
 
 

 
 



 
 

 
 

 موهبت
 بـرزخی

 نویسنده: س.فتحی

مهرنوشویرایشگر اصلی:   

  نفیسهمرتضی، محسن، ویرایشگران: 

س. فتحی گرافیست:  
معنوی این اثر محفوظ بوده و  کلیه حقوق مادی و

برداری، تکثیر و یا استفاده از تمام هرگونه کپی
یا بخشی از آن به صورت نوشتاری منوط به اجازه 

 باشد.نویسنده این اثر می
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سالم، امیدوارم همه دوستان خوب و سالمت باشند. قبل از خواندن این داستان الزم هست که چند نکته را برای خواننده  سخن نویسنده:

اب قدرت ذهن هستش؛ شاید بشه جلد یک و نیم در کتابی مرتبط با کت موهبت برزخیهای گرامی توضیح بدم. کتاب 

نظرش گرفت برای همین در این داستان در مورد مسائلی صحبت خواهد شد که در کتاب قدرت ذهن مجالی برای رسیدن 

انند با محیطی اینکه خواننده ها بتو ؛م از نوشتن لذت هستنیستم؛ هدفنویسنده حرفه ای  یک بهش نداشتم. از طرفی من

 که خلق کردم ارتباط برقرار کنند. 

های طوالنی بنویسم و اینکه زمان زیادی برای نوشتن داستان صرف کنم برای همین تونم فصلاز طرفی مثل سابق نمی

در اختیار خواننده ها قرار میدم جلو تر باشم و اگر به پیشنهاد دوستان قرار بر این شد که همیشه چهار فصل از فصلی که 

 زمانی فاصله کم شد روند ارائه داستان متوقف میشه. خب بیشتر از این حرف نمی زنم، امیدوارم از این داستان لذت ببرید. 
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هایی ای قوی احتیاج است. خواستهبرای فرار از سرنوشت به اراده

به سوی  کنند تاوادارم می ،وجود دارند که مانند بندی نامرئی

د نناشناخته قدم بردارم که تنها به یک نقطه ختم خواه یهاراه

هایم سنگینی . غمی که روی شانهاهمیتی نداردشد. ولی دیگر 

ام را برای رسیدن به شود که ارادهکند، نه تنها باعث ضعفم نمیمی

تقویت خواهد کرد. انتقام، تنها بخش کوچکی از  ،خواهمآنچه می

سوزاند به سادگی رون میداز آن است. آتشی که وجودم را 

 خاموش نخواهد شد. 

از  دانمیکه نم یصاحب موهبت ؛من اَش هستم. وارث خاندان اَش

 .یستجنس چ

 

 



 
 

5 
 

نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی

وب سایت نویسنده:  وب سایت نویسنده: 

 فصل اول

 

ای مجسمه مانند ام.زده ای تابوت سیاه زلروی سطح شیشه تصویرم انعکاس به

 حد این تا امقیافه وقت چه یا و کی از دانستم. نمیرسیدممی نظر به شده نفرین

 بیشام رفته فرو و استخوانی یهاگونه ،امپریده رنگ صورت است. در کرده تغییر

های خاکستری رنگم، مردمک سرخ چشمانم، در عنبیه .آمدندمی چشم به اندازه از

  نداشتم. متحرک مرده یک از کمی در حال تیره شدن بودند. دست

 را شده کپه خاک از مقداری بنا به سنت، .شوم خم به سختی توانستم سرانجام

 بودم، احساس گرفته را جلوی خودم زحمت به. ریختم تابوت روی و برداشتم

نه،  اما بشکند. دارد امکان لحظه هر کرده است، گیر گلویم در که بغضی کردممی

در ذهنم  باری چند، داشتم غریبی بودم. حسباید خوددار می .شکستمی نباید

 .اَش هستم یک من تونم،می من :کردم تکرار

 را او به کردن نگاه جرأتِ حتی. ایستادم خواهرم کنار در و برداشتم عقب به قدمی

 این در من و بود افتاده امعضو خانواده تنها سرنوشت بر شوم ایسایه نداشتم. هم

 تا دیگران نگاه توانستم بگویم که ازمی. کردممی احساس را آن خوبی به مدت

 زمانیکه تا ولی ؛رسدمی نظر به مصنوعی و غیرطبیعی، خشک ،رفتارم اندازه چه

 .نداشت اهمیتی برایم کوچکترین هاآن فکر ،شدمی حفظ ظاهرم

 روزهای هایتک ثانیهتک در. بود کرده فوت، رنجها ماه از بعد سرانجام جانت،

 احساس. بود کامالً رفته او اینک و بود کامالً محسوس حضورش فقدان گذشته،

اما . است شدن دفن حال در خالی تابوتِ همراه به نیز وجودم از بخشی ،کردممی

این را کامالً  .بود وقوع شرف در هم دیگری بدِ اتفاقِ انگار ؛این همه ماجرا نبود

 .کردممی حس

 برای اندکی تعداد. کردم نگاهافرادیکه سر مزار آمده بودند،  به چشم گوشه از

 برای بلکه، احترام خاطر به نهآنها هم  که حاضر شده بودند خاکسپاری مراسم

 و رفتار در احترامی هیچ .بودند آمده مکان این به جانت مرگ از اطمینان

 ایلحظه حتی، بگیرند نادیده را قوانین توانستندمی اگر و نداشت وجود نگاهشان

 تنها که است طبیعت قانون این. کردندنمی درنگهم  ما کشتن برای

 هیچ به کاری چنین سرزمین این مردمان برای و دارند حیات حقها ترینقوی

  .نیست غیرطبیعی وجه

 ،ها، دستانم را مشت کردم. حضور یک خدمتکاریکی از مهمان خدمتکارِ با دیدنِ

آمد. آنچنان به خدمتکار خیره آشکار به هر خاندانی به حساب می یک توهینِ

شدم که او قدمی به عقب برداشت و بعد پشت سر اربابش پنهان شد. در بین 

با اینکه قدی متوسط و هیکلی ! بودم را ندیده او باقی افراد، مردی بود که شبیه

 غمی نه نشکرد. دروبه خود جذب می را هااش چشممعمولی داشت ولی چهره
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وب سایت نویسنده:  وب سایت نویسنده: 

 من حتی بودم. ندیده سرد حد این تا چشمانی تاکنون !احساسی نه و داشت وجود

دانستم. اما ... نه می .است خاندان کدام به متعلق ،دانستمنمی و شناختمنمی را او

مسئله مرگ و  زمانیکهدانستم که متعلق به چه خاندانی است. خیلی خوب هم می

 داشتم.باید انتظار چنین چیزی را می ،زندگی خاندانی در میان باشد

 حرف مورد این در بنجامین با حضور او در اینجا تنها یک دلیل داشت. باید

سخنی به زبان  ،زدم ولی نتوانسته بودم در مورد کاری که انجام داده بودممی

آنها لیاقت دوستی با خانواده ما را نداشتند، چه برسد به آنکه تحت حمایتی  رم.وبیا

با بیرون ، کردمی هقهق آرامی به حالیکه تانی قرار داشته باشند. مَدی درباس

 جلب خودش به را غریبه توجه اشتیره ردایِ زیر از سیاهی رزِ یآوردن شاخه

 .کرد

 !سیاه رز -

 .شد جلب خواهرم سوی به همه توجه کار این با و بود همراهش صدای این

گلی نادر که بوته آن  ؛خاندان ما وجود داشت سیاهِ های زیادی در مورد رزِافسانه

داد. حتی در مورد قدرت آن هر صد سال یک بار بر سر مزار نیاکان ما گل می

 کدامشان هیچ که دانستیممی خوبی ما به اما ؛زیادی بیان شده بود هایداستان

 ماندگاری نه ؛برگرداند زندگی به را هامرده توانستمی نه ،گل این. دنندار واقعیت

داد. تنها مورد غیرعادی آن، داشت و نه اینکه هر صد سال یک بار گل می ابدی

 رشدش در آرامگاه نیاکانمان بود. 

 ؟سیاهِ رز واقعاً یه اون -

  !ببینم...  کو -

 !تابوت داخل واقعاً انداختش ... ندیدم من -

 هاآن سمت به خواستمی دلم؛ کردم حاضرین بلند شده بود. اخم پچپچ صدای

آمد، این یک توهین به ما به حساب می بدهم. را گستاخی این جواب و برگردم

سرعت هم  همان به بودند گرفتهشکل که سرعتی همان به هازمزمه ولی

 .کرد حلقه بازویم دور را دستش و برگشت کنارم به. مَدی رفتند بین از و خاموش

 دستانش ؛نداشت مساعدی حال او .کرد چشمانم نگاه و باال به نگرانی با

 .بود شده شدیدی تب دچار دیشب از و لرزیدندمی

 .برگردیم باید -

 .بمونم خواممی هنوز، نه -

 وجود غمی ،کوچکش چشمانِ درونِ .داشت قرار ایشکننده وضعیتِ در مَدی

، تاریک شبحی ،سایه حضور آن و آوردمی در لرزه به را وجودم بند بند که داشت
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وب سایت نویسنده:  وب سایت نویسنده: 

. بودم متنفر موهبتم این از. ترساندمی مرا چیزی هر از بیش ،عدم از ایسایه

 این تا نباید ترمهم همه از. کردممی قضاوت زود نباید ؛گرفتم گاز را لبم گوشه

. نفس عمیقی کشیدم تا ذهنم شدمنزدیک می «مرگی نزدیک بینیِپیش» به حد

شد. هیچکس ما را ن آرا خالی کنم ولی خیلی زود افکار دیگری جایگزین 

ما تنهاتر از هر زمانی شده بودیم. من و مَدی فقط یکدیگر را  .کردهمراهی نمی

واژه  ،ارواح عمارتِ ؛مانداشتیم و او همه چیزم بود. دقیقا مانند محل زندگی

 کردیم. ای بود که در آن زندگی میزدهمناسبی برای مکان غم

کردم، باعث شد تا احساس میغریبه روی خودم  فشاری که به خاطر نگاهِ

 ؛وجود داشتندهم اتی ئبه سمت او نگاه کنم. در این دنیا همیشه استثنا اختیاربی

کسانیکه  .ها حرکت کنندفراتر از محدودیت ،توانستندموجوداتی که می

آنکه بهایی برای بی ؛قوانین را برای مدتی هر چند کوتاه نقض کنند ،توانستندمی

 ت کنند.این کارشان پرداخ

که  آمدمی پیش کم بگیرد. نادیده را قوانین توانستزدم او میحدس می

 واقعیت به غیرعادی شکلی به احساساتم حقیقت در. هایم اشتباه باشندحدس

 دست. کردممی زندگی دائمی ترسی در برای همین، همیشه و شدندمی تبدیل

 با خالی کنم. مزاحمیفکر  هر از را و سعی کردم ذهنم گرفتم محکم رامَدی 

 :گفتم روحبی صدایی

 .گردیمبرمی -

 خداحافظی حاضرین با تا نداشتیم نیازی هم ما و نکرد اعتراضیمَدی  خوشبختانه

کردند. تا می ترک ،خواستندرا حتی اگر نمی اینجا مراسم از پس آنها. کنیم

باستانی از ما در کرد، نیرویی ها درون این عمارت زندگی مییکی از اَش زمانیکه

کرد. نیرویی که تنها به خاطر قانون باستانی برابر هر گونه متجاوزی دفاع می

هر چند به دالیلی  ؛کردحاکم بر این سرزمین از ما در مقابل خطرات حمایت می

 این نیرو به سرعت در حال ضعیف شدن بود. ،دانستمکه نمی

 در مرده یک برای بعد از خاکسپاریمراسمی  هیچ ،با وجود این استثنا خوشبختانه

 از پس روز یک مردگان ،ما رسوم قدیمیِ با مطابق. شدنمی برگزار ما خاندان

ولی مسئله جانت فرق  ؛شدندمی سپرده خاک به شیوهترین ساده به و مرگ

ای با این حال چاره ،اش قرار داده بودیمبا اینکه قبال او را درون مقبره .کردمی

رسانی کنیم. او نسبت فامیلی با خاندان پادشاهی در این مورد اطالعنداشتیم تا 

 م.یای جز این کار نداشتداشت و ما چاره

 تنها که بزرگو  سنگی ساختمانی انداختم. مانخانوادگی بزرگ مقبره به نگاهی

. دارد قرار زمین زیرِ در آن درصد نود از بیش که دانستندمی شماریانگشت افراد

 دیشب را جانت حقیقت در ولی ؛کردندمی دفن آن مرکز درون ظاهر به را تابوت

 خود خاص جایگاه درون، داشت قرار زمین زیرِ پاها ده که ساختمان یسردابه در
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وب سایت نویسنده:  وب سایت نویسنده: 

 داستانی تنها که کسانی تمام و مادر، پدر، پدربزرگ ،مکان این در. بودیم داده قرار

 . بودند شده سپرده خاک به بودم شنیده هاآن از

 واکنش بتوانم، داشت حمله قصد کسی اگر که گرفتم در کنار مَدی قرار طوری

 گذشتیم. کسی که توجهم را به خود جلب کرده بود، کنارِ از آرامی به. دهم نشان

 نزدیک من به بیشتر را خودش که کرد وادار هم رامَدی  حتی ،نگاهش سنگینیِ

 وجود برایم مهمی سؤال. کشیدم راحتی نفس، شدیم دور جمع از زمانیکه. کند

 مریضی تشدید کنم؟ تحمل را ناخوشایند اتفاقِ همه این توانممی من آیا .داشت

 نظر به نشدنی تمام کابوس یک مثل آن، از قبل اتفاقات و جانت فوت، مدَی

. شدمی سپری برایم سختی به روزها و بخوابم توانستمها نمیشب. رسیدندمی

 رفتیم. اینجا دیگر مکان مناسبی برای زندگی نبود؛ باید از اینجا می

 یهابوته. شدگفته می یاس جاده آن به که کردیممی عبور پیچ در پیچ مسیری از

 ؛انداختندمی جانت و مادرم و پدر یاد به را من خوشبو، سفیدِ یهاگل آن با یاس

 .بودند اینجا عاشق آنها

 ؟بیای ترسریع تونیمی ؛مَدی -

 .آره -

کردم. می احساس سرمان پشت را غریبه آزاردهنده حضورِ ،مسیرطی  در

 داشتم سعی سختی به .ترین مسیر را برای رسیدن به عمارت انتخاب کردمکوتاه

تقریباً به . امشده متوجه حضورش که فهمیدمی نباید او. برنگردم عقب سمت به

 محوطه به اشتد قرار مقابلمان که ایاز تپه پایان راه رسیده بودیم. با گذشتن

 . رسیدیممی عمارت پشتی

 رسید.می مخروبه و کوچک نظر به که کردم اصلی نگاه عمارت از بخشی به

 مورد در سرزمین این در مکانی هر از بیش که خاکستری یهاسنگ با ساختمانی

 بنیانگذار زا باقیمانده یادگار تنها خاکستری عمارتِ. داشت وجود داستان آن

 نظر به ارهب چندین حتی بازسازیِ وها قرن گذشت به خاطر بود که اَش خاندان

ها اَش قدرت لجال و شکوه. کنیم استفاده آن از بتوانیم زیادی مدت تا رسیدنمی

ن الششادانستند تنگاهی به عمارت انداختم؛ اگر آنها می .بود شده فراموش دیگر

 داشتند؟ آیا باز هم در این مسیر قدم بر می ،بیهوده است

 کرد.می امفکر کردن به گذشته نه چندان دور، همین چند ماه پیش، بیشتر آشفته

ی هاخانواده فهرست از اَش خاندان نام که شد پخش جا همه در خبری ابتدا

 کشور تمام اول در را خبر این آنها. است شده خارج 1هافانتوم حمایت تحت

 قیافه هنوز. بودند داده اطالع جانت به آن را تحقیرآمیز شکلی به سپس و پخش

                                                           
1 Phantom 
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تنها  این .امنکرده فراموش را زدمی موج چشمانش در که خشمی و زدهبهت

ای وارونه شرمانهآنها حقیقت را به شکل بی .باشد بزرگ دروغ توانست یکمی

 شدن کشته از جلوگیری برای جد ما، جاناتان، پیش، سال 9300جلوه داده بودند. 

باعث  ،به اتحاد با او گرفت. جاناتان، با تصمیمش تصمیم فانتوم، خاندان بنیانگذار

نجات بزرگ خاندان فانتوم شد. هیچ کس جز روئسای دو خاندان دلیل این کار را 

برای همین با گذشت زمان این اتحاد به گونه دیگری در میان عوام ؛ دانستندنمی

 ما تحت حمایت آنها هستیم! تفسیر شد. اینکه

ثل هم م . منحقیقت این ماجرا را پدربزرگ، در بستر مرگ برایم فاش کرده بود

آور کردم ولی به شکلی عجیب و تعجبها تا آن زمان چنین تصور میخیلی

 اطرخ به آمد. اوبه حساب می بزرگ ما جد ناتنی برادر فانتوم خاندان بنیانگذار

 پادشاه تا کردند کاری آنها گرفت و قرار رافیانشاط حسد مورد اصالت خون

 اندانخ وقت هیچ، جاناتان نبود هوشمندی اگر و کند صادر را مرگش دستور

 .گرفتنمی شکل فانتوم

 تنها که شدند قدرتمند قدری به فانتوم خاندان اتحاد، این از پس سال 300

 یهاخانواده و انداختمی دشمنانشان دل به را و وحشت رعب نامشان شنیدن

این . بپیوندند آنها به رشوه پرداخت حتی، روشی هر با بودند حاضر کوچکتر

 و شد تبدیل( غرب) 2اُاِست خاندان اصلی رقیب به کوتاهی مدت عرض خاندان در

 عمومِ نظر از. کنندمی مقایسه سلطنتی خاندان با را آنها زیادی مردمان اکنون

 به سلطنتی دانخان برای تهدیدی ،دانخان این قدرتمند و باهوش افراد مردم،

ها زبان سر بر قصد از که هستند شایعاتی تنها اینها که چند هر روند.می شمار

 خاندان کشیدنِ چالش به برای راهی هیچ که دانممی خوبی به من. است افتاده

 وجود برتر قدرت هفت، سلطنتی خاندان در. ندارد وجود آنها برای حتی، پادشاهی

ها، این قدرت رأس در. ببینم را آنها نزدیک از خواستهمی دلم همیشه که من دارد

  .است بزرگتر من از سالی چند تنها که پسری، است ولیعهد

 ؟کنی فکر چیز مهه به واقعاً نیازه. کنیمی فکر اندازه از بیش داری تو؛ اَش -

 :گفتم آزرده لحنی با و برگشتممَدی  سمت به شگفتی با

 .نکنی کارها این از دیگه ،نگفتم بهت مگه !مادلین اَش -

 .دونیمی که تو؛ نیست خودم دست -

 دتش از تا شد باعث و کرد خاموش را خشمم آتش، سردی آب مثل حرف این

 :گفتم سرعت به. بلرزم خودم بربود،  شده غالب من برای لحظه که سرمایی

 .بزنی حرف اینطوری زوده خیلی؛ ایبچه هنوز تو -

                                                           
2 Oest 
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نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی

وب سایت نویسنده:  وب سایت نویسنده: 

 :گفت و زد رمقیبی لبخند مَدی

 همیشه جانت ولی. شیمی ساله سیزده داری هم تو .سالمه 10 من ؛بله -

 .بشن بزرگ زود تا شدن نفرین خاندان این یهابچه که گفتمی

 .بشنوم مورد این چیزی در خوامنمیاصالً ؛ کن لطفاً بس -

 :گفت او. بایستم تا کرد مجبور هم را من و ایستاد مَدی

 .دیدم رو مادر خواب دیشب -

 رمدا یاد به سختی را اشچهره هم من حتی د؛دار امکان چطور مویبگ خواستممی

 گفتم: آن جای به ولی

 ؟خب -

 برم پیشش. زود خیلی که ممکنه گفت بهم اون -

 دیونه شدی؟! ؛این مزخرفات چیه میگی -

 به زمانیکهعصبانی شده بودم و  بشنوم.مَدی  دهان از را حرف این ،شدنمی باورم

 شکلبیای سایه ه،گذشت یهاروز در بار چندمین برای ،کردم نگاه چشمانش

 .شد ظاهرمَدی  سر پشت

 !نه؟، کنیمی احساسش تو -

 ؟رو چی -

 االنم ؛لرزیدیمی چطوری یادمه ؟دیدی چیزی یه تو بمیره جانت اینکه از قبل -

.... 

 .بود شده حلقه چشمانم در اشک اختیاربی .کردم نگاه دیگری سمت به سرعت به

در مورد مرگ راحت این طور  ،توانستچطور می .هم عصبانی بودم و هم ناراحت

 حرف بزند.

 .شدی خیاالتی -

 .نشنید را آنمَدی  که حدی به ؛بود ضعیف صدایم

 رو احساساتت تونیمی بخوای اگر تو؛ داده آموزشت چطوری پدربزرگ دونممی -

 خودت تو که شد باعث چیزی یه وقته چند این تو ولی ؛کنی پنهان همه از

 ...نباشـ

. دیدمها بوته از یکی پشت راای سایه .گذاشتممَدی  لبان روی راام اشاره انگشت

 از بیشمَدی  که ترسیدممی این از و بودم کرده فراموش را غریبه حضور تقریباً

 .باشد زده حرف باید که آنچه
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نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی

وب سایت نویسنده:  وب سایت نویسنده: 

 .نزنیم حرف مورد این در، بهتره -

 :کردم اضافه تریمالیم لحن با سرعت به سپس

 .سرده هوا، بریم بیا -

 .نشده تموم حرفم هنوز من -

 :گفتم ،بر لب آوردم سختی به که لبخندی و کج گردنِ با و ایستادم

 .کنیم صحبت چیزی هر مورد در اینجا نباید ولی، دونممی -

 .بزنم حرف دیگه چیز یه مورد در خواممی ؛نه -

 :گفتم و کشیدم آهی

 .نزدیم یخ سرما از تا بگو -

 .بگیر اینو -

 .گرفت سمتم به راای نقره شیئی مدی

 ... که این -

 .به تو بدمش خوام؛ میآره -

 چنین کردن پیدا که گفتمی پدربزرگ یادته. کردی پیدا خودت اینو، ولی -

 .آورده واقعاً شانس ،باشه داشته اونو که کسی هر و ممکنه غیر تقریباً چیزی

 او با مکث گفت: .دیدمغمی در چشمانش می

 بتونم نگهش دارم. ،کنمفکر نمی -

 اختیار گفتم:بی

 مطمئن البته؛ خوندم موردش در جالبی مطلبها کتاب از یکی تو پیش روز چند -

 شکسته تخم این زمانی تنها که بود نوشته توش باشه ... داشته حقیقت که نیستم

. کنه محافظت ازت بخواد و بگیره قرار کنارت در فرد عزیزترین روحِ که میشه

تونیم مطمئنم اگه نگهش داری می ؛بود تو از حفاظت دنبال به همیشه جانت

 ببینم واقعا تخم چه موجودی هست.

 نه من. ،جانت همیشه به فکر محافظت از تو بود -

 :گفتم و گرفتم آغوش در را او

 فرقی تو و من ،اون برای. بود دوتامون هر فکر به جانت ؛کنیمی اشتباه -

 .نداشتیم

 :گفت و رفت عقب مدی
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نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی

وب سایت نویسنده:  وب سایت نویسنده: 

 .کنیمی فرق تو ولی -

 دستم کف، نبود هم انگشت بند دو اندازه به حتی که را رنگای نقره تخم سپس

 :داد ادامه و گذاشت

 .منه ازای هدیه این، بگیرش بیا -

 .شد مانع صدایی که کنم مخالفت خواستم

 تموم زودی این به مراسم؟! کنیدمی چکار اینجا شما ؛مادلین بانو ؛اَش ارباب -

 .دنبالتون آمدممی داشتم؟! شده

 که چروک و چین از پر صورتی با الغر، بلند قد پیرمردی. برگشتم عقب به

 این. آمدمی ما سمت به، رسیدمی نظر به پیر بسیار ساالنش و سن هم برخالف

. کردمی بازی نقش خوب او ؛ببندد نقشام چهره بر لبخندی تا شد باعث حالتش

 ما سمت به شیوه این با همین برای ،شده غریبه حضور متوجه که داشتم اطمینان

 آشام خون یک بنجامین شدم. مانعش که بزند حرفی خواست. مَدی میآمدمی

 با مطابق ولی ؛کردمی شرکت مراسم در همراه ما باید او. بود ساله هشتصد، ارشد

از طرفی برای اثبات  .بود قدغن مراسم این در خدمتگزاران حضور ،خانواده رسومِ

ام را چهره ،کردیم هر چند قادر نبودمزنده بودن باید در این مراسم شرکت می

خاندان سطنتی مخفی کنم. قوانین اعضای یکی از  آنهم در مراسم خاکسپاریِ

 رابطه وجود داشت.سفت و سختی در این 

 .نبود خوب زیاد مادلین حالِ -

 :گفتم و گذاشتممَدی  دست کف راای نقره بعد تخم

 .ببری رو مادلین تونیمی بنجامین .دار نگهش فعالً برام -

 :گفت و کرد نگاهی ما سرِ پشت به شده تنگ چشمانی با بنجامین

 .باشم کنارتون در خواید؟! میاومدن شما همراهها مهمان از یکی -

 .کنی کاریچ باید که دونیمی خودت .باش مادلین کنار تنها ؛نه -

 داشته اعتراض فرصتمَدی  اینکه از قبل و آمد جلو سپس و داد تکان سری او

 یاد بهای لحظه. کرد دویدن به شروع مسخره ایشیوه با و کرد بغل را او ،باشد

 .نخندم تا گرفتم گاز را لبم گوشه .افتادمها اردک رفتن راه

 رسوم به حتی خاندان اَش وارث. دارند حقیقت شایعات، رسهمی نظر به -

 ....بدن به دست خدمتکار یک میده اجازه و نیست پایبند هم خانوادگی

 .شود ناپدید لبانم روی لبخند که شد باعث غریبه سخن
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نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی

وب سایت نویسنده:  وب سایت نویسنده: 

 .ندارند اهمیتی من شایعات برای -

 :دادم ادامه و برگشتم سمت او به سپس

 .دهندنمی اهمیت دیگران رسومات به خودشون که کسانی نظر همینطور -

با اینکه هیچ احساسی درون صدایش وجود نداشت  .زدممی حرف اینطوری نباید

 .بگیرم را خودم جلوی ولی نتوانستم

 .نیستیم خوبی نوازمهمان هیچوجه به روز این در ما که دارید قطعاً اطالع -

 مقابل در باید. گرفت شکل غریبه صورت ناخوشایند و آزاردهنده روی لبخندی

 در این و باشد زادهنجیب ممکن بود او یک کردم.می رفتار احتیاط با فردی چنین

 داخل به را او خواستمی دلم طرف یک از. شود تمام ضررم به توانستمی نهایت

 فهمیدمی کسی اگر. کنم ریسک توانستمنمی دیگر طرف از و کنم دعوت عمارت

 .شود آنها مانع توانستنمی هم بنجامین حضور حتی، هستیم تنهادر عمارت  ما

کردند، ولی با مرگ زمانی خدمتکاران و محافظان زیادی در عمارت زندگی می

 ای امالک ما را ترک کرده بودند.پدربزرگم هر یک به بهانه

 ؟!هستم کی من دونیمی -

 عقب به قدمی ناخودآگاه، نداشت وجود صدایش درون تهدیدی هیچ اینکه با

 :گفتم ناراحتی با ؛شود بیشتر صورتش روی لبخندِ تا شد باعث واکنشم. برداشتم

! داریدها بچه ترسوندن به عجیبی عالقه شما کنممی فکر ولی ؛دونمنمی نه -

 ...لطفاً

اگر قبالً تجربه  .در یک لحظه صورت غریبه در چند اینچی صورتم قرار گفت

افتادم. باید قطعاً با فریادی به پشت روی زمین می ،را نداشتم حرکتیچنین 

همیشه کنترل  .ترسیدم اما هیچ واکنشی نشان ندادم. تنها نگاهش کردممی

برایم  ،غریبه خوبی روی احساساتم داشتم ولی این بار عصبانی شدم. رفتار زشتِ

 ی گفت:او با صدای آرام .قابل تحمل نبود

 احمق.خیلی تو یا خیلی شجاعی یا  -

ولی به جای این کار به چشمان غریبه زل زدم و  ؛خواستم بگویم، قطعاً احمقمی

 گفتم:

 شما هم گستاخ هستید؛ بهتره اینجا رو ترک کنید. -

بودم ولی به کردم؟! این چه حرفی بود؟ باید مراقب رفتارم میداشتم چکار می

خواستم برگردم  .کردمدادم! باید خودم را کنترل میان میراحتی احساساتم را نش

 که غریبه با صدایی بلند خندید و گفت:
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نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی

وب سایت نویسنده:  وب سایت نویسنده: 

 .بود ای اینطوری باهام رفتار نکردهتا حاال هیچ بچه -

غریبه، غیرعادی و مصنوعی به نظر  رفتارِ یهایم به اندازهالعملرفتار و عکس

بالیی سرم آمده بود. قطعاً در  رسید. شاید هدفی از این کار داشت ولی چهمی

آمدم و فرصتی برای خالصی از دستش باید کوتاه می .موقعیت بدی قرار داشتم

 کردم.پیدا می

 کار دارید؟یبا من چ -

 او گفت: .غریبه برای اولین بار به نظر جدی شد

 پرسی که من کی هستم؟نمی -

کرد. سری به نشانه میتر این همه اصرار برای معرفی خودش تنها من را عصبانی

 نه تکان دادم و گفتم:

ای برای آشنایی با شما عالقه ،آمیزی که داریدخیر و با توجه به رفتار اهانت -

 ندارم.

دونستم غرور تنها چیزیه که برای خاندان اَش باقی مونده ولی فکر همیشه می -

 های این خاندان هم اسیرش شده باشند.کردم حتی بچهنمی

صدایی  با .به سختی سعی داشتم احساساتم را کنترل کنم ؛را مشت کردمدستانم 

 حالت پاسخ دادم:بی

 شما در جایگاهی نیستید تا در مورد خاندانم قضاوت کنید. -

من اَش سابق نبودم. او  ؛زدم! چرا؟ حق با مَدی بودمن بدون فکر حرف می

 پوزخندی زد و با لحنی تحقیرآمیز گفت:

 من ترسیدم.  ؛اندان بزرگی داریجداً؟ واقعاً خ -

گرفتم، ولی آمیزش را نادیده میشرایط مناسبی نداشتم و باید رفتار توهین

 نتوانستم.

 نیست. ،بزرگی یک خاندان به تعداد اعضایی که داره -

دانستم که در شرایطی که قرار حتی خودم هم می .تنها یک پوزخند نصیبم شد

 توانستم بزنم. که می ترین حرفی بودداشتیم این مسخره

 بینم.بله، ولی افتخاری هم در اینجا نمی -

 نگاهش به سمت عمارت کوچک بود.

 بین از هرگز خاندان یک افتخارات ؛نداره اهمیت برام ایذره افکارتون -

 .روندنمی
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نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی

وب سایت نویسنده:  وب سایت نویسنده: 

 غریبه قدمی به سمت عقب برداشت و با ابروهای باالرفته گفت:

 آیا چیزی هم از خودت داری که بتونی بهش افتخار کنی؟ -

 زیر لب غُرغُری کردم.

 تون چیزی هم دارید که بهش افتخار کنید؟هشما چی؟ به جز ظاهر گول زنند -

 غریبه خندید و گفت:

 من قدرتمندم. -

ای در شما مهارت ویژه .تون رو چطور تفسیر کنیمتقدر ،بله، البته بستگی داره -

 احترامی به رسوم دیگران دارید.ها و البته بیبچه ترسوندن

کمی او به آرامی یک بار دورم چرخید و سپس با  .آمداش خوشم نمیاز نگاه خیره

 مکث گفت:

 نت کمه ولی زبون تند و تیزی داری.با اینکه سِ -

شدند و هیچ اختیاری روی زبانم افکارم بدون آنکه بخواهم بر زبانم جاری می

 باره گفتم:به یک .این یعنی اینکه کنترلی روی خودم نداشتمنداشتم و 

 بهتره برید. -

چرا؟ انگار با گذشت  .به یکباره از بین رفت ،ترسی که تا چند دقیقه پیش داشتم

هایم نسبت به غریبه شد و واکنشزمان اعتماد به نفسم بیشتر و بیشتر می

ریبه نگاه کردم. امکان نداشت که ... به غیعنی  و این ترتر و بدون تأملگستاخانه

تأثیر قرار گرفته باشم. نیروهایی درون این سرزمین وجود داشتند که  من تحت

توانستند روی احساسات افراد تأثیر بگذارند و من در بدترین شرایط روحی قرار می

 پذیر. داشتم و به شدت آسیب

 غریبه گفت:

 های گستاخ خیلی کمه.صبر من در مقابل بچه -

 بازم اهمیتی نداره. -

 جداً برات مهم نیست؟ چرا؟ -

 هر کاری کردم نتوانستم جلو خودم را بگیرم و جوابش را ندهم:

 خیلی قدرتمندی.  ،کنیچون فکر می -

 همین! -

 ،چون خنجری ،ای از زبانم را گاز گرفتم و همزمان با احساس درد، ترسگوشه

دیگر احساساتم را از هم درید و تنها یک چیز در ذهنم شکل گرفت. دیگر 
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اطمینان داشتم که غریبه بدون آنکه بفهمم از قدرتش بر علیه من استفاده 

لرزیدند د. آن هم قدرتی که تنها یک نام در ذهنم برایش داشتم. دستانم مینکمی

 ؛یک رسوخگر قرار داشتو به سختی سعی داشتم خودم را کنترل کنم. در مقابلم 

ای از نفوذ کند و این تنها گوشهها چیزی حتی ذهنتوانست به هر کسی که می

ترین رازهایشان توانست افراد را به بیان مخفیانگیز بود. او میاین قدرت هراس

ای قادر به دفاع از خود باشد. به اش حتی لحظهوادار کند، بدون آنکه قربانی

شدم. باید قبل از اینکه دیر شود باید از این مرد دور می .سمت عمارت برگشتم

 غریبه به سرعت در مقابلم قرار گرفت و گفت: کردم.فرار می

 پسر، حرفم تموم نشده. -

زد و به نظر غریبه متوجه این مسئله شده بود. نگاهش تنها یک قلبم به شدت می

نی روی من لحظه به سمت قلبم چرخیده بود. هیچ موهبتی برای مدت طوال

دیگران به همین سادگی نبود. همیشه باید  البته رهایی از قدرتِ ؛کارگر نبود

مثالً اینبار با احساس درد توانسته  ؛کردم که در تضاد با قدرت باشدچیزی پیدا می

ولی اگر او واقعاً از تمام قدرتش  ؛خودم را از شر قدرت او خالص کنم ،بودم

 کردم. که هیچ راهی برای فرار پیدا نمیمطمئن بودم  ،کرداستفاده می

 شما قصد جان منو دارید؟ -

 خیر. -

او برای کشتنم به  .شدم ای خوشحاللحظه برای ناامیدی، و ترس همه وجود با

باید حواسش ولی چیزهایی بدتر از مرگ هم وجود داشت.  ،این مکان نیامده بود

 قطعاً او انتظار نداشت که من بتوانم به او دروغ بگویم. ؛کردمرا پرت می

 پس بهتره چند روز دیگه با هم مالقات کنیم.  -

 غریبه سری تکان داد و من به سرعت گفتم:

شما باید به رسومات خاندان من احترام بگذارید وگرنه هیچ دلیلی برای ادامه  -

 پیدا کردن این گفتگو وجود نخواهد داشت.

 غریبه لبخندی تحویلم داد و گفت: .کردممسائل مهم فکر مینباید به 

 دم.اهمیتی به رسومات دیگران نمی -

 ولی من میدم. ؛دونممی -

های زیادی در این مورد خوانده بودم و به نظر تنها یک راه برای مقابله با کتاب

این موهبت وجود داشت. اینکه من باور کنم که دروغ راست است و برای این 

اما پدربزرگ عقیده داشت که دروغ تنها  ؛ر بیش از یک سال تمرین کرده بودمکا

تواند در مقابل شوند و تنها نیروی اراده قوی میها افشا مییک دروغ است. دروغ

 چنین نیروهایی مقاومت کند. غریبه گفت:
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 تر به پایتختخوان تو هر چه سریعایشون می .م هستمرسرو یمن حامل نامه -

 دیدن ایشون بری.و به 

 ف دیگرو از طر دانست من کی هستماو یقینا می .کردچقدر گستاخانه رفتار می

نوز لی هومرگ جانت باعث شده بود تا دیگر کسی برای ما ارزش قائل نشود. 

ن ار اینیانگذبباقی بود، من. تنها کسی که نام و فامیلش با نام مذکر یک اَش 

 خاندان یکی بود.

 سرورتون؟  -

 گرفتم، قطعاً جوابش چیز دیگری بود.ر زبانم را گاز نمیاگ

 فانتوم؛ بزرگ خاندان فانتوم. 3ویلفرد عالیجناب کنت -

ل از تی قب. حموفرد مقابلم را شناختم و همین باعث شد تا به یکباره عصبانی ش

 پاسخش را دادم: ،اینکه بخواهم

 کنم.رد می -

دی بلحن  وفته این بار با ابروهای باالر ؛غریبه که انتظار این حرف را نداشت

 گفت:

                                                           
3 Wilfred 

ها آرزو دونی خیلیمی ؟دونی این یعنی چیکنی؟ میبه همین راحتی ردش می -

 دارند که حتی برای یه لحظه با سرورم مالقات کنند؟ 

 سری تکان دادم و گفتم:

یعنی چی. قطعاً سرورتون از اتفاقی که افتاده باخبر شدن. به  ،دونمخوب می بله -

م میدایشون اطالع بدید به عنوان آخرین وارث این خاندان، من این کار رو انجام 

ها نداشته باشیم. من هرگز ایشون رو به خاطر ای با فانتومهیچ رابطه رتا دیگ

ا خواهد رسید که تاریکی بخشم. قطعاً زمانی فرنمی ،هایی که به ما شدحرمتیبی

 فانتوم را درون خودش خواهد بلعید.  دانتک اعضای خانتک

تمام افکارم بر زبانم جاری شده بود. پدربزرگ حق  .به یکباره زبانم را گاز گرفتم

ای پذیر نبود. لحظهمقاومت در مقابل چنین قدرتی با دروغ گفتن امکان ؛داشت

غریبه دیدم و حالتی از رخوت تمام بدنم را در  کشتن را درون چشمانِ قصدِ

رفتند و برگرفت که تا به حال تجربه نکرده بودم. احساساتم به سرعت از بین می

او داشت از  .شد. به غریبه خیره شدمام لحظه به لحظه کم و کمتر میهوشیاری

 کرد!قدرتی دیگر بر علیه من استفاده می

 از ترسناکی صدای که داد اجازه و کشید عقب مهیبی شکل به را هایشاو لب

 .بودم ایستاده کامل حرکتیبی در زد. خشکم ترس از آید و من بیرون گلویش

. امروز روز سوگواری برای ندای اطرافش ظاهر شدهای تیرههالهبار  برای اولین
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عزیزی از دست رفته بود و او با این رفتارش نه تنها قصد توهین به خاندان اَش 

قصد جانم را کرده بود. چنین رفتاری نباید  ،خودم اشت، بلکه در زمین و ملکِرا د

 توانستم این تحقیر را تحمل کنم. ماند، نمیبدون پاسخ باقی می

 ...اینطوری با یکی از اعضای خانـ.کردی چطور جرأت  -

 گفتم: ،به یکباره با صدایی که برایم آشنا نبود

 ، پسر ویلفرد از خاندان فانتوم.4بیش از اندازه تو رو تحمل کردم، اِوان -

رکز ای تمهوا سرد بود ولی گرمای سوزانی درون صدایم وجود داشت که لحظه

ه نبود. در خ داداق راِوان را بر هم زد و رخوت بدنم از بین رفت. اما این تنها اتف

ن ا ایبهم شکست و  اره دریک لحظه حصاری محو اطرافم ظاهر شد که به یکب

مه چیز در رد. هاب کاتفاق نیرویی در هوا به جریان افتاد و اِوان را به کناری پرت

زرگم پدرب رگ وکسری از ثانیه رخ داد. برای اولین بار به فردی غیر از مادربز

 ؛ردمکگاه ولی هیچ وقت چنین احساسی نداشتم. به دستانم ن ؛آسیب زده بودم

 کردند؟!رشد می هایم داشتنناخن

هایم تا این حد و ناخن ،کم در این سنِ ،هیچوقت نفهمیدم که چطور امکان دارد

های سفید و شومی با این سرعت بلند شوند و از همه بدتر رنگ سیاه و نشان

                                                           
4 Evan 

تپیدند. قبل از اینکه اِوان به خود آید، به سمت روی آنها ظاهر شود که می

ه سختی جلوی خودم را گرفتم تا به عقب عمارت حرکت کردم. در تمام مدت ب

و بدنم از ترس و اضطراب به لرزه  تپیدام مینگاه نکنم. قلبم به سرعت در سینه

 که: ندهای پدربزرگ و جانت بارها و بارها در ذهنم طنین انداختافتاده بود. هشدار

هات استفاده به طور رسمی رئیس خاندان نشدی از قدرت زمانیکههرگز تا » -

 «کن.ن

 «صاحب موهبته. ،هیچکسی نباید بفهمه که وارث خاندان اَش» -

 «تو همیشه باید مواظب احساساتت باشی.» -

دانستند که من تنها صاحب یک قدرت درونی نیستم. هر چند حتی آنها هم نمی

توانستم نام موهبت را روی آنها بگذارم. آخرین آنها خیلی ضعیف بودند ولی می

او قصد داشت تا  زمانیکهل جانت خودش را نشان داده بود و موهبت من در مقاب

 از نوع و ماهیت آن اطمینان پیدا کند به سختی آسیب دیده بود. 

پس از آن روز مجبور شدم تا در مورد احساسات و حتی تصوراتی که داشتم با او 

توانم در زده از من خواست تا جایی که میصحبت کنم و در آن زمان او وحشت

به بهانه صحبت با نیز چند ماه پیش  .و به دور از چشم دیگران تمرین کنم خفا

های مختلف برایم هایی را در زمینهخاندان فانتوم به پایتخت رفت تا کتاب بزرگِ
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در یک لحظه قولم را  ولی من ؛بخرد. او از من قول گرفت که مواظب باشم

ایستاده بود، نفس راحتی فراموش کرده بودم. با دیدن بنجامین که جلوی عمارت 

 ولی صدایی از پشت سر متوقفم کرد. ؛کشیدم

 تو صاحب موهبتی؟ اونم تو این سن! -

دستانم  .بنجامین در چشم بر هم زدنی در کنارم قرار گرفت ،قبل از اینکه برگردم

های بلند و پشمی کتم پنهان کردم و با عصبانیتی که بیشتر از سر آستین داخلرا 

 ناتوانی بود، برگشتم و گفتم:

 رید.رسه شما بدون درگیری از اینجا نمیبه نظر می -

ام نکرد، بلکه بیشتر من را ترساند. هیچ اثری از دیدن ظاهر اِوان نه تنها شوکه

 وجود نداشت.  زخم، کثیفی لباس و حتی درد در چهره اش

 بنجامین گفت:

 شما به سرورم حمله کردید؟! -

 ولی بنجامین هر کسی نبود.  ؛کردام میاِوان کالفه خونسردِ ظاهرِ

 اِوان گفت:

 از کی تا حاال... ؛زنممن دارم با سرورت حرف می -

 بنجامین با صدای هیس مانندی مانعش شد و گفت:

نکنه پدرت بهت نگفته که وقتی با من زنی. تو هم داری با یک ارشد حرف می -

باید مراقب رفتارت باشی. من گستاخی هیچ تازه به دوران  ،زنیحرف می

 ها باشه.کنم. حتی اگر پسر یکی از روئسای خاندانای رو تحمل نمیرسیده

 تا به حال ندیده بودم، بنجامین عصبانی شود. او قدمی جلو گذاشت و گفت:

و محک بزنی یا همین االن اینجا رو ترک دوست داری قدرت خودت ر -

 کنی؟می

او مشاور، استاد و تنها دوستم بود. فردی قابل  ؛بنجامین تنها خدمتکار ما نبود

ام را بازگردانده بود. خانواده او در آرامش از دست رفته ،حضورش فقطاعتماد که 

م بعد از پدربزرگ ها کشته شده بود و پدرِتوسط یکی از قبائل گرگینه ،کودکی

 ها او را نجات داده بود. ای طوالنی با گرگینهمبارزه

 اِوان با حالتی تدافعی گفت:

 من برای مبارزه به اینجا نیامدم. -

 بنجامین سری تکان داد و گفت:

 پس زودتر اینجا رو ترک کن. ؛خیلی خوبه -
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اش نشان از اعتماد به حالت چهره .نشینی نکردای هم عقباِوان برای لحظه

 کرد.نشینی نمینفس باالیش داشت. یک مبارز قطعاً به همین سادگی عقب

 شما، دعوت سرورم رو رد کردند. ... سرورِ این ؛تونمنمی -

 کرد.رسید که اِوان دیگر از نیرویش استفاده نمیمکثی کردم، به نظر می

فانتوم درک خواهند کرد که چرا همونی که گفتم؛ قطعاً بزرگ خاندان  -

 درخواستشون رو رد کردم.

 کردم.بیشتر فکر می ،ولی اگر جای شما بودم ؛بله -

 اِوان ادامه داد: ه بود.اش ظاهر شدبار آثاری از احترام در چهرهبرای اولین

دونید که مادرم بهترین درمانگر قطعاً می ؛شنیدم که خواهرتون مریض هستن -

 تونه هر بیماری رو به سادگی درمان کنه.می این سرزمینه و

کرد. قطعاً پاسخ درخوری اگر او در این لحظه از قدرتش استفاده می .آهی کشیدم

تر و مکارتر از چیزی بود که تصور شنید. او پستدر مورد خودش و خاندانش می

چ دانستند که هیکردم. خاندان فانتوم نفوذ زیادی داشتند و قطعاً آنها میمی

ون جیب رای را از دپزشکی تاکنون موفق به درمان خواهرم نشده است. اِوان نامه

 مخفی کتش خارج کرد و آن را به سمتم گرفت و گفت:

 این نامه سرورم هست، در صورتی ... -

 کنم؟ من این نامه رو قبول می ،کنی با کاری که انجام دادیتصور می -

 رو به بنجامین گفتم:

 ها همراهی کن.ا رو تا بیرون دروازهلطفاً این آق -

احساس بدی داشتم. برای  .های بلند به سمت عمارت حرکت کردمسپس با گام

خواستم، رفتار ولی حتی اگر هم می ؛نجات خواهرم حاضر بودم تا هر کاری کنم

شد. سپس از سر خشم زیر لب غریدم؛ رئیس خاندان اِوان مانع از این کار می

با چه چیزی با من معامله کند. این قطعاً یک لطف بزرگ در دانست فانتوم می

وقتی وارد عمارت شد! می حق من محسوب و باعث رهایی آنها از شر نفرین من

اختیار روی زمین سرم گیج رفت و بی .کردند لرزیدن به شروع زانوهایم ،شدم

مشتی به با عصبانیت  .مرتکب اشتباه بزرگی شدم که شدم یادآور خود بهنشستم. 

 زمین کوبیدم.

 چطور تونستم این قدر احمقانه رفتار کنم. -

غرور و حتی توهینش به رسوم خاندان ما و کم ارزش نشان دادن جایگاهم در 

به  ؛این زمان، اهمیتی نداشت. هیچ چیزی مهمتر از سالمتی مَدی وجود نداشت
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بلندی کشیدم و  آه ،سرعت ایستادم. سردردم را نادیده گرفتم ولی با باز شدن در

 هایم را بگیرم.دوباره روی زمین افتادم. نتوانستم جلوی اشک

 اَش چی شده؟  -

سرم را پایین انداختم و دستانم را از شرم روی صورتم گذاشتم و با صدای 

 بلندتری گریه کردم.

کنه. کسی که تنها راه برای جبران من یه احمقم که تنها به خودش فکر می -

از دست داد و از اون بدتر فرصت درمان مَدی رو هم از دست  کار اشتباهش رو

ای فکر درخواست اون عوضی رو رد کردم. باید تحمل دادم. حتی بدون لحظه

 باهام رفتار کنه. ،دادم تا هر جور دوست دارهباید اجازه می ؛کردممی

 گفت:او با لبخندی  .ام گذاشت و به آرامی باال آوردزیر چانهرا بنجامین دستش 

م اتونستم در مقابلش دوحتی نمی ،شاید اگر من جای تو بودم ؛کنیاشتباه می -

 بیارم.

 نگاهش کردم و او ادامه داد:

 کنه راضی طریقی هر به رو تو تا داشت نیاز ولی اون ؛فهمیدی یا نه ،دونمنمی -

 .بری پایتخت به تا

 سری تکان دادم و گفتم:

 دونم.خودم می -

ولی دلیل این حرفم را توضیح ندادم. از  ؛ابروهای باال رفته نگاهم کردبنجامین با 

 برای همین گفتم: .ترسیدم که نگاه او نسبت به من عوض شوداین می

زد ای، طوری در مورد خاندان اَش حرف میاون عقده .کنمفکر نمی ؛دونمنمی -

 که انگار ما پـ...

 عاً متوجه نیّتش نشدی؟ ولی واق ؛دونم همیشه انتظار زیادی ازت داشتیممی -

 من بدون اینکه بخوام عصبانی بودم.  ؛نه -

دچار لی هم دروغ گفتم و هم راست؛ آنها مجبور بودند تا از من دعوت کنند و

 طغیان احساسی شده بودم.

دونی که خاندان حتماً از قصد عصبانیت کرده تا از قدرتت استفاده کنی. می -

برای  ؛هاش از زمان تولد صاحب موهبت هستندکه بچهاَش تنها خاندانی هست 

بینند تا قدرتشون رو همین هم همیشه زیر نظر هستند و به سختی آموزش می

اطالع باشه، کنی که خاندان فانتوم از این قضیه بیکنترل کنند. حاال تصور نمی

 آمدند.های دیگر در میهای خاندان ما به خدمت خاندانزمانی خیلی از بچه
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 با بغض گفتم:

 ترسم اتفاقات خیلی بدی رخ بده!می ؛چه اهمیتی داره -

 هایم را گرفت و گفت:بنجامین شانه

 کنی، قرار نیست اتفاق بدی رخ بده. مطمئناً مَدی خوب میشه.اشتباه می -

مرتکب چه  ،ولی من کاری نکردم تا به او بگویم ؛او منظورم را اشتباه متوجه شد

 ام.هاشتباه هولناکی شد

 شماها امید این خاندان هستید. -

 ؛ترسمبنجامین من می ؟ای از این خاندان موندهواقعاً چیز دیگه ؛یه نگاه بکن -

حتی نسبت به مَدی هم احساس بدی دارم. اون  ؛از عواقب کاری که کردم

 شرایط خوبی نداره و فرصت...

 :ادامه دادمبغض راه گلویم را سد کرد و به سختی 

از این خاندان تنها غرورش باقی مونده. اینقدر ترسیدم که  هست؛اِوان حق با  -

 خواستم انجام بدم رو فراموش کردم.هر چیزی که می

 بنجامین گفت:

تر بشیم. همین ترس چیز خوبیه؛ ترس باعث میشه تا ما بخوایم قوی ،دونیمی -

تو  ،کنمنمینزنیم و من اصالً فکر  ایترس باعث میشه تا دست به کار احمقانه

تو باهوشی و اِوان از همین بر علیه تو استفاده کرد تا  ؛احمق یا کودن باشی

 متوجه نیت واقعیش نشی.

 ،متوجه منظور بنجامین نشدم و او که تنها با یک نگاه به این قضیه پی برده بود

 گفت:

 برای اینکه همیشه پدربزرگت نگران بود ؛تو تا حاال از این قصر بیرون نرفتی -

که اتفاقی برات بیفته. تو هنوز راه درازی داری تا بتونی افراد رو بشناسی. همه 

تا به حال بدون دلیل ؛ از طرفی کننداِوان رو برای هوش و ذکاوتش تحسین می

تونست به راحتی و قبل از اینکه می ،خواستبه کسی آسیب نزده. اون اگه می

 بفهمی تو رو بکشه. 

 داشت. ور قصد کشتنم مطمئنمولی  -

 بنجامین لبخندی زد و گفت:

 فریبت داده؛ از هوشت بر علیه خودت استفاده کرده.  -

 ای باال انداختم و گفتم:شانه
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گفت اگر یادمه جانت می ؛دیگه مهم نیست. فقط پشیمونم چرا نامه رو نگرفتم -

 .ههاون کنتس، خواهر پادشا ،یکی بتونه مَدی رو درمان کنه

 ای لبخندش از بین نرفت. او گفت:ایستاده بود و لحظهبنجامین همچنان 

 تونی.هنوزم می -

ها از جا گرفتهای که دست اِوان دیده بودم را باال گرفت. مثل برقسپس نامه

اینکه یکی از  ؛پریدم. جلوی خودم را گرفتم تا حرفی در مورد قدرت اِوان نزنم

ای نبود و پنج کهن سال این سرزمین بازیچه دست یک جوانتر شود، مسئله ساده

دادم تا در زمانی مناسب، خودم انتقام این توهین را از اِوان بگیرم. من ترجیح می

 :مهایم را پاک کردم و ادامه داداشک

 ممنونم بنجامین. -

 بنجامین سری تکان داد و گفت:

باید  ،ولی وقتی نشان روی نامه رو دیدم ؛خواستم این کار رو بکنممنم نمی ؛نه -

حتی اگر  ؛کردم. تازه تو باید نامه بزرگ خاندان فانتوم رو قبول کنیقبولش می

 ای زیر نیم کاسه باشه.کاسه

 تونم.با این وضعیت نمی -

 بنجامین آهی کشید و گفت:

 ردی؟پشیمونی که درخواستشو رد ک ،گفتیمگه االن نمی -

توانستم بدون کرد و رفتار اِوان اصالً برایم قابل تحمل نبود. نمیسرم درد می

 خشم به او فکر کنم. سری تکان دادم و گفتم:

 ای با اونها نداریم.ولی ما دیگه رابطه ؛چرا -

 بنجامین نامه را کف دستم گذاشت و گفت:

 گفت؟یادته پدربزرگت همیشه چی می -

های حساس ممکنه باعث گمراهی اما در زمان ؛خیلی خوبهاعتماد به احساسات  -

 مخصوصاً اگر خشمگین باشی. ،بشه

 :ادامه دادام گذاشت و او دستش را روی شانه

های دشمنت به از خواسته تونیدونم که تحت فشار هستی ولی همیشه میمی -

نفع خودت استفاده کنی. شاید سخت باشه ولی همیشه راهی هست و از همه 

 مهمتر نباید جایگاه بزرگ خاندان فانتوم رو فراموش کنی.

 بنجامین حق داشت.
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 کنم. راستی حال مَدی چطوره؟باشه، بهش فکر می -

 حالش خوبه، االن خوابیده. -

کرد، آن وقت باید چکار مانند سایرین ترکمان می دانستم اگر بنجامین همنمی

اضافه شده  هاهایم یکی دوتا نبودند و حاال اِوان و قدرتش نیز به آنکردم. ترسمی

 کردم.. باید راهی برای غلبه بر نیروی ترسناکش پیدا میندبود

من میرم محوطه رو بررسی کنم؛ تو هم برو استراحت کن و بعد این نامه رو  -

 بخون.

 نامه را از او گرفتم و گفتم:

 بهتر نیست خودتم استراحت کنی؟ -

 بنجامین گفت:

 باید انجام بدم. که کلی کار هست -

 وفاداری بنجامین بود. او ،توانستم به آن اعتماد کنمدر این دنیا تنها چیزی که می

ی توانست برای مدت زیادداد و این مسئله نمیتمام کارها را به تنهایی انجام می

 ادامه پیدا کند.

 کنم.منم کمکت می -

همه اینجا رو ترک  ،بهتره به اتاق امن بری. بعد از اینکه مطمئن شدم ؛نه -

 میام سراغتون. ؛کردند

سپس به سرعت از عمارت خارج شد. نگاهی به اطرافم انداختم و آهی کشیدم. 

  برای سه نفر، اینجا بیش از اندازه بزرگ بود.
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 فصل دوم

 

پاکت  روی مهروموم سیاهِ «ماه و خورشید»برخالف انتظارم، نشان آکادمی 

شد تا باعث می ،کرد. نفرتی که درونم از خاندان فانتوم وجود داشتخودنمایی می

توانستم نمی .احساسی به مسائل فکر کنم. برای مدتی تنها به نامه نگاه کردم

 تفاوت باشم. نسبت به آن بی

 شدم و در صبح روز تولدم باید در آزمونِیگر سیزده ساله میکمتر از چهار ماه د

چطور توجهم  ،دانستکردم. بنجامین خوب میآکادمی ماه و خورشید شرکت می

ولی  ؛مهم جلب کند. ویلفرد شاید ریاست خاندانش را به عهده داشت را به مسائلِ

این معاونت در مشهورترین و بزرگترین محل آموزش در  ،مهمترین عنوانش

ولی  ؛ای عقیده داشتند که چنین پستی برای او شایسته نیستسرزمین بود. عده

مدیر آکادمی با اینکه به نسبت دیگران سن کمی داشت، اما یکی از نوابغ دوران 

رفت. هوش و ذکاوتش به تنهایی رقیبانش را کنار زده بود و از همه به شمار می

مین و صاحب هفت موهبت تثبیت مهمتر او یکی از برترین نیروهای این سرز

 آمد. شده، آن هم آشکار به حساب می

او از هر لحاظ، بعد از پیرترین فرد زنده این دنیا و  ،هر چند بنجامین عقیده داشت

 ،هایی درون آکادمیدر جایگاه دوم قرار دارد. حتی فکر وجود چنین شخصیت

را از نزدیک ببینم. داخل آنها  ،چه برسد به اینکه بتوانم ؛کردام میزدههیجان

دعوت نامه ویلفرد برای مالقات او در اول ماه بعد، دعوت  عالوه بر ،پاکت نامه

 نامه رسمی شرکت در آزمون ورودی نیز قرار داشت. 

کنندگان هایی به رنگ سرخ که برای همه شرکتکارتی به رنگ سیاه با نوشته

ج از کشور ثبت نام نکرده های داخلی و حتی خارواجد شرایط که در نمایندگی

روش  .شد. دو روش برای شرکت در آزمون وجود داشتفرستاده می ،بودند

های مدرسه و روش جدید که ثبت نام در نمایندگیبود نامه که ارسال قدیمی 

صبر کرده بودم تا نامه  ،های مختلف بود. من به درخواست جانتدرون شهر

کنندگان روی آن نوشته قت اسم شرکتای که هیچ ورسمی به دستم برسد. نامه

 توانست در آزمون شرکت کنند. می ها،آن گانشد و تنها دارندنمی

ولی  ؛روز تا اول ماه فرصت داشتم 18تقریباً  ؛به ساعت روی دیوار نگاه کردم

 ،حتی غرور خاندان اَش ،مَدی از هر چیزی تصمیمم را گرفته بودم. سالمتیِ

هایم دیگر امیدی برای رسیدن به خواسته ،دادممهمتر بود. اگر او را از دست می

به سمت گوشه اتاق برگشتم و  ؛ای حضوری شوم را احساس کردمنداشتم. لحظه

 با عصبانیت گفتم:

 خوای!تو چی از جون ما می -
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ای نداشت و مثل ای بیرون خزید. هیچ شکل و اندازهاز میان تاریکی، سایه

به یاد داشتم آن را  زمانیکهرسید. از ای از دود بهم فشرده به نظر میهتک

ولی به مرور به حقیقت ترسناکی در  ؛توهم است ،کردمابتدا خیال می .دیدممی

ام یا اطرافیانم قرار پی بردم. هر زمان سایه در کنار فردی از خانواده موردش

دادم. ن شرایط او را از دست میداد و در بدتریگرفت، اتفاق خیلی بدی رخ میمی

مرگ مادرم، پدرم،  زمانِ .بخشی از خاطراتم را حتی از زمان تولد به یاد داشتم

حتی این  .ها را فراموش کنمتوانستم مرگپدربزرگ و جانت را به یاد داشتم. نمی

موهبت دانستم که ولی می ؛توانست یک موهبت باشدعدم فراموشی می

کند. موهبتی ترسناک و مهیب! که طور دیگری عمل می «یادآوری» یا «حافظه»

تنها مسائلی را  خوشبختانه من، .انداختحتی فکر داشتنش هم تنم را به لرزه می

و  مولی به مرور چهره مادر ؛ماندبرای همیشه در ذهنم باقی می ،گرفتمکه یاد می

ای سیاه را به هپدرم را فراموش کرده بودم و جای چهره هر یک از آنها، تنها لک

توانست به خاطر حضور سایه باشد، او یک عذاب آوردم. این میخاطر می

 که داشتم. بود ترین کسی همیشگی برایم بود و حاال به دنبال تنها و عزیز

 فهمی؟ذارم، این یکی رو ازم بگیری. میمن نمی -

 ؛سش کنمتوانستم لممی ،خواستمبه حدی که اگر می ؛سایه به آرامی جلو آمد

ولی چنین جرأتی در خودم سراغ نداشتم. با باز شدن در، سایه مثل دود در هوا 

امکان  ،حتی با وجود بنجامین ،زندگی درون عمارت با وضعیت فعلی .ناپدید شد

 نداشت. از جایم بلند شدم و به سمت بنجامین رفتم.

 همه اینجا رو ترک کردند؟ -

 کنم. فکر -

 سری تکان دادم و گفتم:

 باید با هم حرف بزنیم. ،بیا بشین -

 های کنار شومینه روشن نشست و گفت:او روی یکی از صندلی

 فکر کنم دیگه واقعا پیر شدم. ؛اطراف رو جستجو کردم ،تا جاییکه تونستم -

 . مولی من حرفش را جدی گرفت ؛چشمکی زد ،همراه با این حرف

 ما باید اینجا رو ترک کنیم. اینجا برای سه نفر خیلی بزرگه.  -

 بنجامین غافلگیر نشد، به نظر انتظار شنیدن چنین حرفی را داشت.

با شما چند باری خواستم در این مورد  .اینجا خیلی بزرگه و منم دست تنهام -

 ولی کجا مناسبه؟ ؛صحبت کنم
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آمد. سری به نظر سخت نمی به دست آوردن رضایت بنجامین .او مکثی کرد

 تکان دادم و گفتم:

 اگر موافق باشی به پایتخت بریم، از مادرم یه خونه به مادلین به ارث رسیده.  -

 بنجامین با تردید گفت:

 کردم که تمام اموال شما فروخته شده؟بانو مادلین؟ ولی فکر می -

برد و پس از به ارث میتمام ثروت خانواده را  ،ارشد پسرِ ،خانواده مطابق با رسمِ

جز این عمارت و  ،جانت پیشنهاد داده بود تا تمام اموال ،پدربزرگ مرگِ

 .هیمهایش را بفروشیم و پولش را در چند حساب مخفی و امن قرار دزمین

خواستم بفروشمش. اون خونه متعلق به مادلینه و من نمی ،ولی خونه مادرم ؛بله -

سیستم امنیتش خیلی خوبه. از پدربزرگ شنیدم که اصالً نیاز به محافظ نداره و 

تونیم داخلش هایی با امنیت باال داره. اگر اتفاقی هم قرار باشه رخ بده، میاتاق

 مخفی بشیم.

 ا هستید؟باید بانوی کوچک اجازه بده یا شما مالک اونج -

 مادلین مالکش هست. ؛نه -

مدتی فکر کرد و با مکثی  داد،اش را مالش میبنجامین در حالیکه به آرامی شانه

 طوالنی پاسخ داد:

 جاش رو یادم بیاد. ،کنمولی فکر نمی ؛فکر کنم یک بار به اونجا رفته باشم -

 باید نگاهی به کتابچه اموال بندازم.

هایش گذاشتم و در دستم را روی شانه .رفتم بلند شدم و به سمت بنجامین

 گفتم: ،دادمحالیکه به آرامی ماساژ می

نگران نباش، من آدرس دقیقش رو دارم. فقط قبل از رفتن باید عمارت رو  -

 خالی کنیم.

 باال نگاه کرد و گفت: بنجامین به

 خالی کنیم؟ -

وسائل ارزشمند رو محل خوبی برای دزدیه. باید  ،بدون محافظ یه عمارتِ ؛آره -

 داخل اتاق مخفی سرداب بذاریم.

 بنجامین که خسته بود، گفت:

 ولی اونجا که بزرگ نیست. -

 سوزنیم.بقیه وسایل رو هم می ؛دونممی -
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 بنجامین با ناراحتی دست من را کنار زد و بلند شد و گفت:

ارو به شما تونم اجازه این کارزش نداریم. ارباب اَش نمیاینجا چیز بی ؛اصالً -

 بدم.

 دست بنجامین را گرفتم و گفتم:

دونی. خودتم خوب می ؛ما تو شرایطی قرار نداریم که بتونیم اینجا زندگی کنیم -

ها هم پیدا کشه که سروکله دزدخیلی طول نمی ،تازه وقتی ما اینجا رو ترک کنی

 بشه.

 بنجامین بدون آنکه کوتاه بیاید، گفت:

جا ی که نظیرشون هیچیهاها، گنجینهیاکان شما، کتابنمیشه. تابلوهای ن ؛نه -

 تونیم اینا رو از بین ببریم. ما نمی ؛پیدا نمیشه

بریم. تابلوها رو به اونایی که خیلی مهم هستند رو با خودمون می ؛دونممی -

های سرداب رو هم ذاریم و ورودیهمراه وسایل دیگه داخل سرداب می

 گرد سیاه هم استفاده کنم. خوام ازبندیم. تازه میمی

 زده پرسید:بنجامین وحشت

 خواید هر کسی که وارد عمارت شد رو ....یعنی می -

 سری تکان دادم و او ساکت شد. 

 تر گفت:رسمی یچند دقیقه بعد بنجامین دستانش را باال آورد و با لحن

 ولی نیاز به این کار نیست. ؛دونم در شرایط سختی قرار داریدارباب اَش ... می -

تنها یک  ،رفتار اِوان و تمام کسانی که در مراسم خاکسپاری جانت حضور داشتند

بردند و تنها در ترسیدند، باید از ما حساب میآنها باید می ؛کردچیز را اثبات می

 دیگر به فکر کشتن ما نباشند. ،امکان داشت ،آن زمان

ادیکه امروز آمده بودند رو ندیدی. اونا برای تو افر .من تصمیم خودمو گرفتم -

آمده بودند تا از مرگ آخرین حامی من  ؛اینجا نیامده بودندبه احترام به جانت 

ما رو  اونها همون لحظه ؛ها وجود نداشتحمایت از بچه مطمئن شوند. اگر قانونِ

و بهم کمک کن تا دوباره این خاندان ر ؛کنمخواهش می ،کشتند. بنجامینمی

نه، حتی بهتر از قبل بشه. برام مهم  ،خوام خاندان اَش مثل سابقاحیا کنم. می

ی در آینده اتبرام مهم نیست که چه اتفاق ؛ندواین وسائل ارزشمند نابود ش ،نیست

از همه چیز برام مهمتره.  ،ولی اینکه تو و مادلین در کنارم باشید ؛خواهد افتاد

امروز منو  خودت اِوان رو دیدی. شاید .ترسم فرصت زیادی نداشته باشیممی

بدن و رو ها اجازه زنده موندن به ما ولی تضمینی نیست که دیگر خاندان ،نکشت

 ؛باهام باش ،کنممن قدرت الزم برای مقابله با همشون رو ندارم. خواهش می

 تر بشم. قدرتت رو بهم بده تا قوی
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هدفی که سرنوشت خاندان اَش به تحقق  ؛هر چند قصد دیگری از این کار داشتم

 خواستم شاهد مرگ ....آن بستگی داشت. دیگر نمی

 اینجا رو دوست ندارم. ؛خوام اینجا رو ترک کنممنم می -

های جمع شده در چشمانم را پاک به سرعت اشک .صدای مادلین غافلگیرم کرد

کردم. سرانجام سختی چهره بنجامین نرم شد. او برای مدتی به من و مادلین 

 چشم دوخت و بعد گفت:

به چیزایی دلبسته شدم که منو  ؛مثل اینکه پیری روی افکارم هم تأثیر گذاشته -

ام. باشه بهتون کمک هزنند. یادم رفته که برای چی هنوز زندبه گذشته پیوند می

 کنم.می

 او به سمت مَدی رفت و گفت:

 آمدید.شما نباید از اتاقتون بیرون می -

 مدی گفت:

 تنهایی رو دوست ندارم. -

 به سمت مادلین رفتم و او را در آغوش گرفتم و گفتم:

 تو تنها نیستی. -

کلی کار  مونم. ارباب اَش شما هم بهتره استراحت کنید. فردامن کنارتون می -

 داریم.

زدم. ارواح سرگردان درون راهروها پرسه می مثلِ .شب اصالً نتوانستم بخوابم

 به خودم آمدم در مقابل اتاق مطالعه پدربزرگ قرار داشتم. فکرِ زمانیکهسرانجام 

تصمیم گرفتم به سراغ تنها کتاب موجود در  .کردای رهایم نمیاِوان لحظه قدرتِ

کردم، باز دلیل خوبم اطمینان می یر چقدر هم به حافظهم. من هواین زمینه بر

 شد تا تشخیصم درست باشد. با خودم گفتم:نمی

 امیدوارم اشتباه کرده باشم. -

تنها ده  ،کرد که از این تعدادصد تجاوز نمیعدد های اتاق مطالعه از تعداد کتاب 

خوانده بودم و ها را کتاب آن قدیمی و بقیه همه جدید بودند. من تمام کتاب

توسط پدربزرگ و  ،های بسیار دیگری که در چند سال گذشته خوانده بودمکتاب

به  .مادربزرگ نابود شده بودند. هر چند به این مسئله به طور اتفاقی پی برده بودم

ای رنگ را ای قهوهرفتم و جعبه ،ای که در مقابلم قرار داشتسمت قفسه

و از چوب مرغوبی ساخته شده بود. درون آن، برداشتم. جعبه بدون نقش و نگار 

ام هم نتوانسته بودم یک صفحه کتابی قرار داشت که اولین بار و حتی در بار سی

از آن را بخوانم. روزها طول کشید تا پدربزرگ راه و روش خواندن بخشی از آن 

به  ها ذهن افراد راتوانست تا مدترا به من یاد داد. جلد منحصر به فرد کتاب می
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از استخوان ساخته شده بود که روی آن به آن خودش مشغول نگه دارد. جلد 

در مقابلم کتاب  بود. اما این تنها ویژگی آن نبود.شده ای حکاکی شکل ماهرانه

بین محتوای  ایاسرارآمیزی قرار داشت. این را زمانی فهمیدم که هیچ پیوستگی

توسط جدمان و مقداری از  ،ابکت بخشی از رازِ .دیدمصفحات کتاب با هم نمی

نحوه  ،اما هیچکدام نتوانسته بودند ؛پدربزرگم کشف شده بود آن توسط پدرِ

داشت که بیش از یک  برگ 213تمام مطالب آن را بفهمد. کتاب درک صحیح 

کتاب به شکلی اشتباه هستم.  سال طول کشید تا فهمیدم که من در حال خواندنِ

خوش شانسی به این موضوع پی بردم و راز آن در جلد کتاب قرار  من تنها از سرِ

ای باید کتاب را بخوانم. دادند که چطور و با چه شیوهداشت. کلماتی که نشان می

ها قابلیت چرخش داشتند و بعد از روزها کلنجار و بازیگوشی مَدی استخوان

 حروف روی آن برایم معنی پیدا کرده بود. 

ابتدا  ،صفحه بود که برای خواندن آن 1704کتاب دارای  ،تربه صورت دقیق

بعد به جای آنکه به صفحه پشتی  .شدشکل عادی خوانده میبه باید  ،صفحه اول

بطوریکه  ،چرخاندمهای ساعت میباید صفحه را در جهت عقربه ،آن مراجعه کنم

کردم ار میضلع سمت چپ در باال قرار بگیرد و به ترتیب تا سه بار این کار را تکر

تا بتوانم مطالب یک صفحه را به طور کامل بخوانم. در حقیقت چهار صفحه 

های پشت برگه اول درون یک صفحه قرار داشت و سپس بدون آنکه به نوشته

 ،رسیدممی 213 برگبه  زمانیکهرفتم و سپس باید به صفحه بعد می، توجه کنم

دادم و پس از اتمام ادامه میادامه کتاب را از صفحات آخر به اول بدون چرخش 

صفحه آخر باید هر صفحه را با  426یک چرخ و دوباره تا انتها و در نهایت برای 

. حتی فکر کردن به شیوه خواندش هم باعث سردردم مخواندمیدو چرخش 

 شد. می

 

زن در یازده هزار سال این  .نویسنده کتاب به ستاره غرب شهرت داشت 5اِسترال

گذار زمان خود و بنیان کرد و به تنهایی یکی از دو نیروی برترِپیش زندگی می

ترین خاندان قدیمی ،سلطنتی که پس از خاندانِ آمدخاندان اُاِست به حساب می

 رفتند.این سرزمین به شمار می

گذاری شده بودند. سه کتاب او هیچ اسمی نداشتند و تنها از روی جلدشان نام

های آینده به کریستال و طبیعت که استرال آنها را برای نسلهای استخوان، کتاب

آکادمی ماه و  یآنها را به کتابخانه ،ارث گذاشت و هنگام مرگش وصیت کرد
                                                           
5 Estrella 
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ترسیدند ولی خاندان او به وصیتش عمل نکردند. آنها می ؛خورشید اهدا کنند

ش هزار سال پی 10برای همین تا  ؛کسی موفق به کشف رموز درون کتاب شود

 سه خاندانِ ولی طی جنگ بینِ ندشدها در خاندان اُاِست نگهداری میاین کتاب

ها ناپدید شدند و بعد از سیصد سال یکی از آنها توسط پادشاه پیدا بزرگ، کتاب

ز ورم ،توسط پادشاه به آکادمی اهدا شد تا شاید فردی بتواند ،کریستال شد. کتابِ

ولی  ؛به طور اتفاقی توسط جدم پیدا شدکتاب را کشف کند. کتاب استخوان نیز 

 ،طبیعت شهرت داشتنام او این راز را از همه مخفی کرد. سومین کتاب که به 

ها بهم ای از اعضای خاندان اُاِست اعتقاد داشتند که کتابهرگز پیدا نشد. عده

های مختلف تالش کتاب از آکادمی در دوره گیریِمرتبط هستند و برای باز پس

درخواستشان را رد کرده بودند. هر چند از این سه  ،وقت ولی پادشاهانِ ؛کردند

نویس زیادی وجود داشت که به هیچ وجه قابل استفاده های دستنسخه ،کتاب

 نبودند. 

این اولین نوشته استرال بود که همزمان در مورد چهار  .دستی روی کتاب کشیدم

خواندن کتاب دوم نیروی مختلف در آن صحبت کرده بود. زمانی برای 

مطمئن بودم که استرال قدرتی مشابه و به طور یقین به  ؛کردمشماری میلحظه

تر از مراتب قدرتمندتر از من داشته است. نوشتن چنین کتابی به مراتب سخت

توانستم برای مدتی مطالب را در ذهنم نگه دارم. اگر من می .مطالعه آن بود

آن  شدمولی اگر موفق نمی ؛کردماموششان نمیهرگز فر ،گرفتممطالبی را یاد می

کردم. بخشی از این کتاب را نیز فراموش کرده ، آنها را فراموش میرا یاد بگیرم

ولی سرانجام  ؛بیش از اندازه طول کشید ،خواستمبودم. پیدا کردن مطلبی که می

 پیدایش کردم.

موهبت »تنها یک نفر صاحب  ،در هر هزار سال، ممکن است

تواند به هر چیزی حتی اجسام شود. نیرویی که می «رسوخ

ها هیچ نشانه خاصی ندارند، آنها به کنندهجامد نفوذ کند. رسوخ

سختی قابل تشخیص هستند و من این افتخار را دارم که 

کننده، ام. یک رسوختوسط یکی از این افراد آموزش دیده

 ؛تقابلیت کنترل احساسا ،دارای سه قابلیت بارز است. یک

در حالیکه  ؛نیت واقعی خود را پنهان کنند ،تواننداین افراد می

گیرند. با اینکه تمام با ظاهر و رفتار خود افراد را به بازی می

ولی این  ؛های کهنسال دارای این ویژگی هستندآشامخون

کامالً متمایز و در سطحی کامالً متفاوت قرار دارد. در  ،قابلیت

تواند حتی روی احساسات فرد مقابل آشام میاین مرحله خون

حتی باعث شود تا فرد بدون آنکه خود بداند به  ،تأثیر گذاشته

های این سؤاالت جوابی کامالً صادقانه بدهد. اولین نشانه

 آشام....قابلیت در صد سال اول زندگی یک خون
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وش اِوان هشتاد ساله بود! من کامالً این بخش را فرام ،دانستمتا جایی که می

 کرده بودم.

شود که اکثریت آن را با یک موهبت اشتباه ... آشکار می

کنند تا روند آن را تسریع بخشند که این گیرند و تالش میمی

 نه تنها مفید نیست که موهبت را محدود و مانع از وارد شدنِ

شود. برای همین تا این زمان تعداد فرد به مرحله بعدی می

حتی از تعداد  ،ارد مرحله دوم شونداند وافرادی که توانسته

درجه یک  اند. این یک موهبتِانگشتان دست فراتر نرفته

است که مراحل تثبیت باید به صورت طبیعی پیش برود. در 

شود و در مرحله سال دوم زندگی موهبت اول تثبیت می صد

دوم آن فرد قادر خواهد بود به صورت جزئی به ماهیت اجسام 

تواند با استفاده از این نفوذ حله نهایی مینفوذ کند و در مر

 خودش را منتقل کند و حتی آن را دگرگون کند.

دادند آیا اجسام با این کار تغییر ماهیت می .شدممتوجه منظورش از دگرگونی نمی

در حقیقت  .این یک نوع انتقال متفاوت است داد.یا اینکه اتفاق دیگری رخ می

 ،خودش را درون آن مخفی کند. متأسفانه ،جسم تواند با نفوذ به یکفرد می

راهنمای من در هنگام نوشتن این کتاب از قرار دادن اطالعات بیشتر در مورد 

مرحله دوم خودداری کرد. ولی اگر کسی بتواند کتاب سوم را بخواند، قطعاً به طور 

 کند. کامل در مورد این قدرت و نحوه دفاع و حمله اطالعات کسب می

دیگری را بین مطالب کتاب جستجو کردم ولی در این مورد دیگر اطالعات مدت 

به درد بخوری وجود نداشت. شاید پاسخ سؤاالتم در کتاب دوم و یا حتی سوم 

های کتاب به حقایقی در مورد کتاب سوم پی برده الی نوشتهشد. از البهپیدا می

هایی که تا زمان تکتاب اول تنها به معرفی و شناخت نیروها و موهب .بودم

پرداخت و در کتاب دوم با توجه به آنچه که خوانده بودم می ،استرال وجود داشتند

در کتاب  ،های دفاع و مقابله با هر یک از آنها و در نهایتزدم به راهو حدس می

آن هم بدون اختالل در روند  ،هاهای مختلف برای تقویت نیروسوم به روش

نوشته استرال نباشد. او بارها در میان  ،دادماحتمال می شد کهقدرت پرداخته می

 -زدم کسی جزء استادش نبودکه حدس می-مطالب کتابش به راهنمای خود 

اشاره کرده بود و حتی جایی به طور غیرمستقیم اشاره کرده بود که او بخشی از 

، نویس برداشته است. در طول تاریخ سرزمین ماهمطالب را از روی کتابی دست

هایشان قابل تخمین زدن نبود و از تنها افراد معدودی وجود داشتند که قدرت

کرد. رسید که در دوره استرال زندگی میمیان آنها تنها یک فرد به ذهنم می

آشام باستان با عمری نامعلوم که بزرگترین حامی خاندان آخرین باز مانده از خون

رفت و من باید به هر به شمار می سلطنتی و اولین مدیر آکادمی ماه و خورشید

رفتم. آکادمی ماه و خورشید رازهای زیادی داشت و تنها طریقی به آنجا می
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تنها در این مکان آموزش  ،بزرگان این سرزمین چه در زمان حال و چه در گذشته

امسال در آزمون آکادمی شرکت کند.  ،دیده بودند و حتی ولیعهد نیز قرار بود

 ث غافلگیری همه شده بود. ای که باعمسئله

تنها از قدرتی که داشتم به  ؛بر خالف نظر دیگران من اصالً باهوش نبودم

واقعی، امثال استرال بودند که دست به  کردم. باهوشِبهترین شکل استفاده می

دیدم که توانایی انجام زدند و من حتی در خواب هم نمینوآوری و ابتکار می

اشم. کتاب را به داخل جعبه برگرداندم و به سراغ چنین کارهایی را داشته ب

کردم. برای حفاظت از باید بیش از هر زمانی مطالعه می .های دیگر رفتمکتاب

 کردم.خودم، خواهرم و بنجامین باید تالشم را چند برابر می

*** 

 ارباب جوان. -

بنجامین سینی  حتی نفهمیدم کی خوابم برده بود. .چشمانم را باز کردم به سختی

 نسبتاً بزرگی را روی میز کنارم قرار داد و گفت:

 بخورید، امروز خیلی کار داریم. -

 ای کشیدم و گفتم:خمیازه

 االن ... -

 ای درون سینی به سمت بنجامین برگشتم و گفتم:با دیدن جام نقره

 .ناصالً حرفشم نز -

 بنجامین گفت:

 اید بخورید.االن یک هفته هست که هیچی نخوردید، ب -

 از جایم بلند شدم و گفتم:

تو که انتظار نداشتی با وضعیت جانت من چنین کاری کنم. هنوز اینقدر  -

 خودخواه نشدم.

فردی در جایگاه  .ها عمل کنیدالزم باشه باید مطابق با رسوم و دستورالعمل -

 ها بد نیستند.شما باید بدونه که همه سنت

 ختم و گفتم:نگاهی به جام پر از خون اندا

ای هم به ما که دیگه مثل باستانیان نیستیم که محتاج خون باشیم. حتی ذره -

 اون هیوالها شباهت نداریم.

 تونیم از قدرت درون خون استفاده کنیم.بله، ولی هنوز می -
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 اخمی کردم و گفتم:

 دیگه؟ هست منظورت خاندان پادشاه -

 ای باال انداخت و گفت:بنجامین شانه

ای نداره از این قدرت به طور ک استثناء در این خاندان که هنوز عالقهو ی -

 شایسته استفاده کنه.

 ولی گفتم: ؛حوصله بحث نداشتم

اونها برای زنده موندن باید  .گذشتگان ما مجبور به نوشیدن چنین چیزی بودند -

 هیچ راه فراری از این نفرین نداشتند. ،خوردند و به خاطر همینخون می

 امین با ابروهای باال رفته گفت:بنج

 تونید از زیر خوردنش فرار کنید. شما نمی .ستهنتیجاین بحث بی -

توانست از قدرت خون استفاده کند. در این او نمی .کردبنجامین اصالً درکم نمی

شدند و بعضاً پس از ها از کودکی تا بلوغ مجبور به خوردن خون میبچه ،سرزمین

کرد. تمام این کارها تنها به امید رسیدن زمان بلوغ این عادت غلط ادامه پیدا می

گرفت و همین صورت می آشامان باستانیخونو یا حتی بازگشت به قدرت 

ودند و حیاتشان در آشامان باستان هیوالهای شب بداد. خونمسئله آزارم می

 شد. مرگ موجودات دیگر خالصه می

 دونی که از این کار متنفرم.می -

 افتاد.خوردید قطعاً اتفاق دیروز نمیبله، ولی اگر شما در این هفته خون می -

از جایم بلند  .با توجه به قدرت اِوان همان بهتر که یک هفته خون نخورده بودم

 شدم و گفتم:

 داری؟از سرم بر میاگر بخورم دست  -

 بنجامین جام را برداشت و به دستم داد و گفت:

 حتماً. -

ای از طرف خدایان برای خاندان اَش بود. اینکه فردی غیر از از نظر او این هدیه 

توانست از این شرایط استفاده کند ولی قدر این می، تنها من ،خاندان سلطنتی

خواستم مانند گذشتگان کرد. من نمیمی دانست. ولی کامالً اشتباهموقعیت را نمی

و با خوردن خون، خوی وحشی درونم را بیدار کنم و مانند آنها به شب وابسته 

 باشم.
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ها اطالع نداشت. در هزاران سال پیش به آشامهیچکس از چگونگی تغییر خون

یدایش پبار از آغاز طور ناگهانی آنها شروع به تغییر کردند و برای اولین

خ داده فتی رنها شگتاما این  ؛پادشاه، حامله شد همخونِ امان یکی از زنانِآشخون

تپید چه میلب بق ولی ؛ابتدا این ماجرا به دلیل اهمیت آن از همه مخفی شدنبود. 

نی آشامان باستاکرد و این سرآغازی برای نابودی خونو با گذشت زمان رشد می

 ؛دادمی یون سال تنها یک بار رخد هر یک میلرفت. اتفاقی که شایبه شمار می

گرفت. با گذشت هر قرن از قدرت ای دیگر جای آن را میای نابود و گونهگونه

ها از آشامآشامان کاسته شد و سرانجام مهمترین ضعف خونبدنی و عطش خون

 ت و سهگذاشت و با گذشت بیسبین رفت. دیگر نور آفتاب روی آنها تأثیر نمی

 های قبل هستیم.ای جدید و کامالً متفاوت از نسلگونه هزار سال، اینک ما

 ام. نکرده های جدید و من خیلی خوشحالم که در گذشته زندگیمردمانی با قابلیت

نگاهی به نقشه گوشه اتاق انداختم. در این سرزمین چهار ناحیه وجود دارد که 

ی خاندان شمال تحت رهبر د. مردمانِوتوسط چهار خاندان قدرتمند کنترل میش

، مردمان شرق تحت رهبری 7سود، مردمان جنوب تحت رهبری خاندان 6نُرد

. هستند ستاِاُخاندان رهبری و در نهایت مردمان غرب تحت  8اُریینخاندان 

                                                           
6 Nord 
7 Sud 
8 Orient 

تحت نفوذ  ،د و سودررهبران خاندان نُ .اتی هم وجود داردئاما در این میان استثنا

کامل خاندان فانتوم قرار داشتند و اتحاد قوی بین اعضای خاندان فانتوم آنها را 

و اگر خاندان پادشاهی از  استترین خاندان، بعد از خاندان سلطنتی کرده قوی

آشامان باستانی نبودند، قطعاً هیچ مانعی برای کنترل کل این سرزمین نسل خون

ز این سرزمین پایتخت و آکادمی ماه و خورشید توسط آنها وجود نداشت. در مرک

 قرار داشت. 

 ارباب حالتون خوبه؟ -

 چی؟ -

 چند بار صداتون کردم. -

 این خونِ چیه؟ -

 ... خرس و ،مخلوطی از خون مار -

 او مکثی کرد و با ناراحتی گفتم: 

 دیگه جانت نیست، درسته؟ نکنه تو ... -

 خون خودمه. -

 که از خونت به من بدی.اما تو در سنی نیستی  -
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 بنجامین گفت:

دونید که خون مار اگر زیاد بمونه، نه تنها اثرش رو از می ؛لطفاً بخوریدش -

 های دیگه هم میشه.بلکه باعث از بین رفتن خاصیت خون ؛دست میده

انگیز، ای نداشتم. با اکراه خون درون جام را سر کشیدم. مزهِ نفرتهیچ چاره

وری داشت. از همه بدتر حرکت مایع غلیظ و چسبناک را به آآور و تهوعچندش

کردم و بعد از آن سرمایی سوزان که بدنم را به لرزه طور کامل احساس می

انداخت. بنجامین با هیجان واکنشم را زیر نظر داشت. این همه اشتیاق را درک 

 هیچ چیز خوشایندی در این کار وجود نداشت.  .کردمنمی

شوکی به  ،صندلی رفتم و روی آن نشستم. پس از خوردن خونبا عجله به سمت 

چشمانم را بستم تا بنجامین ترسم را نبیند و به یکباره بدنم  .شدبدنم وارد می

ام باعث شد تا دسته قفل شد. فوران نیرویی سوزان، تاریک و قوی از درون معده

ناکی را دانستم خاندان سلطنتی چنین احساس ترسصندلی را چنگ بزنم. نمی

کردند یا این بهایی برای خوردن چنین چیز شومی آن هم توسط یک تجربه می

غیر سلطنتی بود. نیرو ابتدا با شدت و سپس به آرامی درون اعضای بدنم 

گسترش پیدا کرد و این تصور به من دست داد که همزمان هزاران قلب کوچک 

هر لحظه یکی از آنها از  تپند. هزاران قلب کههای مختلف درون بدنم میبا ریتم

ایستاد و سرانجام تنها به یک صدا ختم شد. نیرویی در بدنم شکل تپیدن می

شد. قدرتی که هیچ گرمایی درونش گرفت که با هر تپش بیشتر و بیشتر می

 وجود نداشت. 

به خودم آمدم روی زمین قرار داشتم.  زمانیکهگذر زمان را فراموش کردم و 

انجامید و بنجامین هرگز در ت تا یک ساعت به طول میبعضی اوقات این حال

ماند. از روی زمین بلند شدم. تا سه سال پیش خوردن خون با کنارم باقی نمی

ولی با فوت پدربزرگ و جایگزین شدن خون  ؛گذاشتاین شدت رویم تأثیر نمی

 شدم.جانت به جای او دچار تشنج می

او همسر دوم  .اعث این اتفاق استخوانی خون بجانت عقیده داشت که عدم هم

یکی از اعضای خاندان اُاِست بود. جانت خواهر بزرگ رئیس  ،پدربزرگ و زمانی

رفت. ولی او ترین افراد این خانواده به شمار میقبلی خاندان و یکی از باهوش

با پدربزرگم ازدواج کرد، تمام ارتباطش را با خانواده و حتی جایگاهش را  زمانیکه

اش در مراسم دانش از دست داد. برای همین هیچ یک از اعضای خانوادهدر خان

از این خبر مطلع هم هر چند که افراد کمی  ؛اش شرکت نکرده بودندخاکسپاری

 اش فرستادم.ای برای رئیس خاندان و خانوادهولی نامه ؛شده بودند

آیا آنها واقعاً از دشمنان  .کردممهری را درک نمیحس بدی داشتم. دلیل این بی

های ترسیدند و به همین دلیل انتظارات از بچهترسیدند؟ شاید هم باید میما می

هایم قبل از سن شش سالگی خانواده در باالترین حد ممکن قرار داشت. آموزش
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شروع و در دوازده سالگی تمام شده بودند. پدربزرگم اعتقاد داشت که برای زنده 

یش از هر کس دیگری تالش کنم و فرصتی برای بازیگوشی ندارم. ماندنم باید ب

خودم را  ،استفاده ،کردباید به هر طریقی از قدرتی که خون به من اعطا می

 این را بارها و بارها از زبان او و جانت شنیده بودم.  کردم.تر میقوی

سال  7ی هر خاندان فانتوم، هنوز روی میز قرار داشت. آزمون آکادم بزرگِ ینامه

سال  20تا  11شد و در این زمان برای تمام افراد بین ار میزیک بار برگ

ها برای آموزش انتخاب شوند. هر شد تا از بین بهتریننامه فرستاده میدعوت

 -به خاطر اختالف دوره زمان برگزاری آزمون  - چند احتمال اینکه کسانی

ی همین هر کسی از هر نژادی و در د، زیاد بود. براند در آزمون شرکت کنننتوان

توانست در آزمون شرکت کند. ولی تنها یک بار برای هر سنی تا سه بار می

 شد.نامه فرستاده میدعوت «سرزمین ماه»مردمان 

کردند و ردشدگان اکثر افراد تنها یک بار در این آزمون شرکت می این وجود، با

های عمومی بروند که این قضیه مدرسهدادند به جای شرکت دوباره به ترجیح می

گرفتند تا باالخره کرد. آنها معلم خصوصی میثروتمند فرق می هایبرای خانواده

شدگان در آزمون ورودی تا سن بلوغ فرزندشان بتواند در آکادمی قبول شود. قبول

 یهای پیشرفته در آزموندیدند و پس از آن برای گذراندن آموزشآموزش می

کردند که تنها عده معدودی موفق به عبور از این مرحله شرکت میگانه سه

کردند تا از زندگی لذت شدند. با این حال همه آنها این فرصت را پیدا میمی

کرد. نامه را برداشتم و کتاب را درون جعبه ولی برای من همه چیز فرق می ؛ببرند

 برگرداندم. 

راهرو نشده بودم که سکوت راهرو با  هنوز وارد .کردمباید به کارها رسیدگی می

ولی قبل از  ؛اختیار به سمت اتاق مَدی دویدمبی صدای جیغ بلندی شکسته شد.

توانستند با من بنجامین در مقابل در قرار داشت. کمتر از ده نفر مانند بنجامین می

ای آتشین با گلوله ،چنین سرعتی حرکت کنند. به محض اینکه وارد اتاق شدم

پریدن به سمت عقب بود و  ،صدایی عجیب از مقابلم گذشت. تنها واکنشم

 بریده گفت:همزمان صدای مادلین را شنیدم که با هیجان و بریده

 بینیش؟ م میه تو ... بینیاَش می ...اَش  -

کامالً غافلگیر شده بودم. اصالً  ؛مدی به سمتم دوید و من را در آغوش گرفت

اختیار حرکت سریع توده آتشین را دنبال تظار چنین چیزی را نداشتم و بیان

گذاشت را ای و ردی که از خود به جا میکردم. تا به حال نظیر شعله آبی، نقرهمی

 ندیده بودم. 

 بنجامین با شگفتی گفت:

 !انگیزهشگفت -
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وب سایت نویسنده:  وب سایت نویسنده: 

از  بپرسم که مَدی خودش را از من جدا کرد و در حالیکه یخواستم سؤالمی

 گفت: ،پریدخوشحالی به دنبال آتش باال و پایین می

 تو بغلم خوابیده بود، دوسش دارم، خیلی نازه. -

 بنجامین با عجله مَدی را گرفت و گفت:

 ممکنه خطرناک باشه. -

 رسونه.نه، آبی به من آسیب نمی -

 آبی؟ -

اشته اسم هم گذ ؛دانستیم چیستشد که مَدی برای موجودی که نمیباورم نمی

 بود.

 بنجامین منو بذار زمین. -

رفت و مَدی در گلوله آتشین با صدای وزوز عجیبی به این سو و آن سو می

 کرد، دستانش را به سمت توده آبی گرفت و گفت:حالیکه با ناامیدی تقال می

 بیا اینجا. ... آبی ... بیا پیشم -

زیگزاگی به سمت مَدی ای در هوا ایستاد و سپس با حرکتی گلوله آتش لحظه

قبل از آنکه فرصت کنم و به بنجامین هشدار دهم. گلوله در میان دستان  .رفت

برو شدم. مَدی از ای عجیب رومَدی قرار داشت و برای اولین بار در عمرم با پرنده

بنجامین به آهستگی او را زمین گذاشت. به آرامی به  .کشیدخوشحالی جیغ می

ای کوچک ولی تأثیرگذار داشت. پرهای رنده بترسد. جثهسمتش رفتم تا مبادا پ

ای که مانند آبی، چشمانی مشکی، نوکی خاکستری و مخصوصاً دو پر بلند نقره

 دیگر متمایز کرده بودند. یرسیدند، آن را از هر پرندهی آتشین به نظر مییهاابرو

 کرد، مَدی گفت:پرنده با کنجکاوی به ما نگاه می

 قشنگه؟ -

 مین سری تکان داد و من گفتم:بنجا

 ست، ولی تو گفتی تو بغلت خوابیده بود؟هالعادفوق -

 آره، این روح جانتِ؟ -

 روح بانوی بزرگ؟! -

 العمل ما گفت:او با دیدن عکس .آوردمهای مَدی سر در نمیاز حرف

 این پرنده ... ،این یه روح محافظه ؛ای شکستهتخم نقره -
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وب سایت نویسنده:  وب سایت نویسنده: 

 همزمان با مَدی گفتم: 

  ست.9این یه پالتا -

و صدای عجیبی از  سر پرنده به سمت او چرخید .تر رفتبنجامین اندکی نزدیک

 !نه بد ونه خوب بود  ؛ای برای توصیف صدا نداشتمخودش تولید کرد. هیچ کلمه

 بنجامین مدتی فکر کرد و گفت:

 کنید.میست. این پرنده چیزی نیست که تصور 10کنم، این یه فِالمافکر نمی -

 فِالما چیه؟ -

فکر  یشتریدت بمهرگز چنین نامی را نه شنیده و نه خوانده بودم. بنجامین برای 

 کرد و در تمام مدت نگاهش روی پرنده قرار داشت. 

 این پرنده خیلی خطرناکه و... -

 مدی دستش را عقب کشید و با اخم گفت:

 اصالً. -

                                                           
9 Plata 
10 Flama 

 بنجامین گفت:

هایی که این پرنده به خاطر شعله .رفم رو کامل کنماجازه بدید ح ،بانو مادلین -

غم و  ،تونهکنه، زمانی به فِالما شهرت داشت. این پرنده میهنگام پرواز ایجاد می

 ناراحتی و حتی بیماری افراد رو برای مدتی کاهش بده.

 چنان خوشحالم کرد گه گفتم:این حرف آن

 تونه مَدی رو خوب کنه؟یعنی می -

ها رو تونه برای مدتی جلوی پیشرفت بیماریحرف رو نزدم. می من این ؛نه -

ها خیلی کردند. اما این پرندهها این پرنده رو شکار میبرای همین خیلی .بگیره

اگر بخوای مجبورشون کنی  .میرندزود می ،خاص هستند. اگر داخل قفس باشند

ید فرد میشه. ولی از قدرتشون برای بهبود بیماری استفاده کنند، نتیجه عکسی عا

ی دارند ولی اگر به ندگپرهاشون خاصیت شفاده .این تنها خصوصیت فِالما نیست

بمیره از خودش دفاع  زمانیکهبه سختی تا  ،زور کنده بشند یا پرنده آسیب ببینه

 انجام میده. ،با سوزندن کسی که بهش آسیب زدهرو کنه و این کارم می

 سوزونه؟می یعنی با همین قد و قواره فرد رو -

 بنجامین با حالتی جدی گفت: 
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وب سایت نویسنده:  وب سایت نویسنده: 

بالغ تقریباً سه برابر اینه و تازه آتش این  ییک فاِلما ؛این هنوز کوچیکه -

برای همین زمانی  .پرنده زنده باشه قابل خاموش شدن نیست زمانیکهموجود تا 

نسلشون  ،کردمآمد و تا همین االن فکر میهای خطرناک به حساب میجز گونه

 رفته! از بین

اش فالما با جهشی از روی آستین لباس خواب مَدی باال رفت و روی شانه

 ای از این کار فالما نترسید.مَدی لحظه ،نشست و در تمام مدت

 رسه از مَدی خوشش میاد!به نظر می -

 گفت: ،بنجامین که به نظر اطالع بیشتری در این مورد نداشت

 ولی باید بیشتر مراقب باشیم.  ؛کنمفکر می -

 به مَدی گفتم:

 حق با بنجامینه، زیاد بهش نزدیک نشو. -

از من خوشش  آبی ؛کنمزنه. احساسش میدونم بهم آسیب نمیمن می ؛نه -

 میاد.

اش بردارم. را از روی شانه آبیجرأت نداشتم که با مَدی مخالفت کنم یا اینکه 

بدون آنکه به آن دست  ،آبی رای دور کردنِامیدوار بودم که بنجامین راهی ب

 بنجامین گفت:. بزنیم داشته باشد

 ولی بهتره بهش غذا بدیم. -

همزمان چشمکی زد که مَدی اصالً متوجه آن نشد. کاری که قصد انجامش را 

 زمانیکهحتی  ؛شدای از مادلین جدا نمیداشتیم به آسانی تصوراتم نبود. آبی لحظه

ا کردن غذا به حیاط پشتی عمارت بردیم. مادلین روی زمین او را به بهانه پید

 کند. های خاکی میای زمین را به دنبال کرملچهینشسته بود و با ب

 اش را مخفی کند، گفت:بنجامین بدون آنکه نگرانی

ترسیدم همون موقع ما نباید اجازه بدیم تا این حد بهم نزدیک باشند. اگر نمی -

 کردم.تو اتاق اونو ازش جدا می

 ولی به نظر اونها از هم خوششون میاد. -

 بنجامین مخالفت کرد و گفت:

شاید مجبور به نابود  ؛باید مراقب باشیم ،تا اطالعات کاملی بدست نیاریم -

 کردنش بشیم.
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وب سایت نویسنده:  وب سایت نویسنده: 

خواست به این مسئله رف بنجامین حق داشت و از طرف دیگر دلم نمیاز یک ط

باعث شد تا احساسات  ،دیدمفکر کنم. برقی که در چشمان مادلین می

حضور کوتاه  .احساس بدی نداشتم آبیناخوشایندم از بین برود. من نسبت به 

خندید و می ؛دویدتغییری اساسی در وضع مَدی ایجاد کرده بود. مَدی می مدتش

 او برایم دستی تکان داد و گفت: این برای من از هر چیز دیگری مهمتر بود.

 نمیای کمک؟ ،اَش -

 نه، کلی کار داریم باید انجام بدیم. -

آسان بود. ابتدا وسایلی  ،بردیمجمع کردن وسایلی که با خودمان به پایتخت نمی

جمع کردیم و سپس باقی که قصد داشتیم داخل سرداب قرار دهیم را در اتاقی 

وسایلی که قصد سوزاندنشان را داشتیم به حیاط پشتی منتقل کردیم. وقتی 

بست و در انداختم، بنجامین چشمانش را میها به بیرون میوسایل را از پنجره

اش را پنهان نکرد. او به آهستگی با ای ناراحتیتمام مدت حتی برای لحظه

از قصد داشت به من در مورد قدمت بعضی  دانستمولی می ؛زدخودش حرف می

 زمانیکهکرد و سرانجام داد. او در تمام مدت به دنبالم حرکت میاز آنها هشدار می

 آن را از دستم گرفت و گفت: مقصد برداشتن ساعت قدیمی روی شومینه را داشت

 بریم.اینو با خودمون می -

 سرعت گفت: اب و حتی فرصت مخالفت به من نداد

من فکری برای انتقال وسایل قدیمی  ؛گیرهها نمینیروی زیادی از سنگ این -

 برم.بریم، میدارم. پس من اینو به اتاق وسایلی که با خودمون می

به نشانه تسلیم باال را وارش از تاالر خارج شد. دستانم شبح سپس با سرعتِ

 آوردم و گفتم:

 مگه اجازه مخالفتم به من میدی؟ -

حرف  ،برای آبی بگیرد ،دی دائماً از حشرات مختلفی که توانسته بودموقع ناهار مَ

 او با هیجان گفت: .زدمی

 ولی آبی به اونم عالقه نداشت.  ؛حتی تونستم یه پروانه هم بگیرم -

از آن را  ایبا خوشحالی تکه ،او با دیدن تکه نان بزرگی که روی میز قرار داشت

 ولی پرنده تنها نوک آرامی به آن زد.  ؛کند و در مقابل آبی گرفت

 مَدی با ناامیدی گفت:

 به نظر از اینم خوشش نمیاد. -

 مقداری از خوراک گوشتی که بنجامین درست کرده بود را چشیدم و گفتم:
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وب سایت نویسنده:  وب سایت نویسنده: 

 گرده.اگر گرسنه باشه خودش حتماً دنبال غذاش می -

سری تکان داد  ولی مَدی متوجه آن نشد. او ؛اطمینان نداشتم ،از حرفی که زدم

 گفت:

 گی.راست می -

خورد که حتی روی من هم تأثیر گذاشت. امیدوار مدی طوری با اشتها غذا می

بودم که این وضعیت موقتی نباشد. آبی با پرشی کوتاه روی میز نشست و 

روی میز  ایحتی وسایل نقره ،دیدتوجه به ما بازیگوشانه به هر چیزی که میبی

باری منقارش را باز و بسته کرد و همزمان صدای عجیبی زد. او چند نوک می

 تولید شد. 

 با خنده گفتم:

 خواد به همه چیز نوک بزنه، حتماً گشنشه.انگار می -

آبی به سمتم چرخید و صدای دیگری از خودش تولید کرد. حتماً خیاالتی شده 

را مجبور مَدی  ،هاراپس از ن امکان نداشت که او متوجه حرفم شده باشد. ؛بودم

یکی از رشته  یکردم تا به اتاقش برگردد و استراحت کند. عمارت در کوهپایه

های باالیی آن برف قرار داشت که در تمام سال در قسمت نیشهای کوه

شد. بنجامین با حسرت به وسایلی که در بارید. هوا در شب کامالً سرد میمی

اً بزرگ در مقابلمان ایجاد شده یک تپه نسبت .کردنگاه می ،مقابلمان قرار داشت

 برای همین گفتم: ؛کردبود. تا ساعتی دیگر آفتاب غروب می

 بنجامین بهتره شروع کنی. -

 های روی کمربندِهایی که به حلقهای از میان کیسهآهی کشید و کیسه

جدا کرد. از داخل کیسه پودری سفید رنگ را روی تمام  را ضخیمش آویزان بود

از  ،آوردمیوسایل ریخت و سپس در حالیکه دستکشی که پوشیده بود را در 

ای برداشت و آن را روی قسمتی قهوه یای دیگر تنها مقدار اندکی از پودرکیسه

ولی به یکباره آتشی بزرگ شکل  ؛از وسایل ریخت. ابتدا هیچ اتفاقی رخ نداد

 گرفت که موج گرمای آن صورتم را سوزاند.

 قدمی به عقب گذاشتم و گفتم:

 به نظرت تا یه ساعت دیگه کار اینا تموم میشه؟  -

 فکر کنم، بهتره برید داخل. - 

 های سنگی نشستم و گفتم:روی یکی از صندلی

 خوام نگاه کنم.می ؛نه -

 تونم این صحنه رو تحمل کنم.نمی ؛گردمبر میپس من به داخل عمارت  -
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وب سایت نویسنده:  وب سایت نویسنده: 

اطراف تنها با صدای زوزه باد و صدای  سکوتِ .برای مدتی به آتش خیره شدم

شکست و هر شکافتند، میهایی که از شدت گرما از هم میتَرق و تروق زغال

کردم. هیچ تصور روشنی از آینده نداشتم. رفتن لحظه بیشتر احساس تنهایی می

خت، مالقات با بزرگ خاندان فانتوم و حتی شرکت در آزمون آکادمی به پایت

همه اینها تنها شروع یک  .چشمانم را بستم و فکر کردم خطراتی در پی داشت.

تنها  .ای نداشتم. مدتی فکر کردمرفت و هیچ چارهمسیر پر خطر به شمار می

ترل کاملی بر همین کار بود. هنوز کن م،آمدچیزی که به خوبی از پس آن بر می

هایم نداشتم و در حقیقت امکان از بین رفتنشان نیز وجود داشت. روی موهبت

خواست باعث دلم نمی ؛این حقیقت را تا جایی که توانستم مخفی نگه داشتم

ولی جانت متوجه این حقیقت شد. هر چند که عقیده  ؛ام شومناامیدی خانواده

توانند ختلف وجود دارد و اینها میداشت که دلیلی برای داشتن چندین موهبت م

خواست د. دلم مینای برای به دست آوردن موهبتی بسیار قدرتمند باشتنها زمینه

شدند، بدون ها ناپدید میهایش را باور کنم ولی اگر روزی تمام این قدرتحرف

کردم؟ این مشکل به آن وقت باید چکار می ؛ام بیدار شودآنکه قدرت واقعی

اطالعات معتبر نیاز داشت. تنها  ،شد و به زمان و از همه مهمترمیراحتی حل ن

رفتم و هویتم را مخفی رسید. باید پنهانی به پایتخت مییک فکر به ذهنم می

 ولی چطور؟  ؛کردممی

 کردم!ام رو از اونا مخفی میای کاش چهره -

به این  دیروز در شرایطی قرار نداشتم که .خوردمنباید افسوس گذشته را می

شدم. تنها افراد معدودی مسائل فکر کنم و نباید بیش از اندازه نگران آنها می

 ها هم بد نبود.ام را دیده بودند و این آنقدرچهره

 خواید بیاید داخل.ارباب جوان نمی -

فکری با بنجامین بود. او کنارم ایستاد و بهترین راه، هم .اختیار لبخندی زدمبی

 گفت:

 کنم، چیزی هست که به من نگفتید؟ ه دارم بهتون نگاه میخیلی وقت -

شد. نگاهی به معنی میکردم، گذر زمان برایم بیوقتی بیش از اندازه فکر می

حتی دیگر اثری از  .متوجه غروب آفتاب و تاریکی هوا نشده بودم .اطراف انداختم

رفتن به داخل  رایبا این حال تمایلی ب .یک ساعت پیش نبود آن آتش بزرگِ

توانستم در مورد تمام نمی .عمارت نداشتم. از بنجامین خواستم کنارم بنشید

 هایم صحبت کنم ولی در مورد بخشی از آن مشکلی وجود نداشت. نگرانی

 خواد با بزرگ خاندان فانتوم مالقات کنم.دلم نمی -

 ادامه دادم: ،مکثی کردم و قبل از آنکه بنجامین حرفی بزند

 به خاطر مَدی باید این کار رو انجام بدم. ولی -
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 بنجامین با ابروهای باال رفته گفت:

کنم این دلیل نگرانیت باشه. ارباب جوان تا وقتی خودتون نخواید فکر نمی -

 تونم کمکی به شما بکنم.نمی

 منظورش پنهان کردن حقایق بود. .برای مدتی به حرف او فکر کردم

ما  ،افتادحتی اگر اتفاق دیروز نمی .ایتخت نداریمای جز رفتن به پما چاره -

پایتخت  ،ای جز رفتن از این عمارت نداشتیم. بهترین جا هم برای رفتنچاره

ولی رفتن به  ؛کنههست. جاییکه کمتر کسی تصور رفتن ما رو به اونجا می

باالخره کسانی  ،ای هم داره. وقتی هویتم مشخص باشهپایتخت خطرات دیگه

 کنند.آسیب زدن به ما رو داشته باشند، پیدامون میکه قصد 

 تونیم مخفیانه بریم.خب می -

 با کالفگی گفتم:

 رسه.مشکل همین جاست؛ هیچ فکری به ذهنم نمی -

 بنجامین لبخندی زد و گفت:

 فقط همین؟  -

 این مشکل کوچیکی نیست!  -

 بل حل شدنه.البته و به راحتی هم قا -

 جدا؟! -

 گفتم:سپس به سرعت 

 .نگو که از نام خانوادگی مادرم استفاده کنم که بهش فکر کردم -

 بنجامین سری تکان داد و گفت:

 کنیم.از نام خانوادگی من استفاده می -

 د.ین برباز  که روی آتش بریزند، خوشحالی موقتی من را یحرف بنجامین مثل آب

 کنند؟فکر نمیبه این  ،کنی کسانی که بخوان ما رو پیدا کنندتصور می -

 گفت:؛ او که موافق بود

 . ولی هیچ کسی از نام خانوادگی واقعی من اطالع نداره ؛معلومه -

 نیست؟! 11یعنی نام خانوادگیت مارچ -

بیشترین نام ، دونمهستش و تا جایی که می 12نام خانوادگیم اسمیت ؛نه -

 های فرعی به شمار میره.خانوادگی در میان خاندان

                                                           
11 March 
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لحظه لبخند از روی چند واکنشم به حدی برای بنجامین جذابیت داشت که برای 

 صورتش محو نشد.

چرا اینکار رو کردی؟ مگه نام خانوادگیت چه مشکلی  ؛کنماصالً درک نمی -

 داشت که اونو مخفی کردی؟

ای برام پدربزرگتون نام دیگه هیچ مشکلی نداشت، کنت کارلوس که میشن پدرِ -

 دند و استفاده از نام خانوادگی خودم رو قدغن کردند.انتخاب کر

 چرا؟ -

پدربزرگم  هر چند در مورد اخالق عجیب و غریب پدرِ .این دیگر منطقی نبود

 چیزایی شنیده بودم.

 آمد.فکر کنم از نام خانوادگیم خوشش نمی -

 همین، تو هم به سادگی قبول کردی؟ -

 بنجامین برای مدتی فکر کرد و بعد گفت:

برای کسی که قسم وفاداری خورده، دیگه نام خانوادگی ارزش نداره. ولی  -

پدربزرگتون در این مورد اطالع داشتند. یادمه دو سال پیش هم برای من و هم 

                                                                                                                           
12 Smith 

برای شما و خواهرتون مدارک جدیدی با این نام خانوادگی تهیه کردند که همه 

بورید از نام خانوادگی بعدش شما مج ؛اونها قانونی هستند. البته تا سن بلوغ

 تونم شما رو اَش اسمیت صدا بزنم.من می ،ولی االن ؛خودتون استفاد کنید

شد تا همه بختی خاندان ما باعث میتیره ؛دانستم خوشحال باشم یا ناراحتنمی

 ،گرفتبیش از هر چیزی به آینده و مشکالت احتمالی که پیش رویشان قرار می

 فکر کنند.

شما هم یه دوش  ؛کنمتا شام رو حاضر می ؛ره بریم داخلبهت ؛هوا سرده -

 بهتره. ،بگیرید

 قسمت آخر را بنجامین با تأکید زیاد بیان کرد.

 حسابی بوی دود میدم؟ -

تازه زیر مخزن آب گرم رو خاموش کردم. االن بهترین موقع برای  ؛به شدت -

 دوش گرفتن هستش.

آب گرم را بستم. با اینکه آب بو هایم، شیر پس از نظافت حمام و شستن لباس

 ؛افتاده و کوهستانی قرار داشت ای نداشتم. عمارت در منطقه دورداد ولی چارهمی

کشی دسترسی نداشتیم و برای استحمام از برای همین به امکاناتی مانند آب لوله

هر  وشد توسط آتش گرم میاز آنها کردیم که یکی دو مخزن بزرگ استفاده می
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 ،دیگر شدند که دیگر نیازی به این کار نداشتیم. تا چند روزِباید تمیز میدو آنها 

کرد و حتی االن هم شباهتی به گذشته دیگر کسی در این عمارت زندگی نمی

پیچید و انعکاسشان به شکلی هایم درون راهروهای خالی مینداشت. صدای قدم

 ،ا را روشن کرده بودطالیی که راهروه یداد. حتی نورغیرقابل تصور آزارم می

هایی که به آرامی هم اثری روی این احساسم نداشت. نگاهی به کریستال

کردیم. انداختم. قطعاً آنها را در آخرین لحظه به سرداب منتقل می ،درخشیدندمی

هر یک از آنها صدها سکه طال ارزش داشتند و در این زمان دیگر مشابه آنها 

ها با کمبود شهرها و روستا زمانیکهپیش  وجود نداشت. تقریباً هزار سال

یکی از دانشمندان آکادمی موفق به اختراع  ؛های طبیعی مواجه شدندکریستال

توانستند نور خورشید را های نور که میبزرگی شد. کریستالی مشابه با کریستال

جذب کنند و در تاریکی بدرخشند. این ویژگی و قیمت ارزان آنها باعث شد که 

هر چند روشنایی قصر  .های قدیمی نباشدکریستالاز سی به فکر استفاده دیگر ک

شد که هیچکس های طبیعی تأمین میترین کریستالپادشاه از مرغوب

هوای  ؛توانست قیمتشان را تخمین بزند. قبل از هر چیزی به اتاق مَدی رفتمنمی

اشت. مَدی ولی هوای داخل اتاق نیز هیچ تفاوتی ند ؛راهروها خیلی سرد بود

 دیدم. خواب بود و اثری از آبی هم نمی

به سمت شومینه خاموش رفتم. حفاظ شومینه را  ،مالیدمام را میدر حالی که شانه

اتاق  یخاکستر را جابجا کردم. هرگز سابقه نداشت تا شومینه ،برداشتم و با سیخ

ولی با این همه کار، حتماً بنجامین فراموش کرده بود.  ؛مَدی کامالً خاموش شود

خاکستر گودال را به آرامی داخل سطل خالی کنار شومینه ریختم.  ،کوچک با بیلِ

زا ها را به آرامی داخل آن گذاشتم. برای برداشتن پودر آتشسپس تعدادی از هیزم

ا در جایی گذاشته مجبور شدم تا از تنها صندلی اتاق استفاده کنم. بنجامین آن ر

 رسید.بود که قدم نمی

 زمانیکههوا بیش از اندازه سرد شده بود.  .امیدوار بودم که مَدی سرما نخورد

 وقتیکه .یاورماز اتاق خارج شدم تا تعداد بیشتری هیزم ب ؛شومینه را روشن کردم

  در مقابل آتش نشسته بود و بدون هیچ مکثی داخل آن پرید. آبی ،برگشتم
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 سومفصل 

 

توجه به مَدی که هراسان از خواب پرید، به سمت . بیندها از دستم افتادهیزم

آتش دویدم. اصالً انتظار چنین کاری را از سوی آبی نداشتم. چطور یک پرنده 

مهابا به درون آتش بپرد؟ مَدی با ترس به سمتم نگاه اینطور بی ،توانستمی

قطعاً  ؛ای ایستادمی لحظهزد! براوحشت درون چشمانش موج می ؛کردمی

... مدی، آن هم درون تاریکی اتاق  یزدهخیاالتی شده بودم. دیدن حالت وحشت

 دستم را به سمت شومینه دراز کردم. 

 آبی رفت تو شومینـ.... -

ولی با دیدن آبی نفسم در سینه حبس شد. مَدی از تختش  ؛قدمی دیگر برداشتم

ترسید که پرنده عزیزش مرده باشد. اید میبیرون آمد ولی نزدیک شومینه نشد. ش

چند باری دهانم را باز و بسته کردم تا  .باور کنم ،دیدمتوانستم آنچه را که مینمی

ها نشسته بود و با حرفی بزنم ولی نتوانستم. آبی در مرکز آتش روی یکی از چوب

با  چشمانی آتشین به من زل زده بود. او پرهای کوچکش را باز کرد و همزمان

 .ای تغییر کرد و به یکباره ...بال زدنش، رنگ آتش به آبی و نقره

در چشم بر هم زدنی آتش  .دیدم! اصال باورکردنی نبودمطمئناً داشتم خواب می

جذب بدنش شد. او با صدای جیرجیر بلندی از داخل  ،به سمت آبی کشیده

مَدی پرواز کرد. هیچ شومینه بیرون آمد و طوریکه انگار اتقاقی رخ نداده به سمت 

 ، نداشتم. ه بودتوجیهی برای آنچه که اتفاق افتاد

 مدی ... تو هم دیدی؟ -

رسید. ترس چند لحظه پیش زده هم به نظر نمیحتی شگفت .اصالً جوابم را نداد

آنکه نگاهم گذاشت. مَدی بیانگار آبی تأثیر زیادی روی او می ؛او از بین رفته بود

 گفت: ،کند

 ون آتیش زیاد دوست داره.ا ؛آره -

 دوست داره؟! -

با اکراه جواب  ،کردمَدی آبی را از روی چوب برداشت و در حالیکه نوازشش می

 داد:

 فکر کنم غذاش باشه. -

غذایی از نوع آتش! ماهیت وجودی آبی برایم غیرعادی و تا حد غیرقابل قبولی 

روی او داشت، که  عجیبیرسید. حضورش در کنار مدی و تأثیر خطرناک می

فکر آبی رهایم نکرد. باید اول از  ،شام ساز شود. تا زمانِتوانست بعدها مشکلمی

نه  شدیم، ولی چطور؟ نه کتابی در این مورد داشتیم وماهیت آن مطمئن می
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کرد فردی که قادر به تشخیص آن باشد. سر شام هم، مَدی دائما با آبی بازی می

 این مسئله ناراحت باشد.آبی از که رسید و به نظر نمی

 مَدی، میشه بازی نکنی و غذا بخوری؟ -

 بنجامین گفت:

کنم که بانوی کوچک یک بچه هستند، ارباب برای اولین باره که احساس می -

 اَش نباید سخت بگیرید.

کردم که شادمانی مَدی از ولی نتوانستم. نباید فراموش می ؛کردمباید مخالفت می

های آینده نیز ین موقعیت مهمتر است. این وضعیت در روزحداقل در ا، هر چیزی

بدون  .شودوابستگی آنها هر لحظه بیشتر می ،کردمادامه داشت و احساس می

آنکه کنترلی روی این واقعیت داشته باشیم. بنجامین هم هر از گاهی زیر چشمی 

 کرد.ن میاش را در این مورد پنهاولی نگرانی ؛گرفترفتار آن دو را زیر نظر می

سرانجام تمام وسایل را به سرداب منتقل کردیم که چهار روز کامل زمان برد. به 

فردا  .توانستم بخوابمرفتم. دوباره نمیهای پهن و عریض پایین میآرامی از پله

کردیم و من اصالً از این قضیه خوشحال برای مدت نامعلومی عمارت را ترک می

 کردم. الی جانت و پدربزرگ را کامالً احساس مینبودم. دلم گرفته بود و جای خ

ای رطوبت درون آن احساس هوای داخل سرداب کامالً خشک و حتی ذره

شد تا هوای داخل آن ثابت بماند. کردم. طراحی منحصر به فرد آن باعث نمینمی

هایی رطوبت هوا را توسط جاذب ،طراح به شکلی منحصر به فرد توانسته بود

های اصلی کامالً ببرد. سرداب هر قرن یک بار با استفاده از نقشه طبیعی از بین

برای  ؛شدندهایی که به ظاهر برای روشنایی استفاده میشد و کریستالمرمت می

کشید قرار داده ای که ساخت آن سه سال طول میمدت یک ماه درون ماده

ی که از نظر هایشدند تا خاصیت خود را دوباره به دست بیاورند. کریستالمی

العاده کمیابی از شدند، در حقیقت نوع فوقدیگران برای روشنایی استفاده می

آمدند که نور خود را عالوه بر نور ماه و های روشنایی به حساب میکریستال

کردم با صدای پاق از کنارشان عبور می وقتیکردند. خورشید از رطوبت تأمین می

کردم. آهی تر شدن هوا را احساس میمشدند و همزمان گرخفیفی روشن می

ندان اَش اکشیدم و با حسرت به مکانی باستانی چشم دوختم که آرامگاه ابدی خ

 رفت.به شمار می

زده بود که برای رسیدن به انتهای آن بیش از دو مرگ، مکانی روح سردابِ

پر از نقوش سرداب که در پشت هر  ساعت زمان نیاز داشتم. دستی روی دیوارِ

ها به کدام از آنها خاکستر یکی از اعضای خاندان قرار داشت، کشیدم. برای مدت

تر از دیگری و تعداد بعضی از آنها برجسته .کردمها نگاه میتک حکاکیتک
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ها کامالً متمایز شده بودند. این افراد شماری به خاطر نقوش روی سنگانگشت

 قدم بزرگی برای پیشرفت خانواده برداشته بودند. ،در زمان خود

در این قسمت  .هایی که تازه حکاکی شده بود، ایستادمدر مقابل تکه سنگ

ها آرامگاه جانت، مادربزرگ، پدربزرگ، مادر و پدرم قرار داشت. دستی روی سنگ

روی درپوش سنگی  .کشیدم. برای مدتی طوالنی در مقابل آرامگاه آنها ایستادم

در بدترین شرایط  زمانیکهآن هم ، ها هیچ نقشی وجود نداشت. اما این برایمآن

 اهمیت نداشت. ،ترکم کرده بودند

دونم دیگه کنیم. نمیصبح اینجا رو مهر و موم می .من دارم میرم ،پدربزرگ -

 ولی دلم براتون تنگ میشه.  ؛اینجا بیام ،تونمکی می

قرار داده بودم! شاید به این دلیل که او  دانستم چرا تنها پدربزرگم را خطابنمی

ام شاید از نظر ام داشته بود. مرگ اعضای خانوادهبیشترین نقش را در زندگی

در  ،رسید ولی برای من این طور نبود. مادربزرگمدیگران طبیعی به نظر می

سالگی و در اثر  79و پدرم در سن  ندر هنگام تولد مَ ،هنگام تولد پدرم، مادرم

فوت کرده بودند. در این  -که مَدی نیز به آن گرفتار شده بود ایبیماری-ری بیما

دیگران سن سالگی فوت کرده بود که در مقابل  211تنها پدربزرگم در  ،میان

سالگی صاحب فرزند شده بود و  130آمد. پدربزرگم در اصالً سنی به حساب نمی

شدن در  داروه بر مشکل بچهسال گذشته بود. ولی خاندان ما عال 85از آن زمان، 

 کرد.ای هم دست و پنجه نرم میسن باال، با بیماری ناشناخته

دار شدن و جلوگیری از مرگ مادر توسط تحقیقات زیادی برای رفع مشکل بچه

توانست ولی هیچکس نمی ؛های مختلف و حتی نیاکانم صورت گرفته بودخاندان

ها به شماری از نژادهم تعداد انگشت این نفرین باستانی را از بین ببرد. هنوز

 کرد. شدند که در نتیجه آن مادر فوت میسختی و در سنین باال صاحب فرزند می

ام ای همیشه اعضای خانوادهیقین داشتم این واقعاً یک نفرین است که مانند سایه

دنبال روزی و در نهایت مرگ را به کرد. سایه شومی که بدبختی، تیرهرا دنبال می

قبالً بارها دیده بودم  .ها سایه بودخودش داشت. شاید مسبب همه این گرفتاری

در کنار  ،کردم که تنها یک سایه نیستکه قرار گیری سایه که بعضاً فکر می

 آورد. خدمتکاران چه بالیی سر آنها می

خاکستری مقابلم خارج شد و من  ، سایه از میان سنگِلحظهدرست در همین 

اش باعث شد تا با صدایی که از آن خودم عقب برداشتم. حضور ناگهانی قدمی به

 فریاد بزنم: ،نبود

 گورت رو از اینجا گم کن. -
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مثل این که هوای اطرافم را آتش زده باشند، سایه به سرعت خودش را عقب 

خشمم هر  .کشید و به درون تاریکی پشت سرش خزید. به تاریکی چشم دوختم

بدنم در حال آتش گرفتن است. چشمانم  ،کردمشد و احساس میلحظه بیشتر می

آتش خشمم  ،ام برای مقابله با آن چیز شومناتوانی .ها نشستمرا بستم و روی پله

 را سرد و خاموش کرد. 

توانستم در از کوچکی به دنبال کشف ماهیت سایه و چرایی وجودش بودم. نمی

هایی که توسط برای همین در میان کتاب ؛ی حرف بزنمکس مورد سایه با

به دنبال پاسخی برای آن بودم. زانوهایم  ،شدندپدربزرگ و جانت برایم تهیه می

ام نگاه دم. سرم را کج و به آرامگاه خانوادهکررا جمع و دستانم را دور آن حلقه 

وانستم جلوی تنمی .ای کاش آنها کنارم بودند. اشک در چشمانم جمع شد .کردم

 هایم را بگیرم.اشک

 من باید چکار کنم؟  -

هایی که توسط انتظار شنیدن جوابی از سوی آنها بیهوده بود. حتی درون کتاب

هیچ چیزی در این مورد وجود نداشت. تنها  ،شدپدربزرگ و جانت برایم تهیه می

 بود.  کتابخانه عظیم آکادمیآن یک امید برای پیدا کردن ماهیت آن داشتم و 

برابری  ،تونم با اونایی که دیدممن نمی .نتونم از مَدی محافظت کنم ،ترسممی -

 ترسم تنها بشم.من می ؛ترسم از دستشون بدمکنم. می

 .باالخره بغضم شکست. برای مدتی آنقدر گریه کردم که دیگر اشکی برایم نماند

اندان به شمار فردی که آخرین پسر این خ .تاوانی برای من است ،تنها بودن

خواستم تنها من نمی ؛اما نه رفت. این نفرینی است که به من ختم شده است.می

کردم. با ظاهر شدن دوباره سایه هایم حفاظت میم. من با قدرت از تنها داشتهوش

 با صدایی سرد گفتم:

 تو چی هستی؟  -

 زمان هوا سرد شد.  سایه به آرامی نزدیک شد و هم

 ذاری؟نمیچرا منو تنها  -

 سپس به جلو خم شدم و گفتم:

 خودم بمیرم. ،ترجیح میدم ؛خواهرم رو ازم بگیری ،اگر قرار باشه -

ولی خودش را عقب کشید. به سمتش هجوم  ؛دستم را به سمتش دراز کردم

به مقبره  زمانیکهبا این حال ناامید نشدم و تا  .ولی تنها هوا را چنگ زدم ؛بردم

زدم. با کردم و از خشم به آن ضربه میسایه را دنبال می ،بنیانگذار خاندان رسیدم

 سرداب، اطراف را به دنبال سایه جستجو کردم. در مرکزِ روشن شدن کاملِ

بود. تابوت با  سنگی قرار داشت که سایه در کنار آنو تابوتی سیاه  ،سرداب

تنها  ؛وچکترین اهمیتی برایم نداشتشمارش در این لحظه کبی هایِحکاکی
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کردم. با تمام قدرت ای ضربه بزنم که همیشه از آن دوری میخواستم به سایهمی

اما سایه  .که در خودم سراغ داشتم به سمت جلو پریدم و به سایه ضربه زدم

ام به تابوت سنگی ناپدید شد و قبل از اینکه بتوانم خودم را کنترل کنم، ضربه

 د خودم هم به شدت با آن برخورد کردم. خورد و بع

 فریاد زدم: ،کردبا خشم در حالیکه تمام بدنم درد می

 کجا رفتی؟ ... خوای کاری کنی تنها بشم؟ نهمی ،بینمچون تو رو می -

به سختی بلند شدم و با دیدن تابوت به یکباره ترس تمام وجودم را در برگرفت. 

زمان نگاهی به خودم  بوت شده بود! همسنگی تا بام باعث جابجایی درضربه

 ،رسیدبدنی و قدی که به سختی به لبه تابوت بزرگ می با فیزیکِ ؛انداختم

 جابجایی تابوت امکان نداشت. 

 دستی به موهایم کشیدم و گفتم:

 ببین چه اتفاقی افتاد. ... لعنت بهت -

جدی ندیده  یبا عجله تابوت را بررسی کردم و تمام مدت امیدوار بودم که آسیب

تابوت را به طور کامل ببینم. سرداب به  ،توانستمام نمیسانتی 149باشد. با قد 

ای بزرگ ساخته شده بود و در انتهای آن تابوت قرار داشت و تا صورت استوانه

های گوناگون تزئین شده بود. ها و حکاکیدیوار توسط نقاشی ،ارتفاع پنج متری

نیاز داشتم تا چیزی زیر پایم  ،امگلی به آب داده هبرای اینکه ببینم چه دست

های لاتاق الزم بود تا گُدرب برای باز شدن  .بگذارم. به سمت اتاق مخفی رفتم

سنگی که هر یک با فاصله و روی دیوار قرار داشتند را به سمت داخل فشار دهم. 

شار های ساعت به سمت داخل فها باید به ترتیب و در جهت حرکت عقربهلگُ

برای مدت چند روز باز  بدر ،گرفتصورت میاشتباه شدند و اگر این کار داده می

 شد. نمی

ای که گمان وسایل اضافه مخفی با سر و صدای زیادی باز شد. با دیدنِ بدر

پنهانی  ،بنجامین ،رسیدغافلگیر شدم. به نظر می ؛اندسوازنده شده ،کردممی

ای که در اتاق مطالعه قال داده است. حتی چارپایهتعدادی از وسایل را به اینجا انت

 کردیم! چارپایه کوتاه را برداشتم. از آن استفاده می

تعادلم را از دست دادم و اگر تابوت  ،از ترس ،وقتی داخل تابوت را نگاه کردم

یک جنازه کامل  دیدنِ افتادم. انتظارِگرفتم به پشت روی زمین میسنگی را نمی

 ،دانستمولی نمی ؛شدندها باید سوزانده میتمام جسد ،ابق با رسومرا نداشتم. مط

هزار سال هنوز  9000جاناتان سوزانده نشده است. جنازه با گذشت بیش از  جسدِ

رفت که نزدیک نهصد خاندان به شمار می از بین نرفته بود! او تنها عضو مذکرِ

لباس کامالً  .انم نداشتندبهت او را هیچ یک از اعضای خاندسال عمر کرده بود. اُ
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 بخواستم دررسید. میدستی پوشیده بود که کامالً سالم به نظر میسیاه و یک

 خودم گفتم: هاما ب ؛تابوت را ببندم که توجهم به چیزی جلب شد

 احترامی کنم.نباید به مرده بی ؛بهتره فضولی نکنم -

م. تقریباً پایم از وش ام باعث شد تا به داخل تابوت خماما در نهایت، کنجکاوی

 یای روی سینهبه نظر جعبه .روی چارپایه جدا شده بود. دستم را دراز کردم

بیشتر  ،تابوت بجاناتان قرار داشت. به سختی دستم به آن رسید و همزمان در

آن  ،افتادسنگی تابوت می باگر در .جابجا شد. از ترس خودم را عقب کشیدم

 .توانستم آن را سر جایش بگذارم. دوباره به داخل اتاق مخفی برگشتموقت نمی

امیداور بودم که بنجامین وسایل بیشتری را دور از چشمم به آنجا منتقل کرده 

 گیر لبخندی زدم و گفتم:ذغال انبرباشد. با دیدن 

 حتی اینم گذاشتی؟! -

شدم تا نگاه کاملی به داخل حتی وسوسه  ؛جعبه را برداشتمبود به هر زحمتی 

 ،اما از این کار پشیمان شدم. احتمال آنکه بنجامین به آنجا بیاید ؛تابوت بیندازم

 ،تابوت را بستم و بعد از اینکه مطمئن شدم ببه هر زحمتی در .وجود داشت

ام، وسایل را به اتاق مخفی منتقل کردم و کامالً درست این کار را انجام داده

 بستم.آن را هم  بدر

داشتم. می نباید جعبه را بر ؛تازه عذاب وجدان به سراغم آمد ،وقتی کارها تمام شد

سفید هیچ دری نداشت و  یها رفتم و روی آن نشستم. جعبهبه سمت یکی از پله

های نوشته هایی جزئی نقش بسته بود. نظیرِروی آن نشان خاندان اَش با تفاوت

های ریز دورتادور نشان را هرگز ندیده بودم. سرم را نزدیک بردم تا بتوانم نوشته

های را بهتر ببینم. اگر در مورد هر چیزی اطالعات کمی داشتم، در مورد زبان

های پدربزرگ و باستانی دانش خیلی خوبی داشتم. تقریباً پنجاه درصد آموزش

باستانی و چگونگی خواندن آنها اختصاص های منسوخ شده و جانت به زبان

 توانستم تمام نوشته را به جز یک جمله بخوانم.ولی باز هم نمی ؛داشت

 «تنهایست دیدنش تاوان»

کلمات بر زبانم جاری شدند، سرمایی سوزان تمام وجودم را در برگرفت.  زمانیکه

هایی عجیب روی آن وجود داشت که کامالً برایم ناآشنا نشان ،عالوه بر آن

 .کشیدمنشان  یرورا  مبودند، به آرامی دست

 آخ،لعنـ... -

ولی همزمان با  ؛باعث بریدن کف دستم شد ،روی نشان نوک تیزِ برجستگیِ

روی نشان سیاه، اتفاق دیگری افتاد که باعث فراموشی  مخوناز ریختن مقداری 

، نگاه ریخته بودبه کف دستم و سپس به خونی که روی جعبه  آن شد. ابتدا
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به  زمانیکه کرده،روی جعبه مانند موجودی جاندار حرکت  کردم. قطرات خونِ

 شدند. به یکباره ناپدید می ،رسیدندنشان می

 یه جعبه خون؟! -

برای همین جعبه را روی زمین گذاشتم و چه به موقع این  ؛احساس بدی داشتم

خودم را عقب کشیدم. با شگفتی به  ،جعبه کار را انجام دادم. با آتش گرفتنِ

آمیختند و کردم که با صدای عجیبی در هم مینگاه می یهای سیاه و سفیدشعله

 کهزمانیهمزمان نشان خاندان اَش، با رنگ سرخی شروع به درخشیدن کرد و 

ی از خاکستر تبدیل اودهرسد، جعبه به تاین درخشش به اوج می ،کردمتصور می

 شد. 

برای  ؛های خون و ویژگی آنها نداشتماطالع دقیقی در مورد جعبه .نزدیک رفتم

های دانستم که جعبهزودتر آنرا تشخیص دهم. تنها می ،همین نتوانسته بودم

 ،ر کسی غیر از آنکه باید، آن را باز کندشوند که اگخون به انواع مختلفی باز می

احتمال اینکه باعث از بین رفتن آن شده  .گیرد. با تردید جلو رفتمجعبه آتش می

حتی باقی ماننده  ؛وجود داشت. جرأت دست زدن به خاکسترش را نداشتم ،باشم

 توانست خطرناک باشد. جعبه نیز می

یک ریسمان نسبتاً قطور که  ،خاکستر کُپه میان جابجا کردم.پا خاکستر را نوکِ با 

قرار داشت. شنیده بودم کسانی که  ،های سیاه و سفید بافته شده بودتوسط نخ

ترین وسایل زندگی خود هایی هستند، مهمترین و شاید عزیزصاحب چنین جعبه

 د. ندادند تا برای ابد از گزند زمان محفوظ باقی بمانرا درونشان قرار می

 ادگاری باشه، من اصالً کار خوبی نکردم.اگر این یه ی -

بادی در سرداب  ،این کارانجام خم شدم و با احتیاط آن را برداشتم و به محض 

 به سرعت در هوا پخش شد. هاوزیدن گرفت و خاکستر

با شگفتی به اطراف و سپس به ریسمان نگاه کردم که  ،کردمدر حالیکه سرفه می

خواستم  .چطور چنین چیزی امکان داشت پیچید.میمانند ماری دور انگشتم 

سیاه و سفید از هم باز شدند و صدایی در  ولی ریسمانِ ؛ریسمان را جدا کنم

 سرداب پیچید که تمام وجودم را به لرزه انداخت:

  به  را  او  تا  کرد  انتخاب  که  را  کسی  کندمی  انتخاب

 آورد  دست

 کند  انتخاب  تا  آزمایدمی

 را  دوتا  میان  از  یکی
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 ،پیچیدند و تنهاشدند و به دور دستم میها بلند و بلندتر میجمله ریسمانبا هر 

 العملی را ازکننده قدرت هر عکسکردم. صدای مسخرا احساس می انباال رفتنش

 من گرفته بود.

1ُسرس 3  

 کندمی  قضاوت

 خاکستر  از  شده  زاده  ای

آور بدنم مرگکردم که نیرویی ای بر بدنم افتاد. احساس میبا این جمالت رعشه

کشد. هیچ گذشتی از درونم بیرون میرا احاطه کرده است که نیروی حیات را بی

دستم را باال آوردم و با تمام قدرت بازویم را چنگ زدم تا بتوانم ریسمان را از 

ولی به جای این کار از شدت درد روی زمین افتادم. چشمانم تار  ؛خودم جدا کنم

های سیاه و سرخ از ناخن چطور خونِ ،ببینم ،نستمتواولی هنوز می ؛دیدندمی

هر لحظه  ،شکل گرفته بود مندبادی که اطرافچکیدند! صدای وزش تُبلندم می

کردم و بعد شد. حرکت ریسمان را دور گردن و بدنم احساس میو کمتر می ترکم

                                                           
13 Sors 

ون از شدت درد فریاد زدم. حتی قبل از اینکه بفهمم چه اتفاقی افتاده است، به در

 تاریکی سقوط کردم.

*** 

شنیدم که هر ولی در میان تاریکی صداهای مبهمی می ؛همه جا تاریک بود

به حدی که دیگر تحمل شنیدنشان را نداشتم. دستانم را ، شدندلحظه بلندتر می

شد تا از درد فریاد بکشم. انگار نیمی از  ولی این کار باعث ،روی گوشم گذاشتم

نه  ،ولی درد ؛پیچیدممثل ماری زخمی به دور خودم می .بدنم را آتش زده بودند

 شد.که هر لحظه بیشتر و بیشتر می شدتنها کم نمی

 ارباب اَش ... صدامـــو میشــ... - 

 اَش...چشماتــــ.... -

یکی به نظر به شدت نگران و  .دو صدای مختلف با دو لحن مختلف را شنیدم

ترکیب  ،دادمیان چیزی که آزارم می. ولی در این بود دیگری به شدت ترسیده

درد باعث شد نتوانم  شدن آنها با هم و پژواک مداومشان در سرم بود که در کنارِ

 تحمل کنم و باز به درون تاریکی سقوط کردم.

*** 
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شد. حضوری ولی هیچ ترسی در وجودم یافت نمی ؛دیدمبا اینکه جایی را نمی

کرد. بغرنجی که گرفتارش بودم را برایم آسان می وضعیتِ تحملِ ،بخششآرام

آیا مرده بودم؟ قطعاً این گونه  ؛دانستم چه مدتی در این وضعیت قرار داشتمنمی

اینجا همان دنیای پس از مرگ است. دلم  ،کردمنبود! شاید هم خیال می

تنها کاری که از دستم بر  .توانستم حرکت کنمولی نمی ؛خواست مطمئن شوممی

کردم؟ سرانجام احساس فکرکردن بود. اما باید به چه چیزی فکر می ،آمدمی

انگار کسی به صورتم ضربه  .تسکردم که اتفاق دیگری در حال رخ دادن ا

 زد. ابتدا آهسته و سپس...می

 آخ... -

ای آبی رنگ، خودم را عقب به یکباره چشمانم را باز کردم و با دیدن شعله

ای بلند سر دادم. اشک در چشمانم ناله ،بدنم و سوزشِولی از شدت درد  ؛کشیدم

آنها باز به خودم پیچیدم. مثل این بود که تمام بدنم  سوزشِ جمع شد و از شدتِ

ریزه درونشان از همه بدتر چشمانم بود که انگار مشتی سنگ .را آتش زده باشند

های بسته نیز ولی از پشت پلک ؛توانستم آنها را باز کنمریخته بودند. حتی نمی

 کرد.دیدم که در مقابلم به این سو و آنسو حرکت میای میای آبی و نقرهشعله

سعی داشتم تکان نخورم. حتی  ؛دانستم چقدر طول کشیدبرای مدتی که نمی

توانستم لرزش بدنم را ناله کردن هم نداشتم. از شدت ترس و سرما نمی جرأتِ

اندم تا اینکه سرما به آرامی از بین رفت کنترل کنم. مدتی در همان حالت باقی م

و باز برای مدتی به مراتب بیشتر صبر کردم تا اینکه از شدت درد تنها اندکی کم 

آتشینی که در تمام مدت در  یشد. جرأت نداشتم چشمانم را باز کنم ولی گلوله

کرد حتی با چشمان بسته نیز دنبالش کنم. مقابلم قرار داشت، من را مجبور می

دردم کاهش پیدا کرده بود.  ،ولی با نگاه به آتش ؛ای به این کار نداشتمعالقه

حتماً به خاطر  !بخشاحساس عجیبی نسبت به آتش داشتم. حضوری آرامش

چه رسد به آنکه  ؛کردپرواز می ،ده بودم. مگر آتشوضعیت بغرنجم دچار توهم ش

 بخش هم داشته باشد. حضوری آرامش

دانستم چقدر است، به سرانجام به آرامی چشمانم را باز کردم. برای مدتی که نمی

 آتش و چشمان سیاهی که در میان آن وجود داشت نگاه کردم. مدتی فکر کردم؟

توانست با یه پرنده که هنگام پرواز مییک پرنده آتشین یا شاید هم موجودی شب

ای از خودش محافظت کند. مدتی به چرایی های آبی و نقرهاستفاده از شعله

گلوله آتشین  زمانیکهشد. حتی حضورش فکر کردم ولی درد مانع از تمرکزم می

نتوانستم واکنشی نشان دهم. مدتی طول کشید تا به یاد  ،در مقابلم قرار گرفت

ای ذهنم مقابلم چه موجودی قرار دارد و این یادآوری همچون جرقه آوردم که در

 را روشن کرد. 
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کرد که انگار ذهنم را هایم نشست! طوری رفتار میآبی به سمتم آمد و روی زانو

 بولی با باز شدن در ؛دستم را باال بیاورم ،خوانده است. سرانجام جرأت کردم

بنجامین، ناخودآگاه به سمت او زده و خوشحال شنیدن صدای هیجانو اتاق 

 برگشتم و گفتم:

 بنجــ... -

ند. اشک شد تمام گلو و اعضای بدنم به آتش کشیده ،با این کار احساس کردم 

در چشمانم جمع شد و ناله کردم. متوجه شدم که آبی به سمت گوشه اتاق پرواز 

 کرد و روی لبه پنجره نشست.

 حتی نباید تکون بخورید. ... شما نباید حرف بزنید ... ارباب اَش -

دستانش را  زمانیکهاو برای اینکه به من کمک کند تا بخوابم به سمتم آمد و 

وضعیت نه تنها بهتر نشد، بلکه مثل این بود که دستی  ؛پشت کمرم گذاشت

 سپس کشیده باشند. ،گداخته را روی پوستم گذاشته

 چه بالیی سر خودتون آوردید؟ -

 آخ... -

آوردم که تنها باعث سردردم د؟ خاطرات مبهمی را به یاد میسوال خوبی بو

 بنجامین گفت: شد. از درد زبانم را گاز گرفتم.می

دونید به ما چی نمی رو این چند روز ؛بهوش آمدید ،کنمخدا رو شکر می -

شما رو ترک کنم. از  ،تونستمبراتون دکتر بیارم و نه می تونستمنه می ؛گذشت

در وضعیت بدی رو کردند. شما من می تابیطرفی بانوی کوچک هم دائماً بی

 الزم نبود چنین کاری با خودتون بکنید تا قدرتتون زیاد بشه.؛ قرار دادید

 توجه به سردرگمی من ادامه داد:او بی .متوجه منظورش نشدم

وز درست کردم. بخوریدش، این معجون رو دیر ؛خدا رو شکر که حالتون خوبه -

 استراحت کنید. ازمکنه. شما باید بمطمئنم بهتون کمک می

باز دستش را زیر سرم گذاشت و من نتوانستم مانعش شوم. چشمانم را بستم و 

از  ،اما اینبار دردی احساس نکردم! هر بالیی سرم آمده بود ؛آماده هجوم درد شدم

 ؛ ولیکردمدرون بدنم احساس می قسمت گردن به پایین بود. حرکت معجون را

اش را متوجه نشدم. به نظر حس چشاییم را نیز از دست داده بودم. مدتی مزه

 طول کشید تا معجون اثر کرد و به خواب عمیقی فرو رفتم.

همه چیز را به یاد  ؛وقتی از خواب بیدار شدم برای مدتی به سقف خیره شده بودم

...  هایی به ظاهر عادی و بعدز شدن آن و رشتهداشتم. برداشتن جعبه از تابوت، با
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ای انجام شد که چنین کار احمقانهباورم نمی هیچی، تنها درد را به یاد داشتم.

دانستم چه مدتی در این وضعیت قرار داده باشم. نیاز به هوای تازه داشتم. نمی

 .ند شدمقدری که نتوانم تحملش کنم. به آرامی بلولی نه آن ؛داشتم. درد داشتم

تعادلم را حفظ کنم. چند قدمی را تلوتلوخوران جلو رفتم تا  ،توانستمبه سختی می

اینکه مجبور شدم از دیوار برای حفظ تعادلم استفاده کنم. لمس پوستم حتی از 

ها و کمرم تا گردن، نگاهی به خودم انداختم. دست .ها دردناک بودروی باندپیچی

به سختی پرده  .موردم لعنت کردمبرای فضولی بی. خودم را ندشده بودباندپیچی

و پنجره را باز کردم. هوای تاریک و سرد کوهستانی مثل  قطور را کنار زدم

 .پوستم را کمتر کرد. مجبور بودم که ایستاده بیرون را تماشا کنم سوزشِ ،مرهمی

ل اضافی یتمام وسا ،جز تخت و کمدی که چند دست لباس درون آن قرار داشت

 نده شده بودند.سوزا

شد تا اینکه این جرأت را پیدا درد هر لحظه کمتر و کمتر می. نفس آرامی کشیدم

بدون ابر و پر ستاره کوهستان  کردم که چند نفس عمیق بکشم. آسمانِ

هر کسی را مجذوب خودش کند . مهم نبود که چند بار این منظره را  ،توانستمی

ذابیت ستارگان و نور ماه هیچوقت برایم دیدم، هر بار برایم تازگی داشت. جمی

 شد.معنی نمیبی

هایم به حدی بلند و تیز نناخ است. خواست ببینم چه بالیی سر بدنم آمدهدلم می

داد. های آزارم میچنین ناخن داشتنِ ها را پاره کرده بودند. حتی فکرِبودند که باند

انتظار داشتم که با وضعیت  ؛کردموقتی باند را باز می .دست راستم را باال آوردم

 بدی مواجه شوم ولی...

شدم که  ایمتوجه هجوم ذرات نورانی ؛به محض اینکه باند دور دستم را باز کردم

ای از اطراف به سمت های کوچک نقرهپیوستند و مانند رودبه سرعت به هم می

های سیاه دور جذب حلقهانگشتانم حرکت کردند و در چشم بر هم زدنی 

ی چنان قدرتمند را احساس کردم که ینیرو انگشتانم شدند و همزمان ورودِ

نتوانستم تحملش کنم و خودم را عقب کشیدم. به یکباره نفسم در سینه حبس 

 اصالً متوجه اطرافم نبودم.  .شد

ین هایی آتشهای روی دیوار مانند نخسایه ی سیاه و باریک از تاریکیِیهارشته

آمدند. سرعتشان کم پیوستند به سمتم میخارج شده بودند و در حالیکه به هم می

ه به بهم پیچید یام دو حلقهروی انگشت اشاره .ناخودآگاه دستم را باال آوردم .بود

 سفیدی قرار داشت.  نازکِ یسفید و سیاه و روی بقیه انگشتانم حلقه رنگ

های زیر ملحفه کردم و با این کار رشتهدویدم و دستم را  ماز ترس به سمت تخت

سیاه بدون هیچ صدایی از هم پاشیدند. برای اطمینان بار دیگر دستم را بیرون 

 آوردم و بار دیگر این قضیه تکرار شد. وقتی کف دستم را نگاه کردم با دیدنِ
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ها را حبس شد. ایندر سینه هفت نشان سیاه و سیزده نقطه سفید، نفسم 

های سفید روی آن که به شکلی های سیاه و بلندم و نشانناخن شناختم. بهمی

آیا  .زددرخشیدند، نگاه کردم. دقیقا مشابه هم بودند! قلبم سریع میهراسناک می

 ام بیدار شده بود؟!واقعی موهبتِ

شدند و قدرت هر لحظه بیشتر در بدنم ذرات نورانی به سرعت جذب بدنم می

آمد و من احساس خوبی ی خیلی آهسته به سمتم میزد و در مقابل تاریکموج می

ها را دور انگشتان و کف دستم برای همین با عجله باند ؛نسبت به آن نداشتم

نباید  ؛فهمیدمدر این مورد بیشتر نمی زمانیکهتوانستم ریسک کنم تا پیچیدم. نمی

ای سئلهای تاریکی جذب بدنم شود. از طرفی باید از مدادم تا حتی ذرهاجازه می

سپس به سمت شومینه  .های ضخیم را کشیدمکردم. اول پردهاطمینان پیدا می

خاموش رفتم و آن را روشن کردم. سپس باند دور انگشت اشاره را باز کردم، با 

باند را دور آن  ،کردم که در صورت کوچکترین تغییریدقت اطرافم را نگاه می

به  .واست در این مورد بیشتر بدانمخولی هیچ اتفاقی رخ نداد. دلم می ؛بپیچم

م. رددور یکی از انگشتانم که حلقه سفید قرار داشت را باز ک .سمت پنجره رفتم

دقیقا حدسم  امکان داشت که همه این اتفاقات به خاطر نور ماه رخ داده باشد؟آیا 

های سیاه شدند و رشتههای سفید میدرست بود. نور ماه و یا ستارگان جذب حلقه

هایی که توسط نور ماه به سایهاز تنها  ؛ بلکهشدندای خارج نمیون هر سایهرداز 

 !شدند، خارج میوجود آمده بودند

ای هیچ حلقه مدست چپم را باز کردم و برخالف دست راست .امتحان کردم یمدت

بود. وقتی نور  مچپم مانند راست ولی کف دستِ ؛روی انگشتانم وجود نداشت

آیندی از این کار حس خوش .شدشد، پوست بدنم مورمور میای جذب مینقره

درد و سوزشی که داشتم به طور کامل از  ،درونم ایجاد شده بود و از همه مهمتر

 بین رفته بود.

نفس عمیقی بکشم.  ،تپید که مجبور شدمقلبم چنان می .پرده را کشیدم

به سمت کمد رفتم و لباس مناسبی برداشتم. سپس با  .خواستم بدنم را ببینممی

 یروی بازوی دست راستم حلقه .های دور دست و کمرم را باز کردماحتیاط باند

 ام هیچ چیزی نبود!سفید و روی سینه یحلقه مسیاه ضخیم و دست چپ

شد. آهی از سر ناامیدی وگرنه چرا باید باندپیچی می ؛شاید پشتم چیزی بود

وجود نداشت و همه به داخل سرداب منتقل ای درون عمارت کشیدم، هیچ آینه

 شده بودند. لباسم را پوشیدم ولی باند دور دستانم را باز نکردم. 

به حدی هیجان داشتم که به سراغ کتاب استرال رفتم. به  .تا صبح بیدار بودم

یرعادی بدنم پر از انرژی بود و حتی کوچکترین اثری از درد را احساس شکلی غ

کردم در مورد قدرتم یا ریسمانی که باعث این اتفاق شده بود کردم. فکر نمینمی

 ولی امکان داشت که مطالبی را از کتاب فراموش کرده باشم.  ؛اطالعاتی پیدا کنم
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او با دیدنم نفس  .اق مطالعه شدوقتی به خودم آمدم که بنجامین با عجله وارد ات

صداداری کشید و قصد داشت حرفی بزند که با دیدن وضعیتم سکوت کرد. 

 نگرانی و شگفتی در چشمانش موج می زد، او جلوتر آمد و گفت:

 حالتون خوبه؟! -

هیچ چیزی بدتر از ندانستن نبود. اگر موهبتم به  .پرتی سری تکان دادمبا حواس

دانستم و یا اگر این یک بود، پس باید در مورد آن بیشتر میطور کامل بیدار شده 

 باز هم باید اطالعات بیشتری در مورد ریسمان...  ،موهبت نبود

 به یکباره به سمت بنجامین برگشتم و گفتم:

 تو منو پیدا کردی؟ ،بنجامین -

 اخمی کرد و گفت:

 بله. -

 خب؟ -

 آیا او آن ریسمان را پیدا کرده بود؟ ؛خواستم در مورد وضعیتم بیشتر بدانممی

یه چیزی سیاه و سفید دور بعضی  ؛تقریباً نیمه لخت بودید ،وقتی پیداتون کردم -

 ولی .... ؛های بدنتون پیچیده بوداز قسمت

 باز سکوت کرد و من که طاقت نداشتم گفتم:

 ولی چی؟ اون ریسمان چی شد؟! برش داشتی؟ -

 ای ناراحت گفت:و چهره بنجامین با ابروهای باالرفته

 ،ولی تا خواستم اونو از بدنتون جدا کنم ؛دونم چکار کردید یا اون چی بودنمی -

به رنگ سیاه و سفید بود. هر کاری کردم  ؛آتیش گرفت. اونم نه آتشی معمولی

 نتونستم خاموشش کنم و شما هم...

 اش با نگرانی ایستادم و گفتم:پیچی شدهبا دیدن دست باند

 ه اتفاقی برای دستت افتاده؟؟!چ -

 قبل از این دستش را بگیرم، آن را عقب کشید و گفت:

 هیچی، شما باید استراحت کنید. -

 کرد.رهایم نمی ،امام آسیب رساندهفکر اینکه بار دیگر به یکی از اعضای خانواده

 دستت رو ببینم، سوخته؟ -

 نه. -

 با ناراحتی گفتم:
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 پس چرا دستت رو بستی؟ -

 رمقی زد و گفت:نجامین لبخند بیب

 یه جورایی غافلگیر شدم. -

 برای همین گفتم: ؛فهمیدماصالً نمی

 زنی. دقیق بگو چه بالیی سرت اومده!چرا رمزی حرف می -

 های دستم اشاره کردم و گفت:او به ناخنم

 ندهاتون به حدی تیز بوددستم رو گرفتید. ناخن ؛وقتی خواستم بلندتون کنم -

وگرنه امکان  ؛شانس آوردم که بیهوش شدید د؛دستم فرو رفتن تکه داخل گوش

 داشت دستم رو قطع کنید.

 با ناراحتی گفتم:

 تونم زندگی کنم.فکر کنم بدون آسیب زدن به اطرافیانم نمی -

 بنجامین سری تکان داد و گفت:

های من هم یک ذره ها نشانه خیلی خوبی هستند. حتی ناخناین ناخن ؛اصال -

هایی شباهت بهشون ندارند. در حقیقت تنها یک نفر دیگه رو دیدم که ناخن

 های شما دارند.مشابه با ناخن

 تنها یک نفر؟ -

 رسید، گفت:بنجامین که اصالً ناراحت به نظر نمی

 بله، دختر کوچک خاندان اُاِست. -

 م گفتم:با خش

 منظورت... -

 خواهر بانوی بزرگ. -

 خواد دیگه در موردش حرف بزنی.نمی -

 داد.جانت و نحوه رفتارشان آزارم می یبه خانوادهکردن حتی فکر 

 رفتار خاندان اُاِست نباید روی تصمیماتتون اثر بذاره. -

قلو جانت خواهر و برادری دو  .کوچکترین اثری رویم نگذاشت ،بنجامین حتِینص

شدند و خواهر کوچک او داشت که کوچکترین خواهر و برادر او محسوب می
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هایی که از جانت رفت. کسی که بر طبق چیزملکه این سرزمین به شمار می

شنیده بودم، حتی از پدرش نیز قدرتمندتر بود. جانت خیلی در این مورد حرف 

زد. ساس حرف میولی در مورد خواهر و برادر کوچکترش همیشه با اح ؛زدنمی

او یک بار  .تفاوت بودندعالقه زیادی به آنها داشت در حالیکه آنها نسبت به او بی

هایش صحبت کرده بود. در خواهرش روی تمام موهبت آورِشگفت در مورد تسلطِ

حقیقت تنها برای چهل درصد از مردمان این سرزمین امکان داشت که صاحب 

از این چهل درصد، پنج درصد صاحب دو موهبتی واقعی و پایدار شوند که 

شدند که از میان آنها تنها موهبت و یک درصد صاحب بیش از دو موهبت می

شدند و ملکه یکی از هایشان میشماری قادر به کنترل همه موهبتافراد انگشت

 حرفی برای گفتن نداشتم.  ؛رفت. سکوت کردماین افراد به شمار می

 بنجامین بعد از مدتی گفت:

 راستش نگران بودم که نتونیم به پایتخت بریم. ؛خیلی خوبه که حالتون بهتره -

 نگاهش کردم و او ادامه داد:

مالقاتتون با بزرگ خاندان فانتوم رو فراموش که نکردید؟ اگر فردا حرکت  -

 کنیم، به احتمال زیاد بتونید سر موقع با بزرگ خاندان فانتوم مالقات کنید.

دانستم چه مدتی بیهوش از دست رفته نبودم و تازه اصالً نمیهیچ به فکر زمان 

 برای همین گفتم: .ماهبود

 یعنی من بیشتر از دو سه روز بیهوش بودم. -

زد که نبضتون به قدری آهسته می .روز در وضعیت بحرانی قرار داشتید 4شما  -

وقتی حساب  خواستم به شهر برم و دکتر بیارم ولیردید. میمُ ،چند بار فکر کردم

 ،کردم که رسیدن دکتر ممکنه سه روز طول بکشه و بانو و شما تنها هستید

 های بانوی کوچک کاری بکنم.نتونستم جز اعتماد به حرف

با این حال اصال  است؛بنجامین روزهای سختی را سپری کرده  ،رسیدبه نظر می

 ادامه داد: های خالی رفت وآورد. او به سمت یکی از قفسهبه روی خودش نمی

 ؛برام غیر قابل تصوره ؛اینکه در طول دو روز وضعیت شما تا این حد تغییر کنه -

 تونم بگم که چقدر خوشحالم که به هوش آمدید.ولی نمی

 سپس به پرنده اشاره کرد و گفت:

 کردم از اینکه آبی کنارمون باشه اینقدر خوشحال باشم. فکر نمی -

ولی وضعیت االنم اصالً به او ربطی  .تأثیر نبودبخش آبی قطعاً بیحضور آرامش

 نداشت. بلند شدم و گفتم:
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 چقدر کار مونده؟  ؛پس باید عجله کنیم -

ها رو با خودمون ببریم خواید همه کتابدونستم میجز اینجا، هیچی. چون نمی -

 یا نه؟

 اش گذاشتم و گفتم:کتاب استرال را درون جعبه

 بقیه رو نیاز ندارم. ؛تا کتاب قدیمی تنها همین کتاب با اون سه -

 سوزاندن اینها حیف نیست؟ -

های شرح کتاب تونیم کنارِاتاق مخفی عمارت هنوز جا داره. اینا رو می بله؛ -

 تونیم اونو درست کنیم؟ می ؛حال بذاریم. راستی گرد سیاه

 بنجامین که انگار منتظر شنیدن این حرف بود، گفت:

برای استفاده در سرداب و اتاق مخفی  ،که از قبل داریممقداری  ؛نیاز نیست -

 منتهی مقدار کمی پادزهر داریم. ؛کافیه

 گفت:و او نگاهی به ساعت دیواری انداخت 

دم و باید قبل از میبهتره شما برید بخوابید من این کار رو انجام  ؛ساعت یکِ -

 طلوع آفتاب حرکت کنیم.

 به سرعت مخالفت کردم و گفتم:

 بهتره استراحت کنی.  -

کامالً خسته  .ها پیرتر شده بودبنجامین سال ،رسید که در این مدتبه نظر می

های کمبود خواب اش تنها یکی از نشانهدور چشمان گود رفته بود و تیرگی شدیدِ

 بودند. 

ها رو هدایت قطعاً قرار نیست که تا شهر شرقی، من اسب ؛برو استراحت کن -

 خوام از عمارت خارج بشم.دونی که این اولین باره که میمیکنم. خودت که 

 ولی پودر... -

 مانعش شدم و گفتم:

دونی که بدنم تا چند ساعت خودت می .گی پادزهر کمی داریممگه نمی -

تونه در مقابلش مقاومت کنه. تازه زخمی هم هستی و اگه گرد مستقیم وارد می

بکنه. االنم تازه بیدار شدم و احساس تونه م کاری نمیه پادزهر ،بدنت بشه

 متولد شدم. دوباره ،کنممی

ولی این وضعیت  ؛دونم چکار کردیدنمی ؛اما شما در شرایط مناسبی قرار ندارید -

 تونه خیلی زود تغییر کنه.می
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احتمال چنین چیزی وجود داشت ولی بدنم سرشار از انرژی بود. احساس سبکی 

بنجامین را راضی  به زودی بخوابم. به هر زحمتی کردم و اصالً قصد نداشتممی

هایش در کردم تا به اتاقش برگردد و برای این کار مجبور به شنیدن نصیحت

مورد خطرات پودر سیاه و چگونگی استفاده از آن شدم. اینکه تنها در سرداب و 

و  هایم را بعد از کار با آن بسوزانماتاق مخفی ازش استفاده کنم یا اینکه لباس

 بدنم را به طور کامل بشورم.

نوان یک سالح برای ای کامالً ناجوانمردانه و به عزمانی از پودر سیاه به شیوه

شد. یک تماس جزئی و یا حتی تنفس آن حذف دشمنان خاندان استفاده می

شد، برای همین در هنگام جنگ افراد خاندان، گرد سیاه را بر باعث مرگ می

تا حتی پس از مرگ دشمنانشان به سرنوشت شومی  ریختندروی لباسشان می

 ای! دچار شوند. مرگی خاموش آن هم در کمتر از یک روز بدون هیچ اثر و نشانه

تقریباً هزار سال از آخرین استفاده گسترده، آنهم به این شیوه گذشته بود ولی از 

ن مقاوم خوراندن تا بدنمان نسبت به آکودکی پادزهر را به همراه خون به ما می

توانستیم در برابر تماس مدوام شود. هر چند در بهترین حالت تنها چند ساعت می

با آن دوام بیاوریم و پس از آن امکان آلوده شدن وجود داشت و باید پادزهرش را 

 کردیم.مصرف می

هایی که در کنار بشکه کوچک قرار داشت را برداشتم. بنجامین از با احتیاط کیسه

انداختن  ،دادمچیز را کرده بود. تنها کاری که باید انجام میقبل فکر همه 

شکافتند. ای از هم میهای پرشده و نازکی بود که در اثر کوچکتری ضربهکیسه

های ورودی استفاده کردم و تعدادی را هم نصفی از آنها را برای سرداب و قسمت

با خودم به  ای ریختم تاشیشه یمقداری را هم درون ظرف برای اتاق مخفی.

 شدم آنجا هم از گرد استفاده کنم. پایتخت ببرم، شاید مجبور می

کردم. من داشتم به استفاده از پودر فکر می .زده شدمای از این فکر شگفتلحظه

اینکه کشته شدن افراد را از نزدیک ببینی با اینکه خودت عامل اصلی مرگشان 

 کرد. زمین تا آسمان فرق می ،باشی

 «نباید به فکر کشتن باشه. یک بچه»

ها را به ولی هر بار که کیسه ؛چند باری این حرف را به خودم یادآوری کردم

توانستم استفاده از زهر را برای حذف دشمنانم نمی ،انداختمدرون سرداب می

نادیده بگیرم. واقعاً من اَش چند ماه پیش بودم؟ چه بالیی بر سرم آمده بود. 

از اتفاقاتی که پشت سر هم رخ  ؛از این همه مصیبت ؛کردماحساس خشم می

با بیرون  .دادند و هیچ کنترلی رویشان نداشتم. از گوشه چشم حرکتی را دیدممی

 های ضخیم اتاق، آهی کشیدم. گفتم:سایه از تاریکی میان پرده آمدنِ

 ذاری؟چرا منو تنها نمی -
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ه آن را دنبال کنم، ادامه سایه به آرامی به سمت گوشه اتاق رفت و من بدون آنک

 دادم:

یه روح شوم یا اینکه خود مرگی! چرا دست از سر ما  ؛تو چی هستی؟ یه نفرین -

 داری؟ بر نمی

 دانستم.او را مسبب مرگ عزیزانم می ؛دوباره عصبانی شدم

چرا همش اطراف منی؟ نکنه هدفت اینه که تنها بشم و آخر سر بیای سراغم.  -

 ؟ه؟ درستهاین تاوان دیدن توئ

برای همین به سمتش پریدم  ،ای ایستادسایه لحظه .زدمتقریباً داشتم فریاد می

  ولی ناپدید شد و من را در اوج خشم و ناامیدی رها کرد.
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 فصل چهارم

 

 عمارت در دورترین منطقه شرقی و در نزدیکی مزر کشور آلفا قرار داشت.

ی از قدرت ساکنین سرزمین نامی غلط که تنها بیانگر بخش «هاسرزمین وحشی»

ها از نزدیک شدن به شد تا خیلیآمد. تصوری که باعث میآلفاها به حساب می

با اینکه مرز شرقی  نزدیک مرزها خودداری کنند.ی مناطق بکر و دست نخورده

ولی این  ؛شدالعبور به طور تقریباً کامل محافظت میهایی صعبکوهتوسط رشته

رسید. وقتی به نقشه نگاه ها برای مردمان ما به نظر غیر قابل دسترس میکوه

 دقیقاً بین سرزمین آلفا و سرزمین ماه قرار داشت و از دو ،کردم، امالک مامی

امری به شدت غیرعادی بود. به این طرف کامالً توسط آنها احاطه شده بود که 

از هم باز شده  شده،از وسط بریده  العادهارقی خیها توسط نیروکوه ،رسیدنظر می

بودند. قطعاً طبیعت در این امر دخیل نبود. فاصله بین دو شکاف به حدی بود که 

برای همین در حالت عادی برای  ؛توانست از روی آن عبور کندهیچ قدرتی نمی

کردیم که بیش از ده روز ها، باید از مسیر اصلی عبور میخروج از امالک اَش

غاری بسیار  ،این زمان در هنگام استفاده از راه مخفی حال، برد. با اینمی زمان

به یک دهم کاهش پیدا  ،بزرگ که به دستور بنیانگذار خاندانمان ساخته شده بود

 کرد.می

ترین شهر که دو روز از خروجی مخفی برای رسیدن به پایتخت باید به نزدیک

های انتقال به یکی از ق دروازهرفتیم و سپس از طریمی ،فاصله داشت

کردیم، استفاده می 14های بیوِرشدیم. اگر از ماشینهای پایتخت وارد میورودی

ای به تکنولوژی ولی پدربزرگ عالقه ؛کرداین زمان به دو ساعت کاهش پیدا می

ل مختلف داشتند. من یهای خالقی برای اختراع وسابیوِرها نداشت. بیوِرها ذهن

ولی بعضی اوقات دور از چشم  ؛در مورد اختراعات آنها داشتماطالع کمی 

های او پرسیدم که شنیدن حرفپدربزرگ، از جانت در مورد آنها سؤاالتی می

رفتند که اکنون به کرد. زمانی آنها ملت ضعیفی به شمار میبیشتر کنجکاوم می

یل شده واسطه تکنولوژی و دانشی که به دست آورده بودند، به ملتی قوی تبد

ها بودند. نزدیک یک قرن پیش عهدنامه صلحی میان دو کشور امضا شد تا بیور

ما قرار دهند.  بتوانند از معادن ما استفاده کنند و در مقابل دانششان را در اختیار

این اتفاق سبب تغییرات بزرگی در پایتخت و سپس گسترش تکنولوژی بیورها در 

نجامین سؤاالتی بپرسم ولی او توجهی به خواست از بسراسر کشور شد. دلم می

دانستم چطور، ولی اش را گریم کرده بود. نمیمن نداشت. برای اولین بار او چهره

اصالً او را که او را دیدم، بطوریکه برای بار اول  ؛مهارت زیادی در این کار داشت

 مَدی من را از فکر بیرون آورد. نشناختم. صدای بلندِ

 ؟هنوز خیلی مونده -

                                                           
14 Biver 
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 ها زد و گفت:بنجامین با شالق ضربه آرامی به اسب

 بانوی کوچک بیدار شدید؟ -

ولی هوا تقریباً روشن شده بود. دیشب تصمیم  ؛هنوز آفتاب طلوع نکرده بود

گرفته بودیم تا پس از استراحتی کوتاه حرکت کنیم و من هم در تمام مدت 

های چشم ،کردمس میاحسا ،عمارت بیدار باشم. از لحظه ترکِ ،مجبور بودم

به ، ر اطرافدزیادی ما را زیر نظر دارند و از همه بدتر، سکوت عجیبی که 

کرد. چند باری در این مورد با بیشتر نگرانم می ،حاکم شده بود خصوص جنگل

ولی او اصرار داشت که نباید نگران باشم. باید به حرفش  ؛بنجامین حرف زدم

کنند یا اینکه افرادی جلوتر از ما ولی این فکر که تعقیبمان می ؛کردماعتماد می

کرد. به سمت عقب برگشتم. مَدی از میای رهایم نلحظه ،در حال حرکت هستند

 لبخندی زدم وگفتم: .کردمن را نگاه می، جلوی اتاقک دریچه

 خوب خوابیدی؟ -

 ولی خیلی گرسنمه. ؛آره -

 بنجامین گفت:

 خوریم.صبحانه رو داخل پایتخت می ،داگه کمی تحمل کنی -

 میشه منم بیام جلو؟ -

 هوا هنوز سرده. ،ممکنه سرما بخوری ؛نه -

با اینحال صدای  رداند.به درون اتاقک برگسرش را مَدی، شکلکی برایم درآورد و 

دلیل اصلی مخالفتم  ،کنندگانترس از تعقیب .اهمیتی ندادم غرغر مَدی را شنیدم.

هم  ،مَدی ایجاد کرده بود و از این بابت تغییر بزرگی در وضعیت ،حضور آبی بود.

دلیل  ؛دیدمتر از هر زمانی میخوشحال و هم نگران بودم. اینکه مَدی را سرحال

اش نباشم. بنجامین عقیده داشت که این شرایط زیاد شد تا نگران بیمارینمی

شیم که تنها از عهده اساسی این مشکل با حلِ آورد و ما باید به فکرِدوام نمی

 آمد. یک نفر بر می

های کوچک کشاورزی و شکل عجیبشان جلب شد. به نظر توجهم به زمین

رسید گودال عمیقی را درون زمین حفر کرده و سپس آن را برای کشت آماده می

کرده بودند! هیچ اطالعی در مورد کشاورزی و نحوه کشت گیاهان نداشتم ولی 

منطقه به خاطر آب و هوا و خاک خیلی مناسب، انواع دانستم که در این می

که دورتادورش را حصاری بلند  شد. بنجامین به زمینیکشت می ،گیاهان دارویی

 اشاره کرد و گفت: ،کشیده بودند

 کارند.اونجا اُترو می -
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 اُترو؟! -

 برای همین دورش حصاره. ؛بله -

حتی منم در این مورد اطالع دارم.  ؛العاده ارزشمندهاُترو یک گیاه دارویی فوق -

 .اینطوری بدون نگهبان این قسمت رو رها کنند ،چطور جرأت کردند

 اش را پوشاند و گفت:ولی خیلی زود غمی چهره ؛بنجامین به واکنشم خندید

بازم جرأت  ،حتی اگر هم اطالع پیدا کنند ؛دونهنمی چون مثل خودت کسی -

 .اندازی کنندی دستندارند که به زمین خاندان سلطنت

 :شنیدم و بنجامین ادامه دادمی بار بود که چنین چیزی رابرای اولین

ولی پدربزرگتون اونا  ؛به خاندان شما تعلق داشتها در حقیقت تمام این زمین -

 رو به خاندان پادشاهی بخشید.

حتما پدربزرگم  ولی سکوت کردم. ؟پس چرا من اطالع ندارم ،پرسیدمباید می

لی برای این کار داشت. زمانیکه وارد مسیر اصلی منتهی به شهر مرزی شدیم، دلی

 . را به حالت چهارنعل به جلو هدایت کردها بنجامین اسب

 تقریباً به پایان رسیده بود. از دورای سفر سه روزه ما بدون هیچ حادثه

ورشید مثل شهر بارون را ببینم که از دور به خاطر نور خ دیوار بلندِ ،توانستممی

 .رسیدمی خطی تیره به نظر

 ؛به آرامی به سمت عقب برگشتم. تا به حال به شهر نرفته بودم .با احتیاط ایستادم

خواست در مورد می دلم توانم به زادگاهم برگردم.دانستم دیگر چه زمانی مینمی

شهر توسط . شدم بنجامین مانع یخسته ولی نگاهِ ؛شهر مرزی سؤاالتی بپرسم

در . شدمی محافظت ،ی بسیار بلندی که دورتادور آن کشیده شده بودهادیوار

داشت که هویت افراد برای عبور از دروازه  یی قرارهااتاقک ،مقابل دروازه ورودی

 . کردندمی را تأیید

 از یکی ورودی چطور .آمدمی غیرعادی نظر به وضعیت این و دیدمنمی را کسی

 از ،تصور این و کردممی اشتباه هم شاید. بود خلوت حد این تا مرزی یهاشهر

 قرار ورودی نزیکی در زمانیکه. بود گرفته شکل شهر وضعیت به نسبتام ناآگاهی

 به کامل طور به را سرم تا شدم مجبور دیوار باالی به کردن نگاه برای ،گرفتیم

 . کنم خم عقب سمت

 !بلنده خیلی -
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 لرد ولی ؛گرفتمی قرار آلفاها تاز و تاخت مورد شهر این زمانی ؛باشه بایدم -

 بلندترش هم رو دیوار این و کنند زیاد رو قلعه استحکامات تا داد دستور سابق

 .کردند

 بارون؟ لرد -

 :گفت و داد تکان سری بنجامین

 ممکنه. کنیم توقف شهر تو تونیمنمی ،داشتیم که ایبرنامه طبق راستی بله، -

 .ریممی دروازه سمت به راست یک بشناسند، حتی با این چهره هم منو

 .کردیم توافق موردش قبالً در ؛نیست مشکلی -

 صورت ممکن زمان ترینکوتاه در باید دروازه و شهر از عبور ،برنامه طبق

 هیچ انتقال هایدروازه مورد در حال این با. نشویم شناسایی احیاناً تا ؛گرفتمی

 اشیاء و موجودات انتقال چگونگی مورد در زیادی سؤاالت. دانستمنمی چیزی

. نداشت دقیقی اطالع آن کار نحوه مورد درها بیوِر جز کسی هیچ ولی داشتم

 قرار ورودی مقابل در وقتی. دارند وجود افرادی چنین که دانستمنمی من حداقل

 درونشای استوانه یشیئ که شد جلب بزرگو ای شیشه یحباب به توجهم ؛گرفتیم

 کار این با و گرفت حباب مقابل در را اششناسایی کارت بنجامین! داشت قرار

  چرخید. شناسایی کارت سمت به استوانه از بخشی

 :گفتای زنانه صدای کوتاهی مدت از پس

 .12 کد ؛شد صادر ورود اجازه -

 در نفسم آهنی دروازه با کنار رفتن ولی ؛گشتم صدا منبع دنبال به کنجکاوی با

 ! شد حبس سینه

 :گفت و زد لبخندی بنجامین

 نه؟ ،جالبه -

 :پرسیدم تردید با

 بیوِرهاست؟  تکنولوژی اینم -

 با فردی ،کردم تصورای لحظه که کردمی حرکت صدا بدون طوری دروازه

 . است آن جابجایی حال در اجسام، کنترل موهبتِ

 :گفت و زدها اسب به آرامی ضربه بنجامین

 کامالً تغییر ،رفتم زمان هر. نیست مقایسه قابل پایتخت اصالً با اینجا و آره -

های پادشاه تا این حد پیشرفت یکی از عموزاده خاطر به هم اینجا .بود کرده

 دونی که بارون چقدر به خاندان پادشاهی نزدیکه.می .کرده

http://www.btm.bookpage.ir/
http://www.btm.bookpage.ir/


 
 

69 
 

نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی

وب سایت نویسنده:  وب سایت نویسنده: 

 برخورد صدای که شده فرشسنگ یهاکوچه و بلند یهاساختمان به شگفتی با

 بزرگ میدانی به اصلی خیابان. کردممی نگاه پیچید،می درونشانها اسب سم

 از طرحی تنها که داشت قرارای پرنده یمجسمه آن مرکز در که شدمی منتهی

 ممنوعه، یهاکوه بالمنازع حاکم پرندگان، پادشاه طالیی؛ عقاب. بودم دیده را آن

 مجسمه جزئیات به دقت با مدتی برای. داشتند قرار آکادمی نزدیکی در که

 راست سمت به راها اسب بنجامین رسیدیم، میدان به زمانیکه .کردم نگاه طالیی

 قرار مختلفی یهامغازه آن طرف دو در که شدیم خیابانی وارد. کرد هدایت

 در حاضر افراد مقابل از زمانیکه. بودند بازگشایی حال در آنها از تعدادی و داشتند

 سپس و کردندمی دنبال را ما نگاهشان بالحظاتی  برای آنها گذشتیم،می خیابان

 . شدندمی مشغول خود کار به

 کجاست؟ انتقاالت و نقل محل این -

 .رسیممی دیگه االن -

خیابانی  وارد و پیچیدم چپ سمت به که بودیم نکرده طی را زیادی مسافت

 بزرگی ساختمان آن انتهای در و بود کامالً بزرگ قبلی خیابان نسبت به که شدیم

 هم اگر حتی گذاشته بودند که بزرگی تابلو چپ ساختمان، در سمت .داشت قرار

 .میبخوان را آن روی طالیی یهانوشته تا میشدمی مجبور م،یخواستنمی

 به رسیدن برای راه ترینسریع و ترینامن دنبال به اگر»

 «هستید مقصد

 «است ارزشمند شما برای زمان اگر»

 انتقاالت و نقل پیشرفته سیستم از استفاده ما»

 «شهریبین

 «ری برادران»

 «کنیممی پیشنهاد شما به را»

 کسانی از بیشتر خیلی داشتند، قرار ساختمان مقابل محوطه در افرادیکه تعداد

 از استفاده قصد همه ،رسیدمی نظر به و بودیم دیده خیابان داخل که بودند

 . داشتند را انتقال و نقل سیستم

 شیم؟ پیاده باید ما -

 شیم.از قسمت بار وارد می ؛نه -
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 بساختمان را دور زدیم و وارد محوطه پشتی بسیار بزرگی شدیم که تنها در

کوچکی در گوشه حیاط آن قرار داشت با کنجکاوی به سه طاق سنگی بسیار 

هایی یکسان از هم دقیقاً در سمت بزرگ نگاه کردم که پشت سر هم و در فاصله

ها جلب شد. هم روی هر یک از طاق راستمان قرار داشت. توجهم به خطوط در

 گفت:ای هدایت کرد و سپس رو به من ها را به گوشهبنجامین اسب

 لطفاً مواظب باش تا بیام.  ؛میرم داخل -

ها را به من داد و با عجله وارد ساختمان شد. برخالف ورودی او افسار اسب

های سنگی طاق ،جلوی ساختمان، محوطه پشتی کامالً خالی بود. دوست داشتم

کردم تا بنجامین برگردد. در تمام مدت حتی ولی باید صبر می ؛را از نزدیک ببینم

 ک نفر را هم ندیدم که وارد محوطه شود.ی

 اَش رسیدیم؟ -

 برگشتم و به مَدی نگاه کردم و گفتم:

 نه. -

 پس چرا ایستادیم؟! -

 سپس با مکث ادامه داد:

 خوام بیام جلو.می ؛ما که داخل شهریم -

او بارها به همراه پدربزرگ و جانت  ؛رسیددی برخالف من، کنجکاو به نظر نمیمَ

 به شهر و حتی پایتخت سفر کرده بود.برای درمان 

 نه بهتره همون جا باشی تا بنجامین بیاد. -

 خسته شدم؛ همش... -

 های مَدی عادت نداشتم، مانعش شدم و گفتم:اصالً به غرغر

 بهتره مواظب باشیم. ،نرسیدیم زمانیکهولی تا  ؛اممنم خوابم میاد و خسته -

 ایستادم و با نگرانی پرسیدم:اش با دیدن بنجامین و چهره گرفته

 اتفاقی افتاده؟ -

برای همین با عجله پیاده  است؛ ای تصور کردم که مشکلی پیش آمدهلحظه

 او کارتی طالیی رنگ را نشانم داد و گفت: .شدم

 نه. -

 پس چرا ناراحتی؟ -

 کردم تا این حد گرون بشه.هام خالی شد، فکر نمیچون یکی از حساب -
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 دم:با نگرانی پرسی

 مگه چقدر شده؟ -

 سکه نقره، باورم نمیشه تا این حد گرون شده باشه.  10 -

 تا! 10 -

 تفاوتی گفتم:سپس با بی

 این که چیزی نیست، ما.. -

بنجامین مانعم شد و با ابروهای باالرفته و صدایی آهسته که تنها من و مَدی 

 گفت: ؛شنیدیممی

های من هستید. فراموش نکنید که االن شما اَش اسمیت و مادلین اسمیت، نوه -

به خونه وقتیکه رفتارتون باید مثل یه بچه عادی و کنجکاو باشه؛ حداقل تا 

 گردی مثل من باشه.پیرمرد دوره تونه کل داراییِسکه می 10سیم.بر

و روی زمین گذاشت.  مَدی را بغل کرد ؛اتاقک را باز کرده بود باو در حالیکه در

 سپس برای تأکید دوباره ادامه داد:

مخصوصاً شما باید مراقب باشید. من از حساب خودم این پول رو دادم تا کسی  -

 شک نکنه، اگر کسی پرسید...

 مدی گفت: 

 خواد تو آزمون آکادمی شرکت کنه.برادرم می -

ضمن نباید  م. درکناز این لحظه دیگه خیلی عادی با شما رفتار می ؛آفرین -

 پیر، اخمو و غرغرو هستید.  گردِهای یه دورهیادتون بره که شما نوه

کشید را دور مدی شال سه گوش ضخیم خاکستری رنگش که روی زمین می

 گردنش پیچید و گفت:

 خیالش بشم؟نمیشه بی ؛همه چیز خوبه ولی این شال خیلی سنگینه -

به یکباره طوری که انگار یاد  ،کردیاش را مرتب مسپس در حالیکه دامن کهنه

 به سمت ما نگاه کرد و گفت: ،مسئله مهمی افتاده است

 بهتر نیست آبی رو هم همراه خودم بیارم. -

 به تندی گفتم:

 اصالً! -

همین را کم داشتیم که یک پرنده آبی عجیب و غریب تمام توجهات را به سمت 

 ما جلب کند. 
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 بنجامین گفت:

 قبالً در موردش حرف زدم، حاال هم حرکت کنید.  ؛جاش داخل اتاقک خوبه -

 ها رفتیم.یک راست به سمت طاق

 االن باید چکار کنیم؟ -

 ها رد بشیم.باید از بین طاق -

باید فعال  ،دانستم و شنیده بودمها تا جایی که میدانستم ولی طاقاین را می

ها را روی چشمانشان قرار داد و سپس اسبهای بندشدند. بنجامین ابتدا چشممی

 دهنه یکی از آنها را گرفت و گفت:

 دست مَدی رو بگیر، همراهم بیاید.  -

ها ایستادیم و بنجامین کارت طالیی را روی قسمتی که در مقابل یکی از طاق

 قرار داد و با این کار، کارت درخشید و در چشم بر هم ،دقیقاً هم اندازه آن بود

ها برگشتم که هر کدام با صدای پاق پدید شد. با کنجکاوی به سمت طاقزدنی نا

ای نازک و ها نگاه کردم که الیهدرخشیدند. با کنجکاوی به میان طاقخفیفی می

ای بلند از باال به پایین در حال پوشاندن ای رنگ مثل سرازیر شدن آب از لبهنقره

 آنها بودند.

در حالیکه  ند.ا آرام و کامالً شبیه آینه شدمدتی صبر کردیم تا سطح مواج آنه

نیم. از اینکه چنین چیزی توانستیم بازتابی از خودمان را درونشان ببینمی

تر منتقل کند، نگران و تا حد ها دورای به کیلومترتوانست ما را در لحظهمی

زیادی مضطرب بودم. مَدی دستم را به سمت پایین کشید تا توجهم را به خودش 

 کند و سپس گفت: جلب

 رد شدن ازش خیلی باحاله. تازه من کنارتم. ؛اضطراب نداشته باش -

 لبخندی زدم و گفتم:

 خونی و هم کنارمی.ممنون که هم احساساتم رو می -

زد، با ای باال انداخت و در حالیکه موهای روی صورتش را کنار میمدی شانه

 تفاوتی گفت:بی

 کنم.خواهش می -

 اید؟آماده -

بلکه باعث شد تا به  ؛آیند نبودتماس سطح شفاف با پوست بدنم نه تنها خوش

بنجامین که پشت سر من قرار  .یکباره بایستم. با تردید قدمی به عقب گذاشتم

 گفت: ،داشت

http://www.btm.bookpage.ir/
http://www.btm.bookpage.ir/


 
 

73 
 

نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی

وب سایت نویسنده:  وب سایت نویسنده: 

 عجله کنید ما وقت زیادی نداریم. ؛چرا ایستادید -

جلو دوید و  ولی مَدی به سمت ؛آیندی نیستم که این کار خوشویخواستم بگمی

همزمان دستم را کشید و با این کار مجبور شدم تا به دنبالش حرکت کنم. دلم 

سوزند صورت و چشمانم می ،کردماحساس می ؛خواست از درد فریاد بزنممی

اما با شدت کمتر اتفاق افتاد. برای همین چشمانم را بستم و این احساس دوباره، 

دستانم را روی صورتم  ،سوزش دتِبه یکباره صدای بلندی شنیدم و از ش

 گذاشتم. 

 ... حالت خوبه؟ ... چی شد اَش -

توانست مَدی مانعم شد. او می ولی ترس و وحشتِ ؛خواست فریاد بزنمدلم می

توانستم این کار را بکنم که احساسات افراد را درک کند و من نیز تا حدودی می

به شدت تقویت  ،شدمپذیر میترسیدم یا آسیباین قضیه در مواقعی که می

به یکباره احساس کردم که بین زمین  .چرخیدمخوران به اطراف میتلوتلو شد.می

سوخت، اشک در ی نتوانستم چشمانم را باز کنم. تمام صورتم میول ؛و هوا هستم

 چشمانم جمع شد. 

 صدای مَدی را شنیدم که گفت:

 بینی.وگرنه بد می ... هی ... برادرمو ول کن -

 ،ترسیدشد یا میای به تنم افتاد، اگر او عصبانی میاز شنیدن صدای مَدی لرزه

 داد.اتفاقات بدی رخ می

 ه منو بذارید زمین.آقا لطفاً نو -

از صدای حیوانات گرفته تا صدای حرکت چرخ و  .شنیدمهای مختلفی میصدای

 .تری که تا به حال نشنیده بودم. به سختی چشمانم را باز کردمصداهای عجیب

چند باری پلک زدم تا تاری آنها از بین رفت. من واقعاً بین زمین و هوا در حال 

نتوانستم تعادلم را حفظ  ،روی زمین قرار گرفتم هزمانیکدست و پا زدن بودم و 

 کنم و روی زمین افتادم.

اگر نگرفته بودمش االن سر از سرزمین بیورها در آورده بود، بهتره بیشتر  -

 مراقبشون باشی. 

ای و چشمانی به همان رنگ نقره کوتاهِ مردی با موهای .به سمت چپ برگشتم

ای نسبتاً زیاد از ما قرار داشت. در کنارش پسری هم سن و سال من با فاصله

ایستاده بود که به مَدی خیره شده بود. به خاطر درد و اتفاقی که افتاده بود، کامالً 

ولی اجازه ندادم.  ؛خواست دستم را بگیردمَدی می .گیج بودم. به سختی ایستادم

 .دانستم او تا چه حد متوجه احساسات و تجربه چند لحظه پیشم شده بودنمی

سختی به به زد. با ناراحتی و بنجامین با حالتی قوز کرده با مرد تنومند حرف می
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زمان صدایی در همین گشتم. حالت بنجامین عجیب بود و گاهی میدنبال تکیه

 مان پیچید.در فضای اطراف

 اجتناب کنید.  23یک شدن به دروازه اخطار درجه دو، از نزد -

 اجتناب کنید. 23اخطار درجه دو، از نزدیک شدن به دروازه  -

عظیمی شده بودیم  ما وارد سالنِ .ترین دروازه برگشتمناخودآگاه به سمت نزدیک

پر از دروازه بود. به افرادیکه به سرعت از  ،کردکه تا جاییکه چشم کار می

ای که همه به ، نگاه کردم و سپس به سمت دروازهکردندها عبور میدروازه

برای همین  .میبرگشتم. فاصله زیادی با آن نداشت ،شدندسرعت از آن دور می

ها زد تا به ای به اسببنجامین با عجله دست من و مَدی را گرفت و ضربه

سرعت از دروازه فاصله بگیرند. سطح دروازه به شدت متالطم و هر لحظه از 

گشت. همزمان فردی را دیدم ای به سیاه و سپس به حالت سابق بر میرنگ نقره

 یای کمرنگکه همگی لباس قهوهکه از میان دروازه خارج شد که توسط افرادی 

 به سرعت کنار کشیده شد.  ،پوشیده بودند

 چی شده؟ -

 این سؤال من بود ولی جوابش را پسری داد که همراه مرد تنومند دیده بودم.

 ثباتی شده؟!دروازه دچار بی -

 من که چیزی نفهمیده بودم، به پسر نگاه کردم که او گفت:

 فکر کنم. عمرش به سر اومده. -

 اش معطوف دروازه بود.سپس با تردید به مرد هیکلی نگاه کرد که تمام توجه

حتماً چیزی ازش عبور کرده که انرژی خیلی خیلی زیادی ازش  ؛کنمفکر نمی-

 گرفته. 

با  ،ولی وقتی به سمتش نگاه کردم ی بپرسم؛خواست از بنجامین سوالدلم می

 با این حال گفت: .لی بپرسمابروهای باال رفته به من فهماند که نباید سؤا

ولی شنیدم که اگر اشیاء ممنوعه ازش  ؛دونممن چیز زیادی در این مورد نمی -

 دروازه دچار اختالل میشه. ،عبور کنند

ولی در همان حالت  ؛کردپرتی به سمت دروازه نگاه میای با حواسمرد مو نقره

 گفت:

تونه انتقال بده و این خاصی میای تا حد هر دروازه ؛تنها به این محدود نمیشه -

 به انرژی اجسام داره. گیبست ،میزان

 کنه. اون که دیگه...ها اصالً استفاده نمیمن شنیدم پادشاه از دروازه ،ولی پدر -
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دند ولی ده بوای پوشینگاه تند و تیز مرد، پسر را ساکت کرد. با اینکه لباس ساده

هتی رد ابره مسالن نداشتند. در چه حاضرین درون هاز نظر ظاهری هیچ شباهتی ب

ت. انداخوجود داشت که هر کسی را به شک می ،غیرقابل نادیده گرفته شدن

 بنجامین با تردید پرسید:

 ؟!تونید به مالقات پادشاه بریدعادی نیستید که می یقطعاً شما فرد -

 مد و گفت:آبا این کار پسر جلو 

 اٌاِست هستند. 15کنت اِلمار ،معروف یزادهایشون نجیب -

ولی پسر با افتخار نام پدرش را بر زبان آورده بود که  ؛متوجه عصبانیت مرد شدم

هرگز در مقابل یک رعیت  ؛غافلگیرم کرد. هر چند اگر من جای او بودم به شدت

کردم. حداقل دلیلی برای این فخرفروشی هرگز اینطور پدر خودم را معرفی نمی

فردی آن هم در چنین مکانی با این وضعیت  دیدن چنین دیدم. از طرفینمی

ولی از شانس بد، در مقابل ما کسی قرار داشت که ده سال پیش  ؛غیرممکن بود

 .جایگاه رئیس خاندان اٌاِست را به دست آورده بود. به سمت بنجامین برگشتم

صاحب پسر بود  ،جانت به اِلمار نگاه کردم. با اینکه پدرِ .قطعاً او را شناخته بود

                                                           
15 Elmar 

رسید و ترین فرد میولی مطابق با قوانین خاندان اُاِست، جایگاه ریاست به شایسته

  آمد.رئیس قبلی و عموی کوچک جانت به حساب می کوچکترِ او برادرِ

 بنجامین به ظاهر با دستپاچگی جلو رفت و گفت:

 بینیم. لطفاًاین برای ما باعث مباهاته که فردی مانند شما رو در این مکان می -

 کنترلشون در این سن خیلی سخته. ؛نوه منو ببخشید

 بنجامین با تحکم به ما اشاره کرد و گفت:

 زود عذرخواهی کنید. -

زاده گذاشت که از چشمان تیزبین مَدی به سرعت احترامی درخور یک نجیب

با عجله و با تمام دردی که  ،کنت مخفی نماند و من که کامالً غافلگیر شده بودم

 کمر خم شدم و گفتم:داشتم تا 

 خواستم دردسر درست کنم.مـ...نو...ببخشید... نمی -

 المار لبخندی زد و گفت:

 ها همیشه دردسرسازه. بازیگوشی بچه -

رفتار گرم و دوستانه المار غافلگیرم کرد. انتظار چنین برخوردی را از فردی در 

از خاندان  ؛آمدبدم می جایگاه او نداشتم. من به همان اندازه که از خاندان فانتوم
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ولی جانت شایسته  ؛نکرده بودند اُاِست نیز متنفر بودم. شاید آنها  در حقم بدی

ولی اون جای خالی  ؛زدیممهری نبود. شاید مادربزرگ صدایش نمیاین همه بی

مادرمان را برایمان پر کرده بود. خوشبختانه آنها عجله داشتند برای همین از ما 

 .و مرج به وجود آمده از اختالل دروازه هم به سرعت از بین رفتجدا شدند. هرج 

 رسید که همه به این گونه اتفاقات عادت داشتند.به نظر می

قسمتی برای بازرگانان و کسانی که بارهای  .سالن دو قسمت بسیار بزرگ داشت

کردند و قسمتی دیگر که افراد مختلف با خود را از طریق دروازه منتقل می

مملو از جمعیت بود و این شلوغی  ،شدند. هر دو قسمتسرعت از آن خارج می

باعث شد تا زمان زیادی را برای عبور از قسمت بار صرف کنیم. داغی صورتم 

ولی من به این فکر  ؛تقریباً از بین رفته بود ،فضای باز شدیموارد  زمانیکه

کردم که چرا این اتفاق افتاده بود. اصالً توجهی به اطراف نداشتم و تنها پشت می

کردم. در تمام مدت نگاه مَدی را روی خودم احساس سر بنجامین حرکت می

خوشش نیامده  داخل سالن و نحوه تعظیم کردنم ،به نظر از رفتار من .کردممی

 سرانجام نتوانست جلوی خودش را بگیرد. .بود

 ...تو نباید اونطور -

 مانعش شدم و گفتم: ؛قبل از آنکه حرفی بزند

شدم این کارو مجبور نمی ،ذاشتیزاده بهش احترام نمیاگه مثل یه نجیب -

 بکنم.

 اینطور نیست، منظورم... منخیر، هیچ -

 حواست نبود. ؛چرا -

 زی گفت:مدی با لجبا

ازشون  ،اصالً مجبور نبودیم ،زدیها خودتو به اونا نمیاگه تو مثل دیوانه -

 عذرخواهی کنیم. 

تر در کنار های بلندنگاهی به او انداختم و مَدی هم سرش را برگرداند و با گامنیم

بنجامین قرار گرفت. به نظر او متوجه دردی که تجربه کرده بودم، نشده بود. ما 

محصور شده بود که  یطه بسیار بزرگی شدیم که با دیوار بسیار بلندوارد محو

بسیار بزرگ برای خروج وجود داشت. در حقیقت هیچکسی وارد  بتنها یک در

 شد!محوطه نمی

همه مراقب وسایلشون باشند. اگر  ؛محوطه شرقی هست 3اینجا دروازه شماره  -

 . همه به دنبال من...گم بشه ما هیچ مسئولیتی در قبال پیدا شدنش نداریم
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گشاد و مضحکی به  های زردِعجیب برگشتم. لباس یبه سمت مردی با ظاهر

زد و گروهی پشت سرش با عجله حرکت تن داشت که روی بدنش زار می

کردند. او تابلو کوچکی را باالی سرش گرفته بود که روی آن با حروف می

 درشتی نوشته بود.

 «تور گردشگری منطقه شرقی»

های رنگارنگ و وسایل عجیبی همه لباس ؛کردندافرادیکه او را همراهی می تمام

 کردند که تا به حال نظیرشان را هم ندیده بودم. با خودشان حمل می

 بنجامین من گرسنمه، میشه استراحت کنیم. -

 کمی تحمل کنی، دیگه رسیدیم. -

حساس حتی قبل از اینکه نزدیک دروازه خروجی شویم، نسیم خنکی را ا

نگاهی به جلو انداختم.  ؛کردیمای حرکت میپر از میوه کردم. ما پشت گاریِمی

عجیبی  خنکیِ ،ولی هوای اطراف ؛توانستم به خوبی بیرون دروازه را ببینمنمی

  شنیدم.داشت و همزمان صدای غرش حجم عظیمی از آب را می

 اینجا آبشارم داره؟ -

از دروازه خارج  زمانیکهسوزش صورتم را  داد وپوستم را نوازش می ،نسیم خنک

کامالً فراموش کردم. نفسم از دیدن منظره مقابلم بند آمد. قطعاً داشتم  ،شدیم

گیرش مبهوت دیدم! ما وارد دنیای دیگری شده بودیم که زیبایی نفسخواب می

ولی از عقب هلم دادند تا مجبور به حرکت شدم.  ؛اختیار ایستادمکننده بود. بی

توانم نام قصر را روی آن دانستم آیا میای در مقابلمان قرار داشت که نمیهساز

 شکوه و عظمت غیرقابل تصوری داشت.  ؛بگذارم یا نه

باید سرم را کامال به  کامالً صاف قرار داشت کهو عمودی  یسمت راست، دیوار

 سمت عقب خم می کردم با این حال باز هم نمی توانستم ارتفاع آن را تخمین

 بزنم. 

در سمت چپ آبشاری با همان ارتفاع و همان عرض قرار داشت که آب از میان 

کوهی بزرگی  ،رسیدریخت. به نظر میمجسمه بزرگ خاکستری به پایین می 13

ای را به وجود آورده بودند که را از وسط به دو نیم تقسیم و سپس چنین منظره

یواری قرار دارد و من تنها بخشی دورتادور شهر چنین د .دانستم اینطور نیستمی

ی که روی یهادیدم. جمالتی از نوشتهاز شهر که میان شکاف قرار داشت را می

 نقشه بزرگ و زیر مرز پایتخت قرار داشت را به یاد آوردم. 

ای پادشاهان، میراثی از گذشتگان که تنها نامی از آاُرا، پایتخت افسانه»

 «تها باقی مانده اسآنها در افسانه
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هایی با مغازه ؛فرش شده و تمیزهای سنگخیابان ؛های سنگی بلندساختمان

برایم تازگی هم ای و مردمانی که حتی ظاهرشان هایی تماماً شیشهویترین

توانستیم از نمی ای بیش نبود.بارون، در مقابل اینجا دهکده داشت. شهرِ

 ،کسانیکه وسایلی مثل ما داشتندها و برای روستایی .های اصلی عبور کنیمخیابان

های خاصی وجود داشت ولی با این همه حتی در حاشیه شهر ترافیک محل

 ایسنگینی وجود داشت و از همه مهمتر تنها عبور وسایلی مجاز بود که با فاصله

 کردند.پرواز و با سرعت زیادی حرکت می ،اندک از زمین

های عجیب غریبی به تن داشتند و کامالً جلب باز به افرادیکه لباسنیمه با دهانِ

های تند که به هایی مسخره با رنگکردم. لباسکردند، نگاه میتوجه می

عجیب که نه  یخوانی نداشت. همان وسیلهوجه با محیط اطرافشان همهیچ

کرد. مثل  کنار یکی از آنها توقف ،کشیدصدایی داشت و نه اسبی آن را می

رسید که زیر نور آفتاب صبحگاهی به زیبایی ای به نظر میکپسولی نقره

عیب و نقص درخشید. چند باری پلک زدم و به شکافی که روی سطح بیمی

ای به پهلویم زد و با حالتی خیره شدم. مَدی با آرنج ضربه ،کپسول ایجاد شد

 عصبی گفت:

 خندند.می اَش اون فکت رو ببند. همه دارن بهمون -

 چی؟ -

دانستم که واکنشم نسبت به ولی نمی ؛این اولین صحنه غیرعادی امروز نبود

ای را به خود جلب کرده است. آنها حتی سعی در پنهان محیط اطراف، توجه عده

هایی که پشت ویترین مغازه شیرینی کردند و حتی بچهلبخندشان نمی کردنِ

مستثنا نبودند. آنها با شور و حرارت با هم  فروشی جمع شده بودند نیز از این امر

خندیدند. شاگرد مغازه بر سر افرادیکه کردند و سپس با صدای بلندی میپچ میپچ

سرشان را به شیشه چسبانده بودند، فریادی کشید و آنها را پراکنده کرد و سپس 

 یبا دستمال شروع به پاک کردن شیشه کرد. مغازه ،کرددر حالی که غرغر می

و بنجامین برای اینکه  ندشیرینی فروشی و نانوایی هر دو کنار هم قرار داشت

دو بار به مغازه برگشته بود. سرانجام با پاکتی  ،بتواند سفارشات مَدی را تهیه کند

شیرین هم به نظرم متفاوت  ای و نان برگشت. حتی بوی نانِپر از شیرینی خامه

 رسید. می

 اسب را از من گرفت و گفت: بنجامین کنارم نشست و افسار

 پرسیدم. از صاحب مغازه داشتم آدرس می ؛ببخشید طول کشید -

های قلب شکلی که روکشی صورتی رنگ با دانه مدی از داخل پاکت، شیرینیِ

 سفید داشت را برداشت و گفت:

 خیلی وقته از اینا نخوردم. -
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روی صورتش شکل او شیرینی را بو کرد و همزمان چشمانش را بست و لبخندی 

ای لحظه رسید.گرفت. حتی بنجامین نیز با وجود خستگی، سرحال و شاداب می

از میان  از اینکه در تمام مدت درون عمارت زندگی کرده بودم. ؛حسودیم شد

برای همین هر از  .ها گذشتیم و چند باری هم اشتباه رفتیمکوچهها و پسکوچه

پرسیدیم. خانه در قسمت دارها میغازهگاهی مسیر درست را از عابرین و یا م

قدیمی پایتخت و در نزدیکی قصر پادشاه قرار داشت و برای رسیدن به آن چهار 

توانستم قصر را ببینم. گرفتم، میساعت زمان نیاز داشتیم. اگر سرم را باال می

توانستم در مورد محیط پیرامونم قضاوت بار نمیبرای اولین ؛احساس بدی داشتم

 کنم.

 ها شدی.شبیه احمق ؛اَش -

 با ناراحتی به مدی گفتم:

 تا حاال چند تا احمق دیدی. -

 رویم را برگرداندم؛ او حق نداشت اینطوری با من حرف بزند. 

کنی. برای منم ولی زود به همه چیز عادت می ؛دونم همه چیز برات عجیبهمی -

 رسه.االن همه چیز اینجا جدید به نظر می

خواست در این مورد حرف بزنم. از اینکه بگویم که همه لم نمید .سکوت کردم

کشیدم. بخش قدیمی، زمین تا آسمان با خجالت می د،م تازگی داریچیز برا

های قبلی تصویری ها و ساختمانکرد. هر چقدر خیابانهای دیگر فرق میقسمت

م تصوراتم شبیه به تما ،روحتخیلی را به نمایش گذاشته بودند، اینجا سرد و بی

ای با های طالیی، قرمز ارغوانی و آبی فیروزهآن به رنگ های بلندِبود! خانه

هایی قرمز رنگ بودند. تزئین و دارای شیروانی ،های باستانیهایی از نمادبریگچ

های ی سبزرنگ و برجونهایست ی از جنس مس باها دارای سقف گنبدساختمان

های رانده شده را به صُالبه ه بودند تا فرشتهصاف و مستقیم و نوک تیزشان آماد

 بکشند. 

برای  .ها در این قسمت از شهر کامالً غیرممکن بوداستفاده از تکنولوژی بیوِر

های خلوت شد. از مسیرهمین از همان شیوه معمول برای رفت وآمد استفاده می

چنین  ولی ؛ن جلب کنیماکردیم تا توجهات کمتری را نسبت به خودمعبور می

 ای خلوت ایستاد و گفت:چیزی به نظر غیرممکن بود. بنجامین در کوچه

 فکر کنم شما بهتره برید داخل اتاقک. ؛ارباب اَش -

 مگه قرار نبود که اینطوری همو صدا نکنیم. -

ولی تا وقتی که به منزل جدید برسید. از طرفی انگار ظاهرمون داره جلب  ؛بله -

 کنه.توجه می

http://www.btm.bookpage.ir/
http://www.btm.bookpage.ir/


 
 

80 
 

نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی

وب سایت نویسنده:  وب سایت نویسنده: 

ولی به  ؛داخل اتاقک جای زیادی وجود نداشت .مخالفت وجود نداشتدلیلی برای 

هر زحمتی خودم را بین وسایل جا کردم. سعی کردم برای مدتی چشمانم را ببندم 

شدند تر میی اطراف گوش دادم. صداهایی که لحظه به لحظه آهستههاو به صدا

 و بعد من دیگر چیزی نفهمیدم.
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 فصل پنج

 

آشکاری با دیگر  بدون هیچ تفاوتِ ؛برابرمان قرار داشت ای درخانه سه طبقه

و از همه مهمتر کننده های اطرافش. همان معماری یک شکل، کسلساختمان

 مانع از نزدیک شدنم به آن می شد.دیوارهایش که  یکنندهوضعیت نگران

 بنجامین نگاهی به اطراف انداخت و گفت:

 باید خودش باشه؟! -

 یک شکل هستن؟ها که همه خونه -

های محله استون معماری یک دست و یک شکلی داشتند خانه .حق با مدی بود

و همین باعث شک و تردید ما شده بود. برای دانستن این موضوع تنها یک راه 

این  روی دستگیره قدیمی و خانهای از خون صاحبریختن قطره .وجود داشت

 داد. کار را باید مَدی انجام می

 اجازه میدین؟ ،مادلینبانو  -

او نفس عمیقی  ؛وقتی بنجامین نوک انگشت مَدی را با سوزنی ظریف سوراخ کرد

خون وقتی روی دستگیره افتاد، در چشم بر ی کشید و چشمانش را بست. قطره

 هم زدنی ناپدید شد.

 فکر کنم همین جا باشه. -

ردم. بنجامین با جلو رفتم و کلید سیاهی که دور گردنم قرار داشت را بیرون آو

 دیدن آن به سرعت گفت:

 اوپنر استفاده کنید؟!خواید از می ؛ارباب اَش -

را  بولی باید برای ورد در ؛با اینکه مالکیت مدی تایید شده بود .سری تکان دادم

کردیم که من کلید اینجا را نداشتم و اوپنر تنها با کلید مخصوص خودش باز می

های ین زمان کمکمان کند. اوپنر یکی از گنجینهتوانست در اچیزی بود که می

بود.  هدر نسل از پدر به پسر به ارث رسیدانرفت که نسل نادر این دنیا به شمار می

 کلیدی قدیمی که تنها دو نمونه مشابه از آن وجود داشت.

ای ضخیم از گرد و غبار در هوا جاری شد و مجبورمان کرد الیه ببا باز شدن در

نگاهی به داخل خانه انداختم.  ؛کردماصله بگیریم. در حالیکه سرفه میف بتا از در

ای قطور از گرد و خاک روی لوازم نشسته اصالً وضعیت مناسبی نداشت و الیه

 به ساعتم نگاه کردم و گفتم: بود که تمیز کردن آن به روزها زمان نیاز داشت.

 کنم بتونیم تا شب اینجا رو تمیز کنیم.فکر نمی -

 بنجامین گفت:
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اول باید استراحت  .اما االن تمیزکاری نداریم ؛خیلی وقته از اینجا استفاده نشده -

تونید با این سر و وضع به کنیم و بعد بریم خرید. شما برای مالقات فردا نمی

 قصر خاندان فانتوم برید.

 ساده کافیه. سیاهِ چرا؟ قرار نیست که به چشم بیام. یه لباسِ -

 ه دستانم اشاره کرد و گفت:بنجامین ب

های عادی نداره و شما نباید به همین این مالقات، هیچ شباهتی به دیدار -

با  ،دوست داشته باشید ،کنمسادگی در موردش قضاوت کنید. از طرفی فکر نمی

بیرون زده به مالقات همچین  های سیاهِاین دستان باندپیچی شده و اون ناخن

 فردی برید.

تر از روزهای گذشته ها را پاره کرده بودند و به نظر بلنداهم باندهای سیناخن

 رسیدند! مَدی با کنجکاوی پرسید:می

 هات اینطوری شدند؟از کی تا حاال ناخن -

 دستم را مشت کردم و گفتم: .سپس اندکی خم شد تا بهتر بتواند آنها را ببیند

 به نظرت کوتاهشون کنم، بهتر نیست؟ ؛بنجامین -

ولی پیشنهاد  ؛هایی رو کوتاه کردمیشه چنین ناخن ،ها با وسایل مخصوصتن -

 کنم دست بهشون نزدید. می

کنم هر روز بیشتر سفت میشن، دیگه نرمی چند روز گذشته چرا؟ احساس می -

 نشه دیگه کوتاهشون کرد. ،ترسمرو ندارند و می

هاتون داشته باشید. ناخنحتی اگر چنین اتفاقی هم بیفته، شما نباید کاری با  -

 شما در سن رشد هستید.

از من در این مورد اطالع داشت.  او بیشتر .ای جز قبول کردن نداشتمچاره

ها را درونش ای بزرگ بود که اسبپشتی ساختمان به اندازه خوشبختانه حیاطِ

ها نداشتیم و بنجامین قصد داشت هر چند که دیگر نیازی به اسب ؛جای دهیم

 را بفروشد.آنها 

باال رفتم.  ،هایی که در سمت چپ و در نزدیکی ورودی خانه قرار داشتپلهاز راه

نسبتاً بزرگ و طبقه سوم یک اتاق و یک کتابخانه که  طبقه دوم چهار اتاق خوابِ

های پر از وجود داشت. با احتیاط به قفسه ،شدبخش عظیمی از آن را شامل می

نگاهی به یکی از آنها بیندازم ولی به  ،خواستمیکردم؛ خیلی دلم کتاب نگاه می

 کدامشان را نداشتم. جرأت دست زدن به هیچ ،خاطر گرد و خاک
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کشی توانستیم از آب لولهبخشی از ساختمان نیاز به تعمیرات اساسی داشت و نمی

های طبقه دوم که شده استفاده کنیم. برای همین تمام وسایل را به یکی از اتاق

سوخت و ها بود، انتقال دادیم. دلم به حال بنجامین میز دیگر اتاقتمیزتر ا

زیاد و  اش نباشم. سن باال، استرس و نگرانی، کارِسالمتی توانستم نگرانِنمی

 توانست او را از پای در آورد.خوابی میکم

 ها را به نرده آهنی گره زدم و با تاکید گفتم:افسار اسب

 فردا شب قطعاً من نیاز به همراه خسته ندارم. ؛بهتره استراحت کنی -

 نه، هنوز کلی داریم... -

 آخرین جعبه را از دستش گرفتم و گفتم:

کارهایی که حداقل پنج روز وقت خواهند گرفت. ولی االن مسئله مهم  ؛بله -

م ه خرید ،اینه که تو یک روزه نخوابیدی و من هم مالقات مهمی دارم. تازه

 اولین اتاق دست راست، جای خوبی برای خوابیدنه. ،بقه دومخوایم بریم. طمی

 ادامه دادم: قبل از اینکه او مخالفت کند،

 یه دستوره. ؛این یه درخواست یا خواهش نیست -

ها باال رفتم. داخل آشپزخانه میز اش از پلهزدهسپس بدون توجه به چهره شگفت

 کوچکی قرار داشت که تعدادی از وسایل را روی آن قرار داده بودیم. 

 من رفتم بخوابم، ارباب اَش. -

لبخندی زدم که بنجامین ندید. حداقل با این شیوه او مجبور به اطاعت کردن از 

رفتم.  ،سمت دری که کنار اجاق سنگی قرار داشتشد. به دستوراتم می

اش را گرفتم و آن را به سمت خودم کشیدم. ولی دستگیره کنده شد و دستگیره

های ها برگشتم و یکی از کریستالرا بگیرم. به سمت جعبه در مجبور شدم تا لبه

 ؛دشوکردم راهروی باریک به انباری کوچک ختم میابتدا فکر می .نور را برداشتم

راه دیگری نیز وجود داشت که اگر تا انتهای انبار  ،ولی عالوه بر انباری بزرگ

های باریک پایین رفتم تا اینکه بردم. از پلههرگز به وجودش پی نمی ،رفتمنمی

اشیاء  خالی ولی کوچک شدم. به نظر جای مناسبی برای پنهان کردنِوارد اتاقی 

ها باال رفتم. برای ناهار بنجامین را از پله به آرامی برگشتم ورسید. بها میگران

مَدی هم در تمام مدت با آبی مشغول بازی بود. آن دو بیش از اندازه  .بیدار نکردم

این اتاق را برای خودم  .بهم وابسته شده بودند. به تنها اتاق طبقه سوم رفتم

این کار داد در بنجامین ترجیح می .انتخاب کرده بودم. کسی هم اعتراضی نداشت

دخالت نکند و برخالف ما کوچکترین اتاق طبقه دوم را انتخاب کرد. بنجامین 

برخالف انتظارم تنها سه ساعت استراحت کرد و بعد از آن به بهانه فروش 
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کامالً آماده  ،ها از خانه خارج شد و قرار بر این شد تا در زمان بازگشتاسب

 باشیم. 

اس داشتم که یکی از آنها را از چمدان خارج های زیر تنها دو دست لببه جز لباس

 ،مَدی را مجبور کردم تا لباس پر زرق و برقی را که پوشیده بود آن،کردم. قبل از 

اما او بهترین  ؛مناسبی را انتخاب کند عوض کند. از او خواسته بودم تا لباس

ز لباسش را پوشیده بود. ساعت از چهار گذشته بود و من نگران، هر از گاهی ا

کامالً  «محله استون»انداختم. های غبار گرفته نگاهی به بیرون میشیشه

رسید. حتی این فکر که ما تنها ساکنین این محله هستیم، هر از خلوت به نظر می

 داد.گاهی آزارم می

که اصالً با چند  سرانجام با توقف کالسکه و دیدن بنجامین با ظاهری جدید

 ساعت قبلش قابل مقایسه نبود به سرعت به سمت در رفتم. 

 مَدی، بیا پایین... -

با باز شدن  .آمدصدای پاهای مَدی را شنیدم که با عجله از طبقه باال پایین می

 با دلواپسی پرسیدم: ،در

 چرا اینقدر دیر کردی؟!  -

 ه شود، گفت:تا سوار کالسک ،کرداو در حالیکه به مدی کمک می

 وقتی برگشتیم، براتون توضیح میدم.  -

خرید لباس برای مَدی کار آسانی  .برای خرید از قسمت قدیمی شهر بیرون رفتیم

فروشی زیادی در دو طرف خیابانی که های خیاطی و لباسنبود. خوشبختانه مغازه

رد. با چی را حساب کقرار داشت. بنجامین کرایه درشکه ،به آن وارد شده بودیم

همه  ؛کردمنگاه می ،بودند نم هایی که به نظر هم سن و سالهیجان به بچه

 برای خرید آمده بودند. 

 برای همین شلوغه. ؛برگزاری آزمون آکادمی هستیم زمانِ االن نزدیکِ -

درونشان بود  های عجیب و غریبِها و لباساز یک طرف چشمم به ویترین مغازه

 کردم تا مبادا گمشان کنم.بنجامین نگاه می و از طرف دیگر به مَدی و

ها به حدی ازدحام جمعیت زیاد بود که مجبور شدیم تا وارد روبروی یکی از مغازه

اما در این  ؛تر بودندها یکی از یکی شلوغاز کنار آن عبور کنیم. مغازه ،خیابان شده

ند. بنجامین شدهایی هم وجود داشتند که افراد معدودی وارد آن میمیان مغازه

کرد. تقریباً به انتهای خیابان دست مَدی را گرفته بود و بدون توقف حرکت می

به چشم  بانتهای کوچه تنها یک در ای شدیم.رسیده بودیم که وارد کوچه

 سر در آن با حروف طالیی نوشته شده بود: کوچکِ خورد که روی تابلویِمی

 «قیچی طالیی»
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 هیچ کسی همراه ما وارد این قسمت نشد. با تعجب پرسیدم: .به عقب نگاه کردم

 مطمئنی اینجا مغازه هست؟ -

 آره. -

 های دیگه نیست؟ پس چرا مثل مغازه-

 بنجامین لبخندی زد و گفت:

 چون نیازی به این کار نداره. -

دینگ خوشایندی را باز کرد و با این کار صدای دینگ بتر از ما دربنجامین جلو

ای رنگ ایجاد هایی نقرهباالی سرم شنیدم که به خاطر بهم خوردن لولهرا از 

بزرگ که تا  تقریباً یک سالنِ .شده بود. مغازه برخالف تصورم خیلی بزرگ بود

ای بود و درونشان های شیشهپوشیده از اتاقک ،کردجاییکه چشم کار می

شتند که های مجللی به تن داهایی قرار داشت که هر کدام لباسمجسمه

 نظیرشان را هرگز ندیده بودم. 

 تونم نگاه کنم؟می -

ها یکی از یکی امیدوارانه به بنجامین نگاه کردم و او هم سری تکان داد. لباس

شباهت کمی به  پدربزرگ هم طالدوزی شده و سنگینِ زیباتر بودند؛ حتی لباسِ

شان هم در نظرم ترینهای مختلفی داشتند که حتی سادهها رنگآنها داشت. لباس

ولی در میان  ؛وجود داشت ،کردمآمدند. تقریباً هر رنگی که تصور میاشرافی می

سیاه که  مخملِ آمد. لباسی از جنسِها، یکی بیش از همه به چشم میتمام لباس

نشان خاندان سلطنتی روی سینه آن به درشتی و با رنگ طالیی دوخته شده بود. 

لباس به کار  نم آن را ببینم. ظرافتی که در دوختِتر رفتم تا بهتر بتوانزدیک

های دیگر قابل قیاس نبود. ولی این وسط مشکلی وجود گرفته شده بود با لباس

 داشت.

 این لباسی نیست که شما بتونید بپوشید. ؛مرد جوان -

چندان هم  ،م که پوشیدن این لباسویخواست بگبه سمت صدا برگشتم. دلم می

 نین لباسی اصالً قابل تحمل نبود. ولی به جای آن گفتم:چ وزنِ ؛جالب نیست

 پوشمش.هرگز نمی ،ولی من اگر جای خریدارش باشم ؛حق با شماست -

تنها اندکی از من بلندتر بود. موهای قدش در مقابلم پیرمردی قرار داشت که 

اش باعث شد تا دست و پایم را ی عبوس و جدی و نگاه خیرهسفید، قیافه کوتاهِ

 گم کنم. 

 کم و کسری داره؟ مگه این لباس ؟!چرا -
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برای همین دوباره نگاهی به لباس  .پیرمرد اصالً از این حرفم خوشش نیامده بود

قورت به سختی آب دهانم را  انداختم تا بتوانم بار دیگر با دقت آن را بررسی کنم.

 گفتم: و دادم

زحمت زیادی براش کشیده شده و جنس پارچه  ؛دوخت منحصر به فردی داره -

جز پادشاه  ،هم به نظر مخمله، یک مخمل خاص که استفاده از اون برای همه

ممنوعه. لباس فاخریه ولی اگه من جای صاحبش بودم، هرگز چنین لباسی 

 پوشیدم.نمی

ای از همین لباس را پدربزرگم برای هدیه مونهن .قبالً چنین چیزی را دیده بودم

هایی داشت که به خوبی به خاطر های نشانهبه پادشاه تهیه کرده بود. چنین پارچه

 داشتم. او با ابروهای باال رفته گفت:

االن استفاده از این پارچه  .ولی این که ایراد نیست ؛های تیزی داریچشم -

. هکنکمتر کسی ازش استفاده می ،گرونه منتهی چون خیلی ؛برای همگان آزاده

 بینم.طرفی من مشکلی توش نمی ست. ازهتازه این یه نمون

 نمونه؟ ولی اگر نمونه هم باشه، اشتباه ناجوری داخل دوختش هست.  -

یکی به برای همین با دست یکی .پیرمرد کامالً به ویترین نزدیک شده بود

 ها اشاره کردم و گفتم:نشانه

هایی جزئی دوخته شدند و حرف باستانی با تفاوت چندعمدی یا سهوی،  اینجا، -

مخصوصاً این. در حقیقت این اشتباه باعث شده که زبان پادشاهی به زبان 

 باستانی خون تبدیل بشه. 

یل مختلف از جمله حدود هفت هزار سال پیش زبان باستانی امروزی به دال

رمرد با شک و تردیدی آمیخته با پی سهولیت یادگیری جایگزین زبان خون شد.

 عصبانیت گفت:

اون  حتی بزرگان این سرزمین هم به سختی الفبای زبان پادشاهی رو بلدن، -

کنی زبان خون رو بلدی؟!! امکان نداره، این متن که وقت تو با این سنت ادعا می

 ای که توسط یکی از بزرگان برای ما فرستاده شده دوختهبینی از روی نوشتهمی

 شده.

به آرامی متن را خواندم و همزمان احساس کردم که دمای محیط اطرافم پایین 

 با ناباوری گفت: ه بود،اندکی عقب رفته، آمد. پیرمرد که از شنیدن صدا لرزید

 تونی به این زبان حرف بزنی؟! خدای من تو کی هستی؟! تو می -

سؤالش و برای تکمیل خاطر  خوشم آمد. به ،از تأثیری که روی پیرمرد گذاشتم

 ام را معنی کردم:کارم، به آرامی جمله
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ید ینا باا.« بازماندگانی از مرگ، از نسل درندگان، که شایسته مرگ هستند» -

 اگر کسی اینو اینجا ببینه، ممکنه ... ؛عوض بشند

 سر من به باد بره. -

ی سنگ هپای حتی قبل از اینکه بتوانم حرفی بزنم، پیرمرد خم شد و قسمتی از

د. او با پدید شای دورتادور لباس ناالیه شیشه ،ویترین را فشار داد و با این کار

مزمه زی را فهوملب کلمات نام صورتی افروخته لباس را برداشت و در حالیکه زیرِ

 از من دور شد. با خودم گفتم: ،کردمی

 حتی یه لحظه هم تردید نکرد!  -

رگی ان بزیشخوپپیدا کردم. آنها روبروی  مدتی طول کشید تا بنجامین و مَدی را

ذ گرفت و روی کاغهای مَدی را میایستاده بودند و زن جوانی همزمان اندازه

 نوشت.می

 چیزی توجهت رو جلب کرد؟ -

 م.ن بپوشه، همه اینا خیلی تو چشم هستند. تازه من خوشم نمیاد لباس سنگین -

 تونه برات چنین لباسی بدوزه.می 16حتماً سالیوان ؛صبر کن -

                                                           
16 Sullivan 

 نگاهی به ساعت انداختم و گفتم:

 کنم اونقدر وقت داشته باشیم.فکر نمی -

 ترین و بهترین خیاط این سرزمینه.نگران نباش، سالیوان سریع -

 کنی.دیگه داری زیادی ازم تعریف می -

 دونند تو بهترینی.همه می ؛سالیوان -

با تعجب  ،غافلگیر شده بود مپیرمرد که از دیدن .به سمت صدای آشنا برگشتم

 گفت:

 بنجامین ایشون... -

 نوه من هستند. -

 او گفت: .بنجامین باعث شد تا سالیوان سری تکان دهد یتأکید بیش از اندازه

گردیم. اندازه دوشیزه جوان رو بگیر و ازشون پذیرایی کن. ماری، تا ما بر می -

 لطفاً از این طرف.
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اشاره  ،پشت ویترینی قرار داشت و با دست به دری که در سمت راستسالیوان 

تنها  .کرد و سپس خودش جلوتر حرکت کرد. با تردید به سمت مدی نگاه کردم

 ولی بنجامین لبخندی زد و گفت: ؛گذاشتن او کار درستی نبود

 نگران نباش. -

 به مدی گفتم: .سپس جلوتر حرکت کرد

 گردیم.می ما زود بر -

 با حواس پرتی گفت: ؛بود ریه حواسش جای دیگمدی ک

 باشه. -

ای قرار داشت که یک راست به سمت باال و به راهرویی با پله، راهبپشت در

 او. داشت وجود یاشمارهها بشد. روی هر کدام از درهای مختلف ختم میبدر

 .داشت قرار آن درون بلند یانهیآ که شد زدهیس شماره اتاق وارد

 بهش تازه و نمیبب رو اَش خاندان وارث نیآخر ،بده کفاف عمرم کردمینم فکر -

 .بشمهم  ونیمد

 یول ؛بودم اَشخاندان  پسرِ تنها فرزندِ نکهیبا ا .آمدیخوشم نم نیکلمه آخر از

 مد. آیاز خاندان به حساب م یعضوهم  یمد

 !؟یبش ونیمد -

تا از آن باال  کرد اشاره ،داشت قرار نهیآ مقابل در که ییسکو به دست با وانیسال

 :گفت او. داشت قرار یگریدتمام قد  نهیآ هم سرم پشت ؛بست را در یوقتروم. 

 .میبزن حرف لباس مورد در بهتره -

ای نداشتند تا در مورد اشتباهات به نظر او از آن دسته افرادی بود که عالقه

گذارد، صحبت کنند. روی شهرتشان تأثیر بد می زمانیکهشان، مخصوصاً کاری

 برای همین سکوت کردم. 

 او از من پرسید:

 چه نوع لباسی مد نظرتون هست. -

همینطور یک دست  .خوامهمراه با ردای مخصوص می یک دست لباس رسمی -

 لباس مخصوص شرکت در آزمون آکادمی و چند دست لباس ساده.

 بنجامین در تکمیل حرف من گفت:

همینطور پیراهن مناسب و یک جفت دستکش ساده و یکی هم از نوع درجه  -

 یک.

 گرفت، دست از کارش کشید و گفت:هایم را میسالیوان که به سرعت اندازه
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هات قدرتمند شدند. البته با ، یعنی تا این حد ناخن؟جداًدستکش درجه یک؟! ...  -

 ره. انتظار هم می قدرتی که داری همین

 گرفت، گفت:هایم را میکثی کوتاه در حالیکه دوباره اندازهسپس با م

آخرین بار برای پادشاه دوختم.  .دوزمراستش خیلی وقته دیگه دستکش نمی -

ها رو پس بده. از اون خواست دستکشش رو بهش گفتم میهیادمه وقتی هزین

ک م نداشتم. از طرفی برادرم نزدیه زمان خیلی وقت گذشته و حتی یه سفارش

دوزم ولی ولی برای تو که دوستمی، خودم یکی می ؛سی ساله که بازنشسته شده

... 

هایم ساکت شد او خم شد تا اندازه دور مچم را بگیرد ولی با دیدن باند دور دست

هایم انداخت و سپس با ناباوری به سمت بنجامین تری به دستو نگاه دقیق

 برگشت و گفت:

 مگه... اینا واقعی هستند؟ بنجامین -

کسی را  ولی آن را عقب کشیدم. حالتِ ؛دستم را گرفتسکوت کرد و سالیوان 

داشت که انگار گنج بزرگی را از نزدیک دیده است و قصد دارد به هر شکل 

 ممکن به آن دست یابد.

 خوام ببینمشون. فقط می ؛نگران نباشید -

توانم به نستم میداولی نمی ؛با اینکه احساس بدی نسبت به این موضوع نداشتم

او اعتماد کنم یا نه. برای همین از داخل آینه به بنجامین نگاه کردم. او سری به 

سالیوان نفس عمیقی  ؛های دستم را باز کردنشانه موافقت تکان داد. وقتی باند

 کشید و گفت:

رو بررسی کنم، االن بر  یتو این سن! من باید یه چیز ؛باورکردنی نیست -

 گردم.می

 گفتم: ،وقتی تنها شدیم .با عجله از اتاق خارج شد سپس

 اون قابل اعتماده؟! -

کنند. در هاشون رو برمال نمیالبته، خاندان سالیوان هیچوقت راز مشتری -

ولی  ؛حقیقت از قصد تو رو اینجا آوردم. درسته که اون بهترین خیاط این سرزمینه

خانواده اون  ،نسلدر ان های محافظه. نسلتخصص اصلیش ساخت دستکش

برای همین تو این سرزمین هیچکسی به اندازه این خانواده  .ساختنددستکش می

 ندارند. و اطالعات ها تخصص در مورد ناخن

اتاق را قفل کرد و  بای به همراه داشت. او درجعبه ؛سالیوان برگشت زمانیکه

 گفت:

 باید یه آزمایش انجام بدم.  ،تونم دستکش بسازم یا نهمی ،قبل از اینکه بگم -
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گیری اندازه و داخل جعبه عالوه بر یک دفترچه قدیمی، وسایلی برای اندازه

ها را طوری باز کرده بودم که سالیوان نتواند ها وجود داشت. باندبرندگی ناخن

 های سیاه و سفید دور انگشتانم را ببیند.حلقه

 شون کردی؟تا حاال کوتاه -

 نه. -

 رو داخل این فرو کنی. تهاکار خوبی کردی. حاال سعی کن ناخن. .. هممم -

 شکلی را کف دستم گذاشت.او سنگ بی

 .قشنگ کف دستت بگیر و بعد دستت رو مشت کن -

ولی نه آنقدر محکم؛ از این  ؛هایم را روی سنگ فشار دادمبا تردید ناخن

 ترسیدم که مبادا آنها بشکنند. می

 ام شده بود، گفت:سالیوان که متوجه دودلی

شکنند و این سنگ هم عادی هایی به همین راحتی نمیچنین ناخن ؛نترس -

 نیست. از تمام قدرتی که داری استفاده کن.

ای جز اعتماد نداشتم. وقتی انگشتانم را جمع کردم و با تمام توان روی چاره

هایم تا نیمه درون اتفاق جالبی افتاد. احساس کردم که ناخن ؛سنگ فشار آوردم

 سپس پرسید: .سنگ فرو رفتند. سالیوان برای مدتی سنگ را بررسی کرد

 چند وقته اینطوری شده؟ -

 تقریباً سه هفته. -

 او سری به نشانه مخالفت تکان داد و گفت:

بودند و در یک موقعیت شایدم  ؛ها باید از بدو تولد به این شکل باشنداین ناخن -

  سخت تونستی به این شکل تغییرشون بدی.

 با شگفتی گفت: ،باشد های افتادسپس طوری که یاد مسئله

خوندی، احساس سرما کردم. اصالً باورم موقعی که داشتی اون نوشته رو می -

 ،ای در این سننمیشه؛ انگار تمام شایعات در مورد خاندان اَش حقیقت دارند. بچه

 تغییر شکله؛ اونم نه در سطح پایین! موهبتِ حبِصا

 او نگاهی به داخل دفترچه کهنه و قدیمی انداخت و با اشتیاق گفت:
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 همین اره. برایدکه در مرحله نهایی قرار  درجه یکِ موهبتِ کی قطعا این -

 ،ودبگر زنده بتونم چنین دستکشی درست کنم. پدر پدربزرگم ا ،کنمفکر نمی

 درست کنه. در این سطح دستکشیتونست برات می

 با ناامیدی گفتم:

 خوام که اینا رو پنهان کنه. من فقط یه چیزی می -

وجه به تا با ام ؛ا رو پوشونداین ،االن با دستکش معمولی هم میشه ؛نگران نباش -

ن تونند به قدری سخت و تیز بشند که با کوچکتریها میچیزایی که گفتم ناخن

لی و .ستکش درجه یک داریدبرای همین نیاز به  ؛ها رو هم ببرندری سنگفشا

 جواب بده. باید برادرم رو خبر کنم. ،کنماونم فکر نمی

 او وسایلش را داخل جعبه گذاشت و گفت:

توسط پدر پدربزرگم آموزش دیده  17ولی سباستین ؛کاری از دست من بر نمیاد -

بیاد  ،باید خودش ببینه. باید بهش بگمو منم از سباستین یاد گرفتم. منتهی 

 با این قضیه مشکلی که ندارید؟ ؛ممکنه سه چهار روزی طول بکشه .پایتخت

 به سادگی گفتم:

                                                           
17 Sebastian 

 خوام.نه، ولی االن یه دستکش می -

 سالیوان لبخندی زد و گفت:

 از این بابت مشکلی نیست. -

عالوه بر مهارت به سرعت عمل باالیی  نصفِ روز،در کمتر از ها دوختن لباس

لباس رسمی خودم را  زمانیکهنیاز داشت که هر دو را سالیوان در اختیار داشت. 

از ظاهر  .کردم که چند کیلویی به وزنم اضافه شده استاحساس می ،پوشیدم

چرم سیاه هم پوشیده بودم. از ی یهاآمد. دستکشجدیدم تا حدی خوشم می

ه چیز را آماده کرده بود. شناسایی محل زندگی خاندان فانتوم، بنجامین از قبل هم

حتی کرایه هتل آن هم  ؛اطالع به آنها و اینکه قرار است ساعت نه به آنجا بروم

قرار نبود مَدی را با خودمان ببریم. کاله ردا  ،برای اقامتی کوتاه و از همه مهمتر

رون آن قرار داشت را پیاده را روی سرم انداختم. بخشی از خیابانی را که هتل د

چی نشسته ای کرایه کردیم. بنجامین کنار درشکهطی کردیم و سپس کالسکه

سعی  ،بود و من تنها درون کالسکه بودم. اضطراب زیادی داشتم و در تمام مدت

ام را به خودم یادآوری ذهنم را مرتب کنم و چند باری هم هدف اصلی ،داشتم

هر چند دلیل اصلی  نه بیشتر و نه کمتر. بود؛ ن مَدیدرماتنها خواسته من  کردم.

هنوز آن لحظه و احساس بدم را فراموش  دانستم.این مالقات را به خوبی می

 نکرده بودم، خیلی شانس آورده بودم که کنترل احساساتم را به دست گرفته بودم.
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 ای که با ریختن خون خودم روی عهدنامه، باعث آتش گرفتنش شده بودملحظه

من آدم سنگدلی  به خودم لرزیدم. ... و آن حس خفگی و سنگینی و سپس رهایی

توانستم، زمان را به عقب برگردانم تا اشتباهم را جبران نبودم؛ ولی هیچوقت نمی

تنها ای دیگر جلو این اتفاق را بگیرد ولی قصد داشت با عهدنامه او شایدکنم. 

 یک راه برای همه ما وجود داشت. 

که برای ورود به آن نیاز به مجوز داشتیم.  ای جنگلی شده بودیمقهوارد منط

زد. خودم را عقب کشیدم تا صدای بنجامین را شنیدم که با نگهبانان حرف می

محافظت شده وجود  یتنها سه منطقه ،کسی نتواند صورتم را ببیند. در پایتخت

منطقه غربی که  .سلطنتی در آن قرار داشت منطقه مرکزی که قصرِ .داشت

های دیگر بود ها و سفرای کشورای جنگلی و محل زندگی روئسای خاندانناحیه

هایی عبور و منطقه جنوبی که آکادمی در آن واقع شده بود. کالسکه از مسیر

های های نورانی، مثل روز روشن بودند. از کنار عمارتکرد که توسط حبابمی

دوبار جلوی ما را گرفتند که هر بار با کوچک و بزرگ گذشتیم و در این مدت 

به ما دادند. سرانجام وارد  عبوردست بنجامین قرار داشت، اجازه در ای که نامه

 .خوردخیابانی شدیم که تنها یک عمارت بسیار مجلل در انتهای آن به چشم می

ها دست کمی از یک قصر نداشت. جلو دروازه نگهبانان زیادی عمارت فانتوم

  تند.وجود داش

 ما باید داخل رو بازرسی کنیم. -

 کاله ردایم را روی سرم کشیدم و شیشه کالسکه را کنار زدم.

 سرورم برای مالقات با جناب ویلفرد اینجا هستند. -

 ما دستور داریم که تمام کالسکه را بگردیم. -

 بنجامین گفت: 

 چه کسی سوار این کالسکه هستش؟ دونیمی -

 کنیم.دستورات عمل میما مطابق با  -

 روح گفتم:با صدایی سرد و بی .از رفتار نگهبانان با بنجامین خوشم نیامد 

 برای چیه؟ هااین سر و صدا -

های هیس مارهای بزرگی شده بود که تنها در کوهستانصدایم شبیه هیس

ها شیهه بلندی کشیدند و کسانی که اطراف کردند. اسبخاکستری زندگی می

برای همین  ؛از رفتار بد آنها خوشم نیامده بود .اندکی عقب رفتند ،دندکالسکه بو

 گفتم: 

 بنجامین. -

http://www.btm.bookpage.ir/
http://www.btm.bookpage.ir/


 
 

93 
 

نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی

وب سایت نویسنده:  وب سایت نویسنده: 

 او به سرعت کنار پنجره آمد و گفت:

 خوان داخل کالسکه رو بگردند.اونا می -

 ییک دست مشکی پوشیده بود، جلو آمد. مرد یها که لباسیکی از نگهبان

 و گفت:ا. بدنی کامالً ورزیده داشت که میانسال

 کالسکه رو بگردیم.  ،ما وظیفه داریم -

توانستند بعد از پیاده شدنم، آن را بگردند؛ ولی اگر مشکل، گشتن کالسکه بود، می

بدون آنکه بخواهم با صدایی که رسید، آنها قصد تحقیر من را داشتند. به نظر می

 گفتم:بود، سرد 

 ؟هکی بهتون این دستور رو داد -

 من دستور دادم. -

توجه به بی .ها کنار رفتندتمام نگهبان ،نوافوراً صاحب صدا را شناختم. با آمدن اِ

 او گفتم:

 گردیم.بر می -

 ن با لحن تمسخرآمیزی گفت:وابنجامین قصد مداخله داشت که اِ

به همین راحتی بر  ؟پدرم نیامده بودی مگه این همه راه رو برای دیدنِ -

 گردی؟می

 ت:بنجامین با ناراحتی گف

 رفتار شما قابل تحمل نیست. -

توسط او قابل گذشت نبود. به نظرم  ،بنجامین ن و نادیده گرفته شدنِواپوزخند اِ

کرد و حضور نگهبانان نیز باعث اعتماد به نفس بیشتر او شده او داشت تالفی می

کالسکه  بآمد. دراصالً خوشم نمی ،بود. از حالت از خودراضی و قدرتی که داشت

 گفتم: ،کردم و پایین رفتم. اینبار با صدایی که برای خودم هم غریبه بود را باز

تاوان  ،دفعه سوم با جونت ؛هنوز هم گستاخی ،پسر ویلفرد فانتوم ،نااِو -

 گستاخیت رو پس میدی.

اول فکر کردم که همان  .ای خارج شداز میان تاریکی سایهبا این حرف همزمان 

دیگر او را همراهی  یچهار سایه ؛ر او تنها نبودهمیشگی است. ولی اینبا یسایه

کردند. ناگهان اسامی مختلفی به ذهنم رسید؛ رباینده، دزد ولی تنها یک نام می

ای از جنس مرگ، ربایندگان سایه« مورس» درخور در میانشان وجود داشت؛

 زندگی!
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در کنار ها که شناختش اصالً سخت نبود، کنارم قرار گرفت و بقیه یکی از مورس

تدافعی  ین ایستادند. دیدن واکنش آنها که حالتوانگهبانان و آخرینشان در کنار اِ

ها، همزمان اسب م کردنِولی رَ ؛بیش از هر چیزی برایم خوشایند بود ،گرفتندمی

چی به سختی قصد باعث شد تا کالسه چند متری به جلو حرکت کند. درشکه

ها را همه حضور ناگهانی سایه ،رسیدیبه نظر م .ها را کنترل کندداشت اسب

های قراری سمها با بیاحساس کرده بودند. با تاریک شدن محیط اطراف، اسب

زدند. آنها با زبان بی زبانی قصد داشتند به همه اخطار خود را روی زمین می

چشمانم را بستم و  ؛ها نداشتمدهند. اصالً احساس خوبی نسبت به حضور سایه

 ترین فاصله از من قرار داشت، گفت:شیدم. بنجامین که در نزدیکنفس عمیقی ک

 ارباب بهتره خودتون رو کنترل کنید. -

 ها ندارم، ولی به جای آن گفتم:خواست بگویم که هیچ کنترلی روی سایهدلم می

 گردیم.برمی -

بهترین راه برای رهایی از این موقعیت خطرناک بود. از این  ،فرار کردن

ردن خودم حتی احتمال مُ .شومی از مرگ باشند یها نشانهکه سایه ترسیدممی

ای در کنارم قرار بگیرد. خواستم وگرنه چه دلیلی داشت که سایه ؛هم وجود داشت

 برگردم که صدایی مانعم شد:

 صبر کنید. -

زد، سرما و تنشی که در محیط وجود داشت را تقریباً گرمایی که در صدا موج می

ترین سایه ها شدم که به آرامی به درون نزدیکاز بین برد. حتی متوجه مورس

 خزیدند. می

 سرورم. -

 چشمان غریبه درونِ .با عجله به سمت او رفت ،ن که انتظار غریبه را نداشتوااِ

درخشیدند و ردی آبی رنگ از خود به جای آبی میتاریکی مثل دو فانوس 

 گذاشتند.می

 نیازی به صبر نیست. -

ها مخفی و به انتظار آنها تنها درون سایه .کردمها را احساس میحضور مورس

 ی آهسته گفت:یموقعیت مناسب بودند. بنجامین با صدا

 ایشون، ویلفرد فانتوم هستند؛ بهتره به اعصابتون مسلط باشید. ؛ارباب اَش -

مردی میانسال، الغر اندام، با زخمی  .با روشن شدن هوا بهتر توانستم او را ببینم

تا پایین کشیده شده بود. اول گمان  شوحشتناک که از باالی ابروی سمت راست

دفرم روی صورتش هنوز ب زخمِ ولی اینگونه نبود. حتی با وجودِ ؛کور است ،کردم
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ولی  ؛بلندش را از پشت بسته بودو رسید. موهای طالیی چهره به نظر میخوش

کرد. اش توجهات را به سمت او جلب میآبی روی شقیقه سه نشانِ ،بیش از همه

اتفاق بزرگی برای فرد  ،تنها یکی از آنها شدنِ های قدرت که ظاهرنشانه

ای شکل دایره نشانِ هرگز نشنیده بودم.را سه نشان وجود ولی  ؛شدمحسوب می

که نشانی از بلوغ کامل، نشان ستاره که نمادی از تسلط کامل بر موهبت و 

! در کتاب داشت نشانی خاص که شبیه به هالل ماه بود، نشانی از طول عمر باال

هایی که به خاطر هر یک از آنها ممکن ها به نشاناسترال در زمان شرح موهبت

های دیگر نیز اشاره شده بود. حتی در کتاب ،ی بدن ایجاد شودرو ،است

ولی کتاب استرال مواردی را شامل  ؛ها خوانده بودماطالعاتی در مورد نشان

را  هاخواست از نزدیک آندلم می شد که در هیچ کتاب دیگری ندیده بودم.می

ستم حدس توانآن وقت می ،های دیگری وجود داشتاگر نشان ،ببینم. روی نشان

تواند تا چند سال عمر کند. البته این عمر در صورتی بود که بزنم که ویلفرد می

 داد.برایش رخ نمی ایغیرطبیعی یهیچ حادثه

ام را دوباره به آرامش از دست رفته ،ویلفرد سعی کردم با فکر کردن به نشانِ

یش از اندازه گذاشت، بن و تأثیری که رفتارش روی من میوارم. دیدن اِودست بیا

 کرد. نگرانم می

 احترامی کنید؟!کنید به مهمان من بیچطور جرات می -

 سکوت کرد. ویلفرد گفت: نوااِخواست حرفی بزند؛ ولی با دیدن نگهبان می

 به خاطر این گستاخی به شدت تنبیه خواهید شد. - 

ولی رفتار تحقیرآمیز  ؛توانستم در مقابل چنین فردی رفتار تندی داشته باشمنمی

گرفتم. نیمچه تعظیمی کردم و نگهبانان با فردی مثل بنجامین را نباید نادیده می

 گفتم:

قبول درخواست شما از اول اشتباه بود. اگر اجازه بدید این کار نیست؛ به  ینیاز -

 ما از حضور شما مرخص میشیم.

به  ،که اینجا هستندکنم ... من به شما قول میدم که همه کسانی خواهش می -

 ند.وشدت تنبیه ش

 بنجامین گفت:

ولی وظیفه یه نگهبان پیروی از دستوراته. انتظار  ؛قطعاً شایسته توبیخ هستند -

حداقل احترام بزرگتر از خودتون  ،تر که بودیدجوان ؛نداشتم اینطوری رفتار کنید

 رو داشتید.

 استاد؟! -
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به نظر، ندان فانتوم باورکردنی نبود. آن هم از زبان بزرگ خا ،شنیدن نام استاد

با شگفتی به رفتار آن دو نگاه ویلفرد تازه متوجه حضور بنجامین شده بود. 

توانست به خوبی ن که در نظرم همیشه میواویلفرد با عجله جلو آمد. اِ .کردممی

 داد.خودش را کنترل کند، با ناباوری به خوش و بش پدرش با بنجامین گوش می

 شما هم همراه ایشون هستید!که نگفته بودند  به من -

 بنجامین با تحکم گفت: 

 کرد؟!یعنی فرقی می -

کرد یا اگر جواب بله بود، ویلفرد چیزی بروز نداد. او یا خیلی خوب نقش بازی می

ام سکوتِ ویلفرد بیشتر عصبانیکرد. ن بیش از اندازه خودسرانه رفتار میوااینکه اِ

تمام  .ای جز رفتن به داخل عمارت نداشتمچارهنجامین کرد؛ ولی به خاطر ب

هیچ نگهبانی وجود نداشت.  ،برخالف بیرون ،عمارت راهروها روشن بود و داخلِ

ورودی عمارت شباهت زیادی به ورودی عمارت خاکستری داشت ولی از نظر 

ها جلو آمد تا ردایم را ظاهر و تزئینات قابل مقایسه نبودند. یکی از خدمتکار

  ولی من دستم را باال آوردم و ویلفرد با دیدن واکنشم گفت: ؛بگیرد

 نیازی به این کار نیست. -

ایستادند و با دیدن ما برای مدتی می ،ها حضور داشتندچند نفری که درون راهرو

ترین عمارت را از بهترین و مرغوب کردند. کف و بخشی از دیوارِتعظیم می

شمشیرهای قدیمی و حتی سر حیواناتی به  ،هاها ساخته بودند. روی دیوارچوب

ها دیده بودم و بعضاً حتی خورد که تنها نقاشی آنها را درون کتابچشم می

 دانستم.اسمشان را هم نمی

 لطفاً از این طرف.  -

 وارد سالن پذیرایی عمارت شدیم.

ها برای پذیرایی از ما وارد شدند و خدمتکار .های راحتی نشستیمیروی صندل

 سپس با اشاره ویلفرد خارج شدند.

  خوای ردات رو در بیاری؟حاال نمی -

وانمود  ،اینطوری در آینده نیازی نیست .بهتره چهره منو نبینید ،کنمفکر می -

 شناسید.منو نمی ،کنید

آکادمی هویتم را  ولی دوست نداشتم که معاونِ ؛ن از رفتارم خوشش نیامدوااِ

 بداند. قرار بر این بود تا با هویت دیگری در آزمون شرکت کنم. 

 ن صورتت رو دیده...واولی ا -
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 بهتر. ،هر چی تعداد کمتر -

 بنجامین گفت:

 کنم مشکلی باشه. فکر نمی ؛ارباب اَش -

 ین چیزی وجود نداره.شاید، ولی اعتماد باید دو طرفه باشه که قطعاً چن -

 سپس با مکثی کوتاه گفتم:

 من به نیت و اهداف شما شک دارم. ؛البته -

ولی باعث شد تا روی صورت ویلفرد لبخندی  ؛ن برخوردااین حرف حسابی به اِو

 گفت:شکل بگیرد. او 

کنید که اگر قصد آسیب زدن به شما رو داشتم، خیلی راحت فکر نمی -

 ر رو بدم.تونستم ترتیب این کامی

ولی من دوست داشتم قبل از هر چیزی ویلفرد را محک  ؛بنجامین ساکت بود

کردم. باید ولی باید ریسک می ؛توانست کامالً اشتباه باشدبزنم. این کار می

 که حداقل در مورد درمان مَدی صادق هستند. مشدمطمئن می

 کنم، قطعا به خوبی از عواقب این کار آگاه هستید؟فکر نمی -

 گفت: او با ابروهای باالرفته 

 بینم!آمیز نمیمن دلیلی بر این رفتار خصومت -

کردم تا خودش، دلیل واقعی کرد. برای همین باید کاری میخوب نقش بازی می

 این دعوت را بیان کند. گفتم:

کسی که نام خاندانش رو از لیست به اصطالح تحت که چه لزومی داره  -

در زمان مرگ مادربزرگش و با وسوسه اون رو  ؛کردیدهای خودتون حذف حمایت

  به اینجا دعوت کنید؟ درمان خواهرش

 ن قصد پاسخ دادن داشت که پدرش مانع شد و گفت:واِا

 چنین چیزی پخش بشه. ،اصالً قرار نبود -

 با صدای سردی گفتم: .واکنشم را ببیند ،تواندخوشحال بودم که او نمی

ی بین نامهنین دروغی رو باور کنه. شما عهدالبته؛ قرار نبود کسی چ -

  های ما رو نقض کردید.خاندان

 ویلفرد مخالفت کرد و گفت: 

خوشحالم که خودتون این بحث رو پیش کشیدید. این شما بودید که عهدنامه  -

 شما بودید که عهدنامه رو نقض کردید. ؛رو باطل کردید
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 م:وارونه جلوه دادن حقیقت؛ پوزخندی زدم و گفت

دونید که مفاد عهدنامه چی هست. در یکی از نقض داریم تا نقض؛ قطعاً می -

اگر وارثان سباستین فانتوم به هر شکلی باعث ضربه به خاندان  ،بندها آورده شده

راستی و درستی این  ،تواند با خون باطل شود. خوناَش شوند، این عهدنامه می

 امر را قضاوت خواهد کرد. 

 ن گفتم:سپس با زبان خو

شود. اگر عهد خون، با خون آزموده می باطل شدنِ شود، خواهانِقضاوت می» -

خواهان با  ،رسد و اگر نادرست باشداش میخواهان به خواسته ،صحیح باشد

  «دهدجانش تاوان پس می

با سردرگمی به من  ،ن که انگار متوجه سخنانم نشده بوداِوابنجامین با ترس و 

 ولی چهره ویلفرد کامالً سفت و سخت شد. ؛کردندنگاه می

بهایی ام هم باطل شدن عهدنامه شدم و خواسته خواهانِ ،خودم من با خونِ -

 سنگین برای خاندان فانتوم بود.

  با خشم غرید و همزمان ایستاد. اِوان این حرف باعث شد تا

 بشین سر جات. -

 بنجامین با ناباوری از من پرسید:

 مردی...اگر می ؟؛ون رو باطل کردی؟! چطوری جرأت کردیواقعاً یه عهد خ -

عدالتی رو تحمل کنم. ما تونستم این ظلم و بینمی .من برای مرگ آماده بودم -

حیات این خاندان به خاطر  ؛ترین لحظات در کنار خاندان فانتوم بودیمدر سخت

 ما بود. این خاندان تحت حمایت ما قرار داشت ولی...

 مکثی کردم و نفس عمیقی کشیدم.  .شدتر میه سرد و سردصدایم هر لحظ

 های خاندان من رو دادید. محبت جوابِ ،شما به بدترین شکل -

 ویلفرد گفت:

 فرزندان این خاندان گناهی نکردند. ؛ولی این کار برخالف اصول اخالقیه -

ت بهم گف ،یادمه وقتی بانو جانت از پیش یکی از اعضای خاندان شما برگشت -

ها بدون فوت که اون چطور دم از فخر خاندان فانتوم زده. اینکه چطوری بچه

مادران به دنیا میان، چطوری مرگ و میر در این خاندان کم هست و چرا خاندان 

 دونید خواهان چه نفرینی شدم؟!ما به انتهای عمرش نزدیکه. می

 زبان خون گفتم: اینبار باز هم به .سکوت سنگینی حاکم بود
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تک آنها در رنج باشد که نفرین شوند خاندان فانتوم، از کوچک و بزرگ. تک» -

و عذاب بمیرند تا اجرا شود نفرین خون برای خاندانی عهدشکن که فراموش 

 «کردند پیمان برادری را...

 بنجامین از ترس ایستاد و نگذاشت حرفم کامل شود. 

خواهان چنین چیزی باورم نمیشه اینو خواستی؛ ارباب اَش شما هیچوقت  -

 نبودید.

برای  ؛خواست او را بترسانمدلم می .هایم را نفهمیده بودای از حرفحتی ذره ناِوا

 همین گفتم:

 رسید.نفرین خون، تنها چیزی بود که به ذهنم می -

 چــی؟ تو چطور جرأت کرد... -

اما با صدای پر قدرت و پر صالبت ویلفرد از بین  ؛ای تیره اطرافش ظاهر شدهاله

 رفت.

امشب گذاشتم در اینجا باشی  ؛بشین سر جات؛ همه این مشکالت تقصیر توئه -

باعث چه دردسر بزرگی  ،بینیتا بفهمی چه کاری انجام دادی. بفهمی با کوته

 شدی.

را  م و به سختی آب دهانمدزبانم را در دهانم چرخان .گلویم خشک شده بود

گذاشت. بنجامین همیشه اثرات بدی رویم می ،خون قورت دادم. استفاده از زبانِ

 با ناباوری روی صندلی نشست و گفت:

دونم چطوری و می ممن قبالً شاهدش بود ؛این نفرین هیچ درمانی نداره -

 بره.قربانیانش رو از بین می

 ویلفرد گفت: .روی سخن بنجامین با من بود

خاندانمون  هست مینه، من اولین فردی بودم که فهمیدم قرارتعجب من هم ه -

ای تصور وقتی از میان عهدنامه، خون بیرون زد. لحظه ؛گرفتار این مصیبت بشه

 ولی اتفاقی رخ نداد. ؛کردم که کار همه ما تموم شده

 همه به سمتم برگشتند و من گفتم:

 ؛دامن کل خاندانی رو بگیره ی،اینکه چنین نفرین .منم حرف شما رو قبول دارم -

 اصالً منصفانه نیست.

 با خشم غرید: اوان

 گیرم.حرفم رو در مورد احمق بودنت پس می -

 در جواب پاسخ دادم: .لبخندی زدم که او ندید
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ای به اگر بار سوم به هر شیوه .گیرمولی حرفم رو در مورد مردنت پس نمی -

مطمئناً تو اولین نفری خواهی بود که گرفتار نفرین خون  ،خاندانم توهین کنی

 میشی. 

 او با ناراحتی گفت: .این حرف با واکنش تند ویلفرد همراه شد

 دم چنین اتفاقی بیفته.تنها پسرمه؛ اجازه نمیاوان  ؛امکان نداره -

تنش درون اتاق به نهایت خودش رسیده بود و هر لحظه امکان داشت به صورت 

 ا آنها درگیر شویم. فیزیکی ب

 خواهد مرد.  ،به خاندانم توهین کنه زمانیکه ؛مرگ و زندگیش دست خودشه -

 قصد داشت کاری انجام دهد که با صدای سردی مانعش شدم و گفتم:اوان 

 ،تو هر کسی رو بتونی مجبور کنی ؛تونی کاری بکنیخیال نکن با قدرتت می -

 تونی.منو نمی

هر  .خشمم را کاستاز تنها اندکی  ،ن ظاهر شدواادیدن ترسی که در صورت 

 چند که احساس او خیلی زود جای خودش را به عصبانیت داد. ویلفرد گفت:

 دونم راهی هست تا جلوی این اتفاق گرفته بشه.می -

 خوام.دونید من چی میالبته راهی هست، شما خوب می -

 گفت: ویلفرد که آرامشش را بار دیگر بازیافته بود،

 من همسرمو راضی کردم تا به خواهرت کمک کنه تا درمان بشه. -

 ،خوام اگر بشهکنم. میمطمن نشم، این نفرین رو باطل نمی زمانیکهاما من تا  -

 همسرتون رو هم ببینم.

برای همین همسرم منتظر دستور منه تا داخل  ؛کنیددونستم موافقت میمی -

 بشه.

 مخالفت کرد و گفت:اوان 

ید این کار رو بکنید. من حاضرم بمیرم ولی خواسته این خانـدان فاسد شما نبا -

 شـ...

به یکباره ساکت شد و دستش را روی گلویش گذاشت و مقدار زیادی خون باال 

بنجامین با حالتی از ناامیدی به من  .آورد. تنها کسی بودم که هنوز نشسته بودم

ولی برای رسیدن به هدفم باید همه را بازی  ؛نگاه کرد. احساس بدی داشتم

 دادم. می

 داره خفه میشه! -

 استاد کاری بکن! -

http://www.btm.bookpage.ir/
http://www.btm.bookpage.ir/


 
 

101 
 

نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی نویسنده: س.فتحیموهبت برزخی

وب سایت نویسنده:  وب سایت نویسنده: 

تنها ویلفرد اصالً نگاهم نکرد و به جای آن از بنجامین خواست تا کمک کند. 

 یک نگاه از سمت بنجامین برای من کافی بود تا دست از کارم بردارم.

نصفه  قطعاً او از این موهبتِ .ناامید شود انتظار نداشتم که او به این زودی از من

برای همین کسی  ؛ام اطالع نداشت. دستانم را زیر ردایم پنهان کرده بودمو نیمه

 یبا صدای بلند نفساوان متوجه نشد که چه کاری انجام داده بودم. با اشاره من، 

برای توانستم می .ترسناکی بود کشید و بعد خون زیادی باال آورد. این موهبتِ

مدت کوتاه به سختی به کسی آسیب بزنم. قدرتی که توسط آن به جانت آسیب 

م پدری مثل او ه اگر من .کردمرسانده بودم. در سکوت به تالش ویلفرد نگاه می

باعث  ،داشتم قطعاً وضعیتم بهتر از اینها بود. سر و صدای زیادی که ایجاد شد

اش را از او به ارث زیبایی اوان زنی که قطعاً ورود فردی به تاالر شد. شناختِ

به سرعت به سمتش شتافت.  اوانبرده بود، کار دشواری نبود. او با دیدن 

  دید.ام را نمیدرون چهره خوشحال بودم که کسی ناراحتی و غمِ

 چه اتفاقی افتاده؟ -

خون کار آسانی  سخن گفتن از نفرینِ .دنحرف بزن ،ترسیدندویلفرد و بنجامین می

با عجله به سختی جلوی ایستادنم را گرفتم.  با ظاهر شدن یک مورس نبود.

 گفتم:

یکی از اعضای داخلی بدنش پاره شده، همینطور زخمی هم تو گلوشه؛ اگر  -

  مرگش حتمی هست. ،عجله نکنید

های بلند و تیزش ببرد. کف دستش را با ناخن اوان،همین حرف کافی بود تا مادر 

یک  .نگاه کردم ،خوردهای طالیی درونش به چشم میکه رگه یبه خون سرخ

شفادهنده. موهبتی که هر هزار سال تنها یک نفر از خاندان سلطنتی  خونِ

شد. به مورس زل زدم و همزمان او به سمت عقب حرکت کرد و به صاحبش می

 آرامی ناپدید شد.
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