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

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 جمهدی.

 
 
 

 

 :مقدمه

 .ایستدمی تاریکی مقابل در روشنایی و کندمی ظهور تاریکی

 .است شده ویرانگر و پرخاشگر حال بود، کرده سکوت که تاریکی

 شده قوی سپری مظلومین و بینوایان سر بر و بود کرده پیدا را خود جایگاه تازه که روشنایی

 .کندمی پیدا قوی دشمنی بود،

 .روشنایی و تاریکی

 .خیزدمی انتقام برای تاریکی اژدهای برخیزد؛ که است تاریکی نوبت حال

*** 

 بک فلش-اهریمن

 کسی. بود انگیزنفرت چالسیاه این از من خالصی روز امروز، و فرارسیده رفتنم وقت دیگه

 ظلم و تاریکی. بزنه هم به رو شیطانیم کارهای تونهنمی و نداره رو من از جلوگیری برای قدرتی

 شدوباره گذاریپایه و ظهور زمان حاال و بردمی سر به استراحت و غفلت در سال هزاران

 .فرارسیده

 ضعیف موجودات اون یهمه اربـاب و کنممی فتح هست عالم این توی که رو دنیاهایی تمام

 چیتای ینواده که رو اصلیم دشمن و کنممی محو سرزمین این از زمانی رو خدایان شد؛ خواهم

. کنه ایستادگی من جلوی تا بمونه باقی سپیدی اژدهای ذارمنمی دیگه. کرد خواهم نابود بزرگه

 .داشت نخواهد ادامه دیگه نسلشون

 اون از هریک وجود توی رو ترس و خوف و گیرممی جای مردم دل در ترسناک ایاسطوره مانند

 .اندازممی موجودات

 و بگی که نداری حرف شدی؟ زندانی من جهنمی چالسیاه این تو ساله هزاران که بینممی -

  بدذات؟ اهریمن بگی چیزی خوادنمی دلت هم هنوز شدی؟ ساکت
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 :داد ادامه و کرد حواله من به پوزخندی

 درسته؟ بشی، خالص اینجا از بخوای که قدرتی نه داری، غروری نه چون داری؛ حق اما -

 بودم کرده که سکوتی سال، هزاران از بعد. انداختم پایین رو سرم و زدم پوزخندی خودش مثل

 :گفتم وارزمزمه بهش رو و شکستم رو

 .نیست خوب برات خوشحالی و غرور قدراین. زئوس نباش خوشحال زیاد -

 .زدم حرف که شدنمی باورش کرد، نگاهم شگفتی با و برداشت قدم سمتمبه بیشتر

 .بریده رو زبونت بزرگ چیتای که کردممی فکر زدی؟ حرف باالخره -

 :غریدم خشم با و ساییدم هم روی رو هامدندون

 و کنیزی به رو هاالهه تمام و کشممی رو خدایان تمام زئوس، بشم خالص اینجا از که روزی -

 !میشم تونهمه اربـاب خودم و گیرممی بردگی

 و انداخت گذرایی نگاه دوروبرش به. کرد باز رو هاشدست و گرفت شکل هاشلب رو لبخندی

 :گفت تمام بدجنسی با

 شدی، زندانی قفس یه بین داغ هایگدازه وسط که بینیمی اهریمن، کن تماشا رو اینجا -

 .کنی استفاده نتونی که رسوندم حداکثر به سیاه الماس زنجیرهای با رو هاتقدرت

 :گفت تمسخر با و داد تکون طرفینبه رو سرش و زد نیشخندی

 .میشی کشته بکنی اشتباهی بخوای و کنهمی محافظت هم قدرتمند لویاتان اینجا از -

 و کِشدمی سَرک ها آتشفشان در که است ایاسطوره ایالجثهعظیم اژدهای یا هیوال لویاتان)

 گدازه دهانش از و دارد سیاه و سنگی پوستی و دارد قد مترسی هیوال این. ندارد مانند و مثل

 .(شودمی خارج

 خیره زئوس به شده، ایجاد صورتم تو دونستممی که وحشتناکی اخم با و آوردم باال رو سرم

 .شدم

 .کنیمی ضرر خودت که نباش فرار فکر به پس -
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 ازش بتونم که کاری هرگونه از بود، کرده قفل رو هامدست که قطوری و سیاه زنجیرهای

 وجودم کل تو وحشتناکی درد که دادم تکون رو زنجیر کمی بود؛ کرده محدود کنم استفاده

 .شد تزریق

 .میدی شکنجه رو خودت داری اهریمن، نداره فایده کارها این -

 .بود ریخته هم به رو اعصابم و زدمی زبانه آتش هامچشم از

 که خودش مثل نه داره، وجود چیتایی نه دیگه. زئوس میشم خالص اینجا از میدم قول بهت -

 .بگیره رو جلوم بخواد

 پاک رو بود دراومده خنده از که هاشچشم اشک هاشانگشت با و داد سر ایقهقهه بالفاصله

 .زئوس میشه برات دردناکی هایناله و آه به تبدیل هاتخنده این زمانی که بخند. کرد

 .بشی درگیر تونینمی که من با هستم، خدایان خدای من -

 .گرفتیمی رو من کارهای جلوی خودت داشتی جرئت اگه تو -

 به رو شد، سپری که دقایقی. شد خیره من به ـینه*سـبهدست و فرستاد باال رو ابروش تای یه

 :گفت من

 بودن؟ کیا سپید اژدهایان کنیمی فکر -

 .بدم جواب نتونم که نبود دشوار و سخت قدراون جوابش

 ...خدایان شما از ترقوی و من از ترضعیف موجوداتی -

 .داشت لب بر نامحسوسی لبخند. خاروند کمی رو شچونه و انداخت پایین باال رو سرش

 شناسنمی رو اون دنیاها محافظ که کامله خدای یه سپید اژدهای بگم، بهت بزرگ راز یه بذار -

 .ماست یهمه از ترقوی معلوم قرار از و

 اون واقعاً یعنی بود؟ ممکن چیزی همچین چطور. شد ناباور و بزرگ تعجب از هامچشم

 هستن؟ خدا انگیزرقت موجودات

 .کرد باز لب دید رو من تعجب تا زئوس

 آذرخشم قدرت با من نگرفتم؟ رو تو جلوی خودم که ترسممی تو از من که کردیمی فکر -

 .هستن سطحهم و همسان قدرت دو تاریکی و آذرخش که دونیمی تو. نیرومندم و قوی
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 چطور چیتا که بودم متعجب همیشه. هستند خدا موجودات اون که بود دشوار کمی باورش

 .کرده پیدا رو جوابش سؤالم این حاال اما بوده؛ قدرتمند قدراین

 پادشاه اون به من بردم، بین از رو نسلشون من نداره، وجود سپیدی اژدهای هرحالبه -

 .کنه مسموم رو چیتا که دادم دستور هااورک

 ناپدید شدمی جهنمی چالسیاه این وارد که تونلی همون در و کرد گردعقب و نزد حرفی زئوس

 یقین به و شدم قبل از ترخشمگین که زد من به حرفی بشه، دور اینجا از اینکه از قبل ولی شد؛

 .داره وجود چیتا ینواده که رسیدم

 ...تو و من از ترقوی حتی تره،قوی اونا از که داره وجود یکی اما -

 اژدهای چند و چیتا اون. بگیره رو من جلوی تونهنمی کسهیچ نیست، ترقوی من از کسهیچ -

 پیدا رو پسر اون. ندارن وجود کدومشونهیچ دیگه االن و دادن شکستم دشواری به دیگه سپید

. وجودمه تو تاریکی قدرت اهریمنم، من. کنممی نابود هم رو تو روزی و برممی بین از و کنممی

 .خورمنمی شکست دیگه خوردم، شکست باریه من

. آوردم بیرون بود شده نهفته وجودم تو هزارسال این که رو هاییحرف تمام. زدممی نفسنفس

 خالص اینجا از جوری یه باید بگیرم، قرار تمسخر مورد و بشم خوار این از بیشتر نباید من

 .بمونم اینجا باید کی تا نمیشه معلوم وگرنه برسم؛ خودم اوج به دوباره باید بشم،

 نقش هامچشم جلوی زمانی از رؤیایی یصحنه. بستم رو هامچشم و انداختم پایین رو سرم

 از شونهمه که زیبایست یصحنه چه. بودند زده زانو مقابلم نژادی هر از موجوداتی که بست

 .زدم حرفم این از لبخندی! دارن ترس من

 اما گرفتم؛ باال رو سرم. کردم حس رو یکی حضور که کردم رها هرچیزی از رو خودم ایثانیه

 .انداختم پایین رو سرم و کشیدم درهم رو صورتم. ندیدم رو کسی

 با خواست دلم زد، من به که هاییحرف با. بود کرده خشمگینم زئوس بودم، خشمگین

 رو سرش و کنن شتیکهتیکه تا بدم الشخورها به و دربیارم شـنه*سیـ از رو قلبش هامدست

 .بشه همگان برای عبرتی درس تا کنم آویزون قصر جلوی در ساتین سرزمین در

 .سپید اژدهای -
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 که کردممی فکر همراهانش و چیتا کشتن با من که ایجمله. شدمی اکو سرم تو مدام جمله این

 یادگار به ایافسانه رفتنش، با چیتا. کردممی فکر اشتباه اما بشه؛ برداشته هازبون سر از شاید

 .گذاشت

 داغ گند چالسیاه این تو و بذارم دست روی دست تونمنمی دیگه اما نداشتم؛ چندانی اعتقاد

 این از رو شرّش بشه، قدرتمند و تربزرگ کوچولو، اژدها اون اینکه از قبل باید. بمونم زندانی

 .نشه پاپیچم چیتا مثل تا کنم کم دنیا

 باال رو سرم. بکشم زجر که بود کرده کاری زئوس. بخورم تکون تونستمنمی. بود پایین سرم

 :غریدم و آوردم

 !زئوس بهت لعنت -

 .اهریمن -

. انداختم گذرایی نگاه دوروبرم به و کردم اخمی. کرد نجوا رو اسمم واریزمزمه صدای

 :گفتم خودم با شدم، زدنمتوهم متوجه که وقتی و زدم پوزخندی

 .نمیشم قدیم خوفناک اهریمن اون دیگه -

 .رسید گوش به ایقهقهه صدای ناگهان

 .بودمت ندیده ناامید من اهریمن -

 :گفتم آرومیبه و کردم مشت رو دستم. زدمی صدام یکی زدم،نمی توهم پس

 هستی؟ کی تو -

 طوریاین من فقط و ترسناکه من هایخنده کردممی فکر رسید،نمی پایان به هاشقهقهه

 .شدممی عصبی داشتم دیگه. هستم

 نمیدی؟ رو جوابم که داری جرئتی چه تو -

 .شد نجوا زمزمه اون دوباره. شد قطع بارهیکبه خنده

. زندانیه خدایان قفس در سال هزاران که کسی تاریکی، اژدهای اهریمن، اهریمن، اهریمن، -

 درسته؟ کنی، تحمل رو خواری همهاین که ننگه یمایه واقعاً
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 رو هامدندون. افتاد جونم به وحشتناک درد اون باز که دادم تکون رو دستم و کشیدم دادی

 .درنیاد مناله صدای تا ساییدم هم روی

 داره؟ وحشتناکی درد زنجیر اون که نداده هشدار زئوس مگه! نکن تالش اهریمن -

 .کشیدم عمیقی نفس و بستم رو هامچشم

 از که انداختممی جونت به درد و عذاب قدری به. کردممی زجرکشت بودم آزاد اگه -

 .انگیزرقت موجود طرفی کی با دونینمی تو. بشی پشیمون اومدنتدنیابه

 .رسید گوشم به زمزمه اون نیشخندِ

 اهریمن؟ بشی آزاد خوایمی -

 .شد تابیده دلم به امیدی نور و زدم لبخندی. خوردم جا ناگهانیش سؤال از

 .اهریمن گذاریمخدمت یآماده من -

 :گفتم شگفتی با و دادم سر ایقهقهه

 هستی؟ کی تو -

 .هستم کی ببین خودت -

 .کرد ورترشعله وجودم تو رو خشم آتش که شد ظاهر کسی من رویروبه ناگهان

 کنی؟می غلطی چه اینجا تو تو؟ -

 :گفت هیجان با و رفت باال لبش یگوشه

 .میشی خوشحال من دیدن با کردممی فکر -

 .کردم نثارش پوزخندی

 .برو اینجا از. خوامنمی رو کمکت من -

 .کرد کج کمی رو سرش و کرد نچینچ

 خوای؟نمی کمک که -

 قبل از ترعصبی تا کشیدم عمیقی نفس. شد کاسته بدنم از سیاه الماس زنجیر از حاصل درد

 .نشم

 .میشی کشته دستم به که هستی نفری اولین باش مطمئن -
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 :گفت شدم منظورش متوجه وقتی و انداخت اطراف به تمسخرآمیزی نگاه

 نشی؟ آزاد خوادمی دلت هم باز اهریمن -

 هم من و بود طال از که زندانی روی رو دستش نکرد، دریافت من از جوابی که دقایقی از بعد

 زندان این و شد خارج دستش از سیاهی بالفاصله و بست رو چشماش. داد قرار بودم داخلش

 به و شد جاری ازش مقداری و شد آب طال زندان شد، سیاه جاهمه که وقتی. کرد سیاه رو طال

 .رفت مذاب دریاچه داخل

 :گفت من به رو ـنه*سیـبهدست و شد نزدیک من به

 نشده؟ عوض نظرت هم هنوز. اهریمن آسونه خیلی آزادکردنت -

 :گفتم و زدم نیشخندی

 با خواممی که رو مزخرفت برادر اون مخصوصاً کشم؛می رو نوعاتهم بشم، آزاد که وقتی -

 هستی؟ راضی کنم، خفه دستام

 .ایستاد رومروبه و شد نزدیکم کمی. گرفت شکل هاشلب رو شیطنتی لبخند

 .بشه کم شرّش خوادمی دلم تو از بیشتر که من -

 !طوراین که. دادم باال رو ابروهام از یکی

 دلیل؟ چه به کنی؟می کمک من به االن اما شدی؛ درگیر من با بارهزاران گذشته در تو -

 .کرد رفتنراه به شروع و داد قرار پشتش رو هاشدست

 من همیشه. کردم می تبعیت حرفاشون از باید. شنیدممی زور حرف برادرام از بچگی از من -

 .دادن فریب قدرت تقسیم در رو من همین خاطربه و بودم ترینضعیف

 :غرید من متعجب صورت به رو. شد خم و ایستاد من جلوی

. باشم ترقوی شونهمه از تونممی دارم اختیارم در که قدرتی این با بفهمونم خواممی -

 .هستم موجود برترین کنم ثابت تونممی

 .گرفت فاصله من از و کشید داریحرص نفس

 .کنم فرمانروایی تو مثل و کنم فتح رو دیگه دنیاهای باشم، تو کنار گرفتم تصمیم همین برای -

 .شدم خیره بهش ناباور و شد گشاد زد من به رو که هاییحرف از هامچشم
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 قدری به. خندیدم بلندی صدای با کردم، تجزیه رو هاشحرف وقتی و بودم متعجب ایثانیه

 .شد اندازطنین مذاب چالسیاه این تو صدام که خندیدم بلند

 خندی؟می چی به -

 :گفتم خنده با

 .باشی اربـاب... ار من مثل خوایمی... می تو -

 .داد تکون سری غلیظی اخم با

 .تریضعیف... ض من از تو -

 .شد کشیده هم تو بیشتر هاشاخم

 باشم؟ همراهت دنیاها فرمانروایی در خواینمی چطور. هستم اینجا از آزادیت دلیل تنها من -

 :گفتم صداداری پوزخند با و دادم پایان رو مخنده

 کنم؟ اعتماد بهت چطور هستی، انگیزرقت موجودات اون مثل هم تو -

 .کشید عمیقی نفس و بست رو هاشچشم

 موجود ترینخطرناک و شرورترین تا اومدم اینجا و دادم انجام رو بزرگی ریسک چنین من -

 تو با بیام من بخواد که کنهنمی رو بزرگی ریسک همچین زئوس یقیناً. کنم آزاد رو عالم

 درسته؟. کنم ـیانـت*خـ یا همکاری

 اختصاص بهش رو مشرورانه کارهای از گوشه یه بتونم شاید. رسیدمی نظربه منطقی حرفش

 به یکی صدای ناگهان که زدم مرموزی لبخندی. کرد استفاده ازش که شدمی و بود قوی. بدم

 .رسید گوش

 کنی؟ راضیش نتوستی ببینم -

. اومد بند زبونم تعجب از دیدمش وقتی. چرخیدم پرسید رو سؤال این که کسی سمتبه

 داره؟ امکان چیزی همچین چطور! شد سلب من از گفتنسخن توانایی

 .شرور اهریمن اصطالح به یا جهانیان اربـاب میشی شوکه دیدنم با نبود حواسم اوه -

 .برداشت قدم سمتمبه و شد خیره من به پوزخندی با. برداشت سرش از رو سفیدش شنل کاله

 نه؟ نداشتی، رو دیدنم انتظار -
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 با اما بود؛ من شبیه. شدمی خارج دهانش و چشم از سبزی هایشعله و بود اسکلت تمام بدنش

 .شدمی ورشعله سبز و قرمز آتشین هایشعله دهنم و هاچشم از من که تفاوت این

 نگاهم غرور با. داد قرار صورتم روی رو راستش دست و شد خم شد، نزدیک من به وقتی

 .داشت لب بر مرموزی یخنده و کردمی

 یادته؟. داشت عالقه تو به که بودم زنی تنها من پیش سال هزاران اهریمن -

 که اومدنمی یادم. شد جدا من از چشمکی با و کشید صورتم روی گونهـوازش*نـ رو دستش

 تنها من منه؟ نژاد از چطور که بود این تعجبم دومین. کردم نگاهش تعجب با. بود کی زن این

 .بود پلید اهریمن من مثل هم زن این اما هستم؛ نژاد این از موجود

 هستم؟ کی من نیومد یادت هم هنوز -

 .نه -

 .داد تکون تأسف از سری و گرفت من از رو روش اکراه با

 شد؟ پیدات چطور تو -

 :داد جواب حالت سردترین با و انداخت من به نگاهینیم زن اون

 هیکل و چهره اون و کردممی خودم برای رو همسرانش از یکی داشتم که وقتی رو من هادس -

 .شد کارم این از مانع و کرد پیدام کردم،می خودم به متعلق رو زیباش

 .داشت لب بر مرموزی لبخند باز و چرخید من سمت

 که قدرتی البته. اومد بدم قیافه و شکل این از مدت یه شدم، تبدیل اهریمن به وقتی دونیمی -

 ...اما بودم؛ راضی و بود بخشـذت*لـ گرفت قرار اختیارم در

 :داد ادامه ایـوه*عشـ و ناز با

 خودم تونممی فهمیدم زیادی تحقیق با که باشم جمعیت تو تونستمنمی و نداشتم رو زیباییم -

 .شناسینمی رو من که اینه خاطربه شاید. کنم گرفتم اختیارم در رو روحش که کسی شبیه

 :گفتم و زدم پوزخندی

 شدی؟ تبدیل اهریمن به چطور -

 :گفت بشکنی با و گرفت عمق لبخندش بالفاصله
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 .شدم تبدیل اهریمن به تو لطف به -

 داده انجام رو کاری همچین من ممکنه چطور. کردم نگاهش تمسخر با و دادم سر ایقهقهه

 .ستمسخره واقعاً باشم؟

 روی رو اسکلتیش دست هردو و زد زانو جلوم تندی و محکم هایقدم با و کرد تغییر شچهره

 .نداشته رو کاری همچین جرئت کسی. کرد خشمگینم من، کردنلمس با. داد قرار هامشقیقه

 !بردار رو دستت کنی؟می کارچی -

 :گفت و زد پوزخندی

 .شد تبدیل پلید موجود این به چطوری ببینی و کیه روتهروبه االن که زنی ببینی خواممی -

 .شد بسته هامچشم و کردم احساس سردردی بالفاصله و زد چشمکی حرفش اتمام با

*** 

 کل دانای

 در که کردمی فکر خودش با. بود ایستاده ساتین سرزمین طالیی قصر رویروبه اهریمن

 کنه استفاده تاریکش قدرت از خواست. کنهمی کارچی هاالف انگیزنفرت قصر و دشمن سرزمین

 ایثانیه و بست رو هاشچشم. بود کرده سلب ازش رو هاشقدرت مانعی اما بشه؛ ناپدید یا و

 کنارش درخت به رو مشتش و کرد ایقروچهدندان. بود ایستاده اینجا چرا که آورد خاطر به بعد

 .کوبید

 کردم؟ تبدیل اهریمن به رو تو چطور من بهت، لعنت -

 طرفبه. کرد پاره رو افکارش یرشته نفرچندین خنده صدای که بود رفته فکر در طورهمین

 .هست گذشته در که آورد یاد به دید که چیزی با و چرخید اومدمی هاخنده صدای که جایی

 خاطربه که رو سیاه نسبتاً پوستی کم، و ژولیده موهای و شدهپاره لباس با الغر، شدتبه پسری

 حرکت شخونه سمتبه شهر وسط از که دید رفتمی راه لنگانلنگان داشت که عجیبی بیماری

 هل پا با مدام رو اون نفرچندین و بود گرفته قرار هاالف از نفرچندین تمسخر مورد پسر. کردمی

 به بدی بغض پسر. شدمی بلند جاش از ایناله با اون و انداختنشمی زمین روی و دادنمی

 غرورش اما کنه؛ گریه بلندی صدای با جاهمون خواستمی دلش. بود انداخته چنگ گلوش
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 نفس. کنه کاری همچین خاطرشبه بخواد که نداشت آبرویی شد،می پایمال و ذاشتنمی

 .نشه واقع تمسخر مورد بیشتر تا کشید عمیقی

 .اومدی ورااین باز بینممی! ویلی هی -

 و انداخت بود ویلی نامش که پسر به نگاهی چندش با بود، گذشته ازش وسالیسن که مردی

 :گفت افراد اون به رو

 این اما مشهورن؛ داریپول و باهوشی و زیبایی به هاالف هاست،الف ما ننگ یمایه اون -

 .حرفاست این از تربزدل و احمق بلکه نداره، رو خصوصیات این از کدومهیچ تنها نه موجود

 این شاهد که اهریمن اما کرد؛ محلیبی افراد اون حرف به و نداشت سکوت جز ایچاره ویلی

 پلید اهریمن خود ویلی چون بود؛ ناراحت. بود شده خشمگین و خروشان درون از بود، وقایع

 شده متحمل زئوس توسط که جسمی عذاب از بیشتر حتی بود، عذاب براش گذشته یاد. بود

 این به وقتی رو شونهمه یچهره. باشه ماجرا یبقیه شاهد تا شد ترنزدیک اهریمن. بود

 این به حمله گرفت، شکل توسطش که ایحمله اولین و داشت یاد به شد تبدیل پلید موجود

 .بود افراد

 شده کم ازش چیزی مبادا تا کرد بررسی رو بود شکوله داخل در که شیشه بسته چندین ویلی

 ویلی. کشید ایآسوده نفس شد، مطمئن بود همراهش که هاییوسایل تمام بودن از وقتی. باشه

 قرار تمسخر و اذیت مورد بیشتر مردم همین، خاطربه و بود مونده دور شهر این از ماه چندین

 .دادنش

 باش؟ دور اینجا از که نگفتم بهم بارآخرین اومدی؟ اینجا به باز که بینممی ویلی هی -

 .بود داده قرارش اذیت و آزار مورد همه از بیشتر که دید رو کسی و برگشت عقب به ویلی

 .شارک زادگاهمه اینجا. نمیام اینجا به دیگه که نگفتم بهت وقتهیچ من -

 :گفت تمسخر با و فرستاد عقب رو سیاهش و صاف بلند موهای شارک

 .ویلی درآوردی زبون -

 پسر دارترینپول و ترینخوشگل که رو شارک صدای اما داد؛ ادامه راهش به و برگشت ویلی

 .شنید بود شهر این
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 !ویلی مایی ننگ یمایه تو. بیرون بندازه سرزمین از رو انگیزرقت توی که بگم پدرم به باید -

 .گذاشت جواببی رو شارک و داد تکون تأسف از سری تنها ویلی

 :کرد زمزمه کردمی حرکت سرش پشت که طورهمون اهریمن

 .بود تلخی یگذشته -

 عقب به. آورد خودش به رو اون اسبی یشیهه صدای ناگهان که رفتمی راه زیر به سر ویلی

 خشکش سرجاش شوک از. اومدمی طرفش سرعتبه که دید رو سلطنتی یکالسکه و برگشت

 .بره کنار سریع تونستنمی پاهاش مشکل خاطربه زد؛

 .وراون برو پسر هی -

 رو اسب افسار شد مجبور چیکالسکه و شد دیر بره کنار خواست تا اومد، خودش به ویلی

 هجوم دلش به ترسی و شد گشاد ترس از ویلی هایچشم. بشه کاسته سرعتش از تا بکشه

 عقبش پای دو روی خشمگین و سیاه اسب و ایستاد ویلی قدمی یک در اسب خوشبختانه. آورد

 کاسکه داخل افراد به رو و برگشت چیکاسلکه. کشید ویلی به رو بلندی یشیهه و ایستاد

 .شد خیره ویلی به خشم با سپس و کرد زمزمه چیزی

 برو؟ کنار که نبودم تو با مگه! بزدل ای -

 فرد یا داره، وجود باالمقامی فرد کالسکه داخل دونست می. بود اومده بند زبونش ترس از ویلی

. دونستمی خودش الگوی و قهرمان و داشت دوستش خیلی که کسی زندگیش، یعالقهمورد

 !هست اونجا بزرگ چیتای کردمی فکر

 دست به که شالقی با و اومد پایین کالسکه از نکرد، دریافت ویلی از جوابی که چیکالسکه

 .رفت ویلی سمتبه داشت

 !انگیزرقّت یپسره نیستم تو با مگه -

 یخاطره هاشکنجه نوع این از. رفت عقب لنگانلنگان. شد گرد هاشچشم وحشت از ویلی

 کرد می احساس اما نداشت؛ ـینه*سـ در قلبی اینکه با اهریمن بین این در. نداشت خوبی

 دیدن با وحشی و ظالم اهریمن کردمی رو فکرش کی. شدنهمچاله حال در شنداشته قلبش

 !دراومده حال این به اونه یگذشته ویلی، اینکه خاطربه شاید! بشه احساساتی صحنه این
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 انتظار و بود شده ناامید که ویلی. رسید ویلی نزدیک نیشخندی با بود، چاق که چیکالسکه

 و آورد باال رو شالق چیکالسکه. کرد صورتش محافظ رو هاشدست داشت، رو بدی یشکنجه

 .شد متوقف یکی صدای با بیاره، فرود بیچاره ویلی سر رو خواست تا

 !ابله؟ کنیمی کارچی داری -

 نگاهش خشم با که بزرگ چیتای به رو. برگشت و آورد پایین رو شالق هراسان چیکالسکه

 :گفت ترس و لرز با و کرد تعظیم کردمی

 .کنم ادبش خواستم... خوا بود، شده ما حرکت... حر از مانع پسر... پ این سرورم... س -

 خوشش بزرگ چیتای از اصالً. شد کشیده توهم بیشتر اخمش بزرگ چیتای دیدن از اهریمن

 در که تنفره فقط عالقه، جایبه حاال. داشت عالقه خیلی بزرگ چیتای به گذشته در اما اومد؛نمی

 .هست اهریمن وجود

 :غرید و کرد اخمی چیکالسکه به رو بزرگ چیتای

 !رسممی حسابت به بعداً. ابله کنی مجازات رو کسی که نداری حقی هیچ تو -

 از کردنمی فکر وقتهیچ که دید رو کسی تعجب با و کشید کنار صورتش از رو هاشدست ویلی

 چیتا. رفت سمتشبه و زد لبخندی دید، رو ویلی روز و حال وقتی بزرگ چیتای. ببینتش نزدیک

 و زیبایی براقش هایچشم و سفید یچهره و داشت ایقهوه بلند موهای و تنومند هیکلی

 چیتای. بود ایستاده خشک نداشت، رو حرکتی هیچ توانایی ویلی. کردمی بیشتر رو ابهتش

 قدرتمند هایدست بین ویلی هایشونه. گرفت عمق لبخندش دید، رو ویلی حالت وقتی بزرگ

 خواست تا و اومد خودش به کرد وارد بزرگ چیتای که هاییتکون با و گرفت قرار بزرگ چیتای

 .شد کار این از مانع بزرگ چیتای کنه، تعظیم

 خوبه؟ حالت تو. پسر نیست نیازی -

 .کرد پایین و باال رو سرش و داد قورت هیجان با رو دهنش آب ویلی

 .سرورم... سر خوبم... خو من -

 :گفت چیکالسکه به نگاهینیم با و رفت بین از لبخندش بزرگ چیتای

 .کنممی مجازاتش وقتش به. باشی نشده ناراحت احمق چیکالسکه این از امیدوارم -
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 :گفت سریع همین برای بشه؛ شکنجه و مجازات خاطرشبه کسی نداشت دوست ویلی

 .کافیه بدین تذکر... تذ که همین نیست،... نی نیازی نه نه -

 که پسر این اما بود؛ مرگش خواستار االن بود ایدیگه کس اگه» گفت خودش با بزرگ چیتای

 «.نخواست چیزی همچین داره فراوانی مشکالت

 کنی؟می زندگی کجا چیه؟ اسمت. خب خیلی -

 :گفت داشت شاسطوره دیدن از که هیجانی با ویلی

 .کنممی زندگی شهر این اطراف جنگالی از یکی تو. هستم ویلی من -

 :پرسید کنجکاو و باالپریده هایابرو با بزرگ چیتای

 پر که جنگلی داخل چرا هستی، جمعیت بین و هست خونه اینجا که وقتی جنگل؟ چرا جنگل؟ -

 کنی؟می زندگی تاریکه و خطرناک موجودات از

 مشخص دالیلش. انداخت پایین رو سرش بود انداخته چنگ دلش به که غمی و تأسف با ویلی

 !چیه ویلی اجتماع از دور زندگیِ دلیل که کردنمی خطور بزرگ چیتای ذهن به اما بود؛

 ویلی؟ نمیدی جواب چرا -

 :کرد زمزمه لب زیر و کشید آهی اهریمن

 .بودم احمق واقعاً دوران اون -

 چیتای. بزنه حرفی نداشت تصمیم و بود کرده سکوت همچنان ویلی. شد خیره بهشون بعد و

 :گفت دلگرمی با بزرگ

 .ویلی کنم درستش من تا بگو هست مشکلی اگه -

 و مونهمی هارعیت مثل نمیاد؟ چشمش به شقیافه و ریخت که کردمی فکر خودش با ویلی

 نبود؟ سؤالش جواب هااین آیا. داره تن بر کثیف و پاره لباس

 :گفت کشید که سوزناکی آه از بعد ویلی بالخره

 .کنید نگام بیشتر سرورم -
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 نشد، متوجه رو منظورش وقتی و داد قرار بررسی مورد رو سرتاپاش از تعجب با بزرگ چیتای

 و کرد تعظیمی نمیشه، متوجه چیزی بزرگ چیتای فهمید وقتی ویلی. کرد نگاهش سؤالی

 .کرد ـل*بغـ محکم رو شکوله و افتاد راه به لنگانلنگان

 دونن؛می پلید و انگیزرقت رو من شهر این اهالی که فقیرم و زشت بیمار، رعیت، الف یه من -

 .کنممی زندگی جنگل تو همین برای

 صدای با و اومد خودش به بزرگ چیتای. کرد رها بود متعجب که رو بزرگ چیتای سرعتبه و

 :گفت بلندی

 شاید. بگیری کمدست رو خودت نباید و خودتی مهم. ویلی میگن چی مردم نیست مهم -

 .بیای نظربه قوی کن سعی اما باشی؛ داشته مشکل

. شدمی اکو مدام ذهنش تو بزرگ چیتای هایحرف ولی داد؛ ادامه حرکتش به اعتنابی ویلی

 .افتاد راه به بود شگذشته خودِ که ویلی دنبال به چیتا، به انگیزینفرت نگاه با هم اهریمن

 و قوی پسر یه خواستمی بیاد، مردم چشم به خواستمی اون. رسید ذهنش به فکری ویلی

 اما برگشت؛ عقب به و زد لبخندی. نیست بزدل و عرضهبی که بفهمن مردم تا باشه نیرومند

 آوردنیادبه با ناگهان که رفت خودش به غم رنگ شچهره. بود رفته بزرگ چیتای یکالسکه

 شروع ماهه چندین که کاری از قدری به. رفت جنگل سمتبه زود بده، انجام بود قراره که کاری

 .نبود دلش تو دل که بود زدهذوق بود کرده کردنتحقیق به

 دختری، صدای شنیدن با که میده نشون رو چیزها این چرا دختر اون که بود کنجکاو اهریمن

 .شد پاره افکارش یرشته

 :گفت و زد لبخندی. چرخوند رو سرش چپ سمت به و ایستاد ویلی

 .نارنیا -

 مثل و بود ویلی از تروسالسنکم دختری نارنیا. برداشت قدم ویلی سمتبه لبخند و ناز با نارنیا

 یا داشت بهش خاصی عالقه ویلی اما بود؛ زشت کمی و فقیر ویلی مثل و داشت بیماری ویلی

 .بود شده نارنیا یباختهدل بگیم بهتره

 .بود شده تنگ برات دلم! اوم. ویلی ندیدمت وقته خیلی -
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 زیر هایچمن پاهاش با و انداخت پایین رو سرش. گفت ناز اما خجالت با رو حرف این نارنیا

 :گفت آرومیبه و شد نزدیکش ویلی. کرد له رو پاش

 .نارنیا بود شده تنگ برات دلم هم من -

 تند و گرفت فاصله ازش کمی ویلی. زد برقی خوشحالی از هاشچشم آورد، باال سرش نارنیا

 حرف با اما بده؛ انجام بود مردد که کاری رسید،می کارش به باید. کرد حرکت شکلبه سمتبه

 .بده انجام باید که شد مطمئن بزرگ چیتای

 حرف شد، خواهی زدهشگفت دیدنم از که فرصت سر بعداً. دارم عجله خیلی من نارنیا -

 .زنیممی

 خودش با نارنیا. گذاشت تنها بود کرده تعجب خیلی که رو نارنیا و شد دور سرعتبه سپس

 کار یه حتماً پس بره؛ و بذاره تنهام زود دید وقتی رو من که نیومده پیش وقتهیچ که گفتمی

 !کنهمی خطرناکی

 اون. بود خیره نارنیا به ناراحتی با اهریمن. کردمی خطور ذهنش به منفی فکرای مدام نارنیا

 پیدا رو نارنیا وقتهیچ دیگه شد، تبدیل شرور و پلید اهریمن به وقتی و بود شموردعالقه دختره

. رسونده قتل به هم رو نارنیا بود، کرده ایجاد که عامیقتل اون بین در که کردمی فکر. نکرد

 وسط یکلبه سمتبه و کشید آهی. نداد بروز چیزی اما کشید؛ عذاب نارنیا خاطربه سال هزاران

 آخر در چیه، رفتنش دلیل که کردمی کتاب حساب خودش برای که نارنیا. افتاد راه به جنگل

 بسته پشتش که رو کلفتی هایچوب. دربیاره ویلی یمرموزانه کارهای از سر که گرفت تصمیم

 .افتاد راه به ویلی یفرسوده و کوچیک کلبه طرف به سرعتبه. کرد رها جاهمون و کرد باز بود

 سفر طول تو که هاییوسایل و داد قرار میز روی رو شکوله سریع و کرد باز رو شکلبه در ویلی

 و برداشت ایکاسه و رفت کلبه از ایگوشه سمتبه. آورد در شکوله از رو بود آورد دست به

 پنهانش که مهمی و سالکهن کتاب کرد سعی و رفت کلبه یدیگه گوشه به. داد قرار میز روی

 قرار جلوش رو ایکاسه. رفت میزش سمتبه و زد لبخندی کرد پیداش وقتی. کنه پیدا بود کرده

 اولین.شد خیره شیشه تاسه به و کشید عمیقی نفس داشت لب بر که عمیقی لبخند با و داد

 یکاسه داخل بود رنگآبی که رو جاودانگی درخت زهر. کرد باز رو درش و برداشت رو شیشه



 

 

18 

 

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

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 جمهدی.

 قدرتمند شیر ایقهوه موهای و کرد باز رو دوم یشیشه بالفاصله. ریخت آرومی به آهنی

 و زد ایدیگه لبخند. شد ساطع کاسه از نوری بالفاصله که انداخت کاسه داخل رو خدایان

 سنگ. گرفت دست به بود آورده دست به که رو چیزی ترینباارزش و کرد باز رو سوم یشیشه

 رنگی طیف و چرخید کاسه داخل مواد. انداخت کاسه داخل داشت شفابخشی قدرت که رو مذاب

 .داد تشکیل رو مواد از

 .کننمی افتخار من به سرزمینم مردم بشم، استوار و قدرتمند تونممی این با! عالیه -

 و کشید عمیقی نفس. زد زل بود کهنه و سیاه که کنارش کتاب به و مالید هم به رو هاشدست

 :کرد زمزمه بود خونده قبالً که رو متنی یادامه. کرد باز رو کتاب

 و شوید تبدیل باهوش و قدرتمند فوق جاودانه، موجودی به توانیدمی شما مواد این ترکیب با -

 ...اما شد؛ خواهید ناپذیرشکست کنید، اجرا درستی به را بعد یصفحه ورد اگر

 عمیقی نفس. شد خیره بعد یصفحه چندخطی ورد به سریع و نخوند رو متن یادامه دیگه

 .کرد اجرا رو ورد و کشید

 از ایگوشه در اما کرد؛ می اجرا رو ورد که بود سابقش جسم به خیره و بود کلبه داخل اهریمن

 چنین به ویلی شدنمی باورش. بود شنیده و دیده رو ویلی هایحرف و حرکات تمام نارنیا کلبه،

 درستی به رو ورد که وقتی ویلی. رسیدمی نظربه خطرناک اما باشه؛ کرده پیدا دست بزرگی چیز

. ریخت کاسه داخل رو روشنش و داغ خون و برید چاقو با رو دستش کف سریع کرد، اجرا

 با. نره هوا جیغش تا گذاشت دهنش روی رو دستش نارنیا و کشید درهم رو صورتش اهریمن

. گرفت شکل داخلش سبزرنگی هایرگه و شد سیاه کاسه کاسه، داخل ویلی خون قطره ریختن

 که کردمی حس رو تلخی یمزه. نوشید رو کاسه نصف نفس،یک و کشید عمیقی نفس ویلی

 اتفاقی طوربه. انداخت چنگی کتاب به آورد، هجوم بدنش به که وحشتناکی درد با ناگهان

 .افتاد صفحه پایین ریز متن یه به چشمش

 تاریکی و پلیدی به را جایش و شودمی روشنایی و خوبی رفتنازبین باعت کار این اما -

 .دهدمی
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. بود زده خشکش جاش سر اهریمن. شد ناپدید و افتاد زمین روی جمله این خوندن با و

 لبش به رو ایکاسه که نارنیا دیدن با که چیه قدیمی یخاطره این دیدن دلیل دونستنمی

 .شد تاریک و سیاه جاهمه نه گفتن با و دوید سمتشبه بنوشه، تا کردمی نزدیک

*** 

 اهریمن

 :گفت و گرفت عمق لبخندش. شدم خیره رومبهرو زن به و کردم باز زدهوحشت رو هامچشم

 عزیز؟ ویلی هستم کی اومد یادت -

 :گفتم ناباور و دادم تکون طرفین به سری

 !نداره امکان باشی، نارنیا تو نداره امکان نه نه -

 دور زنجیرهای که کرد کاری تاریکش قدرت با حرکت یه با بود، من نارنیای حاال که زنی

 .کرد روانه سمتمبه تاریکی نیروی و زد نیشخندی. شدن پودر و شکسته هامدست

 دادم که انرژی مقدار این با فعالً. ویلی ضعیفی خیلی بدم، انرژی بهت تونمنمی این از بیشتر -

 .ببر بین از رو تناخونده مهمون

 بود؛ کم انرژیم. شدم نیرومند و سرپا االن بودم، نشسته زانو با جا یه که سال هزاران از بعد

 به رو پوزخندی با و دادم بدنم به وقوسیکش. کنم استفاده تاریکم قدرت از تونستممی ولی

 :گفتم هردوشون

 .بود شده گرفته من از که ساله هزاران که حسی خوبیه، حس آزادی -

 یه بکشم، ـوشش*آغـ به خواستم تا. کردمی نگاهم باالرفته لب با با که رفتم نارنیا سمتبه

 .داد هلم عقب به و گذاشت مـینه*سـ روی رو انگشتش و رفت عقب قدم

 .نیستم قبل هزارسال یبچهدختر اون دیگه من نچ، نچ -

 ازش و زدم پوزخندی. شد خیره بهم بود گرفته شکل پیش ایثانیه که شرفتهتوهم یچهره با

 .گرفتم فاصله

 .عزیز ویلی بینمتمی همیشگی جای -
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 در رویروبه بلند پرش یه با و ساییدم هم روی رو هامدندون. شدن ناپدید هردو بعد و

. کردممی استفاده تاریکم قدرت از باید و بود قفل معلوم قرار از چالسیاه در. ایستادم چالسیاه

 تاریکم قدرت خواستم تا. بودم ضعیف خیلی اما شدم؛می ناپدید و کردممی پاتتله شدمی اگه

. برگشتم آرومیبه و ایستادم حرکت از. رسید گوشم به کسی خرناس صدای فرابخونم، رو

 خارج بینیش از بخاری عصبانیت از. بود دیدنی االن لویاتان خشم از پر و قرمز هایچشم

 .شدمی

 کرد؟ رو کار این کی. اهریمن بشی آزاد بتونی کردمنمی فکر -

 شدم، آزاد که فهمیدن همه االن! لعنتی. شدم مواجه خشمش از پر ینعره با که زدم پوزخندی

 اگه رسم،می حسابت به نارنیا! گذاشتین تنهام که بهتون لعنت. بشم خالص اینجا از زود باید

 :گفتم و شدم نزدیک بهش کمی. نیستم قدیم ویلی هم من نیستی، قدیم نارنیای اون تو

 چیه؟ نظرت لویاتان، کنیم معامله باهم تونیممی -

 رو خودم کمی. شدمی مذاب دریاچه یروونه سیاهش و سرسخت بزرگ بدن از مذاب مواد

 .کردممی نگاهش زیرچشمی اما انداختم؛ پایین رو سرم و دادم جلوه ناراحت و غمگین

 رو بارمننگ یگذشته خواممی! برگردم سرزمینم به دوباره خوادمی دلم تنهام، خیلی من -

 .کنم درست

 :گفت من به رو کنانخرناس لویاتان

 از تا بودم فرصت یه دنبال چقدر که دونینمی. بسوزه برات دلم نمیشه باعث تو حرفای این -

 .ببرمت بین

 :داد ادامه که کردم نثارش لعنتی لب زیر

 خدایان و من خشم با وگرنه نکنی، خطا پا از دست بهتره. شدن آزادشدنت متوجه سرورم -

 .میشی مواجه

 برخورد با. فرستادم سمتش رو تاریکی و آوردم جلو رو دستم دو سریع و زدم نیشخندی

 مذاب دریاچه وسط به جهش یه با دوباره. رفت عقب و کشید اینعره صورتش به تاریکی
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 هامچشم. بشم ناپدید تا کنم سعی تونستممی و داشت زیادی یفاصله من از لویاتان. پریدم

 .شدن باز خودخودبه زئوس صدای با که بستم رو

 اهریمن؟ عجله این با کجا -

 رو چشمش یه که انداخت زخمی لویاتان به نگاهی. شد چالسیاه وارد تونل اون داخل از و

 :گفتم و زدم لبخندی. بودم کرده زخمی

 .بدم انجام باید که هست کارا خیلی برگردم؟ دوباره که نیست وقتش نظرتبه -

 :گفت خشم با و زد ایجرقه زئوس هایدست

 .بمونی جاهمون نکشتمت تا بهتره -

 :گفتم و خندیدم بلندی صدای با

 .دوننمی همه رو من نامیرابودن که دونیمی خودت! زئوس بردار دست -

 :غریدم بشم ناپدید اینکه از قبل. بشم ناپدید تا فراخوندم رو انرژیم تمام و بستم رو هامچشم

 .بکنم باهاش قراره بازیا خیلی! باش کوچولو اژدها اون مواظب -

 .شدم ناپدید من با برخوردش از قبل اما کرد؛ پرت سمتمبه آذرخشی و شد خشمگین زئوس

 سرتون بر رو مرگ یسایه زودی به تراگوس، دنیای. بشم کاربهدست خودم که وقتشه دیگه -

 !اندازممی

*** 

 (بزرگ چیتای) پیرمرد

 لحظه آخرین در بود شده نهفته قلبم تو که رو هاییحرف تمام باالخره. زدم آدرین به لبخندی

 ولی بودم؛ محوشدن حال در کمکم. بود شده پنهان قلبم تو گنج مثل که رازهایی گفتم، بهش

 :گفتم دلم تو شدم، محو کامل که وقتی. کنه تعجب که داشت حق بود، زده خشکش آدرین

 .نواده آخرین بینمتمی هم باز -

*** 

 این. شدم ظاهر خدایان باشکوه و سفید قصر رویروبه همیشه مثل و کشیدم دست گذشته از

 برای ولی اومدم؛ مکان این به زیاد گذشته در اینکه با. نشده تکراری من برای وقتهیچ مکان
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 نظرم از رو اطراف اخم با و بودم داده قرار پشتم رو دستم. داشت تازگی من شخص

 با و شد ظاهر ششاخهسه نیزه با رومروبه طالیی ایپری که نکشید ایثانیه. گذروندممی

 :گفت سرد من به رو کوچیکی تعظیم

 .بیاید من با لطفاً هستن، شما منتظر پادشاه -

 .بود شده قبل از تربراق. گذاشتم پا قصر داخل به و دادم تکون سری

 .بیاید وراین از -

 :گفتم سؤالی حالت با. شدم خیره بهش مشکوک و ایستادم جام سر

 !کردمی مالقات اتاقش در من با همیشه زئوس -

 پری این از حرفی منتظر و دادم ـوازش*نـ رو ریشم. انداخت من به نگاهینیم و ایستاد سرباز

 .بودم حالتبی و سرد

 ...زئوس سرورم -

 :داد ادامه و کرد تأکید «سرورم» روی

 .کنن صحبت باهاتون جهنمی چالسیاه در خوانمی که گفتن -

 این از قصدش. افتادم راه به سرش پشت و زدم پوزخندی. افتاد راه به حرفش اتمام با و

 بود؟ چی کارش

 که کرد اشاره من به و ایستاد اتاق وسط در پری. شدیم هرچیزی از خالی و سیاه اتاقی وارد

 .بگیرم قرار کنارش

- open the hell jail (کن باز را جهنمی زندان.) 

 عوض دوروبرم محیط. رفت بین از ثانیه از کسری در و گرفت رو دورمون سیاهی دود بالفاصله

 پری سمتبه. کردمی روشنش دیوار روی روشن هایمشعل که بودم غاری داخل و بود شده

 :گفت و کرد تعظیمی من به که چرخیدم

 .هستن شما منتظر غار این انتهای در سرورم -

 .شد ناپدید چرخید،می دورش که سیاهی دود میان در و گفت رو جمله همون
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 فضا و هوا رفتم،می جلوتر هرچی. گرفتم پیش در رو غار باریک راه و کشیدم عمیقی نفس

 بخشیدم سرعت پاهام به. دیدممی روشنایی غار انتهای در. شدمی ترسوزناک و ترداغ اطرافم

 کنار رو آهنی ینرده و فرستادم عقب رو موهام. رسیدم غار انتهای به طوالنی دقایقی در و

 هایقطره. کردممی فکر که بود چیزی از ترسوزناک. شدم جهنمی چالسیاه وارد و کشیدم

 .ریختمی پایین چیکهچیکه صورتم از عرق

 کوچیکی تقریباً یمحوطه یه دریاچه، وسط در که داشت وجود مذاب مواب از ایدریاچه رومروبه

 هرازگاهی و بود سوزناک تاریک. بود شده ساخته اهریمن همچون خطرناکی افراد برای که بود

 .بود نشده ساخته اهریمن برای فقط اینجا انگار. رسیدمی گوش به دردناکی هایناله صدای

 .بزرگ چیتای اومدی خوش -

 برای که ایمحوطه اون به اخمی با که کردم نگاه زئوس به و شدم متمایل راست سمت به

 :گفتم و کردم خم کمی رو سرم. بود خیره بود، شده ساخته اهریمن

 .سرورم سالم -

 صورتش توی بلندش موهای و داشت تن به سفید ونگارهاینقش با سیاه یکدست لباس

 .زدنمی حرفی و رسیدمی نظربه عصبی و آشفته. بود شده ریخته

 .افتاد تراگوس برای اتفاقی چه شنیدم -

 :داد ادامه و رفت باال لبش یگوشه که دیدم رخشنیم از

 پرنسس توسط نجاتش و اورک تاسه اون با شدنمواجه و تراگوس به ورودش اول از -

 رو چیزهایی چه و گذاشت پا کجاها و شد قدرتمند چقدر که دیدم. دیدم رو ساتین سرزمین

 .کرد تجربه

 :داد ادامه و چرخید من سمتبه

 .بردممی ـذت*لـ بودم من اگر. بود خوبی یتجربه اون برای که -

 .درسته -

 حس رو تاریکی کردن،می حمله بهشون که موجوداتی اون بین همیشه چیتا، دونیمی -

 .کردممی
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 :پرسیدم تعجب با و پرید باال ابروم یه

 !چیه؟ منظورت -

 .کردمی خشن رو شچهره و تابیدمی صورتش به نور و گرما برداشت، من سمتبه قدمی

 اینا. بکشه رو آدرین بود نزدیک که آبی هیوالی اون و کالیوار ساکورا، سایکروس، تایتان، -

 .داشتن خودشون قدرت از بیشتر قدرتی

 :داد ادامه و کرد غلیظی اخم زئوس. زدممی داشتم هاییحدس یه

 .بودن اهریمن متحدین موجودات این -

. کنه همکاری باهاش تا داده قرار فشار تحت رو آدرین حتماً. شده کاربهدست پس! لعنتی

 !گفتیمی باید آدرین. کرده رو کار این که مطمئنم

 :گفتم و کشیدم پوفی

 کجاست؟ اهریمن که نفهمیدین -

 من به ترسناکش هایچشم با و بود عصبی. کرد مشت رو دستش و کرد خسیخس لب زیر

 .کردمی نگاه

 .کنم پیداش تونمنمی و شده ناپدید که مدتیه اما مکانه؛ تغییر حال در شهمه -

 شکستش باز و بشم رو در رو باهاش دوباره داشتم دوست. دادم اهریمن به ناسزایی لب زیر

 .بدم

 دوباره بخره، زمان بیشتر اگه ولی کمه؛ قدرتش. کنهمی جمع متحد داره که خشمگینم این از -

 .کنهمی آزاد رو پنهانش ارتش و گردهبرمی نیروش

 .بمونه زنده هم نفر یه نذاشتم بردم، بین از من رو ارتشش پنهان؟ ارتش -

 .شد خیره دریاچه وسط شکلدایره یمحوطه اون به دوباره و گرفت چشم من از

 دست به رو قدرتش رفته، خواب به پنهانش ارتش مطمئنم! اهریمن میگن گرحیله اون به -

 .میده بهشون تاریک قدرت و کنهمی بیدار رو شونهمه بیاره

 و تاریکشه قدرت ساخت که ارتشی! باشه داشته پنهانی ارتش اهریمن که نداشت تعجبی

 !باشه شکستغیرقابل که سازهمی نژادی
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 .برگردی مردگان دنیای به نباید تو چیتا -

 :گفتم بلندی صدای با

 عصبی کرده فرار قدرتمندش هایروح از یکی که بشه متوجه هادس اگه. نداره امکان! چی؟ -

 .میده رخ بینتون جنگی دادی، فراری اونجا از رو من تو. میشه

 :گفت و زد صداداری پوزخند

 نه بودی، هاخوبی سرزمین در مردگان دنیای در تو درضمن. داره قدرتمند روح هزاران اون -

 .شناسهنمی رو تو هم هادس و نباش چیزی نگران پس ها؛بدی

 :گفتم و دادم تکون سری

 .ندارم درونی موجود هستم، ساده الف یه دیگه من -

 :داد جواب خشک و سرد. کرد نگاه من به دوباره

 رو مسئله این پس قدرتمندی؛ هنوز و بزرگی چیتای تو نره یادت. داری رو جادو قدرت هنوز تو -

 .فرستممی مردگان دنیای به رو تو وقتش به. کنار بذار

 بود؟ چی هاشحرف از منظورش اومدم؟ چرا اینجا من اصالً. کردم نگاهش مرموز

 کنم؟ کارچی باید پس من خب -

 :گفت و گذاشت مشونه روی رو دستش

 .بگردی اهریمن دنبال به که اینه مأموریتت -

 هست؟ من به نیازی چه کنه،می رو کار این داره که هادس -

 .برداشت مشونه از رو دستش و زد پوزخندی دوباره

 دنبال هادس که سالهنوزده که نشدی این متوجه شکوهت و قدرت همهاین با تو پیرمرد -

 بخواد که حرفاست این از ترعرضهبی من برادر نکرده؟ پیدا چیزی هنوز و گردهمی اهریمن

 .بده انجام درست رو بزرگی این به کاری

 :گفت دقایقی از بعد. کرد همراهی من با هم زئوس که خندیدم

 .کنم احضار رو هادس خواممی که شو نامرئی -
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 داغی و بزرگ ستون سمتبه. شدم نامرئی مخصوص، ورد کردنزمزمه با و دادم تکون سری

 .نکنه شک چیزی به هادس تا شدم پنهان اون پشت و رفتم

 .بزنم بهت حرفایی باید نرو، جایی نگفتم تا -

 :کرد زمزمه لب زیر و بست رو هاشچشم زئوس که گفتم ای«باشه»

 .شنویمی را صدایم اگر بیا اینجا به! خوانمفرامی را تو برادر -

 دود. کردمی پیدا گسترش و بود گرفتنشکل حال در زئوس رویروبه سیاهی دود بعد ایثانیه

. داشت لب بر پررنگی لبخند. شد ظاهر روشبهرو هادس ناگهان که شدمی تربزرگ و بزرگ

 و دندون. بود دیدنغیرقابل و کثیف بودمش، دیده که پیشی سالنوزده لبخند مثل لبخندش

 و سفید که بود صورتش تنها. داشت تن بر سیاهی لباس و بود شب سیاهی به هاشچشم

 .بود روحبی

 فراخوندی؟ رو من برادر -

 :گفت و شد نزدیکش زئوس

 .کردی من از درخواستی و اومدی قصرم به زمانی تو میاد یادم هادس -

 :گفت و گرفت عمق لبخندش هادس

 .کنم زندگی پدریم سرزمین در که خواستممی درسته، -

 :گفت و زد نیشخند زئوس

 گذاشتم شرطی برات اما من؛ سرزمین در نه باشی، خودت سرزمین در باید تو گفتم هم من -

 درسته؟ کنی، زندگی سرزمینم تو تونستیمی کردیمی عملیش اگه که

 .داد تکون سری و رفت بین از لبخندش هادس

 .ندیدم کارت از اینتیجه هیچ من اما عزیز برادر -

 خیره بود خندان پیش دقایق که هادس حالتبی صورت به ـینه*سـبهدست و کرد اخمی زئوس

 .شد
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 فهمیدم. میشه ناپدید میشم نزدیک بهش که هربار اما اهریمنم؛ دنبال به مدام سالهنوزده من -

 چیزی ولی بگه؛ رو اهریمن جای تا کردم ششکنجه و آوردم گیرش. اهریمنه متحد کالیوار

 .بکشمش شدم مجبور که نگفت

 .کوبید هادس یـینه*سـ به شاشاره انگشت با و شد کشیده توهم زئوس صورت

 .بودم نداده بهت ایاجازه همچین من کشتی؟ رو کالیوار حقی چه به تو -

 ...اون زئوس اما -

 :غرید و کشید داد زئوس

 !هادس نگو هیچی -

 هم من و شد درگیر من با اون. شناسیمی رو کالیوار خودت. زدنمی حرفی اون زئوس ببین -

 .کنی رفتار خشونت با شدرباره بخوای که باشه مهمی چیز این نکنم فکر. کشتمش

 .گرفت فاصله ازش و زد پوزخندی زئوس

 ما ننگ یمایه تو. کردممی اعتماد بهت نباید. کنی پیدا رو اهریمن که نداری رو این عرضه تو -

 !هادس خدایانی

 :گفت و انداخت بودم که جایی به نگاهینیم و کرد اخمی هادس

 بهش دارم بده، فرصت من به روزی چند. کنممی پیداش حتماً و کنممی تالش دارم من -

 .میشم نزدیک

 :داد جواب پوزخند با زئوس

 کنی؟ پیداش تونیمی روز چند این تو مطمئنی -

 :داد ادامه زئوس و داد تکون سری

 که رو منظورم بشه، آزاد دیگه جهنمی موجود یه تا بشه باعث عرضگیتبی این خوادنمی دلم -

 فهمی؟می

 :غرید هادس

 .برادر زنیمی حرف چی از فهممنمی -

 :گفت کردمی براندازش کهدرحالی و چرخید هادس دور باالپریده، ابروهای با زئوس
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 فکر توئه؟ سرزمین موجودات از یکی تایتان فهممنمی کردی فکر. برادر تایتانه منظورم -

 فرماندهی به و کنه آزاد رو تو دنیای از قدرتمند موجود یه تونهمی عرضهبی اورک اون کردی

 .درنمیاد جور که عقل با بگیره؟

 و شد باز اخمش هادس! شده آزاد تایتان چطوری که بودم نکرده فکر این به. زدم پوزخندی

 .داد تعجب به رو جاش

 فهمیدی؟... فه چطور... چ -

 :گفت ذاشتمی ششونه روی رو دست کهدرحالی و ایستاد حرکت از هادس پشت زئوس

 چه مردگان یا زیرین سرزمین تو که بفهمم باید. هادس میشم محسوب هم تو پادشاه من -

 !کنیمی کاری

 گذاشتی؟ من برای جاسوس -

 :داد جواب پوزخند با و کرد نزدیک هادس گوش به رو سرش زئوس

 ترس از خودت ولی گیری؛می انرژی مردم ترس از که تویی. برادر کنممی حس رو ترست -

 .لرزیمی داری

 :داد ادامه زئوس که بگه چیزی تا کرد باز دهن هادس

 تایتان کی بگی باید. هادس نیست این موضوع ولی گذاشتم؛ جاسوس سرزمینت تو درسته -

 .شده آزاد تو سرزمین موجودات از یکی که کردی پنهانش من از چرا و کرده آزاد رو

 بگم بهت ترسیدم... تر من برادر... بر ولی شده؛ آزاد چطوری... چط که دونمنمی... نمی من -

 .منه برای موجود اون

 ایدیگه چیزی از هادس ولی چرا؛ دونمنمی. چرخید دورش و گرفت فاصله ازش دوباره زئوس

 .نداشتیم خبر که ترسیدمی

 .شدمی بیشتر استرسش هادس و زدمی پوزخند مدام زئوس

 انجام رو بزرگی کار همچین تونهنمی تنهایی به اورک اون که اینه مهم! هادس نیست مهم -

 .بده

 کرده؟ کمکش هم دیگه یکی اورک اون از غیر به یعنی پس -
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 :گفت مرموزی حالت با و رفت باال لبش یگوشه زئوس

 .داره تاریک قدرت که یکی درسته، -

 هی تا گرفت رو زئوس هایشونه هاشدست با و کرد جایگزین اخم با رو ترسش هادس

 .نچرخه دورش

 رو قدرتمندم موجود تا کردم دستیهم کسی با من که نکن فکر ولی بوده؛ کی دونمنمی من -

 .داده انجام رو کار این اهریمن حتماً. کنم آزاد

 .زد کنار رو هادس دست دستش، با زئوس

 داری؛ دوست بیشتر رو زیاد قدرت تو که دونیمی! برادر باشی نکرده دستیهم تو امیدوارم -

 نه؟ مگه

 :غرید و سایید هم روی رو هاشدندون هادس

 .برادر میگم بهت رو اهریمن مکان دیگه روز چند -

 پشت از سریع. شد ناپدید و گرفت بر در رو دورش سیاهی دود و گرفت فاصله زئوس از سپس

 .کردممی نگاهش تعجب با. شدم مرئی و اومدم بیرون ستون

 چیه؟ نظرت -

 :گفتم آرومیبه و کردم نوازش رو ریشم

 .حرفاست این از ترسوتر باشه، دستهم اهریمن با کنمنمی فکر -

 .آورد باال رو صداش تن و داد تکون طرفین به سری

 و بشم کشته من خوادمی که ساله هزاران اون. داره دوست بیشتر رو قدرت کاره،طمع هادس -

 اهریمن؟ از بهتر کی

 :داد ادامه که نگفتم چیزی

 کرده؟ آزاد رو تایتان که بوده اون یا کرده؟ آزاد رو اهریمن که بوده اون شاید -

 .شاید دونمنمی -

 .داد تکون تأسف از سری و کشید آهی

 .چیتا زبانزده خدایان و مردم بین هادس طلبیقدرت -
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 به رو شد، رد مذاب یدریاچه از که چیزی با. شدم خیره محوطه اون به و شدم نزدیکش کمی

 :گفتم زئوس

 داده شکست رو لویاتان چطور اما کرده؛ ـیانـت خــ داره زیادی قدرت که ما از یکی یقیناً -

 بود؟ ضعیف که وقتی

 .بود نداده اهمیت چیزها این به انگار. شد کشیده هم تو صورتش

 تنها اهریمن لویاتان یگفته به اما بود؛ کرده ضعیفش سیاه الماس زنجیر. دونمنمی دونم،نمی -

 .داد شکستش تاریکش قدرت با و بود

 یه. بود شده ضعیف که وقتی تا کنه استفاده تاریکی قدرت از نباید اهریمن. کردم فکر کمی

. کردم تمرکز و بستم رو هامچشم. رسیدمی نظربه عجیب و اومددرنمی جور وسط این چیزی

 .آوردم زبون به سریع که آورد هجوم ذهنم به چیزی ناگهان

 ...یعنی این و گیرهمی جون تاریکی قدرت با تاریکی قدرت -

 تعجب با و آورد باال رو سرش جوری من حرف با بود، شده خیره نامعلوم اینقطه به که زئوس

 .بود گرفته رو حرفم منظور انگار که شد خیره من به

 ...که نیست این منظورت چیتا -

 :گفتم و پریدم حرفش وسط

 .داره تاریک قدرت اهریمن مثل یکی درسته، -

 موهاش و کشید اینعره. کوبید کنارش سنگی دیوار به ناگهان و کرد مشت رو دستش زئوس

 .ریخت هم به رو

 .لرزید خودش به کمی چالسیاه که بود محکم و قوی شضربه قدری به

 به چیزهمه باید االن قرن چندین بعد چرا نکرده؟ کاری چرا اما! داره وجود هم دومی نفر پس -

 بریزه؟ هم

 .کنهنمی فروکش خشمش گفتنش با هرچند بود، راحت سؤالش جواب

 !آدرینه دلیلش آدرین، -

 .دوخت من به رو تعجبش با آمیخته و عصبی نگاه
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 تا کرد فرار همین برای داشت؛ خواهد وجود سپیدی اژدهای زیاد احتمال به دونستهمی اون -

 .کنه نابودش

 :گفت و کشید آهی

 .باشه تراگوس مواظب باید کنه، ترک رو تراگوس نباید آدرین -

 .میشه کنترلغیرقابل دیگه رفته؟ هاانسان دنیای به آدرین بگم چطوری حاال! شد بدتر وضعیت

 .برگشته خودش دنیای به آدرین اما -

 .کشید نعره و شد گشاد هاشچشم ایلحظه حرفم این با

 بره؟ دادی اجازه چطور رفته؟ چی؟ -

 :گفتم و دادم تکون طرفین به رو سرم

 .خواستنمی آرامش رفته، اینجا از مادرش خواست به -

 .کرد خندیدن به شروع ناگهان و زد پوزخندی اول

 .گیرهنمی آروم نبره بین از رو ما تا! شده ما جون بالی نیکا اون -

 منتظر باید. کنم باخبرش تا نمیشه باز انسانا دنیای دروازه هم االن. کرد نمیشه کاریش -

 .بیاد خودش تا باشیم

 :غرید کنه نگاهم اینکه بدون و کرد حرکت بودم شده وارد ازش که تونلی سمتبه زئوس

 .دارن رو تاریک قدرت نفر چند نیست معلوم االن. چیتا کنینمی درک رو موقعیت انگار -

 :گفتم و کردم حرکت سرش پشت

 .نمیشه حل چیزی نیاد خودش تا. بکنیم تونمنمی کاریهیچ -

 .میدن عذاب کار این خاطربه رو آدرین دونممی افتاده، اتفاقی چه فهمیدن االن تا بزرگان -

 :گفتم تعجب با و ایستادم کنارش و رسیدیم غار انتهای به

 کنن؟ دخالت مورد این تو باید چی برای! بزرگان؟ -

 :گفت و کرد متمایل من سمتبه رو سرش

 فکر که نیست اونی آدرین. هستم خدایان پادشاه که منی از قدرتمندتر حتی قدرتمنده، آدرین -

 .کنیمی
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 منتظر. گفتنمی چیزی و بود کرده سکوت. شدم خیره بهش مشکوک و کردم ریز رو هامچشم

 .کرد باز لب باالخره که کردمی کالفه داشت رو من. بودم حرفش منظور

 .دنیاها محافظ محافظینه، خدای آدرین -

. نداشتم رو گفتنسخن توانایی و بود زده خشکم. شد وارد من به بزرگی شوک زد که حرفی با

 .آورد رو من سرباز که بودم اتاقی همون تو اومدم، خودم به تا

 اون. میشه مشکل براش همین برای. شده الهام بزرگان طرف از من به. شدی شوکه دونممی -

 عذابش کمی کارش این خاطربه بزرگان اما قراره؛بی و تنگدل االن و داره وابستگی دنیا این به

 .میدن

 آهی. شد خارج اتاق از سریع و رفت باال لبش یگوشه. دادم تکون تفهیم معنای به سری

 .رفتم دنبالش به و کشیدم

 مبارزه خودش نوعایهم و اهریمن با و کنیم جمع رو دیگه خدایان از نفرچندین تونیممی -

 .کنیم

 :گفت برگرده اینکه بدون

 نده قرار حمله مورد رو من سرزمین چیزی تا. نداریم رو کاری همچین یاجازه ما چیتا، نه -

 .کنم حمله بهش تونمنمی

 بندازیم؟ گیر رو اهریمن چطوری پس -

 .شد متمایل سمتمبه کمی و ایستاد سرجاش

 پیداش تونستین تو یا هادس اگه. بکنم رو کاری همچین دستگیرکردنش برای تونممی اما -

 .بدیم بهش حسابی درس یه تونیممی کنین،

 اتاق سمتبه حرفی هیچ بدون. افتادیم راه دوباره و گفتم ای«خوبه». اومد هاملب رو لبخندی

 .افتاد راه به خودش مخصوص

. بده خبر من به دیدی که مشکوکی هرچیز. برسی مأموریتت به االن از تونیمی دیگه چیتا -

 و خون و کنهمی سوءاستفاده آدرین نبود از اون که دونیمی. برگردی ِخالیدست خوامنمی

 .میندازه راه ریزیخون
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 :گفتم بشم ناپدید اینکه از قبل و دادم تکون سری

 .کنممی پیدا رو جاش زودیبه -

 .شدم ناپدید و بستم رو هامچشم

 !بینمتمی دوباره اهریمن -

*** 

 هاانسان دنیای-آدرین

. بذارم پا مادریم دنیای به تا شدم کشیده دروازه سیاهی در و انداختم دایانا به رو نگاهم آخرین

 مسیر یه به سیاهی در که دیدم کنارم بیهوش رو مادرم که شدممی کشیده وحشتناکی طرز به

 و خستگی حس هم من به که بود زیاد قدری به انتقال فشار. شدمی کشیده مستقیم

 .داد دست آلودگیخواب

 .مامان بینمتمی -

 .برد ایدیگه عالم به رو من بود، شده چیره بهم که ایسیاهی و شد بسته چشمم آخر در

*** 

 .آدرین شو بلند! شو بلند پسرم پسرم، -

 بود افتاده من روی سایبون مثل که ایسایه. کردم باز آروم رو هامچشم هام،پلک دادنتکون با

 .کنه برخورد هامچشم به آفتاب نور که شدمی این از مانع و

 .نبودی طوریاین بچگیات! دیگه شو بیدار پسرم -

 و بود نشسته کنارم مادرم. ببینم بهتر تا کردم بسته و باز سریع رو هامچشم و زدم لبخندی

 تزریق زیادی انرژی من به که داشت لب بر زیبایی لبخند. کردمی نوازش رو موهام آرومیبه

 .کردمی

. گفتم لب زیر ی«آخ» و کردم حس بازوم یناحیه در بدی درد کنم، بلند خواستم تا رو دستم

 :گفت نگرانی با مادرم که آوردم پایین آروم رو دستم

 کنه؟می درد دستت آدرین؟ شده چیزی -
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 و چرخوندم چشم. رفت و گرفت فاصله من از عجله با و شد بلند جاش از که دادم تکون سری

 !جنگل شدم؛ دوروبرم مکان متوجه تازه

. بود درختی یتنه شکافتن حال در که اومد دارکوبی صدای شدیم؟ منتقل ما که کجاست اینجا

 .تابیدمی سوزناکی آفتاب و بود درخت جاهمه

 رو مادرم که داشتم لب بر لبخندی. دادم تکیه درختی یتنه به و شدم بلند آرومیبه جام از

 عمیقی زخم کهحالیدر رو لباسم یپاره بازوی و نشست کنارم. اومدمی سمتمبه که دیدم

 .کرد نگاه مادرانه نداشت

 .نبود کسی ولی بیارم؛ کمک خواستم -

 :گفتم آرومیبه

 کیَم؟ من رفته یادت. میشه ترمیم زود نیست، چیزی -

 .نگرانتم من اما. نه -

 .نترس نیست، چیزی -

 اون کنممی حس انگار. شد کشیده ایدیگه دنیای سمتبه ناخودآگاه فکرم من و نگفت هیچی

 .بود خیال و خواب شهمه دیدم که چیزهایی

 برگردی؟ خوایمی -

 .برگشت بودیم شده واردش اجبار به که مسیری و چپم سمت به ناخواسته نگاهم

 .گردیمبرمی -

 رو بود دستش که دستمالی. بود کرده متوجه هم رو مادرم بود، لرزونده رو صدام که ایناامیدی

 .بست رو خونیم کمی بازوی و برداشت

 وچروکچین و هاشچشم به من بست،می رو دستم زخم پرشده هایچشم با که مدتی تمام در

 به مجبور نبود، مادرم استراحت و آسایش خاطربه اگه. بودم زده زل اطرافشون ریز خیلی

 دوست ولی کردیم؛نمی سقوط عجیب جنگل این وسط و نبودم هاانسان دنیای به برگشتن

 .بشم دور اونجا از کمی هم خودم داشتم

 :گفتم بهش رو و کردم تشکر بست، رو دستم وقتی
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 کجاست؟ اینجا -

 .انداخت دوروبرش به نگاهی و انداخت باال ایشونه

 .بریم نشده شب تا باید ولی دونم؛نمی -

 در کمکم که انداختم هاانسان دنیای یدروازه به نگاهی باز و شدم بلند مامانم کمک با جام از

 .افتادیم راه جنگل از نامعلومی راه به مادرم کنار در و گرفتم چشم ازش. بود شدنبسته حال

 .بشم تبدیل اژدها به شدمی کاش -

 !باشه خطرناک شاید کجاییم، نیست معلوم! نکن کاری همچین پسرم نه -

 .کردم زیاد رو سرعتم و انداختم نگاه روم پیش مسیر به و کردم اکتفا دادنتکون سر به

 مادرم به و ایستادم. شنیدم رو نفر چند داد و جیغ صداهای که بودیم راه تو ساعتی دو حدود

 .سپردم گوش اطرافم صداهای به و بستم رو هامچشم. نگه چیزی کردم اشاره

 .میشی دستگیر باالخره تو. برم کن ولم -

 جاسوسی؟ فهممنمی که کردی فکر چطور بدی؟ لو همه به رو من که ذارممی کردی فکر -

 :غرید بود افتاده مرد یه گیر که دختره

 !میشی دستگیر باالخره. دادم بهشون رو اطالعات تمام من -

 .میشی کشته تو ولی کردم؛ مهیا رو فرارم راه من. سحر دونممی -

 .بشه کشته دختر اون ذاشتممی نباید. افتادم راه به و کردم باز سریع رو هامچشم

 میری؟ کجا پسرم -

 :گفتم برگردونم رو سرم اینکه بدون

 .بکشن خوانمی رو یکی -

 پسرم؟ کی -

 :گفتم و برگردوندم رو سرم

 .هستیم کجا فهمیدم ولی کیه؛ دونمنمی -

 :گفت و شد قدمهم باهام زناننفس مامانم

 کجاییم؟ -
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 .ایران خودت، کشور تو -

 با درخت یه پشت. رفت بین از دختر اون جیغ صدای با که گرفت شکل هاشلب رو لبخندی

 دختری که کردم نگاه پوشیشیک سالمیان مرد به پنهانی و شدیم پنهان کلفت یتنه

 .بود گرفته سمتشبه ایاسلحه اون و بود زده زانو روشبهرو

 :گفتم آروم و برگشتم عقب به

 .نکن حرکتی هیچ اصالً -

 :کرد زمزمه آرومیبه و کرد نزدیک گوشم به رو سرش مادرم

 .ننداز خطر به رو خودت خطرناکه، پسرم -

 :گفتم بهش رو چشمکی با و زدم لبخندی

 .خطرم خودِ من -

 .کردمی نگاه سرم پشت به ترس با. کرد تغییر شچهره ناگهان ولی زد؛ ملیحی لبخند

 .پسرک خطرناکم برات من فعالً رسهمی نظربه که طوراین ولی -

 :غرید برگردم عقب به خواستم تا و فرستادم باال رو ابروهام دوتا

 .کشممی رو زیبا خانم این کنی، اشتباهی اگه. برگرد آروم و بیار باال رو دستت -

 .شدم خیره هاشچشم به و کردم نفوذ مادرم ذهن تو

 «.کشمشمی ثانیه چند تو بخوای! نترس چیزی از مامان» -

 .شد اکو صدایی ذهنم تو

 «.کن بیهوششون جوری یه و کن گوش حرفش به. خوادنمی کشتار و خون دیگه دلم پسرم» -

 «نفرن؟ چند بگو فقط. کنمنمی خطرناکی کار مامان باشه» -

 «.سرتن پشت دست به اسلحه هیکلی بادیگارد تاسه» -

 «.نترس چیزی از خب،خیله» -

 «.ترسمنمی هستی تا»-

 نگاه من به اخم با بودن زده عینک که هیکلی مرد تاسه. برگشتم آروم و آوردم باال رو دستم

 هستیم؟ طرفاین ما که فهمیدن چطوری لعنتی. کردنمی
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 اون و کردم دنبال جنگل تو رو دایانا من پیش سال یک دقیقاً. افتادم گذاشته یاد به ناگهان

 .میام دنبالش که فهمید

 کردین؟ پیدا رو ما چطور -

 سمتمبه و گذشت بادیگاردها این بین از کشت،می رو دختره داشت که سالمیان مرد همون

 و کم ریشته. شد خیره من به عسلیش هایچشم با و برداشت رو آفتابیش عینک. اومد

 .بود داده بهش خاصی ابهت کشیدهتوهم ابروهای با که داشت سفیدی

 دادی؟ خبر پلیس به کردین؟ پیدا رو ما چطوری گفتم -

. رفتمی هم تو بیشتر شچهره هرلحظه اون و گفتمنمی هیچی کردم،می نگاهش طوریهمین

 چند صورتم. زد صورتم به محکمی یضربه شاسلحه پشت با و شد لبریز صبرش باالخره

 .شدنمی چیزیم داشتم که قدرتی با اما کردم؛ احساس کمی درد و شد جابهجا سانت

. کردم دورش پا یضربه با و گرفتم رو شاسلحه ثانیه صدم در و زدم صداداری پوزخند

 .کردم بیهوش گردنش به دستم یضربه با بود رومبهرو که رو بادیگاردی

 هاگلوله. دراومد دیگه بادیگارد دو هایگلوله شلیک صدای که شدم پنهان درخت پشت سریع

 .کردنمی برخورد بودم شده پنهان پشتش که درختی به

 .کردمی نگاهم ترس با درختی پشت از که کردم نگاه مادرم به

 !باش خودت مواظب پسرم -

 :زدم داد

 .کنممی حلش کن صبر نترس -

 .انداخت باال ایشونه که کردم نگاه مادرم به تعجب با. شد قطع هاگلوله صدای ناگهان

 .نداره وجود مشکلی دیگه بیایید، بیرون -

 دو که اومدم بیرون درخت پشت از آروم. بشه کشته بود نزدیک که بود دختره همون صدای

 .داشت دست در کلفتی چوب که کردم نگاه دختره به. بودن افتاده زمین رو دیگه بادیگارد

 ابروهای و داشت سیاهی هایچشم با گرد صورت نبود، معلوم موهاش و داشت حجاب

 .بود کرده خشن رو صورتش کمی شکشیده
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 لبخندی. بشه رعایت حجابش تا پوشید ایرانی لباس دنیا این به واردشدنش از قبل هم مادرم

 .کشیدمش ـوش*آغـ به و رفتم مادرم سمتبه و زدم

 مامان؟ خوبه حالت -

 :گفت آرومی صدای با و خندید

 .کنه بازی ما با خوادمی دلش مرگ انگار. بشیم کشته که بود نزدیک نرسیده -

 .رسهمی نظربه طوراین آره -

 :گفتم بهش و رفتم دختر اون سمتبه و شدم جدا مادرم از

 خوبه؟ حالتون شما -

 .اومدمی لبش کنار از خون و بود ترسیده کمی

 .دادی نجاتم که ممنون. خوبه حالم آره... آ -

 .کردم نگاه نفر چهار اون به و دادم تکون سری

 بودن؟ کی اینا -

 معلوم موهاش تا آورد جلوتر کمی رو سیاهش شال و کرد تمیز رو کثیفش لباس و کشید پوفی

 .نباشه

 عوضیا این جاسوس هم من و کردنمی صادر دیگه کشورای به ـدر مخـ مواد نفر چند این -

 .رسیدین شما که بکشن رو من خواستن جاسوسم، فهمیدن وقتی. بودم

 .رسید گوش به پلیس آژیر صدای که گفتم آهانی

 دادین؟ خبر پلیس به شما -

 :گفت و داد تکون سری

 .اومدن اینجا و کردن ردیابیم پلیسم، خودم من -

 .زدن حلقه دورمون دست به اسلحه هرطرف از پلیسا که نگفتم چیزی

 خوبه؟ حالتون محمدی سروان -

 .زد داشت تن به باال یدرجه با نظامی لباس که سالیمیان فرد به لبخندی

 .رادمنش سرهنگ خوبم ایشون لطفت به من -
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 :داد ادامه و کرد اشاره من به

 .کنیم دستگیر رو ـدر مخـ مواد قاچاق باند ترینبزرگ تونستیم خدا لطف به و -

 هاینظامی مثل و داشت نشینیدل یچهره. آورد جلو رو دستش و اومد سمتم رادمنش سرهنگ

 .گذاشتم دستش تو رو دستم. نبود خشن دیگه

 .کنممی تشکر ازتون محمدی سروان نجات بابت -

 :گفتم مصنوعی لبخندی با و دادم تکون سری

 .بود موظیفه -

 .کرد نگاهم مرموز که کردم خارج دستش از رو دستم

 میفته؟ اتفاق مرموزی قتالی اینجا که دونیدنمی مگه کنید؟می کارچی جنگل دل تو شما ولی -

 لبخند با و گرفتم چشم ازش. زدنمی حرفی و بود ساکت مدت این تو که کردم نگاه مادرم به

 :گفتم ساختگی

 اتفاقی که بودیم شده گم جنگل این تو. رفته بین از مونخونه نداریم، سرپناهی مادرم و من -

 .شدیم مواجه آدما این با

 :گفت برداره چشم من از اینکه بدون و داد تکون سری

 کنین؟ پیدا ایخونه مادرشون و آقا این برای تونینمی محمدی سروان -

 :گفت و زد لبخندی

 .بدم بهشون جنگله این که رو ایکلبه تونممی نه؟ که چرا -

 جنگلی سرسبز و خلوت جای یه تو که این از بهتر چی. زدم لبخندی و کردم نگاه مادرم به

 .بدم انجام تونممی رو کارهام خیلی کنیم؟ زندگی

 :گفت مهربونی با و شد نگاهم متوجه مادرم

 .میاد خوشمون اینجا از. میشه عالی خیلی که باشه اگه ممنون، خیلی -

 .کنممی همراهیتون کلبه تا من پس -

 محمدی سحر دنبال به و کردم گذر کردمی نگاهم تیز که سرهنگ از و زدم مادرم به چشمکی

 .افتادم راه به
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*** 

 سحر یگفته به. داشت قرار زیبا یرودخونه یه کنار که بود فندقی رنگ به بزرگی نسبتاً یکلبه

 .کنهنمی تهدیمون چیزی و داره امنیت اینجا

 رفع رو مشکالت تا زنممی سر بهتون بار یه وقت چند باشین، راحت امیدوارم. کلبه از هم این -

 .کنم

 کمک غریبه آدم یه به که کنم تشکر شما از چطوری دونمنمی. افتادین زحمت به خیلی -

 .کنینمی

 :گفت و گرفت رو مادرم هایدست سحر

 .بدم انجام براتون تونممی که کاریه تنها این. دادین نجات رو من جون شما حرفیه؟ چه این -

 که ایگوشی و برگشت من سمت سحر. کرد اکتفا لبخند یه به و داد تکون سری تنها مادرم

 .داد من به رو داشت قرار جیبش داخل

 .بزنین زنگ گوشیه داخل که ایشماره به داشتین کاری -

 .حتماً -

 :گفت ما به رو و برگشت لحظه آخرین در و رفت پلیس ماشین سمتبه و گرفت فاصله ما از

 .خداحافظ -

 .شد دور ما از و کرد حرکت ماشین بالفاصله. شد ماشین سوار و داد تکون دستی

 برانداز رو جاهمه و چرخوندم چشم. رفتیم کلبه داخل به مادرم همراه به و کشیدم راحتی نفس

 بود؛ داخلشون چیزهمه و بودن تمیز که داشت هم اتاق دوتا. بود شیک اما ساده، چیزهمه. کردم

 .داشت شکر جای پس

 نیست؟ تگرسنه پسرم -

 و شدم خارج بود گرفته قرار اختیارم در که اتاقی از. گفت بلندی صدای با رو حرف این مادرم

 .بود چیزی کردنآماده حال در که کردم نگاه مادرم به و نشستم صندلی روی. رفتم آشپزخونه به

 هست؟ چیزی مه،گرسنه آره -

 .بشه آماده کن صبر پسرم، آره -
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 .شد اکو ذهنم تو صدایی که گفتم ای«باشه»

 «!برگردی باید رفتی،می نباید رفتی،می نباید» -

 الکی هایخیال و فکر راه اول همین نداشتم دوست. کردم باز رو هامچشم و کشیدم پوفی

 .گذاشت جلوم بشقابی مادرم کردم،می خالی رو ذهنم داشتم که طورهمین. بکنم

 .کردم درست برات ایدقیقهپنج یآماده نودل یه سحرجان لطف به -

 .خوردمش و افتادم نودل جون به چنگالم با و زدم لبخندی

 .بود خوشمزه -

 .پسرم جونت نوش -

 .رسیدمی گوش به خونه بیرون از هاگرگ زوزه صدای. بود شده تاریک هوا

 .کنم استراحت کمی میرم دیگه من پسرم -

 .خوابممی میرم دیگه کمیه هم من! بخوابی خوب مامان، باشه -

 .افتاد راه به اتاقش سمتبه و کشید ایخمیازه. کردم نگاه مادرم به

 .خوش شبت پسرم، باشه -

 خارج کلبه از و دادم بدنم به قوسیوکش. شدم بلند جام از و گفتم ی«خیربه شب» لب زیر

 و کشیدم آهی. نشستم و دادم تکیه بهش و رفتم درخت تریننزدیک سمتبه. شدم

 .شد زنده برام هاییخاطره

 تراگوس به من شده، غریبه برام دنیا این! بودم خودم دنیای تو کاش! بودم دایانا پیش کاش

 .باشم جدا ازش تونمنمی که کنممی حس و موابسته

. کردم ظاهر خودکاری و دفتر و بستم رو هامچشم. بنویسم جایی یه رو هامحرف گرفتم تصمیم

 .کردم نوشتن به شروع و کردم باز رو دفتر

 خودش برای و شده بزرگ توش واقعیم مادر که جایی. برگشتم خودم دنیای به باالخره»

 که دنیایی. شد مادرم عاشق و شدن واردش هاساحره با پدرم که جایی. داشته ایخانواده

 و هستن زندگی حال در ضعیف، جسمانی قدرت با فقط و انماورایی هایقدرت فاقد موجوداتش
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 وجودم از نصفی هم من و فانی هایانسان دنیای. دردسرهبی و خطربی زندگی ذهنشون، و فکر

 .جاودانه و قدرتمند الف یه مدیگه نصف و انسانه

 زندگی یه به میدم ترجیح گرفت،می قرار رومبهرو مدام که رو مرگی و هیجان و خطر یهمه

 .یکنواخت و ساده

 و هیجان چون فهمم؛می االن رو این. بود دراومده یکنواختی از عجیبی طور به زندگیم اما

 مساده زندگی به دارم که االن و بودم نکرده تجربه وقتهیچ رو تراگوس تو سفرم ماجراجویی

 !کنممی حسش گردم،برمی

 دارم رو کسایی اونجا. گردمبرمی سرزمینم و تراگوس به دوباره و مونمنمی اینجا زیاد هرحالبه

 شرّ از و شد من ناجی دیدارمون اولین تو که گذاشتم تنها رو کسی. برگردم من تا منتظرن که

 .داد نجاتم هااورک اون

 تو تونستمنمی وقتهیچ که داد نشونم چیزهایی و کرد همراه سفرهاش تو خودش با رو من

 عطا بهم ناپذیریوصف ـذت*لـ و بود عسل از ترشیرین که داد بهم حسی. کنم تصور ذهنم

 .کرد

 رو اون تراگوس، به برگردم که زمانی و بدم تغییر رو خودم تونستم خیلی من دایانا وجود با

 .کنممی خودم مال همیشه برای

 «.گردمبرمی زودیبه من

 ای خمیازه. برگشتم کلبه داخل به و شدم بلند جام از. بستم و گذاشتم دفتر الی رو خودکار

 رو هامچشم. کشیدم دراز تختم روی و کردم پرت ایگوشه رو دفتر. شدم اتاقم وارد و کشیدم

 .رفتم خواب به سریع و بستم

 

*** 

 بعد ماه یک

 گرگی یزوزه و جغد صدای بار یه هرلحظه و بود ومیشگرگ هوا. بود تاریک جنگل یه رومروبه

 پایین و باال ترس از مـینه*سـ و داشتم عجیبی یدلهره. رسیدمی گوش به جنگل دل از
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 دارترکش هامنفس رفتم،می جلوتر هرچی. شدممی کشیده جنگل داخل به داشتم. شدمی

 .شدمی

 صدها کردممی حس و بود خوفناک و تاریک جنگل. شنیدممی عجیبی هایزمزمه و صداها

 .کردممی نگاه ترس با دوروبرم به. درنمی نگاهشون با رو من چشم

 .ببین بیا بیا، آره -

 .شدمی بیشتر و بیشتر خوفناک هایزمزمه

 .ذاشتیمی تنهاشون نباید تو -

 .برگشته وقته خیلی برگشته، اون -

 .ترسویی تو سپید، اژدهای آره -

 .بیاد بیرون تاریکی از شدی باعث کارت این با تو -

 کارشون این از دست و دادنمی آزار رو من ترکوندن،می رو مغزم داشتن هازمزمه. ایستادم

 :زدم داد و گذاشتم هامگوش روی رو هامدست. داشتنبرنمی

 !کافیه کنید، بس بسه، -

 لیاقت تو. کنی محافظت ازشون که اینه تو ماهیت و وظیفه! ذاشتیمی تنهاشون نباید تو -

 !ترسویی تو نداری،

 :غریدم. بستم رو هامچشم و افتادم زانوهام رو

 .بردارین سرم از دست. زنینمی حرف چی از فهممنمی! کنین ولم -

 روی از رو هامدست و کردم باز رو هامچشم. رفت بین از هازمزمه ثانیه چند عرض در

 جاهمه و بودم جنگل تو هنوز کردم؛ نگاه دوروبرم به و شدم بلند جام از. برداشتم هامگوش

 .شد خیره من به قرمز چشم جفت یه تاریکی دل در ناگهان. بود تاریک

 ببینی؟ رو من خواستیمی تو -

 :داد ادامه. ندادم بهش جوابی

 .ترسویی یه تو -

 :غریدم
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 .نیستم -

 :گفت و زد پوزخندی

 .نداری رو بودن سپید اژدهای لیاقت تو -

 .برداشتم سمتش قدمی و کشیدم موهام به دستی عصبی

 و زاگیت شدن،می کشته مردم اون نبودم من اگه ندارم؟ لیاقت من میگی که هستی کی تو -

 .مینداختن راه ریزیخون و خون تایتان

 خیره قرمزش هایچشم به وقتی. بود زده زل من به تاریکی دل در طورهمین و نداد جوابی هیچ

 .شد اندازطنین مناله و آه. شد پدیدار وجودم تو بدی درد شدم،

 .برگردی تراگوس به باید تو -

 .بردار من از رو درد این کن، تمومش -

 .نیستی شجاع بزرگ چیتای جدت مثل تو. بشی روروبه باهاش نداری جرئت تو -

 .بده عذاب طوریاین رو من که ذاشتممی نباید. شد بسته درد از هامچشم و افتادم زمین روی

 .زنیمی حرف... ح چی از دونمنمی... نم... من -

 !برگردی باید برگردی، باید برگردی، زود باید. زنممی حرف چی از دونیمی خوب -

 .شدمی اکو کلمه دو مغزم تو مدام و کرد تغییر زمزمه به خراششگوش صدای

 .برگرد زود برگرد، زود برگرد، زود -

 .شدمی بیشتر هم من درد حرف، این با و

 .کن تموم رو کارت این. برگردم باید چرا دونمنمی من. دونمنمی چیزی من -

 به بدی ترس و بودم کرده عرق زدم،می نفسنفس. پریدم خواب از یکی شدید هایتکون با

 .بود افتاده جونم

 .بود کابوس فقط نیست، چیزی. بود کابوس پسرم -

 .کردمی نوازش رو موهام. کردم نگاه مادرم به

 .خواممی آب -

 .برگشت آب لیوان یه با. شد بلند جاش از و زد لبخندی
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 .پسرم بیا -

 کردم ازش تشکری. کرد خنک رو داغم بدن. کشیدم سر نفسیک و گرفتم رو لیوان دستش از

 .خوابیدم جام سر دوباره و

 .کشیدممی عذاب داشتم بود، بدی خواب -

 .نبود کابوس جز چیزی -

 :گفتم و گرفتم مادرم سمت رو سرم

 تراگوس به من خواستنمی بود، هشدار جور یه. کرد تفسیرش کابوس بشه که نبود خوابی -

 .برگردم

 :گفت حالتبی و کرد تغییر شچهره

 بود؟ کی -

 .دونستنمی سپید اژدهای یه الیق رو من بود، که هرکی دونم،نمی -

 :گفت مالیمت با و داد تکون رو سرش

 اینه توظیفه و داری تعلق اونجا به تو درسته. کنیمی بزرگش داری خیلی من نظربه پسرم -

. بینیمی کابوس که همینه خاطربه. باشی حساس خیلی نباید اما کنی؛ محافظت مردم از که

 .نداره وجود زاگیتی دیگه نباش، نگران

 کسی وقت یه نکنه که اینم نگران اومدم، اینجا که وقتی از. بود مادرم با حق. دادم تکون سری

 .برسه ذهنش به شومی فکر

 .کنممی کاریش یه مامان، خبخیله -

 .افتهمی دهن از کردم، آماده قبل از رو صبحانه بیا پاشو. پسرم باشه -

 روی و شستم رو صورتم. برداشتم قدم آشپزخونه سمتبه حرفی هیچ بی و شدم بلند جام از

 .نشستم صندلی

 .نیست نونوایی که جنگل وسط اینجا داغه، نونش -

 .خندیدم و شدم همراه باهاش هم من که خندید من حرف به

 .کردم درست خودم پسرم -
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 :گفتم شمزه چشیدن با و گذاشتم دهنم داخل رو نون

 .ستخوشمزه خیلی فهمیدم که طوراین خب -

 .جونت نوش -

 کمیه باید. شدم خارج کلبه از سریع و کردم جمع رو چیزهمه خوردم، رو صبحونه که وقتی

 به تونستممی کاش. ریختمی هم به اعصابم حوصلگیبی از وگرنه کردم،می سرگرم رو خودم

 .شده تنگ براش دلم بشم، تبدیل اژدها

 پیداش جنگل تو یکی بشم، تبدیل خواستم هربار. بشم تبدیل اژدها به نتونستم ماه یه این تو

 .شدمی کارم این مانع و شدمی

 تو ساعتینیم. کردم پیداش تازه که جایی رسه؛نمی بهش کسهیچ عقل که رفتم جایی طرفبه

 غار که شدنمی این از مانع که رو هاییوبرگشاخ. دیدم رومروبه بزرگی یتپه که بودم راه

 صدای رسید، مشامم به شدهخیس خاک بوی. رفتم داخل و کشیدم کنار باشه دیدن قابل

 یچشمه یه انتهاش در که بود کوچکی غار. شکستمی رو کوچیک غار این سکوت آب چکچک

 .انداختمی پیرمرد یکلبه در تاریک، جنگل یاد رو من که داشت وجود کوچیکی و زیبا بسیار

 و غرغرها و هااخم برای دلم. خوردم ازش رو هاحرص بیشترین که کسی پیرمرد، آه

 دنیای از و هست بزرگ چیتای که باورهغیرقابل برام هنوزم. شده تنگ هاشگیریسخت

 !اومده مردگان

 شدم خیره غار باالی به و نشستم بودمش آورده وجود به که ایصندلی روی و رسیدم چشمه به

 .کردمی روشن رو چشمه و شدمی رد نور کوچیکش سوراخ از که

 بیشتر هرچی ولی بود؛ آسون اینکه با. کردممی تمرین خودم با و امدممی اینجا به هرروز

 .کردممی حس رو قدرتم افزایش کردم،می تمرین

 از کردم سعی. شد معلق هوا روی ثانیه چند در و شدم خیره بود رومروبه که بزرگی سنگی به

 جلوی سریع رو دستم. شد منفجر هردفعه مثل ولی کنم؛ تقسیمش مساوی قسمت دو به وسط

 روی خاک و کشیدم پوفی. بشم چشمم به هاریزهسنگ برخورد از مانع تا دادم قرار صورتم

 .کردم تمیز رو لباسم
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 .بدی انجام درست رو کاری نتونستی که بینممی میام اینجا که هربار -

 رو نظیرش حالبهتا که خاصی و سفید عقاب. شدم خیره (eagle) ایگل به و برگردونم رو سرم

 :گفتم و زدم لبخندی. بودم ندیده

 !ایگل میشی زخمی میای اینجا که هربار بینممی -

 رو زخمیش پاهای و ایستاد رومبهرو. اومد سمتم شده، زخمی پاهاش بود معلوم که لنگانلنگان

 .گرفت من سمت

 .کنی درمانش باید عجیب انسان تو هردفعه مثل -

 و بست رو هاشچشم ـذت*لـ سر از. کشیدم نرمش و سفید سر روی دستی و زدم لبخندی

 از که وقتی رو ایگل. کردم منتقل انرژی بهش و گذاشتم زخمش روی رو مدیگه دست هم من

 یا بودم، دیده که بود عقابی ترینکمیاب. دادم نجاتش و کردم پیدا بود شده آویزون ایشاخه

 .بودم ندیده سفیدی عقاب همچین بگم بهتره

 این که دیدم عجیب چیزهای قدراون من اما برسه؛ نظربه عجیب و مشکوک هاخیلی برای شاید

 همیشه مثل. برداشتم رو دادممی انرژی بهش که دستی. نیست هیچی دربرابرش سفید عقاب

 کاش. بخشهـذت*لـ من برای خیلی شفابخشی قدرت این واقعاً .بود شده خوب زخمش جای

. کنم درمان رو خودم تونمنمی که اینه نمیاد، خوشم اصالً ازش که چیزی ولی! فهمیدممی زودتر

 !انصافیهبی واقعاً

 .شد خوب پات ایگل -

. بره می یاد از رو زمان و زمین کنممی نوازشش وقتی چون داد؛نمی هم باید. نداد رو جوابم

 .دادم ادامه کارم به و زدم لبخندی

 .ایگل نپرسیدم رو چیزی یه ازت -

 :گفت آرومیبه کنه باز رو هاشچشم اینکه بدون

 .آدرین بپرس -

 :گفتم مکثی هیچ بدون و دادم تکون تأسف از سری

 .عجیبی من برای تو -
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 و گرفت فاصله من از کمی. زد زل من به رنگشآبی هایچشم با و کرد باز رو هاشچشم سریع

 :گفت آرومی به و داد خودش به تکونی. کرد من به رو پشتش

 .پرسیدممی خودم گفتینمی اگه. بودم حرفت این منتظر -

 :گفت ایکنندهناراحت لحن با شخنده میون و کشید آهی. خندید آرومیبه

 دارم، تریبزرگ باالی سفیدم، تمام. دارم تفاوت عقابا یبقیه با چرا دونمنمی هم خودم -

 .دارم بیشتری جسمانی قدرت بزنم، حرف یا بشم متوجه رو انسانا زبون تونممی

 داره رو ایگل خاصیت که عقابی بود؟ چی ناراحتیش این دلیل. بودم ایگل هایحرف گوشِ سراپا

 خوشحال رسهمی نظربه که طوراین اما باشه؛ یافتهجهش موجودات تو بزرگ انقالب یه تونهمی

 !نیست

 .شد بقیه ترس باعث که خوردن شکست و جنگیدن باهام نخواست، رو من عقابی هیچ -

 :گفت و چرخید من سمتبه

 .جریانی در خودت بگم؟ چی که هم رو انسانا -

 عجیب چون بودن؛ روش مرگباری هایآزمایش انجام و شکار خواستار هاانسان دونستممی

 .بود عجیب هم واقعاً بود،

 :پرسیدم رو اصلیم سؤال و دادم تکون حرفش تأیید به سری

 داری؟ خاصی قدرت همچین چرا دقیقاً خب -

 :داد جواب معطلی بدون

 االن اما بود؛ قصه فقط که چیزی گفت،می برام رو متفاوتی هایقصه مادرم بودم بچه وقتی -

 .دیده چشم به مادرم که بودن حقیقتایی شونهمه فهمیدم شدم، بزرگ که

 .کن تعریف ای؟قصه چه -

 .داد تکون تأسف از سری و خندید

 دیگه دنیاهای دنیا، این جز که گفتمی اما نیست؛ یادم دقیق خب. میگم االن پسر، باش آروم -

 خبیث اونا بیشتر. کننمی زندگی هم کنار که متفاوته هایگونه از پر که دنیاهایی داره، وجود هم
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 از نفرچندین با پدرم که گفتمی مادرم. عادلن و مهربون که هستن هم قبیله چند و بودن

 .شدن کشته عجیبی طوربه افراد اون که شدن دنیا این وارد ایدروازه

 این وارد عده یه که نمیشه باورم. شدم خیره بهش باز دهنی با و شد گرد هامچشم تعجب از

 .نیست خوب اصالً نیست، خوب. باشن شده دنیا

 بودن؟ ایگونه چه از دونیمی یا بودن؟ اومده دنیا کدوم از دونیمی -

 :گفت و داد تکون محکم رو هاشبال

 .تراگوس دنیای از بعد برتر دنیای دومین بود، آمازیا اسم به دنیایی یه آها اوم،. نمیاد یادم -

 !عجیبه خیلی. کنم تعجب تونستمنمی این از بیشتر دیگه

 :کردم زمزمه آروم

 .آمازیا -

 تراگوس از بعد برتر دنیای دومین دونستمنمی. بود آشنا خیلی شنیدم، رو اسمش کنممی حس

 !شدن زمین وارد موجوداتی چه و داره هاییگونه چه بدونم کنجکاوم. هست

 وارد وقتی که نامیرا و خطرناک هایگونه از یکی. بودن خبیث خیلی شدن وارد که اونایی ولی -

 .شدن کشته زود شدن، دنیا این

 مدت اون تو یقیناً پرسیدم؛می مادرم از باید. نداشتم گفتن برای حرفی. دادم تکون سری

 .دونهمی چیزایی یه بوده، اونجا که زیادی

 .کنم صحبت مادرم با باید برم، دیگه من. ایگل بود قشنگی داستان -

 خارج تپه زیر کوچیک غار از سرعتبه بشنوم، جوابی ازش اینکه بدون و شدم بلند جام از

 .زدممی دید رو اطراف و رفتممی راه بااحتیاط و آرومیبه. شدم

 چند به اهمیتی و بخشیدم سرعت پاهام به. گرفتمی قرار دیدرسم در داشت کلبه کمکم

 چشم. شدم کلبه وارد و کردم باز رو کلبه در. ندادم کردنمی صدام که ایدیگه حیوون

 .نشستم روشروبه مبل روی و رفتم سمتشبه. دیدم کتاب خوندن حال در رو مادرم و چرخوندم

 .داشتم سؤال ازت مامان -

 :گفت و کشید عمیقی نفس. گذاشت ایگوشه رو کتاب لبخند با و آورد باال رو سرش
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 .پسرم بپرس -

 :گفتم سریع

 دونی؟می چی اونجان که هاییگونه و آمازیا درباره -

 .داد تعجب به رو جاش و رفت بین از لبخندش

 شناسی؟می رو آمازیا کجا از تو پرسی؟می سؤالی همچین چی برای -

 .شدن کشته درجا و شدن دنیا این وارد نفر چندین با که بود آمازیایی یه ایگل پدر -

 .داشتم رو انتظارش. شد خیره من به باز دهن با. دراومد حدقه از تعجب از مادرم هایچشم

 .مامان -

 رفتم، سمتشبه و شدم بلند جام از. نکرد حرکتی هیچ ولی دادم؛ تکون جلوش رو دستم

 :گفت نگرانی با و ومدا خودش به که دادم تکونش

 شدن؟ کشته شونهمه که مطمئنی -

 .شدن کشته بالفاصله گفت ایگل آره، -

 شد؟ طوریاین چرا. کرد فوت بیرون به نفسی

 دونی؟می چیزی -

 .افتاده بدی اتفاق یه که شدم مطمئن کردم، حس حرفش تو که لرزی با و تکون سری

 هایگونه. تراگوسه از شرورتر خیلی که ایدیگه دنیای. بود گفته من برای آمازیا از پدرت قبالً -

 باز کی رو دروازه که نشد معلوم. آوردن بار به ویرانی که بودن شده تراگوس وارد قبالً دنیا اون

 .شنب دیگه دنیاهای وارد نباید وقتهیچ خطرناکن، واقعاً آمازیا هایگونه. بود کرده

 چرا ترسیده؟ قدراین مادرم که خطرناکن چقدر مگه. شدم خیره بهش باالپریده ابروهای با

 بشن؟ دنیایی وارد نباید

 چیه؟ نژادشون هستن؟ ایگونه چه از -

 تو و برداشت آبی پارچ یخچال از و رفت آشپزخونه سمتبه. شد بلند جاش از و کشید پوفی

 نگاه من به جاهمون از. بودم کارهاش گرنظاره فقط هم من. نوشید نفسیک و ریخت لیوان

 :گفت و کرد
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 .آشامنخون به شبیه چیزی یه. نامیرا و انقوی خطرناکن، حد از بیش اما دونم؛نمی دقیق -

 .رفتن بین از که خوبه پس -

 :گفتم مادرم به رو بره بین از جو این اینکه برای. کرد اکتفا دادنتکون سر یه به تنها

 .بخریم هم چیزایی یه بزنیم؟ گشتی یه شهر بریم چیه نظرت -

 :گفت شگفتی با و زد لبخندی

 حیوونت دوستای با عالیجناب اما برم؛ خواستممی که وقته خیلی. پسرم موافقم بدجور که من -

 .بودی مشغول

 :گفت بلندی صدای با و کرد حرکت اتاقش سمتبه

 .باش آماده زود هم تو بشم، آماده برم من -

 .شد اتاقش وارد و رفت بهم ایغرهچشم و برگشت مادرم که خندیدم بلند صدای با

*** 

 

 استان این طبیعت. بود شاد و بافرهنگ مردمان با زیبا خیلی من نظر از که جایی مازندران،

 رو شخانواده بریم که کردم هرکاری اما بود؛ اومده دنیا به اینجا مادرم. ستکنندهخیره بسیار

 .کرد کاری به مجبور رو کسی نمیشه نکردم، اصرار زیاد هم من خب. نکرد قبول ببینیم

 و بودم ایستاده.( شناسنمی کاسپین رو خزر یدریاچه هاخارجی) کاسپین یدریاچه رویبهرو

 رو مادرم و شدم متمایل راست سمتبه. بودم خیره اومدمی بار یه دقیقه چند هر که امواجی به

 به و کشیدم آهی. دیدم بود خیره دریاچه به ناراحتی با و بود نشسته سنگیتخته روی کهدرحالی

 :گفتم و نشستم کنارش شدم، نزدیک مادرم

 افتاده؟ اتفاقی. مامان رسیمی نظربه غمگین -

 :گفت کنه نگاهم اینکه بدون

 یه هم بار یه وقت چند هر. شدیممی خیره آب به و ساحل رفتیممی همیشه افتادم، پدرت یاد -

 اندازه و حد بودم، بختخوش خیلی دنیا اون توی واقعاً. پریدمی بیرون آب از دریایی پری

 .نداشت
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 کاش. داشتم بهش زیادی شباهت بودم، دیده شدممی نزدیک مرگ به که وقتی رو پدرم

 !دیدمشمی دوباره

 مادر و پدر اینکه با کرد؟ میشه چه شده، نوشته مخانواده و من برای طوریاین هم تقدیر

 خیلی نقش هم سارا. کردن پر رو خالیشون جای خوبیبه جولیا و جک اما نبودن؛ کنارم واقعیم

 .زدم لبخندی فکر این با. بود وچلخل زیادی داشت، زندگیم تو مفیدی

 بوده؟ آدمی چطور پدرم -

 .اومد لبش به لبخندی

 خاطربه و بود دلسوز مهربونو عادل، پادشاه یه بود؛ محبوب خیلی سرزمینا یهمه تو پدرت -

 .داشتن دوستش خیلیا همین

 :داد ادامه و کشید آهی

 تا داد انجام آهو اون برای کارا خیلی. دیدیم زخمی آهوی یه بودیم جنگل داخل وقتی یادمه -

 زیادی اهمیت موجودات یبقیه و مردم برای بلکه نبود، خودش فکر به فقط تنها نه. بمونه زنده

 .شدمی قائل

 مردی همچین به باید حتماً. بود خوبی خیلی مرد پدرم که کردم پیدا یقین مادرم هایحرف با

 :کردم زمزمه لب زیر. کرد افتخار

 !ببینمت دوباره کاش -

. معلقه آب روی سیاه چیز یه کردم حس که انداختم دریاچه به گذرایی نگاه و چرخوندم چشم

 .زدم توهم باز حتماً. نبود چیزی اما انداختم؛ تریدقیق نگاه اونجا به دوباره

 !لعنتی -

 پسرم؟ گفتی چیزی -

 :گفتم و دادم تکون طرفین به سری. بود زده زل من به تعجب با که کردم نگاه مادرم به

 .کنهمی نگاهم داره دریاچه تو از یکی کردم فکر لحظه یه. نشده چیزی نه نه -

 صورتم روی رو هاشدست و اومد سمتمبه. شد بلند جاش از و کشید پوفی کالفه مادرم

 :گفت مهربونی با و گذاشت
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 بدجور دارم نکن؟ فکر تراگوس به کنم تکرار برات چقدر. پسرم گیریمی سخت داری خیلی -

 .آدرین میشم نگرانت

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...درست چیزهمه نباش، چیزی نگران -

 بود من به پشتش. شد قطع بود پوشیده سیاهی و بزرگ شنلی که کسی دیدن با حرفم یادامه

 .رسیدمی گوش به ازش خسیخس تنها و

 پریده؟ چرا رنگت شده؟ چی پسرم -

 داد؛می تکونم مادرم. کنم کاری تونستمنمی. بودم شده میخکوب جام سر و بود اومده بند زبونم

 .شده سلب من از چیزهمه که بفهمونم مادرم به تا نداشتم قدرتی اما

 :گفت برگرده اینکه بدون بود، من به پشتش که کسی اون

 من؟ جانشین بزنم حرف باهات تونمنمی بیای انسانا دنیای به اگه کردی فکر -

 !جانشین -

 :گفتم ذهنم تو. نبود مهم ولی بودم؛ شنیده کجا از دونستمنمی. بود آشنا برام خیلی کلمه این

 هستی؟ کی تو -

 .شد تبدیل قهقهه به کمکم هاشخنده. خندید

 !تو به خدا لعنت -

. کرد سوزش به شروع بدنم که چرخید سمتمبه کمی. شد قطع شقهقهه صدای ناگهان

 انگار. شد تبدیل وحشتناک درد یه به آخر در که شدمی بیشتر و بیشتر داشت هرلحظه سوزش

 با تا شدنمی شد،نمی اما بزنم؛ داد دل ته از خواستمی دلم. سوختمی آتیش تو داشت بدنم

 .بکشم هم تو رو مچهره تونستم درد از. بدم نشون رو دردم دادزدن

 .کافیه کن، بس -

 دست به انرژی و بردمی ـذت*لـ من دادنعذاب با انگار. رسید گوش به شقهقهه دوباره

 .آوردمی

 کشی؟می عذاب نه؟ داره درد سپید اژدهای -
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 :داد ادامه و زد پوزخندی

 .بکشی درد باید تو. خواممی رو همین هم من -

 .شدمی بیشتر هرلحظه هم درد. رفتمی تاریکی به رو داشت دوروبرم فضای

 داری؟برنمی سرم از دست چرا لعنتی؟ خوایمی جونم از چی -

 :گفت مرموزی حالت با و کرد هیستریکی یخنده

 که چیزی ترینمهم. خواممی ازت چیزا خیلی من اوم،! خواممی ازت چی. بود خوبی سؤال -

 داخل انگشتم آروم فشاردادن با بذارم، تـینه*سـ چپ سمت رو دستم که اینه خواممی

 خوادمی دلم. دربیارم جاش از و بگیرم دستم به رو قلبت دفعهیه و بدم زجرت تـینه*سـ

 بدی؟ من به تونیمی خوام،می ازت رو این. بمیری

 !بهت لعنت فقط -

 .کرد خندیدن به شروع هیستریک دوباره

 .سپید اژدهای برممی بین از رو نسلت -

 به بمیرم؟ قراره یعنی. کنم کارچی باید دونستمنمی. شدمی بیشتر داشت هرلحظه تاریکی

 نه، نه، شد؟می ختم جا همین به سپید اژدهای آخرین یافسانه سرنوشت بمیرم؟ آسونی همین

 .کیه بفهمم باید اون از قبل اما بجنگم؛ باهاش باید بجنگم، باید! بشه تموم طوریاین نباید

. بکشی رو من خوایمی طوریاین ترسویی قدراون. بشی رودررو من با که نداری جرئت تو -

 !ترسو شیطان ندیدم تو از ترسوتر بود؟ همین قدرتت یهمه

 اما بود؛ آرامش از قبل طوفان این. نگفت چیزی و کرد سکوت. کشید دست خندیدن از لحظهیه

 این همیشه. زدم مرموزی لبخند. شدمی کاسته داشت بدنم از درد کمکم. کردممی اشتباه

 .ندیدم جایی این از ترابله! هه. دادمی جواب همه روی خوب سالحم

 بودنتشجاع از این اما شجاعی؛ کنیمی فکر. سپید اژدهای اومد خوشم ازت خوبه، خوبه -

 که هرجا بفهمونم بهت تا بود کوچیک یشکنجه یه این بگم باید. بودنته احمق از این نیست،

 حتماً شیم،می رودررو حتماً درضمن. قدرتمندم من و نیست مهم برام هستی که هرچی هستی،
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 دادنازدست واسه چیزی هستی من مقابل که موقعی بدون ولی ایستاد؛ خواهیم هم مقابل

 .داشت نخواهی

 از صدایی که رفتمی روشنایی به رو داشت دورم فضای.شد ناپدید یهو و خندید آرومیبه

 :گفت وجودم اعماق

 .نده نشون ضعیف رو خودت و نیار کم اون مقابل وقتهیچ. پسرم قدرتمندتری اون از تو -

 به زناننفس. افتادم زمین روی و پریدم جلو به رو باشه، شده وارد بهم شوکی انگار ناگهان

 کنم، پیداش تا چرخوندممی چشم که طورهمین. نه یا رفته ببینم تا کردم نگاه دقت با دوروبرم

 و ترس از که صدایی با و بیاد اشک ازش بود نزدیک که هاییچشم با و نشست کنار مادرم

 :گفت لرزیدمی بغض

 من داری نمیدی؟ رو جوابم چرا شده؟ چت. زنممی صدات دارم ساعته یه! جانآدرین پسرم، -

 .ترسونیمی رو

 بیهوش داد مشکنجه که کسی اون هیستریک هایخنده شنیدن با که بزنم حرفی نتونستم

 .نشنیدم و ندیدم دردآور یجمله یه و تاریکی یه جز چیزی و شدم

 که باش آماده روز اون برای! سپید اژدهای دید خواهی رو عزیزانت از خیلی مرگ زودیبه -

 .نزدیکه خیلی

*** 

 کل دانای

 رو کامل ـذت*لـ بود کرده که کاری از. داشت لب بر مرموزی لبخند و بود نشسته تختش روی

. نبود شکنجه جز که ایبازی کنه؛ بازی باهاش و کنه اذیتش مدام داشت دوست. بود بـرده

 .شدمی اکو مدام سرش تو آدرین هایحرف بود، شده عصبی کمی

 !ترسو شیطان ندیدم تو از ترسوتر -

 :کرد زمزمه خودش با و کوبید بود تختش رو که ایجمجمه روی محکم و کرد مشت رو دستش

 .درمیارم رو عزیزات قلب چشمت جلوی -
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 خودش به خورد در به که ایتقه با که خوردمی جوشوحرص سپید اژدهای برای طورهمین

 .اومد

 .تو بیا -

 با و داشت تن بر رنگیاینقره زره اورک. شد وارد الغری اورک و شد باز اتاق در بالفاصله

 اورک. بکشه هم تو رو صورتش اهریمن شد باعث بود، شده ایجاد صورتش روی که هاییخط

 جز و بود سیاه تمام خودش مثل هم اهریمن اتاق. گذروند نظرش از رو اتاق و چرخوند چشم

 خوابش تخت. کردمی وارد ایزنده موجود هر دل به رو ترس و نداشت ایدیگه رنگ سیاهی

 .شدنمی پیدا سیاهی جز چیزی متریچهل اتاق این تو بود، سیاه هاشلباس کمد بود، سیاه

 :گفت محکم و شد خم کمر تا و ایستاد اهریمن چندمتری در اورک

 !جهانیان اربـاب بر درود -

 :گفت حرفش به اهمیت بدون اهریمن

 شد؟ چی خب -

 :گفت و انداخت اهریمن خشک و سرد صورت به نگاهی زیرچشمی حالت همون با سرباز اورک

 .اربـاب ندارم خوبی خبر -

 .داشت رو حرفی همچین انتظار اهریمن

 کرد؟ قطع رو تایتان سر سپید اژدهای پس -

 :گفت افتاده سر با و دراومد تعظیم حالت از اورک

 .برد بین از رو زاگیت ارتش نصف قدرتمنده، خیلی میگن جاسوسامون. سرورم درسته -

 .کرد باز لب ریزشده هایچشم با بود، شده کنجکاو که اهریمن

 چطور؟ -

 :گفت لرز و ترس با میشه، خشمگین اهریمن حرفش این گفتن با دونستمی که اورک

 میگن مردم. داره عجیب قدرت نوع یه اون نیست، سپید اژدهاهای بقیه مثل سپید اژدهای -

 .خدایانه طرف از ایهدیه

 .بود اورک حرف یادامه منتظر و متعجب اهریمن
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 .کرد تبدیل یخ به رو هااورک ارتش نصف و تایتان انجماد قدرت از استفاده با -

 انجماد قدرت دونستمی خوبیبه. کردنمی باور بود شنیده که رو حرفی. موند حرکتبی اهریمن

 حرفی باز اگه که زدمی حدس اورک. ببره بین از رو تاریک قدرت راحتیبه تونهمی و قویه چقدر

 جز نداشت ایچاره اما فرسته؛می مردگان دنیای به بدی شکل به رو اون خشم از اهریمن بزنه،

 .کنه بازگو اهریمن برای رو حقایق تمام اینکه

 :گفت ترس با کرد، مزهمزه رو هاشحرف لب زیر اینکه از بعد که اورک

 متحدی. کردن فرار هم ایعده. هستن دولفا و الفا سلطه زیر هاگرگینه و اورکا اربـاب، -

 .باشن ما با دیگه نکنم فکر نداریم،

 :گفت و کشید اینعره بلند صدای با و نیاورد طاقت اورک حرف شنیدن با دیگه اهریمن

 االن همین وگرنه نندازی، دست رو من بهتره احمق؟ میگی من به که چیه مزخرفات این -

 !کنممی تخفه

 :داد جواب ترس همون با و رفت عقب قدمی ترس از اورک

 .میگم راست... را من سرورم... سر -

. رفت اورک سمتبه و شد بلند تختش از ورشعله هایچشم و درهم هایاخم با اهریمن

 به کردننگاه و خوردنتکون جرئت حتی اورک. کرد برانداز رو صورتش و ایستاد اورک رویبهرو

 .نداشت رو اهریمن صورت

 .باشن من یسلطه زیر تا کنیمی راضی رو اورکا شده که هرطور و میری -

 :کرد زمزمه اورک گوش در و شد خم سپس

 .برگشته اهریمن که بگو بهشون -

 ...اما -

 گفتم؟ چی نشنیدی -

 :غرید خشم با و گرفت فاصله ازش اهریمن

 !انگیزرقت اورک دیگه باش زود -
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 اربابش اتاق از سرعتبه نشه، کشته بدی شکل به بقیه مثل اینکه ترس از و کرد تعظیم اورک

 وارد خنکی نسیم کرد، باز که رو پنجره. رفت اتاقش داخل پنجره سمتبه اهریمن. شد خارج

 .کرد نگاه عمیق رو دورش فضای بده، اهمیت اینکه بدون. شد اتاقش

 و بود کرده درست رو سیاه زایباران هایابر از سقفی آسمون بود، پوشیده سیاه خاک از زمین

 هر باشه، که هرجا اهریمن. کردمی ترسناک شدتبه رو اونجا و زدمی آذرخشی لحظه چند هر

 هااورک از ایعده. کنهمی تبدیل تاریکی به خودش مثل هم رو اونجا باشه، ساکن که مکانی

 خدمت اهریمن به زحمت و زور با یا کننمی فرار باشن، امان در اهریمن خشم از اینکه برای

 به رو بود، ششدهپنهون و سیاه قصر از بیرون به خیره که حالت همون با اهریمن. کننمی

 :گفت بود شده ظاهر سرشپشت که کسی

 .اومدی زود -

 کرده مشت رو هاشدست هادس. شد روروبه هادس خشمگین یچهره با و برگشت عقب به

 :گفت اهریمن که کنه فوران خشمش بود نزدیک. ساییدمی هم روی هاشدندون و بود

 خشمگینی؟ قدراین چرا هادس اوه -

 همین برای و دونستمی رو هادس خشم دلیل اهریمن. کرد نگاهش مرموز لبخند یه با و

 یه اون برای این و کردمی اذیتش آوردمی گیر رو هادس هروقت. کنه شیطنت کمی خواستمی

 .بود سرگرمی

 شد؟ کشته که شد چی اهریمن؟ چرا -

 :گفت و کرد اخمی اورک هایحرف یادآوری با ولی داشت؛ لب بر لبخند اهریمن

 .کشت رو خیلیا انجماد قدرت با سپید اژدهای -

 !لعنتی ممکنه؟ چطور! چی؟ -

 دیگه موجودات هایجمجمه با که پادشاهیش تخت سمتبه و انداخت باال ایشونه اهریمن

 .نشست روش سریع و کرد حرکت بود، کرده تزئین

 خودشون نظر از که بودن افرادی به متعلق هاجمجمه چون برد؛می ـذت*لـ شدتبه تختش از

 شکست با که بود اهریمن این اما اومدن؛می حساب به عالم موجود قدرتمندترین
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 باید دیگه یجمجمه دو داشت، تختش برای خالی جای دو حاال. یدکش باال رو خودششونهمه

 اژدهای برای اهریمن نظر از جمجمه دو اون. بشه کامل پادشاهیش تخت تا بگیره قرار اونجا

 فکر با. گرفتمی جای تختش روی باید که بود خدایان پادشاه و آسمان خدایزئوس و سپید

 .زد لبخندی میشه، کامل پادشاهیش تخت این روزی یه اینکه

 رو پسر اون باید. بدی انجام درست رو کاری یه نتونستی تو! اهریمن توئه تقصیر شهمه -

 .شدنمی قدرتمند قدراین االن تا کشتیمی

 :گفت شیطنت با هادس حرف به اهمیتبی اهریمن

 .باشیم آینده فکر به که بهتره هادس، شده که کاریه -

 :گفت بلندی صدای با بعد و کرد زمزمه چیزی لب زیر هادس

 .شدمی کشته نباید داشت، ارزش من برای تایتان -

 در چون داشت؛ رو فرزند یه نقش هادس برای تایتان. بود خشمگین اما ناراحت، کمی هادس

 حسی و بشه وابسته بهش هادس که بود شده باعث این و بود تایتان حافظ هادس کودکی،

 .بود ناچیز و غیرمعمول اهریمن برای موضوع این اما باشه؛ داشته بهش

 کردین؛ عملیش عرضهبی اورک اون با تو و گفتم بهت رو فکرم فقط من عزیز، هادس ببین -

 ...اما

 :داد ادامه و کرد کج رو لبش

 .نداشت رو کار این یعرضه که دیدی اما -

 لبخندش جواب اخم با که بود هادس این مقابل در و زد لبخندی هادس به رو گفت، که رو این

 لذتش حتی کردمی فکر خودش با. بردمی ـذت*لـ خیلی هادس کردناذیت از اهریمن. داد رو

 .بیشتره سپید اژدهای کردناذیت از

 .برداشت اهریمن سمتبه قدمی چند و کشید نعره دفعهاین هادس

 ندادی اجازه تو فهمی؟نمی هیچی چرا. اهریمن کنهمی عصبی رو من بدجور تو خیالیبی این -

 .بود ما چنگ تو تراگوس وگرنه بشه، جنگ این وارد تایتان که
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 ـذت*لـ با که طورهمون. کرد خوردنش به شروع دونهدونه و برداشت ظرف از انگوری اهریمن

 :داد جواب سردی با خورد،می

 .من نه ودب تو اژدهای از عرضگیبی پس خورد؛ شکست و جنگید سپید اژدهای با تو اژدهای -

 داشت امکان هرلحظه و بود اومده ستوه به دیگه. کرد ایقروچهدندون و کرد مشت رو دستش

 دستی که فرابخونه رو سیاهش قدرت خواست و برداشت قدمی. بشه درگیر اهریمن با خشم از

 :شد زمزمه گوشش در صدایی و نشست ششونه روی

 .آروم هادس، باش آروم -

 .کرد مزهمزه رو انگشتش ـذت*لـ با و خورد کامل رو انگورش اهریمن

 .کنی عملی درست رو فکرت نتونستی که بینممی -

 کنار لبخندزنان رو نارنیا که گرفت باال رو سرش اهریمن. اومد بیرون هادس پشت از نارنیا

 پیدا اسکلتیش بدن که شدمی این از مانع و بود پوشیده یسفید بلند شنل نارنیا. دید هادس

 .باشه

 .ندیدمت که وقته خیلی نارنیا، -

 اطرافش آنالیزکردن به شروع و شد نزدیک اهریمن به قدمی و برداشت رو شنلش کاله نارنیا

 :گفت و داد تکون سری مکان بودنراضی از. کرد

 .نیست بد داری، خوبی سلیقه اومد، خوشم -

 رو حس همین هم نارنیا و داشت نارنیا به نسبت حسی هم هنوز شد، عمیق اهریمن لبخند

 .کنه فراموش تونستنمی بود کرده اهریمن که رو کاری همچنین و غرورش اما داشت؛

 .بینمتمی که خوشحالم -

 صدای با بود کرده فروکش خشمش که هادس. گفت همچنین لب زیر نیشخند با هم نارنیا

 :گفت آرومی

 بشه؟ قدرتمندتر بچه اون که بذاریم دست رو دست کنیم؟ کارچی باید االن -

 و شد بلند پادشاهیش تخت روی از اهریمن. شدن خیره هادس به سریع اهریمن و نارنیا

 .گذاشت ششونه روی رو دستش هردو و رفت هادس سمتبه
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 رو کسهمه و چیزهمه انتقام. نباش نگران هادس، کشممی کشته رو تو اژدهای که هرکی -

 .گیرممی

 .کرد باز لب مرموزش لبخند با هم نارنیا و

 رو عشقش که جوری بشکنه، قلبش که جوری بگیرم؛ انتقام ازش حسابی خواممی هم من -

 .نبینه دیگه

. کرد پیدا کش هاشونلب هم اهریمن و هادس کمکم. کرد خندیدن به شروع بلندی صدای با و

 .نشست اون روی دوباره و رفت تختش سمتبه اهریمن

 و آزادم من که میشن باخبر عالم یهمه. برگردم من تا مونده کم میشه، کامل قدرتم زودیبه -

 ...که اینه کنممی که کاری اولین

 :داد ادامه و شد خیره هادس و نارنیا هایچشم به

 .کنممی آزاد رو پنهانم ارتش -

 تن به لرزی و شد اندازطنین تاریک قصر توی پلید موجود سه یقهقهه صدای ناگهان

 .انداخت بودن، اهریمن خدمت در و قصر داخل که هاییاورک

*** 

 آدرین

 هاشدرخت پشت یشدهپنهان موجودات هایزمزمه مدام که جنگلی همون و خواب همون باز

 گوش به دوباره هازمزمه شدم، وارد که جنگل داخل به. دادنمی عذابم و کردنمی نفوذ مغزم تا

 و شدممی رد هادرخت الیالبه از تند. کردم دویدن به شروع سریع و ندادم اهمیتی اما رسیدن؛

 خستگی و ترس از. کردممی نگاه کردنمی حرکت پشتم که سیاهی هایجسم به هرازگاهی

 .بشم خالص اینجا از زود تا آوردممی فشار خودم به و زدممی نفسنفس

 سپید؟ اژدهای میری کجا -

 محافظی هابرگ و شاخ و بودم ایستاده جنگل ینقطه ترینتاریک در. ایستادم آشنایی صدای با

. ببینم رو دوروبرم تونستمنمی که بود تاریک قدری به. بودن ماه نور ندادن جریان برای

 .نگرفت صورت تبدیلی اما بشم؛ تبدیل اژدها به کردم سعی و بستم رو هامچشم
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 تو شدهپنهان موجودات این سر تا رسیدمی جنون حد به داشت وجودم کل تو خشم کمکم

 .بدم انجام رو کار این که شدنمی شد،نمی اما کنم؛ خالی تاریکی

 تشخیصقابلغیر هایزمزمه و تاریکی جز چیزی اما برسم؛ صدا منبع به تا چرخوندم چشم

 .نشنیدم و ندیدم

 خوای؟می جونم از چی هستی؟ کی تو -

 :شد زمزمه گوشم تو آرومی صدای

 ...سپید اژدهای آوردی، پناه انسانا دنیای به باهاش شدن رودررو ترس از تو -

 پوفی. ندیدم چیزی اما برگشتم؛ عقب به سریع. گفت تأکید با و دارکش رو آخرش یکلمه

 جونم از چی افراد این و هاخواب این دونستمنمی. کشیدم داریکش هاینفس و کشیدم

 .شدم خسته دیگه خواستن،می

 که نداره وجود موجودی. کردم محو سرزمینا از رو تایتان و زاگیت من بشم؟ رو در رو کی با -

 .موننمی تاریکی تو دیگه تاریک موجودات بشه، درگیر من با بخواد

 خاطربه. شد ظاهر جلوم قرمز چشم جفت یه که گرفتم باالتر رو سرم. زد صداداری پوزخند

 .رفتم عقب قدمی ترس از ظاهرشدنش یهویی

 .رسید گوش به پوزخندش دوباره

 تو؟ از ترسن؟می تو از تاریک موجودات -

 .زدمی حرف من با طوریاین نباید برخورد؛ بهم بدجور. شد کشیده هم تو هاماخم

 واقعیت به بزرگ چیتای یافسانه و داری وجود تو فهمیدن که وقتی از تاریک موجودات -

 .ببرن بین از رو تو تا اومدن بیرون تاریکی از پیوسته،

 کنه؟ حمله تراگوس به خوادمی کسی هم باز مگه. شد ترغلیظ اخمم

 افتاده؟ تراگوس برای اتفاقی رفتنم بعد -

 .برگرده سیاهش و تاریک دوران به تراگوس که نمونده خیلی اما نه؛ -

 بکنه؟ رو کاری همچین خوادمی کی -

 :کرد باز لب که بودم خیره قرمزش هایچشم به. نداد رو جوابم و کرد سکوت
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 .فهمید خواهی خودت -

 که انگار و بستم رو هامچشم. گرفت دربر رو جاهمه و شد پخش اون جانب از نوری بالفاصله

 .پریدم خواب از باشه، شده وارده شوک بهم

 اومد، جاش سر حالم که دقایقی از بعد. کشیدممی عمیقی هاینفس و بود بسته هامچشم

 آرومیبه. کردممی احساس دستم رو که سوزشی و تابیدمی هامچشم به که شدم نوری متوجه

 سوزن. گرفتمی نشأت اونجا از سوزش که کردم نگاه راستم دست به و کردم باز رو هامچشم

 رو سرم و ندادم اهمیتی. بود شده خارج رگم از خون قطره چند و بود دراومده دستم از سرم

 سمتبه و شدم بلند تخت روی از. بود بزرگ جنگل یه وسط که اتاقی بودم؛ اتاقم تو گرفتم، باال

 .کردم حرکت آشپزخونه

. نکردم پیداش اما گشتم؛ مادرم دنبال زدم، زخم چسب و شستم رو دستم روی خون که وقتی

 کردن،تمرین جز چیزی. افتادم راه به پاتوقم سمتبه و کشیدم پوفی. رفته کجا نیست معلوم

 .کردنمی آرومم

 فرو تاریکی تو بزرگ جنگل این دیگه، ساعت چند تا که شدم این متوجه و گرفتم باال رو سرم

 رسیدم، تپه زیر غار به که وقتی. نمیشه خارج جنگل این از جغد و گرگ صدای جز چیزی و میره

 کشیدم، عمیقی نفس. شدم غار داخل و زدم کنار رو هابرگ و شاخه اطرافم، به کردننگاه با

 غار یگوشه که دیدم رو ایگل که کردم حرکت سریع. بود بخشـذت*لـ برام اینجا نم بوی

 :زدم صداش و زدم لبخندی. خوابیده

 .شو بیدار پسر هی -

 داد ادامه خوابش به چشمش، یه بازکردن با ولی زدم؛ صداش بلندتر با دفعهاین. نخورد تکون

 رو سنگیتکه سریع. نشستم غار از ایگوشه و دادم تکون تأسف از سری. نداد اهمیتی من به و

 و سخت شدتبه اما کنم؛ شتیکه دو خواستممی. کردم بلند قدرتم با بود مشت یه یاندازه که

 رو سکوت که بود من تند هاینفس فقط و بود گرفته دربر رو جاهمه سکوت. بود دشوار

 هامدست و پریدم زدههیجان سنگ، شدندونیم با که آوردم فشار خودم به کمی. شکستمی

 .کوبیدم هم به رو
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 شده؟ حمله شده؟ چی وای -

 :فتمگ و زدم مرموزی لبخند. لرزیدمی ترس از که شدم خیره ایگل به و ایستادم حرکت از

 !عقاب؟ جوجه ترسیدی شد؟ چی -

 :گفت و داد تکون رو خودش کمی

 معلومه زنیمی دست و پریمی پایین و باال میمون مثل که وقتی هم بعد خودتی، جوجه اوالً -

 .ترسممی که

 از بگیرمش، خواستم تا و اومدم خودم به تا. کرد پروازکردن به شروع سریع زد، که رو حرفش

 .رفت و کرد پرواز گودال باالی

 .گردیبرمی دوباره و میشه زخمی جات یه باالخره -

 .شدم تمرین مشغول و نشنیدم ازش جوایی

 موردنظرم ینقطه به و کنم تقسیم رو چیزهمه تونستم خوبیبه. کردم تمرین مدام ساعت یه

 درگیر فکرم هم کمی بودم، شده خسته کمی. رفتنمی کنار هاملب رو از لبخند. کنم پرتاب

 همون با. کنم فکر مسائل این به کمی تا برم چشمه داخل گرفتم تصمیم. بود هامخواب

 .درآورد لرزه به رو بدنم اون، سردی که شدم کوچیک یمهچش داخل هاملباس

 هیچ بکشم، نفس آب داخل تونستممی چون. خوابیدم چشمه کف کامل و کشیدم دراز کمکم

 خودم با و بستم رو هامچشم. کردمی آرومم اما بود؛ کوچیک اینکه با. نداشت وجود مشکلی

 :گفتم

. دراومد آب از واقعی که دیدم زیادی خوابای هم قبل دفعات. نمیان سراغم به الکی خوابا این -

 قول بهش کنم؟ کارچی رو مادرم برگردم؟ باید یعنی اومده؟ پیش تراگوس برای مشکلی یعنی

 .باشه نیفتاده اتفاقی که دارم شک اما بمونم؛ اینجا مدتی تا بودم داده

 شکل هامچشم جلوی تصویری کردم،می ایجاد متعددی هایسؤال خودم برای که طورهمین

 .گرفت

. بودند کرده خم سر نژادی هر از مردم و کردمی پرواز هاآسمان فراز بر سیاهی و بزرگ اژدهای

 اون به نداشتن رو این جرئت حتی که بود انداخته مردم تن به لرزی تاریک اژدهای اون ابهت
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 پایتخت که شهری. بود سیاه جاهمه. شد ظاهر چشمم جلوی ایدیگه تصویر. کنن نگاه

 از چیزی اینکه بدون سیاه بلند شنل با نفر سه و بود رفته فرو تاریکی در بود ساتین سرزمین

 که کسانی دیدن با که شد عوض تصویر. بودن ایستاده طالیی قصر جلوی بشه، دیده بدنشون

 چاقویی با که دایانا آخر در و جولیا جک،. شد سرازیر وجودم کل تو ترس و دلهره شدن، کشته

 واقعی الکیه، شهمه تصاویر این نمیشه؛ باورم. بود شده کشته بود، رفته فرو شکمش تو که

 !نیست

 .زدممی نفسنفس و بود شده سرد بدنم کل. اومدم باال و کردم باز رو هامچشم سریع

 .دیدم که بود چی دیگه این لعنتی، -

 متوجه شدم، خارج غار از که وقتی. کردم حرکت غار از بیرون به زود و شدم خارج چشمه از

 .نیست رؤیت قابل چیزی و شده تاریک هوا که شدم

 .بشم تبدیل درونم موجود به هامدت از بعد بهتره -

. نبره بین از رو هادرخت اژدهاییم هیکل تا رفتم بازتر جایی طرفبه و کردم زمزمه رو این

 و دست. کردم فرض اژدها رو خودم. بستم رو هامچشم سریع و کردم پیدا رو بهتر ایمنطقه

 کمی صورتم اومد،می بیرون برنده و تیز هایاستخون کمرم از بود، شدنکشیده حال در پاهام

 دقیقه، یک گذشت با که گرفتم ارتفاع کمکم. شدمی تربزرگ و بزرگ هرلحظه و داشت سوزش

 بدنم تو ناپذیریوصف ـذت*لـ و کردممی حس رو قدرت شدتبه. شدم تبدیل اژدها به کامل

 داشتم، هیجان. داشت هیجان و بود شده آزاد ماه چندین از بعد درونم موجود. داشت جریان

 دادم؛ تکون و کردم باز رو هامبال. شدممی تبدیل زودتر کاش بود، شدهتنگ پرواز برای دلم

 هایچشم از استفاده با. کردم بیشتر رو زدنمبال سرعت و شدم بلند زمین روی از آرومیبه

 . ببرم ـذت*لـ قراره امشب یعنی این و ندیدم جنگل تو رو کسهیچ اژدهاییم،

 کم اکسیژن رفتممی باالتر کمی اگه. کردم پرواز آسمون از نقطه باالترین به و گرفتم اوج

 کردممی پرواز سریع قدری به. کردم پرواز جلو به و کشیدم بلندی شدتبه ینعره. آوردممی

 به رو انرژیم و هیجان. کنم سفر دیگه کشورهای به تونستممی ساعت چند عرض در که

 کرده فراموش رو چیزهمه. دادممی انجام چرخشی حرکات شب تاریکی تو و دادممی هامبال
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 شده تنگ لحظه این برای دلش هم اژدها خود. ببرم ـذت*لـ که بود این فقط فکرم و بودم

 .کردمی طلوع داشت خورشید کمکم که کردم پرواز قدریاون. بود

 اومدم فرود شدم تبدیل که جایی به سریع. بود تاریک جنگل خوشبختانه و بودم جنگل نزدیک

 که چون. زدم محوی لبخند خوشحالی از. شدم تبدیل انسانیم جسم به ثانیه بیست عرض در و

 .شدم ظاهر اتاقم داخل و بستم هامچشم بودم، خسته کمی

*** 

 تراگوس-کل دانای

 طرفبه طالیی پوشزره سرباز چندین همراه به پدرش قصر از سریع سفیدش اسب با دایانا

 و هراسون خوفناک جنگل این از مردم. کردن حرکت بود گرفته دربر رو پایتخت دور که جنگلی

 لباس هم دایانا. کردنمی سکونت جنگل این دل تو خطرناکی موجودات چون بودند؛ گریزون

 اونجا در هاالف از ایعده که جایی سمتبه ترسی هیچ بدون و بود پوشیده رو جنگ مخصوص

 .کرد حرکت بودن، شده کشته

 ایعده. کردنمی تعظیم و رفتندمی کنار سرزمینشون پرنسس و تندرو هایاسب دیدن با مردم

 نفرین کینه، و خشم از پر دلی با ایعده و کردنمی دعا پرنسس برای پاک دلی و مهربونی با

 .کردنمی

 شدن؟ کشته الفا از نفر چند -

 :گفت بلندی صدای با کرد،می حرکت دایانا پرنسس پایهم که سربازی

 کسی. شدن کشته عجیبی طرزبه سرباز سه همراه به نفر، بیست مردم یگفته به پرنسس -

 .بشه جنگل از منطقه اون وارد که کنهنمی جرئت

 دلیل که بود این مشغول فکرش حال عین در. داد ادامه راهش به العملیعکس هیچ بدون دایانا

 امیدوار. رسیدنمی اینتیجه هیچ به اما چیه؛ میده رخ اخیر یهفته چند این که هاییمرگ این

 از بعد. برسونه اعمالش سزای به زودتر هرچی و کنه پیدا رو قاتل اون که بتونه باراین که بود

 جنایت یصحنه از منطقه اون به کردن،می حرکت ترتمام هرچه سرعت با که ساعتنیم

 بودن افتاده هم کنار که عجیب اجساد طرفبه آرومیبه و پرید پایین اسبش از دایانا. رسیدن
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 دردآور یصحنه اون به شکسته دلی و خشم با و ایستاد خردسالی کودک سر باالی. کرد حرکت

 سیاهی، شدت از زیباش صورت. رسیدنمی هم سالپنج به سنش شاید که کودکی. شد خیره

 وجود تو که کردمی حس رو تاریک و سیاه جادوی خوبیبه. بود شده دیدنغیرقابل و زشت

 خودش با. چکید چشمش از اشکی قطره و کرد مشت رو دستش. داشت قرار اجساد این یهمه

 چیه؟ مردم این ـناه گـ چیه؟ کارها این دلیل که گفتمی

 .چرخید سربازها سمتبه آروم و کرد پاک رو اشکیش هایچشم دستش پشت با

 .کنید دفنشون احترام با -

 خبر موضوع این از دایانا جز کسهیچ. کردن اجساد کردنجمع به شروع سریع و کردن اطاعت

 بود درگیر فکرش. بزنن تونستننمی حدسی هیچ. گرفتن شکل جوریچه هاقتل این که نداشت

 داره؟ تاریک قدرت اهریمن از غیر به کی ست؟قضیه این پشت کی که

 تو صدایی ولی باشه؟ داده انجام رو کار این اهریمن نکنه زد، جرقه ذهنش تو چیزی ناگهان

. کرد رد رو احتمال این پس. شده زندانی خدایان قصر چالسیاه تو اهریمن که گفت ذهنش

 این با. داره رو تاریک قدرت آوردنوجودبه توانایی کسی حتماً. باشه اهریمن کار تونستنمی

 .بگیره شکل قراره ایدیگه فاجعه که کرد فکر خیال

 .نیست امن شما برای اینجا برگردیم، قصر به بهتره پرنسس -

 و خمیده سر با. کرد حرکت سفیدش اسب سمتبه و دراومد خیال و فکر از دایانا

. رسید گوشش به ایناله بشه سوارش تا بود گرفته رو افسارش که طورهمین خورده،شکست

 زمین روی افتاده بودن اومده اینجا تا همراهش که رو سربازهایی تمامی و چرخوند رو سرش

 مغزش شچهره دیدن با. رفت سرباز تریننزدیک سمتبه و درآورد رو شمشیرش سریع. دید

 و اینجاست قاتل که بود خوشحال هم. اینجاست کشتار و کشت این تمامی قاتل که داد هشدار

 .شدن کشته هم دیگه هایخیلی که بود ناراحت هم کنه، تموم رو کارش تونهمی

 پشت کی که دونستنمی. نداشت رو موجودی هیچ انتظار. پاییدمی رو اطراف احتیاط با دایانا

 .قضایاست این

 .بده نشون رو خودت بیرون، بیا کجایی؟ -
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 دور و بود گرفته رو شمشیرش دودستی کشیده،درهم یچهره با. نکرد دریافت جوابی هیچ

 و کشید پوفی.رفته حتماً گفت خودش با. سایید هم روی رو هاشدندون. چرخیدمی خودش

 خواست تا. کنه دستگیر رو قاتل اون که نداشت امیدی دیگه. آورد پایین آرومیبه رو شمشیرش

 صدا منبع سمتبه و گرفت گارد دوباره. شنید سرشپشت از صدایی کنه، غالف رو شمشیرش

 :گفت ذهنش تو صدایی. چرخید

 نرسوند؟ قتل به رو تو چرا -

 دید سفید چیز یه هادرخت الیالبه و کرد تیز رو هاشچشم. نکرد پیدا براش جوابی دایانا ولی

 .باشه قاتل همون که داد احتمال و کرد ایقروچهدندون. اومدمی سمتشبه آروم که

 هستی؟ کی -

 کافی یاندازه به وقتی. کرد حرکت فرد اون سمتبه هم خودش دایانا. نشنید ازش جوابی

 .بود انداخته پایین رو سرش که شد بلندش سفید شنل متوجه شد، نزدیک

 .بودن ایستاده جنگل از نقطه ترینتاریکی تو همدیگه، کشتن دنبال به و هم رویروبه دو این

 !نکشتمت تا بردار رو شنلت -

 صدای متوجه. داد رو جوابش پوزخند با پوششنل و زد حرف رو این عصبانیت با دایانا

. شد پوششنل هایدست متوجه و چرخوند چشم. دختره یه قاتل یعنی این و شد شدخترونه

 به و آورد باال رو سرش پوششنل. شد گرد تعجب از هاشچشم. داشت رو استخوان شکل

 شد، خارج دهنش از که حرفی تنها و رفت عقب قدمی دایانا. شد خیره دایانا سبز هایچشم

 .بود «اهریمن»

 لبخند با و برداشت سرش روی از رو شنلش کاله اهریمنه، مقابلش طرف فهمید دایانا که حاال

 :کرد باز لب آمیزیشیطنت

 اژدهای آخرین آدرین، اول عشق. ساتین قدرتمند سرزمین یآینده یملکه دایانا، پرنسس -

 حرف بودنتقوی و شجاع از همه! شده عاشقت که دیده چی تو درون موندم! جالبه هه. سپید

 ...زدنمی

 :داد ادامه و چرخید دایانا دور و کرد رفتنراه به شروع
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 .لرزیمی خودت به داری ترس از تو و ایستاده روتروبه دنیا اهریمن دومین االن اما -

 که شدنمی باورش اون از بیشتر ولی داشت؛ ترس کمی دایانا. کرد دایانا نثار پوزخندی دوباره

 خدایان. اومده که اومد خواهد بار به دیگه یفاجعه یه یعنی این. داره وجود مؤنث اهریمن

 بودن؟ نشده خطرناکی موجود همچین وجود متوجه چطور

 اون پس شده؛ زندانی خدایان قصر جهنمی چالسیاه تو مذکر اهریمن که ساله هزاران از بیش

 .کردمی دایانا که بود فکری این. بیاره وجود به رو موجود این که تونستنمی

 اومدی؟ وجود به چطور تو -

 :گفت دایانا گوش تو و شد خم و ایستاد حرکت از سرشپشت چرخید،می دایانا دور که نارنیا

 .پرنسس آوردم وجود به رو خودم خودم، من -

 و ترهقوی اون از نارنیا که نداشت این از ترس. ترسیدمی. نداشت گفتن برای حرفی دایانا

 آدرین نتونه شاید دیگه که بود این از ترسش برسونتش، قتل به تونه می ثانیه چند تو تونهمی

 این هرحالبه چون زندگیشه؛ آخر این و رسیده خط آخر به که داشت باور. ببینه رو پدرش و

 و کرد حرکت دوباره نارنیا. بشه فاش تراگوس مردم برای رو وجودش که دادنمی اجازه اهریمن

 .ایستاد دایانا رویبهرو باراین

 ...قراره که حاال دونیمی -

 تا گرفت هدف نارنیا سمتبه رو شمشیرش. کنه کامل رو حرفش تا نداد مهلت بهش دایانا

 به رو شمشیر تاریکش قدرت با و داد نشون واکنش سریع نارنیا اما کنه؛ جدا تنش از رو سرش

 دور چند دایانا. کرد پرتش عقب به زد، دایانا شکم به که پایی یضربه با و کرد پرتاب طرف یه

 که شد باعث این و کردمی درد بدنش تمام. ایستاد ایناله با باالخره و چرخید زمین روی

 .بکنه بلندی یناله

 !ایساده اِلف یه فقط تو بجنگی؟ اهرین یه با تونیمی کردی فکر -

 به کمی آخر در. خوردمی هم به تعادش مدام چون بایسته؛ پاش هردو روی داشت سعی دایانا

 :غرید نارنیا به رو و اومد خودش

 .بشه کم دنیا این از شرّت باید تو -
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 :داد جواب عمیقی لبخند با نارنیا

 .نمیشم کشته بخوای هم تو. نامیرام من احمق -

 داشت، هم رو قدرتش اگه. زدمی رو درست حرف که بود نارنیا این. شد ترغلیظ اخمش دایانا

 .بکشه رو نامیرا یه که تونستنمی

 .میشی کشته آدرین توسط روزی باالخره تو -

 فقط که دایانایی از و بود تمرین حال در سال هزاران نارنیا. دوید نارنیا به رو سرعتبه بعد و

 فرود نارنیا صورت به تا آورد باال رو مشتش دایانا. بود ترقوی کردمی تمرین که بود سالهیجده

 .پیچوند و گرفت دستش کف با رو دایانا مشت راحتیبه نارنیا اما بیاره؛

 و کرد بینیپیش رو حرکتش نارنیا بزنه، ضربه پا با خواست تا اما رفت؛ هوا جیغش درد از دایانا

 سرتاسر در رو درد و بود زده حلقه دایانا هایچشم تو اشک. کرد دفع رو شضربه پاهاش با

 .کردمی حس وجودش

 !پرنسس احمقی خیلی -

 کمرش به محکم پا با و چرخید سرشپشت به سریع و زد ضربه نارنیا سر به سرش با دایانا

 .شد زمین پخش که کوبید

 :گفت خنده با نارنیا

 .دایانا اومد خوشم ازت نه، -

 :گفت و شد خیره دایانا آلویاخم صورت به لبخند با و شد بلند جاش از نارنیا

 .باشی من گروه تو که خواممی. شدم منصرف االن ولی بکشمت؛ خواستمی دلم -

 .بزنه نارنیا به پوزخندی که بود دایانا نویت باراین

 .میشی کشته تو! هرگز -

 ببره؟ بین از رو ما یبقیه و من که داره وجود چیزی میشم؟ کشته من که مطمئنی -

 :پرسید جیغ با دایانا

 عوضیا؟ نفرین چند مگه تون؟بقیه -

 :داد جواب تمام سردیخون با نارنیا
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 .که نداری خبر هیچی از تو! بیچاره الفِ اوه -

 :داد ادامه مرموزش لبخند همون با و شد نزدیک دایانا به

 .کوچولو شده آزاد اهریمن -

 :گفت شگفتی با و اومد پایین گاردش ترس از دایانا نارنیا، حرف با

 .شدنهخارج غیرقابل خدایان قصر جهنمی چالسیاه! ممکنه؟ چطور -

 .بود نفوذ قابل مردگان دنیای خدای هادس، و من برای اما -

 به تاریک و سیاه یدوره اون دوباره بود قرار انگار. نداشت گفتن برای حرفی رسماً دایانا

 به رو تراگوس کل سیاهش، ارتش و همراهاش با اهریمن که سیاهی یدوره. برگرده تراگوس

 .بود کشته رو هاخیلی و بود گرفته چنگ

 به بود قرار زودیبه که رو تراگوس که تونستنمی. کنه ول رو تراگوس طوریاین تونستنمی

. کرد فرار به شروع و کرد گردعقب و نکرد صبر هم لحظه یه دایانا. کنه ول بشه کشیده نابودی

 رو هاشچشم بالفاصله. برگشته اهریمن که که فهمیدنمی باید همه. دادمی خبر همه به باید

 کرد؛می پرواز طالیی قصر سمتبه. گرفت اوج آسمون تو و شد تبدیل بزرگی عقاب به و بست

 :کرد زمزمه لب زیر نارنیا. بده کشتن به رو اون االن همین تونهمی نارنیا که نداشت خبر ولی

 .احمقه واقعاً دختر اون -

. کرد پرت سمتشبه و آورد پدید رو تاریکش قدرت و گرفت عقاب سمت رو دستش دو بعد و

 با و خورد هم به تعادلش کرد، برخورد بود عقابیش جسم داخل که دایانا به تاریکی که وقتی

 .کرد سقوط بلندی جیغ

 روی بدی شکل به و شد ترزخمی هادرخت هایبرگ و شاخه به برخورد با دایانا عقابی جسم

 نارنیا. کرد ناله و برگشت الفش جسم به دایانا. شد ظاهر سرش باالی سریع نارنیا. افتاد زمین

 :گفت خشم با و کرد بلند زمین روی از رو دایانا و زد نیشخندی

 اهریمن خشم از تا باشی من با که دادم فرصت بهت بدی؟ خبر همه به ذارممی کردی فکر -

 .نخواستی اما باشی؛ ما شریک دنیاها فرمانروایی تو تونستیمی. بمونی امان در

 .داد فشار کمی و گرفت رو گردنش
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 پدر جمله از میشن؛ کشته خیلیا. بود خواهند ما گزاریخدمت در عالم موجودات تمامی زودیبه -

 .آدرین عشقت، و عزیزت

 جیغ دایانا. بود گرفته محکم رو اون نارنیا اما بشه؛ خالص نارنیا شرّ از تا خوردمی تکون دایانا

 :گفت و کشید

 امان در آدرین خشم از بشم، کشته من اگه. بایستید آدرین مقابل تونیننمی کدومتونهیچ -

 .پلید اهریمن مونینمی

 :گفت و داد سر ایقهقهه نارنیا

 .شدی کشته که فهمهنمی وقتهیچ اون -

 :گفت بازنیمه هایچشم با بود، شده کم آزادشدن برای تقالش که دایانا

 .شدم کشته من که فهمهمی اون -

 .االن نه اما -

 .زد نارنیا به رو حرفش آخرین اما شد؛می کمتر داشت هرلحظه دایانا برای تنفس راه

 .ترهقوی تاریکی از همیشه روشنایی -

 الکس، پادشاه یخانواده یبازمونده تنها آدرین، اول عشق ساتین، سرزمین پرنسس آخر در و

 .رفت مردگان دنیای به پاکش روح و شد بسته هاشچشم

 !احمقی یه که واقعاً -

 :گفت خوشحالی با و داد سر ایقهقهه

 .دربیارم احمق الفای این کار از سر و بکنم خودم به متعلق رو جسمش تونممی حاال -

 بدن. رفت نارنیا بدن داخل به سفیدی روح مثل دایانا زیبایی و کرد باز رو دهنش و شد خم

. گرفتمی خودش به رو دایانا شکل آرومآروم هم نارنیا و شدمی ترسیاه و سیاه هرلحظه دایانا

. شد تبدیل دایانا به هم نارنیا و شد تبدیل اسکلت به دایانا جسم بود، کرده ایجاد که مکشی با

 .داد سر قهقهه دوباره خوشحالی از و کرد پرت ایگوشه به انزجار با رو دایانا اسکلت

 .بود نخواهد ما جلودار کسی دیگه حاال -

*** 
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 آدرین

 چنگ گلوم به بدی بغض. بود دراومده لرزه به ترس از تنم تمام. شدم بیدار خواب از وحشت با

 .انداختمی

 ممکنه؟ چطور -

 یادآوری با. کشیدم سر نفسیک و برداشتمش سریع و چرخوندم آب پارچ سمتبه رو سرم

 شده شوکه بدجور. شکست بدی صدای با که کردم پرت دیوار طرفبه رو پارچ دیدم، که خوابی

 وارد هراسون مادرم که نگذشت دقیقه چند. نیست درست چی درسته چی دونستمنمی. بودم

 .شد اتاق

 شکست؟ چی شده؟ چی پسرم -

 ترسیده و نشست کنارم. اومد من سمت احتیاط با و چرخوند هاشیشهخرده طرفبه رو سرش

 :کرد باز لب

 افتاده؟ اتفاقی چه پسرم -

 من از رو زدنحرف توانایی و بود شده دوخته هم به انگار هاملب. نداشتم براش جوابی هیچ

 .بود گرفته

 .ترسونیمی رو من داری آدرین -

 .کشتن رو اون -

 کی؟ -

 :گفتم و کردم نگاه مادرم به

 .کشتن رو دایانا -

 .کشید ـوش*آغـ به رو من و زد لبخندی مادرم

 .نباش چیزی نگران پسرم، دیدی کابوس فقط -

 :کردم زمزمه لب زیر و دادم تکون سری تنها

 !امیدوارم -
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 ابرهای اما بود؛ شده روز. چرخید پنجره سمتبه سرم رسید، گوش به که رعدوبرقی صدای با

 و طوفانی من دل مثل هم آسمون این که انگار. بودن کرده طوفانی شدتبه رو هوا زاباران

 .بود شده پرخاشگر

 :گفت کنه، آروم رو من خواستمی که آرامشی با و شد بلند جاش از مادرم

 .کنم حاضر صبحونه بعد کنم، جمع رو هاشیشهخرده من -

 .باشه -

 غار رویروبه و شدم ناپدید هامچشم بستن با و شدم بلند جام از سریع شد، خارج که اتاق از

 که بود زیاد قدری به هوا تندی. کردم باز رو هامچشم تند سوز برخورد با. شدم ظاهر مخفیم

 اما اومد؛ سرجاش حالم کمی. خوردمی تکون شدتبه موهام و شدم کشیده عقب ساعتی چند

 شدتبه دیدم که خوابی. کنم فراموش دیدم که رو خوابی که بود این اینجا به اومدنم دلیل تنها

 انتظار آدرین»: شدمی اکو مغزم تو که بود دایانا حرف اون از ترمهم و رسیدمی نظربه واقعی

 به لطفاً. گردنبرمی دارن تاریک نیروهای. بشه که نشد اما باشیم؛ هم کنار ابد تا که داشتم

 دوباره شاید نیست، معلوم هیچی اما نیستم؛ دیگه من. کسهیچ به نکن، اعتماد کسهیچ

 «.ببینمت

. کنم باورش نداشتم دوست. بشه خارج سرم از صدا این تا دادم تکون طرفین به رو سرم

 .برگردم باید برگردم، تراگوس به زود باید اما نباشه؛ یا باشه واقعی شاید که بودم شده دودل

 که دیدم نورانی کوچیک شیء دو آسمون از بشم، غار داخل خواستم تا و کشیدم عمیقی نفس

 این آورشتعجب چیز اما. بودن سقوط حال در داشتن، پشتشون که آتیشی با زیادی، سرعت با

 به آرومی نسبتاً صدای با جنگل دل تو و گذشتن طوفان دل از. بودن سبز و قرمز رنگ به که بود

 باشه؟ سنگشهاب نکنه. خوردن زمین

 :کردم زمزمه لب زیر

 .کرد کنجکاوم بود؟ چی -

 جنگل تو کسی و باشم شانسخوش اگه. کردم دویدن به شروع کرد سقوط که جایی سمتبه

 چند تا بود که هرچی. رسیدمی نظربه عجیب خیلی اتفاق این. نمیشه اتفاق این متوجه نباشه
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 با بودن افتاده زمین روی که رو درخت چند و دویدممی سرعت با. شدممی متوجه دیگه یدقیقه

 روی شیء دو این انگار. دیدم رو هاییکشیدگی زمین روی رفتم، که جلوتر. ذاشتممی جا پرش

 .بشه کاسته سرعتشون از تا شدن کشیده زمین

 و قرمز نورانی شیء دو اون و کردم دنبال در چشمم با رو کشیدگی و شدم پنهون درختی پشت

 که خواستم تا. دربیارم سر ازش سریع که دادمی قلقلک رو من بدجور کنجکاویم. دیدم رو سبز

 .شنیدم رو نفر چند صدای نورانی، شیء دو اون هاینزدیکی بیام، بیرون درخت پشت از

 برگردیم؟ نیست بهتر نیک هی -

 طوراین. بزنیم چرخی یه جنگل این تو و بیایم ایران خواستیممی که وقته خیلی ریک، خیالبی -

 نیست؟

 لرزونی صدای با داشت، نام ریک که پسری. نبینن رو من تا شدم پنهان خوبیبه درخت پشت

 :گفت

 .بشه طوفانی هوا که طوریاین نه اما آره؛ -

 :گفت خیالبی و کشید پوفی نیک

 .انگیزترههیجان هوا طوریاین که نره یادت ضمن در. اینجاییم که اینه مهم هرحالبه -

 :کردم زمزمه لب زیر

 !بده شفاشون خدا -

 ازشون صدایی دیگه اما گذشت؛ دقیقه چند. دادممی گوش هاشونحرف به طوریهمین

 باز دهن با که دیدم رو سیاه هایلباس با قدبلند نفر دو و کردم خم آروم رو سرم. نشنیدم

 .کردنمی نگاه نورانی اشیای اون به داشتن

 چیه؟ دیگه این نیک -

 نام نیک که کسی. ببینم خوبیبه رو شونچهره که تونستممی و شدم نزدیک بهشون کمی

 بلندش، پیشونی و گرد صورت و سیاه هایچشم و داشت سیاهی یگرفتهحالت موهای داشت،

 تنها. داشت باهاش زیادی شباهت هم ریک. بود داده بهش خوشگلی و جذاب یچهره کمی

 .بودن دوقلو که انگار. داشت ایقهوه هایچشم و خرمایی موهای ریک که بود این فرقشون
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 شکلایدایره. رو سبز نورانی شیء هم ریک و برداشت رو قرمز نورانی شیء و شد خم نیک

 فضا از که بودن نورانی هایسنگ هااین. بود شده حک روشون عجیبی هاینگار و نقش و بودن

 !عجیبه بودن؟ اومده

 .شده حک روشون عجیبی نگارای و نقش نورانیَن؟ چرا سنگا این نیک -

 :داد جواب لبخند با بود، خیره قرمز سنگ به تعجب با که نیک

 .کرد تزریق وجودم تو مثبتی خیلی انرژی اما چیَن؛ دونمنمی -

 :گفت داشت، دست در رو سبز سنگ که ریک

 شنوی؟می هم تو شنوممی من که رو صدایی -

 :کردن زمزمه لب زیر و شدن خیره هم به هردو

 .هستیم قدرت سنگ جدید صاحبان ما -

 شدن؟ قدرت سنگ صاحبان چی یعنی زدن؟می حرف چی از. شد کشیده باال ابروهام

 که نکشید ایثانیه و شدن ترنورانی هاشوندست تو سنگ هردو برم، سمتشونبه خواستم تا

 .شدن ناپدید

 ممکنه؟ چیزی چنین چطور -

*** 

 مطمئنی؟! پسرم عجیبه خیلی -

 .کردم تأیید رو مادرم حرف سرم، دادنتکون با و گذاشتم دهنم داخل رو غذام از قاشق آخرین

 .دونممی قدرت سنگ از چیزایی یه -

 :گفتم و دادم قورت رو غذا زود

 مامان؟ دونیمی چی جدی؟ -

 .انداخت گذرایی نگاه رستوران از بیرون به و نوشید کمی شقهوه از

 تو سنگ تاسه خوندم، که طوراین خب. بودن دردبخوربه خیلی واقعاً طالیی قصر داخل کتابای -

 باشه، هرکسی به متعلق که سنگ هر. هستن سبز و سیاه قرمز، رنگ به که داره وجود جهان

 پاک، صاحبی که میدن قدرت که موقعی سنگ سه این اما. کنهمی منتقل بهش ماورایی قدرت
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 شونهمه از که هست آبی رنگ به ایدیگه قدرت سنگ. باشن داشته دالور و شجاع

 .کنهمی سیاه رو آدم قلب برسه، بهش کسی دست که نکنه خدا ولی قدرتمندتره؛

 دنیا که کردمی رو فکرش کی. کردم اکتفا دادنتکون سر یه به فقط و نداشتم گفتن برای حرفی

 ها،انسان دنیای از دور ها،انسان چشم از دور. شدنمی محدود فانی و ضعیف هایانسان به فقط

 .بود شده پنهون ما از که داشت وجود انگیزیشگفت چیزهای

 .کرده پیدا جدیده صاحب و اومده زمین تو قدرت سنگ دو فقط رسهمی نظربه که طوراین -

 دیگه برم زمین از اگه شد، عالی. رسیدنمی نظربه خوبی آدمای دیدم که پسرایی اون آره، -

 .کنن محافظت مردم این از که هستن کسایی. نیستم اینجا نگران

 :پرسیدم از شد، ایجاد مادرم صورت تو هامحرف شنیدن از بعد که اخمی با

 مامان؟ شد چیزی -

 به که نداری حق هم تو. کنم زندگی اینجا زندگیم از لحظه آخرین تا که گرفتم تصمیم من -

 .برگردی تراگوس

 .کوبیدم میز روی محکم و دادم دست از رو کنترلم و زد خشکم ایلحظه مادرم حرف با

 گفتی؟ چی -

 داخل حاضر افراد از لبخند با مادرم. رسید گوش به بودن اونجا که کسانی از پچیپچ صدای

 :گفت من به رو شونیمهنصف لبخند همون با و کرد عذرخواهی رستوران

 !رفت آبرومون باش، آروم. کنیممی صحبت درموردش بعداً پسرم -

 :گفتم نباشه بلند کردممی تالش که صدایی با

 به ما برگشتن زمان حاال و بمونیم اینجا مدت یه که بود این قرار. نیست گفتن برای حرفی -

 .تراگوسم به متعلق من که بدونی باید. رسیده تراگوس

 فهمیدی؟ بمونی، اینجا باید تو آدرین -

 .شدم بلند جام از و زدم پوزخندی

 کیَم؟ من که رفته یادت. بدی دستور من به تونینمی -
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 من به و کنه بدقولی که شدنمی دلیل این اما داد؛می من تندروی از نشون مادرم وحشتناک اخم

 و شدممی محسوب عالم موجود قدرتمندترین من هرحالبه. بمونم اینجا که بده دستور

 .باشم اونجا باید پس م؛وابسته تراگوس به همچنین

 ناپدید و کردم تجسم رو غار بالفاصله. کردم پیدا خلوت یکوچه یه و شدم خارج رستوران از

 ایگل که بودم امیدوارم. میده آرامش من به دنیا این تو که جایی تنها بودم، غار رویروبه. شدم

 .شدم غار وارد و کشیدم کنار رو هابرگ و شاخه. کنم صحبت باهاش تا باشه اینجا

 اینجایی؟ ایگل -

 نیست معلوم باز. نیست اینجا متأسفانه ایگل که دادمی نشون و بود پابرجا همچنان که سکوت

 بستم رو هامچشم. نشستم زانو با چشمه کنار. بده خوادمی آب به گلیدسته چه و رفته کجا که

 از یکی رو خودش که قرمزچشم فرد اون که جایی. برم تاریک جنگل اون به تا شدم منتظر و

 !کیه نفهمیدم هم آخرش که گرچه. دیدم دونستمی بزرگان

 چیزهمه کهبودم امیدوار. بفهمم رو اخیر مشکالت این دلیل تا کردممی صحبت باهاش باید

 مشکلی؟ چه اما دونست؛می مشکالت این دلیل رو من فقط قرمز چشم. باشه راهروبه

 رو خودم بالفاصله که گرفت شکل وجودم تو سردی سوز بود، درگیر ذهنم که طورهمین

 با. داشتم خودم روی کامل کنترل خوشبختانه و نداشتم ترسی بار این. دیدم جنگل رویروبه

 خودم به چشم هاصد شدنخیره حس همون باز. گذاشتم تاریک جنگل داخل به پا عمیق نفس

 ...شاید باشن، شده نامرئی شاید. بشه خیره من به که نبود اینجا کسی اما داشتم؛ رو

 .سپید اژدهای بینمتمی دوباره که خوشحالم -

 نشونه به رو سرم کمی و زدم آرومی پوزخند. دیدم رو بزرگان از یکی قرمز،چشم تاریکی دل در

 .کردم خم احترام

 .طورهمین هم من -

 :گفت آمیزطعنه و شد ریز هاشچشم

 !خوادمی شدنشکنجه حتماً دلت کنی؟ مالقات من با خواستیمی دلیل چه به -

 :گفتم بعد ایثانیه. دادم نشونش رو هاملب رو پوزخند تنها
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 نداره؟ وجود مشکلی. وضعیه چه تو تراگوس بدونم خواممی -

 به دقایقی. تونستنمی انگار اما کنه؛ نفوذ ذهنم به خواستمی انگار. شد خیره عمیق من به

 :داد جواب محکمی صدای با اینکه تا گذشت شکل همین

 باید که کسی. شد آزاد شد،می آزاد نباید که کسی. اومد وجود به پیش سال چندین از مشکل -

 طوریاون شناسیمی که افرادی سپید، اژدهای توئه با منظورم. نشد شد،می اعتماد قابل

 .بینیمی که نیستن

 :پرسیدم تعجب با و رفتم جلوتر کمی

 !نیست؟ اعتماد قابل کی! شده؟ آزاد کی -

 جنگ یه بزرگ، جنگ یه یآماده ،باش آماده پس بفهمی؛ باید خودت. بگم تونمنمی چیزی -

 .بکشه بدبختی یا ببره سر به آرامش در که داره بستگی تو به جهان باراین. سازسرنوشت

 .شد باز هامچشم بزنم حرفی خواستم تا

 .موندم جواببی همیشه مثل لعنتی، اه -

 .باش آماده که گفتمی ذهنم تو صدایی. شدم بلند جام از

 .بده رخ زندگیم اتفاق بدترین قراره که انگار -

*** 

 کل دانای

 تو. شدمی مکان این تو فردی هر زدنیخ باعث وزید،می که سردی سوز. بود دلگیر مکان این

 احاطه زاباران سیاه ابرهای با آسمون باشه، درخشان و تابان خورشید باید که روز از وقت این

 جریان اینجا در زندگی اصالً. زدمی مکان این به سهمگینی رعدوبرق لحظه هر و بود شده

 داشت، وجود مخروبه که منطقه این از ایگوشه در تیره، آسمون خالی، و خشک زمین. نداشت

 .نذاره خوفناک مکان این به پا ایزنده موجود هیچ که شدمی باعث

 اینجاست؟ که مطمئنی -

 .اینجاست زیاد احتمال به. گفتمنمی بهت که نبودم مطمئن -
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 به رو انداخت،می اطراف به که تریدقیق نگاه با و آورد پایین رو سیاهش شنل کاله زئوس

 :گفت بزرگ چیتای

 .تاریکه و سیاه خودش مثل مکان اون باشه، که هرجا اهریمن -

 .داد تکون سری تنها زئوس، حرف تأیید برای چیتا

 .شده شکستغیرقابل اهریمن االن کنی؟ مبارزه باهاش تنهایی خوایمی که مطمئنی -

 :گفت عصبانیت و انداخت چیتا به نگاهینیم زئوس

 با باید. نمیشه که افسوس اما کنم؛ تموم رو کارش همیشه برای بار یه که خوادمی دلم خیلی -

 :گفت احتیاط با و ایستاد زئوس رویبهرو چیتا.برگردونم چالسیاه به رو اون دادنششکست

 حتی یا دوتا یعنی آورده؛ وجود به رو خودش مثل یکی اون نیست؟ تنها اهریمن که رفته یادت -

 .کنی مبارزه باهاشون باید که اهریمن چندتا

 تنهایی به که بود خدایان تمام خصلت این اما کرد؛می کفریش زئوس مغروربودن این همیشه

 .بدن انجام رو کاری

 با ارتباطی راه بری که بهتره. دادی انجام خوب رو مأموریتت. بزرگ چیتای نیست مشکلی -

 .کنی پیدا رو آدرین

 اهریمن که دادمی احتمال. کرد حرکت بود قصر شکل به گذشته در که ایمخروبه سمتبه بعد و

 .باشه اونجا

. شد مرگ دام به زئوس رفتن گرنظاره اخم با تنها نداشت؛ گفتن برای حرفی بزرگ چیتای

 قدرت و اهریمن باشه، داشته اختیار به رو آذرخش قدرت و باشه پادشاه زئوس که هرچند

 ایستادگی اهریمن چندین مقابل تونستنمی بود، ترقوی زئوس هم اگه. بود ترقوی تاریکش

 کمک اهریمن به ترقوی و ترباستانی موجود یه شاید نداره، وجود ایدیگه اهریمن شاید. کنه

 ...شاید کنه؟می

 :گفت و برگشت راه بین زئوس. کنه سرپیچی زئوس دستور از تونستنمی هرحالبه

 .برو حاال. بدی بهم باید خوب خبر یه برگردم تا نباش، نگران چیتا -
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 و بست رو هاشچشم نبود، رفتن به راضی اینکه با و کرد خم رو سرش کمی بزرگ چیتای

 .داد ادامه راهش به و زد محوی لبخند زئوس. شد ناپدید

*** 

 بشی؟ رو در رو باهاش خوایمی هم هنوز. اومده زئوس -

 .کنه پیدام تا خواستم خودم آره، -

 .نکردی پیدا بهبود کامل که تو اما -

 :گفت خیالیبی با نارنیا. برداشت نارنیا جدید یچهره به کردننگاه از دست اهریمن باالخره

 .برگردیم که بهتره. ویلی میگه درست هادس -

 زمانی اهریمن. موند جوابش منتظر و شد خیره اهریمن به اخم با و زد نارنیا به لبخندی هادس

 و بود شده تبدیل مخروبه یه به حاال اما داشت؛ بزرگی قصر و کردمی پادشاهی مکان این تو

 .کردن حرکت سرشپشت همراهش هردو و دراومد حرکت به. نبود سکونت قابل

 اما برگردونتش؛ جهنمی چالسیاه به تا دنبالشه زئوس که بود فهمیده گذشته از اهریمن

 که ایدیگه دلیل. بده شکستش تونهمی بود مطمئن که بود ضعیف اهریمن نظر از قدریاون

 اتفاقی همچین که نداشت دوست. نیفته دردسر تو و نکنه شک هادس به که بود این داشت

 و کنه کم دنیا این از رو هاخیلی شرّ تا بده اهریمن به بزرگی ارتش تونستمی هادس. بیفته

 رو تاریکی که قدرتمند و ناپذیرشکست موجود یه به شدنتبدیل برسه؛ بزرگش هدف به بهتر

 .ستهمه زبانزد جهان تو و داره

 بتونه که داشتن شک هادس و نارنیا و رفتمی مخروبه خروجی سمتبه اطمینان با اهریمن

 به رو تاریکی کامل قدرت و کرده پیدا بهبود کامل که دونستننمی. کنه ایستادگی زئوس مقابل

. کنه ظهور و برداره دست شدنپنهان از که بود رسیده زمانش باشه، طوراین اگه. داره عهده

 آغاز رو جهانی جنگ و کنه بیدار رو پنهانش ارتش که تونستمی بود، کرده پیدا بهبود کامل اگه

 شدننزدیک حال در و داشتن فاصله دیگه قدم چند هاشونآرزو و هدف به رسیدن تا پس. کنه

 .میشه سخت آدرین برای کار! باشن شده نزدیک کامل که روزی از امان. بودن

 :گفت و برگشت آرومیبه و ایستاد اهریمن
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 .برید االن که بهتره -

 ...ویلی اما -

 :گفت اخم با اهریمن

 .میشه نگرانت عزیزت پدر. برگردی طالیی قصر به بهتره تو نارنیا -

 .شد هاشونخنده باعث که زد کنایه با رو حرف این

 .کن بازی نقش قشنگ پس نیستی، واقعی دایانای که بشن متوجه نباید -

 :گفت داشت لب بر که خبیثی لبخند با نارنیا

 .بلدم خوب رو کارم -

 :گفت تمام جدیت با که داد تکون سری

 .باشید سریع برید، االن همین دیگه -

 .شدن ناپدید نارضایتی با و نداشتن مقابله توانایی دیگه نارنیا و هادس حرف، این با

 .بگیرم رو زئوس این حال تا برم حاال -

 فاصله مخروبه از. شد ظاهر بود، شده تبدیل بیابون به که مکان این وسط و شد ناپدید اهریمن

 متوجه که نکشید ایثانیه زئوس. بود ایستاده مخروبه نزدیک که دید رو زئوس و داشت زیادی

 سریع. نمونه ازش چیزی و کنه لهش پاهاش زیر االن که خواستمی دلش. شد اهریمن حضور

 هزاران که داشت تن بر رو سیاه لباس همون که دید رو اهریمن زیادی فاصله در و برگشت

 اهریمن از هراسی. بشه نزدیک بهش تا برداشت قدم محکم هایقدم با. داره تن بر سال

 نیشخند با و ایستاد قدمیشده در. ترسیدمی زئوس خشم از باید که بود اهریمن این نداشت؛

 .کرد برانداز رو اهریمن سرتاپای

 .چرخیمی آزاد خودت واسه داری که بینممی -

 :داد جواب لبخند با اهریمن

 .منه حق آزادی. باشم آزاد هم باید عزیز، زئوس آره -

 :غرید لب زیر

 .زده ـناه گـبی افراد کشتن به دست که تو مثل پلیدی موجود برای نه اما -



 

 

83 

 

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

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 جمهدی.

 :داد جواب باالپریده ابروهای با اهریمن

 .نکشتم شدم آزاد که هاییسال این تو رو کسی من -

 :کرد باز لب حرص با و کرد مشت رو دستش زئوس اما

 تأیید رو حرفت این گرفته، صورت تاریک قدرت با که هاییقتل و شواهد اما مطمئنی؟ -

 .کنهنمی

 نارنیا آورد یاد به که زنهمی حرف چی از زئوس که شدنمی متوجه. نداشت خبر هیچی از اهریمن

 .باشه نارنیا کار باید پس. داده رو تاریک قدرت هم

 .میشه کشته باشه من جلودار که کسی زود، یا دیر حالهربه -

 .شد کشیده توهم اشچهره زئوس، نیشخند با اما

 .باشی من چالسیاه توی باید تو نیست، اینجا جات تو -

 بهش نداشت، رو چیزی همچین انتظار اهریمن که کرد پرت سمتشبه آذرخشی زئوس ناگهان

 آسیبی بخواد که نبود قوی قدریاون آذرخشش قدرت. کرد زمین پخش رو اون و کرد برخورد

 .شد خیره زئوس تمسخرآمیز یچهره به و شد بلند جاش از اهریمن. بشه وارد بهش

 ببری؟ بین از رو من تونیمی قدرتت این با که کنیمی فکر -

 هایدست در هم تاریکی. بگیره دستور صاحبش از تا بود منتظر و زدمی جرقه زئوس هایدست

 .برسونه مقابلش طرف به آسیبی تا بود منتظر و بود گرفته شکل دود مثل اهریمن

 به آذرخشی بود، باهوش و زیرک که زئوس ولی شد؛ پرتاب زئوس سمتبه تاریکی ناگهان

 .رفتن بین از و کردن برخورد هم به که فرستاد تاریک

 .داری اختیار در کامل رو تاریکی پس -

 .ببرمت بین از تا اینجام که همینه واسه درسته، -

 شد، روانه اهریمن سمت بزرگی آذرخش و گرفت اهریمن سمت رو دستش دوباره زئوس

 با نیرو هردو. کرد پرت زئوس آذرخش سمت رو بزرگی تاریکی شکل همون به هم اهریمن

 به پس بخورن؛ شکست که خواستننمی و داشتن رو یکدیگر کنارزدن در سعی هم، به برخود

 .دادن بیشتری قدرت نیروهاشون
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 در آذرخش نیروی با برخورد از اهریمن، دادنجاخالی موقعبه با و شکست تاریکی سدّ بالخره

 ریزی هایتکه به خراشیگوش صدای با و کرد برخورد سنگیتخته به آذرخش. موند امان

 ظاهرکردن با و دوید بود افتاده زمین روی که اهریمن سمت به سرعتبه زئوس. شد تبدیل

 اهریمن به و آورد باال رو شمشیرش. کنه قطع رو استخوانیش گردن تا خواست شمشیرش،

 :غرید هوشیارکم

 بکشی؟ رو من خواستیمی طوریاین -

 پا با. شد ظاهر زئوس پشت و شد ناپدید زود اهریمن اما آورد؛ پایین رو شمشیرش فریاد با

 زئوس وجود تو بیشتری خشم. فرستاد عقب رو اون قدمی چند که زد اهریمن کمر به ایضربه

 بر نقش ناله با رو اون زئوس، سمت به تاریکی یدوباره فرستادن با اهریمن که شد ورترشعله

 طالییش خون تا بودمی قوی قدری به باید شد،نمی کشته هاراحتی این به زئوس. کرد زمینش

 .کردمی سرازیر رو

 .زئوس هستی قوی کردممی فکر -

 .هستم هم هنوز -

 .اومد فرود اهریمن سر روی آذرخشی آسمون از عجیبی طوربه بعد و

 ...آذرخش خدای من -

 :داد ادامه حرفش به اهریمن، سمت برگشتن و زئوس پاشدن با

 ...موجود ترینباستانی خدایان، پادشاه -

 :غرید آسمون به رو و گرفت باال رو هاشدست

 !بپوسی ذلت و خفلت در عمرت آخر تا تا فرستممی قصرم جهنم به رو تو -

 به ثانیه چند از بعد و دراومدن حرکت به باز زاباران ابرهای. شد شنیده بلندی غرش آسمون از

 گردباد، وسط در ناگهان. زد می برقی و رعد هرازگاهی که شدن تبدیل سیاهی بلند گردباد

 محسوب تاریخ طول در آذرخش ترینعظیم که اومد فرود زئوس هایدست در عظیمی آذرخش

 سیاهی دود زا،باران ابرهای اون از و گرفت باال رو هاشدست هم اهریمن مقابل در. شدمی

 . نشست اهریمن استخوانی هایدست روی
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 .من یا میشی خارج زنده اینجا از تو یا اهریمن -

 به عالقه و بودن خشمگین اندازه یک به هردو. بودن خیره همدیگه هایچشم به موجود هردو

 .داره تریقوی نیروی یک کدام دید باید. داشتن همدیگه کشتن

 !نمیری بیرون زنده تو باش مطمئن -

 رو پرقدرتش آذرخش و برسه سر به طاقتش زئوس شد باعث اهریمن، خردکناعصاب پوزخند

 .بفرسته اهریمن سمت

 !پلید موجود بمیر برو -

 .فرستاد سمتشبه رو تاریکش طوفان و نکرد صبر هم اهریمن

 باعث که بودن قدرتمند قدری به نیرو هردو. کردن اصابت هم به ثانیه چند عرض در نیرو هردو

 خراش درختی، به برخورد با زئوس. کرد پرتاب عقب به رو هردونفر که شد بزرگی انفجار

 و کرد برخورد سنگیتخته به اهریمن مقابل در و گرفت شکل هاشدست روی بزرگی

 از آرومی یناله و بودن دیده آسیب هردو. شد جدا اسکلتیش بدن از استخوانیش وپاهایدست

. شد هردونفر بیشتر خشم باعث که نداشتن رو چیزی همچین انتظار کدومهیچ. کشیدنمی درد

 اهریمن. بیاد بند طالییش خون تا پیچید بازوهاش دور و کرد پاره رو لباسش از ایپارچه زئوس

 جاشون به رباییآهن مثل و کردن حرکت ش،جداشده هایاستخوان که داد تکیه سنگتخته به

 کدومهیچ. داشت بدی درد اما ه؛نیفتاد اتفاقی هیچ اول از که انگار چسبیدن؛ و برگشتن

 هردو. نبینه آسیب بدتر تا بکشه کنار گرفت تصمیم اهریمن پس بجنگن؛ باهم که تونستننمی

 .زدن زل همدیگه خشم از درخشان هایچشم به و ایستادن باهم

 ...شانس زئوس، آوردی شانس خیلی -

 اگه. کنه گم رو اهریمن دوباره که خواستنمی برداشت؛ قدم سمتشبه لنگانلنگان زئوس

 .شدمی روروبه همراهانش و ارتش با باید رفت،می اهریمن دفعهاین

 !کشمتمی بری، بیرون زنده اینجا از که ذارمنمی -

 قوی زیاد عمیقش، زخم خاطربه که آورد وجود به آذرخشی دوباره زئوس و زد پوزخندی اهریمن

 .نبود
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 .زئوس بدرود -

 .کشید بلندی نعره زئوس و شد ناپدید اهریمن سریع و

 !پلید اهریمن کشمتمی باالخره -

*** 

 .اومدم بیرون غار داخل از و کشیدم سر نفس یک رو نوشابه

 تراگوس؟ برگردی خوایمی پس -

 .بیوفته قراره بدی هایاتفاق کنممی حس ایگل، آره -

 :گفت کنان پرواز ایگل

 بری؟ خوایمی تنها -

 رو ایگل حرف از منظور. بود پرواز درحال راستم سمت که چرخیدم ایگل سمت لبخند با

 .خوادمی چی که دونستممی

 .برممی خودم با هم تو نمیرم، تنهایی -

 :گفت زد، می موج صداش تو که ذوقی با ایگل

 بری؟می هم من میگی؟ جدی -

 .آره -

. بودمش ندیده خوشحال قدراین حاال تا. کرد پرواز وراون و وراین خوشحالی از و کشید جیغی

 ایگل به رو. شنیدم عجیبی صداهای گشتم،می بر کلبه به و رفتممی راه جنگل تو که طور همین

 :گفتم آرومی صدای با

 .بگیر آروم لحظه یه ایگل هی -

 آرومی صدای با خودم مثل و نشست هامشونه روی شد، حرفم بودن جدی متوجه که ایگل

 :گفت

 آدرین؟ شده چیزی -

 کردم حس شدم، نزدیک که کلبه به. گذاشتم سکوت نشانه به امبینی روی رو دستم

. کردم می حس رو احساسات این خطر موقع همیشه. هست وقوع درحال زیادی هایجنبش
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 که شمشیری. افتادیم خطر تو که مطمئنم ندیدم، چیزی ولی کردم نگاه دقت با رو اطراف

 .دادم قدرت بهش و کردم ظاهر رو بودم ساخته

 .هستن اینجا مطمئنم هستن، که هرچی هستن، که هرجا -

 .زدم لبخند هم من البته خندید، حرفم به ایگل

 جریان وجودم کل تو ترس. شنیدم کلبه داخل از جیغی صدای که گرفتم تر محکم رو شمشیرم

 کلبه داخل و بستم رو چشمام سریع. بشم کاربهدست سریع که داد هشدار مغزم و کرد پیدا

 کریحی موجود به بعد و داشت دست به چاقویی که کردم نگاه مادرم به تعجب با. شدم ظاهر

 .شدم خیره میشد جاری سبزی خون ازش و بود افتاده زمین روی که

 .بود اومده در لرزه به ترس از بدنش که کشیدم ـوش*آغـ به رو مادرم و دوییدم

 نیوفتاد؟ برات که اتفاقی -

 :گفت و شد جدا من از و کشید جیغ مادرم ناگهان

 .سرت پشت -

 در شمشیرم زدنی، هم به چشم توی. کردم پرت رو شمشیرم خود به خود و برگشتم سریع

 با هایاورک مثل هستن؟ چی دیگه موجودات این. رفت فرو کریح موجود اون پیشونی وسط

 رنگ سبز و هاشونپیشونی وسط در بزرگ شاخ دو تفاوتشون که بودن بزرگی هایجثه

 از ولی بودن کریح و زشت شدت به. بود داشتنشون دست چهار دست، دو جای به و بودنشون

 .باشن داشته شاید. داشتن زیادی قدرت که بود معلوم بزرگشون جثه

 بهش بزرگی شوک که دونستممی. شدم خیره ترسیدش چهره به و برگشتم مادرم سمت به

 .هست قراره چه از قضیه که فهمیدممی باید اما شده وارد

 خوان؟می چی اومدن؟ کجا از هستن؟ چی دیگه هااین مامان -

 :گفت و داد قورت رو دهنش آب مامانم

 کنن، حکومت دنیا این تو هاانسان اینکه از قبل. هستن زمین باستانی موجودات هااین -

 این موجودات تمامی بین که جنگی با اما. کردنمی زندگی هاانسان کنار هم ایدیگه موجودات
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 هاسیفان اسم به و بودن پلید موجودات این. شدن ناپدید هاشون خیلی داد، رخ دنیا

 .کردنمی زندگی زمین دل در و شناختنشونمی

 :گفتم و کردم کج رو سرم

 دونی؟می کجا از رواین جدی؟ -

 هم هنوز اومد یادم که دادم تکون سری.کردن کمک من به طالییقصر هایکتاب همیشه مثل -

 . دادم مادرم به و کردم ظاهر هم ایدیگه شمشیر. هستن جااین موجودات این

 . کنی استفاده شمشیر از که بتونی امیدوارم هستن، جااین هاشونخیلی -

 . چرخوند و گرفت رو شمشیر

 . نیستی بلد تو تنها بلدم، آره خوبیه، شمشیر -

 : داد ادامه و زد من به لبخندی

 . برسیم حسابشون به بریم -

 از پیش دقایقی تا. شدم خیره مادرم به تعجب با. کرد حرکت کلبه خروجی سمت به بعد و

 کلبه از سریع و انداختم باال ایشانه شد؟ شجاع حاال بود، زدن سکته حال در و لرزیدمی ترس

 . شدم خارج

 . بودن شده پنهان که کردممی حس من اما نبود کسهیچ بودیم، ایستاده کلبه رویروبه

 دنیا این یعنی. کردنمی خطور ذهنمم از اصال که دیدم و شنیدم هاییچیز نمیارم، در سر اصال -

  هستش؟ ماورایی هم

 : گفت من به خطاب پایید،می رو اطراف جدیت با که مادرم

 فانی هایانسان به رو حکومت و شدن پنهان زمین موجودات ترینباستانی که کنممی فکر -

 . هستن ترقوی و برتر تراگوس موجودات از هااون از بعضی حتی. کردن واگذار

 یه باید حتما بود، آورهیجان من برای داره قدرتمند و باستانی موجودات هم زمین کهاین واقعا

 . بزنم طالیی قصر کتابخونه به سر

 . کردممی رو فکرش که نباشه اونی امیدوارم -
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 چشم مادرم از. شنیدم رومبهرو هادرخت باالی از صدایی گی،می رو کی بپرسم خواستم تا

 شده شب کهاین خاطربه. رسیدمی گوش به عجیبی هایصدا که زدم زل هادرخت به و گرفتم

 هاسیفان که بود معلوم خب ولی هستش هادرخت باالی چی ببینم خوبی به تونستمنمی بود

 نشد؛ منتقل اون انگار. نشد ظاهر شدن، ناپدید موقع افتادم، ایگل یاد به ناگهان. هستن

 . باشه نیوفتاده براش اتفاقی که امیدوارم

 . مامان باش مواظب هستن، باال اون -

 متولد تازه جسارت که لبخندی با و چرخاند سر بود گرفته باال را شمشیرش که حالی در مادرم

 : گفت میداد، نشان را اششده

 . نباش نگران پسرم، مواظبم -

 از بعد اما خوردنمی بیشتری تکون هم هادرخت و شدن تبدیل بلندی هاینعره به کمکم صداها

 زیر هاشاخه شدن خرد صدای. پریدن درخت باالی از ما، از تردور کمی هاسیفان ثانیه، چند

 نشون کشیدن،می رخ به رو هاشون دندون که خشنشون چهره. پیچیدمی جنگل در پاهایشان

 همه اون بین از که گرفتم ترمحکم رو شمشیرم. نبود مهم اما هستن عصبی چقدر که دادنمی

 رنگ و بود تربزرگ بقیه از اشجثه. اومد جلو یکیشون شدن،می تاییبیست حدود که سیفان

 : گفت من به رو نیشخندی با. بود فرمانده یا پادشاه انگار داشت، تریتیره

 . جهانیان جانشین بر سالم -

 . انداختممی دیدممی که هاییخواب یاد. شد اکو سرم تو باز جانشین کلمه

 . نیکاملکه فرستاد شما به ایویژه سالم اربـاب -

 : غریدم سیفان اون به رو بعد و کردم نگاهمادرم به مشکوک

  خواد؟می من از چی کیه؟ اربابتون این -

 . مالید هم به رو هاش دست تا چهار لبش، رو نیشخند همون با سیفان

 سر کاراش از کسهیچ. بکشه رو تو یا بذاره زنده رو تو که شده دل دو خیلی اربـاب دونیمی -

 . بدیم تا دو شما به خوب درس یه که هستیم جااین ما اما نمیاره در
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 تک گردن و بشم تبدیل اژدهام به االن که خواستمی دلم. شدم خیره بهش تفاوتیبی با

 :دادم جواب نیشخند با خودش مثل. کنم خورد رو تکشون

  اومده؟ سرشون بالیی چه شدن درگیر من با که کسایی گفته هم اربابت -

 . اومد جلو دیگه قدمیه

 . نیستی هیچی که تو مثل. نیستن هیچی اربـاب ارتش و ما مقابل در هااون -

 . بود خیره بهشون زدهوحشت که کردم نگاه مادرم به

 . وقتشه مامان، -

 سمتمون به نفر دو داد که تکون رو دستش فرماندشون. شدم ور حمله هاسیفان سمت به بعد و

 . کردند حمله ما سمت به سیفان دو ها،سیفان یفرمانده دست تکان با. کردن حمله

 که دونستننمی زدم، پوزخندی بودنشون احمق به. دادن جاخالی تند که کردم پرت رو شمشیر

 به تا بودن کرده آماده رو مشتشون و شدن نزدیک من به هااون و ایستادم. کردن اشتباهی چه

 از کردم،می کنترل قدرتم با که رو شمشیرم بگیره، صورت کاری کهاین از قبل اما بزنن صورتم

 .شد جاری سبز خون بدنشون از دو هر و شد رد پهلوشون

 که سیفان از نفر سه و گرفتم باال رو سرم. گرفتمش و اومد دستم سمت به معلق شمشیر

 ظاهر پشتشون و شدم ناپدید و دوییدم هم منم برداشتن، خیز سمتم به بود دستشون شمشیر

 هر سر که زدم گردنشون چپ به راست از رو شمشیرم و نکردم معطل ایستادن که از. شدم

. کشیدممی داریکش هاینفس امبینی از و غریدممی لب زیر. افتاد زمین روی نفرشون سه

 با که کردم نگاه مادرم به. شدنمی کشته زود که بودن مونده زنده هاسیفان از کمی تعداد

 بلند هم خودش و افتاد زمین رو که کرد قطع رو پاهاش و خورد سر سیفان پاهای زیر از مهارت

 . آورد در و کرد فرو کمرش داخل رو شمشیر شد،

 . اومد خوشم -

 . کردم نگاه هاسیفان فرمانده به

 باهاشون االن که سیفانی همه این با اما دارین، جنگیدن در خوبی هایمهارت پسر و مادر -

  کنید؟ چیکار خوایدمی شیدمی روروبه
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. کردن محاصره رو ما و گرفتن فرا رو ما ور دور ملخ و مور مثل هاسیفان از عظیمی سیل ناگهان

 این از پر جنگل کل رسه،می نظربه که طوراین و نبود شمارش قابل که بودن زیاد قدری به

 . شده کریح موجودات

  سپید؟ اژدهای بکنی کاری تونینمی چیشد؟ -

 . ایستاد رومبهرو و اومد سمتم به

 . نشده کشته مادرت تا بنداز رو شمشیرت -

 و بودن ایستاده شمشیر با مادرم سر پشت سیفان از زیادی تعداد که چرخیدم مادرم سمت به

 غیب رو شمشیرم که همین نداشتم، شدن تسلیم جز ایچاره. بودن زده زل من به خشم با

 . خوردم محکمی مشت فرمانده جانب از کردم،

 مشت دوباره. کردمنمی حس چیزی خورد،می من به که هاییضربه از و بود شده ترقوی جسمم

 : گفت و داد سر ایقهقه هاسیفان فرمانده. کردم حس رو کمی درد و شد کج سرم که زد

 . نداره خوردن تکون جرئت و ماست چنگ تو موجود ترینقوی االن -

 . شد خم من سمت و آورد پایین رو صداش

 . میشم رودررو باهات زودی به که گفت اربـاب -

 قدری به. کرد پرت ایگوشه به و گرفت دستش از رو شمشیر و رفت مادرم سمت خنده با

 دستش هاسیفان فرمانده. بشه آزاد که بود این خواستار درونم اژدهای که بودم شده خشمگین

 تا دادم آزادی حکم اژدهام به و دادم دست رو کنترلم که کنه نوازش رو مادرم تا آورد باال رو

 هایسوزش و گرفتم ارتفاع کمکم من، بلند نعره با. بده انجام رو خواستمی دلش که هرکاری

 خود سر چی همه و نداشتم خودم روی کنترلی. کردممی حس وجودم سر تا سر تو رو بدی

 هایدندون بین در هاخیلی کهاین جز نفهمیدم چیزی شدم، تبدیل وقتی دیگه که میشد انجام

 . دادنمی جون تیزم،

 

*** 
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 بهبود کامل دیگه حاال. شد بهتر حالش جادویی، معجون چندین و استراحت کمی با اهریمن

 خوشحال و سرزنده االن مثل وقتهیچ. بود شده بیشتر تاریکی بر تسلطش و بود کرده پیدا

. فرستاد آدرین سراغ به رو بود ارتباط در باهاشون دور بسیار گذشته در که رو هاسیفان نبود؛

 مهم براش هیچی. برسونن قتل به رو خدا یه بتونن موجودات اون که نداشت اعتقادی گرچه

 نقشه درحال سال هزاران که بود آرزویی مهم سپرد،می فراموشی به رو کشته که هر نبود،

 ارتش تونهمی و برگشته تاریکی کامل االن هرحال به. برسونتش سرانجام به تا بود کشیدنش

 . فهمنمی رو اهریمن بازگشت خبر جهان که کشهنمی طول خیلی کنه، آزاد رو پنهانش

 .اومد در خیال و فکر از اتاقش، در شدن کوبیده با

 . تو بیا -

 اهریمن. کرد تعظیم و وارد اورک سرشون پشت و شدن اتاق وارد زمان هم نارنیا و هادس

 . بزنه رو حرفش باید سریع هرچه شد متوجه اورک که بود اورک به خیره

 . کردن آمادگی اعالم شنیدن، رو شما بازگشت خبر اورک وقتی اربـاب -

 : داد ادامه اورک که گفت لب زیر ایخوبه

 . کشتیم رو همه که شدن منصرف هم کمی تعداد -

 نکنه،پیروی دستور از و کنه ـیانـت خــ که کسی داد،نمی اهمیت موضوع این به اهریمن

 . هست مرگ حکمش

 . میشه شروع داره جنگ بیارید، اینجا به رو همشون -

 رو اهریمن بودن، صحبت این نظارگر که نارنیا و هادس. شد خارج اتاق از و کرد تعظیم اورک

 : گفت بهشون

 .کنم آزاد رو پنهانم ارتش که هست این نوبت حاال برگشته، کامل تاریکیم قدرت که دونیدمی -

 شدتبه خبر این شنیدن از هااون. گرفت شکل هادس و نارنیا هایلب بین ایخبیثانه لبخند

 . بود وقوع حال در بزرگشون رویای. شدن خوشحال

 . داریم رو هااورک اما نیست ایدیگه ارتش به نیازی که زیاده و قدرتمند قدری به من ارتش -

 . شد قفل هادس رو هاشچشم
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 . کنی آماده ارتشی که خواممی تو از و -

 : گفت و برداشت قدمی داشت، رو اهریمن از حرفی همچین انتظار که هادس

 خالقش که نمیشه این متوجه کسهیچ کردم، خلقشون خودم. کردم آماده رو ارتش قبل از -

 . باشم من

 به رو جهانیان اربـاب لقب زودی به که اهریمن مخصوصا داشتن، هیجان شدت به نفر سه هر

 . میده اختصاص خودش

 . کنم آزاد رو ارتشم تا بریم پس -

 هم باید بود، خالقشون چون البته دونست،می رو ارتش اصلی مکان که بود اهریمن تنها

 دو هر که نکشید طولی. بشن غیب هم با تا آورد جلو رو اشاستخوانی هایدست. دونستمی

 . شدن ناپدید هاشون،چشم بستن با و گذاشتن اهریمن دردستدست

 هیچ. داشت قرار بزرگی کوه یه انتها در که بودن خالی خشک جزیره یه وسط نفر سه هر

 که باهوشه قدری به اهریمن البته. باشه اینجا اهریمن پنهان ارتش که نبود این از نشونی

 . هستن کجا و هستن نژادی چه که ذارهنمی این از سرنخی

  اینجاست؟ که مطمئنی. هستیم بزرگی اقیانوس وسط االن -

 : داد ادامه رو هادس حرف نارنیا

 . باشه شده پنهان اینجا بزرگی اون به ارتش که نمیاد در جور اصال -

 . میشه جادو با اما -

 روشروبه کوه به اهریمن. زد زل رفتنمی کنار هاشلب رو نیشخند که اهریمن به نارنیا

 اشاستخونی هایدست که برد باال رو هاشدست. شد خیره بهش عمیق و شد ترنزدیک

 باید که میشه هم نفرینی دچار خواد،می رو تاریکی عظیم قدرت که کسی حال هر به. شد معلوم

 وجودبه دایره شکل به تاریکی اهریمن، هایدست بین در که نکشید طول ایثانیه. کنه قبولش

 : زد داد و چرخوند رو سرش اهریمن. میشد بیشتر حجمش هرلحظه و اومد

 . بگیرین فاصله ببینید، آسیبی که خوادنمی دلتون اگه -
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 به هادس و نارنیا که وقتی. باشن شده دور کافی اندازه به بشه مطمئن تا موند خیره بهشون

 حاال و بود شده بزرگ کافی یاندازه به تاریکی. شد ترنزدیک کوه به رفتن، عقب کافی اندازه

 برخوردش، با که کرد پرتاب کوه سمت به رو تاریکی دایره بلند، اینعره با. بود استفاده آماده

 . شدن پرتاب اطراف به و شدن جدا کوه از هاسنگ و گرفت شکل انفجاری

 و گرد دودقیقه از بعد. شد هااون نفر سه هر انداختن سرفه به باعث شد، پخش که غبار و گرد

 . ببینن رو چیز همه تونستن هاشون،چشم مالیدن با نارنیا و هادس و خوابید هاغبار

 . کوه وردی هم این -

 هر. بود بسته رو غار بود، ساخته اهریمن که سنگی دروازه با که بود اومده وجود به غار کوه زیر

 که داشت وجود جمجمه حکاکی یه دروازه، پایین در. کردن حرکت غار سمت به نفر سه

 اهریمن رفت، داخل که جمجمه. داد فشار داخل به و داد قرار اون روی رو دستش اهریمن

 مثل و شد خارج هاشدست از تاریکی و گذاشت دروازه از دیگه جای یه رو اشدیگه دست

 رو شدن باز مراحل دروازه تا رفت عقب اهریمن. پوشوند رو دروازه سر تا سر سیاهی، هایرگه

 انگار شد، کشیده کوه داخل به و شد تقسیم وسط از دروازه که نکشید، طول ایثانیه که کنه طی

 . نداشت وجود اینجا ایدروازه که

 . میاد خوشم کارهات از بیشتر داره نفوذ، قابل غیر دروازه یه -

 سرش پشت هم هادس و نارنیا که کرد حرکت بزرگ غار داخل به و نداد رو نارنیا جواب اهریمن

 .افتادن راه به

 دیگه، هم به اهریمن هایدست شدن کوبیده با. بودن خالء در انگار که بود تاریک قدری به غار

 جسم با جیغی بود، خالی و انتهابی که غار دیدن با نارنیا. شدن روشن غار سقف رو هایمشعل

 . کشید دایانا

  خالیه؟ که اینجا -

  بـرده؟ بین از رو ارتش این قبل از زئوس نکنه -
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 آخر این و رفته بین از سالشون هزار نقش که کردنمی فکر. بودن آورده جوش شدت به دو هر

 نداد، اهمیتی. داد تکون هااون برای تاسف از سری سردی، خون چهره با اهریمن اما بود؛ ماجرا

 . نداشت وجود مشکلی اصال یا نداشت قضیه این با مشکلی که انگار

 . بشین ساکت -

 زمین روی زانو با و رفت جلو قدم چند اهریمن. خوابید نارنیا و هادس بحث صدای باره یک

 . اومد در سجده حالت به و گذاشت زمین روی هم رو هاشدست. نشست

  کنی؟می چیکار داری ویلی -

  اهریمن؟ شدی دیوونه -

 با و کرد نفوذ خاک داخل به و شد خارج هاشدست از تاریکی عمیق، نفس کشیدن با اهرین

 : زد داد بلندی صدای

 به موظف شمام، خالق من. کنید خدمت اربابتون به و بشید بیدار فرزندانم، بشید بیدار -

 . بزخیزید بجنگید، کنارم در و برخیزید. هستید گذاریخدمت

 بودن دیوونه به که انگار. زد پوزخند آورشون تعجب چهره به و شد بلند جاش از اهریمن

 که اهریمن. نبود طوراین اما نداره وجود ارتشی که بود شده باورشون بودن، بـرده پی اهریمن

 به شروع زمین که گذشتمی هادس و نارنیا برای سال صدها مثل دقایقا، این و نمیزد حرف

. کردمی پرت وراون و وراین به رو هااون نفر سه هر که بود قوی قدری به زلزله. کرد لرزیدن

 : زد داد بود، گرفته استرس که نارنیا

 . بشیم خارج نشدیم، له کوه این زیر تا بهتره -

 : گفت و آورد باال رو دستش کنه، حفظ رو تعادلش داشت سعی که اهریمن

 . نباشید نگران نیست، زلزله این -

 : گفت تعجب با هادس

  چیه؟ برای لرزش این پس -

 : گفت هادس به خطاب بود، خیره غار داخل به که اهریمن

 . شده آزاد ناپذیرم فنا ارتش -
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 نفر دو هر. رسید گوششون به بلندی هاینعره و رفتن کنار پاهاشون، زیر زمین بالفاصله

 اهریمن قدرتمند ارتش شاهد دیگه، ثانیه چند تا بود، شده گشاد زیادی حد به چشماشون

 زانو حالت با اومدن، باال اهریمن ارتش که وقتی. بودن اومده وجود به تاریکی با که شدنمی

 : گفتن صدا یک و زده

 . هستیم گذاریخدمت آماده ما جهانیان، اربـاب بر درود -

 از نشون که بود ورشعله سیاه دود هاشونچشم از. بودن آماده حاال هااسکلت از عظیمی ارتش

 و ایستادن هااسکلت اهریمن، اشاره با. داره جریان هااون در تاریک قدرت که بود این

 . شد ظاهر هاشون دست در شمشیری

 که خوابی بینن،می خواب دارن کردنمی حس که بودن زدهشگفت قدری به نارنیا و هادس

 اما نبود هااون جلو کسی دیگه حساب این با بود، واقعی اگه. داشت واقعیت با زیادی شباهت

  درسته؟ داره، ضعفی نقطه هرچیزی

 . بگیرم چنگم به رو تراگوس زودی به تونممی ارتشم این با حاال -

 قدرت باید که هست تاریکی این حاال. کردن وحشتناکی هایقهقه به شروع پلید، موجود سه هر

 .بگیره دست به رو

 

*** 

 

 《آدرین》

 

 . بیدارشی که وقتشه سپید، اژدهای شو بیدار -

 به. دادمی نوازش رو امبینی رز، گل بوی. کردم باز رو هام چشم یکی، نواز گوش هایزمزمه با

 رو من که گشتم کسی دنبال دقت با. دیدم بزرگ دشت یه وسط رو خودم و شدم بلند آرومی

 . میزد صدا

 .آدرین هستم اینجا من -
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 به خود به خود فکرم. رسیدمی نظر به آشنا شدت به بود داده خطاب رو من که کسی صدای

 . شد کشیده هاپیش وقت خیلی

 . پیرمرد -

 و بود داده قرار پشت رو هاشدست. شدم روروبه پیرمرد عمیق لبخند با و برگشتم عقب به

 و کشید عقب کنم، بغلش خواستم تا و دوییدم سمتش به. خوردمی تکون سفیدش بلند موهای

 : گفت اخم با

 . بچه نمیاد خوشم کارها این از من -

 ایدیگه حرف و کشیدم عمیقی نفس بار دو. داد نشون من به دوباره رو اشگذشته گند اخالق

 . کشیدم پیش رو

  هستی؟ مردگان دنیای توی هادس، کلکسیون تو االن که کردممی فکر -

 و نوشید ازش. کرد ظاهر داغ قهوه از پر فنجونی بشکن، با و آورد بیرون پشتش از رو دستش

 : گفت

 . برگردم نتونم که شد باعث مشکالت -

 . فرستادم باال رو ابروم تای یه

 . نیوفتاده من برای خوبی اتفاقای برگشتم، زمین به که وقتی از -

 . داد تکون تایید از سری

 . فهمیدم رو چی همه بازت ذهن از -

 : گفتم سریع و شد ایدیگه چیز درگیر ذهنم اما. شدم خیره بهش بار تاسف

  خواد؟می جونم از چی هست؟ کی جهانیان اربـاب این بگو پیرمرد -

 افتاده، یا بیوفته قراره بدی اتفاق دونستممی. شد کشیده هم تو بیشتر پیرمرد هایاخم باره یک

 . بود چی دونستمنمی اما

 . پیرمرد بگو -

  کرده؟ فراره خدایان جهنمی چال سیاه از اهریمن گفتم یادته -

 . کردم پایین باال رو سرم
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 یاد اون از جهانیان اربـاب و کردمی خطاب جانشین تورو و میومد هاتخواب به که کسی -

 . هست تاریک اهریمن کنن،می

 . شد گرد هامچشم و رفتم عقب قدم یه

 . قدرتمنده خیلی اون. داده اختیار در رو تاریک قدرت و تاریک اژدهای -

 . کنه فتح رو تراگوس قراره پنهانش ارتش با آره، متاسفانه -

 : داد ادامه که کشیدم ایکالفه پوف

 اما هست کشتن قابل غیر اون. نکشیده نابودی به رو همه تا بگردی ترسریع هرچه باید -

 . برگردونیمش خدایان چال سیاه به رو اون دادنش، شکست با تونیمی

 اما ایستم؟ به مقابلش که کرانیبی قدرت نه دارم ارتشی نه که وقتی جنگیدممی باهاش چطور

 . کردمی غلبه من به ترس نباید دارم، انجماد قدرت من

 بزرگ مرلین از برگردی، تراگوس به خواستی اگه. ندارم کافی زمان دیگه من آدرین -

 . بکن رو دروازه شدن باز درخواست

 . رفتمی سیاهی به رو و میشد خارج طبیعتش شمایل شکل از ورم دور فضای

 . نترس وقتهیچ ازش. آدرین دارن نیاز بهت جهان مردم -

 خمیازه و شدم بلند جام از. کرد اذیت رو هامچشم خورشید، نور و شدن باز هام چشم آرومی به

 از بودم، شده تبدیل اژدها به من. شد دیشب درگیر فکرم خاروندم، که رو سرم. کشیدم بلندی

 نیوفتاده براش اتفاقی کجاست؟. اومد خاطرم تو مادرم ناگهان. نمیاد یادم رو بعدش به اونجا

  باشه؟

  کجایی؟ مامان -

 . گشتم رو کلبه جایهمه و اومدم بیرون اتاقم از

  رفتی؟ کجا مامان -

  باشن؟ آورده سرش بالیی هاسیفان نکنه. انداخت ریشه دلم به ترس کمکم

 آسودگی سر از هم رو هامچشم. شنیدم کلبه پشت رو مادرم صدای که اومدم بیرون کلبه از

 . رسید گوش به مادرم خشن صدای ناگهان. کشیدم عمیقی نفس و افتادن
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  لعنتی؟ بود کاری چه اون -

 کی با بزرگی این به جنگل تو روز، از وقت این. کردم حرکت کلبه پشت به یواشکی و تعجب با

  کرد؟می صحبت

 شدت به بود، خیره گوی به عصابنیت از و داشت دست به سیاهی گوی که دیدم رو مادرم وقتی

 . کردم تعجب

 . عزیز نیکای بود کوچولو هشدار یه فقط -

 چیکار داشت مادرم. رسید گوش به سیاه گوی از آشنایی البته و ابهت پر و خشن صدی

 کرد؟می

 داریممی نگه دور تراگوس از نشد، اگه و شد ملحق ما به کرد قبول آدرین اگه گفتم بهت من -

 . بیارید چنگ به رو تراگوس شماها تا

 . بشه ملحق ما به یا بمونه زنده نباید خطرناکه، ما برای شدت به اون -

 .اهریمن نکن کاری هم تو. کنم راضی رو آدرین که میدم قول بهت -

 باور چطور. کنم قبولش راحتی به که نبود چیزی. شد خراب سرم رو دنیا شنیدم، که چیزهایی با

  کنه؟می جاسوسی اون برای و کرده یکی به دست اهریمن با مادرم که کنم

 و دیدی که هرچیزی که گفتمی عقلم اما؛ کنهنمی کاری همچینین مادرته اون که گفتمی قلبم

 قلبم یکی که انگار میشد، فشرده داشت قلبم. کرده ـیانـت خــ تو به مادرت حقیقته، شنیدی

 :گفتم لرزون صدایی با و اشکی قطره چکیدن با. دادمی فشارش محکم و بود گرفته رو

 .مامان -

 . شد خیره من به ناباورانه و آورد باال رو سرش سریع مادرم

 .نکرده تاریک هم رو تو اهریمن که بگو دروغه، که بگو -

 .بدم توضیح بهت بده اجازه -

 :کشیدم داد که برداشت قدم سمتم به

 .نشو نزدیک من به -

 .نبود مهم دیگه من برای چی؟ که. میشد اشکی آروم آروم هاش چشم. ایستاد سرجاش
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 .نیست قبلی اهریمن اون دیگه اهریمن بوده، خودمون خاطربه همش -

 :غریدم و بستم رو چشمام

 .نگو هیچی -

 برای من. شده ناپذیرآزاد فنا ارت. دارن وجود خودش مثل تاریکی نیروهای. نیست تنها اون -

 .کردم کاری همچین باشیم داشته راحتی زندگی که این

 پشت بهش و زدم پوزخندی. کردم پاک رو هاماشک دستم پشت با و کردم باز رو چشمام

 .کردم

 .دشمن یه دشمنی، یه من برای تو بعد به این از -

 :نالید

 .مادرتم من پسرم، نه -

 :گفتم و زدم نیشخندی دوباره

 و جک کاش. کردیمی رو اینجاها فکر اول همون از باید -

 .بودن واقعیم مادر و پدر جولیا

 بغضم تا کشیدم عمیقی نفس. شدم ظاهر غار رویروبه و شدم ناپدید و نشدم جوابش منتظر

 .باشه کرده رو کاری چنین مادرم که نمیشد باورم هنوزم. نشکنه دوباره

 .شدم بیهوش که شد چم دونمنمی دیشب. آدرین سالمی که نمیشه باورم وای -

 روی محوی لبخند تنها. بود سالم نظری هر از که دیدم کنان پرواز رو ایگل و برگشتم عقب به

 .گرفت شکل صورتم

 میای؟ همرام گردم،برمی خودم دنیای به دارم -

 :داد جواب سریع

 .نداشتم روز و شب لحظه این برای. میام که معلومه -

 بر تراگوس به زودتر باید. نشستم زانو با بودم، ایستاده که جایی همون و نزدم حرفی

 زمزمه لب زیر و بستم رو چشمام. کنم دور سرزمینم از رو همراهانش و اهریمن باید گشتم،می

 :کردم
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 سرزمین تراگوس، دنیای یدروازه شدن باز خواستار سپید، اژدهای من بزرگ، مرلین ای -

 .دارم را پدریم

 به رو درخواست این که دونستمنمی. شدم بلند جام از بعد ایثانیه کردم، باز که رو چشمام

 و گرفت شکل رومروبه سیاهی توده که شدممی ناامید داشتم کم کم. نه یا دادم انجام درستی

 خودم دنیای به که باشم خوشحال دونستمنمی نداشتم؛ حسی هیچ. میشد تر بزرگ لحظه هر

 تنهاش و کرده ـیانـت خــ من به مادرم کهاین از ناراحت یا ببینم قراره رو دایانا و گردمبرمی

 .ذارممی

 دنیات که نیست دلم تو دل. زیباست خیلی وای هستش؟ تراگوس دنیای یدروازه همون این -

 .ببینم رو

 :گفتم که نشست هامشونه روی

 .شیممی دروازه وارد دیگه دقیقه چند تا باش، آماده -

 تراگوس یدروازه. گرفت شکل کامل سیاه یدروازه طوالنی، دقایقی از بعد که گفت ایباشه

 :گفتم ایگل به خطاب و کشیدم عمیقی نفس. برگردونه دنیام به رو من که بود این آماده حاال

 ایگل؟ ایآماده -

 .نبودم آماده االن مثل وقت هیچ -

 به شدم، مطمئن که وقتی. باشه ندیده چیزی صحنه این از کسی تا کردم نگاه رو ورم دور

 .شدم کشیده دروازه داخل به ناگهانی، حرکت یه در که برداشتم قدم دروازه سمت

 

*** 

 .است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این
www.negahdl.com 

 که شدم داغ یرودخونه وارد آرومی به. آوردم در رو بودن شده کثیف که رو هاملباس تمامی

 هدیه من به رو آرامش و کرد نفوذ بدنم هایسلول تمامی به ـذت*لـ. نداشت چندانی ارتفاع

. خورد همبه آرامشم بودم، افتاده داخلش که باتالقی سمت شد کشیده ذهنم وقتی اما. کرد

 باشم؟ این از تر بدشانس میتونستم چقدر یعنی
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 به رو اون دروازه که داشتم امید. کردمی نگران رو من این و بود شده ناپدید ایگل طرف یه از

 .هستن ما تصورات از تر رحمبی دنیا، این موجودات ولی باشه بـرده ایدیگه مکان

 هایلباس به بیچارگی با و شدم خارج رودخونه از نیستم، کثیف شدم مطمئن که دقایقی از بعد

 هم خیس لباس. بشه خشک تا بردمی زمان هم باز شستمشون،می هم اگه. شدم خیره کثیفم

 دریایی پری ملکه یاد که بودم ایچاره دنبال. میشد سرماخوردگی باعث و پوشید نمیشد که

 کردن فکر با تونستممی که زیبایی و اینقره پولکدار لباس. داد من به ناب ایهدیه که افتادم

. زدم رضایت از لبخندی زکاوتم و هوش این از. باشمش نداشته یا باشم داشته تنم تو بهش،

 تنم روی ثانیه چند عرض در قرمزم شنل و پولدار لباس هست، تنم تو لباس کردم فکر وقتی

 .بود

 .نمیشه این از بهتر -

 هستم ایناشناخته و افتاده دور جنگل یه داخل هنوز که آوردم یادبه و کشیدم ایآسوده نفس

 انجام رو کارام و رفتممی رو خودم راه تنهایی باید. کنم شروع کجا از باید دونستمنمی که

 و دیدم ازش که خوابی با کردیم؛می حل هم رو مشکل این و بود کنارم هم دایانا کاش .دادممی

 که کردممی تقلین خودم به البته. داشتنمی بر سرم از دست نگرانی شنیدم، ازش که حرفی

 .بود کابوس یه فقط

 از اهریمن بشم؛ تبدیل اژدها به که تونستمنمی. گرفتم پیش در رو جنگل مستقیم راه آرومی به

 به دست که بودم امیدوار. دادنمی خبر بهش کارم ـیانـت خــ مادر اگه میشد، باخبر من اومدن

 دادم،می انجام رو کارام پنهانی باید. باشه نکشیده خون به رو هاسرزمین و باشه نشده کار

 .نداشتم اینقشه هیچ اگرچه

 مغزم. شد اکو جنگل داخل دادی، و جیغ صدای که رفتممی راه جنگل داخل ساعتی دو حدود

 بخشیدم سرعت پاهام به حساب این با. باشه بوده اهریمن ارتش حمله احتمال که داد هشدار

 دیگری از پس یکی رو هادرخت و آوردم در غالف از رو شمشیرم. دوییدممی سرعتم تمام با و

 ببینم؛ رو اونور که شدنمی این از مانع و بودن کرده رشد زیادی درخت رومروبه. کردممی رد

 تونستمنمی. بود خبرایی پشت اون که بودم مطمئن شنیدم،می که هایی داد و جیغ این از ولی
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 بودن، گرفته قرار چوبی دیوار یک مثل هم کنار که رسیدم هادرخت به وقتی پس بزنم، دور که

 با اما بکشم باال رو خودم که بود سخت. رفتم باال درخت از و گذاشتم غالف داخل رو شمشیر

 یدهکده یه. کردم نگاه رو رومروبه و نشستم هاشاخه روی بالخره کردم، که زیادی تالش

 اِلف بیست مسلح، اورک ده. نداشت امینت واقعا اینجا کنه؟می چیکار جنگل یه وسط کوچیک

 .بکشن زنجیر به هم رو بقیه که داشتن سعی و بودن کشیده زنجیر و بند رو روستایی

 که نمیاد خوشش اربـاب. کنین قطع رو سرش رحمی هیچ بدون کرد، اشتباهی کار کی هر -

 .بیاد وجود به دردسر

 چوب تا هشت به چشمم بکشمشون، و برم پایین خواستم تا و ساییدم هم روی رو هامدندون

 با و کردم اجرا رو زد رو ذهنم به که فکری. بودن افتاده کلبه از ایگوشه که افتاد تیز و بلند

 بدن به سرعت با هاچوب ثانیه، چند عرض در و آوردم در حرکت به رو هاچوب چشمم، قدرت

 آتیش و افتادن زمین روی هااورک از هشتا. رفت فرو بودم، گرفته هدف چشمم با که اورکی هر

 :کرد باز لب یکیشون و کشیدن اینعره بودن، وقایع این شاهد که زنده اورک دو. گرفتن

 کرد؟ رو کاراین کی افتاد؟ اتفاق چطوری بود؟ کی کار -

 فرود پاهام با دردی هیچ بدون و کردم پرت پایین به درخت روی از رو خودم و زدم نیشخندی

 . اومدم

 .انگیزرقت اورک بود من کار -

 از یکی. زدن زل من به تعجب با هم دهکده مردم. برگشتن من سمت عصبی اورک دو

 که وقتی و بودم ایستاده جام سر. برداشت خیز من سمت بود، کور چپش چشم که هاییاورک

. کوبیدم صورتش به مشت با و دادم جاخالی اما گرفت؛ من سمت رو شمشیرش رسید، من به

 آرومیبه. شد زمین پخش و کرد ای ناله افتاد؛ دستش از شمشیر. زدم ضربه پاش به لگد با

 وسط رو شمشیر معطلی، هیچ بدون و برداشتم زمین روی از رو شمشیرش و کردم حرکت

 تنها سمت رو سرم. گرفت آتیش بالفاصله و شد جاری سفیدش خون. کردم فرو پیشونیش

 زمین شمشیرش و بود باز ترس از دهنش. بود ایستاده من دوقدمی در که چرخوندم زنده اورک
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 هایلب و خیس چشمای با. انداختم گذرایی نگاه دهکده مردم به و چرخوندم چشم. بود افتاده

 . کردنمی تحسین رو من خندون

 :گفتم و شدم خیره اورک به دوباره

 .نبودن پایبند عهدنامه به هااورک که بینممی -

 :کرد زمزمه داشت، که لکنتی با

 همونی؟ تو، -

 .سپید اژدهای خودمم، آره -

 .گذاشتم امشونه روی و برداشتم رو بود افتاده زمین روی که شمشیری

 برگشتم؟ دونهمی اربابت -

 من از باید خوبه،. بود گرفته دربر رو وجودش کل بدی ترس و بود افتاده لرزه به بدنش

 . ترسیدمی

 :دادم ادامه که داد تکون طرفین به رو سرش

 .بشه باخبر نباید پس -

 قلبش داخل به صاف ؛کردم پرت سمتش به رو بودم گذاشته مشونه روی که شمشیری

 و افتاد زمین روی چندثانیه عرض در و شد خارج گلوش از خسیخس. شد رد ازش و فرورفت

 خیره من به خوشحالی با که کردم نگاه دهکده مردم به و زدم نیشخندی دوباره. گرفت آتیش

 :گفتن بلند صدایک و کردن تعظیم من به هااِلف تمامی که زدم لبخندی هم من. بودن

 .سپید اژدهای بر درود -

 :گفتم و رفتم سمتشونبه سریع

 .لطفاً باشید راحت -

. کردم باز رو نوجوانی اِلف زنجیر هایقفل بود، افتاده زمین روی که کلیدی با. دراومدن تعظیم از

 :گفتم و کردم بهش رو

 .کن باز هم رو بقیه مال لطفاً -

 .سرورم چشم -
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 با لب زیر و کردن می نگاهم هم ایعده و بود پایین سرشون ایعده که گرفتم فاصله بقیه از

 رو خونش داشت سعی که افتاد زنی یشدهخونی دست به ناگهان چشمم. کردنمی پچپچ هم

. کرد تعظیم و کرد نگاه من به. گذاشتم اششونه روی رو دستم و رفتم سمتشبه. بیاره بند

 .داشت نشینیدل و الغر صورت اما بود؛ تپل کمی و سالمیان

 !سرورم -

 .بردار رو دستت -

 ازش آروم خون و نبود عمیق چندان زخمش. برداشت زخمش روی از حرفی هیچ بی رو دستش

 گذاشتم، که زخمش روی رو دستم. کردمی عفونت اومد،نمی بند زخمش اگه. شدمی جاری

 رو دستم دقیقه یک از بعد. فرستادم انرژی دستش به و بستم رو هامچشم. گفت آرومی «آخ»

 زدهشگفت بود، سالم که دستش دیدن با زن. بود شده رفع دستش تو زخم جای که برداشتم

 دهکده جوون دختران از نفرچندین سمتبه و گرفت فاصله من از تشکرکردن، و تعظیم با و شد

 داشت تیزی سیاه هایچشم و استوار قامت و قد. اومد سمتم اِلفی که گرفتم چشم ازش. رفت

 که طوراین. کرد تعظیمی رسید، من به وقتی. دادمی زیادش سن از نشون سفیدش، موهای و

 .بود خودش دهکده این سفیدریش رسید،می نظربه

 .شدیممی گرفته بردگی به ما نبودین اگه سرورم؛ کنممی تشکر ازتون مردم یهمه طرف از -

 :گفتم و دادم تکون سری

 .افتاده اتفاقی چه بگید لطفاً. بود موظیفه -

 .کرد نگاه مردم به و کشید سوزناکی آه

 .گردهبرمی سیاهش و تاریک دوران به دوباره تراگوس. بود درست پیشگویی -

 .شدن مشت آرومآروم هامدست

 شده؟ کاربهدست اهریمن چندوقته -

 .شد خیره من به و کرد نوازش رو سفیدش ریش

 هم طالیی هایسرباز. کرده ساتین سرزمین هایدهکده تصرف به شروع هفته یک -

 .دربیان اهریمن عجیب ارتش مقابل تونستننمی
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 .شد کشیده هم تو ابروهام

 شده؟ آزاد اهریمن پنهان ارتش -

 .کرد پایین باال تأیید نشونه به رو سرش

 که میگن ولی نداره؛ خبر هااون نژاد از کسهیچ شده، کشته دیده رو اهریمن ارتش که هرکی -

 .نمیشن کشته اسلحه با

 اگه کنم؟ ایستادگی مقابلشون چطوری هستن، موجوداتی چه که نفهمم اگه. شد ترسخت کارم

 رسیدن،می نظربه ناامید مردم افته؟می مردم برای اتفاقی چه نشن، کشته من انجماد قدرت با

 . برگشته تراگوس سیاه و تاریک دوران که داشتن اعتقاد

 هایحمله مقابل تا بشم آماده و برم طالیی قصر به باید. کنم شروع باید کجا از که دونستمنمی

 .شدم سردرگم واقعاً بدم؟ انجام رو کار این خودم هویتم، کردنپنهان با یا بگیرم رو اهریمن

 :گفتم دهکده مردم تمامی به رو بلندی صدای با

 .بشه باخبر کسی خوامنمی. نشه پخش جایی و بمونه جاهمین قضیه این که خواممی -

 مردم این از خیالم. کردن اطاعت حرفم از و کردن تعظیم زمانهم بودن، شده ساکت که همگی

 .کنم فکر چیهمه درباره بیشتر باید بود، راحت

*** 

 خوشی حال زئوس. شد اتاق وارد محکم هایقدم با بزرگ چیتای زئوس، اتاق شدنکوبیده با

 .کرد کوچیکی تعظیم و انداخت باال ابرویی چیتا. بود بهبود حال در کمکم زخمش و نداشت

 .گردهبرمی تراگوس به حتماً. کردم صحبت آدرین با -

 لبخندی و کشید پایین کمی رو پتو. گرفت چیتا سمت رو سرش و کرد باز رو هاشچشم زئوس

 :داد ادامه چیتا. زد

 .دارم بدی خبر اما -

 .شد محو لبخندش و داد قورت رو دهنش آب زئوس

 رفته؟ پیش حد چه تا اهریمن -

 .گرفته اسارت به رو هااِلف و کرده تصرف رو هادهکده از خیلی -
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 فکر خودش با. داد تکون تأسف از سری چیتا. داد همراهانش و اهریمن به ناسزایی لب زیر

 که فشارهایی اما کرد؛می رفتار طوریاین نباید هست، خدایان پادشاه که اسطوره یه کردمی

 .نبود مقایسه قابل کرد،می تحمل زئوس

 تراگوس مردمان به کمک برای ارتشی که ذارهنمی داره، وجود خدایان بین که قوانینی -

 و بشه موفق بتونه سپید اژدهای کاش. ندارم مساعدی حال و شدم زخمی هم من. بفرستیم

 .بده شکست رو اهریمن

 :گفت زئوس جواب در لبخند با چیتا

 .کنهمی زدهشگفت رو ما دیگه یهردفعه مثل. قدرتمنده بسیار اون -

 .داد قورت رو دهنش آب و بست رو هاشچشم زئوس

 هااون ناجی. کنننمی ستایش رو ما کنن،نمی کمک طلب خدایان از مردم دیگه روزها این -

 .پرستنمی رو اون و شده سپید اژدهای فقط

 .چرخوند حدقه تو رو هاشچشم چیتا

 جایگاهی باید حقیقت در. بگیره قرار ستایش مورد که طبیعیه و قدرتمنده خدای یه هم اون -

 .سودآوره هم دیگه هایالهه و خدایان برای طوریاین. باشه داشته خدایان بین

 . داد تکون رو سرش زئوس

 . کنهمی کارچی سپید اژدهای که دید باید. منطقیه حرف -

 رو اون که تونستنمی. بود شنواده آخرین بود، نسلش از بازمانده تنها. بود آدرین فکر به چیتا

 . بود ممکن کار بهترین خدایان بین در زندگی. بشه سیاه زندگیش که خواستنمی. بده دست از

 یعده تا کنیم تماشا که تونیمنمی. بگیریم رو اهریمن تصرف جلوی باید بیاد، آدرین تا -

 . ببینن صدمه بیشتری

 . دراومد آخش که کشید باال رو خودش کمی زئوس

  کنیم؟ کارچی نظرتبه. برنمیاد ما دست از کاری -

 : داد ادامه زئوس که انداخت باال ایشونه چیتا
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 موفق قبل دفعات مثل که دید باید. کنه حل هم رو مشکل این تنهایی باید همیشه مثل پس -

 . نه یا میشه

 .میشه موفق حتماً دارم، ایمان بهش من -

*** 

 . نارنیا ـتی،*ـالم*س به بزن -

 نفسیک رو تراگوس ناب نوشیدنی. کوبید نارنیا لیوان به رو اشطالیی جنس از لیوان هادس

 پادشاهیش تخت روی لبخند با اهریمن. کردن خندیدن به شروع سرخوشانه، و کشیدن سر

 که نبود مهم. بود کرده جذابش اِلفیش، جسم این. بود نارنیا یخیره ـذت*لـ با و بود نشسته

 نوشیدنیش از ایجرعه هم اهریمن. ستزنده هنوز روحش و نارنیا که بود این مهم شکلیه، چه

 از فقط اما داشت؛ استخوانی بدن اینکه با. کرد حس وجودش سرتاسر رو ـذت*لـ و نوشید رو

 هیچ به نیازی گرچه. داشت رو اِلف یک بدن ساختار درون، از و بود اسکلت یک شکل به بیرون

 . بود تاریک قدرت داشتن پیامد این و نداشت نوشیدنی و خوردنی

 طالیی هایسرباز و بودن کرده تصرف رو هادهکده از خیلی. بودن خوشحال شدتبه هرسه

 پیش آرومآروم. بود کارشون بهترین نشینیعقب و بدن انجام نتونستن کاری ساتین، سرزمین

 که داشت شک اهریمن. کنن تصرف رو ساتین سرزمین پایتخت تا بود نمونده چیزی و رفتنمی

 پیدا شکلهسرو زودیبه سپید اژدهای که کردمی فکر کرد، تصرف رو پایتخت آسونیبه بشه

 به قدرتش هنوز سپید، اژدهای که گرفت درنظر رو این اما بشه؛ پیشرویش از مانع و میشه

 .بیاره درش پا از که نیست ایاندازه

  گرفتین؟ اسارت به کجا رو هازادهرعیت اون -

 : داد جواب ی*ت*س*م حالت با بود، انداخته راه هادس با بخندی بگو که نارنیا

 ...کنه درازیت*س*د بخواد عوضی هر که جایییه -

 : داد ادامه و کرد نگاه هادس به

  میشه؟ چی -

 : گفت و زد چشمکی هادس
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 !میشه واصل درک به -

 : گفت طوالنی مکث یک از بعد و داد تکون تأیید روی از سری اهریمن

 یه باید کنه؛ کاری نتونست که هم مادرش. میشه ما پاپیچ باالخره که کوچولو اژدها اون -

 . بکنیم فکری

 . شد خیره اهریمن به و گرفت چشم نارنیا از بود، اهمیتبی براش موضوع این که هادس

 تاسه ما. بربیاد تونهنمی پسش از کوچولو اژدها اون که داری ناپذیریشکست ارتش تو -

 . باشه راحت خیالت پس. تنهاست اون و قدرتمندیم

 : کرد زمزمه لب زیر اهریمن

 .امیدوارم باشه، طورهمین امیدوارم -

*** 

  گرفتن؟ اسارت به رو هاخیلی پس -

 داشت، که شناسیخوش از و کردمی زندگی ایدیگه یدهکده در که بود افرادی از یکی کوین

 . بده مردم این به هشداری تا رسوند دهکده این به رو خودش و کرد فرار هااورک دست از

 : گفت و کرد خم رو سرش

 یا دو تونستن فقط طالیی هایسرباز. کردم تعقیبشون تونستم که جایی تا. سرورم درسته -

 شک کنن، ریسک تونستننمی ولی شد؛می بهتر بودن هاساحره اگه. بدن نجات رو دهکده سه

 . کردمی حمله طالیی قصر به اهریمن که داشتن

 این ساکن که روزی چند. بود دور داشتم، که تفکراتی از و بود شده پیچیده شدتبه اوضاع

 . کشیدن آتیش به و کردن تصرف رو هادهکده از زیادی تعداد اهریمن ارتش شدم، دهکده

  کردن؟می حمله هم ایدیگه موجودات ها،اورک جز -

 : گفت و فرستاد عقب رو ایشقهوه کوتاه و کم موهای

 به رو مردم که مکانی اون در نظرمبه. کردنمی حمله که بودن هااورک تنها سرورم، خیر -

 . باشن داشته وجود اهریمن ارتش از نگهبانانی گرفتن، اسارت
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 کسب اطالعاتی اهریمن تاریک قدرت از شدهساخته موجودات اون نژاد از نتونستم هم هنوز

 و شدممی کاربهدست خودم باید. شده کشته صددرصد باشه، دیده رو هااون کسی هم اگه. کنم

 تونستمنمی. کنهنمی من به کمکی بقیه، از خبرگرفتن و نشستن. آوردممیدر کارهاشون از سر

 آفتاب ولی مونم؛می پنهان بتونم که جایی تا. بشن باخبر من وجود از که بکنم رو ریسک این

 اینجا که چندروزی این. فهمیدنمی رو من بازگشت باالخره و مونهنمی ابر پشت وقتهیچ

 ماجرا این وارد رو دایانا که تونستمنمی. داشتم دایانا دیدن به نسبت عجیبی وشوقشور بودم،

 یفاصله که داره امکان چطور. نداشت رو ـعشوقش*مـ از دوری طاقت من قلب اما بکنم؛

  ببینمش؟ نتونم ولی باشم؛ نداشته دایانا با زیادی چندان

 با باید ولی داد؛می هشدار من به و بود شده کشته که دیدممی رو دایانا خواب فقط روز چند این

 به تا فرستادم اینامه بهش دهکده این افراد از یکی کمک با. دیدمشمی خودم هایچشم

 . بیاد اینجا

 گرمخون مردم این. شدم خارج کنم، استراحت تا بودن گذاشته اختیارم در که ایخونه از

 خیلی که باشم متشکر ازشون باید. ذاشتننمی کم من برای هیچی و رسیدنمی من به شدتبه

 این و بودن خودشون هایکار مشغول دهکده مردم شدم، خارج که خونه از. کردن لطف من به

 که جایی تا. کنه حمله اینجا به اهریمن ارتش داره امکان هرلحظه که نداشتن رو استرس

 در هستم، اینجا اگه من که دونستنمی. نداشتن ترسی و کردن اعتماد من به مردم فهمیدم،

 کردن من به که اعتمادی و آرامش این تا بودم مسئول من. کنن زندگی توننمی کامل آرامش

 . بزنه هم به رو آرامش این که ندم اجازه کسی به هرگز و دارم نگه پایدار رو

  کنید؟ کارچی قراره سرورم -

 : گفتم بهش خطاب بندازم، نگاهی بهش اینکه بدون

 . کنم آزاد رو گرفتن اسارت به که کسایی خواممی اما شده؛ پیچیده چیهمه -

 : دادم ادامه کرد، خطور ذهنم به که فکری با که نکردم دریافت ازش جوابی

 هم نکنی قبول دشواریه، خیلی مأموریت یه البته. کوین بدی انجام کاری من برای خواممی -

 . کنممی درکت
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 : گفت و کرد تعظیم که چرخیدم سمتشبه

 . میدم انجامش درنگبی من و زندگیمه افتخار ترینبزرگ سپید، اژدهای به کردنخدمت -

 نظر از شاید. زدم بودنششجاع و وفاداری همه این به لبخندی و زدم بازوهاش به رو دستم

 . کردمینم فکر طوراین اما بشه؛ محسوب چاپلوسی هاخیلی

 بشی؟ باخبر اهریمن کارهای از تونیمی -

 خیانتکار مادرم مثل کنم؟ اعتماد بهش تونستممی. شدم خیره عمیق سیاهش هایچشم به

  بردمش؟می بین از باید چی؟ نبود اگه ولی اعتماده؛ قابل که گفتمی حسم نباشه؟

 : داد جواب بود، فکرکردن حال در بودم مطمئن که طوالنی سکوت یه از بعد

 . کنممی رو تالشم تمام اما خطرناک؛ هم سخته هم کار این که دونیدمی -

 . کشیدم عمیقی نفس آسوده خیال با

 . بشی موفق امیدوارم -

 . سرورم ممنونم -

 گوش به دهکده مردم از نفرچندین صدای بذارم، میون در باهاش رو ایدیگه مسئله خواستم تا

 با شخصی و اومدمی دهکده طرفبه سرعت با اسبی ها،درخت بین از. برگشتم عقب به. رسید

 حرکت دهکده ورودی سمتبه و درآوردم غالف از رو شمشیرم. بود اسبش سوار سفیدی شنل

 که داد تشخیص شدنمی و بود سرش رو شنلش کاله. بود شدننزدیک درحال آرومآروم. کردم

 رو شمشیرم. ایستاد حرکت از اسبش رسید، من چندقدمی در وقتی. بود چی جنسیتش

 کاله هنوزم. شد ترنزدیک قدم یه و پرید پایین اسبش از. کردم ریزی اخم و گرفتم ترمحکم

 . دختره که دادمی نشون کوتاهش قد و باریک کمر ولی بود؛ سرش رو شنلش

 . بردار رو کالهت هستی؟ کی -

 شل بودمش، گرفته سفت که شمشیرم برداشت، رو کالهش وقتی اما بود؛ زده خشک سرجاش

 تا که داشتم انتظار آدرین»: شد اکو ذهنم تو هشدار زنگ مثل االن که افتادم صدایی یاد. شد

 اعتماد کسهیچ به لطفاً. گردنبرمی دارن تاریک هاینیرو. بشه که نشد اما باشیم؛ هم کنار ابد

 «.ببینمت دوباره شاید نیست، معلوم هیچی اما نیستم؛ دیگه من! کسهیچ به نکن،
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 اون داشت دلیلی چه اما. نبود خواب و رسیدمی نظربه واقعی. بود ایستاد من رویروبه دایانا

  کردم؟می باور رو چی ببینم؟ رو بود واقعی که رو خواب

 . زد لبخندی شدیم، خیره هم به کامل اینکه از بعد. بود خیره من به حالت سردترین با دایانا

 . آدرین بود شده تنگ برات دلم -

 خودخودبه اما شدم؛ متعجب کمی. کشید ـوش*آغـ به رو من و کرد طی رو بینمون فاصله

 . شد ـلقه*حـ دورش دستم

 . دایانا بود شده تنگ برات دلم منم -

 رو دایانا همیشگی بوی اون چرا دونمنمی. بستم رو هامچشم و بردم فرو موهاش بین رو سرم

 همون بود، دایانا همون. شد خیره صورتم به و خزید بیرون ـوشم*آغـ از دقایقی از بعد. دادنمی

 تغییر اخالقش نظرمبه. اومددرنمی جور اینجا چیزی یه دونمنمی اما شمایل؛ و شکل و صورت

 و شدم خم. بود شده دلخور من از شاید. بود شده عوض من به نگاهش و بود کرده

 . زدم دایانا پیشونی رو ایـوسه*بـ

 . کردی تغییر خیلی -

 . انداخت اطراف به نگاهی و داد تکون رو سرش تنها لبخند با

 . کرده تصرف هم رو اینجا اهریمن که کردممی فکر -

 . شد کشیده هم تو هاماخم دهکده، این به هااورک حمله آوردنیادبه با

 . کشتم رو هااورک یهمه کنن، تصرف که نذاشتم -

 اطراف به و گرفت فاصله من از. گفت لب زیر ای«خوبه» و شد کشیده هم تو اخماش هم دایانا

 . کرد نگاه دوباره

  گفتم؟ چی بارآخرین یادته -

 من به خطاب اما فهمیدم؛نمی رو سردش رفتار این دلیل. شد مردم گرنظاره و نکرد نگاه من به

 : گفت

 . برگشتی هاانسان دنیای به دفعهیه مادرت با که یادمه فقط. نمیاد یادم نه -

 .شدم خیره کوین به و گرفتم رو ازش. شد گشاد ممکن حد تا هامچشم حرفش این با
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 ازشون. عزیزانم یهمه بودن؛ کنارم زندگیم افراد یهمه برگشتم، هاانسان دنیای به که زمانی

 مادرم با همراه ها،انسان دنیای یدروازه از شونهمه چشم جلوی و کردم خداحافظی تکتک

 منتظرت که گفت هم اون و گردمبرمی زودیبه که بود این دایانا به حرفم آخرین. شدم رد

 تو دایانا خواب اون دوباره. داشت فرق پیش ماه چندین دایانا با اخالق و حرف این. مونممی

 همون این شدم مطمئن دیگه. شد اکو هشداری مثل هامگوش تو صداش و گرفت شکل ذهنم

. شده کشته من دایانای و داشته واقعیت خواب اون که شدم مطمئن دیگه. نیست من دایانای

. شده فشرده داده، دست از رو معشوقش که خبر این فهمیدن از قلبم و دراومد لرزه به هاملب

 و غم این. بشکنه تا بود زدنضجه حال در شدت به باراین بغضم. بود کرده گیر گلوم تو چیزی

 آدم یه تونهنمی عادی آدم یه که بود چیزی از بدتر خیلی. بود مادرم ـیانـت خــ از بدتر اندوه

 .کنه درک رو عاشق

  کنی؟ کارچی خوایمی چیه؟ تبرنامه -

 باخبر چیزهمه از که فهمیدمی نباید. بستم رو هامچشم و کشیدم داریکش و عمیق نفس

 . بره در راحتی این به دستم از که نباید. شدم

  عزیزم؟ نمیگی چیزی چرا -

 تا گرفتم گاز رو لبم. منه به خیره مشکوکانه و ایستاده رومروبه که دیدم اومدم، خودم به وقتی

 . نزنم بودنشاحمق این به پوزخندی

 .چیه تبرنامه نگفتی عشقم -

 : گفتم و زدم ایدستپاچه لبخند

 . بمونم اینجا قراره ندارم، ایبرنامه هنوز -

 از که بلده درست ولی کرد؛می بازی نقش من برای. رفت سردی به رو اشچهره حالت دوباره

 که چیزی اما شده؛ پنهان کی چهره این پشت که زدمنمی حدس. کنه تقلید من دایانای

 انجام رو کار این اهریمن هایزیردست از یکی که بود این بودم، مطمئن ازش صددرصد

 . دادمی

 : گفت نیشخندی با
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  بکنی؟ خواینمی کاری تو کنه،می ویران رو جاهمه داره اهریمن -

 خودش با خیالی چه. بکشه حرف من از خوادمی که بود معلوم لحنش و سؤال همهاین از

  کرد؟می

 تا هستم اینجا روزی چند. بجنگم باهاش که ندارم رو این توانایی تره،قوی من از اهریمن -

 . بشه قراره چی ببینم

 : گفت مرموزی لبخند با و گرفت دستش تو رو دستم لبخند با و داد تکون سری

  نیست؟ طوراین. بدیم شکست رو اهریمن تونیممی هم کنار -

 .االن نه اما بکوبونم؛ صورتش به مشتی و بزنم پوزخند خواستمی دلم

 از که بهتره پس بده، رخ اتفاقی کدوممونهیچ برای خوامنمی. دایانا باارزشی من برای تو -

 . بمونیم دور چیهمه

 با کاری که بود کنندهخوشحال این نظر از براش بیشتر من حرف انگار گرفت؛ عمق لبخندش

 خاک از رو دشمن نفسش، آخرین تا که کردمی سعی بود، من دایانای اگه. ندارم اهریمن

 . بکنه بیرون سرزمینش

  کنن؟می کارچی خبر؟ چه بقیه از -

 : گفت حالیبی با و شد کج لبش یگوشه. کرد خارج دستم از رو دستش و شد سرد لبخندش

 . کنن تأمین رو مردم و پایتخت امنیت که کننمی سعی خوبه، حالشون همه -

 پرسه سرزمینم تو من دایانای جسم با که وقتی. نداره وجود امنیتی تو وجود با که گفتم دلم تو

 صادرکننده اهریمن، و بود کشته رو من دایانای بود، که هرکسی این. بودن خطر تو همه زد،می

 . شدنمی کشته باید رفتن،می بین از هردو باید. بود دایانا مرگ حکم

 تا گرفت شکل ذهنم تو اینقشه. رفتمی تاریکی به روشنایی از داشت آسمون آرومآروم

 . کیه کرده تسخیر رو من دایانای جسم که کسی این بفهمم

 .میشه نگرانت پدرت برگردی؛ قصر به که بهتره -

 . زد لپم روی ایـه*بوسـ و کشید پوفی

 . برگردم باید میگی، راست -
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 شیهه کمی اسبش بشینه، روش خواستمی وقتی. رفت سفیدش اسب سمتبه و کرد گردعقب

. ستدیگه یکی صاحبش که داره خبر هم اسبش دادمی نشون اتفاق این. گرفت فاصله و کشید

. شد رد کنارم از و زد چشمکی. کرد حرکت آرومیبه و شد سفید اسب سوار باالخره

 :کردم زمزمه آروم و کردم ایقروچهدندون

 !عوضی -

 رو موقعیت. کیه ـعشقوم*مـ جسم یکنندهتسخیر این بفهمم تا بود رسیده زمانش دیگه

 منتقل بهش رو قدرتم بیشترین. کردم ظاهر رو ساختم خودم که شمشیری و دونستم مناسب

 عمیقی نفس پس بود؛ زندگیش آخر هایثانیه. کردم کنترل رو شمشیر چشمم، با و کردم

 پشت از و شد جدا دستم از باورنکردی سرعت با شمشیر چشمم، و ذهن فرمان با و کشیدم

 کسی. گرفت قرار دستم روی و برگشت شمشیرم. درید هم از رو قلبش و کرد گذر دایانا جسم

 گشاد، هایچشم با و برگشت من سمت ایستاد؛ حرکت از داشت اختیار در رو دایانا جسم که

 عقب و کشیدن داد ترس از دیدن، رو صحنه این که مردم صدای. کرد فواره دهنش از خون

 . رفتن

 . کشتید رو پرنسس شما کردید؟ کارچی سرورم -

 : غریدم کوین به خطاب

 !بکش عقب -

 اما شد؛ روانه سمتم و شد خارج ازش سیاهی دود و آورد باال رو دستش که دراومدم حرکت به

 روی از و کرد بلندی یناله که بود شده کشیده هم در درد از اشچهره. دادم جاخالی سریع

. شد موفق که بشینه کرد سعی و لرزیدمی آروم بدنش. افتاد زمین روی و خورد سر اسبش

 : گفت و داد من به رو خمارش چشمای

 !اژدها... اژ شمشیر... شـ -

 لب بر هم محوی یخنده اما کرد؛می ناله. بیفته زمین روی تا دادم هلش پام با و زدم پوزخندی

 . داشت

 . فهمیدی که... فهمیمی داشت اعتقاد ـعشوقت*مـ. سپید اژدهای اومد خوشم ازت -
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 : غریدم صورتش به رو و گرفتم رو موهاش و شدم خم

  خواستی؟می چی من دایانای از هستی؟ کی تو -

 عمق بیشتر لبخندش اما کرد؛ بلندی ناله و کرد برخورد زمین به سرش که کردم رها رو موهاش

 خشمگین قدری به. گرفت شدت شناله که دادم فشار و گذاشتم شکمش روی رو پام. گرفت

 . بکشه زجر فقط خواستمی دلم که بودم

  هستی؟ کی گفتم -

 : گفت و گرفت گاز رو لبش

 من به آسیبی تونستینمی ام،دیگه جسم تو وگرنه شدم؛ پذیرآسیب خیلی جسم این با من -

 . کرد ایدیگه آدم یه رو من بود، باارزش واقعاً عشقت جسم. بزنی

 . کرد خون با همراه ایسرفه

  نیست؟ طوراین داره، خوبی مزه انتقام. بگیرم انتقام ازت تونستم -

 یالیه هامچشم تو. بشم تخلیه جورییه تا خواستمی دلم. لرزیدمی غم و خشم از بدنم تمام

 . گرفت شکل اشکی

 !شو خفه فقط، شو خفه -

 خواستمی دلم. بود خونی تمام صورتش. آورد باال خون دوباره که کرد زدنقهقهه به شروع

 شدنله امکان هرلحظه که بودم گرفته محکم قدری به رو شمشیرم. بشه ریخته خونش تمام

 . داشت

 . برهمی بین از رو تخانواده هم و تو هم شده، کشته عشقش که بفهمه اگه اهریمن -

 ـذت*لـ. دادمی جون داشت من پای زیر اهریمن عشق. گرفت آروم کمی دلم حرفش این با

 اهریمن که داشت نژادی چه موجود این. باشه طوراین اهریمن به شبیخونم اولین که داشت

  بود؟ شده عاشقش

 . زدم پوزخندی و کردم پاک رو اشکم دستم پشت با

 . داره ـذت*لـ انتقام گفتی،می درست -
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 بعد و کرد دنبال رو شمشیرم چشمش. کنم جدا بدنش از رو سرش تا آوردم باال رو شمشیرم

 . شد خیره من هایچشم به

 . رسونممی رو سالمت حتماً دیدم، مردگان دنیای تو رو عشقت اگه -

 . گیرممی اهریمن از رو تو منم گرفتی، رو عشقم -

 که سرش. کردم قطع رو سرش و آوردم پایین رو شمشیرم و کشیدم داد هاش،چشم بستن با

 : کردم زمزمه آروم. آورد خودم به رو من همه هین صدای شد، جدا گردنش از

 . بود چطور اهریمن به من یحمله اولین ببینم -

. زد بیرون ازش اسکلت و شد تبدیل خاک به کمکم جسمش بودم، بهش خیره که طورهمین

 .شد ناپدید و زد بیرون چشمش از سبزی شعله

 : گفتن آروم و کشیدن داد و جیغ مردم اتفاق، این دیدن با

 . بود اهریمن اون -

 . شد کشته سپید اژدهای توسط اهریمن -

 . بوده اهریمن اجیر دایانا پرنسس نمیشه باورم -

  داره؟ وجود هم ایدیگه اهریمن چند! خدایان وای -

 این و من به هرازگاهی و بودن گذاشته دهنشون رو دست دهکده زنان. گرفتم باال رو سرم

 مردم خوشحالی از که کردممی فکر این به درهم اخمای با. کردنمی نگاه اهریمنی جسم

 رشد وجودم تو که غمی و خشم. بگیرم ـل*بغـ غم زانوی دایانا نبود از یا و باشم خوشحال

. دادمی پس رو تقاصش باید اهریمن که هدفی. داشتمی نگه سرپا هدفم برای رو من کرد،می

 دایانا قتل و بود وبانیشباعث که مادرم ـیانـت خــ از اون. کرد بازی سرنوشتم با بد اهریمن

 پسر و ساتین سرزمین شاهزاده سپید، اژدهای من اگه. باشیم هم کنار عمر آخر تا بود قرار که

 اشچهره. بود انتقامم اولین اهریمن ـعشوقه*مـ. گیرممی ازش رو انتقامم باشم، آرتور پادشاه

 گول رو من که نتونسته و شده کشته هم اهریمنیش ـعشوقه*مـ که بفهمه وقتی میشه دیدنی

 . بزنه

 : گفتم بلندی صدای با
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 . بکنین خواستین هرکاری. بود مؤنث اهریمن که کسی. کشتم رو دایانا پرنسس قاتل من -

 العملیعکس همچین انتظار. بود طبیعی این و بودن خیره زمین روی جونبی اسکلت به نفرت با

 هرچند هم بقیه. کشتمش راحتیبه من و بود شده خودش مثل کسی عاشق اهریمن. داشتم رو

 بهش دیدمش، وقتی که گشتم کوین دنبال جمعیت بین از. شد خواهند کشته باشن، که نفر

 : گفت و کردتعظیمی رسید، من به وقتی. بیاد طرفمبه تا کردم اشاره

  سرورم؟ داشتین کاری -

 : دادم جواب سرم، دادنتکون با

 . بردم بین از رو قاتل و برگشتم من که میگی. میدی رو دایانا مرگ خبر و میری طالیی قصر به -

 . بگه خواستمی چی که دونستممی. گرفت خودش به آوریتعجب حالت اشچهره

 ...سرورم اما -

 . بده ادامه که نذاشتم و آوردم باال رو دستم

 کشتم رو مذکر اهریمن ـعشوقه*مـ کشتم، اهریمن یه من. بگی خوایمی چی کوین دونممی -

 . کردم رو کار این من که فهمیدمی زودیبه. نیست کوچیکی چیز این و

 : داد جواب اخم با و کرد نگاه اهریمن اسکلت به

 . میشم پایتخت راهی االن چشم، -

 . هستم کجا من که نگو -

 . شد دور من از سرعتبه تعظیم، با و گفت ی«چشم»

 و اخمو جنگجوی دختر اون. کشید چنگ به رو ذهنم دایانا، نبودن فکر. کشیدم سوزناکی آه

. کنم باورش زود که نبود آسونی چیزی این. بود شده کشته حاال نبود، حریفش کسی که مغرور

 بودم، شده عاشقش و بودم کرده پیداش تازه که کسی چطور کنم؟ باور رو نبودش چطور

 شده گیج. کنم آروم اهریمن بردنازبین با رو قلبم باید کنم، تحمل باید کنم؟ باور رو مرگش

 جنگ مقدمه تا برم طالیی قصر به و کنم آزاد رو مردم باید. کنم کارچی که دونستمنمی و بودم

  بچینم؟ رو
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 نباید. نگیره بازی به رو من ها،اون از استفاده با تا کردممی آزاد رو مردم نشده، دیر تا باید

 جلو قدرتم با نباید. دادممی انجام رو کار این نباید تنهایی اما دیدن؛می آسیبی که ذاشتممی

 رفتنمی رژه ذهنم تو مورد چندین. نشه کشته مردمم از کسی تا رفتممی جلو فکرم با باید برم،

 و بودم داده انجام حقشون در بزرگی لطف من. بودن هاسانتور بهترینشون و ترینقوی که

 کینه اهریمن از که نیستم من تنها. میدن انجام حتماً بکنم، ازشون درخواستی اگه که مطمئنم

 به تونستممی. بره بین از اهریمن که خوادمی دلشون زیادی احتمال به هم هاسانتور داره، دل به

 نفس فکر این با. برم هم اهریمن با رودررو جنگ به کنم،می آزاد رو مردم که هاسانتور همراه

 :گفتم خودم با و کشیدم ایآسوده

 .برم اینجا از باید ترسریع باید پس -

 پرت سنگ بهش و بودن کشیده آتیش به رو مؤنث اهریمن اسکلت که کردم نگاه مردم به

 . بودم نشنیده گوشم با حالبهتا که کردنمی هایینفرین. کردنمی

 !سرورم -

 . شدم خیره دهکده پیر اِلف به و شد متمایل چپ سمتبه سرم

 . باشه خوب حالتون که امیدوارم. شدم ناراحت شدتبه دایانا پرنسس مرگ واسه -

 : گفتم و گرفتم چشم ازش

 . بشم آماده هاچیز خیلی برای باید برم، باید. میشم خوب اهریمن کشتن با من -

  رید؟می االن -

 : گفتم سردی لحن با بهش خطاب

 . بگی چی مردم به که دونیمی خودت. برم باید االن درسته، -

 . بود خیره من به ناراحتی با که چرخیدم سمتش

 قدم که راهی در تا هست پشتتون همیشه ما دعاهای. سرورم دارن ایمان بهتون مردم -

 . بشین پیروز گذاشتین

 . بستم رو هامچشم و زدم بهش لبخندی

 . ببینمتون دوباره که امیدوارم -
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 . شدم ناپدید برم، بود قرار که مکانی کردنتجسم با و نشدم منتظرش

 رو قدرتم اولین که کردم نگاه کناریم یچشمه به. کردم باز رو هامچشم آب، شرشر شنیدن با

 برای دلم. شد شروع ماری و دایانا با همراه بعد، به اینجا از ماجراجوییم اولین. کردم پیدا اینجا

 تنگ دایانا سبز هایچشم برای دلم. بود شده تنگ نداشتیم فاصله چند مرگ با که هاییروز اون

 مفصلی دعوای و بحث و بود زده خشکش بدنم عضالت دیدن با دایانا که بود اینجا. بود شده

 . کردیم هم

 زیادی یفاصله هاسانتور استقرار محل تا اینجا از. گرفتم چشمه از رو نگاهم و کشیدم آهی

 .بشه باز هم مغزم رفتن،راه موقع تا برم اونجا به پیاده پای با تا دادم ترجیح. نداشت

*** 

 هایمشعل و بودن ایستاده غارشون رویروبه که دیدم رو نگهبان هایسانتور شب، تاریکی در

 گرفت قرار چوبی تکه روی پام که نداشتم باهاشون چندانی یفاصله. داشتن دست به روشنی

 داشتن، که اخمی با. شد جلب سمتم به هاسانتور توجه چوب، شکستن شنیدن با. شکست و

 : گفتن و گرفتن طرفمبه رو هاشوننیزه هاسانتور از نفر چند

  هستی؟ کی -

 تو پاگذاشتن با. پرسیدن نعره با رو سؤالشون باز که دادم ادامه راهم به و ندادم جوابی

 . کردن تعظیم و شد خم جلوشون پاهای که نکشید طولی و زد خشکشون ایلحظه روشنایی،

 . ساتین سرزمین شاهزاده سپید، اژدهای بر درود -

 رسیدم، بهشون وقتی. گرفت شکل صورتم رو باشه، شده معلوم دونممی بعید که محوی لبخند

 :گفتم

 .نیست هاکار این به نیازی شید، بلند لطفاً -

 :گفت هاسانتور از یکی. دراومدن تعظیم حالت از

 . میشن خوشحال برگشتین که بفهمن اگه پادشاه -

 : گفتم و زدم پوزخندی

 . مونننمی آروم شکبی افتاده، اتفاقاتی چه بفهمه اگه پادشاهتون -
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 شبیه که هیکلی و چهره برگردوندم، رو گوهرشون که وقتی از. کردم آنالیز رو صورتش و هیکل

 . بودن دراومده اِلف یه شکل به و بود کرده تغییر داشتن، بز به

 . سرورم بیایید دنبالم لطفاً -

 غار. افتادم راه دنبالش به و نکردم درنگی هم من و گذاشت پا غار داخل به و گردعقب سانتور

. بود ایستاده سانتور یک چندمتر، هر در و بود شده روشن بود، دیوار رو که هاییمشعل با

 هم گرد که هاسانتور تمامی زندگی محل به که وقتی و شنیدممی هاسرباز جانب از پچیپچ

 .گرفت شدت هاپچپچ رسیدم، بودن اومده

 و برداشت سمتم قدمی احترام با. بودم ایستاده هاسانتور پادشاه رویروبه که نکشید طولی

 . کردن تعظیم پادشاهشون، از تبعیت به سانتورها بقیه و کرد تعظیم

 . تراگوس دهندهنجات ساتین، سرزمین شاهزاده سپید، اژدهای بر درود -

 حدش، از بیش اما شدم؛می خشنود دادن،می نسبت من به که هاییحرف و احترام ههماین از

 . کردمی معذبم

 . باشید راحت لطفاً -

 : گفت لبخند با هاسانتور پادشاه. دراومدن عادی حالت به همه که نکشید ایثانیه به

 . کرد تغییر هاچیز خیلی داشتیم، مالقات الگا یقبیله تو که باریآخرین -

 . بردم پی هاحقیقت از خیلی به من درسته، -

 : گفت تعجب با و داد تکون رو سرش

 هاانسان دنیای به که بودم شنیده! اومدین؟ اینجا به و دادین افتخار ما به که افتاده اتفاقی چه -

 . بودین برگشته

 : گفتم پادشاه جواب در مقدمهبی

 رو مردمانی تا کنید همراهیم که خواممی. برگردم تراگوس به تا شد باعث زیادی مشکالت -

 . کنم آزاد گرفته اسارت به اهریمن که

 : دادم ادامه. رفت بین از داشت، لب به که ریزی لبخند

  نمیگم؟ درست باشید؛ شماها اون بعدی هدف شاید. میشه ترقوی داره هرروز اهریمن -
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 : گفت و خاروند کمی رو اشچونه

. کنیم ایستادگی ناپذیرششکست ارتش و پلید اهریمن مقابل که نیستیم قوی قدریاون ما -

 . دید آسیب شدتبه زئوس اما داشت؛ زئوس با خشنی نبرد که هست قوی قدری به

 : بشنون رو حرفم همه تا بردم باال رو صدام تن و زدم نیشخندی

 مؤنث، اهریمن اون. کشتم بود اهریمن یـعشوقه*مـ که رو مؤنثی اهریمن پیش، ساعاتی -

 این با که خواستمی و بود کرده خودش به متعلق رو ساتین سرزمین پرنسس دایانا، جسم

 . شد قطع سرش اما بزنه؛ گول رو من روش،

 هاشچشم هم هاسانتور پادشاه حتی. اومد در هاسانتور داد و هین داشتم، انتظار که طورهمون

 رو من که شنیدممی خوبیبه رو ها سانتور تمامی هایپچپچ. رفت عقب قدمی و شد گرد

 رب) خدای یک تنها که کاریه اهریمن، یک کشتن چون دونستن؛می خدایان جزو و اسطوره

 .داره رو تواناییش قدرتمند( النوع

 . نگفتن چیزی ما به هاستاره غیرممکنه، -

 سانتور، یه میشه چطور که دونستمنمی هم هنوز. بودم اهمیتبی این به و انداختم باال ایشونه

 . بفهمه چیزی هاستاره از

  هستم؟ تنها راه این در یا کنیدمی کمک من به -

 . شدن ساکت همه سانتورها، پادشاه دست عالمت با

  شدن؟ گرفته اسارت به کجا مردم که دونیدمی -

 . دونممی بله -

 . دراومدن شکل همین به هم هاسانتور بقیه و انداخت پایین رو سرش و زد زانو من مقابل

 .هستیم سپید اژدهای به خدمتگزاری آماده هاسانتور تمامی ما -

*** 

 اهریمن به بود قرار که هاییحرف لب زیر و بودن انداخته پایین رو سرشون زخمی، اورک پنج

 بکنه، خوشحال رو اهریمن که نبود جوری بدن، خواستنمی که خبری. کردنمی مزهمزه رو بزنن
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 نه؛ یا موننمی امان در خشمش از که نبودن مطمئن. کردمی خشمگین شدت به رو اون بلکه

 : غرید و نیاورد طاقت هادس. دادنمی رو خبرشون زودتر باید ولی

 . آوردید باال گندی چه بگید -

 از یکی که شدمی تموم داشت صبرش. بود نشسته تختش روی ابهت با همیشه مثل اهریمن

 : گفت هااورک

 ...سپید اژدهای اربـاب -

 . پرید اورک حرف وسط هادس

  برگشته؟ -

 . شد بلند تختش از شنید، رو این تا اهریمن

  کرده؟ غلطی چه -

 اهریمن با شدن چشم تو چشم با. کشید عمیقی نفس بود، سخت براش موضوع این که اورک

 : گفت خمیده سر با کرد، که طوالنی مکث با اما بود؛ هراسان

 و زدن شبیخون ما به هاسانتور ارتش با همراه و رسوند قتل به رو نارنیا ملکه سپید، اژدهای -

 .کردن آزاد رو مردم

 شنیدنش با زدن،نمی حدس و دونستنمی ذهنشون از دور رو حرف این که هادس و اهریمن

 قدم اورک سمت هادس. کرد باور زودی این به بشه که نبود چیزی حرف این. کردن کپ

 .ایستاد روشبهرو و برداشت

 شده؟ کشته نارنیا -

 .کرد پایین باال رو سرش ترسان اورک

 کرد؟ آزاد هم رو مردم -

 .سرورم بله -

 به رو گشادش هایچشم. داد دست اورک به خفگی حس که داد فشار و رو اورک گردن هادس

 .دوخت هادس خشم از پر و تیز هایچشم

 کردین؟می غلطی چه هاعرضهبی شما -
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 از ایگوشه در اما بود؛ غیرممکن براش مسئله این درک. رفت ایگوشه به و کرد ولش هادس

 تو غم، و خشم و بود شنیده رو عشقش مرگ خبر که داشت رو آدرین حال اهریمن اتاق،

 عشق. بگیره رو نارنیا انتقام ترسریع هرچه که خواستمی. بود شده ورشعله وجودش

. بود آتشین هااون عشق اما رسید؛نمی اهریمن سالههزاران عشق به گرچه آدرین یچندساله

 .زدنمی هرکاری به دست شون،ـشوقه*معـ قاتل نابودکردن برای

 احساس اما نداشت؛ قلب اهریمن. اومد فرود تختش روی و کشید سوزناکی ناله اهریمن

 نشون این و چکیدراستش چشم از سیاهی اشک قطره. بودن درآورده جا از رو قلبش که کردمی

 هااورک و هادس صحنه این. بود شکسته بدجور قلبش. بود واقعی نارنیا به عشقش که دادمی

 پلیدی اهریمن که بود تاریخ طول تو اتفاق نادرترین از این که چون ؛واداشت تعجب به رو

 .زدمی موج وجودش تو دلیسنگ و سیاهی اینکه با بریزه؛ اشک

 کرد؟ کمک سپید اژدهای به پس سانتورها -

 هادس به. گرفت رو جوابش هااورک سرهای دادنتکون با و گفت رو این سردی با اهریمن

 :گفت و کرد نگاه

 این که ببینن باید. هادس کنی آماده رو ارتشم بهتره. نشه کشته کسی تا اومدم راه هاخیلی با -

 .داره نتایجی چه کارشون

 .بمونه زنده کسی نباید بگیریم، همه از رو نارنیا انتقام باید. میدی انجام رو کار بهترین -

 .رفت ترسان اورک پنج طرفبه و شد بلند تختش از و نداد هادس به جوابی اهریمن

 !هاعرضهبی بشه کم شرّتون که بهتره پس. خوامنمی عرضهبی افراد سلطنتم تو من -

 به شروع و افتادن اهریمن پای به بود، دراومده صدا به هاشونگوش تو خطر زنگ که هااورک

 هاشدست از تاریکی و زد پوزخندی رحمیبی با اهریمن اما کردن؛ بخشش طلب و التماس

 ناله نداشتن، رو اهریمن تاریک نیروی تحمل که هااورک. رفت هااورک سمتبه و شد خارج

. شد جدا بدنشون از روحشون سریع و شد تبدیل سیاهی به سفیدی از بدنشون و کردن بلندی

 .شد خیره هادس به دوباره و گرفت رو شقیافه انزجار با

 .بشه خارج زنده کسی ساتین سرزمین از خوامنمی. باش آماده زود هادس -
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 :کرد زمزمه دلش تو اهریمن و گفت ای«باشه» هادس

 همگان برای عبرتی درس که برمشمی بین از جوری گرفت، من از رو تو که کسی نارنیا -

 .بشه

*** 

 قدرت طالیی سرباز چندین اندازه به هرکدوم اما بود؛ کم گرچه سانتورها دوهزارنفری ارتش

 به پا. شدنمی ترسو دیدنشون با هااورک که هستن جنگجوهایی ترینقوی یعنی این. داشتن

 .کردیممی خنک آب طلب همه بودنش، سوزناک و گرم شدت از که گذاشتیم صحرایی

 که ایتپه از تا بخشید سرعت پاهاش به و کرد تر رو خشکش هایلب سانتورها پادشاه

 .کنه بررسی رو اطراف کمی و بره باال بود، رومونروبه

 .بود کرده پیدا رو خوبی جای اهریمن گرمه، واقعاً اینجا -

 .رسیممی زود بیار، دووم -

 و خمـار یچهره. رسیدنمی نظربه ضعیف که دیدم رو سانتورها ارتش و برگشتم عقب به

 این تو که افسوس اما هستن؛ آب نیازمند که دادمی نشون رو این شون،خوردهترک هایلب

 به صحیحی جواب پرسیدم،می رو حالشون هاسانتور از اگه. نداشت وجود آبی لعنتی، صحرای

 . شدم خیالبی پس دادن؛نمی من

 : گفت آرومی صدای با و اومد سمتمبه زدهبرق هایچشم با بود، هاسانتور پادشاه اسم که رایان

 . گرفتن اسارت به تپه این باالی رو مردم تمامی -

  میدن؟ نگهبانی موجوداتی چه -

 : داد جواب تأمل کمی با

 . هستن چی نشنیدم و ندیدم حالتابه که عجیبی موجودات و هااورک -

 . هستن چی که زدممی حدس. کردم نگاهش تعجب با

 . شدن ساخته تاریک قدرت با که اهریمن ناپذیرشکست موجودات -

 . کرد پاک رو پیشونیش روی عرق رایان

 . باشن خودشون زیاد احتمال به -
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  هستن؟ کشتن قابل -

 : گفت و زد پوزخندی

 . رسننمی نظربه قوی اما زیاده؛ تعدادشون -

 مرور دوباره رو حمله ینقشه تا رفت ارتشش سمتبه رایان که کردم اکتفا سر تکون یه به تنها

 هستم، سپید اژدهای که منی و هاسانتور ارتش با باشه، زیاد هااون ارتش تعداد هم اگه. کنن

 رو واقعیت این اهریمن وقتی بدونم خوادمی دلم. خورنمی شکست و کنن مقابله تونننمی

 اما کنه؛می حمله من به انتقام برای که دونممی. میده دست بهش حالی چه فهمه،می

 به و کنممی مقابله باهاش قدرتم تمام با من ولی کرد؛می دشوار رو کار کمی نامیرابودنش

 . فرستمشمی کرده فرار ازش که جهنمی همون

 . شاهزاده هستیم آماده ما -

 نوع. داشت رو پادشاه یک لیاقت واقعاً سانتور این. شدم خیره دقیق رایان مصمم یچهره به

 که تونستممی. داره رو مرتبه این لیاقت که دادمی رو گواهی این حکومتش، کردناداره و رفتار

 ساکورا مثل افرادی دست به گوهرشون که امیدوارم کنم؛ اعتماد ایزمینه هر در موجود این به

 . نیفته

 . دارم کار باهاشون. دارید نگه زنده رو هااورک از نفر چندین اما بکشید؛ رو همه خب، خیلی -

 . باشه -

 بقیه از کمی. رفتن باال شنی تپه از آرومیبه و دراومدن حرکت به هاسانتور رایان، عالمت با

 نهفته درونم در که رو اژدهایی کشیدم، که عمیقی نفس با. بستم رو هامچشم و گرفتم فاصله

 رو هاییسوزش و درد. شد آغاز وجودم کل تو کشیدگی قبل، دفعات مثل. فراخوندم بود شده

 کمکم. نداشتم رو دردناکی حس چنین االن اما بود؛ دردآور و کردممی حس تبدیل موقع قبالً

 دست به هم فراوانی قدرت شدنم،تبدیل کامل با که کردم احساس خوبیبه و گرفتم ارتفاع

 و هانعره صدای تازه و کردم باز رو هامچشم شدم، تبدیل کامل که دقیقه دو از بعد. میارم

 سوزان، و داغ صحرای این و بود شده خنک بدنم تمام. آوردن هجوم گوشم به همه هایداد

 . کردمی درخشان رو بدنم اینکه جز نداشت، تأثیری هیچ من روی
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 رو سانتورها کردم،می پرواز باال به وقتی. شدم بلند زمین روی از و دادم تکون تند رو هامبال

 جلو به رو. رسوندنمی قتل به رو چهارپا رنگطوسی موجودات و هااورک رحمی،بی با که دیدم

 مردم. شد جلب من به شونهمه توجه که کشیدم بزرگی نعره یه سرشون، باالی و کردم پرواز

 هستن نژادی چه از دونستمنمی که چهارپایی موجودات از تعدادی اما شدن؛ خوشحال دیدنم با

 ساکتشون تا کردنمی غرش مردم به رو هستن، اهریمن برای که دادممی رو احتمال این و

 طول ایثانیه و رفت سمتشونبه سردی سوز دهنم، بازکردن با و شد ترخنک امـینه*سـ. کنن

 به. بودن ضعیف خیلی نبودن، سازگار مردم هایگفته با موجودات این. شدن منجمد که نکشید

 .کردنمی قطع رو همه گردن وحشیانه که کردم نگاه دوباره هاسانتور

 حق چون کردیم؛می رحم کسی به نباید. بردم ـذت*لـ شدتبه هاسانتور جنگیدن این از

 .بودن گرفته مردم از رو کردنزندگی حق چون نداشتن؛ زندگی

 هامچنگال بین رو ازشون تعدادی و برداشتم خیز هااورک سمتبه و کردم جمع رو هامبال

 هم رو تعدادی و دادن جون هامچنگال بین هااورک از خیلی. کردم نصف رو بدنشون و گرفتم

 و اومدم فرود زمین روی. آوردمدرمی رو سفیدشون خون و گرفتممی تیزم هایدندون بین

 که بود کاهش حال در تعدادشون. کردم له پاهام زیر رو رنگطوسی موجودات اون از چندتا

 کرد رو کار این که کسی به. افتاد زمین روی و برخورد امـینه*سـ به روروبه از اینیزه ناگهان

 که هاییپولک که دونستنمی انگار. بود خیره من به ترس با اندامی الغر اورک کردم، نگاه

 بهش رو. نبود آسون بدنم، نرم جای به نفودکردن و بود سخت و سفت بود، پوشونده رو بدنم

 .شد سانتور تعدادی و من ریز یخنده باعث و افتاد زمین روی که کشیدم بلندی غرش

*** 

 با همه. بودن ایستاده بودم، اژدهاییم جسم تو که منی رویروبه حالیبی با زخمی اورک پنج

 خشن که صدایی با. ببینن رو من نزدیک از روزی که کردننمی فکر و بودن خیره من به شگفتی

 : گفتم هااروک به رو بود،

  بود؟ چی هدفتون -

 : غریدم و شدم خم ندادن، من به جوابی وقتی. کنن نگاه من به تونستننمی ترس از
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 !بود چی هدفتون بگید نشدید کشته تا -

 :گفت بود شده قطع دستش که هاییاورک از یکی

 . بگیریم اسارت به اینجا رو مردم که بود این دستور. نداریم خبر چیزی از ما -

 . انداخت باال ایشونه که انداختم رایان به نگاهی

  آورده؟ وجود به رو ضعیف موجوات این اهریمن -

 و آورد باال رو سرش هااورک از یکی. شد هاسانتور از ایعده پوزخندزدن باعث حرفم این

 : گفت

 . نیست اهریمن خالقشون که دونیممی فقط ها،اورانوس -

  کیه؟ خالقشون. نیستن اهریمن فناناپذیر ارتش هااین پس -

. نداشتم رو شونحوصله دیگه. داشت تعجب جای داشتن خبر اگه. دادن تکون طرفین به سری

 . کشتمشونمی رفتن،نمی اینجا از زودتر اگه

 . کشتم رو تـعشوقه*مـ که بگید اهریمن به برید حاال -

 دادن نشون واکنش من حرف با هم هااِلف. کردن نگاه من به تعجب با و اومد باال شونهمه سر

 . کردن ردوبدل خودشون بین هاییپچپچ و

  ممکنه؟ چطور -

 : گفتم تریبلند صدای با و گرفتم رو ازشون پوزخند با

 !شید گم حاال. هستم سپید اژدهای من -

 من اگه. دویدن صحرا دل به و کردن گردعقب. شدم خیره بهشون خشم با و برگردونم رو سرم

 : گفتم رایان به رو. کشهمی رو هااون اهریمن که مطمئنم گذاشتم، زنده رو هااورک

  داری؟ سراغ مردم برای امنی جای -

 . نداشتن نایی و بودن شده حالبی که کرد نگاه هااِلف به

 . مردمه از نگهداری برای مکان بهترین من قلمروی -

 تونستممی. داشت خوبی امنیت قلمروشون هم من نظربه. دادم تکون تأیید ینشونه به رو سرم

 . بسپرم هاسانتور به رو مردم کامل اعتماد با



 

 

129 

 

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

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 جمهدی.

 یه برای باید. ذارهنمی جواببی رو کارم این اهریمن مطمئنم. گردمبرمی طالیی قصر به من -

 . بشیم آماده بزرگ جنگ

 .رفت مردم سمتبه و کرد پاک رو پیشونیش روی عرق

 . بجنگیم اهریمن با شما با همراه تا میارم طالیی قصر به رو ارتشم منم -

 باال که طورهمون و دادم تکون و کردم باز رو هامبال. شد گرم هاسانتور پادشاه حرف با دلم

 : گفتم رفتممی

 . بشه برپا قراره جهنم زودیبه. کنیم عجله بهتره پس -

 . کردم پرواز طالیی قصر به رو و کردم بلندی غرش

 .پلید اهریمن بینمتمی زودیبه -

 و ایماهیچه پای چهار دارای و دارند قد دومتر که رنگخاکستری موجودات: اورانوس)

 باعث که کشیده رنگآبی چشمان. هستند سفت اجسام کردنقطع به قادر که تیز هایدندان

 .(کنند شناسایی خوبیبه را طعمه تا شودمی

*** 

 شهر به که وقتی. بودن تکاپو درحال هاسرباز که کردممی نگاه پایین به و زدممی بال آروم

 که کشیدم غرش بلند قدری به. بشن باخبر اومدنم از همه تا کشیدم بلندی غرش رسیدم،

 . اومدنمی آمدگوییخوش برای پس شنیدن،می هم قصر داخل افراد

. بودن کنارم هم دنیا این تو بودم، ارتباط در باهاشون هاانسان دنیای تو که نزدیکانم تمامی

 هم دادم،نمی گوش مادرم حرف به اگه. رفتم و گذاشتم تنهاشون چرا که خورممی افسوس

 این. شدننمی کشته هم گناهیبی مردمان و بود زنده دایانا هم و کردنمی ـیانـت خــ مادرم

 یهمه مقصر. دادممی پس رو تقاصش طوراین باید و بودم کرده انتخابش من که بود تقدیری

 . بودم من اتفاقات این

 هم مردم این امید. دادنمی تکون دست برام و کشیدنمی سوت و جیغ اومدنم از شهر مردم

 . نکنم ناامیدشون تا رفتممی درست رو راه این باید. بود من به
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 زمین نزدیک که وقتی و رفتم پایین به رو و کردم جمع رو هامبال شدم، که طالیی قصر نزدیک

 کنار در قصرطالیی رویروبه همگی. ایستادم زمین روی راحتیبه و کردم باز رو هامبال شدم،

 غم این. غمگینن که دادمی رو گواهی این هاشونچشم اما کردن؛می نگاهم خوشحالی با هم

 زیاد و داشت زیادی ارزش من برای دایانا که دونستنمی خوبیبه. دادمی نشون رو دایانا نبود

 تبدیلم بستم،می رو هامچشم که طورهمون و کردم حرکت سمتشونبه. دارم و داشتم دوستش

 این از قدم دیگه کردم حس که جایی تا که شدممی ترکوچیک و کوچیک. دادم انجام رو

 از نفر چندین و دوستانم م،خانواده اعضای تکتک به و کردم باز رو هامچشم. نمیره ترپایین

 قلبم افتم،می دایانا یاد که هربار بزنم؛ تونستمنمی لبخندی. انداختم گذرایی نگاه سربازها

 . گرفتممی رو انتقامم باید آتیش، این خاموشی برای. گیرهمی آتیش

 !خیلی داشت، دوست رو دایانا خیلی اون. کردمی گریه زارزار که کردم نگاه ماری به

 . رسید من به سریع و دوید کوچیکش، جسم اون با که دادم تکون براش رو سرم

  بشه؟ کشته دایانا باید چرا نیومدی؟ زودتر چرا چرا؟ آدرین -

 مقصر رو من که داشت حق. کشیدمش ـوش*آغـ به و کردم بلندش زمین روی از و شدم خم

 . کردممی ول رو اینجا نباید من کنه؛

 . کشتنمی رو اون اهریمن اومدی،می زودتر کمی اگه -

 : کردم زمزمه آروم و کشیدم سوزناکی آه. انداخت قلبم به چنگی دوباره حرفش با

 . باش داشته صبر ماری، گیرممی رو دایانا انتقام -

 هاشچشم قرمزی و روحبی یچهره. شدم خیره دایانا پدر به و گذاشتم زمین روی رو ماری

 رو دخترش بیشتر ما یهمه از مرد این. کرده عزاداری بدجوری دخترش برای که دادمی نشون

 دلسوز و شکسته پادشاه یه به رو جاش و بود رفته مغرور و مقتدر پادشاه اون. داشت دوست

 !آورهعذاب حد از بیش آوره،عذاب خیلی فرزند دادنازدست غم. بود داده

 . رفتم عقب قدمی چند که پرید بـغلم محکم یکی برم، سمتشبه خواستم تا

 . داداشی بود شده تنگ برات دلم -
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 تنها که کسی من، کوچولوی خواهر. کردنمی ولم و بود کشیده ـوش*آغـ به رو من محکم سارا

 جدیدی دنیای به پا حاال دربیاد، حرصش تا کنم اذیتش چطوری که بود این زندگیم یدغدغه

 . کردمی نرم پنجهودست مرگ، با باید که بود گذاشته

 : گفتم و زدم موهاش به ایـوسه*بـ و کردم ـلقه*حـ دورش رو دستم هم من

 . گندهدماغ یساحره بود شده تنگ برات منم دل -

 : گفت معترض و کوبید کمرم رو دستش پشت با

 !کردی اذیتم نیومده باز اِ -

 نگاه جک بابا و جولیا مامان به و زدم چشمکی. کردم جداش خودم از و زدم جونیکم لبخند

 .کردم بـغلشون حرفی هیچ بدون و رفتم سمتشونبه. کردم

 . بشه سرازیر که داشت امکان هرلحظه و بود زده حلقه جولیا مامان هایچشم تو اشک

 . مامان نکنیا گریه -

 چکید چشمش از که رو اشکی قطره انگشتم با. کرد جاری رو اشک قطرات هاشچشم ولی

 : گفتم پدرم به رو و کردم پاک

 . بابا بینمتمی که خوشحالم -

 : گفت همیشگیش یکنندهگرمدل لبخند با و کشید گردنم به دستی

 . پسرم برگشتی که خوشحالم -

 جمع این در حاضر افراد تمامی با وقتی. رفتم امدیگه هایدوست سمتبه و نگفتم چیزی

 : گفتم و ایستادم همه رویروبه کردم، احوالپرسی

 آزادکردن به دست آزادشدنش، با و کرده فرار خدایان قصر از اهریمن که دارید خبر دونممی -

 خودش، یناشناخته ارتش و فلورنس اسم به موجوداتی و هااورک. زده خودش پنهان ارتش

 حمله انتقام برای پس کشتم، رو شـشوقه*معـ من. داشت خواهد قدرتمندی ارتش شکبی

 به هم رو شهر این مردم که خواممی کردم، آزاد رو بودن گرفته اسارت به که مردمایی. کنهمی

 . کنه حمله قوا تمام با قراره اهریمن. ببرید امن جای یه
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 درست اگه. کنهمی حمله من به و میاد بیرون اشلونه از اهریمن که دادممی رو احتمال این من

 .میاد من کشتن برای باشم، زده حدس

 دور شهر این از رو مردم تمامی که داد دستور داشتم، زمین تو که هاییدوست به الکس پادشاه

 زودتر رو مسئله این تا کنن خبر رو بیشتری هایسرباز تا رفتن هم دیگه سرباز چندین. کنن

 . بدن انجام

 . کردنمی صحبت که کردم نگاه دوباره مادرم و پدر به

 . شده مردی خودش واسه -

 . زنهمی بزرگی هایکار به دست خودش برای االن. ترسیدمی چیهمه از بود، که بچه -

 به داشت که شدم خیره الکس پادشاه به و کشیدم دست هاشونصحبت به کردنگوش از

. بخشید سرعت پاهاش به و فرستاد عقب به رو اشژولیده موهای. کردمی حرکت قصر داخل

 . کردم حرکت پاشهم رسیدم، بهش وقتی و دویدم سمتشبه

  خوبه؟ حالتون -

 : گفت من به خطاب و کشید عمیقی نفس

 که االن. شد زندگیم خوب روزای و زندگی دلیل تنها دایانا شد، کشته دایانا مادر که وقتی از -

 . بچشم ازش بخوام من که نداره ایمزه دیگه زندگی. ندارم زندگی به امیدی نیست،

 . نیست راحت که دونممی. گذرونهمی داره رو سختی زندگی چه که کنممی حس

 . گیرممی اهریمن از رو انتقامم -

 . شد خیره من به و ایستاد سرجاش

 . بمون زنده پس ببینی؛ آسیبی تو که خواستنمی دلش داشت، دوست خیلی رو تو دایانا -

 . کردمی دنبال رو رفتنش که هاییچشم با موندم من و داد ادامه راهش به بعد و

 کردنگریه با رو تنگیشدل که قدری به. شد قراربی خیلی دایانا رفتی، تراگوس از که وقتی -

 . گذروندمی

 . دیدم جدی یچهره با رو ماری و انداختم پایین رو سرم

 . شده شکسته بدجور پدرش -
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 باید هم خودم آوردم، وجود به رو تمشکال این من. گرفتم رو ازش و ندادم بهشون جوابی

 . میدم انجامش شده که هم جونم دادندستاز قیمت به حتی. کنم درستش

 . میشه درست چیهمه کنم،می درستش -

  گفتی؟ چیزی -

 : گفتم و کردم نگاه ماری به

 . بشن آماده باید بزنم، سر هاسرباز به برم من. نگفتم چیزی نه، -

*** 

 . کردممی نظارت هاشونتمرین رو و بودم ایستاده پوشطالیی سربازهای رویروبه

 .نیار پایین رو گاردت بگیر، رو شمشیرت محکم پسر هی -

 . چرخوندم سارا سمتبه رو سرم

  گرفتی؟ یاد چیزی نبودم که چندوقت این ببینم، بگو -

 : گفت و کرد شوت رو پاش زیر سنگ

 پس هستن، قدرتمندی هایساحره که هم بابا و مامان. گرفتم یاد رو هااسلحه با کردنمبارزه -

 . بلدم هم رو جادو

 . زد لبخندی و کرد نگاه من به

 .میشه قدرتمند داره منم کوچولوی خواهر پس -

 : گفت و زد چشکمی

 . گرامی داداش رسمنمی که شما به -

 . گرفتم رو ازش و ندادم جوابی

 !شد کشته که شد حیف بود، خوبی دختر. شدم صمیمی زود خیلی دایانا با -

 . ندادم بهش جوابی هم باز و کردم اخمی

 . نبود حواسم داداش، بیخشید -

 . نداره عیبی -

 . کردم باز هم از رو هاماخم و کردم نگاه بهش دوباره
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 برای حرفی هم اینجا که بده نشونم بود، دراز زبونت خیلی زمین تو بجنگیم؟ که چیه نظرت -

 .نه یا داری گفتن

 . کرد ریز رو هاشچشم

 !میدم نشونت بود؟ دراز من زبون -

 . کوچولو ساحره بده نشون -

 . پریدن باال هامابرو. شد ظاهر چوبی شمشیر دستش تو که کرد زمزمه چیزی لب زیر

 . کردی مزدهشگفت کمیه خوبه، -

 : گفت تریمحکم صدای با و گرفت باال رو سرش

 . اژدهاخان شد خواهی هم زدهشگفت -

 به بود شده روشن که رو خالکوبیم تا کشیدم ترباال کمی بودم پوشیده قبل از که رو تیشرتی

 که شدمی سالی دو و بود گرفته شکل دستم رو بچگی از که اژدها خالکوبی. بکشم رخش

 که وقتی و شد زدهشگفت اول دید، رو خالکوبی شدننورانی تا سارا. بود کرده آشکار رو خودش

 : توپید من به دید، رو پوزخندم

 . نکرد مزدهشگفت هم اصالً -

 . کردم ظاهر خودم برای چوبی شمشیر هام،چشم بستن با و کردم کوتاهی خنده تنها

  بلدی؟ هم تو اِ -

 . بچه بلدم تو از بیشتر -

 تا ایستادن کنار و کردن خالی رو تمرین میدون بجنگیم، باهم خوایممی ما دیدن تا هاسرباز

 یگوشه که نیشخندی با و شمشیرم چرخوندن با و رفتم میدون وسط. کنن تماشا رو ما جنگ

 که درآورد من برای رو زبونش سارا. کنم اذیت رو سارا خواستممی بود، کرده خوش جا لبم

 . بود نکرده ترک رو عادتش پس. شد هاسرباز از نفر چندین یخنده باعث

 . کوچولو ساحره جلو بیا -

 با و کردم خارج دستش از رو شمشیرش قدرتم، با اما برداشت؛ خیز من سمت و نیاورد طاقت

 این متوجه هم سارا و افتاد اتفاق ثانیه چند عرض در کار این. کردم پرتش ایگوشه به چشمم،
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 با رو سرش. ایستاد من رویروبه کنه، نگاه شمشیرش به تا برد پایین رو سرش وقتی. نشد

 . گذاشتم گردنش جلوی رو شمشیرم که آورد باال اشگردشده هایچشم

 . شدی اوتناک -

 . آوردم پایین رو شمشیرم بعد و

 . اومد خودش به هاسرباز تشویق صدای با بود، شوک تو که سارا

 ...که نداشتیم جادو داداش، نامردیه این اما -

 حرکت قصر سمتبه و گرفتم رو ازش. دادم نشون اهمیتبی رو خودم و انداختم باال ایشونه

 : کشید جیغ سارا که شدمی تاریک داشت کمکم آسمون. کردم

 . نشده تموم کارم هنوز میری؟ کجا هی -

 از و کرد زمزمه چیزی لب زیر. دیدم بود صورتش رو که غلیظی اخم با رو سارا و برگشتم عقب

 رو هامچشم سریع اما کرد؛ پرت سمتم قرمزرنگی آذرخش بود، گرفته من سمت که هاشدست

 . شدم ناپدید و بستم

 برای کردنشاذیت کمیه اما زدم؛ جر کمی دونممی. دادم تکون تأسف از سری و زدم لبخندی

 . کردنمی رحمی من به افتادم،می گیرش اگه. خوردمی حرص داشت شدتبه االن. بود مفید من

 : گفت کردنتعظیم با و اومد سمتمبه خدمتکاری

 . بدم نشونتون رو اتاقتون تا بیاید لطفاً سرورم -

 شدتبه االن. افتادم راه دنبالش به و دادم تکون براش سری. بودم شده ظاهر قصر داخل

 . کنه آروم کمی رو من تونستمی پرآرامش خواب یه بودم؛ حالبی و خسته

*** 

 به کردننگاه با. کنم باز رو هامچشم که شد باعث و کرد برخورد صورتم به سوزناکی گرمای

 : کردم زمزمه اطرافم

  کجاست؟ اینجا -
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 سرم باالی به. داشت وجود مذاب مواد از دریایی دورتادورم و بودم ایستاده خاکی میدون وسط

 این و نداشت وجود اینجا چیزی. شد ظاهر چشمم جلوی که بود مطلق سیاهی ولی کردم؛ نگاه

 . شدمی من خفگی باعث

 . کنم برقرار ارتباط باهات تونستم باالخره -

 و شده کشته فهمیدم روزیه چند که کسی. شد قلبم افتادن تپش به باعث حرف این شنیدن

 . گفت من به رو جمله این که بود دایانا صدای. شنیدممی رو صداش حاال

 . دایانام آدرین؟ ببینی رو من خواینمی -

  بینم؟می خواب دوباره دارم. باشه واقعی صدا این که شدنمی باورم

 لباس. بود ایستاده مهربونی لبخند با من، قدمی ده در که دیدمش. دیدمش و برگشتم عقب به

 تاب اشژولیده موهای. بود شده زخمی دستش و صورت اما داشت؛ تن به رو خودش جنگی

 دایانا سمتبه و دراومد حرکت به پاهام. ستخسته که دادمی نشون اشچهره اما خورد؛می

 باال رو دستم ایستادیم، هم رویروبه وقتی. اومد سمتمبه آرومی هایقدم با هم دایانا و رفت

. داد فشار دستم به رو صورتش و بست رو هاشچشم دایانا. گذاشتم صورتش روی و آوردم

 وقتی که کردم منتقل بهش انرژی و کشیدم زخمیش دست روی و آوردم باال رو امدیگه دست

 . کرد باز رو سبزش هایچشم و گرفت عمق دایانا لبخند. بود شد خوب برداشتمش،

 . آدرین بینمتمی دوباره که خوبه چقدر -

 !دایانایی تو که نمیشه باورم -

. گرفتمش سفت ام،دیگه هایـوش*آغـ از ترمحکم و کردم پرت ـوشش*آغـ به رو خودم

 امـینه*سـ از قلبم. بدم دستش از دوباره که خواستمنمی بشه، دور من از که خواستمنمی

 . بود اومده وجد به دایانا برای قلبم پرید؛می بیرون داشت

 !دایانا بود شده تنگ برات دلم -

 . بود شده تنگ برات دلم بیشتر من کنم،می درکت -

 مخلوق این خدا که داره امکان چطور. کشیدم نفسی و بردم فرو ـردنش*گـ گودی تو رو سرم

 . بیاد پیش اتفاقی همچین باید چرا بگیره؟ من از رو
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 طورهمین و کردم اخمی. دیدم ریختناشک حال در رو دایانا. اومدیم بیرون هم ـوش*آغـ از

 : گفتم کردم،می پاک رو هاشاشک سرانگشتم با که

 . بیاد بیرون اشکی هاتچشم از نبینم دایانا، نریز اشک -

 رو قلبم که کردمی نگاهم جوری سبزش هایچشم. بود شده خیره من به خاصی معصومیت با

 .آوردمی درد به بیشتر

 اما باشیم؛ هم کنار ابد تا خواستممی من بیفته، اتفاقی همچین که خواستمنمی من آدرین -

 . بود نوشته ما برای دیگه چیز یه سرنوشت

 هم رو اشکیش هایچشم هردو بعد و کاشتم پیشونیش رو ایـوسه*بـ و کشیدم سوزناکی آه

 و حق. کنه جدا هم از رو ما خدا که نیست عدالت بود؛ آتشین و پاک عشقمون ما. ـوسیدم*بـ

 . شدمی ما جدایی از مانع تا بودمی باید عدالت و بود دایانا حقم کجاست؟ میگن که عدالت

 . داشت خواهم و دارم و داشتم دوستت خیلی من بدون کنیم، تحمل باید آدرین -

 بغضم دادم،می ادامه اگه. شدم خیره مذاب مواد ترکیدن حال در هایحباب به و گرفتم رو ازش

 . ترکیدمی

  دایانا؟ کجاست اینجا -

 کسی با تا کنم رد رو مرحله چندین تونستم عجیبی هایروش به هستم، مردگان دنیای تو من -

 . کنم برقرار ارتباط خوادمی دلم که

 . اومدی که خوبه -

 : گفت و گرفت قرار من رویروبه دایانا ثانیه، چند از بعد

 موقعاون تا خواممی پس داره؛ خوشی پایان آخرش که ذارممی دشواری راه به پا دارم من -

 . بگم تونمنمی راهی، چه نپرس من از. باشی سالم و خوشحال

 روی طوالنی ایـوسه*بـ سریع و زد لبخند هم دایانا. گفتم ای«باشه» و زدم محوی لبخند

 .بشیم جدا هم از ما که شد باعث چیزی ترکیدن صدای ناگهان اما کاشت؛ صورتم

 : گفتم و کردم نگاه اطرافم به

  بود؟ صدایی چه این -
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 : داد جواب عصبانیت با دایانا

 . برم باید دیگه میشه، تموم داره وقتم -

 باعث که شد جدا هم از و برداشت ترک وسط از بودیم، ایستاده که خاکی میدون

 . شد دایانا و من بین انداختنفاصله

 : گفت بلندی صدای با دایانا

 . بمونی دور سال چندین کنممی توصیه بهت افته،می بدی اتفاقی فردا. میگم چی ببین آدرین -

  بیفته؟ قراره بدی اتفاق چه بمونم؟ دور باید چی از نشدم، متوجه چیزی حرفش از

  بمونم؟ دور باید چی از -

 . کن اعتماد من به فقط. فهمیمی خودت -

 : داد ادامه و کرد نگاه دوروبرش به

 !خیلی آدرین، دارم دوستت خیلی -

 باز هم از هامچشم که نکشید ایثانیه به و رفتم فرو سیاهی توی بدم، بهش جوابی خواستم تا

 . شدن

 !شانس بخشکی -

 . دراومد صدا به اتاقم در که دادم بدنم به قوسیوکش. شدم بلند جام از و کشیدم کنار رو پتو

 . تو بیا -

 مهمی اتفاق که فهمیدم سرباز زدننفسنفس از. شد اتاق وارد پوشیطالیی سرباز و شد باز در

 . افتاده

  شده؟ چی -

 : گفت و کرد تعظیمی

 . سرورم هستن اینجا هاسانتور ارتش -

 : گفتم و زدم لبخندی. اومدن اینجا به انتظارم از زودتر خیلی

 . کنید پذیرایی خوبی به ازشون. عالی هم خیلی -

*** 
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 با هاخیلی که شدم متوجه. دادم تکون سری تنها هم من که کرد تعظیم من به هاسانتور پادشاه

 . بودن خیره هاسانتور به اخم

 . اومدی سریع خیلی -

 : گفت و زد ایدستپاچه لبخند

 . باشیم شما همراه جنگ برای تا بردم قلمروم به رو مردم ترسریع بله -

 . رایان ممنونم -

 .کردم اشاره دست با و برگشتم جک بابا و جولیا مامان سمتبه

 . هستن تراگوس قدرتمند هایساحره نسل از بازمانده تنها جولیا، و جک ایشون -

 : دادم ادامه و چرخیدم رایان سمتبه

 . هستن هاسانتور پادشاه رایان، هم ایشون -

 : گفت و کرد خم رو سرش احترام ینشانه به رایان

 . داشتیم رو باهم آشنایی افتخار گذشته در شناسمشون،می -

 موجودات این به خیره شگفتی با دیگه، نفر چندین و سارا اما شد؛ ترغلیظ مادرم و پدر اخم

 اخم با. اومدمی ما طرفبه و شدمی رد پل از که دید رو الکس پادشاه ناگهان چشمم. شدن

 : گفت من به خطاب کرد،می نگاه رایان به که طورهمون و رسید ما به ریزش

  اومدن؟ اینجا دلیلی چه به ها،سانتور پادشاه رایان -

 : دادم جواب و کردم سکوت کمیه

 . کننمی همراهیمون اهریمن با جنگ برای -

 . کردن تعظیم بودنش پادشاه به همه. رفت هاساحره سمتبه و گفت لب زیر ی«آهان»

 دیگه االن اما داشته؛ وجود گذشته در شدهنفرین هایسانتور و هااِلف بین اختالفی دونستممی

 دایانا، محافظ که رفتم الکس پادشاه و مادرم و پدر سمتبه. نبودن قدیمی هایسانتور اون

 : گفتم و بردم باال رو صدام کمی. بودن اونجا دوستانم و ماری
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 یعنی این. کردن حمله من به اهریمن طرف از باستانی موجودات بودم، که هاانسان دنیای -

 در که رو بینتون اختالف لطفاً. هستن باشآماده حال در که داره نیرویی یه دنیایی هر در اهریمن

 .بدیم شکست رو اهریمن تا بدین هم به دوستی دست کنید؛ فراموش بود شده ایجاد گذشته

 . برم سمتشبه تا زد صدام رایان حرفم، اتمام با

 : گفتم بهشون دوباره

 . بکنید رو فکراتون خوب لطفاً -

 . گرفتیم فاصله بقیه از باهم و رفتم رایان سمتبه بعد و

 . بدیم دوستی دست باهم نکنم فکر که بود قدری به گذشته اتفاقات اما بود؛ خوبی سخنرانی -

  بگی؟ خواستیمی چی حاال. میشه درست چیهمه -

 : گفت آرومیبه و کرد خم رو سرش

 . دادن نشون من به رو عجیبی سرنوشت هاستاره -

 : گفتم و کردم کج رو لبم

  چیه؟ منظورت -

 : داد جواب اخم با

 . میشی تبدیل شروری موجود به تو اما بگم؛ تونمنمی کامل -

 . بشم خیره بهش عجیب و بکنم کوتاهی خنده شد باعث حرفش

 .سفید و پاک موجودی یعنی سپیدم؛ اژدهای من. میگی چی دونینمی انگار -

 : گفت قبل از ترآروم و انداخت گذرایی نگاه اطراف به

 . بمونی دور تراگوس از قراره تو. نیست این تنها بدون ولی. کنننمی اشتباه وقتهیچ هاستاره -

 نظربه اما نداشت؛ برم ترس نبودم، نگران. بود رایان حرف شبیه درست دایانا هایحرف

 هر. کنم ناامید رو مردم این که تونستمنمی. بیفته قراره من برای شوم اتفاق یه که رسیدمی

 . موندنمی سالم مردم باید بود، که هرچی دارم، که سرنوشتی

 !پسرم -

  نشدم؟ متوجه من که رفت کی. شدم مواجه هاسانتور پادشاه خالی جای با و گرفتم باال رو سرم
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. کنن پیچمسؤال قراره که دادمی نشون داشتن، صورتشون به غلیظی اخم که مادرم و پدر

 : گفتم کنن سؤال اینکه از قبل پس نداشتم؛ مشکلی

 اونجاست از. شدیم آزاد اما بردن؛ چالسیاه به رو ما که بودیم شده قلمروشون وارد اجارهبی -

 . شناسمشمی که

 : داد جواب سریع جولیا مامان که شدن خیره هم به گردشده هایچشم با

  دراومدن؟ عادی حالت به چطور بودن، شده نفرین هااین -

 . گرفتم پس ساکورا از رو گوهرشون من -

 : دادن جواب سریع

 !میگی دروغ -

 . دراومد تیزی به گردی از هاشونچشم

 موجودات این قضیه خب. بزنی این مثل دیوونگی به دست که رفتمی ازت انتظار این -

  نیومده؟ که افتاده براش اتفاقی. کجاست مادرت که بپرسم نشد اصالً بود؟ چی باستانی

 : دادم رو جوابشون خشونت با کرد، من با مادرم که کاری یادآوری با

. نیست مادر کنه جاسوسی براش و کنه کار اهریمن برای که مادری. نیست مادرم اون دیگه -

 . نکنید صحبت ازش من جلوی هم دیگه

 ازم دوباره که ندادم مهلت. شدم دور و گرفتم فاصله ازشون اما زدن؛ داد که بود جوری حرفم

 . بپرسن سؤال

 !اومده پیش بزرگی مشکل شاهزاده، شاهزاده، -

 آروم. دویدم سمتشبه. افتاد اسب روی از که شد نزدیک من به سیاهی اسب بر سوار سربازی

 خون از پر ایسرفه. بود برداشته بزرگی زخم شکمش و بود شده زخمی بدجوری. کردم بلندش

 ثانیه چند عرض در فرستادم؛ انرژی و گذاشتم شکمش روی رو دستم. کرد بلندی یناله و کرد

 . کرد پیدا بهبود زخمش

 . افتاده اتفاقی چه بگو سرباز -

 : گفت ترس با و کشید عمیقی نفس
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 . شاهزاده شماست منتظر اهریمن برگشته، تاریکی اژدهای -

 . کردم نگاه بقیه به و گرفتم باال رو سرم

 . باشید آماده رسید، زمانش -

*** 

 در هرکدوم. شدم کردن،می حکومت سرزمین این در که قبلی هایملکه و پادشاهان مزار وارد

 راه در شهامت با همه که کرد کاری تقدیر اما داشتن؛ قدرتمندی حکومت خودشون هایدوره

 اسم به چشمم که کردممی رد یکییکی رو هاقبر هامچشم با. شدن کشته سرزمینشون

 قصر داخل تابلو در رو اشچهره. زدم پدرم اسم دیدن با تلخی لبخند. کرد برخورد آرتورشاه

 دوره در همه، یگفته به. داشتم باهاش هم مالقاتی بودم، مرگ درحال که زمانی و بودم دیده

 بود، شجاع و مهربان. بود ساتین سرزمین دست به تراگوس در مطلق قدرت پدرم، حکومت

 خوبی خانواده که کردمی خوشحالم این. هستم شبیش که گفتنمی جک بابا و جولیا مامان

 . بود گذاشته اشتباهی راه به پا مادرم که افسوس اما داشتم؛

 چرا که بودم خیره بهش سرافکندگی با. ایستادم روشروبه و رفتم پدرم قبر سمتبه آروم

 : گفتم و گذاشتم قبر روی رو داشتم دست به که قرمزی گل. نیومدم دیدنش به زودتر

 اصالً. دونمنمی شناختمت، دیر شاید. نیومدم زودتر که ببخشید بگم اومدم بابا، دونیمی -

 تو که شدم جنگ این پیروز اگه. بکن من برای موفقیت آرزوی فقط. بگم بهت چی که دونمنمی

 رو بودن سپید اژدهای لیاقت و امضعیفی آدم شدم، کشته راه این تو که اگه کردم؛ سربلند رو

 . هستی پدرم خوشحالم اینکه و بینمتنمی یا بینمتمی یا هرحالبه. نداشتم

 : گفتم و کوبیدم قدیمیم رفیق گردن رو. شدم خارج مزار از سریع و کشیدم گردنم به دستی

  بلک؟ کنی همراهیم هم باراین ایآماده -

 : گفت عقبیش پای دو رو ایستادن با همراه و کشید بلندی شیهه بلک

 . کنیم رد هم رو ماجرا یکی این تا امآماده همیشه مثل -

 . بریم بزن پس -

 . افتاد راه که کشیدم رو افسارش و شدم سوارش سریع
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*** 

 راوی

 ها،اورک ارتش با اهریمن. بود رودخونه و درخت هرگونه از خالی گل، از پر و سرسبز دشتی در

. بود اومده بودن، شده پنهان بود معلوم اسمش از که پنهانش ارتش صدالبته و هااورانوس

 آفتابی نه پلید اهریمن اومدن با داشت، جریان توش زندگی و بود آفتابی پیش دقایقی که دشتی

 تاریک طوفان اومد،می جلوتر اهریمن هرچه. زدمی پرسه دشت اون در حیوانی نه و بود تابان

 . میشه تاریک هم مکان اون باشه، اهریمن که هرجا. کردمی همراهیش هم

 اهریمن سمتبه هم کنار در ها،ساحره و هاسانتور پادشاه و هااِلف پادشاه با همراه آدرین

 منتظر. دویدنمی درنگبی هم هاسانتور و هااِلف عظیم ارتش ها،اون سر پشت و تاختنمی

 اما باشن؛ ندیده رو اهریمن اندکی تعداد شاید. بشن رورودر اهریمن با ترسریع هرچه تا بودن

 دقایقی تا که بود ندیده رو اهریمن چهره تنها آدرین. داره ترسناکی یچهره چه که دوننمی

 بودن داده هدیه بهش دریایی هایپری که مخصوصی لباس آدرین. میشه مواجه باهاش دیگه

 اهریمن مقابل اگه که کردمی فکر این به. کردمی بیشتر رو ابهتش طوریاین و داشت تن به رو

 باید شد،می میدان این پیروز باید میاد؟ دوستانش و خانواده سر بالیی چه بخوره، شکست

 . شدمی رونده دنیا این از اهریمن

 تنبهتن نبرد برای که بودن دشتی داخل. اومد بیرون فکر از شنید، که رو وبرقرعد صدای

 رو سرش. زدمی وبرقرعد مدام که دید رو سیاهی و طوفانی ابرهای دور از. بود شده انتخاب

 : گفت و چرخوند رایان سمتبه

  نیست؟ عجیب کمیه طوفانی ابرهای این -

 : داد جواب رایان جایبه الکس پادشاه اما بود؛ رایان جانب از جوابی منتظر آدرین

 .میشه تاریک هم مکان اون باشه، که هرجا اهریمن -

 : گفت ادامه در الکس پادشاه اما کرد؛ سکوت گرفت، رو سؤالش جواب وقتی

 . بشیم جنگ این پیروز نمیشه کشیدن،نقشه بدون -

 . نیست کارساز روش اینقشه داره، قدرتمندی موجودات از عظیمی ارتش اهریمن -
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 : گفت سانتور جواب در جولیا که گرفت شکل رایان و الکس بین بحثی

 . کنیم ایستادگی اهریمن مقابل ترفندی یه با باید هرحالبه -

 . نیست ضعیف اهریمن اما قدرتمندیم؛ ما کنیم؟ کارچی نظرتبه عزیزم -

 : گفت شونهمه به خطاب آدرین

 . بجنگیم قوا تمام با که اینه اونم. داره وجود روش یه تنها -

 راه این. آدرینه با حق که برسن نتیجه این به و برن فکر تو همه که شد باعث آدرین حرف این

  داشت؟ وجود مگه هم ایدیگه راه اما بود؛ ساده

 که دیدنمی رو اهریمن بزرگ ارتش هاشونچشم با. شدنمی نبرد میدان نزدیک کمکم دیگه

 هاخیلی. هستن خشن چقدر که شنیدنمی رو شونهمه هایخرناس صدای. هستن زیاد چقدر

 اژدهای که کردنمی دعا باشه، شونهمه یکنندهکمک سپید اژدهای که کردنمی دعا دل در

 . برسه پیروزی به اهریمن مقابل سپید

 نگاهشون عصبانیت و رحمیبی چه با اهریمن ارتش که دیدنمی داشتن، تیزی چشم همگی

 . نداشتن همتایی کردن، عامقتل در که بودن وحشی موجودات همگی. کردنمی

 هایسرباز. ایستادن اهریمن ارتش از دوری فاصله در آدرین عالمت با شدن، نزدیک وقتی

 و سپید اژدهای وجود با. ایستادن پادشاهاشون سر پشت خاصی نظم با هاسانتور و طالیی

 . دادننمی راه دلشون به ترس ها،ساحره

 گردنش قلنج. پرید پایین بلک روی از و انداخت هااورانوس و هااورک به نگاهی اخم با آدرین

 روی دستی بره، جلوتر که این از قبل اما. افتاد راه به اهریمن ارتش سمت به و شکوند رو

 . نشست اششونه

  میری؟ داری کجا آدرین -

  میری؟ اونجا که بمیری زودتر خوایمی مگه -

 : گفت و کرد ایقروچهدندون هم سارا. بودن پسرشون به خیره اخم با آدرین مادر و پدر

 . ستدیوانه پسرتون این -

 . دادننمی اجازه باراین. بشه کاربهدست تنهایی آدرین باراین که ذاشتننمی هرگز جولیا و جک
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 . برم خواممی هم تنهایی. بزنم حرف باهاش باید من -

  بگی؟ چی خوایمی حرفی؟ چه -

 . میرم باهاش من -

 . ذارهنمی تنها رو آدرین که کرد اعالم که دیدن رو سانتورها پادشاه و چرخوندن رو سرشون

 . نمیدم اجازه هرگز. نمیشه -

 دووم که بود جک پدرش هایچشم به خیره آدرین. رفت و کرد گردعقب و گفت رو این جولیا

 : گفت و نیاورد

 . باشه اما ندارم؛ اعتماد سانتور این به اینکه با -

 : گفت بود، خورده بر بهش کمی که رایان

 !جک کنیمی انصافیبی داری -

 . کنه صحبت باهاش تا رفت همسرش سمتبه و نکرد اعتنایی جک

 . بیا زود داداش -

 جز ایچاره ولی نبودن؛ راضی هاساحره از کدومهیچ. رفت مادرش و پدر سمتبه هم سارا و

 زیبا یچهره که نبودن چیزی اون هاسانتور. نداشت اعتماد هاسانتور به کسهیچ. نداشتن قبولی

. دیدنمی فرشته قالب در شیطان یک رو هااون هاساحره. دادمی نشون مهربونشون اخالق و

 قابل که کردن گوشزد آدرین به هرچی. کردنمی ـیانـت خــ بعداً کردن،نمی کاری االن اگه

 .کردمی باور که دیدمی رو چیزی بودنش،لوحساده خاطربه اما نیستن؛ اعتماد

 هایحرف که بودن امیدوار. رفتن اهریمن ارتش سمتبه دیگه سانتور چندین و رایان با آدرین

 اشتباهی اگه. باشن شده اعتماد قابل و باشن کرده تغییر هاسانتور و دربیاد آب از درست آدرین

 . نداشتن رحمی هاساحره گرفت،می صورت هاسانتور طرف از

 اهریمن ارتش که قسمتی. انداختن گذرایی نگاه اطراف به و ایستادن جنگ میدون وسط در

 سرسبز و آفتابی بودن، ایستاده هاسانتور و هااِلف ارتش که قسمتی و بود طوفانی داشتن، وجود

 . بود

 : غرید بلندی صدای با آدرین
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  کجایی؟ پلید اهریمن -

 . شنیدن آسمون از بلندی غرش که دیدننمی کدومهیچ رو اهریمن

 سپید؟ اژدهای اومدی بالخره -

 . شدمی شنیده بود، شده طوفانی که آسمونی از اهریمن ترسناک و خشن صدای

  بشی؟ رودررو من با ترسیمی نکنه. کنیم صحبت رودررو بهتره پلید، موجود اومدم -

 . تپیدمی قدرت و شجاعت با قلبش حاال نبود؛ هراسان اهریمن از قدیم مثل آدرین دیگه

 حرف. بود خطرناک بسیار حالت این تو و اژدهاییشه جسم تو اهریمن که دونستنمی همه

 پایین به رو سیاهی جسم ها،ابر الیالبه از ناگهان. گذاشت تأثیر اهریمن روی بدجور آدرین

 و کرد باز رو هاشبال اهریمن زمین، نزدیکی در. نبود تاریکی اژدهای جز کسی که برداشت خیز

 . کرد برانداز رو بود ایستاده مقابلش که رو تاریکی اژدهای آدرین. اومد فرود زمین روی آروم

 پوست و داشت خفاش شکل به هاییبال. داشت خشنی یچهره و بود تربلند سپید اژدهای از

 بلندش، هایشاخ و ورششعله سبز چشم. بود گرفته بر در رو بدنش سیاهی، ضخیم

 . بردش بین از که شدمی سخت قالب این تو. بود کرده ترشترسناک

 از هاسانتور که شد آدرین نزدیک قدمی و درآورد حرکت به رو تیزش دارپنجه و بزرگ پاهای

 . رفتن عقب ترس

 !زنیمی هیکلت از تربزرگ هایحرف ترسم؟می تو از من -

 : داد ادامه که بود روشروبه تاریک اژدهای به خیره وحشتناکش اخم با آدرین

 . باشی همراهم تا نداد انجام خوب رو کارش مادرت اما میاد؛ خوشم ازت -

 : داد جواب پوزخند با آدرین

 کارش نتونست که تـعشوقه*مـ مثل نکردی؛ انتخاب هدفت به رسیدن برای درستی افراد -

 . افتاد براش بدی اتفاق چه که دیدی و بده انجام خوب رو

 خودش اما کنه؛ پارهتیکه رو بدنش االن همین که خواستمی گرفت،می آتیش داشت اهریمن

 . شد معلوم بلندش تیز هایدندون که کرد اکتفا ملیحی لبخند یه به و کرد کنترل رو

 .واداشت تعجب به رو اون اهریمن، عجیب واکنش کنه، حمله اهریمن تا بود منتظر که آدرین
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 . گرفت عمق لبخندش شد، خیره هاسانتور پادشاه به وقتی تاریکی اژدهای

 . کنیمی اعتماد همه به که احمقی خیلی هم تو اما کردم؛ اشتباه من بود، درست حرفت -

 : داد ادامه و کرد خم رو گردنش اهریمن که فرستاد باال رو ابروش تای یه آدرین

 . دارم دوست رو بودنتاحمق -

 . شد مانع رایان بگه، چیزی که خواست تا آدرین

 !سرورم -

 . رایان نیست وقتش االن -

 . بزنم که دارم مهمی حرف -

 شرمندگی با رایان. بزنه رو حرفش تا شد منتظر و چرخوند رایان سمتبه رو سرش آدرین

 مکث یک از بعد که بود ناگوار و سنگین شدتبه بزنه، خواستمی که حرفی. بود آدرین به خیره

 : گفت طوالنی

 . ببخشید رو ما پس کنیم،می هرکاری گوهرمون برای هاسانتور ما که دونیدمی -

 . داشت االن موضوع به ربطی چه این که فهمیدنمی. کرد نگاهش تعجب با کمی آدرین

 . کننمی پیروی من از هاسانتور احمق -

 با فقط بود، ناراحت نه و بود خشمگین نه. فهمید رو چیهمه آدرین گفت، رو این تا اهریمن

 . زد زل هاسانتور پادشاه به باریتأسف یچهره

 . رایان کردم اعتماد بهت من -

 روی بیهوش که کوبید آدرین سر به شمشیرش پشت با سانتوری که بست رو هاشچشم رایان

 . افتاد زمین

 سربازان ارتش دورتادور و دربیان حرکت به هاسانتور تمامی که شد باعث اتفاق این

 دل تو ترس که شد باعث صحنه این. کنن محاصره بلندشون هاینیزه با رو پوشطالیی

 . کنه پیدا جریان پوشطالیی هایسرباز تکتک

 اژدهای سمتبه خشم با و اومدن خودشون به که بود زده خشکشون سارا و جولیا و جک

 . ایستادن جلوشون هاسانتور از زیادی تعداد اما برداشتن؛ قدم تاریک
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 . نکنید اشتباهی کار و بمونید سرجاتون بشه، کشته سپید اژدهای که خوادنمی دلتون اگه -

 . داره براتون بدی عواقب. کنیمی اشتباهی کار چه داری دونینمی احمق -

 . گرفتن هاساحره سمت رو هاشوننیزه و ندادن اهمیتی هاسانتور

 . میشه کشته سپید اژدهای وگرنه بمونید، اینجا که شده داده دستور -

 خــ این. بودن کرده محاصره رو همه خشم با و بودن هشداردادن درحال هاسانتور تمامی

 مردم از زندگی و بود شده تموم همه کار. کشید نابودی به رو همه هاسانتور بزرگ ـیانـت

 دام در که سپید اژدهای دیدن با و بود زده حلقه افراد از خیلی چشم در اشک. شدمی گرفته

 گرفته بردگی به یا شدنمی شکنجه یا که کردن تجسم آینده در رو بدبختی بود، افتاده اهریمن

 و همه. بیاد کمک به تونستنمی خدایی هیچ بده، انجام کاری تونستنمی کسهیچ. شدنمی

 . بودن شده ناامید همه

 الکس پادشاه جک،. بودن خیره افتاده زمین روی بیهوش آدرین به گریون چشم با سارا و جولیا

 این جز کاری رفتن، عقب همگی. بودن سرافنکده و ناراحت همگی آدرین دوستان و

 این راه تنها پس ببینه؛ آسیبی که خواستننمی بودن، آدرین فکر به. بدن انجام تونستننمی

 . بشن تسلیم که بود

 امیدی دیگه. کننمی کاری همچین بالخره هاسانتور که دونستمی خوب رو این الکس پادشاه

 . نداشت دادنازدست برای چیزی دیگه نداشت، زندگی به

 . بدید نجات رو آدرین. کنید کاری یه! بابا مامان، -

 . کنن کمک برادرش به تا خواستمی و کردمی گریه مادش و پدر بین سارا

 . افتهمی خطر تو آدرین کنیم، اشتباهی کار نباید باش، آروم دخترم -

 . بدیم نجاتش باید خطره، تو االنم -

 . باش آروم عزیزم -

 .بود کردننگاه اومد،برمی ازشون که کاری تنها و رفتن عقب همگی

 اهریمنی جسم به و شد ترکوچیک و کوچیک آرومآروم و بست رو هاشچشم تاریکی اژدهای

 . اومد در
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 . کرد نگاه رو بیهوش آدرین پوزخند با اهریمن

 به نباید دنیا این تو بفهمی که ایبچه خیلی هنوز. سوزهمی برات دلم کوچولو سپید اژدهای -

 . کنی اعتماد هرکی

 نظرش از رو هاسانتور پادشاه تحسین با و برداشت آدرین به کردننگاه از دست اهریمن

 . گذروند

 . دادی انجام خوبیبه رو کارت -

 که هاییسانتور. کردن خودشون دشمن رو عالم موجودات تمامی کارشون این با هاسانتور

 . هستن ظالمی و ناپاک موجودات که کردن اعالم کارشون این با حاال بودن، پاکی سمبل

 این با و بود دزدیده رو گوهرشون اهریمن. بود مجبور اما بود؛ پشیمون کارش این از رایان

 مردم یاد از وقتهیچ که خیانتی. کنن ـیانـت خــ سپید اژدهای به تا بود کرده وادارشون روش

 . نمیره بیرون

. کنهمی ـیانـت خــ منم به قطعاً کنه،می ـیانـت خــ عالم موجود ترینقدرتمند به که کسی -

 سانتور یه هم تو بدون رو این. نشی ظاهر چشمم جلو اصالً و بری و برداری رو ارتشت بهتره

 . هستم شماها اربـاب بعد به این از و اومدم من هستی، عادی

 اینکه برای. کنه درست رو وضعیت این چطور دونستنمی که بود ناراحت قدری به رایان

 . کرد تعظیمی نشه، ترخراب وضعیت

 . اربـاب چشم -

 هاسانتور تمامی به و شد دور اهریمن از رایان. داد رایان به بود دزدیده که رو گوهری اهریمن

 اهریمن به که تونستنمی و بودن شده آزاد هااِلف حاال. بشن دور منطقه این از که داد دستور

  شدن؟می موفق آیا اما. کنن حمله

 و چرخید آدرین دور طناب اش،اشاره با و آورد وجودبه رو قرمزرنگی نورانی طناب اهریمن

 : گفت بلندی صدای با و کرد نگاه هااِلف بزرگ ارتش به و کشید عمیقی نفس. شد بسته محکم

 که میدم شانس یه بهتون. نیست هم سانتور قدرتمند ارتش منه؛ چنگ تو االن شما حامی -

 . بشید من تسلیم



 

 

150 

 

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

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 جمهدی.

 : گفت و رفت جولیا و جک سمتبه الکس پادشاه. موند جواب منتظر و کرد سکوت

 بـرده که خوامنمی. بشیم کشته افتخار با بشیم، کشته قراره اگه. بجنگیم باهاش بهتره -

 . باشم اهریمن

 . برسه هدفش به که ذاریمنمی -

 رو اهریمن که کردنمی تالش و کردنمی تحمل باید اما نداشتن؛ مناسبی روحی حال کدومهیچ

 گـبی مردم برای رو بدبختی یا خوشبختی یا آخرش رفتن،می که راهی این. کنن دور دنیا این از

 . آوردمی ارمغان به ـناه

 . کنه صحبت سرزمینش وفادار سربازان با تا رفت بود، راضی که الکس پادشاه

 : گفت بلندی صدای با و رفت جلو قدم چند جک

 . ریمنمی تو یسلطه زیر اما شیم؛می کشته افتخار با. شیمنمی پلید موجود تو تسلیم ما -

 کناری تپه باالی به رو آدرین تا داد دستور اورک چند به داشت، رو انتظاری چنین که اهریمن

 هااورک با همراه. بشه افرادش همه شدنکشته گرنظاره اومد، هوشبه اگه تا ببرن جنگ میدون

 : گفت تریبلند صدای با. کرد نگاه رو همه و رفت تپه باالی به

 . فرارسیده نهایی نبرد و شکوفایی زمان فرزندانم، برخیزید -

 جمله این با هااِلف تمامی. گفت هااِلف به ی«احمق» لب زیر اون از بعد گفت، که رو ایجمله

 ثانیه، چند عرض در که بود کافی جملهاین. شدن واکنشی هر منتظر و رفتن فرو فکر به اهریمن

 هااورک ارتش رویروبه. افتادن زمین روی و خورد هم به تعادلشون همگی. بلرزه جنگ میدون

 .پریدن بیرون اهریمن فناناپذیر ارتش خاک،دل از ها،اورانوس و

 چه ببینن نتونن هااِلف ارتش که شد باعث ها،اسکلت اومدنبیرون از حاصل هایغبار و گرد

 دل به ترس و شدن روروبه بزرگی شوک با همگی غبار، و خاک خوابیدن از بعد. افتاده اتفاقی

 حاال اهریمن ارتش. بودن نبرد آماده بود، اهریمن خالقشون که اسکلت ارتش. افتاد هاخیلی

 که نداشتن ایایده کدومهیچ. کردمی سخت براشون رو کار این و بود اِلف ارتش چهاربرابر

 کرده ناامیدشون ای،دیگه ارتش نداشتن و سپید اژدهای نبود. ببرن بین از رو ارتش این چطور

  بود؟ رحمدل مگه اهریمن اما نشه؛ کشته سپید اژدهای که کردنمی فکر این به هاخیلی. بود
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 . کردمی اضافه غرورش به این و کردمی حس هاخیلی دل در رو ترس زد؛ لبخندی اهریمن

 از خواستمی. شد مانعش چیزی بخوره، تکونی خواست تا اما اومد؛ هوشبه کمکم آدرین

 . شدمی مانعش بود، پیچیده دورش که طنابی اما بشه؛ بلند جاش

 . کرده منعت هرکاری از طناب این نکن، خسته رو خودت -

 . گفت رو حرف این کردن،نگاه بدون اهریمن

 . کنن قبول رو شکست خواننمی احمقن، خیلی مردمت -

 : گفت همه به رو بلندی صدای با

 . بده انجام کاری براتون تونهنمی خداتون این نباشید، احمق. کنممی حس رو ترستون -

 : گفت و کرد نگاه آدرین متعجب یچهره به پوزخند با که بود گرفته دربر رو جاهمه سکوت

 افسوس اما قدرتمندتره؛ من و زئوس از حتی و محافظه خدای سپید اژدهای شنیدید، درست -

 !باشه عزیزانش مرگ شاهد قراره که

. شد گرد هاشونچشم تعجب از و گرفت شدت جنگ میدون این تو حاضر افراد تمامی در هیاهو

 شاید. نبود کوچیکی چیز این کنه؟ زندگی عادی مردمان بین در خدا یک که داشت امکان چطور

 این به دست پادشاهی، تخت آوردندستبه برای تا بوده زئوس هایدسیسه از یکی هم این

 ! دونستمی چه کسی زده؟ کار

 . هست محافظ خدای یک که شدنمی باورش هم خودش آدرین

 . نکردید قبول اما دادم؛ موندنزنده شانس تونهمه به من -

 : داد ادامه و زد نیشخندی

 . بکشید رو شونهمه -

. بردن هجوم هااِلف ارتش سمتبه و آوردن باال رو شمشیرهاشون هااسکلت فناناپذیر ارتش

 : گفت بلندی صدای با پوش،طالیی سربازان به خطاب الکس پادشاه

 . کنه غلبه بهتون دشمن نذارید بجنگید، نفس آخرین تا -

 : داد ادامه و گرفت هااسکلت سمت رو شمشیرش

 . کنید حمله -
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 از نفر هزاران هااون دنبال به و کردن حمله کردن،می زمزمه لب زیر که وردی با هاساحره بعد و

 جریان شدتبه میدون این تو خشم از همه هاینعره. کردن حرکت پوشطالیی هایسرباز

 . داشت

 از عجیبی صداهای و خوردمی تکون مدام خورن،می شکست هااِلف دونستمی که آدرین

 . آورددرمی خودش

 !محافظ خدای کنی نگاه که اینه برمیاد تو از که کاری تنها -

 غرش شد، تبدیل کامل که وقتی. بشه تبدیل تاریک اژدهای به تا بست رو هاشچشم اهریمن

 . دراومد پرواز به و کشید آسمون به رو بلندی

 داشت؛ عجیب طناب این از آزادشدن در سعی بیاد، نزدیکانش سر بالیی ترسیدمی که آدرین

 کشیده نابودی به مردم همه. بود زده حلقه هاشچشم در اشک. شدنمی موفق جورههیچ اما

 . اومدبرنمی ازش کاری آدرین و شدنمی

 با هاساحره. کردن جنگیدن به شروع و شدن درگیر باهم عظیم ارتش هردو دقایقی، از بعد

 هم از رو هااسکلت از عظیمی سیل شد،می خارج هاشوندست از که قرمزرنگی آذرخش

 .بردنمی بین از و دریدنمی

 از رو هااسکلت هایاستخوان راحتیبه داشتن، مهارت شمشیرزنی در که پوشطالیی سربازان

 ایستادگی مقابلشون موجوداتی ترینضعیف که بودن خوشحال همگی. کردنمی جدا بدنشون

 از خیلی داشتن، که نظیریبی قدرت با هاساحره تنها. نرفتن بین از هاخیلی هنوز اما کنن؛می

 . بردنمی بین از رو هااسکلت

 برد،می بین از رو ارتشش که هاساحره دیدن با کرد،می پرواز جنگ میدون دور که اهریمن

 . شد عصبی

 . چیه من با جنگیدن تقاص ببینه سپید اژدهای که وقتشه -

 که بزرگی اژدهای دیدن با جولیا و جک. برداشت خیز هاساحره سمتبه تاریک اژدهای

 جای زیرکی به اهریمن اما فرستادن؛ سمتشبه رو بزرگی بسیار آذرخش اومد،می سمتشونبه

. شد تیزش هایپنجه بین جولیا و جک گرفتن با شد همراه اهریمن بلند غرش. داد خالی
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 هایپنجه تو هاشوندست که جولیا و جک. کرد پرواز آدرین سمتبه و داد سر ایقهقهه

 گیر مادرش و پدر که دیدمی آدرین. کنن اجرا وردی تونستننمی بود، شده قفل تاریک اژدهای

 هاتچشم جلوی». افتاد اهریمن از ایجمله یاد و کردمی ناله داشت درون از. افتاده اهریمن

 «!کشممی رو عزیزانت

. پیوندهمی واقعیت به داره پلید اون هایحرف همه که رسیدمی باور این به داشت آدرین

 کاری مگه بده؟ انجام تونستمی کارچی. ببینه رو چیزی چنین هاشچشم جلوی تونستنمی

  مردم؟ یهمه و خودش زندگی پایان یعنی این شد؟می خالص چطور اومد؟برمی ازش

. بردمی رو مادرش و پدر تاریکی اژدهای که دید داشت، فاصله مادرش و پدر با که سارا

 و رفت تاریکی اژدها دنبال به سریع. کردنمی باور دید،می که رو چیزی شگردشده هایچشم

 که بود مهم این تنها. کشیدمی کنار رحمی هیچ بدون گرفت،می قرار روشروبه که اسکلتی هر

 . باشه خطر در جونش اگه حتی بده؛ نجات رو برادرش و مادرش و پدر

 : گفت جولیا و جک به رو و کرد خم پایین به رو اژدهاییش گردن اهریمن

 . میرید بزرگ مرلین پیش که باشید خوشحال باید نظرمبه -

 هیچ دیدن وقتی اما کنن؛ فرار اهریمن تیز هایپنجه بین از که بودن تالش در جولیا و جک

 فهمیده. شدن خیره اخم با و گرفتن نادیده رو اهریمن حرف. شدن حرکتبی نداره، ایفایده

 و نداشتن هراسی مرگ از. بود ستم و ظلم از پر دنیای این از رفتن زمان امروز که بودن

 که بودن ناراحت اما کنن؛ زندگی آرامش در ایدیگه دنیای در قراره که بودن هم خوشحال

 که نباید میشن؟ خالص تاریک دنیای این از هم هااون میشه؟ چی سارا و آدرین سرنوشت

 . دربیاره خودش یسلطه زیر رو عالم قراره اهریمن که االن نه شد،می کشته آدرین

 لبخندش دید، رو آدرین خشم و گریه از قرمزشده هایچشم رسید، تپه باالی به وقتی اهریمن

 : گفت تمام رحمیبی با اهریمن. اومد کش

 رو مرگشون پس. کشممی رو عزیزانت هاتچشم جلوی که گفتم زدم؟ بهت حرفی یه یادته -

 . بکش عذاب و ببین
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 بیفته، اتفاقی همچین که نداشت امکان. شد گرد ترس از آدرین هایچشم حرفش، اتمام با

 !افتادمی نباید

 : گفت بلندی صدای با جک

 از باش، خواهرت مواظب. بده شکست رو اهریمن این و بیا خودت به. پسرم هستی خدا یه تو -

 . توئه با مسئولیتش بعد به این

 ...دنیا محافظ محافظی، یه تو. باش داشته باور رو خودت پسرم، دارم ایمان تو به من -

 .درآورد خودش از بلندی صدای و کرد خوردنتکون به شروع شنید، که رو جمالت این آدرین

. بده دست از بودن داده نجاتش تایتان و زاگیت دست از کودکی در که رو کسانی تونستنمی

 براش. داره هاییکاستی و کم که نکرد حس وقتهیچ ولی بودن؛ ناتنیش مادر و پدر که کسانی

 رو جونشون داشتن هم حاال ،نکشه سختی وقتهیچ تا بودن کرده درست رو ایمرفه زندگی

 کاری اما نداشت؛ رو حق این. کنه دریغ سارا از رو جولیا و جک که نداشت رو حق این. دادنمی

 یه تنها نه. شکوندمی درهم رو خانواده یه ستون رحمیبی با داشت اهریمن. اومدبرنمی ازش

 یه برای بود؟ چی برای کینه این. بردمی بین از رو هاخانواده از خیلی هم آینده در بلکه خانواده،

 که رسهنمی روزی آیا داشت؟ ایفایده چه قیمتی؟ چه به جهان؟ کل به حکمرانی برای سلطنت؟

 بود سؤاالتی این بره؟ بین از اهریمن که نمیشه پیدا راهی بره؟ بین از پادشاهی و سطلنت این

 .نداشت براش جوابی شکبی اهریمن که

 .زد جولیا و جک هایحرف شنیدن از پوزخندی اهریمن. رسید زمانش دیگه

 ...من انتقام هم این -

 صحنه این آدرین. فروکرد جولیا و جک بدن داخل رو تیزش هایپنجه ثانیه، چند عرض در و

 بسته هاشونچشم لبخند با و کردن آرومی یناله هاساحره. زد ضجه درون از دید، که رو آوردرد

 .شد جدا جسمشون از روحشون و شد

 وقتهیچ. شد کشته چشمش جلوی مادرش و پدر که دید رو عمرش تو صحنه بدترین آدرین

 اهریمن. شد خواهد تکرار زندگیش از ایهرلحظه تو کابوسی مثل. بردنمی یاد از رو صحنه این

 .کشهمی عذاب شدتبه که فهمیدمی رو آدرین حال هم
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 سارا. کرد نگاهشون ـذت*لـ با و کرد پرت آدرین سمتبه انزجار با رو جولیا و جک اهریمن

 با بود، جاری خون بدنشون از که مادرش و پدر دیدن با اومد، باال تپه از حالی چه با که نفهمید

 تصمیم و داد سوق هاساحره فرزند به رو نگاهش تاریکی اژدهای. افتاد زانو روی بلندی جیغ

 یه دادنازدست که دیدمی باید دید،می رو عذابش باید. باشه نداشته باهاش کاری که گرفت

 که طورهمون و گذروند نظرش از رو برادر و خواهر ـذت*لـ با اهریمن. داره دردی چه عزیز

 :گفت کردمی پرواز هااِلف ارتش سمتبه

 .ببرید ـذت*لـ مادرتون و پدر دیدن از -

 احمق هایاِلف با بارآخرین برای خواستمی. برداشت خیز پوشطالیی سربازان سمتبه بعد و

 .بشن تسلیمش تا بزنه حرف

. نبود کسی اما بودن؛ دستور منتظر پوشطالیی سربازان و بودن رفته بین از هااسکلت تمامی

 تاریکی اژدهای. بودن ایستاده جنگ میدون در درمونده هااون و بود شده پدیدنا الکس پادشاه

 .کرد نگاه همه به غرور با و اومد فرود پوشطالیی سربازان نزدیکی در میدون، وسط در

 .فرزندانم شید بیدار -

 هم کنار و کردن حرکت هاشوناستخوان بودن رفته بین از که هاییاسکلت تمام حرف این با

 خالقشون به رو ورشونشعله سیاه هایچشم. دراومدن قبلیشون عادی حالت به و گرفتن قرار

 .بودن دستور آماده و دوخته

 مبارزه سال سالیان تا توننمی. برگشتن عادی حالت به دوباره ارتشم تمامی که بینیدمی -

 ارتش تنها نه وگرنه دربیایید؛ من خدمت به و شید تسلیم میگم که باریهآخرین این. کنن

 نخواهید موندنزنده برای شانسی شماها و میشن ورحمله هم اورانوسا و اورکا بلکه اسکلت،

 .بشید تسلیم پس گرفتم؛ چنگ به هم رو سپید اژدهای شدن، کشته هاساحره. داشت

 پیش ساعت یه عرض در که وقایعی این. بودن ترسیده هم و خسته هم پوشطالیی سربازهای

 .بود گذاشته روشون بدی تأثیر بود، اومده
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 سربازها تمامی. کردنمی خدمت اهریمن به لحظه آخرین تا باید نداشتن، شانسی هیچ دیگه

 دید، رو این تا اهریمن. زدن زانو اهریمن مقابل و انداختن زمین رو شمشیرهاشون ناامیدانه

 .خندید سرخوشانه

 .بود خوبی تصمیم -

 تو تیزی هایچنگال. اومد فرود کمرش رو سنگینی جسم خندید،می خوشحالی از که طورهمون

 درد از غرشی تاریکی اژدهای. کرد نفوذ گردنش تو ایبرنده هایدندون و فرورفت کمرش

 رو هاشچنگال داشت که خشمی تموم با سپید اژدهای. کرد خودش دادنتکون شروع و کشید

 مثل. کردمی پارهتیکه و دریدمی هم از رو گردنش هاشدندون با و کشید می اهریمن کمر به

 به بیشتری هایآسیب هرلحظه. ببردش بین از که خواستمی و نداشت رحمی هیچ اهریمن

 سپید اژدهای اما داشت؛ شدنخالص در سعی تاریکی اژدهای. کردمی وارد تاریکی اژدهای

 .زدمی آسیب بیشتر و چسبیدمی بیشتر بهش

 .نداشت من رو تأثیری هیچ لعنتی طناب اون. هستم( اسطوره) خدا یه من گفتی تو اهریمن -

 زنده جولیا و جک شد،می خالص زودتر اگه. بشه خالص طناب اون دست از تا کشید طول

 شده آزاد که شدنمی باورش و بود شده شوکه اهریمن. کردمی عصبیش بیشتر هم همین ،بودن

 زمین روی و خورد هم به تعادش که زد ایضربه سپید اژدهای سر به هاشبال با ناگهان. باشه

 روی رو عقبش پاهای. رفت سپید اژدهای روی و کرد استفاده فرصت از تاریکی اژدهای. افتاد

 کامل بخوره، تکون تونستنمی آدرین. گذاشت شـینه*سـ روی رو جلوش پاهاش و هاشبال

 تالش از دست اما بود؛ هخورد شکست دوباره. نداشت آزادی برای راهی و بود شده کیپ

 .نداشتبر

 !کشمتمی کثیف، موجود کشمتمی -

 خدمت من به هم اِلفا ببین. بدی شکست رو من بخوای که حرفایی این از ترعرضهبی تو -

 !تنها تنهایی، دیگه تو. کننمی
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 ناامید رو همه امید که دید زدن، زانو پوشطالیی سربازان که دید و چرخوند رو سرش آدرین

 دیگه نداشت، دنیا این تو جایی دیگه. کنه محافظت مردم از خوبیبه نتونسته که دید کرده،

 .بود رفته بین از زندگی برای شانگیزه

 .سپید اژدهای زندگیته آخر دیگه -

 اگه. فرارکردن تا باشه راه بهترین مردن شاید. شد خیره روشبهرو اهریمن به آدرین

 واسه چیزی دیگه موند؟می زنده باید کی واسه جنگید؟می کی برای بجنگه، خواستمی

 .نداشت دادنازدست

 کرد فرو شـینه*سـ داخل به قدرت تمام با رو هاششاخ و کرد خم رو سرش تاریکی اژدهای

 به رو سارا آدرین، بلند غرش. شد رد سپید اژدهای کمر از هاش،شاخ که داد فشار قدری به و

 درد از که آدرین بلند هایغرش. بذاره تنها رو شمرده مادر و پدر که نتونست ولی آورد؛ خودش

 بیشتر کشیدمی که دردی. انداخت جنگ میدون این موجودات تموم تن به لرزی کشید، می

 و کشید بیرون آدرین یـینه*سـ از رو هاششاخ باالخره اهریمن. جسمی نه و بود احساسی

 :گفت

 هستی که ایدیگه دنیای تو امیدوارم. من برای خوش پایان یه و تو برای بد پایان یه هم این -

 !بشی خوشبخت

 اژدهاییش جسم کمکم آدرین. کرد تماشاش ـذت*لـ با و رفت کنار سپید اژدهای بدن روی از

 خون که شدمی دیده بزرگ شکاف دو آدرین بدن رو. دراومد انسانیش جسم به و رفت تحلیل

 .بود جاری ازشون

 که رفت ایتپه همون سمتبه و گرفت هاشپنجه بین رو آدرین ناگهانی، تصمیم یه تو اهریمن

 جسم به سریع هم خودش و کرد پرت رو آدرین رسید، وقتی. بود کشته رو جولیا و جک

 و چرخوند رو سرش کنانفینفین بود، زده خیمه مادرش و پدر روی که سارا. دراومد اهریمنی

 :گفت و شد بلند جاش از. دید لبخند با رو اهریمن

 !عوضی کشمتمی -
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 خارج هاشدست از سریع رو تاریکی قدرت اهریمن کنه، پرت سمتشبه آذرخشی خواست تا

. رسید گوش به همیشگیش هایقهقهه دوباره. شد بیهوش و شد برخورد سارا به که کرد

 :گفت و چرخوند آدرین سمتبه رو سرش

 پس کنن؛ عزاداری تخانواده و تو برای مردم تا باشه اینجا هم جسمت که خوامنمی -

 .خوب جای یه به فرستمتونمی

 .کردمی تحمل رو وحشتناکی درد و بود هوشیارنیمه. بود دادنجون حال در هم سپید اژدهای

 ساتین سرزمین. بودن پیوسته واقعیت به رؤیاهاش دیگه بود، خوشحال شدتبه حاال اهریمن

 دنیا، همین از و کردمی تصرف هم رو هاسرزمین بقیه آینده، روز چند تو و بود اختیارش در حاال

 .کردمی برپا رو تاریکیش امپراتوری

 از سیاهی، و رحمبی دنیایی درخواست لب زیر. شد خارج تاریکی هاشدست از و زد پوزخندی

 .داشت تاریکش نیروی

 شخانواده و آدرین بود قرار که تاریکی دنیای از ایدروازه آورد؛ وجود به دروازه یه حاال تاریکی

 به رو شونهمه جسم ترسریع هرچه خواستمی بود، شده آماده که حاال. ببره مکان اون به رو

 .سپید اژدهای نه گرفت،می قرار ستایش مورد خودش باید بعد به این از. بفرسته دروازه داخل

 :گفت و گرفت رو آدرین موهای اهریمن

 .بگذره خوش جدید دنیای -

 :گفت نداشت چندانی هوشیاری که آدرین. شبرد تاریک یدروازه سمتبه کشونکشون بعد و

 .گردمبرمی روزی یه نمیشم، تسلیم راحتی این به من -

 به. زد حرفی چه لحظه آخرین که نشنید و انداخت دروازه داخل به رو آدرین محکم اهریمن

 بسته ثانیه چند از بعد دروازه. انداخت دروازه داخل به رو سارا، دخترشون، و جولیا جک، نوبت

 .شدن فرستاده نامعلوم دنیایی به شخانواده و سپید اژدهای و شد

 و بود خودش به متعلق تراگوس دیگه حاال. پیوست وقوع به اهریمن یسالههزاران آرزوی حاال

 ارتش نه و داشت وجود قدرتمندی موجود نه دیگه حاال. داشت اختیار در رو مطلق قدرت

 .کنه ایستادگی اهریمن جلوی بخواد که عظیمی
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 تا بودن موظف همیشه برای عالم موجودات و شدمی آغاز امروز از تراگوس تاریک دوران

 .بزنن صدا جهانیان اربـاب اسم با رو اهریمن

 .فرارسید تاریکی شکوفایی زمان -

 :زدن داد اونجا در حاضر موجودات تمامی

 !جهانیان اربـاب باد زنده -

*** 

 الماس مثل که دید رو نفر چند و چرخوند اطراف به رو بازشنیمه هایچشم شب، تاریکی تو

 صداهای اما هستن؛ کی که ببینه خوبیبه تونستنمی. اومدنمی سمتشبه و درخشیدنمی

 .شنیدمی رو ضعیفی

 اومده؟ سرتون بالیی چه هستی؟ کی تو -

 :کرد زمزمه افتاد، براش که اتفاقی آوردنیادبه با آدرین

 چیه؟ دنیا این اسم -

 تعجب ایلحظه سؤالش فهمیدن با بشنوه، رو آدرین صدای خوبیبه تا بود شده خم که دختری

 .فهمید دختر اون جانب از رو کلمه یه تنها آدرین و کرد

 .آمازیا -

 

 پایان

*** 

 سومی جلد اما نرسید؛ پایان به خوش دونممی. رسید پایان به هم جلد این گلم دوستان خب

 اتمام به از بعد که میشه محسوب سپید اژدهای رمان پایانی جلد سوم، جلد. داره وجود هم

 جلد با خدایان شمشیر کوتاه رمان بگم، رو نکته یه. کنممی شروعش کوتاهم رمان رسیدن

 کنممی تشکر همه از. نویسممی رو اون فعالً که بخونیدش حتماً لطفاً پس مرتبطه؛ کمی سوم

 دارم دوستتون. باشید بـرده رو کامل ـذت*لـ امیدوارم. کردن همراهیم رمان این تو که

 .دل عزیزای
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  خیزش اژدهای تاریکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 جمهدی.

 اثر این خلق برای نویسنده از تشکر با

 شده منتشر دانلود نگاه سایت در و آمده در تحریر رشته به دانلود نگاه انجمن در کتاب این

 .است
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