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خون ریخته شده بر زمین   ،به چنین فاجعه عظیمی بدل شود یک مرگکه کرد باور میچه کسی 

  خبر کسی به باید بود، درآمده لرزه به زمین و زمان ترین راز این دنیا را آشکار کرده بود. مهم

  رد که شکافی میان از و آزاد خود ابدی زندان از باستانی باشکوهی شده،راموشف باناربا دادم،می

  ؛رهسپار شده بودند کرانبیدنیاهای  سویبه، رسیدمی زمین به آن امتداد و ایجاد آسمان پهنه

،  هاآنشاید هم  کرد.میخود بدانند، نیرویی مخوف و اهریمنی با زیرکی آنان را همراهی  آنکهبیاما 

فضا پیچیده  در . مطمئن نبودم، تنها اطمینانم بوی مرگی بود که دکردنمیآن نیرو را همراهی 

 میان خارج بود. به درون تاریکی زل زده بودم و وقتی او از آن آزادشدهشده بود. گویی خالق تباهی 

 شد، نفسم بند آمد. او ... خشایار بود.
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 : مالقاتاول فصل

  

 کنمیکر مف ینبه اای لحظه بینم.را می سیاهیتنها  کنم،یبه هر طرف که نگاه م، فراگرفتهرا  جاهمهتاریکی 

 کند.ی میحکمرانشده هستم که ظلمت بر آن یننفراما نه، من تنها اسیر مکانی ام؛ شده یناکه ناب

قادر به  آمده دنیا به کنند اما مانند نوزادی که تازهی کار میخوب به امگانهپنجهشیار هستم و حواس  کامالً

یی که در دل شب متولد هاستارهیکی پس از دیگری، مانند  سؤاالتدرک محیط پیرامون خود نیستم. 

رای ب سؤالحال تنها دو ین ا باکنند. از پیش من را سردرگم مییش بگیرند و شوند در ذهنم شکل میمی

 کنم؟من اهمیت دارد، من کی هستم؟ و چرا فشار سنگینی را روی قلبم احساس می

توانستم حضورش را حال نمی ینا باام احساس کردم، برگشتم، اما چیزی ندیدم حضوری را در نزدیکی

وجودم  بندبندتمام ترس را در  قدرت بابود که  شده پنهانس تاریکی نیرویی شوم نادیده بگیرم، گویی در پ

دانستم او کردم، نمییم به شماره افتادند، احساس ضعف میهانفسکرد. پراکنده و نفسم را مسدود می

 تواند تا این حد قوی شود.لحظه میچگونه در یک

اما جایی برای رفتن وجود  خواهم فرار کنم،ن است. میای را دارم که زیر پا در حال له شداحساس مورچه

است، درست مثل یک حیوان، اسیر چنگال نامرئی و  باخبری از این موضوع خوببهو آن حضور انگار  ندارد

 ی در حال بازی با من بود.بازاسباببار، مثل یک و او با آرامشی مرگ اموحشی او شده

 صدایی در سیاهی پیچید.

 نکن، تو به من تعلق داری.تقال  -

 نـــــه! -

 ردم.کیمتر احساس یکنزدصدایم به یک ناله ضعیف شباهت داشت. هر لحظه حضور او را نسبت به خودم، 
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 زد.یمیم نیز تمرکزم را بر هم هانفسشد. حتی صدای یمکردم اما ترس مانع یمباید مکانش را پیدا 

 ای هم برات داره؟یدهفا -

گوش  یشهاحرفتوانستم درکی از منظور او داشته باشم، برای همین تنها به ینمکنواخت بود. ی کامالًصدا 

 بعید بود. کامالًی اتفاقامکان چنین  هرچندشناختم، یمدادم شاید باید او را می

 کنی؟ من و تو یکی هستیم.یمچرا فرار  -

 فریاد زدم:

 ودش کنه.تونه منو بَرده خشده نمییننفر هرگز، تکه روحی -

شده بودند. صدا ی جاردانم چرا این حرف را زده بودم، کلمات خودشان در ذهنم نقش بسته و بر زبانم ینم

 ی خندید و با نجوایی آرام پاسخ داد:آرام به

 ینجا؛ من هستم.ا ازتونی ازش خارج بشی، تنها راه فرار ی که هرگز نمیاکردهیی سقوط جا بهتو  -

کردم اما در این صورت تنها ناامیدی بیشتری هایش به لرزه افتادم. نباید فرار میاز حقیقت پنهان در حرف

اما چطور؟ هیچ راهی برای فرار ؛ کردمشد، باید مبارزه مییت به تسخیر بدنم منجر میدرنهانصیبم شده و 

 کردم.از این کابوس پیدا نمی

بود  یک کابوس ینااندازم، یقیناً یم، نگاهی به تاریکی ترآراماما کمی  شده بود. هراسان،ی خالذهنم کامالً 

 .رسیدندیبه نظر م یواقع ازاندازهیشبو من اسیر توهماتی شده بودم که 

 رد هایشگریه با که نوزادی درست مثل کنم، گریه خواستممی. چرخیدم خودم دور بهو سرگردان؛  گیج

 ...درما. است مادر امن آغوش جستجوی

به و  زدیرا پس م یمهاترس یکشنده هرازگاه یغم یول آوردمینم یادبه  یزیچ ینکها باقلبم فشرده شد، 

 ینچرا در ا ی؟چه اتفاق یداده بود. ول من رخ یبرا یاتفاق ناگوارچنان که گویی انگار  زد،یم من نهیب

 شده بودم؟ چرا... مخمصه گرفتار

 دادم.یمکردم، نباید ضعف از خود نشان یمباید مقاومت 
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 فایده نداره... -

. شنیدمبتدا از پشت سرم و ظرف چند ثانیه از همه طرف صدا را می، اپیچیدنجوایی آرام در فضای اطراف 

اند و او از این وضعیت خوشحال بود و احساس کردم دست و پایم را با طنابی نامرئی بستهاحساس می

 کرد.رضایت می

روح من حتی در این شرایط هم قوی »کرد این بود: تنها چیزی که در آن ظلمات و ناامیدی کمکم می

 «است.

 شم.من هرگز تسلیم تو نمی -

 هیچ راهی برات باقی نمونده. -

 اش، که لحن صحبت کردنش هم آزار دهنده بود.نه فقط صدای خنده

 تو یه احمقی، احمق هم خواهی ماند. -

 قدمهبقدم، کورمالکورمالو  کرد که بمانم و مبارزه کنم، اما ترس سرانجام چیره شدحکم میبا اینکه عقل 

ند امید هم مان -معنی شده استیبکه برایم  -زمان  گذشت باسعی کردم در مسیر مستقیم حرکت کنم. 

بینم. یمای کریه را یهسااندازم و شود. نگاهی به پشت سرم مییمقطره آبی در بیابان داغ در درونم ناپدید 

 کشم.یمی اخفهدارم و فریاد از ترس قدمی بلند به عقب بر می

 ؟در این ظلماتیه سا ...شوی خب پس داری دیوانه هم می -

بع ای به منکنم و با حداکثر توان ضربهیمشد، دستان ناپیدایم را مشت یمصدا از سمت راستم شنیده 

شود. چرا؟ ینمام چیزی نصیبم یانرژی از سر تمسخر و از دست رفتن اندک اخندهزنم، اما جز یمصدا 

 چرا قادر نبودم همه چیز را به یاد بیاورم؟ چه اتاقی برای من افتاده بود؟

 هنوز نفهمیدی چرا اینجایی؟ -

 نـــــــــــــه! -
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همان سرعت مانند یک  ی دنیای اطرافم را به لرزه انداخت و بهالحظهاز سر خشم، فریاد زدم که برای 

 جاهمهافکارم را بخواند. به یکباره  دائماًخواستم که او خواست تنها باشم، نمیسراب محو شد. دلم می

کردم. ینمدانستم چرا اما دیگر حتی حضورش را هم احساس ینمساکت شد، دیگر خبری از صدا نبود. 

 کن نبود.حتی تصور اینکه او از صدای من ترسیده بود نیز برایم مم

ای سفید در میان سیاهی به نظر ها درخششی توجهم را جلب کرد که مانند لکهکمی بعد در دوردست

سو یناانه کرد. نور بازیگوشکردم، بیشتر برایم تجسمی نو پیدا میبیشتر به آن نگاه می هرچقدررسید و می

ال کنند. هر چه که بود، با حرکاتش من کرد تا حریصانه آن را دنبجهید و چشمانم را وادار میمی سوآنو 

توانستم ینمدر آنجا قرار داشت، فکر کردم،  آنچهخواند. با تردید و افکاری پریشان به یفرامی خودش سوبهرا 

 توانست یکباشد؛ می زدهغمتوانست راهی برای خروج از این محیط تصمیم بگیرم. نور در عین آنکه می

 هایم را یکی پس از دیگری کنار زدم.داشتم و با هر قدم تردیدبری آن گام سوبهتله هم باشد. سرانجام 

شد که محتاط باشم، حرکتی را پشت سرم احساس کردم و همین ولی ترس از حضور نیروی شوم باعث می

کافی بود تا در جای خودم متوقف شوم. در یک لحظه موج نیرومندی از پشت سر به بدنم برخورد کرد و 

ویی تمام نیرویی که در من وجود داشت را از بدنم بیرون کشید. دیگر قادر به حرکت نبودم، بدنم مانند زال

 بود و قبل از اینکه بدانم چه اتفاقی افتاده است گذشت زمان را گم کردم. شده خشکتکه چوب مثل یک

کرده و شوق زنده  بار دیگر مجالی برای آشکار شدن پیدا امشدهسرکوباحساسات  خواستم زندگی کنم،می

خواستم زندگی کنم. این تضاد ینمها، یناکشید و در کنار همه بودن و نفس کشیدن در وجودم زبانه می

وانم تینمقابل درک نبود. واقعاً چرا؟ از خودم پرسیدم و پرسیدم و سرانجام به این نتیجه رسیدم که من 

ی وجودم برای در آغوش گرفتن روشنایی به لرزه افتاده بود. ذرهذرهدر این زمان و مکان متوقف شوم، 

توجه به شرایط شروع به دویدن یب کرد.یمنیرویی در وجودم به جریان درآمد که من را وادار به حرکت 

 .یم به شماره افتاده بودهانفس دویدم کهیمکردم، ابتدا آهسته و سپس با چنان سرعتی 

گشت. کمی طول کشید تا به یمشد و با هر قدم روشنایی از من دورتر می حال فاصله به سختی کمینا با

کرد تا ادامه دهم. مثل یک ماهی به یماین حقیقت تلخ پی بردم اما شوق رهایی محرکی بود که وادارم 

زد. این فکر قلبم را یمیز را رقم انگغمی در نوک قالب بودم، غذایی که خوردنش تنها مرگی اطعمهدنبال 
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 یی در تاریکی پیچید. قدرتی درصدا ز اندوه لبریز کرده بود و زمانی که این غم کشنده به اوج خود رسید،ا

 .درآوردیم را به لرزه پا یرزیز حتی زمین چهمهمثل انفجاری . آن وجود داشت که تاریکی را عقب راند

ه آنکیبارها شنیده بودم. این بار بارها و ب شدهفراموشی بسیار دور و اگذشته درنوایی دلنشین و آشنا که 

نور طوری به  دیدم،من حرکت کنم، نور به سویم به حرکت درآمد، چند باری پلک زدم. من خواب نمی

 آمد که گویی تیری از چله کمان رها شده باشد.یمسمتم 

از پشت سر شنیدم و حرکت نور کم و کمتر شد. جرات نداشتم تا به پشت  خراشگوشهمزمان جیغی 

واستم خینمکردم که صدای دو فریاد بلند و متفاوت را نیز شنیدم. یمسرم نگاه کنم، تنها به جلو نگاه 

 بشنوم اما راهی برای نشنیدن وجود نداشت.

در مقابلم اتفاقی در حال رخ دادن بود، نور و تاریکی، سیاهی و سفیدی و صدا با صدا در حال جدالی بودند 

کردم که سرنوشت من در این مکان به این نبرد بستگی یمود نداشت. احساس که به نظر پایانی برایش وج

 دارد اما حتی جرات نداشتم تا کاری انجام دهم.

شد. من داشتم از درون یخ یم افزودهبر شدتش  لحظهبهلحظهیرعادی بدنم را احاطه کرده بود و غسرمایی 

زمانی که سرما دیگر طاقت فرسا شده بود، نوری شنیدم و یم را میهادندانزدم. صدای به هم خوردن یم

ی که مانند یک نیزه تاریک ای باالی سرم وارد تاریکی شده بودباالی سرم درخشید. ستونی از نور از حفره

یم اش گرما را براییروشناکرد. به قدری قدرتمند بود که حتی شکافت و به سمت پایین حرکت میرا می

 زده بود.چرخید، گردنم از شدت سرما یخینمدم به سمت نور بچرخم اما سرم آورد. سعی کریمبه ارمغان 

 آلــــفرد... -

اما با شنیدنش گرمایی را  دانستم آن نام متعلق به چه کسی است،ینم هرچندنور کسی را صدا زده بود، 

سرخ ظاهر شده  ایهای اطرافم را ذوب کرد. به دور ستون شعلهی یخالحظهدر قلبم احساس کردم که در 

چرخید، گویی با این شیوه قصد محافظت از نور را داشت و زمانی که ستون بود که به سرعت به دور آن می

 ائماًدای که به امید رهایی خودش را نور با زمین برخورد کرد، هیبتی معلق در هوا در آن شکل گرفت؛ سایه

 کوبید.یمهای آن یوارهدبه 
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م که روح درون تاریکی، همان سایه سیاهی است که درون ستون نورانی ی به این فکر کردالحظه 

گرفت. از درد  فرااست و آن نور سرخ چیزی نیست جز...اما به یکباره دردی تمام وجودم را  گرفتارشده

ی کشیدم و ذهنم پر از خاطراتی شد که فراموششان کرده بودم و تمام سیاهی اطراف و آنچه که انعره

 ن غبار ناپدید شدند.دیدم همچویم

 نــــه!!! -

ی اشک ناخودآگاه از چشمانم هاقطرهکردم، روی تخت نشستم. هایم میکه با ولع هوا را وارد ریهیدرحال

سوخت، مثل این بود یم شدتبهکشیدم. گلویم  دردی از انالهجاری بودند، دستم را روی سرم گذاشتم و 

ها اهمیت نداشت، من بار دیگر به درون یناتاب مانده بودم. ولی در بیابان زیر نور آف هاساعتکه برای 

 یاها کشیده شده بودم.رؤ

دستم را در جستجوی لیوان آبی که روی میز کنار تختم قرار داشت کشیدم، از این قدرت  کورمالکورمال

 کرد، متنفر بودم. از خودم پرسیدم:ینمرهایم  آورعذابکه همچون کابوسی 

 کشه؟قدر عذاب میینایعنی او هم  -

وشیدم. ی ناجرعهکشید. لیوان را برداشتم و یمبیشتر از من عذاب  مراتب بهمعنا بود، مطمئناً او یبی سؤال

توانست درد گلویم یمدر واقع لجن( داشت اما تنها مرهمی بود که در این موقعیت ) یتلخآب مزه  آنکه با

 کردم و باز روی تخت افتادم و به سقف خاکستری اتاقم زل زدم.یم را پاک هالبرا کاهش دهد. با آستین 

 حملتتوانستم این شرایط را بیش از این ینمبود.  شدهدگرگونیز چهمهزمانی که به این دنیا آمده بودم،  از

بار  ام ویدهد رنجکردم من بیش از دیگران یمی از تحمل او را نداشتم. همیشه تصور اگوشه، من حتی کنم

ی کردم، ذهنم را خالی کنم. دلم سع تغییر کرده بود. کامالًکنم اما االن نظرم یمنگینی را تحمل س

 خواست به آنچه که دیده بودم فکر کنم.ینم

یدا کرده بود. نگاهی به ساعت درون اتاق پاز نور از سوراخ وسط سقف به درون اتاق راه  ستونی باریک

جا برخاستم و به سمت کمدی که در کنج اتاق قرار داشت حرکت  از انداختم، ساعت از هشت گذشته بود.

دیدم که برایم غریبه بود. من بودم، ولی خودم نبودم. برای رسیدن به این یمکردم، درون آینه موجودی را 
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ام به این یرینهدیم ببندم و برای تحقق آرزوی هاداشتهجایگاه مجبور شده بودم تا چشمم را روی تمام 

 بیایم. دهزغممکان 

ه یباً ناممکن بود کتقرو یک خواسته  یک هدف بزرگینادادم. لبخند تلخی زدم، نباید خودم را فریب می

ی که برای مدتی اشدهفراموشکردم. حتی روی احساسات یمیز ریسک چهمهروی  برای تحققش باید

 کنند.یمهم به من فکر  هاآندانستم آیا ینماجازه داده بودم درونم رشد کنند. 

 «چه کسی دوست داره، من در کنارش باشم؟ واقعاً»

داد. هنوز آخرین توانستم تا این حد قدرنشناس باشم، او اهمیت میدرون آینه اخمی کردم؛ نه من نمی

ای ام را پاک کردم. به سمت در حرکت کردم که تودهفراموش نکرده بودم. عرق روی پیشانی گفتگویمان را

که به آن زل زده بودم با لحنی یدرحالیی در کنج اتاق پدیدار شد، سروصداهیچ یب ی وآرام بهشکل یب

 سرد و گزنده پرسیدم:

 خوای؟چی می -

 پذیرند.به شما اجازه ورود به تاالر اصلی داده شده است، عالیجناب امشب شما رو به حضور می -

بیشتر از دفعات قبل روی  -گربه داشت  که شباهت زیادی به خُرخُر -یز این موجود تندوتدفعه صدای  هر 

نشده  امتفاوتی روی صورتم کشیدم، به این امید که متوجه احساسات واقعییبنقابی از  رفت،اعصابم می

شد به چشم و گوش حاکم قلعه بودند و هیچ وقت نمی واقع درآوران مخصوص و یامپباشد. این موجودات 

ودند، موجوداتی که نه قلب داشتند و نه احساس و تنها دلیل وجودشان، برده لُرد ب هاآنها اعتماد کرد. آن

 سالخی کردن قربانی هایشان بود. با همان لحن گفتم:

 بسیار خب، مرخصی. -

چیز مانند این خبر نتوانسته بود در این مدت خوشحالم کند. سرانجام یچهفراموش شد،  سرعت بهسردردم 

توانستم او را از نزدیک ببینم ضمن اینکه این احضار ، میشدهتباهی در این دنیای دردربه سالبعد از چند 

 توانست داشته باشد.یمتنها یک دلیل 
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ای سر دادم که با صدای دیگری در هم آمیخت. به سطح آینه نگاه کردم که از وسط اختیار خندهیب

اهمیتی نداشت. قرار بود امروز  اصالًبودم اما  داده دست ازی کنترلم را الحظهبود، من باز برای  خوردهترک

 یم بردارم.هاخواستهتوانستم یک قدم مهم جهت تحقق یمروز خوشایندی برای من باشد، باالخره 

تر از آن بود که قابل شکستن باشد. راهروها کامالً خلوت بودند و درِ بیشتر سکوت حاکم بر قلعه سنگین

کردم، یک مکان عادی نبود. اتفاقات مرموزی که هرازگاهی در ن زندگی میها بسته بود. جایی که در آاتاق

ای بود. ناپدید شدن افراد در راهروهای تودرتو، پیدا شدن اجساد داد، نُقل هر مجلس و بزم شبانهآن رخ می

ی آشکار شدن ارواح بر گناهکارانی که دستشان به خون افراد زیاد یک سر نداشتند وخدمتکارانی که هیچ

ای از حوادث درون قلعه بودند. بااینکه همه در این مورد حرف ها تنها گوشهآغشته شده و دیوانه شدن آن

 زدند اما کسی جرات نداشت تا از علت اصلی آن سر دربیاورد.می

چیز اهمیت داشت؛ و آن ارتقاء داد، برای او تنها یکالبته ارباب قلعه نیز اهمیتی به این موضوع نمی

ای ش در میان اربابان مناطق و رسیدن به جایگاه یکی از مشاورین ارشد بود و هر چیزی که خدشهجایگاه

مان کردند تنها در هاهمیت بود. برای همین بیشتر افراد سعی میکرد برایش کامالً بیبه این هدف وارد نمی

شدند، بیشتر وقتشان ن میداشته باشند و اگر احیاناً مجبور به اقامت در آ ساعت کاری درون قلعه حضور

از هر فرصتی برای خروج از قلعه  کردند. من نیز از این امر مستثنی نبودم،را داخل اتاقشان سپری می

 ام بود.تر از تصورات قبلیبرای من سخت کردم. زندگی در چنین محیطیاستفاده می

دان و میراث مردمانی که دیگر زنده ها، آثار هنرمنکنم. دیدن گنجینهتوانستم محیط اطرافم را تحملنمی 

شدم، خاطرات تحمل نبود. هر زمان که تنها می ای دور تعلق داشت برایم قابلنبودند و همه آنچه به گذشته

 شدم.ها میهیچ دفاعی اسیر آنکردند و من بیام میاحاطه تلخ و شیرین، شاد و غمناک؛ خوب و بد،

انی از شکوه سابق خود نداشت، درون قلعه به شکلی کامالً اشرافی برخالف محیط بیرونی قلعه که دیگر نش

درپیچ عبور کردم و درنهایت به راهرویی بسیار بزرگ و طویل وارد شدم تزئین شده بود. از راهروهای پیچ

های نسبتاً برای عبور از در باید از پله کرد.که در دولنگه ای از جنس عاج در انتهای آن خودنمایی می

رفتم. باوجود اینکه قلعه دارای ده طبقه بود، صاحب فعلی آن، زیرزمین و محل نگهداری باال می زیادی

 های طبقات باال کامالً خالی بودند.آذوقه را به اقامت کارکنان و افرادش اختصاص داده بود و اتاق
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هایی س و مجسمههای قیمتی، تابلوهای نفیتوجه از کنار خدمتکارهایی که مشغول تمیز کردن گلدانبی

م برای هها همیشه مجبور به تمیزکاری بودند، آنکه متعلق به اربابان گذشته قلعه بودند، عبور کردم. آن

 محض اینکه متوجهگذشت. بههایش گذاشته بود، میها از زمانی که مهمانی قدم به درون اتاقمکانی که ماه

 ورشان را نادیده گرفتم.حضور من شدند، با دستپاچگی تعظیم کردند اما من حض

شد که بخش بزرگی از طبقه اول را اشغال بار دیگر وارد راهرویی شدم که در انتها به سالن بزرگی ختم می

 ای مبهوت شکوه و ظرافتگذاشت برای لحظهکرده بود. هرکسی را که برای اولین بار قدم به داخل قلعه می

 .بدیع خود می کرد

لن های انتهای سانقوش طالیی خود، مسیری را درست کرده بودند که به پلهدوازده ستون سفید رنگ با  

های مرمری مشکی رنگی پوشیده شده بود. بااینکه هیچ مشعل و منبع کف سالن با سنگ شد،ختم می

گذشت زمان  نوری درون سالن وجود نداشت، اما میزان روشنی آن در همه ساعات به یک اندازه بود.

روی سالن نگذاشته بود و صاحبان قلعه، چه قبلی چه فعلی، تغییری در معماری آن یری تأثکوچکترین 

از هر نوع آلودگی بیرون پاک بود و این خاصیت باعث شده بود هوای  کامالًایجاد نکرده بودند. محیط سالن 

شده دیک نبا هوای بیرون متفاوت باشد. هنوز به خروجی نز کامالًقلعه حتی در بدترین شرایط آب و هوایی 

آنکه برگردم، شناختم، بیای را از پشت سرم شنیدم. حتی از صدایش هم او را میبودم که صدای خنده

 گفتم:

 داری وجود داره، کاترین؟چیز خنده -

اش کامالً کوتاه بودند و لباس چرمی به ام ایستاده بود. موهای تیرهسال در چند قدمیظاهر میانزنی به 

نش توانستم انعکاسی از خودم را درونش ببینم. پوست بدود که به شکلی باورنکردنی میرنگ سیاه پوشیده ب

با لحنی ازخودراضی  کرد، جلو آمد وکه با شالقی که در دست داشت بازی میزد، او درحالیبه سیاهی می

 از من پرسید:

 شنیدم لرد احضارت کرده! -

 تفاوتی گفتم:با بی

 خب؟ -
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 گفت:با لبخندی معنادار 

 بینی، نه؟چه افتخاری! فکر کنم این بار دومی باشه که لرد رو از نزدیک می -

ای کردم و از ظاهر و رفتارش مشخص بود که تنها قصد مسخره کردن من را داشت، تعظیم نصفه و نیمه

 گفتم:

 .کنم این به شما ربطی داشته باشه. روز خوشفکر نمی -

نیازی نبود صبر کنم تا چهره عصبانی و برافروخته مشاور لرد را  سپس برگشتم تا به مسیرم ادامه دهم.

توانست با لرد مالقات کند. صدای او را شنیدم ببینم. کاترین جزو معدود افرادی بود که در هر شرایطی می

 که گفت:

 ها، فکر و خیال برت داشته؟توهم زدی! نکنه با کشتن چند تا از این نوچه -

کردم، ولی هنوز قدمی برنداشته او پنهان ماند نباید بیشتر از این با او بحث می پوزخندی زدم که از چشم

 بودم که کاترین در مقابلم قرار گرفت. او زیر لب غرید:

 کنی؟منو تحقیر می -

 جانب گفتم:به  با حالتی حق

 های خودم نیستم.نادرست شما از حرف من مسئول برداشت -

 که او گفت: خواستم به راه خودم ادامه دهم

 کردی می تونی تا روز موعود این موضوع رو از من پنهان کنی، آره؟یمالبد با خودت فکر  -

بار برای همیشه از شرش خواست به ذهنش نفوذ کنم تا یکمتوجه منظورش نشده بودم، خیلی دلم می

بدانم که این گفتگو سرانجام اندازه کافی با او سروکله زده بودم تا  ارزید. بهراحت شوم اما به ریسکش نمی

م توانستقدری خوب بود که میبار برخالف روزهای قبل کوتاه نیامدم، حالم به  شود. اینبه کجا ختم می

 تر از بازی با یک طعمه نبود.بخشچیزی لذتبرای مدتی با او بازی کنم و قطعاً هیچ

 چی میگی؟ مشکلت با من چیه؟ -
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 م وجود نداشت، کاترین گفت:دیگر اثری از احترام در رفتار

 تو درخواست دادی، چطور جرات کردی! -

تفاوت نشان دهم. لو رفتن این مسئله با توجه به جاسوسان کاترین چندان دور سعی کردم که خودم را بی

ها توانست من را از نیش و کنایههم تا آخرین لحظه میاز انتظار نبود، هرچند پنهان ماندن درخواستم آن

 را نزدیک بردم، به چشمانش خیره شدم و گفتم: صورتمنگه دارد.  ار احمقانه او به دورو رفت

ها تو این قصر میاد. حاال برو کنار، به اندازه این به تو ربطی نداره، فکر کنم بدونی چه بالیی سر فضول -

 کافی برات وقت گذاشتم.

آمد. هرچند خونی هم برای ند، خونش درنمیزدیمیم روی کاترین راضی بودم؛ اگر کاردش هاحرف از تأثیر

بیرون آمدن درون بدنش وجود نداشت. او یک روح شیطانی بود که بدن زنی بخت برگشته را برای خود 

کس جز ارباب قلعه شکل واقعی کاترین را ندیده بود. در حقیقت او، انتخاب و درونش النه کرده بود. هیچ

 انسانی مخفی کرد بود.هایش را درون یک پوسته خودش و زشتی

 طور...قدر گستاخ شدی که با من اینتــو، این-

کامالً  اشیطانیشقدر عصبانی شده بود که حتی نتوانست حرفش را کامل کند. کاترین به خاطر خوی آن

تر از خودش داشتند به ای پایینشد، او به همه کسانی که مرتبهسرعت عصبانی میدمدمی مزاج بود و به

های موجود پستی مانند او را نداشتم. کرد و من نیز هرگز تاب و تحمل امر و نهیزیردست نگاه می عنوان

 پیش من به مقامی هم تراز با او رسیده بودم. هامدتاو فراموش کرده بود که از 

م را همزمان با ورود تعدادی از خدمتکارها به درون سالن، صورتم را نزدیک بردم و زبان سیاه و مار مانند

اش کشیدم. کاترین قدمی به عقب برداشت، کاری که انجام داده بودم او را شوکه کرده آرامی روی چانهبه

محض  ها بهکردند. آنیمبود. او با صورتی برافروخته به سمت خدمتکارها برگشت که مبهوتانه به ما نگاه 

 توانند از خشم کاترین دور بمانند.شک داشتم ب دیدن کاترین باعجله مسیرشان را تغییر دادند، هر چند

 به آرامی گفتم:

 بهتره حواست به کار خودت باشه، وگرنه... -
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 دیگه از حدتـ... -

ای به من بزند ولی من فرصتی به او ندادم. به چشمانش زل زدم، او دستش را باال آورد تا با شالقش ضربه

قدر سرد که اگر نوک صدایم تغییر کرد، آنام به سیاهی شب درآمده بودند. لحن که چشمان آبیدرحالی

 شدم.نمی زدهبست شگفتبینی کاترین قندیل می

 منو عصبانی نکن، کاتـریـــن. -

صدایم پژواک غریبی پیدا کرده بود که حتی خودم را هم تحت تأثیر قرار داده بود. خیلی وقت بود از قدرت 

درت هم تا حدی تغییر کرده است. یاد یکی از سخنان رسید این قصدایم استفاده نکرده بودم و به نظر می

درت که قطوریها برای استفاده نشدن به وجود آمده بودند، آکشا افتادم، او عقیده داشت که بعضی از قدرت

ده نبودم عقیبا آکشا هم با اینکهها به شکل غیرمعمولی به این کار بستگی دارند. و میزان تأثیرگذاری آن

تم نصایح او را نادیده بگیرم. برای اولین بار از زمانی که کاترین را شناخته بودم، ترس را در توانسولی نمی

برید. هایش را سر میچشمانش دیدم. او به جالد سیاه شهرت داشت، کسی که بی هیچ رحمی قربانی

زدم یت سروکله میاهمامیدوار بودم که تهدیدهایم کارساز بوده باشد، از اینکه هر روز با او سر مسائل کم

 و او چنان که گویی یخ زده باشد، حرکتی انجام نداد.خسته شده بودم. از کنارش عبور کردم 

ایی هایی کهربهای درون سالن افتاد که درختی بزرگ با میوهنگاهم به یکی از نقوش برجسته روی ستون

ود داشتند هایی وجفته بود ولی قسمتداد، با اینکه بخش بزرگی از تزئینات قبلی قلعه از بین ررا نشان می

 هایی از جادو را در میانشان ببینم.توانستم رگهشده بودند و هنوز میها بازسازیکه در طول مهروموم

شده بود، عبور کردم. قصر دارای دو محوطه بود، محوطه  از در کوچکی که در کنار ورودی اصلی تعبیه

های وسط خارهای خاکستری پوشیده شده بودند که از میوهداخلی که من در حال عبور از آن بودم ت

که نوشید، درحالیهیچ مشکلی آن را میکردند که لرد بیزردرنگشان برای ساخت معجونی استفاده می

 و استخوان تبدیل کند.ای به مشتی از پوست توانست یک انسان را در لحظهمی

رای ورود به محوطه بیرونی باید از روی پل چوبی عریضی عبور از دیوار اول تنها چند دقیقه طول کشید؛ ب

 گودالی که دورتادور حلقه کردم که روی خندقی عمیق قرارگرفته بود که انتهای آن مشخص نبود.عبور می

 شده بود.داخلی قلعه کنده 
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د شده یجااولین بار که به شهر آمده بودم، شایعاتی در مورد خندق قلعه شنیده بودم؛ اینکه توسط ملکه ا

کردند که از زندانیانی که از باالی دیوار به درون آن بود و درون تاریکی آن موجوداتی شریر زندگی می

ه کردند کیمی موجود هم، همگی بر این نکته داللت هاداستانکردند. سایر شدند تغذیه میانداخته می

سختی مجازات کنند. با  و خائنین را بهها تحت فرمان ارباب قلعه و منتظر روزی هستند تا آزاد شوند آن

اینکه در نگاه اول جز تاریکی درون خندق چیزی نصیبم نشده بود اما بعد از مدتی به این حقیقت پی بردم 

 که این خندق را تنها برای ترساندن مردم ساخته بودند.

وحشتی مرموز را به افراد روی کف آن را پوشانده بودند که ترس و  خندق عمیق نبود اما با جادویی سیاه

برد اما در دنیای دید، به حقیقت ماجرا پی میکرد. قطعاً اگر یک جادوگر آن را از نزدیک میمنتقل می

سیاه دیگر جادو به آن صورتی که در قدیم رواج داشت، وجود نداشت. جادو به حدی ضعیف شده بود که 

ند بردسانی هم که به طریقی به وجود آن پی میدیگر برای مردمان این سرزمین وجود خارجی نداشت و ک

 ها نبود.شدند. دیگر خبری از مدارس و آموزشگاهسرعت اعدام میکردند بهو از آن استفاده می

سی قدری قوی بود که کترسی که ملکه سیاه و شیطان بزرگ بر دل ساکنین دنیای سیاه انداخته بود، به

های سفید و ی به پشت سرم انداختم، زمانی قلعه به خاطر سنگها را نداشت. نگاهجرات مخالفت با آن

درخشید اما اینک شهرت داشت که همچون الماسی در دل این سرزمین میپیکان سفید شکل خاصش به 

 توانست آن را ببیند.دیگر کسی نمی

رختان ی که ددیواری که دور محوطه بیرونی کشیده بودند، حتی از قلعه نیز بلندتر بود. از مسیر مارپیچ

درست کرده بودند، عبور کردم. زمانی  -اندازه یک کلبه کوچک بودها بهکه قطر بعضی از آن -شده خشک

عموم به این قسمت آزاد بود. ولی در این  کردند و ورودسال کهربا بازی میها در میان درختان کهنبچه

ها آویزان بودند که در مقابل ظلم و ستم های آنهای بزرگ آن، اجساد کسانی از شاخهجای میوهزمان به

شناختم ملکه و حاکم منطقه سیزده ایستاده بودند. این دنیا اینک واقعاً سیاه شده بود. در دنیایی که من می

تنها زیبایی وجود داشت و بس و این زیبایی را تا حدود زیادی به درختان کهربا مدیون بود. از عطر و عصاره 

شد و ها استفاده میان که تا یک سال ماندگاری داشتند برای ساخت انواع نوشیدنیهای این درختشکوفه

که  شدکه زمانی طوالنی برای رسیدنشان نیاز بود برای ساخت معجونی نیروزا استفاده میهای آناز میوه

که تنها نوع دیگری از آن نیز وجود داشت  هرچندآورد. عالوه بر طول عمر، جوانی را نیز به ارمغان می
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مخصوص خاندان سلطنتی بود و راز ساخت آن در زمان مرگ آخرین ملکه از بین رفته بود. در حقیقت نام 

 واقعی این دنیا؛ دنیای کهربا بود و ملکه برای خوشایند شیطان نام بُعد دوم را برای آن انتخاب کرده بود.

عت طول کشید تا به دیوار محوطه بیرونی سعی کردم ذهنم را به مالقات امروز متمرکز کنم، بیش از نیم سا

 رسیدم.

 کردند.تنها دو نگهبان از دروازه ورودی محافظت می

د. خورعدد سیزده به رنگ قرمز به چشم می زره و کالهخودی خاکستری پوشیده بودند که روی سینه آن

متر طول  05بیش از داد. عبور از داالن طویلی که نشان می 31ها را به منطقه نشانی که وابستگی آن

توانستند از آن عبور کنند احساس رعب و وحشتی عجیب را در سختی چهار نفر همزمان میداشت و به

کرد، تنها جمجمه و کرد و اگر کسی از بیرون به دیوار نگاه میای ایجاد میذهن و دل هر عبور کننده

ه ها به سیخ کشیده شدرتاب و در میان نیزهاز باالی دیوار بلند به پایین پ دید کهیمافرادی را  اسکلت

های گذشته خود پایبند بودند و در مقابل، حاکم قلعه با این بودند. این سرنوشت کسانی بود که به ارزش

 ها انتقام گرفته بود.شیوه از آن

ان اطراف یابتوانستم بشده بود، حتی از این باال میقلعه را باالی کوه ساخته بودند و شهر در پای آن ساخته

ظاهر خالی از سکنه بود. مکانی که تنها محل امن برای پنهان شدن مردمانی بود که هنوز را ببینم که به

قدرت جادویی خودشان را حفظ کرده بودند. در این میان مسئله عجیبی نیز وجود داشت و آن عدم توجه 

ای شکار زیادی در سرتاسر این سرزمین هها بود. حتی با وجود آنکه در چند ماه گذشته گروهملکه به آن

های زیادی داشت تا تمام مخالفانش را از بین ببرد، شده بود، اما ملکه نه تنها زمان و بلکه فرصتتشکیل

شاید او به خاطر مادرش دست به نابودی کامل مردم این سرزمین نزده بود. مادر او خالق این سرزمین بود. 

ر گانه را بکرده بود؛ کسی که وظیفه حفظ نظم حاکم بر ابعاد هفتزدواجزنی که با حاکم دنیای موازی ا

رسیدم. رفتار ملکه با توجه به یمکردم، کمتر به نتیجه یمعهده داشت؛ هرچقدر به این مسئله فکر 

 درک نبود. شماردند، دارای تضادهایی بود که قابلخصوصیاتی که برای او می

 او چه هدفی داشت؟
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سپس باد داغی که به صورتم برخورد کرد باعث شد تا قدمی به عقب بردارم. دیروز تعداد بوی گوشت و 

شده ها از باالی دیوار به پایین انداخته زیادی از مخالفین توسط نیروهایم دستگیرشده بودند و اجساد آن

 ها هنوزیآنبود. ناخودآگاه لبخندی روی لبانم شکل گرفت که به همان سرعت ناپدید شد. حداقل برای 

ها ها و پرندهمانده بود. به باالی سرم نگاه کردم، سطح دیوار به حدی داغ بود که حتی حشره امیدی باقی

 ها ظاهرشده بود،ای گرفته به ابرهای سیاهی که در دوردستنیز جرات نزدیکی به آن را نداشتند، با چهره

زا بوده باشند. بی اختیار آهی کشیدم، در این سرزمین باراننگاه کردم. امیدوار بودم که آن ابرها واقعاً ابرهای 

 که باید نبود.چنان چیز آندیگر هیچ

برای ورود به شهر از چند پست نگهبانی دیگر که تعداد بیشتری نگهبان داشت گذشتم. دیدن یکی از 

خواستم کج کنم. نمی 3رسوی کافه باشده بود، باعث شد تا راهم را بهجاسوسانم که در سایه دیواری پنهان 

 ها با دیدن من بهها و بچههای تنک و باریک گذشتم، زنهای اصلی عبور کنم برای همین از کوچهاز راه

ان را به شزدند و پیشانیای روی زمین زانو میکردند و کسانی که قادر به فرار نبودند گوشهسرعت فرار می

 چسباندند.آلود کوچه میسطح گل

رد تا ککسی سعی نمیشده بود. هیچسرعت در تمام شهر پخشهای مخالف آورد بودم، بهسرگروهبالیی که 

 بودم.حال در هر شرایطی باید مراقب میدر مقابل من بایستد با این

ای شکل شهر رساندم. آنجا بهترین ای و استوانهساعتی طول کشید تا خودم را به تنها ساختمان قهوهیک

ها بیش از ها و گوشرفت، مکانی که چشمن جا برای مالقات با جاسوسانم به شمار میو شاید هم بدتری

مانند تمام مالکان پیشین آن، چشم و گوش سازمان در این  شنیدند. صاحب کافه باردیدند و میاندازه می

آمد. میحساب رئیس جاسوسان اینجا به رفت. او تا قبل از آمدن من به این دنیا،سرزمین به شمار می

هرچند هنوز هم همین سمت را داشت، ولی من تحت فرمان او نبودم. او وظیفه داشت تا مکانی مناسب 

کمان را روی ینرنگای از یهالام ترتیب دهد. ظاهرش عجیب بود، مثل این بود که برای جلسات مخفی

 ن!بدنش کشیده بودند. بیشتر شبیه به یک آفتاب پرست انسان نما بود تا یک شیطا

 این چهار داد تا به هر قیافه و شکلی که عالقه داشت در بیاید. دریماش به او این قدرت را یوجودماهیت 

 طانشیسالی که به این قسمت آمده بودم، به نکاتی پی برده بودم که در پرونده او وجود نداشت. او یک 

                                                           
1 cafeBar 
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ر و با چه روشی او را مجبور کرده بود دانستم که آکشا چطوترین نوعشان و من نمییقوهم از بود، آن مقلد

 هم با این وضعیت جاسوسی کند.تا برای سازمان آن 

کمان بودند، شیطانی که توسط شیطان گذاران ارباب دنیای رنگین اجداد او زمانی جزو مشاوران و خدمت

ها نهان شوند، آنشده بود. با این حال اجداد او توانسته بودند فرار کنند و در این سرزمین پبزرگ کشته 

به حدی در تغییر شکل مهارت داشتند که توانسته بودند، ماهیتشان را از تمام کسانی که به این مکان 

 کردند، پنهان کنند.رفت آمد می

 کافه شلوغ بود و جایی برای نشستن وجود نداشت. البته نه برای فردی در جایگاه من.

دادند. یکی از ین کار سرها نیز با من تغییر جهت میراست به سمت پیشخوان حرکت کردم و با ا یک

شکارچیان به من زل زده بود. چشمان زرد و صورتی اسکلتی داشت که موجودات کرم مانندی از میان 

 ای بودند که توانایی تغییر شکل نداشتند وها شیاطین درجه سهآمدند. اینهای سرش بیرون میسوراخ

زدند. وقتی متوجه نگاه یمدست  -حتی شکار هم نوعان خود  -به هر کاری برای رسیدن به جایگاه باالتر 

 دوید و در میان جمعیت پنهان شد. اشچهرهمن شد، ترس در 

روی صندلی نشستم و متصدی که از همان لحظه ورود متوجه حضورم شده بود، کارش را رها کرد و به 

 سمت من آمد و پرسید:

 ، چی میل دارید؟2جناب پیلر -

که دستان کرد. در حالی ظاهر چاپلوسی من را میآمد، در واقع او بهلحن و حالت نگاهش خوشم نمی از

 مالید، لیوانی برداشت و من با لحن سردی گفتم:اش را به هم میاستخوانی

 به جز اون کوفتی مگه چیز دیگه ای هم داری؟ -

ادرزاد یک تکه سفید بودند، ولی بهتر از با این حرف نگاهی به من انداخت. چشمانش مثل یک نابینای م

که مقداری از تنها نوشیدنی کافه را درون لیوان  شنید. او در حالیدید و حتی میهرکسی در کافه می

 ریخت، از من پرسید:بزرگی به رنگ مسی می

                                                           
2 Peeler 
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 دوست دارید به اتاق خصوصیتون راهنمایتون کنم؟ -

اش را بپرسم اما جاسوسان زنم و دلیل این حضور بی موقعتوانستم با جاسوسم حرف بحداقل در آنجا می

توانست به زمان دیگری موکول شود، لرد و حتی کاترین در همه جای شهر حضور داشتند. مالقات با او می

 برای همین گفتم:

 احتمال زیاد باید جشن بگیرم.برای شب آمادش کن، به  -

طور کامل سخنانم را شنیده است. ه خبرچینم نیز بهزدم، اطمینان داشتم کزمانی که این حرف را می

ها که های خنجری و زردش را به نمایش گذاشت. ردیفی از دندانمتصدی لبخندی زد و با این کار دندان

توانست بخش بزرگی از بدن دشمنش را بکند. انداخت و تنها با یک گاز میهرکسی را به وحشت می

 کرد، کمی جلوتر آمد و به آهستگی گفت:میکه لیوانی را تمیز متصدی درحالی

 ...جناب پیلر، پس درست شنیدم که ارباب قلعه شما رو احضار کرده -

هایش را به حالت تسلیم باال آورد و من زیر با ابروهای باال رفته به سمتش چرخیدم و او با لبخندی دست

 لب غریدم:

 پیچه.خبرا زود می -

این خبر به من رسیده بود نگذشته بود که کسی مانند او از جریان باخبر هنوز چند ساعتی از زمانی که 

شده بود. نگاه سردی تحویلش دادم، کسانی که در این مدت توانسته بودند من را ببینند به خوبی 

رگز را خوردم، ه -زد که به تلخی می -ام ای از نوشیدنیگرفتم، جرعهدانستند که من با کسی گرم نمیمی

 های شیرین ماریال تنگ بشود.کردم دلم برای نوشیدنیمیتصور ن

 بهتره سرت به کار خودت باشه. -

 متصدی نیشخندی زد و این بار با صدای بلندتری که دیگران هم بتوانند بشنوند، گفت:

 تازه شنیدم که یکی از مقامات باال از شلوغی داخل شهر استفاده کرده و مخفیانه وارد قلعه شده. -
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خواستند در این مورد بفهمند، متصدی سرهایی به سمت ما برگشت، مطمئن بودم که همه می همزمان

گونه حرف بزند، برای همین هم اگر کسی در شهر هایش حتی با کاترین اینعادت داشت با تمام مشتری

تیز  هایقدر که گوشآمد. به آهستگی اما نه آناول را بفهمد به کافه او میخواست خبرهای دستمی

 نشنوند گفتم:

 فکر کنم سرت به تنت زیادی کرده؟! -

با این حرف، متصدی خنده ریزی کرد و در همان حال خودش را از دسترس من دور کرد. او از هویت من 

توانستم این کار را تواند دستوری به من دهد. من هم نمیدانست که نمیاطالعی نداشت، تنها این را می

کردم، نه باکسی تماس ا به دالیل امنیتی صورت گرفته بود. من مستقل عمل میهانجام دهم، همه این

تصدی گرفتم. مگرفتم و نه اجازه داشتم با سازمان ارتباط برقرار کنم، مگر اینکه در شرایط بدی قرار میمی

را تنبیه او  حتماًکردند. اگر اجازه داشتم، یمصدا  1اسمی نداشت اما به خاطر گستاخ بودنش او را رودی

 فهمید که نباید بیش از حدش حرف بزند.باید می کردم. اویم

اش زمان را متناسب با سه ام را بیرون آوردم، یک ساعت مثلثی شکل که با لمس هر گوشهساعت جیبی

داد. ساعتی که حتی اختالالت زمانی را هم پیش بینی می کرد، متوجه عدد هفت دنیای مختلف نشان می

ختالالت اگر از ا کز ساعت نقش بسته بود. آهی کشیدم، هفت سال مثل برق و باد گذشته بود.شدم که بر مر

 کرد.کردم این زمان روی زمین به کمتر از هفت روز کاهش پیدا مینظر میزمانی در این دنیا صرف

هفت روز از  نهاای؛ برای خواهران و برادرانم تبه یاد خواب امروز صبح و خاطراتم افتادم، چه افکار بیهوده

کردم. ای برای من سخت گذشته بود که هرگز فکرش را هم نمیاندازهزمان رفتم گذشته بود و این مدت به 

یر از نوشیدنی، غذای کافه هم قابل خوردن بود. هر چند اصالً به غنهار را در کافه خوردم، خوشبختانه 

 بمانند پاسخ باقییببهتر است  سؤاالتبعضی م. دوست نداشتم تا از رودی در مورد منبع آن غذا سؤال بپرس

خواست به خاطر گرسنگی مأموریتم با شکست مواجه شود. بدون اینکه پولی برای و من اصالً دلم نمی

های نوشیدنی و غذا بپردازم از کافه خارج شدم، قبل از اینکه به قلعه برگردم الزم بود تا به یکی از پادگان

                                                           
3 Rudei 
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کردند، رویم سنگینی باز به من نگاه مینگاه خیره افرادی که از الی پنجره نیمهدرون شهر سری بزنم. 

 مراتب بیشتر از کاترین منفور شده بودم.کرد. من حتی به می

خندید با من برخورد کرد. پشت سر او که میکشان درحالیای جیغبه سمت راست پیچیدم که دختر بچه

ورد با من ایستاده بود. تنها یک نگاه من کافی بود تا خنده از چهره دختر دیگری قرار داشت که قبل از برخ

ای نداشتم. دختری که روی نبود، ولی چاره هابچهمعصومشان ناپدید شود. قطعاً این تأثیر خوشایندی روی 

تر بود در مقابلش قرار گرفت و با زمین افتاد بود، شروع به گریه کرد و دیگری که به نظر اندکی بزرگ

هایی شدم که روی من قرارگرفته بود اما کسی از تان از هم بازشده با اخم به من نگاه کرد. متوجه نگاهدس

 ها خارج نشد.ها برای حمایت از بچهدرون خانه

 کاریشون نداشته باش. -

اش پیداشده بود برگشتم، حضورش را احساس نکرده بودم. موهای به سمت مردی که به یکباره سروکله

هیچ ابایی به من دوخته بود. هایش رها شده بودند، چشمان سبزش را بیلندی داشت که روی شانهطالیی ب

اش تنها فرم و بینی عقابیتر داشت. چانه خوشمراتب ورزیدهقدش تنها اندکی از من بلندتر بود و هیکلی به

اهری کامالً انسانی داشتند. رفت. در واقع مردمان دنیای سیاه، ظای از خصوصیات چهره او به شمار میگوشه

نامیدم ولی این دنیا در بعد پنجم ها را انسان میهیچ شکی آنکردند، بییمها در بُعد اول زندگی اگر آن

 قرار داشت.

ین ای خراب شود. با اقصدی برای درگیر شدن با غریبه نداشتم، امروز بهتر از آن بود که سر چنین مسئله

 و گفتم:وجود به سمتش حرکت کردم 

 سرت به کار خودت باشه. -

خود  ها را بغل کرد و به داخل خانهسرعت بچهآمده استفاده کرد و به دست زنی را دیدم که از فرصت به

زادگان برد. اهمیتی ندادم، من از شجاعت غریبه خوشم آمده بود. در این شهر مردمان عادی و حتی اشراف

لرد را نداشتند. زمانی که نزدیک او شدم، شمشیر بلندی را دیدم  کدام از مشاورانجرات مخالفت با هیچ

که پشت سر، زیر ردایش مخفی کرده بود. یک شمشیر صلیبی بلند که برای استفاده و حمل آن به قدرت 
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 های اطرافشحال او را ندیده بودم، ظاهری کامالً متفاوت از ساکنین شهر داشت و هالهزیادی نیاز بود. تابه

 تفاوتی گفتم:روش و آرام بود. با بیکامالً 

 اگر دنبال دردسر نیستی، بهتره به این نصیحت خوب عمل کنی. -

منتظر واکنشش نماندم و از آنجا دور شدم. او یک جنگجو بود و قطعاً متوجه خطرناک بودن من شده بود. 

ر فروشی شهتنها کتابهای شلوغ عبور کنم، از کنار بار مجبور بودم از کوچه برخالف ساعتی پیش این

م به شدند. چشمیابی استفاده میها و وسایلی که برای جهتگذشتم. پشت ویترین مغازه پر بود از نقشه

وسیله ای بود که به کمک آن از دنیای اجنه به این دنیا وارد شده مکعب کوچکی افتاد که کامالً شبیه به

ی که جدالی آشکار و نهان بین مجمع و ملکه برای تسلط شده بود، بُعدبودم. دنیای سیاه در بعد پنجم واقع

 سه دنیای دیگر هم در این بعد قرار داشتند. بر آن وجود داشت. عالوه بر این دنیا،

تر از دنیاهای دیگر بودند، اما جناب مراتب مهمها بهها و الفزدهشاید از نظر بعضی از سفیران دنیای نفرین 

ای به دودنیای دیگر نیز داشتند. ازنظر او یکی از بر این دنیاها توجه ویژه خشایار در زمان حیات عالوه

ش از اندازه آن، با دنیای محل زندگی خوددالیلی که ملکه سیاه این دنیا را تسخیر کرده بود، نزدیکی بیش 

ای ند وارد دنیهای این سرزمین بدون نیاز به دروازه افراد قادر بودکه در بعضی از قسمتطوریبوده است. به

ز راحتی توانسته بودم املکه شوند. از طرف دیگر این دنیا با بعد ششم نیز تداخل داشت. برای همین به

 دنیای اجنه و تنها با استفاده از یک گذرگاه عادی وارد این دنیا شوم.

مان ساختدیدم. باعجله به سمت اتاقک نگهبانی خالی بود و حتی درون محوطه پادگان نیز کسی را نمی

 حرکت کردم، در راهروی ورودی صدای کسی را شنیدم که گفت:

 خبرها رو شنیدی؟ -

 اتفاقی افتاده؟ -

 یکی از نگهبان را دیدم که به دیوار تکیه داده بود. با لحن سردی گفتم:

 چرا پستت رو ترک کردی؟ -

 سپس با عصبانیت فریاد زدم:
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 ...نگهبان سر -

 ده بود، گفتم:به نگهبانی که پستش را ترک کر

 شدت مجازات میشی؟ای برای این کارت نیاری بهکنندهاگر دلیلی قانع -

صد ضربه شالق مجازات اهمال در انجام وظایف بود برای همین منتظر ماندم تا او دلیل این کارش را برایم 

 بازگو کند.

 جناب من احضارش کردم.عالی -

و  های شهر بودی داشت. او یکی از بهترین شمشیرزنازنندهمارکوس، سر نگهبان چاقی بود که ظاهر گول 

شد. به چشمان پف کرده و قرمزش نمایی او در برابر دشمنانش نمیاش هم مانع از قدرتحتی فیزیک بدنی

 هایش هستم. او تعظیمی کرد و گفت:نگاه کردم و به او فهماندم که منتظر شنیدن حرف

دت تونند به ملرد اینجا بودند، به دستور جناب لرد تمام افراد می های مخصوصامروز صبح یکی از پیک -

 سه روز پایگاه رو ترک کنند.

اخمی کردم، این احمقانه ترین دستوری بود که تا به حال شنیده بودم. عالقه ای نداشتم تا زیردستانم از 

خبری من آگاه شوند، قبل از این هم لرد بدون مشورت دست به چنین کارهایی زده بود. او یک حاکم یب

توانست برای همیشه دوام پیدا کند، ینمخوش شانس بود. هر چند که این حالت  کامالًکفایت ولی یب

 مارکوس ادامه داد:

 ند.این دو تا به همراه چند نفر دیگه قراره امروز رو اینجا باش -

 ند.باید جایگزین داشته باش حتماًکنی، یمی نگهبانی نباید خالی باشند، حتی اگر احضارشون هاپست -

 مارکوس کاغذی لوله شده را به یکی از نگهبانان داد و گفت:

 این از برنامه نگهبانی امروزتون، حاال هم برید سر پستاتون. -

 فرد از شکل این به هم آن نیروها از نفر 05 کردن صمرخ. کردم نگاه مارکوس به نگهبانان خروج محض به

 :گفت بود، فهمیده خوبی به را نگاهم دلیل که او. بود بعید او مانند یاباتجربه
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 هم ور پیک لرد تا زمانی که همه افراد مرخص نشدن اینجا بودند، فرمانده این تعداد بودیم، مجبور قربان -

 .داشتند نگه زور به

 اینجایی؟تو چرا  -

 مارکوس به سرعت گفت:

 تونستم اینجا رو ترک کنم، خالی گذاشتن اینجا اصال درست نیست.من نمی -

 خواستی تنهایی جلوی مهاجمین رو بگیری.شد، میحتماً اگر به اینجا حمله می -

 مارکوس سکوت کرد و من گفتم:

 چند وقته خونه نرفتی؟ -

 :برای جواب اندکی تعلل کرد اما بعد گفت

 فکر کنم، دو ماهی میشه. -

تنگ شده بود. برای یک مرد هیچ چیز بدتر  اشخانوادهدلش برای  قطعاًنگاهی به چهره گرفته او انداختم، 

 و سخت تر از دوری از خانواده نبود.

 جاناتان کجاست؟ -

 جا بگیرند.فرمانده به پادگان مرکزی رفتند تا شاید بتونند تعدادی نیرو برای این چند روز از اون -

 سری تکان دادم و گفتم:

 فرستم.مونم. اگر نیاز بود، دنبالت میتا وقتی جاناتان میاد اینجا می -

 خوشحالی ای که در چهره مارکوس ظاهر شده بود با نگاه خیره من ناپدید شد.

 مرخصی. -

رامی نظامی گذاشت ای که داشتم، مارکوس به من احتبااینکه من یک فرد نظامی نبودم اما به خاطر رده 

شد. با رفتن مارکوس تنها شش نفر در پادگان هایش را شنیدم که شتابان از من دور میو بعد صدای قدم
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مانده بودند، فکر کردن به دستور عالیجناب بیهوده بود، برای همین خودم را با خواندن دفتر ثبت وقایع 

آورش ده بود و این دقیقاً همان زمانی بود که پیامشمشغول کردم. دستور لرد صبح به فرمانده پادگان ابالغ

به دیدن من آمده بود. دفتر را ورق زدم، چهار روز پیش در غیاب ما آشوب بزرگی در شهر به وجود آمده 

بود. گروهی از پایتخت وارد شهر شده بودند، چیزی که بیش از همه باعث شگفتی و حتی ترس مردم شهر 

هایی از آتش سرخ از دروازه شهر عبور کرده و درست در مرکز ها بود. تودهشده بود نحوه ظاهر شدن آن

د. جایی استفاده کرده بودنهای جابهترین شیوهها از یکی از پیشرفتهشهر به زمین برخورد کرده بودند، آن

ه ن متوجشد، ابتدا نگهباناکرد در مألعام اعدام میقطعاً هر کس دیگری از جادو به این شیوه استفاده می

 ها را محاصره کرده بودند.هویت افراد نشده و آن

مخصوص  اما خیلی زود متوجه اشتباهشان شده بودند، در رأس گروه شنل پوشی قرار داشت که نشان

کرد. هر چند به خاطر جادویی که استفاده کرده خودنمایی می اشینهسهفتمین فرزند شیطان بر روی 

ها باعث شده بود تا لرد قلعه بدون بود، تنها افراد معدودی قادر به دیدن او شده بودند. حضور ناگهانی آن

هایی که داشت، در شکل و شمایلی انسانی برای استقبال از او به داخل شهر بیاید. همه توجه به محدودیت

 اند اما کسی ازکردهیمرتبه را همراهی یعالیکی از مقامات  قطعاً، اندشدهستند گروهی که وارد شهر دانمی

 درجه و هویت او اطالعی نداشت.

نزدیک عصر به قلعه برگشتم، هنوز وارد قلعه نشده بودم که اعالم کردند که لرد احضارم کرده است. از 

شت دستوراتش را حتی اگر اشتباه باشند تغییر دهد. امکان احضار ناگهانی غافلگیر شدم، لرد عادت ندا

داشت در غیاب من اتفاقی افتاده باشد، حتی به این موضوع هم فکر کردم که ممکن است کاترین باعث به 

دادم که هیچ کدام از این وجود آمدن این موقعیت شده باشد. با عجله به طبقه پنجم رفتم، من اجازه نمی

 های چندین ساله من را به هدر بدهند.موجودات پست تالش

طبقه پنجم در حقیقت یک سالن دراز و طویل بود که ارباب قلعه تمام روز و به عبارت دقیق تر تمام مدت 

کشید. او با برد. زمانی که وارد طبقه پنجم شدم، مردی چاق و قدکوتاه انتظارم را میدر آن به سر می

 دیدنم، به سویم آمد و گفت:

 دیر کردی؟چرا  -
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 تفاوت به حالت و چهره نگران و مضطرب او گفتم:یب

 همین االن به من اطالع دادند که لرد احضارم کرده. -

 االن؟! من به بانو کاترین گفتم و ایشون هم گفتن که به شما اطالع میدن. -

کسی سپرده بود که داد را به نگاهی به او انداختم، او کوتاهی کرده بود و کاری که خودش باید انجام می

 دل خوشی از من نداشت. با عصبانیت زیر لب غریدم:

 اقدام نکردی؟ شخصاًچرا  -

یت وجود خارجی نداشتند؛ مأمورهایی جلب شد که تا قبل از رفتن به به سمت ستون توجهمهمزمان 

ن باری به ایچند  قبالًسیزده ستون به ارتفاع چهار متر که مثل سوزن از کف سالن سر بر آورده بودند. 

ی لرد پی ببرم. هیچ چیزی بدتر از عدم شناخت احتمالهای طبقه سرک کشیده بودم تا شاید به نقطه ضعف

هایش دگرگون شده بود. او با دستپاچگی دست کامالًدر این سرزمین که  همآنهای دشمن نبود، از توانایی

 را به هم مالید و گفت:

یادم نبود که آخر کینه شما دو تا از هم، سر منو به باد  اصالًغ بود، به خاطر مهمانان عالیجناب سرم شلو -

 میده.

ی جز لرد و افرادی که درجه هرکسآمد اما او خدمتکار شخصی لرد بود و از لحن سخن گفتنش خوشم نمی

 یدیگران، به هیچ وجه به او رو برخالفاما من ؛ کردباالتر از خودش را داشتند را به این شیوه خطاب می

فهمیده بودم و او را شناخته بودم به سختی خودم  خوش نشان نداده بودم. از زمانی که در مورد اجدادش

ا اشاره هام شده بود، با دستانی لرزان به ستونیرهخرا کنترل کرده بودم تا او را نکشم. او که متوجه نگاه 

 کرد.

. با هر پیچش کوتاه و درآمدندپیچد به حرکت ، مانند ماری زخمی که به دور خود میهاستونهمزمان 

ها از ورودی شدند به طوری که پس از اندک زمانی به طور کامل ناپدید شدند. این ستونمی ترکوتاه

 احساس خطر کرده بود! لرد کردند و وجودشان تنها به یک معنی بود.محافظت می
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ی؟ آیا حضور یکی از مقامات باال او را وادار کرده بود تا دست به چنین عملی بزند یا اینکه اما از چی؟ یا از ک

گونه رفتار کند، حداقل در این بخش او خودش را ینامشکل دیگری به وجود آمده بود. او کسی نبود که 

 بود که از دور دانستم که او همانند طبلی تو خالیدید، ولی من به خوبی میبرتر از هر کس دیگری می

 رسید.گونه به نظر مییناصدا داشت. حداقل در اولین دیدار 

و احساس نیرویی ناآشنا و غریبه، حس حقارت و پستی که نسبت به لرد در من ایجاد  با باز شدن درها

کردم، اما زمانی که از ام رخت بر بست. در نگاه اول تفاوتی در سالن احساس نمیشده بودم هم از چهره

ور هایی عبی شدم. برای رسیدن به انتهای سالن مجبور بودم از میان ستونانکتهرها عبور کردم متوجه د

ها ی سیاه میان ستوناپردهرسید که کنم که همچون دیواری دو طرف من را احاطه کرده بودند و به نظر می

هایی از مردمانم به چشم ها جمجمهکشیده بودند که در واقع چیزی جز تاریکی محض نبودند. روی ستون

بور ها عدرخشیدند. اولین بار زمانی که از میان ستونخوردند که در کاسه چشمانشان دو شعله سرخ میمی

 کرده بودم، احساس خفگی به من دست داده بود.

چشمانی حریص و  - اندگرفتهها چشم من را زیر نظر هر لحظه این تصور به من دست داده بود که ده 

 که منتظر فرصتی هستند تا من را اسیر قدرت خود کنند. - گرسنه

 اما خیلی زود به حقیقت این خیال پی برده بودم. 

ا را به های از باال تا پایین کشیده شده بود و نور ساطع شده از شعلهها؛ سیاهی مانند پردهدر میان ستون 

به یاد دارم که  هنوز ها بود.یان ستونکرد. تنها قسمت روشن سالن، راه مکشید و جذب میسمت خود می

اولین بار چگونه از دیدن آنچه که درون سیاهی پنهان شده بود، شگفت زده شده بودم. انتظار دیدن چنین 

 چیزی را آن هم در این مکان نداشتم.

شم گوشه چکردم اما از های درون تاریکی متفاوت بودند، با اینکه تنها رو به رویم را نگاه مییهسا بار ینا

ها را زیر نظر داشتم. هیچ تاریکی برای من تاریک نبود، سعی کردم خودم را بی تفاوت نشان حرکت آن

ها را درون تاریکی دیده بودم و اینک تنها دو تا از آن قبالًبرد، دهم. نباید کسی به قدرت من پی می

طر کرده است مطمئن ساخته بود. تعدادشان به حدی زیاد بود که من را از این حقیقت که لرد احساس خ
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کردند. موجوداتی که درون تاریکی مخفی شده بودند، با آنکه بزرگ بودند ولی آهسته و بی صدا حرکت می

 های کشیده و گرگ مانندی داشتند ولی به اندازه یک اسب بزرگ بودند.بدن

شیاطین ها دوخته بود. آن رفت و چشمان سفیدش را به منها راه میها درست در کنار ستونیکی از آن

کم فرمایی ها بر تاریکی حتوانست حتی به اربابشان نیز آسیب برساند. آنبودند و قدرتی داشتند که می شب

ین اربابان شیطانی بود که هیچ اهمیتی برای شیطان بزرگ قدرتمندترها یکی از کردند و ارباب واقعی آنمی

گزیده بود، ظاهری که بعضی از اربابان شیطانی برای خود برگزیده انسانی سکنی  در یک کالبد ؛ وقائل نبود

که حتی خودم هم -بودند. اما او متفاوت بود، از زبان جناب خشایار شنیده بودم که من به طریقی 

توانستم درون هر تاریکی را ببینم، از زمانی که خاطراتم بودم. برای همین می خونهمبا او  –دانستم نمی

را به یاد آورده بودم و با اتفاقاتی که در زمان تولد عالیجناب افتاده بود، من به دنبال چگونگی پیدایش نسل 

 خود بودم.

وشن کرده بود. فهمیده آنچه که قبل از تولد عالیجناب برای من رخ داده بود، مثل یک جرقه ذهنم را ر

های من به خاطر نزدیکی به او هایی از نظر قدرت به عالیجناب دارم و اینکه قدرتبودم که من شباهت

بودم، تعداد شیاطین شب به فعال شده است. سعی کردم ذهنم را معطوف به حال کنم. باید مراقب می

لرد بودند تا به سوی قربانیانشان هجوم  ها در تاریکی منتظر اشارهرسید و همه آنبیش از سی عدد می

خواستم رفت. میها به شمار میهای آنای از قدرتبرند. موجوداتی که تاریکی اطرافشان، تنها گوشه

است  ایدانستند که چنین تاریکی برای من مثل سایهها نمیپوزخندی بزنم، اما جلوی خودم را گرفتم. آن

 .که نور خورشید به آن تابیده باشد

ها به سمت انتهای سالن رفتم. لرد روی صندلی بزرگی از جنس استخوان نشسته بود، در بی توجه به آن

شد، ولی همان نگاه اول احساس کردم که او فرق کرده است، در حالی که هیچ تفاوتی در او دیده نمی

ا سرکوب ام رین حس کنجکاویتوانستم به او زل بزنم اما قادر نبودم اگفتند. نمیاحساساتم به من دروغ نمی

کنم. من تنها یک بار آن هم زمانی که وارد قلعه شده بودم، او را دیده بودم. حتی دیگر خبری از آن جایگاه 

 باشکوه خاطراتم نبود، برای حفظ ظاهر در مقابلش تعظیم کردم.

 دُرود بر سروم، لرد دراک، حاکم ناحیه سیزده. -
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 دیـــرکردی... -

رنده بود ولی تأثیری روی من نداشت، از زمانی که روحم به جسم برگشته بود. صداهایی به صدایش تیز و ب

از او را شنیده بودم که صدای او در برابرشان به وز وز یک پشه شباهت داشت. همزمان  قدرتمندترمراتب 

 کردم. چیزی این وسط درست نبود.ام از او مقایسه میصدایش را با صدای تنها خاطره

 رسه کاترین عالقه ای نداشته تا من سر وقت به دیدن شما بیایم.خوام، به نظر میر میعذ -

 میلی گفت:یبلرد با 

 دوباره سربه سرش گذاشتی؟ -

 خیر. -

 اشیدهچروکشد و پوست سیاه و ای سفید خارج مییرابهشهایی بود که از درونشان چهره لرد پر از تاول

گشت، درون دهانش پر بود اما به سرعت به حالت قبل بر می؛ باختگ میها هر از گاهی رنتحت تأثیر آن

انداخت. هر چند او تنها همین یطان میشهایی خنجری شکلی بود که من را به یاد سومین فرزند از دندان

 اش قرار داشتند، به من زل زده بود.یشانیپجفت چشم که بر روی  1او با  ،خصوصیت را از او داشت

 ها را از بین بردی.که دیروز گروهی از شورشیشنیدم  -

 تعظیمی در مقابل او کردم و گفتم:

 بله، جناب لرد. -

چرخیدند، حتی تصور به چشمانش جلب شد که هریک به سویی می توجهمدر مقابل خنده تیزی سر داد، 

 فت:ها دید، سردرد آور بود. او در همان حالت گبتوان در تمام جهت هاچشماینکه با آن 

 تونند قد علم کنند.عالیجناب می ترمهمکنند در مقابل قدرت من و از همه ها، تصور میاحمق -

 هایش روی من ثابت شدند. او با صدای زیری پرسید:به یکباره تمام چشم

 امیدوارم که مثل دفعه قبل در مورد اونها کوتاهی نکرده باشی؟ -
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های قلعه پایین انداخته بشند تا عبرتی باشند د و از دیوارخیر، دستور دادم پوست تک تکشون رو بکنن -

 برای دیگران.

کندم و اش را هم میصدایم عاری از احساس بود، خیلی دوست داشتم در همین مکان پوست تاول زده

ی جز تحمل این وضعیت نداشتم. او با کنجکاوی اچارهزدم ولی یمهمین سرنوشت را نیز برای او رقم 

 پرسید:

 نیدم که بالغ بر پنجاه نفر بودند؟ش -

 بار دیگر تعظیم کردم، از این کار متنفر بودم.

ها شدیم که قصد حمله به یکی از ها کمین، موفق به ردگیری گروهی از یاغیبله، ما بعد از مدت -

 های آذوقه را داشتند.کاروان

 شکاکانه پرسید: به صورت بی ریختش کشید و با لحنی اش رادست گوشت آلود و فربه لرد

 چند نفر از دستت فرار کردند؟ -

 توانست این موفقیت را نادیده بگیرد، برای همین گفتم:از این حرف خوشم نیامد، او نمی

 که همه به سزای خیانتشون رسیدند. نفر بودند 05به طور دقیق  -

 لرد سکوت کرد و اندکی بعد گفت:

 ی...فرستادیشون برای کار اجباربهتر بود، می -

 دادم. تعظیمی دیگری کردم و گفتم:او به دنبال بهانه بود برای همین نباید به او این فرصت را می قطعاً

 دفعه بعد، حتماً به این شیوه عمل خواهم کرد. -

 وار گفت:او زمزمه

 اگر دفعه بعدی در کار باشه. -

 سپس ادامه داد: 
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 دونی برای چی اینجایی؟می -

 اطالع هستم، رفتار لرد از همان اول عجیب بود.یبلیل اصلی احضارم وانمود کردم که از د

 ها احضارم کرده باشید.کردم که برای حمله شورشیخیر، گمان می -

ین موفقیتی بود که نصیب این منطقه و حاکم آن شده بود. به دقت رفتارش را تربزرگبعد از سه ماه این 

ور کردم. ابتدا تصم حضور فردی دیگر را در کنارش احساس میزیر نظر گرفته بودم، حتی از این فاصله ه

نگار از کرد، ا، ولی لرد هر از گاهی به سمت راستش نگاه میامقرارگرفتهیر فضای اطرافم تأثکردم که تحت 

توانست به احساسات نشستن روی صندلی معذب بود. هر چند با ظاهری که او داشت هیچ کس نمی

 فاقد قلب بود، یک ماشین کشتار که تنها به فکر خوش خدمتی به اربابش بود. پی ببرد. او اشنداشته

 تو چند ماه پیش درخواست ارتقاء سطح داده بودی؟ -

 بله، جناب لرد. -

 پس چرا من از این درخواست بی اطالع بودم. -

 قلعهحالت شده بود، یقین داشتم برای او اهمیت نداشت که چند نفر از این یبلحن سخن گفتنش 

اطالع باشد، مسئله دیگری بود. با یبها اما اینکه او از این درخواست دادند؛درخواستی برای ارتقاء سطح می

 این حال برای این مشکل راه حل خوبی هم وجود داشت.

چند ماه پیش، پس از سرکوب چند گروه شورشی شما به من اجازه دادید که درخواستی در این مورد  -

ناب بفرستم. این خواسته رو از طریق خدمتکار شخصیتون برای شما فرستاده بودم، فراموش به مشاور عالیج

 کردید؟

امیدوار بودم که کلکم بگیرد، بهترین شیوه دفاع، حمله بود و برای این کار دو سال در کنار او بودم و در 

ز زی که تنها یکی دیگر جیک سالی که موفق به اقامت در قلعه شده بودم به راز بزرگی پی برده بودم. را

 دانست که چه عیب بزرگی دارد. لرد با مکث پاسخ داد:اطالع داشت، حتی خود لرد هم نمی آنمن از 

کنم که از قوانین اطالع داری؛ در هر سال تنها یک نفر از هر بخش قادر حاال یادم اومد، اما تصور می -

 خواهد بود تا برای ارتقاء سطح درخواست بدهد.
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دانستم توانم به او نگاه نکنم، من به خوبی از قوانین اطالع داشتم و به راحتی میردم تا جایی که میسعی ک

ی سچاپلوشدم، ولی وجود خارجی نداشت. باید از راه دیگری وارد می اصالًگوید. چنین قانونی که او دروغ می

. نباید بیش از این در پاسخم تعلل دادند، از عهده من خارج بودای که دیگران انجام میبه شیوه همآن

دادم تا به خاطر احساساتم چنین فرصتی را از کرد، من برای چنین روزی آماده شده بودم و اجازه نمیمی

 دست دهم.

 ها از منطقه تحت نظارت شما، عالیجناب دیدجناب لرد؛ یقین دارم که با افزایش تعداد درخواست دهنده -

پیدا خواهند کرد و یقیناً همین امر راه رسیدن شما را به موقعیت یکی از مشاوران مساعدتری نسبت به شما 

 اصلی هموار خواهد کرد.

لرد سکوت کرد، سپس از جایگاهش بلند شد. نوعی اجبار در چهره او وجود داشت، سپس در کمال ناباوری 

 ای شدم. موجودی که در مقابلم قرار داشت لرد نبود!متوجه نکته

ای که به قول یکی از خدمتکارانش به هیچ طریق از بین اش داشت، لکهکه سیاه روی گردن فربهلرد یک ل

 صدای فرد دیگری من را از افکارم خارج کرد: رفت.نمی

 کنند.کنم که خادمان سرورم، بیش از آنکه باید فکر میتصور می -

رتم خواستم در صویمم که حالتی که به سمت محلی که آن نیروی ناآشنا قرار داشت برگشتم. امیدوار بود

کار دشواری برای فردی مانند من بود.  امشدهظاهر شده باشد، اینکه نشان دهم از حضور آن فرد غافلگیر 

 به سرعت و با دستپاچگی ساختگی تعظیم بلند باالیی کردم و گفتم:

 عالیجناب! -

بارها تمرین کرده بودم، نقش بازی کردن لرزش درون صدایم به مراتب بهتر از آن چیزی در آمده بود که 

ها قرار داشتند، برای شیاطین درجه دو و سه کار آسانی بود اما برای کسانی که در سطحی متفاوت از آن

 توانست به قیمت از بین رفتن زحماتم تمام شد.یمین اشتباه ترکوچک

 ست یا نه. یک لکه سیاه دلیل محکمیدانستم قضاوتم در مورد او درست اینمزیر چشمی به لرد نگاه کردم، 

اشت. اهمیتی ند اصالًخود لرد است،  واقعاًیا اینکه آیا او  بر صحت افکارم نبود، اینکه چه بالیی سر او آمده
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ردم. با کباالخره فرصتی پیش آمده بود تا خودم را از شرش خالص کنم، من باید به قصر اصلی راه پیدا می

اش را در زیر شنلی جادویی مخفی کرده بود، بار دیگر تعظیم یواقعشکل  ظاهر شدن فردی شنل پوش که

سیاه  4وارونه پنتاگرامخورد. یک یماش  نشان مخصوص هفتمین فرزند شیطان به چشم ینهسروی  کردم.

 ای قرار گرفته بود.یرهداکه درون 

 او روی صندلی لرد نشست و از من پرسید:

ای از دنیای اجنه وارد این بوده؟ چرا چهار سال پیش از طریق دروازه هدفت از ورود به دنیای سیاه چی -

 دنیا شدی؟

اما او خطرناک بود،  کرد؛یمصدایش معمولی بود، نه قدرتی داشت و نه حس بدی را به طرف مقابلش القا 

 پاسخ گفتم: در خطرناک در حد فرزندان شیطان.

 باشد.تنها هدفم، خدمت به سرورم می -

 سرورت؟ -

 با غرور گفتم:

 شیطان بزرگ. -

توانستم احساسات شنل پوش را خواستم را بگذارد، نمیامیدوار بودم که سخنانم روی او تأثیری که می

 درک کنم. صدایش را شنیدم که گفت:

 کنی، قصد داری به شیطان بزرگ خدمت کنی.پس ادعا می -

 بله. -

 سطح دادی؟... و برای رسیدن به این هدف، درخواست ارتقاء  -

 بله، عالیجناب. -

                                                           
4Inverted pentagram 
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 اگر هدفت خدمت به سرورمون هست، پس نباید برات فرقی کنه که اینجا یا جای دیگه خدمت کنی. -

 روح بودند. باالجبار گفتم:یب کامالًنگاهم به سمت لرد چرخید، چهره اش بی حالت و چشمانش 

 خیر، ولی... -

 ولی نداره، یک کلمه بله یا خیر. -

 عالیجناب.خیر،  -

رم را کشید. سها را به درون خود مینگاهی به تاریکی کالهش انداختم، مثل گردابی از سیاهی بود که نگاه

 پایین انداختم.

شنیدم در مدت یک سالی که ارتقای درجه گرفتی و در خدمت لرد بودی، افراد زیادی به دست تو و  -

 افراد تحت امرت کشته شدند.

 بله. -

 چرا؟ -

 ی بود.سؤالباال آوردم، این دیگر چه  سرم را

 کنی؟رسه که پوست تمام مخالفان را میبه نظر می -

 ها باید بفهمند که عاقبت مخالفان سرورم جز این نیست.شورشی -

 چند نفر رو دستگیر کردی؟ -

والنی ط توانستم. زمانی که مکثمخواستم، نمیکردم. حتی اگر هم میلعنتی، من هرگز کسی را دستگیر نمی

 شد او پاسخ داد:

 دیگه ازت بپرسم. تا حاال چند نفر رو سالخی کردی؟ سؤالبهتره یه  -

 به سردی پاسخ دادم:

 نفر... 521 -
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 که در این یک ساله، میشه روزی یک نفر؟ -

شد که این تقسیم روزه می 9 0نُوِم 54کردند که شامل روز محاسبه می 000در دنیای سیاه هر سال را با 

 یقاً با بعد سیاه که محل زندگی شیطان بود، یکی بودند.دقی واحدهای زمانی بند

کشید یمساعت طول  24با هم متفاوت بود. یک روز در دنیای سیاه  کامالًهر چند که مدت گذشت یک روز 

ود وجکرد و تنها چند روز با تغییر دوباره آن فاصله یمبا زمین مطابقت  کامالًو در حال حاضر یک روز آن 

ناخته ی بعد پنجم که کمتر با آن شهانامقبل از اینکه به این دنیا بیایم، به شدت نگران بودم. یکی از  داشت.

داد. اختالالت زمانی در این دنیا یمفراوانی رخ  بهشد، بعد اختالل زمان بود و این پدیده در دنیای سیاه یم

ای بهم بخورد. برای همین از یهثانقیقه یا حتی به حدی زیاد بود که ممکن بود نظم حاکم بر آن در د

بینی کند، حداقل با این روش یشپکردم که قادر بود تا اختالل زمانی را تا حد زیادی یمساعتی استفاده 

گذشت. همیشه اختالف زمانی در ابعاد یکی از مشکالت یمفهمیدم که زمان بر روی زمین به چه صورتی یم

به حدی بود که بخش  بعضاًشد جم اطالعاتی که از جاسوسان به زمین منتقل میمهم سازمان بوده است، ح

 کردند.ها به صورت شبانه روزی و بدون هیچ استراحتی کار میمربوط به آن

 بله عالیجناب. -

 او به سمت لرد برگشت و گفت:

 اون یکی درخواست کننده، در مدت مشابه چند نفر دستگیر کرده یا کشته؟ -

 کرد، امیدوار بودم که مقدارش را فراموش کرده باشد. ولی او به سمت من برگشت و گفت: لرد مکثی

 نفر را هم اعدام کرده. 025نفر دستگیر و  252 -

روح بود، به یکباره متوجه قضیه شدم. لرد تسخیر شده بود، خودم را لعنت کردم. یب کامالًلحنش خشک و 

 نمایند به سمت من برگشت و با تعجب گفت:

ترین فرد از این بخش هر دو در یک سطح و این برای من عجیبه که یک فرد تازه وارد در حد باتجربه -

 عمل کرده باشه.

                                                           
5 Novem»1 یک واحد زمانی که شامل نه روز می باشد. توضیحات تکمیلی در ضمیمه« 
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 سپس با مکث ادامه داد:

 تو بیشتر خواهان جلب توجه عالیجناب هستی؟ قطعاً -

عیب و نقص نبودند. برای همین نماینده توانسته بود با یب کامالًی من کارهاخودم عصبانی بودم،  از دست

ی من دست گذاشته بود و به هاضعفیقاً روی نقطه دقمن را در مخمصه قرار دهد. او  سؤاالتشطرح 

 یم را به من گوش زد کرده بود.هاضعفای که کمتر جلب توجه کند یوهش

از این به بعد  قطعاًکردم. یمش آمده فکر یی برای حل مشکل پیهاراهزمانی که من را مرخص کرد، به 

 ین خطایی داشته باشم.ترکوچکتوانستم ینم

ا از ام راما هوشیاری زمانی که به اتاقم رسیدم بی هیچ فکری روی تختم دراز کشیدم و چشمانم را بستم؛

 هستند.کردم که در حال تعقیب من دست ندادم، از زمان که سالن را ترک کرده بودم احساس می

هایم را عوض کنم حتی داخل اتاقم نیز همان حس را داشتم، ولی به روی خودم نیاوردم. بدون اینکه لباس

ای گذشت، دیگر ام. بیست دقیقهکرد که متوجه حضورش نشدهروی تخت دراز کشیدم. باید گمان می

 صبرم در حال سر آمدن بود که او گفت:

 ندازه بهت اعتماد داره.رسه، عالیجناب بیش از ابه نظر می -

 ای برای این اعتماد وجود داره.حتماً دالیل قانع کننده -

 چشمان را باز کردم و به گوشه اتاق زل زدم و گفتم:

 جناب فافنیر. -

دارد...ادامه   
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