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 به نام خدا

- 

 رمان های تاریخی و بر اساس حقیقت

 محبوب ترین رمانهای تخیلی و ف انتزی

 ارشیو کلی رمان های ترسناک

 رمانهای عاشق انه و رمانتیک  

 :دانلود بهترین رمان ها در

r.iTmDFive 
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The legendery life 

 رمان تخیلی زندگی مرموز

 

 

 :مقدمه 



WRITTEN BY: 

[TMD                                                                     
WWW.TMDFIVE.BLOG.IR] 

 

THE LEGENDARY LIFE Page 3 
 

کنون قبل از هر چیزی الزمه که مقدمه این رمان رو بخوانید.این رمان با تمام رمان هایی که تا 

این اسقق . آلودعاشقققانه و رمز تخیلی در قالب.این رمان یک رمان مطالعه نموده اید تفاوت دارد

های تخی مان  با ر مان  هایی دارد.ر فاوت  ید ت نده ا تاکنون خوا باید لی ای که  بل از هر چیزی  ق

یک داسققق ان گداگانه  داسققق ان مخ لا سقققاخ ه شقققده و برای هر  قققلبدانید این رمان در چند 

به طور .یعنی این رمان و تمامی بخش ها و تمامیی اتفاقات به هم مرتبط میباشقققند طراحی شقققده

 اس . ی ا به هم مرتبط هس ند تشکیل شدههمزمان چند داس ان که نها

   ل های رمان:گدول 
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 Season 1 

orgetF 

 

EPISODE OF STORY:                                                                                           : نهای رما بخش  

 
 

 

(FORGET-راموشی ) .......................................................................................... EP 1 

 

(CHANGE AWAY-تغیر مسیر).............................................................................. EP 2 

 

(BACK OF REMEMBER –بازگش  خاطرات) ......................................................... EP 3 

 

(EXPOSE THE TRUTH- ا شای حقیق) ............................................................... EP 4 
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 :مقدمه 

کنون  قبل از هر چیزی الزمه که مقدمه این رمان رو بخوانید.این رمان با تمام رمان هایی که تا     

این اسقق .  آلودعاشقققانه و رمز  تخیلی در قالب.این رمان یک رمان مطالعه نموده اید تفاوت دارد

قبل از هر چیزی باید بدانید لی ای که تاکنون خوانده اید تفاوت هایی دارد.خیرمان با رمان های ت

ستان مختلف ساخته شده و برای هرفصل     این رمان در چند  ستان جداگانه طراحی شده   دا  یک دا

به طور همزمان چند .یعنی این رمان و تمامی بخش ها و تمامیی اتفاقات به هم مرتبط میباشققند 

 اس . هم مرتبط هستند تشکیل شدهیتا به داستان که نها
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 (فراموشیفصل اول ) -مان زندگی مرموزر 

 

 ه...!)دنبال چیزی بگرد که جواب همه چیز

اگر یادت رف  هم همیشقققه   ! اینو هیچ وق  یادت نره.  ! دنبال چیزی بگرد که جواب همه چیزه.   

شون میده   دنبال چیزی باید بگردیبدون که  سیرتو به  ن سیرتو پیدا میکنی.کافیه   که م .خودت م

 (...فقط بری

 

 کوه نوردیپیش بود که من با چند تا از دوستام واسه   خیلی وق  .بودری من کاروز اول پژوهش 

 سققفر به یه قله کوه رسققیده بودیم که خیلی دیدنی به تو .به کوه های بلند شققهرمون رفته بودیم

ولی راهی واسققه باال رفتن ازن نبود.ما به هر سققختی خودمون رو به نیمه های کوه   نظر میومد

سط های    سوندیم.و ضح بود که داخل ا یه غار خیلی باریک دیدیم. ، راهر سع    ن غارووا سیار    و ب

سیدیم یه غا  قله بعد از اینکه به .ن تقریبا غیر ممکن بودوولی ورود به داخل ا .بزرگی بود ر کوه ر

سر راهمون دیدیم.  سیار عمیق بود   دیگه  شبیح به یک چاه ب خیلی هم  و.،  تا غار اما اینکی بیشتر 

که این کناکاوی سققر آخر منار به بزر   من از سققر کناکاوی نزدیک غار رفتم.ترسققناب بود

 ترین اتفاق توی زندگیم شد.

 .نی ای فکر میکردمهمه چیز از اوناا شروع شد.حداقل این چیزی بود که تا مدت بسیار طوال
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ته           تام مدام داد میزدن برگرد.ولی کناکاوی سقققرتاسقققر وجودمو گرف غار خطرناکی بود.دوسققق

م: اینقدر ترسققو رو به پشقق  کردم و گفت.تا بهم هشققدار بدن بود.دوسققتام کمی نزدیک ترشققدن

 !بیایین جلوتر نباشین !! 

 ...کنم ولی جلوتر رفتم که داخل غار رو تماشا تنهایینهایتا سپس 

ضربه     سرم  سیار به .خورده بود بدیچند لحظه بعد خودم رو تو دل تاریکی دیدم.  بدی به طرز ب

اونطور که از سقققیاهی باالی سقققرم پیدا بود و هیچ نوری از منظره باال به  .افتاده بودم داخل غار

ش    اون غار مرموز ظاهراچشم نمیخورد ،   سیار زیادی دا شدم   .عمق ب سه بیرو تا بلند  ن  راهی وا

  .غار میپیچید  ی غریبی تو صقققداهای عایب و  ، ترس تمام وجودمو گرفته بود   ، رفتن پیدا کنم  

 .م خشکم زده بودیمن مات و مهبوت سرجا و مدت ها گذش  وگذش 

  گذاشتم رو سرم که دیدم م رو به آرومیدست .بعد از مدت زیادی یادم اومد که سرم شکسته بود 

م لخته شده  خون روی زخم،  ی نامعقول اونااز سر سرما  ولی ا .شکسته بود   یوحشتناک  به شکل 

 که امیدم   راهیتنها به سم   و باالخره با ترس بلند شدم .خشک شده بود خیلی سریع سپسبود و 

اونقدر راه  و دنبال کردممدت ها رو  راه  .وسققیعی بود بسققیار غار .حرک  کردمبود واسققه خرو  

 .کفش هام پاره شده بودندرفتم که دیگه پاهام تاول زده بودند و 
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سه زنده موندن  ، چکه میکرد.اب خیلی تند و تلخی بود  غار کناره هایب از آ ، داخل غار . ولی وا

 .داخل غارزمان از دسققتم در رفته بود.می کردممکناز اون اسققتفاده که جز اون چاره ای نداشققتم 

با خودم تخمین زده بودم .فهمید روز چطور گذشته بود  میشد  روشنایی به چشم نمیخورد که   حتی

پاهام دیگه    .و  تمام انرژیم تموم شقققده بود  .بودم افتاده حدود یه هفته ای بود که اوناا گیر       که 

 توانی واسه راه رفتن نداشتند.

تموم   به کلی .امیدمو راه میرفتم داشتم راه میرفتم  توانغار هم هیچ تمومی نداش .تا جایی که   

 ازدر فالک  کامل چشمام سیاهی رفتن و    باالخره و رفتم  تا اینکه شده بود.اونقدر راه رفتم  قطع

 ...هون رفتم

 آغاز ماجرا بود .... .... و .... این پایان

به  .و بیرون از غار دیدمر خودمدر او  شگف  واری  وقتی چشمام رو باز کردم   گذش  و  مدتی 

هیچ چیز با عقل !  نم کاامببی که بلند شدم طرز شگف  انگیزی ناممکن و عایب بود.به سختی   

ب و علف بود.کمی راه آهمه جا خشقققک و بی  .به یک سقققم  حرک  کردم .جور در نمی اومد

کف افتادم  دوباره از هون رفتم وبه طور شکه کننده ای   رفتم تا به یک جاده رسیدم.وسط جاده  

لین درمانگاه نزدیک سوار کرد و به گمونم من رو به اوکه یک ماشین از راه رسید و فورا منو جاده 

ها   .خودم دیدم  ربو  دم دورآباز کردم کلی  که  چشقققمام رو   .منتقل کردند   رو  هیچ کدوم از اون
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شناختم  ستم دیگه حرفی بزنم و نه تکون      .نمی شنیدم نه میتون صدایی می چه اتفاقی  .بخورم ینه 

سم افتاده بود  ستان فقط اطرافمو نگاه میکردم  .وا زیادی میومدن و ادمهای  .یک هفته توی بیمار

سرم میومد و ی     .میرفتن ستار باالی  سه بار پر   یبعامنزجر کننده ای رو به من امپول  هکروزی 

 .تزریق میکرد و میرف به دستم 

سن و یک نوجوون     .اون اتاق من تنها نبودم یتو خب ، سیار م دیگه هم بودن که یک پیرزن ب

یادم  هم من حتی اسققممو  عابدر کمال ت لحظه ها سققپری میشققد و .وضققع مناسققبی نداشققتن

ولی تا جایی که زبونم من رو همراهی میکرد میدونسققتم که اسققمم یه خیلی احمقانه بود .نمیومد

که همراهم  هم ، حتی رفیق های خودم روشروع میشد.کمکی هم نمیکرد  "آ  " جورایی با حرف

غار بود و تا   اون د وارد شدن بهتنها چیزی که یادم مونده بو یادم نمی اومد. رو  تا اوناا اومده بودند

مدتها گذشقق  و من بهتر شققده  .شققدم رو به یاد داشققتم اوناایی که تو جاده افتادم و بیهون 

 . شمب نمیتونستم بلند هنوز تقریبا میتونستم کمی تکون بخورم،ولی.بودم

  روزی که از جام بلندروز ها گذشققق  و حال و روز من کمی طبیعی تر شقققده بود و باالخره که 

کم کم به حال  .دورم جمع شققده بودن.صققدا های کمی به گوشققم میخورد  دکترا همه و شققدم

 .ولی هنوز هیچی یادم نمیومد .عادی بر میگشتم
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روزی که   .اما همچنان حافظم پاب بود     .یکماه گذشققق  و من دیگه کامال خوب شقققده بودم     

شم از      ستان مرخص ب ستم از بیمار ستارم دکتر خوا سی به   سوال کردم که تو  پر این مدت هیچ ک

 دیدن من نیومد؟

 . خیلی ها اومدندپاسخ داد  پرستار

سایی نبودند که تو ولی  سی    هیچ کدوم ک شنا شناختن اون هارو ب  نواده ای بود کهوایه خ .تورو نمی

رو به   .موندند  فقط اونها زمان زیادی    .و  با تو تصقققادف کردن  فقط  که  ادعا میکردند   میگفتن

 اما اونها هم همون یکماه اول از تو قطع امید کردند.، مالقات تو می اومدند 

 .یک لحظه شکه شدم "

 تصادف؟-من 

اونا .تو داشتی از خیابون رد میشدی که با سرع  زیاد به  زدن    که  گفتناونا اره.-پرستار پزشک 

 .پرداخ  کردنبیمارستانتو  های تمام هزینه

 

 نوادم چی؟خاپس -

 کسی تا به حال سر نزده؟ چی؟ پس خانوادمکسی تا به حال سر نزده؟ 

 وایسا ببینم ! چیزی از خانوادت یا دوستی یا اشناییی ، یادت میاد؟_
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 .نه راستش.امید وار بودم که این کمکی بهم بکنه 

نوادت کاان؟ما هرچی گشتیم تا خونوادتو  وانه.راستش واسه خودمم جای سوال داره.خ    -پرستار 

 .پیدا کنیم اثری نبود

 ون کااس؟خودت میدونی خونت

  . ایناارو هم اصال نمیشناسم.نمیدونمهم حتی اسممو .من هیچی یادم نمیاد_نمیدونم. 

 هیچی یادت نمیاد؟_پرستار 

 یعنی حافظ  پاب شده؟

  .نمی دونم_ 

  .اون روزبود مونده ادمیکه  یزیتنها چ 

  ه؟یچ تصادف هیقض یراست 

 ادینم ادمی یمن که حادثه ا. 

 .ینه که حافظتونو از دس  دادینخب مشخصا به خاطر ا_پرستار 

  .ولی من یه چیز دیگه ای یادمه ، اگه حافظم هم پاب شده باشهباشه._ 
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یادم نمیاد.  .نزدیکه ... کوه یه به میبود رفته یبا چندتا از دوسققتام واسققه کوه نورد  ادمهی 

اون کوه  یغار بزر  که رو هی یمن افتادم تو یاز سر بد شانس میدیکوه رس یباال یوقت

 .دمید غار از رونیب خودمو که نیا تا کردمیم دنبال رو غار ریمس هفته کیو بود 

  

 .ادیکنارم واس  نیماش  هی ، دمیرس  جاده هیبه تا بلند شدم و حرک  کردم   یبه سخت  یوقت

 نتونستم  

  .ببینمندیدم چهرشونو 

 .من همون جا از هون رفتم و دیگه چیزی یادم نمیاد

 .ن.اینها میتونند اثرات اون باشندما مدت بسیار زیادی تو کما بودیش ناراح  نباشید _پرستار 

 نگران نباشید مدتی که بگذره به حال  عادی برمیگردین.ولی 

 _ولی خیلی واضحه برام.مطمعنم که اینا یه خواب نبودند..نمیدونم 

غاری   اینباید بدونی حتما ،   چیزی که میگین درس  باشه و حتی اگرهم خواب نباشه_پرستار  

 یا اصال  میدونی؟ ؟ که تو میگی کااس

باشققی و با این وجود از اون تصققادف جون به در  گیر افتاده بوده چطور یک هفته ممکنه تو اون

 برده باشی؟
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  .زنده بمونی و  زیادی میخواد تا یک شبانه روز بتونی تا بیمارستان منتقل بشی معازه

 .س  که تو زنده ایبا اون تصادف فقط میشه گف  یه معاز بعد هم

  .اقای دکتر  نمیفهمم_ 

 سر من اومده بود؟ یمگه چه بال 

 مرده بودی.تنها قلب  بود که هنوز زنده بود.میشه گف  کامال _پرستار

حتی ما نمیخواسققتیم ناات  بدیم که خونواده ای که باهات تصققادف کرده بودن اسققرار کردن  

 .جونتو ناات بدیم

 .زنده بودن  امیدی نبود چه برسه به زنده موندن  واسه هم با این وجود حتی یک درصد 

شد ما با دیدن    .روز بعد ما دیدیم که تو داری نفس میکشی  شروع  روز بعد ترمیمم ناخوداگاه  

سازی   .این صحنه ها همه مات و محبوت مونده بودیم  بود ظرف دوماه   سلولی  شبیح به یک باز 

ا فقط رو تو ازمایش اناام میدادیم که بفهمیم که      تو این دوماه م   .تو به حال  عادی  برگشقققتی     

سازی خودبه خود بدن  چیه  شمندای زیادی اومدن ولی هیچ چیز   .دلیل باز  شاهده ای دان  قابل م

دیگه باید مثه یه نمونه       هم از این به بعد   میشقققه گف  که فقط یه معازه بود.و البته      .پیدا کرد 

خواسق  های اونها موافق  کنی.ولی اگه کشقف    نمیخوام بگم که با در .ازمایشقی جابه جا بشقی  

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Bulleted + Level: 1 + Aligned at:  0.31" +
Indent at:  0.56"

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...



WRITTEN BY: 

[TMD                                                                     
WWW.TMDFIVE.BLOG.IR] 

 

THE LEGENDARY LIFE Page 20 
 

 درگیر این ماجراولی اگه نمیخوای که .بشه که چطور این اتفاق افتاده خدم  بزرگی به دنیا میشه

به کلی    ب مدتی خودتو  گه دار شقققی  با این     مخفی کن و هویتتو مخفی ن یدم  ه  حق م .چون ب

   !راستی.وضعیت 

 ؟تو مطمعنی که هیچ چیز دیگه ای یادت نمیاد

 _کنمضم هحضم نمیتونم حتی رو  ببخشید.من اصال هیچ کدوم از این اتفاق ها. 

باشققه.میتونی مرخص بشققی.نگران حافظ  هم نبان.با این سققرع  بهبودی که من   _پرسققتار 

شه این    .دیدم خیلی زود همه چی یادت میاد س  با سی که به  میدم اآولی حوا بهش  رو باید در

شی   ظ  برگردهکه تا موقعی که حاف یمراجعه کن شته با سیار مواظب  ممکنه اختالالت روانیی دا .ب

 بان که با این وضعیت  زیاد بیرون نمونی.

 _باشه. 

*** 

،،، 

 .نمیدونستم حتی ماز بیمارستان بیرون زدم و حرک  کردم به طرف جایی که خودم

 حاال باید کاا میرفتم؟

  ایناا کااس ؟ 
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  چیه که  یوضققع نیمن االن با ا هنگینم .ههسققتن  یکله خر یدکترادکتر واقعا عاب  

 ؟رفتمیم کاا دیبا ادینم ادمی یزیچ

 ؟***

، انگار مغزم مثله یک بچه یک ساله شده بود    هیچ کدوم از چیز هایی رو که میدیدم نمیشناختم 

، م میدیدم خیره میشققدم ور  و همیطور وسققط خیابون ها قدم میزدم و به تمام چیز هایی که دور

 .اش  یادم میومدانگار چیز هایی د

 ،،،،، یک لحظه ،،،،،

  ؟ ایناا کااس 

 ناام؟؟یمن چرا ا 

ش  از  ش .  یه نفر رو توی پیاده رو دیدم که دا سیدم سریع  کنارم میگذ ببخشید ایناا    :  ازن پر

 کااس ؟االن چه سالیه؟ این چه شهریه؟

  توهم زدی؟_غریبه 

 چی میکشی؟

  خواهش میکنم..م شدم.من گ فقط میخوام بدونم که ایناا کااس_ببخشی 

سقققه خیابون پایین تر میتونی بیلی  مترو بگیری هر جا       ویکتور هوگو هسقققتی. یتو _غریبه  

 خواستی بری.

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Centered, Indent: First line:  0"

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Bulleted + Level: 1 + Aligned at:  0.31" +
Indent at:  0.56"

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Bulleted + Level: 1 + Aligned at:  0.31" +
Indent at:  0.56"

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold



WRITTEN BY: 

[TMD                                                                     
WWW.TMDFIVE.BLOG.IR] 

 

THE LEGENDARY LIFE Page 22 
 

 _تو چه شهری هستم؟ ؟ویکتور هوگو 

 عایب غریب !!.دیگهتو خود پاریسی  ؟دیگه  میخوای کاا باشی _غریبه 

   پاریس؟_ 

 ممنون. 

  

 نداش . یخواهش.قابل _ -غریبه   

*** 

،،،، 

شه. .نن!! غیر قابل توصیفه !!  خدای م س  دیگه  باورم نمی چطوری .من چرا ایناام؟پاریس کاا

 اومدم ایناا؟

کلوپ رو  ها قدم میزدم که یک      مدتی راه رفتم و توی خابون  .همه چیز واسقققم بی مفهوم بود  

تا چیزی  انشدم  داخل  بهحرک  کردم  با تردید جلوتر رفتم و.بارکافه  بوددیدم که رون نوشته 

 .بود و غریب  پر از ادم های عایب.که واقعا حس گشنگی میکردم  بخورم

یل حافظه من این نبود که پاب شقققده بود      . ندیده         .دل به حال چنین چیزهایی رو  تا  عا  من واق

ااسققق  من .بودم با خودم تکرار        . کی هسقققتم و اصقققلیتم ک مدام  که  ها سقققواالتی بودن  این
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گمونم همون .بود مهمراهول ری پمقدا ز شقققانس خوبم . ا دسقققتمو داخل جیبم کردم .میکردم

ند.یا هم ممکنه مال  اینارو واسققم گذاشققته بود ای که ادعا کردند با من تصققادف کردند خوانواده 

 .بهم بدین لطفا یک نوشیدنیگفتم  یروماآبا صدای  و رفتمجلوکمی .خودم بوده باشن

شه ای باال    . شی سیار کوچ    اآیک بطری  شه ب شی شیدنی یک مقداری ورد و توی یک    ریخ  و نو

همینطور  .کردممتلخی به خودم گرفتای حل داد به طرفم.یک لحظه نگاهش کردم و خنده  اون رو 

دارین شققوخی میکنین؟یه   :که داشققتم بهش نگاه میکردم رو به صققاحب بار کردم و بهش گفتم 

  مسققخرعنهحال  ت و بهم کرد و خندید و باخه این کاای منو پر میکنه.راآبدین.لیوان بزر  بهم 

میخواین مثل اینکه شکس  بزرگی خوردی   مثل اینکه وضعیتتون زیاد خوب نبیس .  : گف  یمیزاآ

 ؟؟یا دارین فرامون میکنین بترکونین

شته بود  یرو خب  ستش  " ب جواآ " بطری نو ستم چیه ولی  این یکی رو .را  مطمئن نبودممیدون

بسققیار  از اون رو سققرکشققیدم یک حال  تحوع وقتی کمی .یا نه که تا به حال از اون خورده بودم

سته بود        سم رو ب س  داد که تقریبا نف . مطمئن بودم دلیل دیگه ای به جز مزه تلخ سخ  بهم د

همه زل زده بودن به .مزه بود خیلی بد.بهم دسقق  داداون باعث سققیاهی دور چشققمام شققده بود.

رد توجه بقیه قرار گرفته خیلی سققریع موضققوع رو گرفتم که موفهمیدم که سققوتی داده بودم.من

با موهای قهوه ای که یک لباس مشکی براق پوشیده بود از روی یک   یه دختر متوسط  قد   .بودم
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 یامیز تمسخر بلند شد و اومد کنار من نشس  و به حال     میز که سه نفر دیگه هم نشسته بودند    

 گف :

 ؟تابه حال نخوردی نه _دختر غریبه 

 _؟میشناسمتون 

 .ب جو میخوریاآانگار اولین باره تو زندگی  داری به خودت بنداز !  یه نیگا _دختر 

  .خب نمیدونم_ 

 به؟یباشه عا مرده کاینزد بایتقرو  ادینم ادنیکه حافظش  یادم واسه به نظرت 

  ؟ جدا _دختر 

بزر  تر از خودت در افتادی و اونقدر    یچی باعث شقققد بمیری؟خودتو دار زدی؟یا حتما با یک      

 ؟مردی  فکر کردی  االن کتک خوردی که

*** 

من  و به فکر عمیقی فرو رفتم. همه چیز از حرک  ایسققتادنگاهم به دسققتام افتاد و  یک لحظه #

شدم و    شدم؟بلند  سشویی ها و از     حرک  کردم با عاله کی بزر   سم  د سرویس  به به  طرف 

 . .منگاهی به خودم کردچسبیده به دیوار کنار لوله آب ، داخل اینه .های بهداشتی
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معلوم بود که اتفاقایی افتاده ؟ی داش  سرم می اومد   حچه افتضا من کی اینقدر پیر شدم ؟منماین 

 چطور من خودم رو هم نمیشناسم؟نکنه عقلم رو از دس  دادم؟یعنی.بود

ممکن بود توی حافظم اختالل   اینها سواالتی بودند که من رو مادام گیج و سراسیمه کرده بودند.   

 همه اینها واسم معما شده بودن.شه؟به وجود اومده با

شت  بدون هیچ س    م و یکعکس العملی برگ شته بودم  سر میز ، را شیدنی ام رو جا گذا   ی که نو

با عکس االعمل من در حالی که سرپا کنار دوستان ایستاده بود به طرف من     هکدختر .منشستم  

ستان اون رو صدا زد :   برگش  و در حالی که به سم  من آروم آروم قدم بر میداش  یکی از دو   

 ! برگرد بشین کنارمون. "کتی "بیخیالش شو 

سری تکون داد و به راهش ادامه داد و        صدا زده بودند بدون اعتنا  سمش رو کتی  دخترکی که ا

  .رفتم و نشستم سرجام.نشسته بودهنوز چند قدمی نزدیک به من با حال  تعنه آمیزی گف :

 برگشتی؟ _دختر

 ه.مگه منتظرم بودی؟رارا_رو به طرف اون کردم و گفتم :  با حال  نیم نگاهیمن

ستم بدونم که  می.فقط نمیدونمچهرن رو درهم کرد و ادامه داد: _ اقا کوچولو  این یس کچه خوا

سققتای من بچه های گردن کلفتی دو، میدونی که .بدیمرو سققرویس کرده بریم گوشققمالیشققون 

 هستن.
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 @..میخندیدن همینطور واسه خودن متلک مینداخ  و بقیه@

  .ب جو سازگاری ندارماآاالن فهمیدم که با  میدونی چیه؟ راستش_ 

 مال تو. 

ستو دل _) کتی (دخترب  شه من اینو بر میدارم  اووو.چقد د شین.    باز.با شرن خالص ب اخه  تا از 

 انونی نرسیده باشین و براتون ضرر داشته باشهممکنه شما هنوز به سن ق

 .بردار باشه فقط بردار و دس  از سرم_

 .باشه اقا کوچولو_

 !تونه بکنهمیبخیلی کارا  ممکنه مواظب بان این اقا کوچولوداری دنبال دردسر میگردی؟_

خودشون و بقیه دوستان چپ   برگش  و رف  سر میز   با عصبانی  بلند شد و   همینو که گفتم #

همه اونها با  ، ونا از کنار دوسققتان و به آروم چیزی رو به اونها گف  و بعد.نگاه میکردن به من

 کینه آلودی به من خیره شده بودند.نگاه 

احتماال از نگاهشون معلوم بود که دنبال یک  .قصدشون واقعا یه دعوای حسابی بوده   گمون کنم 

 دردسر جدی ای بودند.

 .زدم بیرون به ارومی بلند شدم و از بار
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  .ننراه افتادن دنبال ماروم اروم بیرون زدن و  ممن  تو پیاده رو قدم میزدم.که دیدم پشقق  سققر

 .نبودهیچ کس داخل خیابون کسای زیادی داخل عابر ها پرسه نمیزد.و  شب دیر موقع بود

سر هیکل و یه دختر   ات چهار نفر بودن. دواونها  شون هم همون دختره     پ سر ش    کوتاه قد و پ

 .میومدند راه افتاده بودند و به سم  من متوسط قد که دنبال دردسر بود.

دردسققر رو   معلوم بود که ول کن نبودند ودیگه ه خیره مانده اونها به من بشققدت تابلو بود و نگا

 .قصد دعوا داشتندهمه جانبه پذیرفته بودند.

پیدا  نسققب  به تعقیب کردنم بدی میرفتم حس  تراما هرچی پیشقق.بیخیال بودم من به کلی ولی

 میکردم.

شدکه کنتر  کم کم س  بدم رفتار غیر عادی اونها باعث می ش  بهم     . ل خودم رو از د صابم دا اع

 .زدکرد. می تپش بسیار زیادی شدتسرع  قلبم داش  با میریخ .

  .و  از حرک  ایستادمیک لحظه وقتی دیگه از کوره در رفته بودم با ظاهر بشدت تندی 

  .رو برگردوندم و به اونها زل زدم

  .یک حال  فوق العاده خشن گرفته بودم

 .:گفتم ارومیولی اما با صدای پایینی رو به اونهاحال  خشمگین شدن به وقتی نزدیک تر 

 خب؟؟؟
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شت میون  شید       معطلی جواب بدون  هیکلهاونها یکی که هیکل بزرگتری دا سنگین ک ش   یک م

 که نقش بر زمین شدم. تو صورتم

 !.جواب اینم .: جواب داد ) کتی ( دختره

ستادم.  _ شدم و دوباره ای شی بواور نکردنی ببرای خودم هم بلند  انگار از .د.نه دردی و نه هیچ خرا

 شدت خشم کامال زدضربه شده بودم.

 پیش کشید..برداشتندخوردند و یه قدم به عقب یک لحظه جا  ندوقتی این صحنه رو دیدهیکله 

 .خود من هم متعاب شده بودم

نگین دیگه یک مش  س  به صورت غافلگیرانه ای  با خودم گفتم نکنه اینا همه خواب هستن که  

 .به صورتم خورد

ش  رو کامال حس کردم که   از جام هم تکون نخوردم ندفعهنبارایهرچند  از همین رو  ولی درد م

 باعث شد مطمئن بشم خواب نیستم.

با لحن خنده   قضیه از چه قراره که چه خبرهوقتی دید  پوس  ،  سیاه کاکا هیکل اندام و اما پسره  

 .:گف متعابانه ای  دار و 

  یناا چه خبره؟پسر ا_

 نکنه تو شیطانی؟
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 _خودت چی فکر میکنی ؟ گمون نکنم.! 

شه  ، چرا من هرچی مش  میزنم  _ زدم تا   همسایمون برادرم و به ر این مش  .؟ تو هیچی  نمی

 ند..بسته بود با تخم مرغ ور یه هفته صورتش

نفر  یکباره دوتو همین هین مشتم رو تا جایی که توان داشتم پر کردم که بزنم تو صورتش که #

و از ما خواسققتند تا هر چه پول به  مارو محاصققره کردن اصققلحهتفنگ های کامال واقعی دوربا 

 .همراه داشتیم رو به اونها بدیم.

و به غیر از  دقیقا وقتی که اصققال حال  خون نیسقق   بود ، اتفاق عایب یهخنده دار بود.هرچ

عادت کردن به اونها مشکل پیدا کرده بودی  اینکه کامال از تغییر بزر  و اساسی توی زندگی  و   

س  روزی که داری       س  چند مدت پیش اون رو تاربه کرده بودی ، در سختی که در ، از مر  

 اتفاق می افته. ضم اونها چاره اندیشی میکنیهبرای 

 .رو به طرف ما گرفتن و داد میزدن که هرچی دارین بریزین بیرون هاشونو  اصلحهدزد ها 

 .س خیس کرده بودنبقیه هم ازتر

شون و گفتم احمقا   ش ، رو کردم به طرف ش  منو   ؟  همین بودین شهمهم از اون موقع تا االن پ

 ن؟یگرفتین دنبال دعوا بود

 دختره جواب داد یعنی نمیفهمی که اصلحه گذاشتن رو سرت؟
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 ر امیز کردم و خندیدم.یجوابی ندادم و فقط یک نگاه تحق

 .دادند میار دزد ها مارو بیشتر تح  فشار قر

 هیچ کس چیزی به همراه نداش !.اونها هم هیچی همراهشون نبوداما 

یکی از دزد ها در حالی که فر یاد میزد :  گفتم هرچی دارین رو کنین وگرنه پشیمون میشید.بعد    

خیره شققد و  گوشققواره هایی که ظاهرا گرون قیم  بودند به  هابا نگاهی دقیق به یکی از دختر 

یه گردن بند دور گردن یکی از دخترا بود که واسقق  تا اونها رو در بیاره و رو کنهسققپس از اون خ

مدام داد میزد خواهش میکنم،این   و  ولی دختره مقاوم  میکرد   دزد ها تالن کردن اونو بگیرن 

 مادرمه..خونوادمهتنها یادگار از 

ده برام  بحث خونواباوجودی که ازشققون خوشققم نمیومد ولی یک لحظه حسققی بهم دسقق  داد.

 .از حرف زور متنفر بودماحمی  زیادی داش  و از طرفی 

 .تو همین هین بود که دیگه از کوره در رفتم و با شدت عصبانی  حرک  کردم به طرف اونا

 .مشتم رو تانهای  توانم کشیدم تو سر یکی از اونها

شد و       صله تخ  زمین  سر اون برخورد کرد بالفا ه گلوله من  اون یکی ی همزمانوقتی مشتم به 

 دزد دیگه بدون معطلی گلوله ای به سم  سینه من تیر کرد. .رو زد
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صاب  کرد   شکمم ا سی     زمینروی فورا ازحال رفتم و افتادم و  گلوله به  صحنه ک و با دیدن این 

 .زمین افتاده بود یو اولی بیهون رو گذاش فرار  که بهم شلیک کرد پا به

 .بقیه هم از ترس نمیدونستن چیکار کنن

 .هیکله اومد طرفم و منو بلند کرد

 .ببریمیش بیمارستانزودتر میگف   گرفته بوددختری که گردنبندشو پس 

هیکله رو به دختری که ماجرا از اون شقروع شقده بود )کتی ( رو کرد و با تندی گف  سقریع یه    

 انبوالنس خبر کن.

سر     سی خبر کنه که پ سریع خودن رو جمع و جور کرد تا انبوالن دیگه که ظاهرا باهون   دختره 

شکالتی رو به     شنهاد داد تا این کار رو نکنند و یاد اوری کرد که دفعه قبل چه م تر از اونها بود پی

خاطر این کار متحمل شقققدند و اینکه اگر پای اونا وسقققط این ماجرا گیر بیافته ممکنه اونها رو              

 بازداش  کنند و بهشون جرم ادم کشی زده بشه.

تو   جز و بریده ای پرسید پس چیکار کنیم؟ نمیشه که همینطوری ولش کنیم.  هیکله با صدای عا 

 همین هین بود که چشمام کامال غرق سیاهی شد و از هون رفتم.

نه پسققری که قلدری میکرد گف  .اما بقیه تو این فک بودند که با چه وصققیله ای باید میرفتیم

تامی .داد میزدن تامی یه کاری کن مدامبقیه هم .وصققیله داریم نه پول که با تاکسققی ببریمیش

 که یه مش  سنگین کوبید تو صورتم.همون هیکله بود 
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 .دس  زیر بغلم کردن و منو میکشیدن که به طرف جاده ببرن تا یه تاکسی بگیرن

 .کنار ما یه تاکسی وایساد،ولی وقتی حالو روز منو دید ول کرد و رف 

یک باره من  داشققتند سققیاهی میرفتند و  دیگه چشققمام همین طور مدام جروبحث میکردن که 

 .افتادم رو زمین و از هون رفتم

چشققمام رو با کامل ترین ارامشققی که هیچ گاه اون رو   .وقتی بیدار شققدم تو یه رختخواب بودم

شگف  انگیز تاربه      صبح  شتم باز کردم و یک حس واقعی بودن رو توی اون موقعی  و اون  ندا

 ب برانگیخ !کردم که من رو بشدت به سوالی عای

 خدای من همش خواب بود؟

 هنوز خودم بودم و اون همه دردسر.از بانداژ بسته شده دور کمرم معلوم بود که  !!!!نهاما 

و وقتی منو    سقققرو کله یک پیرزن پیدا شقققد     همینطور که نگاه میکردم ببینم کاام یک باره     

 .دید،صدا زد بیدارشد

 .چند لحظه بعد یه گله ادم ریختن داخل

شلوغی مذخرف ترین اتفاقی بود که بعد   .ی من.تا به حال این همه ادم دورم ندیده بودمخدا این 

  از یک صبح آروم و دلنشین داشتم.با وجود این همه 

 .یک لحظه یه حس عایبی بهم دس  داد
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توی فکر این بودم که ای کان توی تخ  خواب خودم بیدار میشقققدم و بلند میشقققدم و یک        

یه پشققق   توی همون هین که توی اعماق افکارم بودم   کهونوادم میزدم صقققبحانه عالی کنار خ  

 .و بدون شک بدترین لحظه ممکن بود که تا به حال حس کرده بودم گردنی بهم خورد

 ؟؟؟.میتونی حس کنی؟زنده ایسالمی_) پسری که هیکله اسم برده شده بود ( تامی

 خوبی؟؟؟

 (یک لحظه خنده ام برد.+) 

 _بله خوبم.ببخشید. 

ارومتر پسققر چه خبرته.مثه اینکه حالش خوب _)بزرگترین عضققو خوانواده یا پدر خوانده ( پیرمرد

 نیس  ها؟

 .اخه حرفی نمیزد_تامی

 شدم       _من شید من مزاهم  س .ببخ شکلی نی شتر از  .باید دیگه رفع زحم  کنمم .نباید بی

 این زحمتتون بدم.

جوری رفتار میکردند که انگار      و  اوردن و مخالف  کردن  اوم ههوجوم همینو که گفتم جمعی    

 درازی برگشته بودم. و تازه از سفر دور و همیشه منو میشناختن

 .پسرم پاشو صبحونه پایین منتظرتیم_پیرمرد
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  مزاحمتون بشم.بیش از این نه ببخشید من دیگه میرم.نمیخوام ...._چی؟ 

مه دوستای همیم.همه   چه مزاهمتی ایناارو خونه خودتون بدون.ما هگف   پیرمرده اخمی کرد و

 نمیخواد فکر کنی که غریبه هستی.حتی الزم نیس  غریبگی کنی!بچه ها مثله تو هستند.

 خب تعاب میکردم که چرا اینقدر باهام صمیمی بودند.

 همه رفتند پایین تا من بتونم اماده بشم و بهشون ملحق بشم.

شدم   شده   وقتی بلند  سته  انداژی که دور کمرم روی جای بپارچهبود. دیدم یه پارچه دور کمرم ب

 !!  ..باور نکردنی بودبه ارومی باز کردمدر اوردمرو  زخم گلوله بسته بود

 !!.اثری از زخم نبود

باورنکرنیی بهبود میگرف         باسقققرع   این .واقعا خواب نبود.من درد رو احسقققاس میکردم.ولی 

 قات داش  می افتاد.اتفاقات بشدت برام مبهم شده بود و جای تعاب داش  که چرا این اتفا

شیدم،حرک  کردم به طرف       شتم و پو شته بودند.اون رو بردا سالن  .دریک پیراهن رو تختم گذا

 مهمان که پایین راه پله ها قرار داش .

قشققنگی بود ولی خیلی قدیمی به نظر میرسققید.پناره ها نیاز به رنگ کاری دوباره ای خونه ی 

شده    شتند چون رنگ از روی چوب ها کنده  بود و باعث میشد که چوب ها پوسیده بشن.اما به    دا

 خونه قشنگی بود.کلی 
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 .وقتی حرک  کردم که از راهپله پایین برم دونفر اومدن که منو بگیرن تا پایین همراهی کنن

 .منم دس  اونهارو رد کردم و گفتم خوبم.جای نگرانیی نیس 

 .گف  زخمی هستی بزار کمک  کنن اخمی کرد و پیرمرد

ستم بف خب منم  س        هنمیخوا شکلی نی سه همین گفتم م شدم.وا و جوری  خوبم. من که خوب 

 رفتار کردم که فکر نکنن کامال خوب شده بودم.

 .زن و چهار تارفیق و چند نفر دیگه هم بودندپیرسرمیز پیرمرد و 

ستم    ش ش  اون بود     .رفتم کنار تامی ن صد دعوا دا سی که ق با این وجود ، با وجودی که اولین ک

 هیچ کس چیزی نمی تا بقیه..راح  تر بودم همینطور کردم بیشققتر با اون اشققنا بودم و  حس می

  بلند شدم و بدون هیچ صحبتی صبحونه رو خوردیم و بعد از صرف صبحانه تشکر کردم و        گف 

ما  .خدا حافظی کردم   باید تا حالم کامال خوب بشقققه             باز هم  ا ف  کردند و گفتند که  فورا مخال

 دم و راستش نمیدونستم هم باید کاا میرفتم.مخالفتی نکربمونم.

شد    با گذر زمان  صمیم گرفتم که مخفیانه بیرون بزنم  شب  که و ارام ارا م از در بیرون زدم و ت

سته بودن کنار یه اتیش    دیدم همه ش شتن   بیرون ن شون  بادا از خب یک لحظه .گپ میزدن خود

که  دقیقا نمیدونسققتم چیکار کنمو همناا خشققکم زده بود و کردم  جا خوردم کپ دیدن صققحنه 

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold



WRITTEN BY: 

[TMD                                                                     
WWW.TMDFIVE.BLOG.IR] 

 

THE LEGENDARY LIFE Page 36 
 

که تامی از هموناا صدا زد بیا پسر.بیا به ما ملحق شو.خب تو اون موقعی  بهترین کار همین بود 

 کنار تامی نشستم.دوباره مستقیم رفتم و و تظاهر کنم اومده بودم هوا بخورم .پس 

شده بودم یک  کامال غرق حرف های اوو من هم  درمورد چیزهای زیادی حرف میزدناونها  نها 

 .بحث رسید به من باره

 .سکوت کرده بودم وگون میدادم همونطور منم

 .تامی ازم پرسید که چرا حرف نمیزنی رفیق

  چی بگم!! خب  هیچی._من ؟. 

 .حداقل اسمتو بگو.از اون موقع تا االن هیچی نگفتی_تامی 

ت کمی هس  که من از  منو ببخشید مد : ،گفتم فقط  منم با شرمندگی که نمیدونستم چی بگم  

 .یادم نمیادرو هم اسمم حتی .یادم نیس حافظم رو  بیمارستان مرخص شدم و هیچی از

سید یعنی تو هیچی یادت   با تعاب پیرمردکه  پچ کردن همین رو که گفتم همه افتادن به پچ پر

 نمیاد؟

 .نهاما انگار حافظم دچار اسیب دیدگی شده._خودمم نمیتونم تصور کنم. 

 ی چیزی یادت نمیاد اصال؟میخوای ما با چه اسمی صدات کنیم؟یه اسم یعنی  خب_ تامی

 _ممنون.ولی من نمیتونم دیگه بیشتر از این مزاهمتون بشم. 
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پسققرجان.توکه هیچی یادت نمیاد.پس نمیدونی خونوادت کی هسققتن.تا خونوادت پیدا    _پیرمرد

 .بشه هممین جا بمون

 _ولی اخه... 

 .که دیدی بیرون چه خبرهولی نداره.خودت  _پیرمرد 

 _اما من یه غریبه هستم و شماها حتی منو نمیشناسین..ممنون از لطفتون 

همه ما مثل تو از یه گوشه اومدیم.الزم نیس  دیگه طوالنی این طوری ها هم نیس .  –پیرمرد 

 ترن کنی.خوشحال میشیم.

 ....پس اسمتو فعال میزاریم ویلیام_تامی

 کنم اسمم یه جورایی با آ شروع میشد.خوبه ولی فک !!!ویلیام_من 

 اوکی پس الکس صدات کنیم؟خیلی هم باهاله._

 _.ه..یه جورایی آ....ولی حس میکنم از این هم خیلی دورخوبه 

 آالیژا؟ _تامی 

 !نه 

 آرنولد؟ _کتی 
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       سقققم ا خوبه.شقققاید زود یادم اومد.    نه بابا. ِیه جورایی ...هیچی ولش کنید همون الکس

 یکنین؟نم ی.معرفیخودتونو چ

شید _تام شبختیم الکس   اها ببخ شنایی باهات خو کوچیکتر  برادر  ویکی. و  .من تاممخب پس از آ

ا هم که دیگه به خاطر لورو  که از اولش میشناسی   کاتریندخترا هم ،از همه کوچیکتره کاترین ، 

 .اقهرمان بازی تو یادگار خونوادشو داره.

 _منظورم اینه چطوری با هم آشنا شدین.، ه البته سوال مسخره ایهمه یه خونواده این؟ 

 ..همه ما از یتیم خونه به سرپرستی گرفته شدیمخب نه_تام

 .از خونواده تنی بیشتر دوس  داریم از ولی هم دیگرودرسته  _پیرمرد

 .اره_تام

 .اسم من جانه و همسرمم الرا هس _پیرمرد

 .کتی و ویک خواهر وبرادرن

 .هم ایناا احساس غریبی نکن توراسش همه خواهر و برادرن پس 

 .تا وقتی ایناایی باهاشون برادری

 ولی دوس  نداشتم مزاهمتون بشم. ممنون_
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 باب  اون سو تفاهم هم معذرت میخوایم _) کاترین (  کتی

 .مشکلی نیس _ 

 یافتادن یخوشبختانه اتفاق. 

 :،،پیرمرد و پیرزن با لحن سرزنش امیز گفتن

 .بازم خواستین دعوا کنین

 .بار بهتون گفتم دیگه واسمون شر درس  نکنینچند 

 واقعا به خاطر اتفاق متاسفم..؟؟ممنون باب  پس گرفتن گردن بندمالکسهی _لوراکتی

 _.خواهشنبان. 

 هیچی نداری از خودت که بگی؟ راستی راستی پسر_تام

 _ اگه .به قضققیه حادثه ای که واسققم افتاده میشققه راسققتش تنها چیزی که یادمه مربو

 .تعریف کنم! ارید تعریف کنمدوس  د

 ؟.اگه دوس  نداری و ناراح  میشی نمیخواد_

  .نه_ 

 یدپس لطفا بهم نخند.یدفقط ممکنه که باور نکن. 
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 چیزی هس  که مدت زیادیه میخوام بازگو کنم.راستش  .صبر کنید_جان

 .من داستان رو میدونم

 .بزارید من تعریف کنم

 چی؟قضیه چی؟_تام

 باهات اشنا شدیم.خیلی قبلتر نمیشناسیم ولی وراستش ما تو ر_پیرمرد

 خیلی وق  پیشه!:پیشه هش  ماهقضیه مربو  به 

شتیم از   شتیم منو   یک روز که دا شتیم به یاد قدیما اهنگ مورد عالقمون رو   الر  سفر برمیگ ا دا

سالگرد ازدوا      گون میکردیم سال توی  و با  ون رو گون می کردند. (ا) موزیک جازی که هر 

 ها از  زوزه گر ولی عایب بود که   جاده خلوتی بود. .یخوندیم. همخونی میکردیم.یگه اونو م هم د

ه  یه نفر رو دیدیم که اونطرف جاده گر  ها ریخت      اون روز ما  اون طرف جاده به گون میخورد.  

 .ن سرن و اونو داشتن لتو پار میکردنبود

 _یک لحظه؟ 

 منظورتون منم؟

 شما بودین که جون منو ناات دادین؟

 گر  چیه؟
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 .هرکسی یه داستان داره درمورد من تعریف میکنهببخشید من واقعا نمیفهمم 

 قضیه چیه؟

 !!.دندون رو جگر بزار پسر جون ،میگم_جان

 ب؟خعاب داستان خفنی شد._تامی

 .سکوت کنین.دارم تعریف میکنم_جان

شبختانه اون روز تفنگم همراهم بود  شد و  تفنگ رو پر کردم .خو دیدم که که م کمی نزدیک تر 

.یه کم تعاب کردم.فکر کردم گر  ها به خاطر       گرگها دور اون حلقه زده بودند وکاری نمیکردند     

شده بودند   شلیک هوایی کردم تا گر  ها  حضور من متوقف  شدند ولی  . زیاد دور کمی ازن دور 

 .به ما زل زده بودند.ما تورو دیدم که کامال داغون شده بودینشدند و 

 .نیس    دیدیم که هیچ خونی رو بدن که مشدی نزدیککمی 

شده بود  بدن ولی تمام  شدند و اینبار      باگر  ها .فکر کردیم که مردی.خورد  شتند نزدیک می دا

برداریم برگشققتیم داخل ماشققین و حرک    توروبدون این که و  ترسققیدیمخیلی عصققبانی بودند.

 .کردیم

 .که برگردیمکمی دور که شدیم به خودمون اومدیم و تصمیم گرفتیم 

 .سرپا وسط جاده دیدیم تورودر کمال تعاب وقتی رسیدیم جای اولمون 

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold



WRITTEN BY: 

[TMD                                                                     
WWW.TMDFIVE.BLOG.IR] 

 

THE LEGENDARY LIFE Page 42 
 

 .خیلی ترسیدیم

 .نمیدونستیم که چه اتفاقی داش  می افتاد

 یو دوباره از هون رفت ییک باره رو زمین افتادولی 

به طرف و حرک  کردیم  اشققتیمو تورو بلند کردیم وادخل ماشققین گذدیموسققریع به طرف  دوی

 .به بیمارستان منتقل کردیم.نمیدونستیم چه اتفاقی افتاده تورو.وقتی به شهر رسیدیم فوروا شهر

ستیم به   ستان  نمیدون ستان   بیمار س  بیمار بگیم چه اتفاقی افتاده.هیچکس باور نمیکرد که  حرا

 .افتاده بود شتچه اتفاقی واس

دیم و داریم قضققیه رو  تصققادف کر تووقتی به بیمارسققتان قضققیه رو گفتیم فک کردن که ما با 

 .میکنیمهم پون سر

 .اومدن سروق  ما و چند مامور بازرسیدادن  اعطالعهمین شد که قضیه رو به پلیس 

 .تصادف کردیم شتهرکاری کردیم باور نکردن.وقتی دیدیم فایده نداره گفتیم که درسته ما باها

 .زبون خودت بشنون ازناات بدن تا قضیه رو  تورو از سر همین قضیه تالن کردیم که و 

تو اون یک ماه دیدیم هیچ کس واسققه حتی .مردیدیگه  تویک ماه گذشقق  و اونها گفتند که 

سوال پیش اومده بود که     و نیومده بود تودیدن  سمون  صرار کردیم که تا  .یکی بود تووا خیلی ا

صم      سوخ  و ت شتی دلمون برات  سی رو ندا یم جایی که میتونن کمک  کنن.وقتی دیدیم واقعا ک
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داشققتیم که جسققدتو تحویل بگیریم و تورو دفن کنیم.اما حتی نزاشققتن جسققدتو هم ببینیم.دیگه   

 .تا این که خودت ایناا اومدیقضیه رو بیخیال شدیم 

سوال پیش اومده که حاال  تو اون بیابون بودین  چرا اون روز واقعا قبل از همه چیز خیلی برامون 

 و چطور االن زنده این؟

 فم.من چیزی از بیابون یادم نمیاد.ولی بزار من قضیه رو تعریف کنممتاسواقعا  _من. 

 .باشه.ولی چطور ممکنه یکماه پیش به ما گفتن که شما مردین و االن ایناایین_جان

 _ توی این همه   .به من گفتن که من تو دوماه به صقققورت باور نکردنیی بهبود یافتم      اره

 مدت تو کما بودم.

 .ماکه نمیفهمیم_جان

 یخوای بگی که اونا جادوت کردن؟یعنی م

 _نمیدونم. 

 .رمزی حرف نزنید تا ما هم بفهمیم_تام

 _من

 ...بزارید من داستان خودم رو بهتر بگم. راستش
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 .... اولش با دوستام به کوهی سفر کردیم که ....از اون حادثه گذشته خیلیاالن 

بعد از تعریف کردن  .داسقققتان رو به طور کلی تعریف کردم که چه پیش اومد و چه گذشققق   #

 .همه خشکشون زده بودماجرا 

 .همه زل زده بودن به من و هیچی نمی گفتند

 .کرد و لب گشود رو بهمکه جان تا این سکوت همه جارو فرا گرف  

 .پسرم.نمیدونم که واقعا چه پیش اومده.حقیق  یا خیال بافی یا هر چیزی

 .نمیدونم باور کنم یانه

پیش اومده میشققه باور کرد که حافظ  از بین رفته.ولی کسققی که   با این اتفاقاتی که واسقق 

 تاثیراتی روی خاطرات  داشته باشه.حافظش از بین رفته ممکنه 

 .حاال هرطوری خودت میخوای پیش برو دیگه

.ولی میتونی یه نگاهی به زخم گلوله من      رو قطع کنکمچیزی بگمحرف    روپدرجان.نمیخوام   _

 .دتونبندازین.دیگه باورن با خو

شه   # شیدم تا جای زخم دیده ب وقتی همه جای زخم رو دیدن که کامال پاب   .پیرهنم رو باال ک

شانه  شده   شیدن  صدایی تعاب  بود به ن شده    و میگفتند غیر قابل باوره ک ضیه پیچیده  .دیگه ق
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صدا زد بیایید      سر اقای جان از داخل خونه  شکل گرفته بود تو خونه هم بود.همین طور که بحث 

در مورد مردی که به صققورت باور  همه بلند شققدیم و رفتیم که دیدیم تلوزیون اخبار  .ببینیداینو 

همه محو تماشقققای اخبار بودند و من از تمام اتفاقات ناراح             نکردنیی بهبود گرف  حرف میزد 

از خانه بیرون زدم بدون اینکه شده بودم،وقتی اوضاع رو دیدم سرم رو پایین انداختم و بیرون زدم. 

برگشتم    .تو پیاده رو داشتم قدم میزدم که دیدم پش  سرم کتی راه افتاده بود    .سی متوجه بشه  ک

ستم که برگرده خونه   ستم که     .بی اعتنا دنبالم میومدولی و ازن خوا ستادم و دوباره ازن خوا ای

 .برگرده

 بدون معطلی پاسخ داد میخوای کاا بری؟

 _وندن من محاله.خودت هم میدونی که م.میخوام کمی تنها باشم 

که میتونی بری               _ جایی  ها  که تن بان  بدتر بوده.مطمئن  ما از تو  مه  ندگی ه صقققبر کن.ز

 اینااس .همه ما دوس  داریم که تو بمونی.

 _از کاا معلوم که این فقط نظر تو نیس ؟ 

 باور کن اخرین نفری که میخواد باشی خود منم._

 _ .خیلی خب.خواست  براورده میشه 
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سته    _ شکی نیس       صبر کن.در اتفاقاتی افتاده و من هم کامال عضر خواهی میکنم.اما ایناا هی

 که از بودن  ناراح  باشه بلکه همه منتظرت هستن که برگردی.

 .بیا برگرد فردا همه چیز خودن درس  میشه

سم  خونه برگشتیم     # سرمو برگردوندم و به  ستم دیگه چی بگم.اونم ول کن نبود.اروم    .نمیدون

شد     شب بلندی بود  صبح  ش  و بالخره  صبحونه به همراه تام بیرون زدم و کل   .ولی گذ بعد از 

توراه مردم به من خیره میشققدن و میگفتن این همونیه که زدیم.اما طبق انتظار شققهر رو گشقق  

می افتادن دنبال ما و  هاشققون بعضققیبودم.حتی انگار معروف شققده  .گف می اخبار درموردن 

تام   .تقاضا میکردن که باما عکس بگیرن  سیدند و بعضی ها هم  ازمون سواالت مسخره ای میپر  

تا   همه رو کنار میزد  راهو باز میکرد این چیزا بود ولی وقتی منو دید به خاطر من    هم که عاشقققق   

تام به شدت خسته شده بود ولی من با گذش  زمان بیشتر و بیشتر   .باالخره برگشتیم خونهاینکه 

 .پر انرژی میشدم

چند روزی گذش  و من    رو که میدید اعتراض میکرد که دیگه بامن جایی نمیادتام هم وضعی   

شتیم بسته ها رو   بعداز مدتی  .و تامی تو یه انبار توضیع کاال مشغول به کار شدیم    هنگامی که دا

 :م خالی میکردیم رو به تامی کردم و گفت

 بگیردیم؟تام؟میگم چطوره یه وق  که بیکار شدیم دنبال اطالعاتی از گذشتم  _
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 بعد از شندیدن این حرف تامی فورا اخم کرد و پرید یقمو گرف  و با لحن تندی گف : #

 محاله بزارم که از پیشمون بری!تازه به  عادت کردیم. _

 _ با    کنبس بسققق با   با با که.   !کن  فقط میخوام اطالعاتی در مورد   جایی نمیخوام برم 

 گذشتم پیدا کنم.حداقل اسممو باید بدونم که.

 میخوای بگی وقتی بفهمی خونوادت کی بودن هیچ واکنشی نشون نمیدی؟ _

 _ تو خونوادتو پیدا کنی چه واکنشی نشون میدی؟ !بیخیالبس کن 

میرفتم پیششون و بهشون میگفتم  خب خوانواده  من مردن.ولی اگه پیداشون میکردم راستش  _

 گه ببینمشون.که چقدر دلم براشون تنگ شده.راستش دوس  دارم فقط یه بار دی

 _ .خب به نظرت من االن چی کار کنم؟متاسفم 

 به  حق میدم.ولی باور کن من اگه خونوادمو پیدا کنم بازم این خونوادمو ول نمیکنم. _

 _ .میدونم.ولی خونوادتو هم نمیتونی ول کنی.من شماهارو ول نمیکنم 

 ن نمیکنی!باشه به  کمک میکنم.ولی قول بده که مارو ول نمیکنی و فراموشمو _

 _ .قول میدم.ولی قول نمیدم که خونوادمو نبینم 

 باشه. _

سری بزنیم      شناس معروف  صمیم گرفتیم که به یک روان شاید   باالخره بعد از کلی تحقیق ت تا 

بعد از کمی جستاو با یک محقق روانشناس     که بتونم حافظه از  دس  رفتمو کمی بدس  بیارم.  
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اشققتیم و قرار شققد که با یک سققری  گذبا اون در میون  قضققیه حافظه رو .معروف دیدار کردیم

مایشقققات    نه        ، از کان برگردو حد ام تا  ظه من رو  حافظم      .حاف ماه  یک  عد از  کم داشققق   کمب

ش    برمیگشت  روی حافظم اناام میشدن ولی   به طور مداوم مدت هاازمایشات  .کمی پیشرف  دا

تمام رسققوندن ازمایشققات دیگه بعد از به ا.از گذشققتم برگردونده شققدند کمیدر نهای  چیزهای 

روز ها به سرع  گذشتند و من دیگه   .فهمیدم که حافظه من چیزی نیس  که برگش  داده بشه   

س  اورد        شرف  های بی نظیری بد سیاری پی شده بودم.تو کارهای ب م و یجزعی از اون خانواده 

  .کم ثروت بزرگی بدس  می اوردم کم

 .سال گذش  و ماجرا تازه شروع شده سه ده

 .سال هنوز فکر اون ماجرا از ذهنم بیرون نرفتهدوسه بعد از 

 .کوه بپردازم ناودر مورد تصمیم گرفتم که به جستاو ه اتفاق دوستان ا گرفتن رضای  همه ب

که گفته  کوهی وجود داشقق  هک فهمیدیمباالخره  تالنحمات ز شققش ماه سققال نتیاه یک 

سال    شد این کوه در  شده وقایع عایبی رو متح 2007می شد که تاکنون هرکس  .بود مل  گفته می

 .اون کوه رفته برنگشته بودباالی 

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold



WRITTEN BY: 

[TMD                                                                     
WWW.TMDFIVE.BLOG.IR] 

 

THE LEGENDARY LIFE Page 49 
 

ساخته    قیا واقعا اتفااکه  رداب  میکث تایجناین  ش  یا همش  ی که برای من افتاده بود واقعی  دا

 .هستم یانه ان شهرمن متعلق به یا واقعا ای از ذهن خودم بودند.

 .دنیای دیایتالی هستیمعصر جدید  یک پیشرف عرصه در2020 اکنون سال

س       ضیه رو دنبال کنم.کناکاوی درمورد این کوه همه مارو وادار کرد که د صمیم گرفتم که ق ت

بود که به سققختی  ی بزر  تر وجود داشقق .این کوه جاییبه یک سققفر پر خطر بزنیم.اما مشققکل

به ما مید    به حال             ادند ماوز تحقیق رو  تا  مام جاهایی که  با ت به نظر من  جایی که  دیده بودم   .

تفاوت داش .به هر حال بعد از سختی های بسیاری اجازه ورود ما داده شد و ماوز تحقیق به ما      

 داده شد.

کردیم و روز بعد سقققوار  همراه دوسقققتام واسقققه تحقیق تمام وصقققایل ماهز مورد نیاز رو اماده

 .به سم  شهر مرموز و عایبمون. حرک  کردیم شدیم و ی خصوصیهواپیما

  بعد بین راه حس عایبی درونم باعث شک آنی شد که از خواب عمیقم به صورت چندین ساع

شده بودیم.    صد مورد نظرمون نزدیک  امروز ناگهانی پریدم و  وقتی دق  کردم فهمیدم که به مق

مدام احسققاس میکردم  وقتی به فرودگاه نزدیک شققدیم .پرواز هسققتیم درحالیکشققنبه هسقق  و 

یکردم که اومدن به اوناا اشققتباهی بود که داشققتم مرتکب   اشققتباهی پیش اومده بود و حس م

میشققدم.اما بدون توجه به هیچ چیزی ادامه دادم و تا به نتیاه ای نمیرسققیدم دسقق  از تالن بر 
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مدن من ایناا یک ویک حال  عایب بهم دسقق  داد.حالتی که انگار حس میکردم انمیداشققتم.

 اشتباه بوده.

 .برداشته سرتاسر وجود من رو اضطرابهمچنان 

 .خیلی کناکاو هستم که هرچه زود تر به جواب برسمشاید 

اماده   .کم کم باالی کوه چتر هامون رو میندازیم و روی کوه یکی یکی پیاده میشقققیم    هلیکوپتر 

 .میشیم پیادهکوه  باالیپرواز میشه و ما 

سته  صو  در ر میکردم و  ! در کمال تعاب و ناباوری کوه رو میبینم که کامال هموناوری بود که ت

 .میدونستم که واقعی  داش .

 .این همون کوهه

تالن   ماهر و زبده زیادی   ار های از جمله این که متحقق های     ط اخقبل از اومدن ما به این کوه     

و جسقد بیشقتر     .برنگشقته بود  کوه های وسقیعی روی این کوه اناام دادند ولی هیچ کس از اون 

.خیلی سققال  .ت ها بود که ورود به اوناا ممنوع شققده بودخیلی مداونهارو پایین کوه پیدا میکردند.

 طول کشید تا باالخره اجازه ورود مارو داده بودند.

شنیدن این اطالعات  شده بودند ولی       تقریبا  قبل از اینکه به ایناات بیاییم از  صرف  ستام من دو

 .کردمیمن رو از برگشتن منصرف ن ,کناکاوی من
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خودمون رو به نوب باالخره اینااییم و همنطور کردند و دوسقتام هم دیگه پشق  من رو خالی ن  

 .وندیمسکوه ر

 .جستاوی غار رو اغاز میکنیماکنون 

شد    اولی غار  سرنخی از غار عمیق مرموز پیدا ن شد ولی هیچ  غار مرموز و یا  .از طرف پایین پیدا 

دل کوه برای  چاه عمیق و ترسناکی که در انتظارن بودیم اثری ازن پیدا نبود اما غاری که توی

 اولین بار با اون برخورد کرده بودم هنوز سر جان بود و 

تصمیم گرفتیم که به غار اولی وارد بشیم تا     از دیدن غار مرموزمون بعد از کلی تالن بی نتیاه

 .اطالعاتی کسب کنیم

 .کردیمتمام تاهیزات رو اماده 

.ولی با این وجود اسقققترس تمام  ندهمراه ما بود این کاررادار ها و تاهیزات پیشقققرفته ای برای 

.هرچند تالن های وسققیعی نوز خیلی باریک بودورودی غار مثل قبل ه.وجود همه رو گرفته بود

سر اون شکل گرفته بود تا ورودی اون رو کمی باز تر کنند اما هنوز به سختی میشد از اون گذر      

صا برای تاهیزاتی که به همراه ما بود.   صم .کرد .مخصو یم گرفتیم که ورودی رو با برای همین ت

شتیم مواد  سختیی  منفاره  دینامی  هایی که به همراه دا شدیم باز کنیم.به هر  ساف   .وارد غار  م

 .نبود مثل اون غار مرموزی ، عادیی نبود.ظاهرا این غار رزیادی رو طی کر دیم ولی هیچ چیز غی
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 .فکری به سرم زدبگیریم گردیم و ادامه جستاوی غار مرموز رو پی  وقتی تصمیم میگیریم بر

 _به نظرتون عایب   ،!این غار در این کوه کوچیک و این مسققاف  طوالنی  ؟بچه هارفقا

   نیس ؟

و قرار شقققد که برگردیم و تاهیزات الزم رو با ر هم تایید کردند چه هابتام تایید کرد و از همین 

 .وقتی برمیگردیم به یک مشکل بزر  و عایب برمیخوریمخودمون بیاریم.

 .غار بمبس  بود

 مم. هیچ مسیر برگشتی نبود.همه ما دچار نگرانی شده بودی

   میکنیمکردیم تا ردی از مسیرمون پیدا کنیم.ردیاب هارو فعال  .این کوه از مرموز بودن گذشته بود

 .اما هیچ نقطه سیگنالی یاف  نمیشد

  .جی پی اس رو روشن کردیم که بفهمییم کاا هستیم

  .قطه ای رو نشون نمیدادجی پی اس هم هیچ ن

 .انگار واقعا گیر افتاده بودیم

مسققیر رو برگردیم.مسققاف  زیادی رو طی کردیم تا به یک بریدگی  کردیممیکنیم سققعی دوباره 

 .بزر  رسیدیم
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 !!!!.یک چاه بسیار عمیق

 .افتاده بودیم گیر توی تنگنا

  .و اضطراب همه رو برداشته بود ترس

  .اناام بدیمنمیدونستیم چه کاری باید 

  .تا شاید بتونیم مسیر خروجی پیدا کنیم. عمق غار رو محاسبه کنیمم  تصمیم گرف 

 .رو فعال میکنیم ها دستگاه

سنگ رو به طرف پایین انداختی  سبه        یه  صدای برخورد اون عمق غار رو محا صیله رد  تا به و

حتی دستگاه .نامحدود بود ویاگ ارتفاعاما  هیچ صدای نشستی نبود.چندین بار تکرار کردیم..مکنیم.

 های خیلی حساس ما هم هیچ اثری از برخورد سنگ به زمین احساس نمیکردند.

 .وسط یک تنگنای بزر  گیر افتاده بودیم.هیچ راهی واسه خرو  نبود

 .دوباره راه رو برگشتیم.اما غار کامال بسته بود

مبسقق  بود کار گذاشققتیم و کمی چند دینامی  که به همراه خودمون اورده بودیم رو جایی که ب

 بسققته ترمیبمبسقق  منفار کردیم.اما بی فایده بود.فقط بیشققتر اونو  بمبسقق  رو عقب رفتیم و

 کردیم.

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold



WRITTEN BY: 

[TMD                                                                     
WWW.TMDFIVE.BLOG.IR] 

 

THE LEGENDARY LIFE Page 54 
 

با   روفاصققله مامقدار  رو تا طول دیوار کوهدسققتگاه اندازه گیری یکی از دسققتگاه های دیگه با 

  .بیرون محاسبه کردیم.اما همچنان نامحدود بود

یه   گار توی  ناب   ان نای واقعی بودن رو      خواب خیلی ترسققق که هیچ چیزی مع تاده بودیم  گیر اف

 .بودیمنداش .همه چیز عایب و عایب تر میشد.

شتیم و بسیار عقب رفتیم و  از ترس گیر افتادن  در مسیر    دوباره باقی مانده دینامی  هارو کار گذا

شققروع کرد به لرزیدن و ریرزن زلزله خفیفی  انفاار رو شققروع کردیم اما با این کار کمی دور تر

هر لحظه شدید و  باعث بسته شدن غار میشد و    لرزن ها و ریزن سنگ و گل ها   .اغاز شد  کوه

کوه از محل بمبس  شروع کرد به ریزن سنگ های بزر .چاره ای به     تا اینکه شدید تر میشد   

 .جز فرار کردن به سم  چاه درون غار نبود

 .مر  میدویدیم با ترسو ناله فراوان ما به طرف

 .مدام دوستام داد میزدن که همه این اتفاقات تقصیر من بود

 .میگفتند.اگر من اونهارو به ایناا نیاورده بودم هرگز این اتفاقات نمی افتادهم راس  

  .به لبه پرتگاه رسیدیم

 !.هیچ انتخابی نبود
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خیلی طول نکشقققید که    که  ارتفاع اونقدر زیاد بود   .اختیار داخل پرتگاه انداخ      بدون  ریزن مارو  

 کامال بیهون شدیم.از شدت فشار مون همه

*** 

... 

... 

 .خنده ای بلند کشیدمایناا کااس ؟_

 .خنده ای از خوشحالی

 .از سر خنده بلندم بقیه هم بلند شدند و منظره هارو تماشا میکردند

 .علف باز هم یک صحرای خشک و بی اب و

 .من هستم و تام و کتی

 ؟اما بقیه کاان

 ؟بقیه کاا رفتن

.... 

 (پایان فصل اول)

Season 2 
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Change Away 
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 (تغیر مسیرفصل دوم ) -رمان تخیلی زندگی مرموز 

 .باز هم یک صحرای خشک و بی اب و علف

 و کتی. یمن هستم و تام

 اما بقیه کاان؟

 بقیه کاا رفتن؟

.... 

.... 

 

 کاا رفتن؟ یو ویک پسر بقیه کاا رفتن؟لورا_تام

 .م پسرنمیدون_

 اگه بالیی به سر ویکی بیاد خودم خف  میکنم..همش تقصیر توعه.لعن  به _کتی

 ...نه

 .تقصیر ماس  که دنبال تو راه افتادیم و اومدیم
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 منو ببخشید همش تقصیر منه_من

 تو که میدونستی یه بار این اتفاق واس  افتاده.چرا باز اومدی هموناا؟_کتی

باید بگردیم   .اتفاقیه که افتاده    .کتی تو هم دیگه خفه شقققو  .بود بیخیال بابا.این خیلی باهال     _تام 

 .دنبال بقیه

 من بزر  تر نشدم؟منو  نگا کنین ببینین _کتی

 .اوه. دماغ  یکم بزر  تر شده_تامی

 جدی؟؟؟_

 .اگه بزر  شده باشه میکشم 

 پسر دماغ خودت چقد گندس .؟_من

 داشتین سر به سر من میزاشتین؟_کتی

 .روول کنین دماغا_من

 .بگردین دنبال اون دوتای دیگه که واقعا دماغشون بزرگتره

 .اره.به لطف تو اگه پیداشون کنیم_کتی

 .راه افتادیم به یک سم ، جایی که روستا باشه یا یه جاده پیدا کنیم#
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 .کمی جلوتر که رفتیم به یک مشکل دیگه برخوردیم

 دقیقا ما االن کااییم؟_

 .ه منتقل شدمقبال یه بار من به یه کشور دیگ

 .اما االن کااییم

 .خدا کنه مثه اون دفع  پاریس باشیم_،تام

 .فک نکنم_

 .کمی جلوتر رفتیم

 .چند لحظه بعد از دو طرف ما دو دسته ادم حاوم اوردند

 عاب صحنه خفنی.خدای من ما وسط قرن یک هستیم فک کنم_تام

 .خستگی توقف کردیم به یک بلندی رسیدیم و از تا اینکه همگی پا به فرار گذاشتیم

 .دو دسته رو مشغول جنگ با هم دیگه دیدیم

 .بود ظاهرا جنگ بین دو قبیله

 .ما هم همینطور از تعاب نشسته بودیم و نگاه میکردیم

 .وایکینگها بود چهرشون شبیح به
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شتن همدیگرو با        و طرف جنگ با بیرحمی کامل تمام اونهارو قتل عام کرد شحالی دا سر خو از 

 لتوپار میکردند. مش  و لگد

شادی میکردند       شون  شتند از پیروزی سی یکی از اونها قیافه تامی رو که      وقتی دا شان سر بد  از 

شید دید     سط روز میدرخ صورت ناگهانی توقف کردند و بعد از چند لحظه   وو فریاد  فورا همه به 

هارو بگیرید   کشقققیدند حمله کنید      به فرار    به طرف ما میان   ما هم که وقتی دیدیم دارن    .اون پا 

 .گذاشتیم

شتیم فرار میکردیم پش  سرمون رو نگاه کردیم که دیدیم اونها دارن با     از ترس همینطور که  دا

 .داشتن سم  ما میومدن اروم  خیال راح  اروم

 .ما هم یک لحظه توقف کردیم

 .بود جلومن قرار داش  خونه سرخپوس  هاکه بیشتر شبیح به  دهکدهجلومون رو دیدیم که یه 

 .نگار با پای خودمون افتاده بودیم تو تلها

 .چاره ای نداشتیم

 .وارد دهکده شدیمبا ارامی و به منظوری که خودمون اومدیم 

 .وقتی وارد دهکده شدیم همه داشتند به ما نگاه میکردند

 .دیگه راه فراری نبود.خودمون رو تسلیم کردیم

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold



WRITTEN BY: 

[TMD                                                                     
WWW.TMDFIVE.BLOG.IR] 

 

THE LEGENDARY LIFE Page 61 
 

 .وقتی رسیدن به ما رئیسشون شروع کرد به حرف زدن

 .چی میگن ما مردیم.اخه ایناخدای _تام

 .گردنمون دیگه رفته

 .داره میگه از کدوم قبیله هستین_

 چی؟_

 ازکاا میفهمی؟

 .خودمم نمیدونم_

.. 

 گفتم: رئیس قبیلشون کردم ورو به 

 .ما هیچ قبیله ای نداریم

 .ما نمیدنیم کااییم

 د هان؟هیچ قبیله ای نداری_ابتدا خنداه ای کرد و فریاد زد رئیس قبیله

 .ایناا بزر  ترین قبیله اینااس 

 .معروف ترین و قوی ترین
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 چی داره میگه؟_تام

 .ولی ما اهل ایناا نیستیم_من

 .ما اهل فرانسه هستیم

 فریسه؟_رئیس

 فریسه دیگه چه قبیله ای هس ؟

 .قبیله نیس _

 .پاریس!پاریس رو باید بشناسید.شهره

 هستین؟ فرانک میخواید بگید اهل_

 فرانسهفرانک نه _

 .خنده بلندی کشید و ادامه داد#

 شماها که اسب هم ندارید..از ایناا بسیار دور اس فرانکیا _

 .چاوری اومدین ایناا

یه هویی دیدیم ببینید مسققئله همین جاسقق  ما به ایناا نیومدیم.فقط وارد یک غار شققدیم و  _
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 یه هویی.اره؟_

 و شروع کردند به خندیدن و تمسخر کردن. دن ایناا.ییه هویی پررو به بقیه کرد و فریاد زد 

 .همینطور داشتن میخندیدن و ما هم نمیدونستیم چی باید بگیم#

.میخوام این غارو پیدا کنیم لطفا کمکون    ما از طریق یه غار به ایناا اومدیم       ببینید  _ادامه دادم 

 کنید.

 غار؟_رئیس قبیله

 .اره_

 .رفتند ون هیچ حرفیند و بددیگه چیزی نگفتهمینو که گفتم 

 .مارو هم انداختن داخل یه کلبه و زندانی کردندچند نفر جلو اومد و

همینطور دوسققتام داشققتن داد و بیداد میکردند که مارو ازاد کنید و من هم ماتم زده یه گوشققه  

 .نشسته بودم و ساک  بودم

 هم نگاه نمیکردند.رو به تامی وکتی کردم اما هیچ کدوم حتی ب.دلیل این همه اتفاق من بودم

 .مارو به اتاق خودشون بردندو  چند لحظه بعد رئیس قبیله اومد و در رو باز کرد
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نشققسققته بود و دو زن دیگه با ارایش های ترسققناب کنارن   یه پیر زن خیلی پیر بود یک طرف

 .بودند

 خیلی برام مسخره بود که این چیزارو میدیدم..افسونگر قبیله بودهپیرزنه ظاهرا 

 درس  شندیم؟.پسر جان به من گفتن که شما از غارنفرین شده اومدین_نگرافسو

 .درسته.ما از یه غار اومدیم_من

 .راستش اسم نفرین شده هم بهش میاد

 .هستیم 2020ما متعلق به سال 

 ؟2020_

 .اره_

 سال پیش؟ هزاریعنی _

 .نه نه_

 .ما متعلق به اینده ایم

 .ون نشون دادماز داخل جیبم گوشیمو در اوردم و به ا#

 .وقتی اون رو دید یک لحظه جا خورد_
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 .فورا رئیس قبیله رو صدا زد

 .ببرن بهشون معرفی میکنهبهش گف  که مارو فورا به یه جایی که 

 منم فورا پرسیدم که مارو کاا میبرند؟

 .به جایی که بهتون کمک میشه_افسونگر

ید؟ ببینم     _ ید کمکمون کن عا میخوا که واق به   2020گفتین از سقققال  منظورتون از این متعلق 

 گذشتس چی بود؟

 .من هیچی از شما نمیدونمخب _افسونگر

سه       فقط بدونید که  شه اینه که تا االن  سرزمین تنها چیزی که ازن گفته می سال ها توی این 

سال از زمان تولد جاودان  س   هزار  شده و  ه صوص   که توبود  پیش گویی  شونه  این روز به خ ن

 .شاید شما اون نشونه هستیده شما میگید اینطور کو میادای 

ببینید ما هیچ کسی نیستسم فقط میخوایم برگردیم خونه.میشه بپرسم این جاودان که میگید   -

 چی هس ؟ مثل مسیح یه پیامبره؟

سونگر   سانه هایی      –اف سیح؟نمیدونم در مورد چی حرف میزنی اما جاودان یه درخته و طبق اف م

شنیدم که در مو ش  و     سه ه  اون ردن  سانی دا سال پیش یه زندگی ان سر مورد  زار  حتی با هم
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عالقه ان هم زندگی خوبی داش  تا اینکه سرنوشتشون باعث شد که همسرن پیر بشه و اون         

 رو ترب کنه و اون هم زندگی جاودانش رو برای همیشه مثل یک درخ  سپری کنه.

یمتون رو از زمان اون  خب از اون جایی که باورن سقققخته ولی میتونم بپرسقققم که چرا تقو -

گرفتین؟منظورم اینه توی دنیای ما زمانمون رو از تولد شقققخصقققی گرفتیم که از طرف خدا 

حتی  ولی این شخصی که میگید  و ما اون رو پسر خدا خطاب میکنیم. برای ما نازل شده بود  

 ممکنه که یه افسانه هم باشه پس چه اهمیتی برای شما داره؟

سر جون اون یه  –افسونگر   ولی تا  نمیتونم بیشتر از این درمورد اون چیزی بگم. افسانه نیس .   پ

 حدودی که شما رو از اونه گمراهی اگاه کنم کمکتون میکنم.

شما از اون        شید.دنیایی که  شتباهی رو پیدا کرده با شما از دنیایی اومدید که حتی ممکنه خدای ا

به اون جا به صقققورت خالصقققا غیر  اومدید به اندازه بیکرانی از ایناا فاصقققله داره و برگشقققتن 

زیده میتونه بین دنیا ها سقققفر کنه.هر دنیایی یه برگزیده داره و ممکنه           ممکنه.چون فقط یه برگ  

برگزیده دنیای شققما هیچ وق  به سققرزمین شققما پا نزاشققته باشققه . درسقق  مثل دنیای ما که  

ایی میفرستم که ممکنه  متاسفانه این برای شما یه نا امیدی محصوب میشه.اما من  شما رو به ج

 بهتون کمک بشه تا راهی واسه برگشتن پیدا کنید.

 پس اون غار چی؟ اون غار نمیتونه کمکی به ما کنه؟ -

شم   –افسونگر   سفم این غاری که  شما گشوده و        متا سرنوشته که برای  ا دنبالشید دریچه ای از 

 شققاید در پایان بهتون  ممکنه از شققما بخواد سققرنوشققتی رو دنبال کنید که اون در شققما دیده و
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سنگینی      سرزمینتون.اما بهتون اطمینان میدم که این دریچه ها عواقب  کمک کنه تا برگردید به 

رو به همراه دارند و مقصودشون فقط به جاهایی هس  که کسی که اونها رو هدای  میکنه فقط     

 ه خونه بر نمیگردونه.میدونه.یعنی اون غار به درخواس  شما حتی اگه اون رو پیدا کنید شما رو ب

 

 .هیچکس چیزی نمیگف .دیگه چیزی نگف #

 .حتی دوستام سکوت کرده بودن

بدون اینکه هیچ کس هیچ حرفی بزنه.همش سققعی میکردم که با   پنج شققبانه روز تو راه بودیم

ش  می افتاد.     ستند بدونن که چه اتفاقتی دا به ما فقط یک اونها حرف بزنم اما اونها حتی نمیخوا

 .ناد داده میش که اونم معلوم نبود از چه چیزی ساخته شده بودتکه 

 .بین راه توقف کردیم تا شب اوناا بخوابیم

 .شب روشنی بود.وسط یک جنگل بودیم

 .همه خواب رفته بودند

 .بهم گف  موقعی  مناسبیه که فرار کنیمبا عاله تام از خواب بیدار شد و 

 .یخوان به ما کمک کننمنم مخالف  کردم و بهش گفتم که اونها م



WRITTEN BY: 

[TMD                                                                     
WWW.TMDFIVE.BLOG.IR] 

 

THE LEGENDARY LIFE Page 68 
 

 .تام به حال  تنفر امیزی نگاهم کرد وهیچ چیز دیگه ای نگف  و خوابید

 .ولی من خوابم نمیومد

 .واسه همین یه اتیش روشن کردم و دور اون نشستم

 .در اومد و نشس  کنار اتیش یکی از چادرها چند لحظه بعد یه دختر از داخل

 .گف  منم خوابم نمیادرو بهم کرد و 

 .یزی نگفتم.یک تکه چوب دستم بود و با اون اتیش رو جابه جا می کردم تا روشن بمونهچ

 شماها از اینده اومدین؟واقعی  داره که _دختر

 .اره_

 پس از اینده بگو.چاوری هس ؟_

 .بهتریه دنیای کامال در صلح و خیلی _

ساع  می   شین تو یه  سیم به مقصد  دنیایی که به جای این که ما اینقد راه میریم با ما دنیایی در ر

 .صلح و ارامش

 ارامش؟مشین؟_

 .یه وسیله هس  که مثله اسب ادم رو جابه جا میکنهماشین _
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 .خون به حالتونهرچی هس  _

 .دیگه نه_

 چرا؟_

 .چون االن اینااییم_

 دیگه بر نمیگردین؟_

 اهی باشه یانه.نمیدونم ر_

 دوس  دارین برگردین؟

 .اینم دوس  دارم که گذشته رو ببینماز طرفی ولی .میکنمایناا خیلی احساس تنهایی .اره_

 چاوری اومدین ایناا؟_

 .من و دوستام اومده بودیم واسه تحقیق_

 .توی یه کوه داخل یه غار رفتیم

 .داخل غار هم یه چاه خیلی عمیق بود که ما افتادیم تون

 .بعدن هم دیدیم اینااییم
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ستش هیچ کدوم از حرفات رو نمیفهمم. _ سی      میدورا شده بود که یه روزی ک ستی پیش گویی  ن

 نده میاد؟از ای

اون پیرزنه هم همینو گف .ولی کسقققی نمیگه که قرار بود بیاد چیکار کنه؟چرا قرار بوده من          _

 بیام؟

 .منم نمیدونم_

 چیزی خاتمه بدید که روزی مارو نابود میکنهفقط میدونم شما قراره به 

 چرا؟_

 .ممگه ما چیکار میتونیم اناام بدی

 .نمیدونم_

 .باشه_

 .ولی ما هیچ کاری نمتونیم اناام بدیم

 .شماها حداقل جنگیدن رو بلد هستین

 .شمشیر هم دس  بگیریمفکر نکنم ما بتونیم 

 من دیگه برم بخوابم..نمیدونم_
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 باشه شب به خیر._

شدند و کنار همون اتیش به خواب رفتم و      سته  شمام اروم اروم ب شد و دوباره ر  چ صبح  اه باخره 

 .افتادیم

عمق دریاچه زیاد بود و عرض اون هم خیلی .بعد از پیمودن جنگل به یه دریاچه بزر  رسققیدیم

بزنیم و با این اوضقققاع مدت زیاد تری طول میکشقققید تا به قرار بود که رودخانه رو دور .بلند بود

سیدم که تا   از رئیس قبیله پرجلو تر رفتم و .همینطور که میرفتیم فکری به سرم زد مقصد برسیم.  

 .روز سه روز و اگه خیلی بانبیم دوپاسخ داد شاید .دور زدن رودخانه چقدر طول میکشه

به افرادت بگو تا درختای      من فکر بهتری دا رم.گفتم دوباره رو بهش کردم و  همین شقققد که  

 .واسه عبور از دریاچه استفاده کنیم هاجنگل رو قطع کنن تا از اون

ما دیگه میدونیم قایق چیه.ولی سقققاخ  قایق که الکی   کنیم؟جواب داد میخوای قایق درسققق

هیچ کس بلد نیسققق  قایق درسققق  کنه.رو بهش کردم وگفتم الزم نیسققق   هم ایناا نیسققق .

 .متوجه نشد ولی قبول کردبدونیم.چوب هارو همینطوری کنار هم میبندیم.

سه عبور از رودخونه     ساختن قایق های کوچیک وا ساع  ب .شروع کردیم به  که قایق دو عد یک 

س  جابه جا کنه  رو حدود ده نفر  از روخانه هم عبور  باالخره .اماده کردیم و به اب اننداختیممیتون
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سوار کردند و به     کردیم شدیم دوباره اونهارو برگردوندن و بقیه رو  و بعد از این که از قایق  پیاده 

اومد و و به منظور تشققکر  بسققیار خوشققحال شققده بودرئیس قبیله این طرف رودخانه عبور دادن. 

رو تامی و کتی کردم که باز .و خندید سنگین منو زد دس  روی کولم گذاش  و یه پش  گردنی    

 هم با ناراحتی اونها روبه رو شدم.نمیتونستم بفهمم که اونها از چه چیزی نگران بودن.

سیدیم که   شاهی شبیح به دروازه های  باالخره به یک دروازه بزر  ر به دروازه که .بود قلعه پاد

داشتیم .وارد شهر شدیم.خدای من واقعی بود.رسیدیم رئیس قبیله جلو رف  ودرخواس  ورود کرد  

 .گذشته رو از نزدیک میدیدیم

سری به  سوم مردم قدیم     منو تامی و کتی به همراه دو نفر از افراد قبیله  شهر زدیم تا با اداب و ر

خیلی خوشحال بودند.کل اطراف شهر را گشتیم  نبار ایاشنا بشیم.خیلی هیاان انگیز بود و بچه ها 

برای جایی  چیز ها اشنا شدیم.باالخره یکی از افرادی که با ما اومده بود پیشنهاد داد تا   و با خیلی 

به یک مکان که به زبان ما بهش میگفتیم کافی شاپ ولی در .استراح  و رفع تشنگی  پیدا کنیم 

اسققتراح  کردیم تا خسققتگی اون همه مدت راه رفتن از اصققل معلوم نبود چی بود رفتیم و کمی 

س  کرد تا       تنمون در بیاد. صی از طرف رئیس قبیله امد و درخوا شخ همه چیز خوب بود تا اینکه 

وقتی به محل اقام  رئیس بزر  رسقققیدیم دسقققتور دادند که من تنها وارد           پیش اون بریم و 

ستام اعتراض کردند ولی به انها قول دادم چیز    شم.دو شه وقتی رئیس بزر  رو دیدم به  ب یم نمی

سکوت بود تا این که یک پیرزن     شین چند لحظه ای  شاره کرد بن سیار پیر با   دیگهبا ظاهر من ا ب
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نزدیک من امد و یکی از دسقق  های منو بلند کرد و مهکم فشققار   بودن کورچشققمایی که انگار 

کلمه ای به او گف .هیچکدوم   میداد کناکاوی سرتاسر وجودمو گرفته بود.روبه رئیس کرد و چند  

شدم.دوباره رو به من کرد و از من پرسید از کاا اومدی.جواب دادم از یه    از حرفهای اونو متوجه ن

جای خیلی دور.از اینده.رو به من کرد و پوزخندی زد و دوباره سقققوال کرد چطوری اومدی.جواب       

س  اون غار.رو به ر    سید کاا سیدم که  دادم که از طریق یک غار.دوباره پر ئیس قبیله کردم و پر

میشققه بپرسققم قضققیه چیه؟ رئیس بزر  با خشققم پاسققخ داد که جوابشققو بده.در جواب گفتم که 

پیرزن پیر رو به رئیس قبیله کرد و  شدم. به طر اتفاقی وارد اوناا  دو بارنمیدونم غار کااس .من  

ایی بود.پیرزن دوباره چیزی بهش گف  که متوجه نشققدم.کم کم داشققتم شققک میکردم که خبر 

.به دنبال جواب   خودت میفهمی که چرا اومدی ایناا   دوباره رو به من کرد و بهم گف  که بزودی     

برو تا در مورد زندگی  بدونی رئیس بزر  بلند شد و رو به پیرزن پیر کرد و به خشم بهش گف    

 .که به او چه گفتی.دیگه تعاب غرق شده بودم.چه خبر بود

ستات نمیتونن همراه تو بیان.اونها نمیتونن تو این دنیا بمونن.رو به طرف پیرزن رو به من گف  دو

پیرزن کردم و بهش گفتم هیچ کس جرات نداره به دوسقتام صقدمه ای بزنه.سقریع بیرون زدم و    

شون میگفتم.      ضوع رو به شتم تا مو ستم که ایا دنبال بقیه گ صدمه بزنند  نمیدون یا  قرار بود به ما 

شتند    صد کمک دا سریع تامی رو پیدا کردم و گفتم که باید واقعا ق هارو پیدا کنیم و از  همه بچه .

و ویک رو پیدا نکرده  لوراایناا فرار کنیم.کمی گذشققق  و باالخره همه جمع شقققدیم.البته هنوز 

شتم.خیلی طول     ضوع رو با همه درمیان گذا شتیم از اون  که  شید  نکبودیم.مو حرک  کردیم و دا
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شدیم  سیدیم و نگاهی به  ی هبه بلندکه تا این قبیله دور می سرمون کردیم.مثله   پای کوهی ر ش  

اینکه کارمون تموم بود.لشقققکری از وحشقققی ها به دنبال ما راه افتاده بود و ما شقققانس زیادی           

نداشققتیم.باید سققریع تر حرک  میکردیم.یک روز تمام درحال فرار بودیم تا باالخره به شققهری   

بود.ما سریع وارد اناا شدیم و پش  سر ما وحشی ها به       قدیمیرسیدیم.یک شهر بزر  و بسیار    

مدام و تامی  کتی گریه ان گرفته بودشهر حمله کردند.همه جارو میسوزوندند.همه ترسیده بودیم.

ش  به ا  شاید     وندا صیر من بود. شی ها فقط دلداری میداد.همه اینا تق سریع   وح دنبال من بودند.

.شماها باید  و از ایناا فرار میکنین ل بده زنده میمونیندس  تامی رو گرفتم و بهش گفتم بهم قو 

سرم        شم زد و  سیلی به گو ستند.یه جایی پناه بگیرید.تامی یه  فرار کنید.اونها احتماال دنبال من ه

داد میزد فکر کردی فیلم هندیه.راسقققتش خندم گرفته بود ولی بهش قول دادم که اونهارو گمراه 

 راضیشون کردم که از من دور بشن و یه جا پناه بگیرن. خرهیه جا قایم میشم. باال میکنم بعد

از تامی خواستم که اگه منو پیدا نکردن همه بچه هارو پیدا کند و دس  از جستاوی راهی واسه     

بازگش  برندارن و فکر من نباشن.بهشون قول دادم که من خودم راهی پیدا میکنم.بچه ها کامال 

نده بودم با اینکه کامال میدونسقققتم که هدف اونها فقط من از من دور شقققدن و من حاال تنها ما

بودم.وحشقی ها تمام شقهر رو به اتش کشقیده بودند.من هم به سقختی خودمو یه گوشقه پنهان       

هیچ کدوم از وحشققی ها  کردم تا اوضققاع کمی کنترل بشققه.اما خوبتر که نگاه کردم انگار اونها  

یخورد تا وحشققی.لباس های عایبی شققبیح به نبودند و ظاهر اونها بیشققتر شققبیح به شققیاطین م

.معلوم بود که اونها یک دسققته قبیله دیگه بودند.اما عایبتر  جادوگرها و شققیاطین به تن اونها بود
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شد.انگار همه از قبل فرار کرده بودند.  دیگه ای اینبود که هیچ کس  شهر دیده نمی  اونهاداخل اون 

اخ سمبه های شهر رو میگشتند و معلوم بود دنبال     ها هنوز دس  بردار نبودند و داشتند تمام سور   

شده بودند و       شده بودند و من هم دیگه پاهام خشک  چیزی بودند.چندی گذش  و کمی اروم تر 

شده    شونو گم بکنن.دونفر تقریبا زیادی بهم نزدیک  فقط منتظر این بودم که باالخره از اوناا گور

هر کامال خالیه و دیگری جواب داد ولی بودند.ترس و اسققترس گرفته بودم.یکیشققون میگف  شقق 

همینااس .اون حسش میکنه.اون هنوز اینااس .حرفهان کمی مرموز به نظر میرسید.از طرفی     

هر چیز بدی بود همیشه قرار بود به سر من بیاد پس معلوم بود که منظور اونها من بودم.نمیدونم   

همه کابوس بودند.فقط تو کابوس   چرا همه در همه جا فقط میخوان منو بگیرن.مگه میشققد اینها

شته باشن.ولی من درد رو حس میکردم.همه چیز       ممکن بود که همه قصد اسیب زدن به  رو دا

 رو حس میکردم.

از دید انها پنهان بمونم.دونفری که      ع کرده بودم که تا جایی که ممکن بود    خودمو بشقققدت جم

صدای یه نفر که او     شتن باالخره با  شتن اطراف منو میگ شدند و    دا صدا زده بود از من دور  نهارو 

کمی دورتر توی میدون شقققهر گرد اومده بودند.یه نفر میگف  که اونها همیناا هسقققتند.دیگری  

میگف  شهرو مهاصره کنیم تا از گشنگی بمیرن.یه نفر با قیافه بسیار خمیده و بد شکل جلو رف   

شروع     شهرو به اتش بکشیم.فورا همه قبول کردن و  کردند به اتیش زدن تمام خونه  و گف  باید 

از شقهر بیرون زدند و وقتی مطمعن شقدم که انها رفته   همه اونها ها و مغازه ها و تمام شقهر.بعد  

 بودند ارام ارام بیرون اومدم.
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شه و         شدم.کمی خودمو تکون دادم تا یه کم بدنم باز ب سختی بلند  سته بودند و به  پاهام دیگه ب

دور شدن از شعله های اتش.اما اتش بسیار شدت گرفته بود.صدای      بعد شروع کردم به دویدن به  

د.اما کسی توی شهر نبود.پس چه   چند نفری از دور بلند شد که انگار اتش دامن گیر اونها شده بو  

.به طرف صدا دویدم و صدا م فکر کردم که نکنه تامی و لورا بوده باشهمیونس  باشه.با خود کسی

 ره به شهر حمله کردند.ناگهان قطع شد.وحشی ها دوبا

سیار قدیمی. چند نفر متوجه وجود   با عاله از ترس به یک خونه پناه گرفتم یک خونه متروکه و ب

من درون خونه شدند و به خونه نزدیک می شدند.کم کم عقب میرفتم و از ترس سرخ شده بودم. 

خورد کردم و بیهون  ناگهان احساس کردم زیر پام خالی شد و با شدت بسیار سنگینی به زمین بر

شده بود.          سیع دیدم.همه جا اروم  سط یک زیر زمین و شمامو باز کردم خودم رو و شدم. وقتی چ

ضای اوناا خیلی تاریک بود. اما  ستم ببینم داخل اناا چخبر بود. خیلی تاریک     ف بعد از مدتی تون

سیار قدیمی و عحی   ب بود. هنوز ترس  بود ولی میتونستم بفهمم که اناا زیرزمینی از کتاب های ب

داشتم.اما کم کم خودمو متقاعد کردم که بفهمم کتاب ها چی بودند و چرا اوناا بودند. یکی یکی 

سوراخی که من ازن افتاده بودم نگاه میکردم. اما هیچ      شتم و زیر نوری که از کتاب ها را بر میدا

ده بود. اونقدر دور کدوم از کتابها رو نمیتونسقتم بخونم. انگار فقط خط های مسقخره کشقیده شق    

خودم چرخیدم تا اینکه از خستگی نقش برزمین شدم.بی فایده بود. تصمیم گرفتم که راهی برای    

خرو  پیدا کنم.تمام گوشققه ها و تمام نقطه رو جسققتاو کردم اما اثری از ورودی نبود. اما امکان  

 نداش  که ان کتاب ها خود به خود اناا امده بودند.
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ش  و من ا مدت ها  شده بودم. زمان  ز تالن کردن کامال ناگذ ش  و من   امید  ش  و میگذ میگذ

نسققتم.اما بعد از مدتی جرقه ای امید در من شققکل گرف . انگار این زمان رو اخر زمان خود میدو

هنوز تمام تالشققم رو نکرده بودم. تصققمیم گرفتم که از قفصققه ها و کتاب ها اسققتفاده کنم تا به 

باالخره من خودمو به باالی یرون بکشم. خیلی خسته کننده بود و  ب مو سوراخ سقف برسم و خود   

نقدر تالن کردم تا کامال نقش بر زمین شققدم. باز هم تالن بیفایده بود وندم و اقفصققه ها رسققو

ساخته بودند    سیار بلند بود.انگار به منظوری ایناارا  شه  سقف ب شتم  که هیچ راه فراری نبا .وقتی دا

میکردم چشققمم به یک کتاب مرموز خورد.کتاب رو برداشققتم و ان را خودم رو از روی زمین بلند 

باز کردم. درون کتاب هیچ چیزی ننوشققته بود. خیلی عایب بود. تمام ورقه هارو یکی یکی ورق  

ش  من         توی اون زدم.اما  سرنو سایی که به  شاید این همه کتاب رو ک شته بود.  هیچ چیزی ننو

شاید من     شته بودند.  شده بودند نو باید ان کتاب را تکمیل میکردم. اما ظاهرا فرامون کرده  دچار 

شده بودم. کمی با خودم ور میرفتم که چرا روز اول      سرده  بودم که با خودم قلمی بردارم. دیگه اف

چرا وقتی یه بار منو به اون روز انداخ  دوباره به سقققمتش رفتم.مگه         به غار نزدیک شقققدم. چرا.   

کوه نمیرفتم هیچ وق  سققرنوشققتم این نبود. ممکن بود که  اگر من اون روز بهزندگیم چش بود؟

 وق  اونهارویادم نمیاد میخوردم. االن راح  توخونه از غذای مادرم که هیچ

با              جلد کتاب برام یک لحظه توقفی در افکار شقققد. جلد کتاب شقققکلی از یک گر  بود.تقری

شبیح به یک گر  بود همونطور که خیره مونده بودم    شخص بود ولی  ناگهان تکه چوبی که  نام

ها دوباره اونکرد.  اتیش گرفته بود از سققوراخ پرت شققد پایین و زیر زمین شققروع به اتیش گرفتن



WRITTEN BY: 

[TMD                                                                     
WWW.TMDFIVE.BLOG.IR] 

 

THE LEGENDARY LIFE Page 78 
 

و اصال دس  بردار نبودند.نمیدونم چرا اینقدر براشون مهم بود که منو نابود کنند.به     بودندبرگشته  

سیده بودند.اتش همه جارو گرفته بود     شون ر ست شروع هر حال به خوا به فریاد زدن کردم.اونقدر  . 

س  ک  صدام در نمیومد. درخوا شه پناه بردم و غرق  مک کردم که دیگه  نامید از همه چیز یک گو

اتش اونقدر برافریخته شقققده بود که از دود نفسقققم باال  میدی سقققرم رو پایین انداخته بودم.در نا

جرقه ای امید در من شد.  قهنمیومد. قفسه ای از باالی قفسه های دیگر بر زمین افتاد و باعث جر  

ای امید به زندگی.باعث شد که کف زیر زمین بشکند و راهی مخفی اشکار بشه. به سختی بسیار        

رو به داخل گودال انداختم  وناارو بازکردم و خودمدرون اون همه شعله اتش به امید زنده ماندن ا

بدنم .دویدن و دور شدن  شروع کردم به سختی خودمو بلند کردم و  و کامال نقش بر زمین شدم. ب 

برام بازگو شده  دوباره خاطرات کامال سوخته و کبود شده بود.اما از طرفی همه چیز برام مبهم شد.   

 بودند. 

شد   ش . یادم میومد اولین باری که وارد غاری  شبیح به همین غار بود  این امکان ندا م که دقیقا 

ستگی     و  سنگی و خ شدت گر شدم   اون موقع اونقدر راه رفتم که از  از هون رفتم و وقتی بیدار 

ستم قرار بود       شده بودند. اما اینبار میدون شده بودم.انگار باز برایم خاطرات زنده  شاهد این زندگی 

ته   چه   فاقی بیف گه جونی ب     ات که دی قدر راه میرفتم  کان       .منم اون ما ای  نده بود. ا رام نمو

و بیشتر راه میرفتم.دونستن اینکه   باعث شده بود که بیشتر مقاوم  کنم    این دونستن  نستم. نمیدو

باید فقط راه رف  تا بیهون شقققد باعث شقققده بود که من فقط راه برم ولی با این تفاوت که             
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از حال رفتم و خره اما باالبر طوالنی تر شققده بود.نمیخواسققتم که بیهون بشققم.راه برایم چند برا

 اینبار تفاوت زیادی داش .دوباره بیهون شدم.
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وقتی چشققمامو باز کردم خودم رو درون یک اتاق بسققیار مالل دیدم. گویی در زمان بسققیار دوری 

ق بیرون زدم.واقعا شگف   بلند شدم و خودمو به در رساندم و از اتا  درون یک قصر زندگی میکردم. 

سیار دور درون یک قصر    انگیز بود.انگار تو خواب بودم.ولی واقعی  بود و من واقعا در یک زمان ب

بسقققیار باسقققتانی بودم.از همه عایب تر برام این بود که چرا ایناام و چطوری سقققر از ایناا در 

اتاق های قصققر بندازن تو اوردم.ترس داشققتم که کسققی منو ببینه و منو به جرم ورود به یکی از 

سیاهچال.برای همین خیلی اروم بدون اینکه کسی متوجه بشه داشتم به سم  خروجیی حرک        

میکردم که ناگهان از یک طرف شخصی منو صدا زد جایی دارید میرید.فکر کنم دیگه کارم تموم 

سریع خودمو         سیار کله گنده ای بوده. شخص ب شخص بود که  شتم و نگاه کردم م جمعو  بود.برگ

شده بود.بعد متوجه         شمگین  شید فک کنم راهمو گم کردم.کمی خ سخ دادم ببخ جور کردم و پا

شقققدم که به خاطر تاظیم نکردن بود.ولی دیگه غرورم اجازه نمیداد که خودمو خورد کنم و از           

ستم که راه     ضرت خواهی کردم و خوا جهتی من تاظیم کردن بلد نبودم.برای همین فقط یک مع

سید و        خروجی رو به سخ داد که جلوتر به در خروجی میر سریع پا شون بده.عایب بود خیلی  م ن

شخص زیاد اعنبار     میتونید گورتون رو گم کنید.نمیدونم یا من خیلی باال دس  بودم یا اینکه اون 

بزرگی نداشقق .به هر حال با غرور خاصققی تشققکر کردم و سققعی کردم راه خرو  رو پیدا کنم که 

دختر بسققیار زیبا که مشققخص بود که یک پرنسققس بود ظاهر شققد و فورا جلوی روم یکباره یک 

سرد کردم که یک لحظه پرنسس را خنده ای برد و فورا      ستو پامو گم کردم و یک تاظیم خیلی  د
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شاهزاده ولیعهد تاظیم نکردی و به من       شما جلوی  شتباه تاظیم کردی و دوما  سخ داد که اوال ا پا

 تاظیم کردی چرا؟

ببخشید بانو من نمیدونم چطوری سر از ایناا دراوردم.پرنسس پاسخ داد که البته که  پاسخ دادم منو

نمیدونید.شما از اوناایی که جون منو ناات دادید من هم جون شمارا ناات دادم و به خاطر من   

شما ممنونم که جون       صادر نکرده.ولی به هر حال از  س  که برادرم تا االن فرمان اعدام تورو  ه

 دادین.و از شما میخوام که هدیه ای از من بپذیرید تا دینم رو به شما اهدا کنم.منو ناات 

شید من یادم            شما؟ببخ سیدم که ناات جون  سس پر شک بودم.برای همین از پرن من هنوز توی 

 نمیاد که واقعا قبال شمارو دیده باشم.

ستاد و د     - سکه از حرک  ای سکه بودم که دیدم یک باره کال صدای فریاد از  البته.من توی کال یدم 

سته ای از گر  ها به ما حمله کرده بودند و همهرو   بیرون میومد.بیرون رو نگاه کردم که دیدم د

قتل عام کردند.راسققتن ترسققیده بودم که دیدم ناگهان تو شققااعانه گر  هارو تحریک کردی و 

ند و همین مو          ته بود ها توروگرف ند و تو کمی دورتر گر   له کرد به تو حم ها  که  گر   قع بود 

برادرم با تیرانداز ها رسقققید و گر  هارو کشققق .و حاال عایب اینکه تو حتی یه خران هم بر           

 نداشتی.شما دارویی چیزی دارین؟
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اها.البته بازم گر  ها.بله گرگها.همیشقققه اخرن یه جوری با گرگها ختم میشقققه یا به نحوه ای             -

 شروع میشه.

 بازم؟شما چیزی میدونید؟-

این چیزیه که خودمم نمیدونم.گرگها.واقعا عایبن.میدونسققتی که شققبها با یک نه راسققتش دقیقا -

 چشم میخوابن؟

 نه.شما باهاشون خوابیدین؟-

ستش خودمم نمیدونم چی میگم.من متعلق یه دنیایه دیگم و  - البته که نه این چیزیه که میدونم.را

 شما دقیقا معلوم نیس  تو چه سالی هستین.

 کنم اسیب مغزی دیدن.بهتره استراح  کنید فک -

فورا از خدمتکار ها خواس  تا منو تا اتاق راهنمایی کنن.نمیدونم دلیلش چی بود که این همه اتفاق  

برای من پیش میومد و من نباید خودم بدونم.چرا هر وق  قضیه گر  ها میشه تا من از ماجرای 

صمیم گرفتم ک      ساع  ها کالفگی تو اون اتاق ت ستم.بعد از  شد از  خودم عقب ه ه هر طوری می

قصر بیرون میزدم.همین که در رو باز کردم شخصی جلوم ظاهر شد و از من خواس  که به اتاق       

شون رفتم       صر بیرون برم.وقتی که نزد ای ستم که بزاره از ق سس برم.مقعیتی بود تا زا او میخوا پرن
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سته بودند و معلوم بو         ش شاه اوناا ن سس به همراه پاد شاهزاده و پرن صال    دیدم که  ضیه ا د که ق

صندلی ها و اون ها هم بهم خون امد گویی کردند و       شستم روی یکی از  سون نبود.با احترام ن ا

سققریع رفتند رو اصققل مطلب.کی هسققتم و از کاا میام و چرا جون پرنسققس رو ناات دادم.منم  

ناات جواب میدادم که منو عفو کنید من واقعا نه میدونم کی هستم و نه میدونم چرا پرنسس رو   

دادم و اصقققال چطوری ناات دادم ولی میدونم که از یه جای خیلی دور و عایب که شقققماها           

شاهزاده با خونسردی       نمیفهمید کااس  از طریق یک غار اومدم و وقتی بیدار شدم دیدم ایناام.

 اومد جلو پاسخ داد که پس شما اقرار میکنید که یک جادگرید؟

ن تا االن تو سه دنیای مخطلف زندگی کردم.پادشاه کمی  کمی خندیدم و پاسخ دادم ممکنه.چون م 

شد.کمی تامل کردم و      شاه اعدام می شوخی  گرفته.به خاطر بازی گرفتن پاد خندید و فریاد زد که 

شدم از این که این همه اتفاق          شم که منو زودتر بکشید چون خسته  شحال می سخ دادم کهخو پا

دشققاه فورا از جان برخواسقق  و سققریع جلوتر امد و  عایب و زجر اور داره برام اتفاق می افته.پا

 فریاد کشید مزخرفه....

شاهزاده از اون طرف           شه. س  که اروم با س  پدرن رو گرف  و از اون خوا سس جلو امد و د پرن

فریاد کشققید که هیچ مردی تا به حال جادوگر نبوده و جادوگرا حتی دشققمن اصققلی ما هسققتند و 

که زنده بمونیم.کمی تعاب کردم و با تامل پاسقققخ دادم که         هیچ جادوگری به ما کمک نمیکنه      

جادوگرا وچود دارند؟پادشاه از خنده ای تعنه امیز کرد و فورا دستور داد که منو به سیاه چال ببرند    
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تا فردا اعدامم کنند.کمی اندوه وجودمو گرف  ولی از طرفی برام مهم نبود.پرنسس فورا جلو رف   

ظر کنه و به خاطر اون و به خاطر اینکه نااتش دادم منو          و از پدرن خواسققق  که صقققرف ن   

ببخشققه.پادشققاه هم رو به دخترن کرد و گف  من دوبار بخشققیدم و لی قوانین سققه بار رو اعدام 

تایین میکنه و قانون اینو میگه.پرنسس مدام از پدرن درخواس  میکرد که منو بخشه.ولی پادشاه 

شو گرفته بود.ایناا بود که ک   صمیم خود ستم     ت شکل گرف .حتی نمیدون می درونم احساس ترس 

چرا میترسیدم.زندگی من به قدر خودن افتضاح بودپس چه دلیلی داش  دوس  نداشته باشم که       

ناب بود ولی برای من احمیتی               به در سقققیاهچال نزدیک شقققدم.وحشققق   بدم. یان  پا به اون 

کوچولو چی شده زن  به   نداش .مارمانی که واقعا وحشتناب بودند و مدام صدا میزدند ماهی    

ها توجهی نمیکردم.منو            به اون به هر حال  خیان  کرده؟نمیفهمیدم معنی این حرغا چی بود ولی 

ستم و به زمین خیره             ش شه ن سته بود.رفتم یک گو ش سلول انداختن یک یک نفر تنها ن تویک 

به چه خاطر شدم.چند دقیقه ای گذش  و یک باره فرد تنها به صدا در اومد و گف  تعریف کن.تو 

 ایناایی؟

 نمیخوای درموردن صحبی  کنی؟-

 چرا باید در موردن صحب  کنم؟اعدامم عفو میشه؟-

اها پس بگو چیه که اینقدر ناراحتی!راسقققتش منم قراره اعدام بشقققم پس حالمون یکیه.زود بان  -

 تعریف کنی کی رو کشتی؟
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 کسی رو نکشتم.-

ی هسققتم.من رابرت زیرب هسققتم. رابرت پس چی از قصققر جواهر دزدیدی؟راسققتش منم اینطور-

 بزر .

 خوبه.چه دلیلی داره بخوام بشناسم.-

 بخوای بشناسی؟داری جوری حرفی میزنی انگار نمیشناسی؟-

 الزمه بشناسم؟-

الزم باشه یا نباشه همه منو میشناسن و این یعنی اینکه محاله که نشناسی.بچه ها هم با داستان        -

 ترسناب من میخوابن.

 االن دیگه راح  میخوابن.خوبه پس -

 واقعا تظاهر نکن که نمشناسی؟-

 چه اهمیتی داره بشناسم؟االن که قراره هردومون اعدام بشیم.-

 خب این حرف حسابیه.-

 ولی بگو چطور نمیشناسی؟حتی اگه احل ایناا هم نباشی دلیل نمیشه.-
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 خب درسته اهل ایناا نیستم ولی اهل جایی هستم که تو هم نمیشناسی.-

 خب بگو.من از همه جا دزدی کردم.تقریبا همه جارو میشناسم.-

 جدا؟ولی گمون نکنم بدونی پاریس کااس .المان کااس .امریکا کااس .درسته؟-

 خب قانعم کردی.ولی درموردن بگو چرا اومدی ایناا؟-

 چرا داری با من حرف میزنی اصال؟چرا باید با تو صحب  کنم؟-

فردا هردومون اعدام میشیم و هیچی به هیچی.پس بزار امشب    خب چه دلیلی داره صحب  نکنی. -

 رو تا صب حرف بزنیم تا خالی بشیم.

 باشه.فک کنم حق با تو باشه.وقتی بچه بودم.....-

کل داستان رو برای اون تعریف کردم وتقریبا صبح شده بود و کمی هم احساس سبکی میکردم.به       

 زد بزر  باشه که همیشه در خطر باشه.نظر میومد ادم خوبی باشه ولی چرا باید یک د

 برای همین ازن پرسیدم چرا دزد هستی که االن قراره اعدام بشی؟

خب فک نکنم قرار باشققه ما اعدام بشققیم.چو معشققوق  بهم کمک کرده که تو و خودمو از ایناا  -

و  ناات بدم.خیلی کناکاو بودم بدونم که چه قدر میتونی جذاب باشی که یک پرنسس بخواد تور  
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ناات بده و اینکه بران مهم باشققی.ولی در نهای  فهمیدم یه خیاالتی بیش نیسققتی.به هر حال  

 پاشو وق  نئداریم باید هرچه سریعتر فرار کنیم.

 چی؟نه....اصال.-

 مگه عقلتو از دس  دادی؟وق  نداریم که بخوای هضم کنی.-

 بشه تموم میشه. من فرار نمیکنم.یک عمر فرار کردم دیگه نه.اگه قرار باشه تموم-

تواحمقترین و یه کله شقققترین ادم رو زمین هسققتی.خودت هم باور کردی این چرندیاتو؟پاشققو   -

 نمیخوام به معامله ای که کردم خیان  کنم.

من هیچ جا نمیرم.فهمیدی؟هر چه قدر که تالن کنی فایده نداره بهتره اگه دوسققق  داری فرار          -

 ار نمیکنم.کنی و زنده بمونی عاله کنی.من دیگه فر

 خداحافظ اقای احمق.-

رابرت خیلی راح  توانسقق  از زندان فرار کند و از شققهر دور شققود و من حاال تنها مونده بودم و   

چیزی نمونده بود که کمن رو برای مراسققم اعدام اماده کنند.خیلی نگذشقق  و نگهبان ها از راه  

ه جای خیلی تاریک و منو محکم به رسققیدین و وقتی رابرت رو ندیدند فورا منو گرفتند و بردند ی

یک صلیب بستند.چند دقیقه ای بعد یک شخص خیلی بد ریخ  و ترسناب اومد و شروع کرد به 



WRITTEN BY: 

[TMD                                                                     
WWW.TMDFIVE.BLOG.IR] 

 

THE LEGENDARY LIFE Page 91 
 

شالق زدن من ومن هم که هم درد میکشیدم و هم متعاب بودم فریاد میکشیدم منو بکشید چرا 

 دارین شکناه میکنین؟

ستاد و بعد با فری   شالق زدن ای س ؟هرچی رو     همینو که گفتم از  سیار بلندی ازم پرسید که کاا اد ب

میدونی بگو.وگرنه از شققکناه میمیری.گیج شققده بودم.مدام شققالق میزد و محل  نمیزاشقق  که 

حرف بزنم.با فریاد هرچه تمامتر داد میزدم چی رو بگم؟بهم بگید؟دوباره وایسققاد و دوباره پرسققید 

 ا هستند؟که خودتو به اون راه نزن.بگو رابرت و دسته هان کا

همینو که گف  متوجه شدم که موضوع چی بود.برای همین ازن خواستم که مهل  بده تا توضیح     

بدم.اما او یک دیوانه واقعی بود و مشخص بود به خاطر جواب منو شکناه نمیکرد و مدام شالق    

  میزد.همینطور که شالق میزد یک باره وایساد و مکثی کرد.سریع رف  و یک تیغ بسیار ترسناب     

اورد و بدتر اون بود که داشقق  اونو سققرخ میکرد.کم کم ترس داشقق  وجودمو میگرف .چرا باید  

سرخ      شم.چرا باید به کارهایی که نکرده بودم تاوان پس بدم؟تیغ کامال  شته با همچین زندگیی دا

سیار           سی اونو به گردنم زد وگردنم به طرز ب سوال پر سریع جلو اومد و بدون  شده بود و خیلی 

ش  میسوخ و از درد به به خودم میپیچیدم و کامال از حال رفته بودم و درس  چشمام       فایعی  دا

سرخ کردن دوباره تیغ.معلوما اینبار هدف چشمم بود       شروع کرد به  سریع دوباره رف  و  نمیدیدند.

و مشخص بود اعدامی در کار نبود و من قرار بود با شکناه و درد بمیرم.نمیشد گف  دیگر امیدی  

 گی و زنده بودن نداشتم.چون قرار بود به بدترین شکل ممکن در زیر شکناه میمردم.به زند
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سریع تیغ سرخ شده بود و به سختی میدیدم که داش  به سمتم میومد و سیخ رو داش  به چشمم          

سس با      ستاد.پرن شده بودند که ناگهان دیدم از ادامه دادن وای نزدیک میکرد و لحظات برام پایانی 

ستور م    شم د سی دارید    خ ستور چه ک یداد که چه کاری دارید اناام میدید؟دلیل این کار چیه؟به د

زندانی رو شکناه میدید؟پاسخ داد که ببخشید بانوی من شما دخالتی نکنید لطفا.ایناا جای شما      

شید و              شمشیر از نگهبان ها ک شد و یک  سیار خشمگین  شندیدن این حرف ب سس با  س .پرن نی

ش .با وجود مردن  ستش رو     اونو ک س  زنده زنده پو شده بود و دلم میخوا ش داغ دلم از اون کم ن

میکندم.هرچند میدونستم که هیچ وق  نمیتونستم اینکارو اناام بدم.به هر حال با دیدن پرنسس     

ش        سعی دا سوال بود که ایناا چیکار میکرد و چرا  تما درد هام رو فرامون کردم و خیلی برام 

شما یک بار جون منو ناات دادین    که جون منو ناات بده.ازن پ سیدم چرا؟اونم جواب داد که  ر

و خونواده من به جان اینو به  هدیه دادند.حاال میخوام جبران کنم.و از طرفی هم میدونم که           

 تو مرد خوبی هستی و میدونم که قصدی نداشتی و بیگناهی.

ون موقع شاهزاده از  حرفان یه جورای به دلم نشس  و سعی کردم که ازن تشکر کنم که تو هم     

سید          ستاد و ازن پر سس تو روی برادرن وای سته.پرن سید و به خواهرن داد زد که کنار وای راه ر

چرا داری اینکارو میکنی؟اون منو ناات داده؟یادته؟شاهزاده با فریاد پاسخ داد اون یه خیان  کاره   

 اینو نفهمیدی؟و اینا نقشه بودند تا به قصر نفوظ کنه تا رابرت رو ناات بده یعنی 
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تازه دوهزاریم افتاده بود که قضققیه از چه قراره.اما پرنسققس میدانسقق  که من بیگناه بودم چون او 

شد که رابرت فرار کنه و اونم به خاطر من بود.البته زیادم بی تقصیر نبودم چون به    خودن باعث 

سر        سس به خاطر من تو درد شتم که پرن س  ندا می افتاد. برای خاطر من فرار کرده بود ولی دو

شم         شاهزاده از خ شید. س .لطفا منو بک سخ دادم بله من فراریش دادم ولی نمیدونم کاا همین پا

ش  و بهم گف  تو هیچی              شیرن رو جلوی گلوم گذا شم شم  و  شید میک سیار زیاد فریاد ک ب

نیسقتی.و بعد دسقتور داد که منو به جایگاه اعدام ببرند.پرنسقس مدام داشق  از برادرن خواهش     

ضیه     م شتند میبردند ق شد که هنگامی که منو دا یکرد که منو عفو کنه ولی بی فایده بود و همین 

س          سرباز ها خوا شه برد و از  سید و فورا اونو به یک گو سیار تر رو به برادرن گف  و براردن ب

 که اونو به اتاقش ببرند و نزارند فعال بیرون بیاد.

صله زیادی ندا  ستان ها انتظار    حاال دیگه واقعا با مر  فا شتم و کامال باالی دار بودم و برخالف دا

سیدم ولی در دلم      سوپر قهرمان در بیاد و منو ناات بده و جدا از مر  هم نمیتر شتم که یک  ندا

یک حس عایب وجود داش .احساس میکردم کارم نیمه تمام بود و ممکن بود به خاطر پرنسس     

سی پیدا کرده بودم.به هر     شاید به او ح ستور اجرای فرمان اعدام    بود. شده بود منتظر د حال دیر 

بودند که شققاهزاده جلو امد و زیر گوشققم چیزی رو گف .اون بهم گف  میدونم پرنسققس کل این 

ضیه بوده ولی به خاطر خواهرم نمیتونم اجازه بدم که اعدام  نکنن چون خواهرم به جای تو تو   ق

ضوعی مثه همین مادرشون رو هم کش .در     دردسر می افته.و بهم گف  که پدرشون به خاطر مو  
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شد و مطمعن بودم که حاال اماده مردن بودم و لحظه برام یک لحظه متوقف   دلم انفااری ایااد 

شده بودند.به یاد تمام خاطراتم افتادم.روزی که بای اولین بار با جسی توی اون میخونه اشنا شدم 

سر ها     شی که تا قبل از اینکه وارد درد ستام به خاطر من     و روزهای خو شم که دو شم و باعث ب ب

شده بودم و          شتم.با تمام اونهمه دلتنگ اونها  سب  به اونها دا شدند و احساس گناهی که ن کشته 

سیار باورنکردنیی        سرع  ب شد و زمان با  شدم.فرمان اجرا  حاال موقعش بود که به اونها ملحق می

 لحظات اهسته میگذش  و بعد....

.کمی گیج بودم.ایناا بهشقق  بود یا جهنم بود.یادم میومد که دفعه قبلی کم کم چشققمامو باز کردم

که یک باره چشمامو باز کردم تو همچین جایی بودم.به سختی بلند شدم و ایستادم که یک دفعه     

شیار نبودم ولی     شتند به جایی منو میبردند.هنوز کامال هو چند نفر پریدند داخل و منو گرفتند و دا

ص  س  که باز کردم فهمیدم که     تو همون هین به ن شمامو در شوخی گفتم توی جهنمم؟اما چ ب  

انگار فضققا برام کمی اشققنا بود.بعد یک باره فهمیدم که زنده بودم و انگار دوباره تو همون قصققر  

بودم.با خودم فکر میکردم که این دفعه چه داسققتانی بود که اینطوری داشققتند منو میگشققیدند و  

 رت کردن جلوی پای پادشاه.به ضحم  بلند شدم و گفتم چیه؟میبردند که یک باره منو پ

شوخی گفتم خیلی خوبه پیس         سخ داد اوردیم  مهمونی.منم به  صخور پا شاه هم به حال  تم پاد

شروع کنیم.پادشاه با عصبانی  جلو امد و با فریاد کشید که چطوری؟منم پاسخ دادم که چیه نکنه   

شققد و پاسققخ داد گر  ها؟گرگها چیه؟بهم بگو چرا  ایندفعه گر  ها کاری کردند؟کمی متعاب 
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ستانمو تعریف کنید چون هر دفعه یادم میره که چه     زنده ای؟با خنده پاسخ دادم اگه میشه لطفا دا

اتفاقی برام افتاده.کمی تامل کرد و با خونسقققردی پاسقققخ داد که توضقققیح بدید که چطوری             

س     شدی نمردی؟چون ممکن نی شته   نمردید؟چطوری وقتی اعدام  سر جادوگر وجود دا که یک پ

 باشه و اگه وجود داشته باشه هم هیچ جادوگری نمیتونه مرگو دور بزنه.

شخص        ستان داره برام پیش میره و چیزی که م شدم که واقعا همون دا وقتی این حرفو زد متوجه 

شققدم  بود این بود که من قرار نبود بمیرم و حتما دلیلی هم داشقق .یادم میومد دفعه اول که پرت

درون اون غار باعث شد گه از کرسنگی بمیرم و بار دوم وقتی بود که خودم خودمو به غار دعوت   

کردم و راسقتش اونبار نمردم ولی وارد یه دنیایه دیگه شقدم ودفعه سقوم این بود که از زیر زمین    

شنگی مردم و اینبار هم که اعدام کردند ول    شدم و دوباره از گ ضح   کتابخونه وارد همون غار  ی وا

شم.اینها رابطه ای     شاید تا موقعی که درون اون غار نبا بود که دیگه قرار نبود که جایی برم.البته 

 با هم داشتند و من میخواستم که بفهمم که چرا این اتفاق ها داش  برام می افتاد.

سرورم ولی من هم         شید  سخ دادم که منو ببخ شاه منتظر یک جوا بود به خاطر همین بهش پا پاد

شده ولی میخوام بفهمم و اگه اجازه بدین من به جستاو بپردازم و وقتی جوابی   ن میدونم که چی 

 پیدا کردم نزد شما برمیگردم.

 چرا باید اعتماد کنم؟-
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راستش نمیدونم ولی چاره ای ندارید چون من قد دارم بهمم که چی شده و حتی نمیدونم که کی -

 گیرید چون منو شما خوب میدونیم که قرار نیس  بمیرم.هستم.و باید برم و شما نمیتونید جلومو ب

 اگه بدم سگها بخورن  چی؟اگه تکه تک  کنم چی؟اگه بسوزونم  چی؟-

 راستش نمیدونم.-

 پس الزمه بفهمم.-

 چی؟جدی که نمیگید؟-

سناب تر از این بود       شکاری.تر سگ های  فورا دوتا نگهبان اومدند و منو گرفتند و بردند به قفص 

شتن  شاه کردم و گفتم چرا دارین این کارو     که دا سرخ در می اوردند.رو به پاد شممو با تیغ  د که چ

 میکنین؟

شروع کردند به پاره کردن لباس های         شدند و به طرف من حمله اوردند و  صله ازاد  سگ ها بالفا

من و تمام لباس هایم را تکه تکه کردند ولی به من کوچکترین اسقققیبی هم نزدند.اکنون کامال           

شکه زده        لخ سیر قرار گرفتند و کامال  شدت تح  تا شاه از دیدن این منظره ب شده بودم و پاد   

صلیبی به پا کردندو منو فورا به     ستور دادند که فورا هیزم بیاورند و اوناا  بودند.و در همان هین د

شوندند و حاال اماده بودند که منو زنده زنده     ستند و دورتا دورمو کامال با هیزم پو سوزونند   اون ب ب
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از راه رسققید و به پدرن التماس میکرد که فرمانو متوقف کند.اما   جولیاکه در این میان پرنسققس 

شاه مغرور بود و میگف  که ادامه بدید.همینطور   سرار میکرد و من فقط به او خیره   جولیاپاد مدام ا

اما کامال شققده بودم و در شققک بودم.نگهبانان مشققعلی روشققن کردند و انداختند روی هیزم ها   

خامون شققد و هیزم ها اتش نگرفتند.دوباره و دوباره انتهان کردند اما انگار چوب ها کامال خیس 

شده بودند و پادشاه شک برد که شاید به جای نف  از اب استفاده کردند که دوباره دستور داد که       

زم هارو اتیش   دوباره هیزم بیاورند و اینبار چک کرد که نف  باشقققه ودوباره تالن کردندکه هی            

 بزنند ولی اینبار حتی مشعل هم روشن نشد.

پادشاه بسیار متحیر شده بود و لی باز هم مااب نشده بود و دستور داد که سرمو قطع کنند و بدنمو 

ستش اینبار نمیدونستم که چه حقه ای قرار بود نااتم بده چون        به هش  قصم  تقصیم کنند.را

ندین سرباز فورا جلو امدند و با دستور پادشاه  شمشیر هارا      کانال مطمعن بودم که زخمی میشدم.چ 

شمشیر ها ان طوری نبود            شدند که صدای  شمشیر کشیدند متوجه  از غالف کشیدند ولی وقتی 

ستور داد               شم د شاه با خ سیده بودند.پاد سرباز ها تر صدا میدادند. شه موقع بیرون امدن  که همی

تعاب سرباز ها انگار داشتند با تکه چوبی فقط منو     بگشیدن و سرباز ها حاوم اوردند و با کمال  

سی              س  داده بودند و انگار ک شان را ازد شیر ها کامال تیزی شم شد که  شخص  کتک میزدند و م

ش  که کسی دسیسه کرده بود             شده بود و هنوز شک دا انهارا سوهان زده بود.پادشاه خشمگین 

میدانس  که هرکاری که بخواهد اناام بدهد  واینبار دستوری داد که دور از تصور همه بود.پادشاه 
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ممکن بود دسققیسققه ای باشققد مثال اگر زهر بدهد ممکن بود بازم کسققی کاری کرده باشققد برای 

سنگی      شاه منو حبس کنند تا از گر ستور داد که منو به زنایر ببندند و در اتاق پاد همین این بار د

 خواس  که خودن شاهد باشد.بمیرم و پادشاه برای اینکار به کسی اعتماد نداش  و 

شققاهزاده در این میان نزد پدرن اومد و بهش گف  که الزم نیسقق  که اینکارو بکنند.و از پدرن   

س  ولیعهد رو رد       ستند که به من محل  بده تا خودم بفهمم که قضیه چی بوده.پادشاه درخوا خوا

ها با ما دشمن هستند     کرد و گف  حتی اگر جادوگر باشه باید بمیره چون قرن هاس  که جادوگر  

 و سرزمین مارو به سیاهی کشیدند.

س  که به ما          - سالها سگ های ما که  سوزونه و حتی  س  اونو ب شما که دیدید اتش نخوا ولی پدر 

وفادار بودند به اون اسقققیبی نزندند.وحتی اون نمرد.شقققاید اون نباید بمیره و برای هدفی اومده            

 شه.باشه.شاید به خاطر کمک به ما اومده با

چطوری باید بفهمیم که به خاطر کمک به ما اومده باشقققه؟یادت رفته که دفعه قبلی هم مادرت                 -

همین حرفو در مورد اون مرد زد و باعث شقققد که تمام جادوگر ها به شقققهر ما حمله کردند و به 

بود سختی درمقابل اونها ایستادیم؟این هم دقیقا هونطوریه.مطمعنا دوباره نقشه کشیدند که مارو نا

 کنند.

 اره همون موقع که مادرمو کشتی.-
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ببین پسققرم درسققته اون مادرت تو بود ولی همسققر من هم بود و من هم دوسققتش داشققتم اما   -

نمیتونسققتم قانونو بشققکنم چون اون باعث مر  مردم شققهرمون شققده بود.و من قضققم خوردم  

ادم که از اونها محافظ  هرکس رو که به مردم اسقققیبی بزنه  بدون ماازات نزارم.به اونها قول د

 میکنم و خودت هم میدونی.

اره.درسق  میگی.اما چطوری میخوای جلوی جادوگرهارو بگیری.گیرم که اونو کشقتی.وقتی همه   -

 اونها با هم همله کردند چطوری مردمو از اونها محافظ  میکنی؟میدونی که اینبار فرق میکنه.

 کشتن این هم شروع میکنم.اره.شاید نتونم.ولب حداقل سعیمو میکنم.و با -

 پدر اون نمیمیره.اگه قرار بود بمیره تااالن صدبار مرده بود.-

 میگی چیکار کنم؟وایستم تا مارو بکشه؟وایستم تورو و دخترمو مقابل چشمام بکشن؟-

 اگه نخواد بکشه چی؟اگه بخواد به ما کمک کنه چی؟-

سقق .این اخرین باره که به کسققی اعتماد بهتره که اینطور باشققه چون اینبار دیگه راه برگشققتی نی-

 میکنم.

 متشکرم پدر.-

 پشیمونم نکن.-
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باالخره تصققمیم گرفتند که منو ازاد کنن و پرنسققس رو میدیدم که خوشققحالی وجودن رو گرفته  

بود.یه جورای وقتی میدیدم خوشققحال بود خوشققحال میشققدم.شققاهزاده اومد و اروم بهم گف    

 پشیمونم نکن.مواظب بان.از اینکه کمک  کردم 

شگارچی نیستم و نمیدونم جادوگر چیه اصال و چه    - از من توقع داری االن با جادوگرا بانگم؟من 

 شکلیه اونوق  توقع داری با اونا بانگم؟حتی نمیتونم باور کنم که وجود دارند.

 جدا؟پس چرا میترسی که با اونا بانگی؟-

 باشه باشه.ولی واقعا من در مورد اونها نمیدونم.-

 خیلی خب معامله بسته شد.من به  یاد میدم.-

شتم بدونم و حس        - ستم و درمورد گذ شکرم.ولی قبلش من باید بفهمم که کی ه شه مت معامله؟با

 میکنم جواب تمام معماهام رو میتونم ایناا پیدا کنم.

 باشه من چیکار میتونم بکنم.

 له کردند برم.حاال شد.به من کمک میکنی که اوناایی که گر  ها به خواهرت حم-

 که منو اوناا غافلگیر کنی و بکشی؟-
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 ببین من از اون روز واقعا چیزی یادم نمیاد.نمیدونم کااس .بهم کمک کن پیدان کنم.-

 باشه کوهستان گرگها.چند نفرو باهات میفرستم که به  کمک کنن.-

 باشه.مشگلی نیس .-

 واقعا؟باشه موفق باشی.-

سم  کوهستان حرک  کنم.پنج نفر همراه من     تمام کارای الزم رو اناام دادم  شدم که به  و اماده 

بودند و پیک رسقققان هم برای فرسقققتادن لحظه به لحظه کارای من اماده کردند و همگی اماده 

جلوی چشمم ظاهر شد و پرسید باالخره داری میری؟جواب دادم زیاد     جولیاشدیم.قبل از حرک   

سخ داد ال       شدید؟با لبخند پا سته  ستم خ ستان پر از گرگه.اها...یادم   از د بته ولی مواظب بان کوه

 نبود؟تو با گرگا دوستی!

کمی خندم برد.ولی جواب دادم ممنونم.به خاطر همه کارای که واسققم کردید.کمی تامل کرد و بعد 

پاسققخ داد که کاری که الزم بود رو اناام دادم.چند لحظه ای سققکوت کرد و دوباره جواب داد با 

ش .انگار منو یاد    خبرای خوب برگرد سیری عایب روی من دا .حرفان مثله همیشه یه جورای تا

چیزی می انداخ .یاد روزهایی که یادم نمیومد و مادرم همین جمله هارو میگف .شقققاید منم               

 روزگار خوشی قبال داشتم.
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باالخره سوار بر اسب ها شدیم و بدبختانه من هیچ وق  سوار اسب نشده بودم و با تنبلی از اسب         

سخور    جولیابر زمین افتادم و همه بهم خندیدند.خیلی بد بود. هم خندن گرفته بود و به عنوان تم

 جواب داد مگه اسب هم تابه حال سوار نشدی؟

جواب دادم جایی که من بودم به جای اسققب چیزایی دیگه بود که الزم نبود با افسققار ازن بخوای 

شدم.دوبا        سب ن سوار ا ستش هیچ وق   سر   حرک  کنه.نه را ره همراهانم خندیدند و بهم گفتم پ

کوچولو زودبان که وق  زیادی نداریم سوارشو.باالخره با بیخیالی سوار شدم و به سختی خودمو      

 گرفتم و شروع کردیم به حرک .دروازه های شهر رو پیش رفتیم و کامال شهر رو ترب کردیم.

بودم که این کار کسققی بوده یا  چند روزی گذشقق  و اسققب من تقریبا از نفس افتاده بود و مطمعن

اسب مریزی رو بهم داده بودند.به رو نشون ندادم و حرک  کردم تا جایی که دیگه اسب کامال از    

نفس ایسققتاد و من دوباره نقش بر زمین شققدم.باعث شققد که لحظه ای بایسققتند و دوباره بهم   

نی  جواب دادم کار خود سرکوف  زدند و به حال  عصبانی  بهم میگفتند چه مرگته.منم با عصبا   

 لعنیتون بوده.واسه چی اینکارو میکنید؟

یکی پاسخ داد اره بچه جون نمیتونستم وایسم تا دستی دستی منو به کشتن بدی.این نقشه خودم         

سان       سب پیک ر سان رو با یک تیر کمان خالص کرد و ادامه داد:حاال میتونی با ا بود.فورا نامه ر

دم و برای توجیح برگشتنم میگم که تو نامه رسان رو کشتی و فرار    راهتو ادامه بدی و من برمیگر

 کردی و من تونستم از دست  فرار کنم.فوقش به خاطر فرارم مدتی تو سیاه چال میمونم.
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 اره بعدشم ازاد میشی.الیته تا وقتی که من برگردم.-

 میاد.متاسفم بچه جون.هیچ کدومتون بر نمیگردید.هیچکس از کوهستان زنده بیرون ن-

اینقد بچه جون بچه جون نکن.بچه جون تویی ترسققو.اگه اینقد ترسققویی و میخواسققتی فرار کنی _

 همون اول راهتو جدا میکردی.پس چرا اسب و این مرد بیگناهو کشتی؟

خیلی خیال بافی.پادشاه هیچ وق  منو زنده نمیزاره.همین االنشم دارم ریسک میکنم.وقتی من به    -

 ب شدم یعنی حکم مرگم امضا شده بود.به هر طریقی.عنوان همراه تو انتخا

 باشه.حاال هم حکم مرگ  دیگه قطعی شده.برو و از باقی عمرت لذت ببر.-

ش  و ما به حرک  ادامه         سم  قعلعه بازگ سرع  تمام به  شخند زد و با  همینو که گفتم کمی نی

سققیده بودندو دو دل بودند و دادیم.چهار نفر باقی منوده بود و همین افراد باقی منوده هم کمی تر

گیج شققده بودند.کمی تامل کردم و برای دل داری بهشققون گفتم ببینید رفقا کسققی قرار نیسقق   

شون       سو.هیچ کس چیزی نمیگف  و به راه سی که میمیره اونه که فرار کرده.اون تر بمیره.تنها ک

شده بودیم و من مات    بزرگی درختان   ادامه میدادندکمی نزدیک به کوهستان و جنگل کوهستان 

اوناا شققده بودم.جنگلی بشققدت عظیم با درختانی که انگار کسققی انتهای انهارو نمیدید.بی نظیر 

شد ولی به من برخورد       سم  من پرتاب  شای اوناا بودم که ناگاه تیری به  بود.همیناو مهو تما

س  گ        شخصی که کمان به د سیدم چیکار میکنید؟ شتم و نگاه کردم و با تعاب پر رفته نکرد.برگ
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س  برد و تیری         شیم.د ستان ب س  میگه.ما میمیریم.نه تاوقتی که وارد کوه بود جواب داد اون را

 دیگر در کمان قرار داد و دوباره به طرف من پرتاب کرد.

من به طرف کوهسققتان حرک  کردم و انها هم دنبال من اسققب هارا میدواندند تا من را قتل عام   

ده بودند و به خاطر من بود.یک لحظه وایستادم و دوباره پرسیدم  کنند.به انها حق میدادم.انها ترسی

شما من       س   ستید میمیرید پس نیایید.بزارید من خودم برم تا بمیرم.دیگه الزم نی اگه مطمعن ه

سب         صمیم گرفتند که برگردند.ا ستادند و کمی فکر کردند و ت شید.همین رو که گفتم  وای رو بک

ر پیش گرفتند.چند قدمی نرفته بودند که صدای فریاد اومد و من  هارا برگرداند و راه برگشتن رو د 

ش  اونهارو تکه پاره میکرد.ترسیده بودم      برگشتم و دیدم که گر  ها به انها حمله کرده بود و دا

سمو      ش  اونهارو تکه پاره میکرد.تمام تر ستم چیکار کنم.موندم و موندم و میدیدم که دا و نمیدون

شتم اونهارو از هم جدا میکردم.گر  ها از  قورت دادم و به طرف گرگه ا دویدم و مثله دیونه ها دا

کشقققتن دسققق  کشقققیدند و با دیدن من از حرک  ایسقققتادند و همینطور به من داشقققتند نگاه  

میکردند.ترس تمام وجودمو گرفته بود.اما بسققیار شققگف  زده شققده بودم که انها به من نزدیک  

 نمیشدند.

و لی یک نفر زنده بود ولی به شدت زخمی بود و یک پایش را کامال از تمام افراد کشته شده بودند  

دسققق  داده بود.به سقققرع  رفتم کنارن و ازن معضقققرت خواهی کردم.به صقققورت من خیره 

شروع کرد به            شد و  صورتم خیره  س  گرفته بود.کمی به  سی بود که کمان رو بد شد.همون ک
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خش.منم بهش میگفتم ولی من به قولم  معضقققرت خواهی.میکف  منو به خاطر اعتماد نکردن بب    

شما دارید میمیرید.بهم زل زد وگف  تو رو قول  بودی.اگه ما کنارت میموندیم     ستم وفا کنم. نتون

شاید زنده بودیم.تو مرد شگف  انگیزی هستی.ما اعتماد نکردیم.اشک وجودمو گرفته بود و بهش     

ست    ستم که زنده بمونه.مدام ازن میخوا م که زنده بمونه.در نفس های اخر زل زدم و ازن میخوا

شاهدی میدادم.اگه تنها      ش  و بهم گف  نباید برگردی.کان زنده میموندم تا  تمام توانش رو گذا

برگردی اونها فکر میکنند تو خیان  کردی.دسققتاشققو محکم گرفتم و بهش قول دادم که شققمارو 

که منو بسقققوزون        ید.بهم هشقققدار داد  خاب بشققق خاکتون  تا در  هامونرو    برمیگردونم  ما مرده  .

 میسوزونیم.بهش قول دادم که این کارو در اخرین کار بران اناام میدم.

ستم            ستش حتی نمیدون شتم و هیزم کنار انها چیدم.را سد رو کنار هم گدا شدم و هر چهار ج بلند 

چطوری اونهارو میسوزوندم.به هر روشی اونهارو رو چوب ها قرار دادم و حاال مونده بودم چطوری 

روشقققن میکردم.من تا به حال اتش با سقققنگ و چوب روشقققن نکرده بودم.به هر بدبختی  اتیش

باالخره تونستم چوب هارو به اتش بکشم و جسد هارو بسوزونم.غروب بود و جنگل داش  تاریک  

میشققد.کنار اتش ایسققتاده بودم و به سققوختن انها نگاه میکردم و خاطراتی که یادم مونده بود رو  

در افکارم بودم که صقققدایی رو کنارم حس کردم.پایین رو نگاه کردم و یک        مرور میکردم.غرق 

ش        ستاده بود و دا شک عایبی جا خوردم و فریادی کشیدم.گرگی تقریبا نزدیک من ای لحظه با 

ستاده       شد.جایی که ای سریع راهش رو در پیش گرف  و دور  به من نگاه میکرد.اندکی موند و بعد 
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شتم.دقیقا همون کتابی بود که اون   بود چیزی رو دیدم.انگار کتا شدم و اون رو بردا بی بود.نزدیک 

روز تو کتاب خونه دیدم.خیلی برایم سقققوال پیش اومد.یعنی گر  ها داشقققتند به من چیزی رو         

 میفهماندند؟

سختی      شهر رو در پیش گرفتم و طی چند روز به  شد کتاب رو ترجمه میکردم.راه  باید هرطوری می

و از شخصی خواستم که کسی که خواندن کتاب بلد بود رو به من معرفی  خودمو به شهر رسوندم

کنه.بعد از کمی جسقققتاو باالخره کسقققی رو پیدا کردم و مخفیانه با او مالقات کردم و کتاب رو 

پیشققش بردم و ازن خواسققتم که برام ترجمش کنه.کمی نگاهش کرد وحرکاتی عایب نمایش  

شققید که به صققورت ناگهانی سققرباز ها ریختند داخل و میداد.کمی برام عایب بود.خیلی طول نک

منو گرفتند.رو به اون کردم و گفتم چرا؟بهم زل زد و گف  هیچ کس نمیتونه اینو ترجمه کنه.ولی 

سیاه چال انداختند تا       صر بردند و فورا منو به  سرباز ها منو به ق میدونم که تو یه خیان  کار بودی.

ره بود.نمیدونسقققتم کی قرار بود که این ماجرا ها تمام  درمورد من تصقققمیم بگیرند.خیلی مسقققخ

شیدم تا کمی بخوابم.خیلی وق  بود کهدیک         شستم و مثله ادم دراز ک شه ن شد.باز هم یک گو می

خواب واقعی نداشققتم.ارام نگرفته بودم که باز هم مالقاتی های مزاهم پیداشققدند.اینبار شققاهزاده 

ا زل زد.کمی تامل کرد و شروع کرد به پرسش.تعریف شخصا دیدار کرده بود و جلو امد و به چشم

کن.چون هیچ کدوم از کارات رو نمیفهمم.حتی رفتارت مثله ادم نیسققق .حرفات هم یه جورایی        

عایب هسققتند.ولی عایب اینه چرا برگشققتی.هرچند که پدرم دنیارو میگشقق  تا پیدات کنه.ولی  
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ه کنید؟کمی پوزخند زدم و رو بهش دوسقق  دارم بدونم که برگشققتن  یعنی اینکه کی قراره حمل

مام              بال جوابی بودم و اون کتاب جواب ت به هدم رسقققیدم.دن ید میرفتم؟من  با کردم وگفتم.کاا 

 سواالت منه.باید اون کتاب رو ترجمه کنم.

 کدوم کتاب؟-

 همون کتابی که موقع دسگیر کردنم ازم گرفتید.-

 ما هیچ کتابی دریاف  نکردیم.تعریف کن.-

 و اوناا پیدا کردم باید ترجمش کنم.اون جواب همه چیزه.پیدان کن.خواهش میکنم.اون کتاب ر-

یدان میکنم چون من میخوام به        - به تو کمکی نمیکنه که ازاد بشقققی.پ یدان خواهم کرد.ولی  پ

 جواب برسم.

 موندن من فایده ای نداره.میبینی که من اصال نمیمیرم.-

 بد تو این زندان گیر بیافتی.پس بهتره بمیری.چون بهتر از اینه که تا ا-

 صبر کن.وایسا...-
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سققریع بیرون رف  و دوباره سققکوت همه جارو گرف .کمی عصققبانی  خودمو خالی کردم و بعد با  

به خواب عمیقی فرو رفتم و در خواب جنگلی رو       یدم. به درب.فورا گرفتم و خواب یالی گفتم  بیخ

بود و صققدای گر  ها از اطرافم می  دیدم که خیلی شققبیح به ان کوهسققتان بود.همه جا تاریک

اومد.خیلی ترسقققناب بود.اطرافم رو نکاه میکردم و چرخ میخوردم که ناگهان چشقققمم به چیزی 

خورد.از خیلی دور درختچه ای  دیدم که به نظر میومد اولین درخ  کوچکی بود که درون اون         

دیک میشققدم که جنگل وجود داشقق .خیلی عایب بود.به سققم  اون قدم برداشققتم و داشققتم نز

شدم و یک باره از خواب بیدار       سیار عظیمی به شک بزگی پرت  ناگهان احساس کردم از ارتفاع ب

صورتم اب میریخ .با               ش  توی  سطل ابی دا ساده و با  سرم وای شاهزاده باالی  شدم و دیدم 

 عصبانی  منو بلند کرد و داد میزد کاا پیدان کردی؟

کردم.چرتو پرتهایی میگفتم که خودمم متوجه نمیشدم چی  هنوز توی شک بودم و به اون نگاه می -

گفتم.بعد یک باره فهمیدم کاام و با کناکاوی کفتم کاام؟شقققاهزاده رو به من کرد و با خنده             

گف  حق داری.یک هفته توی این سققلول خوابیدن بعد با شققدت مهکمی بیدار شققدن شققک    

ی خواب میموندی.االن فهمیدم که بزرگیه.راسققتش نمیدونم اگه کسققی بیدارت نمیکرد تا چه مدت

 واقعا هیچ چیزی نمیتونه تورو شکناه بده.

چرا همین شقققکناه بود که منو ایناوری بیدار کردی.گفتی یک هفته خواب بودم؟چطور.من که       -

 خودم احساس کردم چند دقیقس .
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 خون به حال .به هر حال االن باید بهم بگی اون کتاب رو از کاا اوردی؟-

 تو جنگل پیدان کردم.از کوهستان.-

 داری میگی یک دفعه پیدان کردی؟-

 تقریبا.حاال میشه بپرسم چی شده؟-

 مادرم همیشه دنبال این کتاب بود.اون تنها کسی بود که میدونس  تو این کتاب چی نوشته.-

چی؟جدی نمیگی که؟من تمام عمرم رو بدون جواب بودم و به امید این بودم که روزی به جواب         -

التم جواب داده بشقققه که چرا من تو این موقعی  قرا گرفتم.کی بودم.چرا ایناام.حاال  تمام سقققوا

 میگی که اخرین امیدم هم از دس  رفته؟

 اره از دس  رفته.ولی بهتره بدونی که اون مادرم بود و من بیشتر از تو بهش نیاز داشتم.-

ی نداشتم.همش درحال سفر   متاسفم.منم هیچ وق  مادری نداشتم ونه پدری.هیچ وق  خوانواده ا  -

بودم.اونم به زور.دوسقق  داشققتم یک باز تو زندگیم طعم راحتی رو بچشققم.هیچ وق  ارامشققی   

 نداشتم.تمام کسانی که نزدیکم میشدند و باهام دوس  میشدند یکی یکی میمردند.

 متاسفم.خیلی متاسفم.دوس  داشتم کمک  میکردم که به جواب هات میرسیدی.-
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 برگردم به جنگل. پس کمکم کن.بزار-

 چرا میخوای دوباره برگردی به جنگل؟-

 چون تمام جواب هام اوناا هستند.-

 باشه.ولی به خاطر مادرم کمک  میکنم.چون اونم تو همین راه فدا شد.-

 نا امیدن نمیکنم.-

پس صبر کن تا چیزهایی در مورد مادرم به  بگم.شاید به دردت بخوره.مادرم همیشه دنبال این    -

بود.میگف  که این کتاب روزی باید کمکمون کنه که تو ارامش زندگی کنیم.اون همیشققه  کتاب 

یه حسقققی به هم دارید.ولی ازت     جولیا درموردن با خواهرم صقققحب  میکرد.ببین میدونم تو و    

میخوام فراموشققش کنی.چون به زودی اون رقراره ازدوا  کنه.قراره با یه شققاهزاده ازدوا  کنه تا 

 برقرار بشه.ولی ازت میخوام که وقتی با اون حرف میزنی مواظب باشی. صلح بین دو مل 

 باشه.-

منو دید بسققیار خوشققحال شققد و فورا بهم   جولیامالقات کردیم و به محض اینکه  جولیاباالخره با 

گف  خوشقققحالم دوباره میبینم .منم با خشقققک رفتاری بهش گفتم از دیدن شقققما بسقققیار              

سر        سریع رف   شاهزاده  شحالم. شون برامون       خو س  که درمورد مارد صل مطلب و ازن خوا ا
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هم با این که از خشک بودن من متعاب شده بود پاسخ داد اون همیشه میگف  روزی    جولیابگه.

سه که هیچ کس جادوگری اجازه نداره که مردم مارو قتل عام کنه و اون روز نزدیکه.میگف    میر

 به شهر ها حمله نکنند. کسی میاد که جلوی جادوگر هارو میگیره تا دیگه

بعد از شققندیدن این حرف کمی خندم برد و گفتم پس من یک عمر دنبال شققخصققی میگشققتم که 

 شگارچی جادوگر باشه.

 رو به من کرد و ادامه داد شاید اون شخص خود شما هستید؟ جولیا

مدم           - گه هسقققتم.من فقط میخوام جواب بگیرم.نیو یای دی یک دن به  نداره.من متعلق  کان    نه ام

 جادوگرهارو شکار کنم.

از یه جای دور اومدی یعنی اینکه با دلیل بسققیار بزرگی اومدی.بعدشققم.تو اصققال نمیمیری.اینم   -

 خودن یه جوابه.

 ه.بهتره بری تا خودت بفهمی که کی هستی و چه خبره.جولیاحق با -شاهزاده

 بره؟کاا بره؟قضیه چیه؟-جولیا

 هستان.باید به جواب هایی برسه.الیزا اون میخواد بره به جنگل کو-شاهزاده

 جواب؟تو کوهستان؟شوخی میکنید؟مگه تو کوهستان چه خبره؟اصال منطقی نیس  که بری.-جولیا
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 پرنسس لطفا بزارید برم.من چیزیم نمیشه.-

 واقعا فکر کردی چون گر  ها به  کاری نداشتن میتونی از دس  جادوگرا هم فرار کنی؟-جولیا

 جادوگرا؟-

جادوگرا تو اون جنگل زندگی میکنن.ولی هیچ وق  روز خودشقققونو نشقققون    درسقققته -شقققاهزاده

 نمیدن.اگه تا قبل از غروب افتاب برگردی مشگلی پیش نمیاد.قبل از غروب افتاب برگرد.

 من یک شب اوناا بودم.اوناا چیزی نیس .-

 شاید واقعا هیچ چیزی وکسی با تو کاری نداره.-شاهزاده

دوگرا کاری به این چیزا ندارن.اونا هر طلسقققمی رو میشقققکنن و اجرا نه.نه.مادرم میگف  جا-جولیا

 میکنن.

 شاید اونا پیدان نکردند.-شاهزاده

نه.اونا حتی قبل از اینکه وارد جنگل بشقققی تورو میبینن.منتظر میشقققنند تا گر  ها اونهارو  -جولیا

شن.حتی اگه گرگا باهات کاری ند       ضیه می شه.بعد اونا وارد ق شب ب شن اگه    معطل کنه تا  شته با ا

 شب بشه کارت تمومه.فقط مگه اینکه جنگلو به اتش بکشی و فرار کنی.
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 اره.من دفعه قبلی جسدهارو سوزوندم و اتش بزرگی درس  کردم و بعد از جنگل بیرون زدم.-

 باشه.ولی اونا میدونن اینبار اینکارو میکنی.اماده تر میشن.-جولیا

 ب افتاب برگردیه.باید قبل از غروجولیاحق با -شاهزاده

 باشه.پس من اماده میشم.-

 این اصال به صالح  نیس .نباید دوباره وارد اون جنگل بشی-جولیا

سب بهم بدید.    شاهزاده کردم و بهش گفتم لطفا یک ا شندین این حرف و بی   جولیارو به طرف  با 

و محلی من بسققیار عصققبانی شققد ووارد اتاقش شققد و در رو بسقق  واجازه ورود به هیچ کس ر  

ندگیم           که ببینم کی قرار بود در مورد ز که منتظر بمنونم  حال من نمیتونسقققتم  به هر  یداد. نم

بفهمم.راه سقققفر رو در پیش گرفتم واز شقققهر بیرون زدم.چند روزی گذشققق  و من باالخره به      

کوهسققتان رسققیدم و با تمام اینکه میخواسققتم بفهمم که زندگیم چه اتفاقای برام افتاده بود ولی 

 که روز بگذره تا یک صبح خیلی زود وارد جنگل بشم. صبر کردم

شدم و به       صبح خیلی زود قبل از اینکه افالب در بیاد وارد جنگل  شب را بیدار ماندم و  تقریبا تمام 

سناب          شندیدم.خیلی تر صداهایی اطرافم می شتم. دنبال اون درختچه ای که تو خواب دیدم میگ

حرک  کنم.صققداهای خش خشققی اطرافم به صققورت   بودند.پاهایم بند اومده بود و نمیتونسققتم
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ناگهانی میشنیدم.چند لحظه بعد احساس کردم چیزی به سرع  از یه طرف رد شد.ندیدمش ولی     

مطمعن بودم خبری بود.صداها بیشتر و بیشتر میشد تا این که ناگهان همه چیز متوقف شد.انگار       

باعث میشد که نور بسیار زیادی ایااد    افتاب در اومده بود.حاال فهمیدم که مشکل نور بود.و اتش 

بشققه.اما یک نکته هنوز بود.من هنوزم نمیتونسققتم تکون بخورم.احتماال هنوز طلسققم سققر جان  

بود.باور نکردنی بود.اولین بار بود که باور میکردم جادو وجود داره.و جالب تر از اون این بود که          

شتم و باید  اونو حس میکردم و منو گرفتار کرده بود.ولب باید کا ری میکردم.چون وق  زیلدی ندا

قبل از غروب افتاب از جنگل بیرون میزدم.تقریبا تا قبل از ظهر من هموناور خشققکم زده بود و  

شده بود.اگر تمام روز اوناوری میموندم حتما شب میشد         نمیتونستم حرک  کنم.اوضاع خیلی بد 

گرفتم نهای  تالشققمو بکنم تا تکونی  و کارم تموم بود.دیگه داشققتم از کوره در میرفتم.تصققمیم 

بخورم.اما یک لحظه بعد بدون هیچ زحمتی احسققاس کردم که ازاد شققدم.عایب بود.ولی همین   

شتر       شتم و بی سریع دنبال درختچه بگردم.تقریبا تمام روز رو به دنبال درختچه گ قدر مهم بود که 

ختان به قدری بزر  بودند که      جنگل رو زیرو رو کردم ولی هیچ اثری از درختچه نبود و همه در   

ستراح  کنم.ولی            شینم و ا صمیم گرفتم که ب شده بودم و ت سته  انتهای انها معلوم نبود.دیگه خ

یک لحظه متوجه شدم که خورشید داش  غروب میکرد.به سرع  بلند شدم و با نهای  تالن به  

سمی در  سم  بیرون از جنگل دویدم.ولی هرچه قدر که میدویدم انتهایی در کار نبو  د.احتماال طل

شیدم من ایناام چی           صبانی  فریاد ک شتند دیونم میکردند.با ع شتند و دا صداها باز برگ کار بود.

 میخواید؟
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از پش  سرم صدایی اومد و زود.زود برگشتم ببینم چی بود.دختری جوان و زیبا روبروی من ایستاده  

متعاب بودم.با عصبانی  فریاد زدم  بود و به من زل زده بود.متعاب به نظر میرسید.اما من بیشتر  

چهره واقعی  رو نشققون بده.من میدونم که جادوگری.خندید و دوباره رو به من کرد وگف  چهره 

واقعی؟زیاد مادرت برات قصققه تعریف کرده.چهره واقعی من همینه.درسققته جادوگرم.ولی خدا که 

 نیستم.هیچ کس نمیتونه چهرشو عوض کنه.

 اینکه تو یه انسانی.امکان نداره.این یعنی -

اره انسقققانم.که چی.ما هم زندگی میکنیم.ما هم خونه داریم و قبیله داریم.فقط مابوریم دور از        -

 مردم زندگی کنیم.

 پس چرا دارید اونارو میکشید و اذی  میکنید؟-

اونا همه چیزو از ما گرفتند.خانواده های مارو میکشقققتند و میگفتند که شقققماها حق ندارید تعادل  -

 بیع  رو به هم بزنید.میگفتند فقط خداوند صاحب قدرته.حاال نوب  ماس  که انتقام بگیریم.ط

 ولی اگه شماها جادوگرید پس چرا اونا شمارو تونستند بکشن.-

ما که خدا نیستیم.اولین کسی هستی که اینقدر زنده مونده.باید کارتو تموم کنم.ولی به یک خاطر    -

 رد شدی.چطوری؟هنوز زنده ای.چطوری از طلسمم 
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 پس اگه شماها خیلی قدرت ندارید یعنی اینکه نمیتونید منو بکشید.-

 چرا نتونیم؟ما دیگه روح که نیستیم.دس  داریم پا هم داریم.-

 البته.ولی باید به اعطالع  برسونم که هیچ کس نتونسته به من اسیبی بزنه.-

سان معمولی  اها.که اینطور.پس فک کردی که از پس من بر میای.باید بگ- م که من جادوگرم و ان

 نیستم.

شد و یک کلمه گف :تو خیلی       سرع  باور نکردنیی جلوم ظاهر  شدن حرفش با یک ر بعد از تمام 

عایبی.منو ببخش مابورم بکشم .بعد سریع گردن منو شکس  و از اوناا دوز شد.تقریبا صبح         

تاسیر قرار گذاش .اگر اون واقعی    شد و انگار از خواب بلند شده بودم.واقعه دیشب واقعا منو تح    

بود یعنی اینکه اونا هم زندگی میکنن.پس اونها بد نیسقققتند.یا حداقل به خاطر خونواده هاشقققون 

اونکارو میکردند.حتی اگر من یک شکارچی میبودم نمیتونستم اونهارو بکشم.اونها هم ادم بودند و 

سواالت عای    شده بود.پر از  شتر       زندگی میکردند.کل وجودم گیج  س  بی شده بودم.دلم میخوا ب 

بدونم.کمی با خودم کلناار میرفتم که یادم اومد که باید دنبال درختچه بگردم.دوباره شروع کردم  

به جسقققتاو کردن تا درختی عایب که تو خوابم دیده بودم رو پیدا کنم.شقققاید اون جواب تمام          

 سواالت من رو میداد.
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ستلن    ش  و من تقریبا کل کوه شتم ولی اثری از چنین درختی نبود.کم کم نامید   تمام روز گذ رو گ

شدم و دوباره شروع کردم به عقب برگشتن حتی در راه بازگش  دس  بردار نبوم تمام اطراف را       

سربه فلک کشیده       ش  درختان همه  با دق  کامل تر تگاه میکردم اما هیچ درختچه ای وجود ندا

شد دید   شاهده کردم گر   بودند و حتی از پایین بر  انهارا نمی در میان راه حادثه ای عایب تر م

هارا یکی یکی قتل عام کرده بودند یک قتل عام بسققیار غم انگیزاحسققاس میکردم این کار الیزا   

بود.حتما کسانی رو فرستاده بود تا من رو پیدا کنند.مر  گر  ها شک بسیار عایبی بود نمیدانم 

ساس گناه میکردم کم کم    سب  به انها اح شم در میانی راه     چرا ن شتم که از جنگل خار  ب برمیگ

ش  لنگ لنگان         سیار عایبی دا شده بود نگاه ب شده رو دیدم به من خیره  گرگی ضعیف و زخمی 

بلند شد و راهی را میپیمود ظاهرا من باید به دنبالش راه میرفتم تقریب  چندین بار از پا در میمود  

سد باالخ    شد تا به جایی بر شد  و دوباره بلند می ره کامال از پا درامد و کنار بوته ای نقش بر زمین 

ما ان بوته درختچه                ید همان درختچه بود.ا بار این بوته را دیده بودم.شقققا عایب بود من یک 

محصوب نمیشد اما ممکن بود که همین باشد ابتدا کنار گر  نشستم و به ان زل زده بود او هم      

 شه میشناخ .نگاه بسیار نزدیکی داش  گویی که من را همی

شکل       شدم هیچ وق  چنین چیزی ندیده بودم تمام بر  های ان بوته  شدم و نزدیک  بوته  بلند 

که جادوگر ها انرا کامال میشققناسققند. کمی    های عایبی داشققتند.انگار نماد جادو بودند نمادی

گهان  خندیدم. درختچه ای با بر  هایی شقققبیح به نماد جادوگرها برگی از انرا لمس کردم و نا           
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همه چیز تغیر کرد کم کم همه چیز را به یاد می اوردم بیشقققتر خاطراتم رو. تمام چیزهایی که          

حتی نمیدانسققتم رو.انگار مغزم شققده بود دریای دانش.سققردرد عایبی گرفتم.تمام وجودم گرفته  

سم واقعی من         سیاهی رفتند.خاطراتم جلوی چشمام بود.مثل یک خواب میدیمشون.ا بود.چشمام 

بود جز اریا.فرزندی از مردی از سر زمین مقدس و مادری از سرزمین جادوگرها.مردی که   چیزی ن

شیاطینی و جادوگری یا چیزی اجازه ورود        سرزمینی که هیچ  سرزمینی مقدس زندگی میکرد  در 

شد و          شق زنی از قبیله جادوگرها  سفر های ماجراجویانه ان عا شخصی که در  شتند. به ان را ندا

شد برای او  صورت ذاتی دارای قدرت های خارق العاده     باعث  سری به دنیا بیاید که به  لین بار پ

ستان مردی       سرنوش  ان کودن به د شمنان انها بود.پس  ای بود.اما این کودب تهدیدی برای د

به نام مک داناوان سپرده شده که با استفاده از جادوی سیاه در زمانهای مختلفی سفر میکرد تا از      

سیاه   ستند اورا نابود کنند فرار کند.پس ان کودب راهی برای ناات همه  جادوگر های  که میخوا

 بود و او میبایس  اورا به هدفش برساند. 

اما گرگها.گرگها نمادی از قبیله گرگها بودند یا همان گر  زاده ها که توسققط جادوگر های سققیاه  

نتظار ان بسققته بودند تا  نفرین شققدند و تا ابد به شققکل گر  ماندند و اکنون انها هم چشققم به ا

 روزی او بیاید و همه چیز را درس  کند.

در این میان من مانده بودم که هیچ کدوم از این خاطرات رو نمیتونستم هضم کنم.و اینها فقط به   

صقققورت یک ایده توی ذهنم میپیچیدند پس شقققروع کردم به بریدن بوته و بعد از این که بوته           
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شد تمام بر  های ان  شد و تکه چوبی از ان ماند که       کامال قطع  ستر تبدیل  سوخ  و به خاک

ظاهر بسیار عایبی هم داش  وقتی کارم تمام شد چوب را بدس  گرفتم اکنون دقیقا نمیدانستم       

ستم و      که با ان چوب چه کار باید میکردم شده بود برخوا ستم که کار چوب کامال تمام ن اما میدان

شهر اما چوب  ش  به من چیزهایی را میرساند انگار با من ارتباطی    حرک  کردم که برگردم به  دا

برقرار میکرد کم کم ملطفتم میکرد که باید گر  را ناات بدهم در دلم خودم هم خیلی دوسقق  

ستم که چه کاری باید         شیم اما نمیدان شته با شتم که دوباره من و ان گر  روزگاری با هم دا دا

ستم     اناام میدادم مطمعن بودم که چوب را قرار  صورت اجی مای تکان بدهم ومیدان نبود که به 

صیله ارتباطی بود و اینکار رو باید خودم اناام میدادم.پس زخم گر  را   که هم چوب فقط یک و

بسقتم و کمی از خاکسقتر بر  های بوته بر روی زخم ان گذاشقتم.نیم سقاعتی خوابیدم و گر      

داشققق  صقققورتم را اذی  میکرد و  تقریبا حالش بهتر میشقققد.هنگامی که من خواب بودم چیزی

باعثشد بیدار بشم و در کمال نا باوری گر  رادیدم که کامال خوب شده بود و داش  صورت من      

سگ          س  مثل یک  شدم خیلی ارام به نظر می امد در سته او می شتم دلب را لیس میزد کم کم دا

ش  چند روز        شروع به حرک  کردیم و بعد از گذ شده بود. س  اموز و باوفا  سیدم اما    د شهر ر به 

شهر ویران شده بود انگار در نبود من اتفاق هایی افتاده بود.اما ضاهرا به خاطر سلطه دراوردن ان     

نبود و معلوم بود کار جادوگرها بود.کامال عصبی شدم.ان جادوگرهای اهمق باالخره کار خودشان    

بودند و خود من هم معلوم   را کردند.نمیتونسققتم بگم که جادوگر ها بد بودند.چون انها هم انسققان

 نبود از اونها بودن یا نبودم.فقط میدانستم که باید جلوی انهارا میگرفتم.به هر قیمتی شده بود.
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شدم             صر  ضعی بودند.وقتی وارد ق شاهزاده در چه و سس و  شدم تا ببینم پرن صر  سرع  وارد ق به 

شدم         سریع وارد  سوخ . ش  در اتش می س  داد.همه جا دا و در اولین نگاه  حس عایبی بهم د

سریع رفتم که نااتتش بدم      سعی میکرد بیرون بیاد. شاهزاده را دیدم که زیر اوار گیر کرده بود و 

سیده فریاد زد برو   ستم چه کاری باید      جولیااما نر شده بودم نمیدون سریع بان.گیج  رو ناات بده.

سریع وارد اتاق   سریع اونو بیرون    شدم و اونو دیدم که از دود بیهو  جولیااناام میدادم. ن شده بود.

شدم و دیدم در کمال           سختی وارد  شده بود.ب سیار بزر   شیدم و به یک جای ازاد بردم.اتش ب ک

گذاشققتم.کمی اب اوردم و به  جولیاناراحتی شققاهزاده تمام کرده بود.اونو بیرون کشققیدم و کنار  

د چی شده.وقتی چشمش   پاشیدم.به سختی بیدار شد و بلند شد.گیج بود.دائم میپرسی      جولیاصورت  

به شققاهزاده خورد شققکسقق  عظیمی درونش اتفاق افتاد.بدنش میلرزید.فریاد میکشققید امکان     

نداره.محکم برادرن رو بغل گرفته بود و فریاد میکشید بلند شو برادر.جلو رفتم که با اون صحب      

ما عصقققبی شقققده بود و من رو پس میزد.دلم به حالش میسقققوخ .اکنون هیچ کس رو        کنم ا

نداشقق .دلم میخواسقق  کمکش میکردم.دوباره جلورفتم و اونو عقب کشققیدم و شققاهزاده رو بلند  

سر اون داد       صبانی   سس مدام جلوی من رو میگرف .با ع کردم و گفتم باید خاکش کنیم.اما پرن

اون مرده.باید از ایناا بریم بیرون.اتش به زودی ایناا هم میرسه.توقف کرد و به من   جولیاکشید  

 شد.خنده ای در میان گریه هایش کرد و رو به من گف  خوشحالم ایناایی.خیره 
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ازم پرسید برادرم خوب میشه مگه نه.نمیدونستم چی جوابش رو میدادم.هیچی نگفتم.فقط سکوت     

حاال هیچ کس رو                ف   یه میگ با گر بدم. لداریش  که د ف .رفتم جلو  یه ان گر باره گر کردم.دو

ذاشتند.بغض منو هم گرفته بود.برای دلداریش بهش میگفتم من ندارم.دیگه تنهام.همه منو تنها گ

اده اون رو جادوگرها کشته بودند.مطمعنا  وایناام.من تنهات نمیزارم.اما ای کان ایناوری بود.خان

شد.البتطه هنوز مطمعن هم نبودم        شه از من متنفر می شنید که من جادوگر بودم برای همی اگر می

تم باور کنم این اتفاق هایی که برام می افتاد واقعی  داشقققته که جادوگر باشقققم.هنوز نمیتوانسققق

بار قرار بود بمیرم ولی هیچ اسقققیبی بهم          باشقققن.اگر این ها همه خواب بودند چی.من چندین 

نخورد.پس حتما یک خواب بود.ولی یه چیز کامال عایب بود.من کامال احسققاس میکردم.اما اگه 

ندگیشقققو با توهم میگذرونه.چون همه اتفاقهای        من دچار یک توهم بودم چی.کسقققی که داره ز   

ستان بودم و این کامال خنده     صی یا قهرمان دا غیرممکن درمورد من اتفاق می افتاد.انگار نقش ا

دار بود.با خودم کلی کلناار میرفتم که دور و بر من چه اتفاق هایی می افتاد.کمی فکر کردم و         

ف  منم پیش برم و اگه این داسققتان منه بزار در اخر به نتیاه رسققیدم که هرطوری که پیش میر

تمومش کنم.یا در نهای  داستان تمام خواهد شد یا از خواب بیدار خواهم شد و یا از این توهم در    

 می امدم ودر نهای  یا می پذیرفتم که این زندگی من بود.

شقققد و نگاهی به   کامال پذیرفتم که هر اتفاقی قرار بود بیافته من بپذیرم.باالخره پرنسقققس بیدار          

دوروبرن انداخ .وقتی یادن امد که چه اتفاقی افتاده بود باز در خود فرو رف  و اشقققک می             
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ریخ .حق داشقق .خانواده ان را ازدسقق  داده بود.خانواده ای که من هیچ وق  نداشققتم.نزدیک 

شتر گریه ان میگ    جولیا سیدم چه اتفاقی افتاد؟اما بی رف   رفتم و کمی دلداریش می دادم.ازن پر

و جوری در خود فرو میرف  که انگار کودکی بود که درمادنه بود از این که بعد از این چه بالیی          

شو گرفتم.برای دلداریش میگفتم      ستا سرن خواهد امد.برایش خیلی ناراح  بودم.جلوتر رفتم و د

صبانی  بهم گف  دیگه به من       ستم و کمک  میکنم.رو به من کرد و با ع سس من ه نترس پرن

پرنسس.من دیگه پرنسس نیستم.حالش خیلی خراب بود.چیز بیشتری نگفتم.من زیاد به این      نگو 

 دنیا اشنا نبودم و چیزی از مسائل ایناا نمیدانستم.

بلند شقققدم و نگاهی به اطراف انداختم.همه جا از بین رفته بود.مردم زیادی زنده نمونده بودند و             

شده بود.قطعا این کار ه      سیب پذیر  مون جادوگرهایی بود که می گفتند.مدت خیلی شهر کامال ا

زیادی نگذش  که بیرون از شهر لشکری حاظر شده بود.قطعا هیچ شانسی نبود.سرباز های بسیار        

حاظر نبود تسقققلیم                باز هم کسقققی  ها نبود.ولی  بل ان قا یدی در م ند و هیچ ام نده بود ما کمی 

س  که          س .از انها میخوا شخصی جلو امد و به صحب  برخوا شود. سیبی     ب شوند تا هیچ ا صلیم  ت

نبینند.طبق گفته هایشان میگفتند که میخواهند شهر را دوباره سرپا کنند و قول داده بودند که به    

هیچ کس اسیبی نزنند و به مردم و همه اجازه داده خواهد شد که مثل قبل زندگی کنند.بلند شدم 

همیدم که راسقق  میگفتند یا دروغ.ولی  و بر روی بر  قلعه رفتم و نگاهی به انها انداختم.زیاد نمیف

ستند که چه انتخابی کنند.من      شتند و باید می پذیرفتند.ولی هنوز گیج بودند و نمیدان چاره ای ندا
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به عنوان مذاکره کننده شروع کردم به صحب .به انها پیشنهاد دادم که یک شخص مورد اعتماد      

 ند و یک نفر را به داخل فرستادند.به داخل بیاید تا صحب  کنیم.اونها هم بالمانع پذیرفت

شده به حرف         ستاده  شرایط کنیم.ابتدا فر صحبتی در مورد  شدیم تا در  باالخره دور یک میز جمع 

پیش امد و گف  که مایل هسققتند که با مذاکره کننده گان اشققنا شققوند.به عنوان مذاکره کننده   

عالم حظور کرد.فرستاده شده   شخصی بلند شد و همه را معرفی کرد و حتی پرنسس را در میان ا    

شهر را در مقابل هر          ستند و مایلند که  شاهزاده توماس ه شد و خودرا معرفی کرد که وی  بلند 

اسیبی محافظ  کنند.من زیاد با این مسائل اشنا نبودم و چیزی نمیگفتم.به همین خاطر شاهزاده     

شدند ولی هیچ   شمارا معرفی نکرد.از  رو به من کردند و گفتند که در این میان همه معرفی  کس 

من خواس  که افتخار اشنایی به او را بدهم.بلند شدم و به نشانه احترام گفتم من ادوارد هستم و      

به عنوان یک میهمان در ایناا حظور دارم.شققاهزاده به نشققانه احترام سققری تکان دادند و بدون  

ستم که اجازه ده       شاهزاده خوا ند تا مردم و کسانی که در  هیچ صحبتی نشستند.با لحن احترام از 

قصققر باقی مانده اند با همان رطبه اشققان و شققرایطشققان زندگی کنند.شققاهزاده هم بلند شققد و  

شهر را تح  کنترل در اوردند و اورا به عنوان      س  که بدون خونریزی  شرایطش را ذکر کرد.خوا

سیدم چه    شاه اناا معرفی کنند.و در ادامه رو به من کردند و گفتند که چیز دیگری ه  س .پر م ه

شدن او       شاه  سس بتوانند بعد از  چیزی.کمی تامل کرد و گف  که باید بدانید که امکان ندارد پرن

یک پرنسققس بماند.بلند شققدم و گفتم منظور شققما چیه.ازم خواسقق  که اروم باشققم و گف  برای 
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ه بعنوان صققلح اینکه جزعی از خوانواده سققلطنتی باشققد باید با او ازدوا  کند تا به عنوان یک ملک

بین دو طرف باشقققد.به ارومی نشقققسقققتم و پرنسقققس با ترس به من نگاه میکرد و هیچ چیزی 

نمیگف .کمی تامل کردم و بعد رو به شاهزاده کردم و گفتم که امر بسیار خوبیس .و خواستم که     

 خود پرنسس در اینباره تصمیم بگیرند.شاهزاده هم بلند شدند و گفتند عاله ای نیس  و هر وق      

شهر را تح  کنترل در اوردند و           شدند و  صر  شاهزاده باالخره .ارد ق صمیم بگیرند. ستند ت که خوا

 شهر دوباره جان میگرف .

یک جا نشققسققته بودم و داشققتم با خودم فکر میکردم که پرنسققس یکباره جلوم ظاهر شققد.کمی  

هس .منم جواب  پریشان بود.کنارم نشس  و و ازم چیزی پرسید.پرسید که چرا گفتم اسمم ادوارد

دادم حقیق  اسقققم واقعی من ادوارد بود و من اینو چند روز بود که فهمیدم.کمی خندید و گف          

یعنی تازه از زندگی  و خانوادت باالخره چیزایی فهمیدی؟جواب دادم تقریبا.دوباره بهم زل زد و          

به فکر             تادم و  ظه ایسققق یک لح گل بود. ما هرچی جواب میخوای هم تو همون جن ف  حت گ

رفتم.جنگل کوهسقتان.من باید بازم بر میگشقتم اوناا.رو زو به پرنسقس کردم و گفتم که اونایی    

که ایناارو به روز در  اوردند کی بودند؟جواب داد نمیدونم.ولی با وجود اینکه همه جا اتیش گرفته 

که من  حتما کار جادوگرها بوده.دوباره ازم پرسقققید که چرا میخوام بدونم.رو به اون کردم و گفتم

باید برگردم جنگل.اینبار با عصققبانی  تمام بلند شققد و توروم ایسققتاد و گف  چرا؟میخوای بری با 

شدم به عنوان دلدلری          ستند؟بلند  ستند و چطوری ه صال میئونی اونها کی ه اونها مبارزه کنی؟ا
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گفتم که الزم نیسقق  بترسققه.و بهش گفتم که بله میدونم که چه شققکلی هسققتند و چطوری    

.کمی شققکه شققد و بهم گف  که اونهارو دیدم یانه.بهش جواب دادم که بله دیدم.روبهم  هسققتند

 گف  که پس چطوری زنده ام.

دوباره جواب دادم که انگار یادت رفته من کی هسقققتم.کمی خندید و گف  هرکی باشقققی انها              

الزم   جادوگرند و اینچیزارو نمیفهمند.دسقققتاشقققو گرفتم و بهش گفتم که هیچ اتفاقی نمی افته و

شه.توروم          شاهزاده پذیرن بده تا زندگیش بهتر ب س   ستم که به درخوا سه.و ازن خوا س  بتر نی

نگاه میکرد و اشک تو چشمان جمع شده بود با عذاب تمام توروم گف  که منو دوستم داره.فورا     

از ترس دسققتاشققو ول کردم و یک قدم عقب رفتم.ولی فورا جلو امد و دسققتامو گرف  و گف  که 

نده             هیچ چ که بران مو ها کسقققی  ند و تن خانوادن مرد گه  که دی ف   نداره.وگ یز برام اهمیتی 

ستم که به         شو نابود نکنه.ازن خوا ستم که زندگی ش  گریم میگرف  و ازن میخوا منم.دیگه دا

بهم زل میزد و میگف  چطوری.گف  که درخواسققق  شقققاهزاده موافق  کنه و منو فرامون کنه.

نداره   ی             هیچ چیز بران اهمیتی  یک بود و لی دور از واقع مانت یاد.خیلی ر هام ب با و بزارم 

من یه جادوگرم میفهمی؟یک     جولیا بود.هرکاری میکردم نمیپذیرف  تا اینکه مابور شقققدم بگم      

شد.با دیدن اون       ستامو ول کرد و از اوناا دور  شمام زل زد و بعد د لحظه کال توقف کرد و به چ

 ودیم.شرایط هم من هم اون کامال خورد شده ب
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شتم جمع کردم و بدون          شید.هرچی دا شده بود.فکر نکنم هیچوق  منو میبخ ضاع بدی  خیلی او

شهر زدم بیرون وبه طرف کوهستان حرک  کردم.بعد از گذش  چندین روز به دل       خداحافظی از 

ش  که دورو ورم چیزهایی رو               شه.اما خیلی نگذ شب ب ستم تا  ش سیدم وهموناا ن ستان ر کوه

ساس کردم.اولش   ضیه گر  ها     اح شدم ق فکر کردم گر  ها کمین کرده بودند ولی بعد متوجه 

ستادم وگفتم بیایید        سزپا ای سناکی را وارد میکردند که یک لحظه  شتند القا های تر نبود.کم کم دا

بیرون میدونم ایناا هستید.چند لحظه بعد پنج دختر دورتادورم جمع شدند و داشتند میخندیدند و    

شده اینقد با جرع  بشی.یکی اونور با لحن تمسخر افرینی داش  میگف      میگفتند که چی باعث 

اوه شما خونواده منو کشتین و من اومدم انتقام بگیرم...همینطور داشتند دورو ورم چرخ میزدند که  

شو به        ستا سید.برای انتقام نیومدم.از همه بزرگتر جلو تر اومد و د صبانی  داد زدم یک جا وای با ع

 اد و گف  که پس چرا تکو تنها اومدی وسط این جنگل عحیب و غریب.گردنم مالش مید

دسققتشققو از رو گردنم پس زدم وگفتم اومدم حرف بزنم.همه با هم خندیدند و با تمسققخر میگفتند  

اومده حرف بزنه.حرفاشون یه جورای رو اعصابم بود و داشتم از کوره در میرفتم.با عصبانی  فریاد 

ره با عصبانی  جلوم ظاهر شد و گف  چه دلیلی باعث میشه که ما     کشیدم میشه خفه شید.بزرگت   

تورو نکشققیم.کمی خندیدم و گفتم اینکه نمیتونید منو بکشققید.کمی نیشققخند زد و عقبتر رف  و  

گف  اونق  کی میخواد جلوی منو بگیره؟تو؟یک لحظه از پشققق  سقققرم یکی اومد و گف  چی     

شین.    شده که اینقد طولش بدین و اینو نک صادفی     باعث  شتم و اونا نگاه کردم.عاب ت سریع برگ
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بود.دقیقا همون جادوگری بود که برای اولین بار دیدمش.اونم یک لحظه جاخورد وبا تعاب گف  

ستم و گف  تو بازم تو؟نو چطوری     س  بهم زد ببینه روح نی که امکان نداره.باتعاب جلو اومد و د

دند که چی داری میگی.تو اینو قبال هم زنده هسققتی.پنج دختر دیگه تعاب کرده بودند و پرسققی 

دیدی؟رو به اونها کرد و گف  قصم میخورم یه بار خودم کشتمش.بعد گف  شاید افسونی چیزی     

شده که نمیری؟بهش گفتم که         سونی باعث  سریع اومد و گف  چه اف ش  بمیره.بعد  شده که نذا

شین تو شهرتون.کمی خندیدند اومدم باهاتون حرف بزنم.با رئیستون.باید پادشاهی چیزی داشته با

و گفتند چون با یه افسققون نمردی دلیل نمیشققه که بزاریم زنده بمونی و وارد شققهرمون بشققی.با 

شما کلکل           س  که دارم با  ساع  ها شون گفتم که اومدم حرف بزنم و االن  صبانی  به لحن ع

 میکنم.اصال شما مگه نباید نتونید توروز ایناا باشید.

اره واکنش عایبی نشققون دادند که انگار داشققتند از گرما میسققوختند و فورا همینو که گفتم یک ب

سرع  راه میرفتند و        شون راه افتادم ولی خیلی با  سریع دنبال شتند فرار میکردند به یک طرف. دا

نمیشد بهشون برسم.اما باید میفهمیدم کاا میرفتند.با سرع  تمام به سمتشون میدویدم و اونها        

شتند از چیزی می  شتن   دا سوختند و انگار نور روی اونها دوباره تاثیر پیداکرده بود.باالخره بعد از گذ

از یک راه طوالنی از جنگل عبور کردیم و اونها فورا نقش بر زمین شقققدند و از حال رفتند.وقتی       

دیدم اونور جنگل افتاده بودند و لباسهایشان سوخته بود رومو برگردوندم و با تمسخر گفتم میشه        

صبانی  میگفتند لعن  به تو تو دیگه     جمع کن ستون ببرید.با ع سریع تر و منو پیش رئی ید خودتونو 
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شید؟من نمیتونم زیاد ایناوری      سخر گفتم نمیخواید لباس بپو ستی.با لحن تم چه جور جونوری ه

بمونم.باعصققبانی  فریاد زد از کاا بیاریم اخه.باید بریم شققهر که حتی یه نفرمون هم لباس نداره 

شون         که بر سان ها زندگی میکردند.به شبیح به ان ستم تعاب کنم یا واقعا  سمون بیاره.نمیدون ه وا

گفتم یعنی هیچ جادو جنبلی بلد نیسققتید که لباس تنتون کنید؟یکی جواب داد فکر کردی ما کی 

صبانی  جواب داد لعن  به تو      صال تو چطوری اونکارو کردی؟جواب دادم کدوم کار؟با ع ستیم.ا ه

 سوزوندی؟اونها نفرینو شکسته بودند. چطوری مارو

جواب دادم کی ها؟جواب داد میشققه دسقق  از سققرمون برداری.جواب دادم نمیشققه.من باید بفهمم 

ایناا چخبر بوده.چرا این همه ادم بیگناه رو کشقققتین؟جواب داد ما نمیدونیم.ما نکشقققتیم.برو از        

کسققته بشققه تا بتونیم رنگ همونهایی که کشققتند بپرس.به هر حال خوب کردند.باعث نفرین شقق

خورشققیدو ببینیم.برگشققتم و گفتم رنگ خورشققید که دیدم تکه چوبی به طرفم پرت شققد و با    

خندیدم و گفتم حاال گیرم من رفتم.شماها بدون لباس  عصبانی  فریاد میزدند که برو گمشو.کمی 

چیکار میخواید بکنید.جواب دادن به تو ربطی نداره.چشمامو بستم وبرگشتم و گفتم من دارم میام     

سرم           شو پررو که به  شتند فریاد میزدن برو گم شدم دا شتم رد می صله ندارم.همینطور دا دیگه حو

شدم.بلن  ستم وگفتم نگاه نمیکنم      یک  تکه چوب خورد و نقش بر زمین  شمامو ب شدم دوباره چ د 

بابا بزارین رد بشققم.همینطور داشققتن نق میزدند که یک لحظه احسققاس کردم تمام وجودم یک  

شک بسیار قویی برخورد کرد وباعث شد احساس کنم یک لحظه دنیا ایس  کنه و احساس کردم  
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  ایسققتادم و صققدای نق زدن فراتر از وجودم یک انرژی بسققیار قویی داشققتم.یک لحظه از حرک

دخترا ایستاد وداشتند با تعاب بسیار عایبی به من نگاه میکردند.یک لحظه چشمامو باز کردم و     

دوباره وقتی دیدم جلو روم هسققتند دسققتمو جلو چشققمام گذاشققتم وگفتم ببخشققید فکر کردم رد 

دیگه زبونشقققون بند شقققدم.اما باز هیچ حرفی نزدند.نمیدونم از چی اونقدر تعاب کرده بودند که 

ساس کردم دورمو       شم که یکباره اح شتم پاورچین پاورچین میرفتم که رد ب اومده بود.همینطور دا

 احاطه کردند و درکمال تعاب لباس تنشون بود.

بار دیده بودمش            یدا کردین؟که دختری که اولین  باس پ روبه طرفشقققون کردم و گفتم باالخره ل

ستی؟چطوری تون  شک        جواب داد که تو کی ه شتم از همه چیز  شی؟کم کم دا ستی از مرز رد ب

ساس کردم یک لحظه جلومو گرف .یه نگاهی به   میکردم.با تعاب گفتم مرز؟نکنه همینی که اح

بقیه انداخ  و گف  باید بریم پیش ملکه.با لحن موفقی  امیزی گفتم اره..منم صقققبح تا االن             

در طول راه حتی یک کلمه هم  همینو میگفتم.سققریع شققروع کردند به حرک  به طرف شققهر و 

حرفی نزدند و انگار حس میکردم از چیزی ترسققیده بودند.داشققتم از کوره در میرفتم که پرسققیدم 

شماها از یه چیزی میترسین؟چرا؟هیچ نمیگفتند و فقط راه میرفتند.دیگه از کوره در رفتم و پریدم   

کی جواب داد که گفته بوند که سر راهشون وگفتم بهم بگید از چی میترسین که حرفی نمیزنین.ی

مردی شققرور وجود داره که روح جادو درن وجود داره و با یک اشققاره میتونه هرکسققی رو از پا  

 دراره.یک لحظه خندم گرف  و گفتم خب خوشبختانه من که نمیمیرم.
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سی           ستید.گفته بودند که ک شما ه شون میگرف  که گفتند منظورمون  ش  خند یه لحظه انگار دا

شونه و هیچ کس دیگه تورارامش زندگی     متولد می سیاهی میک شه که تمام جادوگرهارا به دوران 

نمیکنه.ولی گفته بودند که اون رو از بین برده بودند.اما حاال میبینیم که باالخره پیشگویی حقیق  

شد.با عصبانی  فریاد زدم چه کسی همیچین چیزی گفته.کی خونواده منو کش ؟با ترس جواب      

نمیدونیم.فقط میدونیم که یه شقققهر دیگه وجود داره که از جادوی سقققیاه اسقققتفاده دادن که ما 

میکنن.ما جادوی زیادی نداریم.با لحن خنده ای گفتم الزم نیسققق  بترسقققین.میبینید که هیوال           

ستم.بعد از کلی راه         شماها دنبال ارامش تو زندگیم ه سیب نمیزنم.منم مثل  سی ا ستم.من به ک نی

شهر  شده بود.رو      رفتن باالخره به  سیاری  سیدیم و در کمال تعاب دیدم که فقر باعث فالک  ب ر

به دخترا کردم و گفتم ایناا چرا اینطوریه؟دخترکی که بار اول دیده بودمش جواب داد ما خیلی         

وقته که اینطوری هسققتیم.چون همیشققه داخل این محدوده گیر افتاده بودیم.ولی حاال که نفرین 

 خورشید شکسته بهتر شدیم.

ستم چیزی       ستم.پوزخندی زدم و تا خوا سم  چیه؟جواب داد النا ه رو به طرفش کردم و گفتم تو ا

بگم بقیه شروع کردن به معرفی کردن خودشون.خندم گرفته بود که پرسیدم خوشبخ  شدم.ولی 

شماها درون جنگل چیکار میکردید پس؟چرا مردمو میکشید؟النا جواب داد       سم که  ستم بپر میخوا

ون محافظ  میکنیم.پرسیدم مگه مرز جلوشونو نمیگیره پس چرا اونارو میکشین؟جواب  ما از خودم

داد که مسئله همینه.ما به خاطر اینکه تو محدوده زندگی میکنیم داریم از گرسنگی میمیریم.ما تا    
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شتم میفهمیدم که قضیه     ابد نمیتونیم تو این محدوده بمونیم.انسانها هم مارو زنده نمیزارن.تازه دا

چه قرار بود.دوباره جواب دادم پس شماها به جنگل میرید واسه شکار؟جواب داد بله.ما خرگون  از

و چیزهای دیگه رو شقققکار میکنیم.ولی اونا نه.با تعاب پرسقققیدم اونها نه؟جواب داد اونهایی که 

ستفاده             سان ا شون از ان ستفاده میکنن و حتی بدترین ستفاده میکنن از گر  ها ا سیاه ا جادوی 

ستن؟با ترس         میکن ستن؟کاا ه صبانی  تمام گفتم اونها کی ه شم تمام وجودمو گرف .با ع ن.خ

جواب داد نمیدونم منو ببخشقققید.بعد سقققریع فرار کرد و رف .اطرافمو چرخ زدم دیدم هیچ کس      

نیسق .خندم گرفته بود.حرک  کردم به طرف دروازه های قصقر.هرچند قصقری وجود نداشق  و     

 .خیلی خنده دار بود.فقط میشد بهش گف  خانه بزر 

باالخره وارد اوناا شدم و از یه نفر خواستم که ملکه رو بینم.چند تا سرباز جلو اومدند و گفتند شما     

شید و گف  مثه این        شیر ک شم شید لطفا از ایناا برید.جواب دادم وگرنه؟یکی  حق ندارید ایناا با

ید و برید.جواب دادم من اومدم  که شما نمیفهمید.هرکس واردایناا بشه کشته میشه.راهتونو بکش     

ملکتون رو ببینم.همینطور داشقققتند وراجی میکردند که دیدم زنی زیبا بیرون امد و با خنده ای بر  

لب شقققروع کرد ب حرف زدن.ابتدا پرسقققید چی میخواهید؟و چطور جرات کردید که وارد ایناا          

شن میا       سر اونهایی که وارد ایناا ب شما که میدونید چه بالیی  شید؟ د.جواب دادم که این قوانین ب

یک قصره نه این خونه که گمون نکنم اسمش خونه هم باشه.ملکه کمی خشمگین شد و جواب       

داد که هرچی باشه جای گستاخ هایی مثه شما نیس .اوال یک مردی و حتی بالفاصله باید کشته 
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صر میدونی؟جوری حرف میزنی که انگار تابه     شدی و دوما تو چی راجب به یک ق حال تو یک می

قصققر بودی.کمی خندیدم و گفتم پس شققما قضققیه رو نمیدونید.من احل ایناا نیسققتم.همینو که 

گفتم سقققریع تمام نگهبانهارو خبر کرد و گف  ما قرارداد بسقققته بودیم که هیچ کس وارد خاب           

هیچکس نشقققه و هیچ کس کاری به کار هم نداشقققته باشقققن.پس چطور جرع  کردی بیایی          

ه ای کردم و یک قدم پا پیش گذاشقققتم وگفتم منظورم اوناایی که فکر میکنی  ایناا؟دوباره خند

سان      س .منظورم اونطرف مرزه.همینو که گفتم یک لحظه جا خورد و گف  چی میگی؟هیچ ان نی

معمولیی نمیتونه وارد اینطرف مرض بشقققه.جواب دادمبحث بیاا بسقققته من نیومدم درمورد اینا        

شماها کمک  ستفاده میکنن رو تنبیح        حرف بزنم.اومدم که به  سیاه ا سایی که ازجادوی  کنم و ک

 کنم.

یک لحظه دیدم همه زدن زیر خنده.از عصبانی  داشتم منفار میشدم که تس  کردم تو کیفم که     

س .یک لظه فکر کردم دخترا اونو     ستیی که تو جنگل بریده بودم رو در بیارم که دیدم نی چوب د

شدم  ساس کردم که چیزی     دزدیده بودند که یک باره متوجه  شدم اح که لحظه ای که از مرز رد 

وارد وجودم شد.ممکن بود که باالخره با من یکی شده بود و باعث شده بود که قدرتم بازگزدانیده 

بشقققه.رو به طرف ملکه کردم و به اون خیره شقققدم.همینطور خیره شقققده بودم و اون هم کمی 

و موهان سقید میشدند.تازه فهمیدم که  متعاب شده بود.کم کم داش  صورتش چروب میخورد    

شد که            شه.وقتی متوجه  شته ب شد جون نگه دا شته که باعث می سونی رو دا شدن اف اون با ملکه 
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شم؟بهش زل زدم و گفتم      شد فریاد زد چه اتفاقی داره می افته؟چرا من دارم پیر می ش  پیر می دا

امکان نداره.تو از بین رفتی.ما  اگه با من هکاری کنید دسقق  بر میدارم.به چشققمام زل زد و گف  

شید من     شما خانواده منو قتل عام کردید؟جواب داد که منو ببخ اینو حس کردیم.جواب دادم پس 

فقط میخواسققتم که از مردمم محافظ  کنم.با عصققبانی  گفتم چرا؟مگه خونواده من چه گناهی 

شما روزی  کرده بودند؟جواب داد ما هیچ کاری نکردیم.اونها اینکارو کردند.اونه ا بهمون گفتند که 

میایین که همه جادوگرهارو نابود میکنین.ما فقط خونوادتو از ایناا بیرون کردیم.خشققممو کنترل  

کردم و جونیشققو بهش برگردوندم.با تعاب بلند شققد و گف  میخواید چیکار کنید؟جواب دادم که 

اده میکنن رو ماازات  یه بار گفتم.اومدم صققلح برقرار کنم.وکسققانی که از جادوی سققیاه اسققتف   

کنم.جواب داد که پس ما چی؟با ما چیکار میکنین؟رو بهش کردم و گفتم متوجه نشقققدی؟گفتم       

شون کردم و گفتم مگه من کی      سیذ که یعنی مارو میبخشید؟رو به اومدم کمکتون کنم.دوباره پر

شماها هستم.دوس  دارم زندگی کنم.مثله       شماها   هستم که اینقد همه از من میترسن؟منم مثله 

ادمم.ملکه با لحن خوشحالیی جواب داد که شما یک جادوگر مرد هستید و یک جادوگر مرد منبع     

جادو هس .یعنی قدرتش فراتر از تصوره.ولی تعاب میکنم که شما محربون باشید.تعاب میکنم      

 که سعی نمیکنید دنیارو بگیرید.

یه قصققر درسقق  کنم و بشققم   با لحن خنده اوری گفتم دنیارو بگیرم؟منظورت اینه سققعی کنم 

امپراتورن؟خنده داره.من بعد از این که کارم تموم شقققد بر میگردم به دنیام.به اینده.با گفتن این     
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حرف تمام مردم در تعاب فرو رفته بودند.من فقط دنبال راهی بودم که بتونم برگردم به زندگی         

سیاه میتونه ا      سرورم فقط جادوی  ش  و گف   ینده رو ببینه.رو به طرفش سابقم.ملکه پا پیش گذا

کردم و گفتم منو سرورم صدا نکن.منظورت چیه فقط جادوی سیاه میتونه اینکارو بکنه؟جواب داد    

که درسققته شققما خیلی قدرت مند هسققتید.ولی اینکار جادوی سققیاه رو میخواد و در ازان زندگی 

ن االن سققه باره  از میخواد.رو بهش کردم و یک باره زدم زیر خنده و گفتم جادوی سققیاه چیه؟م

سیاه؟پس فکر میکنید که من از     سیاهی در کار نبود.االن میگی جادوی  زمان عبور کردم جادوی 

کاا اومدم؟ملکه جواب داد منو ببخشید سرورم ولی من فک میکنم شما در یک دنیای ساختگی     

ش  رو سرم خر   اب میشد.پس   بودید و برای همینه که مخفی بودید.با این حرف انگار تمام دنیا دا

شتم فرار میکردم؟رو به ملکه کردم خب االن کار من چیه من تو     سال ها من از چی دا تمام این 

.شققما فقط گیه؟جواب داد که دنیایه واقعی شققما اینه.این دنیا باید چیکار کنم؟این دنیا هم سققاخت

م وگفتم ر اینده میرید و یا بعد های دیگه میرید؟روبهش کرد        توی تصقققویری از دنیای واقعی د 

مام               که ت کار میتونن بکنن.جواب داد  یه و چی جادوگرا چ کار  که  قا بگی  خب میخوام دقی خیلی 

ستند.  ستند؟ادامه داد که یک مرد با    جادوگرها مثل هم نی سرع جوا بدادم پس چی چطوری ه به 

جادوی سیاه میتونه به زمان ها و بعد های مختلفی سفر کنه.یه زن با جادوی سیاه میتونه طلسم      

های قدرت مند و خطرناکی درس  کنه.وسط حرفش پریم و گفتم شما چی شما چی کار میتونید     

بکنید؟ادامه داد مرد ها ما کاری به جز نگه داشتن حصار مرزی نمیتونن بکنن که تعداد مردهامون  

بسققیار کم شققده و به زودی مرز از بین میره.زنها هم میتونن طلسققم های معمولیی برای فریب  
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ستان یک لحظه خندم گرف         اناام بد شنیدن این دا سیر نگه داریم.با  شکم هامونو  ن تا بتونیم 

ولی با جادوی سققیاه میتونید هرجا که بخواید برید.ولی جادوی سققیاه غضققب شققده هسقق  و   و

شما هم متعلق به همین دنیا هستید.رو          ستفاده میکنند. سیاه از اون ا شقته.فقط قبیله جادوگرای  م

لحن خشمگینی پرسیدم که پس من باید چیکار کنم؟من نمیدونم که شما چی  به ملکه کردم و با 

ستند تورو ازبین ببرند و ما فکر      سیاه میخوا شه جادوگرای  کار میخواید بکنید.ولی میدونم که همی

میکردیم که اونها خیلی وق  پیش این کارو کرده بودند.جواب دادم پس یعنی من باید اونهارو به          

شما خوتون صاحب اختیار هستید.ولی روبرو شدن با اونها      سزای کارشون برسون    م؟جواب داد که 

شتر از همه           شما همین االن نگفتید که قدرت من بی صبانی  گفتم مگه  س .با ع سونی نی کار ا

شما          شمارو هم میتونه از پای دربیاره. سی حتی  سیاه هرک سرورم اما جادوی  س ؟جواب داد بله  ا

شکرم.فکر کنم جواب    خوتون باید بدونید که میخواهی شه مت د چه کاری اناام بدین.جواب دادم با

 من این کتابه.و فکر کنم شماها بتونید که بفهمید که این کتاب چی خواسته.

وقتی کتاب رو دید فورا عقب کشققید و گف  متاسققفم ما نمیتونیم به این کتاب دسقق  بزنیم.فقط  

بزنن.من تعاب میکنم که شققما  جادوگرهای سققیاه میتونن این کتاب رو بخونن و بهش دسقق  

ستم چیزی      شه.میدونم که چی میخواید بگید.خوا س  گرفتید.رو بهش گفتم که با چطور اونو تو د

بگم که سقققرو صقققداهای بلند شقققد.ملکه فورا اومد جلو و فریاد زد که جادوگرای سقققیاه حمله           

رو میکشققند.به هیچ   کردند.اونها میدونند که شققما ایناایید.اونها به خاطر تو و کتاب اومدن.همه
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کس رهم نمیکنن.شما باید زودتر از ایناا برید.با صدای بلند گفتم چرا نباید با اونها بانگیم.جواب 

داد که شما میدونید که چطوری باید با اونها بانگید؟جواب دادم نه.گف  پس زود تر حرک  کنید  

ن ورد های عایب وغریبی  و دنبالم بیایید.فورا وارد اتاق وسققیعی شققدیم و شققروع کرد به خوند  

واتفاقات عایبی داشققق  می افتاد چند لحظه بعد رو بهم کرد و گف  من قدرت انتقال  رو ندارم 

شققما باید از قدرت خودتون اسققتفاده کنید.کمی جلوتر اومد و بهم گف  نمیتونم کاری بکنم.شققما 

تراشققیده بودم رو در باید بهم کمک کنید.منم بی اراده از توی خورجینم دسقق  کردم و چوبی که 

خ        ف  این همون چوب در ف  و گ اوردم و بهش نشقققون دادم.اونهم فورا اون رو از من گر

لنگره.شققما باید این رو مانند یک بوطه بکارید تا بتونید وارد سققرزمین مقدس بشققید.اما فقط یک 

ناات  جادوگر سقققیاه میتونه از اون اسقققتفاده کنه.بعد فورا دسقققتمو گرف  و بهم گف  که مارو            

بدین.برگردین و مارو ناات بدین.بهش قول دادم که بر میگردم و بهشقققون کمک میکنم.بهم         

سپاره که       س  کسی می سه همین کتاب رو به د اخطار دادکه ممکنه هیچ چیزی رو به یاد نیارم وا

سته که به        سه کمک بهم میفر سایی رو وا شو پیدا میکنه و  ک بهم نزدیکه ولی چوب خودن راه

 ارم.بعد .....خاطرشون بی

 )پایان فصل سوم(

شد.ادامه رمان در قالب دنیایی متفاوت تر از انچه     توجه: ستان کمی مبهم تر میبا صل اخر این دا *ف

 تاکنون بوده هس .*

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold



WRITTEN BY: 

[TMD                                                                     
WWW.TMDFIVE.BLOG.IR] 

 

THE LEGENDARY LIFE Page 137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WRITTEN BY: 

[TMD                                                                     
WWW.TMDFIVE.BLOG.IR] 

 

THE LEGENDARY LIFE Page 138 
 

 

 

 

 

Season 4 

Expose the truth 

 

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Indent: First line:  0"



WRITTEN BY: 

[TMD                                                                     
WWW.TMDFIVE.BLOG.IR] 

 

THE LEGENDARY LIFE Page 139 
 

 

 

 

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold

Formatted: Font: 18 pt, Not Bold, Complex Script Font: B
Mitra, 18 pt, Not Bold



WRITTEN BY: 

[TMD                                                                     
WWW.TMDFIVE.BLOG.IR] 

 

THE LEGENDARY LIFE Page 140 
 

 

 (افشای حقیق فصل چهارم) -رمان تخیلی زندگی مرموز 

 1444 March  

ساس تحقی  شمند بزر   بر ا سال  قات یک دان شدن      1444در  شته  شتناکی باعث ک اتفاقی وح

بسیاری از انسان ها شد.در اون دوران بیماری خیلی مرموزی شیوع پیدا کرده بود که باعث شده       

یاز بدن را تامین               بود مردم دچار جنون مر  شقققوند و باعث میشقققد که بدن انها خون مورد ن

ص  سیار عایب    نکند.یعنی درواقع دچار یک مر  م شده بودند.این اتفاقات باعث حادثه ای ب نویی 

 شد.

 March1990  

سان معمولی که انها       ما  سته ان سان وجود دارد.یک د سته ان در دنیایی زندگی می کنیم که دو د

شام           سان هایی با گونه خونا سته ان سان هستند و یک د شبخ  ترین گونه های ان شک خو بدون 

بیمار نامیده میشققوند.این مردم ناخواسققته به این موجودات تبدیل   وجود داره که در حقیق  مردم 

ستان ها در میان مردم زندکی         شام ها بر عکس دا شد.خونا شروع  شده اند که زندگی من از این 

س  دارید بدونید چه           ستم و اگه دو شام ه س .من یک خونا سیار معمولی میکنند و زندگی انها ب
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دگی کنیم میتونم بگم که راسققتش ابتدا خوناشققام شققدن اتفاقی باعث شققده که در میان مردم زن

توسط یک بیماری باعث شد عده ای از مردم جان به جان بسپرند و همچنین دانشمندهای بسیار       

زیادی  انهارا زیر نظر گرفتند تا این بیماری را سقققرکوب کنند و بقیه مردم را عال  کنند اما در           

سط افرادی که خو 1444سال   شدند و در همان     تمام بیماران تو شته  صلح طلب مینامیدند ک د را 

 زمان واقعه ای عایب رخ داد.

تمام بیماران از مر  بازگشقققتند با ظاهر معمولی و زندگی معمولی پرداختند وبیماری کامال              

شته دارای یک بدن مرده بودند و این       سته بیماران از مر  برگ شد.اما چه اتفاقی افتاد.د سرکوب 

شروع  که در جستاوی کشف عالجی برای این    لوراس شده که دانشمندی به نام    اتفاق از اناا 

شده بود و این دانشمند برای ناات همسر خود       بیماری بود و همان زمان همسر او دچار بیماری 

سر خود را ناات دهد.او از ان بیماری علیه خود       سیار عایب زد تا هم س  به کار خطرناب و ب د

یماری را نابود کند.یعنی خون همسقققر خود را کامال خالی کرد و با       بیماری اسقققتفاده کرد تا ان ب   

رون های بسیار مرموزی خون بدن یک پرنده زنده را وارد بدن ان کرد.طبق علوم فیزیک که او  

سر او یکماه بعد به طور کامال عایبی از       سیار مرموزی اناام داد وهم شف کرده بود کارهای ب ک

کار عواقبی به همراه داشققق .بدن او مانند یک بدن مرده بود و         بیماری جان به در برد ولی این    

یل زنده بودن او همان بیمارب بود.درحقیق  ان بیماری از خون          بیماری هنوز درون او بود و دل

شه به بدن او خون ان پرنده را تزریق      سترن پیدا کند و برای اینکار باید همی ستفاده میکرد تا گ ا
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بایسققق  خون خود را از جایی تامین کنند. در داسقققتان ها امده که         میکردند.به گونه ای دیگر می   

اما این داسققتان ها یک تراژدی بود که توسققط یک خوناشققام ها از گردن انسققانها خون میخورند.

 نویسنده احمق نوشته شده بود تا مردم را سرگرم داستان هایی ترسناب بکند.

ما به عنوان یک پرفسور تدریس میکند  این دانشمند بسیار باهون در دانشگاه   شخصی از نصل   

 و ما در میان مردم معمولی در کالس ان تحصیل میکنیم.

برخالف داستان ها شاید باور داشته باشید خوناشام ها افرادی قوی و سریع ودارای قدرت های        

ماورایی هستند.ولی من یک خوناشام هستم و میخوام بدونید که مثل مردم عادی  غدا میخوریم    

سته ما قوی      100گی میکنیم.تولید و مثل میکنیم و عمر ما نهایتن و زند شد ودر سال عادی میبا

تر از مردم عادی هسققتیم.چون بدن ما از خونی اسققتفاده میکنه که سققرع  فعالیتش دوبرابر یک 

سیار           سرع  ب شتره وحتی میتونیم با  سته از مردم عادی کمی بی سان عادی هس . قدرت ما در ان

ی فقط مانند یک انسان عاول که دائم دوس  داره کاری اناام بده.در داستان ها زیادی بدویم.ول

شوند و مردم رو قتل عام میکنند.وهمچنین گفته اند     شام ها تبدیل به هیوالهایی می امده که خونا

که یک خوناشققام میتواند یک انسققان را تبدیل کند.  اما چیزی به اسققم تبدیل یک انسققان به    

 خوناشام نداریم.

شبیح         م س  و  صی ا شدن ما خود به نحوه خا ا هم مثل بقیه بدنیا میاییم و میمیریم و لی پیر 

شدیم و عمر            شیم ولی زمانی که دیگه پیر  شه و ناتوان ب سفید ب س  که موهامون  سان ها نی ان
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زیادی نداریم یا بهتر بگم مرگمون فرا میرسققه قلبمون کامال از کار می ایسققته شققبیح به مردم   

یشققیم.اما بدن ما در چهار روز اول کامال تازیه میشققه.حاال بگذریم از اینا اسققم من عادی دفن م

مایکل هسقق  و تو اسققترایلیا زندگی میکنیم چون اسققترالیا منبع پرندگان بسققیار بزرگیه و ما باید 

سرم ها به بدنمون       سط  ضیه رو جدی بگیریم.ما خون پرندگان رو نمیخوریم ولی تو کامال این ق

سن   1990م.اکنون مارس منتقل میکنی س  و من تازه به  ساتم کامال       25ه سا سیدم.اح سالگی ر

 متفاوت شدند ورفتارام به کلی تغیر کردند.

سه نفر از همکالسی هایم از دوستان بسیار صمیمی هستیم که یه نفر از اونها مثل من         من با 

سوزان           سم اون دوتا  ستند.ا سان معمولی ه س  ولی دوتای دیگه ان شام ه والبرت و این هم خونا

شدیم و          شگاه  سیار بداخالقه هم لکسی هس .تقریبا وارد دان شام ب یکی که همراهمه و یک خونا

من از بقیه جدا شدم و الزم بود سریع خودمو به سرویس های بهداشتی برسونم.بعد از تموم شدن 

به کالس پرفسقققور برم که یک کتابی رو روی زم             باال میرفتم که  له ها  ین  کارم داشقققتم از پ

دیدم.کتاب رو برداشقققتم و روی جلد اونو خوندم که مربو  به خوناشقققامها بود.خیلی کناکاوی            

شتم و دویدم به         سریع اونو توی کیفم گذا شد برای همین  ش  کالسم دیر می گرفته بودم ولی دا

طرف کالس و وارد کالس شققدم.طبق معمول کالس گذرانده شققد و ما سققریع از کالس خار   

 وابگاهامون میرفتیم.میشدیم وبه سم  خ
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جیمی پسققری قد بلند بود و منو اون تقریبا همقد بودیم. اون از نژاد سققیاه پوسقق  بود ولی من 

خیلی از رفتاران خوشم میومداون یک دوس  واقعی بود.اون دیونه به تمام بود و عاشق سرگرمی 

راهی پیدا کن  های دانشگاهی بود.هراز گاهی هم به خوناشام بودن حسودی میکرد و میگف  که   

صیبته گون نمیکرد ولی بازم راهی نبود و      شم.هرچی تو کلش میبردم که این یه م شام ب که خونا

به نسقققل           که نسقققل  یک ژن بود  یاره.این فقط  که کسقققی بخواد و گیرن ب این چیزی نبود 

شد گف  تقریبا اونا از تولید و مثل کردن        ش  که می سیار کمی وجود دا شام های ب میچرخید.خونا

داری میکردند تا این ژن از بین بره.میرسیم به  سوزان  که یک دختر بسیار کم حرف همیشه خود

سی اون یک بد        س  نزدیکم لک شه.اما دو شام با حرفش اینه که ترجیح میده بمیره تا اینکه خونا

اخالق بزر  و همچنین یک خوناشققام مرموزه که طی چند سققال دوسققتی هنوز نفهمیدم که چه 

به من خیلی احمی             چیزایی رو دوسققق  که بین همه  یدونم  ما م یه.ا یاتش چاور داره و اخالق

 میزاش .

سریع به تختمون رفتیم و من بعد از خوابیدن     ش  منو دیونه میکرد و  کناکاوی کتاب هنوز دا

همه چراغ تلفنم رو روشققن کردم و شققروع کردم به خوندن کتاب.کتاب دقیقا همین رازهایی بود 

ش .یک نفر در میان     که گفتم همین رازهای  شام ها اما یک چیز دیگه هم وجود دا پیدایش خونا

شام ها بوده و با یک هوی          شد از زمان پیدایش خونا ش  که گفته می شام ها وجود دا تمام خونا
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شکارچی خوناشام ها تشکیل شده بود که توسط همان دانشمند درس  شده بود تا کامال خوناشام  

 اری از بین برود.ها را از زمین محو کند تا بیم

اما بعد از گذش  ان زمان و عادی شدن زندگی خوناشام ها ناپدید شده بود و من مطمعن بودم     

که دلیل کم شققدن خوناشققام ها همان بوده.اما یک نکته بسققیار عایب وجود داشقق .اگر چنین   

این شققخصققی وجود داشقق  حتما تاکنون مرده بود و یا باید عمر بسققیار زیادی داشققته بود که در 

ضوعی دور از باور و           س  که چنین مو شخصی یک جاودان بوده ا س  گف  چنین  صورت میبای

سیار مهمم جواب هایی پیدا         سواالت ب س .قراره به  سیار مهمی برای من ه علم بود.امروز روز ب

بشه.پرفسور به من قول داده اند که به سواالتم درمورد خوناشام ها جواب بدن.اینکه خوناشام ها        

پرنده ها باید استفاده کنند و قضیه مربو  به ان شکارچی چه بوده اس .االخره پرفسور از  از خون

راه رسققید و ازم خواسقق  که سققریع سققواالمو مطرح کنم که به کالس هایش برسققد.منم سققریع 

سقققواالمو مطرح کردم.و در جواب پرفسقققور ابتدا به من زل زد و بعد بلند شقققد چرخی زد.انگار       

ده.میدونستم که جوابی نداره که به من بده برای همین بلند شدم و با ناراحتی نمیخواس  جوابی ب

به سم  راهرو حرک  کردم.کالس تقریبا شروع شده بود و همه سر کالس ها حضور داشتیم به       

یدا            به کالس ها حضقققور پ به این چیزا وگاهی اوقات  جز لکسقققی.طبق معمول احمی  نمیداد 

موز بودند و گاهی وق  ها دلم میخواسقق  اونو تعقیب کنم ببینم  میکرد.رفتار های اون بسققیار مر

 کااها میره.پرفسور وارد کالس شد و یک سر رف  سر اصل مطلب:
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شام ها.موضوعی        - شروع به موضوعی بپردازیم.موضوعی مربو  به خونا امروز میخوایم قبل از 

ن به بدن هاشققون از که خیلی ها براشققون سققوال پیش اومده که چرا به جای انتقال خون  انسققا

 خون حیوان استفاده میشه؟

 *راستش از این کارن حیرت زده شدم*

ساختار          ستند که  صل دارای یک ژن ه شام به دنیا اومدن در ا سانهایی که خونا ادامه داد که ان

س  که وقتی          سان یک خون متمایز از خونها سازه و خون ان ستقیم ب شون نمیتونه خون رو م بدن

میشه باید تو چرخه قرار بگیره که ما خونهارو چند دسته کردیم که همونطور وارد بدن یک انسان 

و غیره هسققتند اما بدن خوناشققام ها همه دارای یک ژن عایب    a bکه میدونیم به دسققته های

رو میپذیرند و میدونم اسققمشققو نشققنیدین.دانشققمندا فهمیدن این  zهسققتند که خونی به ترکیب 

شون       ترکیب فقط تو خون پرنده ها و سب  به اون واکنش مثبتی ن شام ها ن جود داره و بدن خونا

 دادند.همین.

حرفان تقریبا قانعم کرد ولی میخواستم در مورد شکارچی بدونم و خیلی برام احمی  داش .بعد 

شکارچی برام توضیح بده ولی بی          ستم که درمورد  ستاد رفتم و ازن خوا سم  ا سریع  از کالس 

س  که فرامو    صله  ازم خوا س  که     حو سرار زیاد منو به اتاقش راه داد و ازم خوا شش کنم اما با ا

بعد از جواب سوال دیگه ای نپرسم و قول بدم که دنبال این چیزا نرم و زندگیمو بکنم.اون  گف    
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که شکارچی توسط دانشمند اول نصل من قبل از کمک به بییماران شخصی رو از میان بیماران        

س    شاتی ویرو شام ها     برگزید و طی ازمای شد اون نیاز به خون خونا ی وارد بدن اون کرد که باعث 

ش  بره واونو بکشه و خون اونو بگیره و به         شه و به سم  هرکسی که این بیماری رودا شته با دا

شته و تا     شده بود.اما االن قرن ها گذ بدن خودن منتقل کنه.تقریبا مثل یک حیوان بران غریزه 

ب با بی حوصققلگی سققریع بلند شققد وازم پرسققید که چرا برام   االن صققد بار مرده.بعد از این جو

مهمه.منم جواب دادم که فقط کناکاوی بود.بعد از اتاق زدم بیرون به خوابگاه برگشققتم.لکسققی   

اوناا نبود.انگار برنگشققته بود.همیشققه مدتی دیر میکرد اما اینبار خیلی وق  بود که بر نگشققته    

بود.تعطیالت تابسققتونه رسققیده بود و منو جیمی بود.مدت ها گذشقق  و خبری از لکسققی نشققده 

سفری بریم.اما اینبار لکسی همراه ما نبود.امید         صمیم گرفتیم که که به  سال قبل ت سوزان مثله  و

 وار بودم که برای تعطیالت برگرده ولی ظاهرا کامال از ما دلکنده بود.

تناب ویرجینیا.داستان   برای تعطیالت ما وصیله هامونو جمع کردیم و زدیم به جنگل های وحش  

های مذخرفی در مورد اون جنگل ها بود.طبق معمول تو جنگل چادر رو باز کردیم و داشقققتیم         

شتیم اتیش رو اماده میکردیم و جیمی هم رفته       شسته بودیم و دا سوزان ن خون میگذرونیدم.منو 

م.من اصققال بود دنبال هیزم.سققوزان ازم درمورد خونوادم پرسققید و راسققتش جوابی نداشققتم که بد

شته ام یادم نمیومد.برای         صال وجود دارن یا نه.حتی گذ ستم که ا شناختم و نمیدون خونوادمو نمی

همین بهش گفتم یتیم هسققتم.ولی این جوابی نبود که میخواسقق .چون هربار از من میپرسققید    



WRITTEN BY: 

[TMD                                                                     
WWW.TMDFIVE.BLOG.IR] 

 

THE LEGENDARY LIFE Page 148 
 

همین جواب رو بهش میدادم.سقققوزان هم مثل من خونوادشقققو از دسققق  داده بود اما او در یک 

خونوادشو از دس  داده بود.همینطور گرم صحب  گرفته بودیم که یکباره سرو کله لکسی   تصادف

پیدا شد و کامال مارو غافل گیر کرد.اما لکسی دختر بسیار حسودی بود و با دیدن سوزان کنار من  

کامال عصققبی بود.طبیعی بود چون اون همیشققه به همه چیز حسققادت میکرد و یک فرد کامال   

 ما چیزی نگف  و فقط به ما ملحق شد.لاو  هم بود.ا

پیدا شدن یکباره لکسی کمی برام عایب بود ولی اون همیشه عایب بود.بدون حیچ اعتراضی     

که چرا بدون اون اومدیم نشققسقق  و کمی اب نوشققید.مدتی گذشقق  و من کامال از ناراحتیش    

ناراح  بود و اون ناراح  بودم که تصققمیم گرفتم برم کنارن و ازن بخوام که بهم بگه که چرا 

همه مدت کاا رفته بود.اولش خیلی تقال کرد ولی باالخره به حرف اومد.بهم گف  که پدرن              

فوت کرده بود.بیچاره کامال داغون شقققده بود.مادرن زیاد با خون پرنده ها هم جور نبود و در          

برادر  همان چهارسققالگی اورا ازدسقق  داده بود و پدرن هم که افسققرده شققده بود و لکسققی را با

کوچکترن رها کرد.حاال او کامال با برادرن تنها شده بود.درمیان ما تنها کسی که هنوز خانوادشو 

ش  و         شتیم.مدتی گذ ش  و باالخره ما برگ ستون با مذخرفی گذ س  نداده بود جیمی بود.تاب از د

ستام کنارم بودند      ستام گرفتیم.از اینکه دو شن تولد خانگی برای جیمی همراه با دو کامال  یک ج

شام       ضی از خونا ش  و اتفاق های مرموزی در مورد قتل عام بع شحال بودم تا اینکه مدتی گذ خو

های ان اطراف پیدا شققد و من کامال مشققکوب شققده بودم.کسققی در مورد اتفاقات اخیرچیزی    
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ش  ان   نفهمیده بود اما پلیس خیلی در تالن بود که بفهمد چه اتفاقاتی افتاده بود و چه چیزی پ

ها بود.مدتی میگذش  و رابطه من و سوزان داش  نزدیک میشد و لکسی کم کم داش  از   قضیه 

ش  اما           سی به من دا سی ح ستم که لک شده بود.میدون ما دوری میکرد.انگار کامال از من متنفر 

 انگار ان حس تبدیل به تنفر شده بود.

یع رفتم کنارن و یک روز بعد از کالس تصمیم گرفتم که با لکسی حرف بزنم.برای همین سر   

ازن خواستم که باهام حرف بزنه.اما بدون هیچ حرفی داش  از من دوری میکرد تا اینکه دستشو  

گرفتم و با عصبانی  ازن پرسیدم که چرا مدام داره از من دوری میکنه.که باالخره به حرف اومد 

به من داری.حرفش هم خیلی خنده دار بو          یازی  د و هم و گف  که برو پیش عشقققق  تو که ن

شتم اما من اونو به عنوان           سوزان دا سی به  ستم انکارن کنم و یه ح ستش نمیتون سنگین بود.را

سی برام خیلی مهمتر          سی رو ازم دور کنه.لک شه که لک ستم باعث می س  میدیدم ولی نمیدون دو

صمیمی         ستای  شتر به من نزدیک بود و خیلی وق  بود که ما دو ستام بی بود چون او از همه دو

برای همین دنبالش کردم وازن میخواسققتم که حداقل وایسققته به حرفام گون کنه اما با  بودیم.

بی حوصقققلگی از من دور میشقققد و از دانشقققگا بیرون زد.دنبالش میرفتم اما سقققریع تر قدم بر      

میداشقق .خیلی دور نشققدیم که اتفاقی خیلی عایب رو دیدیم.از فاصققله ای نه چندان دور تر از  

که چند تا از دانشاوهارو پش  یک درخ  قتل عام کرده بود و داش     لکسی شخصی رو دیدیم    

 به سم  لکسی میومد.ازلکسی خواستم فرار کنه اما لکسی هماناا خشکش زده بود.
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بالخره به لکسی رسید و با یک چاقوی بزرگی به لکسی زد ولی لکسی سریع واکنش نشون داد    

موضوع اینکه اون کی بود و چی میخواس     و اونو با چاقوی خودن کش .به خیر گذشته بود اما  

سیار بزرگی برای من بود.به سم  لکسی دویدم تا         سوال ب ش  قتل عام میکرد  و چرا مردم رو دا

بفهمم که حالش خوب بود یا نه.اما همین که به اون نزدیک شققدم فورا بلند شققد و فرار کرد.اما  

سققرع  باور نکردنیی فرار کرد و از من جوری فرار کرد که حتی نفهمیدم که اصققال اوناا بوده.با 

 دور شد.خیلی دنبالش گشتم ولی هیچ اثری ازن پیدا نکردم.

یک هفته گذش  و موضوع لکسی داش  اعصابمو بسیار خورد میکرد.خیلی تحقیق کردم تا این 

که باالخره فهمیدم که که موضققوع مربو  به شققکارچیی بود که توسققط ان دانشققمند در سققال  

ه بود.اخرن معلوم شققد که ان شققکارچی تنها یک شققکارچی نبوده و دارای قدرت پدید امد1443

ستفاده از خون خوناشام ها بود.و این که ان شکارچی کامال از اختیار خار        بسیار زیادی به دلیل ا

ش  و تها غریزه ای       ساس و درب و فهمی ندا ش  و هیچ اح بود و کامال رفتار یک حیوان را دا

از خون ما استفاده کنه.اما مهم ترین مسئله ای که بود این بود که احساس      که داش  این بود که 

 می کردم که هر خوناشامی که اونو بکشه خودن تبدیل به شکارچی میشد.

با دیدن اون شققخص و رفتار لکسققی شققک برده بودم که لکسققی تبدیل به شققکارچی شققده   

.تصمیم داشتم هر طوری  شده بود    باشه.خیلی داغون شده بودم و نمیدونستم چیکار باید میکردم   

با لکسقی حرف بزنم.واسقه همین مدتی خون وارد بدن خودم نکردم تا که اگر لکسقی رو دیدم و    
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اگر تبدیل شده بود خونی نداشته باشم که حسش کنه.خونم کامال کم شده بود و توانم هم بسیار       

سی       سرنخ هایی بالخره فهمیدم که لک شده بود.بعد از پیدا کردن  قرار بود کاا بره.چون اگه کم 

سیع گیرن          سیار و سالن ب شده بود باید به خون احتیا  پیدا میکرد.باالخره تو یک  شکارچی  یک 

شبیح به       صورم کامال تغیر کرده بود و  ستم که باهام حرف بزنه.اما برخالف ت انداختم و ازن خوا

شتم ازن    شده بود که فقط به خون فکر میکرد.کم کم دا ساس      یک حیوان درنده  سیدم.اح میتر

میکردم بدترین اشتباه توزندگیم رو کردم اما از طرفی موضوع لکسی بود و نمیتونستم همینطوری 

ولش کنم.سققعی کردم باهان ارتبا  برقرار کنم کمی اروم شققده بود.اما یک اشققتباه بزر  دیگه 

اما به خاطر هم کرده بودم.خون و سققرنگ رو تو خونه جا گذاشققته بودم و داشققتم از حال میرفتم.

لکسی باید هر طوری بود دوام می اوردم.کم کم جلو رفتم و دستشو گرفتم.کامال اروم شده بود.به 

چشمام زل زده بود اما یک باره چشمان سرخ شدند و به من حمله کرد و سعی داش  که خون        

من  منو بخوره.اما من خونی نداشققتم و نمیدونسققتم چرا داشقق  تقال میکرد.زورن بیش از حد از

شد و          سلط  شو بگیرم.تقریبا دیگه کارم تموم بود و باالخره بر من م ستم جلو شتر بود و نمیتون بی

داشققق  از خون باقی مانده من اسقققتفاده میکرد و من دسقققتو پا میزدم تا راهی برای فرار پیدا         

 کنم.نمیدونم تو چه حالی بودم و فقط میدونستم که چشمام سیاهی میرفتند.

شما    ساع  بعد چ ستم.اولش فکر کردم مردم     چند  سالن ه مو باز کردم و دیدم هنوز تو همون 

ولی وقتی لکسققی رو دیدم که روم افتاده بود تعاب کردم.بلند شققدم و دیدم لکسققی زمانی که   
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ستم اومده بود و به لکسی زده بودم.وقتی دیدم لکسی مرده بود         ستوپا میزدم چوبی تو د شتم د دا

شدم.کامال برام ه   شتم دیونه می شتن لکسی       دا شده بود.احساس کردم که با ک مه چیز بی مفهوم 

حتما من هم دچار اون ویروس شدم.اخه فقط این باعث میشد که زنده باشم.بدن من کامال خالی    

شده بودم.اما میدونستم         از خون شده بود.چطوری میتونستم زنده باشم؟مگر اینکه من هم تبدیل 

شتم.پس قبول کردم که هن   شدن لکسی اخر نابودی من      که هنوز احساس دا سالمم.اما کشته  وز 

 بود.داشتم دیونه میشدم.حاال دیگه برادرن تنهای تنها مونده بود.درس  مثله من.

سم        سردگی به  سی رو تون دفن کردم.با ناراحتی و اف تو جنگل یک چاله بزر  کندم و لک

س میکردم که تمام  خابگاه برگشقتم.وقتی رسقیدم سقوزان و جیمی فورا اومدن منو گرفتند.احسقا    

سوزان و           شته بود. شام ندا سی که هیچ وق  یک خونا سا سنگین بود وبه زور راه میرفتم.اح بدنم 

صله هیچ چیز و       شد و حو سیده که چه اتفقی افتاده بود.اما حتی دهنم هم باز نمی جیمی ازم میپر

شدت برام گنگ بود و اندوه زیادی به من زده بو     شتم.مر  لکسی به  د و از اون هیچ کس رو ندا

بدتر عامل مرگش من بودم.رفتم و یه دوشی گرفتم و برگشتم و بدون هیچ حرفی به تخ  خابم   

شده بودند.خیلی خوابم میومد       سیار ناراح  ومشکوب  سوزان ب .خیلی رفتم.از این رفتارم جیمی و 

 نگذش  که به خواب عمیقی فرو رفتم.

سور با چندت      شدم دیدم پرف سرم    صبح روز بعد وقتی بیدار  ستام و چند نفر دیگه باالی  ا از دو

بودند.خیلی عایب بود.پرسقققیدم چیه چه خبر شقققده؟پرفسقققور بالفاصقققله ازم پرسقققید حال              
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چطوره.راستش یک انرژی بسیار قویی داشتم.هیچ وق  از این سر زنده تر نبودم.به پرفسور جواب 

با قیافه ای عای          تاق زدند بیرون.جیمی و   دادم از این بهتر نبودم. خندید و بلندم کردند و  ب از ا

سققوزان تو اتاق موندن و ازم پرسققیدن چه اتفاقی افتاده بود.جوا بدادم هیچی بیخیالش.اما جیمی  

ضعیتی و تازه از خواب       سه روزه تو این و س .تو االن  ستمو گرف  و بهم گف  مایکل حالی  نی د

برای همین با تعاب   بیدار شققدی.وقتی این حرفو زد یک مثه یک بمب تو سققرم  صققدایی اومد 

گفتم چی؟چرا؟جواب داد تو بدن  سققه روزه از خون خالیه و هنوز زنده ای تو باید بگی چرا.جواب 

دادم نمیدونم ولی به خاطر کمبود خون خواب بودم چرا زودتر بهم خون ندادین؟سوزان جواب داد  

کتر فهمید که مشققکل همین جاسقق .بدن  هرچی خون بهش میدادیم رو پس میداد.که اخرن د

شدی      شده.اگه تو خوب  شده و میتونه از همه خون بگیره.حتما بیماری  خوب  که بدن  معمولی 

مردم زیادی هستن که ارزو میکنن دوباره انسان بشن.راستش نفهمیدم چه اتفاقی افتاده بود ولی     

زندگی احساس میمردم که ماجرایی اتفاق افتاده بود.اتاقات رو به سختی هزم کردم و سعی کردم    

 معمولیم رو پیش بگیرم.

March 1991 

اتفاقات اخیر کامال منو تح  تاثیر قرار داده بودند و بعد از سه روز خوابیدن بدون اینکه خون تو  

بدن  جاری باشه و زنده بمونی.بلند شدم و خودمو جمعو جور کردم.کالسم داش  دیر میشد.وارد       

ه به یک نفر برخورد کردم و باعث شد که تمام برگه  دانشگاه شدم واز پله ها باال رفتم که با عال  
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ضعیف به        سم  کالس دویدم.خیلی  سریع برگه هارو جمع کردم و به  شه. هام پخش بر زمین ب

سم.تقریبا از         سم بر سریع بدوم و به کال شام ها  ستم مثله خونا نظر میومدم.دیگه مثل قیما نمیتون

شدم و با یه معضرت خواهی نشستم رو      کالس تاخیر کمی داشتم.برای همین سریع وارد کالس  

صندلی.خیلی سواال تو ذهنم پیش اومده بود که چطوری دوباره انسان شده بودم.طبق قانون بدن     

حاال            ید کنه. بدن من نبود که خون تول عالیتی برای  کامال از نظر فیزیکی مرده بود و هیچ ف من 

ردم که ربطی به قضیه شکارچی چطور بدن من دوباره مثل یک انسان معمولی شده بود.حس میک

شده           شاید من شکارچی  ستفاده میکردم.ولی من عادی بودم. شام ا شاید من باید خون خونا ش . دا

شده بود مثل        شامی از بدنم خار   شدن خونم ویروس خونا شک  بودم و فقط به خاطر اینکه با خ

ه با صدای بلند پرفسور    حیوان نشده بودم.یا شاید کامال انسان شده بودم.فکرم کامال درگیر بود ک    

 از عمق افکارم پریدم و فو را معضرت خواهی کردم.

از پرفسققور عذرخواهی کردم و بدون هیچ کلمه ای از کالس زدم بیرون و فورا دنبال پرفسققور  

ستش من از کناکاو بودن یه چیزی از      سواالت زیادی برام بود که باید میفهمیدم.را شتم. جیمز گ

س  دار    شه دو شگاه       اونورترم.همی سور دان صال پرف م همه چیزو بدونم.کمی چرخ زدم ولی انگار ا

سه         سیار بزر  بود که وا سریع به ادرس رفتم.یک خونه ب شو گرفتم و  س نیومده بودند.از میدر ادر

یک ادم تنها کمی عایب بود.در زدم و یه دفعه از توی یه بلند گوی کوچیک کنار در صققدا اومد 

سققخر جواب داد من کیه.جواب دادم مایکلم.مایکل.در خودکار باز کیه.جواب دادم منم.به حال  تم
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یان               چه چیزی رو ب ها  یک مرد تن نه بزر  برای  یه خو یدم  حاال فهم خل رفتم. شقققد و فورا دا

شده       شبیح به فیلما  شلوغ پلوغ بود.خیلی باحال بود.دقیقا  سیار  میکرد.خونه اون یک ازمایش گاه ب

سته بود.رفتم و         بود.کمی اینورو اونور رفتم که دیدم ش سالن خالیی ن سور روی یه مبل توی  پرف

سققالم بهش کردم و بدون هیچ بحثی بهش گفتم خونه خیلی قشققنگیه.یه تشققکر کرد و گف    

شدی کامال غیر منطقیه ولی من هرچی خون       سان  سه چی اومدین.اینکه ان گمون کنم بدونم وا

مال پاکه.نمیتونم توضققیح بدم که تورو ازمایش میکنم هیچ ویروسققی مشققاهده نمیکنم.خون تو کا

فاقی واسققق             چه ات که  بدی  کامال توضقققیح  تاده.ولی ازت میخوام بهم  فاق اف چاوری این ات

افتاده.خواهش میکنم بدون هیچ بحثی بهم بگین.کمی خودداری کردم ولی بعد از تالن بسیاری   

ر سنگینی کرد و  کرد که به حرف بیام بلند پاسخ دادم نمیدونم.من شکارچی رو کشتم.مکث بسیا     

با تعاب گف  چی؟دوباره تکرار کردم که من شققکارچی رو کشققتم.جلوتر اومد و دسققتامو مهکم  

گرف  و بهم گف  شکارچی قرنهاس  که مرده.ولی حتی اگه نمرده باشه چه  ربطی به این قضیه 

داره.بهش پاسققخ دادم کسققی که اونو بکشققه تبدیل به شققکارچی میشققه.دسققتامو به هم زد و منو  

شققوند روی مبل و ازم خواسقق  دقیق توضققح بدم چه اتفاقی افتاده.خیلی تالن میکرد ولی من ک

جوابی نمیدادم.نمیتونستم توضیح بدم که من لکسی رو کشته بودم.ولی ول کن نبود.واسه همین        

 با خشم گفتم میخوای بدونی؟باشه.شکارچی لکسی رو گرف  ولکسی اونو کش .
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ونسققتم باور کنم که لکسققی دیکه هیچ چیزی رو درب  لکسققی تبدیل به شققکارچی شققد.نمیت 

نمیکرد.واسققه همین دنبالش گشققتم تا تو یه سققالن پیدان کردم.رفتم باهان حرف بزنم.ولی یه 

دفعه بهم حمله کرد و میخواسقق  منو بکشققه و خونمو بخوره.مثل یه هیوال شققده بود.غیر قابل   

و باز کردم دیدم اونو کشققتم.خیلی  کنترل بود و خیلی قوی بود.من بیهون شققدم و وقتی چشققمام

ستامو گرف  و با دلگرمی    شدم.لطفا دیگه هیچی نگید.لطفا دیگه درموردن هیچی نگید.د داغون 

گف  تقصیر تو نبود اون دیگه مرده بود.تو هم واسه دفاع از خودت اینکارو کردی.با گریه میگفتم   

ود که داشتم.پرفسور خیلی بهم   نمیخواستم اینکارو کنم.من دوستش داشتم.اون بهترین دوستی ب    

کارچی          یب بود.چرا من شققق یه چیز برای هردومون عا با ارومم کرد.ولی  یداد.تقری دلگرمی م

نشدم.برای همین ازم پرسید پس اگه این چرخه واقعی باشه چطور تو شکارچی نیستی.فک نکنم      

شه.بهش گفتم نمیدونم.منم اومدم همینو بفهم         شته با سی دا صال احسا شکارچی ا شد و  یه  م.بلند 

چرخی زد و دوباره رو بهم کرد و ازم پرسقققید چرا موقعی که تو تخ  پیدات کردم خون بدن          

خشققک شققده بود.تقریبا باید میمردی.بهش جوا دادم که فکر کردم که اگه خونی نداشققته باشققم 

لکسی میلی به کشتنم نداشته باشه.ولی وقتی اونو دیدم فهمیدم هدف اون خون نیس .اون فقط      

خواسقق  منو بکشققه.واسققه همین مدتی خون تزریق نکردم.و همینطور یادم رفته بود که سققرم می

خون رو باخودم ببرم.خونم خشک شده بود.پرفسور با شنیدن این حرف بلند شد و یه گوشه رف         

ش  فکر میکرد.من فقط افسرده بودم.نمیدونم چرا هر لحظه بیشتر و بیشتر احساس عصبی         و دا

 س ضعف داشتم.بودن میکردم.احسا
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پرفسققور فریادی کشققید و گف  فهمیدم.تو بدن  خشققک شققده بود.یه خوناشققام میتونه فقط یه 

شه             سان اونو بک شه.ولی اگه یه ان شکارچی ب شه.و بعد از اون خودن تبدیل به  شکارچی رو بک

شکارچیش کنه.رو بهش کردم و گفتم چه ربطی به من داره.با خنده     سی نداره که تبدیل به  ویرو

شه.رو بهش        بهم شتی که ویروس تون با شده بود و هیچ خونی ندا شک  گف  چون تو بدن  خ

شم؟بهم جواب داد اینطوری میبینم.و عالوه بر اون تو      شکارچی ن شده من  گفتم یعنی این باعث 

شکر کردم و بهش         سور ت شدم و از پرف سانی.با خنده ای بر لب بلند  شده و حاال یه ان خون  پاب 

حافظی کردم و زدم      گفتم احسقققاس میکنم  خدا ته شقققدم امروز.برای همین ازن  خیلی خسققق

شتم به طرف خونه حرک          شتم و دا شده بود.همه جا خلوت بود.یه موزیک اروم گذا شب  بیرون.

میکردم.احساس ضعفم داش  بیشتر میشد.به زور راه میرفتم.چشمام به ضور میدیدند.تقریبا حس        

مام وجودمو گرفته بود.چه بالیی داش  سرم   میکردم خون توی چشمام داش  جمع میشد.ترس ت   

میومد.شاید شکارچی بودن داش  بهم غلبه میکرد.باهان مبارزه میکردم.خیلی سخ  بود.داشتم       

 به طرف خونه میدویدم که یه لحظه صدایی از یه گوشه اومد و بهم گف  هی احمق.

ه؟بهم زل زد و فورا این حرفش یه جورای برام حس تنفر ایااد کرد.به طرفش رفتم و گفتم چی    

یه چاقو در اورد و بهم هشقققدار داد که هرچی دارم بهش بدم.خندیدم و جلوتر رفتم که یه دفعه           

شده بودم وفقط به این      شق.کامال عصبی  بهم چاقو زد و بهم میگف  تو خیلی احمقی.احمق کله 

سی      شکمش زدم.حس عایبی بین ب ار خوب فکر میکردم که اونو بکشم.چاقوشو ازن گرفتم و به 
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ستم فرار کنم.اما         شدم و میخوا س  داد.هیچ چیزی نمیفهمیدم.بلند  سیار بد بودن بهم د بودن و ب

شمم به خونش افتاد.یه اتفاق خیلی عایبی برام افتاد.حس میکردم که باید خون اونو   یه لحظه چ

از بخورم.خیلی مذخرف بود.چه اتفاقی داشققق  می افتاد.از طرفی میخواسقققتم فقط فرار کنم ولی 

شکارچی         شتم کامال  شوند.حس کردم که دیگه دا ش  منو به طرف اون میک طرفی یه چیزی دا

میشققدم.نمیتونسققتم جلوشققو بگیرم.فقط چشققمامو بسققتم و بقیش رو دیگه نمیتونم توصققیف     

شتم.وقتی بهش      شتم حال  تحوع دا ساع  ها دا کنم.مذخرف ترین چیزی بود که به عمرم دیدم.

ه زندگیم بی ارزشققه.تمام بدنم مورمور میشققد.متوجه نمیشققدم چه فیکر میکردم.حس میکردم دیگ

شدم.بعد از این دیگه هیچ حسی به         شکارچی تبدیل می شتم به  ستم دا اتفاقی می افتاد ولی میدون

ستم.یه         شم تا جای که میتون ستام دورب سعی کردم از دو شتم.به خاطر همین  جز غریزه حیوانی ندا

ن رفتن از شهر.سرعتمو بیش از حد زیاد میکردم.تها چیزی   ماشین برداشتم وحرک  کردم به بیرو  

که بهش فکر میکردم فرار کردن بود.خیلی دور نشقققده بودم که یه دفعه جلوی روم یه حیوون       

شده بود.فقط            شین از کنترلم خار   شدم و دیگه ما شدم و از خط خار   ستپاچه  سیار د دیدم و ب

شین افتاد تو یه ر      ستم که یک باره ما شمامو ب شده بودم.و هیچ راه فراری  چ ودخونه.کامال غرق 

نبود.لبخنی زدم که اخرین چیزی که حس میکنم یه لبخند باشقققه.و نفس اخرم رو هم کشقققیدم  

 وکامال بیهون شدم.اما....

 انفاار!!!)منظور از انفاار اتفاقی بسیار عایب اس .(
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رد میشققد.همه چیز  تمام چیز هایی که فرامون کرده بودم داشقق  مثله یه خواب جلو چشققمام

شتم.ای کان هیچ وق       ش  به خاطرم بر میگش .مذخرف ترین چیزی بود که انتظارن رو دا دا

ستاد تا منو      ش  فقط با من بازی میکرد.هر بار یه جای عایب غریب منو میفر نمیفهمیدم.دنیا دا

ش  فقط منو زج    سرم می اورد.دنیا دا ر میداد.اولین زجرم بده.چرا من.چرا باید هر بار یه بالیی به 

اای                     حاال هم این عد قصقققر  ها ب عد وحشقققی  عادی ب یای  یک دن به  مذخرف  غار  یک  بار تو 

لعنتی.نمیدونم زندگی از جون من چی میخواد؟چرا من؟چرا باید هر بار که به یه جا عادت میکنم           

دونم از و وابسته اوناا میشم وتازه دارم زندگیم رو رو به راه میکنم این بالرو سرم میاره؟حتی نمی   

کی باید شکای  کنم که چرا این زندگدگی منه.مذخرفه.حتی نمیتونم خودکشی هم کنم.مدت ها   

گذش  و گذش  و من رو یه تخ  بیدار شدم.ظاهرا توی یه بیمارستان بودم.ظاهرا که کارم هنوز    

شغال هایی که بهم وصل کردنو از بدنم کندم وبا ه      شدم و ا شده بود.بلند  رچی تو این دنیا تموم ن

 سر راهم رو میدیدم پرت میکردم.

خشققم تمام وجودمو گرفته بودوچرا نباید خشققمگین باشققه.دنیای من اینطوری بود.دنیایی که نه 

تون میمیرم و نه قراره تون یه زندگی راح  داشققته باشققم.هر بار که سققعی کردم خوب زندگی 

شروع کنم.پس د   ستاد تا دوباره  شم   کنم دنیا منو به یه جای دیگه میفر سعی نمیکنم خوب با یگه 

و خوب زندگی کنم.اینطوری دیگه دنیا کم میاره و نمیتونه حالمو بگیره.اصقققال شقققاید میخواد           

اینطوری بشققم که هر دفعه که سققعی میکنم خوب زندگی کنم این بالرو سققرم میاره.اخه از این  
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قبلی     مذخرف تر هم هسققق  هر بار توی یه دنیایی زندگی کنی که اصقققال ربطی به دنیایی          

نداره.مذخرف ترین دردیه که یه مرد میتونه داشته باشه.حبس ابد هم اخرن میافتی میمیری ولی 

وقتی تا ابد نمیری دیگه از این مذخرف ترنیس .مثله اینه که توی یه زندان باشی که تا ابد اوناا    

 حبس باشی و روزهات تکرار بشن.

بار حس خیلی خوبی داشقققتم.دیگه میدو       ید میکردم.از در زدم      به هر حال این با نسقققتم چیکار 

بیرون.چند نفر سقققرع اومدن و منو گرفتن و میگفتن برگرد به تخ  خواب .یه جورایی ازشقققون       

خندیدم.یه نگاه بهشون کردم یکی یکی سراشون رو به هم کوبیدم.احساس قدرت بیش از حدی     

تا جلوی منو بگ      مدام ادم میومد  مه دادم. ظاهرا فکر میکردن  میکردم.راهم پیش گرفتم و ادا یرن.

دیونه شققدم.خب شققده بودم.هرکسققی بهم نزدیک میشققد رو یه پس گردنی میزدم و فورا خالس 

 میشدن.از این کار لذتی نمیبردم ولی خب...

ش .نمیدونم چرا دوتا حس دارم.دوتا حس متفاوت.مذخرفه.اینم    ستش خیلی حس خوبی دا نه را

تدارب دیدند.ظاهرا دنبال گر  هم باید بگردم.اخه از زنگ تفریح های تو این دنیاسقق  که برا م 

صل زندگیم باهام بودند.فک کنم تو این یکی باهام      سه ف رابطه خیلی خوبی با گرگها دارم.تو هر 

به هم زدند.از این دوحسی بودن متنفرم.نمیدونم کاای این باحاله اصال.ظاهرا باید بفهمم که چه  

یگه یه خوناشام واقعی شدم.خوناشامی که دیگه واقعا خون    باالیی به سرم اومده حاال.شاید حاال د  

ستم دیگه فک کنم.مراحل     شکارچی ه میخوره.خیلی باحاله و خیلی هم حال به هم زنه.االن یه 
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شکارچی های قبلی بین            سب  به مردم ندارم.احتماال  سی ن شده.دیگه ح شدنم تکمیل  شکارچی 

ش  شتند.واقعا دوحسی   حس خوب و حس بد انتخاب کرده بودند که اوناوری  ده بودند.خب حق دا

شو بترکونه.خب حتما اونا بین حس بد و حس خوب حس خوب رو   بودن ادمو وادار میکنه مغز خو

انتخاب کردند.البته حس خوب منظورم همین ادم بد بودنه و حس بد هم که ادمو میکشقققه.یعنی    

صال دلم نمیخواد اونطو    سرده ترین مرد روی زمین.ا س  هم    غمگین ترین و اف شم.ولی دو ری ب

ندارم کنترلی روی خودم نداشقققته باشقققم.باید از این دنیا حسقققابی لذت ببرم.البته اینبار به رون  

یارو نمیخورم که چه کسقققایی رو از دسققق               عدی دیگه غم این دن قال ب تا تو انت های خودم.که ن

نه بهم        گذره.مردم دارن مرموزا فاوت بشققققه.قراره خیلی خون ب ندگیم قراره مت گاه    دادم.ز ن

 میکنن.نمیدونم چی باعث شده که همه دارن نیگام میکنن.به هر حال قراره بیخیال باشم.

شین خوشگل اونور خیابونه که یه خانوم خوشگل تر توشه.فک کنم باید برم تو کارن.اما        یه ما

شو بزنم.یه         سط جمعی  حس کردم باید خفت شاید یه هویی و شامه یا نه. باید بفهمم که یه خونا

شده بودم.حس کرد      لحظه ف شگله حرک  کردم.تقریبا بهش نزدیک  سم  خو کر کردم و بعد به 

دارم به سمتش میرم برای همین زل زد بهم و یه ارایش دخترونه گرف  که جلب توجه کنه.بهش 

رسیدم و فورا شیشه ماشین رو پایین اورد و بهم گف  مشکلی پیش اومده.زل زدم تو چشمان و       

صورتش گفتم        گفتم البته که اره.در  شو گرفتم و کشیدمش بیرون و تو  ست شین رو باز کردم ود ما

متاسفانه تو ماشین من نشستین.داشتم منفار میشدم.تا به حال اینقدر احساس باحال بودن نکرده 
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بودم.وقتی اینو شنید تو چشمام زل زد و کامال اب شده بود رفته بود توی زمین.بیچاره فکر کرده    

ه بودم.با تعاب داشقق  بهم نگاه میکرد.بعد راهشققو کشققید و رف .ایناان  بود به خاطر اون اومد

خیلی مذخرف بود.باید جیغ میکشید و داد میزد کمک دزد ماشینمو داره میدزده.نمیدونم این مردم    

چه مرگشونه.اول اینکه همشون دارن بهم زل میزنن دوم اینکه اصال مذخرفن.ماشین رو استارت      

سرع  به   شه ازن خبر        زدم و با اخرین  سابقم حرک  کردم.تقریبا یه ماهی می شگاه  سم  دان

 ندارم.باید یه سری به اوناا بزنم.حتما دلشون برام تنگ شده.

شهری که تون زندگی میکردم حرک  میکردم و جاده هم      سم   سرع  تو جاده به  با اخرین 

شونو لتوپارکنم.مزاحم راهم بودند.حو     س  بزنم هم شلوغ بود.دلم میخوا صله برانگیز بود.تو  خیلی 

شین ها بلند            شکل گرفته بود.بون بوق ما سنگینی  سیع ترافیک  سط یک پل و سیر بودم که و م

سوال بود که حاال واقعا منم باید تو اون ترافیک گیر میکردم؟برام خیلی خنده     شده بود.حاال برام 

تاده بود و مدام رو دار بود.یه جورای حس ضعیف بودن بهم دس  میداد.یه راننده دقیقا پهلوم واس   

شکشیدم وگفتم             شینو پایین کشیدم و فریاد خشمگینی رو شه ما شی اعصاب بود.همش بوق میزد.

شو.به من نگاه کرد.ولی همونطور بهم خیره موند.بازم اون نگاه لعنتی رو که بهم زل میزدند    خفه 

م که یه صحنه   رو دیدم.تو همین هین یه ماشین از عقب بهم زد.پیاده شدم که برم مخشو بترکون   

واقعا عایب دیدم.چهره خودمو تو شیشه ماشین نگاه کردم که تمام پوستم داش  برق میزد. حتی 

حس میکردم زیاد با نور خورشقققید جور نبودم.کم کم داشقققتم به خودم شقققک میکردم.ولی برام 
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ی اهمیتی نداشق .چون اینو خوب میدونسقتم که این چیزا همش مثله یه توهم یا یه خوابه.ازطرف  

ستم و اینطوری اوقاتمو تلف         شکارچی ه شاید بفهمن من  سی منو اینطوری میدید. واقعا نباید ک

میکنن.اصال حوصله محمون بد موقع رو ندارم.سوار ماشین شدم و با اخرین سرع  به ماشین ها         

یدونم چی        به جز خشقققم رو حس نمیکنم.نم مدت هیچ چیزی  تا ازشقققون عبور کنم.این  زدم 

شکارچی    ضعی      شده.اثرات  شم.با دیدن و بودن واقعا حس بدی داره.واقعا نمیخوام که خودم نبا

ماشققین ها راه عبور بهم دادن و من از پل عبور کردم وضققعی  خیلی بدی بین ماشققین ها پیش 

شلوخ بازی کرده بودم.ظاهرا خیلی جلب توجه کرده بودم.خبر پل و اتفاق های      سابی  اومده بود.ح

شده بو    شته خیلی زبون زد  سراغ خونه رفتم.به        گذ سر  سیدم.اولین کار یک  شهر ر د.باالخره به 

محض اینکه رسققیدم شققروع کردم به در زدن.اما حتی یک ذره هم حوصققله نداشققتم.نمیتونسققتم 

به            گدم مهکم  باز کرد و ل به طرف در زدم ولی همزمان جیمیدر رو  گد مهکم  یه ل منتظر بمونم.

به این قضیه بهم دس  داد.اما حس بد داش      جیمی خورد و فورا به هون رف .حس بد و خوبی

تمام وجودمو میخورد.از طرفی عین خیالم هم نبود و از طرفی داشققتم دیونه میشققدم.اون بهترین 

دوستم بود.خودم هم میخواستم که هیچ خیالی نسب  به کسی دیگه نداشته باشم.ولی این حس        

تی نداشته باشه و فکر کنم که همش   بد خیلی قوی تر از این حرفهاس .هر چه قدر که برام اهمی 

یه خوابه باز هم نمیتونم در مقابل این حس دوام بیارم.از شدت خشم تمام خونه رو بهم ریختم.اما  

یک باره متوقف شقققد.جیمی رو ول کردم به حال خودن و از خونه زدم بیرون.همش احسقققاس  

ی حوصققله.حداقل اینو میکنم عاله دارم.نمیدونم برای چی اینقد عاول شققدم.کم طاق  شققدم.ب
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ستم.به طرف      شه نامحدوده.و اینو خوب میدونم که کی ه ص  همی خوب میدونم که برای من فر

دانشققگاه رفتم تا پرفسققور را پیدا کنم.سققواالتی فکرمو مشققغول کرده بودند.باید جواب هایی پیدا 

سوجو کردم ک        شتم.از چند نفر پر سور گ شدم و دنبال پرف شگاه  سراز  میکردم.فورا وارد دان ه نهایتا 

 ران در اوردم.جلسه مدی

سط جلسه پریدم و با صدای بلند گفتم پروفسور باید باهاتون حرف بزنم.پروفسور با خشم بلند        و

شد و فریاد زد بزنید بیرون اقای مایکل.دوباره تکرار کردم برام مهم نیس  جلسه مسخرتون باید      

اه تعنه امیز گف  تو دردسقققر بزرگی    باهاتون حرف بزنم.رئیس حیع  مدیره بلند شقققد و با لح       

سم من مایکل        ستین.رو بهش کردم و بهش گفتم ا شدت بی ادب ه شما به  افتادین اقای مایکل.

سور          سور کردم و بهش گفتم اقای پرف س .دوباره رو به پروف س  و به هیچ وجهه برام مهم نی نی

بیرون زد و به دفترن    همین االن باید باهاتون حرف بزنم.دوسققق  دارین ایناا حرف بزنیم؟فورا     

رف  و من هم سریع سمتش رفتم و تو اتاق فورا دستشو گرفتم و بهش گفتم در مورد شکارچی       

برام بگید.هرچیزی که درموردن میدونید بگید.با عصبانی  رو بهم کرد و بهم گف  برا م اهمیتی  

ن کارا برای نداره.راسققتش من باید بپرسققم که توضققیح بدید.رفتار امروز.یک ماه غیب شققدن.ای  

شتم          شده بودم.دا صله  س  چی بود؟خیلی بی حو سم من مایکل نی چیه.این حرفا چی بود زدی.ا

 خودمو میخوردم.
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س              شمی نمیتون شد گف  هیچ چ سیار زیادی که تقریبا می سرع  ب سیار عایی و با  شم ب با خ

ف  تو  اونو تشقققخیص بده یقه اونو گرفتم و با این کار تقریبا ترس تمام وجودشقققو گرف  و گ        

شکارچی شدی؟بهش گفتم بله شدم.میخوام هرچیزی درموردن میدونید بهم بگید.به چشمام زل  

زد و میگف  من خوناشققام نیسققتم چی از جونم میخوای.یقشققو ول کردم و با خنده تحقیر امیزی 

چرخ زدم و رفتم کنار پناره.دوباره رو بهش کردم وگفتم برام مهم نیسقق  که خوناشققام باشققی  

شه.کمی تو فکر رف  و     یانه.با ت شی باید برات مهم با شکارچی با عاب جلو اومد و بهم گف  اگه 

کارچی              نداره شققق کان  هام حرف میزنی.ام با که چطور االن داری  ف   باره رو بهم کرد و گ دو

شکارچی هیچ کنترلی روی خودن نداره.رو بهش کردم وگفتم از کاا میدونی که نداره؟تو    شی. با

ی؟اها اون داسققتانای جدتو خوندی.همشققون داسققتانن.من دوتا حس که شققکارچی نبودی و ندید

خوب و بد دارم که باید یکیشقققون رو انتخاب کنم.ولی من هردوشقققون رو انتخاب کردم.اما این        

سور با         سرد وگرم داره منو عذاب میده.پرف سم  شبیح به دوتا ج انتخاب یه عواقبی داره.یه چیزی 

سید پس چرا حس خوب رو انتخاب   سخور امیز   تعاب پر نمیکنی؟رو بهش کردم و با لبخندی تم

شروع        شو بلند کرد و  ستا شی بودن و بدون حس بودنه.د بهش گفتم حس خوب همون حس وح

نه؟اون وق  حس بدت             با لحن مسقققخره ای گف .حس خوب  ای به خاروندن سقققرن و  کرد 

نا امید و غم زده وهر حس کوچیکی میتونه من        بد یعنی همیشقققه  پا  چیه؟جواب دادم حس  و از 

دربیاره.با تعاب پاسخ داد چه حس نا امید کننده ای.هردو حس  که به ضررته.به بیرون از پناره     

نگاهی انداختم و گفتم ازت میخوام هرچی درمورد این شققکارچی میدونی بهم بگی.یه قدم جلوتر 
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ستان          شبیح به یه دا ستید.تمام حرفات  شکارچی نی صال  شما ا  اومد و بهم گف  من حس میکنم 

تخیلی بود.با خشم برگشتم و بهش خیره شدم.با لحن تحقیر امیزی بهش گفتم داستان؟به پناره      

نزدیک شقققدم و خودمو تو معرض نور قرار دادم.وقتی منو با اون حال  دید فقط خیره شقققد و        

 هموناور خشکش زده بود.

گف  این چی  از کنار پناره کنار رفتم وگفتم به چی زل زدی؟نگاهشو برداش  و رو بهم کرد و 

شده.چرا اینطوری        س  دادم.تو چ   ش  برق میزد.یک لحظه اختیارمو از د شد؟بدن  دا بود.چی 

شدی؟ازن  پرسیدم که چیزی درمورد این قضایا نمیدونی؟به چشمام زل زد و بهم گف  تو چی      

هستی؟خشم همه وجودمو گرف .دوباره پریدم و خرخرشو گرفتم و با عصبانی  فریاد زدم منو به      

ازی گرفتی؟تو هیچی درمورد شققکارچی نمیدونی.تو فقط وقتمو تلف کردی.به سققختی داشقق   ب

ستی.تویه هیوالیی.وقتی         شکارچی نی سختی جواب داد که به هیچ وجهه تو  شید.اما به  نفس میک

شده            سیار مبهمی  صحنه ب سر وجودمو گرف .با انگشتام خرخرشو بریدم. سرتا این حرفو زد خشم 

شروع کرد به مورمور     بود.وقتی خون از گلون س  داد.بدنم  میریخ  باز هم همون حال  بهم د

 شدن.تمام بدنم داش  جذب اون میشد.چشمامو بستم و شروع کردم به خوردن خون اون.

ضاع رو دید جیغ بلندی کشید و فرار کرد.     شد.وقتی او وقتی  اما چند لحظه بعد یه نفر وارد اتاق 

وقتی شققرایط رو دیدم داد و تمام خون رو باال اوردم. به خودم اومدم یک لحظه حال  بهم دسقق 

شرایط به شدت ناجور شده       فورا اونو ول کردم و اونو پرت کردم اونور.یه نگاه به وضعی  انداختم.
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بود.حق با اون بود.من یه هیوال شده بودم.اون یه انسان بود.حتی خوناشام هم نبود.اوضاع داش        

شد.من واق  ستان ها درمورد     کامال از کنترلم خار  می ستم؟انگار تمام دا شام ه عا چی بودم؟یه خونا

خوناشقققام ها داشققق  به حقیق  میپیوند.همه چیز برام مبهم بود.جلورفتم ودسققق  پرفسقققور رو 

گرفتم.کامال دیونه شقده بودم.ازن میخواسقتم بلند بشقه.ازن معذرت خواهی میکردم.فورا چندتا     

شدند و منو گرفتند.خشمم دو   شده بود  پلیس وارد اتاق  باره او  گرف .هرکس رو که بهم نزدیک 

 یا تو مسیرم بود بشدت مش  مال کردم.اما مشتمال من یه جورای فرق داش .

میتونستم با دس  سرشون رو از جا بکنم.واقعا این قدرتو داشتم.تمام کسایی که تو مسیرم قرار        

شقق  سققرم دنبالم راه افتاده  گرفتن رو قتل عام کردم و فورا از دانشققگاه بیرون زدم.چند پلیس پ

شید          شو.رو بهشون کردم وبهشون گفتم از ایناا دور  سلیم  بودند و مدام فریاد میزدند بایس  و ت

که ممکنه کشته بشید.اونا پس نکشیدند و جلوتر هم میومدند.جلوتر رفتم تا کارشون رو تموم کنم 

د بدنم هم نشد.دیگه فهمیدم که یکیشون یه تیر بهم زد.اما حتی حسش هم نکردم.گلوله حتی وار

که چه کسققی بودم.خشققممو پس گرفتم.فقط میخواسققتم از اوناا دور بشققم تا شققخص دیگه ای 

اسیب نبینه.پلیسهای احمق بازم دنبالم راه افتادند و معلوم بود ول کن نبودند.برگشتم و فریاد زدم     

بدنم داشقق  برق میزد.اما  چی میخواید؟دیدم دوباره بهم خیره شققدند.من تو نور وایسققتاده بودم و 

این عایب بود که مردم بهش خیره میشقدند و هیچی نمیگفتند.برگشقتم و بهشقون گفتم چتونه    

چرا خیره شققدین؟هیچی نمی گفتند معلوم بود که هیپنوتیسققم شققده بودند.ازشققون پرسققیدم.چرا  
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ک لحظه گورتون رو گم نمیکنید برین خونه هاتون؟چند لحظه بعد برگشققتند و داشققتن میرفتند.ی

شما ها چیزی              شون گفتم  شون و به سریع پریدم جلو شدم. شکه  صحنه  مکس کردم و از این 

 ندیدین.دیدین؟جواب دادند چه چیزی رو ندیدم.

ضیه از چه قرار        ستم که دقیقا ق شده بود.هنوز دقیقا نمیدون ضیه واقعا جدی  کامال فهمیدم که ق

شتم   ستم که تمام کارها و تمام گذ ستند.باید میفهمیدم    بود ولی اینو میدون صی رو میخوا هدف خا

 که قضیه از چه قرار بود و چرا این اتفاقات داش  می افتاد.

سیر          شته یا چیزی که ال اقل یه م شته یا چیزی از گذ شتم که مربو  به گذ سرنخهای گ دنبال 

شن کردم و چهرمو تقریب         شروع میکردم.فورا یک لباس رو شتم.باید از جایی  شروع بهم بده گ

شوندم تا زیاد جلب توجه نکنم.سریع یک تاکسی گرفتم و به خونه رفتم تا یه سرنخی از خودم     پو

سیدند این همه وق        شدند.مدام از من میپر شکه  سیدم بچه ها فورا از دیدن من  پیدا کنم.وقتی ر

  کاا بودم.منم نمیدونستم چه جوابی باید به اونها نیدادم.حتی مطمعن نبودم که باید جواب میدادم 

شده بودند.میپرسیدند         شروع کردم به جستاو گردن تا چیزی پیدا کنم.بچه ها کمی مشکوم  یانه.

که دارم دنبال چی میگردم.بعداز اینکه خونه رو کامال زیرو رو کردم و هیچ چیزی پیدا نکردم رو        

صال کی منو دیدین؟تامی جواب       شته من چی میدونین؟ا شماها راجع به گذ بهشون کردم و گفتم 

 ه دیونه شدی؟داری سعی میکنی چی روبفهمی؟دا ک
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شتم بدونم.نگاه خنده امیزی بهم     شتم که بدم.فقط جواب دادم که میخوام درمورد گذ جوابی ندا

کرد و گف  تو گذشقققتتو نمیدونی؟جواب دادم که چرا میدونم.ولی غیر از اون چیزهای دیگه ای        

ی نیس  که داره یادم میاد.تام یه نگاه  هم رو داره یادم میاد که معلوم میکنه گذشته من اون چیز 

ستم باید        سور بتونه کمک  کنه.نمیدون شاید فقط پرف شک امیزی بهم کرد و فقط جواب داد که 

چیکار میکردم.سققریع زدم بیرون و به سققم  خونه پروفسققور رفتم.به محض اینکه رسققیدم در رو 

البی که به دردم شققکسققتم و وارد خونه شققدم و شققروع کردم به جسققتاو کردن در مورد مط    

شته          شد.ولی چیزای درمورد گذ ستگیرم ن صی د شو زیرورو کردم و تقریبا چیز خا بخوره.تمام خون

اولین خوناشققام ها خوندم که تقریبا فهمیدم که یه چیزهایی درون این قضققایا بی ثبات بود.مثال  

یه داره.قضققیه چرا اون دانشققمند فکر کرد که واقعا خون این پرنده ها تاثیری رو کنترل این قضقق

تقریبا بودار شقققده بود.انگار همه چیز ها منطقتی نبودند.محال بود که تمام این اتفاقات به این              

 راحتی حل میشدند.پس حتما سحری چیزی تو کار بوده.

ستم کاا باید میرفتم.وقتی بفهمی همه       شدم.نمیدون شتم دیوونه می از خونه زدم بیرون.دیگه دا

ی نیسقق  وقتی بهمی زندگی  هیچ ثباتی نداره و دائم درحال فراری چیز دروغ بوده و هیچ حقیقت

همیشقققه اولین چیزی که میاد توی ذهن  فکر خودکشقققیه.اما بددتر از اون اینه که هیچ وق            

نمیری.اونقدر از زندگی خسققته میشققی که دیگه نمیدونی باید چه کاری اناام بدی.ولی با وجود  

م میگم که باید تمومش کنم.روی ذهنم تمرکز میکنم تا  تمام این چیزا من بلند میشقققم و به خود
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چیز بدرد بخوری به یاد بیارم که کمکم کنه تا سققرنخی پیدا کنم.تو پیاده رو ها شققروع میکنم به 

به             چه اوازی بخونم. که  یاد  یادم نم ندنم هم چرتوپرت بود.حتی  ندن.اواز خو قدم زدن و اواز خو

نشقققسقققتن و دارن روزنامه میخونن بعضقققی ها      نیمکتهای پیاده رو خیره میشقققم.بعضقققی ها     

شون خیره        منتظرن.بعضی ها دارن با هم دیگه صحب  میکنن.اما همشون با گذشتن من از کنار

میشققن به من بدبخ .عاب وضققع بدی شققده.همیناور که دارم با خودم کاناار میرم چیزی به  

عاب برمیگردم و  ذهنم میخوره.یک لحظه مکث میکنم و با یه صقققورت نیمه خندون و نیمه مت        

راهمو پس میگیرم و سریع خودمو به خونه پرفسور میرسونم.وقتی میرسم اوناا پلیسها دور خونه      

شتند بررسی میکردند.این دیگه وضعمو به هم میریخ .لباسمو روی        رو محاصره کرده بودند و دا

سیدم یکی         شدم.وقتی به در ورودی ر سه به خونه نزدیک  سته اه سها   سرم باال اوردم و اه از پلی

اومد جلو و مانع شققد و بهم اختار داد که از اوناا فاصققله بگیرم.رو بهش کردم و با کمال تعاب   

بود.توی دلم یه انفاار مبهمی و  جولیادیدم که چهره اون بشققدت برام اشققنا بود.دقیقا شققبیح به  

رفتم و سقققردرگمیی رخ داد.همه جریانات داشقققتند منو دیونه تر میکردند.دلم میخواسققق  جلو می

شدم که      شو میگرفتم و اونو از اوناا دور میکردم.اما یک لحظه متوجه  ست ؟من از کاا اونو جولیاد

میشققناختم؟چیزی که از اون به یاد داشققتم این بود که توی یه سققاحل اروم با اون اشققنا شققده   

دنیا   بودم.ویادم میومد که با هم داشقققتیم پیانو میزدیم و اون بهم میگف  که من بهترین پانوزن        

 بودم.
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سردرگمی ایااد میکردند.رو بهش گفتم من        ضاد و  شتند توی زهنم ت صادفی دا این خاطرات ت

شتباه گرفتین.کمی باخودم فکر کردم        سم؟یک لحظه جا خورد ولی جواب داد حتما ا شنا تورو نمی

که حتما داشققتم دیونه میشققدم.واسققه همین بدون اهمی  پریدم تو خونه تا به زور هم که شققده  

ال اون کتاب بگردم.کتابی با صفحات خالی.فقط اینو میدونستم که باید اونو پیدا کنم.اما زودی دنب

نگذشقق  که ریختند سققرم و داشققتند منو با هرچی داشققتند میزدند.مدام داد میزدند بخواب رو    

زمین.حتی دردم هم نمیگرف .همشققونو به درو دیوار کوبیدم و شققروع کردم به جسققتاو کردم    

شت  شبیح به    دوباره.دا شتم که یک دفعه دختری که  ش    جولیام همینطور میگ بود پرید داخل وا

ستمو گرف  و با          سونم که پرید د سیبی بر شیدم نمیخوام به  ا سمتم میومد.از همون دور داد ک

لحن بسیار عاوالنه ای بهم گف  زودتر حرک  کن االنه که برسند.یک لحظه جا خوردم.چطوری 

شناخ  شید         ممکن بود.اون منو می شین برد.دادک شوند و فورا به طرف ما سم  بیرون ک  .منو به 

 سریع سوار شو.

چند لحظه بعد چند تا ماشققین رسققیدند و فورا شققروع کردند به تیر اندازی به طرف ما.گیج و   

سردرگم شده بودم.سریع سوار ماشین شدم و اون با عاله بسیار زیادی شروع بع حرک  کرد.اونا         

صحن  شده بودم.رو بهش        افتادند دنبال ما. سردرگم  شدت گیج و  شده بود عین فیلما.ولی من ب ه 

ستی؟ پوزخندی زدم و بهش گفتم داری منو      ستی.جواب داد خودت کی ه کردم و گفتم تو کی ه

سی.رو بهم کرد و گف  پس اونوق  چطوری ممکن بود که قبال    شنا ناات میدی اونوق  منو نمی
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م و با ابهام بهش گفتم که یعنی تو فقط به خاطر همو دیده باشققیم که شققما گفتین؟روبهش کرد 

اون حرف داری منو ناات میدی؟اصال میدونی من کی هستم و چه جور ادمی هستم.هیچ کدوم     

سیبی بهم بزنه.رو بهم کرد و      سته هیچ ا سیبی بزنن.هیچ کس تا به حال نتون از اونا نمیتونن بهم ا

نا فرق میکنن.اونا میتونن به  اسققیب با صققدای بلند گف  جون نزن میدونم تو کی هسققتی.ای 

هسققتم و تو هم اریاسقق .حاال دیگه فهمیدم که قضققیه فراموشققی پیچیده ای     جولیابزنن.منم 

درکاربوده.ازن پرسققیدم ما از کاا باید همو بشققناسققیم.تو اینهارو ازکاا میدونی؟رو بهم کرد و   

سواالت باید به   سخ داد که تو برای پیدا کردن جواب تمام  سریع    مادد پا سفر کنی.هرچی  جایی 

سوال داری           شیم اوناا هرچی  س  این ها خالص ب سور.فعال باید از د سیم پیش پرف تر باید بر

 بپرس.

منم دهنمو بسققتم و گفتم باشققه.رانندیش خیلی مذخرف بود.ولی جابه در گریز بود.باالخره اونها 

شین رو وارد    به محض اینکه دید که مارو گم کردند از حرک جولیامارو گم کردن و  ستاد و ما   ای

سریع بیرون بیا.باید بقیه       صدا زد  شد و با لحن عاوالنه ای  یک کوچه باریک کرد و فورا پیاده 

مسقققیرو پیاده بریم.منم بی اراده دنبالش راح افتادم و رفتم.باالخره به یک خونه خیلی کوچیک          

ستیم بیاییم؟جواب د      سیدم این اوناایی هس  که میخوا سیدیم.ازن پر اد مشکلی داره؟گفتم نه  ر

فقط یه کم زیادی جمعو جوره.پوزخندی زد و درو فورا باز کرد و وارد اوناا شقققدیم.کامال خالی         

سریع بلند گفتم حتما االن دکمه ای چیزی میزنین یه دفعه وارد   بود.یک لحظه تعاب کردم ولی 
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س .رو ب      سحیالت جنگی و از این جور چیزا شیم که تون ت هم کرد و گف  زیر زمینی چیزی می

زیاد فیلم میبینی.بعد دیدم از در یک پیرمرد تقریبا میانسققال با کله کامال تاس وارد شققد و رو به  

یا  با             جول باید  با اره.رو به پرفسقققوره کردم و گفتم که کاا  کرد و گف  اینه؟اونم جواب داد تقری

سور مالقات کنیم؟اونم جواب داد همیناا.دیگه دوهزاریم افتاد.رو به   سوره کردم و گفتم  پرف پروف

یعنی نه زیر زمینی نه مکان مخفیی نه پرفسقققور خفنی نه هیچی؟رو بهم کرد و یه نگاه بدجوری 

شون داد و رو به   شه؟  جولیان سید.منم   جولیاکرد و گف  مطمعنی خود هم جواب داد از خودن بپر

ستا  شگاهمون. که فورا اماده جواب گفتم اره خودمم.بهتون قول میدم که نه رفیقمم نه ا  جولیاد دان

سور جلوتر اومد و      ستم.پروف سور کرد و گف  االن که دارم فکر میکنم یه کم مطمعن نی رو به پرف

دستشو دراز کرد و گف  من پروفسور مک دانوان هستم.منم دستشو رد نکردم و دستشو گرفتم و         

ش  کم کم       ستمو گرفته بود دا ستم.همیناور که د ستم  گفتم من هم اقای مایکل فارب ه به د

 فشار می اورد به چشمام زل زد و گف  مطمعنی؟

شکش در اومده بود و      ستش تا جایی که دیگه ا شروع کردم به چلوندن د منم کوتاهی نکردم و 

بهش گفتم که مطمعنم.دستشو کشید و گف  که اگه شما مایکل هستید پس اونی نیستید که ما         

س     ستید که واقعا چه ک ستیم.اما اگر مطلع ه ستید ما اومدیم که کمک  کنیم. دنبالش ه   جولیای ه

شید          شناختند.مطمعن با شون لحظه ای که منو دیدند منو  سور ای سور کرد و گف  پرف رو به پروف

خودشونن.فقط فکر کنم حافظشون کمی مشکل درس  کرده.پرفسور رو بهم کرد و گف  میدونی 
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ستم؟جواب داد اینکه چه جور      شام ه ستی؟جواب دادم اینکه خونا ستی.جواب     چی ه شامی ه خونا

شام بودن یعنی اینکه         ستید.خونا شام نی شما یک خونا شام واقعی.جواب داد بله وخیر. دادم یه خونا

خون انسقققان هارو بخوره.شقققما به هیچ وجهه خون انسقققان هارو نمیخورید.جواب دادم ولی من 

ید راه میرم همه بهم توجه            ید.وقتی زیر خورشققق ناشقققامی رو دارم.مثال خورشققق خاصقققی  خو

شام نیستی.تو یه گونه برتر که نمیشه گف  جادو       میکنن.پرفسور رو بهم کرد و گف  تو یک خونا

ش .اینکه زیر نور راه میری و جلب توجه میکنی به خاطر          صی گذا شو چیز خا سم شه ا گر و نمی

اینکه تو فکر میکنی که چنین امکانی وجود داره.تو کنترلی روی خودت نداری.واسقققه همین به       

 فکر میکنی تبدیل میشی.هرچیزی که 

شنا به نظر میرسیدند.ازن پرسیدم خب االن      حرف ها پرفسور هم گیج کننده بودند و هم برام ا

باید چیکار کنم؟جواب داد که باید به گذشقققته برگردی و به دنبال چیزی بگردی که جواب تمام               

 چیزایی هسققق  که تو میخوای.ازن پرسقققیدم که پس شقققماها چی؟شقققما این وسقققط چیکاره

سیدم حداقل باید دنبال چه چیزی بگردم؟جواب      شی.ازن پر ستین؟جواب داد که بعدا متوجه می ه

داد که اونم خودت میفهمی.با عصبانی  گفتم چه جوری باید به گذشته برگردم؟فورا برگش  و از    

شون داد وگف  ما کارمونو بلدیم؟ولی اینو بدون که    سیاه  چوبی رو در اورد و بهم ن توی یه کیف 

تی برمیگردی همه چیز رو فرامون میکنی.و اینو بدون که گذشقققته ای که میری سقققرزمینی وق

مقدسه و تو زیاد نمیتونی اوناا بمونی ولی اوناا راهتو پیدا میکنی.خیلی به  سخ  میگذره ولی   



WRITTEN BY: 

[TMD                                                                     
WWW.TMDFIVE.BLOG.IR] 

 

THE LEGENDARY LIFE Page 175 
 

بال             که )دن نه  یادت بمو به  یدا میکنی.بیش از همه چیز این  بار پ مابوری بری.خودت راهتو هر 

 اب همه چیزه بگرد.(اینو یادت بمونه.چیزی که جو

این حرف رو که پرفسور زد جرقه ای توی اعماق زهنم زده شد.از پرفسور پرسیدم که اون چیز      

صفحاتش خالیه و روی    شه؟رو بهم کرد و گف  کتاب؟گفتم اره کتابی که تمام  میتونه یه کتاب با

دیدی؟جواب دادم اره.داشقققتم   جلدن عکس یه گرگه.فورا جلو اومد وگف  تو قبال این کتاب رو      

 منو کشوند ایناا. جولیاتوی خونی پرفسور ... دنبالش میگشتم که 

پرفسققوررو به من گف  این یعنی این که تو قبال به گذشققته رفتی یعنی دیگه الزم نیسقق  به  

کرد و گف  که باید شانس بیاریم که اونا قبل از ما نبیننش.سریع به    جولیاگذشته بری.و بعد روبه  

سیاه.کم        سم  ستند؟جواب داد قبیله جادوگرای طل طور جدی گفتم که اونا که میگین دقیقا کی ه

 .کم داشتم از ماجرا ماذوب تر میشدم

سققریع به طرف کوچه ای که ماشققین رو   جولیاباید هر چه زودتر کتاب رو بدسقق  می اوردیم.

کوچه نرسقققیده بودم که  تون زده بودیم حرک  کرد.منم به سقققرع  به دنبالش راه افتادم.اما به

ارام ارام عقب عقب بر میگش .متوجه شدم که خبری شده بود.سریع پریدم یه گوشه        جولیادیدم 

پشقق  یک سققطل زباله که چسققپیده بود به دیوار کنار عابر پیاده و خودمو پنهان کردم.سققرکی   

نقش بر  ولیاجکشققیدم که ببینم که چه اتفاقی داشقق  می افتاد.همین که سققرمو باال اوردم دیدم 

زمین شده بود.کسایی دنبالمون بودند از طرف مخالف سوار بر ماشین هایی مشکی رنگ شدند و       
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دویدم ببینم چه اتفاقی  جولیابه سرع  حرک  کردند.انگار اونها دس  بردار نبودند.سریع به طرف 

گار تمام  برای اون افتاده بود.اما همین که رسقققیدم صقققحنه ای شقققکننده تمام وجودمو لرزوند.ان

به طور قطع یقین تمام   جولیاعضوهای بدنم داشتند در اتشی سوزناب میسوختند.درکمال ناباوری    

ستان               شار دادم.د شو کمی ف ست ستم و د ش سوخته بودند.ارام کنارن ن شمان کامال  کرده بود.چ

شناختم.انگار خیلی به      شه می شتند.توی دلم حس میکردم اون رو همی حرارت بیش از اندازه ای دا

من نزدیک بود.با غروری بلند شققدم و حرک  کردم به طرف ماشققین.اما ماشققین به طرز فایعی 

شکل گرفته بود.تنها چیزی که میفهمیدم این بود که     شده بود.توی دلم حس های عایبی  نابود 

باید فقط به جلو حرک  میکردم و کار رو تمام میکردم.هرچند دقیقا نمیدانسققتم چه کاری رو باید 

ردم.به سقرع  به طرف خیابان حرک  کردم و اولین ماشقینی که از اونور میگذشق  رو    تمام میک

شده بود.بهش     شین پیادن کردم.حتی تقال هم نکرد.بازهم طبق معمول بهم خیره  گرفتم و از ما

سرع  به             شو برگردوندم.با  شین شاید بعدا ما شینه تا  شه ب ستم که بره یه گو زل زدم و ازن خوا

رک  کردم تا زودتر کتاب رو بدسقق  بیارم.باید خیلی عاله میکردم.وقتی  طرف خونه پروفسققور ح

رسققیدم بازهم شققاهد مهمان های ناخونده بودم.اونها خونه رو به محاسققره گرفته بودند و از قبل  

ستم      شیدم تا بتون منتظر بودند.خوب به اونها توجه کردم.کافی بود فقط لباس یکی از اونهارو میپو

ماشین پیاده شدم و پش  یک شبکه تلفن شهری خودمو پنهون کردم.فکری   وارد اوناا میشدم.از

به سرم زد.فورا به خونه پرفسور زنگ زدم.چند لحظه بعد یک نفر با صدای خشنی جواب داد چی     

میخوای.خیلی ریلکس جواب دادم که من پرفسققور هسققتم شققما کی هسققتید؟جواب داد من هم  
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نمیارین؟جواب دادم که من توی دانشققگاه   پرفسققور هسققتم.خونتون منتظرت هسققتم.تشققریف  

س  بیاد این کتاب رو ببره.خیلی وقته میخوام اونو بهش       ستم ببینم مایکل اوناا نی ستم.میخوا ه

 .بدم

همین رو که گفتم ازم خواس  که هموناا بمونم تا مایکل رو بفرسته اوناا.گمونم نقشه خوبی    

دانشگاه حرک  کردند.انگار نقشم بیش از حد  بود.چند لحظه بعد همه اونها بیرون زدند و به طرف

اثر کرده بود.انتظار اینکه همشققون از اوناا گم بشققن رو نداشققتم.همینکه از اوناا دور شققدند به  

 طرف خونه پرفسور دویدم و پریدم داخل.اما ظاهرا یه نفر منتظر مونده بود .

ارد عمل میشققدم و یا اینکه دتا احتمال دادم،یا اینکه به طرفم حمله میکرد که در اونصققورت و

 سریع سعی میکرد بقیه رو خبر کنه.

بله احتمال دوم همیشه ماثر تر بود.اما  طولی نکشید که به سرع  تو دیوار کوبیدمش و کارشو     

شروع کردم به گشتن دنبال کتاب.کتاب رو برای اولین بار که خونه        سرع   ساختم.برگشتم و به 

شتم به هم می    سور رو دا سئولش     ریختیپروف سرن اومده بود رو م م دیده بودم.اما هر بالیی به 

خودم بودم.نیم سققاع  به جسققتاو پرداختم اما هیچ اثری از اون نبود.قطعا اونها اون رو برداشققته 

بودند و منتظر من مونده بودند.اما به سقققرم زد که اگه اونها اون رو دیده بودند پس چرا به دنبال              

شگاه رفتند.پ    سم  دان ستاو کردن.هر لحظه ممکن بود که اونها    کتاب به  شروع کردم به ج س 

سترس و عاله شدیدی داش  از          برمی گشتند.نشستم و شروع کردم به ناخونک زدن به موهام.ا
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تو منو داعون میکرد.دوباره بلند شققدم و شققروع کردم به جسققتاو کردن.اما اینبار فکری بهتر به  

سطل زباله ها.از     سرم زده بود.اگر کتاب رو من جابه جا کرده   شک اونو مینداختم توی  بودم بی 

سطل زباله هارو ریختم کف         شدم.تمام  صبی می شگی من بود وقتی از چیزی ع عادت های همی

خونه و از میون اتو اشقققغالها و کاغذها کتاب رو باالخره پیدا کردم.این همون چیزی بود که این           

اونو باز کردم.درس  بود تمام صفحاتش    همه مدت داش  کالفه ام می کرد.سریع اونو برداشتم و   

خالی بودند.اما یک لحظه متوجه شدم که کم کم داشتم چیزهایی رو به خاطر می اوردم.همه چیز 

مثل یک رویا از جلوی چشققمام میگذشققتند.همه اینها یک بازی بود.تمام مدت اینها یک دروغی 

و حاال میدونسقققتم که چه اتفاقی  بیش نبودند.من آریا بودم.همه چیز دوباره به خاطرم برگشقققتند

سور میدادم تا اونو ترجمه میکرد تا چاره      شخص بود.کتاب رو به پروف ش  می افتاد.هدف من م دا

تمام اتفاقات رو میفهمیدیم.کتاب رو فورا بسققتم و از خونه زدن بیرون.اما ظاهرا مهمان ها از قبل 

 رسیده بودند.اما متاسفانه چیزی برای پذیرایی نداشتم. 

برای همین سعی کردم که از کنار اونها فرار کنم.اما دو قدمی برنداشتم که همه پریدن رو سرم    

و مهکم منو گرفتند.انگار واقعا هیچ قدرتی درمقابل اونها نداشقققتم.یک نفر از اونها که معلوم بود            

ستم گرف .کتاب رو فورا باز کرد و ورق ورق      سته اونها بود جلو اومد و کتاب رو از د صفحه  سرد

ش     س  بد ترکیبش گلومو گرف  و دا هارو نگاه میکرد.کتاب رو انپاخ  زمین و جلوتر اومد و باد

مهکم فشار میداد.با لحاه بسیار خشنی صدا زد کتاب کااس .به سختی لب گشودم و گفتم تو         
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جیبمه.خرخرمو ول کرد و شروع کرد به گشتن توی جیبم.اولش خندم گرف  اما همین که فرس  

مد و دیدم سققرن خم شققده بود با پا تا توان داشققتم مهکم کوبیدم تو صققورتش.به جرع  گیر او

میتونم بگم که حتی حسقققش هم نکرد.لعنتی یه هیوالی واقعی بود.جلو اومد و خواسققق  ماددا 

گلومو بگیره که بلند فریاد زدم این جادوی سیاه چیه بابا منم میخوام یاد بگیرم.حتی بیشتر داش     

شد.اون   شتم از حال میرفتم.فریاد بلندی کشید و گف      عصبی می شار میداد که دیگه دا قدر گلومو ف

 کتاب کااس ؟

جواب دادم همونه.من فکر میکردم که جادوگرای سققیاه میتونن اونو بخونن.ولی ظاهرا فهمیدم 

ش  و رو به     سور مک دانوانه.همینو که گفتم گلومو ول کرد و کتاب رو بردا که این فقط کار پروف

کرد و گف  که مک دانوانان رو باید پیدا کنیم.فریاد زدم دروغ گفتم بابا اون اصقققال کتاب              بقیه 

س .اما انگار هرچی فریاد میزدم بی فایده بود.رو به همون پیری بدترکیب کردم و گفتم     صلی نی ا

 شما که نمیدونید اون کااس .پس دارید کاا میرید؟

که تو میخواسقققتی بری.بهش گفتم    جایی  که نرفتم.جواب داد ولی قبال   جواب داد  ولی من 

رفتی.جواب دادم اوناا نیسققق  دیگه.دوباره جواب داد اگر ما جلوی خونه تورو گیر نمینداختیم تو       

میرفتی و ما هم تعقیب  میکردیم.پس تو قبال یه بار رفتی.دقیقا نفهمیدم چی شققد ولی بهشققون  

رد و خنده ای شیطانی کرد.راستش از گفتم تالن بیخود نکنید.شماها به هیچی نمیرسید.روبهم ک

قیافش خیلی بدم میومد.مخصققوصققا با اون خنده مسققخرن.باالخره به یک خونه دیگه که تقریبا 
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نه               به طرف خو یاده شقققدیم و منو  یدیم.فورا پ یدمش رسققق ید بار بود م حس میکردم اولین 

اکسققا خیلی کشققوندند.سققرمو جلوی دوربین ورودی گرفتند و زنگ خونه رو به صققدا در اوردند.ن 

سایی          سریعا درو باز کرد غافل از اینکه چه ک سور مک با دیدن چهره من  شونو بلد بودند.پرف کار

شمگینی به          سور نگاه خ سور رو گرفتند.پرف سریعا پروف شدیم  ش  در بودند.همین که وارد خونه  پ

  من کرد.بهش زل زدم و گفتم قصم میخورم من هیچی مگفتم.پیری بد ترکیب جلو رف  و کتاب 

سور گفتم که       شکه.به پرف سور داد و تهدیدن کرد که اگه ترجمش نکنه هردومونو می رو به پروف

 دروغ میگه در هر صورت هردومونو میکشه.

رو بهم کرد و گف  تورو که در هر صورت میکشم.اما شانس بیاری که چاوری بکشم .کتاب      

کرد به ورق ورق زدن  رو به دسققق  پروفسقققور داد و پروفسقققور با دودلی اونو باز کرد.شقققروع     

کتاب.هیچی تون ندید.طبق معمول اون هم نمیتونس  که اونو ترجمه کنه.پروفسور رو بهم کرد   

و گف  اینکه خالیه.مطمئنی همین بود.اشققتباهی اوردیش.همینو که گف  جادوگرای سققیا شققروع  

شته        سیدند که تون چی نو شنکاش میدادند و ازن میپر سور.اونقدر  شکناه پرف بود و کردند به 

اون هم مدام داد می زد که هیچب تون نبود.مدتی گذش  و پرفسور کامال داغون شده بود.پیری 

 فریاد زد بسه بکشیدن ولی پسره رو زنده بیارین.

اینو که گف  شقققذوع کردم به فریاد زدن که حق ندارید اونو بکشقققید.شقققما هردومونو زنده             

سفم.بهم   میخواین.هرچی فریاد میزدم بی فایده بود.به چشما  سور زل زدم و بهش گفتم متا ی پرف
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شون رو میگرفتی.همینو       سفم.هیچ چیزی نبود که بهمی چطور باید جلو شد و گف  من متا خیره 

که گف  اونا یک تکه چوب سقققیاه رنگ در اوردند و تو چشقققمان فرو کردند و چند لحظه بعد               

امو بستم و فقط سعی   کامال سوختند و خاکستر شدند. چشم     جولیاچشمای اون هم مثل چشمای   

کردم که ارامش خودمو حفظ کنم.ولی فکری به سققرم زد.پروفسققور راسقق  میگف .من فقط باید 

خودم میبودم.خودم کلید همه چیز بودم.کافی بود که فقط اونو تصقققور میکردم.این چیزی بود که   

شده با وجودی که خودن اون      سور متوجه ن س .و این چیزی بود که پروف حرفو اون کتاب میخوا

ها و رنج              فاق.اون همه درد  بالش بودیم.اون همه ات ما دن مام مدت  که ت زده بود.این چیزی بود 

 ها.حاال کامال میدونستم که چه کاری باید اناام میدادم.

شدت         سایی که منو گرفته بودند ب شدم.ک شمامو باز کردم و با حس و انگیزه خیلی قویی بلند  چ

یکردم که اونها خیلی ضققعیفتر بودند.اونها چیزی نبودند به داشققتند مقاوم  میکردند.کامال حس م

جز یک مشقق  ورد مسققخره.به سققم  پیری بدترکیب حرگ  کردم و دسققتامو به طرف گردنش 

بردم.کسقققایی که منو گرفته بودند کامال فهمیده بودند که دیگه کار از کار گذشقققته بود.حتی پیر  

شده بود.به     شمان کامال جاری  صدای ارام ولی    خرف  هم ترس توی چ شمان زل زدم و با  چ

شو تا جایی      صشو پس میدید.بعد گلو رنج باری و نارحتی گفتم که هرچی زندکیمو نابود کردید تقا

شار دادم که دیگه    شتم ف شتامو حس میکردند.بق     که توان دا ستم انگ سایی که اوناا   کف د یه ک

ستند که پا به فرار بزارند و من ه   صحنه خوا سور    بودند با دیدن این  شدم.چوب پروف م مانع اونها ن
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سر جهان رو میگرف .اتشی          سرتا شعله های کتاب  شتم و کتاب مرموز رو به اتش کشیدم. رو بردا

به پا شقققده بود که هیچ کس از اون جان سقققالم به در نمیبرد.شقققعله ای اتش کتاب تمومی          

ستم و تمام غمهامو توی خودم ریختم      شمامو اروم ب ش .یک جهنم واقعی بود.چ و با فریادی  ندا

بسیار بلند اونو توی اون جهنم رها کردم.با فریادم چشمامو که باز کردم خودمو تو دل یک جنگل    

 .دیدم.من دوباره بازگشته بودم

حاال اولین جایی که باید میرفتم دیدن الیزاب  بود که باید مطمعن میشقققدم که حالش کامال               

ین به طرف قلعه حرک  کردم و بعد از دو خوب بود و از وضققعی  اوناا با خبر میشققدم.برای هم 

روز کامل  از خستگی تصمیم گرفتم که ساعتی استراح  کنم و دوباره ادامه بدم.از همین رو یک 

شنیده        ش  و البته فقط تعریف اون رو  کلبه چوبی وسط راه پیدا کردم که نوشیدنی های خوبی دا

عایب این بود که چند نفری اوناا  بودم.وقتی وارد اوناا شققدم همه جا غرق در سققکوت بود و   

شدم همه بدون چون و چرا به من   بودند و همه میزهای اوناارو گرفته بودند و وقتی  وراد اوناا 

خیره شدند و از من چشم بر نمیداشتند.جلورفتم و به ارومی گفتم یه نوشیدنی میخوام.چند سانیه       

ظرف بزر  نوشقققیدنیی با رنگ قرمز    ای بهم خیره موند و بعد یک بطری باال اورد و درون یک      

مایل به قهوه ایی ریخ  و اول فکر کردم که نوشقققیدنی انگور بوده اما وقتی اونو مزه کردم مزه        

بسققیار وحشققتناکی رو داخل دهنم حس کردم.وقتی طعم بد اون باعث شققد یک واکنش سققریع  

  تازه به ایناا  نشقققون بدم همه بهم خیره تر شقققدند و فورا صقققاحب بار اروم دهن باز کرد وگف
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اومدی؟به حال  تعاب اوری پاسقققخ دادم بله چطور؟ادامه  داد که بهتره بری که موندن  زیاد                

شکر کردم و به طرف در خروجی حرک  کردم که یک      شدم و ت خوب نیس .از همین جه  بلند 

 باره فریاد زد کاا؟جواب دادم بیرون!دارم میرم دیگه.

داد اول پولتو حسقققاب میکنی بعد میری بچه جون.رو   وقتی اینو شقققنید با عصقققبانی  ادامه       

با               عدا به  میدم. به حسقققاب.ب مه دادم و در هون هین فریاد زدم بزن  به رفتن ادا برگردوندم و 

عصبانی  دوباره فریاد زد من تورو نمیشناسم چطوری بدونم که پس میدی؟دوباره جواب دادم که 

 .اسمم اریاس  میرم قلعه.وقتی برگشتم حساب میکنم

دیگه چیزی نشققنیدم و البته دیگه بیرون زده بودم و داشققتم به طرف قلعه حرک  میکردم و بر 

خالف انتظارم که فکر میکردم قرار بود یه دعوای حسابی راه بندازن هیچ کدوم اصال سر جاشون 

س          سیدم و اول از همه یکرا شهر ر شبانه روز دیگه به  به طرف تکون هم نخوردن و بعد از یه 

سیدم چندتا نگهبان جلوی من رو گرفتند و  درواز ه های قلعه حرک  کردم و وقتی به در ورودی ر

اجازه ورود نمیدادند.جلو رفتم و فریاد زدم به فرماندتون یا به خدم  عالحضققرت برسققونید اونها  

شما کی هستید.جواب دادم بگید من همون غریبه هستم.کمی متعاب         سن.جواب داد  شنا منو می

ستند که منتظر بمونم.مدتی گذش  و باالخره سروکله یه نفر پیدا شد و ادعا کرد      شدند و ازم خ  وا

که اون فرمانده هسققق .اولش کمی خندیدم و بعد با تعاب پرسقققیدم که پرنسقققس حالشقققون       
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خوبه؟جواب داد شما کی هستید که درمورد اشراف های قصر نظر میپرسید؟جواب دادم اونها منو       

 م که خبر برگشتن منو به شاهزاده یا پرنسس برسونن.میشناسن.بعد از اونها خواست

مدتی گذش  و باالخره سروکله پرنسس الیزاب  پیدا شد و با دیدن اون کمی شکه شدم.اوال به      

سس به محض اینکه         سید.پرن شان به نظر میر شخصا اومده بود و دوما قیافه ان پری خاطر اینکه 

شم و هیچ وق    سید فریاد زد که از اوناا دور ب شکه کرد.بعد از اون   ر برنگردم.حرفان خیلی منو 

سه یا نه.اونم جواب داذ خیر ازن بخواید از اوناا         شنا سید که منو می سس پر حرف فرمانده از پرن

دور بشه و مزاحم نشه.خب کامال تعاب هام بی مورد بود.پرنسس به طور مستقیم ازم میخواس       

س  رمو برگردوندم و با خودم میگفتم ای کان  که زنذگیش رو به هم نریزم.بدون هیچ حرفی اروم 

ش  هم یک زندگی راح      سخره میموندم و راح  زندگی میکردم.حتی امکان دا تو همون بعد م

همراه با الیزاب  داشقققتم و کامال راح  تر بودیم.هرچند که همه اونها همش چیزهای غیر واقعی 

 از دنیایی بودند که توی یه بعد دیگه بود.

ی دور شدن و جایی که فعال خودمم نمیدونستم قدم برداشتم که یک لحظه    به سم  راهی برا 

ستادم و با خودم فکر کردم که ممکن بود اتفاق های ناگواری برای الیزاب  افتاده بود   از حرک  ای

سته که واردن نشم.به صورت الیزاب  فکر کردم که موقعی که دیدمش کامال     که اون ازم میخوا

شققده بود.ممکن بود که اون نمیخواسققته که من هم قاتی این ماجرا   فرق کرده بود و ضققعیفتر

سیدم            صر حرک  کردم.و وقتی ر سم  دروازه ق صلگی روبرگردوندم و دوباره به  شم.با بی حو ب
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فریاد زدم درو باز کنید باید خبری رو به عالحضرت برسونم.جواب داد که عالحضرت اجازه ورود      

یاد زدم این       ند.فر یده بازم درخواسقققتمو رد         به هیچکس رو نم مه. یار مه نه و بسققق فرق میک

کردند.برگشتم و به طرف شهر قدم برداشتم و تا شب موندم.نمیه شب شده بود و نقشه ای برای        

وارد شقدن به اوناا کشقیدم.هرچند که مطمئن نبودم که هیچکاان عمل کنه.به سقم  دروازه    

سه نگ   صورت مخفیانه چند نفری که وا ستاده  قلعه راه افتادم و به  ه بانی دم ورودی دروازه قعله ای

بودند رو بیهون کردم.البته کامال مطمعن نبودم که بیهون شده بودند چون دقیقا نمیدونستم که   

چاوری باید اونهارو بیهون میکردم واسققه همین ممکن بود که بیچاره ها تموم کرده بودند.حاال 

شدم.دروازه ک  سته بود و تنها راه عبور ازن این بود  مونده بود که چطوری باید وارد اوناا می امال ب

که باید اونو میشققکسققتم و تا جایی که میدونسققتم غیر ممکن بود و حتی اگه با جادو و جنبل هم 

صمیم             سه همین ت شدند.وا صدای زیادی میکرد و همه مطلع می سرو  ستم اونکارو بکنم  میخوا

سه باالرفتن از اون   طنابهایی همراه خودم اورده بودم.یک گیره گرفتم که از دیوار قلعه باال برم وا

ستم اونو روی          شید تا تون ساع  طول ک صل کردم و اونو انداختم باال.تقریبا نیم  سر طناب و به 

شبیح به باال رفتن از کوه بود با این تفاوت که       سختی بود ولی تقریبا  سیار  دیوار گیر بدم.رون ب

تی خودمو به باالی دیوار رسوندم و مخفیانه اون زیادی صاف بود و هیچ جای پایی نداش .به سخ

از دیوار پریدم پایین.خیلی مشققکوب شققدند ولی دیکه رفته بودم و به سققم  اتاق الیزاب  حرک  

ح  تر شقققده            باتی نمیکرد و هم عایب بود و هم را ب  نگه تاق الیزا بانی از ا گه  کردم.هیچ ن

شکلی نبود.     ش  پناره اتاق گون کردم ببینم م شکی پ شک کرده بودم و    بود.یوا شاید من فقط 
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شد.اما          سه همین مدتی پنهانی مندم ببینم خبری نمی سری ایااد میکردم وا ستم که درد نمیخوا

 مدتی گذش  و هبچ اتفاقی نیافتاد.

صدایی اومد و فورا         سعی کردم برگردم که یک باره  شکلی نبود  شدم که م خب وقتی مطمئن 

صی وارد اتاق الیزاب     شخ شه اما      خودمو پنهان کردم. سر اون با شد.اولش فکر کردم که باید هم

یک لحظه به صققدای اون که گون دادم صققدای اون شققبیح به شققاهزاده ای که قراربود با اون  

شنوم که       ضح تر ب شدم و کمی جلوتر رفتم تا کمی وا ازدوا  کنه نبود.برای همین کمی مشکوب 

ود.مگه پرنسققس هنوز ازدوا  نکرده فهمیدم داشقق  درمورد ازدوا  حرف میزد.چه اتفاقی افتاده ب

بود.سقققعی کردم کمی جلوتر برم تا ببینم درمورد چه چیزی حرف میزدند که یک باره چند نفر         

سلیم              شم و ت شدند و بهم اخطار دادند که اروم بلند ب ش  گردنم ظاهر  شیر پ شم سرم با  باالی 

بال برده بودند انداختند.فورا بشم.چاره ای نداشتم و تسلیم شدم.فورا منو به همون سیاه چالی که ق     

شدم و بهش          ستی؟بلند  صدام تو دیگه کی ه ستراح  کنم.چند دقیقه بعد یه نفر  شیدم تا ا راز ک

نگاه کردم و با کمال تعاب دیدم شققاهزاده بود و مثل گداهای شققهر شققده بود و قیافش بشققدت  

سی؟من همون غریبه ا      شنا شده بود.اولش کمی خندیدم و گفتم منو نمی ی بودم که وقتی داغون 

شقققهر رو گرفتید بهش قول دادی که ا  پرنسقققس مواظب  کنی.به چسقققمام زل زد و گف  اره 

سم .جلوتر رفتم و بهش زل زدم و گفتم چرا به این حالو روز افتادی؟جواب داد که برادرم     شنا می

به قلعه حمله کرد و همه رو کش  و خودن به تخ  نشس .با تعاب پرسیدم برادرت؟جواب داد     
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بله برادرم خیلی وق  پیش به خاطر کارهای پلیدی که در گذشته کارده بود به جای بسیار دوری   

شده بود و با ارتشی برگش  و ایناارو گرف .با خشم جواب دادم مگه        شده بود و حاال ازاد  تبعید 

مادرمو کرده بود           که کرده بود این بود که خون  کاری  کارهایی کرده بود؟جواب داد اخرین  چه 

ضمش           ت ستم ه شد و حتی نمیتون ش  منفار می شام.مغزم دا شته بود روی میز  وی لیوان و گذا

 کنم.اون باید شیطان میبود.

شده بود؟جواب داد نمیدونم.ولی اون جایی بود که هیچ کس      سیدم چطوری ازاد  صبانی  پر با ع

 نمیتونس  وارد اوناا بشه و امکان نداش  که بتونس  ازاد بشه.

س .رو بهم کرد و با خنده گف  جادوگرها؟اینها همش   سری تکون دادم و  گفتم کار جادوگرها

س  با این جور چیزا زندگی میکنم به خودم میگی        سالها شدم و گفتم من  ش  خرافاته.بلند  یه م

خرافاته.خنده ای بزر  کرد و گف  تعابی نداره که االن توی زندانی.یک لحظه به حرفش فکر           

اطر اینکه ایناوری زندانی شده بودم.به خاطر اینکه خودم میدونستم   کردم.حق با اون بود.نه به خ

که جادو وجود داره و بهش اعتماد نکرده بودم.اروم رفتم کنار میله های سیاه چال و فقط چشمام    

صور کردم.مثله بازی حل پازل بود.اروم چشمامو بازکردم و کم کم در رو به طرف      ستم و اونرو ت ب

شده        بیرون حل دادم.خیلی را شدت مات زده  صحنه ب شاهزاده بیچاره با دیدن این  شد و  ح  باز 

بود مادام میگف  در باز بود اره در باز بود.منم رو بهش کردم و گفتم اره بدبخ  در مال تو هم         

باز بود.یک لحظه ایسققتاد و بلند شققد و به طرف در اومد و در رو به طرف بیرون حل داد و در رو 
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ب کشققید و با ترس و اسققترس میگف  نه این امکان نداره.من بارها و بارها  باز کرد.اما یکباره عق

شو گرفتم و اونو به           ست ستن.فورا رفتم داخل و د شکنم.اینا همه خواب ه سعی کردم حتی درو ب

دنبال خودمو کشقققوندم و گفتم به یه بچه اینچیزارو میگفتم تا االن فهمیده بود.مقاوم  میکرد و 

منم رو بهش کردم و گفتم خیلی خب منم میکشققم .یا اینکه دنبالم  میگف  که اونها میکشققنش.

میای و بهم کمک میکنی یا اینکه صقققدا میزنم داشقققتی فرار میکردی و میدونی که بعدن چی 

 میشه.

با گفتن این حرف شقققروع کرد به التماس کردن و بهم میگف  خواهش میکنم بزار برم.وقتی     

ولش کردم تا رف  توی سققیاه چالش و رفتم درو پشقق   دیدم که خیلی بی ارزه و بی ارزن بودم 

سرن بستم و به سم  بیرون حرک  کردم.خیلی ها داشتند اسرار میکردند که ازادشون کنم ولی       

شتر خرابکاری میکردم.اما یک لحظه توجه کردم که تا همیناان      ستم که دیگه از این بی نمیخوا

ها میتونسققتم فرسققتی گیر بیارم تا به راحتی از هم کار از کار کذشققته بود و حتی با ازاد کردن اون

شتم و در تک تک اونهارو باز کردم و اونها هم با     سریع برگ میان اونها عبور میکردم.برای همین 

فریاد منای زدند بیرون و به سم  نگه بان ها حمله کردند.همه جارو به اتش کشیدند و هر کس 

از راه رسیدند و به اونها حمله کردند.قیافه اونها   سر راهشون بود رو میکشتند که ناگهان دسته ای    

شند و کتاب رو         سعی میکردند که منو بک شتند  شبیح به همونهایی بودند که دا خیلی مرموز بود.

بدزدند.برای همین شققک کردم که اونها همونها بودند و از دسققته جادوگرهای سققیاه بودند.اونها  
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و وقتی منو دیدند فورا شققروع کردند به خوندن  نرسققیده بودن که من فورا قدم به پیش گذاشققتم

ند تو کی                  ند و گفت عد رو بهم کرد ظه ب ند لح ند.چ یب فریبی میکرد های عا کار هایی و  ورد

هستی؟چرا نمیتونیم جادوکنیم؟جواب دادم چون من نمیخواستم جادو بکنید و با صدای بلند فریاد    

یک لحظه جا خوردند و گفتند که کشققیدم من اریا هسققتم کسققی که اومده که شققمارو نابود کنه.

 امکان نداره بتونی مارو نابود کنی.هیچ کس نمیتونه درمقابل جادوی ما بایسته.

ارام ارام قدم برداشقققتم و یک قدمی اون شقققدم و فورا گردن اون رو گرفتم و کم کم فشقققار     

ستم         شک سنگینی  شار  شید که گردن اونرو با یک ف و  میدادم.خیلی مقاوم  می کرد و طولی نک

فورا همه اونها همراه با اون افتادن و مردند به جز یک نفر از اونها.ارام ارام جلو رفتم و میدیدم             

که از شدت ترس داش  به خود میلرزید. با ترس پرسید چی شد؟چه طوری اینکارو کردی؟جواب     

رفتم دادم که همه رو به هم گره زدم و قطع نخا کردم.دوباره پرسید من چی؟منو نمیکشی؟جلوتر   

و اروم زیر گوشش گفتم به همه  بگو من برگشتم و وقتی به اونها برسم دوس  دارم یه مهمونی     

 بزر  بگیریم.

اروم اروم با ترس عقب عقب رف  و چند لحظه بعد پا به فرار گذاشقق .راسققتش نمیخوام دروغ  

انداختم  بگم ولی خیلی کیف میدا شبیح به فیلم ها عمل میکردم.برگشتم و نگاهی به پش  سرم    

شبیح به          شده بود و همه جا دود و اتش گرفته بود و  شبیح به حمله وایکینگها  شتر  ستش بی و را

شد و خیلی هارو        سم  ما روانه  ستم حرک  کنم یک باره تیرهایی یه  قیام  بود.همین که خوا
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بدطین   داش  میکش .نگاه به دورتر انداختم.بله انگار واقعا راحتی توی کار ما نبود.ارتش شیطان 

از راه رسید.ولی اگر واقعا اگر اونطوری که شاهزاده گفته بود اون مردی بسیار شیطانی و بد طین   

بود حتما الیزاب  در خطر بود.بذای همین حرک  کردم و به سققم  قلب ارتش حرک  کردم.مدام  

شققدم اماده داشققتند تیر پرتاب میکردند و همه اونها از کنارم رد میشققدند و وقتی به اونها نزدیک 

شدند که حمله کنند که یکباره همه اونها همینطوری بهم زل زدند و داشتند منو نگاه میکردند.بله 

حقه خوناشامی بود.واسه همین رو به همه اونها کردم و گفتم کسی که به تخ  نشسته یک ادم       

شه.حقه ام کامال گرفته      صدا زدند باید نابود ب شه.همه باهم  سه همین به  پلیده و باید نابود ب بود وا

 سم  قلب قلعه حرک  کردیم.

شاهزاده دیوانه حرک  کردیم و        سم  اتاق  س  به  سیدیم و یک را طولی نکشید که به اوناا ر

طبق انتظار اون اوناا نبود برای همین به چند نفر گفتم تا بره و دنبال اونها بگرده که یکباره به           

شاهزاده دیوانه      سرو کله  شد و در کمال تعاب دیدم که اون یک   صورت غافل گیرانه ای  پیدا 

نوجانی بیش نبود و معلوم بود که هنوز خام بوده.هر چند که ذات اون پلید بوده اما مطمعننا اون         

 بازیچه بوده تنهایی نمیتونسته این همه اشوب رو ایااد کنه.

بال من تا منو  شاهزاده با خنده ای بلند جلو اومد و با صدای بلند میگف  میخواستی بفرستی دن     

ح  کنترل خودت            که تونسقققتی ارتش منو ت تاثیر قرار گرفتم از این ح   ید بگم ت با یدا کنن؟ پ
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ستش از اون چیزی که برام گفته بودند خیلی بهتری.ولی گمون نکنم بتونی زیاد دووم   دربیاری.را

 بیاری.

صحنه های باه       سری تکون دادم و مثل  شون دادن غرور  شخندی زدم و به منظور ن ال فیلم نی

ها جوری سقققرمو بلند کردم که خودمم خندم گرف  و به سقققختی جلوی خنده خودمو گرفتم که 

ستامو         ستش چیزی نگفتم و فقط د صدا چی خنده داره؟داری به چی میخندی؟را شاهزاده با اخم 

شنیدم ذات پلیدی        صدای ارومی گفتم تو خیلی بچه ای ولی  شیدم و با  صورتم ک بلند کردم و به 

ن داشقققتی.من تورو به جرم تمام کار هایی که اناام دادی محکوم میکنم و همین االن       تا به اال  

ماازات میکنم.رو به لشکر خود شهازاده دیوانه کردم و صدا زدم اونو بگیرید و توی میدون شهر      

 اعدامش کنید.

سیدن فورا درمقابل اون زانو      شاهزاده حرک  کردند و وقتی به اون ر سم   لحظه ای ارتش به 

شکه          ستیم.ابتدا از این اتفاق  شما ه صدا زدند اماده فرمان برداری از  صدای بلند باهم  زدند و با 

شدم و بعد دیدم شاهزاده سرشو بلند کرد و رو به من کرد وکمی خنده ای کوتاه کرد وشروع کرد      

ستی؟یا فکر کردی     سخر کردن و گفتن اینکه تو فکر کردی خدا ه ستی؟ارتش     به تم سر خدا ه پ

 ه من خیان  نمیکنن.من ب

بعد از تموم کردن حرفش فورا دسققتور داد که منو دسققتگیر کنن و فورا بکشققن و من حاال باید 

واقعا دیگه فکری میکردم.با این که میدونستم که اونها نمیتونستن اسیبی به من بزنن باز هم این 
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م نبود که دقیقا حد احتمال رو دادم که اونها به طلسققم سققیاه گرفتار بودند و طلسققم سققیاه معلو  

 قدرتش چه قدر بود و ممکن بود که بتونن بهم اسیب بزنن پس باید فکری میکردم.

سه یه ادم مرده        شاهزاده کردم و گفتم که پرنسس در چه وضعی هستن؟جواب داد که وا رو به 

و مگه فرقی هم میکنه؟ادامه دادم القل بزارید قبل از مرگم حالشققون رو بدونم.جواب داد کامال ت

زجر و بد بختی.خشم کمی وجودمو گرف  و با صدای خشمگینی ادامه دادم پس دلیلی هس  که     

شخصا سرتو از تن  جدا کنم.شاهزاده با خشم بسیار زیادی فریاد زد پس منتظر چی هستین اونو        

بکشید دیگه.لشکر شاهزاده بعد از شنیدن این حرف شمشیر هاشونو فورا کشیدند و به طرف من          

د و فورا شمشیر هاشونو به طرف من دراز کردند و بدون توقف توی بدنم فرو کردند و    حمله کردن

خوب شققد و دوباره به حال  اول برگشقق  و از درد بسققیار بدی بهم دسقق  داد و البته بدنم فورا 

همین رو رو به شقققاهزاده دیوانه کردم و به حال  عضقققب ناکی گفتم مطمئنم تا به حال یک             

 ندیدی؟ خوناشام رو از نزدیک

صحنه کامال فهمیده بود که چه خبر بود و برای همین فورا به زمین زانو     شاهزاده با دیدن این 

شمو در اختیار تو قرار میدم.بدون اینکه     شم و ارت زد و گف  خواهش میکنم من کامال طرف تو می

صدا زدم              شش اروم  شدم و توی گو شش ظاهر  سرع  غیر قابل دیدی کنار گو شه با  متوجه ب

شد و روح        ار شو از تنش جدا کردم و فورا تخ  زمین  سر سرع   ش  هنوزم در اختیار منه و به  ت

با حس وانگیزه تازه و قویی                 پلید اون به اعماق جهنم رف  تا تقاص تمام کارهاشقققو پس بده.
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برخواسقققتم و رو به جمعی  بزر  کردم و با صقققدای بلندی فریاد زدم که تمام کسقققایی که با           

ار دادن و باعث ترس و بدبختی بقیه شققدن بزودی تقاص میدن و من از همین  بدطینتی مردمو از

لحظه از شقققما میخوام که از این به بعد دیگه فقط برای این هدف بانگید و به خاطر عزیزانتون 

 کشته بشید.

شم خورد       صدای جولیا به گو سرم  ش   صدا  چند لحظه بعد از پ که با لرزن بغض زده ای اروم 

فورا رو برگردوندم و به چهره اون خیره شدم و چهره اون رو که کامال داغون قعا؟این خودتی وا زد

صدای        شکل بگیره.با  شده بود که حس ناراحتی عایبی درون وجودم  شده بود میدیدم و باعث 

شدی؟بدون هیچ حرفی        ضعیف  سرت اومده؟چرا اینقدر  شمگینی جواب دادم که چه بالیی به  خ

شده بو      سرازیر  شک از چشمان  صدای بغض گرفته ای گف  که هیچ حرفی ندارم.والبته  ا د و با 

سرن اومده         ضح بود که چه بالیی به  شد که کامال وا ش  اون حرف دنیایی از حرف دیده می پ

بود.اروم جلو رفتم و رفتم کنارن و دسقققتاشقققو گرفتم و گفتم میفهمم دیگه نمیخواد از هیچی      

زنه.وقتی این حرفو زدم بغض بیشتری گلوشو   بترسی.دیگه هیچ وق  نمیزارم کسی به  اسیبی ب   

گرف  و بدون هیچ حرفی منو بغل کرد و با حس سقققنگینی گف  که دیگه هیچ وق  منو تنها            

شونه هان و        شتم روی  ستامو بلند کردم و گذا شده بود د نزار.وقتی دیدم که حالش واقعا داغون 

 سرت بیاد.اروم جواب دادم که قول میدم.دیگه نمیزارم که هیچ بالیی به 
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شه و اونو به یک جای      سعی کردم که کمی حال جولیا بهتر ب صر موندم و  چند روزی رو توی ق

سم قدرت     سید جنگل جادوگرها بود که طل امن ببرم.و بهترین و امن ترین جایی که به فکرم میر

ر مندی از اون محافظ  میکرد.البته بردن جولیا اوناا کمی مشققکل بود ولی بهترین راه برای دو

 نگه داشتن اون از این ماجرا فقط این بود.

اوضققاع قصققر کمی روبه راه کردم و بعد از این که مطمعن شققدم که در نبود ما مشققکلی پیش 

شاهد حضور جمعی          نمیومد به سم  دروازه های قصر روانه شدیم و وقتی از قصر بیرون زدیم 

نزارید و به ما کمک کنید.عده ای هم عظیمی از مردم شدیم که مدام فریاد میزدند لطفا مارو تنها 

فریا میزدن که شما باید پادشاه ایناا بشید.به ما کمک کنید.مارو ناات بدید.در همین حال رو به    

اونها کردم و گفتم مطمعن باشقققید که دارم میرم که به این بدبختی هاتون خاتمه بدم.ادامه دادم   

 د کرد.که از این به بعد شما در صلح وارامش زندگی خواهی

البته هنوز هیچ راهی برای این کار پیدا نکرده بودم و هنوز با قدرت واقعی جادوی سقققیاه رو به 

و باید کامال برای هر اتفاقی اماده میشدم.از بین جمعی  عبور کردیم و با یک اسب  رو نشده بودم

مهکم  بسیار تندرو به طرف جنگل های کوهستانی حرک  کردیم.جولیا پش  سرم نشسته بود و       

منو گرفته بود.بینه های راه جولیا سکوت رو شکس  و با صدای رسایی صدا زد الکس من هنوز         

 باورم نمیشه!تو همون هنگام صدا زدم اریا نه الکس.جواب داد:

 چی؟شوخی  گرفته؟ _
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 نه اسمم واقعا اریاس !به  گفته بودم که اون اسم واقعیم نیس ._

صدای بلندی خندید    # سس جولیا با  سم .اولش با     پرن شنا و گف  که باور کن هیچ وق  نمی

اون رفتارای مرموز.بعد با اون اتفاقهای عایب که برات می افتاد.بعدن اومدی و بهم گفتی که             

ممکنه تو از قبیله جادوگرها باشی.حاال هم که دیدیم که اومدی و همه رو تو هم شکستی و منو     

 ناات دادی.راستشو بگو واقعا چرا برگشتی؟

 ه خاطر تو برگشتم.ب _

 به خاطر من؟چرا؟ _

 چون که تو خطر بودی. _

صال تو این همه مدت کاا رفته بودی که کامال    _ ستی که من تو خطر بودم؟ا تو از کاا میدون

 غیب  زده بود؟

 قضیش طوالنیه.یه روز واس  تعریف میکنم. _

 منم یه روز مینویسمش. _

 باعث افتخاره که این کارو بکنی. _

... 
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بین راه اونقدر حرف زدیم که نفهمیدیم کی رسقققیدیم و وقتی به خط مرز اوناا رسقققیدیم          #

شد و با     شد و به اوناا خیره  سب پیاده  ه بار صدای ذوق زده ای گف  که قبال ی  الیزاب  اروم از ا

شدم و اروم رفتم کنارن و گفتم برام تعریف کن.روبرگردوند و     سب پیاده  به ایناا اومده بوده.از ا

خیره شققد و خنده ای بر لبان نشققسقق  و با نرمی پاسققخ داد وقتی بچه بودم همراه با پدرم   بهم

شید         شکار ادم خیلی زیرکی بود و طولی نک ستان.پدرم توی  شکار تو جنگلهای کوه اومده بودیم 

شکارن رو        شکارچی ارومی بود و  سیر ایناا پیدا کرد.اون  سیار بزر  رو توی م که یک اهوی ب

ب میکرد تا اینکه توی یه موقعی  مناسقققب اونو گیر می انداخ  و اونو شقققکار           اروم اروم تعقی 

صدای من از وجود پدرم    میکرد.پدرم دنبال اهوی  شد تا این که اون با  زیبا اروم اروم قدم به قدم 

خبر دار شد و به طرف ایناا روانه شد و پدرم هم پا به پای اون دوید تا باالخره به ایناا رسیدیم    

و پدرم با عصبانی  برگش  و ما هرچی  ه ایناا رسیدیم اوهو رو اونطرف این حصار دیدمو وقتی ب

اسرار کردیم دیگه دنبالش نرف .پدرم اجازه نداد که هیچکس از اون حصار بگذره و از اون روز به 

مه             حاک ف  و هرکس از اونطرف این مرز عبور میکرد رو م اارو زیر نظر گر پدرم اون عد  ب

فهمیدم که اونطرف این مرز قبیله ای معروف به افسققونگرهای شققیاطین بودند و  میکردند.بعدها 

ش  تا اینکه اونها قیام کردند بین ما جنگی در گرف .جنگ      شکار اونها برندا س  از  پدرم مدتها د

باعث کشته شدن خیلی ها شد ولی طرفی که بیشترین زیان رو برده بود قبیله افسونگرها بود.اما      

شونو برپا کردند و     مدتها بعد از ت شتند و دوباره قبیله ها شدن اونها اونها دوباره به ایناا برگ ارومار 

اینبار این حصار رو با یک جادوی قدرت مند بستند و هیچ انسانی تا به امروز نتونسته از این مرز      
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و یک .بعد از اینکه اونها این حصار رو درس  کردند عده ای از اونها برای قیام جدا شدند    رد بشه 

شد         س  کردند و از اون به بعد هر کس که وارد این جنگل می سیاه در سونگرهای  گروه به نام اف

ستان رو به کلی ممنوع کرد و تا      ش .برای همین پدرم ورود به این کوه دیگه هیچ وق  بر نمیگ

اروم شققدن اوضققاع منو برادرمو به خار  از شققهر فرسققتاد و بعد از پنج سققال من دوباره داشققتم  

 .یگشتم به قصر که با تو روبرو شدیم و تو منو از چنگ گرگها ناات دادیبرم

خدای من!!این همه مدت من دنبال فهمیدن این قضقققیه بودم و تو االن اینو به من گفتی؟از   _

 جادوگرهای سیاه برام بگو.دیگه چی از اونها میدونی؟

 راستش چیز بیشتری نمیدونم._

 باشه باالخره همه چیزو میفهمیم._

 اره.اما حاال چرا منو اوردی ایناا؟ایناا که قلب اونهاس  و اصال امن نیس ._

بعد از اینکه جادوگرهای سقققیاه جدا شقققدند از ایناا رفتند و االن ایناا قبیله جادوگرهای                 _

 معمولیه.

خب که چی؟ما همیشقققه با هم تو جنگ بودیم چه معمولی چه غیر معمولی.اونها به مهض           _

 زنده نمیزارن. اینکه منو ببینن منو

 تا وقتی با منی هیچ کس نمیتونه به  اسیبی برسونه._
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 باشه.من به  اعتماد دارم._

 خوشحالم که بهم اعتماد داری.حاال باید از مرز بگزریم!باید حاال هم بهم اعتماد کنی؟_

 ولی مگه عبور انسان ها ازن ممنوع نشده؟_

 گفتم که باید بهم اعتماد کنی._

 باشه._

@ 

س  پرن  سعی کردم فقط تمرکز کنم.اروم    د سس جولیا رو گرفتم و به طرف مرز حرک  کردم و 

جولیا با ناراحتی گف  اروم من از مرز رد شدم و هنگامی که جولیا جلو اومد با مانع مرز رو برو شد.

نمیشه.یه انسان نمیتونه از این مرز عبور کنه.پدرم خیلی سعی کرد که لشکرشو از ایناا عبور بده      

سعی        ولی  سس رو اروم گرفتم و دوباره  س  پرن س  اونور این مرزو دیگه ببینه.د هیچوق  نتون

کردم که از اوناا عبورن بدم ولی باز هم بیفایده بود.چاره ای نداشققتم برگشققتم و به جولیا گفتم 

که هوناا بمونه تا زود برم و برگردم.بهش قول دادم که خیلی زود اونو به اینور مرز میارم تا از          

 ون محافظ  بشه.ا

جولیا ابتدا کمی ناراح  شققد ولی وقتی فهمید که چاره ای به جز این کار نداره قبول کرد و ازم 

خواس  که اونو تنها نزارم.دوس  نداشتم که اونو اوناا وسط ناامن ترین جا تنهای تنها میزاشتم       
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وار کوچک مرز نزدیک ولی هیچ فکر دیگه ای به سرم نمیزد.باید کاری میکردم.با عصبانی  به دی  

زدم و با اینکار دیوار از جا کنده شد و فورا شدم و با قدرت هرچه تمام تر یک ضربه قوی به دیوار 

به حال  اول برگش .یک لحظه جا خوردم.اولین بار بود که قدرت افسون رو از نزدیک میدیدم.اما  

 با این وجود من تونسته بودم که به اون ضربه بزنم.

از دیوار دور کردم و شققروع کردم به زدن ضققربات مداوم به سققطح دیوار و هر بار جولیارو کمی 

دیوار به حال  اول برمیگشققق  و هر چی سقققعی میکردم دیوار دوباره و دوباره به حال  اول بر          

میگشققق  تا این که جلوی روم عده ی زیادی ادم رو دیدم که به من خیره شقققده بودن و بیل و 

  داشققتند.چند لحظه بعد ملکه از بین اونها بهم نزدیک شققد و چوب و وصققایل کشققاورزی بدسقق

 پرسید معلومه داری چیکار میکنی؟

مردم  روبه روی اون ایسققتادم و با خنده گفتم خیلی وقته شققمارو ندیدم بانوی بزر .ملکه روبه 

شونو بزارن زمین.بعد دوباره رو به من کرد و           صالح ها شن و  س  که اروم با شون خوا کرد و از

ره پرسققید که چرا دارم به مرز صققدمه میزنم؟جواب دادم میخواسققتم از اون رد بشققم.ملکه با  دوبا

ستم پرنسس رو          شید؟ادامه دادم میخوا شما نمیتونید که از اون رد ب سید مگه  سردی دوباره پر خون

سس کرد و با      سم.ملکه روبه پرن شما بیارم تا از اون محافظ  کنید تا مدتی من به کارهام بر نزد 

نی  گف  ایشون پرنسس هستن؟جواب دادم اروم باشید اون با منه قول میدم به زودی اونو     عصبا 

ببرم.ملکه با عصبانی  رو بهم کرد و گف  شما نباید اونو به ایناا می اوردید.نگاه خشمگینانه ای    



WRITTEN BY: 

[TMD                                                                     
WWW.TMDFIVE.BLOG.IR] 

 

THE LEGENDARY LIFE Page 200 
 

سردی         س .ملکه با خون شما نی صدمه نمیزنه.این دیگه جنگ  کردم و گفتم که هیچ کس به اون 

که موضوع جنگ نیس .موضوع جادوگرهای سیاهه که اونها دونبال اون میگشتن.اونها   جواب داد

 حتما وقتی بفهمن که اون اینااس  به ایناا حمله میکنن.

رو به جولیا کردم و ازن خواسققتم که نزدیک بشققه و کنارم بایسققته و دوباره رو به ملکه کردم   

اونها هسققتم پرنسققس رو بخوان؟جواب داد   وگفتم چرا باید اونها وقتی من تهدید بزرگتری برای

 چون که تو به اون وابسته ای و اون نقطه ضعف توئه.

سردانه ای گفتم که هیچ وق      شدم و با حس کامال خون به ارامی روبرگردوندم و به جولیا خیره 

شه.ملکه جلوتر اومد و با      سیبی وارد ب سس ا ضعف   نمیزارم که به پرن سس نقطه  مرددی گف  پرن

باید  اونرو نزدیک خودت قرار بدی.چون هر لحظه ممکنه که ازطریق اون تورو         شقققماسققق  ن  

یا فورا جلو اومد و              عد دیگه بفرسقققتیم.جول باید اونو به یه ب بگیرن.روبه ملکه کردم و گفتم پس 

دستمو گرف  و با ناراحتی گف  که از من دور نمیشه.از طرف دیگه ای ملکه رو بهم کرد و گف    

رفتن به بعد های دیگه عواقبی داره.رو به جولیا کردم و ازن خواسققتم که  که خودت میدونی که

نگران نباشققه و باالخره کارو تموم میکنم و بهش ملحق میشققم و زندگی خوبی رو با هم شققروع  

 میکنیم.

بعد از ید تا درمورد عواقب  توضققیح بدهد اشققاره کردم و بیاهمراهم  به منظور اینکه ملکه رو به

ا کمی دورتر شققدیم رو به ملکه کردم و ازن پرسققیدم که منظورتون از عواقب چی اینکه از جولی
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سیاری دارید.رفتن      سی میدونید و تو این کار تاربه ب شما که بهتر از هرک بود؟بهم زل زد و گف  

این قضیه مربو  به یک  بعد های دیگه باعث میشه که همه چیز رو فرامون کنی و   بعضی از  به

سان کامال متفاوت  سان نمیتونه به بعد دیگه ای بره مگر اینکه اون به همه    ان تر هم میشه.یک ان

صی        شخ ش  و تو هرکدوم یک  بعد های دیگه بره.یعنی اون توی همه بعد ها وجود خواهد دا

 کامال متفاوت پیدا میکنه.

 رو به پرنسقققس جولیا کردم و به ارومی گفتم حاال فهمیدم که چه اتفاقی افتاده.من یه بار قبال           

اونو به بعدها فرسقققتادم و اونرو توی دنیای قبلی دیدم.ملکه جواب داد که اگر االن اونو به بعد             

دیگه ای نفرستم اون روز هیچ وق  وجود نداشته.همه چیز بستگی به کاری که من اناام میدادم    

 داش .

ث میشه که  دنیا واقعا پیچیده هس  و فکر کردن درمورد بعدها ادم رو به مرز جنون میبره و باع 

ادم عقل خودشققو از دسقق  بده.رو به ملکه کردم و گفتم پس باید اونو به بعد دیگه ای بفرسققتیم 

من همه چیزو به یاد بیارم و در مقابل جادوگرهای  چون اون همون کسققی بود که باعث شققد که 

شنیدن این حرف پذیرف  و بهم گف  که عواقب اون اتفاق به گردن خودم      سم.ملکه با   سیاه بای

س  اون رو         سم  جولیا دویدم و د سئولیتی درقبال اون نداره.پذیرفتم و به  س  و اون هیچ م ه

گرفتم و ازن خواسققتم که خواسققتم رو بپذیره و برای قبول کردن اون به اون دروغ گفتم که با  

ضی کردم که      سختی جولیارو را صی نمی افته و به زودی اونو میبینم.به  رفتن اون هیچ اتفاق خا
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نه و از ملکه خواستم که هرکاری که الزم بود رو اناام بده.ملکه جواب داد که یک انسان قبول ک

برای اینکه بتونه وارد دنیای دیگه ای بشقققه باید درخ  مسقققیر زمان رو بکاره و از طریق یک            

سته          شتی ای که به کمرم ب شاخه رو از کوله پ شنیدم  شه.وقتی این رو  جادوگر وارد اون درخ  ب

ردم و به ملکه دادم و ملکه به پرنسس نزدیک شد و اونو به اون داد واز اون خواس  تا     بودم در او

س        شه.ملکه رو بهم کرد و گف  در صار با اونو بکاره.یکباره فریاد زدم که درختچه باید داخل ح

میگی فکر خوبیه ولی اون یه انسققانه و نمیتونه از مرز عبور کنه.بهش زل زدم و گفتم که همه با 

صال هیچی نمیدونی داری    هم می صبانی  فریاد زد تو ا تونیم که از اون محافظ  کنیم.ملکه با ع

حرف میزنی.تو اصققال میدونی هر ضققربه ای که به دیوار میزدی داشققتی مردم روسققتارو از بین   

صار رو       سعی کنیم دوباره ح ضربات مقاوم  کنن.اگر ما  میبردی.اونها زیاد نمیتونن درمقابل این 

 میمیرن. بشکافیم همه

ضیخ بده که      ستم که بهم تو ضیه از چه قرار بود.برای همین از ملکه خوا تازه فهمیده بودم که ق

چطوری میتونم که به حصار متصل بشم و از اون محافظ  کنم.ملکه فهمید که منظورم چی بود    

صل      شدی دیگه تا ابد بهش مت صل   و جواب داد این رون کامال جواب میده اما بعد از اینکه مت

میمونی.روبه ملکه کردم و گفتم پس عالیه چون بشققدت باید از این درخ  محافظ  بشققه.ملکه  

با این کار مارو هم از لطف خودتون بهره مند           خنده ای کرد و به عنوان تشقققکر جواب داد که 

شما نیس  به خاطر پرنسسه.ملکه          شما تشکر میکنم.رو به اون گفتم که به خاطر  میکنید.پس از 
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دسققتمو گرف  و منو به طرف حصققار برد و دسققتاموبه طرف مرز دراز کرد و ازم  ومد و فورا جلو ا

خواس  که کاری کنم که اونو حسش کنم.کمی فکر کردم و باالخره تونستم مرز حصار رو کامال     

سیدم که    ش  از ورود مردم جلو گیری میکرد.ازن پر حس کنم و تازه میفهمیدم که چه چیزی دا

داد که سققعی کن که از طریق اون یه نفر از کسققایی که به اون متصققل    حاال چیکار کنم.ادامه

یدا کنی.رو بهش کردم و خندیدم و گفتم جی پی اس دارین؟رو بهم کرد و گف        هسقققتن رو پ

ببخشققید؟دوباره خندیدم و گفتم بیخیال هیچی.مدتی گذشقق  و معمارو کشققف کردم وباالخره    

شم و چند لحظه بعد ملک     صل ب ستم به اون مت سی رو پیدا کنم یانه.با     تون ستم ک سید که تون ه پر

شون رو پیدا کردم.ملکه با تعاب اروم گف  که امکان      سخ دادم که هم خنده رو بهش کردم و پا

 نداره.دوباره با لبخندی بر لب ادامه داد که شما واقعا بی نظیر هستید.

ن چون من تمام  دوباره از ملکه خواسققتم که پرنسققس رو وارد حصققار کنن و نگران بقیه نباشقق 

ضققربه هاشققو تحمل میکنم.ملکه هم پذیرف  و در جواب گف  که فکر نکنم که هیچ ضققربه ای 

سم  جولیا رفتم و     شمارو خبر کنه.رو به اون کردم و با خنده گفتم که از این به بعد میفهمیم.به 

سس خوا     سس رو از مرز عبور دادم و از پرن س  اون رو گرفتم و با کمک همه جمعی  پرن ستم  د

که شاخه رو وسط حصار چال کنه و بعد شروع کردم به کندن یک گودال کوچیک برای شاخه و      

ش  روی اون         شاخه رو بدس  گرف  و اون رو داخل گودال گذا سس  شدن اون پرن بعد از کامل 

رو پوشققوند و کمی اب اورد و بر روی اون ریخ .بعد از تمام شققدن این کار ملکه جلو امد و ازم  
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س  که ب  س          خوا شاخه رو بد شد کنه.برای همین جلو رفتم و  شروع به ر شاخه قدرت بدم تا  ه 

شروع به جوانه زد و ارام ارام بیرون        شاخه  سیدم حاال چیکار کنم؟ که یکباره  گرفتم و از ملکه پر

شهر انداخ     سایه بزرگی بر روی  شد تا اینکه  شد.همه    امد و بزر  و بزرگتر  و یک باره متوقف 

شققده بودیم و محو تماشققای اون شققده بودیم.جولیا از دیدن این اتفاق اشققک توی متحیر از اون 

شدت مات و مهبوت مانده بود.به ارامی کنار اون رفتم و دس  اون       شده بود و به  چشمان جمع 

رو گرفتم و از پرسققیدم زیباسقق ؟جولیا رو به من کرد و گف  تمام این مدت شققماها رو به این   

 ومو گرف  و کامال درب کردم که چی میگف .محکوم کرده بودیم.بغض گل

س         شه و از من خوا س  تا به  همراه من به درخ  نزدیک ب سس خوا ملکه جلو اومد و از پرن

که درون تنه درخ  یک دروازه زمان باز کنم تا الیزاب  از اون عبور کنه.ارام ارام نزدیک رفتم و           

شد که درون اون کامال تاریک و نا پیدا  با لمس کردن تنه درخ  تنه درخ  همانند یک تونل باز

بود.راسقققتش انتظار داشقققتم که به جای اون نور ازن بیرون میزد ولی خب ظاهرا همه چیز اون 

دس  جولیارو گرفتم و اونو وارد تنه درخ  کردم و یک لحظه کامال  طوری نبود که انتظار داشتم. 

ش  کوچیک و کوچیک تر م    شد و درخ  ارام ارام دا شد تا اینکه مانند یک بوته ماند و  نا پدید  ی

شبیح به عال      شد که برگهان  شدند و مانند یک درخ  کا   سوزنی  صی از نماد  برگهان  م  خا

حاال دیگه جولیا رفته     .مونده بودم و کامال مات زده بودم   به اون درخ  خیره    ihجادو بودند.مدت   

 کردنش تقریبا محال بود.بود و جان کامال امن بود با این که کامال میدونستم که پیدا 
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ضعف من بود و ممکن بود که جون اون به خاطر من به خطر    س  میگف  جولیا نقطه  ملکه در

ضعف من    سس جولیا رفته بود نقطه  شخص   تنها باورم بافته .اما حاال که پرن بود و هدفم کامال م

شکر کردم و ملکه بدون پیش گف بود. سخ داد  رو به ملکه کردم و از او برای کمک کردن ت تاری پا

که برای تشققکرت فقط کاری را که مسققوبش بودی درسقق  کن.میدانی چند ها نفر از زن های   

بزر  برای سققاختن ان دیوار مرزی جونشققون رو از دسقق  دادند و یا دیگه قادر به زندگی کردن 

 نبودند؟گمان نکن به این سادگی ها ان مرز را بدس  اوردیم.

ادم به شما قول میدهم تا جایی که بتوانم تالشم رو میکنم و   با شرم ساری رو به ملکه پاسخ د   

نه حتی مرز بلکه از شقققما در مقابل دیگر خطرات اینده نیز محافظ  میکنم.اکنون به من بگویید 

 که من باید چه کاری برای درس  کردن ان اناام بدهم؟

شکریم اما همین مرز هم        شما مت سخ داد از  شرویی پا لی مفید بوده و در تا االن خیملکه با خو

نبودن هیچ یک از ما نه حتی با تو تو امنی  نیسققتیم.حاال که به ایناا رسققیدیم باید این رو هم 

بدونید که درس  کردن این مرز به سادگی هایی که فکر میکنی نیس .مراسم های خاصی دارد       

 که باید اناام بپذیرند.

چیکار کنم من امادم.ملکه با تردید پاسخ کمی به فکر رفتم و سریع پاسخ دادم بسیار خب بگیید 

داد برای اولین قدم باید دور تا دور دهکده رو با نمک پیوند بدیم و بعد باید یکی از ما داوطلب                 

 بشه تا ورد رو بخونه و بقیه به دور تا دور دهکده بروند.
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ردن لبخندی زدم و پاسخ دادم بسیار خب خیلی سادس .هیچ لزومی به دیگران برای درس  ک      

شد پای من تنها.        شوم و هرچه  صل می س .من خودم به ان مت حرک  کنیم.ملکه  پس ان مرز نی

 اندکی اندوهگین شد و سپس پاسخ داد ایرادی ندارد ادامه میدهیم.من ورد را میخوانم.

شققکی نسققب  به ملکه ته دلم را گرف  که به همین سققبب پنهانی به سققم  یکی از همراهان 

یدم ملکه چرا ناراح  هسقققتن!مرد میانسقققال پاسقققخ داد ورد او را خواهد رفتم و ارام از او پرسققق

شو قربانی         سخ داد اون باید خود سیدم میمیرد؟چرا؟مرد پا سریع پر ش .یک لحظه جا خوردم و  ک

 کنه تنها راهش همینه.

با عصققبانی  به سققم  ملکه رفتم و پرسققیدم تو میخوای با اون ورد خودت رو بکشققی؟ملکه با 

ناب              لبخند تلخی جو  بده و این مرز اجت اام  کار رو ان ید این  با یک نفر  مه؟ گه مه اب داد چرا؟م

ناپذیره.با خشم پاسخ دادم بسیار خوب من اناامش میدم.ملکه لبخندی زد و سریعا پاسخ داد فقط 

زن ها میتونن ورد بخونن و به همین خاطره که زن ها باید داوطلب بشقققن.با بی توجهی پاسقققخ  

تونم ورد رو بخونم.ملکه یک لحظه از حرک  ایسققتاد و گف  درسققته تو دادم مهم نیسقق  من می

تنها مردی هستی که میتوانی جادوگر باشی اما باز هم تو سرنوشت  این هس  که زنده بمونی نه 

 این که ایناا خودت رو قربانی کنی!
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فته ه حقیق  داشته باشد پاسخ دادم چه کسی گلبخندی زدم و با اینکه خودم هم شک داشتم ک

که قراره بمیرم!سرنوش  من محافظ  از بقیه هس  نه از خودم پس شاید سرنوشتم اینه که این       

 کار رو اناام بدم.

ملکه با تردید اندکی فکر کرد و سققپس پاسققخ داد بسققیار خب.پس شققروع میکنیم.اندکی تامل  

سیدم خب ورد چی هس ؟باید یه چیزی رو زمزمه کنم یا نه؟ملکه رو به اط   راف کرد و کردم و پر

هنگامی که مطمعن شققد که کار حلقه با نمک تمام شققده بود پاسققخ داد خب به مرز نزدیک شقو  

 ودست  رو  روی حلقه مرز بزار.

سمان غرن کرد و به رنگ      سیده بودم که یکباره ا سم  مرز حرک  کردم و هنوز به مرز نر به 

شو   صال ن سیدند.همه  تیره در امد و ناله های عایبی از اطراف در میومد که ا نه خوبی به نظر نمیر

با تعاب و ترس به ان خیره شقققده بودیم و هنگامی که متعاب و هیران مانده بودم رو به ملکه     

س  به کار          سیاه د سخ داد خیر جادگر های  ستند؟ملکه با ترس پا سیدم این ها به خاطر من ه پر

دارند شیپور انتقام رو به صدا  شده اند.معلوم نیس  که چه نقشه شومی را دارند اناام میدهند.اونها

 در میارند.

با خشم پاسخ دادم بسیار خب پس باید عاله کنیم.سریع دستامو به نمک ها اغشته کردم و از        

با صدای بلندی فریاد زد باید با صدای بلند  ملکه با صدای بلندی پرسیدم االن باید چه کنم؟ملکه 

 "به ان پیوند خواهد خوردنمک من را از پاکی تطهیر میکند و روح من "بگی 
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ستانم بر روی مرز بزر  نمک ها قرار داده بودم با       ستم و درحالی که د شمانم رو ب با تعاب چ

شد و هنوز ادامه ان را نگفته بودم       صدا زدم نمک من را تطهیر ببخ شم فراوان  فریاد بلندی و خ

سته      سر نمک ها و مرز اتش عظیمی برخا سرتا سمان     که ناگهان با قدرت عظیمی از  شد و تا ا

شکل یک گوی عظیم پیوند خورد و در همون      سمان به هم به  شد و در باال ترین نقطه از ا روانه 

صورت        شدم و هنگامی که رو به ملکه کرده بودم و  شدت از اون دور  شدت ترس ب موقع من از 

 متعاب اونهارو مشاهده میکردم پرسیدم همیشه اینطور بود؟

شه روح کسی که ورد را میخواند حصار رو پیوند      ملکه با تعاب و نااطالعی پ سخ داد خیر همی ا

میداد اما اینبار خشم و قدرت تو فقط باعث شد اتش عظیمی به پا کنه که ورود و خرو  خودمون   

 رو هم غیر ممکن کرده.

سوزان مرز به محض        شدم تا اون رو از بین ببرم که ناگاه اتش  شم دوباره به مرز نزدیک  با خ

از هم گشققوده شققد و راه برایم باز شققد.لبخندی زدم و رو به ملکه کردم و گفتم  م نزدیک شققدن

پاسقققخ داد از چه حرف میزنی اتش تو رو           با تعاب  باز میشقققه.ملکه  نداره راه خودن  خطری 

میسققوزونه اگر به اون نزدیک تر بشققی.با تعاب پرسققیدم راه که باز شققده مگر نمیبینی؟ملکه با  

سریع ب    سخ داد خیر. ستادم و در همون         تعاب پا سط ان ای س  و شتم و در سم  مرز قدم بردا ه 

هین ملکه با ترس فریاد زد مواظب بان.اما هنگامیکه من را اسوده اناا دید با تعاب نزدیک شد 

 و هنگامی که سعی کرد تا از ان عبور کند اتش گداخته تر شد و ملکه از ترس سریعا عقب کشید.
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ساری به    شرم س  کردن اون برمیگردم و نگران   رو به ملکه کردم و با  او گفتم دوباره برای در

سیاه        س  خود رو تکون داد و من برای پیدا کردن جادوگر های  شه.ملکه بدون هیچ حرفی د نبا

 سریعا قدم برداشتم و به سم  عالم  هایی که میدیدم حرک  میکردم.

سپری کردم تا      شواری رو باالخره  سیار طوالنی و د سیدم که  این که به تپ راه ب ه ای کوچک ر

شهر بزرگی بود و راهی که میپیمودم     س   ش  اون میبای شون داد    پ سم  من ن دروازه ای رو به 

شک روح اونها از تاریک ترین پلیدی ها         سیاه بود و بدون  شهری از جادوگرهای  ش  اون  که پ

چطور باید از شکل گرفته بود.وقتی به اوناا رسیدم به دروازه نزدیک شدم و تو فکر این بودم که    

کسایی که   یا اینکه اون میگذشتم.دروازه نه نگهبانی داش  و نه کسی که راه رو برای ورود باز و   

ا احتیا  کامل به در نزدیک شققدم و به شققناسققایی کنه.اروم اروم و برو به اوناا نزدیک میشققدند 

جود داشققته.یا سققم  داخل در رو حل دادم و در کمال تعاب در به اسققانی باز شققد.ظاهرا دوراه و

شدن به ایناارا     سی به جز خود انها جرات نزردیک  اینکه من واقعا عایب غریب بودم یا اینکه ک

.در رو که باز کردم در کمال ناباوری شاهد زیبا ترین صحنه روزگار که در به اسونی باز شد نداشته

بسیار منظم و  شده بودم.شهری بسیار زیبا با سنگ فرن های کامال یکنواخ  و ساختمان های       

خیابون های کامال کالسیک و ارام.اما یک چیز به نظر عایب بود.چرا این طوری بود.یک لحظه  

ناگهان همه چیز   د که باعث میشقققد من رو فریب بدن کهفکر کردم نکنه که اینها توهماتی بودن    

و تازه بهم ریخ  و تمام شهر تاریک شد و همه چیز شبیح به یک شهر ارواح و جن زده شده بود 
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شتم و جلوتر رفتم تا به یک تابلو       شده بود.اروم اروم و با احتیا  قدم بردا شهر پدیدار  روی واقعی 

صدایی        شما مردید.ابتدا خندیدم و یک باره با  شانه ای از این بود که بیان میکرد که  سیدم که ن ر

شده ب         شامد گویی من حاظر  شدم که برای خو ضیمی  شاهد جمعی  ع ودند و رو برگردوندم که 

مشعل های اتیشی به دس  اونها بود.انگار از قبل میدونستند که قرار بوده باهاشون مالقات کنم       

 که اینقد مهمون نوازی کردند و خودشون رو اماده کرده بودند.

سر            سالم اقای اریای بزر  پ صدای بلند فریاد زد  صی بیرون اومد و با  شخ از میان جمعی  

ر.از دیدن شقققما خوشقققحالم.رو بهش کردم و با جرات کامل کمی       ملکه الیزاب  بزر  خیان  کا     

ستی میگیرند.با غرور و خشم       صمیم های بزر  و در شه ت جلوتر رفتم و گفتم ادمهای بزر  همی

به چشققمام زل زد و با صققدای ارومی ادامه داد که ادم های بزر  هم گاهی اشققتباهات بزرگی  

شتم و چرخی زدم و دوباره بهش زل زد  شتر درمورد  میکنن.برگ م و گفتم به نظر من باید کمی بی

انتقام مر  اونها گرفته بشه.مرد   خونوادم تحقیق کنم.اصال چی به سر اونها اومده.شاید الزمه که    

سقققیاه پون رو به جمعی  کرد و گف  به نظر من هم بعد از مهمونی اولین کاری که باید اناام             

 بدی همینه.

با صقققدا       ی  کرد و  به جمع قام           با غرور رو  ید انت نه؟میخوا ما ای هدف شققق یاد زدم  ند فر ی بل

بگیرید؟شققماها واقعا این زندگی رو میخواید که همیشققه توی تاریکی زندگی کنید؟شققاید من از  
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شماها هم مثله ادمها زندگی میکردید و   زندگی قبلیتون هیچی ندونم ولی اینو میدونم که یه روز 

 .خورشید باالی سرتون بود و زندگی خوبی داشتید

سته یه روز ما زندگی اروم و خوبی         شمگینی فریاد زد بله در صدای بلند و خ سیاه پون با  مرد 

 داشتیم اما اونها بودند که اونو از ما گرفتند و اونها باید تقاص تک تک کارهاشونو بپردازن.

شماه       شتباه رو کردند ولی االن  سته اونها این ا سیاه پون کردم و فریاد زدم که در ا رو به مرد 

 دارید زندگی میکنید؟دارید برای این زندگی میانگید؟این زندگیی هس  که شما میخواید؟

دوباره جواب داد که زندگی خوب به زودی در انتظار ماسققق .انسقققان ها با پس دادن تقاص           

 گناهانشون جای زندگی مارو باز تر میکنن.

لوم بود که اونها از قبل راستش هرچی پیشتر میرفتم بیشتر جوابهای محکم تری میگرفتم و مع   

جواب تمام سققواالت رو داده بودند و حرف زدن زدن من کامال بیفایده بود.رو به مرد سققیاه پون 

سیاه پون پوزخندی زد و چرخی زد     سیدم خب که چی االن میخواید چیکار کنید؟مرد  کردم و پر

 ریم.و دوباره سرشو بلند کرد و پاسخ داد که باید مانع هارو از سر راه بردا

سیار زیادی        شتنش زور ب سر راه دارید و برای بردا صدای بلند فریاد زدم که پس مانع بزرگی  با 

الزم دارین.مرد سیاه پون سرشو بلند کرد و با جرات کامل گف  که ما برای برداشتن مانع های     

 بسیار بزر  کامال اماده ایم همونطور که قبال اماده بودیم.
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شمی عایب تمام وجودمو گرف  سیدم منظورت از اینکه قبال هم     خ شمگینی پر صدای خ   و با 

اماده بودی چی بود؟با جرات کامل پاسققخ داد خودت میدونی منظورم چیه.چرخی زدم و خشققممو 

فروکشققیدیم و دوباره بهش زل زدم و گفتم درسققته میدونم.ولی بدون که من با تمام چیزایی که 

به حال کسای مثل تو نمیسوزه و حتی به هیچ    دیدی فرق میکنم.من احساس گناه نمیکنم و دلم  

 فکر هم نمیکنم.کدوم از کسایی که تو فکر میکنی بهشون اهمی  میدم 

با حوصلگی جواب داد حتی پرنسس جولیا؟رو بهش کردم و جواب دادم که درسته حتی پرنسس 

ای مهونی جولیا.دوباره پوزخندی زد و ادامه داد به هر حال مهمونی خون گذش  و دیگه به اخره

 رسیدیم و میدونی که ما اخرای مهمونیمون اتیش بازی داریم.

بعد از گفتن این حرف همه اونها روبرگردوندن و به سققم  بیرون از دروازه های شققهر حرک   

سیبی بزنید.مرد      شماها نمیتونید به من هیچ ا شک تمام وجودمو گرف .فریاد زدم  کردند.تعاب و 

ریاد زد مانع ها قبال از میان برداشقققته شقققدن.تو یه چیزو         سقققیاه پون از البه الی جمعی  ف   

نمیدونسققتی.همه میتونن وارد این شققهر بشققن ولی فقط جادوگرهای سققیاه میتونن از اون خار   

 بشن.میبینی که ما فکر همه چیزو کردیم.

با صقققدای بلند و خشقققمگینی فریاد زدم شقققماها منو دسقققتکم گرفتید.من هیچ وق  ایناا            

جواب داد که مانع های قبلی هم همین فکرو میکردند و گمون     اه پون دوباره  نمیمونم.مرد سقققی 

شون رو چال کردند.یک لحظه ا   سادی خود شد و    کنم همون جایی که وای شمام جمع    شک تو چ
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خیلی سققریع خودمو جمعو جور کردم و به سققرع  به طرف دروازه  شققهر حرک  کردم تا جلوی  

ی رو به رو شققدم و از بیرون مرد سققیاه پون بهم نگاه کرد و اونها رو بگیرم اما با مانع خیلی قوی

پوزخندی زد و برگش  و همراه بقیه به راهشون ادامه دادند.به اونها خیره شدم تا اینکه کامال دور 

 و دورتر شدند و حاال من مونده بودم و اینکه چه فکری باید میکردم تا جلوی اونها رو میگرفتم.

و کمی تمرکز کردم که چه راهی باید پیدا میکردم تا اینکه چشمم به   به اطرافم نگاهی انداختم

شاید این      سته بودم از دیوار باال برم و شهر افتاد و به این فکر کردم که قبال یه بار تون دیوار های 

رون نتیاه میداد.توی شهر کمی جستاو کردم تا اینکه یک فلز به عنوان قرقره و مقداری تناب  

ستفاده کردم واز دیوار باال رفتم اما طبق انتظار این حفاظ یک  پیدا کردم و از ا ون به عنوان گیره ا

 حفاظ مرزی بود و دارای قدرت زیادی بود.

حرک  کردم و با قدرت هرچه تمام تر      با تاسقققف پایین اومدم و با عصقققبانی  به طرف دروازه         

انقدر ضربه میزدم تا شاید به  ضربه محکمی زدم و دوباره به این فکر رفتم که باید به دروازه شهر

طور غیر مسقققتقیم اونهارو از پای در می اوردم.اما به این فکر کردم که جادوی سقققیاه فقط یک   

طلسم بود و یک قدرت ذاتی نبود و دروازه شهر از طلسم سیاه پوشیده بود که باعث میشد حتی        

 من هم نتونم از اون عبور کنم.

شتم و دوباره فکر کردم و انقدر  رون های مختلفی رو امتهان کردم که دیگه امیدمو کامال  برگ

رو امتهان کردم اما کامال    از دسققق  داده بودم.مدتها توی شقققهر چرخ زدم و هر راه ممکنی بود   
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بیفایده بود.معلوم بود که اونها فکر همه چیز رو کرده بودند.حتی اگر راهی پیدا میکردم هم دیگه         

سیده بودند و تا ت  شروع کرده بودند پس    اونها تقریبا ر ستند اناام بدن رو  ا االن کاری که میخوا

 هیچ راهیی نبود که جلوی اونهارو میگرفتم.

مه               که اونه به این فکر رفتم  که  ید میکردم  با چه غلتی  که  با خودم فکر میکردم  همیناور 

سختی و اونهمه اتفاق تنها برای این بود که من رو کامال اماده     صیب  و اونهمه بال و  کنن که م

س  بدون راه.همه        شم.اون همه ناامیدی.اونهمه بنب ستم و نا امید ن سخ  بای چنین روزی کامال 

باالخره گذشققتن و من به عنوان هدفی متولد شققدم و برای هدفم کامال اماده شققده بودم.با حس 

شرایط چه کاری باید اناام میدادم.   شدم و فقط تمرکز کردم که با وجود این  چه  کامال قویی بلند 

کاری میتونسقققتم بکنم که جلوی اونها رو میگرفتم که تاریخ انسقققان هارو بر روی زمین پاب         

شه         سان ها بود و برای اونکار نق صد اونها نابودی کل ان شنه انتقام بودند و ق نکنن.اونها بدجور ت

های بسققیار بزرگی داشققتند.اما ریشققه تمام کارهایشققان تها جادوی سققیاه بود و تنها چیزی که   

اما چه چیزی وانسقق  نقشققه اونها رو نقش بر اب کنه این بود که جادوی سققیاه از بین میرف .میت

میتوانسقق  جادوی سققیاه که فقط یک مشقق  ورد و کارهای پلید بودند و معلوم نبود که از کاا   

سی            شمه اونها حتما یه جایی بود.من تنها ک سرچ سته؟ شمه میگرفتند رو از بین ببره؟اما در سرچ

سم هارو پیدا کنم و این رو همون روزی فهمیدم که به خط مرزی      بودم که میت شه طل ستم ری ون

 قبیله جادوگرها متصل شدم و همه اونها رو پیدا کردم.اینبار هم باید همون کار رو اناام میدادم.
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ستامو به طرف         شدم و د شهر حرک  کردم و ارام ارام به خط مرز اون نزدیک  س  دروازه  به 

مام سطح اون رو حس کردم.خیلی سرد بود.انگار تمام سمای دنیا در اون جمع    اون دراز کردم و ت

شققده بودند.سققعی کردم که ریشققه اون رو پیدا کنم. مدتها تمرکز کردم و باالخره به نتیاه ای   

سیار قدرت مند          شک ب شدم جهنم واقعی رو حس کردم و یک  سیدم که وقتی به اون نزدیک  ر

کرد و ایناا بود که فهمیدم که نفوز به اون تقریبا غیر مکن         منو به مسقققاف  خیلی دورتر پرتاب   

بود.اما از جایی که میدونسققتم که اوال فقط تقریبا غیر ممکن بود و دوما تولد من برای این هدف 

سیار          شاهد چیز ب سیدم و  سعی کردم و باالخره به خود جهنم ر بوده و این وظیفه من بود.دوباره 

شکه       شدت  شدم که منو ب عمق اون چیزی نبود جز همون کتاب مرموز.یک لحظه کرد.عایبی 

همه چیز برایم مات برانگیز شققد اما وق  زیادی برای فکر کردن نداشققتم و باید اون رو متوقف  

شدم      شتم به اون نزدیک  سعی کردم اونو نابود کنم و تا جایی که توان دا میکردم و اوناا بود که 

همه چیز تار شد کردم که اونو نابود کنم و یک لحظه همه و انقدر که انرژی برام مونده بود سعی 

و کم کم که به خودم اومدم فهمیدم که درون دنیای قبلی بودم و کتاب هم توی دسقققتم بود و         

سعی       شده بود و از همین رو  شده بود.اما با وجود کتاب هنوز هیچ چیزی تمام ن تقریبا اتش بس 

ن بیارم اما پاره کردن اون چیزی جز درسقق  کردن کردم که کتاب رو پاره کنم یا بالیی به سققر

سعی کردم به دنیای قبلی برگردم و مدتی توی    شتم و  یک جهنم دیگه از اتش نبود.کتاب رو بردا

شده که       سم  افکارم جستاو کردم تا اینکه راهمو پیدا کردم و دوباره برگشتم به جایی که مرز طل
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سم  درخ  حرک  کر  سیدم کتاب رو کنار   درون اون درخ  زمان بود.به  دم و به محض اینکه ر

 اون چال کردم و چند لحظه بعد همه چیز متوقف شد....

که انگار همه و همه چیز از حرک  ایسقققتاده بودند.برام   همه چیز متوقف شقققده بود به طوری

نامفهوم بود.زمان چرا متوقف شقققده بود؟از همه مهم تر به این فکر رفتم که چرا وقتی به یک         

 دیگه منتقل شدم همه چیز رو فرامون نکردم؟دنیای 

به اطرافم خیره شققده بودم.به درخ  زمان نگاه کردم.نزدیک رفتم و سققعی کردم که درخ  رو 

لمس کنم که یک باره با لمس کردن اون یک بار دیگه جواب تمام سقققواالتم رو فهمیدم.دلیل             

داسقققتانی بودند که در اون کتاب به تمام اتفاقات درخ  زمان بود و تمام دنیا ها و مکان ها همه 

نام کتاب زندگی بود.اما جادوگرهای خالف طبیع  با کارهای پلید برعکس خواسقققته های کتاب  

سته بودند و     شک درمیان بعدها و زمان ها عبور میکردند تا نظم طبیع  را به قانون های کتاب رو 

ز همین رو کتاب از یک سققرزمین هم بریزند تا فقط انتقام خودشققان را از انسققان ها بگیرند و ا 

صی را پیدا          شخ ستکاریی در طبیعتش بود  ستقل از هر د سرزمین کامال م مقدس و مازا که ان 

کرد تا از طریق ان کودکی را به دنیا بیاورد که به تمام دنیای ان کتاب خاطمه بدهد.اکنون کتاب                

 متوقف کرده بود.کامال به یک داستان ناخوانده تبدیل شده بود و درخ  زمان ان را 

ستان بیش      ضایا همه و همه فقط نقش یک دا سال ها و تمام این ق باور نمیکردم که تمام این 

نبودند.یعنی تمام این اتفاقات و تمام این سققرنوشقق  ها همه جزو یک داسققتان بیش نبودند؟پس 
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شققیدم  چرا من از این چیز ها خبر داشققتم؟چرا من هنوز متوقف نشققده بودم؟با عصققبانی  فریاد ک

 اکنون چه؟این حرف ها هم جزو داستان هستند؟شما مرا مابور به گفتن انها میکنید؟چرا؟چرا؟

نور عایبی از البه الی ترب خورده های درختچه پدیدار شققد و حس بسققیار عایبی درونم رو 

 فرا گرف .من کتاب رو بسته بودم.کتاب به پایان رسیده بود.پس اینها چه بودند؟

و به ارومی درون اون رو نگاه کردم و همینطور که نزدیک و نزدیک تر       به نور نزدیک شقققدم  

میشدم یکباره زیر پایم با شدت بسیار سنگینی شل شد و با شک بسیار عظیمی بلند شدم و ناگاه          

 .با اتفاق عایبی روبرو شدم که بشدت من رو دگرگون کرد

 ایناا کااس ؟

ستون     سیار زیادی رو توی تمام  ساس     درحالی که درد ب ستخون هایم اح های فقراتم و تمام ا

سختی بتونم دس  و پاهایم رو حرک         شده بود به  سر خستگی بیکرانی که موجب  میکردم و از 

سختی به       ضو هایم رو حس نمیکردم به  شدت زمین خوردم و همانطور که هیچ یک از ع بودم ب

که فکرن رو میکردم.من درو    قا چیزی نبود  گه ای   اطرافم خیره شقققدم و این دقی یای دی ن دن

کارهایی که باید به پایان میرسققوندم رو در کمال ناباوری از بودم.تمام اون اتفاقات رو و تمام اون 

ستم به اون فکر کنم این       شتم و تنها چیزی که میتوان س  داده بودم.من همه چیز رو به یاد دا د

 بودم که باید برگردم و همه چیز رو دوباره درس  کنم.



WRITTEN BY: 

[TMD                                                                     
WWW.TMDFIVE.BLOG.IR] 

 

THE LEGENDARY LIFE Page 218 
 

 و جلد اول  جهارم  اولپایان فصل 
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