاموش صداها

 کیه؟ دیگه این -
 :دادم قورت رو دهنم آب و درآوردم غالف از رو شمشیرم

 .باشه جمع حواستون و باشین نزدیک هم به. دونمنمی -
 .بودیم صدا مالک از اینشونه دنبال ما و رسید سر دوباره قهقهه صدای

 کار نچ، نچ نچ برین؟ وخالیخشک خوایینمی و اومدین ساکنم من که جنگلی توی چهارنفر شما -
 .نیست درستی
 :گفتم و زدم داد کردیم؛می نگاه همدیگه هایچشم به چهارنفر ما و داد سر قهقهه دوباره

 خوای؟می ما جون از چی -
 :گفت باشه طرف بچه با که جوری و کرد نازک رو صداش

 سختیه؟ چیز کنم، بازی کوچولو یه خواممی فقط -
 :غریدم

 لعنتی؟ بودی گذاشته باال اون رو ما تو -
 .عزیزم آره -
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 گرمی چیز بارهیه. بود صفر بودنشزنده احتمال دیدمشمی اگه و بود گرفته رو وجودم کل عصبانیت
 .بود شده خیره بهم نگران چهره با که دیدم رو دایانا و کردم خم رو سرم فشرد، رو دستم

 .باش آروم آدرین -
 و کردم فراموش رو زمان و زمین که جوری کردم؛ فراموش رو چیهمه و شد باز اخمام و شد گرم دلم
 .شد دایانا معصوم لحن با مظلوم چهره درگیر ذهنم و فکر فقط

 .باشه -
 :گفتم و انداختم نگاهی دورم به. زد نرمی لبخند دایانا و کشیدم عمیقی نفس

 میشه؟ چی ندیم انجام گفتی که رو کاری اگه وقتاون -
 .میشید تیکهتیکه یا کنیدمی بازی یا ندارید؛ بیشتر راه دو -
 .بدی نشون رو خودت که ترسیمی حتی تو جوری؟چه وقتاون هه -
 :گفت و زد ایقهقهه باز
 .بترسین مقیافه دیدن با که ترسممی این از -
 .ریختبی ترکیب بد بزنه، مفت حرف بلده فقط دختره این -
 .نخندم ماری حرف به تا گرفتم گاز رو پایین ب**ل بودم، حوصلهبی و عصبی که موقعیت این تو
 .گفتی چی شنیدم کوتوله الف هه -

 :گفت و کشید درهم رو ابروهاش ماری
 .بشنوی تا گفتم منم -
 .تحسینه قابل شجاعتت خوبه درازه، که زبونتم -
 !بدی نظری تو نکرده الزم -
 .بریمی سر رو حوصلم داری. پوف -
 .جهنم به -
 طاقت دیگه ولی بخندن؛ تونستننمی و بودن شده قرمز خنده از که کردم نگاه استیو و دایانا چهره تو

 .اومد استیو و دایانا هایخنده صدای بالفاصله خندیدم، بلندی صدای با و نیاوردم
 خندین؟می چی به -
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 .هاشونهخنده آخرین این بخندن، بذار -
 ترسو؟ زدی حرف باز تو -

 .اومد جیغ صدای ناگهان
 .طرفین کی با دونیننمی انگار ها،نادون کنین بس -
 ما برای قراره اتفاقی چه که شدم شوکه من و گرفت رو ما دور غلیظی و سیاه دود حرفش، شدنتمام با

 بیفته؟
 شدمی تار دیدم جلوی داشت کمکم کردن،می سرفه من از بدتر هابچه و کردممی درپیپی هایسرفه

 نفس تونستم و بود شدن کم حال در هرلحظه سیاه دود کردم احساس که ترسخت کشیدنمنفس راه و
 .بکشم
*** 

. کردم نگاه تعجب با داشت سر بر بلند هایکرم شکل به موهایی و بود آبی تا سر که زنی به تعجب با
 .کشیدم توهم رو مچهره دیدنش با کل در که داشت دراز هایناخن و قدبلند
 .اومد ماری و استیو دایانا، همزمان داد که بودم روبروم موجود به خیره

 کالیوار؟ -
 :گفتم آورشونتعجب قیافه به رو و برگشتم

 شناسینش؟می -
 .شدم خیره کالیوار همون یا روبروم موجود به و دادم تکون سری

 من به نیشخندی و کردم اخمی گرفتم، طرفش رو شمشیرم من که اومد ما سمتبه آروم هایقدمی با
 .بود معلوم تیزش هایدندون برق جاهمین از که زد
 !مرده یا میره زنده یا بگیره قرار من راه سر که موجودی کالیورام، درسته -
 :غریدم بهش رو
 .کنممی قطع رو سرت شمشیرم همین با وگرنه بردار، ما سر از دست -

 .کرد نگاه ما به تمسخر با و زد ایقهقهه
 بچه؟ هستم ساکورا مثل من کردی فکر -
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 شد؛می ترداغ لحظهبهلحظه شد، داغ دستم تو شمشیر و زد پوزخندی. کردم نگاهش تعجب با ایثانیه
 .کردم نگاه بود شده قرمز کمی که دستم به و انداختم زمین رو شمشیر

 !ایدبچه که گفتم -
 :زدم داد و گرفتم باال رو سرم

 خوای؟می چی -
 با تونهمی نفریه اون. کنید انتخاب رو نفریه ولی همین؛ کنیم بازی کمیه فقط کنم؟ تکرار چندبار اوه -

 .بده نجاتتون من بردن
 میگی؟ راست که بشم مطمئن کجا از -

 .زد لبخندی و افتاد ما تکتک به نگاهش
 !نمیگم دروغ وقتهیچ من -

 :گفت غلیظی اخم با چون نیومد؛ خوشش کارم این از انگار. کردم نگاه رو سرتاپاش و زدم پوزخندی
 .میشم کشته بگم دروغ اگه بندیم،می پیمان -

 .کردم اخم رسید ذهنم به که فکری با که زدم رضایتی لبخند
 چی؟ قرارت و قول زیر بزنی و کردیم پیمان اگه -
 :کرد زمزمه انداخت، پایین رو سرش و داد باال رو ابروش یه
 .مخیه رو موجود عجب -

 .آورد باال رو سرش و زدم پوزخندی
 االنشم همین بخوام اگه دونیدمی خوب. میشم عصبی دارم کمکم بردی، سر رو محوصله دیگه -

 .بیاد یکی پس بکشمتون؛ تونممی
 کنم اعتماد خواستممی طرفی از میره، مخم رو داره بد لعنتی موجود این! کنم کارچی باید دونستمنمی

 حرکت یه با تونستممی من حال هر به درستیه؟ کار واقعا اما بدم؛ انجام رو مزخرفش بازی این و
 :ذهنم تو اومد پیرمرد حرف ولی کنم؛ نابودش

 .نکن استفاده هم بمیری اگه حتی آدرین، نکن استفاده قدرتت از وقتهیچ -»
 چی؟ برای چرا، -
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 .بمیری خوادنمی دلت اگه کن گوش حرفم به تو -
 «.سپردم ذهنم تو رو حرفش و دادم تکون سری
 اه. کنممی حمله قدرتم بدون کرد، اشتباهی کار اگه و کنم اعتماد بهش که شدم مجبور و کشیدم پوفی

 رو من دایانا صدای که گرفتم فاصله بقیه از کمی. کردمی اذیتم و سوختمی دستم هاگیرواگیر این تو
 .برگردوند عقب به
 .شناسممی رو موجود این من آدرین -

 .دادم تکون سری کالفه
 خب؟ -
 .کرد اعتماد بهش میشه ولی بدذاته؛ و گرحیله خیلی -
 مونه؟می حرفش سر دونیمی کجا از -

 :گفت و شد نزدیک بهم کمی
 .هاساحره آخرین جز به نشده برنده هاشبازی تو کسی -

 :گفتم و دادم باال رو ابروهام
 داری؟ بهشون شدیدی عالقه که بودی کرده تعریف که همونی -

 .گرفت خندم شبامزه حرکت از که کرد ودپایین باال بار چند رو سرش
 موقعیت؟ این تو خندیمی چی به -
 کنیم؟ کارچی حاال. کن فراموش هیچی -
 شده خیره کالیوار به اخم با و بودن نشسته درختی یه کنار که دید رو استیو و ماری و برگشت عقب به

 .کردمی نگاه ما به خبیثی لبخند با کالیوار و بودن
 .میدم انجام رو کار این من -
 :زدم داد و گرفتم چشم کالیوار از
 .بدم اجازه عمرا تو؟ چی -

 .شد تربامزه شچهره که کرد اخمی دایانا
 .کنم کمکتون خواممی من دفعه این کردی، کمک زیاد ما به تو آدرین -
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 .میرم خودم اندازم،نمی خطر به رو تو من. عمرا -
 .بدم شکستش میدم قول بهت. بدم انجامش من بذار آدرین؟ نیستی متوجه چرا -

 .نشه ما هایحرف متوجه کسی تا بقیه از دورتر کمی بردم و گرفتم رو دستش
 .بدم اجازه تونمنمی من دایانا ببین -

 :غرید من به رو و کرد اخمی
 جنگجو و نترس یه عنوان به رو تو تراگوس کل خوایمی دربیاری؟ بازی قهرمان خوایمی چیه -

 قوی و نترس االن افتادی،می پس داشتی ترس از اولی روز که تو خوای؟می رو این تو ها؟ بدونن؟
 .ندیدم تو از ترخودخواه شدی؟

 .دایانا میگم چی فهمینمی تو -
 .بدی نشون رو خودت خوایمی فقط میگم، چی دارم فهمممی خوب اتفاقاً چرا -
 وقتهیچ کردم، پیدا خودم به بدی حس. کردمی نگاه من به خشم با و بود نشسته بغض صداش تو

 !بشم مغرور و خودخواه کردمنمی فکر
 این تو رو خودم اونا جون خاطربه من نکردم، رو کارا این شدنقهرمان و مشهورشدن سر از من اما

 که خوامنمی و داره اهمیت برام که فهمیدنمی اون بود، سنگین برام دایانا حرف. انداختممی هامخمصه
 .بیاد پیش براش مشکلی

 .گرفتم رو دایانا صورت دستام با و کشیدم عمیقی نفس
 کنم؛می رو کارا این من. نه اما کنم؛می کارارو این شدنم مشهور خاطربه من که کنی فکر تو شاید -

 نیست معنی این به ولی بدم؛ دستت از ندارم دوست. دایانا تو مخصوصا هستین مهم برام شماها چون
 .نمیشه راضی دلم خب اما ندارم باور و اعتماد بهت که

 :گفت آرومی صدای با و زد لبخندی دایانا برداشتم، صورتش از رو دستم
 باشه؟ میدم انجامش من باش داشته ایمان بهم ولی مهمی؛ من برای هم تو -

 ...اما بدم؛ اجازه تونستمنمی اومد، م*با*ل به لبخندی دایانا حرف مقابل
 .نیفته اتفاقی خودت برای بده قول ولی باشه؛ -

 .ندیدم خوشحال حد این تا رو دایانا وقتهیچ. پرید پایین باال ذوق با و شد تروسیع لبخندش
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 و گرفت شدت تپشش قلبم داشت، خاصی گیرایی که افتاد ش*ا*ب*ل به چشمم خندیدمی وقتی
 ناگهان شد، خیره چشمام به و ایستاد حرکت از شد، احوالم و حال متوجه دایانا وقتی. کردمی تشویق
 .آورد خودمون به رو ما کالیوار صدای

 .کشید طول وقتهخیلی زدین؟ رو حرفاتون آهای -
 .رفتم ماری و استیو سمتبه و شدم دور ازش معذرت یه با و گرفتم فاصله دایانا از دستپاچه

 .بود من استرس نشونه این که بودم کرده بدی عرق و بود اومده دهنم تو قلبم
 دادم اجازه چرا که کردن سرزنش رو من عصبانیت از کردم، تعریف ماری و استیو برای رو ماجرا وقتی
 .بده انجام رو بازی اون

 شدی؟ دستپاچه که بینممی کوچولو خانم خب -
 .انداختم پایین رو سرم سریع که افتاد من به نگاهش دایانا

 .بده انجام خوایمی کاری هر ندارم، رو مزخرفات این حوصله -
 هست؟ ایعجله چه حاال اوه -

 .دادم گوش دونفر این مکالمه به و گرفتم باال رو سرم
 !کنممی داغونت جاهمین زنممی کالیوار ببین -

 :گفت مرموز و زد ایقهقهه کالیوار. زدم دایانا شجاعت همه این به لبخندی
 .بکنم حسابی درست بازی یه تونممی هاسال از پس -

 :داد ادامه و زد ایقهقهه دوباره
 که آزادین بدی شکست رو من اگه و میشی کشته تو و دوستات ببازی اگه دونیمی که طورهمون -

 .برین
 :گفت کالفه دایانا

 خب؟ -
 .داره مختلف مرحله دو بازی این که گفتممی داشتم خب. باش شاد یکم دختر -

 :داد ادامه و زد پوزخندی
 .ذهن اشتباه اول مرحله -
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 بسته دایانا چشمای باالفاصله که گرفت رو دایانا هایشقیقه دستاش با و شد نزدیک دایانا به کالیوار
 .شد
 .بشینم کرد مجبور و گرفت رو دستم استیو بشم، بلند خواستم تا
 ایجاد ذهنش تو کالیوار که چیزی پس از اگه و میده بازی به رو دایانا ذهن اون نکن، ایاحمقانه کار -

 .بازهمی برنیاد، کرده
 .شدمی ترسفید لحظه هر پوستش که زدم زل دایانا به و نگفتم هیچی

 .آدرین -
 :گفتم کنم نگاه که این بدون

 ماری؟ بله -
 .دارم رو دروغ و راست فهمیدن قدرتِ یه من -
 خب؟ -
 .باش مطمئن راسته، حرفاش کالیوار -
 .بودم نگران من ولی شد؛ راحت خیالم کمی اینکه با
 .باشه گفتی که طورهمین امیدوارم -

**** 
 دایانا

 استرس بگم اگه. گذاشت هامشقیقه روی و آورد جلو رو دستاش که کردممی نگاه کالیوار به نفرت با
 باالفاصله و زد نیشخندی. دارم استرس فهمید کالیوار. مردممی استرس از داشتم و گفتم دروغ نداشتم
 .شد بسته چشمام و شد سرایز وجودم کل تو سردی نیروی

 .شو بلند عزیزم، شو بلند دایانا -
 صمیمیت و نزدیکی حس که بود نشیندل قدری به رسید؛می گوشم به ایگونهـوازش*نـ صدای
 .داشتم
 دستبه رو هوشم کمکم دیدم، چمن روی ـرهنه*بـ پای جفتدو و کردم باز رو چشمام از یکی الی

 .دیدم رو پا این صاحب سرتاپای از و آوردم
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 و فقط زندگیم لحظه هر تو و داشتم رو دیدنش آرزوی ساله چندین که دیدم رو کسی ناباوری کمال در
 دیدم رو مادرم نشیندل و زیبا صورت و شدم بلند جام از آروم. خواستممی رو اون با دوباره دیدار فقط
 .کردمی نگاه من به لبخندزنان و سبزش چشمای با که

 پیدا رو خودشون راه دائماً مادرم نداشتن خاطربه روز هر که اشکی چکید، چشمم از اشکی قطره
 .کردنمی

 :گفتم لرزون صدای با
 !مامان -

 .بود شده هافرشته مثل براق، و سفید لباس اون تو و شد تروسیع لبخندش
 قشنگم؟ دخترک جانم -
 .مامانم شده تنگ برات دلم -

 :گفت لبخند با و کرد باز رو دستاش که گرفت شدت مگریه
 .دخترکم شده تنگ برات منم دل -
 و کردم استشمام رو تنش عطر فشردم، خودم به و انداختم ـغلش*بـ رو خودم و دویدم سمتشبه

 .کردم نوازش رو مادرم ایقهوه موهای
 .خواستمی رو مادرم گرم ـوش*آغـ فقط و بود غوغا دلم. کرد نگاهم مهربانی با و شدم جدا ازش

 .شدی بالغی دختر و شدی بزرگ شدی، زیبا خیلی -
 .مامان ببینمت خواستمی دلم خیلی هستی، اون از زیباتر اما داشتم رو تصویرت فقط اینکه با -

 :گفت و کرد ـوازش*نـ رو موهام
 .کردممی محافظت ازت همیشه. قلبت تو دخترم، بودم کنارت همیشه من -
 .ذارمنمی تنهات دیگه -
 .رفت عقبعقب و گرفت فاصله من از
 مامان؟ میری کجا -

 :گفت و کرد دراز رفتمی عقب که طورهمین رو دستش
 .بیا دنبالم پس بمونی؟ باهام خواینمی مگه -
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 .رفت ترعقب اون و رفتم سمتشبه تردیدی هیچ بدون
 .بیام وایسا مامان -

 .زد برام قبل از ترشیرین لبخند و ایستاد پرتگاه یه ب*ل مادرم
 .مونیمی من کنار در عمر آخر تا دیگه تو دخترم، بیا -
 :گفتم ترس با و ایستادم مادرم قدمییه در
 .خطرناکه اونجا ور،این بیا مامان -
 .کن اعتماد بهم بریم، بیا دخترم نه -
 .میریممی پرتگاهه، اونجا مامان -
 داری؟ اعتماد بهم -

 :گفتم و دادم تکون سری
 .دارم اعتماد بهت -
 .زیبام دختر بیا پس -
 .شد اکو ذهنم توی چیزی کردم، حرکت که سمتشبه
 «.نیست واقعی اون. دایانا نخور، رو ذهنت گول»

 «.ذهن اشتباه اول، یمرحله»: اومد یادم چیزی بالفاصله که دادم تکون طرفینبه رو سرم
 :زدم داد. دروغه شهمه این نشد؛ باورم. رفتم عقبعقب زدهوحشت

 !نیستی مادرم تو نیستی، واقعی تو -
 :گفت و رفت هم توی بود، مادرم شبیه که کسی صورت

 شد؟ چی دفعه یه ببینی، رو من خواستیمی تو. مادرتم من -
 .نفهمیدم زودتر چرا! لعنتی اَه. هست کالیوار کلک و دروغ شهمه هاحرف این دونممی
 .کنی گمراه رو من خوایمی که رویایی یه فقط تو. کن بس -

 :گفت و زد لبخندی
 کنی؟نمی باور چرا هستم، مادرت من. قشنگم دختر دایانا، -
 .رفتم ترعقب من که اومد سمتمبه



 

 

180 

 

  سپید اژدهای نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ج.مهدی

 ...وگرنه بیای من با باید تو -
 :زدم داد
 چی؟ وگرنه -

 .کرد نگاهم ایدوستانه چندان نه یقیافه با و رفت باال لبش یگوشه
 !کشمتمی -
 و زد موهام به چنگی پرید؛ من روی دربیارم، غالف از رو شمشیرم خواستم تا و برداشت خیز سمتمبه

 .گرفت رو گردنم
 !تو به لعنت -

 .کرد بیشتر رو دستاش فشار
 .بمونی زنده نباید اما نخوردی؛ رو من یحیله گول و زرنگی خیلی. خوبه -

 تا کشیدم اطراف به رو دستم. شد ترسخت برام کشیدننفس و شد تار دیدم من و داد سر ایقهقهه
 من روی از. کوبیدم سرش توی محکم و برداشتم اومد؛ دستم سفت چیز یه دفعه یک. کنم پیدا چیزی

 مادرم جای رو خودش که زنی و کشیدممی کشداری هاینفس. بکشم راحتی نفس تونستم و رفت کنار
 :کردم زمزمه و زدم لبخندی. دیدممی خون در غرق رو بود گذاشته

 .شد تموم! کالیوار ،هه -
 مقابلم که کسی اولین کردم؛ باز رو چشمام سریع و شد تار و تیره دوروبرم فضای ثانیه از کسری در

 .انداخت دلم به عجیبی آرامش دیدم،
 دایانا؟ خوبی -

 تکون سری و زدم زل چشماش به. نیفتم تا بود گرفته رو من مهربونی با که زدم آدرین به لبخندی
 .دادم

 .دادم شکستش باالخره. خوبم آره،-آ -
 !دایانا -
 .کردم برانداز رو خشمش از قرمزشده یچهره و کردم ریزی یخنده. کردم نگاه رو پایین ماری، جیغِ با
 کنی؟می جیغجیغ چرا ماری؟ شده چی -
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 شد؟ دیر قدراین چرا. ببینم نخند -
 گذشت؟ ساعت چند مگه -
 .ساعت شش -

 که نشد هم ساعتنیم من. کردم تعجب کردم؛ نگاه استیو به و کردم مایل چپ سمتبه رو سرم
 .دادم شکستش

 .داره دلیلی حتماً ولی دونم؛نمی -
*** 

 .برین ذارممی و ندارم باهاتون کاری دیگه کنی، رد رو مرحله این اگه دایانا، خب -
 :داد ادامه و زد زل بهم تمام خباثتِ با و زد آمیزیشیطنت لبخند

 که؟ دونیمی میرید،می تونهمه نتونستی، اگه -
 :گفتم پوزخند با و دادم تکون رو سرم

 ترسی؟می هستی؟ چی منتظر -
 داری؟ رو رفتن یعجله قدراین دختر؟ داری عجله -

 .بودم شده خیره بهش اخم با و نداده بهش محلی
 .کنی پیدا رو واقعیم خود باید مرحله این توی. نکن نگاهم طوریاون خب، خیله -
 به شمشیر کدوم هر و شدن جمع دورم کالیوار شکل به نفر صد از بیشتر یا صد نکشید، ایثانیه به

 .زدن زل بهم دست
 .کنم پیدات تونمنمی که معلومه ایه؟بازی مسخره چه دیگه این -
 نه؟ کنی،می قبول رو شکست داری پس -

 هر چشمای توی. شدم خیره بودن، همسفرم و همراه سفر این توی که دوستانم چشمای به و برگشتم
 ازشون. کردمی فراهم بدذات کالیوار شکست برای رو شرایط این و کردمی بیداد التماس کدومشون

 :گفتم همه به رو و گرفتم چشم
 !بدی شکستم ذارمنمی بره، گردنم -
 .تونینمی مرحله این از بگذری، هرچی از ولی میاد؛ خوشم اخالقت این از خوبه، -
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 چه ولی خردکنیه؛اعصاب موجود که گفتنمی شدرباره همیشه. داد سر دوباره رو شیطانیش یقهقهه
 کالیوار هایتله گرفتار که افرادی اون برای دلم همیشه که منی کرد،می رو فکرش کی کرد؟ میشه

 افراد بعد و بخورم شکست شاید که بشم افرادی از دسته اون جزو خودمم حاال سوخت؛می شدن،می
 .کنه سوزیدل ساتین سرزمین پرنسس برای کسی ذارمنمی نه،. کنن سوزیدل برام دیگه

 .کنی پیدا رو من باید ترسریع هرچه و کمه زمان ولی -
 چطوری؟ -
 .این با -

 .برداشتمشون زمین روی از و شدم خم. شد ظاهر جلوم تیر تاسه با کمان یه ناگهان
 .کم زمانِ با کنی؛ استفاده تونیمی تیر تاسه -

 خود بفهمم، شواسطه به که هرچی یا سرنخ یه دنبال. کشیدم و گذاشتم کمان روی رو تیر اولین
 و کردنمی نگاهم تمسخر با دادن؛می انجام مشترک کار یه هااون یهمه. گشتم کدومه، کالیوار واقعی

 .کردم رها رو تیر و بستم رو چشمام. زدنمی پوزخند
 .کن دقت بیشتر نچ،نچنچ -

. ریختممی زیادی عرق و بود شده قبل از ترسوزناک آفتاب. برداشتم ایدیگه تیر و کردم باز رو چشمام
 مانع بود، ساخته کالیوار که ایهاله چون بشنوم؛ تونستمنمی رو هابچه صدای. چرخیدممی خودم دوروبر

 .میشد صدا شنیدن از
 .کنی پیدا رو مهم ینکته باید خودت. دایانا کنن، کمکت تونننمی هااون -

 نگاه کالیوار چشمای تکتک به. کردمی غلبه بهم بیشتر هرلحظه شکست حس و اومد در لرزه به تنم
 .شد رد ازش که کردم پرتاب تیر بود، جلوتر که کالیواری سمتبه آخر در و کردم

 .شانس این به لعنت -
 اگه و کردممی بازی جونم سر داشتم که کنم تحمل تونستمنمی. بود مخم روی بدجور کالیوار یقهقهه

 .بود خطر در دوستام هم خودم جون هم باختم،می
 .داره بهتری پایان البته و شده جالبی بازی -
 .پلید شیطان ببری، تو ذارمنمی -
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 .منم بازی این یبرنده که میده نشون طوراین -
 نشینیدل حس شد باعث و کرد برخورد صورتم به کوتاهی نسیم. بستم رو چشمام و ندادم رو جوابش

 باز رو چشمام نفس به اعتماد با و زدم لبخندی. شد زده ذهنم توی ایجرقه ناگهان که کنه غلبه بهم
 .کردم

 میشه؟ تموم بازی کنم، پیدات اگه -
 .شد پخش فضا توی پوزخندش صدای

 .آره کنی، پیدا رو من بتونی اگه -
 کالیوار سانتیِ چند در اما کردم؛ رها و گرفتم نشونه رو تیر نظرم مور شخص سمتبه و نکردم صبر

 کالیوار و افتاد زمین روی تیر. موند واقعی کالیوار خود فقط و شدن ناپدید همه بارهیک .ایستاد اصلی
 .کرد نگاهم متعجب

 !ممکنه؟ چطور -
 :گفتم و زدم پوزخندی

 درسته؟ داشتی، سایه تو و داره سایه ایزنده هرچیز -
 .کرد زدندست به شروع کالیوار که گذشت ایثانیه

 ...همین برای و بردم ـذت*لـ بازی این از که بگم باید. اومد خوشم بود، خوب -
 .کردم نگاهش سؤالی

 .برین ذارممی همین برای و -
*** 
 آدرین

 .تمومه کارمون دیگه کردممی فکر. دایانا آفرین -
 .دادم شکستش که دیدی ولی کردم؛می رو فکر همین منم ماری، آره -
 .بود کرده شاد رو من دایانا شیرین لبخند کردم، نگاه ماری و دایانا بین بحث به لبخند با
 !پسر هی -

 :داد ادامه و کرد پاره رو افکارم یرشته استیو
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 .داری بهش هاییحس معلومه چشمات از -
 :گفتم و برگشتم استیو طرفبه و ایستادم

 کی؟ به -
 :داد ادامه و زد پوزخندی

 .زدی زل بهش جوریچه که بینممی. دایانا به -
 .رفتمی راه داشت من مخ روی استیو و اومد سراغم باز خشم

 .استیو نداره، ربطی تو به -
 .ترهصمیمی من با اون -

 :غریدم و گرفتم رو شیقه رفتم؛ استیو سمتبه و کردم ول رو اسبم افسار
 فهمیدی؟ بچرخی، دوروبرش خوامنمی هستین، که هستین صمیمی -
 شده؟ چی آدرین، -

 .ندادم محل شدرپیپی پوزخندهای به و کردم ول رو استیو ییقه
 :گفتم و شدم اسبم سوار

 .نیست چیزی -
 .شدم دور سرعت به بعد

*** 
 ازش باید* شیردال دیدن برای دایانا یگفته به که ایدریاچه بودیم؛ ایستاده دریاچه یه روبروی
 .بگذریم

 .بیایین کشتی توی باشین زود خب، -
 ابروهام. نشست دایانا کنار و رفت من از ترزود استیو. رفتیم می باید که بودیم استیو و من نفر آخرین

 .گرفت من از رو روش و زد صداییبی نیشخند دید، رو حالم استیو وقتی و کشیدم هم توی رو
 کشتی؟ توی بیای تا کنن پهن قرمز فرش برات خوایمی آدرین، -
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 کشتی از ایگوشه. شدم کشتی داخل و رفتم باال چوب تخته از گرفتم، رو اسبم افسار و کردم ایخنده
 دید رو ما وقتی و بود عبور حال در دریاچه از اتفاقی طور به که کردم نگاه کشتی ناخدای به و نشستم

 .بود یکی مسیرمون خوشبختانه که بود اومده طرفمونبه
 همین خاطربه و گذشتمی سنش از سالهزاران که بود الف یخوردهسال پیرمرد یه کشتی ناخدای

 :زد فریاد ما به رو کشتی ناخدای. بود نیرومند و قوی اما بود؛ شده پیر زیادش سن
 شدن؟ سوار همه -

 :زدم داد متقابالً منم
 .کن حرکت. ناخدا بله، -
 کمی تا بستم رو چشمام و چسبوندم کشتی به سفت رو خودم. اومد در حرکت به کشتی حرفم، اتمام با

 .بخوابم
 تاج. بود رفتن حال در قصر از خارج به و بود سیاهش اسب بر سوار سیاهی موبلند و چهارشونه مردی
 پادشاه این دنبال به طالیی هایزره با زیادی سربازهای. بود پادشاه معلوم قرار از و داشت سر بر بزرگی

 که وقتی و بودم دویدن حال در سرشون پشت هم من و نداشتم رو خودم اختیار. شدنمی خارج قصر از
 بود شهری تخریب حال در جهنمی و بزرگ موجودی. شدم روبرو بزرگ جهنم یه با شدم، خارج قصر از

 طالیی سربازهای به و اومدن در جهنمی هیوالی اون پشت از هااورک. بود سرزمین این برای که
 .شدن ورحمله

 .کنید حفاظت آرتور پادشاه از -
 به رو پادشاه. کردنمی دور رو کثیف هایاورک و کردنمی حفاظت خودشون پادشاه از سربازهایی

 :گفت و زد فریاد سربازها از ایعده
 .برسه اونا به دستشون نذارید کنید، محافظت فرزندم و نیکا ملکه از برین -

 فریادهای و جیغ. بود شده ایجاد دلخراشی یصحنه. برگشتن قصر داخل به و کردن اطاعت سربازها
 نکنه؛ ایجاد خسارتی تا کردنمی پرتاب تیر هیوال سمتبه طالیی سربازهای. بود کننده کر شهر مردم

 کرد،می خارج دهنش از که آتشی و کردمی زیر رو سربازها پاهاش با هیوال. داشت سرسختی پوست اما
 اوج و شد سیاهی و بزرگ عقاب به تبدیل که افتاد پادشاه به چشمم. کشیدمی آتیش به رو سربازها



 

 

186 

 

  سپید اژدهای نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ج.مهدی

 جنگ. افتادنمی اتفاقی اما درید؛می رو هیوال بزرگش چنگال با و کردمی حمله هیوال به. گرفت
 ...و سیاه عقاب به پادشاه شدن تبدیل بود، اژدها که جهنمی هیوالی بود؛ شده وحشتناکی

 !پادشاه -
 .کرد برخورد زمین به بدی یضربه با دیدم؛ سقوط حال در رو بزرگ عقاب و چرخوندم چشم

 .بدین نجات رو شوندوساله فرزند و نیکا ملکه. مرده آرتور پادشاه مرده، پادشاه -
 چشمم دیدم؟ بود، خوابی چه دیگه این. شدم بلند جام از و کشیدم عمیقی نفس. پریدم خواب از ناگهان

 .کردمی برخورد کشتی به بلندی هایموج و بود خروشان دریا. افتاد خوفناک و تیره سیاهِ آسمون به
 .است اسب مانند هایگوش و عقاب سر شیر، بدن با موجودی یونایی، هایافسانه یگفته به: شیردال*

 و آفتابی هوا که اینه و عجیبه چیزی یه. بودند نشده دریاچه شدنطوفانی متوجه و بودند خواب هابچه
 کشتی ناخدای سمتبه کردیم؟ حرکت که ساعته چند مگه خروشان؟ و طوفانی حاال و بود سوزان
 چهره به نگاهی. کردمی برخورد کشتی به بلندی موج دقیقه هر که زدم زل روبروم به و کردم حرکت
 :گفتم و کردم ناخدا یچروکیده کمی و مصمم

 شده؟ طوریاین دریاچه چرا افتاده؟ اتفاقی -
 :گفت محکمی لحن با
 .بودم ندیده طوفانی همچین اخیر سال چند این توی. دونمنمی -
 غیرعادیه؟ کمیه که اینه منظورتون یعنی -

 :گفت مرموز کرد، ریز رو چشماش و کرد نگاه بهم
 .میشه بیدار داره که کنممی فکر -
 میشه؟ بیدار داره کی -

 یعرشه روی ــمر*کـ با شدم؛ پرتاب عقب به من و کرد برخورد کشتی به بلندی خیلی موج ناگهان
 .افتادم کشتی

 !آخ -
 :غریدم هابچه به رو و شدم بلند جام از
 .میفته داره اتفاقایی یه. باشین زود شین، بلند -
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 کرد نگاهی دوروبرش به و شد هوشیار دایانا. شدن بیدار منگ و گیج همه من داد صدای با بالفاصله
 .بود شده طوفان که
 طوفانیه؟ دریاچه چرا افتاده؟ اتفاقی چه آدرین، -
 .میشه بیدار داره که زدمی حرف چیزی از ناخدا. افتادیم جدید یمخمصه توی انگار دایانا، ببین -

 .بود زده زل دریاچه به دقت با و کرده تعجب کمی دایانا
 شده؟ چی هابچه -

 .بزنم حرف تا بودن من منتظر و اومدن طرفمبه هم ماری و استیو
 .شده بیدار یکی انگار گفت ناخدا عجیبه، کمی هوا یدفعه یک تغییر این -

 :داد سوق طرفشبه رو ما ناخدا فریاد صدای که انداختن همبه نگاهی استیو و ماری
 !باشین زود اینجاست، اون بگیرین، پناه -

 .شدم خیره دریاچه به و دویدم کشتی باالی سمتبه سریع
 موجودیه؟ چه دیگه این -

 .شدم مواجه هابچه بازِ دهن با و برگشتم
 آبی؟ غول -

 :گفت ما به رو و زد رو حرف این دایانا
 کشتی جای یه و بگیرین پناه باشین زود. هاستدریایی پری سرزمین محافظین از آبی غول یه اون -
 .نیفتین آب داخل تا بگیرین محکم رو

 چرخیدمی دریاچه آب بود؛ گرفتنشکل حال در که کردم نگاه آبی غول به باز من و دادیم تکون سری
 دیدم من که رو چیزایی این اگه. دادمی تشکیل رو آبی غول یه شکل و کردمی حرکت باال به رو و

 بازم اینکه و عجیبه واقعاً. بردنمی خونهدیوونه یه به رو من حتماً کردم،می تعریف مخونواده برای
 جوابی نه که باطل خیال زهی اما چیه؟ من داشتنقدرت دلیل اینجام؟ چرا که ذهنمه تو هاییسؤال
 رو ستون یه رفتم سریع. زنهنمی حرفی خرفت پیرمرد اون ولی! بده رو جوابم که هست کسی نه دارم،

 :غریدم ناخدا به رو و گرفتم محکم
 .مرگ دل توی بردی قشنگ رو ما -
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 االنش بیدارشدنِ دلیل دونمنمی ولی آبی؛ غول بیدارشدنِ از گذشته زمان خیلی. نیستم ایکاره من -
 .چیه

 شده؟ بیدار هم قبالً مگه -
 :گفت و برگشت من سمت

 .شد بیدار بگیره، رو دریایی پری سرزمین تا فرستاد رو ارتشش تاریکی ارباب که زمانی -
 .شدمی تداعی برام بیشتری هایسؤال و شدمی جالب داشت بحث

 کرد؟ حمله کی هست؟ کی تاریکی ارباب -
 زندانی خدایان قصر جهنمی چالسیاه تو االن اون. شومه نمیاریم، زبون به رو اون اسم ما هیس، -

 .قبله سال هزاران برای قضیه این و شده
 :پرسیدم اومد، پیش برام که رو سؤالی باز و دادم تکون سری

 کجاست؟ دریایی پری سرزمین دقیقاً -
 .قصر محافظ هم این و هست دریایی پری قصر پات زیر درست -

 شد باعث که زد بهمون بدی یضربه. اومد فرود ما سر بر محافظ آبیِ غول از بزرگی آبی مشت ناگهان
. شدیم کشیده دریاچه داخل به ناگهان که رفتمی فرو دریاچه درونِ آروم کشتی. بشه نصف کشتی
 یبدنه به مشت دومین. خواستمی کمک بلند صدای با استیو و شد بلند دایانا و ماری جیغ صدای
 .شاخسه ینیزه با حمله حال در بود، دریایی پری چند دیدیم، که چیزی تنها و کرد برخورد کشتی
 :شد نجوا گوشم زیر زنی یزمزمه

 تا اومدی اینجا به تو آدرین،. کنی قبول رو شکست نباید بشی، بلند باید تو .شو بلند آدرین، -
 !نباید. بخوری شکست نباید منی؛ پسر تو. بخوری شکست نه بدی، شکستشون

 دوروبرم که بودم ایهاله یمتوجه. شدممی کشیده و بودم آب زیر. شد باز امکان حد تا چشمام ناگهان
 رو طالییش شاخسه نیزه که شدم مواجه دریایی پری با و برگشتم عقب سمتبه. بود شده کشیده
 شبیه باالش یتنهنیم دریایی پری. شدممی کشیده جلو سمتبه عجیبی طور به و بود گرفته سمتم
 به رو. مختلف هایرنگ به هم بقیه و بود آبی رنگ به که ماهی شبیه پایینش یتنهنیم و بود انسان
 :گفتم برد،می دریا کف به رو من که دریایی پری
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 هستن؟ کجا دوستام بری؟می کجا رو من داری -
 .داد ادامه خودش کار به و نداد بهم جوابی

 !مزخرف دریاییِ پری -
 !مهاجم زنی،می حرفی همچین ما به باشه بارت آخرین -

 :گفتم و کردم نثارش پوزخندی و برگشتم
 .شدیممی رد دریاچه از داشتیم فقط ما -

 :گفت و کرد نگاه بهم
 سرزمین به دارین قصد و هستین مهاجم یه که کرده فکر و دیده قوی نیروی شما از یکی در محافظ -
 .کنین حمله ما
 .نمیاد نظر به طوراین اما -
 .کنهمی تعیین هاگون ملکه رو اون -

 محیط و بودیم رسیده دریاچه کف به دیگه. کردم نگاه شدم،می کشیده که مسیری به و نزدم حرفی
 .بودم باهاش برخورد حال در و شد زیاد سرعتمون رسیدیم، دریاچه کف به وقتی. بود شده تاریک

 .وایسا کنی؟می داری کارچی -
. شدیم ظاهر آب زیر باشکوه و بزرگ قصر یه مقابل و شدیم رد ازش رسیدیم، کف به وقتی ناگهان
 که داشت وجود هم کنار مرجان از هاییخانه. کردنمی نگاه من به تعجب با دریایی پری صدها

 خورد؛می چشم به دیگه موجودات و دریایی پری از هاییمجسمه. خارج و شدنمی واردش گهگاهی
 زیبا و باشکوه داشت؛ وجود آبی رنگ به بزرگ قصر یه شهر ینقطه باالترین در. بود آورحیرت واقعاً
 و بود زیبا. بود ایستاده طالیی رنگ به و بقیه از تربزرگ دریایی پری یه رفتیم، قصر داخل به وقتی. بود

 .بود هادریایی پری این یملکه که انگار داشت؛ نشینیدل صورت
 .آدرین -
 ینیزه با هامحافظ و بودن ایستاده قصر از ایگوشه در ماری و استیو دایانا، که کردم نگاه چپم سمتبه

 .کردنمی محافظت ازشون شاخسه
 ها؟بچه خوبه حالتون -
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 لبخند با من به و ایستادم روبروش معلق ملکه، مقابل. کردن نگاه من به نگرانی با و دادن تکون سری
 .کردمی نگاه

 .مهاجمین از دیگه یکی هم این. هاگون ملکه بر درود -
 :گفت بخشآرامش بسیار صدای با و داد تکون سری

 .برین تونیدمی. فرمانده ممنون -
 :گفت و جلو اومد هست، فرمانده بود معلوم که دریاییپری

 .بذارم تنهاتون هااین با خطرناکه ملکه، اما -
 :گفت و آورد باال رو دستش ملکه

 .نیستن مهاجم دوستان این که هست ذکر به الزم. کنم محافظت خودم از بلدم من -
 با که برگشتم ملکه سمت. شدن خارج باهاش هم بقیه و داد تکون سری کردم؛ نگاه فرمانده این به

 :گفت من به رو لبخند
 .خواممی معذرت دوستات و شما از اومد پیش که اشتباهاتی این بابت -

 .شدن خیره ملکه به و ایستادن من کنار بقیه و دایانا
 .میاد پیش نداره، عیب -

 :گفت آرومی به و کرد شنا راستش سمتبه و گرفت عمق لبخندش
 .شدینمی رد دریاچه از داشتین چی خاطربه که دونممی بیاین، دنبالم -

 ملکه به و کردم بیشتر رو سرعتم. انداخت باال ایشونه و انداختم نگاهی دایانا به. کردم تعجب کمی
 و انداخت بهم نگاهینیم کرد، حس خودش کنار در رو من حضور وقتی. جهیدممی ماهی مثل. رسیدم
 :گفتم ملکه به رو. بودن ایستاده در مقابل هم بقیه و دایانا. ایستاد سفید بزرگ در یه مقابل

 بود؟ کی منظورتون شما -
 :گفت و کرد باز رو در
 .شیردال هست؛ این منظورم -

 بهش وقتی و شدم نزدیک کمی. دیدیم تخت روی سفید و سیاه شکل به شیردال یه و شدیم اتاق وارد
 .دیدم شکمش ناحیه در عمیقی زخمی رسیدم،
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 :گفتم ملکه به رو و برگشتم
 کنید؟نمی درمانش چرا زخمیه؟ چرا -

 :گفت زدمی موج صداش از که ایناراحتی با و شد غمگین شچهره
 .نیست کسی ولی بده؛ شفا شفادهنده یه باید. نمیشه خوب -

 .داشت شفابخشی قدرت ماری یادمه. کردمی بازی سفیدش موهای با داشت که کردم ماری به نگاهی
 بدی؟ انجامش تونیمی تو ماری، -

. شد نزدیک شیردال به و کرد شنا چیه، به چی قضیه فهمید وقتی و کرد نگاه رو من ومنگگیج ماری
. کرد زمزمه چیزی ب*ل زیر و بست رو چشماش گرفت، طرفش رو دستاش و کرد زخمش به نگاهی
 استیو و دایانا و ملکه. کردممی رو فکرش که بود اونی از ترخوشحال که انداختم ملکه به نگاهی
 کمال در که کردم نگاه شیردال زخمِ جای به منم. شدن خیره ماری حرکات به و شدن ما نزدیک
 کوتاهی جیغ ملکه. نداشت تنش در زخمی دیگه دقیقه چند از بعد و بود ترمیم حال در زخمش ناباوری

 و کردم ریزی یخنده. بیاد در کاسه از چشماش بود، نزدیک که کرد ـغل*بـ جوری رو ماری و کشید
 :گفت ماری به رو ملکه

 .کن درخواست من از خوایمی هرچی کردی، خوشحالم خیلی -
 :گفت و انداخت پایین رو سرش خجالت از ماری

 .بود موظیفه نکردم، کاری -
 .کرد نگاهش مهربونی با و کرد ـوازش*نـ رو موهاش ملکه

 بود؟ کی کار بود؟ زخمی شیردال چرا -
 :گفت و رفت ایدیگه سمت. گرفت خودش به غم رنگ دوباره شچهره و کرد نگاهم

 .ساکورا بود؛ بدذاتم خواهر کار -
 !بود؟ خواهرت ساکورا چی؟ -

 .شد نزدیک بهم کمی و زد رو حرف این جیغ با دایانا
 نکشه؟ خواهرش، کشتن خاطربه رو ما -
 .مرده که هستم خوشحالم نه، -
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 :گفتم و شدم نزدیکش کمی

 صاحبش به بود دزدیده که رو چیزی یه باید ولی بکشمش؛ خواستمنمی. سفمٔ  متا خواهرت برای -
 .گردوندمشبرمی

 :گفت و کرد پاک رو اشکاش. زد لبخندی و برگردوند من سمت رو سرش

 .شدمی کشته باید اون نباش، سفٔ  متا هم خواهرم یدرباره. داشتم خبر هستین، کی دونممی -
 :گفت و شد وارد هراسان سربازی و شد باز اتاق در بزنم، حرفی خواستم تا
 کنیم؟ کارچی کرده، حمله دوباره زاگار ملکه -

 :گفت و کشید هم در رو شچهره ملکه
 .ببینه صدمه کسی نذارید. کنید حمله بهش و کن حاضر رو شیوان دارهاینیزه -

 :گفت و کرد تعظیمی
 .ملکه میشه اطاعت -

 :گفت و کرد نگاه بهم ملکه. شد خارج سریع در از بعد
 .کنین فرار اینجا از باید -
 افتاده؟ اتفاقی چه -

 :گفت و کشید شیردال سر روی دستی و رفت بود، خوابیده شیردال که تختی روی و کشید بلندی پوف
 .دزدهمی رو هاپری و کنهمی حمله ما به دریایی هیوالی* زاگار وقته چند -

 لحظه آخرین در و کرد شنا در سمتبه ملکه بپرسم، سؤالی خواستم تا. شد فعال دوباره کنجکاویم حس
 .شد خیره من به و ایستاد

 .بگین بهم دارین، خواستی در هر لطفاً کردین؛ کمک خیلی من حق در شماها -
 :گفتم ملکه به رو. بگیریم کمکی ازش تا اومدنمی بدش که انگار زد؛ لبخندی که کردم نگاه دایانا به
 کنین؟ تهیه آذوقه ما برای تونینمی خب -

 :گفت من به رو و بست رو چشماش کوبید، همبه رو هاشدست و زد محوی لبخند
 .هاآذوقه هم حاضره اسباتون هم دریاچه ور اون -
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 نگاهش سؤالی. شد خیره من به لبخند با و کوبید همبه دستی دوباره ملکه که کردم ازش تشکری
 .گرفت بر در رو دورم قرمزی نور ناگهان که کردم

 میفته؟ داره اتفاقی چه -
 :گفت لبخند با ملکه که پرسیدن ملکه از رو این زمانهم ماری و دایانا

 .کمیابش نوع از هاست،دریایی پری سرزمین ساخت که لباسی دارم؛ آدرین برای مخصوص چیز یه -
 :گفتم و زدم لبخندی

 ...که نبود الزم اما -
 :گفت و کرد قطع رو حرفم

 .کن قبول منه، طرف از هدیه یه این -
 که شدمی قرمزتر و قرمز هرلحظه قرمزرنگ نور. شد خارج اتاق از و زد چشمکی که دادم تکون سری

 .شد محو نور آخر در
 !شدی جذاب چه من، خدای وای -

 آینه سمت وقتی. برم آینه سمت که کرد اشاره دستش با. کردم نگاهش سؤالی و برگشتم ماری سمت
. داشت پشتم قرمزی شنل و بود دارپولک که فلز جنس از پیراهنی. شدم متحیر لباس زیبایی از رفتم،

 کرده پادشاهان شبیه رو من و اومدمی بهم خیلی کل در بود؛ پام سیاهی شلوار و سیاه چرمی زره یه
 .بود
 !شدی محشر واقعاً -

 .فشرد و گرفت رو دستم گرفت، قرار کنارم و زد رو حرف این دایانا
 .خطرناکه آدرین، بریم باید -

 :گفتم هابچه به رو. افتادم ناخدا یاد ناگهان که دادم تکون سری
 شد؟ چی ناخدا -

 :گفت و زد پوزخندی استیو
 .خوبه حالش -
 .برگشتیم اومدیم که راهی اون از و کردم شنا سرعت به و کردم اکتفا دادنتکون سر یه به



 

 

194 

 

  سپید اژدهای نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ج.مهدی

 .کندمی تغذیه دریایی پریان از که است پیکریغول سوسمار مانند که آبی هیوالیی: زاگار*
*** 

 غرش که بودم رسیده دریاچه سطح نزدیک تا و بودم نفر آخرین. بودم شنا حال در دریاچه باالی به رو
 و قدرتمند هایدست بین که شدم دریاچه سطح نزدیک تا. کرد شناکردن سریع به وادار رو من زاگار
 و کرد بلندتری غرش که بشم خارج دستاش از تا بودم زاگار با جدال حال در. افتادم گیر زاگار سیاه
 رو زهرش ریختن و کرد وارد شکمم داخل رو نیشش تمام زاگار. کرد فرو شکمم داخل رو بلندش نیش
 خونی یلخته و کردم ایسرفه ناگهان. گرفت فرا وجودم کل توی بدی درد. کردم حس شکمم داخل

 تا بودم منتظرم نداشتم، تنم توی جونی دیگه. شدمی نزدیک بهم هرلحظه مرگ. شد خارج دهنم از
 زیبایی لبخند با و بودن گرفته رو همدیگه هایدست که کردم نگاه مخانواده به و زدم لبخندی. بمیرم
 با و بود من شبیه کرد؛می نگاه بهم زیبایی تاج با چهارشونه مردی ایگوشه در. کردنمی نگاهم

 کمی. داشت بود، شده کشته که پادشاهی با زیادی شباهت که افتادم خوابم یاد. کردمی نگاه مهربونی
 :گفت و اومد جلو

 .بده شکستش و باش قوی قبل مثل آدرین؛ بزنی جا نیست وقتش االن -
 در من و شدن محو کمکم پادشاه اون و مخانواده. بود دراومده لرزه به هامب*ل و بودم شده خمار
 چشم. شدممی خالص دستش از تا کردممی کاری یه باید. موندم تنها آبی هیوالی این چنگ

. افتاد دریاچه زیر در بزرگ یمجسمه دست در بزرگ شاخسه ینیزه یه به چشمام که چرخوندم
 حاال. آوردم در چشمم حرکت با مجسمه دست از رو شاخسه ینیزه داشتم که قدرتی با و زدم لبخندی

 بر نیزه سرعت آخرین با و دادم حرکت رو شاخسه ینیزه چشمام با. بشه کشته که بود هیوال این نوبت
 و زد جونش آخرین از غرشی و داد فشار رو من کمی زاگار. کرد جداش بدنش از و اومد فرود زاگار سر

 باز و کردم ایدیگه یسرفه. موندم معلق آب توی حالبی و اومدم بیرون دستاش حصار از. شد کشته
 یه که کردم نگاه سرم باالی به. رفتمی رژه چشمم جلوی داشت سیاهی. شد خارج من از زیادی خون

 .شد بسته چشمام و زدم لبخندی. بود کردن شنا حال در سمتمبه نفر
*** 
 دایانا
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 نمیاد؟ باال چرا. نگرانی از میرممی دارم خدا، وای -
 سمت. اومدمی هااین از زودتر باید بود؛ نیومده هنوز و بودم آدرین نگران چرخیدم،می خودم دور هی

 :گفتم و برگشتم استیو
 .افتاده اتفاقی چه ببینم دریاچه توی میرم کنم، صبر تونمنمی -

 :گفت و کشید هم توی رو شچهره استیو
 من که وقتی تا دریاچه توی بیاین نباید شرایطی هیچ تو که گفت بهت بیار، یادت رو آدرین حرف -

 .نیومدم
 :غریدم و جهیدم سمتش

 .بیاد قراره آدرین سر بالیی چه ببینم تونمنمی منم -
 .گرفت رو هامشونه و زد محوی لبخند استیو

 که خودت شدن، کشته زیادی هایپری انداخته، راه کشتار دریایی هیوالی یه پایین اون دایانا، ببین -
 دیدی؟
 :داد ادامه و دادم تکون سری

 ...هم آدرین شاید -
 رو خودشون راه هاماشک استیو حرف با که دیدمی تار چشمامم. نده ادامه رو حرفش تا کشیدم جیغ
 .بکنم باور نه بکنم، رو فکرش نه خوامنمی رو آدرین دادنازدست فکر حتی کردن؛ پیدا

 .استیو بگیری، رو جلوم تونینمی دریاچه، توی میرم من -
 .کردمی ترسخت برام رو کردن نگاه و شدنمی جاری هاماشک

 .میارمش میرم من بمون، اینجا تو دایانا، باشه -
 .بدم نجاتش خواممی خودم من -

 دست. درآورد رو لباساش بده، اهمیت بهم اینکه بدون. کشیدمی کشداری هاینفس و بود شده عصبی
 و رفتم سمتش. داشت وجود داخلش سبزرنگی مایع که آورد در کوچیک شیشه یه و کرد لباسش توی

 :گفتم بود، گلوم توی که بغضی با و کردم پاک رو اشکم دستم پشت با. کردم نگاه شیشه به مرموز
 چیه؟ اون -
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 .شکست و افتاد دستش از شیشه و شد دستپاچه لحظه یه
 !شانس این به لعنت اَه، -

 .کنهمی قایم داره ما از رو چیزی یه و مرموزه استیو این که کردم پیدا یقین دیگه
 بود؟ چی اون استیو، -

 :گفتم و کشیدم جیغ افتاد؛ راه به دریاچه سمتبه و زد محوی لبخند
 !بود چی گفتم استیو، -

 .گرفتم سمتش و درآوردم غالف از رو شمشیرم. خاروند کمی رو سرش و ایستاد
 !کشمتمی جاهمین یا چیه قضیه میگی یا -

 :گفت آرومی صدای با و کرد بهم نگاهینیم
 .چیهمه بود شما خاطربه اما نکنی؛ باور رو بفهمی که چیزی شاید دایانا، پرنسس -
 استیو؟ زنی،می حرف چی یدرباره -

 :غرید کنه، نگاهم اینکه بدون
 .پرنسس نیستم، استیو من -
 هستی؟ کی پس -

 .جویدمی رو هاشناخن که کردم نگاهش برگشتم. پرسید لرز و ترس با رو سؤال این ماری
 .پرنسس شناسیش،می که هستم یکی من -

 دلهره. اومد در ایقهوه رنگ به و کرد رشد به شروع استیو سیاه موهای. شدم صداش تغییر متوجه
 .ببینمش قراره که آدمی از ترسیدممی گرفتم،

 :گفتم و فشردم دستم توی محکم رو شمشیرم
 خوردی؟ شکل تغییر معجون -

 .کرد حرکت دریاچه سمت آروم و داد تکون سری
 .ببینمت خواممی برگرد، -

 :گفت نبود، شنیدن قابل که آرومی صدای با و ایستاد دوباره
 .نیست پدرت تقصیر بدون اما گردم؛برمی -
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 :گفتم لکنت با افتادم، چیز یه یاد ناگهان داره؟ پدرم به ربطی چه شدم،نمی متوجه
 تویی؟ نکنه،...نک -

 نگاه من به غرور و اخم با همیشه مثل داشتم؛ ازش کامل شناخت که شدم روبرو نفر یه با و برگشت
 .بود من محافظ و من معلم که کسی کرد،می
 .آیکان فرمانده -

 .کرد بهم تعظیمی و اومد جلو قدمی
 .هستم آیکان فرمانده پرنسس، درسته -

 ساتین سرزمین زدزبون غرورش و زیبایی که کرد نگاه آیکان فرمانده به و گرفت قرار من کنار ماری
 .بود
 نیستی؟ استیو تو پس -

 :گفت و کرد نگاه ماری به اخم با فرمانده
 .مچهره هم کنه، تغییر اخالقم هم شدمی باعث این و دادم قیافه تغییر فقط من خیر، -

 همون استیو که شدنمی باورم هنوزم. کردم نگاه فرمانده به و گذاشتم غالفم داخل رو شمشیرم
 .باشه ساتین سرزمین یفرمانده

 درسته؟ فرستاده، رو شما پدرم -
 :گفت و کرد غلیظی اخم

 .اومدم دنبالتون و دیدم من شدین، خارج قصر از که موقع اون. گرفتم رو مچتون خودم همیشه مثل -
 آدرین یاد که کشیدم آهی. کنهنمی تعقیبم کسی که بودم مطمئن من. شد گشاد قبل از بیشتر چشمام
 :گفتم و کشیدم جیغی افتادم؛

 !بیار برو رو آدرین فرمانده، -
 .رفت آب زیر به و زد شیرجه دریاچه داخل سرعت به و داد تکون سری
 از اون. ترکید می بود، اومده پیش که اتفاق همه این از داشت مغزم. نشستم جام سر و کشیدم پوفی
 مطمئنم. بود زده جا استیو جای رو خودش که آیکان فرمانده از اینم نیومده، چرا نیست معلوم که آدرین

 .گردونهبرمی قصر به رو من حتماً. افتاده اتفاقایی چه که داده خبر پدرم به
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 چیه؟ قضیه -
 .شدم بدبخت بدون فقط ماری؛ بگم چی -

 :گفت تعجب با و کشید ریزی جیغ
 !چرا؟ -

 قطعاً. کنهمی زندانیم دفعه این پدرم پدرم؛ یا باشم آدرین فکر به دونستمنمی. انداختم پایین رو سرم
 مثل و انداخت گیرم همیشه مثل آخه؟ فهمید چطور آیکان فرمانده اَه. داشت نخواهم امیدی دیگه

 .دادمی تحویلم پدرم به همیشه
 .کنهمی زندانی اتاقم تو رو من برگردم پدرم پیش اگه -

 :گفت ناراحتی با و داد تکون سری
 .داری رو پدرت نگرانته، که داری رو یکی تو خوبه -
 .بمونم اتاقم توی دیگه یزادهاشراف دخترای مانند خوامنمی من ماری، نیستی متوجه -

 .چکید چشماش از اشکی قطره و کرد نگاه بهم ماری
. شدم تنگشدل هم زدمی غر همیشه که مخمم رو برادر اون حتی شده؛ تنگ مادرم و پدر برای دلم -

 !بودن پیشم کاش

 پدرم تنگدل شدم؛ تنگدل هم من و گذاشت ثیرٔ  تا من روی ماری حرف. شد جاری دوباره هاماشک
 شاید بود مادرم اگه. شدم محروم گرمش ـوش*آغـ از و دادمش دست از بچگی از که مادری. مادرم و

 دنیای از و دیگه نژاد از که پسری کرد؛ آب رو یخیم قلب که کردم پیدا رو یکی اما نبودم؛ اینجا
 .بود ایدیگه

 .میرهمی داره آدرین پرنسس، -
 و گذاشت خشکی روی رو آدرین فرمانده. دویدم دریاچه سمتبه و شدم بلند جام از فرمانده حرف با

 شدهشوکه و افتادم زمین روی زانو با دیدم، رو شکمش و رسیدم آدرین به وقتی. ایستاد سرش باالی
 .کردم نگاهش

 .شده کشته عجیبی شکل به زاگار -
 ...آدرین نمیشه، باورم. ریختمی چشمام از که بود اشک فقط کردم؛نمی توجهی حرفاش به
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 .هست امید جای پرنسس -
 .تابید قلبم به امید نور. کردم نگاه فرمانده به
 .فرمانده کن، کمکش -

 .رفتمی آدرین سمت که کرد نگاه ماری به و کشید پوفی
 .کنیمی رو فکرش که اونیه از ترقوی خیلی زهرش باستانیه، موجود یه اون. نداره فایده ماری، -

 قلبم. گرفتم رو آدرین یمردونه و سرد هایدست. کرد گریه به شروع بلندی صدای با و ایستاد ماری
 خیلی. بودم نشده تغییرش متوجه  اصالً. بود آورده در ریشته که کردم نگاه صورتش به. دراومد لرزه به

 .خواب غرق و بود بسته چشماش وقتی شد؛می معصوم
 .کن کمکش فرمانده، -
 .نمیده راحتی به که بگیری باید کسی از دشواره، اما هست؛ درمانش برای راهی -

 :گفتم و دادم تکون سری
 فرمانده؟ کیه اون -

 :گفت و کرد اخمی
 .بگیری رو مذاب سنگ ازش باید مذاب؛ فرزند -

 مذاب سنگ تا رفته هرکی دونستممی و داشتم ازش کامل شناخت. زدم آیکان فرمانده به رو پوزخندی
 .بگیره ازش نتونسته یا کنه پیدا رو زندگیش محل نتونسته یا کنه درخواست ازش رو
 کنم؟ پیداش تونممی کجا -
 و کرد نگاه من به. کرد بررسیش و درآورد اینقشه هاکوله از یکی داخل از و رفت هااسب سمتبه

 .زد محوی لبخند
 .داره دوست خیلی خدایان -

 .اومد سمتمبه که کردم نگاهش سؤالی
 .نیستم بلد رو ورودش راه البته و اونجاست مذاب فرزند بری، الوا اسم به کوهی به باید -
 خب؟ -

 :گفت و گرفت کوهی سمت رو شاشاره انگشت
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 .کوهه همون دقیقاً -
 اسب سمتبه و شدم بلند جام از. تابید قلبم به امید نور هم باز گرفت، شکل م*با*ل رو لبخندی
 .نشستم روش و رفتم سفیدم

 .آیکان فرمانده باش مواظبش میام، من تا -
 :گفت و داد تکون سری

 .کمه وقت دایانا، باش سریع -
 .فرمانده باشه -

 :گفتم سفیدم اسب گوش در و شدم خم
 .بتاز الوا کوه سمتبه خوب، دختر بتاز -

 پرواز به موهام. کرد دویدن به شروع باالیی سرعت با و ایستاد عقبیش پاهای روی و کشید ایشیهه
 کوه به کردن، حرکت وقفهبی ساعت یک از بعد. رفتممی هدفم سمتبه بیشتری امید با. بود اومده در

 :گفتم اسبم به رو و پریدم پایین اسبم از. داشت شکر جای و نبود بزرگی کوه رسیدم؛ الوا
 .بیام تا باش منتظر -

 به. رفتم باال کوه باالی از سرعت به و زدم لبخندی. کرد اعالم رو خودش موافقت و کشید ایشیهه
 اومدم، باال وقتی. اومدم باال و گرفتم اومد، دستم درخت شاخه یه وقتی که بودم رسیده کوه وسطای

 اینوشته که بود چوب تخته یه غار اون کنار و داشت وجود غار یه شدم؛ شکلدایره یمحوطه یه وارد
 .کردم زمزمه رو نوشته و رفتم سمتشبه. بود شده حکاکی روش

 .کوه خروشان قلب مذاب، سنگ -
 من تا نداشت توش خاصی چیز اما کردم؛ می حل رو معما این مذاب فرزند به رسیدن برای باید انگار

 خطور ذهنم به چیزی اما بشم؛ معما متوجه تا شدم خیره متن به ایدقیقه چند حدود. کنه راهنمایی رو
 عزمم. باشه داشته وجود داخلش معمام جواب شاید رفتم،می غار توی باید کردم؛ نگاه غار به. کردنمی

 وردی و درآوردم رو شمشیرم. بود خوفناک و تاریک و دادمی نم بوی. شدم غار وارد و کردم جزم رو
. ببینم رو غار تونستم راحتی به کرد، روشن رو کوچیک غار و شد ساطع نور شمشیرم از کردم؛ زمزمه
 به گرمی سوز رفتم، جلوتر کمی وقتی ولی خورد؛می صورتم به سردی نسیم و بود خنک غار هوای
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. کرد رفتن راه آروم به وادار رو من صورتم شدنداغ و دادم قورت رو دهنم آب. کرد برخورد صورتم
 و ندادم بودنمداغ به اهمیتی دیگه. دیدم غار انتهای در قرمزرنگی نور که کشیدممی کشداری هاینفس

 کشیدم پوفی. شدم مواجه مذاب مواد از پر دره یه با رسیدم، غار انتهای به وقتی. کردم بیشتر رو سرعتم
 داغ و خروشان که کردممی نگاه رو مذاب مواد که طورهمین. گذاشتم غالفم داخل رو شمشیرم و

 قطعاً نباشه، درست داشتم، ذهنم توی من که ایایده اگه. شد زده ذهنم توی ایجرقه ناگهان بودند،
 حتماً بپرم، مذاب یدره این توی که اینه مذاب، فرزند دیدن برای کوه خروشان قلب واقعاً اگه. مردممی
 نکرده دیوونگی حد این به حاال تا. کنممی رو کار این آدرین نجات برای حتماً. کنممی رو کار این

 آخرت در هم کنار در و میاد مردگان دنیای به من با هم آدرین نمیرم، امیدوارم که بمیرم اگه. بودم
 عقبعقب. بپرم مذاب یدره داخل به که گرفتم رو تصمیمم. کنیممی تجربه رو خوشبختی زندگی

 یلبه به وقتی. دویدم سرعت به و دادم قورت رو دهنم آب. رفتم عقب داشت، الزم که جایی تا و رفتم
 .شدم بیهوش که بودم مذاب مواد سانتی چند در کشیدم؛ جیغی و کردم پرت رو خودم رسیدم، دره

*** 
 از رودی یه کنارم که انداختم دقیق نگاه یه. بود گنگ برام اطرافم فضای. کردم باز آروم رو چشمام

 غار به و چرخوندم چشم. کردم تمیز رو بود شده خاکی که وضعم و سر شدم، پا. دیدم مذاب مواد
 :زدم داد بلندی صدای با. کردم نگاه بودم، داخلش که بزرگی

 هستی؟ کجا مذاب، فرزند نیست؟ اینجا کسی -
 از مذاب مواد دفعه یه که شدم خیره ریزی نگاه با. اومد داشت جریان مذاب مواد که رودی از صدایی
 مذاب مواد از الف یه شکل و کرد پیدا جریان باال سمتبه و ایستاد کرد؛ حرکت من سمتبه رود داخل

 .آورد وجود به
 .کردمی نگاهم تفاوتبی که بودم بهش خیره فقط و بود اومده بند زبونم

 چیه؟ بودنتون دلیل. جوان الف الوا، کوه به اومدی خوش -
 :گفتم و اومدم بیرون هپروت از. رسیدمی نظر به خطرناک ولی بود؛ زیبا بودم، محوش

 .خواممی چیز یه شما از -
 :گفت و فرستاد باال رو مذابیش ابروی
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 خوای؟می من از چیزی چه -
 :گفتم محکمی صدای با و برداشتم سمتشبه قدمی

 .خواممی رو مذاب سنگ -
 :گفت متفکر و کرد من نثار پوزخندی

 .کرد ازش نامناسبی استفاده دادم، یکی به رو آتش گل که باری آخرین -
 .بست نقش چشمام جلو آدرین شدنزخمی دلخراشِ یصحنه و گرفت غم رنگ مچهره

 .خواممی رو مذاب سنگ یکی نجات برای من -
 :گفت زدم، رو حرفام وقتی. کردم تعریف براش رو ماجرا تموم و انداختم پایین رو سرم

 وارد تونستی. بیای اینجا به که شد باعث آدرین به تو زیاد یعالقه فهمیدم، من که اینجایی تا خب -
 .کنممی تحسینت من و بشی کوه دل

 :داد ادامه مهربونی با و کرد مکثی
 باشی نگفته دروغ که بشم مطمئن باید ولی میدم؛ بهت رو مذاب سنگ فداکاریت این برای منم پس -
 !نکنی خطرناکی کار و

 :گفتم و کردم پایین باال رو سرم
 بشه؟ ثابت شما برای تا کنم کارچی -
 .بذار دستم روی رو دستت -

 گفتم خودم با. بذارم دستش روی رو دستم کرد اشاره آتشینش چشمای با و گرفت من طرف رو دستش
 !بشه جزغاله نسوزه، دستم که
 .میره بین از و سوزهمی که بذارم رو دستم اگه ولی -
 مذاب سنگ به درستی کار برای که میشه ثابت بهم و نمیفته اتفاقی باشی، گفته درست اگه -

 .نیازمندی
 آرومآروم. نداره وجود ترسی و نگرانی جای پس بدم؛ نجات رو آدرین خواممی که من. رفتم فرو فکر تو

 روی کوچیکی لبخند یه. شد منتقل بدنم به خوبی گرمای. گذاشتم دستش توی رو دستم و رفتم جلو
 .اومد م*با*ل
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 بهت کردی درخواست که رو چیزی اون منم پس جوان؛ دختر گذشتی هم مرحله این از خب، خیلی -
 .میدم

 توی که برداشت رو چپش دست. مالید همبه رو دستاش تا دو و کرد خارج دستم از رو دستش بعد
 سریع هم من و گرفت طرفمبه. شد ظاهر نارنجی هایرگه با سیاه گرد سنگ یه راستش سمت دست
 ببینم رو آدرین دریایی چشمای قراره کهاین فکر. زدم مذاب فرزند به لبخند یه و گرفتم رو مذاب سنگ

 .کرد تپیدن به شروع قلبم و کرد خوشحالم بدیم، ادامه ماجراجوییمون به هم کنار در و
 .کمه وقتم بشم؟ خارج اینجا از چطور اما ممنون؛ -
 :گفت و داد تحویلم زیبا لبخند یه
 .جوان دختر بده، من به رو دستات -

 .شد تزریق بدنم به خوب حالت همون و گذاشتم هاشدست روی رو هامدست
 .جوان دختر مجدد دیدار امید به. داره درخشانی یآینده پسر اون -

 محو کمکم نور. ببندم سریع رو چشمام شدم، مجبور که گرفت رو جاهمه درخشانی نور حرفش این بعدِ
 سمت سرعت به. شد ترپررنگ لبخندم. دیدم کوه پایین رو خودم کردم، باز که رو چشمام منم و شد

 .کردم حرکت دریاچه سمتبه و نشستم روش و رفتم سفیدم اسب
 صدابی ایگوشه فرمانده و کردمی نوازش رو آدرین موهای ماری. رسیدم دریاچه به ساعت چند از بعد

 به منفی فکرای و احساس داشت، برم ترس. بود زده زل آدرین به و بود کرده ـغل*بـ رو زانوهاش
 .کردم حرکت آروم آدرین سمتبه و پریدم پایین اسب از صدابی. آوردن هجوم مغزم

 شده؟ چی... چـ -
. افتاد جونم به بدی یدلهره واقعاً دیگه. انداخت پایین رو سرش اشکی چشمای با و کرد نگاهم ماری
 زدم زانو آدرین کنار. کنم باور خواستمنمی کردمی اذیت رو من داشت فکرم تو که رو چیزی اون  اصالً

 خیلی زخمش جای. بود کشیده دراز مجسمه مثل حرکت،بی. گرفتم رو سفیدش و زدهیخ هایدست و
 .بود چشم توی

 .دایانا پرنسس اومدی، دیر خیلی -
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. کاشتم پـیشونیش روی ایه*س*بو و کردم قاب دستم با رو آدرین صورت و ندادم بهش اهمیتی
 مرده آدرین نداره، امکان. نداره امکان باشمش؟ داشته بود، آرزوم که کسی مرده؟ آدرین االن یعنی
 :زدم زار بلندی صدای با. کنم باورم تونمنمی. باشه

 !نشده چیزیش آدرین -
 من راه اول نباید کردم؛ پیداش تازه من بذاره، تنها رو من نباید. دادم تکونش و گرفتم آدرین ییقه از
 .ذاشتمی تنها رو
 !شو بلند. نذار تنهام لعنتی،. آدرین شو بلند -

 اندازطنین هم هقهق صدای که ریختممی اشک صدابی. کردن پیدا رو خودشون راه دوباره هاماشک
 .شد
 .کنیم خاکش باید پاشو؛ پرنسس -
 و دادم هلش که کرد بلند رو من فرمانده! ستزنده مطمئنم ست،زنده اون کنن، خاکش نباید. نه نه
 آدرین بدون من وگرنه کنم، امتحان باید بدم، نجاتش باید. آوردمش و رفتم مذاب سنگ طرفبه

 آدرین کنار. میشه استفاده درمان برای چطور دونستممی و بودم بلد رو کردنشدرست راه. میرممی
 و ندادم اهمیتی. کردنمی نگاهم ناراحتی با فرمانده و ماری. گرفتم مشت به رو مذاب سنگ و نشستم
 :کردم زمزمه رو مخصوص ورد. ریختنمی طورهمین اشکام

- !Make a potion of illness 

 !(شو ساخته بیماری، معجون)
 عمیق زخم سمت رو دستم. شده درست مذاب سنگ معجون که فهموند بهم دستم، شدنداغ احساس

 پخش آدرین هایزخم روی مذاب رنگ به معجون. ریختم روش رو دستم داخل مواد و گرفتم آدرین
 وجود زخمی که انگار و شد بسته دقیقه چند از بعد هاشزخم. برگرفت در رو هازخم دورتادور و شد

 نگاه نبود، ازش اثری دیگه که زخمش جای به خوشحالی با و جلو اومدن ماری و فرمانده. نداشت
 کشید،نمی نفس. زدنمی اما گرفتم؛ رو آدرین نبض. بود سرد اما گرفتم؛ رو آدرین هایدست. کردن
 .بود پایین سرش اما کردم؛ نگاه فرمانده به. تپیدنمی قلبش

 نمیشه؟ بیدار چرا کنه؟نمی اثر چرا فرمانده، -
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 .پرنسس دونمنمی -
 آدرین منتظر و شدمی ناراحت داشت دوباره خوشحالم قلب و رفتمی تاریکی به رو داشت کمکم هوا
 .بیاد هوشبه تا بود
 یه تا بودم منتظر و بودم ایستاده هازدهماتم مانند آدرین سر باال من و گذشتمی طورهمین ها روز

 .دادنمی بروز خودش از هیچی ولی ببینم؛ آدرین بودنزنده از عالمت
 .شده کشته نداره، وجود آدرین دیگه که کنید قبول لطفاً .کردیم صبر که روزه چهار پرنسس، -

 چهارروز این توی. نداره وجود آدرین دیگه بود، اون با حق. انداختم آیکان فرمانده به تفاوتیبی نگاه
 .نشد زنده آدرین ولی دادم؛می قسم رو خدایان. ریختممی که بود اشک فقط

 .برگردیم قصر به باید هست؛ آماده انتقال یدایره پرنسس، -
 :گفتم و نشستم آدرین کنار و گفتم ای«باشه»
 کمکم و دادی نجاتم جاها خیلی. رفتی زود خیلی ولی اومدی؛ دیر. بودی زندگیم عشق اولین تو -

 .دارم دوستت خیلی بدون رو این ولی ندیدی؛ رو تخانواده که شد حیف. کردی
 نگاه آدرین به تعجب با. شنیدم ضعیعی صدای بشم، بلند خواستم تا که چکید چشمم از اشکی قطره
 .بردم آدرین دهن نزدیک رو هامگوش و شدم خم و کردم

 .دارم دوستت... دوسـ... منم... مـ -
 اومد، در لرزه به قلبم. شدم مواجه آدرین خمار چشمای با تعجب کمال در و کردم بلند رو سرم

 .زدم صدا رو آدرین اسم جیغ با. برگرفت در رو من خوشحالی
 !آدرین -

 خوشحالی از. کردم بارون ه*س*بو رو صورتش. دراومد آخش که کردم ـغلش*بـ و آدرین روی پریدم
 .کردم نگاهش مهربونی با و کردم قاب هامدست با رو آدرین صورت. کنم کارچی دونستمنمی

*** 
 آدرین

 قابل اما کردم؛می درد احساس شکم و ــمر*کـ یناحیه از کمی. شدم بلند جام از دایانا کمک با
 .بود تحمل
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 !آدرین -
 روی از و زدم لبخندی. شدم مواجه اشکیش صورت با و کشیدم پایین رو سرم ماری جیغ صدای با

 .کردم ـغلش*بـ و کردم بلندش زمین
 :گفت کنانگریه ماری

 .کنیم خاکت خواستیم. مردی کردم...کر فکر -
 .اینجام من. باش آروم هیس، -
 .بشم تنها باز ترسیدم خیلی -

 .کردم ـوازش*نـ رو سرش و زدم لبخندی
 .سالمتم و سالم ببین -

 :گفتم بهش و گذاشتمش پایین آروم
 .ماری نکن، گریه دیگه -

 نگاه دایانا به و زدم بهش چشمکی. کرد پاک رو صورتش اشک دستش پشت با و داد تکون سری
 رو طالییش موهای. کردم ـغلش*بـ و رفتم سمتش. داشت ب*ل بر زیبایی لبخند که کردم

 :گفتم نجواکنان و کردم ـوازش*نـ
 !دایانا دارم دوستت خیلی -
 .آدرین دارم دوستت منم -

 تزریق بهم زیادی انرژی سبزش چشمای به کردننگاه. کردم نگاه سبزش چشمای به و شدم جدا ازش
 .کردمی
 .سرحالی و شدی زنده که بینممی -
 :گفتم و دادم باال رو ابروم یه. شدم مواجه اخمالو پسر یه با و برگشتم تعجب با
 هستی؟ کی تو -

 :گفت و زد پوزخندی
 .آیکان فرمانده ساتین، سرزمین یفرمانده -
 .انداخت باال ایشونه که کردم نگاه دایانا به
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 .بودم خورده قیافه تغییر معجون هستم، استیو همون من -
 :گفتم و زدم نیشخندی کرد؟می جاسوسی داشت مدت همه این یعنی ممکنه؟ چطور. موند باز دهنم

 .شده کم شرش که خوشحالم اومد،می بدم استیو از -
 :گفت من به رو ماری. بره تا کرد گردعقب و سایید هم روی رو هاشدندون

 .داری ایقوی بدن معلومه اما انسانی؛ کهاین با -
 .اومدمی در کاسه از داشت چشماش تعجب از. برگشت و ایستاد ایثانیه آیکان فرمانده

 !گفتی؟ چی تو -
. انداخت پایین رو سرش و گذاشت دهنش روی رو هاشدست پریده، دهنش از چی فهمید وقتی ماری
 :گفت پتهتته با دایانا

 .نیست... نـ هیچی... هیـ -
 تیز و بلند هامگوش دید وقتی کشید؛ کنار رو هامگوش دور موهای و اومد سمتم خشم با آیکان فرمانده
 :غرید خشم با و کرد پرت رو من نیست،

 فانی؟ موجود یه شدین؟ انسان یه عاشق شما پرنسس، -
 .گرفتم رو هاشدست و رفتم سمتشبه. بود ترسیده دایانا

 شده؟ چی -
 چه جهنم از ندیدی مگه کرد؟ حمله زاگیت بود، انسان که نیکا ملکه خاطربه دونینمی مگه پرنسس، -

 کرد؟ آزاد رو موجودی
 .کردمی نگاهش ترس با فقط و نزد حرفی دایانا

 .کردیم صلح و شدیم متحد باهاشون تازه ما میشه؟ چی بفهمه، زاگیت اگه که دونینمی مگه -
 :گفت جیغ با و کرد نگاهش متعجب اول دایانا

 ممکنه؟ چطور شده؟ پیمانهم هااورک اون با پدرم! چی؟ -
 :گفت و کشید پوفی فرمانده

 که رسوندن خبر هامونجاسوس چون شد؛ پیمانهم مردم و شما جان حفظ برای نیکوالس پادشاه -
 :گفت و نشست زمین روی دایانا. هست افزایش حال در هااورک ارتش
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 کثیف هایاورک اون از یکی دست به مادرم بده؟ انجام رو کاری همچین پدرم داره امکان چطور -
 .شد کشته

 .کنهمی آزاد رو تایتان باز بفهمه، زاگیت اگه. دایانا پرنسس نیست، این مشکل -
 رو فرمانده مظلوم خیلی دایانا. بگم چی دونستمنمی. بودم آیکان فرمانده و دایانا بین بحث گرنظاره
 :گفت و کرد نگاه

 فرمانده؟ نمیگی، چیزی که پدرم به -
 :گفت و کرد اخمی فرمانده

 .بگیره تصمیم باید نیکوالس پادشاه. بندازم خطر به رو سرزمینم جون تونمنمی. نداره امکان  اصالً -
 ...اما -
 پادشاه مثل پدرتون؛ خوامنمی. برگردونم سالم رو شما که موظفم منم. دایانا پرنسس نداره، اگر و اما -

 .باشین زندانی قصر چالسیاه توی نیکا ملکه مانند شما؛ و بشه کشته جهنمی اژدهای توسط آرتور
 :گفتم و وسط پریدم

 دلیل؟ چه به خطره؟ در من جون االن یعنی -
 :گفت و انداخت تفاوتیبی نگاه من به رو فرمانده

 بیهوش رو اون و رفتن هاانسان دنیای به هاساحره با آرتور پادشاه که بود انسان تو مثل نیکا ملکه -
. شدن هم عاشقِ گذشت، که مدتی از بعد و آوردن دنیا این به رو نیکا ملکه. کردن پیدا جنگل توی

 سرزمین به اون کمک به و کرد آزاد عجیبی طور به رو تایتان دلیلی هیچ بی ها،اورک پادشاه زاگیت،
 :داد ادامه و دادم تکون سری. شد ورحمله ساتین

 اما کردن؛ زندانی و بردن خودشون قصر به رو نیکا ملکه زاگیت سربازهای و کشت رو پادشاه تایتان -
 هاساحره آخرین همراه به میگن خیلیا که نیکا ملکه و آرتور پادشاه یبچه بود، بچه اون دنبال زاگیت

 .شدن کشته بود، انداخته راه تایتان که ایسوزیآتش در
 داره؟ من به ارتباطی چه این اما رسید؛می نظر به جالب

 م؟کارهچه من وسط این خب، -
 :گفت و اومد سمتم آیکان فرمانده
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 .میشه شروع هاعامقتل باز و میشه آزاد تایتان و میشی کشته انسانی، بفهمه اگه زاگیت -
 :گفتم و زدم پوزخندی

 کنین؟می ــمرانی*حکـ شما االن چرا پس بودن؛ کرده تصرف رو سرزمینتون که هااورک -
 :گفت بلندی صدای با و کرد گردعقب

 .بریم قصر به باید بسه؛ سؤال هم حاال. رسیدن ما داد به هادولف چون -
 :گفت و رفت فرمانده سمت دایانا

 .میاییم موقع اون بمونه، زنده تا کنی کمک آدرین به بده قول -
 :گفت و انداخت نگاهینیم و ایستاد فرمانده

 .نیست امن زیاد اینجا بریم، بیایین هم حاال. پرنسس کنممی رو تالشم -
 .بود هویدا غم رنگ شچهره تو. کرد نگاهم دایانا

 .بریم باید آدرین، نیست ای چاره -
 :گفتم مهربونی با و گرفتم رو هاشدست. رفتم سمتشبه و زدم لبخندی

 .میشه درست چیهمه. من عزیز نداره، عیب -
 .زدم پیشونیش روی ایه*س*بو که زد لبخندی

 بیام؟ قراره منم که میگم... اوم -
 یخنده. دادمی بازی رو موهاش داشت که کردیم نگاه ماری به و انداختیم پایین رو سرمون دایانا و من

 .آورد در رو زبونش که کردم بلندی
 .نخند دراز، پوککله -

 :گفت و کرد بلند رو ماری دایانا. بود شده تنگ شجمله این برای دلم
 .میشه درست نباش، ناراحت هم آدرین خاطربه. بیای من با باید منی؛ دوست تو آره، -
 .امیدوارم -

*** 
 دایانا یگفته به. بود شده کشیده وسطش ایستاره که ایستادم ایدایره داخل ماری و دایانا همراه به

 پیدا رو دایانا تازه. استرس هم داشتم هیجان هم. بردمی ساتین سرزمین به رو ما و بود انتقال یدایره
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 بودنش داره؛ بخشیـذت*لـ حس بودنش فهمم،می که االنه تازه. کنم ولش تونستمنمی و بودم کرده
 .نیفته ما هردوی برای اتفاقی که کنممی رو سعیم تمام و باارزشه برام خیلی

 .ببندین رو چشماتون خب -
 و بیشتر هی و کرد برخورد چشمام به رنگیآبی نور بعد دقایقی. بستم رو چشمام و گرفتم رو دایانا دست
 .شد قطع بارهیک که شدمی بیشتر
 به هاگل عطر بوی. رسیدمی گوش به مختلف پرندگان آواز صدای. کرد برخورد پوستم به خنکی نسیم

 تو دردی هیچ دیگه. گرفتم زیادی انرژی و گرفت رو وجودم کل ناپذیریوصف آرامش. اومد مشامم
 .کردمنمی حس شکمم یناحیه

 .اومدین خوش ساتین سرزمین پایتخت الیا شهر به -
 هایخانه با بزرگً نسبتا شهر یه تپه پایین که دیدم ایتپه باالی رو خودمون و کردم باز رو چشمام
 شهر که بزرگ نسبتاً و طالیی قصر یه بود؛ چشم توی خیلی چیز یه ولی شدم؛ مواجه رنگارنگ چوبی
. بود درخشان و تابان خورشید مثل و بود تحسین قابل عظمتش و شکوه. داشت فاصله اونجا از کمی
 مانند رو شهر و قصر دورتادور که شدم ایکشیده فلک به سر هایدرخت متوجه و چرخوندم چشم

 .بود برگرفته در حصاری
 .موننمی حصار مثل که هادرخت جنگل اون مخصوصاً! نظیره بی واقعاً -
 !قشنگه چه اینجا دایانا، وای -

 :گفت ما به رو و کرد شیرینی یخنده دایانا
 از محافظت برای که هست تاریکی جنگل بینید،می که هم رو جنگل اون. اینجام عاشق درسته، -

 .هستش شهر و قصر
 .برداشتم دیدزدن از دست آیکان فرمانده حرف با که دادم تکون سری

 .کنین حرکت باشین زود -
 ایستاده سرباز تعدادی شهر ورودی در. کردیم حرکت دنبالش به ما و اومد پایین تپه از آیکان فرمانده
 سرباز ده و رسیدیم شهر ورودی به دقیقه چند از بعد. داشتن تن به طالیی زره که هایی سرباز بودن،

 :گفت و اومد جلو سربازها از یکی. کردن تعظیمی و اومدن ما طرفبه
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 .آیکان فرمانده و دایانا پرنسس بر درود -
 :گفت و کرد نگاه ماری و من به بود پنهان شچهره که پوشزره سرباز

 .همراهان شما بر درود و -
 :گفت جواب در دایانا

 .سرگروهبان شما بر درود -
 :گفت و کرد تعظیمی سرباز

 .کنهمی قطع رو سرمون پادشاه دفعه این چون نزنه؛ سرتون به فرار فکر دیگه امیدوارم -
 وارد و نگفت چیزی آیکان فرمانده. داد قورتش آیکان فرمانده اخم دیدن با که کرد ریزی یخنده دایانا
 رسیدگی مشغول و بودن هیاهو در مردم. شدم وارد شهر به پاش به پا هم من و افتاد راه دایانا. شد شهر

. داشتن خاصی زیبایی کدوم هر و بودن اینجا زیادی هایالف. بودن خودشون زندگی و امور به
. شکستنمی رو شهر این سکوت هاشونخنده صدای با و دویدنمی هم دنبال به کوچیکی هایبچه

 بودم کرده که عرقی و کشیدم پیشونیم روی رو دستم. کردم برنداز قشنگ رو جاهمه و چرخوندم چشم
 .افتادم هادریایی پری یملکه یاد که افتاد دارم پولک و آهنی لباس به چشمم لحظه یه. کردم پاک رو
 اوضاعیه؟ چه در هادریایی پری یملکه نظرتون به راستی -

 :گفت کنه، نگاهم کهاین بدون فرمانده
 ولی شده؛ زخمی ملکه گفت هادریایی پری از یکی شد، کشته مشکوکی خیلی طور به زاگار وقتی -

 .کنهنمی تهدیدشون چیزی و خوبه حالش
 و کردنمی پچپچ هم گوش در و بودن خیره من به تعجب با که کردم نگاه مردم به و گفتم ی«آهان»
 طالیی قصر روبروی ساعتنیم از بعد. دادم ادامه خودم راه به و ندادم اهمیتی. کردنمی اشاره من به

 .بودیم ایستاده
 بشخصه بودم من اگه که بود بزرگ حال عین در و زیبا. بودم دیده تپه باالی از که بود اونی از تربزرگ

 قصر. بود زده بیرون آب دل از هایینیزه و بود گرفته آب رو قصر دورتادور. شدممی گم داخلش
 دراومد، صدا به شیپور که کرد ایاشاره فرمانده. کنه فرار اینجا از تونستنمی کسی و بود نفوذ غیرقابل

 قصر وارد و شدیم رد اینقره یدروازه از اومد، پایین کامل وقتی. اومد پایین قصر یدروازه آروم بعد
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 اینجا بودم، ندیده حال به تا که زیبایی هایدرخت که داشت وجود بزرگی باغ. بود نکردنی باور. شدیم
 باغ وسط در. بودن گرفته قرار هم کنار زیبایی به و داشت رو هامیوه انواع که هاییدرخت. داشت وجود

 .بودن شنا حال در درونش هااردک که داشت وجود کوچیکی یدریاچه یه هم
 .باشین زود -

. کردیم حرکت سرش پشت ما و شد رد داشت، قرار باغ وسط از که هاییفرشسنگ از فرمانده
 و رسیدیم قصر اصلی در به باالخره. دادنمی نگهبانی که بود طالیی سرباز از پر قصر جایهمه

 ته سمتبه فرمانده و رفتیم داخل. شدیم طال از بزرگی سالن وارد ما و کرد باز رو در سرباز. ایستادیم
 با هاملکه و پادشاهان. کردم نگاه دیوار روی تابلوهای به و چرخوندم چشم. بود حرکت حال در سالن
-دو که خردسالی کودک و پادشاه و ملکه یه تابلو آخرین در. بودن ایستاده خاصی ژست و غرور

 لبخند جاش به و نبودن پرجذبه و مغرور دیگه تابلوهای مثل که کردم نگاه رو داشت سن سالیسه
 هااون که انگار کرد؛ خودش مجذوب بدجور رو من. شدم خیره تابلو به و ایستادم. داشتن لب بر زیبایی

 باال ایپله از فرمانده. افتادم راه به بقیه دنبال به و انداختم باال ایشونه. شناسممی که هاسسال رو
 .دادن ادامه خودشون راه به و کردن تعظیم طالیی سرباز دسته یه رفتن باال هنگام که رفت

 رسیم؟می کی پس -
 :گفت فرمانده

 .رسیدیم -
 اطراف این در زنیگشت حال در سرباز ده. داشت قرار اون وسط در تاج نماد که ایستادیم در یه مقابل
 .دادنمی نگهبانی و بودن

 .اومدیم ما بدین خبر نیکوالس پادشاه به -
 وارد حرفی هیچ بی. بشیم داخل گفت و اومد سرباز دقایقی از بعد. شد اتاق وارد و کرد تعظیمی سرباز
 سالمیان مردی. بود سیاه و قرمز اومد،می چشم به که هرچیزی. شدیم سیاه-قرمز دکوراسیون با اتاقی

 پشت از سریع دید رو دایانا وقتی و آورد باال رو سرش بود، نوشتن حال در میز پشت که سیاه موهای با
 .اومد بیرون میزش
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 قدیمی سلطنتی لباس یه. داشت سن سالدویست دایانا یگفته به اما شد؛می سالشوپنجسی نظرم به
 دایانا. داشت ب*ل بر محوی لبخند دایانا دیدن با ولی داشت؛ تفاوتی بی کمی یچهره و داشت تن بر

 .فشرد خودش به و انداخت پدرش ـغل*بـ توی رو خودش
 :گفت و کرد نوازش رو موهاش دایانا پدر
 .بود شده تنگ برات دلم گذاشتی؟ تنهام چرا بگم؟ چی تو به دخترم آخه -
 .کنهمی گریه صدابی داره که فهمیدم دایانا لرزون هایشونه از
 کنی؟نمی درک چرا. برام زندانه مثل بمونم؛ تونمنمی قصر تو من بابا، -

 .کرد نگاهش دقیق و کرد جدا خودش از رو دایانا پادشاه
 .دارم رو تو فقط من دخترم، نذار تنهام دیگه. بودی بازیگوش و لجباز و شیطون قدراین هم بچگی از -

 :گفت و زد لبخندی پدرش. کرد پاک رو هاشاشک دستش پشت با دایانا
 .کنی مشورت باید من با بری، خواستی هرجا اما میشی؛ تنبیه -

 ب*ل بر زیبایی لبخندی دایانا دیدن با پدرش. انداخت پدرش ـغل*بـ رو خودش و کشید جیغ دایانا
 .داشت

 .دارم دوستت خیلی. بابا مرسی -
 .زیبام دختر دارم دوستت منم -

 :گفت فرمانده به رو. افتاد ما به چشمش پادشاه که شدن جدا هم از دوباره
 .کن طلب خوایمی هرچی. آیکان فرمانده آوردی، سالم رو دخترم بازم -

 :گفت و کرد تعظیمی فرمانده
 .بود موظیفه پادشاه، نیست نیازی -

 :گفت و گرفت من سمت رو سرش. داد تکون سری و زد لبخندی پادشاه
 هستی؟ کی تو -
 :گفتم و کردم کوچیکی تعظیم. باریدمی ازش نگرانی. کردم نگاه دایانا چشمای به
 .برگردم خودم دنیای به تا مچاره دنبال. شدم دنیا این وارد اتفاقی طور به من -

 :گفت داد باال ابرویی
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 هستی؟ نژادی چه از -
 :گفتم و کردم نگاه تکشونتک یچهره به
 .انسان نژاد از -

 .شدمی ترخشمگین لحظه هر شچهره. چرخید من دور و کشید هم توی رو شچهره
 برگردی؟ خوایمی و انسانی یه که -
 .درسته -

 :گفت محکمی صدای با و ایستاد من روبروی
 .بشی زندانی باید و اومدی جایی بد نیست؛ راهی ولی -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 .برگردم باید من -
 .نیست راهی -

 :گفت و اومد جلو نگران یچهره با دایانا
 .داده نجات رو ماری و فرمانده و من جون خیلی اون بابا، -

 :گفت و داد باال رو ابروهاش تا دو دید که رو ماری پادشاه
 .ندیدم رو شما نژاد که وقته خیلی. کوتوله الف -

 :گفت و کرد تعظیمی ماری
 .مردن ایعده و کردن کوچ ایعده -

 :گفت من به رو و داد تکون سری پادشاه
 .بشه ایجاد سرزمینم برای مشکلی خوامنمی کنم، زندانیت باید -
 ...بابا اما -
 دردسر و شدیم پیمانهم تازه. کنن حمله هااورک پیش سال شونزده مثل باز خوامنمی! دایانا هیس، -

 .خوامنمی سرزمینم برای
 .برگردوند رو سرش و چکید چشماش از اشکی قطره دایانا

 .کنی کاری باهام تونینمی -
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 :زد داد و کرد بهم تفاوتیبی نگاه
 .ببرین زندان به رو پسر این بیایید سربازها -
 .شدن اتاق وارد سرباز پنج و شد باز اتاق در
 .بگیرین رو این -

 خاطربه اما کنم؛ ویران رو اینجا ثانیه چند عرض در تونستممی. گرفتن رو من سربازها و زدم پوزخندی
 .کنهمی درستش خودم خدای پس بیاد؛ پیش اتفاقی خواستمنمی دایانا

 !نکن رو کار این. کنممی خواهش بابا، -
 .نیا بیرون و اتاقت تو برو باش زود نکردم، فراموش کارتم. دخترم نه -

 پادشاه اتاق از و کشوندن رو من سربازها. هستن خودشون منافع فکر به همه دایانا، داره پدری چه
 زیرزمین به مخفی یدره یه طریق از رو من و برگشتیم بودیم، اومده که جاییهمون از. بردن بیرون
. رسیدمی مشامم به بدی بوی و شدمی ترتاریک دوروبرم فضای رفتیم،می ترپایین هرچی. بردن قصر

 و سیاه زندان یه روبروی دقیقه چند از بعد. ریممی قصر چالسیاه به داریم که دید شدمی مشعل چند با
 مواجه غریبی عجیب موجودات با و چرخوندم چشم. کردمی خراب رو حالم بدش بوی که بودم کثیف
 زندان یه داخل رو من سربازها و زدم پوزخندی. بودن زندانی خودشون اختصاصیِ سلول هر در که شدم
 و نشستم سالن از ایگوشه. کردنمی پچپچ و بودن خیره تعجب با من به ایعده. رفتن و کردن پرت

 .بشم خالص اینجا از چطوری که رفتم فرو فکر به و بستم رو چشمام. دادم تکیه دیوار به
 .میدی انسان بوی کنم، استشمام رو تو بوی تونممی. میدی خوبی بوی -

 لبخند با و برگشته طرفمبه کور و چاق اورک یه که کردم نگاه ـغلیم*بـ زندان به و کردم باز رو چشمام
 .کنهمی نگاهم کورش چشمای با کثیفی

 !انگیزرقت اورک شو،خفه -
 این و خونهمی فرا رو تایتان و کنهمی تتیکهتیکه حتماً بشه، موضوع این متوجه زاگیت پادشاه اگه -

 .میشه منقرض نسلشون و میره بین از بود، هاکوتوله مال که النگین سرزمین مثل سرزمین؛
 :گفتم چندش اورک این به رو و زدم پوزخندی

 .کنه کاری تونهنمی هم زاگیت اون. بزنه آسیب بهم تونهنمی کسهیچ -
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 :گفت داشت که ایخنده ته با و داد سر ایقهقهه
 .داری جرئت و دل خیلی ملکه اون مثل هم تو -
 :پرسیدم ازش تعجب با
 بود؟ اینجا یملکه که انسانه همون! ملکه؟ کدوم -

 :گفت و داد تکون سری
 .هست شکنجه حال در زاگیت پادشاه قصر تو نیکا ملکه. درسته -

 بهش که اینزدیکی حس همون باز. شد گرفته حالم زد، که حرفی با. ساییدم هم روی رو هامدندون
 .شد بیشتر زاگیت به نسبت تنفرم و کردم احساس رو داشتم

 .متنفرم ازتون -
*** 
 دایانا

 .نیست حقش داده، نجات رو جونم خیلی اون. نکن رو کار این لطفاً بابا، -
. نداشت فایده اما کرد؛ باهاش صحبتی هم فرمانده. شدنمی راضی کردم،می هرکاری. بود خراب حالم
 باشم؟ دور ازش چطور. گیرهمی آتیش داره قلبم

 .دایانا پرنسسی، تو چون بده؛ نجات رو تو تا بود شوظیفه اون -
 متفاوت نژاد یه خاطربه که نیست عدالت این. انداختم موهام به چنگی عصبانیت از و کشیدم پوفی
 :گفتم پدرم به رو. کردمی رو کارا این خودش منافع خاطربه فقط پدرم اما بشه؛ زندانی آدمی

 بپوسه؟ زندان تو کنی؟ کارچی خوایمی حاال -
 :گفت و انداخت بهم نگاهینیم پدرم

 .میشه اعدام فردا. نه که معلومه -
 بودنِ مرگ حال در شاهد خوامنمی باز. فشردن و گرفتن مشت تو رو قلبم که انگار زد، که حرفی با

 .نمیدم پدرم به رو چیزی همچین یاجازه. باشم آدرین
 .نبودی ظالم که تو بابا،! کنی کاری همچین بذارم عمراً -

 :غرید و برگشت من سمت
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 تو و کنیمی تموم جاهمین رو موضوع این پس میفته؛ خطر تو مردم جون که کنم تکرار خوامنمی -
 .نمیای بیرون و میری اتاقت
 الف من پدر. باشه پدرم که نداره امکان این نه، نه. باشه عادلم و مهربون پدر همون این شد،نمی باورم
 پدرم لطف به حاال و بودم ریخته اشک مدام هی روز چند این تو. شدن سرازیر دوباره اشکام. بود عادل
 :غریدم پدرم به رو و کردم پاک رو هاماشک دستم پشت با. کردن پیدا رو خودشون راه اشکام دوباره

 .بابا کشتی، هم رو من بدون بشه، کشته اون اگه -
 سریع و رسوندم اتاقم به رو خودم سرعت به و شدم خارج پدرم اتاق از بشنوم، ازش جوابی اینکه بدون
 همه این باید آدرین چرا. کردم گریه دلم ته از و دادم فشار بالشت به رو صورتم. پریدم تخت روی

 بکشه؟ سختی
. داد عذاب رو من نبودش حس اون بازم. کردم عادت حضورش و بهش و دارم دوست رو آدرین من
 اومد؛ یادم به بودم گذرونده آدرین با که ماهی چند این خاطرات تموم. باشیم دور هم از قراره بازم

 به روز اون از. شدمی کشته نبودم، من اگه و داشتن رو جونش قصد اورک تا سه که دیدمش موقعی
 .کردم آدرین لطف به زیادی تغییر بعد

 .رفتم فرو خواب به و شد سنگین کمکم چشمام باشیم، هم کنار قراره که آدرین فکر با
*** 
 آدرین
 و تابید نوری. دارم قرار هامشب مرموز پیرمرد با باز که انگار بود؛ آورخفقان و سیاه دورم فضای دوباره

 .کرد نگاهم اخم با و شد ظاهر روبروم سفیدپوش پیرمرد بعد
 !میاد پیش برات مشکل هی که بینممی -
 :گفتم حوصلهبی و کردم نگاه چشماش به
 .کرده مدیوونه چالسیاه بد بوی. کرده زندانیم عجیب موجودات عده یه بین دایانا پدر آره، -

 .زد من به رو ملیحی لبخند و شد باز کمی شچهره
 .کن تحمل رو امشب یه. میشی آزاد فردا نداره، عیب -
 دیگه؟ امر. باشه اینم -
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 :گفت جدی و اومد جلو کمی
 .ببینی آموزش ترسریع هرچه باید. آدرین آوردی، دست به رو هاتقدرت سوم یک هنوز تو -
 .دادن شکوفه و ومدن در هامشاخ معلومه دیگه. شدم خیره بهش تعجب با
 نیاوردم؟ دست به رو هامقدرت مگه چی؟ -

 :گفت و زد پوزخندی
 .نگیر کم دست رو خودت. آدرین قدرتمندی تو گفتم، که بهت -

 قدرتی همچین باید من چرا که شده تداعی برام سؤال این بار هزاران. هستم کی دونستمنمی دیگه
 چرا؟ باشم؟ فرد اون من باید چرا باشم، داشته

 صبر که گفتی بهم بس از شدم خسته دیگه هستم؟ کی من نمیگی چرا باشم؟ قدرتمند باید من چرا -
 .کن تحمل و کن
 :گفت آرامش با و شد خیره بهم. گرفت رو هامشونه و شد نزدیک بهم

 اولین تو میدم قول ولی بگم؛ نرسیده زمانش خب،. بگم چیزی بهت تونمنمی من آدرین، ببین -
 باشه؟ بگم بهت فرصت

 رو اسمش حتی. سناشناخته خودش هویت که بودم عصبی کمی ازش ولی شدم؛ آروم حرفش با
 .بزنم صداش اسمش با تا دونستمنمی

 .کنن اعدام رو تو خوانمی کن؛ بیهوش رو هانگهبان کنن، خارجت چالسیاه اون از خواستن که فردا -
 :گفتم و زدم پیرمرد حرف روی به نیشخندی

 کنن؟ اعدام رو من خوان می که کردن خودشون با فکری چه اینا -
 :گفت و گرفت فاصله کمی ازم
 .نکن استفاده قدرتت از اما درسته؛ -
 کنم؟ کارچی بعدش -

 :کرد زمزمه و بست رو چشماش
 .بینمتمی میاد، داره یکی هم االن. کنی کارچی میگم بهت ذهنت تو -
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 این خاطربه ــمرم*کـ. کردم باز رو چشمام سریع منم و شد تبدیل پروانه هزار به حرفش اتمام با بعد
 زندان در سربازی دقایقی از بعد. شدم بلند و گفتم «آخ». کردمی درد بودم، خوابیده زندان کف روی که
 :گفت من به رو و کرد باز رو
 .کنه صحبت باهات خوادمی نفر یه. بیرون بیا -

 :گفت و کردم نگاهش سؤالی
 .بیا باش، زود. کیه فهمیمی خودت -

 محوطه چند گذروندن از بعد که کردممی حرکت سرش پشت. شدم خارج زندان از و دادم تکون سری
 .ایستاد اتاقی روبروی

 .جاستهمین داخل، برو -
 سر بر سفیدی شنل و بود نشسته میزی روی من به پشت یکی. شدم اتاق وارد و کردم باز رو در

 فرد وقتی و برگشت من طرفبه. شد بلند جاش از و خورد تکون کمی بستم، رو در وقتی. داشت
 .زدم عمیقی لبخند دیدم، رو پوششنل

 .دایانا -
 از رو من روز اون اگه. فرورفتم فکر به و زدم بهش لبخندی. گرفتم زیادی انرژی شچهره دیدن با

 .شدممی کشته داد،نمی نجات اورک تا سه اون دست
 ایافسانه رو اون مردم که عجیبیه نژاد از که دارم دوست رو کسی من بفهمن اگه نمیشه باورش کسی
 خاطرشونبه که هستن کسایی اینجا حداقل برگردم، خودم دنیای به روز یه نتونم اگه. دونننمی بیش

 این کنم، انتخاب رو یکی مخانواده و دایانا بین باشم مجبور اگه خب اما بدم؛ ادامه زندگیم به بخوام
 رو خودش. اومد من سمتبه و اومد بیرون صندلی پشت از دایانا. میشه زندگیم مشکل ترینبزرگ

 .داد فشار و انداخت ـغلم*بـ
 .آدرین بود، شده تنگ برات دلم -

 .بردم موهاش تو رو سرم و کردم ـلقه*حـ دورش رو دستم
 .دایانا بود، شده تنگ برات دلم منم -
 :گفت لرزون صدای با. شد پدیدار اشکی الیه چشماش تو و شد جدا من از
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 .آدرین ترسم،می نبودنت از -
 شده؟ چیزی مگه؟ چطور -

 ای ه*س*بو و کردم پاک رو هاشاشک دستم با و رفتم سمتشبه. ریختمی صدابی دایانا هایاشک
 .زدم هاشچشم روی

 شده؟ مگه که، نشده چیزی. دایانا نکن، گریه -
 رو کار این چی برای دونستممی کنم، آرومش دونستمنمی. بود برگرفته در رو اتاق کل هاشهقهق
 .کردمی
 .نمیشه چیزیم من دایانا، ببین -
 .کنه اعدامت...اعد خوادمی پدرم...پ -

 :گفتم و زدم لبخندی
 .کنم فرار قراره نکن، گریه تو نداره، عیب -

 :گفت و کرد نگاهم اشکی چشم با و شد کم شگریه صدای
 .نگهبانه و تله از پر اینجا کنی؟ فرار خوایمی چطوری -

 :گفتم و زدم ه*س*بو پیشونیش روی. شد خیره بهم معصوم که کردم پاک کامل رو هاشاشک
 اون تا پس گردم؛برنمی نشده، آروم اوضاع که موقعی تا و میشم ناپدید مدت یه. کنممی کاریشیه -

 .باش خودت مواظب موقع
 :گفت و داد تکون طرفینبه رو سرش دایانا

 .کنم زندگی قصر این تو تونمنمی. بیام خواممی منم -
 .کردم قاب دستم با رو دایانا صورت و زدم لبخندی

 بدبخت ببره بو زاگیت اون. بیفتی خطر توی تو خوامنمی و میریزه هم به اوضاع. نمیشه دایانا نه -
 .شیممی

 :گفت بهم دودلی با و کرد بهم نگاهی
 .باش خودت مواظب ولی باشه؛ خب -
 .هستم مواظب -
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 ... .و شدم خم
*** 
 دایانا

 به و چرخوندم چشم. کشیدم ایخمیازه و کردم باز رو چشمام آروم چشمم، به خورشید نور تابیدن با
 من. هستش محافظم، و دوست لیانا، کار باز حتماً. بودن شده کشیده کنار هاپرده که کردم نگاه پنجره
 داره؟ من خواب با مشکلی چه این موندم
 تا و کشیدم دراز تخت روی اومدم و کردم عوض هم رو هاملباس. شستم رو صورتم رفتم پاشدم

 یه با همیشگیم مزاحم و شد باز اتاق در کنه، فرار خوادمی چطوری آدرین که برم فرو فکر به خواستم
 .شد وارد سینی

 هم صبحانه فراری پرنسس برای نکنه درد گلش دست البته اومده؛ دلت عزیز اومده، عشقت. سالم -
 .نزن حرف منم حرف رو و کن جون نوش بیا. آورده
 رو وقتا بعضی ولی دارم؛ دوستش خیلی و دوستمه تنها اینکه با. زنهمی حرف این چقدر رفت، مخم وای
 .کنهمی رویپیاده من مخ
 .بری تونیمی حاال آوردی، صبحونه که نکنه درد دستت. اومدی خوش باشه، -

 .کشید جیغ دفعه یه و کرد بهم برزخی نگاه یه و گذاشت تختم روی رو سینی
 نخود دنبال فرستادی رو من آره؟ خواهیته،معذرت جای به دیوونه یدختره برم؟ گفتی؟ چی ها، -

 .زدم حرف باهات من اگه دور؟ دور من بدون کردی فرار بعد سیاه،
 برام رو زبونش که خندیدم رفتارش به. گرفت قیافه مواسه قهره، من با مثالً و برگردوند رو سرش بعد
 .آورد در
 میدم قول ببخشید، هم حاال. لیانا بودم مجبور. باشم تنها خواستممی ولی بود؛ اشتباه کارم دونممی -

 خوبه؟ بدم، خبر بهت کردم، هرکاری
 :گفت کنه، نگاه بهم اینکه بدون و داد خودش به تکونی یه
 .اومدی عقل سر االن کنم،می فکر که حاال. شدم امیدوار بهت خوبه، خوبه -
 .نداری عقل خودت لیانا، گمشو -
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 همراهش منم و خندید درآورد، برام زبونی یه داد، جاخالی که کردم پرت سمتش رو بالشتم بعد
 .خندیدم

 .اومدی باهاش که همون کیه؟ پسره این -
 ...که گذاشتم م*با*ل رو انگشت اومد، م*با*ل رو لبخند یه. افتادم آدرین یاد حرفش با

 بالشت که کردم نگاه لیانا به. خورد صورتم تو چیزی یه کردم،می فکر آدرین به داشتم که طوریهمین
 .بود زده صورتم به رو
 زنی؟می چرا دیوانه؟ چته -
 :گفت و رفت بهم ایغرهچشم یه
 و بودی زده زل جا یه به خنگا مثل زنم؛می صدات دارم ساعته یه بعدشم خودتی، دیوانه اوالً -

 خبراییه؟  اصالً بینم بگو. خندیدیمی
 :گفتم و رفتم بهش ایهغرچشم یه
 .نزن حرف الکی خیر،نه -
 .نزن حاال خب -
 .نداره زدن بچه -
 ببرن؟ سر مرغ برات بگم! کردی باز زبون اوهوع، -
 از چی شخانواده موندم من. آوردمی خنده به رو من حرفاش با شهمه لیانا. گرفت مخنده حرفش با

 فرد به منحصر زیبایی که بود عسلی چشمای و بور پست با ایموقهوه دختر یه لیانا. کشیدنمی دستش
 .داشت رو خودش

 فرمانده شده؟ تراگوس دنیای وارد چطوری انسانه این کن، ول رو اینا حاال. میشی زشت نخند خب -
 .درآوردم شاخ فهمیدم، وقتی  اصالً. شنیدم زد،می حرف پادشاه با وقتی
 میده؟ گوش مگه نکن، دخالت بقیه کار تو گفتم بار هزار. فضولیه آدم عجب

 منم. شده تراگوس وارد و شد کشیده داخل به هم آدرین و بود کرده باز رو ما دنیای یدروازه یکی -
 .دادم نجاتش من که بکشنش خواستنمی اورک تاسه دیدم رفتیم،می الوان دشت از وقتی

 .شده شوکه قدراین که نگفتم چیزی که من. نگفت چیزی و شد خیره بهم باز دهن با
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 .میره توش پشه وگرنه رو، دهنت ببند -
 .کشید سوتی یه و دراومد هپروت از
 زنش حتماً باید بود، شاهزاده اگه. خوشگله خیلی میگن دیدنش، هابعضی میگما،! طوراین که عجب، -

 .شدیمی
 .نداره فرقی خب اما داشت؛ تعلق دنیا این به واقعاً کاش. اومد م*با*ل رو لبخند یه حرفش این با
 گفتم؟ داریخنده چیز شده؟ چی -
 .نگفتی نه، -

 :گفت و کرد نگاهم مرموز
 خندی؟می چی به پس -
 .هستیم هم با و داریم دوست رو همدیگه ما اینکه به -

 گوشش تو محکم و رفتم سمتشبه. شده شوکه زیاد حرفام با بیچاره. زد خشکش و خورد جا دوباره لیانا
 :گفت کنجکاوی با و گذاشت صورتش روی رو دستش و اومد در هپروت از. زدم

 میگی؟ دروغ نه؟ -
 .میگم راست تو جون به -

 از ایعده دیدم و رفتم پنجره سمتبه. رسید گوش به خطر شیپور صدای بده، رو جوابم خواست لیانا
 .میشن قصر وارد دارن سربازها

 لیانا؟ شده چی -
 :گفت رفت،می بیرون داشت که طوریهمین و پاشد لیانا

 .بیام تا نرو جایی هم تو بزنم، سری یه برم من. اومده پیش مشکلی حتماً. دونمنمی -
 :کردم زمزمه و زدم لبخندی گفتم، ای«باشه» و نشستم تختم روی رفتم

 .چیه برای خطر شیپور صدای دونممی که من -
*** 
 آدرین
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 هایخواب این دیدم؟ که بود خوابی چه این. بود کرده عرق تنم تموم. شدم بلند بدی سردرد با صبح
 «.بری باید میشی، کشته. بری باید تو»: شد اکو ذهنم تو صدا اون دوباره. اومدن سراغم به بازم مرموز

 و زدم پوزخندی. بودن رفته خواب به هازندانی بهمه. کردم نگاه دوروبرم به و کشیدم ایخمیازه
 .کنن اعدام ببرن رو من تا شدم سربازها منتظر

 .آوردن بیرون زندان از رو من و اومدن زندان به سرباز شش ساعتنیم از بعد
 جلوی هم دیگه سرباز چهارتا و بودن گرفته رو من نفر دو. بود هرچیزی از خالی که بودیم سالن یه تو

 هایدست از رو دستم سریع. دادم قورت رو دهنم آب و کشیدم عمیقی نفس. بودن حرکت حال در من
 دیوار به و شد پرتاب متر چند که زدم مشت داشت، کاله که یکی صورت به و کردم خارج سرباز دوتا

 .کرد برخورد طالیی
. کردم بیهوشش و پیچوندم رو دستش کنه، کاری خواست تا یکی اون زیاده؟ قدرتم قدراین یعنی

 :گفت هااون از یکی و گرفتن سمتم رو هاشوننیزه سربازها دیدن با و برگشتن جلوییم سرباز چهارتا
 .نکنی خطا پا از دست بهتره -
 سمتمبه و کشید اینعره و شد عصبی. جلو بیاد کردم، اشاره دستم با و زدم حرفش به نیشخندی یه

 کردم منتقل پاهام به رو زورم تموم. دادم خالی جا کنه، وارد بدنم به تا خواست رو شنیزه. آورد هجوم
 .شد بیهوش زدم، سرش به پام با که ایضربه با و

 صدای دقایقی از بعد. دادم تکیه سالن دیوار به زناننفسنفس و کردم بیهوش هم رو دیگه سرباز تاسه
 :شد اکو ذهنم تو پیرمرد

 .ممنوعه جنگل بیا -
 بیام؟ چطوری -
 قصر دور جنگل و ببند رو چشمات پس. انتقال قدرت هست؛ هم تو یدیگه قدرت این آدرین، ببین -
 .اونجایی که کن حس. ستممنوعه جنگل که کن تجسم رو
 !تاریکیه جنگل که اون -

 :گفت و کشید پوفی
 .باشیم شممنوعه منطقه تو قراره -
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 نور بالفاصله. دادم انجام رو دیگه کارای و کردم تجسم رو جنگل. بستم رو چشمام و گفتم آهانی
 بودم جنگلی مقابل و کردم باز رو چشمام. کرد برخورد صورتم به گرمی سوز و تابید چشمام به خورشید

 جلوگیری خورشید نور نفوذ از و بودن کرده درست بانیسایه شکشیده فلک به سر هایدرخت که
 صدای ناگهان. داشت زیادی فاصله من از که دیدم رو طالیی قصر و برگشتم عقب به. کردنمی

 :گفتم خودم با و کردم ایخنده. پیچید قصر توی شیپوری
 .کردم فرار اینکه برای خطره؛ شیپوره حتماً -

 پیمودن از بعد! ترسناک و تاریک حال عین در ولی بود؛ زیبا و سرسبز. شدم ممنوعه جنگل وارد
 اطراف. کردمی ساطع روشنایی و بود روشن آبی کرد،می فرق چشمه آب. رسیدم چشمه یه به مسافتی

 قهوه بوی اومد،می بویی. رفتم سمتشبه. افتاد چوبی کوچیک یکلبه یه به چشمم که زدم دید یه رو
 داشت قرار نفره یه تخت یه و میز یه فقط کلبه توی. شدم کلبه داخل و دادم قورت رو دهنم آب. بود
 که بود وقت خیلی. بود کنندهوسوسه و داغ. شدمی بلند بخار ازش که بود قهوه فنجون یه میز روی که

 سر نفس یه. داشت خوبی یمزه و طعم. کردم شمزه کمیه برداشتم، رو فنجون. بودم نخورده قهوه
 نخورده حال به تا خوشمزگی اون به قهوه. داشت رو ارزشش ولی سوخت؛ جگرم و دل که کشیدم

 .بودم
 و برگشتم. بود واضح خیلی صداش. اومد سرم پشت از یکی صدای که نشستم میز پشت صندلی روی

 :گفتم بهش رو
 پیرمرد؟ -
 بدم؟ بهت باز خوایمی قهوه -

 .داشت سفید بلند ریش و بود سفید لباس دست یه با خوابم توی مثل
 اینجایی؟ جوریچه تو -

 :گفت و نشست مقابلم صندلی روی اومد
 .کنم مالقات باهات و کنم جدا تنت از رو روحت تونستم دارم، که قدرتی با من -
 «چی؟ گشتبرنمی روحم اگه موجودیه، عجب»: گفتم ذهنم تو
 .برگردونه رو روحت داره رو این قابلیت بدنت -
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 .ببره بویی ذهنمه که شخصیم حریم از نداشتم دوست ولی بده؛ انجام بلده هم خوانیذهن پس
 .بشه قفل ذهنت و فکرت که بخوای خودت باید -

 :گفتم بهش رو و ساییدم هم روی رو هامدندون
 .بده یاد بهم جوری؟چه -
 .شد خیره کلبه از بیرون به و گرفت چشم من از
 که بخواه ذهنت از و کن حفظ رو آرامشت بکن، هست هرچیزی از خالی رو ذهنت ببند، رو چشمات -

 .نخونه رو ذهنت کسی دیگه
 .کردم باز رو چشمام بعد و دادم انجام رو گفت که هرکاری

 .بود عالی تمرینت اولین برای -
 .کردم نگاهش سؤالی

 چیه؟ منظورت -
 :گفت محکم لحنی با و کرد نگاه بهم

 .کنی تمرین رو چیزها خیلی باید چون -
 :گفتم و زدم پوزخندی

 .بدی یاد بهم بخوای که نیست یادگیری واسه چیزی -
 :گفت و شد بلند جاش از
 چیزی بدذات ساکورای اون. بجنگی آب زیر بتونی باید. کنی محافظت خودت از آب زیر باید تو -

 ندادم یاد اما دادم؛ یاد رو قدرتمند وردهای انواع بهت من. ندی شکستش بخوای که نبود تواسه
 برای چون بشی؛ ترقوی تا کنی تمرین باید. کنی مهارش باید چطوری و کنی استفاده باید چطوری
 .الزمه درونیت موجود شناخت

 کردم؟می کارچی مدت همه این پس. کردممی تعجب شد،می خارج دهنش از که کلمه هر با
 بود؟ چی دادی، یاد بهم که چیزایی اون پس -
 :گفت و زد بهم نیشخندی یه
 .بیاری دووم هم ثانیه چند تونینمی تاریکی مقابل که ضعیفی قدریاون. آدرین داری کار جای هنوز -
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 .کنم نابودش باشه، هرکی مقابلم که هستم قوی قدریاون من -
 :گفت و زد بهم ایدوباره پوزخند

 .قویه زیادی تاریکی -
 .شدم بلند جام از و کشیدم پوفی

 داره؟ کی رو تاریکی قدرت -
 پرسی؟می رو سؤاال این چرا -
 .ایستادم مقابلش و اومدم بیرون صندلی پشت از
 ازم خواینمی هستم، شماها برای سالح مثل فهمیدم؛ من که طوراین ولی اینجام؛ چرا فهممنمی من -

 .بشم سپر چیزی یه مقابل
 .زد زل چشمام به و گرفت رو هامشونه

 تو. هستن تو از ترقوی خیلی که داری دشمن خیلی بیرون اون. دنیایی این به متعلق تو پسر، ببین -
 .کنی محافظت مردم و خودت از باید

 کنم؟ محافظ مردم از کی مقابل باید من -
 .کنی کارچی باید فهمیمی بفهمی، رو حقیقت وقتی -

 .مقابلمه چی و کیم بفهمم باید من شدم؛ خارج هاشدست حصار از و کشیدم پوفی
 .بگو رو اصلیم دشمن حداقل -

 :گفت مقدمهبی
 .اهریمن -
 به یکی و کردن حمله بهم نژاد پنج که افتادم خوابم یاد ایلحظه. لرزید تنم کمی اسمش آوردن با

 جانشینش خوادمی که باشه همونی اون کردم حس. باشم جانشینش من که خواستمی و اومد کمکم
 .باشه مدیگه تخیلیِ خوابای مثل خواب؛ یه شاید خب اما باشم؛

 کجاست؟ االن اون خب -
 :گفت و کشید هم توی رو شچهره کمیه پیرمرد

 .شده زندانی خدایان چالسیاه تو -
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 .آورد باال رو دستش سکوت معنای به بپرسم، ازش ایدیگه سؤال خواستم تا
 .پرسیدی سؤال زیاد. کافیه دیگه -

 خودش تا دونستممی. نشستم تخت روی رفتم و ندونستم جایز رو باهاش کردنبحث دیگه
 !خرفت پیرمرد. گفتنمی بهم چیزی خواست،نمی

 :گفت و گرفت رو نگاهم رد پیرمرد که کردم نگاه خالی فنجون به و چرخوندم چشم
 خوای؟می -

 و گرفت سمتم. شد پر بود، خالی که فنجون و زد بشکن یه. داد تکون سری که زدم روش به لبخندی
 .کردم نوشیدن به شروع آروم و قاپیدم دستش از من
 کنیم؟ کارچی باید االن خب -
 .داریم رزمی هنرهای تمرین هم با فردا. کن استراحت -

 :گفتم و کشیدم پوفی
 .بدی یاد بهم نیست الزم بلدم، که من ولی -
 :گفت بشه، خارج که این از قبل کرد، بازش و رفت کلبه در سمتبه
 .دور بریز گرفتی یاد که رو هرچی. ببینی آموزش من زیردست باید نه، -

 رو چشمام و انداختم تخت روی رو خودم رفتم و ندادم ادامه نداره، ایفایده کردن بحث دیدم که منم
 .رفتم فرو عمیق خوابی به دایانا فکر با. بستم
*** 
 دایانا

 رفته ممکنه که جاهایی تکتک داده دستور پدرم شده، ناپدید عجیبی خیلی طور به آدرین که وقتی از
 که چیزی اون میگه، بهم حسی کرده؟ فرار جوریچه آخه دارم، شک خودمم. کنن زیرورو رو باشه

 .باشه سالم هستش هرجا امیدوارم! نیستش میده نشون
 هستی؟ فکری چه تو باز هی -
 !لیانا کنمامی پخشت زنممی میدی؟ گیر بهم هی چرا تو. بابا هیچی -

 :گفت و درآورد رو ادام لیانا
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 .خورد رو تو نمیشه عسلم من یه با. نشو عصبی بابا، باشه -
 :کشید جیغ کرد،می درست رو خودش داشت آینه جلوی که ماری

 .رفت مخم خدایان به! بسه میفتین، هم جون به تا دو شما چقدر -
 .عزیزم نخور حرص تو جان، ماری باشه -

 :گفت و کشید جیغ یه لیانا حرف با ماری
 زنی؟می حرف طوریاین طرفی بچه با مگه -

 :گفت و برد باال رو دستش لیانا
 .جان ماری تسلیم من باشه، -

 :گفت من به رو چشمکی با و آورد پایین رو دستش
 کنیم؟ تمرین کمیه بریم چیه نظرت -
 چی؟ تمرین -

 :گفت و کرد کم رو صداش لیانا
 .کنیم تمرین کمیه سربازخونه، ریممی -

 مزخرف و پوچ کالً حرفاش بیشتر از وگرنه کردمی کار خوب لیانا عقل وقتا بعضی زدا،نمی بدی حرف
 نشون بقیه به رو خودم کمیه بود بهتر و بودم نرفته خونه سرباز شدمی وقت خیلی. اومدمی در آب از

 .هستم که بدم
 :گفتم و شدم بلند تختم روی از
 .بریم خوبیه، فکر -
 بیام؟ تونممی منم -
 :گفتم لبخند با و برگشتم ماری سمتبه
 .بیای تونیمی خواد،می دلت اگه -

 :گفت و کشید جیغی
 .میام آره -
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 از کسری در و برداشتم رو تمرین مخصوص لباس و رفتم هاملباس کمد سمتبه حرفی هیچ بدون
 :گفتم لیانا و ماری به رو. پوشیدم ثانیه

 .بریم خب -
 به وقتی. رفتیم سربازخونه به و شدیم خارج قصر از سریع. شدم خارج اتاقم از و کردم بلند رو ماری

 یاد نیزه پرتاب ایعده. بودن تمرین حال در طالیی پوشزره سربازهای همه رسیدیم، سربازخونه
 .تیراندازی و شمشیرزنی دیگه ایعده و گرفتنمی

 .کردن تعظیم و برداشتن تمرین از دست دیدن، رو من تا سربازها رفتم، جنگ میدان سمتبه وقتی
 .بدین ادامه کارتون به -

 دست یه. برداشتم شمشیر یه و رفتم هاقفسه سمت. دادن ادامه کردنشونتمرین به و نگفتن چیزی
 .چرخوندم هوا رو و کشیدم شمشیر روی

 .نیست بد -
 :گفتم لیانا به رو و زدم چشمکی. کرد نگاه بهم زدهذوق و گذاشتم پایین رو ماری

 .گرفتی یاد چی من غیاب در ببینم خواممی محافظ، خب -
 :گفت و درآورد غالف از رو شمشیرش

 .نمیده اجازه وجدانم کنم، زخمیت خوامنمی -
 .رفت برام ایغرهچشم که زدم حرفش به داری صدا نیشخند یه منم
 با و اومد جلو لیانا. بود طوراین قوانین چون کردیم؛ هم به ریزی تعظیم و رفتیم میدان وسط به

 دفع یا دادممی جاخالی یا کردمی کاری هر. دادم جاخالی که بهم بزنه ای ضربه خواست شمشیرش
 و رفتمی عقب و عقب. زدم ضربه شمشیرش به و بردم هجوم سمتشبه. بود من نوبت حاال. کردممی

 .کردمی دفع رو من حرکات
 پرت ای دیگه طرف و شد جدا دستش از شمشیر کردم، وارد شمشیرش به که محکم یضربه یه با بعد
 به دستی. دادم باال رو ابروهام و زدم لبخندی یه. گذاشتم گردنش زیر رو شمشیر سریع من و شد

 .زد دست برام ریزش دستای با و کشید جیغ ماری. بودم کرده عرق کلی کشیدم، صورتم
 !دایانا بود، عالی وای -



 

 

231 

 

  سپید اژدهای نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ج.مهدی

 :گفت غلیظ اخم با لیانا که خندیدم
 .دادی شکستم شانسی -
 .بگی چی نگی رو این. بود شانسی کن فکر تو آره، -
 .حاال خب -

 تا رفتم حمام سمتبه. برگشتم قصر به و گذاشتم جاش سر رو شمشیر. خندیدم شنداشته ریش به بعد
 .بگیرم دوش
*** 
 آدرین

 سرجام. بدوم باید گفتمی و بود آورده صحرا یه به رو من. بود آورده چشمم جلو رو آبادم و جد صبح از
 .کردم پاک رو پیشونیم روی عرق دستم پشت با و ایستادم

 .شدم تلف خستگی از ندارم، جون دیگه آه-
 بدو، دیگه دور یه شو بلند. نمیاری دووم هم دقیقه دو تو دشمن؟ مقابل بجنگی خوایمی چطوری -

 .برو شنا صدتا بیا بعد
 :گفتم و کشیدم پوفی

 .بده عذابم کم بابا، باشه -
 .شد ناپدید زود که داشت ب*ل به محوی لبخند

 .آدرین زودباش -
 به که داد یاد شخصی دفاع نوع چند بهم رفتم، شنا هم صدتا اینکه از بعد. دویدم حرفی هیچ بدون منم
 :گفتم و کشیدم دراز صحرا سوزان و داغ زمین روی. اومد کارم

 .کنم حموم برم باید برگردیم؟ کلبه به میشه نیست؟ امری شد؟ تموم -
 .برو پاشو بچه، زنیمی غر چقدر -

. کردمی ساطع نور که ایچشمه اون پیش رفتم سریع. شدم منتقل و کردم تجسم ذهنم تو رو کلبه
 بهم شدم، که آب داخل وقتی و رفتم چشمه توی سریع. کردم نگاه چشمه به و درآوردم رو لباسم

 با چشمام جلو دایانا. بستم رو چشمام و زدم لبخندی. کرد خارج تنم از رو خستگی که داد آرامشی
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 نگاه داشتم که بود فیلمی مثل شدن؛ ظاهر چشمم به سارا و مادرم و پدر بعد شد، ظاهر لبخند
 .شد صدبرابر آرامشم کردم،می
 قهوه فنجون به و شدم کلبه وارد. رفتم کلبه سمتبه و شدم خارج چشمه داخل از ساعت نیم از بعد

 .کشیدم سر و برداشتم رو فنجون و زدم لبخندی. بود میز وسط که شدم خیره
 تختم روی. چسبهمی راحت و دردسربی خواب یه االن. کشیدم ایخمیازه و دادم بدنم به قوسی و کش
 .بستم رو چشمام و کشیدم دراز

*** 
 .میشدم قدرتمندتر البته و ترباتجربه بیشتر و بیشتر من و گذشت روال همین به هفته چند

 .کنمنمی تکرار که کن گوش حرفام به خوب -
 :گفتم و کردم ایناله

 بدی؟ یاد بدبخت منِ به خوایمی چی حاال باشه، -
 :گفت و چرخید من دور

 .بسازی سالح باید -
 بسازم؟ سالح وای خنده، زیر زدم پقی حرفش با

 .خندیدممی همچنان من و کشید هم تو رو ابروهاش پیرمرد
 .نیستم آهنگر من ولی ببخشیدا؛ -
 :گفت و کرد نگاهم عصبانیت با
 .بسازی سالح آهنگری با نگفتم -

 :گفتم متفکر و گرفتم رو مچونه
 بسازم؟ سالح جوریچه پس -

 :گفت و ایستاد روبروم
 .درونته قدرت ساخت که سالحی -

 بسازم؟ سالح درونم قدرت از شد؟ چیچی واو
 ...اما کنم؛ ظاهر سالح یه تونممی بسازم؟ سالح درونم قدرت با. عجیبه زیادیش دیگه یکی این
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 چطوری؟ خب -
 .بسازیش باید که هست شمشیر یه ساخت، خواهی که سالحی و میگم بهت -

 :داد ادامه و دادم تکون سری
 .کن تکرار من از بعد گفتم که رو هرچی من بعد بیاری، وجود به درونت تو خأل یه باید خب، -

 :داد ادامه جدی دوباره که کرد سکوت
 تونیمی که موقعست اون بدی، انجام خوایمی که چیزی به باشی داشته ایمان باید اون از ترمهم -

 !بگیری دستت در رو شمشیر
 :گفتم پیرمرد به رو. گذاشتم باز رو ذهنم و کشیدم عمیقی نفس

 .مآماده من. خب خیلی -
 .کنم تمرکز بهتر تا بستم رو چشمام منم. بست رو هاشچشم و برد پشت به رو هاشدست

 .خوانممی فرا را تو من -
 .خوانممی فرا را تو من -
 .پاکی قدرت از سازمتمی -
 .پاکی قدرت از سازمتمی -
 .نیرومند شمشیر بیا وجود به -
 .نیرومند شمشیر بیا وجود به -

 :گفت وارزمزمه پیرمرد بعد ایثانیه
 .بیاریش وجود به خوایمی که شمشیری به کن تجسم حاال -

 ذهنم توی زیبایی شمشیری خواستممی قلبم ته از و دل جونِ با. دادم ادامه کارم به حرفی هیچ بدون
 .باشه داشته خاصی قدرت و زیبایی که کنم تداعی
 .زدم زل پیرمرد به و کردم باز رو چشمام دادم انجام رو کارم وقتی

 شد؟ چی -
 .کن صبر کمی -
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. بود تحمل قابل اما بود؛ داغ. کردم احساس راستم سمت دست کف رو گرمایی که گذشت ثانیه چند 
. شد پخش سفید نور ناگهان که شدمی بیشتر و بیشتر هرلحظه و شد ساطع دستم از نوری کمکم
 از و زدم لبخندی. داشت قرار دستم توی سانتی بیست و متر یه حدود شمشیری و شد محو نور کمکم

 حد از بیش. کرد ساطع خودش از سفیدی نور که کشیدم شمشیر روی دستی. کشیدمش بیرون غالف
 شمشیر یدسته به. نداشتم رو خوندنش توان و بود شده حک شمشیر روی نافهمومی کلمات. بود زیبا
 به دوباره جوریه؟این این چرا کردم، کج رو لبم. بود اژدها شکل به کریستالی ایدسته که کردم نگاه

 .درخشیدمی زیبایی به دوختم، چشم شمشیر
 !سیتر شمشیر عالیه، -
 سیتر؟ شمشیر -

 :گفت و شد نزدیکم کمی
 .نیاورده دستش به و ندیده کسی حال به تا که ایافسانه شمشیر -

 :گفت پیرمرد که کردم نگاه شمشیر به دوباره و زدم لبخندی
 .گرفتی یاد چیا روز چند این ببینم بیا خب، -

 .گرفتم گارد و زدم لبخندی. کرد ظاهر شمشیری که کردم نگاه پیرمرد به و آوردم باال رو سرم
 .پیرمرد بشه، چیزیت خوامنمی -
 کارش از مانع شمشیرم با بیاره، فرود سرم رو خواست تا آورد، باال رو شمشیر و آورد هجوم سمتمبه

 از شمشیرم. افتاد ثانیه چند توی اتفاق این. کرد پرتاب رو پیرمرد و کرد ساطع نوری شمشیرم که شدم
 و برداشتمش زمین روی از. دویدم پیرمرد سمتبه و اومدم خودم به. کردم نگاه پیرمرد به و افتاد دستم

 .بود نکرده وارد پیرمرد بدن به آنچنانی ایضربه و بود شنی زمین که آوردم شانس. کردم بلند
 .کردم دفاع خودم از فقط من. شد چی نفهمیدم  اصالً -

 :گفت و آورد باال سکوت معنای به رو دستش
 .قدرتمنده شمشیر اون نداره، اشکال -

 :داد ادامه و کردم نگاهش سؤالی
 .گرفت قدرت تو از شمشیر ولی باشی؛ نفهمیده شاید -
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 چی؟ یعنی -
 .افتادم راه سرش پشت من و رفت راه لنگانلنگ

 نشه؛ طوریاین کن سعی. بگیره قدرت ازت کمی تا دادی اجازه شمشیر به پس قدرتمندی؛ تو ببین، -
 .بکنی رو کار این تونیمی ضروری مواقع در اما

 .نبودم خودخواه هم قدراون خب اما کردم؛می غرور احساس کمیه! باحالی چیز عجب
 چی؟ دیگه -
 .کنه استفاده ازش تونهنمی تو از غیر به کسهیچ و -

 :گفتم و دادم باال رو ابروهام
 کس؟هیچ -
 عمل معمولی شمشیر یه مثل و نداره مشکلی خوادش،می درست کار برای که بیفته کسی دست اگه -

 .مرگه حکمش بشه، استفاده اشتباه و تاریک کارای برای اما کنه؛می
 االن؟ نداری مشکلی پس خب آها، -
 .بردار رو شمشیرت برو نه، -

 .کردم حرکت پیرمرد سمتبه و گذاشتم غالفم داخل. برداشتم زمین روی از رو شمشیرم و برگشتم
 .آدرین کنی، پیداش زودتر باید -
 .کنم پیدا باید رو چی -

 .خوند چیزی نمیشد، چشماش از و بود حالتبی همیشه. برگشت من سمت و ایستاد
 .کنی فعالش و کنی پیدا رو درونت موجود زودتر باید. آدرین درونت موجود -

 کارچی دونمنمی. نمیاد ذهنم به چیزی اما کنم؛می تالش هی. انداختم پایین رو سرم و کشیدم پوفی
 .کنم باید

 .کنم کارچی دونمنمی من -
 .کن فکر بیشتر موجودیه، چه دونیمی -

 اما نکردم؛ بهش توجهی ولی دیدمش؛ هی که هست موجودی چه که کردم فکر و بستم رو چشمام
 .نبود که نبود چیزی
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 .نمیدی اهمیت اما دیدیش؛ االنم تو حتی -
 .نبود چیزی اما کردم؛ نگاه رو دوروبرم

 .کن پیداش سریع ولی نداره؛ عیب -
 نکشید ایثانیه و کردم تصور رو ممنوعه جنگل و بستم رو چشمام. دادم تکون سری و کشیدم پوفی

 .شدم وارد و رفتم کلبه سمتبه. شدم منتقل که
 توی رو مچهره. دادمی تندی بوی که کشیدم بو کمی. برداشتمش و رفتم میز روی قرمز شیشه سمت

 .کشیدم هم
 ست؟چهره تغییر معجون شبیه کجاش این. پوف -

 رو شیشه داخل مایع و کشیدم عمیق نفس یه. بشن ترکیب کامل داخلش مواد تا دادم تکونش کمی
. کردمی بد رو حالم تندش بوی ولی نداشت؛ مزه بگم بهتر یا نداشت خاصی یمزه. خوردم نفس یک
 برطرف سریع که شدمی بیشتر و بیشتر لحظه هر سوزش. کرد پیدا سوزش حس صورتم بعد ایثانیه
 سمتبه. کردم ظاهر آینه یه و بستم رو چشمام. کرده تغییر صورتم پیرمرد یگفته به مطمئنم. شد
 چشمام و موهام. کردم نگاه یافتم تغییر صورت به. ایستادم جلوش و رفتم کلبه وسط ظاهرشده یآینه
 الف به شبیه منو که دراز هایگوش با و داشتم کوچیکی استخونی بینی و برنزه پوستم بود، سیاه
 بیرون کلبه از و زدم لبخندی کارم این از خشنود. بودم شده تبدیل ساده الف یه به کل در. کردمی

 .رفتم شهر طرفبه و شدم خارج ممنوعه جنگل از. اومدم
 تو ماهشش از بعد امروز. گرفتم یاد رو چیهمه تقریباً و هستم ممنوعه جنگل تو که ماهه شش حدود
 وقت خیلی مال که بودم اومده هم قبل اما هست؛ خبر چه ببینم تا برم شهر به قراره موندن جنگل
 .بود پیش

 هایدسته به سربازها. کردم نگاه رو اطراف و شدم رد جمعیت بین و شدم شهر وارد مخفی راه یه از
. کرده فرار قصر از که گردنمی فراری یه دنبال عده چند یگفته به. بودن زنیگشت حال در مختلف
 رو طبلی و شیپور صدای کردم،می زنیگشت که طورهمین. دادم ادامه گذارم و گشت به و زدم لبخندی

 .شده چی ببینم تا شدم کنجکاو. بودن ایستاده سرباز دوتا دور همه دیدم که رفتم صدا طرفبه. شنیدم
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 ذکر نامه این در پادشاه. دارم ساتین سرزمین نیکوالس پادشاه جانب از اینامه باشید، گوش به همه -
 بین صلح پیمان بابت جشنی مجاور، هایسرزمین دیگر موجودات و هاالف تمام برای است کرده
 این در هرکس و شد خواهد برپا ایمسابقه جشن این در و است شده گرفته هاگرگینه و هااورک

 .گرفت خواهد باارزشی جایزه شود، برنده بتواند مسابقه
 .شدن پراکنده مردم و گفت رو نامثبت شرایط بعد

 که میگه بهم بدی حس. کردن صلح هاالف با هم هاگرگینه که عجیبه. شد صلح پیمان درگیر فکرم
 رو موندن زیاد دیگه. نیفته بدی اتفاق امیدوارم. هست کاسهنیم زیر ایکاسه و هستش حقه یه این

 پیرمرد شدم، وارد وقتی. برگشتم کلبه به و شدم جنگل وارد سریع. شدم خارج شهر از و ندونستم جایز
. زدنمی حرف زیاد و بود گراییدرون و عجیب موجود. بود رفته فرو فکر به و بود نشسته صندلی روی
 .داشت خاصی ابهت و غرور

 .اومد حرف به پیرمرد که زدم لبخندی. برگشتم اولم شکل به و سوخت صورتم بعد دقایقی
 که؟ نیفتاده اتفاقی شهر؟ از خبر چه -
 !افتاده که البته -
 شده؟ چی -

 :گفتم بهش رو و نشستم پیرمرد مقابل صندلی روی
 .بستن صلح پیمان هاالف با هم هاگرگینه -

 .شد حرفم یادامه منتظر و کشید هم در رو شقیافه
 .بشه برپا ایمسابقه یه صلح این خاطربه قراره و -
 .جالبه -

 :داد ادامه و کرد نوازش رو بلندش هایریش
 .میشه تو برای عالی تمرین یه اینم. کن شرکت مسابقه اون توی هم تو -
 :گفتم و زدم نیشخند یه
 .برم که نیست الزم پس نمیارن؛ دووم من جلوی اینا -

 :گفت و شد مرموز کمی پیرمرد صورت
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 .میاد که مطمئنم نمیری؟ هم دایانا دیدن خاطربه حتی -
 داشتم؛ دیدنش در سعی ماهشش. ببینمش تونستممی گفت،می راست. رفتم فرو فکر به پیرمرد حرف با

 .بود نشده اما
 .کنممی نامثبت فردا خب، خیلی -

 :گفت و داد تکون سری
 .عالیه -

*** 
 بعد یهفته. شدم نام ثبت اونجا دنیل نام به من و بود گذشته مسابقه اون تو ناممثبت از روزی چند

 بزنن خر مثل رو من و بخورم رودست شاید چون کردم؛می تمرین سخت من و شدمی شروع مسابقات
 .زمین به
 :گفت تمام جدیت با من به رو و شد کلبه وارد پیرمرد که گرفت مخنده فکرم طرز از
 .داریم واقعی تمرین یه که بریم بیا -

 به و رفتیممی ممنوعه جنگل اعماق طرفبه. رفتم دنبالش به و شدم بلند جام از حرفی هیچ بدون
 .هستش منطقه ترینخطرناک و ترینمخوف پیرمرد یگفته
 خراشگوش صدای تا گرفتم رو هامگوش. شنیدم جیغی صدای که بودیم راه توی ساعتینیم حدود
 .بشه خفه

 .بکشی رو سیبر هیوالی امیدوارم سخت، و عالی تمرین یه اینم خب -
 :گفتم و ساییدم هم روی رو هامدندون. شد ناپدید بعد بست، رو چشماش و زد روم به نیشخندی

 !عوضی پیرمرد -
. اومد بیرون موجودی یه هابوته الی از که برگردوندم رو سرم. اومد برگا شدنله خشخش صدای
 این بدونم بعید. داشت ایگونهبچه و بانمک صورت. بود پشمالو سفید و داشت قد متری دو حدود

 .باشه خطرناک بانمک عروسک
 .هستی بانمکی حیوون چه -
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 قرمز به سیاهی از چشماش و شد معلوم تیزش هایدندون. خورد فر موهام که کشید نعره یه ناگهان
 .شد تبدیل مطلق

 شکمم به پاش با ناگهان. دادم جاخالی بزنه، صورتم به مشت خواست تا و اومد طرفم سرعت با
 جام از. کشیدم هم توی رو مچهره و کردم درد از ناله. کردم برخورد سرم پشت درخت به و زد ایضربه

 .شدم ورحمله سمتشبه و شدم بلند
 که زدم بانمکش صورت به مشت یه قدرتم با و کردم دفاع دستم یکی اون با بزنه، مشت خواست باز

 دهنش و کرد نگاهم ایثانیه. شد بلند جاش از گیج و کشید اینعره. خورد سنگ تخت به و شد پرت
. نکنه برخورد بهم که دادم جاخالی سریع. کرد پرتاب طرفمبه رنگیسیاه مایع دهنش از و کرد باز رو

 و گرفت آتش درخت و کرد برخورد درخت به رنگ سیاه مایع. کردم نگاه سیاه مایع به و برگشتم
 .شد خاکستر

 !خرفت پیرمرد نکنه، کارتچی بگم خدا موجودیه؟ چه دیگه این اوه اوه
 کردم تمرکز بود، هیوال کنار که سنگی به. شدم خیره عجیب موجود این به و دادم قورت رو دهنم آب

 طرفم سرعت به و کشید نعره. نشد چیزیش اما کرد؛ برخورد سرش به شدت به که کردم پرتاب بهش و
 زمین به محکم رو پام. دویدم سمتش منم. کرد ساطع نوری که درآوردم غالف از رو شمشیر. اومد

 و بشه منتقل شمشیر به تا دادم اجازه قدرتم به و بردم باال رو شمشیرم. شدم معلق هوا روی که کوبیدم
 هم هیوال. گرفت آتش و شد خارج بدنش از رنگی سیاه مایع. کردم نصفش وسط از قوی فرود یه با

 .شنیدم رو یکی زدندست صدای بالفاصله. شد خاکستر و گرفت آتش
 .بدی شکستش آسونی این به کردمنمی فکر! بود عالی -
 :گفتم و زدم پوزخندی. کردم فرو غالف توی رو شمشیرم و برداشتم قدمی غرور با
 .بود بانمکی و آسون هیوالی -
 نتیجه این به حال این با. ساتینه سرزمین تو موجودات ترینقوی و خطرناک از یکی اون ولی درسته؛ -

 .میشه بیشتر داره هرروز قدرتت که رسیدم
 .گرفت قرار کنارم و شد منتقل هم پیرمرد. شدم منتقل و کردم تجسم رو کلبه و زدم لبخندی یه
 نکردی؟ پیدا رو درونت موجود هنوز -
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 .نشستم تختم روی و رفتم. کشید پوفی اونم و دادم تکون منفی نشونه به سری
 .دارم سؤال یه راستی -
 .بپرس -

 :گفت و ایستاد مقابلم
 دارن؟ درونی موجود همه -
 .دارن که البته -

 :گفتم و زدم لبخندی
 بگی؟ میشه واقعاً؟ -

 پیرمرد حرف به گوش و گرفتم رو فنجون. کرد ظاهر قهوه فنجون دو و نشست صندلی روی پیرمرد
 .سپردم

 و بزرگ ماموت به هادولف بشن، تبدیل بزرگی خیلی عقاب به توننمی شونهمه هاالف خب، -
 اسب به تونستنمی که هاکوتوله آخر در و  دیوان هیوالی اسم به پلیدی موجود به هااورک قدرتمند،

 .شد منقرض هااون نسل متأسفانه که بشن تبدیل شاخ تک
 نشد؟ تبدیل عقاب به سفر طول تو دایانا چرا ولی! عالی چه واو -

 :گفت و نوشید اشقهوه از کمی
 .بشه تبدیل نتونست و شد محدود قدرتش اون -

 :گفتم و انداختم باال ابرویی
 چرا؟ -
 .نشه دور تا خونده طلسمی پدرش حتماً -
 .اومد وجود به ذهنم تو سؤال باز و گفتم آهانی یه
 هست؟ چی درون موجود قدرتمندترین راستی، -

 .فرستاد باال رو ابروش یه و انداخت نگاهی بهم
 .تاریکی اژدهای و سپید اژدهای -

 :گفتم زدهذوق و زدم لبخندی
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 باشه؟ سپید اژدهای که هست کسی راستی! باحالی چیز چه. اوهوع -
 :گفت و کشید هم توی رو شچهره ایلحظه

 .شده منقرض نسلشون -
 کشته؟ رو اونا کی حاال. شد بد چه اِ، -
 :گفت و شد خیره چشمام به
 .اهریمن -

 بد حالش آدم که جوریهیه اسمش ولی ترسما؛نمی البته ترسم؟می ازش من چرا افتاد؛ تنم به لرزی بازم
 .بشم آروم کمی تا بستم رو چشمام و انداختم پایین رو سرم. میشه

 .زندانیه جهنم تو حداقل خوبه. خبیثی موجود عجب -
 .کرد فرار -

 :زدم داد و آوردم باال رو سرم
 !کرده؟ فرار مطمئنی چی؟ -

 :گفت و زد پوزخندی پیرمرد
 .آره -

 کنه؟نمی حمله تراگوس دنیای به چرا کرده، فرار اگه پس باشه؟ کرده فرار ممکنه چطور! موند باز دهنم
 .گردهبرمی انتقام واسه حتماً

 کرده؟ فرار کی. طوراین که -
 !نکردن پیداش هنوز و میشه سال هجده -
 زندانیه؟ جهنم تو بودی، گفته که تو -

 :گفت و نوشید دوباره رو شقهوه
 .پرسیدی سؤال زیاد بسه، دیگه اما نگفتم؛ چرا دونمنمی -

 باال ایشونه گفت؟نمی چیزی چرا بزنم، حرفی نذاشت. شد ناپدید و کرد تموم کامل رو شقهوه
 .خوابیدم رفتنمی رژه سرم توی که عجیب فکرای با و بردم هجوم تختم به همیشه مثل و انداختم

*** 
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 .نه یا کنممی رد خوبی به رو مراحل نبودم مطمئن من و بشه اجرا مسابقات بود قرار امروز
 شکستشون نتونی که باشن مسابقات این تو موجوداتی شاید. نبینی آسیبی که باش خودت مواظب -

 .کنهمی شرکت مسابقه تو هم دایانا ضمن در. سخته خیلی مسابقه این پس بدی؛
 رو گردنم قلنج شکستن صدای پیرمرد کنم فکر که آوردم باال جوری رو سرم گفت که رو آخر یجمله
 .شنید

 هست؟ مسابقه تو هم دایانا! چی؟ -
 :گفت و داد تکون سری

 .هست آره -
 :گفت دوباره پیرمرد که بگم چیزی خواستم

 در. باشه مسابقه درگیر فکرت و کنار بذار رو احساسی بحث. توئه برای عالی تمرین یه این ببین، -
 .هست تو به حواسم من ضمن

 که کنم چه ولی... دایانا و اومدمی پیش مشکلی شاید. کنه شرکت هم دایانا مسابقه تو خواستنمی دلم
 .هست

 .برممی رو مسابقه این باش مطمئن خب، خیلی -
 .شد ناپدید و زد بهم لبخندی یه

 کار ساعتی چند برای فقط چهره تغییر معجون چون نشناسه؛ رو من کسی تا زدم صورتم به نقابی منم
 شهر سمتبه و شدم خارج کلبه از. سوخته صورتم کنن فکر بقیه تا زدم نقاب یه منم پس داره؛ کرد

 .برسم مسابقات به موقع به تا کردم حرکت
*** 
 بهم نگاهی یه سرباز. دادم بهش رو بودن داده مسابقه تو نامثبت برای که اینامه و بود من نوبت

 :گفت و انداخت
 زدی؟ نقاب صورتت به چرا -
 .کرده زشت رو مچهره و سوخته صورتم -

 .نکرد باور رو حرفم انگار. کرد بهم تیزی نگاه
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 .بردار صورتت از رو نقاب -
 که کسایی این مثل رو صورتش دید، که رو مچهره. برداشتم صورتم از رو نقاب درنگی هیچ بدونم منم

 .کشید هم توی میشه، چندششون
 .گذاشتم صورتم روی رو نقاب
 چون سوزوندم؛ رو صورتم نصف معجونی با من ولی بزنن؛ دستی یه بهم توننمی کردن فکر هه،
 .میشه طوراین دونستممی
 .شی وارد تونیمی -

 بود نقره رنگ به آهنی که رو مسابقه مخصوص زره و ایقفسه یه طرف رفتم و دادم تکون سری
 که رفتم ایمحوطه به. پوشیدم بود، مسابقه کنندهشرکت که الف یه کمک به و برداشتم
 تو هااورک و هاگرگینه و هاالف. بودیم نفری نوزده حدود. بودن شده جمع هم دور اونجا هاکنندهشرکت

 :گفت و اومد ما سمت سربازی. کردنمی شرکت مسابقه این
 .بیایید من دنبال لطفاً میشه، شروع داره مسابقه -
 یه وارد ما رفتیم، تو وقتی. کردن باز رو دری و شدم رد تونلی یه از. افتادیم راه دنبالش به هم ما و

 .شدیم بزرگی خیلی میدان
 نشسته مخصوصی هایصندلی روی متریده ارتفاع با میدان دور تماشاگرا که بزرگ میدان یه واو،

 .بود روم المپیاد انگار بودن؛
 .باشه پادشاه مشاور کنم فکر بودمش، دیده. اومد سلطنتی لباس با سالیمیان مرد یه و زدن شیپوری

 .شوندمی وارد زاگیت پادشاه و نیکوالس پادشاه -
 جای یه میدان شمالی ضلع. رسید گوش به تماشاگران یهمه داد و جیغ و همهمه صدای بعد

 و شدن وارد لبخندی با دایانا پدر و خبیث پادشاه اون که بود پادشاهی تخت دوتا که بود مخصوص
 .نشستن

 .دایانا پرنسس جز نیست کسی که کرده شرکت مسابقه این در مخصوص کنندهشرکت یه و -
 هیجان و شور. کردن پرت میدان وسط به هاییگل. رسید گوش به دوباره مردم فریاد و سوت صدای
 من کنار اومد. شد میدان وارد ورودی یه از دایانا بعد ثانیه چند. کردمی شاد رو آدم دل واقعاً اینجا
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 سری. کردیم دایانا به تعظیم و شدیم بلند جامون از. داد تکون مردم برای دستی لبخند با و ایستاد
. ببینمش تونستم ماههفت-شش از بعد. کردم نگاه بهش زیرچشمی. کرد نگاه مردم به و داد تکون
 و کرد نگاهی بهم. رفت باال قلبم ضربان! اینجام بگم بهش االن شدمی کاش. بودم تنگشدل خیلی

 تو. کردمی خودش یدیوونه رو من چشماش همیشه مثل کردم؛ نگاه رو مخالفم جهت سریع من
 .شدممی غرق همیشه سبزش چشمای
 :گفت و شد بلند تختش از نیکوالس پادشاه. شد تموم مردم یهمهمه صدای و اومد شیپوری صدای

 و هااورک و ما بین صلح خاطربه تا شدیم جمع ما دیگه، هایسرزمین و سرزمینم خوب مردم خب -
 و شور جشن این تا کردیم پا بر ایمسابقه هم مناسبت همین به پس کنیم؛ برگزار جشنی هاگرگینه
 .باشه داشته بیشتری هیجان

 وسط باز مشاور. زدن دستی و جیغ مردم و نشست پادشاهیش تخت روی و داد تکون دستی بعد و
 :گفت و اومد میدان

 مرحله این توی و هست تیراندازی اول یمرحله که شده تقسیم مرحله چند به مسابقه این خب، -
 .میشن حذف مسابقات دور از نفرپنج
 میدان وسط به و برداشتم سیاه تیرکمان یه قفسه روی از. بیایم میدان وسط به تا کرد اشاره ما به بعد
 یدایره یه تخته وسط که بود مترییه یتخته یه. داشتم فاصله هدف تا مترپنجاه حدود. افتادم راه به

 .بود کوچیکی سیاه نقطه و قرمزرنگ
 که طورهمون. میره بعد یمرحله به بزنه، رو تیر بیشترین بتونه سیاه ینقطه به هرکی مرحله این تو -

 .شد شروع مسابقه خب،. شد خواهند حذف نفرپنج گفتم
 پس داشت؛ وجود تیر تا ده که کردم نگاه تیردانم به. کرد نگاه ما به و رفت کنار میدان وسط از مشاور

 زده زل هدفش به خشک و حسبی یچهره با که کردم نگاه دایانا به. بزنم سیاه نقطه به تیر تاده باید
 .گذاشتم کمانم روی تیر یه و زدم لبخندی. بود
 .بزنین هدفتون به هم سر پشت رو تیرهاتون من شمارش به حاال -

 ترتیب به. سیاه یدایره به یعنی خورد؛ هدفم به و کردم رها رو تیرم من گفت، که رو «سه» یشماره
 .کردممی رها و ذاشتممی کمان روی رو تیرهام سریع
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 کمان. بشم مغرور اینکه نه اما کردم؛ غرور احساس. بودن خورده هدف به تیرها یهمه. زدم لبخندی
 به مشاور. اومدن من سمتبه و زدن رو تیرهاشون دقایقی از بعد هم بقیه. رفتم کنار و کردم رها رو

 به رو کرد، تموم رو کارش وقتی مشاور. کردن بررسیشون و رفتن هاهدف سمتبه سرباز چند همراه
 :گفت ما و مردم

 .بزنن هدف به رو تیرها تاده تونستن نفر دو فقط بینممی خب، -
 باال رو دستش سکوت معنای به مشاور و زدم لبخندی. شد بلند مردم هورای و دست و همهمه صدای

 .آورد
 .زدن هدف به رو تیرهاشون که هستند کسایی تنها ساتین، سرزمین از دنیل و دایانا پرنسس -

 و هاگرگینه از نفر دو و هااورک از نفر دو. برگشت عادیش حالت به و انداخت بهم تفاوتیبی نگاه دایانا
 نیومدن؟ مسابقات به چرا هاگرگینه و هادولف پادشاه  اصالً. شدن حذف مسابقه از دولف از نفر یک

 !عجیبه
 مرحله این تو کسی نکنم فکر و سخته خیلی مرحله این ولی اومدن؛ باال نفرچهارده اینجا به تا خب -

 .بمونه زنده
 .رسید گوش به مردم پچپچ صدای بعد
 سیبر هیوالی یعنی ساتین، سرزمین موجودات ترینخطرناک از یکی با باید شما مرحله این تو -

 .بجنگید
 کشته رو یکیشون من چون زدم؛ لبخندی. ترسیدنمی موجود این از انگار اومد؛ مردم جیغ صدای بعد

 .بودم
 یا مونیدمی کنید، اعالم االن همین پس دارین؛ خطرناک موجود این از اطالعاتی خودتون خب، -

 .خودتونه پای خونتون و نداریم مسئولیتی شدنتونکشته قبال در ما بمونید، اگه ولی رید؛می
. بشن منصرف بعضیاشون کنم فکر. کردن نگاه دیگه هم به دیگه نفردوازده اون دایانا و من از غیر به
 از بعد. دادممی انجام رو تمرینی هرنوع داشتم که بود ماه چندین. ترسیدمنمی چیزی از من حال هر به

 .موندیم گرگینه و اورک و الف یه با دایانا و من. شدن خارج مسابقه از نفر نه دقیقه چند



 

 

246 

 

  سپید اژدهای نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ج.مهدی

 دشوار و سخت یمرحله این از بتونید امیدوارم. هستن شجاع نفر پنج فقط بینممی خب، خب خب -
 .نشن خارج و محوطه توی برن دایانا پرنسس جز به همه حاال. بگذرید
 تونستیم باز مکان یه از. شدیم مانند اتاق ایمحوطه وارد. شدیم خارج میدان از و دادیم تکون سری
 بود، میدان غربی ضلع در که دروازه یه از رو هیوال. نیفته دایانا برای اتفاقی امیدوارم. ببینیم رو میدان

 دایانا. رفت سمتشبه افتاد، دایانا به چشمش وقتی هیوال. شد میدان وارد اینعره با و بازکردن
 اسید و کرد باز رو دهنش و وایستاد دایانا قدمی پنج در هیوال. گرفت گارد و درآورد رو شمشیرش

. موند امان در بدنش به اسید برخورد از و داد جاخالی سریع دایانا. کرد خارج دهنش از رنگیسیاه
 دایانا که دادنمی دایانا به حمله فرصت  اصالً. دادمی جاخالی هم دایانا و کردمی پرت اسید طورهمین

 طی در سریع خیلی. دراومد پا از و کشید اینعره. کرد وارد هیوال قلب در رو شمشیر و دوید سمتشبه
 هم دایانا. گفتنمی «دایانا پرنسس» صدایک و یومدمی مردم تشویق و جیغ صدای! افتاد ثانیه چند

 :گفت و کرد تعظیمی دایانا، سمت اومد مشاور. داد تکون مردمش برای دستی و زد لبخندی
 .داد شکست رو سیبر هیوالی این زیرکی به دایانا پرنسس -

 .شد خیره میدان به و اومد بودیم که ایمحوطه طرفبه دایانا
 .هستش ساتین سرزمین از دنیل، اسمش میشه، میدان وارد که بعدی نفر -

 وارد و شدم خارج محوطه از. کنم مبارزه هیوال اون با که بود من نوبت انگار. گفت رو من جعلی اسم
. کردنمی نگاهم چندش با ایعده و تعجب با ایعده و کردنمی تشویق بعضیاشون مردم. شدم میدان
 آماده قبل از که رو شمشیرم. شد میدان وارد بانمک هیوالی و شد باز دروازه بالفاصله و رفت مشاور
 و بود زیاد ایباورنکردنی طرز به سرعتم. شدم ورحمله سمتشبه و درآوردم غالف از بودم کرده

 بلند پرش یه با و دادم جاخالی. کرد پرت اسید طرفمبه و شد خارج هپروت دنیای از ما بانمک هیوالی
 تنش از رو سرش قوی یضربه یه با و گرفتم محکم رو شمشیرم. گرفتم قرار پشتش بود، عجیب که
 چند از بعد و کردن سکوت ای لحظه مردم. گرفت آتش و شد خارج سیاه مایع و افتاد سرش. کردم جدا

 .بست نقش ـبام*لـ روی لبخندی. زدن دست افتخارم به و شدن بلند جاشون از ثانیه
 و زدم پوزخندی. کردنمی نگاه باز دهن و تعجب با دیگه نفر سه و دایانا. کردم حرکت محوطه سمتبه
 .شدم خیره میدان به
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 مسابقات از و شدن کشته فجیعی شکل به دیگه نفر سه. شد تموم هم مرحله این ساعت یک از بعد
 .کردیممی رد هم رو دیگه هایمرحله باید که بودیم مونده دایانا و من فقط شدن؛ حذف

 :گفت و کرد تعظیم دایانا به و داخل اومد سربازی
 .بیاین میدان به گفتن مشاور -

 و شد خارج و داد تکون سری. بره اول که کردم اشاره دست با دایانا به. رفت و کرد ایدوباره تعظیم
 مدام و نداشت تمومی  اصالً مردم این تشویق و سوت صدای. کردم حرکت سرش پشت منم

 .کردنمی تشویقمون
 مسابقات از مرحله آخرین به پس داره؛ برنده یه فقط مسابقه این دونید،می که طورهمون خب -

 .تنبهتن جنگ یمرحله. رسیدیم
 و ما سمت اومد مشاور. داشتن زبان بر «دنیل» ایعده و گفتندمی «دایانا پرنسس» مردم از ایعده

 :گفت
 هستین؟ آماده -

 خشک و سرد که کردم نگاه دایانا به. شد خارج میدان از «عالیه» گفتن با مشاور که دادیم تکون سری
 گارد و درآوردیم غالف از رو شمشیرامون. کردم تعظیمی و گرفتم فاصله ازش. کردمی نگاه رو من

 جاخالی یا کردممی دفع من زد،می که ضربه هر. شد ورحمله طرفمبه که نکشید ایثانیه. گرفتیم
. نیست راضی جنگیدن طور این از که بود معلوم شچهره حالت از و بود شده عصبی خیلی. دادممی

 هستم، عاشقش که کسیه تنها و ارزشه با برام دنیا این تو که کسیه اون. بجنگم باهاش خواستمنمی
 :گفت و زد داد دایانا. بزنم بهش آسیبی تونمنمی

 .بدی انجام کاری نتونستی هنوز بینممی. کن حمله -
 تا و اومد طرفم سرعت به. کنم تموم رو مسابقه این وقتشه دیگه. شد عصبی بیشتر که زدم پوزخند یه

 شمشیرش که زدم شمشیرم با ایضربه بدنیم قدرت با بیاره، فرود من سر روی رو شمشیرش خواست
 متعجب صورت به لبخندی. گذاشتم گردنش زیر سریع رو شمشیرم. شد پرتاب میدان یدیگه طرفبه

 تشویقم و شدن بلند جاشون از فطرتپست زاگیت و نیکوالس پادشاه همراه به مردم که زدم دایانا
 :گفتم کلفت صدایی با. کردن
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 .پرنسس کنم کاری تونستم دیدی بفرما، -
 :گفت و زد برام دست یه مشاور. رفت و محوطه سمتبه کشید رو راهش و زد پوزخندی یه
 .شده مسابقات این یبرنده ساتین سرزمین از نفر یه بینممی خب،-

 مردم این قهرمان واقعاً کاشکی. شد القا بهم واقعی قهرمان یه حس. کردن پرت سمتم رو گلی مردم
 تعظیمی من و اومد میدان به نیکوالس پادشاه. افتادن دردسری بد چه توی دونننمی که بشم گناهبی

 .کردم بهش
 .اومد خوشم ازت خیلی. بود خوب تمبارزه -

 :داد ادامه و زدم لبخندی
 .بشی من شخصی محافظ تو خواممی -

 در مردم این جون. بدم انجام باید که دارم تریمهم کارهای من. برم قصر به نباید من نه،. زد خشکم
 :گفتم و کردم تعظیمی یه. گذرهمی چیا زاگیت اون فکر تو نیست معلوم خطره،

 .هستن منتظرم مخانواده و بمونم زیاد تونمنمی. مسافرم من ولی سرورم؛ ممنونم -
 :گفت و داد تکون سری

 مثل نایاب؛ فلز جنس از میدم زرهی مسابقه این یجایزه عنوان به تو به من حال این با. خب خیلی -
 .سبک و نرم پنپه
 .آورد سمتمبه زیبایی نگارهای و نقش با نقره زرهی سرباز یه بعد
 .تو به من یهدیه اینم -

 .دیگه کوچیک چیزای با زیبا زره یه. گرفتم دستش از رو زره
 .سرورم ممنونم خیلی -

 داخل به که وقتی. شدم راهی محوطه سمتبه مردم تشویق و جیغ با. شد دور من از و زد لبخندی
 .بود زده زل اینقطه به که دیدم غلیظی اخم با رو دایانا رفتم،

 .دایانا پرنسس -
 :غرید و اومد من سمت. شد بلند جاش از و انداخت بهم عصبی نگاهی
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 نخوردم؛ شکست اما جنگیدم؛ سرزمین این افراد تکتک با من. نباختم کسهیچ به حال به تا من -
 !میای نظر به مشکوک اومدی، نقاب با و هستی ناشناخته که تو ولی

 .نموند دایانا چشم از دور که زدم لبخندی
 !بگو زود هان؟ هستی کی تو خندی؟می چی به -

. کنم بو رو موهاش و کنم ـغلش*بـ االن همین خواستمی دلم. بود شده تنگ هم اخماش برای دلم
 .بدم نشون بهش رو خودم تونستممی حاال من و بود گذشته ماههفت

 .شناسیشمی خوب خیلی تو که یکی -
 .گذاشت گلوم زیر و آورد در سریع رو خنجرش و کرد تیز رو چشماش

 .کوچولو پرنسس گلوم، زیر بودی گذاشته رو خنجر جوریاین بار یک یادمه. نچ نچ نچ -
. شد درشت چشماش ناگهان که کرد فکر کمی. گرفت فاصله من از و کشید هم توی رو شچهره
 :گفت پتهتته با و اومد سمتمبه قدمی

 !آدرین؟ تویی تو... تـ -
 و کرد پیدا خارش کمی مچهره. کشیدم سر و برداشتم که بود کوچیک شیشه یه پیراهنم جیب داخل

 اشکی قطره چشماش از. زدم عمیقی لبخند دایانا متعجب یچهره به و برداشتم رو نقاب. شد برطرف
 .کرد پرت رو خنجرش و چکید

 .آدرین -
 خودم به و کردم ـغلش*بـ منم. کرد ـغل*بـ محکم رو من. کرد پرت ـغلم*بـ رو خودش و دوید

 .فشردمش
 .بود شده تنگ برات دلم خیلی -

 .شد تزریق بهم مثبتی انرژی. کردم بوش و بردم موهاش الی رو سرم
 .کوچولو پرنسس بود، شده تنگ برات منم دل -

. بذارم تنهاش خواستمنمی دیگه. کنم جداش خودم از خواستمنمی  اصالً. دادم فشارش خودم به بیشتر
 .بود اومده وجد به دایانا بودن از قلبم بود، باال قلبم ضربان

 .کردم قاب رو صورتش دستام با و کردم جدا خودم از رو دایانا دقایقی از بعد
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 .نبینمت دیگه که ترسیدممی بودم، نگرانت بودی؟ کجا ماههفت این. آدرین بودم تاببی خیلی -
 :گفتم و کردم پاک رو اشکاش شَستم انگشت با. شدمی جاری چشماش از اشک قطرات

 جای اینجام، که من بعدم نیست؟ خوشگلت چشمای اون حیف. کنیا گریه نبینم. کوچولو پرنسس اِ، -
 .نیست نگرانی

 .بخندم همراهش که کرد وادار رو من و زد شگریه بین لبخندی
 کوچولو؟ بهت گذشت خوش نبودم من ببینم، بگو حاال -
 .نگذشت خوش خیرنه. نیستم کوچولو من -

 :گفتم و کردم بلندی یخنده
 .گذرهنمی خوش کسی به که نباشم من دیگه، بله -

 .زد ضربه بازوم به دونهیه و کرد اخمی
 .نشو پررو حاال خب -
 .بشم کردنت اخم اون قربون -

 دستم با! جذابه و شیرین هم کشیدنشخجالت. گرفت دندون به رو لبش و انداخت پایین رو سرش
 .ـوسیدم*بـ رو لپش کردم، خم رو سرم. بود انداخته گل لپش. آوردم باال رو شچونه

 .پرنسس بکشی، بلدی خجالتم بینممی -
 :گفت جیغ با زد بازوم به دونهیه باز
 !نکن اذیت آدرین، -

 .خندیدم بلند
 .دایانا رفتنه، وقته دیگه خب -

 .کرد نگاهم مظلومانه و شد پنچر انگار دایانا
 .ببینمت بتونم کی نیست، معلوم باز بری اگه نری؟ میشه -
 .بینمتمی زود بدون ولی بدم؛ انجام باید که دارم کارایی من -

 :گفت و کرد اخمی. کرد نگاهم سؤالی
 کنی؟نمی که خطرناک کار کنی؟می کارچی داری آدرین کاری؟ چه -
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 .ـوسیدم*بـ رو پیشونیش و زدم لبخندی
 .بینمتمی زودی به ولی دونم؛نمی -

 انداخته زمین که رو زره و زدم لبخندی. رفتممی باید نبود، ایچاره اما گرفت؛ غم رنگ دایانا یچهره
 .برداشتم بودمش

 .بینمتمی دوباره -
 .شدم منتقل و کردم تجسم رو کلبه. رفتم تاریکی مکان یه به و شدم خارج اونجا از سرعت به

*** 
 .دادی انجام نقصبی و خوب رو کارت. آفرین -
 سمت. اومدم بیرون کلبه از و شدم بلند جام از. نوشیدم رو مقهوه یجرعه آخرین و زدم لبخندی یه

 مغزم به هرچی متأسفانه ولی بود؛ درونم موجود اون درگیر فکرم هنوزم. ایستادم کنارش و رفتم چشمه
 .آوردمنمی دست به هیچی آوردم،می فشار

 جلو نافهمومی تصاویر و بودم الکس حیاط تو که افتادم روزی اون یاد و بستم رو چشمام ناخودآگاه
 در. کردم نگاه بودمش ساخته خودم که شمشیری به و کردم باز رو چشمام. بودن بسته نقش چشمام
 .درخشیدمی بود، اژدها که شمشیر دسته دیدم تعجب کمال
 خالکوبی یه و زدم باال رو پیراهنم. سوزهمی داره راستم سمت دست کردم حس که شد درگیر باز فکرم
 آوردم فشار مغزم به بیشتر. اژدهاست خالکوبی فهمیدم که کردم دقت کمی. دیدم درخشیدمی که سفید

 تو که بود سفیدرنگی اژدهای یه. فهمیدم آره... که بود چی دیدم الکس حیاط توی که تصاویری تا
 انگار چی؟ یعنی اینا! خالکوبی شمشیرم، یدسته تصاویر، این. بود زدن بال حال در رنگ آبی آسمون

 نکنه شد؛نمی باورم. کردم تعجب آورد، هجوم مغزم به که چیزی با. بفهمونن بهم رو چیزی خواستنمی
 و بز یه حتماً. اژدها به چه رو من بابا، نه. شدم شوکه باشه؟ سپید اژدهای اون درونم موجود اون

 بدنم کل به که چون شدم؛ پشیمون که کردم ایخنده یه فکرم این با. هست درونم موجود گوسفندی
 داره هرلحظه بدنم کردم حس. دادم سر ایناله و افتادم زمین روی زانو با. آورد هجوم وحشتناکی درد

 .رفتم سیاهی عالم به و شدم بیهوش که کردممی تحمل داشتم رو بدی درد. میشه تربزرگ و بزرگ
*** 
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 یکی کردم حس که بودم کشیده دراز زمین روی. داشتم بدی سردرد. کردم باز آروم رو چشمام الی
. کردمی نگاه بهم مهربونی لبخند با دیدم، رو پیرمرد وقتی و شدم بلند آروم. ایستاده من جلوی

 هم پیرمرد از قدم شدم، بلند که جام از. کردمی نگاهم لبخند با اون ولی کردم؛ نگاش گرانهپرسش
 بلند قدراین قدم چرا بود؟ شده چم من. شدمی بلندتر قدمم شدم،می بلند جام از هرچی. شد بلندتر
 !الخالقجل افتاد؟می داشت اتفاقی چه شده؟

 .رفتنهرژه حال در وجودم تو زیادی خیلی قدرت کردممی حس که بود این حسم. داشتم خاص حس یه
 .اومد جلو قدم یه داشت لب بر که لبخندی با. بود بلند خیلی قدم. دیدممی کوچیک رو پیرمرد

 !نمیشه بهتر این از عالیه،. کردی پیدا رو درونت موجود پس -
 :داد ادامه که نزدم حرفی. نفهمیدم حرفش از چیزی

 .شدی تبدیل درونت موجود به االن تو شده؟ دراز چرا قدت نفهمیدی یا کمه؟ عقلت قدراین یعنی -
 با دراز پای یه. کردم نگاه پام به! شدم پاهام متوجه که کنم حرکت خواستم. شد دراز شاخکام حرفش با

 طرفبه بلند قدم یه با سریع تعجب از. بود شده پوشیده سفید هایپولک با که بلند و تیز هایپنچه
 با بدنم کل! شدم واقعی اژدهای یه شبیه شد؛نمی باورم. دیدم آب انعکاس تو رو خودم و رفتم چشمه
. کردمی اضافه من ابهت و قدرت به که داشتم بلندی هایبال. بود شده پوشیده سفید هایپولک

 .کردم نگاه پیرمرد به و برگشتم
 .همونی تو! بود درست حدسم پس -

 .کردممی نگاه پیرمرد به گیج
 بود؟ درست حدسی چه چی؟ -

 .بود مانندغرش و ترخشن صدام. بود شده کلفت هم صدام
 .هستی سپید اژدهای از نژاد آخرین تو. اصلیه تو خون -

 :گفتم و شدم خم کمی
 چی؟ یعنی هاحرف این اصلیه؟ خونم من که چی یعنی -

 :گفت و زد زل چشمام به پیرمرد
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 اهریمن با هرکی و بود گرفته رو جاهمه تاریکی بشه، زندانی اهریمن اینکه از پیش وقت خیلی -
 از نفر چندین و بزرگ چیتای اسم به نفر یه ولی نبود؛ چیزی مرگ جز سرنوشتش کرد،می مبارزه

 ...بودند تراگوس افراد قدرتمندترین که دیگه سپید اژدهایان
 :گفتم و اومدم حرفاش بین سریع

 رسید؟ قتل به که مردی همون بزرگ چیتای -
 :گفت و کرد اخمی پیرمرد

 اهریمن علیه جنگ به بعد. تو مثل بود؛ سپید اژدهای یه هم بزرگ چیتای گفتم،می داشتم. درسته -
 زئوس بعد. بزرگ چیتای جز به شدن کشته همه. خورد شکست اهریمن نبرد روزها از پس که رفتن
 .کرد زندانیش و برد جهنمیش زندان به رو اهریمن و اومد

 :داد ادامه که دادم تکون سری
 از قبل ولی شد؛ کشته و ریختن خطرناکی خیلی زهر یه بزرگ چیتای غذای تو روز چند از بعد -

 من مرگ از بعد سپیدی اژدهای دیگه که دونیدمی»: گفت نزدیکش افراد به رو بزرگ چیتای مرگش
 دنیا به کودکی من از بعد نسلهفت ولی رفت؛ خواهد بین از سپید اژدهای نسل و داشت نخواهد وجود
 اژدهای آخرین او. کرد خواهند سجده اون به همه و شد خواهد مندبهره من اصیل خون از اون. میاد

 «.بود خواهد سپید
 داره؟ من به ربطی چه االن خب! افتاده براش اتفاقایی عجب اوه، -
 .گرفتم آوریتعجب نگاه یه
 داره؟ من به ربطی چه این -

 .رفت کلبه سمتبه و کشید پوفی پیرمرد
 .فهمیمی بعداً. بیخیال هیچی -

 .نگفتم هیچی دیگه منم
 .بگو حتماً بعداً ولی گیجم؛ کمیه -
 بهش که هاییبال. کنم حال جسمم این با کمیه گرفتم تصمیم. اژدهام یه هنوز که اومد یادم دفعه یه

 حال ترینسریع با. بیام در پرواز به خوبی به کنم، چیکار که دونستممی. دادم تکون رو داشتم تسلط
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 با و بودم هلیکوپتر انگار شدم؛ بلند زمین روی از آرومآروم که دادم تکون پرنده مثل رو هامبال ممکن
. کردممی حس زیادی قدرت. زدمی تند هیجان از قلبم ضربان. شدمی بلند خاک و گرد زدنم، بال هر
 طورهمین اما نبود؛ درست تعادلم کمی. کردم پرواز باال به کشیدم کنار رو جنگل بانسایه اینکه از بعد
 .کردم پرواز جلو به سرعت به. رسیدم ابری آسمون به رفتم باال که
 قدرت البته و داشتم زیادی لذت. بود انگیزهیجان. بودم پرواز حال در زیادی سرعت با ابرا بین در

 .زدمی زبانه وجودم توی زیادی
 به و کنم حفظ پرواز تو رو تعادلم تونستم افتادن، دریا توی و خوردن هاصخره به بارها از بعد باالخره
 .گشتمبرمی کلبه به باید بودم، پرواز حال در که شدمی ساعتی چند. کنم پرواز چابکی و راحتی

 با. اومدم پایین اومدم باال که اونجایی از آروم رسیدم، وقتی و کردم پرواز کلبه طرفبه مدتی از پس
 .شد ظاهر جلوم دقیقه چند از بعد. زدم صدا رو پیرمرد خشنم و کلفت صدای

 .گرفتی یاد خوب رو پرواز. آفرین خوبه، -
 :گفتم و کردم اکتفا لبخند یه به
 کنم؟ پرت آتش تونممی بگیرم؟ یاد چی باید دیگه گرفتم، یاد رو پروازکردن که من خب -

 .داد تکون طرفینبه رو سرش
 کنم؟ پرت آتش تونمنمی که هستم اژدهایی چه. کردم تعجب

 !کنی استفاده تونیمی یخ از آتش جایبه ولی -
 .نیست غیرممکن هیچی دنیا این تو چون کنم؛ تعجب نباید کنه؟می پرتاب یخ هم اژدها مگه! شگفتا

 .کنم پرتاب یخ تا بهم بده یاد چطوری؟ خب -
 :گفت و گرفت فاصله ازم کمی

 فوت بدی، بیرون رو نفست خوایمی که انگار بعد. کن حس رو قدرتت و کن باز کمی رو دهنت -
 .کن
 یخ به روبروییم درخت تعجب کمال در. فرستادم بیرون رو نفسم و دادم انجام رو گفت که کارایی بعد

 .زدم لبخندی متقابالً منم و کرد نگاه بهم آمیزیتحسین نگاه با پیرمرد. شد تبدیل
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 قدرتت به اگه. بزنه یخ بیشتر تا کنی بیشتر تسینه در رو قدرتت باید ولی خوبه؛ بار اولین برای -
 .کنی تبدیل یخ به رو منطقه یه تونیمی باشی، داشته اعتماد

 بشم؟ تبدیل انسان به جوریچه حاال! عالی چه واو -
 .انسانی کن تجسم ذهنت تو آسونه، خیلی -

 در و دادم اندازه تغییر آرومآروم. کردم باز رو چشمام. کردم تجسم رو خودم جسم و بستم رو چشمام
. کرد ظاهر قهوه برام پیرمرد و نشستیم صندلی روی و رفتیم کلبه داخل به. شدم تبدیل انسان به آخر

 پیرمرد که دادیممی ادامه مونقهوه نوشیدن به سروصدا بی. بود تاریکی در فرورفتن حال در آسمان
 :گفت

 داری؟ فرق خیلی تو دونیمی -
 :گفتم و آوردم باال رو سرم

 نظر؟ چه از -
 :گفت و زد زل چشمام تو
 .کنه استفاده یخ از آتش جایبه تونهمی که هستی اژدهایی تنها تو اینکه -
 .هستن طوریاین شونهمه سپید اژدهایان که کردممی فکر من -

 :گفت و داد تکون نه معنای به سری
... 

 .است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
... 
 .کردن اعطا فقط تو به رو قدرت این -

 .کردم نگاهش دراومده حدقه از چشمای با و نگفتم هیچی
 داده؟ رو قدرت این کی -
 .خدایان خدای زئوس، -

*** 
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 تو. بودن کردن صحبت حال در وزیرش اون با زاگیت. بودم شده پنهان طالیی قصر هایستون پشت
 .بود افتاده چنگ صورتش که اورک یه هست، خودش که بودم زده حدس مسابقات

 :غرید وزیرش به رو زاگیت
 کردین؟ پیدا میشه جنگ هایآذوقه مکان به مربوط که رو هایینامه و اسناد -

 :گفت نداشت، ایحسابی و درست چندان یقیافه که وزیرش
 .کردن پنهانش مناسبی مکان در االن. بیارن گیرش تونستن ما هایجاسوس. سرورم بله -

 .مالید هم به رو دستاش و کرد شیطانی یخنده یه زاگیت
 این دیگه چندماه تا. نه ولی اومدم؛ اتحاد واسه من کرده فکر احمق نیکوالس اون. خوبه خوبه -

. کنم نابود رو هااین تونممی هم تایتان بدون من هه،. کنممی خودم برای رو پرغنیمتشون سرزمین
 .کننمی التماسم موندنزنده برای و میفتن پام به که دید خواهی

 :گفتم و کردم زمزمه آروم
 .تونینمی شرمنده که بشی رد من جنازه روی از باید اول بابا؟ نه زکی، -
 .میشیم نبرد این پیروز حتماً ما سرورم، درسته -
 به. بدیم انجام رو جنگ تدارکات تا خودمون سرزمین به بریم اینجا از باید. باش زود خب -

 .بزنن آتش رو هاآذوقه محل فردا بدین، خبر هم هامونجاسوس
 .سرورم چشم -

 .شدن خارج قصر از ممکن حالت ترینسریع با بعد
 نظر زیر رو فطرتپست زاگیت این گرفتم تصمیم من و گذرهمی شدنم اژدها قضیه اون از ماه دو االن

. کین دونممی که هاشمجاسوس. فهمیدم باالخره که داره اینقشه یه زاگیت این که دونستممی. بگیرم
 شدم، منتقل که وقتی! افتاده خطری چه تو بگم باید کردم؛ تجسم رو پادشاه اتاق سریع و زدم رو نقابم
 .کردنمی صحبت هم با داشتن پدرش و دایانا دیدم
 رو شمشیرش پادشاه و شد پنهان پدرش پشت و کشید جیغ دایانا شدن، من حضور متوجه که وقتی
 :غرید من به رو پادشاه. گرفت من سمت و آورد در سریع

 شدی؟ اتاقم وارد چطور کنی؟می کارچی اینجا هستی؟ کی تو -
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 .افتادین دردسری بد تو شماها بدم، بهتون رو مهمی خبر اومدم. ندارم خطری من. باشید آروم -
 :گفت بهم رو داشت شچهره در که خشمی با
 !گستاخ تویی، که خطر زنی؟می حرف داری چی از خطری؟ چه -

 :گفتم و آوردم باال رو دستم
 .بدم توضیح تا باشید آروم -

 بیرون سرش پشت از آروم هم دایانا و آورد پایین رو شمشیرش. شد آروم باالخره و کرد نگاهم کمی
 .اومد

 کنه؟می تهدید رو ما داره خطری چه ببینم بگو خب -
 .زاگیت -

 :گفت و گرفت خودش به متعجبی یقیافه پادشاه
 !مگه؟ شده چی ها؟اورک پادشاه زاگیت؟ -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
 که بود اومده جنگ هایآذوقه محل پیداکردن واسه بلکه نیومده، اینجا به اتحاد برای اون. زاگیت بله -
 فردا تا. بچینه رو جنگ تدارکات تا برگشت سرزمینش به هم االن و کرد پیداش پیش لحظه چند تا

 .بزنه آتش رو جنگیتون هایآذوقه قراره
 .کرد فوران ناگهان و کرد مشت رو دستش پادشاه. زد خشکشون حرفم این از بعد هااون هردوی

 یعنی ساتین سرزمین پادشاه انداختن دست کنم،می حالیت. مالیمی شیره رو من سر! بزدل ابله ای -
 .چی

 زاگیت؟ یا منی با -
 :گفت و کشید پوفی

 کردم پیدا یقین تو حرفای با ولی بودم؛ دودل و داشتم شک بهش منم. هستم احمق اون با که البته -
 .درسته من هایشک که

 :گفت وگو،گفت این گرنظاره و بود ساکت االن تا که دایانا
 ...عوضیه آدم یه اون گفتم بهتون من پدر، -
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 .کرد قطع پادشاه رو حرفاش بقیه
 .خورد فریب زاگیت که کردم هوشمندانه کار یه ولی نکردم؛ باور رو حرفات که ببخشید. دایانا درسته -

 :گفتیم زمانهم دایانا و من
 کاری؟ چه -

 :گفت و زد لبخندی
 .عقله شرط احتیاط همیشه. نخوریم مشکل به تا کردم عوض رو هاآذوقه محل -
 .هستن کیا قصر هایجاسوس بگم باید افتادم؛ چیزی یه یاد به بزنم لبخندی خواستم تا
 .کردم پیدا هم رو هاجاسوس من -

 رو من حتماً کردم،نمی عوض رو نقابم و کردمنمی کلفت رو صدام اگه. کرد نگاه من به دایانا
 .شناختمی
 کردی؟ پیدا چطوری -

 :گفت و اومد جلو قدم یه پادشاه
 هستن؟ کیا -

 .دادم بهش و درآوردم بود لباسم زیر تو که رو اینامه
 .نوشتم نامه توی رو زندگیشون محل و جاسوسان اسامی -

 :گفت بهم رو و زد لبخندی پادشاه
 کنم؟ جبران جوریچه رو لطفت دادی، نجات رو سرزمین این مردم و ما جون کارت این با تو -
 :گفتم بهش رو و اومدم جلو قدم یه
 در خطرناکی جنگ که بشو جنگ آماده ضمن در. نکنی اعتماد هرکسی به کن سعی و باش عادل -

 .هستش رو پیش
 :گفت و گرفت رو هامشونه

 کردی؟ کمکم چرا هستی؟ کی تو -
 :گفتم و کردم کوچیکی تعظیم

 .دیدار امید به جنگ روز تا خب. هستم کی من فهمیدی روز یه شاید ولی ناشناخته؛ -
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 .شدم کلبه وارد سریع که شدم ظاهر کلبه روبروی. کردم تجسم رو کلبه و بستم رو چشمام
 .بود خوب کارت. کنه اعتماد بهت زود کردمنمی فکر -

 .کشیدم دراز تختم روی و زدم لبخندی
 .دارم ازت سؤال یه پیرمرد، -
 .آدرین بپرس -
 بیارم؟ اینجا رو خواهرم و مادرم و پدر تونممی -
 :گفت و رفت فرو فکر تو کمیه
 .تونیمی آره -
 .کردم نگاه بهش مشتاقانه و نشستم سیخ حرفاش با
 .میشه تموم مهلتش و هست زمین به رفتن راه امروز ولی -
 :غریدم و شدم عصبی زد که حرفی با
 نگفتی؟ بهم تو و برم تونستممی امروز چی؟ -
 !نپرسیدی تو چون -
 :رفتم سمتشبه و شدم بلند جام از
 متعلق من اگه. شده خراب کالً زندگیم. ندیدم رو مخونواده ساله یک. سالگیمه نوزده تولد روز امروز -
 ...باشن اینجا هم مخانواده باید دنیام این به

 :گفت و پرید حرفم وسط
 و نیستم روز چند تا من پس تونی؛نمی تو چون میارمشون؛ خودم میرم. بگیر آروم آدرین، خب خیلی -
 باشه؟ کنی، سخت هایتمرین صرف رو نیستم که روزایی این باید تو

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس. شدم آروم کمی. کردم باالپایین تند رو سرم
 .کنیمی برام رو کار این که ممنون -
 :گفت من به رو و شد بلند صندلی روی از
 .نیست ایچاره اما نیست؛ خوب برات که میشه فاش حقایق از بعضی که این با -
 زد؟ حرف طوریاین چرا. شد ناپدید بپرسم، سؤال ازش خواستم تا
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*** 
 راوی

 ـوش*آغـ تو هادوردست در آدرین آدرین، یخانواده آوردن برای هاانسان دنیای به وی رفتن از بعد
 ولی بیان؛ تراگوس دنیای به بود قرار که بود افرادی و خویش یخانواده منتظر و بود پرواز حال در ابرها
 .بود هاالف با خونین نبردی آماده هااورک پادشاه زاگیت کهاین از غافل

 کرد، رفتن یآماده بودن، تراگوس دنیای هایساحره آخرین که رو جولیا و جک که این از بعد پیرمرد
 رو هااون آدرین که افرادی. بودن آدرین محافظین کودکی تو که رفت دیگه شخص سه دنبال به

 .دونستمی خود دوست
*** 
 و باشن افتاده گیر زمین تو که اینم نگران. نیست ازش خبری ولی گذره؛می پیرمرد رفتن از هفته یک

 داشت که شنیدم آشنایی صدای که کردممی فکر منفی افکار به جوریهمین. بیان تراگوس به نتونن
 .زدمی صدا رو من
. بود زده زل بهم شیرینی لبخند با کوچولوم خواهر. دیدم روم به رو رو سارا و برگشتم عقب به آرومی به

 رو خواهرم و اومدم در هپروت از. اینجاست خواهرم که کنم باور تونستمنمی. پرید ـغلم*بـ سریع
 .کردم ـغل*بـ محکم

 !کوچولو خواهر بود شده تنگ برات دلم -
 :گفت ایگرفته صدای با سارا

 آخه؟ بودی رفته کجا. بودم شده افسرده تو بدون. داداشی بیشتر من -
 .واقعیم دنیای توی اینجام؟ که بینیمی. داداش گلِ نکن گریه -

. کردنمی نگاه من به اشکی چشمای با مادرم و لبخند با پدر. رفت کنار و اومد بیرون ـغلم*بـ از سارا
 رسیدم، بهشون وقتی و برداشتم قدم سمتشونبه. اخیر سال یک این توی بودن کرده فرق خیلی

 .پریدم ـغلشون*بـ
 !اینجایین که نمیشه باورم. بود شده تنگ براتون دلم خیلی بابا، مامان، -

 :گفت آرومی به پدرم
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 .پسر درآوردی سبیل و ریش. شدی بزرگ خیلی -
 :گفت مامانمم که زدم لبخندی

 .دیدی آسیبی که کردم فکر. بودم شده تابتبی خیلی! پسرم بگردم دورت الهی -
 :گفتم و اومدم در ـغلشون*بـ از
 ...باشم اینجا باید چون اینجام؛ من. منه واقعی دنیای اینجا نه، -
 .اومد آشنا نفر سه صدای بزنم، رو حرفم ادامه خواستم تا
 .هستیما هم ما اهم، اهم -
 .کنه حال و عشق اینجا اومده کرده ول رو ما جنیفر، خیالشبی -
 .کنیم رو حالمون و عشق هم ما بریم، بیا پیتر، درسته -

 .افتادن راه به و کردن گردعقب
 .ببینم بیاین نَشین، بچه رین؟می دارین کجا کنید؟می کارچی اینجا شما! نمیشه باورم -

 :گفت و اومد سمتم پیرمرد. کردن نگاهم خنده با و برگشتن بعد
 .هستی مهمی آدم تو که بودم گفته بهت. کنن محافظت ازت تا بودم فرستاده من رو اونا -

 حاال. هستم اینجا چرا و هستم کی من ببینم منتظرم من و شده سال یک. شد تموم تحملم دیگه پوف،
 اصالً؟ اومدن اینجا که داشت ارتباطی چه اونها به. اینجان که هامدوست این هم
 از همیشه برای یا کنینمی تعریف برام رو قضیه کل االن همین یا شد تموم صبرم دیگه خب خیلی -

 .میشم ناپدید و میرم اینجا
 .انداختن گذرایی نگاه پیرمرد به مادرم و پدرم. پرید صورتشون از رنگ

 .بگین رو حقیقت بهتره پس دارن؛ هاقضیه این از خبرایی یه ممخانواده دونممی -
 سارا؛ جز بودن خیالبی همه. بودن زده زل دیگه هم چشمان به و گفتننمی هیچی. بودن کرده سکوت

 .کردمی نگاهم تعجب با چون
 .بگین چیزی خوایننمی پس -

 :گفت پیرمرد بشم، ناپدید خواستم تا و بستم رو چشمام
 .ندی انجام کاری خودسرانه و نشی عصبی بده قول ولی میگم؛ رو چیهمه بهت باشه، -
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 :گفتم پیرمرد به رو و کردم باز رو چشمام
 .بگین رو راستش ولی کنم؛می سعی -
 .آدرین باشه -

 هاصندلی روی ولرزترس کمی با سارا. نشستیم هاصندلی روی ما و شد ظاهر صندلی تا هشت بعد
 .فرستاد بیرون نفسی و کرد بهم نگاهی پیرمرد. کنه هضم تا سخته براش چیزا این دونممی. نشست

 اومد؟ خواهد دنیا به که کودکی اون بودم؟ زده حرفایی یه اصیل خون یدرباره یادته -
 :گفتم و دادم تکون سری

 داره؟ من به ربطی چه اینا خب -
 :گفت و کرد من به تیزی نگاهی

 .هستی تو بود، شده برده نام ایافسانه کودک و اصیله خونش که کسی اون -
  اصالً هستم؟ بزرگ چیتای ینواده آخرین من یعنی شد؛ گشاد ممکن حد تا چشمام حرفش این با

 داره؟ امکان چطور
 هستن؟ انسان چرا مخانواده بودم؟ هاانسان دنیای تو من چرا پس -

. بودن انداخته پایین رو سرشون هم اونا که کردم نگاه مادرم و پدر به. انداخت پایین رو سرش پیرمرد
 .دزدیدن من از رو نگاهشون اما کردم؛ نگاه الکس و پیتر جنیفر، به
 بودم؟ هاانسان دنیای توی چرا میگم -

 .ایستادم پیرمرد روبروی و شدم پا. بزنن باید که حرفی گفتن برای بودن مردد انگار
 کنی؟می قایم من از رو چی! لعنتی دیگه بگو -

 :گفت پدرم دفعه این
 .سخته گفتنش بشه، زده که نیست آسونی حرف پسرم، -

 :گفتم پدرم به رو و برگشتم
 .شدم خسته خبریبی از دیگه. بابا بگو -

 :کرد زمزمه و انداخت پایین رو سرش
 .نیستیم واقعیت یخانواده ما -
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 امکان چطور. افتادم زمین روی زانو دو با ناگهان. اومد در لرزه به پاهام. شد وارد بهم ایدیگه شوک
 و بزنم داد دلم ته از خواستمی دلم نفهمیدم؟ چطور کردم؟می زندگی دروغ تو بچگیم زمان از که داره

 کنم؟ کارچی حاال. دادنمی اجازه غرورم اما کنم؛ گریه خواستممی. کنم خالی جوری رو حرصم
. کردممی فکر من که نیستن کسی اون دیگه داشتم، آرامش و بودم کنارشون هاسال که ایخانواده
 :گفتم دادن،می تکونم و بودن شده جمع دورم که شونهمه به رو و کردم مشت رو هامدست

 رفتم؟ دنیا اون به چرا -
 :گرفت رو هامشونه و نشست جلوم پیرمرد

 هایساحره که جولیا و جک اما بکشن؛ رو تو خواستنمی اونها. زاگیته تقصیر چیهمه آدرین، -
 .بود داده رو دستور این مادرت. ببرنت ایدیگه دنیای به تونستن بودن، قدرتمندی

 :گفتم حالت سردترین با. کردم نگاه پیرمرد چشمای به
 هستن؟ کی واقعیم مادر و پدر -
 .داری خبر تگذشته از خودت. دیدیشون چندبار تو. هستن کی دونیمی تو -

 رو هامخواب اون دلیل. هستن من یگذشته هاخواب اون که دونستمنمی. چکید چشمام از اشکی قطره
 فدا رو خودش و داد نجات رو من مادرم. بودم من دیدم، خوابم توی که ساله دو کودک اون. فهمیدم

 مادر و پدر نیکا ملکه و آرتور پادشاه. شد کشته تایتان جهنمی اژدهای اون توسط که کسی پدرم. کرد
 .میشه اذیت داره من خاطربه. میشه شکنجه داره عوضی زاگیت اون دست مادرم. هستن واقعیم

 !گیرممی ازش رو انتقامم شکل بدترین به -
 .بدم انجام کاری یه باید برم، باید. شدم بلند جام از
 شروع جنگ تا کن صبر. سخته پیداکردنش و شده طلسم بدی، نجات قصرش از رو مادرت تونینمی -

 .بشه
 لب زیر و کننمی نگاهم تعجب با که بودم متوجه. شدم تبدیل اژدها به سریع بهش توجهی هیچ بدون

 تالشم و سعی تمام باید کردم؛ پرواز کرانبی آسمون سوی به و ندادم اهمیتی. کننمی زمزمه چیزایی
 .هستم که بشم اینی از ترقوی تا بکنم رو
 !گیرممی انتقام ازت بدجوری زاگیت، -
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*** 
 بعد ماه دو

 زاگیت که موقعی تا بکنم تونستمنمی کاری. بود تمرین و تمرین و تمرین فقط من کار ماه دو این توی
. گفتن دروغ بهم که ایخانواده اون نه پیرمرد، نه دیدم، رو هامدوست نه دیگه. بیاد بیرون سوراخش از

 و دروغ وقتی اما! نه یا ببخشمشون که رفتممی کلنجار خودم با. گفتنمی رو حقیقت من به باید
 صداش پدر که کسی که میشد باورش کی  اصالً. شدممی خودبی خود از اومدمی یادم که رو کاراشون

 باشه؟ مرلین دوست یبچه زدم،می صدا که مادری یا باشه؟ مرلین فرزند زدم،می
 ینوه و هست قدرتمند یساحره دو یبچه اون چون باشه؛ بایدم هست؟ ساحره یه االن هم سارا

 .بزرگ مرلین
 از. دیدم قرمزرنگی هایهاله که بودم پرواز حال در. کردم نگاه پایین به و شدم کشیده بیرون ذهنم از

 فرود آروم بلندی کوه روی. هست شرور افراد و خطر عالمت قرمز هایهاله که بودم شنیده پیرمرد
 هااورک زیاد و قدرتمند ارتش. ببینم واضح تا کردم تیز اژدهاییم قدرت از استفاده با رو چشمام. اومدم

 و داشت وجود بینشون بزرگی هایغول. بودن ساتین سرزمین سمتبه رفتن حال در که دیدم رو
 تا کردم تیز بیشتر رو چشمام. چرخیدنمی ارتشش دور و بودن پرواز حال در ترسناکی اژدهای چندین

 .بود زندانی نفر یه قفس توی. دیدمش قفس یه کنار دقایقی از بعد. ببینم رو عوضی زاگیت اون
 از که بدم عذابت جوری! فطرتپست کنم، کارچی باهات دونممی. شد خارج من از خسی خس صدای

 باش منتظرم فقط گیرم؛می ازت رو مادرم هایشکنجه و پدرم مرگ انتقام. شی پشیمون دنیااومدنتبه
 .نزدیکه مرگت زمان که

*** 
 دایانا

 رو متحدانش زاگیت کردیم، پنهان رو جنگ هایآذوقه و گرفتیم رو قصر هایجاسوس که وقتی از
 اینم نگران. بودن ما مرزهای به رویپیش حال در وحشی اورک سرباز چهارصد با حاال و کرده جمع

 .بخوریم شکست و بگیریم رو جلوشون نتونیم داریم، که سربازی دویست با که
 :گفت و کرد نگاهم پدرم
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 .گیرممی دست به رو دو و یک گردان من کن، فرماندهی رو چهار گردان تو دایانا، -
 .پدر چشم -
 :گفت و کرد نگاه آیکان فرمانده به
 .کن هدایت رو سه گردگان فرمانده، تو و -

 :گفت و کرد تعظیمی فرمانده
 .سرورم چشم -
 .رفتیم جنگ میدان سمتبه فرمانده با و اومدم در پدرم چادر از
 .شده ریخته زیادی هایخون اینجا. سیاه بیابان -

 :داد ادامه. زدمی حرف کوچیکی اخمی و غرور با همیشه مثل انداختم؛ فرمانده به نگاهی
 .کشتن رحمیبی با رو مادرم و پدر که بود جاهمین -

 تصمیم پس کرد؛نمی دوا رو دردی گفتم،می هرچی. نداشتم گفتن برای حرفی البته نگفتم؛ چیزی
 .بدم گوش فقط حرفاش به گرفتم

 .بره بیرون زنده اینجا از نفرشون یک ذارمنمی. ریزممی رو تکشونتک خون هم جاهمین -
 بگیریم؟ کمک هادولف از تا نکردی پیدا راهی راستی،. باش آروم فرمانده، خب خیلی -

 :غرید آرومی به. رفت هم توی بیشتر اخماش
 .گردنبرنمی دیگه فرستیممی که هاییپیک. پرنسس نه -

 :گفتم و کردم مشت رو دستم
 .بیارم سرشون بالیی چه دونممی. هاساورک اون کار حتماً! لعنتی -

 :گفت و کرد تعظیمی فرمانده
 .میایم بر هااورک اون پس از خودمون پرنسس، نداره عیب -

 :کردم زمزمه ـب*لـ زیر. رفت و کرد تعظیم باز بعد
 .بیایم بر هااون پس از بتونیم کاش ای -

 .کرد دور افکارم از رو من خرمگس یه صدای خوردن،می رو مخم جورواجور افکار که طورهمین
 بینم؟نمی من که هست چیزی کنی؟می نگاه جنگ میدون این به چقدر دختر، هوی -
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 .کرد نگاه رو خاکستری و سیاه زمین دقت با و ایستاد کنارم اومد
 از معلومه که دشمنم چادر اوه اوه. هست اینجا سیاه بزرگ زمین یه کنم فکر. کردم پیدا چیز یه اوه، -

 .دور راه
 .زدم سرش تو دونهیه و کردم ایخنده یه
 امنه؟ ماری جای بعدم سفید؟ چشم یدختره بشی، من کنِ ول دقیقه چند یه تونینمی لیانا، -

 :گفت دادمی مالش رو سرش داشت که لیانا
 .خودشه هاینوعهم پیش آره،. شده سنگین چه آخ! بشکنه دستت الهی -

 .کردم حرکت چادرم سمتبه و دادم تکون سری
 .بپوشیم رو هامونزره بریم -

 وراون و وراین به که دیدممی رو پوشطالیی سربازهای رفتیم،می چادرم سمت داشتم که طورهمین

 زره لیانا کمک به. رسیدیم چادرم به خرهٔ  باال. کردنمی تعظیم دیدنمی رو من که هرکدوم و رفتنمی
 .رفتم پدرم چادر سمتبه و گذاشتم غالف تو رو شمشیرم و پوشیدم رو

*** 
 ...دشمن دونید،می که طورهمین -

 :گفت و کرد تعظیمی سرباز. موند ناتموم شد، چادر وارد که سربازی خاطربه پدرم حرف یادامه
 دید؟می ورود یاجازه. اومده هااورک پادشاه طرف از پیکی سرورم، -

 :گفت و داد تکون سری
 .داخل بیاد بگو -

 وارد اینقره پوشزره اورک یه با سرباز چند دقایقی از بعد. شد خارج چادر از و کرد تعظیمی سرباز
 :گفت و کرد کوچیکی تعظیم یه اورک. شدند

 .دارم شما برای اینامه سرورم طرف از -
 .گفته چی بزدلت سرور این ببینم بخون -

 .خوند و کرد باز رو شدهلوله ینامه و زد نیشخندی سربازه
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 تو برای که اینامه این. هستم فانگل سرزمین از هااورک پادشاه زاگیت من،. زاگیت پادشاه نام به -
 جنگی خوایمی اگر. کنم تموم ریزیخون بدون رو جنگ این خواممی که هست معنی این به فرستادم
 باالیی مقام شماها به منم و بدونید سرزمینتون جدید پادشاه رو من و بشین من تسلیم نگیره، صورت

 .میدم
 ها،غول ها،اورک از نفری هزار چهارصد ارتش نکنی، قبول رو من یخواسته اگه که دونیمی خوب

 سرزمینت توی هرچی تا فرستممی رو تایتان جهنمی اژدهای مخصوصاً و سیاه اژدهای ها،گرگینه
 رو خواستم اگه البته گیری؛می رو درست تصمیم و هستی عاقلی الف دونممی. کنن نابود رو هستش

 .کنممی آزاد هم رو نیکا ملکه کردی، قبول
 غلیظی اخم با لیانا و فرمانده پدرم، حتی. کردم نگاه بهش عصبانیت با حرفاش شدنتموم از بعد

 .کردنمی نگاهش
 :گفت و کرد بلندی یخنده پدرم

 !جهنم به برو بگو، بزدلت سرور اون به برو -
 :گفت و برگشت لحظه آخرین در و رفت تعظیمی هیچ بدون و زد نیشخندی یه اورک

 .نمیدن گوش هامونحرف به و احمقن هاالف که بودم گفته سرورم به -
 ساییدم هم روی رو هامدندون. بود کرده ما نژاد به که بود اهانتی ترینبزرگ جوشید، هام رگ تو خون

 رو شمشیرش هم آیکان فرمانده. گرفتم سمتش و آوردم در غالف از رو شمشیرم. شدم بلند جام از و
 .بود گرفته طرفش

 زنی؟می رو حرف این حقی چه به کثیف اورک تو -
 :گفت کنم، فرو شکمش تو رو شمشیرم و برم طرفش خواستم تا
 اشتباهی کار بهتره. زنهمی رو ملکه اون گردن حتماً سرورم برنگردم، زنده و برسه آسیبی اگه من به -

 .نکنید
 پایین رو شمشیرم. زد دست ما ضعف نقاط به! لعنتی. بکشمش تونستمنمی. فرستادم بیرون نفسی
 :گفت اورک به رو آیکان فرمانده و آوردم

 !گمشو حاال همین -
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 که کردم نگاه پدرم به. کرد داغون و عصبی رو ما قشنگ. شد خارج چادر از و زد مرموزی لبخند
 .بود شده خیره میز روی هاینقشه به عصبی

 .بده قرار باش آماده حال در رو سربازها سریع فرمانده، -
 :گفتم لیانا به رو. رفت و کرد تعظیم فرمانده

 گردانی؟ کدوم توی -
 :گفت و کرد نگاه بهم

 .شمشیرزنان -
 که بود عصبی قدری به کنم؛ صحبت پدرم با تونستمنمی  اصالً. شدم خیره پدرم به و گفتم ی«آهان»

 .کرد می خالی من روی رو حرصش گفتم،می چیزی اگه
 .نشستیم هامونصندلی روی پدرم یاجازه با و اومد دقیقه ده از بعد فرمانده

 چیه؟ شما فرمان. هستن آماده همه سرورم، -
. هستن شمشیرزنان منن، یعهده به که دو و یک گردان فرمانده،. کنیم کارچی باید بگم، بیاین -

 خب،. هستن دارانکمان هست، دایانا مال که چهار گردان. هستن دارانهنیز و سپرداران سه گردان
 بعد. کننمی رها رو تیرها تو شمارش با و گیرنمی قرار صف اول میان داراتکمان دایانا، که اینه نقشه

. کننمی درست سپری دیوار میان سپرداران و پشت میاد گردانت شد، پرتاب تیرها دوبار اینکه از
 فرمانده؟ فهمیدی که رو منظورم
 :گفت و داد تکون سری فرمانده

 .فهمیدم سرورم، بله -
 :گفت و زد محوی لبخند پدرم

 .میشن ملحق شمشیرزنان به میان بعد میدی، دستور داران کمان به دایانا خب. خوبه -
 .پدر چشم -

 :داد ادامه و داد تکون سری
 بعد و کننمی باز رو سپری دیوار من دستور با کردن، زخمی رو هااون نیزه با سپرداران اینکه از بعد -

 .کننمی حمله شمشیرزنان



 

 

269 

 

  سپید اژدهای نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ج.مهدی

 سرباز تعداد همه این با مطمئنم. زدم پدرم هوش این به لبخندی. رسیدمی نظر به قوی و خوب نقشه
 .کنیم ایستادگی اونا مقابل تونیممی هم

 .شدم بلند جام از سریع منم. شد بلند جاش از فرمانده
 .سرورم شماست امر امر، -
 .کنم صحبت سربازها با برم من. پدر چشم -

 :گفت و داد تکون سری هم پدرم
 .باشید موفق -

*** 
 و بودن ایستاده سربازها روبروی هم وزرا و هافرمانده از تن چند. بودیم ایستاده سربازها روبروی همگی
 بلند صدای با و رفت جلوتر کمی بود، نشسته ایشقهوه اسب روی که پدرم. زدنمی هااون به حرفی
 :گفت

 شروری موجودات برابر در سرزمینمون از تا اومدیم اینجا ما ساتین، سرزمین دالور هایسرباز -
 خودتون، خاطربه تنبهتن نبرد این در خواممی ازتون. کنیم محافظت هاگرگینه و هااورک همچون

 گذرید؛می جونتون از نبرد این تو دونممی و دارم ایمان همتون به من. بجنگین تونخانواده سرزمینتون،
 .ترهقوی همه از کی که کنیم ثابت شرور موجودات این به بیاید پس
 .برد باال و آورد در غالف از رو شمشیرش پدرم

 .پیروزی امید به پس -
 :گفتن صدایک سربازها

 !جاودان هایتانپیروزی و بُرّان شمشیرتان ساتین، سرزمین باد زنده پادشاه، باد زنده -
 برگشتم. انداختمی دشمن دل به ترس سربازها این بودن قوی و استقامت. اومد هامب*ل به لبخندی

 .بشن کشته همگی امیدوارم. بودن آماده هاماون. کردم نگاه دشمن صفوف به و
 :گفت بلند ایدورگه صدای با و اومد جلوتر کمی فطرتپست زاگیت اون دقایقی از بعد
 تایتان من چون ندارم؛ بودنت زنده به امیدی متأسفانه ولی منی؛ با جنگ یآماده بینممی نیکوالس، -
 !بدونی خودت پادشاه رو من و بشی تسلیم تا داری فرصت البته. کردم بیدار خواب از رو
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 تمام قدرت با و گرفتم نشانه رو تیر. گذاشتم کمان روی و برداشتم تیر یه تیردان از. اومدم جلوتر کمی
 :گفتم بلندتری صدای با. کرد برخورد وزیرها از یکی پیشونی وسط به که کردم پرتاب

 .صفتشیطان جوابت اینم بیا، -
 :گفت و اومد جلوتر قدمی چند

 خوشم ازت نه،. شدی دراززبون و شجاع کمیه گشتی، انسان اون با که وقتی از ببینممی اوهوع، -
 .اومد

 .رسید گوش به بقیه و سربازها پچپچ صدای. کردن نگاه من به تعجب با همه زد که حرفی با
 !افتاده زاگیت گیر آدرین نکنه شده؟ خبردار آدرین از چطور

 !نباشم شجاع و بترسم ازت بخوام که نیستی کسی تو. شوخفه -
 :گفت و کرد شیطانی یخنده یه زاگیت

 شلونه از تازه انگار شده؛ زبون بلبل چه ببینید رو ساتین سرزمین یآینده یملکه و پرنسس اوه، -
 .کنهمی جیغجیغ اومده، بیرون

 از رو شمشیرم و ساییدم هم روی رو دندونام. گرفتن تمسخر به رو من و خندیدن سریع سربازهاش
 .آوردم در غالف

 .بگیرم چنگ به زود رو سرزمینتون که بهتره -
 :گفتم شونهمه به رو و رفتم گردانم سمتبه. زد حرف باهاشون و برگشت ارتشش سمتبه
 .خود جای به دارانکمان -

 .ایستادن و اول صف به اومدن سریع دارانکمان
 .حمله یآماده -

 .گرفتن نشانه و گذاشتن کمان توی رو تیرها سریع
 .کنید پرتاب من فرمان با -

 فراموش داری، عمر تا که بدم بهت حسابی درس یه. کنن حمله هافطرتپست اون تا موندم منتظر
 معلوم چیزی سیاه خاک جز و بود سیاه بیابون. بود خوفناک و سیاه که شدم خیره آسمون به. نکنی
 .نبود
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 .نکنید رحم هم یکیشون به. بریزین رو شونهمه خون هاغول و هاگرگینه ها،اورک -
. شدن ورحمله ما سمتبه همگی. شد بلند ارتشش درپیپی هاینعره بالفاصله و زد رو حرف این زاگیت
 مالیگوش یه تا بیان جلوتر کمی خواستم. بیاره در پا از رو من که نبود چیزی اما داشتم؛ ترس کمی

 :زدم جیغ اومدن جلو کامل که وقتی. بدم بهشون قشنگ
 .کنید پرتاب -

. شدمی رد تنشون از و کردمی برخورد بدنشون به شدت با تیرها. کردن رها رو تیرها سرعت به سربازها
 .نبود کافی ولی کرد؛ گیرزمین رو ایعده
 .گرفتن نشانه و گذاشتن کمان روی رو تیرها سریع بعد
 .پرتاب -
 :گفتم دارانکمان به رو و زدم لبخندی. شدن هالک زیادی یعده کردن، پرتاب هم باز و
 .بشین ملحق شمشیرزنان به و برگردید عقب به داران،کمان -

 .گرفتنمی دفاعی حالت باید برگشتیم؛ عقب به پدرم و فرمانده با هم من
 :گفت بلندی صدای با فرمانده

 .بگیرین خودتون به دفاعی حالت سپرداران، -
 و بودم ایستاده عقب. گرفتن باال دشمن سمتبه رو هاشوننیزه و گرفتن شکل دیواری حالت سپرداران

 چیزی کسی. فهمیدممی رو مسئله این باید بود؟ شده خبردار آدرین از چطور زاگیت. شد درگیر فکرم
 دفاعی، دیوار به هااون برخورد و هانعره صدای با که اومدم در فکر این از! بود ندیده و بود نگفته

 .شد جلب هااون به توجهم
 کشته و شدنمی مواجه دیگه دارانِنیزه با اما بشن؛ رد بتونن شاید تا کردنمی پرت رو خودشون

 به که دیدم رو فرمانده. نیاد پیش براش اتفاقی امیدوارم. کجاست نبود، معلوم که هم لیانا. شدنمی
 .کرد زخمی رو دشمن نیزه با و رفت سپرداران طرفبه سرعت

 تا بود نداده حمله فرمان پدرم هنوز. دادمی دادنشون جون و شدن زخمی از خبر دشمن بلند هاینعره
 دفاعی دیوار از که رو هاییگرگینه و اورک بلند اینیزه با که فرمانده. برسونیم هالکت به رو هااورک

 .زدمی نفسنفس و بود شده آغشته خون به. اومد ما سمتبه بعد دقایقی کشت،می گذشتندمی
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 چیه؟ شما فرمان میشه، شکسته داره دفاعی دیوار سرورم، -
 :گفت فرمانده به رو کردمی بیشتر رو ابهتش که براقش و سفید زره با پدرم

 .میام االن کنید، مقاومت کمیه -
 .رفت کردن،می حفظ رو دیوار توانشون زور با که سپردارانی سمتبه دوباره و کرد تعظیمی

 بکشی؟ رو اونا تونیمی میان، ما سمتبه دارن اونا کوچیک اژدهایانِ از دوتا دایانا، -
 دیوار و کردنمی پرتاب آتشین گلوله ما دفاعی دیوار به داشتن اژدهایان از دوتا. کردم نگاه باال به

 .کردممی فکر که بود اونی از بیشتر خیلی تعدادشون. کردنمی مختل رو دفاعی
 به سیاهی جادوی با اژدها چند اون. پریدم پایین سفیدم اسب از و گذاشتم غالفم توی رو شمشیرم

 برای باریک باید. دادممی نجات رو سرزمینم باید. کرده رو کار این کی نیست معلوم که اومدن وجود
 .کم سرزمینم از رو هاگرگینه و هااورک شرِ و کردممی تمومش همیشه

 .برمیام پسشون از -
 :گفت نگرانی با و زد لبخندی پدرم

 .باش خودت مواظب دخترم. هستن قوی هااون -
 لبخند همین برای و کنم ناامید رو پدرم خواستمنمی. فشردم رو پدرم دست و رفتم سمتش
 .زدم ایکنندهدلگرم

 .هستم خودم مواظب باش مطمئن -
 درونم موجود به که بود وقت خیلی. بستم رو چشمام و کشیدم عمیقی نفس. گرفتم فاصله کمی ازش

 کمی صورتم. بودن پوستم از دراومدن حال در ایقهوه پرهای. بود رشد حال در بدنم. بودم نشده تبدیل
 .شد تربزرگ بزرگ و سوخت
 جیغی و دادم تکون رو هامبال. شدم تبدیل بزرگ ایقهوه عقاب یعنی درونم، موجود به بعد دقایقی
 .کشیدم
 هایآتش بودن تالش در سیاه اژدهای دو. کردم نگاه باال به من و گرفتن فاصله من از کمی سربازها
 پرواز اژدها دو سمت. کردم پرت رو خودم و دادم تکون سریع رو هامبال. کنن پرتاب دیوار به بلندی
 آماده رو هامچنگال. بود شده دلگیر و سفید و سیاه هم آسمان. کردم آگاهشون عقابیم جیغ با و کردم



 

 

273 

 

  سپید اژدهای نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ج.مهدی

 از و آوردم باال رو چنگالم. برداشتم خیز بود، من یاندازههم که اژدهایی سمتبه سرعت با و کردم
 و داد دست از رو تعادلش و داد سر اینعره. انداختم چپش چشم به چنگی و کردم استفاده خبریشبی

 .کرد سقوط
 که وقتی و دادم جر رو گلوش. کردم فرو گردنش توی رو چنگالم و زدم شیرجه پایین به باهاش همراه

 هاغول از تعدادی روی اژدها. شدم دور و کردم پرواز باال به پرشی با کنه، برخورد بود نزدیک زمین به
 و شد باز سپری دیوار. داد حمله فرمان دید، رو صحنه این وقتی پدرم. کرد لهشون و افتاد هااورک و

 .شدن ورحمله سفید هایگرگینه و هاغول و هااورک سمتبه طالیی سربازان
 بیشتر خیلی هاشونزخمی تعداد. آوردن فرود هم سر روی رو شمشیراشون رسیدن، همبه سربازها وقتی

 به پدرم. بود کرده روونه ما سمت رو سربازهاش کل عوضی زاگیت. کردممی فکر که بود اونی از
 حواسم. کردمی حمله و کردمی رفتار پادشاه یه مثل کرد؛می سرنگون رو دشمن و کردمی حمله زیبایی

 درد از جیغی. شدم پرتاب و زد محکمی یضربه من به یکی که بود درگیری این ینتیجه پی فقط
 یضربه با جنگ میدون از دورتر. شدم کشیده پایین به و رفت بین از تعادلم. بستم رو چشمام و کشیدم

 دور سیاه چیز یه. دیدم تار رو دورم فضای و کردم باز ایلحظه رو چشمام. کردم برخورد زمین به بدی
 امیدوارم. چرخیدمی وجودم تو بدی درد. بخورم تکون تونستمنمی جام از. زدمی نعره و چرخیدمی سرم

 سیاه اژدهای که رفت یادم چطور  اصالً لعنتی،. کنم ایستادگی اژدها اون مقابل بتونم که نبودم
 سرمه؟ پشت ایدیگه

 چرخش حال در دورم بزرگ اژدهای اون. شد که بشه بهتر دیدم تا کردم بسته و باز کمی رو چشمام
. شدم بلند جام از و دادم تکون رو خودم. آورد هجوم سمتمبه خوردنم تکون حال در دید وقتی که بود

 رو هاشبال. نگیرم قرار تیزش هایدندون دام در تا پریدم سمتیبه که بود شدن نزدیک حال در اژدها
 و اومد سمتمبه آروم. کشید اینعره و کرد نگاه بهم. اومد پایین آرومی به و شد کم سرعتش و کرد باز
 بلند هایچنگال و کشیدم جیغی. بود شکست قابل ولی بود؛ تربزرگ ازم کمی. گرفتم دفاعی حالت من

 باز رو دهنش دفعه یه. داد نشون بهم رو تیزش هایدندون و ایستاد کمی. گرفتم سمتش رو تیزم و
 سرش به چنگاالم با. بردم هجوم سمتشبه و دادم جاخالی. کرد پرت سمتم آتشی یگلوله و کرد

 سمتمبه زدنبال و بلند پرش یه با و کشید اینعره درد از اژدها. کردم پرواز باال به و انداختم چنگی
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 راحتی به من و کردمی پرت بهم آتشین یگلوله درپیپی و بودم کرده عصبیش بدجور. شد ورحمله
 بردم عقب رو سرم. دیدم روم پیش بزرگی کوه که بودم پرواز حال در زیادی سرعت با. دادممی جاخالی

 با که اژدهایی این شد،می عملی اگه و رسید ذهنم به فکری. دیدم سرم پشت رو سیاه اژدهای و
 نزدیکی در اژدها و کردم پرواز سرعت با کوه سمتبه. شدمی کشته بود، اومده وجود به سیاه جادوی

 ماهرانه حرکت یه با که بودم کوه به شدن نزدیک حال در کمکم. بود انداختنم دام به حال در من
 کشید اینعره. کرد برخورد محکمی به کوه به داشت، سنگینی وزن که اژدها و کردم پرواز باال سمتبه
 به اطمینان برای اما بمونه؛ زنده نکنم فکر. کرد برخورد کوه به بد خیلی. کرد سقوط پایین سمتبه و

 .کردم پرواز پایین
 از درست اژدها بدن رسیدم، پایین به وقتی. رسیدمی نظر به نامعلوم موردنظرم مکان و بود آلودمه هوا

 وسط از بدنش درازی، و تیز سنگ یه توسط شدم متوجه کردم، پرواز ترپایین وقتی. بود شده قطع وسط
 .شده نصف

 !جهنم به برین. تو از اینم -
 اومده دخلش امیدوارم. بکشم رو زاگیت اون تا مونده حاال. شدم دور منطقه اون از و جهیدم پرش یه با

 .کشمشمی خودم نه، که هم اگه و باشه
 خاتمه جنگ رسیدم، جنگ میدون به وقتی. کشیدممی جیغ عقابیم صدای با و زدممی بال سرعت به

 زاگیت کنم فکر دیدم، من که جنگی اون با. بود کرده نشینیعقب اعالم یکی انگار بود؛ کرده پیدا
 .رفتم چادرم داخل به بلند هایقدم با و اومدم فرود آروم چادرم جلوی. بود داده پایان رو جنگ

. افتاده اتفاقی چه ببینم تا برم پدرم چادر به باید. کردم عوض رو لباسام سریع و شدم تبدیل الف به
 و طول مدام پدرم دیدم رسیدم، پدرم چادر به وقتی. افتادم راه به پدرم چادر سمتبه و شدم خارج سریع
. کرد نگاه من به و ایستاد ایلحظه پدرم. زمزمه ـب*لـ زیر چیزی و کردمی طی رو چادر عرض
 به رو من. اومد سمتمبه و زد لبخندی دید رو من تا. رسیدمی نظر به آشفته و ناراحت شچهره

 :گفت و کشید ـوش*آغـ
 .دادمت دست از کردم فکر ایلحظه. کرد کارتچی سیاه اژدهای اون دیدم. سالمی که شکر رو خدا -

 :گفتم لبخند با و کردم ـلقه*حـ رو دستم منم
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 .کشتم رو هردوتاشون. بابا خوبم من -
 !دارم ایقوی دختر همچین کنممی افتخار. بود عالی کارت -

 :داد ادامه و کرد جدا خودش از رو من
 .کرد نشینیعقب میشن، کشته دارن سربازاش دید تا زاگیت -

 :گفتم و کردم بلندی یخنده
 .کشتمشمی وگرنه نداره رودررویی جرئت. بزدل ترسوئه، خیلی -

 .کرد قاب رو صورتم دستش با و زد ملیحی لبحند
 هرلحظه و شده بیدار تایتان خودش یگفته به. ماست از ترقوی اون. نیست میاد نظر به که طوراون -

 .هست کشتن قابل غیر که دونیمی. هست اومدنش امکان
 :داد ادامه و دادم تکون سری

 فهمیدی؟ شو، دور اینجا از افتادی خطر تو اگه که کن لطفی یه پس -
 .بذارم تنهات تونمنمی -

 .زد زل چشمام به و برداشت صورتم از رو دستش
 درسته؟ کنی، عمل حرفم به باید پس پادشاهت؛ هم پدرتم هم من -
 ...اما -

 :گفت و کرد قطع رو حرفم
 .کنی عمل حرفم به باید. دایانا نداره اگر و اما -

 :گفتم ناچار و انداختم پایین رو سرم
 .بابا باشه -
 .من زیباروی دختر آفرین -
 .کنهمی زندگی داره یا مرده ببینم لیانا، پیش برم من خب -

 اون. بیفته پدرم برای اتفاقی ذارمنمی بره، سرم من. کرد راهی رو من «برو» گفتن با و خندید پدرم
 دور پارچه بستن حال در رو لیانا و شدم داخل سریع. رفتم لیانا چادر سمتبه. هستش مادرم یادگار تنها

 .نشستم کنارش و دویدم سمتشبه هراسون. دیدم بازوهاش
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 کرده؟ زخمیت کی! شده؟ چی لیانا وای -
 .بست رو هاشچشم و گفت ی«آخ». بستم آرومی به و گرفتم دستش از رو پارچه

 افتاد؟ اتفاقی چه لیانا، -
 :گفت آرومی به و زد محوی لبخند

 کردن؟ کارچی رو عزیزت دوست بینیمی -
 .شدی زخمی چطوری ببینم کن، تعریف. بینممی آره -
 رفته جلو خیلی و نبود حواسم  اصالً. شدم پرتاب زد، پاهاش با رو من بزرگ هایغول اون از یکی -

 یه شمشیرش با اورک یه بشم، بلند خواستم که بعد بودم، افتاده گیر هاگرگینه و هااورک بین. بودم
 .کرد ایجاد بازوم روی کوچولو خراش

 و میشه جوگیر که مواقع این توی من دونه،می خوب. داد قورت رو دهنش آب لیانا و کردم غلیظی اخم
 :داد ادامه و کشیدم داریکش نفس. میشم عصبی کنه،می عمل خودسرانه

 ...شکمم توی فروکنه تا آورد باال رو شمشیرش اورکه. افتادم زمین روی و نداشتم جون خسته، منم -
 .زدم سرش تو دونه یه و کشیدم هینی یه
 شد؟ چی خب -

 .رفتم براش اساسی ایغرهچشم که کرد نگاهم مظلوم
 .داد نجات رو من بداخالق مغرور اون ناگهان بفرسته، مردگان دنیای به رو من که خواست -

 نجات بابت حسابی و درست تشکر یه آیکان فرمانده از باید نیفتاده؛ براش اتفاقی که شکر رو خدایان
 :گفت حرصی. سایید هم روی رو هاشدندون و زد زل چشمام به لیانا. بکنم لیانا

 .کن بازی عروسکات با برو شمشیرزنی، به چه رو تو کوچولو میگه، من به برگشته مغرور این بعد -
 ریش به چقدر که دونهمی خدا وای،. زدم ایقهقهه و گرفتم رو دلم. شدم زمین پخش گفت، رو این تا

 :گفتم داشتم که ایخنده ته با. خندیدم لیانا ینداشته
 .گرفت رو حالت خوب -
 بالیی یه وای وای. کنم فرو حلقش توی ته تا رو شمشیرم خواستم،می عصبانیت از لحظه اون. نخند -

 !کنن گریه حالش به آسمون هایمرغ که بیارم سرش
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 اینجا کاش. کشید آدرین سمت فکرم لحظه یه من کشید،می نشون و خط براش داشت که طورهمین
 گیر آدرین وقت یه نکنه که زنهمی سرم به ناجور فکرهای هی. جنگیدیممی هم کنار و بود کنارم

 .باشه افتاده زاگیت
 :گفتم زناننفس و گذاشتم مسینه روی رو دستم. شد جدا بدنم از روحم کنم فکر که کشید جیغ یه لیانا

 شدی؟ وحشی باز وحشی، یدختره چته. ترسیدم وای -
 به کم بکش، خجالت هپروت؟ دنیای تو رفتی تو بعد زنم،می حرف تو با دارم ساعته یه شعور،بی -

 .کن فکر جونت آدرین
 :گفتم و رفتم ایدیگه یغرهچشم

 .سفید چشم یدختره نه، یا کنممی فکر آدرین به که چه تو به بعدم. شد پرت دقیقه یه حواسم -
 :گفت و برگردوند من از رو روش

 .تو از بیشتر حتی دارم، دوست رو یکی خودم من. حسودیم ما کرده فکر ایش، -
 .بخوره حرص تا کنم اذیتش کمییه خواست دلم. زد سرم به شیطانی فکری که خندیدم

 ها؟ کنی،می فکر بهش تو که کیه این ببینم، -
 :گفت دید، رو شیطونیم صورت وقتی

 .کردم شوخی. بابا هیشکی -
 :گفتم و دادم باال رو ابروهام

 ...به تو نکنه وای. نبود شوخی حرفت تو نچ، نچ نچ -
 :گفت و زد زل بهم سینه به دست. کرد نگاهم اخم با چون نگفتم؛ رو حرفم بقیه

 .بگو رو شبقیه خب، -
 .داری دوستش نمیگم کسی به تخت خیالت -
 :گفت بود، شده حرصی که لیانا. شد پدیدار م*با*ل روی پهن لبخندی یه
 !نشناستت کسی تا زنمتمی جوری میام یا میگی یا -

 :گفتم آرومی صدای با و رفت باال لبم یگوشه
 .کنیمی غرغر و زنیمی حرف ازش هی داری، دوست رو آیکان فرمانده تو -
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 واکنشش نخواستم. ندونستم جایز رو موندن و زدم چشمکی. شد تاشش لیانا چشمای زدم که حرفی با
 :گفت که شنیدم رو جیغش صدای. رفتم بیرون چادرش از سریع که ببینم رو
 !کشتمت بیفته، بهت دستم -
 کردمی اذیت رو من زیاد. گذاشتم لیانا سربهسر که شدم خوشحال. شدم چادرم وارد جذاب یخنده یه با
 خسته بدنم قدری به. کشیدم دراز تختم رو لباسم همون با. بیارم در رو حرصش تا بود من نوبت حاال و

 میشه، بهتر حالم خوابیدن با که فکر این با. شدمنمی بیدار روز چند تا خوابیدممی اگه که بود وپکوفته
 .رفتم خواب به و بستم رو چشمام

*** 
 سرزمین رحم بی پادشاهِ هایستم و ظلم تموم که روزی. سازسرنوشت روزی رسید؛ فرا موعود روز

 یا که روزی. عدالت پرچم یا میره باال ظلم پرچم یا که روزی. رسهمی اتمام به زاگیت یعنی فانگل،
 پیروز فطرتپست اون ذاریمنمی ولی مونیم؛می زنده یا میریممی یا امروز. بدبختی یا میاد خوشبختی

 :گفت بلندی صدای با زاگیت. بشه میدان این
 یه نبود، جنگ اون چون نه؛ هستین، پیروز کردیم، نشینیعقب ما اینکه خاطربه دیروز نکنید فکر -

 .بیاد خوشتون امیدوارم و دارم خوبی خیلی سورپرایز تونواسه راستی خب،. بود سرگرمی
 .بود شده اضافه بهشون هم گرگینه سرباز تعداد یه. بود شده زیاد ارتشش! زاگیت بهت لعنت

 بر که لبخندی با زاگیت. گذاشت زاگیت جلوی و آورد رو قفسی چشم یه سیاهِ غول یه بعد دقایقی
 موهای. شد خارج ازش خونین سفید لباس با زن یه و کرد باز رو قفس. کرد نگاه من به داشت ب*ل

 :گفت و اومد پدرم سمتبه وزیر. بود کی که داد تشخیص شدنمی و بود ریخته صورتش روی طالییش
 .نیکاست ملکه اون که میاد نظر به پادشاه، -

 کارچی خوادمی ملکه با عوضی اون. اینجاست نیکا ملکه کنم باور تونستمنمی. زد خشکم ایلحظه
 :غریدم پدرم به رو کنه؟

 کنه؟ کارچی خوادمی عوضی اون -
 شساله دو یبچه و بود انسان که ایملکه. بود زده زل نیکا ملکه و زاگیت به غلیظی اخم با پدرم

 کثیف اورک اون ستم و شکنجه در سالهفده که ایملکه. سوختن آتش در هاساحره آخرین با همراه
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. نبود توصیف قابل کشیده، اون که ایسختی و رنج. گرفت آتیش نیکا ملکه برای دلم. بود گرفته قرار
 .کشوند ما سمت و گرفت رو نیکا ملکه بازوی زاگیت

 خوبی کارهای. میشه شکنجه داره من دستای زیر ساله هفده ملکتون نیکوالس؟ پادشاه چیه نظرت -
 :گفت بلندی صدای با و گرفت زاگیت سمت رو سرش نیکا ملکه. بکنم باهاش قراره

 کشته هم تایتان اون. کنی تصرف رو هاسرزمین تونینمی وقتهیچ تو! عوضی آشغال تو به تف -
 .ترسیمی ازش تو که اونی توسط میشه،
 :غرید و انداخت زمین رو ملکه زاگیت

 .کنممی تصرف هم رو تو دنیای باش مطمئن. نیست جلودارم کسهیچ -
 که آورده دست به قدرتی همچین چطور زاگیت. کنه تصرف هم رو دیگه دنیاهای خوادمی نمیشه باورم

 .ستفاجعه یه این اوه کنه؟ تصرف و بشه وارد دیگه دنیای به خوادمی هم و کنهمی آزاد رو تایتان هم
 .بجنگیم تنبهتن بیا کن، ول رو اون زاگیت -

 .گرفت تمسخر به رو پدرم شقهقهه با و آورد باال رو سرش زاگیت گفت، رو این تا پدرم
 .بیاد که تایتانم منتظر. دارم کار هنوز من نیکوالس، -
 !رسینمی هدفت به وقتهیچ بزدل، ترسوی -
 .زنممی آتیشتون و کنممی زجرکش رو آنتونی هم رو تو هم -
 سمتبه همه. شد بیشتر شیپورها صدای تعداد. رسید گوش به بلندی شیپور صدای گفت، رو این تا

. دربیاد سیاه تپه پشت از که بودیم هرچیزی منتظر. شدیم خیره اومدمی راستمون طرف از که صدا منبع
 دیدن با و اومدن جلو کمکم. شدن پدیدار تپه روی زیادی یعده بودن، کنجکاو همه که دقایقی از بعد

 .کشیدند فریاد خوشحالی از سربازها شون،چهره
 .اومدن کمکمون به هادولف. اومدن هادولف -

 بودن؛ اومده هادولف از زیادی تعداد. اینقره پوشزره سربازهای ایعده و بودن بزرگ ماموت ایعده
 به هادولف ارتش شدن؟نمی کشته دارانپیک مگه خوایم؟می کمک که رسید خبر بهشون چطوری اما

. کردم نگاه زاگیت به و زدم پوزخندی. شدن ملحق ما سپاهیان به و اومدن ما طرفبه سرعت
 .دادنمی بروز چیزی اما کرده؛ تعجب زاگیت دونستممی
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 یه. داشت خاصی ابهت ایشقهوه بلند ریش و کوچیک هیکل اون با. اومد ما سمتبه هادولف پادشاه
 :گفتم و کردم کوچیک تعظیم

 .آنتونی پادشاه اومدین، خوش -
 .میشد معلوم زور به بلندش هایریش از که زد ملیحی لبخندی

 ندادین؟ خبر زودتر چرا کرده؛ حمله بهتون باز زاگیت بینممی -
 .بود ما به خیره که کردم نگاه زاگیت به و دادم تکون سری

 .رسیدن قتل به شونهمه شدیم متوجه ولی فرستادیم؛ مختلفی هایپیک ما. چرا -
 :غرید و کرد نگاه زاگیت به آنتونی پادشاه

 .هبود زاگیت کار حتماً! لعنتی -
 کجا از کنه؟ حمله ما به خواستهمی زاگیت که فهمید چطور. شدم کنجکاو لحظه یه و زدم زل بهش

 جنگه؟ اینجا که شد خبردار
 داده؟ خبر کی شما به -

 :گفت و خاروند رو ریشش. انداخت باال ایشونه و کرد بهم نگاهی
 !خطرین در شما که گفت بهم. نبود شناسایی قابل و بود زده نقاب -
 که موجودیه چه اون کنه؟می کمک بهمون که کیه دارنقاب اون. رفتم فرو فکر به و گفتم ی«آهان»

 داره؟ رو ناپدیدشدن قدرت
 .داد زاگیت شوم هاینقشه از خبر ما به شخص همین چون بشناسمش؛ کنم فکر -
 !جالبه خیلی -
 .آنتونی اینجایی، که خوشحالم -

 .رفت پدرم سمتبه و شد رد کنارم از پادشاه. زد رو حرف این پدرم
 .بودم دیده قبالً که هستی همونی. نکردی فرقی هیچ نیکوالس، -
 .ندیدمت کردین، باطل رو عهدنامه که موقعی اون از دیگه آره، -

 تنها رو ما نباید ها دولف بود، پدرم با حق البته زد؛ کنایه و نیش با رو حرفش این پوزخند با پدرم
 .ذاشتنمی



 

 

281 

 

  سپید اژدهای نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ج.مهدی

 :گفت و زد لبخندی آنتونی پادشاه
 چه در ببینم بگو کن، ول رو اینا. کرد رو کاراین که بود پدرم کردم، باطلش که نبودم من الکس، اوه -

 نرسیدیم؟ که دیر هستین؟ وضعیتی
 :داد ادامه و زد پوزخندی زاگیت به رو پدرم

 .دادیم بهشون حسابی درس یه اومدنتون قبل. اومدی موقعی خوب -
 :گفت برسه، همه گوش به که بلندی خیلی صدای با فطرتپست زاگیت بگه، چیزی خواست تا آنتونی

 براتون موندنی یاد به نمایش یه خواممی چون خوبه؛ واقعاً خوبه، خیلی. رسیدن هم هادولف که خوبه -
 .بذارم یادگار به

 که داد سر ایناله. شد زمین بر نقش دوباره که زد نیکا ملکه به ایضربه پاهاش با و داد سر ایقهقهه
. کننمی خار همه پیش طوریاین رو مونملکه ببینم تونستمنمی. گرفت شدت زاگیت یقهقهه

 رو سرم. گرفت رو بازوم یکی بدوم خواستم تا. برداشتم قدم زاگیت سمتبه و کردم لمس رو شمشیرم
 دنیا این از رو شرش تا برم عوضی زاگیت سمتبه نذاشت که کردم نگاه پدرم به ناباورانه و برگردوندم

 .کنم کم
 کنه؟می کاری چه که بینینمی مگه پدر، -

 :گفت و انداخت پایین رو سرش
 .نخور تکون و بمون جاهمین. بشی کشته انسان اون خاطربه بدم اجازه تونمنمی -

 کنم، کاری تونستمنمی. کنم اطاعت پدرم حرف از شدم مجبور و چکید چشمام از اشکی قطره
 .بدم نجات رو سرزمینم ملکه تونستمنمی

 زندگی داره سرزمین این توی. اینجاست اون. هستم نیکا ملکه پسر دنبال من ها،نادون کنید گوش -
 .فرستممی پسرش پیش رو اون هم من پس شده؛ کشته پسرش خودش یگفته به اگه. کنهمی

 نیکا ملکه اما. باشه زنده پسرش که کردننمی باور و بودن متعجب همه. گرفت شدت همهمه صدای
. بیاد کرد، اشاره سربازهاش از یکی به زاگیت زاگیت؟ زنه،می حرف چی از. شده کشته شبچه که

 که شدنمی باورم. داشت لب بر کثیفی لبخند. کشید روش دستی و گرفت سربازش از تبری زاگیت
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 اهمیتی بودنشانسان خاطربه همه چرا کرد؟نمی کاری کسی چرا بکشه؛ رو نیکا ملکه خواستمی
 دادن؟نمی

 !باش نداشته باهاش کاری لعنتی، -
 .کرد نگاه نیکا ملکه به لبخند با و زد ایقهقهه زاگیت

 .باشه پسرش پیش تا کنم لطفی یه خواممی دیگه، نه -
 عوضی اون کسهیچ چرا کنم؛ باور تونستمنمی نه، نه. کرد نگاه من به لبخند با و آورد باال رو تبرش

 .بودن کرده سکوت همه چرا کشت؟نمی رو
 !نکن رو کار این عوضی، -
 .گیریممی ازش رو چیهمه انتقام. دایانا باش آروم -

 ملکه گردن تبر با بود ممکن لحظه هر که کردم نگاه زاگیت به اشکی چشم با و کشیدم کنار رو پدرم
 قدری به نعره. برگرفت در رو جاهمه وحشتناکی و بزرگ ینعره صدای بیاره، پایین خواست تا. بزنه رو

 گذاشت کنار رو تبرش زاگیت و رفت بین از صدا. گرفتن رو هاشونگوش همه که بود وحشتناک و بلند
 .شد خیره بود، سیاه که ابری آسمون به و
 .اومد تایتان باالخره -

 توسط که داشتن این از ترس همه و گرفت شدت همهمه دوباره. رفتن عقب قدمی زدهوحشت همه
 .بشن کشته تایتان

 .میشه نزدیک داره تایتان. کنه نابود رو شما ما، ارتش نیست الزم دیگه -
 هاسرزمین به آسیبی تونهنمی کسهیچ هستیم، ما تا زاگیت؟ مطمئنی جهنمیت اژدهای به خیلی -

 .بزنه
 سربازها الیالبه از که نفر پنج به و چرخیدن صدا منبع سمت همه و همه بود؟ کی دیگه این
 نگاه زاگیت به اخمی و غرور با که شد جلب سالیمیان زن و مرد سمتبه سرها. کردن نگاه گذشتن،می
 :غرید و برداشت زاگیت سمت قدمی مرده. کردنمی
 !ببینی رو مرلین فرزند قدرت و خشم تا بزن آسیب نیکا ملکه به داری جرئت اگه -
 هستین؟ زنده شما ممکنه؟ چطور... چطـ -
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 چی از مرد این. موند خیره بهش باز دهن با و گفت بود، شده ایجاد که لکنتی با رو حرف این پدرم
 و برداشتن عقب قدمی هاگرگینه و هااورک کرد؟ خطاب مرلین فرزند رو خودش که کیه زد؟می حرف

 .کردن نگاه بود، کرده خطاب رو خودش مرلین فرزند که مرد اون به ترس با
 :گفت و زد خندینیش زاگیت

 دوست فرزندِ جولیا و مرلین فرزندِ جک ن؛زنده تراگوس دنیای قدرتمند هایساحره که بینممی -
 .هست زنده هم بچه اون دونستممی و هستین زنده شما دونستممی من. مرلین

 و عجیب روز امروز. باشن زنده هااون که نداشت امکان. درنمیاوردم سر شنیدممی که چیزی از
 به تعجب با حاضر افراد یهمه. هستن زنده هاساحره آخرین کنم، باور تونستمنمی. بود آوریشوکه
 :غرید زاگیت مثل و برداشت قدم جک سمتبه زن یک. کردنمی نگاه هاساحره

 که اونی خشم از بیاد، نیکا ملکه سر بالیی باش مطمئن. بجنگیم رودررو تا کن ول رو نیکا ملکه -
 !مونینمی امان در ترسی،می ازش

 :گفت و زد صداداری پوزخند زاگیت
 .میشه کشته قدرتش شدنفعال از قبل تا پس کجاست؛ اینجا دونهنمی هنوز اون -
 امروز بود، که هرچی بکنه؟ کار همه بود، حاضر خاطرشبه زاگیت که بود کی زدن؟می حرف چی از

 :داد ادامه و کرد نگاه نیکا ملکه به باز زاگیت. شدمی فاش حقیقت و شدمی معلوم
 .نیست اینجا جاش کشمش؛می هم من پس مرده؛ کنهمی ادعا -

 .اومدمی ما سمتبه داشت اون. بود تایتان ینعره. رسید گوش به دوباره نعره
 .میشه نزدیک داره تایتان -

 .رفتن عقب قدمی باز هراسون. کردنمی تکرار رو جمله این فریاد و داد با سربازها
 .زاگیت کنی ول رو نیکا ملکه میدم هشدار بهت -
 اون. بدن فراری رو تایتان تونن،نمی هادولف. نیست مقابلش کسی. شده بیدار تایتان دیگه جک، -

 .هستی مرلین فرزند که تو حتی کنه، کاری تونهنمی کسهیچ پس رفتیم؛ و کردیم ول فقط ما زمان
 نقطه جهنمی موجود این حتماً. نره بین از سرزمینم تا میدم رو جونم شده حتی. ساییدم رو هامدندون
 .کرد بلندش و گرفت نیکا ملکه گردن از زاگیت. داره ضعفی
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 .کنممی قربانی رو تونملکه تایتان، اومدن با من حاال و -
 باال به و رفتیم عقب همه. اومد سرمون باال از درست تایتان ینعره صدای که داد سر ایقهقهه

 زمین روی ابرها الیالبه از بزرگی جسم ناگهان. کردیم نگاه بود، برگرفته در سیاه ابرهای که سرمون
 :گفتم و گرفتم رو پدرم بازوی. بودیم ترسیده. افتاد

 چیه؟ اون -
 .دخترم دونمنمی -
. کردیم دقت بود، شده پرت آسمون از که اونی به و شدیم نزدیک کمی همه. گرفتم فاصله پدرم از 

 خوشحالی صدای و رسید گوش به هاگرگینه و هااورک ترس صدای بود، چی شدیم متوجه وقتی
. بود ما دنیای خطرناک و جهنمی موجود یبریده سر اون. داد آزار رو افرادش و زاگیت ما، سربازان

 سرزمینمون قبلی پادشاه که موجودی. بشه کشته که کردندمی دعا مردم بود، سال هفده که موجودی
 باور. بود ناباور شچهره زاگیت. بود جنگ میدون وسط تایتان نام به جهنمی اژدهای سر. بود کشته رو

 تایتان. بودم شوکه منم. شده کشته بود، کرده آزادش جهنم از که قاتلی و قدرتمند موجود که کردنمی
 باشن؟ بریده رو سرش داره، امکان چطور. بود کشتن غیرقابل

 کرده؟ رو کار این کی -
 .کنه کارچی دونستنمی عصبانیت از و کشیدمی نعره زاگیت

 .بکشه رو جهنمی یزاده این بخواد که نیست قدرتمند کسی آخه بود؟ کی کار -
 االن بود، کشته رو تایتان که هرکی و بود که هرچی. نداشتن گفتن برای حرفی آنتونی پادشاه و پدرم

 و خشن صدای بالفاصله و اومد ایدیگه نعره. کردمی تماشا رو ما داشت ابرها الیالبه ما سر باالی
 .شد پخش فضا توی ایدورگه
*** 
 آدرین
 داشتم، عجیبی یدلشوره. بیفته مادرم برای اتفاقی نباید. کشیدممی بلند هاینعره و زدممی بال سریع

 با بیشتر رو تایتان یشدهقطع سر و کردم نگاه پایین به. باشه شده کشته واقعیم مادر ترسیدممی
 زاگیت اون مونده حاال. بگیرم رو پدرم انتقام تونستم که شدم خوشحال و زدم لبخندی. فشردم چنگاالم
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 از سال هفده. کرده جدا واقعیم مادر از رو من سال هفده. داده شکنجه رو مادرم ساله، هفده که عوضی
. شدمی ورترشعله و بیشتر و بیشتر هرلحظه وجودم تو انتقام آتش. بود کرده دور خودم دنیای و زادگاهم

 رو سفیدی و قرمز هایهاله. رسیدم جنگ میدان به باالخره. کنم خالی زاگیت سر رو حرصم باید
 هرچیز اژدهاییم چشمای این با. شد جلب من به همه توجه که کشیدم بلندتر اینعره. دیدممی

 هست، مادرم اون مطمئنم. بود قرمز هایهاله نزدیک سفید یهاله یک. ببینم تونستممی رو غیرممکن
 نگاه تایتان یبریده سر به. زدممی بال آروم سیاه ابرهای الی ببینن، رو من تونستننمی. واقعیم مادر

 بدونن باید. قدرتمندتره همه از که هست کسی که بفهمن باید. کردم رهاش و زدم لبخندی. کردم
 زیاد احتمال به. افتاد جنگ میدون وسط درست تایتان سر. بده پایان رو ظلم تونهمی که هست یکی

 و زدم ایقهقهه. دیدنیه االن زاگیت عصبی و شدهشوک یچهره. کردنمی نگاه تعجب با داشتن
 .شد کشیده پیش روز چند به افکارم
*** 
 بک فلش
 سرزمین کردم؛ پرواز پرانگت سرزمین سمتبه دیدم، رو هااورک نفری هزار چهارصد ارتش که وقتی
 سخت دونستممی. برن هاگرگینه و هااورک جنگ به که کردممی راضیشون باید! شجاع هایدولف

 دور راه این از هادولف یقلعه. کردممی رو کار این باید شده هرطور خب اما کرد؛ راضیشون شدمی
 یه و چرخوندم چشم. رفتممی قلعه طرفبه انسانیم شکل به و نشستممی آروم جا یه باید. بود هویدا
 ظاهر نقاب یه. اومدم در انسانیم شکل به و اومدم فرود آرومی به. دیدم قلعه نزدیک کوچیک جنگل
 .دادم قرار صورتم روی و کردم

 رسیدم؛ کوه یه به شدم، خارج که جنگل از. کردم حرکت قعله سمتبه و گرفتم دست به رو شمشیرم
 نفوذ غیرقابل خیلیا یگفته به که قصری. ساختن قصر یه اون درون هادولف که کوهی. هاوات کوه
 .نه من برای اما بود؛

 کمی. کردن نگاه من به دست به نیزه دولف سربازهای از زیادی تعداد رسیدم، قصر یدروازه به وقتی
 :گفتم و رفتم جلوتر

 .کنم صحبت پادشاهتون با خواممی -
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 :غرید من به رو سربازها از یکی
 .سریع بزن، زانو هستی؟ کی تو خوای؟می چی -

 خاطرات تونستممی که قدرتی. بودم کرده پیدا جدید قدرتی. زدم زل چشماش به و زدم نیشخندی
 پادشاهشون اتاق ببینم تا رفتم هاشخاطره داخل به. ببینم رو زنم می زل چشماش به که فردی

 :گفتم و زدم لبخندی. گرفتم چشم ازش کردم، بررسی کامل که وقتی. کجاست
 .کنم پیدا رو پادشاهتون اتاق کردی کمک که ممنون -

 دکوراسیون با بزرگ اتاق یه. کردم پیدا انتقال سریع و کردم تجسم رو پادشاه اتاق و بستم رو چشمام
 .بود خوابیده خُروپف با که دیدم تخت روی رو تپلی دولف و چرخوندم چشم. داشت سیاه
 باال ایشونه خسته؟ خدمتکار یه یا پادشاهه این. کردم نگاهش تعجب با و فرستادم باال رو ابروهام دوتا

 کردممی بیدارش آروم باید. شدم خم کمی و ایستادم تختش کنار. کردم حرکت سمتشبه و انداختم
 .میاورد سرم بالیی چه دونستمنمی وگرنه

 :گفتم آرومی صدای با
 .بشین بیدار لطفاً پادشاه، پادشاه، -

 واقعاً. کرد خُروپف دوباره و کشید ـوش*آغـ به رو بالشتش. کشید ایخمیازه و داد خودش به تکونی
 دستم. بودن آلوخواب دولف این مثل پادشاهان، یهمه معلومه. هستن فیلم واقعاً فیلما توی هایپادشاه

 :دادم تکون و گذاشتم بازوش روی رو
 !بشین بیدار لطفاً. دارم ضروری کار پادشاه، -
 :گفت آرومی به و کشید ایخمیازه باز
 .خوابم بینینمی مگه خوای؟می چی چیه؟ ها، -

 :گفتم بلندتر صدام تغییر همون با و گرفتم فاصله ازش
 .خطره در هاسرزمین پادشاه، -

 از. افتاد تختش روی از شد، هول و شد بلند جاش از فنر مثل دید؛ رو من و کرد باز کمی رو چشماش
 رو دهنش آب. گرفت من سمت و برداشت رو بود تختش کنار که شمشیری و شد بلند زمین روی

 :گفت هراسون و داد قورت
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 کنی؟می کار چی اینجا ها؟ هستی، کی تو -
 :گفتم و کشیدم پوفی

 تعدادشون. میشه ورحمله ساتین سرزمین سمتبه داره هاگرگینه با زاگیت. ندارم رو هاحرف این وقت -
 .برین هاالف کمک به ارتشتون با که خواممی شما از و زیاده

 :غرید من به رو و زد پوزخندی
 .فرستادنمی پیک خواستن،می کمک اگه هاالف کنم؟ اعتماد غریبه یه به چطور -
 .کشنمی رو آورانپیک زیاد احتمال به هااورک -

 از و زدم زل شمشیر به. بود گرفته من سمتبه هنوز رو شمشیرش. رفت فرو فکر توی و کرد سکوت
 چشمای با. کرد نگاه شمشیر به و رفت عقب قدمی. انداختم ایدیگه طرفبه و کردم خارج هاشدست

 :گفت من به رو گشادشده
 هستی؟... هسـ ساحره تو... تـ -

 :گفتم آرومی به و شدم نزدیک بهش کمی
 .کشتممی رو شما بود، بد قصدم من اگه که بدونین و کنین اعتماد بهم. هستم کی من فهمیمی -

 پادشاه به رو سریع. رسید گوش به سربازها دادبی و داد صدای ناگهان. نگفت چیزی و زد زل بهم
 :گفتم

 .بینمتونمی. برین سیاه بیابان به -
 و کشیدم راحتی نفس. دیدم جنگل توی رو خودم و کردم باز رو چشمام. شدم ناپدید و بستم رو چشمام

 یه واقعیم پدر کشت؟ رو پدرم تایتان اون یعنی رفتم؛ فرو فکر به و بستم رو چشمام. نشستم زمین روی
 شکنجه زاگیت دست به سال هفده ساتین؟ سرزمین یملکه و بود انسان یه مادرم بود؟ پادشاه و الف
 آخرین که بود این ترینشعجیب و نیستن مادرم و پدر جولیا و جک که شدنمی باورم بود؟ شده

 !بودن دنیا قدرتمند هایساحره
 بین از رو جهنمی تایتان اون من شده هرطور. دربرگرفت رو وجودم دوباره خشم و ساییدم رو دندونام

 .برممی
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 به هادولف من برگشت از قبل تا بودم امیدوار. درآوردم رو نقشه لباسم داخل از و شدم بلند جام از
 و کردم باز رو نقشه. کنن ـاوز*تجـ ساتین سرزمین به نتونن هاگرگینه و هااورک تا بپیوندن هاالف

 کردم؛ پیدا رو بهتر راه دقایقی از بعد. بود تاتیان زندگی محل دیگه ولی گشتم؛ هاکوتوله سرزمین دنبال
 سفر تو روزیهفت-شش باید زیاد خیلی احتمال به. کنم پرواز تراگوس دنیای شرق جنوب سمتبه باید

 رو نقشه. بگیرم رو پدرم انتقام باید. بکشمش باید برسه؛ ساتین سرزمین به تایتان اینکه از قبل تا باشم
 و دادم تکون رو هامبال. شدم تبدیل اژدها به و شدم بلند جام از. گذاشتم لباسم داخل و کردم جمع
 با خورشید. گرفتم ارتفاع ممکن حد باالترین به و کردم بیشتر رو سرعتم. شدم بلند زمین از کمکم

 و کشیدم اینعره. درخشیدممی الماس مثل و کردمی درخشان رو سفیدم و سخت هایپولک تابیدنش
 .کردم حرکت جلو به سرعت به

*** 
 بعد روز پنج

 یقیناً بودم، انسانیم جسم با اگه و بود سرد خیلی. وزیدمی سردی سوز و بود زاباران و ابری آسمون
 .شدممی منجمد

 هم زمین بود، زاباران آسمون کهاین بر عالوه. کردممی نگاه دقت با رو اطراف و زدممی بال آروم
 دوتا رفتم، جلوتر که کمی. ببینم پایین اون رو چیزی تونستمنمی هم اژدهاییم چشم با و بود آلودمه

 پرواز حال در سرهیک که بود دوروز. کردم بیشتر رو سرعتم و زدم لبخندی. دیدم هم مقابل بلند کوه
 تکونی کوه هردو ناگهان شدم،می که کوه دو اون نزدیک کمکم. شدممی رد وسیعی اقیانوس از و بودم

 اتفاقی چه ببینم تا بودم تماشاگر آروم هوا رو. زدم بال آروم و کردم کم رو سرعتم. لرزیدن و خوردن
 .افتادمی داشت
 شدیدی هایتکون شدن، بلند جاشون از که انگار و شدن دراز کوه دو هر شد، تموم لرزش وقتی

 و چرخیدن من سمت هاکوه بود؟ چی دیگه این. کردم می نگاه روبروم یصحنه به تعجب با. خوردن
. بودن سنگی غول انگار کشیدن؛ بلندی خراشگوش ینعره و درآوردن پا و دست ناگهان. شدن نزدیک

 دیگه. بودم شده شوکه. بود گرفتن شکل حال در سنگی جسم با بدن یه و گرفتنمی ارتفاع هنوز
 .شدن درگیر هم با سنگی غول دو اون اومدم، خودم به تا. بودم شنیده نه بودم، دیده نه چیزی همچین
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 چشونه؟ دیگه اینا -
 به جوری مشت با راستیه سمت. دارن درگیری هم با که نگو هستن، تایتان هایمحافظ کردم فکر اول
 خودم به سریع. شدن پرتاب من سمتبه و شد جدا ازشون هاییسنگ که زد چپی سمت غول سر

 هایضربه سنگی مشت با غول دو این. نکرد برخورد بهم خوشبختانه. گرفتم اوج باال به رو و اومدم
 .کشیدنمی خراشیگوش هاینعره و زدن می همبه درپیپی

 از سرعت به چپی سنگی غول. افتاد زمین و خورد هم به تعادلش پا یضربه با راستی سنگی غول
 .زد ضربه درپیپی هایمشت با و پرید اون روی و کرد استفاده موقعیت

 خودم به خواستم تا. کرد پرتابش من سمت و کرد جدا بدنش از رو سرش هاشدست دوتا با آخر در
 هم به تعادلم. گفتم آخ و بستم درد با رو چشمام. کرد برخورد چپم سمت بال به سنگی غول سر بیام،
 راستم هایبال و کشیدممی نعره. کردمی درد شدت به بالم بزنم، بال تونستمنمی. کردم سقوط و خورد

 رو چشمام. نداشتم زمین با برخورد و سقوط جز ایچاره. چرخیدممی خودم دور و دادم می تکون رو
 ثانیه ده از بعد و گرفت رو بدنم کل درد. کردم برخورد زمین به بدی یضربه با بعد ایثانیه و بستم

 با اما دادم؛ تکون رو زخمیم بال. شدم بلند جام از ومنگگیج و کشیدم اینعره دوباره. شد برطرف
 بودم، پرواز حال در که جایی سمتبه آروم. گرفتمی رو وجودم کل فرساییطاقت درد دادنشتکون

. دویدم سرعت به و بودم کرده جمع رو زخمیم بال. بود محکم سنگِ و نبود خاکی زمین. کردم حرکت
 رو جاهمه سکوت. بود حتمی مرگم وگرنه شد؛می بهتر بالم باید تایتان، با رودرروشدن از قبل

 سرم روی ایسایه رفتم،می راه که طورهمین. شدنمی دیده جایی و بود آلودمه اطرافم. بود دربرگرفته
 داشت که شدم خیره سنگی غول پای به گشادشده چشمای با و گرفتم باال رو سرم و ایستادم. افتاد
 بارهیک و کردم حبس مسینه توی رو نفسم و کشیدم هم توی رو مچهره. اومدمی فرود من سر روی
. نکنه له رو من تا کردم منجمد رو سنگی غول پاهای و شد خارج دهنم از سردی سوز. کردم آزاد

 من سمت سنگی غول. کردم نگاهش اخم با و برداشتم عقب قدمی. کشید عقب و شد متوقف پاهاش
 .زد زل من به زرد چشمای با و شد خم
 .داشت حقیقت بزرگ چیتای یافسانه پس سپید؛ اژدهای اوه، -

 :گفت شرمندگی با و انداخت نگاهی دیدم آسیب بال به. زدم زل بهش فقط و نگفتم هیچی
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 .نداشتم رو شما به رسوندنآسیب قصد سرورم، ببخشین رو من -
 .کردی رو کار این اما -
 .سرورم کنم، درمانش بذارین -
 رو کلمه این کسی خواستنمی دلم اما بودم؛ متنفر چرا دونستمنمی. اومدنمی خوشم سرورم یکلمه از
 .بگه من به
 .کن درمان تونیمی اگه -

 بال و شد خارج زردی نور هاشدست از. گرفت مدیدهآسیب بال سمت و آورد جلو رو راستش دست
 .پوشوند رو زخمیم
 :گفت من به رو و ایستاد سنگی غول. شد تموم دقیقه چند از بعد و گرفت رو وجودم کل خنکی

 .شد سالم اول مثل شما بال -
 نصف. دراومدم پرواز به و زدم بال سریع. بود شده قبل از بهتر و نداشتم دردی. دادم تکون رو هامبال

 .بود سنگی غول از ترقوی قدرتم ولی بودم؛ سنگی غول
 .سنگی غول ممنون، کردی که کمکی بابت -
 :زدم داد و کردم پرواز هدفم سمتبه
 .بکشم رو تایتان اینکه از قبل اما بینمت؛می هم باز -
 .شنیدم دور راه از رو سنگی غول صدای اما کردم؛می پرواز سرعت به
 .شده قبلش از ترقوی اون. سپید اژدهای شده بیدار اون -

 !شده که هرطور. کشتممی رو اون شده، که هرطور من. دادم ادامه راهم به و نکردم بهش اعتنایی
*** 
 هرجا. ببینم تونستمنمی و بود گرفته سیاه آلودمه جاهمه. نبود معلوم چیزی اما بودم؛ شده نزدیک دیگه

 خنکی اون دیگه. بود شده گرم هوا. باشه نرفته بودم امیدوار. بود تایتان قلمروی تو مطمئنم بودم، که
 باشه، دوروبرم به حواسم باید. کردمی برخورد من به که بود داغی فقط و نداشت رو پیش دقیقه چند
 !باشه کرده کمین اینجا شاید

 .ندیده چشم با کسهیچ که قرنه چندین که ایافسانه موجود سپید، اژدهای -
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 و ایستادم بودم، که جاییهمون. باشه تایتان خود که زدممی حدس. داشت ترسناکی و خشن صدای
 :غریدم جهنمی اژدهای به رو. زدم بال آروم

 .فرستادممی جهنم به رو تو اون با بود، اگه آرتور پدرم. گیرممی ازت رو پدرم انتقام -
 :گفت و داد سر ایقهقهه

 .میشی کشته بجنگم، باهاش بخوام که هستی اونی از ترکوچک تو -
 .داد شکست رو اهریمن که همونی بزرگم، چیتای ینواده آخرین سپیدم، اژدهای من -
 پیشنهاد یه برات اما کوچولو؛ اژدها کشممی هم رو تو بشم مجبور اگه. شد کشته آسونی به هم اون -

 .دارم خوبی
 .شده نامرئی انگار نیست؛ لعنتی. کردم نگاه دوروبرم به و کشیدم اینعره

 یسلطه زیر رو جهان و بشی جانشینش آینده در و بشی ملحق شناسی،می که اونی به تونیمی -
 .بگیری خودت
 :غریدم

 !کنممی کم دنیا این از رو تونهمه شرّ. انگیزرقت اورک اون بعد و کشممی رو تو اول! هرگز -
 .کرد بلند رو صداش و داد سر دوباره ایقهقهه

 .نندازی خطر به الکی رو جونت بهتره. کوچولو اژدها جنگیمی کی با داری دونینمی تو -
 :گفتم آرومی صدای با. پاییدم رو دوروبرم و کردم پرواز جلو به کمی

 .مقاوم مادرم یاندازه به و شجاعم پدرم یاندازه به -
 .زنینمی حرفی همچین دیگه بگیری، قرار من چنگال تو وقتی ولی -

 :گفتم کنانخرناس
 .کنممی جدا بدنت از رو سرت موقع اون شو، رودررو باهام تونیمی اگه -

 :گفت و زد صداداری پوزخند
 .کنمنمی فکر طوراین من اما -
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 رو سرم. کردم پرواز باال سمتبه بگیره رو من اینکه از قبل. اومد غرشی صدای چپم سمت از ناگهان
 سرتاسر رنگی سیاه هایشاخک و بود قرمز بدنش پوست. دیدم رو تایتان بدن لحظه یه و گرفتم پایین
 .بگیرمش کم دست نباید داشت، نیرومندی و بزرگ یجثه. داشت قرار بدنش

 !کوچولو اژدها خوبه سرعتت. خوبه -
 .بگی نبود الزم -

 سرم پشت از خسیخس صدای بعد ثانیه چند. نیفتم گیرش تا بودم محتاط و کردم نگاه رو دوروبرم
 پوست و آتشینش چشمان. داشت قرار من روبروی درست تایتان. برگشتم و زدم بال آرومی به. شنیدم

 نمایش به من برای رو بلندش تیز هایدندون. بود ساخته براش خبیثی یقیافه و ریخت یه قرمزش
 :گفتم و زدم پوزخندی. بود گذاشته

 !کشمتمی. هستی تایتان تو پس -
 کهاین از قبل. دادم جاخالی آسونی به و زدم لبخندی. کرد باز رو دهنش که آوردم هجوم سمتشبه

 بزرگش بدن روی. انداختم چنگ و آوردم فرود چشمش رو بزرگم هایچنگال بگیرم، فاصله ازش
 و کشید درد از غرشی. کردم جدا محکم یضربه با تنش از رو هاششاخک چند قویم دم با و نشستم

 :گفتم و کشیدم اینعره. گرفتم فاصله ازش و زدم بال سریع. کرد کم رو ارتفاعش
 !کشمتمی بعد و کنممی زجرکشت کمکم. تایتان کردم،می فکر که هستی اونی از ترضعیف -
 .زوده کارا این برای هنوز -

 برخورد زمین به و کردم ایناله. کردم سقوط پایین به من و خورد من به ایضربه که نگذشت ایثانیه
 .زد خیمه من روی و پرید آسمون از تایتان بشم، بلند خواستم تا. کردم

. کشهمی رو من حتماً! شانس این به لعنت. بدم تکونش تونستمنمی و بود تایتان پاهای زیر هامبال
 :گفت و آورد پایین کمی رو سرش

 .کوچولو اژدها دادم، شکستت آسونی به. منی دام توی االن -
 .بکشی رو من نداری رو این قدرت تو -

 :غرید و زد پوزخندی
 .خوردی شکست بفهمی خواینمی وقتهیچ. سپید اژدهای مغروری زیادی -



 

 

293 

 

  سپید اژدهای نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ج.مهدی

 .نخوردم واقعی چون -
 صورت و شد خارج دهنم از سردی سوز. کردم آزاد که نکشید ایثانیه و کردم حبس سینه تو رو نفسم
 .کرد منجمد رو تایتان

 مدام و رفت کنار من روی از. برداره صورتش از رو یخ بتونه تا کوبوندمی صورتش به رو هاشبال
 .زدمی صورتش به رو هاشبال

 پرواز تایتان از کمی فاصله با و شدم بلند زمین روی از. شدم بلند جام از و کردم استفاده فرصت از
 و کشید غرشی. برد بین از رو صورتش روی هاییخ زمین، به سرش محکم یضربه با تایتان. کردم

 .گرفتمش آسون زیادی. کنم تموم رو کارش بود وقتش دیگه. کرد نگاه رو دوروبرش
 .تاتیان شد، تموم وقتت دیگه -

 :گفت و برگشت من سمت تایتان. کردم حبس مسینه تو رو نفسم و فراخوندم رو هامقدرت
 !نکن رو کار این نه، -

 به شروع سرش. کردم سرد رو تایتان بدن کل و کردم خارج دهنم از سردی هوای و کردم باز رو دهنم
. چرخیدم خوردم دور خوشحالی از و کشیدم غرشی. شد یخ تایتان بدن کل بعد ثانیه پنج و کرد زدن یخ

 بهش. بودن شده کشته جهنمی اژدهای این توسط که گرفتم رو گناهبی مردم و پدرم انتقام باالخره
 .کردم نگاهش و اومدم پایین روبروش و شدم نزدیک

 .گیرممی رو پدرم انتقام و کشمتمی گفتم، که بهت -
 زمزمه و زدم پوزخندی. شد جدا بدنش از شزدهیخ سر که زدم سرش به محکمی بسیار یضربه دمم با

 :کردم
 .کنم تموم رو عوضی زاگیت اون کار مونده دیگه -

 بلند و گرفتم رو  تایتان سر هامچنگال با و زدم بال. شد آب تاتیان یانجمادشده سر و خوندم وردی
 .کردم

 !تمومه کارت دیگه. زاگیت میام دارم -
*** 

 «حال زمان»
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 باالخره تایتان. کردممی فکر که بود اونی از ترآسون. اومدم حال زمان به و کشیدم دست گذشته از
 :غریدم زاگیت به رو. شد کشته

 .آوردم برات رو سرش و کشتم رو تایتان من. انگیزرقت اورک بود، من کار -
 .نرسونه آسیبی مادرم به تا باشه جمع حواسم باید کردم؛می نگاه پایین به و زدممی بال آروم

 .نکشتم رو زن این تا بده نشون رو خودت هستی؟ کی تو -
 حبس مسینه تو رو نفسم و بستم رو چشمام. طرفه کی با بدم نشونش باید. جوشید هامرگ تو خون
 سردی بسیار سوز بار این. کردم باز و گرفتم هااورک ارتش سمت رو دهنم و کردم باز رو چشمام. کردم

 سرما مورد رو هااورک از زیادی تعداد وقتی سرد سوز. رفت نسیم یه مثل پایین، به و شد خارج دهنم از
. دید رو ارتشش و برگشت عقب به زاگیت. شدن منجمد زیادی یعده. کرد منجمدشون یخ به داد، قرار
 چند در هااورک ارتش که شدنمی باورشون. بود اومده در شگفتی از دیگه ایعده صدای. کشید اینعره
 .شدن تبدیل یخ به ثانیه

 :گفت ترس با و کرد نگاه باال به زاگیت
 هستی؟ موجودی... مو چه تو -

 :غریدم و زدم ترسش به پوزخندی
 .هستم کی ببین چشمات با -

 به. پدرم نژاد مثل جهیدم؛ پایین به رو عقاب یه مثل زدم؛ شیرجه پایین به رو و کردم جمع رو هامبال
 زمین روی آرومی به و کردم باز رو هامبال شدم، نزدیک زمین سطح به وقتی و اومدم پایین سرعت
 .ایستادم

 چشمای با که کردم نگاه همه به و چرخوندم سر. دادمی نشون رو من ابهت طوریاین و بود باز هامبال
 .بود زنبور ویزویز مثل گوشم، به همه پچپچ صدای. بودن من به خیره گشادشده

 .ستزنده سپید اژدهای -
 !زنممی توهم دارم حتماً. نمیشه باورم -
 نشد؟ منقرض نسلش سپید اژدهای مگه -
 ممکنه؟ چیزی چنین چطور قرن چندین بعد -
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 .فرستاده خدایان رو اون حتماً -
 :گفتم و دادم هلش زاگیت سمتبه پاهام با. رفتم تایتان سر سمتبه و زدم دلم توی پوزخندی

 .بوده قدیمی ایافسانه که کسی. بزرگ چیتای ینواده آخرین و هستم اژدهایان از نسل آخرین من -
 جلو به قدمی. شدنمی باورشون و بودن مبهوت و مات. نداشت گفتن برای حرفی هیچ کسهیچ

  روی که زنی به ثانیه چند برای و کردم نگاه زاگیت به. شدم تبدیل انسان به همه مقابل و برداشتم
 با فرقی هیچ. بود معلوم صورتش ولی بود؛ آغشته خون به طالیشش موهای. زدم زل بود، نشسته زمین

 .بود زخمی کمی و روحبی صورتش ولی نداشت؛ هامخواب توی و قصر توی تابلوی
 خیلیا یگفته به که ساتین سرزمین یشاهزاده هستم؛ نیکا ملکه و آرتور پادشاه فرزند من کهاین و -

 دنیای یعنی مادریم، دنیای به هاساحره همراه من ولی شدم؛ کشته هاساحره همراه آتش در من
. کردم حرکت سمتشبه منم و دوید من سمتبه. شد بلند جاش از و زد لبخندی مادرم. رفتم هاانسان
 .کردمی گریه داشت من ـوش*آغـ تو واقعیم مادر. پرید ـغلم*بـ که کردم باز رو دستم

 .شدی بزرگ چقدر. کوچولوم پسر پسرم، -
 چنگ گلوم به که بغضی با و کردم ـوس*بـ رو موهاش. فشردم خودم به و کردم ـوازش*نـ رو سرش
 :گفتم بود، انداخته

 .ندیدمت اما گذشت؛ خیلی ولی ببینیم؛ رو هم زود دادی، قول که بود مدوساله مامان، -
 و شدمی جاری سیل مثل هاشاشک. کرد نگاه من به شرمندگی با و کرد جدا خودش از رو من مادرم

 .بود کرده خیس کامل رو صورتش
 .کردممی رو کار این باید تو، از حفاظت برای. پسرم نشد -

 :گفتم و دادم تکون طرفینبه رو سرم
 .هستیم هم پیش دیگه نداره، عیب دیگه اما گفتم؛می بابا مامان ایدیگه کس به نباید -

 .اومد در دایانا جیغ صدای ناگهان که زدم ایکنندهخسته لبخند
 !نه بابا، نرو -
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 به تعجب با. افتاد زمین روی بالفاصله. کرد محافظت ما از سپری مثل و شد ظاهر جلوم عقابی ناگهان
 شکمش به که خورد تیری به چشمام. اومد در دایانا پدر جسم شکلِ به عقاب که شدم خیره صحنه این

 .بود کرده برخورد
 ...احمق ای -

 زد جیغ دوباره دایانا. کرد پرت سمتمبه تیری دوباره که شدم خیره زاگیت به و دادم قرار پشتم رو مادرم
 :گفت و
 !باش مواظب آدرین، -

 .ببرتش بین از خواستمی و بود گرفته نشانه قلبم سمتبه رو تیر
 ...نه پسرم، -
 باز دهنش که کردم نگاه زاگیت به و زدم پوزخندی. ایستاد قلبم سانتی چند در که کردم نگاه تیر به

 .موند
 .زاگیت دادی، انجام بدی کار -

 در درست تیر که نخورد تکونی زاگیت. برد هجوم زاگیت سمت سرعت به و شد عوض شزاویه تیر
 از سفید خون. افتاد زانوهاش روی و کرد ایناله زاگیت. شد رد ازش و کرد برخورد پیشونیش وسط

 :زدم داد هاگرگینه و هااورک به رو. شد زمین پخش که نکشید ایثانیه به و شد خارج دهنش
 کدومش؟ شین،می کشته یا شینمی تسلیم یا گرفتم؛ رو انتقامم کشتم، هم رو پادشاهتون -

 :گفتم دوباره و زدم پوزخندی. شدن خیره من به ترس با و برداشتن عقب به قدمی
 !هستم تونهمه با. بزنید زانو من مقابل -

 :غریدم و شدم خیره هاالف و هادولف به و برگشتم
 !گفتم تونهمه به -
 مقابل و انداختن زمین رو هاشوننیزه و شمشیر بود، سیاه بیابون این توی هرکی که نکشید ایثانیه به

 کنار رو خودش و دوید ما سمتبه بالفاصله. نزد زانو مقابلم که بود کسی تنها دایانا اما زدن؛ زانو من
 :انداخت پدرش

 .نذار تنهام مامان مثل تو. ندارم رو ایدیگه کس تو بدون من. نذار تنهام بابا، نه -
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 .بود شده قرمز گریه از چشماش. کرد نگاه من به و گرفت من طرف رو سرش دایانا
 .بده نجات رو پدرم آدرین، -

 نگاه مادرم به. زدم بهش ایـوسه*بـ و کردم ـوازش*نـ رو سرش. نشستم کنارش و رفتم دایانا سمت
 :گفتم و کردم

 .بدم انجام تونممی چیکار ببینم تا ببر اینجا از لطفاً رو دایانا -
 :گفتم که کردمی مقاومت دایانا. کرد بلندش و اومد دایانا سمتبه و زد جونیکم لبخند

 .دایانا برو، تو -
 :گفت و زد زار
 .بذارم تنها رو پدرم تونمنمی -

 لبخندی و کردم نگاه دایانا به. بود باقی شکرش جای. بود ضعیف که گذاشتم نبضش روی رو دستم
 :زدم

 .گردونممی برش زنده نباش، نگران. دایانا هست زنده پدرت -
 .شدم منتقل و کردم تجسم رو کلبه. بستم رو چشمام سریع و کردم بلند رو پدرش

 کجایی؟ پیرمرد، پیرمرد، -
 آدرین؟ شده چی -

 :گفتم و گذاشتم زمین روی رو نیکوالس پادشاه. کرد نگاه من به همیشگیش اخم با. شد ظاهر روبروم
 .کن کمکش لطفاً. بده حالش االن. شد زخمی من از محافظت برای دایانا پدرِ -

 :گفت من به رو و کرد بهش نگاهینیم پیرمرد
 .کنم کمکش تونمنمی من -
 تونی؟نمی چرا چرا؟ -

 :گفت و زد لبخندی
 .من نه بدی، نجاتش تونیمی تو چون -

 :داد ادامه که کردم نگاهش سؤالی
 .بردار بعد و زخم روی بذار رو دستت. کن امتحان ور جدیدت شفابخشی قدرت -
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 و گرفتم چشم پیرمرد از. اومدمی کارم به زیاد یکی این حداقل نداشتم، خبر قدرتم این از. زدم لبخندی
 .کردم پرت ایدیگه سمتبه و آوردم در بدنش از رو تیر. کردم نگاه نیکوالس پادشاه زخم به

 و گذاشتم زخمش روی رو دستم زود. کشیدمی داریکش هاینفس و بود رفته ازش زیادی خون
 .بستم رو چشمام

 .بردار رو دستت حاال -
 بدون و سالم. نداشت وجود دیگه عمیقش زخم. کشیدم عقب رو دستم سریع و کردم باز رو چشمام

 :گفتم پیرمرد به رو و کردم بلندش زمین روی از. بود شده منظم هاشنفس. بود ردی جای هیچ
 .ممنون چیهمه بابت -

 .شدم منتقل و کردم تجسم رو نیکوالس پادشاه اتاق و بستم رو چشمام سریع که داد تکون سری
*** 

 کردمی فکر بود، شکننده و ناراحت خیلی. بذارم تنها پدرش با رو دایانا تا شدم خارج اتاق از آرومی به
 مادرم با کمی باید. افتادم راه به قصر خروجی سمتبه و کشیدم راحتی نفس. داده دست از رو پدرش

 منم« !سپید اژدهای باد زنده: گفتمی و شدمی خم برام زانو تا دیدمی رو من هرکی. کردممی صحبت
 دیدم چشمه یه کنار قصر باغ وسط رو مادرم و چرخوندم چشم. دادممی ادامه راهم به ازشون تشکری با

. ایستادم کنارش و رفتم پیشش سرعت به و زدم لبخندی. کردمی نگاه ها اردک به و بود ایستاده که
 :گفت کنه، نگاهم اینکه بدون

 چشمه این دور مدام هم تو. زدیممی حرف هاگذشته از هی و اومدیممی اینجا همیشه آرتور و من -
 ...اما بودیم؛ خوشبخت خیلی و بود زیبایی خیلی یلحظه. دویدیمی

 :گفتم و گذاشتم ششونه روی رو دستم
 .هستم من کنه؛ اشتباهی کار نداره، جرئت کسی دیگه. گرفتم رو انتقامم دیگه. مامان نداره عیب -

 :گفت و کرد ـوازش*نـ رو صورتم هاشدست با و چرخید من سمت
 .بمونیم اینجا تونیمنمی دیگه اما دارم؛ شجاعی و قوی پسر همچین کنممی افتخار خودم به -

. دیگه جای برم کنم، ول رو دایانا تونستمنمی من بمونیم؟ اینجا خواستنمی چی برای. شدم شوکه
 .بود من یخونه اینجا
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 .منه یخونه اینجا. بریم تونیمنمی مامان، -
 :گفت و کشید هم توی رو شچهره

 ولی هستم؛ سرپا االن که توئه خاطربه فقط شده؛ جهنم مثل برام دنیا این شده، کشته آرتور وقتی از -
 .تو و من دنیای برم، زمین به روحم آرامش کمی برای باید باشم؛ خوامنمی دنیا این تو دیگه
 :گفتم زدمی موج صدام توی که غمی با. انداختم پایین رو سرم و گرفتم فاصله ازش

 .دارن نیاز بهم اونها. بذارم تنها رو دنیا این مردم و دایانا تونمنمی من -
 .سوزدل و شجاع مونی؛می پدرت مثل -
 :داد ادامه دوباره. رفت ایدیگه سمتبه و گرفت چشم من از
 به من، زادگاه به بریم. باشیم دور دنیا این از مدتی برای فقط بریم؛ اینجا از همیشه برای نمیگم من -

 .بریم ایران
 .کنم باز رو هاانسان دنیای یدروازه تونمنمی من اما -

 :گفت بیشتری ذوق و شوق با. کرد نگاه من به لبخند با و برگشت
 پسرم؟ کردی، قبول یعنی -

 .دادم تکون رو سرم و زدم جونیکم لبخند
 .نگفته بهت انگار رو چیزی پیرمرد اون حتماً که بگم موضوع اون یدرباره و عالیه -

 کرده؟ پنهون من از رو چی باراین. کردم تعجب
 !چیه؟ منظورت -

 :گفت مهربونی با و زد لبخندی
 دنیای یدروازه خواست موقع هر که داره رو این توانایی هست، سپید اژدهای چون من قوی پسر -

 .کنه باز رو دیگه
 .کنممی خفه رو پیرمرد اون من. نمیشه باورم دیگه رو یکی این -

 کرد؟ پنهون من از رو مهمی این به چیزی چطور. کرد حرکت قصر داخل به و خندید
 .کشتمشمی بود، اینجا اگه که کرده کاریمخفی من از قدراون پیرمرد این

 .بود شده ویران هاسرزمین و نبودی اینجا االن که گفتممی اگه. بچه جات سر بشین -
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 :گفتم و برداشتم سمتش قدمی. کردم نگاه بهش اخم با و برگشتم
 .پیرمرد گفتی،می باید -
 :گفت آرومی صدای با. شد خیره آفتاب غروب به و گرفت چشم من از
 .کنی درخواست بزرگ مرلین از باید بری، دیگه دنیاهای به بتونی اینکه برای -

. برم که بود الزم بشه، بهتر مادرم حال اینکه برای اما نبود؛ رفتن به راضی دلم. ندادم بهش جوابی هیچ
 :گفت و انداخت من به نگاهینیم پیرمرد

 به عادل و شجاع و قوی موجود یه تو از تونستم و دادم انجام خوبی به رو مسئولیتم که خوشحالم -
 .کاملی تو ندارم، آموزشت برای چیزی من دیگه. بیارم وجود
 ولی بود؛ کرده عصبیم خیلی کهاین با. گذاشتم ششونه روی رو دستم و شدم نزدیک بهش
 مسئولیتی؟ چه چیه؟ حرفا این از منظور  اصالً. کنم حس رو نبودنش تونستمنمی

 پیرمرد؟ زنی،می حرف داری چی از -
 :گفت و گرفت فاصله ازم. کرد برانداز رو سرتاپام لبخند با و برگشت من سمت

 به باید من. برم که زمانشه االن. برگردم و بدم آموزش رو تو تا بودم اومده مردگان دنیای از من -
 .برگردم بودم، که جایی
 به شاید که بود شنیده هاحرف و کرده جمع اطالعات زیادی مغزم آخری دم این. بود اومده بند زبونم

 .کنم هضمش تونستممی سختی
 میری؟ همیشه برای داری االن یعنی -

 اما بود؛ پیر اینکه با. دیدم رو واقعیش لبخند بار اولین برای داد؛ تکون سری و گرفت عمق لبخندش
 .بود کرده ترشجذاب لبخندش

 .خواممی چیز یه ازت بار آخرین برای پس خب -
 :گفت و شد نزدیکم

 .بگو باشه ولی بپرسی؛ خوای می چی دونممی -
 بهش رو. بود سخت جدایی این و بودم کرده عادت بهش. شدمی تنگ پیرمرد برای دلم. زدم لبخندی

 :گفتم
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 چیه؟ اسمت -
 .محوشدنه حال در که شدم متوجه. گرفت فاصله من از و رفت عقب به دوباره و زد ایمردانه لبخند

 .بینمتمی زودی به. آدرین بینمتمی باز شد اگه هستم، ذهنت و قلبت تو من -
 :گفتم و زدم داد
 .خواستم رو اسمت من -

 :گفت که شدمی محو کامل داشت
 .هستی من ینواده آخرین تو حاضر حال در و هستم بزرگ چیتای من. کیم من شناسیمی -
 این. شدم مواجه خالیش جای با و اومدم خودم به که زد خشکم ایلحظه. شد ناپدید کل به ناگهان و

 کنم؟ هضم جوریچه دیگه رو یکی
 چیتای همون پیرمرد داد؟می آموزش من به و بود کنارم من جد بزرگ، چیتای مدت همه این یعنی -

 بود؟ بزرگ
 .پیرمرد کردی غافلگیرم هم باز

*** 
 .گردمبرمی زود من. نکن گریه ماری، اِ -

 و گذاشتمش زمین روی. کرد غش شوک از شد، چندروز این اتفاقات متوجه وقتی. بود اومده تازه ماری
 :کردم زمزمه دایانا گوش در. کردم ـغلش*ـ و رفتم دایانا سمتبه
 .گردمبرمی باز نیست، راه آخر این و دارم دوستت خیلی بدون -
 .هستم منتظرت -
 پادشاه سمتبه. زدم پیشونیش روی ایه*س*بو و کردم پاک رو هاشاشک و کردم جداش خودم از

 :گفتم و انداختم باال براش ابرویی. رفتم نیکوالس
 .ممنون کردین، که کاری از. انداختین خطر به ما مقابل در رو جونتون شما -

 :گفت و زد جونیکم لبخند
 .هستین کی شما دونستمنمی من. کردم رو کار این اشتباهاتم جبران برای -
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 سارا. رفتم طرفشونبه و زدم بهشون تلخی لبخند. کردم نگاه سارا و جولیا جک، به و دادم تکون سری
 :گفتم و کشیدم ـوش*آغـ به رو
 کوچولو؟ ساحره فهمیدی. همیشه تا برادریم خواهر تو و من. نیستیم خون یک از نکن فکر وقتهیچ -

 :گفتم و کردم ـوازش*نـ رو موهاش. رسید گوش به هقشهق
 .کنممی کچلت وگرنه بشی، قوی موقع اون تا بهتره. بینمتمی زودی به -

 .زد پشتم به مشت یه و کرد بلندی یخنده
 .داداش شعوریبی خیلی -
 .کشیدم رو لپش و کردم جداش خودم از
 .نمیاد خوشم نکن،. ایش -

 :گفتم جولیا و جک به رو و خندیدم
 .ممنونم ازتون چیهمه بابت کردین، مراقبت من از خودتون یبچه مثل هم شما -
 .بود مونوظیفه -

 :زدم داد جنیفر و الکس پیتر، به رو. برگشتم مادرم پیش و زدم لبخندی
 .هابچه بینمتونمی -

 دستش. کردمی نگاه من به شیرینی لبخند با که کردم نگاه مادرم به. دادن تکون دست و زدن لبخندی
 .کردم حرکت هاانسان دنیای یدروازه سمتبه و گرفتم رو

 :گفتم و برگشتم آخر یثانیه
 .بینمتونمی دوباره -
 اژدهای من اما کردم؛ شروع رو آرومی زندگی واقعیم مادر با دیگه. شدیم کشیده دروازه داخل به بعد و

 .داشت خواهد احتیاج من به باز تراگوس دنیای. گشتمبرمی پدریم زادگاه به دوباره و بودم سپید
 
 «پایان»
 

 :نویسنده سخن
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 گرمتون نظرات با باز امیدوارم و رسید پایان به خودش هایکاستیو کم با هم جلد این عزیزان، خب
 به دومم جلد منتظر پس نبود؛ سپید اژدهای داستان پایان و بود اول جلد این. کنین همراهی رو من
 .باشید «تاریکی اژدهای خیزش» اسم

 .فراوان تشکر با
 رمان دوم جلد لینک

http://forum.negahdl.com/threads/271872  
 اثر این خلق برای نویسنده از تشکر با

 .است شده منتشر دانلود نگاه سایت در و شده نوشته دانلود نگاه انجمن در رمان این
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