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 فصل اول:

خرمیک اژدها می  
 

چیزها . باالخره  جور از این دم ثروتمند ویه آ یامخترع  کمثال ی باشم. متفاوتخواست با بقیه راستش من همیشه دلم می

.خواستمن طوری که میآاما نه  متفاوت شدمهم   

.بجو با یه قهوه داغ برام بریزآ_كریس یه   

خواي؟اي نمي_باشه مایكل چیز دیگه  

!تو بی نظیری ،_نه فعال همین بسه  

قدم حدود یک  مریکایی.آدو رگه اسپانیایی  ک، کریستین جیمز. یاست خدمت بار هستم . اسم من کریسبله، من یک پیش

خوش تیپ و خوش هیکلم البته  در نوع خودمچشمانی سبز رنگ. می توان گفت  وموهای مشکی  با ،است متر و نود سانت

 اگر بتوانم چیز خوبی برای پوشیدن پیدا کنم.

سالش بود با  هجدهمادرم وقتی که  ام،دهرا تصور کر نآام نوشته شده و من در خیاالتم صدها بار ن طور که در پروندهآ 

 گرفتندپدر و مادرم تصمیم آمدم . وقتی من به دنیا رفتندمریکا آو به  دندبا هم از دواج کرشدند . انها عاشق هم شدشنا آپدرم 

بازمانده آن هواپیمای آنها با تمام سرنشینانش در دریا سقوط کرد و به شکل معجزه آسایی من تنها گردند. به اسپانیا بر

 صانحه هوایی بودم.

رئیس هم جنس باز  توجه  نجا زندگی کردم اما وقتیآسالگی  چهاردها نداشتم به یتیم خانه فرستاده شدم و تا ر کسیچون 

با یه گروه کارتن خواب زندگی می کردم تا مدتی نجا فرار کردم و توی شهر سرگردان شدم آاز  به من جلب شدیتیم خانه 

.برسر راهم قرار گرفتی الیزابت اینکه اتفاق  

ن شب از آرفتم. سال داشتم. داشتم به محل همیشگی خودم زیر پل سن انجلو می شانزدهکه من  هگردماجرا به وقتی بر می

ن یک تکه آنبود که بتوان الاقل با  ایاندازهها چیزی برای خوردن گیر نیاورده بودم و پول گدایی هم به بخت بد در زباله

و درخواست  فریادکردم که چطور باید امشب کمی ؼذا برای خودم تهیه کنم که صدای خرید. داشتم به این فکر مینان 

هایی زیاد دیده چنین صحنهخواستم راه خودم را ادامه بدهم چون می مزاحم دختر جوانی شده بودنکمک شنیدم. چند نفر 

.بودم  

 دادند وو آنها را مورد آزار و اذیت قرار میانداختند در اینجا به دام میرا این گروه هر روز چندین فاحشه و دختر جوان 

شان تا به زندگی نکبتی ندشدزاد میآ ندگرفتند و بعد اگر خوش شانس بودها و طال هایشان را اگر داشتند به زور میپول
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و هیچ کس هم به خودش زحمت تحقیق کردن در این  ندوردآسر از سرد خانه در می ندد، اما اگر بد شانس بودنادامه ده

داد.مورد را نمی  

دانم چه چیزی در صدایش بود که دلم به حالش سوخت و شد و تقاضای کمک کرد. نمی ترصدای فریاد دخترک بلند

:. دویدم و فریاد زدم زدن بودتوانستم بکنم؟ تنها فکری که به نظرم رسید بلوؾ خواستم کمکش کنم اما چه می  

!_پلیسا ... پلیسا دارن میان  

کردند.ن بی سر و پاها هول شده و فرار آو  گرفتظاهرا کلکم   

دخترک الیزابت نام داشت او برای تشکر به من جایی برای یک شب ماندن داد. بعد هنگامی که سر گذشت مرا شنید، برایم 

زدواج کرد و از بار رفت.ا هم ن گارسون بود کار پیدا کرد. چند ماه بعدآدر باری که خودش در   

گردد و به کنم، بهترین دوستم سگم اسپارکی است که در کوچه ها ول میحاال من بیست سال دارم و در یک بار کار می

دهم. اش را میدالر اجاره 38متریست که ماهی  88شاشد. خانه من یک اپارتمان جز خانه من در هرجایی که بتواند می

بار  هشت یا نهدائم در حال ؼرؼر و دعوا کردن با بقیه است و دست کم تا کنون  بداخالقصاحب خانه  ،خانم پرکینز

کند تا اتاقش را اجاره کند و او بتواند سرش ؼر بزند.دیگر کسی را پیدا نمی جز من امابیرون بیندازد خواسته من را   

د برای جواب سالم احتماال  چند دالری را به صورت بارنی صاحب شکم گنده و پول پرست بار که اگر به او سالم کنی

.او ن شخص می شودآباعث خنده دیگران و خجالت  درحال مسخره کردن اشخاص است کهو دائما  ندکحسابتان اضافه می

دهد.زند و با یک چشمک در ورودی بار را نشان میمی به من ایسقلمه ناگهان  

کند و من هنوز نفهمیدم چرا تش جهنم را خاموش میآهای است که با راه رفتنش یکهن تآاه ... لعنتی ... جسیکا... او از  

شناسی به محض اینکه بفهمد تو هم جذبش شدی شروع مانکن نشده. اه... خدایا خودت را کنترل کن مرد تو که او را می

کند از تو هم استفاده کردن.می  

-چشم و نظیر هیکلشبی فرمن سینه ها و آ ،ن رنگ برنزه آبرهنه با ن ساقهای آشود جلوی خودم را بگیرم. اما مگر می 

کند، خوب نجا را کویر میآتشی است که اگر او را در قطب جنوب بگذاریم آنقدر آکنم ای زیبایش. من که فکر میه

 ....خودت را کنترل کن، حاال یک نفس عمیق بکش ، سعی کن عادی باشی:

 _سالم جسی چه خبرا؟

ن موهای خرمایی خوش رنگش را به پشت گوشش هل می آنشیند و یک دسته از صندلی رو به روی من میجسیکا روی 

گوید :دهد و می  

؟_سالم کریس اوضاع چطوره  

!و هیچ وقت هم تمومی نداره، راستی امروز خیلی خوشگل شدی مکنکار می رم_ میبینی که ، دائم دا  

اند، جسیکا لبخند شیرینی زد و گفت:هایم حسابی سرخ شدهؾ گوشتوانستم حس کنم که در موقع گفتن این حرمی  

خواد یه _اوه ممنونم كریس تو روزم رو ساختي، میدونی... من و مایکل وودمن قراره فردا شب بریم بیرون خیلی دلم می

بهترینی. استو انتخاب لب خه تو همیشهآت ؼجورایی خوش تیپ تر از همیشه به نظر برسم واسه همینه که اومدم سرا  
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-که هر چیزی را که اراده کند به دست می، لعنت به این شانس، مایکل وودمن بچه پولدار از خود راضی محله کریمسون

ورد. بین بچه ها شایع شده بود که اولین بار با خواهرش کاترین خوابیده است و او را حامله کرده، اما مایکل به این آ

ارد و هیچ کسی را که ذاش دائم قوانین را زیر پا می گمؽرور که با ماشین کروکیدهد. پسرک چاق چیزها اهمیتی نمی

ورد، جسیکا با چشمکی حرفش را ادامه می دهد:آپدری به پولداری او نداشته باشد به حساب نمی  

اس دیگه برام _اون لباسی که دفعه قبل تو پارتی الیسون پوشیده بودم بدجوری چشم بقیه رو گرفته بود. میشه بریم یه لب

  ؟انتخاب کنی

گویم:در حالی که به سختی جلوی خودم را گرفته بودم تا به رانهای برهنه و سینه های خوش فرمش زل نزنم به اومی  

-دونی که بارنی...یعنی من باید اینجا وایسم.... ساعت هفت با هم می_آه... خوب هرچی تو بگی اما تو که خودت خوب می

کنم تا...رنی رو راضی میریم تا اون موقع با  

گوید:پرد و میهایم میبارنی ناگهان وسط حرؾ  

کنه تا از زیر کار در بره و بیاد برات لباس بخره احتماال اگرم بتونه یه کمی باهات الس ره اون بارنی پیرو راضی میآ_

 بزنه. چطوری جسی خیلی وقته اینورا ندیدمت.

ای به کنم کیسهکردم. اما فکر نمیمازون پستش میآدم خواران آانداختم و برای بارنی را داخل یک گونی می ،شداگر می

دم خواران نیز او را پس می فرستادند چون اوال" دیگی به بزرگی او تا به آو به هر حال احتماال  شودبزرگی بارنی پیدا 

هم برای خوردنش باید پول بدهند. هایی است که حتی دایناسورهادمآن مدل آحال ساخته نشده است و دوم اینکه از   

کردم تا حد امکان لحنم ملتمسانه باشد گفتم:رو به بارنی کردم و در حالی که سعی می  

دم فردا بیشتر _بارنی ببین جسی یه لباس واسه قرارش الزم داره میشه فقط امشب رو بزاری من زودتر برم قول می

 بمونم.

مید که وقت هنر نمایی خاص خودش است پس به سرعت به طرؾ بارنی چشمکی به جسی زدم و او هم بالفاصله فه

میخته به آمیز آاشت و با لحن التماس ذبرگشت و در حالی که حرکاتش نرم و زیبا بود دستش را روی دست چاق بارنی گ

 عشوه به بارنی گفت:

کنم بارنی. به خاطر من. قول میدم زیاد طول نکشه. من...._خواهش می  

ن بود که ویاگرا در فضا پخش کرده باشند. با همین شیوه چنان بارنی را مبهوت آگرفت مانند لت را به خود میوقتی این حا

 خود کرد که در کمتر از یک دقیقه بارنی راضی شد و به من گفت:

وایسی. ههی کریس میتونی باهاش بری اما از االن بهت بگم فردا شب باید به جای دو ساعت سه ساعت اضاف  

جسیکا هم نمی توانست پول پرستی بارنی را درمان کند.حتی   

به نشانه قبول سری تکان دادم و به جسیکا لبخند زدم. کمی درباره موضوعات بی مورد صحبت کردیم و وقت را تلؾ 

 تا ساعت هفت کار کردم و درست راس ساعت هفت من و  جسیکا با .نقدر ها هم شلوغ نبودآکردیم تا زمان بگذرد بار ما 

اشتیم.ذهای شلوغ پایین شهر نیویورک گهم از بار خارج شدیم و قدم به خیابان  
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 یهاین مدل شهرآشود. نیویورک از ورده میآنجا بر آرزوهایتان در آنه خیال نکنید که نیویورک شهر ثروتمندی است که  

دیگران را بردار، هیچ وقت بدون سالح ن باید به چهار قانون هوای خودت را داشته باش ، اگر توانستی کاله آاست که در 

از خانه خارج نشو و لطفا قبل از اینکه به زنت خیانت کنی وصیت نامه ات را بنویس چون احتماال نیمه شب یک تیردر 

 سرت خالی می کند عمل کنی.

شروع به دزدی باج نگستری اهای گشود و گروههایش از خود فروشان پر میشهر بی قانونی که از ؼروب به بعد خیابان 

های کنند. بد شانسی واقعی موقعی است که شما در راه خانه ناگهان سر از یکی از جنگگیری و کارهای این چنینی می

کنم اون هم رسید که فکر میفقط خدا باید به دادتان می افتادنداینها به جان هم میورید، وقتی که آها در میخیابانی این گروه

گرداند و خودش را به ندیدن می زد.ش را از این صحنه بر مین زمان رویآدر   

وردیم. آها در جنگ همینرفتیم سر از یکی از به هر حال من و جسیکا در حالی که به سمت فروشگاه گلدن گیت می

عده ای  اواسط خیابان واترسون شرقی بودیم که ناگهان چند تا ماشین جی تی او و پونتیاک جلوی یک ساختمان پیچیدند و

نها خارج شدند و به ساختمان حمله کردند. من از اول زندگی نکبتیم حس درونی خوبی داشتم که آمسلح با سرعت از 

.همیشه دردسر را تشخیص میداد و حاال این حس داشت فریاد میزد که فرار کن دردسر درست جلوی توست  

 بارانی از گلولهت سرم صدای رگباری بلند شد وهمه جا را دهد از پشتا خواستم به جسیکا بگویم که اینجا بوی دردسر می

فرا گرفت. من به سرعت جسیکا را درون یک کوچه خلوت کشیدم و سعی کردم او را از خطر دور کنم اما انگار این دفعه 

نها دام پهن آیند و برای آشان میؼنها به سراآمد. ظاهرا گروه رقیب خبر داشت که آاین خود خطر بود که به دنبال ما می

.کرده بودند  

ای که ما در رهایی که ظاهرا به خانه حمله کرده بودند به سرعت و در حال تیر اندازی به سمت کوچهتنگساچند نفر از گ

نها در میان راه تیر خوردند. چند نفر باقی مانده  به سرعت از اطراؾ به کوچه آ از نفر دو،سه بودیم دویدند  پناه گرفته نآ

 و ما تابه کنار یک محفظه زباله کشیدم  ، او راؼوش داشتمآنزدیک شدند. من جسیکا را که به شدت وحشت زده بود در 

توانستیم خم شدیم و خود را کوچک کردیم.جایی که می  

یا ؼذای اسپارکی را در آ .ین باری که پیش کشیش رفته بودم تا اعتراؾ کنم کی بودهخرآکردم داشتم با خودم فکر می

چرخند.ها دور و بر من میام و اینکه چرا همیشه همه دردسراشتهذظرفش گ  

گروه ماشین سوار به سرعت از کنار ما رد شدند. بعد گروهی که خانه شان مورد حمله قرار گرفته بود به سرعت به 

ام هیچ وقت انقدر اندازی به طرؾ یکدیگر کردند.در تمام عمر بیست سالهمدند و دو گروه شروع به تیرآدرون کوچه 

جر و سیمان که بر اثر گلوله باران از دیوار جدا شده بودند آهایی از نترسیده بودم. تمام اطراؾ ما را صدای گلوله و تکه

وشم پنهان کرده بود.ؼآلرزید و سرش را در میان فرا گرفته بود. جسیکا می  

تمام ، نگسترها باشی اهای خیابانی گکردم اما اینکه در وسط یکی از جنگاگر موقعیت دیگری بود حتما حسابی کیؾ می

ؼوش داری لذت آفرا گرفته باشد و بخواهی در همین زمان از اینکه یک دختر خوشگل را در  باران گلولهاطرافت را 

به خاطر ترس بیش از حدش شوکه شد و یک دفعه من را به عقب هل داد و سعی کرد  ببری کمی ؼیر ممکن است. جسیکا

 تا با فرار کردن از این مهلکه خالص شود اما هنوز دو قدم بر نداشته بود که تعداد زیادی تیر خورد و بر زمین افتاد.
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ؼوش من بود و حاال آند ثانیه پیش در ای که رو برویم اتفاق افتاده بود خیره شدم. جسیکا تا چمن مات و مبهوت به صحنه

میخت و آای تنگ و تاریک تیر خورده و مرده بود. خشم و بهت زدگی از اتفاقی که افتاده بود در هم او در میان کوچه

ای را در من روشن کرد. شعله  

. تنها چیزی که سوختممیسوزم، واقعا از درون گرما از قلبم شروع شد و به تدریج تمام بدنم را فرا گرفت،حس کردم می

دانم چرا اما ی. نموجودم را سوزاند ، عطش انتقاماو را کشته بودندنها آو  بود کردم این بود که جسیکا مردهن فکر میآبه 

دادم وقتی که جسیکا رو به دادم، چرا باید اهمیت میناگهان چند ترک در زمین و دیوار اطراؾ من ظاهرشد. اهمیتی نمی

.یوستمپمیو مرده بود و مطمعنا" به زودی من هم به او  روی من افتاده  

ها همچنان . با تداوم فریادها ترکداشتزبانی نامفهوم و زمین بیشتر ترک برمی به زد،شخصی چیزی را فریاد می 

درک کردند و با تعجب به این صحنه خیره شده بودند. سعی کردم . حاال گانگسترها دیگر تیراندازی نمییافتگسترش می

زدم. کرد ...دهانم بود! این من بودم که فریاد میچه خبر شده، اما بدنم خشک شده بود و تنها عضوی که حرکت می کنم

شد.سعی کردم متوقفش کنم اما نمی  

ماده های ؼول پیکر فلس دار و بعد شکم، ابتدا پنجه شروع به جامد شدن کرد. و مدآها مایعی طالیی بیرون از میان ترک

سر و  آخر،ها و دمش مشخص شد. و در بال رفته رفتهگرفت. می به خود ایک موجود ر طالئی رنگ داشت کم کم شکل

.جلوی من قد کشید زیبا و طالیی رنگ ،موجودی به بلندی سه مترروی آن نمایان شد. دو شاخ بلند   

ار داشت هیچ موجودی به جز... اژدها نمی توانست باشد. اژدها  با چشمان سبز رنگش نگاهی به چیزی که جلوی من قر 

اشتند و ذنگسترها پا به فرار گانگسترها کرد سپس سرش را باال برد و نعره ای بلند کشید. گان نگاهی به گآمن و بعد از 

کردم این ن فکر میآزی که قبل از بی هوش شدن به من فریاد کشیدن را تمام کردم. احساس خستگی شدیدی داشتم. تنها چی

من را بخورد. قصد داردبود که جسیکا مرده و این ؼول طالیی   

نچه که آصبح زود در حالی که سر درد وحشتناکی داشتم بیدار شدم. در اتاق خودم و در تخت خواب خودم بودم. یعنی تمام 

کرد و سر دردم هم کم مدم. گردنم به شدت درد میآرامی از تختم بیرون آخواب بود؟ نفس راحتی کشیدم و به  ،ده بودمید

شپزخانه راه افتادم. از اسپارکی خبری نبود که این یعنی باز رفته تا پای آشد. با دستانم گردنم را ماساژ دادم و به سمت نمی

 گلهای خانوم پرکینز خراب کاری کند. 

نجا بود. یک دخترجوان آن شدم. باور نکردنی بود اما یک نفر آمالیدم وارد ا میشپز خانه رسیدم و در حالیکه گردنم رآبه  

و  فروبردهکامال برهنه با اندامی کشیده و موزون و پوستی برنزه، پشت به من سرش را در یخچال  بلند طالئی وبا موهای 

به حرؾ زدن کرد:دختر شروع  درحالیکه من کامال میخکوب شده بودم،کرد. ن را زیر و رو میآداشت   

_چرا همون جا سیخ وایسادی کریس زود باش بشین دیگه... راستی بهت بگم که تو این فریزر هیچی واسه خوردن پیدا 

 نمیشه... تو چه جوری اینجا زندگی می کنی؟

 من در حالی که هنوز گیج و منگ بودم با من و من پرسیدم:

کنید و اصال چه جوری اومدین تو؟ر می_اااا... ببخشید اما میشه بپرسم شما اینجا چیکا  

بیرون  یخچالنمی دانم که از پیدا کردن چیزی برای خوردن نا امید شد یا سوال من توجهش را جلب کرد که سرش را از 

ورد و رویش را به طرؾ من بر گرداند.باور نکردنی بود، زیبا ترین دختری بود که به عمرم دیده بودم. موزون ترین آ
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با ترین چهره ای را که ممکن بود در جهان وجود داشته باشد را داشت. حتی جسیکا هم در برابرش کم می اندام و زی

گفت: بودورد. جسیکا....رویای دیشب من... دختر که انگار افکارم را خوانده آ  

خواب نبود و باید بگم اسم من گا ای یا است. من همون اژدهاییم که دیشب دیدی. و من تو رو تا  چیزی که دیشب دیدی_

وردم حاال اگه میشه لطفا یه چیزی برام گیر بیار تا بخورم . بدجوری گشنمه.آاینجا   

هی کشید و گفت:آمن که هنوز گیج بودم خیره خیره نگاهش می کردم که   

ژاد شما به نژاد من میگن تایتان اسم من توی زبان شما گایاست مادر زمین._چقدر گیجی...من یه اژدهام ن  

 _من هنوز نمی فهمم چی داری میگی ببینم این یه جور دوربین مخفیه نه؟

 دختر که ظاهرا داشت عصبانی می شد دستهایش را مشت کرد و گفت:

 _ببینم مگه تو دیشب منو بیدار نکردی؟

 با تعجب گفتم:

خه ...آی دیشب من ... تو از زمین در اومدی...اون اتفاقا... نه ؼیر ممکنه.._کی ؟ من ؟ یعن  

سید رو به من گفت:ردختر که حاال کمی عصبانی به نظر می  

 _ببینم یعنی تا حاال چیزی درباره ما نشنیدی؟ مگه من چند وقت خواب بودم؟

دانستم این یک شوخی است یا نه گفتم:درحالی که هنوز نمی  

تره اول... یه دست لباس بپوشی... بعدم قبل از اینکه به پلیس تلفن کنم از اینجا بری._ببین به  

به وضوح عصبانی شد و در همان موقع همه چیز در اطراؾ ما شروع به لرزیدن کرد. من با ترس و لرز به اطرافم 

نجا دیگر یک دختر نبود بلکه یک اژدها ایستاده بود. درست است که اندازه آنگاهی کردم و وقتی رویم را بر گرداندم 

هایش فوق العاده کوچک بود اما مطمعنا" خودش بود همان اژدهای دیشبی. با فریادی از سر وحشت خود را به کناری 

 پرت کردم و تا موقعی که پشتم به دیوار برخورد کرد به عقب عقب رفتن ادامه دادم. 

مدن کرد. در حینی که جلو آو به همان اندازه هم ترسناک شروع به جلو  ازیب یاژدها .لرزان به اژدها خیره شدمترسان و  

کردم هنوز هم در خواب هستم. اول سر بعد رامی به همان دختر مو طالیی با پوست برنزه تبدیل شد. حس میآمد به آمی

دوباره دختر مو طالیی در برابر من ایستاده بود.دستها بعدش هم شکم و پاهایش تبدیل شد و در نهایت   

امده بود گفت:آاژدها که حاال کامال به شکل دختر در   

 _خوب فکر کنم حاال دیگه قانع شده باشی. خوب تو نواده کدوم یکی از تایتانا هستی؟

 من همچنان با ترس و لرز به او خیره شده بودم که او گفت:
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نجا فرار کنم اما بدنم خشک شده بود پس تنها کاری آا به سمتم دراز کرد می خواستم از _اصال بهتره خودم ببینم.دستش ر

اشت. حس کردم پیشانیم در ذکه توانستم بکنم این بود که چشمانم را ببندم و منتظر بمانم. او انگشنش را بین دو ابروی من گ

 حال سوختن است. 

ناگهان دختر با فریادی دستش  .مدآتش گرفتن درون قلبم به وجود آند دختر انگشتش را بیشتر فشار داد و این بار حسی مان

بی رنگ آ ایشعلهتش گرفته و با آرا از روی پیشانی من عقب کشید. من با تعجب چشمانم را باز کردم و دیدم که دستش 

بخورم ترسیده بود به  توانم قسمتش بال فاصله خاموش شد بعد با نگاهی که میآسوزد. زیر لب چیزی را زمزمه کرد و می

 من نگاه کرد و گفت :

زاد شدی؟آ_تو... تو ... چجوری   

خرینشان نبود که با لمس کردن من فریاد می آواین گونه بود که یکی از تایتان ها برای اولین بار از من ترسید و البته او 

.کشید  
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 فصل دوم:

 به تعطیالت می روم
 

داد، من پر قدرت و رامش نمیآدرخشید و من در حال پرواز بودم. هیچ چیزی مانند پرواز بر فراز دریا به من خورشید می

ورنده جادوها و امپراتور زمینم.آها به وجود زیبا بودم. من اورانوس تایتان بزرگ پدر تمام تایتان  

مد. گا ای یا... یا زندگی بخش . در لحظه آورده بود. دیروز هفتمینشان به دنیا آفرزند برای من  6تیمی انیس، همسر من  

اولین فرزند  ،مدآمتولد شدنش تمام زمین اطراؾ تیمی انیس شروع به سبز شدن کرد گیاهان شروع به رشد کردند و بعد او 

 مونث من. 

نها سه قدرتند که سرنوشت آده او را جویا شوم. ینآحاال من به سمت کوهستان مقدس پرواز می کنم تا از سه سرنوشت ساز 

ها هیچ موجودی را توان اند که به جز ما تایتانهای فراوانی قرار دادهما را در دست دارند و بر جایگاه خودشان حفاظ

اما این برای من معنی ندارد. من نورم انرژی خالصی که شکلی به  ،ن نیست.کوهستان سرد است و راه طوالنیآعبور از 

رسم.های سر به فلک کشیده و دره های یخ زده می گذرم و سر انجام به دهانه ؼار میگیرد. از میان کوهخود نمی  

د. با روشن دهم نور وجودم تمام ؼار را روشن کنو اجازه می شوموارد ؼار می. ؼار مثل همیشه تاریک و خاموش است

شوند. عالئمی حتی باستانی تر از من، چیزهایی که معنایشان را شدن ؼار عالئمی حکاکی شده بر روی دیوار نمایان می

فرینش و صد البته بسیار آشاید به قدمت  .ن معنا بود که سر نوشت سازان حتی از من هم قدیمی ترندآدانستم واین به نمی

 قوی تر از من.

کنم . اورادی که بر روی سنگ شوم و شروع به خواندن میروی لوحه ای از سنگ سرخ متوقؾ می در میانه ؼار بر

کنند. موسیقی که نوید ها شروع به نواختن میهنگآچرخند. کنند و برسطح سنگ میاند شروع به درخشش میحک شده

نجا هستند.ای آنها رسد و به ناگاهبه گوش می مادی دهد از ورای جهاننان را میآورود   

دانم که رسند اما می. به نظر نحیؾ و شکننده میپدیدار شدند سه هیبت کوچک نورانی در میان دریایی از نورهای رنگی

های نوشته شده بر کتاب تقدیر بازیچه نها سرنوشتند. خطآد ،د هستننرسبه نظر می آنچه در ظاهرها فراتر از این هیبت

کنم:نان را نداشتیم با احترام شروع به صحبت میآهای جهان تاب یک لحظه ایستادگی در برابر نهاست. من و تمام قدرتآ  

نوشت سازان، ای نویسندگان دفتر سرنوشت، ای دانایان بر همه چیز، اورانوس از شما تقاضا دارد تا بر او بنمایید _ای سر

.سر نوشت فرزند تازه متولد شده اش را  

کند.صدایش سرد و بی روح است و هنگام صحبت نورهایش به طرز زیبایی تؽییر رنگ میاولین نور شروع به صحبت 

.دهندمی  
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ن را بر آشود و تو مسئولیت بستن ها، به زودی دروازه باز می_اورانوس، اولین و بزرگترین تایتان، نگهبان دروازه جهان

.عهده داری  

رامی آن بودم نه چیز بیشتری. به آرمان روای زمین و موجودات دانم دروازه دیگر چیست. من تنها فشوم. نمیمتعجب می

گویم:می  

-مدم تا سرنوشت گا ای یا را ببینم.هیچ چیز درباره دروازه نمیآ. من برای این به اینجا کنممنظور شما را درک نمی_من 

 دانم.

کند:دومین صدا با لحنی سرد تر از اولی شروع به صحبت می  

در قدرت کمتر از از شما و درهوش برتر  فریده شدید تا از نسلی کهآقرار کنید . شما تعادل را برفریده شدید تا آ_شما 

نرا ببندید. آکند شما باید و مهاجمان را در دنیای شما رها می ، جهان دوم را به شما متصل. دروازهشماست حفاظت کنید

.فریده شودآفریند تا آبرای بستن دروازه روح یک تایتان الزم است، روحی مخصوص که می  

توانم بگویم که به همان اندازه که ترسیدم به همان اندازه هم گیج شده بودم. دروازه. جهان دوم. فدا کردن روح. همه می

یند آنکه من بتوانم درکش کنم. سومین صدا بالعکس دیگر صدا ها با لحنی نرم و خوش آتر از اینها خیلی پیچیده است پیچیده

 می گوید:

کنند دروازه را ببند.شود با باز شدنش مهاجمان وارد شده و همه چیز را نابود میدروازه تا هفت ؼروب دیگر باز می_  

رود. فریاد می زنم:شوند موسیقی رو به خاموشی میها کم میصدا  

 _چگونه ؟

دهد :صدا قبل از خاموش شدن پاسخ می  

افریده شود، دروازه را ببند...آفریند تا آدهد، تایتانی را قربانی کن که می فرینش راه را نشان میآ_روح   

اند که باید تایتانی را نان به من هشدار دادهآکنم. سر نوشت سازان، نان فکر میآهای به حرؾ و مانمبرای مدتی همانجا می

قربانی شود؟ قربانی کنم تا دروازه را ببندم. این دروازه در کجاست؟ کدام تایتان باید  

-رسم. می دانم کدام تایتان باید قربانی شود. بعد وقتی سعی دارم از ؼار خارج شوم اتفاقی عجیبی میاندکی بعد به نتیجه می

گیرد نیرویی نامرئی مرا به این ؼار متصل کرده است.افتد. مانعی جلوی خروج من را از ؼار می  

 برکنم بگریزم اما نیرو مرا خیزد سعی مینان بر میآو صداهایی از کنند نمادهای روی دیوارها شروع به چرخش می 

گیرند، نمادها زنند و مرا دربر مینورانی جدا شده و دور من حلقه می هایتکهدارد. از هر نماد روی دیوار می نگهجای 

گیرد.میزند و نوری به مراتب بیشتر از نور خودم مرا فرا میآدر هم می  

سوده آگیرد. کنند و به ناگاه تاریکی همه جا را فرا میمی گذرد که نورها شروع به کم رنگ شدن می نمی دانم چه مدت

کنم چرا انقدر هوا سرد است.لرزم، با خود فکر میشوم اما از سرما میمی  
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می صبر کن... من...من سرمای هوا را حس کردم!!! پس نور من کجاست؟ به محض اینکه این فکر به ذهن من خطور 

کنم و هنوز این سوال خر چرا ؟ با حیرت به بدن جدیدم نگاه میآدرخشم. من بدنی دارم! بدنی جامد! حسش می کنم. کند می

 در فکرم است که چرا؟

....................... 

می کند. گایا ن دختر_اژدها بر باالی سرم ایستاده و از پنجره به ماه نگاه آپرم. هنوز در اتاق خودم هستم و از خواب می

 مادر زمین، قدرتمند و فنا ناپذیر.

البته اکنون یکی از شلوارهای جین کهنه من را به همراه پیراهنی سفید تنش کرده که برایش خیلی بزرگ است. اندام  

به من گرداند و ام که او رویش را بر میدانم چه مدت به او خیره شدههای من نا پدید شده است.نمیظریفش در میان لباس

لود:آزند. لبخندی حزن کند. با دیدنم لبخندی مینگاه می  

 _خوب کریس وقتش بود که بیدار بشی باید زودتر راه بیفتیم.

قصد صدمه زدن به من را ندارد. چشمان زمردینش را دانم ترسم. میایستم دیگر از او نمیشوم و روبه روی او میبلند می

لرزد. بی تردید زیباست زیبا تر از هر کسی که تصورش را بکنید. و حاال در این میمی دوزد. چیزی در دلم به چشمانم 

توانید بکنید.میلباسها مانند رویایی ترین دختریست که فکرش را   

 _کریس حواست کجاست؟ با تو ام!؟

کشد.صدایش مرا از خیاالت بیرون می  

 _ها ... باشه باشه ببینم این جایی که قراره بریم کجاست؟

 _میریم به المپ

 _المپ.... منظورت همون کوهستان جادوییه که...

 حرفم را قطع می کند و با بی حوصلگی می گوید:

ماده آحاال زود باش  .کردیم و بعد از ما خدایان که فرزندان ما بودنره همون جایی که ما در ابتدا توش زندگی میآره آ_

.فتیمیشو تا راه ب  

دانستم. گایا برایم تعریؾ کرد که او و شش فرزند دیگر جزو ها و خدایان دیگر نمیتایتان رددر مودر واقع من هیچ چیزی 

ها را دهد . تمامی تایتانفرزندان دو تایتان بزرگ اورانوس و تیمی انیس بودند ؼروب روز تولد او اتفاقی عجیب رخ می

نان نور و انرژی آکه اتفاقی باور نکردنیست چرا که  شوندمی جسمنها دارای آ وبعدگیرد. یک پیله نورانی عجیب در برمی

.بودند  

ثایفن شکل یک  ،کرونوس ظاهری بین انسان و گوریل اما مسی رنگ ،بر طبق توصیفات گایا او شکل اژدهای طالیی

 کدم سرخ رنگ )گرگ نما(وارسیوس ی،آتشین اوتانیس یک گرگآپرومتیوس شکل یک میمون  ،عقرب سنگی ؼول پیکر

شود( مانیتوس یک بی شکل)بی شکل زار دهنده متصاعد میآخفاش تاریکی)خفاش سیاهی که از او دود های سیاه و 

گیرند.ید( و باالخره تیمی انیس یک ستیر )نیمی بز نیمی انسان( را به خود میآموجودی است که به هر شکلی در می  
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تی گفت که او پدرش را ندیده تنها مادرش صدای پدرش را در مده است با ناراحآاز او پرسیدم پس پدرش به چه شکلی در 

و  شودمیخواهند به دنبال او بروند اما او مانع ها میرود. تایتانشنود و به جایی که اگیانوس او را فرا خوانده میذهنش می

گردد.میرود و دیگر هیچ وقت باز نکند در همانجا بمانند. مادر به دنبال پدر مینها را مجبور میآ  

شود تا برادرانش او را نحس بدانند و از او روی گردان شوند و او را ترک گویند. حتی مدتی توسط این حادثه باعث می

دانست چه بر سر شود. او هیچ چیز در باره برادران و خواهرانش نگفت. و نمیکرونوس فرزند ارشد پدرش زندانی می

انجام اند تا کار مهمی رفته یگوید که پدر و مادرش به جای دوردومش به او می مده تا اینکه ثایفن برادرآپدر و مادرش 

و دیگر باز نگشته اند. دهند  

ای گردد و سرانجام درجایی در ایرلند کنونی بر باالی تپهنان میآزادی از بند کرونوس تمام زمین را به دنبال آگایا پس از 

ها نیست . سازه که ساخته تایتانیابدمیو هفت طبقه را  به شکل دایره وار،ساخته از سنگ ای عجیبمشرؾ به دریا سازه

ذهنش  به وارد شدن بهن را لمس می کند بال فاصله نیرویی شروع آشود و ن نزدیک میآکند وقتی به توجهش را جلب می

کند .می  

به ذهنش منتقل بود .سر انجام نیرو پیؽامی را  ن مقابله کند اما نیرو قوی تر از اوآکند خود را کنار بکشد و با گایا سعی می

. پیؽامی از سوی مادرش.کندمی  

 _ به کوهستان برو و سرنوشت سازان را ببین.

گیرد تا دوباره با مادر خود ارتباط بر قرار کند ماند و تمام تالش خود را به کار میها در اطراؾ سازه عجیب میگایا مدت

نجا سرنوشت سازان آرود. در کند .سر انجام تسلیم شده و به ؼار سرنوشت سازان میت نمیاما دیگر هیچ گاه جوابی دریاف

!!!منظورشون من بودمرا به ؼار ببرد.  نآرا بیابد و  خاصیدهند تا موجود به او ماموریت می  

به کنار چرا من؟ من فقط  است. از همه این مسائلکنم گایا چیزهای زیادی را از من پنهان کردهدانم چرا اما احساس مینمی

گذرانم.یک پسر یتیم معمولی هستم که با زحت و سختی زندگی خود را می  

ام. دیشب گایا را کنم چندان هم معمولی نیستم. من از سقوط هوا پیما در دریا جان سالم به در بردهاما حاال که فکرش را می

گرفت . البته هنوز برای خودم هم مبهم است که من که هستم و  تشآام و وقتی خواست به ذهنم نفوذ کند دستش بیدار کرده

  .کجای این معادله قرار دارم

نها آدهم اما چه کاری؟ خوب اگر راستش را بخواهید فکر کنم تنها کاری که  گایا گفت که من خاصم و باید کار مهمی انجام

د فرزندان خود بدهند. ولی فکر نکنم هیچ کدام از برای موجودی مثل من دارند این است که مرا ریز ریز کرده و به خور

گیرند.تش میآنها تمایلی به خوردن ؼذایی داشته باشند که با خوردنش حسابی آفرزندان   

:پرسمکنم و از او میرو به گایا می  

شه یه سوال بکنم؟_ می  

.خوای بپرس اما بهتره زود تر تمومش کنی تا راه بیفتیمره هر چند تا که میآ_  

.شودنشیند و به ماه خیره مین میآکند و بعد روی لبه پنجره را باز می  

 _چرا من باید بیام اونجا؟
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گوید:بدون اینکه رویش را به طرؾ من برگرداند می  

._چون سر نوشت سازان خواستن. اونا حتما تو رو مهم دونستن که به من ماموریت دادن تو رو پیدا کنم  

برم . شوم. انگار در رویا به سر میشود . به او که در کناره پنجره نشسته است خیره میچند لحظه سکوت برقرار می

پرسم:می سوالی گاهآچطور ممکن است موجودی به زیبایی او وجود داشته باشد. ناخود   

کنین؟_تو... یعنی شما تایتانا ازدواج می  

اندازم بعد و سرم را پایین می را ندارم اشتحمل نگاه خیرهشود گرداند و به من خیره میرامی رویش را از ماه بر میآبه 

گوید:رامی میآاز چند لحظه با لحن   

تونم من مادر زمینم و قدرتم تا موقعی که ازدواج نکرده باشم ادامه داره.کنیم اما من نمیها هم ازدواج میره ما تایتانآ_  

ام نه مانند نباید... یعنی چطور ممکن است ... اما... جذبش شده رسدکشم. دیوانه وار به نظر میسودگی میآنفسی از سر 

 دختران زیبای دیگر، به نوعی که برای خودم هم ؼیر معمول است احساس عجیبی نسبت به او دارم. 

پرسم:کنم و خیره در چشمان زمردینش میکند سر بلند میناگهان سوالی ذهنم را مشؽول می  

تیش گرفت . دقیقا چی شد؟آخواستی منو ... شناسایی کنی. دستت وقعی که می_امروز صبح. آآآآآآآ .... م  

.کرد بتونی زنده بمونیه که تو خاصی. تو دو رگه ای نه یه دورگه معمولی یه دورگه که هیچ کس باور نمیی_این دلیل  

ده بمانی تنش لرزید گفتم:وردن زنآدانم منظورش از این حرؾ چیست و چرا هنگام به زبان و نمی اممتعجب و گیج شده  

 _من یکم گیج شدم یعنی من االن جزو خدایانم؟ دو رگه چی ؟ 

:گوید گیرد و به من میگایا صورتش را به طرؾ دیگری می  

 _بهتره زودتر راه بیفتیم نباید وقتو تلؾ کرد.

خرین آبه حرؾ زدن بکنم. پس توانم و خیال هم ندارم او را وادار کند. اما من نمیواضح است که چیزی را پنهان می

پرسم:سوالم را می  

زاد شدی، منظورت از این حرؾ چی بود؟آتیش دستت رو خاموش کردی گفتی تو چه جوری آ_موقعی که   

گوید:گرداند و با عصبانیت میبه تندی سر بر می  

-جوابایی رو که الزمه بدونی بهت میینده سازان آ_گفتم زود باش راه بیفت بریم. تا رسیدن به ؼار هیچ سوالی نپرس خود 

.گن  

تواند مرا لمس کند اما برای زجر دادن و کشتن من نیازی به لمس کردن من ترسم. درست است که نمیاز عصبانیتش می

 توانم جلوی خودم رادانم که نباید دیگر حرؾ بزنم اما نمیندارد. کافیست اراده کند تا من به ذرات بخار هوا تبدیل شوم. می

:پرسمرا می مبگیرم و مهمترین سوال  

شه اگه نیام؟_چی می  
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گوید:شود و با نیش خندی میلحنش سرد و گزنده می  

کنم بیای. حتی اگه شده به ؼبار تبدیلت کنم و بریزمت توی یه کیسه بعد _تو میای چه بخوای و چه نخوای مجبورت می

خاب با خودته؟اونجا دوباره سر همت کنم تو رو با خودم می برم. انت  

زند کند یا بلوؾ مینها اثری از اینکه شوخی میآنگرم تا شاید در دهم و به چشمانش میاب دهانم را قورت میآبه سختی 

توانم ریسک کنم و با یک تایتان مخالفت کنم. مخصوصا رسند. نمیپیدا کنم اما چمانش بی نهایت سرد و خشن به نظر می

گویم:میکشم و هی میآاین تایتان.   

 _باشه بریم. راستی این المپ دقیقا کجاست؟ قراره چه جوری بریم اونجا؟

گوید :رود میدر حالی که به سمت در می  

شی که پشت من سوار شده. به اونجا _یه جایی که خیلی خوب مخفی شده. من تؽییر شکل میدم و تو اولین موجودی می

تونی بی اجازه یه تایتان وارد اونجا بشی فقط یه...حتی تو هم نمی ،کنیم چون هیچ موجودیپرواز می  

گوید:ام بر می گردد و میایستد و به سمت من که از وحشت خشک شدهشود بعد کنار در میساکت می  

 _تو که هنوز وایسادی  زودباش دیگه باید بریم. 

پرسم:با لکنت و ترس و لرز می  

اید سوار... یه... یه اژدها بشم ... بعدم تا اونجا پرواز کنیم؟!!!_من... منظورت اینه که....من ب  

گوید:گرد و میمیبه سمت من بر  

.ره و اینم بدون تو تنها موجودی هستی که تا حاال اجازه داشتی رو پشت من بشینیآ_  

ترسم!_اما... اما... من از ارتفاع می  
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 فصل سوم:

 مهمانی خداحافظی
 

ترسم اما... خوب... خودتان قضاوت کنید، من تا دیشب تنها یک کارگر ساده واقعا" از ارتفاع نمی که من است حقیقتش این

خواستند مست کنند در یک بار پایین شهر بودم و دائم مشؽول میکس کردن مشروب و سرویس دهی به افرادی که می

 بودم. 

گوید باید به جایی برویم مده و میآباد آشود از نا کجا ها هم تبدیل میای باستانی که به اژدو حاال ناگهان یک موجود افسانه

ید و تازه باید موقعی که تبدیل به اژدها شده بر پشت او بنشینم.آکه معلوم نیست چه بالیی سرت می  

دهم بروم زیر تختم قایم می حرزو داشته باشید تا این چنین اتفاقی برای شما بیفتد اما من ترجیآممکن است خیلی از شماها 

.رام شد برگردم سر همان کار پیش خدمتی. ولی... خوب... ظاهرا حق انتخابی ندارمآشوم و وقتی اوضاع   

کند. من تا حاال نجا سر همم میآکند توی یک کیسه ریخته و دوباره گایا گفته اگر نخواهم با او بروم مرا تبدیل به خاک می

ن چه تضمینی وجود دارد که وقتی سر همم آکند از مردن بیشتر درد دارد به جز که او با من میام اما احتماال کاری نمرده

 کرد همه چیز سر جای خودش باشد و مثال جای دماؼم با شصت پایم عوض نشده باشد پس ناچارم با او بروم. 

ن اطراؾ نباشد که ما را ببیند.از گایا آ شویم تا به جایی برویم که فضای باز داشته باشد وکسیمن و گایا از خانه خارج می

نجا ظاهر کنی او طوری به من نگاه کرد که انگار آتوانی ما را همین طور با قدرت جادوییت ناگهان در پرسیدم چرا نمی

کند و بعد گفت:ای نگاه میدارد به دیوانه  

شه اونجا جادو کرد و...نمی کنن به جز این اونجا مکان مقدسیه و_نگهبانای اونجا تو رو تیکه تیکه می  

باد پرواز کنم.آخالصه اش اینکه مجبورم بر پشت یک اژدهای طالیی تا نا کجا   

گشتم و گفتم:اشتیم تازه به یاد سگم اسپارکی افتادم به سمت گایا برذوقتی از خانه خارج شدیم و قدم به خیابان گ  

میره.میاز گشنگی ؼذا ندم  _صبر کن... اسپارکی... سگمو چیکار باید بکنم. اگه بهش  

خواهند به کار اشتباهشان اعتراؾ کنند سرش را اند و میگایا در حالی که مانند دختر کوچولوهایی که کار اشتباهی کرده

زد گفت:رامی به زمین ضربه میآپایین انداخته بود و با نوک کفشهای قدیمی من که به شدت برایش گشاد بود به   



 

ان به هر نحو تنها یا اجازه نویسنده  تمامی حقوق این اثر متعلق به نویسنده و سایت زندگی خوب بوده و هر گونه کپی برداری و انتشار 
 مجاز است

16 

 

فکر نکنم اون دیگه گشنش بشه._ااااا... خوب...   

 _چی؟

وردم اینجا مدتها بود که یه جا خوابیده بودم و ... خوب ... راستش من خوردمشآ_خوب... من... من دیشب که تو رو   

 _چی؟ تو چی کار کردی؟

خه بعد از این همه وقت یه جا خوابیدن گرسنم بود.آ_  

ت تعجب باز مانده بود به او خیره شدم.شد. همانجا ایستادم و با دهانی که از شدباورم نمی  

 _تو... تو ... خوردیش. یعنی چی که خوردیش مگه ...

گرفتم تا به او پرخاش دانستم چه بگویم از طرفی حسابی عصبانی بودم و از طرؾ دیگر به سختی جلوی خودم را مینمی

:تکان دادم و گفتمنکنم چون معلوم نبود بعدش چه بالیی به سرم بیاورد.سرم را با ناراحتی   

 _من باید یه چیزی بخورم همین حاال

 _نه ... نمیشه... باید هر چی زودتر بریم به المپ تا...

گاه فریاد کشیدم:آنا خود   

خوای بکنی من باید همین االن یه چیزی بخورم._تو و المپ برین به جهنم برام مهم نیست چیکار می  

ت نداشته سرش داد انها دیدم. ظاهرا تا کنون هیچ کس جرآو بعد خشم را در  دیدم که چشمهای گایا از تعجب گرد شدمی

ام و به خاطر اینکه کند سر یک تایتان فریاد بکشد. تازه فهمیدم چه کار کردهچه کسی جرئت می ،معلوم است خوب بزند.

 بالیی سرم نیاورد به تندی گفتم:

.اال تو داری میگی خوردیش. بهم حق بده عصبانی بشم_منو درک کن. اسپارکی تنها دوستی بود که داشتم و ح  

کند گفت:با چهره ای که معلوم بود عصبانیتش را به سختی کنترل می  

ولی اینو بدون دفعه بعد که سر من داد بزنی  .ریم به طرؾ المپخوری و بعدش مستقیم میریم یه چیزی می_باشه می

.باشی و درد بکشیخر دنیا زنده آبالیی به سرت میارم که تا   

های کردم به سمت بار خودمان به راه افتادم. از خیابانسرم را پایین انداختم و در حالی که با ناراحتی به اسپارکی فکر می

اش که پسر سیاه پوست جوانی شد ترمزی زد و رانندهگذشتیم که یک شرولت سیاه که از خیابان رد میبزرگ و کثیؾ می

مد گفت:آفاصله پشت سر من میبود به گایا که با   

خوای چند دالری کاسب بشی._هی خوشگله می  

ها بود که با بی مد اما ظاهرا پسر راننده پرروتر از این حرؾآگایا بدون اینکه به او اعتنایی بکند همینطور پشت سر من 

کرد و بدون اینکه از ماشین اعتنایی پی کار خودش برود. دنده عقب گرفت و بین دو ماشین دیگر کنار خیابان پارک 

 بیرون بیاید فریاد کشید:
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.ها ولش کن این بچه گدا رو  بابت امشب پول خوبی باالت میدم_بیا باال جیگر. خوش میگذره  

دهد. گایا چند لحظه به ماشین خیره شد و بعد رو به من کرد و لبخند موزیانه من ایستادم تا ببینم گایا چه واکنشی نشان می

ن تازه متوجه لباسهایی که تنش بود شدم او هنوز همان لباسهای من را بر تن داشت. معلوم بود که اینطوری او را ای زد. م

گیرند.با خود فروشان اشتباهی می  

دید در خواهد تصمیم بگیرد با کدام یک از ما برود میپسر راننده که توقؾ و سکوت او را نشانه اینکه در فکر است و می

ن لبخند موزیانه گوشه لبش بود بشکنی زد.آکرد و ن پیاده شد که گایا همانطور که به من نگاه میآز کرد و از ماشین را با  

ب رادیاتورش از جایش کنده و به هوا پرت شد و درست بر روی سر آدر دم کاپوت جلوی ماشین پونیاک با انفجار بخار  

.بود افتاد و او را نقش بر زمین کردپسر بیچاره که رویش را به سمت ماشینش بر گردانده   

ای نجا دور شدیم او را به درون کوچهآدانستم چه اتفاقی افتاده به سرعت دست گایا را گرفتم و وقتی که کمی از من که می

کردم تا حد امکان لحنم محترمانه باشد گفتم:کشاندم و رو به رویش ایستادم در حالی که سعی می  

شد قبل از رفتن یه لباسی چیزی گیره نمیهای خیابونی عوضی میته معلومه که اون تو رو با هرزه_این چه لباسیه که تن

 برای خودت ظاهر کنی؟

 _چرا ولی من از اینا خوشم اومده خیلی راحته مشکلی داری؟

دوره نسبت به  دمای اینآ_ببین تو نمیتونی راه بیفتی وسط مردمو همین طور جادو کنی. اگه یکی بفهمه خیلی بد میشه. 

.جادوگرا نظر خوبی ندارن این طوری ممکنه برامون دردسر درست کنن  

زد گفت:گایا در حالی که پوز خند می  

کشم.کنن ... اصال چه کاری از دسشون بر میاد؟ من یه تایتانم اگه بخوام در دم همشونو می_خوب مثال چه کار می  

این قدرتات مردم بیچاره رو نترسونی؟ دونم که قدرتمندی اما بهتر نیست با _منم می  

 _خیله خوب زود باش بریم زودتر یه چیزی بخور. اصال چطوره همینجا برات ظاهرشون کنم.

گم مجبورم یه مدت نیام سر کار.ریم تو بار خودمون. اینجوری به بارنی هم می_نه میخوام برم توی یه بار، می  

 گایا شانه ای باال انداخت و گفت:

خواد.خودت دلت می _هر جور  

شوم. من و او، درون یک کوچه خالی و تاریک، صورتم با صورتش تنها ایم مین قرار گرفتهآتازه متوجه وضعتی که در 

برق چشمانش زیبایی صورت و اندامش. دو  تپد،شوم. قلبم دیوانه وار میچند سانتیمتر فاصله دارد. به چشمانش خیره می

خیزند.می نیرو در درونم به جدال بر  

ام... اگه این کار رو بکنی احتماال مجبورت می شه... نه دیوونه نشو اون یه تایتانه... خوب من هم یه دو رگه_یعنی می 

کنه... یادت رفته اون مادر خر عمرت هر سگی که از جلوت رد شد رو ببوسی... نه اون همچین کاری رو نمیآکنه تا 
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 بخاطر تو کنی اون تمام قدرتهاش رومونه اگه فکر میه باشه قدرتمند و فنا ناپذیز باقی میزمینه و تا وقتی رابطه ای نداشت

کنه خیلی احمقی... ول می  

شوم و به سمت بار فالمینگو به راه می اندازم از کوچه خارج میشود و سرم را پایین میباالخره نیمه مخالؾ برنده می

افتم. بر می گردم تا به او بگویم لباسش را عوض کند که دهانم از تعجب باز ست میافتم اما به یاد گایا و لباسی که تنش ا

ماند.می  

گایا یک ست کت و دامن سفید به همراه دستکش و کاله و کفشهای پاشنه بلند پوشیده بود که میتوانم قسم بخورم حد اقل  

ارزید. مثل یک ستاره سینما شده بود.چند هزار دالر می  

ب من را دید گفت:گایا که تعج  

های بهتر بپوشم خوب منم از این لباسها خوشم میاد._چیه؟ مگه خودت نگفتی لباس  

د و گایا با یک اشاره او و دوچرخه اش را به درون زبا دیدن گایا سوتی  شدمیپسرکی که با دوچرخه از کنارمان رد 

گویم :رامی میآ. جلو تر می روم و به فرستادسطلهای اشؽال   

ا یادت میاد درباره جادو کردن بهت چی گفتم؟_گای  

گوید :کشد و میهی میآ  

یارم اما اگه کسی بخواد های این دوره انقدر بی ادب شدن.خیله خوب دیگه بالیی سرشون نمی_ تقصیر من نیست که انسان

 دست بهم بزنه میفرستمش توی اقیانوس تا با کوسه ها شنا کنه.

دارد. سوالی ذهنم را مشؽول کرده.میاینبار او در کنار من قدم برافتیم و دوباره به راه می  

.کنه_گایا یه چیزی تو سرمه که داره اذیتم می  

 _چیه؟

 _تا جایی که یادم میاد گفتی من تو رو از خواب بیدار کردم. چند وقت بود اون زیر خوابیده بودی؟

پرسی؟شد. چرا می_خوب یه چند صد سالی می  

رسد بخواهد سر به سر من بگذارد.شوم. به نظر نمیستم و با تعجب به او خیره میاینا گهان می  

 _چند صد سال!!!

؟ره چطور مگهآ_  

فهمی من چی کنی؟ اصال چطوری می_اگه تو چند صد سال اون زیر خوابیده بودی. پس چطوری عین خود ما صحبت می

 میگم؟

رفتگی زیبا در روی گونه اش پدیدار شود و او را جذاب تر از پیش شود دو فرو زند که باعث میرامی لبخندی میآبه 

 کند.
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خوابیم، هیچ وقت. من فقط منتظر بودم تا به من _من گایام. مادر زمین یادته؟ تازه خوابیدن برای ما یه اصطالحه. ما نمی

 نیاز بشه. از تموم اتفاقایی که روی سطح زمین افتاده هم باخبرم، جوابتو گرفتی؟

کند به افتم. خوشبختانه تا رسیدن به بار فالمینگو هیچ کس سعی نمیدهم و دوباره به راه میشانه تایید سری تکان میبه ن

ها.کوسه پهلویگایا دست بزند تا او پرتش کند   

سرش داخل  شود من هم پشترامی و با وقار وارد میآکنم. گایا به ایستم و در را برای گایا باز میای میدم در بار لحظه 

روم.زند مینجا ایستاده و با یک مشتر گپ میآشوم و به سمت بار که بارنی می  

شود و چشمان تمام کسانی که داخل بار هستند به روی ما شوم صدای گفتگو ها قطع میبه محض اینکه وارد بار می

تاره های سینماست. ثروت و اشرافیت از سر و شوند. باید هم این طور باشد. با لباسهایی که گایا پوشیده مانند سمتمرکز می

بارد. رویش می  

یند مخصوصا که این ثروتمند دختری جوان و آاینجا پایین شهر است و  ثروتمندان هیچ وقت برای نوشیدنی به اینجا نمی

کنار گایا می  مده. رو به روی بارنی لب پیشخوانآزیبا باشد که به همراه گارسن بی کس و کار و مفلوک بار به اینجا 

کند و با لحنی . بارنی رو به گایا میدهملبخندی عریض تحویل میکند نشینم و به بارنی که با حیرت به من نگاه می

گوید :چاپلوسانه می  

 _به بار فالمینگو خوش اومدین خانوم. چی میل دارین براتون بیارم؟

گوید:کند و میگایا به من اشاره می  

خواد بیارین.برای دوستم هر چی می لطفا  خوام _من چیزی نمی  

گوید:رامی میآزرده به آکند و با لحنی بارنی رو به من می  

_هی کریس... از دیشب تا حاال ؼیبت زده معلومم نبود کدوم گوری رفتی به خاطر این کارت حقوق سه روزت رو ازت 

گیرم.می  

گوید:کشم که گایا میهی از روی ناراحتی میآ  

کنه.دونین کریس از این به بعد برای من کار می_بهتره ب  

رسد ناخنهایش تازه مانیکور شده سه اسکناس ارد و با انگشتانی که به نظر میذگبعد دستش را بر روی میز پیشخوان می

گوید:دهد و میصد دالری را به سمت بارنی هل می  

خواد براش بیارین._هر چی می  

گوید:دارد میمیها را از روی پیش خوان مؽازه برزند و در حالی که اسکناسبرقی می ها چشمانشبارنی با دیدن اسکناس  

تونه با شما بیاد، اون با من قرارداد بسته._باشه هر چی شما بخواین، اما اون نمی  
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روی شکمش نقدر آخواهم سر بارنی فریاد بکشم که "مردک پست کدام قرار داد" بعد با لگدی روی زمین پهنش کنم و می

گیرد و بعد ده اسکناس صد دالری دیگر اش را باال بیاورد اما گایا دستش را جلوی من میباال و پایین بپرم تا دل و روده

:گویدارد و میذگروی پیشخوان می  

نه؟ ،_ فکر کنم قراردادش تموم شده  

قاپد و می نها را از روی میز میآبال فاصله زند. ها گرد شده و دوباره از خوشحالی برق میچشمان بارنی با دیدن اسکناس

 گوید:

گین.اوه بله شما درست می-  

پرسد :گرداند و اینبار با لحنی چاپلوسانه میرویش را به طرؾ من بر می  

قا؟آ_چی میل دارین   

گویم:کنم و بعد میکمی فکر می  

 _فکر کنم یکم برندی یا نه یه بطر جین بهم بده.

قا.آ_حتما   

گویم: کنم و میرود تا یک بطر جین برایم بیاورد رو به گایا مییوقتی که م  

 _الزم نبود اونقدر پول بهش بدی. اون هیچ قرار دادی با من نداشت.

  :گویداندازد و میشانه ای باال می

نابودش می دونم اما حوصله منتظر موندن رو نداشتم تازه خودت گفتی بالیی سر مزاحما نیارم وگرنه ظرؾ یه لحظه _می

 کردم.

رسد و  دو لیوان را برداشته برای مانم تا بارنی بطری جینم را برایم بیاورد. خیلی زود سر میشوم و منتظر میساکت می

شوم و باقی رام میآکشم. اندکی شود بنوشد. اما من بال فاصله هر دو را سر میریزد. گایا حاضر نمیهر دویمان می

کنم دیگر ظرفیتم پر شده است بطری دیگری نوشم، وقتی که حس میکنم و میر لیوان خالی میرام دآرام آبطری جین را 

کنم تا دنبالم بیاید.دهم و بعد از تحویل گرفتنش به گایا اشاره میسفارش می  

کنیم. یکنیم و دم در بار یک تاکسی صدا مکند بار را ترک میمدنمان تشکر میآدرحالی که بارنی دائم از ما به خاطر 

کنم افتم که کجا باید برویم. به گایا نگاه میپرسد تازه به صرافت این میشویم و راننده از ما ادرس میوقتی که سوار می

الیسون  برو گویم.رسد را به راننده میاندازد من هم اسم اولین جایی را که به ذهنم میای باال میکه با بی خیالی شانه

.پارک  

اندیشم که چه اتفاقی قرار است نوشم . مضطربم و دائم به این میجینی که در دست دارم  را تا ته می در طول راه بطری

کنم. هر کجا که بروم گایا افتم که فرار کنم. اما بالفاصله فکرش را از ذهنم بیرون میبیفتد؟ چند باری هم به این فکر می

مرا در کنار او نگه می  ،وردآقتی دوباره گیرم بیاورد به سرم خواهد بالیی که و فقط ترس ازگرداند. و برم می یافتهمرا 

 دارد.
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رویم. فضای دهد و با هم به داخل پارک میرسیم تقریبا نیمه شب شده است. گایا پول راننده را میبه الیسون پارک که می

ارد. اگر قرار نبود دختر ذگیش میها روشن شده و درختان و جاده سنگ فرش شده منظره زیبایی را به نماغپارک با چرا

شد. گایا در میانه پارک می رفت تا چند دقیقه دیگر به اژدهایی تبدیل شود حتما شبی رویایی میزیبایی که در کنارم راه می

گوید:ایستد و می  

ای؟مادهآ_همینجا خوبه.   

پرسم :_متعجبانه می  

کنی کسی ببیندمون؟_با این همه نور فکر نمی  

-ی دوباره باال می برد پوست و لباسورد و وقتآشود. سرش را پایین میفاصله برق کل شهر قطع میزند و بالمیبشکنی  

شود. با اینکه تا کنون دو بار او را به شکل اژدها شکافته شده و دوباره همان اژدهای طالیی عظیم الجسه پدیدار می یشها

کنم . ام اما باز هم از هیبتش وحشت میدیده  

کند.من با تردید به او نزدیک ورد و به من نزدیک میآرامی سرش را پایین میآاژدها که انگار ترس مرا حس کرده به 

ارم. پوستش زبر و خشن اما گرم است و چشمهایش . همان ذگرامی دستی بر روی پوست سر اژدها میآمی شوم. به 

. گایاستچشمهای سبز و زمردین   

روم. اژدها به سرعت ترسم و عقب میشود. من میبلند می کند و به گوشه ای از تاریکی خیره میناگهان اژدها سرش را 

توانم بکنم این دهد. تنها کاری که میارد و با یک حرکت مرا بر روی پشتش قرار میذاش را بین پاهای من می گپوزه

 است که نزدیک ترین خار استخوانی گردنش را بگیرم. 

ید . در زیر پای ما صدای هیس هیس مار مانندی آکند و با یک حرکت سریع بالها به پرواز در میخم می اژدها پاهایش را

اهمیتی هم ندارد تنها چیزی که االن مهم است فرود دوباره بر روی دانم چه شده، شود، نمیاما به مراتب بلندتر شنیده می

. زمین است  

دوره خلبانی یا چیزی برای مجوز پرواز دارند. اما تمام این افکارم در صدای محکم و ها هم یا تایتانآگذرد که از ذهنم می

شود. رود و من بیشتر و بیشتر سردم میگیرد بیشتر و بیشتر باال میشود. اژدها اوج میمنظم بالهای اژدها گم می  

لؽزم و نزدیک دهد. میجا خالی میچرخد و از کنار هوا پیمایی شود و به یک سمت میصدای ؼرشی از اژدها بلند می

.چسبممده از گردنش میبرآکشم و اینبار محکم تر به خار استخوانی است سقوط کنم. با زحمت خود را باال می  

ینده هر شؽلی که داشته باشم اژدها سوار نخواهم شد.آدر    
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 فصل چهارم:

دهمها نمایش هوایی میبا خفاش  
 

خورم. هوا سرد است، سرد ام و از جایم تکان نمی، فقط از ترس جانم محکم به اژدها چسبیدهبودمدانم چقدر در راه نمی

ام، اگر بدن گرم اژدها گویم که چرا لباس گرم تری نپوشیدهاست. به خودم بد و بیراه میتوصیؾ خوبی نیست منجمد کننده

انم بکنم این است که منتظر بمانم. تومردم و با این وجود تنها کاری که مینبود حتما از سرما می  

خواهم فریاد بزنم تا اژدها را متوجه شود و میزند. سر انجام وقتی که طاقتم تمام میاژدها یک نواخت و بی وقفه بال می

کند. در خواهم بپرسم چه شده که ؼرشی میماند میشود و در یک جا در هوا ساکن میخود کنم بال زدنهایش سریع تر می

شنوم:فکرم که چه اتفاق دیگری ممکن است افتاده باشد که صدایی می این  

_هی کریس خودتو محکم بگیر اینجای سفر یکم خطرناکه. مواظب باش روی من خراب کاری نکنی وگرنه مجبورت می 

 کنم همشو بلیسی.

اش بود. فرصت انسانی شوم مطمعنا" او حرؾ نزده چون دهانش بسته است اما صدا صدایبا تعجب به اژدها خیره می

-توانم سفت به گردنش میرود. تا جایی که میکنم، چون بال فاصله به سمت زمین شیرجه میبیشتری برای تعجب پیدا نمی

رویم اگر به زمین بر خورد کنیم حتما به هزاران تکه کند چون با این سرعت که ما میمی چکارکنم بداند چسبم و دعا می

شویم.تقسیم می  

ام. باد به قدری شدید است که هر نها هم نرسیدهآرزو دارم که حتی به یکی از آدانم اما من هنوز هزاران ها را نمیاژد

کردم، با سرعت کاش این کار را نمیکنم که ایلحظه ممکن است من را از جا بکند.چند لحظه بعد چشمانم را باز می

توانم کنم فریاد بزنم و جلوی این کار گایا را بگیرم اما حتی نمیکنیم. با ترس سعی میزیادی به طرؾ زمین سقوط می

ی بندم و منتظر مرگخرین لحظه چشمانم را میآشویم، نزدیک و نزدیک تر، در دهانم را باز کنم ، به زمین نزدیک می

شوم.می دردناک  

رسد چندین برابر بلند تر به گوش می شود منتهاسرعت کنارتان ایجاد میصدایی مثل صدا بادی که از عبور یک ماشین پر

-کنم، ما نمردهرامی چشمانم را باز میآگیرد. به شود و دوباره ریتم یکنواخت خود را از سر میو صدای بال زدن کم می

خواهم به گایا ؼرؼر کنم که چرا این گونه دیوانه وار پرواز کرده اما نوری به کشم. میسودگی میآایم. نفسی از سر 

خورد، یکی نه هفت نور از هفت کوه سر به فلک کشیده.میچشمم   

تش آام. هفت کوه سرخ که بر باالی هر کدام ترین چیزی است که به عمرم دیدهچیزی که در جلوی من است باور نکردنی

نها آنه زند و در دامنها چشم انسان را میآ، طوری که سرخی واقعاً سرخ هستندها سوزد. تمام کوهبزرگ و درخشان می
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هوا تاریک بود اما این جنگلها از تاریک  درواقع. استگسترده شده ترین جنگلی که ممکن است به چشم دیده باشیدتاریک

. حرکت شاخه درختان در اثر جریان باد است متوجه وجود جنگل شومشود هم تاریک ترند تنها چیزی که باعث می  

گوید:شنوم. که میدوباره صدایی می  

ومدی کریس. قشنگه نه؟آ_به المپ خوش   

گویم:رامی میآمانم که جواب بدهم یا نه؟ اصال چه بگویم. در نهایت به مردد می  

.کردم نیست اما خیلی جالب و زیباست_راستش اون طوری که فکر می  

گوید:دوباره صدا می  

ترین جای دنیاست.دم راحتآره واقعا قشنگه. خونه خود آ_  

کنم که از لحظه ورودم به اینجا درونم ایجاد شده. کند. شروع به فکر کردن به حسی میترین کوه پرواز میو به سمت بلند

شود. یک حسی که انگار دو نیرو در درونم با هم به جدال بر ن توجهی نکردم اما رفته رفته بیشتر و بیشتر میآاول به 

ت.دانم شاید این اثر المپ بر انسانهاساند، نمیخواسته  

.دهدگیرد. اژدها هشدار میشود و رفته رفته شدت میایم که صدای وز وزی بلند میهای راه رسیدهبه نیمه  

 _مواظب باش کریس. سیه بالها دارن میان.

پرسم:ترساند. میها من را میدانم چرا اما شنیدن اسم سیه بالنمی  

ها دیگه چی هستن؟_سیه بال  

ارن هیچ انسانی به اونجا نزدیک بشه. مواظب باش چون برای رد شدن از اینا نذ که وظیفشون اینه_اونا نگهبانای المپن و 

 باید حسابی مانور بدم. 

 _مگه تو منو نیاوردی؟ خوب اونا نباید به من حمله کنن.

چون انسانی  گیرن. منم چون یه تایتانم میتونم رد بشم اما تو_حرؾ نزن و سفت بشین اونا فقط از وارسیوس دستور می

.تونم بکشمشون چون یه توهین به خواهر و برادرام میشه.سفت بشین اومدناجازه رفتن نداری. نمی  

شود. باور کردنی نیست هزاران هزار شود.وز وز بیشتر و بیشتر میای بزرگ و سیاه رنگ در جلوی ما ظاهر میتوده

هایی که و با دهان رندکدام چندین جفت چشم به سرخی خون داهای معمولیست و هر نها چند برابر خفاشآخفاش که اندازه 

.شوندمیدر برابر ما ظاهر استان را پر کرده آدندانهای بزرگی   

بیند، صدای فریادشان مانند صدای کشیده شدن نها مرا میآنها بر روی اژدها قفل شده بود و بعد یکی از آچشمان همه  ابتدا

کنند.های باز به سمت ما حمله میها به سرعت با دهانشود، لشکر سیه بالؼاز میآمله . حاستفلز بر روی فلز کر کننده   

-نها میآید با چرخش به چپ و راست از بین توده آرود. و تا نزدیکی سطح درختان پایین میاژدها به سرعت شیرجه می

بیشتری از درون جنگل زیر پایمان به هم شود و هر لحظه تعداد نها لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر میآگذرد اما تعداد 

شوند.ملحق می  



 

ان به هر نحو تنها یا اجازه نویسنده  تمامی حقوق این اثر متعلق به نویسنده و سایت زندگی خوب بوده و هر گونه کپی برداری و انتشار 
 مجاز است

24 

 

ها از زمانی که یک های سال شاید چند هزار سال است که کاری جز مراقبت از اینجا نداشته اند  و مطمعنا" مدتسال

نند.هایشان را در گوشت و پوستش فرو کاند و مشتاقند تا پنجهگذرد. حاال انسانی را دیدهاند میانسان را کشته  

کنند تا بدون خواهند و برای همین سعی مینها تنها مرا میآدانند که او یک تایتان است. ها با اژدها کاری ندارند، میخفاش

اش های خفاشیشوم و پنجهرود خم مینها از باال به سمتم شیرجه میآبرخورد به اژدها به من دست پیدا کنند. وقتی یکی از 

خواهند انقدر به من زخم وارد کنند کنند،انگار میدرد. بقیه نیز شروع به شیرجه زدن میاز هم میپشت بارانی کهنه ام را 

 تا از پشت اژدها بر زمین بیفتم.

شود تا من که نها شود، اما این مانورها باعث میآشود تا مانع دهد و به چپ و راست خم میزند مانور میاژدها چرخ می

ام تعادلم را برای یک لحظه از دست بدهم و سرم را کمی باال بیاورم. یک سیه بال شده از شدت سرما و خستگی ضعیؾ

کنم.لؽزم و به سمت زمین سقوط میام از پشت اژدها میکوبد و من که گیج شدهخود را به سرم می  

کنند و شدت زخمی میگیرند.هر چند دستها و پاهایم را به های درختان جنگل جلوی سرعت سقوط مرا میها و شاخهبرگ

رسم. با سر در میان توده ای از خاک و برگ فرود می شوند حسابی پشتک بزنم اما باالخره زنده به زمین میباعث می

کنم.هایی را که در دهانم جمع شده به بیرون تؾ میدهم و خاک و برگناک خود را تکان میرامی بدن دردآیم. به آ  

ام به ام . بارانی کهنهپاره شده و در باالی زانو و نزدیک ران زخم نسبتا عمیقی برداشته ساق چپ شلوارم از باالی زانو

ن استفاده کنم پیراهنم هم حسابی سوراخ سوراخ شده اما قابل استفاده است. آتوانم دیگر از قدری درب و داؼان شده که نمی

ام. فعال زنده یعنی ام،اقل زنده. خوب المبست نآو زخمم را با  آوردمم در تنام را از مانده بارانیباقی  

.شنومدر ذهنم می. صدای اژدها را بود. همه جا تاریک در جایم نشستم و نگاهی به اطرافم انداختم  

 _کریس... کریس... کجایی؟ حالت خوبه؟ کریس؟

دهد تا به جز سوراخی که بر اثر کنم اژدها را ببیینم اما پوشش درختان اجازه نمیشوم و سعی میبه باالی سرم خیره می

اند.سمان را ببینم. چندین و چند هزار جفت چشم سرخ بر باالی درختان به من خیره شدهآسقوطم باز شده جای دیگری از   

کنند تا کارم را تمام کنند؟ از توانم پس چرا به من حمله نمیکنند؟ من زخمی و ناها حمله نمیشوم. چرا سیه بالمتعجب می 

کنم و ها تحریک شوند و کارم را تمام کنند صدایم را تنها کمی بلند میس اینکه مبادا با فریاد زدن باعث شوم سیه بالتر

گویم:می  

میدم پیاده برم. ح_گایا... من اینجام... روی زمینم و محض اطالعت دفعه دیگه ترجی  

تونی راه بری؟_حالت خوبه؟ می  

م بتونم راه برم._پام بد جور زخمی شده اما فکر کن  

تونم رو سطح ها قبل از اینکه نگهبانا پیدات کنن. من نمیه سمت کوهبباید بری  ،_خوبه... زود باش کؾ جنگل خطرناکه

.ارم. ممنوعه. خودت باید هوای خودتو داشته باشی زود باش راه بیفتذجنگل پا ب  

.کننحمله نمی_بقیه... اگه منظورت سیه باالست که منو پیدا کردن ولی بهم   
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ا هستن زود باش قبل هتر از سیه بالکنن. روی زمین نگهبانایی بدسمون محافظت میآا فقط از ه_نه احمق جون سیه بال

ها....ها و گرگ نمااز اینکه التران  

کشد:شود. خدایا دیگر چه بالیی قرار است به سرم بیاید.صدای گایا فریاد میصدای زوزه بلند می  

کشنتبدو به سمت کوهها و تا موقعی که از مرز جنگل رد نشدی وای نستا... اگه گیرشون بیفتی می_بدو...   

دونم کجام.خه کدوم طرؾ... اینجا خیلی تاریکه... من نمیآ_  

مونم زود باش راه بیفتتونم بیشتر از این اینجا وایسم لب مرز منتظرت می_به حس درونیت اعتماد کن بدو... من نمی  

-دانستم که به کدام سو میگفتم لنگ لنگان به راه  افتادم. نمیلی که به خودم، گایا و تمام موجودات زمین ناسزا میدر حا

 در عینتر از قبل به گوش رسید. خواستم از این ماجرا خالص شوم. کمی بعد صدای ؼرش و زوزه بلندروم، فقط می

دانستم قرار است چنین اگر می و در این فکر بودم کهردم کر حرکت میتلنگ لنگان سریع توانستم تا جایی که میناامیدی 

ماندم.در کنار مدیر همجنس بازش میی برایم بیفتد در همان پرورشگاه اتاتفاق  

-کنم سکندری میخورم و روی زمین میدوم و هراز چند گاهی به شدت با یکی برخورد میبه سختی در میان درختان می 

ام به بخشند. پای زخمیشوند به من نیرویی تازه برای فرار کردن میها که نزدیک و نزدیکتر میافتم ولی صدای زوزه

کند. کمی جلوتر از تراکم درختان کاسته شدت در حال خونریزیست و بوی خون حیوانات پشت سرم را بیشتر تحریک می

رسم که زیر نور مهتاب با جریانی می ای عریض ولی کم عمقرسد. به رودخانهشود و صدای شرشر آب بگوشم میمی

خورد و با سر در آب دوم ولی پایم روی سنگی خزه بسته لیز میآهسته درحال حرکت است. هراسان به میان رودخانه می

رسید به گوش می شوندکه نزدیک و نزدیک تر می ها. از پشت سرم صدای پای گرگ همدآ. تمام بدنم به درد کنمسقوط می

و وقتی که رویم را بر گرداندم چشمم به  در نزدیکیم شنیدمخارج شوم که صدایی  رودخانهتا از  کنممیه تالش امیداننا

 اولین گرگ نما افتاد.

رامی بر روی دو پایش بلند شد. ترسناک، نه آو چشمان سرخش را به من دوخته بود. به  ؼوزکرده بود رو به روی من 

 جلوتررامی آدستان انسانی، سر یک گرگ و هیکلی دو برابر یک انسان بالػ. به  کابوس بود. پاهای گرگی.شکم سینه و

بود و به توانستم چون از وحشت خشکم زدهخواستم هم نمیکنم. اگر میتوانم از دستش فراردانست که دیگر نمیمد، میآ

رسید.کردم ظرؾ چند لحظه به من مین کجا را داشتم که بروم هر چقدر که سعی میآجز   

کردند. گرگ نمایی که به طرؾ پشت سرش چندین گرگ نمای دیگر لب جویبار به صؾ ایستادند و به من دندان قروچه می

نها بود. نا امیدانه فریاد زدم.آمد ظاهرا سر دسته آمن می  

کنم کمکم کن... یکی به من کمک کنه._گایا ... کمکم کن گایا ... خواهش می  

رام رو به روی من خم شد و آمد حاال در سه قدمی من بود همان طور که بر روی دو پا بود آلو گرگ نما دو قدم دیگر ج

مد و بی اختیار اشکم روان شد، نفسش بوی مرگ آاش را به صورت من نزدیک کرد و بو کشید. از ترس نفسم بند پوزه

شید.تمامی گرگ نماها از جویبار رد شدند و داد. گرگ نما سرش را بلند کرد و چند قدم به عقب رفت و زوزه ای بلند کمی

خواستند با هم به من حمله کنند. چشمانم را بستم و منتظر مرگی دردناک شدم.به دور من حلقه زدند، می  
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خواستم چشمانم را باز کنم اما هنوز منتظر بودم تا اولین گرگ نما به من حمله کند چند لحظه گذشت اما اتفاقی نیفتاد. می

رامی چشمانم را باز آند پس به نسعی نکرد من را تکه تکه ک کدامها به دقیقه تبدیل شد اما باز هم هیچ م. لحظهترسیدمی

 کردم.

کنم از جایم رامی سعی میآترسیدند. به حیرت انگیز بود. گرگ نما ها از من فاصله گرفته بودند. انگار... انگار از من می

خواهم از دهند، اینجا چه خبر است؟ میایستم،هیچ واکنشی نشان نمیدارند، مییبلند شوم، هیچ کدام چشم از من بر نم

نگرم. ام میشوم پایم درد ندارد. به پایین و به شلوار پاره جویبار خارج شوم که متوجه می  

تش آخواهم می شوم وسوزند هول میبی میآتشی آسوزدند. پاهایم در هیچ جای زخمی نیست اما پاهای من... پاهای من می

تش را خاموش کنم آخواهم با دستانم می !ب اتش گرفتهآپاهایم را را خاموش کنم اما من هنوز در جویبارم و پاهای من در 

کنم . دستانم را تکان می دهم سعی میکنندای آبی شروع به سوختن میبا شعلهنها نیز اتش آاما به محض تماس دستانم با 

کند.مدن میآتش از پا و دستانم شروع به باال آ نها را در خاک کنم اماآ  

اند تا ذره ذره بسوزانند. به محض فکر کردن به این نها مرا طلسم کردهآکنم این حتما کار گرگ نما هاست، با خود فکر می

تش داغ نیست بلکه گرم است، نه گرمای سوزاننده بلکه گرمایی لذت بخش.آیابم، این موضوع حقیقتی را در می  

سوزند. زخم بی به زیبایی بر روی دستم میآهای شوم شعلهنها خیره میآورم و به آرامی دستانم را از خاک در میآبه  

گردانند. این جادوست اما نه جادوی نابودی، این کنند. دردم را از بین برده و نیرو را به بدنم بر میهایم را درمان می

 جادوی درمان است.

دانند که این نها میآکنند. می کنم و گرگ نما ها را می بینم که با شک و تردید به من نگاه می به رو به رویم نگاه

نها را در آنها نگهبانان اینجا نیستند؟ حتما اربابانشان آترسند؟ مگر کنند اما چرا از من میجادوست. وجودش را حس می

 برابر جادو مقاوم کرده اند. شاید هم نه.

ورم که گایا گفته بود که جادو در اینجا ممنوع است پس در آم که این حتما کار گایاست اما بعد به یاد میکنبا خود فکر می

بی چیست؟ به یاد لحظه ای که گایا مرا لمس کرد آتش آتوان جادو کرد این توان جادو کرد. اما اگر در اینجا نمیاینجا نمی

بی رنگ است پس...یعنی آتش هم آبی رنگ...این آتش آسوخت،  بی رنگآتشی آتش گرفت و در آافتم، دست او هم می

 احتماال... این جادوی خود منست! گایا به من گفت من موجودی خاص هستم. چقدر خاص؟

اند این فقط یک ترسند و نفهمیدهها میفعال وقت فکر کردن به این موضوع را ندارم. باید تا موقعی که هنوز گرگ نما

دهم تا مرا ام اجازه میافتم و به نیروی درونیرامی به راه میآجادوی درمان است از این جنگل نفرین شده خارج شوم. به 

-ها میکنم و به سمت گرگینهن اعتماد میآخواهد ببرد. گایا گفت به نیروی درونت اعتماد کن. من هم به به هر جایی می

شوم.ل تاریک می. دوباره وارد جنگروم  

دهند تا رد شوم اما دست از تعقیب روند و اجازه میروم از سر راهم کنار میها همان طور که به سمتشان میگله گرگینه 

. مرا را شوندتعدادی از آنها لحظاتی در میان درختان ناپدید و دوباره پدیدار می افتندکشند و پشت سرم به راه میمن نمی

کنم تا سریعتر قدم ورد برای همین سعی میآدانم که این جادو چقدر دوام میکنند. نمیاست تعقیب میاز پشت و چپ و ر

روم درخششی را نها را تحریک کند. تقریبا یک ساعتی که راه میآام دوم چون ممکن است حرکت ناگهانیبردارم اما نمی

کنم.تقریبا بیست متر تا لبه جنگل فاصله دارم م را سریعتر میام. قدمهایبینم، یک نور سرخ. حتما به کناره جنگل رسیدهمی

کند.که زمین شروع به لرزیدن می  
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لرزد و در لبه مرز موجودی از درون خاک کنند. زمین با ؼرشی بلند میشوند و سپس فرار مینماها میخ کوب میگرگ

بزرگی یک کاروان  و بهنه یک عقرب معمولی بلکه یک عقرب سیاه که دو دم دارد  اماید. یک عقرب است،آبیرون می

ظاهر گوشه دار و بد شکلش طوری است که انگار تماما" از سنگ ساخته شده است.  .است  

. طلبیدمی، انگار مرا به مبارزه  کردبه سمت من حرکت  کردهای بزرگش را باز و بسته میدرحالیکه چنگک عقرب

شنوم:ترساند، اینبار دیگر کارم تمام است. صدایی از پشت سر عقرب میبی من او را نمیآتش آظاهرا   

  .های کریس... زود باش بیا اینجا یکم دیگه موندهآ_کریس... 

نست که بتوانم بکشمش و بالفرض اگر هم آتر از صدای گایاست. مطمعنم که اوست. چه کار باید بکنم این عقرب بزرگ

کنم. بزرگ است خیلی توانم شکستش دهم، قلقلک؟ فکر کن... فکرکن... فکر کن... به عقرب نگاه میچگونه میبخواهم 

خواهم را کنم . وقتی جایی که میبزرگ است. بزرگ ... بزرگ... بله همین است. تنها راه همین است. به اطرافم نگاه می

زنم:کنم  فریاد میپیدا می  

تونی بیا منو بگیر.!!! چی خوردی انقدی شدی؟ یه کامیون تاپاله؟ اگه می  های شیپیش گنده بی مؽزآ_  

کشانم. عقرب که گویی از این که شکارش را تعقیب کند دوم و عقرب را به میان درختان میبه سرعت به سمت چپ می

برم. عقرب به درون جنگل می کشانم. وروم و او را به دنبال خودم میکند. به میان درختان میخوشحال شده مرا دنبال می

ن آهایش را برای شکار من خم و خم تر می کند. سعی دارم قبل از او به شود نیشتر میهمان طور که به من نزدیک

 مکان برسم.

ید و راهی به چپ و آ. عقرب حاال به سختی جلو میو متراکمندرسم. درختان اینجا قطور می محل مورد نظرمباالخره به 

کنم تا به وسط دو درخت قطور و نزدیک به هم برسد بعد باتمام توان به سمت چنگک دست راستی رد. صبر میراست ندا

کند و من ه کمی کند عمل میسکند اما به خاطر بزرگی جگینش را به سمت من پرت میآدوم. عقرب هر دو نیش زهرمی

زنم. چنگکش از روی ا بگیرد به روی زمین شیرجه میخواهد مردهم، بعد وقتی با چنگکش میاز هر دو نیش جا خالی می

شوم.شوم و قبل از اینکه دوباره سعی کند مرا نیش بزند از کنارش رد میسرم رد می شود. بال فاصله بلند می  

ام و به سمت زاد کند من از او دور شدهآکند دور بزند اما بین دو درخت گیر کرده و تا بخواهد خودش را عقرب سعی می

زند، نفس نفس اش جلوتر ایستاده و به من ابخند میبینم که در شکل انسانیرسم گایا را میدوم. به لبه مرز که میرز میم

گویم:روم و با ناراحتی میزنان به کنارش می  

-نمی دونستم قراره همچین بالیی سرم بیاد اصال باهات_چرا بهم نگفتی قراره با چه جونورایی روبه رو بشیم؟ اگه می

.یومدم  

کند وارد پراند. عقرب که تازه به مرز رسیده سعی میخواهد جواب بدهد که صدای جیؽی حیوانی مرا از جا میگایا می

برم و با ترس و گیرد. من از ترس به پشت گایا پناه میمرز شده و مرا تکه تکه کند اما دیواری نا مرئی جلویش را می

پرسم:لرز می  

از مرز رد بشه؟تونه _مطمئنی نمی  

گوید:زند و میگایا لبخند می  
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ره خیالت راحت از اینجا به بعد از نگهبان خبری نیست. ولی خوب از دست این التران کوچولو در رفتیا، ببینم راماکس آ_

 ها و تینوک ها رو هم دیدی؟

پرسم:متعجبانه می  

چقدر بزرگ میشن؟_ کوچولو تو به این عقرب به این گندگی میگی کوچولو. مگه اینا   

 _خوب نه خیلی زیاد یه چیزی حدود دو برابر اینی که دیدی اما مهم نیست...

گویم:پرم و میمیان حرفش می  

-_مهم نیست! نزدیک بود توسط یه گله گرگ نما خورده بشم و بعدم این عقربتون منو ریز ریزکنه. اونوقت مهم نیست! می

 دونی چیه منو بر گردون خونه خودم.

گوید:کند و میاخم می گایا  

تونه تو رو بر زنی. اگرم بخوای بر گردی االن دیگه خیلی دیر شده تنها یه تایتان می_یادت باشه که داری با کی حرؾ می

 گردونه که منم قصد ندارم برت گردونم.

توانستم جادویی کنم تا از اینجا خارج کنم ای کاش میکنم خودم را کنترل کنم. با ناراحتی فکر میکشم و سعی میهی میآ

کردم نا پدید شده. گایا با صدایش من ن عقرب فرار میآبی...نا پدید شده! احتماال وقتی داشتم از دست آتش آشوم....جادو... 

ورد:آرا به خودم می  

 _خوب کریس راه بیفت بریم

شوم که نفسم را بند می کنم متوجه چیزی مینگاه می کنم. بلند و سرخ رنگ. وقتی به زمین روبه رویمبه کوه ها نگاه می

:پرسمنها از الماسند! از گایا میآورد.  کوهها سرخند چون....همگی آ  

._اییییینها ... اینا واقعین... یعنی از الماسن  

.قع نه... از یاقوتنا_در و  
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 فصل پنجم:

شومبه المپیک نیمه خدایان دعوت می  
 

گشتم با کردم و به نیویورک باز میاگر حتی یک تکه به اندازی یک مشت از این کوهستان را جدا میفکرش را بکنید، 

خواستم از اینجا خارج شوم؟ شدم. اما چطور میترین افراد نیویورک یا حتی جهان میفروشش یکی از ثروتمند  

اورم این است که به همراه یک آاینجا به یاد میام. تنها چیزی که از ورودم به دانستم چطور به اینجا وارد شدهحتی نمی

وردم.خوب ظاهرا که تا زمانی که آاژدها با سر به طرؾ زمین سقوط کردم و به جای اینکه تکه تکه بشوم از اینجا سر در 

 تایتانها نخواهند من اینجا ماندگارم.

رفتم. او یک پیراهن و شلوار کامال سبز میگایا به طرؾ کوهی که از همه بلند تر بود به راه افتاد و من هم همراهش 

رنگ بر تن داشت و وقتی من از او پرسیدم چطور بدون جادو لباس تهیه کرده تنها به گفتن اینکه خواهی دید قناعت کرد. 

له اطراؾ کوه کامال صاؾ و صیؽلی بود و به جز راه پله یاقوتی که مانند ماری به دور کوه پیچیده بود و تا نزدیکی های ق

شد. ن دیده نمیآ رویمدگی قابل اتکای دیگری آو نوک کوه ادامه داشت هیچ بر  

هایش با یاقوت و نقش و نگارهای عجیب تزیین های ؼول پیکر طالیی رنگی قرار داشت که ستوندر طول راه دروازه

سوختند. هر تشی سرخ رنگ میآن حک شده بود و در آای بر های پیچیدههایی بود که نمادشده بودند و بر فرازشان لوحهه

زد. بار از یکی از این دروازه ها رد می شدیم گایا رو به من می کرد و لبخند می  

راه طوالنی بود و من حسابی خسته شده بودم  موقعی که به دروازه سوم رسیدیم روی زمین کنار دروازه نشستم و خسته و 

گفتم:عرق ریزان رو به گایا کردم و   

 _میشه یکم اینجا استراحت کنیم؟

.شه وایسیم_نه باید به راهمون ادامه بدیم. نمی  

شی تا راحت خوای تا اون باال بریم چرا تبدیل به اژدها نمی_اما من حسابی خسته شدم و دیگه نمیتونم راه برم اگه می

 برسیم به اون باال؟

زود باش راه بیفت. چیزی نمونده ... تونم تبدیل به اژدها بشم. تو هم ؼرؼر نکن و_نمی  

 با تمام وجود التماس کردم:

میرم.کنم. من دارم از خستگی می_خواهش می  
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گوید:کشد و میهی میآگایا   

کنیم. ها با این محدودیت هاتون. خیله خوب چند دقیقه اینجا توقؾ می_شما انسان  

ن شروع به درخشیدن کردند. اما من آدروازه نقش و نگارهای روی تن خسته ام را به دروازه تکیه دادم. با تکیه دادن به 

ن بودم که به این چیزها توجه کنم. چشمانم را بستم  تا اگر بتوانم در طی این چند دقیقه استراحت چرتی بزنم.آخسته تر از   

......................................... 

 مپوست بدن، از گوزن و موجودی شبیه میمون است که بر خالؾ میمونباور نکردنیست، من شکل دارم! بدن من ترکیبی 

 پوستم .رنگ آنها نیستماما به  مچروکیده و پشمالو نیست.صورتم عجیب است. با اینکه به میمون و گوریل شباهت دار

بر سر دارم، نها کوچک و گرد نیست بلکه کشیده است، شاخهای گوزن را آکشیده و رنگ پریده است، دماؼم هم بر خالؾ 

اند و هر چه باالتر رفته انبوه تر هفت شاخ نازک که با در هم پیچیدگی بر باالی سرم همچون بوته علفی در هم گره خورده

اند.شده  

الؼر است. از کمر به پایین یک گوزنم و به جای پا سم مو و هایم کم هایم کم مو اما عضالنیست. شکمم هم مثل دستدست

اید که بتواند بر روی دو پا ام. نباید بتوانم. یعنی کدام گوزن را دیدهکه که من بر روی دو پا ایستادهدارم. عجیب تراین

دانم اسمش چیست است.ن موجود شبیه میمون که نمیآبایستد. احتماال این به خاطر   

ؾ بزنم. به محض خطور این توانستم با او حریا تیمی انیس دیگر مرا قبول خواهد کرد؟ ای کاش میآکنم با خود فکر می

شوند. این صدای تیمی انیس است که با خود نجوا شنوم. صداها کم کم واضح میفکر به ذهنم در سرم صدای وز وزی می

کند:می  

مدیم؟آ_چه اتفاقی افتاده چرا ما به این شکل در   

کنم:رامی با خود نجوا میآبا تردید به   

شنوی؟یا صدای مرا میآ_تیمی انیس   

 _اورانوس... اورانوس این تو هستی؟

 _بله من هستم به من بگو چه اتفاقی افتاده؟

ای نورانی ما را در بر گرفت. ما هر چه کردیم نتوانستیم جلوی این _باور نکردنیست. مدتی قبل اتفاق عجیبی افتاد. پیله

روی  اتفاقی یا برای تو نیز چنینآاتفاق را بگیریم. وقتی که پیله کم رنگ شد و شکست ما همگی دارای جسم شده بودیم. 

 داده ؟

اند،کمی صبر این کار را کردهنان حتما به دلیلی آدانم چه کسی این کار را کرده است، سرنوشت سازان. ری و من میآ_

 کن باید فکر کنم.

کند، انگار نه روم. همه چیز به خوبی کار میبرم . چند قدم راه میهایم را باال و پایین میکنم دستاعضایم را امتحان می

کنم ه فکر میاند اما چرا؟ کمی کوردهآینده سازان مرا به این شکل در آانگار که من موجودی ترکیبی هستم. خوب ظاهرا 

رسم.ای محتمل میبه نتیجه  
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کند و کنم تا لبه اش تیز شود. بال فاصله سنگ شروع به لرزیدن میدارم و اراده مییک سنگ گرد از روی زمین بر می

فشارم. زخم نرا بر پوست دستم میآرامی و با تردید آشود. به اش تیز میمقداری خرده سنگ از لبه اش جدا شده و لبه

کند، این خون من است.شود و ماده طالیی رنگی از درون زخم به بیرون تراوش میی ایجاد میکوچک  

کنم:ایم تا بتوانیم قربانی کنیم و قربانی شویم. دو باره در ذهنم نجوا میمدهآما به این شکل در   

ده. تو باید به اینجا بیایی.آ_تیمی انیس به من گوش فر  

اند؟وردهآ_چه شد؟ فهمیدی چرا ما را به این شکل در   

ایم. اما تو باید به اینجا بیایی. کرونوس را به مراقبت از دیگران بگمار مدهآری و به تو خواهم گفت چرا بدین شکل در آ_

 و خود به تنهایی به این جا راهی شو عجله کن وقت تنگ است.

یت تنها بگذارم...توانم فرزندانمان را در این وضع_من نمی  

نها کشته خواهند شد.آنهاست. اگر عجله نکنیم به زودی همه آ_این به خاطر   

گوید:تیمی انیس وحشت زده می  

گویی منظورت چیست؟_چه می  

نهاست و خودت آاند را انجام بدهیم این خواست نها برای ما مقدر کردهآ_زود باش به ؼار سرنوشت سازان بیا تا کاری که 

ی اگر انجام نشود چه عواقبی دارد.دانمی  

نجا بیایم؟آ_بسیار خوب اما چگونه به   

 _از جادویت استفاده کن، اگر درست حدس زده باشم جادوهایتان هنوز از بین نرفته، پرواز کن.

.کنم_باشد سعیم را می  

فریده شوند و آفریند تا فرزندانشان آن هستم. او فرزندان مرا میآکنم و به کاری که مجبور به انجام به تیمی انیس فکر می

دارد. روز به روز تعداد بیشتری می ها را دوست میفریدهآفرینش هم اوست که همه آهم اوست که باید قربانی شود. روح 

سازد. حال من مجبورم به خاطر زمین و  فرزندانم همسرم را قربانی فریند. قربانی خود مرا به مسلخ خویش رهنمون میآ

کشم.هی میآاین تقدیر است و از تقدیر گریزی نیست.کنم.   

............................. 

زند:دهد و صدا میگایا من را تکان می  

.های کریس بیدار شو...  بیدار شو باید راه بیفتیم خیلی راه نمونده باید زودتر به تاالر برسیمآ_کریس...   

داد گفتم:ری من را تکان می_چشمانم را باز کردم و به گایا که با بی صب  

 _خیله خوب... خیله خوب بیدارم، انقدر تکونم نده.
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ای کشیدم و کمی به خودم کش و قوس دادم. سر حال و پر انرژی بودم. مثل اینکه گایا اجازه داده بود حسابی خمیازه 

 بخوابم . بر خواستم و به گایا گفتم:

 _ممنونم.

 _بابت چی؟

بخوابم. به یه خواب حسابی احتیاج داشتم._اینکه گزاشتی راحت   

 گایا با ناراحتی گفت:

.کنی! کاری نکن از همینجا پرتت کنم توی جنگل_مسخره می  

 با گیجی گفتم :

._مسخره! اما من جدا حسابی خوابیدم. االنم خیلی سر حالم  

زنی چطور ممکنه که....چرت می_حسابی خوابیدی؟!! تو همین االن چرتت برد و االن یه شیش هفت دقیقه ای هست که   

رنگ گایا نا گهان پرید و به دروازه نگاه کرد. دروازه درست همان شکلی بود که قبال داشت بی هیچ تفاوتی. چرا گایا 

 انقدر تعجب کرده بود. گایا زیر لب زمزمه کنان گفت:

کردم لور...تونه...نباید اون باشه... فکر می_نه... نمی  

اه کرد و در حالی که عصبی به نظر می رسید گفت:به سرعت به من نگ  

._زود باش باید زودتر به تاالر بزرگ المپ بریم  

کند. قبل از اینکه زیاد ام که گایا با من این رفتار را میو بعد بدون تامل به راه افتاد. متعجب بودم که مگر من چه کار کرده

پشت سرش به راه افتادم.از من دور شود دوان دوان خود را به او رساندم و   

گرفتم دو دروازه دیگر را رفتیم بیشتر انرژی میشدم. انگار این بار هر چه بیشتر راه میعجیب بود که اصال خسته نمی

کرد. هوا شدیم گایا نه با لبخند که با نگرانی به من نگاه میاشتیم. این بار هر بار که از دروازه ها رد میذپشت سر گ

بود و انگار قرار نبود که صبح از راه برسد. برای اینکه سر حرؾ را باز کنم از گایا پرسیدم:همچنان تاریک   

 _گایا اینجا همیشه شبه؟

رسید گفت:گایا در حالی که لحنش هنوز عصبی به نظر می  

ره. چون اینجا نزدیک دنیای مردگانه همیشه شبه حرؾ نزن راهتو ادامه بده.آ_  

وح و ارواح خبیسه. من هیچ وقت اعتقاد چندانی به خدا و اینجور چیزها نداشتم اما همیشه از خشکم زد. دنیای مردگان. ر

ترسیدم. گایا برگشت و رو به من کرد و گفت:مرده ها می  

._چرا وایسادی؟ فقط پنجاه تا پله دیگه مونده  
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کردی نه؟_در مورد دنیای مردگان شوخی می  

ان و زمین بردیم. برای همینم تا االن کسی ما رو ندیده._نه. ما المپ رو به مرز بین دنیای مردگ  

گردانم و به سمت پایین پله ها به راه می چیزی نمانده بود تا از ترس خودم را خیس کنم. با ترس و لرز رویم را بر می

گوید:گیرد و با عصبانیت میدود و بازوی من را میافتم. گایا به سرعت به طرفم می  

گردی؟ته؟ چرا داری بر می_هیچ معلوم هست چ  

گویم:کنم تا بازویم را از دستش بیرون بکشم میدر حالی که سعی می  

ها کاری ندارم.دم اما من با مرده_من با مرده ها کاری ندارم. هر جا بگی و هرچی بگی انجام می  

و بعد لبخندی زد و گفت: شدگایا اول به من خیره   

ترسه.زار میآ_مرد گنده رو باش. از دوتا جنازه بی   

ترسی؟ترسه خود تو از هیچی نمیره خوب که چی؟ هر کسی از یه چیزی میآ_  

گوید:شود و میشود اما به سرعت دوباره سخت می_صورتش برای لحظه ای سرخ می  

بترسم._نه. من یه تایتانم. من گایام مادر زمین و هیچ چیزی نیست که بخوام ازش   

گویم:شوم  و میوردن بازویم از میان دست قدرتمندش خسته میآباالخره از تالش برای در   

ها که توش هزاران... وردی به دنیای مردهآها رو تحمل کنم. اونوقت تو منو تونم وجود مردهترسم. من نمی_خوب من می

.گردمگردن. من بر میها مرده ول مینه ملیون  

گوید:کند و میها میگایا دستم را ر  

تونی از جنگل زنده تونی به زمین بر گردی. تو حتی نمیخوای بری ؟ تو نمیتونی بر گردی اما کجا می_خیله خوب می

 خارج بشی.

گوید امکان ندارد که اینبار بتوانم زنده از جنگل خارج شوم. تازه به جز این کنم. راست میلحظه ای به حرفهایش فکر می

گوید:کنم که با لبخند میدارم بروم من حتی نمی دانم کجا هستم. درمانده به او نگاه میکجا را   

گیره.تونه به المپ نزدیک بشه. مرز جلوشونو می_نترس هیچ روح و مرده ای نمی  

 _مطمئنی؟

.ره چون خودمم تو ساختنش شرکت داشتم. حاال زود باش بریم، چیزی تا ورودی تاالر نموندهآ_  

نامطمئن می گویم: با لحنی  

 _اممم..... خیله خوب ظاهرا چاره ای ندارم باشه بریم.
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ها زمین مسطح و همواری است که در کنار کوه واقع شده رویم در انتهای پلهپشت سرش به راه می افتم از پله ها باال می

رسد در دو به شش متر می است. در کوه ؼاری بزرگ وجود دارد که دو مجسمه بزرگ سنگی که طول هر کدام به راحتی

اند.ن ایستادهآطرؾ   

های زیبایی هستند. به تن هر یک ردایی سفید رنگ کرده بودند که از ظاهرشان مانند انسان است در واقع باید بگویم انسا

 تش سرخ عظیمی که بر باالیآیک سمت شانه شروع شده و تا باالی زانوان ادامه داشت. رنگ کرم بدنشان در زیر نور 

نان پتک بزرگی بود. با خود آاشت. در دستان هر یک از ذگنها را به نمایش میآدرخشید و بدن عظالنی سوخت میکوه می

کردند با وجود ممنوعیت جادو کردن برای گایا حتما کارمان تمام نان زنده بودند و به ما حمله میآکنم که اگر فکر می

وردنمان احتیاج به کاردک باشد.آچسبانند که برای در است. با یک ضربه چنان ما را به زمین می  

رامی آپرم. هر دو مجسمه به شود از جا میهمراه گایا به سمت ؼار می رویم که به خاطر صدایی که از مجسمه ها بلند می

گوید:نگرند. مجسمه سمت چپی با صدای بم و کلفتی میگردانند به گایا میسرشان را بر می  

مدی ای داریاسس.آمدی. و تو ... باالخره آای زندگی بخش، به اینجا خوش _گا ای یا ...   

 مجسمه سمت راستی رو به من می کند و می گوید:

مدی.آن فرا رسیده تا ما به کار گرفته شویم، به خانه خوش آمدی. پس زمان آ_ داریاسس... باالخره   

گوید:کند و میشود، بعد رو به دو مجسمه میره میام خیگایا با بد بینی به من که از سخنان مجسمه تعجب کرده  

شناسید؟_ ای نگهبانان جاوید... شما این شخص را می  

 مجسمه سمت راستی رو به گایا می کند و می گوید:

پ _بله ... ما را برای او فرستاده اند تا زمانی که اماده شد و فهمید که واقعا کیست در خدمت او باشیم و تا ان زمان از الم

 محافظت کنیم.

 _چه کسانی؟

دهد:مجسمه سمت چپی جواب می  

فریدند و به ما ماموریت دادند.آ_سه سر نوشت ساز ما را   

گویند:کنند و هم زمان میسپس هر دو رو به من می  

ییمآ_درود بر تو دوریاسس، روزی که فهمیدی کیستی به ما اعالم کن تا از بند المپ رها شویم و تحت فرمان تو در   

 بعد هر دو سرشان را بر گرداندند و به روبه رو خیره شدند. گایا دوباره به من نگاه کرد و گفت:

 _بیا بریم داخل همه منتظر تو هستند.

توانم قسم بخورم قبل از اینکه از دهانه ؼار عبور کنیم صدای نجوای دو با هم به طرؾ داخل ؼار به راه افتادیم. اما می

شنیدم.مجسمه را با همدیگر   
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را از یاقوت سرخ تصور کنید تا نآبرابر کنید و جنس  18اید، حاال این خانه را تا حاال خانه اسکیموها را در تلوزیون دیده

متر داشت،  4به شکلی از تاالر بزرگ المپ برسید. دهانه ؼار که حکم درب ورودی تاالر را داشت ارتفاعی برابر 

های ؼول پیکر، جواهرات و انواع و اقسام اشکال نا ها، مجسمهطول ؼار با نقاشیای. تقریبا تمام بزرگ و نیم دایره

بود.شناخته پر شده  

کنم حتی ملکه انگلستان هم بتواند این چنین کردم، فکر نمیدر طول راه من با دهانی باز از تعجب به اطرافم نگاه می

تر شود اما بالعکس هر چه رویم فضا تاریکخل ؼار میزندگی برای خود درست کند. انتظار داشتم هر چه بیشتر به دا

کردند.شد. انگار دیوارهای یاقوتی ؼار از خود نور متصائد میرفتیم فضا روشنتر میجلوتر می  

بعد از ورودی به تاالر رسیدیم. تاالر بزرگ بر خالؾ ورودی خیلی ساده بود و بدون هیچ تزئینی. دیوارها ی یاقوتی کوه 

با ده متر ارتفاع را در خود جا داده بود و درون این تاالر هفت تخت مرمرین  ربه شکل یک گنبد ؼول پیکفضایی خالی 

سوخت. یک تخت که از بقیه بزرگتر ن میآتشی سرخ در آها جام بسیار بزرگی بود که عظیم قرار داشت. و در میان تخت

ها به جز تخت ار داشتند. بر روی تمامی این تختتر به صورت هالل قرن سه تخت کوچکآبود در وسط و در هر سمت 

خرین تخت در سمت راست مردانی نشسته بودند. مردانی با ردایی مثل ردا های رومیان در فیلمهای مزخرؾ آبزرگ و 

 قدیمی.

نها معذب بودم که گایا به من گفت:آنها به من و گایا خیره شده بودند. من زیر نگاه خیره آهمه   

کشنت.ور کن و باهاشون رسمی حرؾ بزن. گند نزن وگر نه می_خودتو جمع و ج  

من همانجا دم ورودی تاالر ایستادم اما گایا همینطور به راه رفتن ادامه داد و در حینی که به سمت تختی که در سمت 

از  رفت اندامش به سرعت شروع به بزرگ شدن کرد و ظرؾ چند لحظه لباسهایش راراست قرار داشت و خالی بود می

 هم درید. او انقدر رشد کرد که به بزرگی دیگر اشخاص نشسته بر روی تختها شد.

هزاران پرنده در حالی که ردایی عظیمی را حمل می کردند وارد ؼار شدند و ردا را بر تن گایا که بی حرکت ایستاده بود 

ای عجیب خطاب به خت نشست و با لحجهکردند و به همان سرعتی که وارد شده بودند از ؼار خارج شدند. گایا بر روی ت

 بقیه گفت:

 _برادران... باالخره کسی که سرنوشت سازان ماموریت پیدا کردنش  را به من دادند یافتم.

 مردی که در کنار صندلی بزرگ از سمت راست نشسته بود و پوست خاکستری که انگار از جنس سنگ بود داشت گفت:

کنی. بار قبل به خاطر اشتباه تو ما تقریبا جان خود را از دست دادیم. هر چند اه نمی_گا ای یا، اینبار مطمئنی که اشتب

 خدایان از بین رفتند و قدرت به ما باز گشت، اما ما نیز در شرؾ نابودی قرار داشتیم.

 _من مطعنم. این خود اوست.

تهدید کننده گفت:مردی که در صندلی کناری گایا نشسته بود و پوستی به سرخی خون داشت با لحنی   

 _تو میدانی که اگر اشتباه کرده باشی چه عواقبی برای ما در پی خواهد داشت.

دانم._می  
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سوخت گفت:تش میآمردی که در کنار صندلی بزرگ در سمت چپ قرار داشت و بدنش در   

._خوب بهتر است شروع کنیم  

شت گفت:مردی که در صندلی دوم سمت چپ بود و پوستی چرمین و سیاه رنگ دا  

 _نه! باید اول مطمئن شویم که این خود اوست.

 گایا پرسید

 _چگونه؟

ین بود امردی که در صندلی سوم سمت چپ بود و بدن به بی رنگی اب داشت و تنها دلیل اینکه بتوانم بگویم او مرد است 

 که گایا خواهر نداشت گفت:

های نیمه خدایان عبور کند.زمونآ_او باید از   

 گایا گفت :

شود؟دانید اگر وقت را تلؾ کنیم چه می_اما این خود اوست. نمی  

 مرد سنگی گفت:

 _اما او به هر حال باید این مراحل را بگذراند تا لیاقت خود را ثابت کند.

 گایا گفت:

کنی؟یا دروازه ؼار را باز میآمد آ بیرون _و اگر او از مبارزات پیروز  

 مرد سنگی گفت:

دهیم تا وارد ؼار شود.کنیم و اجازه میگانه پیروز شود دروازه ؼار را باز می _بله اگر در مراحل هفت  

 گایا رو به من کرد و با همان لحنی عادی گفت:

 _کریس متاسفم که باید بهت بگم مشکلی داریم

 با تعجب گفتم:

 _این مراحل هفت گانه نیمه خدایان چیه؟ من چرا باید از اینا رد بشم؟

ان را به من دوختند مرد سرخ رنگ پرسید:همه تایتانها نگاهش  

توانی زبان ما را بفهمی؟_می  

 _بله ... قربان.
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 مرد سرخ رنگ رو به بقیه کرد و گفت :

 _این ؼیر ممکن است چگونه یک فانی ممکن است زبان تایتانها را درک کند؟

 گایا گفت:

او را زودتر به ؼار سرنوشت ساز....کردم. بهتر نیست _من که گفتم او همان کسی است که باید پیدایش می  

 مرد سنگی حرؾ گایا را قطع کرد و با صدایی بلند گفت:

بریم.مد او را به ؼار میآگذرد، اگر پیروز از این مراحل بیرون _کافیست!! فانی از مراحل هفت گانه می  

 سپس رو به من کرد و گفت:

 _انسان فانی... نام تو چیست؟

مریکاییه.آربان. مادرم اهل اسپانیاست و پدرمم _اسم من کریستین جیمزه ق  

 مرد سنگی لبخند زد و بعد از سر عظیمش را به طرؾ من خم کرد و گفت:

 _نه... اسم باستانی تو چیست؟

._راستش من همین یه اسمو بیشتر ندارم قربان  

 گایا به مرد سنگی گفت:

داریاسس است. یعنی رام کننده هیوالها.دانستند، نام او _نگهبانان جاوید نام باستانی او را می  

رامی چند بار کلمه داریاسس را زیر لب زمزمه کرد و بعد گفت:آمرد سنگی سرش را عقب کشید و به   

_خوب داریاسس حاال تو باید با هفت موجود مبارزه کنی. اگر پیروز شوی جایزه تو زندگی جاوید است و تو اجازه 

ساز وارد شوی. خواهی داشت تا به ؼار سه سرنوشت  

 پرسیدم:

 _اگه شکست بخورم چی قربان؟

میری!!!_می  

ب دهانم را آخواستم باور کنم اینبار دیگر قرار نیست کشته شوم. دهد. فقط میدانستم این جواب را به من میدانستم، میمی

 به سختی قورت دادم و گفتم:

 _اگه نخوام مبارزه کنم چی؟

نداشت گفت: مرد سنگی که دیگر لبخندی بر لب  

.کشیم. هیچ موجود فانی حق ندارد المپ را ببیند. مجازات اینکار مرگ استن وقت ما تو را میآ_  
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میرم. اگر قبول کنم باز دادم با خود گفتم اگر مبارزه را قبول نکنم حتما میدر حالیکه به خودم و زمین و زمان فحش می

د را بیازمایم. با صدایی که تا حد امکان سعی می کردم بدون لرزش کمی احتمال برد وجود دارد. تصمیم گرفتم شانس خو

 باشد گفتم:

 _باشه من می جنگم.

مرد سنگی بشکنی زد و بال فاصله تعداد زیادی التران)عقرب سنگی( در اطرافش حاضر شدند. هر کدام ازالترانها به 

ه  اگر قرار است با اینها در بیفتم بهتر بود همان کردم کاندازه یک ماشین جی دی سی بزرگ بودند.داشتم با خودم فکر می

کردم که مرد سنگی به الترانها گفت :مرگ مستقیم را انتخاب می  

 _برای او لباس مبارزه فراهم کنید.

های کردم سر جایم بمانم لباسها در چند لحظه به طرؾ من سرازیر شدند  و در حالی که من به سختی سعی میعقرب

هایی که شبیه لباس سربازان رومی در فیلمهای تلوزیون بود. کاله خود، زره زنجیری، وردند. لباسآمن عجیبی را برای 

ای که طولش به اندازه بازوی خودم بود.شمشیری نقره  

ها کردم. همه چیز هی کشیدم و شروع به پوشیدن لباسآای مکث کردم و بعد ریختند. من لحظهلباسها را جلوی من روی هم

اندازه من طراحی شده بود. مرد سنگی نگاهی به من کرد و گفت:دقیقا   

ای که مبارزه کنی؟مادهآ_خوب حاال   

.رهآ_اممم ...فکر کنم   

ه._خوب  

-دانم چرا اما به شدت از این دریچه میای زیر زمینی ظاهر شد. نمیمرد سنگی بشکن دیگری زد و در جلوی من دریچه

.ممدآترسیدم. با صدای گایا به خودم   

تونی بجنگی.ترسی و اونجا نمی_کریس منتظر چی هستی؟ زود باش برو، هر چی بیشتر منتظر بمونی بیشتر می  

شه بهم بگین قراره با چیا در بیفتم؟_نمی  

.کنم. به چشمات اعتماد نکن و دنبال نور برو، تو سایه بمونشه فقط یه راهنمایی بهت می_نه نمی  

 _چه راه کار جالبی.

.وارم زنده از در خروجی بیرون بیایموفق باشی. امید_خوب   

خواد همین االن بزارم و از اینجا فرار کنم اما کجا رو دارم که برم؟ این هچلیه که تو منو توش دونی بدجوری دلم می_می

.انداختی  

 _من؟!!!

.وردی اینجاآره خوب تو منو آ_  
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.سرنوشت تو بود باید میومدی اینجا _تقصیر خودت بود که منو بیدار کردی. به جز اون این  

ن یک نردبان است. لبه نردبان آن تاریک است و تنها راه ورودی آشوم، درون کشم و به دریچه نزدیک میه دیگری میآ

توانم از دستش دانم چرا نمیزند. نمیاندازم، در چشمانش نگرانی موج میخرین بار به گایا نگاهی میآگیرم و برای را می

حت باشم که مرا در چنین دردسر بزرگی انداخته. خوب دیگر وقت رفتن است. قبل از اینکه پایین بروم در دلم دعا می نارا

 کنم:

دم اگه این بار از این مهلکه زنده دونم که تا حاال کارای بد زیادی کردم اما قول می_ای مریم مقدس و ای روح القدس، می

شوره دید بزنم. دیگه یک بار از سوراخ دیوار جانیسو که تو حموم خودشو می بیرون بیام به جای هر روز فقط ماهی

کنم کمکم ای که میره رو بزنم، خواهش میکنم مخ هر موجود زندهخورم و دیگه سعی نمییواشکی مشروبای بارو نمی

 کنین.

را پایین می روم تا پایم به زمین شود. بیست پله دیگر کنم و دریچه پشت سرم بسته میکنم به پایین رفتن میشروع می

برسد. همه جا بیش از حد تاریک است. اگر موجودی بخواهد به من حمله کند امکان ندارد بتوانم ببینم از کدام سو به 

ید.آطرؾ من می  

ا اینجا کاش یک مشعل داشتم تگویم ایکشم و با خود میهی میآکشم تا از خودم دفاع کنم. میشمشیرم را از ؼالؾ بیرون

شوم که کند. خوشحال میکند و کم کم از خود نور پخش میرامی شروع به لرزیدن میآکردم. شمشیرم به را روشن می

توانم اطرافم را ببینم و از خود دفاع کنم اما خوشحالی من دوامی ندارد.حاال دیگر می  

نجا نیست. آگردم اما نردبان دیگر نردبان بر میکشم و به سمت صدها اسکلت انسان بر روی زمین افتاده. از ترس جیػ می

شنوم، می صدائین زمان است که آکنم. در شوم و در سکوت از ترس گریه میچسبم و از ترس جمع میبه دیوار می

ید تا انسانی را شکار کند.آن طرؾ مییکند شکارچی به اصدای هیس ممتدی که اعالم می  

 مرا!!!..
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 فصل ششم:

بدش میاد؟ هااز مارکی   
 

ترین مار جهان چیست؟ بزرگ  

دهند. خوب این مارها حسابی بزرگند و اگر به شدت گرسنه باشند یک پسر بچه ده ساله را به راحتی قورت می ؟نا کونداآ

بود که قصد داشت من را بخورد. گذشته از  دقیقاً موجودینا کوندا را به بزرگی یک ماشین در نظر بگیرید. این آحاال مار 

ام.ترسم حس کردم این مار را قبال دیده  

سا نگاه کردم. در زیر نور آخواندم به مار ؼول خرم را میآهمان طور که به دیواره ؼار چسبیده بودم و گریه کنان دعای 

ی بود. دائم زبان دو شاخه سرخ رنگش زد و دو چشم زرد رنگش بی حالت و سنگهای سیاهش برق میای فلسشمشیر نقره

کرد.ورد. انگار ترس مرا مزه میآرا بیرون می  

رام و بی واهمه. چرا باید از من بترسد من کسی بودم که تقریبا از ترس شلوارم را آمار بدون عجله به من نزدیک شد. 

ورد و به صورت من خیره شد.آخیس کرده بودم. مار بزرگ به ده قدمی من که رسید متوقؾ شد. سرش را کمی باال   

ورد و آمار سرش را جلوتر  هایم را ببندم.توانستم چشمانم را از مار بر دارم یا حتی پلکخشک شده بودم و حتی نمی

نقدر آدار مرا بو کشید بعد چند بار با زبان خیس و لزجش من را مزه مزه کرد. سی صدافنزدیک صورت من گرفت و با ن

لزج پوشیده شده است. ایترسیده بودم که که حتی متوجه نشدم صورتم توسط مایع  

های د از من فاصله گرفت و برگشت و رفت. خوش شانسیاینکه به من صدمه بزنمار کمی به من نگاه کرد و سپس بدون

شد و نگران بودم که مبادا در این موقعیت خوش شانسی هایم ته بکشند چون تا همین لحظه اگر شانس من داشت زیاد می

مان دادم تا در همی حای تنگ در نیویورک تیر خورده و مرده بودم، هر چند حاال ترجینیاورده بودم احتماال در کوچه

خوردم تا اینکه به چنین بالیی دچار شوم.کوچه تیر می  

، البته فعال. کسی چه می خوردن مرا نداردرسید این مار قصد ستینم پاک کردم. به نظر میآصورت خیس و لزجم را با 

ای کمین هکرد با من بازی کند و همین حاال در گوشخواست مانند موشی که با گربه بازی میدانست، شاید هم  دلش می

زار بدهد و وقتی خسته شد کارم را تمام کند. چاره ای ندارم باید ادامه بدهم.آکرده بود تا مرا   

ن بودم نگاه کردم. تونل بزرگی که چیزی در حدود پنج متر ارتفاع و در همین آتازه متوجه اطرافم شدم و به ؼاری که در 

به اینجا امده و طعمه مار شده بودند  از کسانی که قبال کلت اری اسمحدود هم عرض داشت. بر روی زمین تعداد بی ش

.پخش بود  
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گشت پس با ترس و داد و برای تمام کردن کار ناتمامش بر میتوانستم اینجا توقؾ کنم، شاید مار نظرش را تؽییر مینمی

نها گیر افتاده بودم. لعنت بر آتنفر تمام به راه افتادم. من یک ترس هیستریک از مرده ها داشتم و حاال بین یک لشکر از 

 این شانس.

ای به حدی بود که تا شدم، خوشبختانه نور شمشیر نقرهها رد میشد با فاصله از میان اسکلترامی و تا جایی که میآبه 

و متری من را روشن کند. بعد از حدود بیست متر اسکلت ها تمام شد و من توانستم نفس راحتی بکشم. حاال باید محدوده د

رامی با احتیاط جلو می رفتم تا مبادا با ایجاد سر و صدا توجه موجودات نفرت انگیز دیگری را به خود جلب کنم.آبه   

-شنوم، قدمب را میآرفتم حس کردم صدای جریان رامی جلو میآاشت. همان طور که به ذکم کم هوای ؼار رو به سردی گ

کردم.هایم را سریعتر کردم و این همان اشتباهی بود که نباید می  

ن آچند متر جلوتر رودخانه کوچکی بود که از سوراخی بر روی دیواره یک طرؾ ؼار شروع می شد و در طرؾ دیگر 

ای که با دیدن مار به من دست داده بود را بر طرؾ کنم. ا تشنگی ناگهانیب دویدم تآدر سوراخی نا پدید می شد. به طرؾ 

مد. آرد و از جایی در کناره دیوار ؼولی سنگی بیرون کن نرسیده بودم که زمین شروع به لرزیدن آهنوز به ما ا  

داشت.  یسنگ یو انگشتان دستش پتک مچاز دو کیهر  یبود دو برابر من و به جا ولؼ کیواقعا  ولؼ کی میگویم نکهیا

بزرگ از  ؾشکا کی همچون سوختد. سرش گرد و دهانشیرنگ م سرخی تشآبا  ییکه گو ؾچشم هم دو شکا یبه جا

.ن ادامه داشتآ گریتا سمت د صورتشی سو کی . 

دادم که رد  صیتشخ. بال فاصله شودمنجمد میهاکه باعث شد خون در رگ دیکش یبه من نگاه کرد و نعره بلند یسنگ ولؼ

فرار کنم. اما دو چشم زرد  ارؼتا به سمت ته  دمیچرخ نیهم یبرا ممکن است رؼیمن  یبرا یسنگ ولؼ نیشدن از ا

 ؾبه کدام طر دیبا محاصره شده بودم ؾشد و راه مرا بست. مار برگشته بود و حاال من از دو طر انینما میرنگ در جلو

که با  یولؼایکه قورتت بدهد  یمار ؟یریبم یطور چه خواهدیتولد دلت م هیبه عنوان هد سیرفتم؟ تولدت مبارک کریم

نها هم بر آ از یکیاز پس  یمد. من حتآیهم از پشت سر به طرفم م ولؼتر شد و  کیبه من نزد مارلهت کند؟ شیپتک ها

بود. من چشمانم را بستم و  دهیبه من رس بایتقر مار. مده بودندآمن  غنها با هم سراآحاال هر دو  نکهیمدم چه برسد به اآینم

.کند تمام عیرزو کردم که مار کارم را سرآ  

گذشت. چشمانم را باز کردم و  مناز کنار یزیرا فرا گرفت. حس کردم چ کم کم سر تا سر وجودم شیقلبم گرم شد و گرما

دوباره نعره زد و مار در جوابش خودش را جمع  ولؼرود. یم ولؼ ؾبه من توجه کند به طر نکهیکه مار بدون ا دمید

خواهد از من دفاع کند اما یچه؟ چرا مار به من حمله نکرد؟ ظاهرا مار م یعنی کرد سیه سیه زنان کرد و چمبره

بدنم را حرکت بدهم؟  یاعضا توانمیچه ؟ چرا نم یعنیمانع من شد.  یزیبر گردم که چ ارؼ یانتها ؾبه طر خواستمچرا؟

:دیچیشنا در سرم پآو نا  ؾیظر ییتوانستم. صداینم کردم بدنم را حرکت بدهم اما یشک شده بود. سعبدنم خ  

کشهیو گرنه راماکس اونو م یکمک کن یبه اون افع دیبرو با وونهیپسره د -  

 : خودم گفتم با

؟یهست یک گهید تو  

-یاون م یکنیکه فکر م هیاز اونتر مهم یلیخ یافع. اون یکمک کن یکه به اون افع نهیهستم فعال مهم ا یمن ک ستیمهم ن

.یخارج بش نجایبهت کمک کنه تا از ا تونه  
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از من بر  یبجنگم تازه چه کمک ولؼ هیبخوام با  نکهیاز جام تکون بخورم چه برسه به ا تونمینم ی. من حتتونمیاما من نم

 .ترسمیم ولؼمن خودم از اون  ادیم

زاد کن و بزار من کنترلتو آ ذهنتو فقط یریارم بمذینترس نم یخواستم کنترلتو به من بدیمن بدنتو خشک کردم چون م_

 .داشته باشم

 چرا؟_

 ...نکهیازود باش قبل از یبحث کن یکه بخوا ستیاالن وقتش ن یول یفهم یزومیهمه چ

ن آفاصله دور کرد و بال پرت راماکس ؾهم حمله کردند مار خودش را به طر ؾحظه مار و راماکس به طرل نیهم در

 :دیکش ادیدر ذهنم فر یبر بدن مار کوفت. صدا را نآزادش پتکش را بلند کرد وآو راماکس با تنها دست  دیچیپ

 .رهیبم دیکشدش اون نبا یالن مآزود باش _

 :دمیکش ادیفر درمانده

 بکنم؟ دیکار با یخه من چآ_

 

 قلبت راهنمات بشه زود باش. بزار ریبگ دهیخودتو رها کن و اراده خودتو ند_

 ینا کونداآ یمارها نیبزرگتر برابر فکر کنم که چند ی. نه به ماررمیبگ دهیرا ناد زیکردم همه چ یرا بستم و سع چشمانم

 یسع شیکه با پتکها کریپ ولؼ یسنگ ولؼن آ. نه به دیجنگیمن م یبرا بود مرا بخورد اما حاال کیاست و نزد یمعمول

فکر  یزیچ چیبه ه صداهاسر و نیتوانستم با وجود ایشد. چطور میاما نم دیایکند و بعد هم به سراغ من ب له داشت مار را

نقطه از بدن  کیبود و  کردهکار خود را ولؼ یهاشده. ظاهرا پتک زدن یکه مار زخم دمیرا باز کردم و د چشمانم نکنم

به خودش داد و با فشار خود را از بند مار رها کرد.  یو تاب چیپ ولؼله کرده بود.  ین قسمت را حسابآو  دهیرا کوب یافع

. کند وارد ربه تمام کننده را بر سر مارضاشت و پتک چپش را باال برد تا ذگردن مار گ یبر رو را بعد پتک راستش

تش در آدست بدهم.  او را از دینبا ردیبم دی. او جنگجو و مدافع من بود نه او نباردین مار بمآخواستم یزده شدم. نم وحشت

به  یبا پوست دهیکش یو صورت یمشک ییبا موها بایزن ز کیاز  یریتصو در ذهنم زده شد و من یا. جرقهدیقلبم زبانه کش

.دمید ؾبر یدیسف  

پتکش را  ولؼکه بود باعث شد تا  چهچه گفتم اما هر دانمی. نمدمیکش ادیخودم نبود باز شد و من فر اریبه اخت گریدهانم د 

تر شد و در چند لحظه خارش دیکم کم خارش شد دیخاریتمام بدنم م ابتدا من بر گرداند ؾرا به طر شیو رو اوردین نییپا

شدند . چشمانم  خرد میهابه خاک افتادم. استخوان نیزم یتر شد و من از شدت درد رو ادیو ز ادیو درد ز شد لیبه درد تبد

 زیقطع شد. چشمانم را باز کردم. حاال همه چ یناگهان طور چقدر گذشت اما درد به دانمینم دمیکشیم ادیرا بسته بودم و فر

شده بودم. قد  کریپ ولؼمن  ستین یتر واژه درست بزرگ ام به بدنم نگاه کردمتر شده بزرگ . حس کردمدمیدیرا سرخ م

.کردیم یبرابر ولؼمن با   

 چیانگشت داشت. و ه سه پنج انگشت یحاال به جا میو پاها هر کدام از دست ند.بود شده مدهآهمه بزرگ و بر عضالتم

 کرد.مینگاه کردم که حاال به من نگاه  ولؼ. به نداشتم پوشاند بر تنیمرا م پایین تنهکه  اهیپارچه س کیبه جز  یلباس
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کند  یکند و او را زخم حمله ت کرده بود تا به مار مناچطور جر یموجود سنگ نیخشم در من قوت گرفت. ا احساس

که حاال کامال از مار فاصله  ولؼ ؾ. به طردینعره من لرز شدتاز ارؼو تمام  دمیداد. نعره کشیکارش را م نیتقاص ا

 .را باال برد و نعره کشان به من حمله کرد شیاز پتکها یکی ولؼ. دمیمد دوآیم من ؾگرفته بود و به طر

هم نعره  ولؼپرت کردم.  سمتی بهو شنعره و فشار از جا کندم کیمد را گرفتم و با آیمن م ؾرا که به طر یپتک بازوی

را  گرشیدست د ولؼ. درد بکشد یخوب پس قرار بود حساب لهیخ .کرد یم درد را حس یسنگ ولؼ نیا نکهی. مثل ادیکش

 ولؼرا هم گرفتم و از جا کندم و باعث شدم تا  دست دیگرش. اوردیبر سر من فرود ب زیرا نآن باال برد و خواست تا  زین

 سرش ابنعره کشان  ولؼرا هم از دست داده بود.  شینداشت بلکه دستها یسالح چیه تنها نه ولؼبکشد. حاال  یگرینعره د

ای خود را از سر راهش به کناری کشیدم و با پتکی که هنوز در دست داشتم از پشت به او ضربه .من حمله کرد ؾبه طر

را در  چپش که دست یرا لرزاند. من در حال ارؼ از افتادنش افتاد وضربه حاصله نیزم یبا شکم بر رو ولؼ.وردمآ وارد

اشتم و پتک را باال ذاش گنهیس یرا بر رو می. پاکردیناله م ولؼرا بر گرداندم.  ولؼسرش رفتم با پا  یدست داشتم به باال

 فرود ولؼزدم و با تمام توان پتک را بر سر  یشخندینگاه کردم و ن دیدرخشیم سوزانی تشآکه با  ولؼبردم در چشمان 

 یااز خاک شد. نعره یا کپه به لیشد و بال فاصله تمام بدن و دستش را که من در دست داشتم تبد یمتالش ولؼسر. وردمآ

مار  ؾبرکه افتاره بود. به طرلود در کنار آو خون  یزخم که گاه حواسم متوجه مار شدآ. نا خود دمیکش یروزیاز سر پ

اما چه  ردیمیدانستم دارد میشد. میم رهیو سرش را در دست گرفتم. چشمان روشنش داشت ت زدمبرگشتم و کنارش زانو

 توانستم بکنم؟یم

مرد!! یم دیبود. نبا دهیمن جنگ یبرامار نیبدن مار گذاشتم. ا یمد. دستم را بر روآ رونیب میدردمند از درون گلو یاناله

گشت. او داشت بهبود یسابقش باز م یشدم. کم کم داشت به روشن رهیخ خورد. به چشمانشی! حس کردم مار تکان مدینبا

-یتش مآدر  داشت داد. دست من دوبارهیمن داشت او را شفا م یساده بود. جادو یلیجواب خ چطور؟کرد امایم دایپ

 نیکرد. هم دیرا ناپد شیهاتش تمام بدن مار را فرا گرفت و تمام زخمآکم  مک کردیل مقتش را به بدن مار هم منتآسوخت و 

از درد به  نیزم ی. بر رومدآ گشت دوباره همان احساس خارش را کردم و دوباره درد به سراؼماولش بر حالت که مار به

ها و زره را بر  دوباره خودم شده بودم. و دوباره همان لباس من رام گرفتآکه درد  یزدم. وقتیو نعره م دمیچیپیخودم م

 .تن داشتم

 کین زمان من به آبودم اما  داده گشتم. درست است که من مار را نجات رمیبلند شدم و به سرعت به دنبال شمش میجا از

-یکه همچنان م ریداشته باشد و هوس نکند مرا بخورد. شمش ادیرا به  نیشده بودم و معلوم نبود که مار ا لیتبد ولؼ

 مار را برداشتم و بعد به نآو  دمین دوآ. به سمت دیدرخشیبود م یسنگ ولؼمانده  یباق که خاک ایدر کنار کپه دیدرخش

از  یاکپه در کنار دست به ریشد که شمش رهیحالش خوب شده بود سرش را بلند کرد و به من خ گریکه د مار نگاه کردم

کپه خاک و  یبر رو نکهیبه عقب عقب رفتن کردم تا ا شروع به سمت من حرکت کرد. من یرامآبودم بعد به  ستادهیخاک ا

.دیورد و به زره من مالآ نییسرش را پا یرامآ به شده بود رهیو به من خ دیمن رس سری سنگ افتادم مار به باال  

سرش و  ی. بر روخوردچشمم  به یزیکند.برق چیصاحبش لوس م یرا برا خودش که ینه با خشونت بلکه مانند سگ

و براق بود  اهیمار, س یهاپوست و فلس که به شکل ستاره پنج پر قرار داشت. درست است ینیدو چشم زردش نگ انیمدر

من  یبه کنار پا یرامآسرش را به  مار. دیدرخشیم نقاط هیاز بق شتریب اهیس نیاما نگ دیدرخشیم رینور شمش ریو در ز

اما چند لحظه  فتادین یاتفاق چیقرار دادم. در ابتدا ه نینگ یرا بر رو دستم کنم ینکه بدانم چه مآگاه بدون آبرد و من نا خود 

کرد  دنیبه درخش شروع شد یتر مسرخ نیرنگ کرد وکم کم سرخ رنگ شد. همان طور که نگ رییؽبه ت شروع نیبعد نگ

.دمیرا شنصدا  نآکامال سرخ و درخشان شد من  نینگ یو وقت  
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.دیبر گشت شماد ...یگردیدونستم که بر می... مدونستمی... من مدیارباب ... ارباب ... شما بر گشت … 

 یورد. مآیو دائم نفس کم م بزندؾخواهد به سرعت حریوراج که م یزن ریپ یبود مانند صدا دهیبر دهیو بر زیت ییصدا

من  یبزند اما ه ؾمار حر کیها باورش سخت باشد که  یلیخی مار است. ممکن است برا یصدا صدا نیدانستم که ا

 دیتواند بگویم پس حاال چه کسیشدم.  لیتبد ولؼ کیو به  دمیرا د هاتانیهم تا شیپ قهیدق چند، هستم در المپ نجایاالن ا

:دمیپرس محتاطانهممکن است؟ ریؼ یزیچ نیکه چن  

 درسته؟ یشناسیکنم تو منو میفکر م دیببخش_

 :کرد و بعد گفت نگاه به من ی. مار کمدمیو من دوباره به تپه چسب دیدست من کنار کش ریسرش را از ز مار

 .محافظ شما هستم ایفرزند سونا دارایمن ا اد؟یینم ادشونیارباب من رو _

 

ورد. آیبه ذهنم فشار م یزی. چمدآیشنا مآام اما به گوشم دهیرا قبال نشن یاسام نیمطمئن بودم ا نکهی... با اا؟یو سونا دارایا

 :. مودبانه گفتمبودم را فراموش کرده نآبود که  یمیقد یانگار خاطره ا

 ؟یکن یمکار یچ نجایا یبه من بگ شهیم یایشنا مآبه نظرم  یلیاما خ ادینم ادمیمن تو رو  نیبب_

 :من قرار داد و گفت یپا یجلو نیزم یسرش را بر رو مار

 یلی. مادر خمیاشت ما وارد بشذن ییوارجادوید هی. میوارد بش نجایبه ا میاما نتونست میومدآشدن شما به المپ  دیما بعد از ناپد

 یپدرشو کشت و ما دوباره سع  محافظ بزرگ نیترپسر بزرگ نکهیتا ا میبودمرز منتظر ؾکرد اما نشد. ما در اطرا یسع

به سرش زد و از نبود  یفکر مادر میشباشتن ما وارد گذیبودند و نم یباق یها هنوز هم به همون قدرت قبلوارید اما میکرد

 هیبا  دیاون شما رو خواست اما پسر بزرگ محافظ بزرگ جد یازا. دردیرو دزد دیاستفاده کرد و خورش عتیمحافظ طب

در  ینقش مهم من هم بکشه اما روح مادر بهش گفتخواست من رو  یکرد. م ریکشت و روحشو اس رومادر ییجادو زیچ

 ارباب؟ میبر نجایشه از ایکرد. م یزندان نجایخواهم داشت. اون هم منو در ا ندهیآ

محافظان  نیسوال پاسخ دهم. ا نیا ن بودم که بخواهم بهآتر از  جیسوال مار چه جواب بدهم در واقع گ نیدانستم به اینم

مار  نیتوانستم به ایم ایآشدم؟ یخارج م نجایاز ا دیچطور با بود؟ گرفته یمار مرا با که اشتباه نیبزرگ که بودند؟ ا

 یرا م مار نیدانست او ایم یذهن ین صداآجاست  نیگفت... صدا!! تمام جوابها همیکه م یذهنی اعتماد کنم؟ صدا

 نکهیقبل از ا دیحرفها نبود با نیوقت ا فعالکردم؟یاز او سوال م دیکرده بود اما چگونه با لیتبد ولؼشناخت. او مرا به 

خواست مرا بکشد همان یمار م نین اگر اآکردم. به جز یفرار م نجایا از شدیم شانیدایراماکس ها پ نیاز ا گرید یکی

 :کردم و گفتم دارایکار را بکند. رو به ا نیتوانست ایم یدردسر چیه اول بدون

 ؟یشناسیتو راه رو م نمیبب_

 .تونل رو کنده نیخودش ا شناسهیراهو م دارایبله ارباب ا_

 .یای. تو هم با من ممیخوب پس بهتره راه بفت_

 :گفت دیرسیم شادبه نظر شیکه صدا یورد و در حالآمن  ؾمار سرش را بلند کرد و گردنش را به طر
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 .میفتیتا راه ب دیسوار ش دییبله ارباب بفرما_

 ؾگردن مار نشستم. بر خال پشتبر یرامآکار را هم امتحان کنم؟ به  نیداشت ا یکردم اما چه ضرر دیترد یکم اولش

به  مار. اژدها کیباشم تا  کریپ ولؼ یافع کیدادم سوار یم حیترج خوردم امایدائم سر م زشیل یهااژدها به خاطر فلس

 کیکردم تا خودم را در یم یمار سع پشترودخانه کم عمق گذشت. من سوار بر یشروع به حرکت کرد و از رو یرامآ

از رودخانه رد  یادیمار نگه داشتم. مسافت ز یبود خودم را رو یبیهر ترت به. خوردم یم زیجا ثابت نگه دارم اما دائما ل

 :دمیپرس دارای. از ادیچیپ ارؼدر  ییهابال زدن یکه صدا میبود نشده

 ؟یشنویصدا رو م نیا_

 .شنومیبله ارباب م_

 درسته؟ یتونل رو کند نیکه تو ا یگفت_

 .تمامشو کنده دارایبله ارباب ا_

 سر راهمون قرار دارن؟ یا گهیچه جور موجودات د یدونیم_

 .هیچ جلومونه که یزیچ دونمیاون راماکس رد بشم اما م یوقت نتونستم از جلو چینه ارباب من ه

 جلومونه؟ یچ یبهم بگ شهیخوب م_

 .دارایمحبوب ا یذاؼارباب...  ذاؼ_

 ؟یچ_

 اند.خوش مزه یلیپرنده رو دوست داره اونا خ یگوشتا دارایپرنده. ا یگوشتا_

گفت. یاو چه م دمیفهمیو من نم بود . البته مورد دوم درستدیگویفهمم چه میمن نم ایشده  وانهیمار د نیا ایخود گفتم  با

 ؾبال از سق هیس نیها. چندبال هینها هم معلوم شد. سآبلند تر شد منبع  وصدا ها واضح تر نکهیعالوه بر ا میرفتجلوتر که 

 :و به من گفت ستادیا دارایبودند. ا یدر حال چرخ زن ارؼ یدر فضا ای بودند زانیوآ ارؼ

 بخوره؟پرنده رو یهاگوشت دارایارباب اجازه بده تا ا شهیگرسنه است. م دارایارباب...مممم... ا

 .ها به من حمله کننبال هیممکنه اون س یبش افلؼباشه اما حواست پرت نشه از من _

 .ممنونه یلیازش خ دارای... امهربونه یلیمواظب ارباب هست... ارباب خ دارایاز ارباب ممنونه... ا دارایچشم ارباب... ا

 دهیرس دارایا یکیبه نزد یبخت نگون بال هیتر رفت و چمبره زد. سصدا جلو  یرام و بآشدم و او  ادهیپ دارایا یاز رو من

مده آها که تازه متوجه خطر به وجود  بال هیس هیلحظه قورت داد. بق چند ؾو ظر دیپرش در هوا او را قاپ کیبود که او با 

ها بر بال هیس زیت یهاچنگال یهاضربه. حمله کردند دارایمدند و به سمت اآبه پرواز در  ارؼ یفضا در کشان ػیشدند ج

از  یکینظر  ریخورد. نور شمشیکرد و مینها را شکار مآ یگریاز د پسی کینداشت و او  یریتاث نیکوچکتر دارایبدن ا

صدا زدم اما او  را دارایکشان به سمت من حمله کردند. من ا ادیبال فر هیسمت خودش جلب کرد. چهار س بهها رابال هیس
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ها که نور بال هیرا باال گرفتم تا حد اقل خودم از خودم دفاع کنم. س رمیشمش. ها بودبال هیخوردن س ولؽمش یبه سخت

از سر  یرفتند. نفس دایا راست به سمت دهان کیو  ندو فرار کرد ندکشان بر گشت ػیرا کور کرده بود ج انرچشمانشیشمش

-ها نابال هیس کرد پس من در امان بودمیکورشان م نوربودند وها خفاش بودند پس از نور متنفر بال هی. سدمیکش یسودگآ

 ػیشوند ج ینم دارایا ؾیحر دندیکه د هابال هیبود. س ولؽنها مشآهم همچنان به خوردن  دارایکردند و ایحمله م دانهیام

 .کوب شدخیم شیمن سر جا ادیفر یخواست دنبالشان برود که با صدایدارامیفرار کردند و ا ارؼکشان به سمت ادامه 

 ؟یول کن نجایمنو ا یخوایم ؟یریم ی... کجا داردارایا_

 :مد و گفتآگرفته بود دور زد و به سمت من  نییکه سرش را پا یدر حال دارایا

 کنهیکار م یچ دینفهم دارای... امزنخوش یلیپرنده هم خ یگرسنه بود گوشتا یلیخ دارایخواد... ا یعذر م دارایارباب... ا

 .میخارج بش نجایتا زود تر از ا میفتیخوب بهتره راه ب لهیخ_

حساب  کیبا  میخارج شو ارؼ نیاتا از میمن کشاند و من دوباره سوار شدم. دوباره به راه افتاد ؾگردنش را به طر دارایا

 ولؼبه  یس که وقتمد راماکآبودم. مار که که محافظ من از کار در  اشتهذتا کنون سه مرحله را پشت سر گ یسر انگشت

دو  کیبه  تمیکه جلو رفت قهیدق چند. وردآاز عزا در  ینها شکمآبا  دارایها که ابال هیکردم و س خردش شده بودم لیتبد

را بخوانم  نآتوانستم ین حک شده بود. من که نمآبر  یبیعج یهابود که نوشته یالوحه یبر سر دو راه میدیرس یراه

کردم  دارایا بهممکن نبود پس رو ریؼ یزیچ چیمن ه تیاما با توجه به وضع دیرسینظر مسخره م به دیبه ذهنم رس یفکر

 :و گفتم

 نوشته؟ یچ نجایا یدونیتو م ؟یستیتو خوندن بلد ن اناینوشته اح یرو چ نیا دونمیااااا.....من نم

 تونه خط باستانو بخونه؟یارباب نم یچ

 :دروغ گفتم به

 نه؟ ای یبهم کمک کن یتونیکرده م دایفکر کنم حافظم مشکل پ جمیگ کمیخوب... من 

 :نوشته بخونمش تونم ی. بله ارباب من مدیاوردین ادیرو به  دارایبود که شما ا نیهم یپس برا

 راه دو

 چاه یگریراه و د یکی

 دالور یا

 یکیراست به نور است و راه چپ با تار راه

 ظلمت اینور  یجنگ یکدام م با

 است یرا بازگشت هاراه تمام

 انتخواب کن ریبا تدب پس
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 یکن یزندگ گرید یکم تا

 :دمیپرس دارایاز ا دینرس به نظرم یرفتم؟ من که فکریبه کدام راه م دیجالب شد خوب حاال با یلیمعما, خ کی

 نه؟ میبر ؾطر از کدوم دیبا یدونیحتما م یرو خودت کند نجای. چون اییتو راهنما گهیخوب االن د

 .همه هیدوتاست که هر دوشون شب نجایتونل کندم اما ا هینه ارباب من 

 م؟یبکن یلطؼچه  دیپس حاال با ؟یچ

 .میبر ؾاز کدوم طر دیارباب شما بگ دونمینم

 :گرفتم گفتمیکمک م دارایانداشتم پس بهتر بود از میبرو ؾاز کدام طر دیبا نکهیراجبه ا ینظر ایو  دهیا چیه من

 م؟یبر یبهتره کدوم طرفبه نظر تو 

 .میبر کنه بهتره به اون سمت یتازه رو حس م یهوا یبو یاز راه دست چپ دارایارباب ا

 .برو یکیکن و به تار یهم به من گفته بود از نور دور ای.....درسته گا؟یراه دست چپ

 یبا ب دارایلنگد اما کجا؟ ایمکار یجا کی. ستیدرست ن نجایا یزیچ کیگفت یبه من م یحس کیچرا اما  دانمینم اما

 :دیپرس یصبر

 کنه؟یاب موتخنرو ا ؾارباب کدوم طر

 یقبل یصدا ؾبر خال صدا نی. ادیچیدر ذهنم پ ییکه صدا میرویم یاز راه سمت چپ میبگو خواستمیو م دمیکش یهآ

 .مردانه داشت یزمخت بود و حالت

 رو بخون دوباره لوح وونهیصبر کن پسره د

 :دمیکش ادیفر

 ؟یگفت ی... چیچ

 :دیشد و پرس رهیرا بر گرداند و به من خ شیبا تعجب رو دارایا

 شده ارباب؟ یچ

 ساکت باش قهیدق هی

 :دمیذهنم از صدا پرس در

 ؟یهست یتو ک

 نگاه کن و فکر کن لوحی زدن به نوشته رو ؾحر یبه جا میهست یما واقعا ک یفهمیام بعدا ماز تو ییمن جز

 .تونم بخونمشینم ی. من حتارمیینم اما من که ازش سر در
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 .یبخون یتونیدوباره نگاش کن م یتونیم

 .دمید یسیانگل نوشته به زبان کی بیرؼو  بیاشکال عج یبار به جا نینوشته نگاه کردم و ا به

 ...خهآچطور ممکنه! 

 .مبزن ؾحر نیا شترازیتونم بینم گهیهم نپرس من د ینوشته تمرکز کن و سوال یزد... رو ؾبازم حر

نشد دوباره سه باره و باز هم  رمیدستگی زیرا خواندم اما چ نآنزد.به نوشته نگاه کردم و  یحرف گریموش شد و داخ صدا

 .دیبه ذهنم رس زیشده بودم چ دیامنا گریکه د ی. وقتدمینفهم یزیخواندم اما باز هم چ

بوده.  لوحهی بر رو یمنظورش نوشته ها دیچاه دو راه نبوده .... شا یکیراه و  یکیمنظور از  دیشا چاه یکیراه و  یکی

 یعنیچاه است  یگریراه و د یکی که عدد زوج است و در خط دوم اشاره شده کیخط بودند که  هشتنوشته ها در 

 بر عکس ایدروغ  یگریراست و د یکیدیشا

 :شودیم نیپس متن درست ا میطور حساب کن نی. اگر ااست

 راه دو

 راه است یگریچاه و د یکی

 دالور یا

 یکیچپ به نور و راه راست به تار راه

 ظلمت اینور  یجنگ یکدام م با

 ستین یکدام از راهها را بازگشت چیه

 انتخواب کن ریبا تدب پس

 یابی یطوالن یزندگ تا

کند به نور ین حس مآرا از  تازهی هوا یگفت بویم دارایو ا مین سمت بروآبه  میخواست یپس طبق نوشته راه چپ که م

کرده  یخواب درستنتنبودم که ا مطمئن میاز راه سمت راست برو دیبا کن. پس یگفته بود از نور دور ایکه گا یبود در حال

درون  یبود که به من اخطار داد و دفعه قبل صدا یدرون یصدا نیا نآکردم. به جزیباشم اما شانس خودم را امتحان م

 :گفتم دارای. پس به اددا سرم مرا نجات

 میریما به سمت راست م

 ارباب از انتخوابشون مطمئن هستند؟

 .به راست میبر دیراه درسته به من اعتماد کن با نیفکر کنم ا

 .دهیانجام م دیشما بگ یهر چ دارایباشه ارباب ا
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به  یواریرد شد پشت سرمان د یراهاز دو دارایدم ا نکهی. به محض امیدیچیپ یبه سمت راهرو سمت راست دارایمن و ا و

 :.در دلم دعا کردممیشدیبود رو به رو م مانیبا هر چه که جلو دیبانداشتم و حاال یراه بر گشت گریخوب د .مدآوجود 

 ...باش داشتهما رو یبه بعدشم هوا نیاز ا یما رو داشت یهوا نجایمهربون تو که تا ا یخدا یا

 .دبلند ش رشؼ یمن تمام نشده بود که صدا یدعا هنوز
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 فصل هفتم:

ی پاتیهطهمه چیز قا  
ؼرشی که این بار بلند شد از طرؾ یک راماکس دیگر بود اما نه برای ما بلکه از سر نا امیدی و عصبانیت از اذیت و 

.دیدزارهایی که میآ  

تن داشتند با سرعتی فوق العاده زیاد دور با ایدارا جلوتر رفتیم و بعد از یک پیچ دیدیم هفت انسان سیاه پوش که شنل بر 

های الؼرشان نها با قدرتی که از بدنآخندند هر از گاهی یکی از چرخند و با صدای بلند مییک راماکس نگون بخت می

ورد. درست است که من یکی از راماکس ها را نابود کرده آکند و فریاد او را در میای از بدن راماکس میبعید بود تکه

رامی به ایدارا گفتم:آن موقعیت من هم یک ؼول شده بودم و مبارزه ما حتی به یک دقیقه هم نکشید.به آدم اما در بو  

.هاست اما خیلی سریع ترندونی اون هفت تا چی هستن؟ ظاهرشون شبیه انسان_تو می  

دونه اونا... اونا سربازای خونن. _بله ارباب ایدارا می  

 _سربازای خون؟

های دومین فرزند بزرگ محافظ بزرگن اونا... وحشین و تنها چیزی که براشون فریدهآب سربازای خون. اونا _بله اربا

ترسه برگردیم ارباب.مهمه اینه که خون ما رو بخورن. ارباب ایدارا می  

؟شامنآ_سربازای خون؟... خون ما رو بخورن؟...یعنی...یعنی اونا خون   

ای در های افسانهشامآهمین را کم داشتم. خون  ،هاشامآخوب ظاهرا قرار نبود امروز هیچ چیزی عادی پیش برود. خون 

نان همانند ما  اما کمی بلند قد تر و آها کردم. ظاهر شامآشام. نگاهی به خون آجلوی ما بودند و نه یکی بلکه هفت خون 

های نیش بر درخشید و دندانید. چشمانشان خون رنگ بود و در تاریکی میتر به همراه موهای مشکی و پوست سفکشیده

نها یک شکل بود طوری که انگار برادران هفت قلو هستند. آمده از دهانشان انسان را متوحش می کرد. صورت همه آ

ر و صدا به عقب بر گشتیم. ماندیم پس بی سها در امان میشامآفعال باید از دید این خون  شدیم؟چطور باید از اینجا رد می

 از ایدارا پرسیدم:

 _تو راهی بلد نیستی که ما رو از اینجا رد کنه؟

 _نه ارباب ایدارا فقط یه تونل کنده و این تونل هیچ راه فرعی ای هم نداره.

ا گفتم:فکری به ذهنم رسید. اگر ایدارا توانسته بود این تونل را بکند چرا نتواند یک تونل فرعی بکند؟ به ایدار  

 _ایدارا گفتی که تو این تونل رو کندی درسته؟
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._بله ارباب ایدارا کنده  

 _خوب چقدر طول کشید تا این تونل رو تموم کنی؟

._نمی دونم ارباب اما این تونل خیلی سریع تموم شد  

 _فکر می کنی بتونی از دیواره تونل یه راه فرعی دیگه بکنی؟

._نه ارباب نمی شه  

 _چرا نه؟

.کردتونه دوباره اونا رو سوراخ کنه وگرنه ایدارا خیلی وقت پیش فرار میدیواره ها طلسم شدن ایدارا نمی _ارباب  

ن صداها بتوانند کاری برایم بکنند. آخوب حاال چه کار باید بکنم.شاید   

 _بنییچی

یم. صدا همان آزمین فرود می پرم و از روی ایدارا لیز خورده و با سر رویبر اثر شنیدن ناگهانی صدای ذهنی از جا می

مالیدم با خودم ؼر ؼر کردم:صدای نازک بود. در حالی که جای ضربه را می  

_لعنتی... دفعه دیگه قبل از اینکه با ورود ناگهانیت سکته ام بدی یه اخطاری چیزی بکن. تا حاال واسه وارد شدن به خونه 

 کسی در زدی؟

.بنیچیه_مزخرؾ نگو. چیزی که تو بهش نیاز داری   

 _بنیچی؟ حاال چی هست این بنیچی؟

.شامای عوضی رو کنترل کنمآ_بنیچی ساخته منه تا این خون   

 _اوه چقدر خوب. حاال میشه بگی من االن از کجا باید این بنیچی رو پیدا کنم تو این اوضاع مزخرؾ؟

._نباید پیداش کنی باید بهش تبدیل بشی  

بدنم رو در اختیار تو بزارم تا منو به یه ؼول عجیب و ؼریب تبدیل کنی؟ _چی؟... تبدیل بشم؟ نکنه دوباره باید  

 _نه ... خوب در واقع تو باید بزاری... گازت بگیرن

:از شدت تعجب فریاد زدم  

؟_چی!! دیوونه شدی  

 ایدارا با نگرانی پرسید:

باب به کینور تبدیل شده دائم با خوش زنین؟ ایدارا نگرانه اربابه... از وقتی ار_ارباب ...ارباب چی شده؟ چرا داد می

زنه... ارباب از چیزی ناراحته؟حرؾ می  
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کردم تا خودم را کنترل کنم تا سر ایدارا فریاد نکشم گفتم:در حالی که به سختی سعی می  

._من خوبم چیزیم نیست. چند لحظه ساکت شو  

رامی زمزمه کردم:آبه   

.کشن_اگه بزارم اونا منو گاز بگیرن حتما منو می  

.کنن _نه اونا همچین کاری نمی  

.خورنشامن و حتما خون منو تا ته میآکنن اونا خون _چرا می  

.ارم بکشنتذ_به من اعتماد کن من نمی  

 _چرا باید به تو اعتماد کنم؟

تا توش ای رو پیدا کنم تونم کس دیگهخرین وارثی بمیری من دیگه نمیآکنم و اگه تو که _چون من درون تو زندگی می

میری و شم به جز اون تو چاره ای نداری یا باید از اینجا رد بشی یا به خاطر تشنگی و گشنگی میزندگی کنم پس نابود می

.خورهایدارا تو رو می  

تونی جادو کنی ؟ اونا رو جادو کن._خوب مگه تو نمی  

با تشنگی و گشنگی ضعیؾ میشه به جای این تونم جادو کنم اما جادوی من فقط منحصر به بدن تو میشه که اونم _من می

.به من اعتماد کن .شاماآگرد و برو پیش خون تر برحرفا زود  

.هی از سر عجز و ناتوانی کشیدمآ  

کرد که چنین چیزی اتفاق بیفتد چه کسی فکر می !هاشامآخون  !کردم اما چه خطریخوب مثل اینکه اینبار هم باید خطر می

گفتم:رو به ایدارا کردم و   

.ارم گازم بگیرنذ_ایدارا من باید با اونا تنهایی رو به رو بشم. باید ب  

خوان به بنیچی تبدیل بشن؟_ارباب می  

 با تعجب گفتم:

دونی؟_تو از کجا می  

.شناسمها رو می_خوب من محافظ ارباب بودم من سه تا از صورت  

 نا مطمئن پرسیدم:

نداره؟_به نظرت این تبدیل شدن به بنیچی مشکلی   

._نه ارباب شما قبال بارها به بنیچی تبدیل شدین  
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ن پشیمان بودم گفتم:آزدم از زدن ای که این حرؾ را میدر حالی که همان لحظه  

._خوب پس با این حساب من باید برم  

._بله ارباب لطفا مراقب باشید. سربازای خون اصال رحم ندارن به اونا رحم نکنین  

ها شامآن صدا اشتباه نکرده باشند از پیچ رد شدم و به خون آکردم تا ایدارا و افتادم در حالی که دعا میبه سمت پیچ به راه 

خندیدند.ن میآرسیدم. در همین چند دقیقه حساب راماکس را رسیده و داشتند به تپه خاک باقی مانده از   

گرداندند ظاهرا از بودن له سرشان را به طرؾ من برها بال فاصشامآنفس عمیقی کشیدم و قدمی به جلو برداشتم همه خون  

ب آهایش را به من نشان داد. وری نیشآمد و با لبخند چندش آنها زودتر به خود آنجا تعجب کرده بودند یکی از آمن در 

:خواستم در همان لحظه بر گردم و فرار کنم اما صدای نازک بر سرم فریاد کشیددهانم را به سختی قورت دادم می  

_دیوونه شدی هر جا بری گیرت میارن و به جز اون کجا رو داری که بری اینطوری ایدارا رو هم به خطر میندازی سر 

 جات وایسا اصال برای اینکه کمتر بترسی چشماتو ببند.

ن صدا گفتم:آاطاعت کردم و چشمانم را بستم و در همان حال به   

.ن تا ابد دست از سرت بر نمیدارهب در بیاد وگرنه روح مآ_بهتره حرفات درست از   

._مطمئن باش اتفاقی نمیافته  

شام. با اینکه دلم آرا حس کردم. حضور سرد و منحوس اولین خون  نآصدایی مثل جریان باد را کنار گوشم شنیدم و بعد 

هوا به شدت سرد خواست تا در همان لحظه چشمانم را باز کنم اما بسته نگهشان داشتم. شش صدای دیگر نیز شنیدم و می

توانستم فرار کنم. خواستم هم نمیشام بودم و حتی اگر میآزد. حاال من در محاصره هفت خونشد. قلبم به شدت تند می

 شمشیر را بر زمین انداختم.

ها با انگشتش پوست صورت مرا نوازش کرد. انگار جایی که انگشتش پوست صورتم را لمس کرده بود شامآیکی از خون 

خواستم از درد فریاد بزنم اما دهانم خشک شده بود. نه تنها دهانم بلکه کلیه بدنم خشک شده بود. تش زده باشند. میآرا 

رامی انگشتش را باال برد و موهای سرم را گرفت. بعد با یک حرکت سریع سرم را عقب کشید و دندانهایش آشام به آخون 

اشت.ذرا بر گلویم گ  

بدنم همچنان ن جاری بود خواستم فریاد بزنم و او را از خودم جدا کنم اما آسوخت و خون از میدرد وحشتناکی بود. گلویم 

شام دیگر به طرفم حمله کردند و همانطور که یکی از آ. به محض اینکه خون از گلویم جاری شد شش خون حرکت بودبی

یدن خون من کردند. کرد مرا بر زمین زدند و شروع به گاز گرفتن و مکخون گلوی من تؽذیه می  

ماده آمکیدند. کم کم سست و بی حال شدم. و وقتی خودم را برای مرگ انگار تمام وجودم را از جای زخمها بیرون می

کردم که درد شروع شد. ابتدا قلبم شروع به سوختن کرد و ظرؾ چند لحظه تمام بدنم در حال سوختن بود. درد سوزش 

سوختم از اتفاقات اطرافم نیز با خبر بودم.ؼیر قابل تحمل بود. با اینکه می  

-هر هفت خون اشام با هم از مکیدن خون من دست برداشتند و شروع به فریاد زدن کردند و بعد درد کم شد. حال می

بی رنگ بود. به بدنم نگاه کردم و برای آتوانستم حرکت کنم پس چشمانم را باز کردم و به اطرافم نگاه کردم. همه چیز 

ه از چیزی که دیدم جا خوردم.یک لحظ  
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گویم استخوان منظورم واقعا استخوان است.فقط یک تکه پوست رنگ پریده بر روی اینکه میمن استخوان شده بودم، 

کردند. من ها افتاد که در تاریکی ؼار با وحشت به من نگاه میشامآهای بدنم بود بدون هیچ لباسی. نگاهم به خون استخوان

ترسیدند.ن میآنها به شدت از آم و این بنیچی هر چه که بود حاال بنیچی بود  

_خوب اینم از این. االن فقط خودتو به ؼریضه شکارت بسپار زود باش تو فقط هفت دقیقه وقت داری تا دوباره خودت 

 بشی باید قبل از اینکه ...

العمل حمله کرد و من به طور ؼریزی عکسداد به من هایش را به من نشان میشام در حالی که نیشآنزدیک ترین خون 

های الؼر و قدرتمندش جا خالی دادم و از پشت شنلش را گرفتم و به سمت نشان دادم وبا یک چرخش سریع از زیر پنجه

هایم های منتظر من افتاد و من بی فکر و معطلی از پشت او را بؽل کرده و با دندانخود کشیدم. او مستقیم به میان دست

را گاز گرفتم. کردنش  

ن کردم و این زمانی بود که یکی دیگر آمایعی شیرین و مطبوع بر لبانم جاری شد. با حرص و اشتیاق شروع به نوشیدن 

شام دوم ازپشت به سمت من دوید در همان حال پنجه اش را به سمت گردن من آشامان به من حمله کرد. خون آاز خون 

ورد.آفرود   

ش را شنیدم. حتما حسابی درد داشت. بدون اینکه به او فرصت عکس العملی بدهم در حالی که هایصدای شکستن استخوان 

با یک دست گردن خون اشام اول را در دست داشتم دست دیگرم را به طرؾ گردنش بردم و انگشتانم را دور گردنش قفل 

تاد. بدن بدون سر چند لحظه سر پا ن از هم جدا شد وسرش به طرفی افآکردم. با یک فشار گردنش خرد شد و رگ و پی 

 ایستاده بود و بعد بر زمین افتاد.

ها هیچ وقت یاد شامآاش را بلند کرد و بر روی سینه من کوبید که او هم ناخن هایش شکست. این خون شام اول پنجهآخون 

با یک لگد پای استخوانی  نمی گیرند چطور بجنگند. با دستی که گردنش را گرفته بودم او را از روی زمین پرت کرده و

 ام جمجمه اش را خرد کردم.

شام دیگر فریاد کشیدند و همگی با هم به سمت من حمله کردند.نیشخندی زدم و به سمت اولی دویدم. سرعت من آپنج خون 

ز به بعدی را مانند یک گر نآترین را از مچ پایش گرفتم و نزدیک ،نها بفهمندآنها بیشتر بود و قبل از اینکه آاز سرعت 

 کوبیدم که به دیوار خورد و صدای خورد شدن تمامی استخوانهایش بلند شد.

شامی آشام دیگر که زیادی نزدیک شده بود کوباندم. سر خون آرا به یک خون  نآشامی را دوباره چرخاندم و آگرز خون 

نها بر زمین افتادند ظاهرا در آکردم فرو رفت و هر دو شامی که به عنوان گرز استفاده میآکه ایستاده بود در سینه خون 

.شام ایستاده خرد شده بودآاثر ضربه گردن خون  

شام سمت آمانده با احتیاط از در چپ و راست من قرار گرفتند و هردو هم زمان به من حمله کردند. خون شام باقیآدو خون

های باز به طرفم حمله کرده بود  بر گرداندم. هر دو دستش را  چپ را نادیده گرفتم و رویم را به سمت دیگری که با پنجه

گرفتم و با ضربه سر صورتش را خرد کردم .در همین لحظه خون اشام دیگر با یک پرش خودش را به پشت من چسباند 

 و گاز محکمی از گردن من گرفت که باعث شد دندان نیشش بشکند.

ر شود ضکنم هیچ دندان پزشکی حاکردم. اگرچه فکر نمیپزشک معرفی می اگر در نیویورک بودیم حتما او را به دندان 

شام به جای دادن دستمزد خونش را خواهد مکید.آشام را درست کند چون احتماال خون آدندانهای یک خون   
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دنم پایین مانده سر جلویی را از جا کندم و بعد دیگری را که به پشتم چسبیده بود از روی گرام باقیبا یک ضربه پنجه

هایم را بر خواهم با این یکی چه کار کنم. لبدانستم میکشیدم. در چشمهایش خیره شدم و بعد به گلویش چشم دوختم. می

هایم را درون گوشتش فرو کردم و نوشیدم.گلویش قرار دادم و دندان  

سرش را از جا کندم. صدای تکان  به دقیقه نکشید که خونش تمام شد بعد گردنش را گرفتم و یا یک فشار به چپ و راست

ن خون اشامی که سرش در سینه دیگری گیر کرده بود هنوز نمرده بود چه بد ولی زیاد طول نمی آخوردن شنیدم. ظاهرا 

 کشید او هم به دوستانش ملحق شود.

با یک دست و بدن خون اشام  ،وردآجلو رفتم و شانه او را که تقال کنان سعی داشت سرش را از سینه رفیق مرده اش در 

مرده را بادست دیگر گرفتم. بر اثر تماس دست من لرزید و بیشتر تقال کرد به سرعت بدنش را به طرؾ خودم کشیدم و 

اشتم.ذسر او را در سوراخی که در بدن دیگری بود جا گ  

شام را کشته بودم اما آت خون بلند شدم و به دنبال هر چیز متحرک دیگری اطرافم را بر رسی کردم. درست است که هف

نجا خیره شدم و ماری عظیم الجسه را آهنوز هم عطش کشتن درون من زیاد بود. چیزی در نزدیکی پیچ حرکت کرد. به 

ید اما به اندازه کافی بزرگ هست که بتواند چند دقیقه ای آکرد. اگر چه از مارها خوشم نمیدیدم که دزدکی به من نگاه می

د.مرا سر گرم کن  

گوید:شنوم که فریاد کشان میدارم و بال فاصله صدایی نازک را در ذهنم میبه سمت او گام بر می  

 _نه... تو حق نداری به اون صدمه بزنی یادت رفته کی هستی؟

.گویمخواستم ایدارا را بکشم به صدای ذهنی مییم من چه کردم؟ من میآبه خود می  

._ منو به حالت اولم بر گردون  

.تونم تو باید هفت دقیقه  صبر کنیی_نم  

مونده؟_چقدر وقت باقی  

 _پنج دقیقه

 _خوب پس میرم جلوتر

.دونیم اون جلوتر چه خبره باید احتیاط کنیم_نه تو باید سر جات وایسی ما نمی  

هنوز کنترل کامل کنم با ایما و اشاره به ایدارا حالی کنم سر جایش بماند. من توانم حرؾ بزنم و برای همین سعی مینمی

شود.کشد و باالخره درد دوباره شروع میرا بر این بدن جدید ندارم. این پنج دقیقه به اندازه پنج قرن طول می  

گیرم. باورم بینم دل پیچه میاز چیزی که میو کنمایستم و به اطرافم نگاه میام میهوقتی که  درد تمام شده و من خودم شد

رساند. شوم و ایدارا به سرعت خودش را به من میری کار من باشد. از شدت حالت تهوع خم میگشود که این وحشینمی

شویم. نجا دور میآچسبم و از به پشت ایدارا می  

افتم. ایدارا کنار من چمبره می کنم و به زمین میوقتی که دیگر اجساد در دیدرس ما نیست دستم را از پشت ایدارا بلند می

توانم از فکر کردن به کاری که کردم چشم پوشی کنم نمیماند تا حالم جا بیاید. در حینی که نفس تازه مییزند و منتظر م
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افتم که به من گفته بود به کینور تبدیل شدم از او کنم به چیزهای دیگری فکر کنم که به یاد حرؾ ایدارا میکنم. سعی می

پرسم: می  

بدیل شدم؟کینور دیگه چیه؟_ایدارا یادته به من گفتی به کینور ت  

بارید گفت:ن تعجب میآ_ایدارا با صدایی که از   

 _ارباب یادشون نمیاد کینور چیه؟

._نه گفتم که من حافظم مشکل پیدا کرده  

 _بله ارباب درست میگن ایدارا فراموش کرده بود کینور همون نگهبانی بود که شما به اون تبدیل شدین و منو نجات دادین.

ؼول. ها اونآ_  

مد چرا ایدارا از آن تبدیل کرده بود. سوال دیگری برایم پیش آمنظور او از کینور همان ؼولی بود که صدای نازک مرا به 

 همان اول به من کمک نکرده بود؟ از ایدارا پرسیدم:

ام نه؟دونستی که من کی_ایدارا تو از همون اول می  

کر کرد شاید شما هم یکی از وارثای خون هستین. ایدارا شما رو تعقیب _نه ارباب ...ایدارا بوی شما رو حس کرد اما ف

تش گیراد آخواید از دست راماکس فرار کنید خواست بیاد و شما رو بخوره اما همون موقع شما کرد و وقتی دید که شما می

 رو روشن کردید برای همینم ایدارا از شما دفاع کرد.

 _من چی چی رو روشن کردم؟

.شینتشی که با اون تبدیل میآارباب.  تش گیرادآ_  

تش گیراد است خوب حداقل حاال آبی رنگی که در جنگل مرا از دست گرگ نماها نجات داد همان آتش آخوب ظاهرا 

های بچه گانه حیوان دستی من به مطمئنم که من نیروی جادویی دارم و یک جادوگرم اما اصال از اینکه بر خالؾ داستان

.نگی ملوس یک مار ؼول پیکر است خوشحال نیستمجای یک گربه خا  

شوم. شمشیر. شمشیر را جا افتم. بعد از چند قدم متوجه چیزی میخیزم و به راه میشوم از جایم بر میکمی که بهتر می 

کشم. میبینم نفس راحتی بینم. با وجود اینکه دیدم هنوز محدود است اما من میاشته ام و حاال من بدون نور شمشیر میذگ

ام و تازه شمشیر تا اینجای کار کمک چندانی به من ام اما خوشبختانه هنوز زندهدرست است که شمشیر را از دست داده

 نکرد.

روم. چیزی حدود ده دقیقه بعد ؼار شروع به روشن تر پذیرم و پیاده راه میپیشنهاد سوار شدن مجدد بر پشت ایدارا را نمی

کنم. کمی بعد در حالی که ؼار هنوز نیمه روشن است چیزی را می شوم و سریعتر حرکت میکند. خوشحال میشدن می

دهد. با دیدنش حس می کنم ترسیده کند. موجودی بی رنگ و بی شکل که دائم تؽییر شکل میبینم که به سمت ما حرکت می

پرم اینبار این صدای کلفت رم از جا میکند. دوباره با صدای درون سام. انگار وجود این موجود از خود ترس منتشر می

 است که صحبت می کند:

  .ها هستن. کارشون اینه که شما ها رو بترسوننره اینا تینوکآ_
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_لعنتیای عوضی به اون صدا گفتم به تو هم میگم دیگه حق ندارین یکهویی شروع کنین به حرؾ زدن. نکنه قصد دارین 

 منو بکشین؟

ها از ترس استفاده می کنن تا شما رو بخورن. ترستون به ب به حرفام گوش کن. تینوک_به جای چرت و پرت گفتن خو

ترسه و ومد نباید ازش بترسی. اگه ازش نترسی اونه که از تو میآاونا اجازه میده تا کنترلتون کنن. به هر شکلی که در 

.کنهفرار می  

 _گندش بزنن اینجا یه جونور پیدا میشه که نخواد منو بخوره؟

.خواست لهت کنه به جای این مزخرفات حواستو جمع کنره . اون راماکس بود که فقط میآ_  

سونه اما این منم که باید با این جونورا بجنگم. آ_واسه تو گفتنش   

لؽزید در برابر چشمان من شروع به تؽییر رنگ دادن کرد و به رامی بر روی زمین میآبه تینوک خیره شدم و او که به 

هایش به خاطر خونی که از جای گلوله ها سرازیر بود سرخ مد... جسیکا... جسیکا در حالی که لباسآزن درشکل یک 

مد و دستانش را که به طرفم دراز کرد و با صدایی سرد و بی روح گفت: آشده بود به طرؾ من   

  .کریسکشمت اشتی من بمیرم... میذ_کریس ... کریس ... تو باید تاوان پس بدی... چرا گ

ترسم و حاال یک مرده که از قضا جلوی چشمان من کشته شده ها میرسما از ترس شلوارم را خیس کردم. من از مرده

برد. صدای درون سرم فریاد خواهد مرا بکشد. خواستم فرار کنم اما بدنم از من فرمان نمیاست جلوی من ظاهر شده و می

:کشید  

کشدت.نه تینوک می_بهش توجه نکن... بهش توجه نکن وگر  

 نالیدم:

؟_چطوری  

._به یه چیز دیگه فکر کن هر چیزی به جز این شخص  

تونم.نمی ،شه_نمی  

.بوسیش_به گا ای یا فکر کن... فکر کن داری می  

و رزوی من بود. سعی کردم به این فکر کنم که گایا را بؽل کرده ودارم اآچشمانم را بستم و به گایا فکر کردم. بوسیدن گایا 

زاد شده و صدای خرناس باعث شد تا آبوسم.  بر خالؾ تصورم خیلی راحت فکرم منحرؾ شد. حس کردم بدنم را می

مد. کم کم به آکرد و به شکل دیگری در میچشمانم را باز کنم. تینوک دیگر به شکل جسیکا نبود حاال داشت تؽییر می

مد. در دستان پسر جوان یک آهمانند تایتانها بر تن داشت در  شکل پسری جوان با موهای بلند و پوستی برنزه که لباسی

ن را به سمت ایدارا گرفته بود.آکمان طالیی قرار داشت که   

شد. رو به ایدارا کردم که دیدم او همانطور که به پسر زل زده شناختم پس حتما مربوط به ایدارا میمن این پسر را نمی 

اشتم و صدایش کردم. اینبار با ذمرا نداد. دستم را بلند کردم و بر روی بدنش گبود خشکش زده.صدایش کردم اما جواب 

 صدایی لرزان جواب داد:
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._ارباب... ارباب... کمکم کنید این همونیه که مادرمو کشته ارباب اون اومده تا منم بکشه... ارباب کمک کنید  

خوای ازش انتقام اینکه بترسی به این فکر کن که می خواد ترو بترسونه. به جایروم باش این فقط یه تینوکه اون میآ_

.بگیری   

.کشهشه ارباب اون خیلی قویه حتما منو می_نمی  

.زارم کاریت داشته باشه_من پیشتم نمی  

._ارباب کمکم کن  

 صدای نازک فریاد زد:

._بهش بگو به پدرش فکر کنه  

 _چی؟

.بهش بگو پدرشو به یاد بیاره. این تنها راهه  

را گفتم:به ایدا  

 _به پدرت فکر کن

 _چی ارباب؟

._گفتم به پدرت فکر کن زود باش  

._باشه ارباب  

چد لحظه گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد اما بعد تینوک دوباره شروع به تؽیر شکل کرد و اینبار دیگر به هیچ شکلی در نیامد 

:صدای درون سرم گفت  

 _دنبالش برین تا راه خروجو بهتون نشون بده

  :ایدارا گفتمبه 

._باید دنبالش بریم اون راه خروجو به ما نشون میده  

رسید خسته و درمانده است بدون حرؾ پشت سر من به راه افتاد. تینوک همینطور به رفتن ی که به نظر میلایدارا در حا

ای پشت یک ینهآشد تا جایی که به محوطه ای رسیدیم که کامال روشن بود داد و ؼار همینطور روشن تر میادامه می

 شیشه قرار داشت و بر روی شیشه این جمالت حک شده بود

 ای ؼریبه 

 تو در حقیقت کیستی؟
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.ن کس که هستی باز گو و داخل شوآهر   

به من که کنار شیشه ایستاده بودم نگاه کرد ینه نا پدید شد.ایدارا آ. تینوک لحظه ای ایستاد و بعد از شیشه رد شد و در میان 

 و گفت:

شیم؟_ارباب چرا رد نمی  

._اینجا نوشته که باید بگیم واقعا کی هستیم  

 ایدارا رو به شیشه کرد و گفت:

._من ایدارا فرزند سونایا هستم خادم لرد ایراین  

 بعد رو به من کرد و گفت:

 _ارباب در باز شده بریم

 با تعجب پرسیدم:

در؟ _کدوم  

 _این دری که... اها ارباب شما باید اسم واقعی خودتونو بگین تا بتونید رد شین.

 _خوب تو منو چی صدا کردی؟

 _لرد ایراین ارباب

._خوب پس اسم واقعی من اینه... من لرد ایراین هستم  

دم اما اتفاقی نیفتاد. پس هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی چه؟ پس اسم واقعی من چیست؟ اسم عادی خودم کریس را هم امتحان کر

مد. دم درب ورودی تاالر بزرگ المپ دو مجسمه مرا داریاسس صدا کرده آاین اسم واقعی من چه بود؟ خاطره ای به ذهنم 

بودند. با صدای بلند اسم داریاسس را فریاد زدم و بال فاصله شیشه شکاؾ برداشت و دربی در مقابل من ظاهر شد. از در 

زد پس با چشمان بسته جلو رفتم. یک لحظه احساس یینه رفتیم. نور چشمان من را میآایدارا به طرؾ  رد شدم و به همراه

 سرما کردم و لحظه ای بعد هوای تازه مشامم را پر کرد چشمانم را باز کردم. ما در تاالر بزرگ المپ بودیم.

جا ایستاده. زنی برهنه با پوستی به سفیدی برؾ و نآ جوان بر گشتم تا به ایدارا نگاه کنم که دیدم به جای ایدارا یک زن 

-میبر پیشانیش جواهری به شکل ستاره پنج پر  داشت وسیاه و  چشمانی طالیی  ییموها او اندام و صورتی کشیده.

..زنی جوان و زیبا رونهم آ. مار من به یک زن تبدیل شده بود. درخشید  
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 فصل هشتم:

 مامان جون کمک...
شد چشم از او برداشت. مار سیاه چند ایدارا شده بودم. به طرز باور نکردنی زیبا شده بود و به سختی میمحو تماشای 

ن دست دختر هایی که در مسابقات ملکه آدقیقه پیش حاال به یک دختر فوق العاده سکسی و خوش هیکل تبدیل شده بود. از 

کنند.زیبایی شرکت می  

جا پراند:صدای فریاد تایتان سنگی من را از   

.نجا خارج شویآتوانستی از نجا خارج شدی؟ تو نمیآ_نه این ؼیر ممکن است چطور از   

 بعد رو به من کرد و با عصبانیت گفت:

 _تو ... هیچ میدانی چی کار کردی؟ می دانی اون کیست؟ تو... تو...

 گایا حرفش را قطع کرد و گفت:

._ثایفن لطفا ساکت شو  

دانستم ثایفن برادر بزرگتر گایاست با چشمانی گرد شده رو به گایا کرد و گفت:دیگر میتایتان سنگی که حاال   

کنی به من بگویی ساکت شو... من ثایفن جانشین ارباب المپ هستم. این موجود باید به تونل برگردد _چطور جرئت می

 .همین حاال

ن تونل برگردانند. او به من کمک کرده بود پس چگونه آ توانستم بگذارم ایدارا را بهایدار از ترس به پشت من چسبید.نمی

ن تونل وحشتناک بر گردد. او به خاطر من جانش را به خطر انداخته بود و حاال وقتش بود آتوانستم او را رها کنم تا به می

ترسیدم سعی کردم بدون لرزش حرؾ بزنم:که جبران کنم. در حالی که هنوز می  

.ارم برش گردونین به اون دخمهذه. اون جون منو نجات داده پس نمی_نه... اون هیچ کجا نمیر  

 ثایفن نگاهی خشمگین به من کرد و گفت:

.هان مراحل رد نشدی. تو سزاوار مرگی... ارکانآ_پس تو خودت به تنهایی از   

ر شدند. یک لشکر از باد دور و اطراؾ ما ظاهآنها از نا کجا آورد لشکر از آها را به محض این که ثایفن اسم ارکان

نها به سمت ما حمله کردند.آای کرد و های برنده. ثایفن اشارههای سنگی عظیم با دو دم وچنگکعقرب  
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دست ایدارا را گرفتم و با یک نگاه سریع به اطراؾ فهمیدم تنها راه فرار از طریق تونل ورودی تاالر است. دست ایدارا 

دویدیم در میانه راه بودیم که چند ارکان که قصد ما را فهمیده بودند در جلوی  را کشیدم و هر دو به سمت ورودی تاالر

 تونل ورودی ایستادند و راه ما را بستند. گیر افتادیم...

ن آن دخمه بر گردانند. من آاشتم تا ایدارا را به ذکاش می گکردم که ایرزو میآدانستم فقط کردیم؟ نمیحاال چه باید می

زمایش نیمه خدایان رد شدم و حاال به خاطر حرفی که زده آمدم از تونل آها ورک تا تا اینجا را با تمام خطرهمه راه از نیوی

 بودم قرار بود کشته شوم.

هایشان را به ها و چنگکهم نیش نزدیک بهرام به ما نزدیک شدند. بیش از پنجاه ارکان آرام آها دور ما حلقه زدند و ارکان

ن جا خوردم. به طرؾ ایدارا بر گشتم و آند. دستان ایدارا را سفت چسبیدم و از سردی بیش از حد دادطرؾ ما تکان می

کند صدایش زدم اما جوابم را نداد. چند لحظه بعد رویش را به طرؾ من بر نها نگاه میآدیدم که او بی حرکت ایستاده و به 

 گرداند و گفت :

کنم حواستون رو جمع کنید تا به محض داشت ادا کنه اما من این کارو می _ارباب ... مادرم نتونست دینی رو که به شما

 اینکه اونها به من حمله کردن فرار کنید.

خوای بکنی؟_به تو حمله کردند؟ چی کار می  

ه _وقت نداریم... ممنونم که منو از اون تونل خارج کردید و منو از ترسم رها کردید حاال وقتشه که خاندان اینور نشون بد

.که چقدر بر سر پیمانش باقیه  

ایدارا دستش را از دست من بیرون کشید و چند قدم به عقب رفت من وحشت زده از فکر اینکه قرار است چه کاری برای 

من بکند خواستم به طرفش بروم که نور درخشان جواهر پنج پر چشمانم را زد. جواهر درخشید و درخشید و ایدارا رشد 

د. حاال ایدارا دوباره به همان شکل ماری خود برگشته بود. کرد و تؽییر شکل دا  

ها فرصت خواست با فدا کاری خود جان مرا نجات دهد و با حمله به ارکانحاال فهمیدم ایدارا قصد داشت چکار کند. او می

ن هر کاری آی انجام فرار برای مرا فراهم کند. نامش را فریاد زدم اما تاثیری نداشت او حاال تنها یک هدؾ داشت و برا

هایی که دم درب ورودی بودند برگشت و با هیس هیسی مبارزه طلبانه به سمتشان حمله کرد. کرد. ایدارا به سمت ارکانمی

ای که به مبارزه طلبیده بودشان حمله کردند.ها من را نادیده گرفتند و به مار عظیم الجسهتمام ارکان  

ی زدم به طرفش دویدم اما بیشتر از هفت قدم بر نداشته بودم که بر اثر ضربه دم یکی از در حالی که نام ایدارا را فریاد م

توانستم نفس بکشم و دائم با سرفه خون باال می هایم بر اثر ضربه خرد شده بود نمیها به طرفی پرت شدم. دندهارکان

ام التماس کردم:ذره هوای باقی مانده در سینهخرین آوردم. به ایدارا نگاه کردم و بعد به گایا و با سختی فراوان با آ  

 _گایا.... کمکمون کن

شد تا اینکه همه جا را رفت درد بیشتر و بیشتر میاما گایا از جایش تکان نخورد به خاطر کمبود هوا چشمانم سیاهی می

رام شد. آتاریکی فرا گرفت و دردم   

سایش. بدون درد. بدون رنج. دیگر هیچ آبی وزنی. راحتی و در تاریکی ؼوطه ور شدم. مثل خواب و رویا بود. مردن. 

سایش بود آکرد مرا بکشد فقط زد کسی سعی نمیکرد. دیگر هیچ چیز برایم مهم نبود. کسی مرا نمیچیز مرا اذیت نمی

رام گیرم.آن آخودم را به تاریکی سپردم تا در   
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اندامی موزون و به سفیدی برؾ، صورتش با موهایی شبق گون با از میان تاریکی نوری تابید و پیکر زنی نمایان شد. 

مد. یعنی آشنا میآبه نظرم خیلی  اش. چهرهدرخشیدای پنج پر با درخششی سرخ بر پیشانیش میاحاطه شده بود و ستاره

میزی گفت:آکجا دیده بودمش؟ زن شروع به صحبت کرد و با لحن التماس   

جنگه... اون داره به خاطر شما ارباب...دخترم اون بیرون داره به خاطر شما می کنم تسلیم نشید_ارباب... خواهش می

تونید االن تسلیم بشید....شما باید کاری رو که ارید بمیره... برگردید ارباب... شما پیمان بستید ...شما نمیذجونشو میده... ن

به دخترم کمک کنید...شروع کردید تموم کنید... مردم ما منتظرن... به دخترم کمک کنید...   

نور دیگری  ،نآشد. بعد از ناپدید شدن شد و کم کم در میان نور رو به خاموشی ناپدید میتر میصدای زن محو و محو

را نآشنا بود صدایی نرم و زیبا که انگار با تمام وجودم آروشن شد و صدای تازه ای اسمم را صدا زد. صدا خیلی برایم 

م:شناختم. زمزمه کردمی  

 _مادر...

._کریس. پسر نازنین من. پس باالخره مامانو پیدا کردی  

از میان توده نور پیکر زنی ظریؾ و زیبا نمایان شد. بلند قد و الؼر اندام با موهایی خرمایی و چشمانی سبز که ردایی هم 

د و گفت:هایش به لبخندی از هم باز شد و دستانش را به سمتم دراز کررنگ چشمانش پوشیده بود. لب  

خوای مامانو بؽل کنی؟_پسر کوچولوی من نمی  

. نا باورانه دوباره زمزمه کردم:بود بهت زده دوباره به مادرم نگاه کردم. درست به شکل تنها عکسی که از او داشتم  

 _مادر... خودتی... مادر...

.اینجام. بیا پسرمخواست منو بؽل کنی حاال من مگه همیشه دلت نمی .زود باش بیا ،ره دیگهآ_  

ن محروم بودم. گرم و پر مهر. آؼوشی که تمام عمراز آؼوش مادرم فرو رفتم. آدر تاریکی به سمتش قدم برداشتم و به 

ها احتیاج داشتم مادرم زمزمه وار گفت:ها و نوازشکرد. چقدر به این محبتمادرم با دستان ظریفش موهایم را نوازش می  

م که چقدر زجر کشیدی اما االن وقتش نیست که بیای پیش من تو هنوز کارای مهمی داری که دون_ پسر کوچولوی من می

کشه اونو نجات بده پسرم.تو نجات بده کریس اون خیلی درد میرباید انجام بدی. به خاطر من و به خاطر پدرت. پد  

 _اما مادر مگه بابا هنوز زندست؟

رتو نجات بده پسرم به خاطر من.ره پسرم اون هنوز زندست و منتظر توئه. پدآ_  

خوام از اینجا برم._اما مادر من مردم چطوری باید دوباره زنده بشم؟ من نمی  

ؼوش مادرم فشردم. شاید فکر کنید از پسری که با این همه خطرات رو به رو شده بعید آبا این حرؾ خودم را بیشتر به 

به خاطر نداشتن من از سنین کودکی یتیم بودم و ودتان قضاوت کنید. ای را انجام دهد اما خاست که چنین رفتار بچه گانه

ن زندگی آخواهم دوباره به ؼوش دارم نمیآام و حاال که از درد و رنج خالص شده و مادرم را در پدر و مادر زجر کشیده

 لعنتی بر گردم. مادرم در کنار گوشم زمزمه کرد:
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کار رو انجام بدی اون هنوز اون بیرون منتظره. مطمئن باش دوباره همدیگه _اما پسرم تو باید به خاطر من و پدرت این 

.بینیم و اینبار برای ابد با هم هستیم پسرم بهت قول میدمرو می  

 _اما مادر...

_پسر خوبی باش و به حرؾ مادرت گوش کن. تو فرزند منی تو توانایی اینو داری که مرگو شکست بدی. اراده کن پسرم 

ن بده تا از تو دور بشه...به مرگ فرما  

دویدم هم زمان با گفتن این جمالت من را از خودش دور کرد و از من فاصله گرفت. به طرفش دویدم اما هرچه بیشتر می

نقدر دور شد تا دیگر او را ندیدم. ایستادم. مادرم مرا آزدم اما او دویدم صدایش میشد به دنبالش میاو از من دور تر می

حاال من دوباره یتیم شده بودم.  ترک کرده و  

هایم را پاک کردم. مادر به من اعتماد کرده بود تا کاری را که گفته بود انجام دهم. من او را نا امید هی کشیدم و اشکآ

د کنم به هر قیمتی که شده اما اول باید از اینجا خارج شوم. تمام نیرویم را جمع کردم وفریانخواهم کرد. پدرم را پیدا می

 زدم:

میرم... نه تا وقتی که پدرمو پیدا نکنم... منو از اینجا بیار بیرون..._من نمی  

شود. لرزد و ویران میشوم و تاریکی میاما ظرؾ چند لحظه حس کردم به عقب کشیده می اتفاقی رخ نداد،در ابتدا هیچ 

ن افتاده بودم را حس آعد سرمای زمینی را که بر ام حس کردم و از درد به خود پیچیدم. چند لحظه بدرد شدیدی را در سینه

وردم آ. نفس عمیقی کشیدم و به خودم فشار نفس بکشمتوانستم کرد اما نه به اندازه قبل حاال میام درد میکردم. هنوز سینه

  .به سختی از جایم بر خواستمو  تا از جایم بلند شوم

کردند. عصبانی فریاد هایشان بدن او را تکه تکه میبودند و با چنگکها همه به دور بدن بی جان ایدارا جمع شده ارکان

 کشیدم:

 _نه....

ها با نفرت به من نگاه کردند و به سمت من بر گشتند.به محض ها به طرؾ من برگشت. تایتانها با حیرت و ارکانهمه نگاه

-ن هم با زخمآمانده بود سرش بود که ا که سالم باقیمانده بود دیدم. تنها عضوی از ایدارنچه از ایدارا باقیآنها آبر گشتن 

های فراوان پوشیده شده بود. یک چشم او نابود شده و تمام بدنش از گردن به پایین را تکه تکه کرده بودند با دیدن این 

 صحنه عصبانیتم بیشتر شد و دوباره فریاد زدم:

 _کثافتا...

ها همه به خود لرزیدند و جیػ کشان شروع به پودر ن توسط ارکانآن دانم در صدایم چه بود که به محض شنیده شدنمی

شان از هم پاشید و به کپه های خاک بدل شدند. شدن کردند. پنجاه ارکان ظرؾ چند لحظه اعضای سنگی  

ن ای خشمگین مرا متوقؾ کرد. ثایفن به خاطر عصبانیت از نابود شدبه سمت جسد ایدارا به راه افتادم که صدای نعره

هایش فریاد کشید:ارکان  

... دادپس خواهیکنی فرزندان مرا نابود کنی... تاوانش را _رزل پست... چطور جرات می  
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کنم دستم را مشت کرده و نکه بدانم چه میآخواستند. با نفرت به ثایفن نگاه کردم و بی ها به جز گایا از جا برتمامی تایتان

مدند که مشتم را باز کردم و کؾ دستم را رو به باال گرفتم.آها یک قدم به طرؾ من را در جلوی صورتم گرفتم. تایتاننآ  

ها را وی سبز نمایان شد تمامی تایتانگسوخت. به محض اینکه تش سبز رنگی میآدر کؾ دستم کوی کوچکی بود که با 

ؼلتیدند. همه به جز گایا که در جای خود کشیدند و بر روی زمین میها از درد جیػ میتشی سبز در بر گرفت. همه تایتانآ

سوزند. از گایا هم عصبانی بودم و دلم تش سبز میآکرد که چگونه در رام و بی حرکت نشسته بود و به برادرانش نگاه میآ

 می خواست او هم زجر بکشد گوی را به طرؾ او گرفتم.

بدن گایا در حبابی محافظ قرار داشت. عصبانی تر  تش سبز در اطراؾ گایا با فاصله کمی از بدنش شعله ور شد. انگارآ

تش بیشتر شد اما باز هم بی تاثیر بود. گایا نگاهی به من کرد و گفت:آشدم و   

._بهتره به جای اینکه وقت و نیروتو برای زجر دادن من حروم کنی بری و ایدارا رو نجات بدی  

وردم و گوی سبز رنگ ناپدید شد. به سمت سر ایدارا بر گشتم. آوردن اسم ایدارا حواسم متوجه او شد ودستم را پایین آبا 

های خاک باقی مانده از ارکانها گیر افتاده بود. با دستم خاک و سنگها را کنار زدم و سرش را بیرون سرش در میان کپه

هایم روان شد. ناله کردم:کشیدم. اشک  

ری...یشد تو نباید بم_نه... تو به خاطر من این کارو کردی... نباید این طور می  

.میره احمق جون... نه اگه تو بخوای_اون نمی  

زد. پرسیدم:صدای نازک درون سرم بود که حرؾ می  

میره؟_منظورت چیه که اون نمی  

تونیم برش _منظورم اینه که با اینکه از این کار متنفرم اما اگه تو بخوای من و این عوضی که اینجاست با کمک هم می

.گردونیم  

دادم. من به او مدیونم.نرا انجام میآذوق زده شدم اگر هر امکانی بود تا ایدارا را نجات دهم هر چقدر هم که کم باشد   

  .خوام که اون زنده بمونهخواین بکنین... من فقط می_هر کاری می

._همین اول بهت هشدار بدم این کار خیلی درد ناکه ممکنه از شدت درد قلبت وایسه  

کلفت مخالفت کرد:صدای   

تونه به جز اون اگه ما شدت نیرو رو کم کنیم زیاد درد می باز هم از مرگ برگشت پس یه بار _نه ... اون قویه... اون

.کشهنمی  

مونه_مزخرفه... اگه شدت نیرو رو کم کنیم نمیشه انتقالو درست انجام داد اونوقت روح داخل رود خونه می  

خوای که شه این کارو انجام داد تو به خاطر ماهیتت میمطمئنم که با نیروی کم هم می _نه تو داری مزخرؾ میگی من

.اون درد بکشه  

کنی به من توهین کنی... من..._چطور جرئت می  
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 فریاد کشیدم:

._هر دوتون خفه شین و فقط هر کاری الزمه انجام بدین تا اون بر گرده  

ای نازک گفت:دو صدا هر دو یک لحظه سکوت کردند و بعد صد   

.ار روی نشانذدستتو ب .ماده کنآ_باشه خودتو   

 _کدوم نشان؟

اری و هر ذزاد بآار روش و محکم فشارش بده سعی کن ذهنت رو ذ_جواهر... جواهری که رو پیشونیه ایداراست دستتو ب

.کنی دستتو از روی جواهر بر ندارکاری که می  

ماده کردم تا درد شدیدی را حس کنم. آرزو کرددم که ایدارا بر گردد. خودم را آاشتم و از ته قلبم ذدستم را روی جواهر گ

مد و کم کم تمام بدن مرا در بر گرفت. حاال تمام بدنم آسوخت اما کمی بعد این سوزش باال تر ابتدا فقط دستم کمی می

به حد ؼیر  سوزش دردناک رفته رفته .شدگذشت این سوزش بیشتر و بیشتر میسوزش ضعیفی داشت اما هر چه که می

فشردم. درد به حدی لرزید با این وجود  به سختی دستم را به جواهر میقابل تحملی رسید.تمام بدنم عرق کرده بود و می

خواستم فریاد بزنم اما توانش را نداشتم به سختی سعی کردم تا دستم را از جواهر جدا کنم و فوق تصور رسیده بود می

هوشی این بود که نتوانستم نجاتش خرین فکرم قبل از بیآ. احساس خستگی شدیدی داشتم. دراز کشیدم و ن جدا شدآدستم از 

 دهم. چشمانم بسته شد.

مجلل به رنگ سرخ  و خوابی بزرگتختروی سرخ رنگ و گنبدی شکل  یبا سر درد شدیدی چشم باز کردم. در اتاق

وردم. گایا. پرواز آکنم. کم کم اتفاقاتی که افتاده بود را به یاد جا چه میدراز کشیده بودم. سعی کردم به خاطر بیاورم من این

 به المپ. سقوط. رفتن به تونل. فدا کاری ایدارا و مرگش...

چشمانم از اشک خیس شد.نتوانستم هیچ کاری برایش بکنم. نتوانستم نجاتش بدهم. حس کردم کسی کنارم نشست. خواستم 

ای کسی که کنارم نشسته بود میخ کوب شدم.چشمانم را باز کنم که با صد  

کنی؟ تو خیلی خوش شانسی که زنده موندی..._چته کریس چرا داری گریه می  

وشید. او کسی بود که مرا به این دردسر انداخته بود. جابتدا چند لحظه بهت زده به او نگاه کردم و بعد خشم در درونم 

مردم. کاری برای نجات ما نکرد. حتی وقتی که من داشتم میوقتی که ثایفن دستور قتل ما را داد او هیچ   

ن را بفشارم تا بمیرد اما او به راحتی دستش را آنقدر آخواستم از جایم پریدم و دو دستم را به قصد گلویش دراز کردم. می

را فشار نآاشت و ذویم گاشت و مرا به عقب هل داد. خواستم دوباره بر خیزم اما دستش را بر گلذبلند کرد و بر سینه من گ

هن بود. درست وقتی که چشمانم آکردم دستش را جدا کنم اما گویی دستانش از داد. نفسم حبس شد با درمانگی سعی می

 شروع به سیاهی رفتن کرد گایا دستش را برداشت و من بعد از چند سرفه پیاپی دوباره نفس کشیدم. گایا گفت:

ده؟نقدر عصبانی هستی مگه چی شآ_چرا   

 در حالی که صدایم خش دار شده بود بریده بریده پاسخ دادم:

._تو... تو هرزه عوضی... تو باعث شدی... ایدارا بمیره  
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زنی و دوم اینکه کی گفته اون مرده؟... اول اینکه یادت نره داری با کی حرؾ میدو تا موضوع_  

ش دهانم از تعجب باز ماند. متعجبانه پرسیدم:تری نثارش کنم که با شنیدن حرؾ دومخواستم نا سزاهای رکیکمی  

 _یعنی... اون نمرده؟ اون هنوز زندست؟

مونه اما االن حالش خوبهخرش رو بد انجام دادی و جای زخماش میآره کارت خوب بود هر چند که یکم آ_  

.گی_نه تو داری دروغ می  

 گایا رویش را به طرؾ در اتاق بر گرداند و صدا زد:

رو ببینه.و خواد تبیا تو اربابت می_ایدارا...   

.نا باورانه به ایدارا وارد شدن آاش در حالی که که ردای سفیدی بر تن داشت از در باز شد و پیکر ایدارا در شکل انسانی

ها و همان موهای مشکی. این خودش بود خود ایدارا. از تخت بیرون جستم و به سمت خیره شدم. همان صورت همان چشم

شد این خود ایدارا باشد. گایا با صدای نسبتا بلندی گفت:ؼوش گرفتم. باورم نمیآایدارا دویدم و او را در   

 _اااا.... کریس

 _چیه؟

کنی االن وضعیت درستی نداری؟_فکر نمی  

 _منظورت چیه؟

.شیه به خودت بندازی متوجه می_اگه یه نگا  

بر گرداندم و متوجه شدم منظور گایا چیست. من کامال برهنه بودم و هیچ لباسی بر تن  بدنمها و صورتم را به طرؾ دست

نداشتم. خجالت زده شدم و به سرعت دوباره خودم را در تخت انداختم و به زیر ملحفه پناه بردم. صدای خنده گایا را شنیدم 

سرم را از زیر ملحفه بیرون  ای برای خندیدن به دست گایا داده ام.دادم که چرا بهانهصبانیت به خودم فحش میو با ع

 کشیدم و با عصبانیت گفتم:

کشتمت تو در حق ما ظلم کردی  توی عوضی...رسید میخندی؟ اگه زورم به تو می_برای چی می  

هی کشید و گفت:آگایا   

داره. هنوزم عجوله میشه دو دقیقه ساکت بشی و به من گوش کنی؟ های انسانیشو_هنوزم خصلت  

...یمردیم ما رو ول کرد_برای چی باید به حرفات گوش کنم مگه تو چی داری که بگی جز اینکه وقتی داشتیم می  

هایم را برید.صدای خش دار و زخمی ایدارا حرؾ  

کنه تایتان گایا دالیلی برای کاری که کردن دارن که موجه هستن_ارباب بهتره اول به حرفاشون گوش کنید.ایدارا فکر می  

 از صدای خش دار ایدارا متعجب شدم و پرسیدم:
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 _چرا صدات گرفته؟مگه تو کامال خوب نشدی؟

._نه ارباب ایدارا کامال خوب نشده اما تایتان گایا قول دادن به محض خروج از اینجا منو شفا بدن  

د و گفت:گایا حرؾ ایدارا را قطع کر  

._بهتره االن به حرفای من گوش کنی تا برات تعریؾ کنم چه اتفاقاتی افتاده  

ورد مرگ را شکست آنجا میآو گایا برای من تعریؾ کرد که سر نوشت سازان به او گفته بودند که شخصی که او باید به 

ورده بود که خودش از دنیای مردگان آن کند. گایا مرتبه پیش اشتباها کسی را به جای مای را زنده میدهد و مردهمی

 بیرون کشیده بود و زنده شده بود گایا هم فکر کرده بود او همان کسی است که پیشگویی شده.

برد سر نوشت سازان عصبانی شده و برای مدت پانصد سال تمامی بعد از اینکه گایا او را پیش سر نوشت سازان می

شوم گایا تقریبا مطمئن می دهد تا من بمیرم وقتی که من دوباره زنده میگایا اجازه می دهند. این بارها را شکنجه میتایتان

شده تا من ایدارا را هم زنده کنم.شود که من همانی هستم که پیش گویی شده اما برای اطمینان باید منتطر می  

گیرد و به من زمان نها را میآند گایا جلوی هنگامی که برادران گایا قصد داشند تا در حین زنده کردن ایدارا به من حمله کن

های بدن ایدارا شروع به چسبیدن به یکدیگر می روم تکهدهد تا ایدارا را زنده کنم. پس از اینکه من از هوش میکافی می

بر بدن ها شود اما به خاطر نا تمام ماندن کار زنده کردن جای زخمکنند و بدن ایدارا دوباره یک پارچه شده و زنده می

ماند.ایدارا می  

کنند تا هر دو ما را با هم بکشند اما در یک اتفاق بینند بیشتر عصبانی شده و قصد میها که زنده شدن ایدارا را میتایتان

زاری به من برسانند به سختی آترین کنند که اگر کوچکنها را تهدید میآشوند و نجا ظاهر میآنادر سه سرنوشت ساز در 

نها ثایفن را به این خاطر که بیش از حد به خود مؽرور شده و مانع از انجام ماموریت گایا شده به آمجازات خواهند شد. 

کنند. سختی تنبیه می  

از   یؾ کردم تعراحساس راحتی کردم. گایا بعد از اینکه ماجرا را برای و وری لذت بردمآاز شنیدن این حرؾ به طرز شرم

:خواست وگفتجا بر  

ا بر طرؾ شده باشه.  من باید برم و دروازه رو باز کنم تا شما بتونین برید تو ؼار سر ه_خوب فکر کنم تمام سو تفاهم

ن.نوشت سازا  

.تونم ببخشمت_در مورد کارایی که کردی من هنوز از دستت عصبانیم و نمی  

ید:گوه کشان میآکند و گایا نگاهی به من می  

دونستی ....تونی منو نبخشی اما اگه می_من تقصیری ندارم اگه بخوای می  

گوید:رود میگرداند و در حالی که به طرؾ در میکند و رویش را بر میسکوت می  

.بهتره حاضر شین تا راه بیفتیم هر دو شما باید با هم برین تو اون ؼار  

 _گایا
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خوای؟_چیه... چی می  

سازان نمیان اینجا... اونا که به خاطر ما از ؼار خارج شدن خوب چرا اینجا نمیان؟_برای چی سر نوشت   

دونم تو هم بهتره سرت به کار خودت باشه حتما یه دلیلی داشته که اونا خواستن شما برید اونجا دستور میدم برات _نمی

.لباس تهیه کنن بپوش و بیا توی تاالر  

شوم. با دست او را به کنار تخت فرا ارا که هنوز در وسط اتاق ایستاده است خیره میشود و من به ایدگایا از در خارج می

شود. بر صورتش چند جای زخم است که کمی صورتش را از شکل رامی و با ظرافت به تخت نزدیک میآخوانم. به می

 انداخته اما او هنوز زیباست. 

گویم:کشم و مینفس عمیقی می  

.که زنده ای دونی چقدر خوشحالم_نمی  

اندازد. شود و سر به زیر میگیرم. سرخ میرامی دستش را میآورد. به آزند که احساساتم را به جنبش در میلبخندی می

هایم در چشمهایش قفل می گرداند. چشمکنم. صورتش را به طرؾ من بر میشوم و صدایش میبه نیم رخش خیره می

برم....شوند. صورتم را جلو می  

کنم:کشد. زیر لب ؼرؼر مین حال و هوا بیرون میآو مرا از  شودناگهان در باصدای بلندی باز می  

._مزاحم  

شوم.نها و اندام نیمه برهنه شان خیره میآشوند و من با چشمانی گرد شده به نگاه یک دسته از دختران زیبا وارد اتاق میآ  
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:فصل نهم  

کنمدشمن می مبا خود وریه تایتان   
که چطور باید از این سرنوشت  اندیشممیام به این موضوع ام و در حالی که به ریزش برؾ خیره شدهبر دهانه ؼار ایستاده

خواستم بمیرد اما از سوی دیگر این دستور سرنوشت سازان است و شوم فرار کنم. تیمی انیس همسر من است و من نمی

کشم.هی میآن موجودات از جهان دیگر ما را نابود خواهند کرد. آبندیم نها گفتند که اگر دروازه را نآ  

ید.هر آدهم که به این سو میشوم پیکر موجودی را تشخیص میجنبد. دقیق تر که میبینم. چیزی در برفها میجنبشی می

کنم تا او را ببینم و بال فاصله او در جلوی هایی هم دارد. اراده میچند هنوز جادوی خودم را دارم اما این بدن محدودیت

گاه یک اسم در ذهنم می آچشمان من است. موجودی نیمه بز و نیمی همان موجودی که من هم بدنم همانند اوست. ناخود 

 چرخد. ستیر.

شویم با ه میرسد به هم خیرشناسم. وقتی به چند قدمی من میکنم او را میشود و من حس میتر میستیر رفته رفته نزدیک

گویم:لحنی نا مطمئن می  

 _تیمی انیس؟.... این تویی تیمی انیس؟

 _بله اگیانوس این من هستم.

.ای_چقدر... تؽییر کرده  

رسم؟_در این بدن جدید چطور به نظر می  

._خوب خیلی خیلی.... زیبا  

ای_متشکرم تو هم بسیار با ابهت شده  

اند انجام بدهیم.سازان از ما خواسته _خوب بهتر است زودتر کاری را که سرنوشت  

پرسد:رود و از من میچهره تیمی انیس در هم می  

اند؟نها چه خواستهآ_  

.اند ماموریتی که بسیار مهم است_ماموریتی به ما داده  

-حرؾ کنم. با دقت بهبرای تیمی انیس همه چیز را به جز اینکه تایتانی که قرار است قربانی شود خود اوست تعریؾ می

پرسد:کند و در انتها میهایم گوش می  

 کدام تایتان باید قربانی شود؟

گوید کدام یک باید قربانی شویم تا دروازه بسته بماند.اند که دروازه به ما می_اممممممممم..... سرنوشت سازان گفته  
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کنیم نیست؟خواهم فرزندانم بمیرند هیچ راه دیگری بجز اینکه یک تایتان را قربانی _من نمی  

گفتند._نه اگر بود حتما سر نوشت سازان به ما می  

ب آورد از چشمانش قطره قطره آنشیند و در حالی که صداهای عجیبی از خودش در میتیمی انیس بر روی زمین می

پرسم:یا مشکلی دارد؟میآام. چرا این اتفاق افتاده شود. تعجب کرده و ترسیدهجاری می  

وری؟ بدن جدیدت مشکلی دارد؟آاها را در می_چه شده چرا این صد  

دهد.بریده بریده جواب می  

.کنم... این یک واکنش به ناراحتی است_نه... فکر می  

گویم:کنم و میگیرم و بلندش میدستش را می  

 _حاال وقت ناراحتی نیست. ما باید دروازه را پیدا کنیم.

.نرا پیدا کنمآدانم چطور باید _اما من نمی  

دانی کجاست باید پیدایش کنیم.فرینشی تو میآدانی. تو روح را می نآ_اما سر نوشت سازان گفته اند که فقط تو جای   

 _اما چگونه؟

-جوابی ندارم. چرا به این موضوع فکر نکرده بودم؟ حاال چه باید بکنیم؟ چطور باید دروازه ای را پیدا کنیم که حتی نمی

شد تا به شکل یک کوه باشد شاید هم یک تخته سنگ کوچک در اعماق زمین. ای کاش میدانیم به چه شکلی است؟ شاید 

را ببینم. جادو!!! من نتوانستم اما شاید تیمی انیس بتواند و برای همین سر نوشت سازان او را انتخاب  نآجادویی کرد تا 

گویم:اند به تیمی انیس میکرده   

.را پیدا کنی نآ_سعی کن تا با جادو   

دانم در این بدن جدید چطور باید جادو کنم.ما چطور باید این کار را بکنم من نمی_ا  

  .نجا را ببینیآ_فقط اراده کن تا 

کند. چند لحظه بعد دوباره کنم دارد جادو میبندد حس میشود و بعد چشمانش را میتیمی انیس چند لحظه به من خیره می

گوید:کند و میچشمانش را باز می  

.بینمتوانم هیچ چیزی نمی_نمی  

ای و به خاطر فرزندانمان دوباره سعی کن._دوباره سعی کن باید بتوانی به خاطر همه چیزهایی که خلق کرده  

کند تا رود. ظاهرا به شدت تالش میاش در هم میبندد. این بار به شدت چهرهشد و دوباره چشمانش را میکهی میآ

گیرم. کم کم چهره برم و دستش را میچطور باید به او کمک کنم ناخواسته دستم را جلو میدانم دروازه را پیدا کند. نمی

:گویدشود و باالخره میاش باز می  

._پیدایش کردم  
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کجاست؟ ،_کجا  

._روی صخرهای کنار دریا  

ه من درست فهمیدم و او نرا پیدا کند به این معناست کآدانیم کجاست باید برویم و اینکه او توانسته جای حاال که دیگر می

 همان کسی است که باید قربانی شود. 

............................................................. 

ن آتوانستم جلوی خودم را بگیرم تا به من چطور می دخوب تقصیر من نبود که دهانم باز مانده بود. خودتان قضاوت کنی

شوید؟ پس من را سرزنش نکنید اگر خیره نمی اودختران زیبا خیره نشوم؟ خود شما اگر درخیابان یک دختر زیبا ببینید به 

ای که دختر مو خرمایی وارد شد تازه گویم اما لحظهدانستم کجا هستم و دارم چه مینها تا چند لحظه حتی نمیآبا دیدن 

.فهمیدم زیبایی چیست  

کشید و داشت کم کم اختیارم را در دست شد باور کرد. حس خواستن و تمنا در وجودم شعله میود که نمیبه قدری زیبا ب

مد و با لبخند آن اندام موزون مانند خرامیدن طاووس بود به طرفم آگرفت. دختر مو خرمایی در حالی که راه رفتنش با می

 دل فریبی گفت:

دختر زئوس و االهه زیبایی و عشق. شیل هستمآ_درود بر شما جناب داریاسس. من   

ورد آدانستم چه باید بگویم که صدای جیػ و داد دو صدای ذهنی من مرا به خودم دست و پایم را گم کرده بودم و نمی

زدند:صدای نازک و کلفت دائم فریاد می  

 _ای خوک کثیؾ...

 _حرومزاده عوضی...

 _هرزه بی شرم عجوزه....

 با خودم گفتم:

.کنیندوتا چی کار دارین می _چتونه شما  

 صدای نازک گفت:

شد. _بهش اعتماد نکن این هرزه همون کسی بود که باعث این اتفاقا  

 صدای کلفت در تایید گفت:

.به حرفاش گوش نده ،ره این خوک بی چشم و رو به ما خیانت کردآ_  

 نا باورانه پرسیدم:

درست حرؾ بزنین بگید ببینم جریان چیه؟ .گینفهمم دارین چی می_نمی  

لرزید گفت: صدای کلفت در حالیکه از عصبانیت صدایش می  
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 _این موجود کثیؾ به هم نوعای خودش و ما خیانت کرده اون باعث شد ما بمیریم اون هرزه...

کشم :نا خواسته فریاد می  

 _وایسا ببینم یعنی شما مردین؟ شماها روحین؟

گوید:لحنی عصبی میصدای نازک هم با   

.ی؟!! معلومه که روحیمههای ال_پس فکر کردی ما چی هستیم؟ فرشته  

کنم و حاال نه یکی بلکه دو نها سکته میآها متنفرم. از دیدن یکی از کشم. من از مردهناله ای از سر ترس و بی چارگی می

:گویمنها میآروح مرده درون من هستند. به   

.ن از تو بدن من میاین بیرون_شما دوتا عوضی همین اال  

:دهدصدای کلفت با لحنی رنجیده و عصبانی پاسخ می  

.وردیآ_هی... با من درست صحبت کن و اینو هم بدون که بدون من یه لحظه هم اینجا دووم نمی  

کند:صدای نازک اعتراض می  

.ره نه که تو خیلی براش مفید بودیآ_  

بودم تو چیکار کردی براش؟_هر چقدر که بود بیشتر از تو مفید   

شاما نجاتش دادم ببینم تو براش چیکار کردی جز اینکه موقعی که خواست ایدارا رو زنده آ_من از دست راماکس و خون 

 کنه انرژی رو زیاد خارج کردی که درد بکشه؟

تونی عرضه فقط می مرد تو بیکنی همچین چیزی بگی دیدی که اگه به خاطر من نبود ایدارا حتما می_چطور جرئت می

.اونو تؽیر شکل بدی  

کنی موجود پست و ..._نه که تو خیلی کارا می  

کشم:سر هر دوشان فریاد می  

._جفتتون خفه شید و از بدن من گمشید بیرون  

.کنند_این بار هر دو صدا با هم با عصبانیت ؼرؼر می  

.خواد اینجا باشیممیخواد این تو حبس بشیم ما هم دلمون ن_خیال کردی خیلی دلمون می  

_با اینکه از این موجود عوضی خوشم نمیاد اما اینبار باهاش موافقم تو چی خیال کردی فکر کردی بدون ما یه دقیقه هم 

.دووم میاوردی  

._هی عوضی خودتی گنده بی خاصیت  
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کنی حشره بی مصرؾ..._چطور جرئت می  

زنم:شوم دوباره فریاد میدیگر دارم دیوانه می  

تونید از بدن من بیرون برید پس لطفا خفه شید.شید ... با هر دوتونم خفه شید فهمیدم شما نمی _خفه  

شیل و همراهانش به همراه آنها ساکت شدند و من نفس راحتی کشیدم. سرم درد می کرد. تازه متوجه اطرافم شدم آهر دو 

نها به جای اینکه آام. خوب ظاهرا جر و بحثم با دیوانهکردند انگار من یک ایدارا به من خیره شده بودند و طوری نگاه می

شیل گفتم:آدر ذهنم باشد بر روی زبانم جاری شده بود عذرخواهانه به   

._ببخشید من یه مشکل کوچیک دارم  

مد و گفت:آخرامید به طرفم شیل با ناز و عشوه در حالیکه به مثل طاووس میآ  

._چطور مشکلی؟ شاید بتوانم کمکتان کنم  

رامی گفت:آصدای کلفت به   

.کشدت فقط بهش بگو با ارواح مشکل داری_بهش اعتماد نکن اون خطرناکه و تو اولین فرصتی که بتونه می  

 _چی؟ چرا؟

خوان انتقام ومده و میآخرین دو رگه چی آدونن سر مشکل داری ارواحی که می ح_به من اعتماد کن بهش بگو با اروا

.بگیرن  

شیل گفتم:آبه   

.زننم و دائم دارن حرؾ میؼومدن سراآب من با مرده ها مشکل دارم و االن دو تا از پر سر و صدا هاشون _خو  

شیل در چند قدمی من ایستاد و مشکوکانه پرسید:آ  

 _چه نوع ارواحی؟

خوان میخرین دو رگه اومده و آدونن که چه بالیی سر دونم چه طور ارواحین فقط دائم دارن میگن می_خوب راستش نمی

 انتقام بگیرن.

 به وضوح ترس را در صورتش دیدم. بی اختیار عقب رفت و بریده بریده گفت:

.ن نیستیو... تو کی هستی؟... او مرده... خودم کشتمش... تو اه_ؼیر ممکن  

انداختم و  و به سرعت بر گشت و از در اتاق خارج شد. همراهان او نیز بال فاصله از در خارج شدند. من به ایدارا نگاهی

 او هم شانه ای باال انداخت. هر دو از اینکه چه اتفاقی افتاده بود متعجب شده بودیم. گایا وارد اتاق شد و گفت:

دوید بیرون چی کارتون داشت؟شیل رو دیدم داشت از اینجا میآ_  

 ایدارا به جای من پاسخ داد:
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.لی گفت ایشون هم از اتاق بیرون رفتن_ارباب خدای زیبایی رو دید و بهش یه چیزی راجبه دو رگه قب  

دونی؟_چی؟ تو راجبه دورگه قبلی چی می  

 من با گیجی پاسخ دادم:

ورده؟آشیل چه بالیی به سرش آ_میشه یکی بهم بگه اینجا چه خبره؟ این دورگه قبلی کی بوده و   

شیل تو رو لمس کرده یا نه؟آ_اول بهم بگو   

 _نه اما این چه ربطی به موضوع داشت؟

._خوبه باید قبل از اینکه دوباره سعیشونو بکنن ببرمت پیش سرنوشت سازا فعال بهتره یه لباس بپوشی  

وردند و بر روی تخت رها کردند گایا گفت:آگایا بشکنی زد و چند بلبل و قناری یک ردای سفید رنگ را به داخل اتاق   

.امن نیست_زودتر لباستو بپوش باید از اینجا بریم جای تو دیگه اینجا   

 _هیچ معلوم هست اینجا چه خبره؟ بهم بگو چرا باید االن بریم؟

._حرؾ نزن و زود تر راه بیفت  

خورم._تا بهم نگی چرا باید از اینجا بریم از جام تکون نمی  

 گایا با کالفگی گفت:

د تا ترو بکشهشیل رو فرستاده بوآ_چون اگه درست حدس زده باشم برادرم مانیتوس)تایتانی که بی شکل بود(   

 _چی؟ چرا منو بکشه مگه من چی کار کردم؟

 گایا سرم فریاد کشید:

فهمی فقط لباستو بپوش و راه بیفت._خفه شو و راه بیفت همه چیزو می  

.شمبرین بیرون االن حاضر می .شیپوشم چرا عصبانی می_خیله خوب می  

-کنم و به طرؾ درب اتاق میهاست را بر تن میردای تایتان گایا و ایدارا از اتاق خارج می شوند و من ردا را که مانند

ن جمجمه انسانی است که باید به بیرون آجنگند و دستگیره هایی است که با هم میدمآروم. درب طالیی اتاق پر از نقاشی 

 کشیده شود.

شوم. در میانه حیرت انگیزی می بینم و متوجه چیزهای المپ را که خالیست میکنم تاالر بزرگ و صندلیدر را که باز می

های سنگی تن او را هایشان گوشتها با چنگکاند و ارکانهای طالیی به بند کشیدهها ثایفن را با زنجیرتاالر و بین صندلی

اند.کنند. این تنبیهی است که سرنوشت سازان برای او در نظر گرفتهمی  

ید که او با من و ایدارا چه کرد. با آبرای همان لحظه چون بعد یادم میسوزد اما فقط برای لحظه ای دلم برای ثایفن می

اند برسم.شوم تا به گایا و ایدارا که در نزدیکی پای او ایستادهکند رد میانزجار از کنار ثایفن که دائم ناله و نفرین می  
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ایستم و من هم به کند. کنارش مییاش از این وضع برادرش مشخص است به این صحنه نگاه مگایا در حالی که ناراحتی

کنم. دو ارکان بر روی دست و دوتای دیگر بر روی پاهایش هستند و هر چند دقیقه یک تکه از بدن ؼول ثایفن نگاه می

هی از آشود. واقعا باید گفت این تنبیه از مرگ بدتر است. گایا کنند که ظرؾ چند لحظه دوباره ترمیم میپیکرش را می

گوید:کشد و میناراحتی می  

.فتیم دروازه رو باز کن کریسی_خوب دیگه بهتره راه ب  

فهمم کدوم دروازه رو باز کنم؟_من منظورتو نمی  

 _اوه یادم رفته بود که بهت نگفتم سرنوشت سازان مسئولیت دروازه ؼارشون رو به تو و نسلت سپردن.

ن فکر آتوانم به اندازد و تنها چیزی که من میسرش را پایین میکند و ایدارا هم هم زمان با این حرؾ به ایدارا نگاه می 

گویم:کنم این است که لعنت بر این شانس.  به گایا می  

 _خوب فکر کنم اینجا یه سو تفاهم پیش اومده من باید بگم که....

._مهم نیست بهتره دروازه رو زودتر باز کنی  

دانم باید کدام دروازه را ورم که من اصال نمیآکنم که به یاد می زرا با خواهم دروازهدهم و میزیر لبی به خودم فحش می

پرسم:را باز کنم. از گایا می نآباز کنم و اصال چطوری باید   

 _اااااا.... گایا من باید کدوم دروازه رو باز کنم؟

._معلومه دیگه دروازه ؼار سرنوشت سازا رو  

ارو بکنم؟_اوه... درسته خوب حاال چطوری باید این ک  

._هیچی فقط چشمتو ببند و تو ذهنت به دروازه فرمان بده باز بشه  

شود و وقتی چشمانم را ها بلند میدهم باز شود بال فاصله صدای خرد شدن سنگبندم و به دروازه فرمان میچشمانم را می

. در حیرتم که چه اتفاقی افتاده اما گایا کنندها از اطرافش فرار میبینم که بی حرکت شده و ارکانکنم ثایفن را میباز می

ارد که زیاد در این حالت بمانم.ذگنمی  

مونه._زود باش بیاید برین تو ؼار تا دروازه دوباره بسته نشده مدت زیادی باز نمی  

 _کجا باید بریم؟

.بره به ؼار_برید رو سینه ثایفن روی سینه اش پا بزارید و اونوقت دروازه شما رو می  

ارم همان تایتانی است که من با جادویم باعث شدم درد ذاش بگصال ایده خوبی نبود چون تایتانی که باید پا روی سینهاین ا

پرسم:بکشد و بعد سرنوشت سازان او را به خاطر من تنبیه کردند. نامطمئن می  

من عصبانی میشه و ممکنه بالیی کنم که این کار درستی باشه. این ثایفنه و اون حتما از دیدن _خوب..... من فکر نمی

.سرمون بیاره  
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ای بزنه چون االن زندونی شده پس خفه تونه بهت صدمهاش وایسا اون نمی_به جای مزخرؾ گفتن زودتر برو روی سینه

 شو و برو باال.

ستم اما چاره ماند مطمئن نیروم. بی حرکت میای ندارم. به کنار سینه عظیم و سنگی ثایفن میخوب مثل همیشه من چاره

 به ایستم وید. به روی سینه اش میآروم و ایدارا هم به دنبالم میای هم ندارم باید این کار را بکنم. از دستش باال می

.شدهکنم. چشمانش بسته است و صورت سنگی اش صاؾ و بی حالت صورتش نگاه می  

بینم که در اطراؾ پای من شروع به گی را میکنم نورهای طالیی رنشود وقتی به پایین نگاه میزیر پایم گرم می

کنم که او هم به پاها و نورهای طالیی خیره شده است. شوند. به ایدارا نگاه میکنند و هر لحظه بیشتر میدرخشیدن می

 خوب است که او هم اینجاست بودن او در کنارم برای من قوت قلب است. 

شود. حس درد ناکی های پایم شروع میانند کشیده شدن از نوک انگشتشوند و کم کم حسی منورها شدید و شدید تر می

شود مور مورم شود. قبل از اینکه نور کامال مرا در خود ؼرق کند به رو به نیست ولی سرمای عجیبی دارد و باعث می

دهند که به محض اینکه اند و وعده این را میبینم که با نفرت به من خیره شدهکنم و دو چشم سرخ رنگ را میرو نگاه می

ن آکنند اما زمانی دیگر و رزوی مرگ کنم. به این وعدشان عمل میآورند که هر لحظه آبتوانند چنان بالیی به سرم می

ای کاش از مادرم زاده نشده بودم.کنمرزو میآزمان است که من   

کند و شروع . کم کم سرما به تمام بدنم رخنه میهایم را ببندمشود تا چشمکند و باعث مینور تمام اطراؾ ما را احاطه می

شوند و حاال ما اینجا هستیم. درون یک ؼار بسیار بسیار تاریک. کنم. اما ناگهان سرما و نور با هم قطع میبه لرزیدن می

ا به دست می بی رنگ خودم رآشوند و من دوباره دید توانستم اطرافم را ببینم. چشمانم گرم میکنم تا ای کاش میرزو میآ

ورم.آ  

گردم و او را در کنار دیوار ؼار بسیار بزرگ است تقریبا بزرگ تر از تونل ورودی تاالر بزرگ المپ. به دنبال ایدارا می

یابم. معلوم است که او با تاریکی مشکلی ندارد. به کنارش می های روی دیوار خیره شده است میؼار در حالی که به نقش

چیزی سر در بیاورم از از شوم نمی توانم شوم وقتی که مطمئن میهای عجیب و ؼریب خیره میروم و من هم به نقش

پرسم:ایدارا می  

 _چی شده؟

.شناسهها رو می_ارباب ایدارا این نوشته  

شناسی؟_جدی!!... از کجا می  

.ها رو روی دیوار تاالر قصر شما دیده. ایدارا مطمئنه خودش دیده_ایدارا این نوشته  

   .مندی بوده چون برای خودش قصر داشته دم ثروتآکرد من هستم خوب ظاهرا که هر کسی که ایدارا فکر می

تونی اینا رو بخونی؟_می  

.تونستین بخونین_نه ارباب فقط شما می  

.ره می تونم بخونمآ_من؟... اوه   
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های درهم و بر هم ن عالمتآدیدم بهتر است تا ایدارا به من مشکوک نشده است او را از دیوار دور کنم چون اصال معنای 

کرد من اربابش هستم به من وفادار بود.دانستم و ممکن بود وفاداری او را از دست بدهم او تا زمانی که فکر میرا نمی  

رسیدم:_از دیوار که فاصله گرفتیم از ایدارا پ  

 _خوب تو هیچ نظری نداری که باید چطوری این سرنوشت سازا رو پیدا کنیم؟

کنه بهتره بریم جلوتر _نه ارباب اما ایدارا فکر می  

.ریم جلوتر_خیله خوب می  

 حدود پنجاه متر جلوتر ایدارا ناگهان ایستاد برگشتم و از او پرسیدم:

 _چی شده؟ چرا وایسادی؟

.بینهاین رو میمرا _ارباب... ارباب ایدار  

 _چی چی رو میبینی؟ نکنه اینم یکی از اون جونورایه که تو اون ؼار دیدیم؟

.زنن_نه ارباب مراین...  سنگه یه سنگ که باهاش از راه دور حرؾ می  

زنن؟_یه سنگی که باهاش از راه دور حرؾ می  

  .مراین استفاده کنیم _بله ارباب ایدارا اینو تو قصر شما دید ایدارا مطمئنه که باید از

 _خوب چطوری باید ازش استفاده کنیم؟

._ارباب شما یادتون نمیاد؟ شما خودتون مراین رو ساختین  

._چند بار بگم من هیچی از گذشته یادم نمیاد  

 ن نقوشی شبیه بهآکنم. صفحه سنگی بزرگی که بر گوید نگاه مین مراین میآروم و به سنگی که ایدارا به جلو تر می

:گویمنقوش روی ؼار حک شده است. به ایدارا می  

_احتماال از این سنگ واسه ارتباط با سرنوشت سازا استفاده میشه اگه میدونی چطوری باید ازش استفاده کنیم بهم بگو تا 

.شاید بتونیم باهاش با سرنوشت سازا حرؾ بزنیم و زودتر از اینجا بریم بیرون  

.وردهای باستانی رو که خودشون بلدن بخونه تا سنگ فعال بشه_ارباب باید روی سنگ وایسته و   

 _منظورت چیه که خودم بلدم؟ تو اون وردها رو بلد نیستی؟

._نه ارباب ایدارا بلد نیست  

._عالیه اینجا گیر افتادیم  

گوید:پرم. صدای نازک درون سرم میام ناگهان از جا میبه خاطر صدای ذهنی  
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._شاید من بتونم کمک کنم  

_وای... لعنتی... نزدیک بود قلبم از کار وایسه مگه من به هر دوتون نگفته بودم که نباید یکهویی شروع به حرؾ زدن 

.بکنین  

یا این جناب کله گچی اجازه میدن ما حرؾ آ_پس توقع داری چطوری شروع کنیم به حرؾ زدن؟ ازت اجازه بگیریم که 

 بزنیم یا نه؟

.._چی گفتی؟ صدای پر روی مزاحم.  

._اهوی یادت باشه که برای راه انداختن جادوی سنگ به من نیاز داری  

:کندصدای کلفت با صدای نازک مخالفت می  

.تونم راش بندازمنداره منم می_نه اون به تو نیازی   

ره گنده بک بی خاصیت عین همون باری که بنیچی کرده بودیش اگه من سرش داد نزده بودم ایدارا رو کشته بودآ_  

.کردم االن مرده بودون تقصیر من نبود خودت میدونی که بنیچی تشنه کشتنه و به جز اون اگه من به بنیچی تبدیلش نمی_ا  

._حاال هر چی... من باید انجامش بدم  

.شناسمشکردم من بهتر میدم این من بودم که از این سنگ محافظت می_نه من بهتر انجامش می  

ارم تو  بی مؽز...ذها کمک کردم این سنگ جزیی از منه نمیه_من تو ساخت این سنگ به سازند  

 _چی چطور جرئت می کنه به من توهین ....

ی همین هم اباز دوباره دعوا شده بود و هر دو صدای درون سرم قصد داشتند باز جر و بحث کنند. دیوانه کننده بود بر

 فریاد زدم:

ترکه مهم نیست کدومتون انجامش میده فقط سنگو راه بندازین از درد می_خفه شین... با هردوتونم خفه شین... سرم داره 

.تا از اینجا گورمونو گم کنیم  

 هر دو صدا ساکت شدنند و بعد صدای نازک گفت:

_بهتره بری رو سنگ وایسی و در ضمن اگه جونتو دوست داری وقتی دارم وردها رو رو لبات میارم سعی نکن جلومو 

.بگیری  

.شروع کن_خیله خوب   

هایم بی اختیار شروع به خواندن اش ایستادم. چند لحظه بعد لبن سطح صاؾ و صیؽلیآبر روی سنگ سرخ رنگ با 

خواندم حتی برای خودم هم نا مفهوم بود اما ظاهرا اثر داشت چون نمادهای روی تخته سنگ شروع واهایی که میآکردند. 

باد شروع به نواخته شدن کرد.آی عجیب از ناکجا به درخشیدن و چرخیدن روی سنگ کردند و موسیق  
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موسیقی عجیبی بود چون هیچ سبک یا ریتم خاصی نداشت اما کامال موزون بود و عجیب تر هم شد وقتی که نورهای 

ن مشخص شد.آرنگی هم از سقؾ ؼار شروع به درخشیدن کردند و سه پیکر در میان   

نها بر روی ننو دراز کشیده بودند آپیرزن با موهای سفید بودند و هر سه ینده نویس که به شکل سه آسه سرنوشت ساز و  

نها من این همه بد بختی آام گرفت. اینها همان سه سر نوشت سازی بودند که به خاطر گاه خندهآگرفتند. نا خود فتاب میآو 

.را تحمل کرده بودم اما با شنیدن جمله پیرزن سمت راست خنده بر لبانم خشکید  

.ریم تا باورت بشهآوردیم سر تو هم میآخوای بالیی رو که سر ثایفن می _اگه  

ب دهانم را قورت دادم و گفتم:آبه سختی   

شه بگید از من چی ها... من .... من منظوری نداشتم ....خوب شما خواستید منو ببینید و حاال من اینجام می_ببخشید خانوم

خواید؟می  

:اتب سرد تر پاسخ دادپیرزن دست چپی با لحنی به مر  

.دم رو برای ما بکشیآخوایم بری و یک _ما ازت می  

نان نگاه کردم و گفتم:آمات و مبهوت به   

تونید جادو کنید. چرا خودتون نمی کشینش؟_ببخشید اما شما سرنوشت سازید شما می  

:پیرزن دست راستی جواب داد  

._چون سرنوشت تو اینه که بکشیش  

ای رو مامور این کار کنید؟شه کس دیگهکش نیستم نمیدمآراستش من  ،_خوب من  

ن دو تای دیگر دوستانه بود گفت:آپیر زن وسطی با لحنی که بر خالؾ   

.خوای بدونیگیم که بیشتر از همه میشه و بدون وقتی تو این کار رو برای ما بکنی ما چیزی رو بهت می_نه نمی  

.دمو داشته باشهآ_خوب فکر نکنم هیچ چیزی ارزش کشتن یه   

  ._اوه داریاسس عزیز مطمئنم که این داره

.دم بکشمآ_خوب من مطمئن نیستم به هیچ قیمتی حاضر باشم   

  .خوایخوایم دربارش بهت بگیم رو میکشی چون چیزی که می_می

کشم؟دم میآنقدر شما رو مطمئن کرده من آخه اون چیه که آ_  

!_اون چیزی نیست جز... پدرت  
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دهم:فصل   

گیرفتابآتلوزیون سیار و هدایای سه پیرزن   

کردم؟ من خواستم. حاال باید چه کار میرا می نآنها چیزی را به من پیش نهاد کرده بودند که من آچشمانم گرد شده بود. 

کشی نیستم تصمیمم را گرفتم و گفتم:دمآقاتل نیستم حتی به خاطر پیدا کردن پدرم هم حاضر به   

.کنم حتی به خاطر پیدا کردن پدرمم حاضر نیستم این کار رو بکنمکار رو نمی_نه من این   

 پیرزن سمت چپی با بی تفاوتی گفت:

.کنی_اما تو این کار رو می  

 _چرا باید همچین کاری بکنم؟

 پیرزن سمت راستی گفت:

 _چون اون کسیه که مادرتو کشت و پدرتو اسیر کرد.

کشته نشده  هوائی نها در سانحهآبرق از سرم پرید. مادر من کشته شده و پدرم اسیر شده بود؟ این چه معنی داشت؟ مگر 

بودند؟ به یاد حرؾ مادرم افتادم. وقتی که تقریبا مرده بودم مادرم به من گفت به دنیا بر گردم و پدرم را پیدا کنم اما من 

دهند! پرسیدم؟دانستم این سه پیرزن مرا فریب نمیفراموش کرده بودم. اما از کجا باید می  

خواین از من سو استفاده بکنین یا بخواین منو به کشتن بدین.گین؟ ممکنه شما ب_از کجا بدونم دارین راستشو می  

 پیر زن وسطی با لبخندی جواب داد:

کنیم مثل اینکه یادت رفته که این ما بودیم که نجاتت دادیم و ثایفن رو به بند کشیدیم. اما شاید _نه ما همچین کاری رو نمی

.شیاگه تو ببینی چه اتفاقی براتون افتاده راحت تر قانع ب  

از هم باز کرد. در فضای میان دو دستش ابری سفید پدیدار شد که  سرش برد و آنها راهایش را باال پیرزن وسطی دست

ؼوش داشت و آداد. تصویر متعلق به مادر من بود که کودک خرد سالی را که احتماال" من بودم در تصویری را نشان می

ای و صورت کشیده و خوش فرم در قسمت درجه یک هوا پیما قهوهچشمان ر مرد جوان و جذابی با موهای بور، کنا

ن مرد پدرم بود.آنشسته بودند. مطمئنا   

و مادرم به او خیره شده بود. بعد از چند لحظه رویش را به طرؾ پدرم که  رسیدی درون تصویر خواب بنظر میبچه

 کنارش نشسته بود بر گرداند و گفت:

.کنن. ممکنه ما رو بکشنیم اونجا اونا منو قبول می_مایک تو مطمئنی که اگه ما بر  

رامی گفت:آمرد دست زن را در دست گرفت و به   
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کنه ما اونجا در امانیم سایه _سوزان از هیچی نترس اونجا خونه منه و به جز این پدر من اونجاست و از ما حمایت می

تونه ما رو اونجا پیدا کنه.نمی  

خواد و دفعه قبل اون همه محافظا رو کشت بدون اینکه بتونیم حتی زخمیش کنیم اون کریس رو می .ترسم_اما من می

.اونجا امن تره ،رفتیم به خونه ماتونه جلوشو بگیره باید میهیچی هم نمی  

_نه سوزان سایه از سر زمین منه و تو سر زمین من کاری از دستش بر نمیاد از ورودی که رد بشیم دیگه مشکلی 

 نیست...

 در همین لحظه هوا پیما تکان سختی خورد و بچه از خواب بیدار شد و شروع به گریه کرد. مادرم که ترسیده بود گفت:

تونم حسش کنم اون اینجاست یه کاری بکن_اون اینجاست می  

ون هوا پیما ن دو را گرفت مردم درآمرد بال فاصله شروع کرد به ورد خوانی. ظرؾ چند لحظه حبابی از نور اطراؾ 

 بدون توجه به حباب نورانی به کار خود مشؽول بودند. پدرم به مادرم گفت:

._این نمیتونه زیاد جلوشو بگیره باید انجامش بدیم  

فشرد با گریه گفت:ؼوش خود میآکودکیم را به شدت در  مادرم در حالی که من  

تونه ... هنوز خیلی کوچیکه... طاقت نمیاره... _اون نمی  

کشه اما نباید دستش به کریس برسه اون باید از دسترسش دور _چاره دیگه نداریم باید این کارو بکنیم. اون حتما ما رو می

 بمونه.

  :تر شد و با گریه گفتگریه مادرم شدید

.کردیم این کار رو بکنیمشد... نباید از اول قبول می_نباید این طوری می  

هایش گرفت و گفت:مرد دست مادرم را در میان دست  

_فکر کنم هیچ وقت بهت نگفتم که تنها دلیلی که من این کار رو قبول کردم تو بودی! تو بودی که باعث شدی من بیام اینجا 

.من تو رو واقعا دوست دارم اما حاال ما وقت نداریم باید انجامش بدیم قبل از اینکه اون سپر بشکنه و اون بتونه بیاد تو  

و گفت باید این کارو بکنیم. اگه  قرارداداشت و دست مادرم را هم روی دست خودش ذگ منی سینه پدرم دستش را رو

کرد سرش را به نشانه موافقت تکان داد و بریده بمیریم الاقل ماموریتمون رو انجام دادیم. مادرم در حالی که هق هق می

بدرخشد بعد پدرم شروع به خواندن کرد و دست او بریده شروع به خواندن وردی کرد. که باعث شد دستش با نور سفیدی 

که هنوز گریه  مننها به سمت سینه آبه رنگ سرخ شروع به درخشیدن کرد و وقتی حسابی درخشان شد نور دست هر دو 

د.م حرکت کرکردمی  

رام گرفت آبعد بچه ساکت شد چشمان کوچکش تا جایی که ممکن بود باز شدند. اما  ،وقتی نور سفید هم وارد سینه بچه شد

 مادرم من کودک را برسی کرد و مطمئن شد که حالش خوب است و گفت:

مرد. حاال باید چیکار کنیم؟ای بود حتما میشه به این سادگی تونسته تحمل کنه هر موجود دیگه_حالش خوبه باورم نمی  



 

ان به هر نحو تنها یا اجازه نویسنده  تمامی حقوق این اثر متعلق به نویسنده و سایت زندگی خوب بوده و هر گونه کپی برداری و انتشار 
 مجاز است

82 

 

 _باید اونو انتقال بدیم به یه جای مطمئن مثال...

تر و پسر جوانی که در راهرو ایستاده بود بر خورد دی از جا کنده شد و به یک ردیؾ عقبدر کابین خلبان با صدای بلن

کرد و او را از جا کند و به عقب تر پرتاب کرد. مردم درون هوا پیما شروع به جیػ کشیدن کردند چون از درون کابین 

مد. آخلبان حیوانی سیاه رنگ بیرون   

 .بودندن را پر کردهآهایی مانند خفاش. صورتی گرد و دهانی بدون لب که دندانهای تیزی پوست چرمین سیاه رنگ.گوش

کردند. یک نفر که ظاهرا مارشال هواپیما بود بدن انسان نمایش چاق و پر از ابله بود.مردم جیػ کشان از اطرافش فرار می

ورد و به جانور شلیک کرد.آتفنگش را در   

ها مشت از شکل افتاده نو بدنش را سوراخ کردند اما جانور عکس العمل خاصی نشان نداد تگلوله ها به جانور خوردند  

اش را بست. مرد فریادی کشید و  منفجر شد و دل و روده نآورد و به طرؾ مرد گرفت و بعد آاش را با انگشتان باز باال 

 همه جا پخش شد.

ن موجود آبودند. مادرم. پدرم. من و ردند تنها چهار نفر باقی ماندههمه کسانی که در جلو هوا پیما بودند فریاد کشان فرار ک

شد های تیزش به طور نا هماهنگی باز و بسته میالی که دهان پر از دندانحزشت. موجود زشت رو به پدرم کرد و در 

 گفت:

 _مایک! خیلی وقته ندیدمت چند وقت میگذره؟ دویست سال؟ سیصد سال؟

د ودر راهرو ایستاد و با بی اعتنایی پرسید:پدرم از جای خود بلند ش  

 _این بدن جدیدته؟ مال چیه یه خفاش؟

تونه نیروی منو در خودش حفظ کنه هر چی نباشه یه موجود جادوییه اما حتی یه الفم _نه مال یه الفه. فکر کردم اون می

.نتونست قدرت و عظمت منو تاب بیاره  

.دونم تو چیزی نیستی به جز یه خائنمن میمنظورت خباثت توئه نه؟ چون تا جایی که  _ 

کنی من همیشه _اوه خیلی خوبه با اینکه میدونی قراره بکشمت به جای اینکه بهم التماس کنی داری زبون درازی می

شدی و...شد که تو هم به من ملحق میشهامت تو رو تحسین کردم. خیلی خوب می  

میدم بمیرم. حمونه؟ ترجیجون این و و اون زنده می_که چی بشه؟ بشم یه سایه خبیث که با گرفتن   

ارم زنده بمونین.ذ_خیله خوب حرؾ زدن کافیه. دو رگه رو به من بدین و من می  

خواستی پدر دو کنی. اون بچه ماست و تو هم به خاطر همین خودتو تبدیل کردی نه؟ چون تو می_تو هیچ وقت درک نمی

کردن تو هم بهشون پشت کردی...رگه باشی اما اونا تو رو انتخاب ن  

 موجود با عصبانیت به پدرم گفت:

تر بودم اما تو با دروغ و کلک جای منو گرفتی!!! من اون بچه بودم من از همه الیق تر و قوی_من باید پدر اون بچه می

.مکمگیرم و قدرتشو میرو می  



 

ان به هر نحو تنها یا اجازه نویسنده  تمامی حقوق این اثر متعلق به نویسنده و سایت زندگی خوب بوده و هر گونه کپی برداری و انتشار 
 مجاز است

83 

 

و گفت:اشت و در کنار پدرم ایستاد ذمادرم من را روی صندلی هوا پیما گ  

.رسه برای این کار اول باید ما رو بکشی_هیچ وقت دستت به اون نمی  

کشمتون_خوبه پس می  

 پدرم میان حرفش پرید و گفت :

_امیدوارم یادت نرفته باشه که جونتو به من مدیونی خودت قوانین رو میدونی کسی که مدیونه باید ادای دین کنه در ازای 

کنی؟؟دینت چی کار می  

.به جز گذشتن از دو رگه. اون مال منه _هر چیزی  

.کنیزاد میآها و خانوادمو جنگیم اگه من بردم انسان_منم منظورم اون نبود ما تو یه محافظ می  

._و اگه باختی هر بالیی که دلم بخواد سرشون میارم  

.رو کنار کریس بشین و هر اتفاقی که افتاد تو مبارزه دخالت نکنب_قبوله. سوزان   

.جنگم اون االن تو سرزمین منه من مسئولمیک من باهاش می_نه ما  

._هر چی رو که بهت گفتم انجام بده تو باید کنار کریس باشی  

رامی گفت:آپدرم پیشانیش را به پیشانی مادرم چسباند و به   

  ._اگه شکست بخورم تو باید ازش حفاظت کنی اون باید زنده بمونه

 _اما مایک...

های مادرم خیس اشک بود. پدرم مادرم را کنار بوسه پدرم خاموش شد. وقتی از هم جدا شدند چشم صدای مادرم به خاطر

ن موجود باز گشت و گفت:آمن نشاند و به سمت   

 _خوب دیگه بهتره شروع کنیم اما اول باید حفاظو بسازیم خودت قوانین دوئل رو خوب بلدی مگه نه؟

  .ه عادالنه خواهد بود_خیله خوب به خاطر دینم به تو این مبارز

هایی را فریاد زد دیواره هوا پیما در قسمت درجه یک را نور فرا گرفت. بعد دستش را دایره وار در هوا چرخاند و ورد

ن موجود بر گشت. آخرین بار به مادرم نگاه کرد و بعد به سمت آپدرم برای   

چرخ زنان را به طرؾ پدرم فرستاد. پدرم کؾ دست راستش ورد و سه رشته در هم تنیده از دود سیاه آسایه دستش را باال 

بی ظاهر شدند و شکل یک سپر را به خود آهایی به رنگ های دود گرفت. بال فاصله دور دستش نوشتهرا به طرؾ رشته

فرستاد و های دود با برخورد به سپر از هم پاشیدند سایه با هر دو دست دو گلوله سیاه رنگ به طرؾ پدرم گرفتند رشته

اش دفع کرد.پدرم با یک چرخش از اولی جا خالی داد و دومی را با سپر نوری  

فرستاد گفت:یک گلوله جادویی سیاه دیگر به سمت پدرم می هسایه نیشخند زنان در حالی ک  
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تت رو از دست دادی؟ ا_چی شده مایک؟ دل و جر  

داد گفت:پدرم در حالی که از گلوله جادویی جا خالی می  

گیری نه؟ و هیچ وقت یاد نمی_ت  

های بی درخشید و گلولهآو بعد هر دو دستش را به طرفین باز کرد و چیزی را زمزمه کرد. کؾ هر دو دستش با نور 

 ددرخشانی ظاهر شد پدرم هر دو را به طرؾ سایه پرتاب کرد سایه نیشخندی زد و و یک دستش را مثل اینکه بخواه

.تکان داد مگس مزاحمی را از خود براند  

هر دو گلوله منحرؾ شدند و به سمت پدرم بر گشتند. پدرم با زحمت از یکی جا خالی داد اما گلوله دوم به سینه او بر 

اش سیاه و سوخته بود بر روی زمین افتاد. مادرم خورد کرد و او را به دیواره هوا پیما کوبید. پدرم در حالی که سینه

 جیؽی کشید و به طرؾ پدرم دوید. 

اشت و شروع به خواندن ورد کرد اما ظاهرا بی تاثیر بود ذورد. مادرم دستش را بر روی سینه او گآپدرم خون باال می

پدرم به مادرم اشاره کرد و من را  .فتنها به سمت من نوزاد رآورد سایه بدون توجه به آچون پدرم هم چنان خون باال می

 به او نشان داد و بعد سرش به یک سمت خم شد و دیگر تکان نخورد.

ای ید دستش را بلند کرد و گلولهآمادرم اشک ریزان به سمت من بر گشت و وقتی که دید سایه دارد به سمت من می

العملی نشان نداد تنها به سمت او بر گشت و با تاسؾ  جادویی به سمت او فرستاد که به او بر خورد کرد. سایه هیچ عکس

 سری تکان داد و گفت:

بینم من و خواست تو یکی رو زنده بزارم تا تعداد بیشتری دو رگه داشته باشم اما این طور که می_سوزان بیچاره دلم می

گردنش در دست او قرار گرفت. سایه مد و آرسیم دستش را بلند کرد و مادرم در هوا به پرواز در تو هرگز به توافق نمی

 با لحنی متکبرانه گفت:

.مکمخوام قبل از اینکه بکشمت بزارم ببینی که چطور وجود پسرتو می_می  

زد و هر کاری که از یک زن در حال خفه شدن برای حفظ جان خود و فرزندش ممکن انداخت لگد میمادرم چنگ می

رامی بر روی سینه من خرد سال که گریه آم اثری نداشت. سایه دست چپش را به داد اما هیچ کدااست بر بیاید انجام می

بی آتش آکردم گذاشت. برای چند لحظه هیچ اتفاقی نیفتاد اما بعد چشمان سیاه سایه کامال گشاد شدند چون دستش در می

گرش گرفت.تش گرفته بود را با دست دیآسوخت فریاد کشان مادرم را رها کرد و دستش را که رنگ می  

تش خاموش شد با چهره ای بهت زده گفت:آوردی خواند و   

مرد._اون نباید بتونه ... اون هنوز کوچیکه وباید می  

 بعد رو به مادرم کرد و با عصبانیت فریاد زد:

._شما چی کار کردین؟ چطور ممکنه اون هنوز زنده باشه تو... تو لعنتی  

 مادرم پوزخندی زد و گفت:



 

ان به هر نحو تنها یا اجازه نویسنده  تمامی حقوق این اثر متعلق به نویسنده و سایت زندگی خوب بوده و هر گونه کپی برداری و انتشار 
 مجاز است

85 

 

بینی تو شکست خوردی... تو باختی... تو باختی... تو تونی کاری بکنی میکامله و تو هم دیگه نمی ره اون االنآ_

 باختی...

داد سایه با زد تو باختی سایه را با انگشت نشان میپوزخند مادرم به قهقهه هیستریک تبدیل شد و در حالی که فریاد می

او را بلند کرد بعد با نفرت نگاهش کرد و گفت:عصبانیت جلو رفت و دوباره گردن مادرم را گرفت و   

.بازم_من هیچ وقت نمی  

اش را محکم به سینه مادرم کوفت. دستش از پوست و استخوان مادرم رد شد و قلبش را بیرون کشید و بعد گفت:پنجه  

._حتی اگرم ببازم تو زنده نیستی که بخوای ببینی   

رد این بود که ناله ای کند و بعد صدایش برای همیشه خاموش شد. سایه به تنها کاری که مادرم فرصت انجامش را پیدا ک

رام گفت:آطرؾ من بر گشت و با صدایی   

دونی تو یه دردسر واقعی هستی. کلی طول کشید تا پیدات کنم و حاال اینجا چی داریم؟ _خوب کوچولوی پر دردسر... می

ر باید بکنم ها؟ ظاهرا هیچ چیز جادویی روی تو اثر نداره خوب پس خواد راحت بمیره! با تو چیکایه بچه کوچولو که نمی

کنم اما برای تیش جون سالم به در ببری؟ من که این طور فکر نمیآکنی بتونی از رو امتحان کنیم؟ فکر می تچطوره طبیع

 احتیاط ....

نگاه رقت انگیزی به جسد پدرم کرد و و بعد به بدن پدرم اشاره کرد و بدن پدرم بر روی زمین به طرفش کشیده شد. سایه 

 گفت:

تونست مبارز خوبی باشه اما نخواست برای همین مرد اما االن وقتش نیست مرده بمونی مایک _خیلی حیؾ شد اون می

.شاید بعدا کشتمت اما االن تو رو نیاز دارم پس تو نباید بمیری  

بی رنگی همراه با انوار سیاه شروع به آستش شعله در درون د .ن ها کردآدست چپش را به طرؾ دهانش برد و و در 

اشت. سیاهی زخم شروع به ترمیم شدن کرد و بعد از چند لحظه ذورد و بر روی جای زخم گآسوختن کرد دستش را پایین 

اشت و وردی طوالنی خواند و وقتی ذپوست بدن پدرم دوباره سالم شد.  سایه دست چپش را دوباره بر روی سینه پدرم گ

ش را از روی سینه پدرم بر داشت پدرم با نفس عمیقی دوباره زنده شد.دست  

 سایه متکبرانه فرمان داد:

_خیله خوب مایک حاال باید از اینجا بریم کلی کار داریم که باید انجام بدیم اما اول چطوره اینجا رو کال منفجر کنیم ببینیم  

تونه از انفجار جون سالم به در ببره یا نه.پسرت می  

پدرم با نفرت نگاهش کرد اما ظاهرا کنترلی بر اعمالش نداشت چون بلند شد و دستهایش را باز کرد و شروع به ورد 

بی همه جا را فرا بگیرد آبی رنگی همه جا را پر کرد. تنها چیزی که قبل از اینکه نور آخوانی کرد بعد از چند لحظه نور 

کرد.گاه میهای پدرم بود که ملتمسانه به من ندیدم چشم  

ابر ناپدید شد و دوباره حواس من متوجه اطرافم شد. در ؼار بودم در حالی که تمام صورتم را خیسی اشک فرا گرفته بود. 

نها مردند تا جان مرا حفظ کنند. با صدای ایدارا به خودم آنها چرا کشته شدند آباالخره من پدر و مادرم را دیدم و فهمیدم 

مدم:آ  
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فهمه! یعنی... شما ارباب نیستین؟ من ... شما .... چرا من... اخه بوی ارباب..._ایدارا نمی   

کامال ایدارا را از یاد برده بودم و حاال او را می دیدم که با شک و تردید به من نگاه می کند با دیدن خاطرات باالخره 

کردم؟ ایدارا خیلی به من کمک کرده بود و د میزد نبودم. حاال چه باین دم میآن اربابی که او از آمتوجه شده بود که من 

دادم دهانم را باز کردم تا جوابی به او بدهم اما صدای پیرزن وسطی باعث شد دهانم نباید به این سادگی او را از دست می

.را ببندم  

گرده و اون ی_اوه ایدارا البته که اون همون اربابته اون فقط یکم گیج شده به زودی همه چی به حالت عادی بر م

.خاطراتشو دوباره به یاد میاره  

ایدارا با شک و تردید نگاهش را به من دوخت و من سعی کردم تا بهترین لبخند اطمینان بخشم را به او بزنم ظاهرا موفق 

اش عوض شد و با لحنی مطمئن گفت:بودم چون به یکباره چهره  

  .ارهاش رو به دست بیکنه تا ارباب حافظه_ایدارا صبر می

 پیرزن وسطی لبخندی زد و رو به من کرد و گفت:

خوای بری دنبال قاتل مادرت و ازش انتقام بگیری؟_خوب داریاسس نمی  

 با تمام وجودم و تنفری که داشتم گفتم:

  .کنم تا اونو بکشم_من هر کاری باشه می

 بعد با لحنی نا مطمئن اضافه کردم:

.و من .. راستش تر از منه_اما ... خوب اون خیلی قوی  

 پیر زن وسطی دوباره لبخند زد و گفت:

.رفت!!! تو برای شکست دادن سایه به اینا احتیاج داری_اوه کم کم داشت یادم می  

های خود را باال بردند و با درخشش نور طالیی رنگی در دست هر کدام وسیله ای ظاهر شد. پیر بعد هر سه پیرزن دست

 زن وسطی گفت:

  .به خاطر بسپار شهچیزهایی رو که بهت گفته می داریاسس... بیا و هدایاتو بگیر و_بیا جلو 

اولش کمی تردید داشتم اما باالخره که چه برای گرفتن انتقام از کسی که پدر و مادرم رو کشته بود باید از هر کمکی که 

نهاست حسابی جا خوردم.آر دستهای تی که دیدم چه چیزی دقتر رفتم و وکردم جلوتوانستم بگیرم استفاده میمی  

در دست پیرزن سمت چپی یک تکه فلس استخوانی سیاه رنگ که به  اندازه دو بند انگشت بود قرار داشت. دستم را به 

اشت. و به سردی گفت:ذرامی بلند کردم و پیر زن سمت چپی تکه فلس را بدون اینکه دستم را لمس کند در دستم گآ  

.ارش روی قلبتذ_ب  

شه بپرسم چرا؟؟.... می_چی  
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 .ارش روی قلبت... حاالذشه ب_نه نمی

دانستم چرا اما به نظرم من این فلس را قبال ن نداشتم نمیآمد اما من اصال حس خوبی نسبت به آفلس به نظر بی خطر می

رسید.ام چیزی به ذهنم نمیوردم تا به یاد بیاورم در کجا دیدهآدیده بودم اما هر چه به خود فشار می  

اشتم. سردی پوستم را فرا گرفت و فلس به بدنم ذرامی باال بردم و بر روی تکه برهنه پوستم بر روی قلبم گآتکه فلس را به 

را از جای خود در بیاورم اما فلس کامال به پوست بدن من چسبیده بود طوری که انگار با  نآچسبید متعجب سعی کردم تا 

به پیرزن که نگاه کردم با بی خیالی خود را بر روی ننو جا به جا کرد و گفت: بود. ن یکی شدهآ  

_گوش کن و به خاطر بسپار. وقتی که بدون اینکه به خودت فکر کنی برای حفاظت از دیگران خودتو به خطر بندازی 

.ای از اونچه که باید باشی رو به دست میاریشه و گوشهمی بازدری به روت   

الی به پیر زن وسطی اشاره کرد تا پیش او بروم. ننو را دور زدم و پیش پیر زن دوم رفتم که یک تخم بعد با بی خی

 کوچک گرد که هفت رنگ داشت را در دستان خود گرفته بود پیرزن گفت:

اشه اون _تا حاال برای هیچ کس از اون تو بیرون نیومده اما من مطمئنم برای تو بیرون میاد باهاش مهربون باش و یادت ب

.موزتآدوست توئه نه حیوون دست   

گرفتم پرسیدم:در حالیکه تخم عجیب و ؼریب را می  

 _ببخشید با کمال احترام میشه بپرسم قراره چی از این تو بیاد بیرون؟

فر گیره حتی ما سه ندونم!! این برای تو ساخته شده و با توجه به هویت و روحیه واقعی تو شکل می_نه چون حتی منم نمی

.تونیم پیش بینی کنیم قراره چی از توش بیاد بیرونهم نمی  

سعی کردم ردی از شوخی در صورتش پیدا کنم اما ظاهرا او کامال جدی بود. چطور ممکن بود سر نوشت سازان ندانند 

ورد؟ بعد با خودم گفتم این تخم را چطور باید باز کنم؟پرسیدم؟آن تخم سر در آکه چه چیزی قرار است از   

 _ببینم شما که توقع ندارید من روی این بخوابم تا جوجش از توش در بیاد ها؟

خرین هدیه رو آ_نه اون وقتی که روحیه تو رو کامال بشناسه و وقتی که بهش نیاز داشته باشی خودش میاد بیرون. برو و 

.بگیر  

ن چاقوهای آیک ... چاقو بود نه از خرین پیرزن رسیدم که در دستش آاز کنار ننوی دومین پیرزن رد شدم و به کنار 

ن حساب طرؾ را برسید بلکه یک چاقو تراشیده شده از آتوانید با ن چاقوهای جیبی که در عوا میآشپز خانه یا از آبزرگ 

را تراشیده بود اصال  نآباید بگویم خراطی که  .چوب به اندازه یک انگشت که زنجیری بر خود داشت و مثل گردنبند بود

پیر زن سوم چاقوی چوبی را به من داد و گفت: .را سرسری تراشیده بود نآاشته بود و ذاشیدنش وقت نگبرای تر  

کنن... ازش خوب مراقبت کن و هیچ وقت گمش کنه. در مواقعی که خطرات تو رو تهدید می_ناریل... از تو حفاظت می

.نکن این سالح فوق العاده قدرتمندیه  

شد مودبانه پرسیدم:مشکوکانه اما تا جایی که می  

 _ببخشید اما میشه بهم بگین چطوری باید از این استفاده کنم؟
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.کنهشه و از تو حفاظت می_باهاش یکی شو اونوقت اون برات باز می  

ن واحد دوباره آنها فاصله گرفتم. سه سر نوشت ساز در آهر چند هیچ نفهمیدم اما سری به نشانه فهمیدن تکان دادم و از 

نها شروع به کم رنگ شدن کردند قبل آدرخشیدن کردند و دوباره موسیقی عجیب شروع به نواخته شدن کرد و شروع به 

:نها کامال نا پدید شدند سوالی مهم به ذهنم رسید سوالی که فراموش کردم بپرسم فریاد زدمآاز اینکه   

 _کجا باید این سایه رو پیدا کنم؟

 هر سه صدا با هم پاسخ دادند:

دهد.ای یا بپرس راه را نشانت می_از گا   

رفتیم پیش گایا اما چطوری؟ نجا در میان ؼار تاریک تنها بودیم. خوب ظاهرا باید میآنها رفته بودند و من و ایدارا آو بعد 

دادم که یادم رفته از گایا بپرسم چطوری باید بر گردیم از ایدارا پرسیدم :به خودم فحش می  

میدونی ما چطوری باید بر گردیم تو ؼار؟_اااااا.... ایدارا تو ن  

  .دونه_نه ارباب ایدارا نمی

 _حاال باید چی کار کنیم؟

 ایدارا کمی فکر کرد و بعد گفت:

.کنه که شاید بهتر باشه همون کاری رو که وقت اومدن به اینجا کردیم دوباره انجام بدین_ ارباب ایدارا فکر می  

 _چی رو دوباره انجام بدیم؟

کنه که اگه ارباب از دروازه بخوان ایشون رو از ؼار به دروازه فرمان دادن که باز بشه خوب ایدارا فکر می _ارباب

.بیاره بیرون دروازه ممکنه ببردشون بیرون  

 _چرا به فکر خودم نرسید؟

دروازه خواهش کردم ما کردم. چشمانم را بستم و از دانستم اگر او را نداشتم باید چه میوجود ایدارا همیشه مفید بود نمی

مدیم بر گرداند. چند لحظه بعد دوباره حس سرما در پاهایم پخش شد و نور طالیی شروع به آ آن را به جایی که از

گشتم نور بیشتر و بیشتر شد تا اینکه همه جا را فرا گرفت و بعد ناگهانی قطع شد حاال دوباره درخشیدن کرد داشتم بر می

.ودیم البته اینبار یک فرق کلی وجود داشتما در سالن بزرگ المپ ب  

نها ما را دوره کرده بودند. سیه بالی جیػ کشید آها بود و همه ها و سیه بالها ارکانها راماکستمام سالن مملو از گرگ نما

ن موجودات با هم به طرؾ ما که بر روی سینه ثایفن ایستاده بودیم حمله کردند.آو همه   
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 فصل یازدهم:

مدیدآبه کنسرت خدایان خوش   
نجا منتظر منند. حاال هم که از آشوم کلی چیزهای خطرناک دانم چرا هر وقت من از دری رد میخیلی جالب است! نمی

دیدن مهاجم  ضای که دیدم پشت دروازه منتظرم بودند. ایدارا به محدروازه رد شدم یک لشکر از هر موجود عجیب الخلقه

کنم با وجود اون همه دشمن کاری از دستش بر میومد. ها تؽییر شکل داد و دوباره مار شد اما فکر نمی  

چرخاند همه موجوداتی که داخل تاالر بزرگ قصر بودند دور ما حلقه زدند . ایدارا فش فش کنان  سرش را به اطراؾ می

کشیدند و نکته عجیب این بود که جانوران یک جا ایستاده بودند و جیػ مینها را تهدید می کرد. آو از باالی سینه ثایفن 

  .دادندهای تیزشان را به ما نشان میچنگ و دندان

ها هم دائم های سنگی بودند و سیه بالخر ارکانآها و در نها راماکسآنها گرگ نماها از همه جلوتر بودند بعد از آدر صؾ 

د. با خودم فکر کردم حتما برادران ثایفن قصد انتقام گیری از ما را دارند و برای همین این کردنبر باالی سر ما پرواز می

اند.لشکر یک جا جمع کرده  

توانست به من کمک کند گایا بود اما او کجا بود؟ نکند او را به زنجیر کشیده بودند یا شاید هم او را تنها کسی که حاال می
اال چه کار کنم؟حافم نگاه کردم ولی هیچ اثری از گایا نبود. کشته بودند! با نگرانی تمام اطر  

نها قبال هم من را نجات داده بودند. التماسشان کردم که:آخرین راه چاره من بودند باالخره آن دو روح آ  

کنم کمکم کنید من تو دردسر افتادم ..._شما دو تا روح... خواهش می  

دوباره التماس کردم:مد آن دو در نمیآهیچی... هیچ صدایی از   

  .کنم فقط بهم کمک کنیدکنم هر کاری بگید می_خواهش می

نقدر سرم به التماس کردن گرم بود که آباز هم هیچ جوابی. التماس کردم تهدید کردم هر کاری که کردم هیچ جوابی نشنیدم. 
شد باز کنند. تنها زمانی ورودی وارد میروند تا راهی برای موجودی که از تونل متوجه نشدم که موجودات دارند کنار می

هایم از مد چشمآکه ایدارا جیؽی از سر تعجب و حیرت کشید متوجه قضیه شدم و با دیدن موجودی که داشت به سمت ما می
 تعجب گرد شدند.

ج پر بر روی سر ای پنیک مار بود. یک مار بزرگ درست مانند ایدارا با این تفاوت که قرمز بود. او هم مثل ایدارا ستاره
خود داشت. ایدارا به سمت مار سرخ رنگ خیز برداشت که به خاطر ؼرش گرگ نماها سر جایش متوقؾ شد. مار سرخ 

 رنگ سرش را از روی زمین بلند کرد و به ایدارا نگاه کرد.

مد. یعنی من این مار را آم ؼشنایی عجیبی که وقتی اولین بار ایدارا را در ؼار دیده بودم سراآبا دیدن هیبت مار همان حس 
یا این مار با ایدارا نسبتی دارد؟ صدای هیجان زده ایدارا افکارم را در هم ریخت:آشناختم؟ هم می  

.خودت باشی مکن_ایارا... ایارا ... ایارا باور نمی  
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 مار سرخ رنگ یا همان ایارا به ایدارا خیره شد و هیس هیسی کرد و ایدارا در جوابش گفت:

زاد شده...آره ایارا برگشته این هم اربابه که باالخره آ_  

میزی کرد که ایدارا گفت:آایارا به من نگاه کرد و هیس هیس تهدید   

.شناسه_ایدارا مطمئنه که اون خود اربابه... ایدارا بوی ارباب رو بهتر از هر موجود دیگه ای می   

رامی پرسیدم:آبه   

بگی اینجا چه خبره ؟ این یکی دیگه کیه؟ شه به من_ایدارا... اااا .... می  

._ارباب ایارا برادر ایداراست محافظ دوم  

؟ ازش بپرس اینجا چه خبره؟کنهمی _خوب پس چرا داره این طوری به من نگاه  

 _چرا ارباب خودشون نمی پرسن؟

شنوم چی داره میگه!!_چون نمی  

.ؼیر ممکنه _چی؟!! ارباب نمی تونه صدای ایارا رو بشنوه!!! اما این  

کنم. اگر ایدارا را از ن را گفته بودم. لعنت به من که بی فکر دهانم را باز میآاز حرفی که زدم پشیمان شده بودم اما دیگر 
کردم؟خواهند من را تکه تکه کنند چه کار باید میای که میدست بدهم بین این همه موجودات افسانه  

من به دنبال جوابی بودم که الاقل برای مدتی او را قانع کند اما ایدارا همان طور که کرد و ایدارا مشکوکانه به من نگاه می
کرد از ایارا پرسید:مشکوکانه به من نگاه می  

خواد بدونه تو برای چی اینجایی مگه تو نگهبان قصر و تاج و تخت ارباب نیستی؟_ایارا... ایدارا می  

سرش را به سرعت به طرؾ او چرخاند و گفت: ای کرد ایداراایارا هیس هیس تند و طوالنی  

شناسه اون دونه تو قصر چه اتفاقی افتاده اما ایدارا ارباب رو میایدارا نمی ._نه... امکان نداره.... ارباب اینجا کنار منه
.اینجاست  

اش را به سمت من بر گرداند و دوباره هیس هیس کرد. ایدارا به من گفت:ایارا نگاه خیره  

گه اگه شما واقعا اربابین باید اسم حقیقی اون رو بدونین اگه اسم حقیقی اون رو نگید اون به ارتشش ایارا می_ارباب 
.دستور میده تا بهمون حمله کنن  

شناسم چه کار باید بکنم؟ایارا که سکوت من خر من که حتی او را نمیآحاال چه کنم؟  شداوضاع لحظه به لحظه بد تر می
لو خزید اما با حرکت ایدارا که راهش را سد کرده بود متوقؾ شد. ایدارا در مقابلش ایستاد و گفت:را دیده بود به ج  

 _نه... ایدارا اجازه نمیده که به اربابش صدمه بزنی.

 ایارا هیس هیس کرد و ایدارا در جوابش مخالفت کرد و گفت:

ید ارباب رو تنها بزاره_نه ارباب حافظشو از دست داده اون هیچی رو یادش نمیاد. ایارا با  

 ایارا وحشیانه هیس هیس کرد و ایدارا با خشم گفت:
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پیچند..._خیله خوب ایدارا فکری داره. ایارا و ایدارا می  

رامی گفت:آرامی کرد و ایدارا هم به آایارا برای مدتی ساکت شد و به ایدارا خیره شد بعد هیس هیس   

.دونه این یعنی چیروشن کرده ایارا می_نه... راه دیگه ای نیست. ارباب نشان رو   

هی کشید و به من گفت:آرامی به باال و پایین تکان داد. ایدارا آایارا هیس هیس ناله مانندی کرد سرش را به   

 _ارباب میتونه جادو کنه؟

.تونم این کار رو بکنمدونم چرا اما نمی_راستش نه نمی  

._ایدارا چاره ای نداره  

بگی این قضیه پیچیدن دیگه چیه؟شه به من هم _می  

.جنگه_ارباب ایدارا به شما وفاداره برای همین هم برای شما می  

 با وحشت پرسیدم:

خوای بجنگی؟!! نه!!!_تو می  

  .کشنتونه خوب بجنگه به جز این اگه ایدارا نجنگه اونها ارباب رو می_ارباب ایدارا می

ارم دوباره به خاطر من بجنگی و ذتونم بر من تقریبا کشته شدی نه نمی_اما تو تازه به خاطر من جنگیدی تو به خاط
.صدمه ببینی  

 _ارباب ایدارا مجبوره...

.ای باشه_باید راه دیگه  

.دونه که دیگه راهی نیست_نه ارباب ایدارا می  

  :_رویش را بر گرداند و به ایارا گفت

کنی؟جنگی یا شکستتو قبول میکنه میعوت میخرین بازمانده خاندان اینور تو رو به پیچش دآ_ایدارا   

.ایارا هیس هیس ناله مانندی کرد و به جلو خزید  

ایدارا هم  جلو رفت خواستم جلوی او را بگیرم اما توسط یک دسته هفت تایی از گرگنماها محاصره شدم. گرگنماها مرا 
ای که موجودات باز کرده ای دایرهای از محوطهکردند من را به سمت گوشهدوره کردند و در حالی که دندان قروچه می

 بودند بردند. وقتی من گوشه دایره در محاصره گرگ نماها متوقؾ شدم نبرد شروع شد.

واقعا اسم با مسمایی برای این نبرد انتخاب کرده بودند. پیچش!!! ایدارا و ایارا ابتدا به هم خیره شدند و بعد در همان حال 
ک دایره کردند. اولین حمله را ایارا انجام داد که با سرعت به سمت گردن ایدارا حمله کرد اما شروع به چرخیدن حول ی

 ایدارا بدنش را از سر راه دهان ایارا کنار کشید و به سرعت کمر ایارا را به دهان گرفت.

ایارا از درد هیس هیس کرد و دوباره حمله کرد تا گردن ایدارا را به دهان بگیرد اما ایدارا سریع تر بود و از حمله او جا 
خالی داد. هر دو مار  بار دیگر به هم خیره شدند و شروع به چرخیدن کردند. ایارا این بار با احتیات بیشتری به سمت 
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ماده آمت گردن ایارا حمله کرد اما ایارا هم سرا به سرعت بدنش را عقب کشید و به کمر ایدارا حمله کرد که باز هم ایدا
 بود و جا خالی داد.

ن هم نه آ. این بار این ایدارا بود که حمله کرد از سر گرفته شد ایدوباره چشم در چشمی و چرخیدن حول یک محور دایره
دهانش را باز کرد و به سمت ایدارا حمله کرد. ایدارا فک پایینی  به سمت کمر یا گردن ایارا بلکه به سمت دهانش. ایارا هم

ارا را دایارا را به دهان گرفت و سرش را به چپ و راست چرخاند در همان حال دندانهای نیش ؼول پیکر ایارا سر ای
 زخمی کرد و پیچش شروع شد.

ای عظیم و در هم پیچش شان گم شد و به تودههای در حال های هر دو مار در هم پیچیدند و سرهایشان در میان بدنبدن
شد. هایشان هر لحظه بیشتر و بیشتر فشرده میلهضهای سیاه و سرخ تبدیل شدند. گلوله دو رنگ با فشار عپیچیده از رنگ

.شدگذشت و توده جمع تر و جمع تر میزمان می  

ها شل شدندن و کم کم توده باز تر شد شدن کرد. بدنشدم که توده دو رنگ شروع به شل دیگر داشتم از نگرانی دیوانه می
.ن ایارا در حالی که گردن ایدارا را در دهان گرفته بود پدیدار شدآتا جایی بر روی زمین پهن شد. از میان   

 ن خون جاری بود. ایارا با یک حرکت ایدارا را به یک گوشه پرت کرد و بعدآگلوی ایدارا زخم عمیقی برداشته بود که از 
 به سمت من چرخید که از عصبانیت و ناراحتی خشکم زده بود. تنها کاری که توانستم بکنم این بود که ناله کنان بگویم: 

  ._نه ... دوباره نه... تو نباید بمیری

مد. آها متوقؾ شدم. ایارا دوباره نگاهی به ایدارا کرد و بعد به طرؾ من خواستم به سمتش بروم اما با ؼرش گرگینه
ها به محض نزدیک شدن او از اطراؾ من فرار کردند. ایارا بر باالی سرم ایستاد و به من نگاه کرد تمام درد و گرگینه

 عصبانیتم را جمع کردم و سرش فریاد زدم:

کشی؟ دیگه خسته شدم از _چیه... چرا منتظری ... بیا... بیا منم بکش!!! عوضی! تو خواهرتو کشتی برای چی منو نمی
متون بیا بیا بکش راحتم کن.دست ه  

ماده مردن کردم. آایارا هیس هیس خشم ناکی کرد و دهانش را باز کرد تا مرا گاز بگیرد. چشمانم را بستم و خودم را 
سایش را در خود داشت اما به جای درد صدای موسیقی شنیدم. صدای یک چنگ بود. چشمانم را باز کردم و آمردنی که 

.شدم نمیچیزی را دیدم که باورد  

نها دو زائده عجیب بر سر داشت با رداهای سفید درست پشت سر ایارا بودند و در دست آدو مرد و دو زن که یکی از 
نواخت. همه موجودات درون سالن رو به زن کرده بودند حتی ایارا ن را میآنها چنگی بود که زن با مهارت تمام آیکی از 

.دادن سرش را تکان میآخیره شده بود و هماهنگ با  هم رویش را بر گردانده بود و به چنگ  

 من هنوز گیج و مبهوت این صحنه بودم که زن دوم فریاد زد: 

تونه زیاد اینا رو یه جا نگه داره  باید قبل از اینکه اثرش از _همونجا خشکت نزنه.. زیاد وقت نداریم. چنگ هرمس نمی
.ود باش دیگه راه بیفتزبین بره بریم بیرون   

کردم که دوباره فریاد زد:نها نگاه میآمن هم چنان خیره به   

._زود باش راه بیفته پسره دیوونه  

خواست تا شمشیر یا شدم دلم مینها راه افتادم وقتی از کنار ایارا رد میآبه خاطر فریادش از جایم تکان خوردم و به سمت 
نها چهار انسان با آکردم نها رسیدم. من اشتباه میآکارها نبود به چیز دیگری داشتم تا او را تکه تکه کنم اما فعال وقت این 

های بزرگی داشت و الت جنسی بزرگش از زیر ردا که شاخ ندنها دو زن یک مرد و یک دو رگه بز انسان بودآردا نبودند 
 بیرون زده بود و یک فلوت را دم دهانش نگاه داشته بود بود.
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دیگری با موهای سیاه رنگ هر دو با قدی کشیده و تقریبا به اندازه من بودند و زن دو زن یکی با موهای طالیی رنگ و 
نواخت. مرد دیگر طاس بود و بر روی سرش نقش ستارگان حک شده بود و با صورت گرد و مو طالیی بود که چنگ می

دید و تا اعماق وجودم باس میکردم. گویی مرا بدون لاش احساس سرما میبی حالتش به من خیره شده بود. زیر نگاه خیره
کاوید.را می  

رام به سمت دهانه ؼار به راه افتادیم اما به خاطر صدایی که در سرم آرام آنها مرا دوره کردند و آنها رفتم و آبه سمت 
 پیچید ایستادیم:

 ارباب.... اربا...ار..

حال مرگ بود. خواستم به سمتش بروم که های عمیقش در صدای رو به خاموشی متعلق به ایدارا بود که به خاطر زخم
تقال کنان سرشان داد زدم: .مرد طاس و زن مو سیاه جلوی من را گرفتند  

  .ارین برم... اون به من نیاز دارهذ_ولم کنین ...ب

 مرد طاس با صدایی سرد گفت:

ز دنیای مردگان بر گردوندی کرد رو انجام داده تو قبال یک بار اونو اخوای بری؟ اون کاری رو که باید می_کجا می
.تونی این کارو انجام بدیدوباره نمی  

:زاد شوم سرش داد زدمآهنین مرد که محکم مرا یک جا نگه داشته بود آکردم تا از دستان در حالی که سعی می  

.منو بکشید خواین منو بدون اون ببرید بایدرم اگه میگین من بدون ایدارا هیچ کجا نمی_برام مهم نیست شما چی می  

 مرد ؼرؼری کرد و  رو به مرد بزی کرد و گفت:

.شیمبتونی براش بکنی فقط زود باش باید قبل از بسته شدن دروازه ها ازشون رد _پان... برو ببین چیکار می  

ناکی به من انداخت و گفت:مرد بزی یا همان پان نگاه خشم  

؟ ایپی متیوسکنی تا بتونیم با خیال راحت ببریمش _چرا بی هوشش نمی  

یا اینکه من به دمیس می  ،رد بشه زود باش قبل از اینکه چنگ اثرش رو از دست بده ها_چون اون باید از جلوی نگهبان
 گم بهت فرمان بده.

در زیر دست پان پان ؼرؼر کنان و عصبانی به طرؾ ایدارا رفت و دستش را بر روی سرش گذاشت بدن ماری ایدارا 
های بدنش شروع به خوب شدن کردند و بعد از چند لحظه مد. کم کم زخمآاش در موج برداشت و کم کم به شکل انسانی

 کامال خوب شد .

های جنگ مد. بدن برهنه ایدارا حاال کامال خوب شده بود حتی زخمآپان ایدارا را بلند کرد و به دوش گرفت و به سمت ما 
ؼوش فشردم که صدایی ظریؾ من را آ درم از روی بدنش پاک شده بود. به سرعت ایدارا را از پان گرفتم و ها هبا ارکان
مد و در همان حال با لبخند شروع به آکردند به سمت ما میاش میشیل در حالی که چندین دختر همراهیآورد. آبه خودم 

 حرؾ زدن کرد.

.دفعه دوم نجاتش دادیفرین... خیلی برام جالبه... برای آفرین... آ  

-شیل نگاه میآهر چهار نفر با چشمانی گرد شده و عصبانی ؼرش کنان نام او را فریاد زدند. من متحیر از این صحنه به 

نواخت و کردم که حس کردم چیزی درست نیست. کمی طول کشید تا بفهمم چه چیز درست نیست. چنگ دیگر نمی
متوجه ما شده بود. حیوانات درون  تاالر دوباره  حواسشان  
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شیل و همراهانش نزدیک حیوانات ایستاده بودند اما آن هم اینکه با وجود اینکه آاما چیز عجیبی هم این میان وجود داشت 
دیدند. متعجبانه گفتم:نها را نمیآگویی حیوانات   

 _اینجا چه خبر شد...

فشرد گفت:هایش را به هم میدر حالی که از شدت عصبانیت دندان ایپی متیوس  

تونی از دست ما در بری این بار دیگه..._ای هرزه خائن تو پست فطرت خیانت کار این بار دیگه نمی  

میز کرد و گفت:آشیل لبخندی استهزا آ  

تونه به من صدمه بزنه که اونم گم شده ها میدونی که فقط یه چیز تو تموم جهانخودتم می ایپی متیوس ،تهدید تهدید تهدید
نیست دمیس؟ این طور  

و گفت: زدمیزی آزن مو مشکی هم متقابال لبخند استهزا   

.تونه پیدا بشهشیل اما اگه چیزی گم بشه به این معنا نیست که نمیآدرسته   

ای بیرون کشید. یک ن یک ترازوی کوچک نقرهزیر آبرد و از  یششیل پرید. دمیس دستش را در رداآبه وضوح رنگ 
شیل با دیدنش با ترس گفت:آشد. های بسیار دور استفاده میهایی که در زمانانای شبیه همترازوی دو کفه  

تونه اون باشه... چطور ممکنه..._نه... نمی  

تر شده بود گفت:دمیس در حالی که لبخندش وسیع  

  ._یه هدیه از طرؾ لرد هیدیز و حاال وقتشه که مجازات بشی

شیل فریاد کشان پشتش را به ما کرد و خواست فرار کند که دمیس ترازو را باال برد و در همان لحظه از ترازو نوری آ
شدید شروع به تابیدن کرد. چشمانم را بستم اما صدایی که به گوشم رسید مرا بر جای میخکوب کرد. صدا صدای دمیس 

 اما مملو از قدرت بود. 

ای و قرار شکست خوده آن انداخت در حالیکه درن سر پیچی کرد و انسان را به یاد دادگاه میآحالتی داشت که نمی شد از 
. دمیس با همان صدا شروع به صحبت کرد:کنندصادر  رااست حکم مجازاتت   

  .شویای مجازات میهایی که انجام دادهها و قتلشیل فرزند زئوس تو به خاطر خیانتآ_

شیل فضا را پر کرد. دمیس  دوباره شروع به صحبت کرد و گفت:آهای ػبال فاصله صدای سوختن و جی  

کنم. نفرین بر تو باد اگر دوباره به سمت ما بر گردی_ایارا فرزند سونایا چون تو از ما نیستی من تو را تبعید می  

.مد و و بعد دیگر هیچآصدای فش فشی   

زد و ؼوش من بود و دمیس در حالی که نفس نفس میآکم کم نور کمتر شد و من توانستم اطرافم را ببینم. ایدارا هنوز در 
به جایی خیره شده بودند. وقتی که به  ایپی متیوسبارید به زن مو طالیی تکیه داده بود. پان و خستگی از سر و رویش می

مده است و صدای دمیس چه کار کرده است.آشیل و همراهانش آسر فهمیدم چه بالیی بر  نگاه کردمن نقطه آ  

شیل آهایی از خاکستر قرار داشت. همانطور که دمیس گفته بود نها ایستاده بودند حاال فقط تودهآدر جایی که چند لحظه پیش 
 ،مدهآن آیس او را به جایی که از مجازات شده بود. به یاد ایارا افتادم و به اطرافم نگاه کردم اما او در تاالر نبود حتما دم

به صورتش چشم دوختم. ،ؼوش من تکانی خوردآفرستاده بود. ایدارا در   
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هایش را باز کرد و با صدایی ضعیفی گفت:کم کم چشم  

 _ارباب... ارباب... ایدارا متاسفه... ایدارا...

اشتم و گفتم:ذهایش گانگشت بر لب  

.روم باش و استراحت کنآتونستی کردی. تو جون منو نجات دادی اریو که می_هیسسسس.... هیچی نگو... تو بهترین ک  

رامی چشمانش را بست و از هوش رفت. نفس عمیقی کشیدم و به آایدارا چند لحظه دیگر به چشمان من نگاه کرد و بعد به 
-و هیچ کدام از جایشان تکان نمینها به ما خیره شده بودند آاطرافم نگاه کردم که متوجه چیز دیگری شدم. محافظان... همه 

کردند؟خوردند. چرا به ما حمله نمی  

 به پان گفت: ایپی متیوس

ریم زودتر کارتو تموم کن و بر گرد دم دروازه ها از اینجا می_برو این محافظا رو بر گردون سر جاشون ما با پگاسوس
.قبل از اینکه بسته بشه  

به من اشاره کرده تا همراهش بروم  و خودش و دو زن دیگر به سمت تونل ورودی تاالر به راه افتادند. من ایدارا را بلند 
ن جا خورده بودم به سمت تونل ورودی به راه افتادم. در حالی که به سمت آکردم و در حالی که از سبکی بیش از حد 

رفت بیندازم.ره به پان که داشت به سمت محافظان میرفتم بر گشتم تا نگاهی دوباخروجی تاالر می  

رسی ولی ظاهرا ن به گوش نمیآدمید اما هیچ صدایی از ن میآپان دوباره فلوتش را دم دهانش گرفته بود و داشت در  
های کنده تری مشاهده کردم. تمام نقششدم چیز عجیبتاثیر داشت چون محافظان به او حمله نکردند. وقتی از تاالر رد می

کردند. کاری شده بر دیوارهای یاقوتی تونل جان گرفته بودند و داشتند حرکت می  

کرد یک  موجود که نیمی بز و نیمی مردی نیمه انسان و نیمه اسب داشت با کمان خود به اژدهایی سه سر تیر شلیک می
رقصیدند. مردی که یک شمشیر و سپر م میخواند و پری ها هماهنگ با هواز میآماهی بود داشت برای چند پری دریایی 

کرد و صدها نقش دیگر که همه داشت بر باالی سر یک گاو_انسان ایستاده بود و داشت شمشیرش را در قلب او فرو می
کردند.نها حاال حرکت میآ  

گفت: ایپی متیوسنها رساندم. آمدم و به سرعت خودم را به آبه خودم  ایپی متیوسبا صدای   

.تونیم اون رو با خودمون ببریمخوای با اون دختر چی کار کنی نمیمی_داریاسس   

 با عصبانیت گفتم:

رم سوم هم اینکه قبل از دوم اینکه من بدون ایدارا هیچ کجا نمی .اول اینکه اسم من کریسه نه داریاسس یا هر چیز دیگه
.خواین ببرینا میاینکه بخوام با شما ها جایی بیام باید بدونم شما کی هستین و منو کج  

. وجودم را ترس بود را حس کردمنها نهفته آدیدم و قدرتی که در پشت  ایپی متیوسبرای یک لحظه خشم را در چشمان 
توانست من را در یک لحظه بسیار قدرتمند بود و می ،کردم؟ این موجود هر چه که بودفرا گرفت. من داشتم چه ؼلطی می

رام باشد  گفت:آکرد ی که سعی میدر حال ایپی متیوسنابود کند.   

_فعال وقت نداریم تا برات توضیح بدم ما کی هستیم اما همینقدر بدون که که ما باید از تو حفاظت کنیم تا بری پیش لرد 
خوای با خودت بیاریش باید خودت مسئولیتشو قبول کنی هر اتفاقی که براش بیفته هیدیز در مورد اون جونور هم اگه می

وئه.تقصیر ت  

 _مگه قراره کجا بریم؟
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._جهان زیرین  

 _این جهان زیرین کجاست؟

پس بدی.محافظا سوال و جواب  بهفهمی کجاست راه بیفت مگه اینکه دلت بخواد _وقتی برسیم اونجا می  

مانده بود. من و من کنان گفتم:_حرفی که زد دهان من را کامال بست. اما هنوز یک چیز باقی  

درخواستی ازتون بکنم؟ _ببخشید... میشه یه  

خوای؟_چی می  

 _ ایدارا...ایدارا لخته و خوب با این وضعیت .... میشه یه لباس براش بیارید؟

ایپی با بی حوصلگی سری تکان داد و در همان لحظه من دیدم که روی بدن ایدارا با ردایی سفید پوشیده شده خواستم از 
فم را خوردم و بی حرؾ به سمت خروجی تونل به راه افتادم. وقتی که از تشکر کنم که با دیدن نگاه عصبانیش حر متیوس

در تونل بیرون رفتم منظره زیبا و حیرت انگیزی دیدم. شش اسب بالدار در جلوی تونل منتظر ما ایستاده بودند. شش اسب 
هایی بزرگ.سفید زیبا با بال  

شد. وقتی که دید من همانطور بی داشت سوار یکی دیگر میهم  ایپی متیوسنها شده بودندو آدو زن قبال سوار دو تا از 
ام پرسید:حرکت یک جا ایستاده  

شی؟_چی شده چرا سوار نمی  

 _ما باید با اینها بریم؟

ره چطور؟ مگه تا حاال اسب ندیدی؟آ_  

._راستش نه ندیدم و خوب اسب سواریم بلد نیستم  

.اشتیم همونجا توی تونل بمیریگذسواریم بلد نیست حقت بود میشه... حتی اسب _چی؟... عالیه بهتر از این نمی  

ب دهانم را به سختی قورت دادم و گفتم:آ  

ای نیست؟_یعنی راه دیگه  

.ها برسیم_نه اگه بخوایم به موقع به دروازه  

شه من پشت شما بشینم ایدارا هم..._نمی  

.شه زود خسته بشن و سقوط کننن باعث میها توانایی حمل کردن بیش از یک نفر رو ندار_نه ... پگاسوس  

 _سقوط کنن؟!!! مگه قراره پرواز کنن؟

.هارسیم به دروازهره پسره احمق پس فکر کردی چطوری قراره از اینجا بریم؟ پیاده؟!! اون طوری سر وقت نمیآ_  

 _حاال باید چیکار کنیم؟

تونه االن تو رو نجات بده...دونم فقط یه معجزه می_نمی  
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مد نه به شکل یک هلیکوپتر با خلبان بلکه به شکل یک اسب بالدار سیاه. هر سه نفر به اسب سیاه بالدار که آجزه و مع
.سمان نزول کرده استآای از مد خیره شده بودند. گویی فرشتهآداشت جلوی من فرود می  

مد. من هم به این اسب تازه وارد خیره شدم زیبا برای او کم بود. با شکوه بود. آرامی جلوی من فرود آاسب سیاه به 
ود. شش اسب بالدار سفید با بهای لختی که به یک سو ریخته شده مده و پوست سیاه درخشانش به همراه یالآعضالت بر 

وردند به آه و سر خود را پایین های جلویی خود را جلوتر دادای کشیدند و سپس یکی از سمدیدن اسب سیاه ابتدا شیهه
 نوعی شبیه تعظیم کردن بود.

کردند. اسب سیاه در جلوی من ایستاد و با چشمان هر سه نفر حیرت زده به این اسب سیاه خیره شدند و زیر لب زمزمه می
ورد و به من تعظیم کرد.آرام یک پایش را جلو آد عای رنگش به من نگاه کرد بدرشت قهوه  

دانم چرا اما حس کردم چیزی در اینجا درست نیست. چرا بقیه با دیدن اسب سیاه ساکت شدند و چرا این اسب به من نمی
پرسیدم : ایپی متیوساز تعظیم کرد؟   

شه بگی اینجا چه خبره؟ _می  

رامی گفت:آبه  ایپی متیوس  

تعظیم نکرده و به هیچ کس سواری نداده اما شه.. پگاسوس اصیل... مخلوق زئوس و پوسایدون... به هیچ کس _باورم نمی
 حاال به تو تعظیم کرده و داره ازت میخواد سوارش بشی چطور ممکنه؟ مگه تو کی هستی؟

خواد سوارش بشم؟شه به من بگی اینجا چه خبره؟ این اسبه از من می_می  

فت:گ ایپی متیوس رامی کشید کهآاسب سیاه رنگ با بی صبری پا بر زمین کوبید شیهه   

ره اون از تو میخواد سوارش بشی. اون خود پگاسوس اصیلی که توسط دستان پوسایدون و زئوس ساخته شده است تا آ_
تونن سوارش بشن اون ها هم نمیتونه به دست بیاره حتی تایتانترین افتخاریه که یه موجود مینشانه اتحاد باشه. این بزرگ

.دهبه هیچ کس اجازه نمی  

.یستم اسب سواری کنم_اما من بلد ن  

هاشو دستت بگیری مواظب باش نکشی شون چون از این _الزم نیست کاری بکنی فقط کافیه بری پشتش سوار بشی و یال
  .یادکار خوشش نمی

.تونه با من بیاد خودشم که بی هوشه_ایدارا چی؟ اونو که نمی  

  .اری اینجا بمونهذای نیست باید ب_چاره

ریم یا اینکه...رم یا با هم میبدون اون هیچ کجا نمی _نه قبال هم گفتم من  

مد و با بینیش ستاره پنج پر بر روی پیشانی ایدارا را لمس کرد ایدارا آ_اسب سیاه باعث شد حرفم را قطع کنم. او جلوتر 
 تکانی خورد و وچشمانش را باز کرد. 

گفت: ایپی متیوس  

بیفتیم چون باید زودتر به دروازه برسیم._خوب مشکل حل شد حاال بهتره زودتر راه   

رسید گفتم:اشتم. به نظر کمی گیج میذایدارا را بر روی زمین گ  
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 _حالت چطوره؟ خوبی ؟ 

 _ارباب ایدارا کجاست؟ ایارا چی شده؟ 

 با دیدن اسب های بالدار جیؽی کشید و به پشت من پناه برد. متعجبانه پرسیدم:

زنی؟_چیه چی شده؟ چرا جیػ می  

.ترسه ارباب ایدارا رو نجات بدید_ارباب مرکب تیر انداز اینجاست. اون هم حتما اینجاست ارباب ایدارا می  

با عصبانیت گفت: ایپی متیوس  

 _بسه دیگه وقت برای تلؾ کردن نداریم زود باش سوار شو اون جونور رو هم سوار یکی از این پگاسوس ها کن...

مد. آبع پان قطع شد پان در حالی که به ایدارا چشم دوخته بود بع بع کنان جلو میبه خاطر صدای بع  ایپی متیوسحرؾ 
کرد و سکندری ن ردای بلند که دائم زیر پایش گیر میآد مخصوصا با رسیمیراه رفتنش به طرز عجیبی مسخره به نظر 

.می خورد  

 پان به نزدیکی ما که رسید همانطور که به ایداره خیره شده بود گفت:

.اجازه بدید کمکتون کنم سوار بشید ،ها و گله داری_سالم خانوم زیبا...بعععع... من پان هستم خدای چوپان  

لود به ایدارا گفتم:آ_اصال از طرز نگاه کردنش به ایدارا خوشم نیامد. برای همین هم اخم   

._ایدارا بهتره زودتر سوار شیم بیا  

شوم به من تعظیم جالب اینکه اسب سفید با دیدن اینکه من به او نزدیک میهای سفید بردم. او را به سمت یکی از اسب
ترسید اما بعد از اینکه به او دستور هایش را باز کرد تا جایی برای سوار شدن بدهد.ایدارا ابتدا میرامی بالآکرد و بعد به 

 دادم با ترس و لرز حاضر شد تا سوار اسب بالدار شود.

اشت و بر پشت اسب سوار شد. بال فاصله محکم یال اسب را چسبید ذن گآو ایدارا پایش را درون یک دستم را قالب کردم 
ای کشید و خودش را تکان داد. به ایدارا گفتم:و اسب که معلوم بود از این کار خوشش نیامده شیهه  

.یادهاشو شل کن از این کار خوشش نمی_یکم یال  

با شما بشینه پشت یکی از اینها؟ ترسه. نمیشه ایدارا_ارباب ایدارا می  

.خوان اذیتت کنن من حواسم به تو هست_نه اما خیالت راحت باشه اینا نمی  

ها  اعتماد کند حاال نوبت من بود تا تواند به این اسبایدارا سری به نشانه تایید تکان داد اما معلوم بود قانع نشه است که می
کوبید.بی قراری پای بر زمین میسوار شوم به سمت اسب سیاه رفتم که با   

کرد. وقتی به اسب رسیدم با چشمان متعجب و پان با تعجب کنار اسب سیاه ایستاده بود و دائم سرش را باال و پایین می
.کنمخواست ببیند چه کار میکنجکاوش به من خبره شده بود و می  

چطوری باید سوارش شوم؟ پان که گویی افکار مرا  چند لحظه به اسب سیاه خیره شدم و در این فکر بودم که حاال من
 خوانده بود گفت:

خوای من بهت کمک کنم؟_می  
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 _نفس راحتی کشیدم و گفتم:

.شم_خیلی خیلی ممنون می  

زد گفت:_پان با لحنی موزیانه در حالی که نیشخند می  

._فقط یه شرط داره  

 اخم کردم و پرسیدم:

چه شرطی؟   

زد گفت:در حالی که چشمک میپان با همان لحن موزیانه   

دمی زادا بهش چی میگن؟ بریم تو تخت خواب...آاینکه کاری کنی منو اون دختر خوشکله با هم...   

 با عصبانیت رویم را از او بر گرداندم و گفتم :

._حتی فکرشم نکن  

گ گرفتم و در دلم گفتم:هایش را در چناشتم و به سختی خودم را باال کشیدم و یالذدستم را بر پشت اسب بالدار گ  

   .خدایا اگه هستی و وجود داری کاری کن که جلوی اینا گند نزنم

 پگاسوس به طرؾ لبه محوطه خیز برداشت و من چشمانم را بستم و محکم گردنش را گرفتم.


