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 :داستان خالصه

 تنها و هکرد نابود رو زمین یکره روی زنای تمام اربابش دستور به هیراد، نام به جنی

 به حکومت برای هاییبرده عنوان به ها،اون از و داشته نگه زنده رو جهان مردای

 چه رنمیاد،ب کاری کسی از و نابودیه حال در زمین یکره تمام. کنندمی استفاده زمین

 !بگیره؟ رو هیراد جلوی تونهمی چیزی

 

 :مقدمه

 !شناسیمی مرا خوب که تو

 .ستا نداد جوالن حال در چیزی چه من، درون دانستیمی که هستی کسی تنها ،تو

 .دهدمی ستمد کار روزی ام،اندازهبی قدرت که دانستیمی خوبی به تو،

 .آوردم ارمغان به مانخانواده و تو برای را خطراتی چه که دانستیمی خوبی به

 مانادهخانو و جانم از عزیزتر برادر تو نزد دارم، که مشکلی حل از پس که بودم آن بر

 .برگردم

 بود؛ خواهد ینچن این مالقاتمان دوری، هاسال از پس که دانستیمنمی کدام هیچ اما

 !انسان دیگری و خونخوار جنی یکی برادر، دو

*** 
 زمین حاکمیت*

 

 :گفت هیراد به رو کریهش لبخند با هرموس، اجنه، ارباب

 این زا بیشتر و داریم رو زمین به حکومت آرزوی اجنه، ما ساله خیلی که دونیمی-

 هم اول همون از نهایتتبی قدرت اومدی، وجود به تو وقتی. یمبمون مخفی خوایمنمی

 نهاج اختیار در رو زمین تونیمی راحت که هستی کسی تو. کرد جلب رو من توجه

 نیست نیازی و میشه ما مال آسمون هفت و جهان یهمه دیگه اینجوری بدی؛ قرار

 .بگیریم فاصله انسانا از و بشیم مخفی

 ونا در آزاده بتونن و بشن زمین حاکم اجنه روزی اینکه فکر از هیراد، قرمز چشمای

 :گفت محکمی لحن و صالبت با. شد شادی غرق وجودش تمام و زد برق بمونن،



                 
 

  

 حسینی پریا سیده | ساز دردسر حاکمای ها، جن رمان

 

 

 

 

 

 

    an.irrom1www.          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

5 

 

 .برسونم شوندیرینه آرزوی به رو اجنه تمام و ارباب تونممی که منه افتخار باعث-

 :گفت و شد تمدید هرموس آورچندش لبخند

 ولیدت تا بشیم راحت زمین یکره روی دخترای و زنا شر از یدبا اول کار، این برای-

 .بشن ما یبرده زمین، روی مردای و بشه متوقف هاانسان مثل

 :گفت افتخار با و کرد خم سر! بود عالی داشت، دوست کشتار و کشت

 ترادخ و زنا وجود از رو زمین یکره و دنیا این من. شماس امر امر، …ارباب چشم-

 .میدم قرار شما اختیار در رو اون و کرده پاک

 با جمله، این شنیدن با بود، ایستاده ساکت اجنه باقی کنار لحظه اون تا که رایان

 مخالفت یا صحبت جرئت کسی. داد ارباب به و گرفت هیراد از رو نگاهش کالفگی

 به هبش که نبود ساده یمسئله یه بود، داده دستور ارباب که چیزی اما نداشت کردن

 .کرد گذر کنارش از راحتی

 نخونه، چشماش از رو اون دودلی و تردید ارباب، تا انداخت پایین رو سرش رایان

 :گفت و دوخت چشم ارباب به قرمزش چشمای با تمام سردی با اما هیراد

 .میدم رو ترتیبشون امروز همین-

 به سرعت به هم انرای. میشه دور اونجا از کنه،می احترام ادای ارباب به اینکه از بعد و

 .رفتگ رو جلوش بشه، هاانسان جهان وارد هیراد اینکه از قبل و رفت هیراد دنبال

 :گفت و داد رایان به رو تفاوتشبی و قرمز نگاه هیراد

 !کنار برو ایستادی؟ راه جلوی چرا-

 :گفت دودلی با و کرد نگاه هیراد سرخ چشمای به سفیدش چشمای با رایان

 !بکنی؟ رو کار این خوایمی واقعا-

 :داد جواب تمام سردی با هیراد

 زد؟ حرف ارباب حرف رو میشه مگه آره،-

 :گفت عصبی رایان

 قیاتفا چه بشه، اجرا دستور این اگه دونیمی اربابه؟ دستور موضوع فقط مگه-

 !افته؟می
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 :گفت تمسخر با و زد پوزخندی هیراد

 !کنن؟ اعتراض خوانمی آدما افته؟می اتفاقی چه نه-

 :گفت و فرستاد بیرون به رو نفسش کالفه رایان

 هر اجنه ما تا شیننمی ساکت اونا کردی فکر چی؟* مُثُل عالم موجودات اما...نه-

 بیاریم؟ انسانا سر خواستیم، که بالیی

 :گفت آمیزکنایه و کرد ایعصبی یخنده هیراد

 کسی، یچه قدرت که یدوننمی تو! ارزشه؟بی موجودات اون برای نگرانیت واقعا-

 رو من جلوی تونهنمی کسی و نیست من حد در هم مسخره موجودات اون حتی

 !بگیره؟

 :گفت و فشرد هم روی رو زخمیش پلکای رایان

 اگه حتی کنی؟می خودتو کار و بشه چی که نیس مهم برات اصالً بگی خوایمی یعنی-

 بیفته؟ راه به جنگ

 :گفت وحشتناکی اخم با بود، شده کالفه دیگه که هیراد

 حتی یدم،م انجام رو ارباب دستور فقط کنم،نمی کاری خودم یخواسته و میل به من-

 .کنار برو راهم سر از هم حاال....بشه جنگی اگه

 با و تادایس مکانبر مخصوص یدروازه مقابل. داد ادامه راهش به و زد کنار رو رایان و

 .شد زمین یکره جو دوار بالفاصله زمین، یکره به کردن فکر

 بعد، یثانیه چند که داد تکون هوا توی و برد باال رو دستاش و بست رو چشماش

 ره و ملیت هر از زنانی. گرفت قرار چشماش جلوی زمین یکره مختلف زنان یچهره

 .بودن کاری انجام به مشغول جهان، از ایگوشه که کشور

 جمع بود، داده ارباب که دستوری انجام برای رو قدرتش کرد سعی و گرفت نفسی

 و باز هم از پلکاش گذشت، که ثانیه چند. داشت نیاز درونیش نیروی تمام به. کنه

 و شد جمع توپ شکل به قرمزی نیروی دستاش داخل. شد درخشان قرمزش چشمای

 ایخنده هیراد. گرفت فرا قرمز و سیاه ایهاله رو زمین یکره دور تا دور همزمان

 ورد خوندن از بعد. کرد ورد زیرلب خوندن به شروع بعد و داد سر یطانیش و ترسناک
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 نیروی بود، جونشون گرفتن و جهان دخترای و زنا تمام نابودی برای که مخصوصی

 نور سرعت با بود، کرده احاطه رو زمین یکره دور و دستاش توی که ایمشکی و قرمز

 پر هیراد گوش توی التماس و زجه و جیغ صدای ثانیه، چند عرض در و افتاد حرکت به

 .شد

 و نابودی به قرمزش، چشمای با و گذاشت نمایش به رو قرمزش و تیز نیشِ دندونای

 هایهاله زمین، یکره یگوشه گوشه. کرد نگاه زمین یکره دخترای و زنان یزجه

 و زنا به وقتی اما کردنمی عبور مردا از کردن،می حرکت سرعت به قرمز و سیاه

 انداخته راه که خونی حمام این از هیراد. گرفتنمی رو جونشون رسیدن،می ختراد

 و شاد نهایتبی رو هیراد که بود چیزی همیشه کشتار و کشت. بردمی لذت بود،

 اشرف رو خودشون که موجوداتی کشیدن زجر از بیشتر چیز، هیچ و کردمی مسرور

 .کردنمی آروم رو وجودش دونستن،می مخلوقات

 از بیشتری سیاه هایهاله. شد بیشتر برقشون و شدن پررنگتر قرمزش چشمای

 و زنا تمام ساعت، دو عرض در و رفتن زمین سمت به و خارج بدنش و دستاش

 افتاده زمین روی جسداشون و شدن کشته وحشتناکی طرز به زمین، یکره دخترای

 اتفاقی چه دونستنمی کس هیچ. بودن ترسیده و شوکه اتفاق این از مردا تمام.بود

 صدا رو وندخترش یا زن اسم امانشون،بی دادهای و فریاد با خیلیا و میفته داره

 برگشته ودشوج به دوباره نیروها اون تمامی حاال که هیراد. زدنمی زجه و کردنمی

 با دبع و شد اکو زمین یکره کل توی صداش، که ترسناکی یخنده خندید؛ بلند بود،

 داشت، ترسناکش و انسانی غیر یچهره و بینی بدون صورت روی که اکیترسن لبخند

 :گفت

 !اشم حاکمای بعد، به این از ما و هستین اجنه ما یبرده االن از شما، یهمه-

 تیحال با مردا. زد فواره ازشون خون و درخشیدن قرمزش چشمای که زد ایقهقهه و

 فسان هیراد، آخر یجمله شنیدن با و دادنمی گوش مرموز صدای اون به ترسیده،

 :زد فریاد وجود تمام با مردا از یکی. شد حبس سینه توی

 !کجایی؟... تو پس.... پروردگارا-
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 یه توی که کرد فکر مرد اون مرگ به سرخش، چشمای با و شنید رو مرد صدای هیراد

 .افتاد زمین روی اسکلتش و شد تجزیه بدنش و گرفته مرد اون جون لحظه،

 :گفت و کرد تمدید رو زمین یکره دور رنگ قرمز یهاله هیراد

 ره. میمیره باشه، ما مخالف کس هر و هستیم شما خدای و حاکم ما بعد به این از-

 !ارزشبی موجودات میرینمی خوایمم،می ما که کارایی انجام از بعد شما چند

 سمت به سیاه، و قرمز یهاله همراه به رو خون از ایفواره ترسناکش، یقهقهه با بعد و

 باریدن به شروع خون باران و شد قرمز آسمون توی ابرای که فرستاد زمین یکره

 .کرد

____________________________ 
 وراتتص و کلی الفاظ مُثُل، ینظریه نام به افالطون فلسفی ینظریه به توجه با*

 ثُلمُ عالم حقیقی وداتموج بر همه انسان و زیبایی نیکی، عدالت، قبیل از ایکلی

 است مُثُل معال در که دارد انسان مثال به اشاره انسان کلی تصور یعنی کند؛می داللت

 این یهمه دیگه، عبارت به یا میرن شمار به او یسایه زمین، روی هایانسان و

 را هاآن سراغ که هستند حقیقی مرجع یک دارای... و زیبایی و عدالت کلی تصورات

 .گرفت مُثُل عالم در باید

__________________________________ 
 رو هاشونبچه سریع باره،می خون آسمون از اینکه از زدهوحشت و ترسیده همه مردا

 .بردن هاشونخونه به

 محض هب ببرن، رو فامیالشون یا دخترا و زنا یجنازه تا بودن ایستاده که مردا بعضی

. افتادیم زمین روی اسکلت یه و شدمی تجزیه ازهجن زدن،می دست جنازه به اینکه

 خیبر. کنن چیکار دونستننمی وحشت، و ترس شدت از و بود شده قفل همه زبون

 شد،می بیشتر شدتش لحظه هر که خونی بارون زیر عزیزاشون یجنازه سر باال

 .زدنمی صدا رو عزیزشون هم سر پشت فریادای با و بودن نشسته

 با شد همزمان خندیدنش، و خندید برد،می لذت شده ایجاد وضع از که هیراد

 .خون بارون شدن شدیدتر و قرمزش چشمای درخشش
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 زدهحشتو و سرگردون که انداخت جوون پسرای یا هاپسربچه و مردا به ایدیگه نگاه

 به که کرد فکر خودش جهان به و کشید عمیق نفسی اونا به پشت بعد، و بودن

 .شتبرگ خودشون سرزمین

 وجودش توی رو عجیب دردی ایلحظه تنها ایلحظه برای برگشتنش، محض به

 کرد،می کاری هر اما پیچید گوشش توی آشنایی فریاد صدای و کرد احساس

 این از عصبی و کالفه. ببینه رو زنهمی فریاد داره که فردی اون یچهره تونستنمی

 .رسید ممکن حالت ترینوحشی به و شد سیاه قرمزش چشمای که زد دادی وضع،

 هیراد به رو خودش ثانیه چند عرض در بود، شده هیراد برگشتن متوجه که رایان

 گفت کالفگی با و رسوند

 آره؟ کردی؟ خودتو کار-

 :زد فریاد خشم با هم هیراد

 دنابو رو زمین یکره روی دخترای و زنا تمام و کردم خون از پر رو زمین …آره-

 ارباب پیش برم میخوام کنار، برو راهم سر از حاال شد؟ راحت خیالت کردم،

 :گفت تاسف با رایان که بشه رد رایان کنار از خواست و

 این با که کنینمی درک یکم چرا فهممنمی ارباب، دستورای شده ذکرت و فکر تمام-

 ...کنی شروع رو طوفانی چه ممکنه کارات،

 :گفت حرص با و برگشت هیراد طرف به بعد

 ...اصالً چرا کنی؟ پیروی دستوراتش از باید چرا بیشتره، هرموس از تتقدر تو-

 به زد،می بیرون خون ازش که حالی در و شد گشادتر هیراد، یشده سیاه چشمای

 وبخ. رفت عقب زدهوحشت قدم یه هیراد، حالت دیدن با رایان. برگشت رایان طرف

 نیتعصبا و خشم از درجه آخرین به یعنی میشه، طوری این هیراد وقتی دونستمی

 دورگه صدایی با هیراد. کنه فوران آتشفشان کوه مثل تا الزمه کالم، یه تنها و رسیده

 :زد فریاد ترسناک و

 تصمیم و هارسوم و رسم و هاآیین به بلکه قدرت به نه هرموسه، اجنه ما تمام ارباب-

 رو میده دستور ناربابمو که کاری هر ما. میشه مشخص اربابمون که ماست بزرگای
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 حرفات این به بازم اگه. کنیم نابود رو دشمنامون و بدیم انجام چرا و چون بدون باید

 .کنممی نابودت و فرض دشمن یه رو تو بدی، ادامه

 عصبی حال عین در و کرده وحشت که رایان. کرد ترک رو اونجا نور سرعت به بعد و

 با بعد موند، سرجاش طور همون یکوتاه مدت و فشرد هم روی محکم رو پلکاش بود،

 تنفر و خشم از پر که هیراد. رفت اقامتگاهش سمت به نور سرعت با و خراب اعصابی

 :زد فریاد بود، عصبانیت و

 همش چرا خواد؟می من جون از چی اون کنه؟می گیج حرفاش این با منو مدام چرا-

 ویجل بتونه که ستنی کسی بشه، که بشه خوادمی جنگ! میشه؟ دودلی ایجاد باعث

 پس...داریم رو زمین به حکومت آرزوی ما یهمه و همونه بگه چی هر ارباب بگیره منو

 !مرگشه؟ چه اون

 پا حشت،و و ترس شدت از بعضیا و لرزید آدما پای زیر زمین که زد ایدیگه ینعره و

 هم زمین لرزیدن حاال و بود باریدن حال در همچنان خون بارون. گذاشتن فرار به

 .بود شده اضافه بهش

 هیراد به رو خودش سرعت به بود، شده ها نعره، و فریادها این متوجه که هرموس

. زد زانو فوراً و شد ساکت دیدنش با هیراد ایستاد، هیراد مقابل که زمانی و رسوند

 :گفت بلندی صدای با سپس شد، مسلط خودش به و فشرد هم روی رو پلکاش

  !عالم هایجن تمامی حاکم و شب سیاهی مالک ا،هسایه ارباب بر درود-

 نمایش به دهنش و ب**ل بدون صورت روی رو ترسناکش و تیز دندونای هرموس

 :گفت غرور با و گذاشت

 .شو بلند جات سر از-

 :گفت شیطانی ایخنده با هرموس. شد بلند جاش سر از و کرد اطاعت هیراد

 مصرفبی و زشت موجودات اون تمام و دادی انجام درستی به رو کارت که خوشحالم-

 .کردی نابود رو

 :داد ادامه هرموس. کرد خم سرشو و گذاشت هم روی رو پلکاش هیراد

 …بگیریم بردگی به رو زمین روی انسانای باید حاال-
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 :پرسید بود، شده خم که سری همون با هیراد

 بشیم؟ زمین صاحب راحتی به تا کنم نابود رو انسانا تمام ندادین دستور چرا-

 زل هیراد به بود، شده خشک روشون خون هایلخته که سفیدی چشمای با هرموس

 :گفت و زد

 مواد و منابع یا و بسازن کاخ و قصر ما برای و باشن ما هایبرده باید اونا چون-

 .بیارن برامون رو زمین گرانبهای

 :گفت و گرفت باال رو سرش هیراد

  !کرده مشغول سختی به رو من ذهن هک دارم هم ایدیگه سوال ارباب-

 :گفت و داد هیراد صورت به نگاهشو هرموس

  بپرس؟-

 :پرسید بود، کرده خود درگیر رو ذهنش که سوالی هیراد

 نامرئی هاانسان برای اجنه ما اما بکشیم بردگی به رو اونا و بشیم انسانا حاکم قراره-

 حاکم تونیممی چطور. بینننمی رو ما اونا اما بینیممی رو اونا ما که درسته. هستیم

 کنن؟ رفتار هامونبا سرور و حاکم یه مثل تونننمی و بینننمی رو ما اونا وقتی باشیم،

 :گفت دارشخش صدای با و کرد ایسرفه هرموس

 و بریم هاانسان جهان به سرزمین، این از باید فعالً. نیس شدن دیده به نیازی فعال-

 چیکار میگم هتب موقعش به... بدن انجام رو خوایممی که کارایی ات کنیم وادار رو اونا

 .کنی

 :گفت محکمی لحن با و کرد خم رو سرش هیراد. شد برقرار کوتاهی سکوت

  !سروم شماست امر امر،-

 هیراد یشونه روی رو بود شده تیکهتیکه که آلودیخون و زخمی دست هرموس

 :گفت و گذاشت

 تو رندا سعی که افرادی مراقب اما متشکرم کنیمی خدمت من به صادقانه اینکه از-

 ونبرش راهت سر از میشن، کارت مانع اونا ببینم اگه. باش کنن منحرف مسیرت از رو

 .دارممی
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 :گفت خشکش و سرد صدای با هیراد

 .کنممی جمع رو حواسم سرورم، چشم-

 دهیرا. رفت اونجا از و گذاشت هم روی رو خونیش پلکای هرموس جمله، این گفتن با

 وجودش توی عجیب درد همون دوباره راه، بین در اما رفت اقامتگاهش سمت به هم

 .شنید رو آشنایی فریاد صدای و پیچید

 ومح صدا اون و درد این تا زد دادی عصبانیت با و شدن سیاه دوباره قرمزش چشمای

 با و برگشت اولش حالت به دوباره صدا، و درد اون شدن رفع با که نکشید طولی. بشن

 :زد ب**ل خشم

 !نداره من روی تاثیری هیچ کاراتون این-

 : گفت فریاد با و زد پوزخندی

 این بجنگین، من با خواینمی واقعا اگه! مُثُل؟ عالم موجودات حده همین در قدرتتون-

 !کیه برای برتر قدرت بدم نشون بهتون تا مقابلم بیاین و کنین تموم رو مسخره کارای

 سر یباال ناتوانی و عجز با که مردی حین، همین در. داد ادامه راهش به پوزخند اب و

 :گفت ریخت،می اشک و زدمی فریاد و بود نشسته خونه تو مادرش یجنازه

 چه داری...داری شدی؟ عوض اینقدر چطور تو آخه... هیراد بهت لعنت... بهتون لعنت-

 ...دونی؟یم کشتی؟ رو کی دونیمی عوضی؟ کنیمی غلطی

 و شد کردنش صحبت از مانع عجیب نیرویی ببره، کار به رو مادرمون لفظ خواست تا و

 به. شد پیچیده دورش به طناب مثل ای،کنندهویران و قوی نیروی عجیبی طرز به

 به ایقوی الکتریکی نیروی رادمهر، دور به نامرئی نیروی اون شدن پیچیده محض

 رادمهر بدن دور بیشتر نامرئی طناب. شد بلند رادمهر فریاد صدای که شد وارد بدنش

 رادمهر، که بود باال نیرو این فشار اونقدر. کرد بلند زمین روی از اونو و شد پیچیده

 خارج فشار با دماغش و دهن از بدنش، داخلی اعضای تمام که االنه کردمی احساس

 و زدمی بیرون اسهک از داشت چشماش. بود داده دست بهش بدی تهوع حالت و بشه

 اونقدر شد، بیشتر الکتریکی شوک و نامرئی نیروی اون فشار. دیدمی تار رو جا همه
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 کسی چه پس نبود هیراد کار این! نمونده براش نفسی دیگه کرد احساس رادمهر که

 !آورد؟می هیراد برادر رادمهر، سر به رو بال این داشت

 تابیبی اب مرگ انگار اما داد انجام رهایی برای رو تالشش آخرین جونیبی با رادمهر

 که ایلحظه دقیقاً! نبود کن ول و داشت رو رادمهر کشیدن آغوش به قصد بسیار،

 عصای با و شتافت کمکش به* تاراس تمومه، چیز همه گفت خودش با رادمهر

 ونا. افتاد زمین روی رادمهر و کرد دور رادمهر دور از رو عجیب نیروی اون سفیدش،

 ور هحمل تاراس طرف به ثانیه، از کثری در بود، هوشیار انسان مثل که نامرئی روینی

. تبرگش رادمهر طرف به عجله با بعد، و کرد نابود رو اون راحتی به تاراس اما شد

 ش،چشما شدن بسته از قبل آخر یلحظه شد،می هوشبی داشت دیگه که رادمهر

 رو شهوشیاری بعد، و زدمی صدا اونو سما که دید رو تاراس نگران و نارنجی چشمای

 .داد دست از

*** 
 اطراف به و باز رو چشماش بود، پیچیده وجودش تمام توی که شدیدی درد احساس با

 بود یستادها رادمهر سر باالی متفکر، ایچهره و اخم با اون. دید رو تاراس که کرد نگاه

 :گفت و کشید عمیقی نفس دید، رو بازش چشمای وقتی و

 .خوبه حالت که خوشحالم-

 :گفت پرسشگری لحن با و شد خیز نیم جاش توی درد با رادمهر

 ...چطو کنی؟می چیکار اینجا تو ببینم-

 :گفت و گذاشت کارهنیمه رو رادمهر کالم تاراس

 جان؟ پسر دادم نجاتت که تشکرته جای-

 :گفت تمسخر با و زد پوزخندی رادمهر

 .بشم راحت زندگی این از و بمیرم ذاشتیمی کاش-

 فریاد که بشه بلند جاش از خواست استرس با. افتاد مادرش جسد یاد آن، یک و

 :گفت اخم با تاراس. شد بلند دردآلودش

 خوبه حالش و فرستادن بهشت به رو مادرت روح. باش آروم-

 :گفت خشنی لحن با داشت، که غلیظی اخم با رادمهر
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 یکره دخترای و زنا تمام ساعت، چند عرض رد میشه مگه خبره؟ چه اینجا... تاراس-

 ممکنه؟ چطور آخه بمیرن؟ زمین

 :گفت کالفگی با و فشرد هم روی رو پلکاش تاراس

 ممکنه؟ چطور دونینمی خودت-

 :گفت و زد موهاش به چنگی عصبی رادمهر

 لعنتی جهان اون تو دونمنمی چرا؟ فهممنمی اما هیراده کار که کنم حس تونممی-

 !آوردن برادرم سر بالیی چه و میفته اتفاقی هچ داره

 :گفت دردناکی لحن با و کرد نگاهش غمگین تاراس

 !نفهمی هم وقت هیچ امیدوارم-

 !داشت؟ معنایی چه حرف این. شد گرد رادمهر چشمای

 چیه؟ منظورت-

 :گفت و کرد باز هم از رو رنگش سفید و بزرگ باالی تاراس

 رادمهر؛ باش داشته خاطر به رو چیز یه اما یستن زدن حرف برای وقت برم، باید-

 جلوی تونهمی که هستی کسی تنها چون ببینی، آسیب نباید شرایطی هیچ تحت

 .بگیره رو هیراد

 جلوی از زدن، هم به پلک یه توی و زد هم به رو سفیدش باالی و گفت رو این

 تاراس الیخ جای به که حالی در مبهوت و مات رادمهر و شد محو رادمهر چشمای

 هیراد جلوی تونهمی اون که چی یعنی. کرد فکر تاراس آخر یجمله به کرد،می نگاه

 رو داره نهایتبی قدرتی که جن یه جلوی تونهمی فانی، انسان یه چطور بگیره؟ رو

 بگیره؟

 همون شد، کشیده گذشته سمت به ارادهبی ذهنش و کشید تیر رادمهر قلب

. بود شده ثبت توش زندگیشون، بد و خوب خاطرات نآخری و اولین که ایگذشته

 و کرد ازدواج باهاش شد، انسان یه عاشق و بود* زادهکارای یه که پدرش که زمانی

! انسان یه دیگری و بود زادهکارای یکیشون که شد پسر تا دو هم عشقشون حاصل

 تعلیم مورد اول همون از داشت، زیادی تفاوت رادمهر با و بود زادهکارای که هیراد
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 ورزیدمی عشق هیراد و رادمهر یعنی پسرش، تا دو هر به پدرشون. گرفت قرار پدرش

 هیراد، که شد متوجه روزی آراه اما کردنمی زندگی هاشبچه و همسر کنار عاشقانه و

 نداشته حال به تا ایزادهکارای هیچ که کنهمی استفاده هاییقدرت از عجیبی طرز به

 فرشته یه که اشدیرینه دوست تاراس با و میشه آراه نگرانی و رست باعث همین، و

 سر و عجیب هایقدرت این علت تعجب کمال در اونم اما کنه؛می مشورت بود،

 کار و داشت کنترل غیرقابل و زیاد نهایتبی قدرتی هیراد. کردهنمی درک رو منشاش

 .زدمی صدمه هم برادرش و مادر به داشت کمکم که بود رسیده جایی به

 مدام زمان اون توی هیراد سال، هجده رادمهر و بود سالش بیست هیراد زمان اون

. شدمی قرمز یا زرد یهو آبیش، چشمای مثالً داد؛می دست بهش عجیبی حالتای

 برادر حالتای این از رادمهر. آوردمی در خودش از عجیب صدایی و شده باز دهنش

 چشمای با هیراد روز، یه که بگه چیزی کسی هب نداشت جرئت و ترسیدمی بزرگش

 ورحمله مادرش طرف به زیاد، بسیار سرعتی با و زد اینعره آمیزجنون حالتی و قرمز

 کردن متالشی قصد هیراد اما بود زده زل پسرش به وحشت و ترس با گالره. شد

 ایهشونه توی و شده دراز وحشتناکی شکل به ناخوناش. داشت رو مقابلش زن جسم

 خونه به رادمهر و آراه شدن وارد با شد همزمان گالره، کشیدن جیغ. رفتن فرو گالره

 فکر بدون رادمهر بکنه، کاری آراه اینکه از قبل اما وحشتناک یصحنه اون دیدن و

 خواست دوباره و آورد در خودش از عجیب صدایی هیراد. دوید هیراد طرف به کردن

 حرکت مانع تا کرد بغلش محکم غریزی طور به ادمهر،ر که بشه ورحمله گالره طرف به

 با. برگشت اشاولیه حالت به و برگشت هیراد چشمای حالت زمان همون. بشه کردنش

 نگاه کوچیکش برادر و بود پدرش بغل تو لرزون که مادرش به گریونش و آبی چشمای

 برای و خطرناکه برادرش و مادر برای حضورش که کرد احساس زمان، همون و کرد

 اما گشتنمی هیراد دنبال به هافرشته همراه به آراه. رفت اونجا از سرعت به همین

 پیش سال دو تا نشد پیداش هرگز دیگه ناگهانیش، رفتن اون از بعد. نکردن پیداش

 اومده بند زبونش هیراد دیدن از رادمهر. شد ظاهر رادمهر مقابل جن، یه شکل به که

 سفید صورت روی. نداشت جذاب و آبی چشم پسر اون به شباهتی هیچ برادرش بود؛
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 ب**ل. داشتن رو هیراد چشمای نقش که بودن قرمز یحفره تا دو سیاهش، و

 تا دو بینیش جای. بودن شده گذاشته نمایش به خونیش و تیز دندونای و نداشت

 و سوخته دستش دو و بود ریخته صورتش تو لختش، و بلند موهای و بود سوراخ

 تیکهتیکه و سوخته وحشتناکی شکل به پاهاش و بود پارهپاره لباساش. بودن خونی

 اوایل که داشت رو شیاطین و هافرشته اجنه، ارواح، دیدن توانایی رادمهر. بود شده

 .بود آورترس

 داشت رو رادمهر کشتن قصد نداشت، کاراش روی تسلطی هنوز زمان اون که هیراد

 دهیرا باالش، از یکی شدن شکسته و هیراد با نگیدنج از بعد و شد مانع تاراس که

 هچ به تبدیل که بده نشون رادمهر به تا بود اومده فقط انگار. کرد ترک رو اونجا

 !شده هیوالیی

 و خواسته کمک کسی بد از مشکلش، کردن حل برای که خودش بود، خودش تقصیر

 و دش پاک کل به اشظهحاف اتفاق، اون از بعد. بود فروخته اون به رو روحش و جسم

 .نداشت خاطر به گذشته از چیزی

_______________________________ 
 .هیراد پدر آراه یاور و دوست و بلندمرتبه ایفرشته تاراس،*

 به و دارن آورحیرت بسیار و بشری فوق قدرتای که میگن موجوداتی به زاده،کارای*

 اونا قدرت جلوی تونستنمی کسی مُثُل، عالم موجودات و اوهار خدایان پروردگار، جز

 بیآ روشن بسیار چشمای اونا، یمشخصه و دارن وصفی غیرقابل جذابیت اونا. بایسته

 .درخشهمی صورتشون توی الماس مثل که رنگشونه

_______________________________ 
 سر به کترسنا و مخروبه قصر اصلی تاالر در اجنه، یبقیه همراه به که هرموس حاال و

 و بود تابیبی و خشم از پر که پسری. بود هیراد اومدن منتظر پوزخند با برد،می

 از خواسته،می قدرتش کردن کنترل و مشکلش کردن حل برای رو راه سریعترین

 زادهکارای یه هیراد تنها نه دید تعجب، کمال در هرموس و خواست کمک هرموس

 مهارت با همین برای بیشتره؛ هم زمین وقاتمخل و اجنه تمام از قدرتش بلکه ست،

 هرموس. بشه هرموس به روحش و جسم فروختن به مجبور هیراد که کرد کاری زیاد،
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 اونم گذاشت، اختیارش در رو جسمش و روح اینکه از بعد که بود داده قول هیراد به

 خودش با هیراد. باشه خطربی همه برای کامالٌ و بشه خالص مشکالت این از تونهمی

 ًمخصوصا کسی به آسیبی دیگه حداقل اما میرهمی کار این با که این با کرد، فکر

 چه هرموس دونستنمی اما کرد؛ قبول تعلل، کمی از بعد و زنهنمی اشخانواده

 و تریناحساسبی ترین،وحشی به هیراد همین حاال و کشیده براش هایینقشه

 .بود هشد تبدیل جهان توی موجود ترینخطرناک

. رفتن کنار آمدگوییخوش از بعد و کردن تعظیم برابرش در اجنه اومد، هیراد وقتی

 احترام بهش و داشتن قبول برتر قدرت و هرموس جانشین عنوان به رو اون همه

 .ذاشتنمی

 هیراد مقابل. رفت هیراد طرف به و شد بلند جاش سر از استوار قدمای با هرموس

 :گفت خشن و سرد لحنی با و ایستاد

 .اومدی خوش-

 :گفت غرور با هرموس که کرد خم رو سرش و زد زانو هرموس مقابل هیراد

 حاضره؟ زمین به رفتن برای چیز همه-

 :گفت سردش و جدی صدای همون با هیراد

 .حاضره هاانسان گرفتن بردگی به و زمین به رفتن برای چیز همه ارباب، بله-

 صدای. زدن قهقهه بلندبلند هم اجنه یبقیه الش،دنب به که داد سر ایقهقهه هرموس

 کنهمم شنیدنش با نفر، یه که باشه صدایی ترینترسناک شاید جن، یک زدن قهقهه

 یراده خبر این از که هم هرموس و بود اجنه بودن شاد ینشونه این اما بره؛ حال از

 :گفت سرخوشی با بود، شده شاد

 .میریم زمین به االن همین پس... خب بسیار-

 :گفت رسایی صدای با هیراد

 .سرورم شماست امر امر،-

 :گفت آمرانه و داد تکون سری هرموس

 .شو بلند جات سر از-
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 .ایستاد هرموس مقابل و شد بلند هیراد

 تونهمراه کوچیکی کار انجام از بعد من برین، زمین به اجنه یبقیه همراه به تو-

 .میشم

 :گفت و کرد خم سرشو هیراد

 .ربابا بله-

. رفتن زمین یسیاره سوی به اجنه یبقیه همراه به سرعت، به و کرد تعظیمی و

 داخل محض به. رفت* پاراپلوس معبد سمت به اجنه، و هیراد رفتن از بعد هرموس

 انوز اونا برابر در هرموس، که شدن ظاهر روش جلوی هاالهه و اجنه خدایان شدنش،

 :پرسید خشنی صدای با و اومد جلوتر کمی هاالهه از یکی. کرد احترام ادای و زد

 میره؟ پیش چطور کارا-

 :فتگ جدی لحنی و بود شده خم خدایان و هاالهه برابر در حاال که سری با هرموس

 .خوانمی ما خدایان که طوریه همون چیز همه-

 مورد در هرموس، پوچ خیاالت متوجه اخیراً و بود ایستاده هرموس مقابل که ایالهه

 :گفت خشم با بود، شده هاانسان و ینزم

 و اون بهایگران و باارزش چیزای تمام آوردن دست به و زمین کردن تصاحب از بعد-

 نکردی؟ که فراموش. کنی پیشکش ما به رو زمین باید منابعش،

 :گفت بود، صداش توی که ترسی با هرموس

 زودی هب... میدم انجامش و سپردم خاطر به رو این خوبی به من... من یالهه نه... ن-

 .بود خواهد شما اختیار در زمین

 که ایخالی یحفره دو و سوخته تماماً یچهره روی که زد پوزخندی سوزان الهه

 جلو هم یگهد خدایان از یکی. رسیدمی نظر به ترسناک بسیار چکید،می خون ازشون

 :گفت محکمش و بم صدای با و اومد

  !کنی نابود رو هیراد باید سپردی، ما به رو زمین اینکه از بعد-

 کنه؟ نابود رو قدرتمندی موجود همچین تونستمی چطور! هیراد؟ کردن نابود

 :گفت متعجب و گشاد چشمای با هرموس
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 ...اون. ..کنم نابود اونو... تونممی چطور من سرورم اما... اما-

 :زد فریاد خشم با سوزان الهه

 تمام تونهمی راحتی به و داره قدرت بیشتر جهان موجودات تمام و ما از کسی چه-

 تا اون کنیمی فکر تو اما داره قدرتی همچین هیراد فقط! کنه؟ خودش مال رو جهان

 کنه،یم فکر بهش اون که چیزی تنها و شده پاک اشحافظه مونه؟می تو مطیع کی،

 معلوم کجا از ه؟دار اهدافی چه و خوادمی چی اون دونیمی تو اما اهدافشه بردن پیش

 نداشته روحش روی تسلطی دیگه تو یا نکنه؟ کورش طمع و عمل ما علیه بر زمانی

  باشی؟

 :داد ادامه پوزخندش همون با بعد

  !گذریمی حدت از و کنیمی گم رو راهت گهگاهی که هرموس تو مثل درست-

 :گفت لکنت با بود، اومده بند زبونش وحشت و ترس از حاال که هرموس

 ...من یالهه.. .ا-

 .کنه نابود رو هیراد تونهمی که داریم راهی ما-

 :پرسید هاالهه از دیگه یکی به رو شگفتی با هرموس

 !من؟ یالهه راهی چه-

 :گفت مرموزی لحن با و چرخوند حدقه توی رو سفیدش و سیاه چشمای کارا الهه

 اقبشمر و بگیری رنظ زیر رو حرکاتش تمام باید االن اما... فهمیمی موقعش به-

 برای که واون ما حرفای به توجه با باید هم، سپردی ما به رو زمین که اون از بعد. باشی

 .کنی نابود رو بزرگه خطری هممون

 :گفت محکم و کرد خم بیشتر رو سرش هرموس

 !من یالهه بله-

 .نداد سر ترسناک ایقهقهه اجنه، خدایان و هاالهه تمام که بود زمان اون و

_____________________ 
 قرار اجنه تصرف تحت اینکه از پیش که خونین، و مخروبه معبدی پارپلوس معبد*

 هایجنگ طی اما بود پروردگارشون با هافرشته نیاز و راز و عبادت محل بگیره،

 خدایان اقامت محل و تصرف اجنه توسط معبد این شیاطین، و اجنه و هافرشته متعدد
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 پرستشگاه به شباهتی هیچ که ترسناک و مخروبه معبدی. شد اجنه هایالهه و

 .نداشت فرشتگان

______________________ 
 :گفت و کرد هرموس به رو سوزان الهه بعد، کمی

 .نره یادت رو ما حرفای اما بری تونیمی حاال-

 :گفت و کرد تعظیمی هرموس

  !من یالهه بله-

 هاجن یبقیه و هیراد جمع به ثانیه، چند عرض در و رفت بیرون اونجا از سریع و

 لحقم اونا به هرموس که همین. رفتندمی زمین سمت به زیاد، سرعت با که پیوست

 کنار کرد،می حرکت رهبرشون عنوان به و دیگه هایجن از جلوتر که هیراد شد،

 هر و کرد بندیگروه رو هاجن هیراد، و رفتن زمین به. ایستاد جاش هیراد و کشید

 به دیگه گروهی همراه به هم هرموس و خودش فرستاد؛ ایقاره به رو اونا از ومکد

 کرد بندیگروه رو همراهشون هایجن هیراد دوباره هم اونجا. رفتن آسیا یقاره سمت

 تهگف هم گروهشون رهبر و هاجن این از کدوم هر به. فرستاد مختلف کشورای به و

 به با دبای اونا. دارن دستوری چه و کنن چیکار باید رسیدن، مقصد به وقتی که شدمی

 و کردنمی آوریجمع رو زمین بهایگران چیزای و منابع تمام مردا گرفتن بردگی

 تمامی باید ،شد تموم کارا این هم وقتی. ساختنمی کاخ و قصر ارباباشون برای انسانا،

 .کنن نابود رو مونده باقی انسانای

 نجااو در و رفتن ایران کشور به بود مونده که آخری هگرو و هرموس همراه به هیراد

 ازب رو عجیب درد اون یکباره، به اومد، ایران کشور به هیراد که همین. شدن مستقر

 اما بیاد پیش براش چیزی همچین نداشته سابقه حال به تا. کرد حس وجودش توی

 هیراد قدرت فتضعی عثبا مواردی در و بود شده کنندهکالفه واقعاً درد این اواخر، این

 با و رفت طرفش به ست،کالفه و شده متوقف جا یه هیراد دید که هرموس. شدمی

 :گفت سردی لحن

 چیه؟ مشکل-

 :گفت سریع و دوخت هرموس به رو قرمزش چشمای هیراد
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  !متاسفم ارباب، نیست چیزی-

 .دادن ادامه حرکت به دوباره بعد و داد تکون سری هرموس

 آسمون به و زد بیرون خونه از عجله با بود، کرده حس رو هیراد حضور که رادمهر

 و کنه احساس رو نیرو از عظیم حجم یه حضور تونستمی خوبی به اون. شد خیره

 رو تاراس ذهنش توی سریع همین برای هیراده؛ به مطعلق نیرو، این که نداشت شک

 .بیاد دیدنش به که خواست اون از و زد صدا

 گرانین و ترس از آمیخته حسی ناخودآگاه رادمهر بود، اومده ایران هب هیراد که حاال

 که باری آخرین اینکه خاطر به هم کرد؛می احساس وجودش توی هیراد به نسبت رو

 دونست،نمی اینکه خاطر به هم و کشتمی رو رادمهر داشت هیراد دیدن، رو هم

 .سرشه توی انسانا و زمین مورد در فکرایی چه و کنه چیکار خوادمی هیراد

 ویجل عظیمش، باالی اون با بعد ثانیه چند بود، شده رادمهر پیام متوجه که تاراس

 :گفت مقدمه بی رسیدن محض به و اومد فرود رادمهر

 و اجنه از گروهی همراه به نیس، تنها اون اما شدیم هیراد اومدن متوجه هم ما-

 ...اون

 شده، خشمگین و عصبی تاراس که فهمید رادمهر و شدن قرمز سفیدش موهای

 جسم و روح که کسی همون. داشت نفرت هم هرموس اسم آوردن از حتی تاراس

 تعجب اب رادمهر. بود کرده هیوالیی همچین به تبدیل اونو و داشت اختیار در رو هیراد

 :پرسید

 ...این چرا تاراس؟ چیشد-

 :گفت آرومی به و پرید حرفش میون تاراس

 .نیس مهم-

 :گفت و کرد عوض رو بحث اهرانهم خیلی و

 دوباره هم هااون از کدوم هر و فرستاده رو هاجن از گروهی ایقاره هر به هیراد-

 انایر به گروهشم و هیراد خود حاال. رفتن مختلف کشورای به و شدن بندیگروه

 .اومدن
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 :پرسید متفکرانه رادمهر

 کنه؟ چیکار خوادمی دونیمی-

 :گفت مرددی لحن با و انداخت رادمهر به نگاهی تاراس

 ...اما نیستم مطمئن هنوز-

 :گفت تاسف با و فرستاد بیرون به رو نفسش

 نای وقت اون کنه، عملی رو سرشه توی که چیزی هیراد و باشه درست فکرم اگه اما-

 !شد خواهد نابود کلی به سیاره

 :پرسید ناراحتی با و کشید آهی رادمهر

 بگیریم؟ رو جلوش که هست هم راهی حاال-

 :گفت محکمش لحن همون با تاراس

 .تویی بگیره، رو هیراد جلوی تونهمی که کسی تنها... که گفتم-

 :پرسید تعجب با و داد باال ابرویی رادمهر

 بگیرم؟ رو هیراد جلوی تونممی چجوری... آخه! من؟-

 :داد توضیح و گرفت نفسی تاراس

 لهحم مادرت به بشه، خونخوار جن یه به تبدیل برادرت اینکه از قبل قدیما یادته-

 به اون و بشی حرکتش مانع تا کردی بغلش تو که بکشه رو اون بود نزدیک و بود کرده

 برگشت؟ اول حالت

 :داد ادامه تاراس که داد تکون سر تعجب با رادمهر

 تماس باهم بدناتون اگه هنوزم اما شده پاک اشحافظه و هست جن یه اینکه وجود با-

 همین هم بکشنت خواستنمی اینکه دلیل. بیاره خاطر به رو تو تونهمی اون کنه، پیدا

 رو اون تونهمی که برادرشی تنها و هستی هیراد یخانواده یزنده عضو تنها تو بود؛

 .خواننمی رو این اجنه و بده نجات

 :گفت و خورد تکونی حیرت با رادمهر

 چطور کنم، لمسش بتونم که یستن هم زادهکارای یه حتی! جنه یه اون اما-

 ...تونممی
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 :گفت نگران و مردد لحنی با و پرید حرفش وسط تاراس

 ...اما هست راه یه-

 .نزد حرفی و کرد سکوت و

 التح به رو هیراد و کنه محافظت پسراش از که بود داده قول. بود داده قول آراه به

 به گها و میفته خطر تو رادمهر جون برگردونه، رو هیراد بخواد اگه اما برگردونه اول

 زا که رادمهر! میشه نابود جهان بمونه، حال همون توی هیراد و باشه رادمهر فکر

 :پرسید تابیبی با بود، شده کالفه تاراس سکوت

 کردی؟ سکوت چی برای دیگه، بگو هست راهی اگه خب-

 :گفت و کرد باز رو پلکاش الی آرومی به بود، بسته چشماشو که تاراس

 ...هیراد پیش بریم باید-

 :پرسید متفکرانه رادمهر

 برگرده؟ که کنم کاری تونممی... پیشش بریم اگه-

 :داد جواب و داد تکون سرشو تاراس

  !بیفته خطر توی جونت ممکنه اما-

 :گفت محکم لحنی با رادمهر

 .کنممی فدا رو جونم میل کمال با بدم، نجات رو زمین بتونم اگه نیس، مهم برام-

 :کرد زمزمه و نشست تاراس ب**ل روی زیبایی لبخند

 .پدرتی مثل درست-

 که بغضی. شد مشت دستاش و انداخت پایین رو سرش جمله، این شنیدن با رادمهر

 قورچ پدرش که نیاد خاطرش به دوباره تا داد فرو رو انداختمی چنگ گلوش به

 به رو سرش مخش با. شد هکشت اجنه علیه بر هازادهکارای جنگ توی ناجوانمردانه،

 دونست،می که تاراس و کنه پرهیز دوران اون به کردن فکر از تا داد تکون طرفین

 :گفت آرومی به رفته، گذشته فکر تو دوباره رادمهر
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 حروم الکی پدرت خون بشیم، موفق اگه که کن فکر این به اما دردناکه دونممی-

 وجود بعدشم حتی. ..برگردونیم دارن، تعلق که جایی به رو اجنه تونیممی و نشده

 .کنیم پاک رو نحسشون

 :پرسید و کشید عمیقی نفس رادمهر

 نیست؟ سخت اونا بقیه نابودی هیراد، قدرت گرفتن با-

 :گفت و داد تکون طرفین به رو سرش تاراس

 برای کامالً هم رو قدرتش عوضیه، اون فرمان تحت هیراد چون حاضر حال در-

 و ما و نمیش ضعیف هم اجنه هیراد، نابودی با. کنهمی استفاده اونا اهداف به رسیدن

 .کنیم نابود رو اونا تونیممی هازادهکارای

 :پرسید و داد تکون سر رادمهر

  هستن؟ جنگ این توی هم هااون چی؟ شیاطین-

 نبود بعید شد؛ خیره ایدیگه ینقطه به و گرفت رادمهر چشمای از رو نگاهش تاراس

 .بشن ماجرا وارد زودی به هم اطینشی اگه

 حتیرا به هیراد. شنمی عمل وارد اجنه دست از زمین گرفتن برای زودی به حتماً-

 زقرم موهاش)لعنتی هرموس اون که همینه برای و بده شکست رو شیاطین تونهمی

 جلوی تا داشته نگه خودش کنار رو اون هیراد، قدرت از استفاده بر عالوه ،(شد

 .بگیره ور شیاطین

 :گفت تاراس به رو و کرد هرموس نثار فحشی ب**ل زیر خشم، با رادمهر

 هیراد؟ پیش میریم کی حاال....خب-

 :کرد نگاه رادمهر چشمای تو مستقیم و کرد بلند رو سرش تاراس

 .پیشش میریم هم همراه و اینجا میام صبح فردا-

 :زد ب**ل آرومی به بعد و داد تکون رو سرش مصمم رادمهر

 !کن صبر دیگه یکم...داداش میدم نجاتت-

*** 
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 پس داد،؛ سر ترسناک و عصبی ایخنده همزمان و شد سیاه هیراد، قرمز چشمای

 خوب خوبه،! بیاد دیدنش به دوباره و بده افتخار بهش خواستمی باالخره تاراس

 .کنه پذیرایی احمق یفرشته اون از چجوری دونستمی

. نشد موفق ماا ببینه رو بیاد تاراس همراه خوادمی که کسی بتونه تا کرد تمرکز دوباره

 رو صداش تنها. بود محروم زد،می حرف تاراس با که فردی دیدن از عجیبی طرز به

  !اشهب کی ممکنه فرد اون که بفهمه تونستنمی و ضعیف خیلی اونم شنید،می

 چشماش و زد اینعره بده، تشخیص رو تاراس همراه تونهنمی اینکه از کالفه

 خفیفی لرزش دچار زمین و شد نابود و شکست بود دستش دم هرچی که درخشیدن

 شنیدن،می رو اجنه صدای فقط و بودن شده هاجن یبرده حاال که مردایی. شد

 وچکترینک کسی اینکه محض به و دادنمی انجام رو خواستنمی اونا که هرکاری

 وسهرم توسط روحش و کشته ممکن شکل بدترین به کرد،می تخلفی یا کاریکم

 .شدمی همراهاشون از یکی و شده تسخیر

 همراه بتونه تا خواست کمک درونش سرخ نیروهای از و کرد مشت رو دستاش هیراد

 صبیع واقعاً دیگه. ببینه رو فرد اون که نشد موفق بازم اما کنه شناسایی رو تاراس

. بده تشخیص رو تاراس همراه ونهتنمی چطور اینکه، از بود گیج طور همین و شده

 نیست؟ کارساز روش هم هیراد سیاه جادوی حتی که داره قدرتی چه کیه؟ اون مگه

 دماآ کشتن بکشه؟ اونو تونهنمی حتی هیراد که کنهمی محافظت ازش چیزی چه

 اگه داشت؛ بستگی نظر مورد شخص اون به هیراد کردن فکر به فقط هیراد، توسط

 تونستنمی جیبیع طرز به! انسان این اما مردمی جا در نظر مورد سانان کرد،می اراده

 هاشبا رودررو که بود این راهش تنها پس بکشه، رو اون سیاهش نیروی از استفاده با

 .کنه نابود اونو تونستمی زمان اون بشه، طرف

 کشیدن رخ به بیشتر و نداشت لبخند به شباهتی البته که زد شیطانی لبخندی

 .بود ترسناکش ی چهره روی تیزش، و آلودخون ایدندون

 اطالعات بهش انسان اون مورد در که کردمی مجبور رو اون و حمله تاراس به اول اگه

 رو تاراس سیاه، جادوی از استفاده با اول فکر، این با پس شد؛می راحتتر کارش بده،
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 مقابلش ثانیه، از یکسر در و کرد پیدا رو بود هافرشته جهان به رفتن مسیر در که

 .شد ظاهر

 قرمز که چشمایی. زد زل هیراد چشمای به و رفت عقب کمی هیراد دیدن با تاراس

 روی که ایشده تیکهتیکه و سوخته بدن و شدمی خارج ازشون سیاه مایعی و بودن

 رو تاراس تعلل که هیراد. شدمی دیده عمیقی زخم قلبش، طرف و قستماش بعضی

 :گفت تمسخر با و دز ایقهقهه دید،

 ی؟بیا من دیدن به خواستینمی تو مگه! کردی؟ تعجب ایستادی؟ سرجات چیشد؟-

 !که نداره فرقی اومدم، من حاال خب

 :گفت و گرفت نفسی تاراس

 سرت االن مگه. دادینمی زحمت خودت به و بیام دیدنت به خودم ذاشتیمی باید اما-

 !اومدممی خودم بشی، اذیت و بیای اینجا به نبود نیازی پس نیست؟ شلوغ هاانسان با

 :گفت تمسخر با و زد پوزخندی هیراد

 .باشه اونا به حواسش که هست ارباب نباشم، منم! نباش انسانا نگران تو-

 :پرسید و کرد تاراس اطراف به نگاهی بعدم

 نیس؟ همراهت چرا کجاست؟ انسان اون پس-

 :گفت خرتمس با بعد و گرفت خودش به کردن فکر حالت

  !تو پیش اومدم شب نصفه من و من پیش بیاین صبح بود قرار! نبود یادم آها-

 :گفت هیراد که زد هم به رو باالش خشم با تاراس

 ...وگرنه گذرم،می جونت از بدیش، بهم و کیه انسان اون بگی بهم اگه-

 :گفت و اومد کالمش میون پوزخند با تاراس

  !نمیاد گیرت من از چیزیم... اریبی گیر اونو تونینمی هرگز تو-

 و قرمز نیروی دستاش، از که حالی در و داد سر ترسناک ایقهقهه هیراد

 :غرید و اومد جلو قدمی شد،می خارج سیاهش جادوی یکنندهافسون

 !دید خواهیم-
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 عصای بالفاصله بود، درونش نیروهای احضار مشغول که هیرادی دیدن با تاراس،

 اون دیدن با هیراد و کرد ظاهر دستش توی رو بود قدرتش نبعم که زردش و سفید

 :گفت محتاطانه کرد،می حرکت آرومآروم که حالی در تاراس. زد کجی لبخند عصا،

  !لطفاً... هیراد بزنم آسیبی بهت خوامنمی من-

 :پرسید و زد پوزخندی هیراد

 بزنن؟ یبیآس بهشون خواننمی و شدن خوب اینقدر اجنه با هافرشته حاال تا کی از-

 با همزمان. شد ورحمله تاراس طرف به ثانیه از کسری در زد، که ایقهقهه با و

 ت؛انداخ طنین جا همه در برق و رعد صدای و شد شروع بارون بارش اونا، یمبارزه

 هم اونا روهاینی انگار اومدن،می در حرکت به و شدنمی قرمز ابرها هم اوقات گاهی

 .بودن مبارزه حال در هم با خودشون از جدا

 از عسری و پرید خواب از بدی یدلشوره با و ناگهانی طرز به بود، خواب که رادمهر

 درگیر هیراد و تاراس بود، درست حدسش. کرد نگاه آسمون به و رفت بیرون خونه

 توی ترس و نگرانی برن؟ هیراد پیش هم با نبود قرار مگه! تنها؟ اما بودن شده

 و شکست بالش یه جنگید، هیراد با تاراس که باری آخرین. کرد رخنه وجودش

 :زد فریاد و شد مشت دستاش! بمیره بود، نزدیک

 !تاراس-

 از رو سیاهش جادوی هیراد. نرسید تا دو اون از کدوم هیچ گوش به صداش اما

 باالش تقدر نبود با تاراس. شد جدا خودش از و سیاه بالش که کرد رد تاراس هایبال

 هیراد. خواستمی هیراد که بود چیزی همون دقیقاً این و شدمی ناتوان مبارزه یتو

 یستادها سختی به حاال که تاراس طرف به آرومآروم و کرد ظاهر رو خونینش ینیزه

 .رفت بود،

 به دهیرا اما فرستاد هیراد سمت به رو اشکننده ساکن نیروی از عظیمی حجم تاراس

 و ایستاد تاراس قدمی یه یفاصله تو درست د،بع و کرد مهارشون راحتی

 :گفت بار آخرین برای غرورش پر لحن با

  !بگذرم ازت تا کیه اون که بگی بهم کافیه فقط... بگو بهم-
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 :گفت و داد هیراد به رو نارنجیش چشمای نگاه تاراس

 به کاش !بود نشده پاک تحافظه و بیاری خاطر به رو من تونستیمی کاش... کاش-

 ...و بیای ودتخ

 :پرسید ایعصبی لحن با و کرد وحشتناکی اخم هیراد

 خودت؟ برای میگی داری مزخرافتی چه-

 ...من... هیراد شناسیمی منو... تو-

 :زد فریاد غیرارادی و ناگهان هیراد

 که کیه کیه؟ اون. بگو رو خواستم ازت که چیزی فقط! لعنتی ببند رو دهنت-

 یاد؟ب من پیش همراهت خواستمی

 با هیراد. شد ورحمله هیراد طرف به توانش، آخرین با و شد بلند جاش سر از تاراس

 :گفت خشم

  !خواستی خودت-

 .ردک فرو تاراس شکم توی خورد، اششونه به که تاراس عصای با همزمان رو نیزه و

 رو ضربه اون اثر سریع هیراد. شد تار چشاش و افتاد تاراس جون به شدیدی سردرد

 چند و دکر فرو شکمش توی ته تا حرکت یه با رو نیزه تموم، رحمیبی با و کرد رمها

 به هک حالی در جونی،بی با تاراس. کشید بیرون شکمش از شدت با بعد، یثانیه

 ای،لحظه برای هیراد و زد زل هیراد به بود، داشته نگه باز رو چشماش الی سختی

 غم با که دید رو مردی روشن آبی ایچشم برق تاراس، چشمای توی ایلحظه تنها

 .کردمی نگاش

 ههمیش برای رو چشماش تاراس بره، تاراس سمت به بخواد و بیاد خودش به هیراد تا

 ایستاده جاش سر جا همون که رادمهر. گرفت بیشتری شدت بارون مرگش از و بست

 بشقل کرد احساس بود، شده منتقل بهش که چیزی و بارون شدن شدیدتر با بود،

 آسمون به ناباوری با و بود کرده یخ وجودش تمام! افتاده حرکت از و زنهنمی دیگه

 :زد فریاد یهو که بود ایستاده شدید بارون اون زیر هنوز. کردمی نگاه

 !نبود ما قرار این تاراس،-
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 همچنان اما هیراد. کردمی نگاه آسمون به خشم با و لرزیدمی ششده مشت دستای

 غواگرا چشمای اون با که بود کی بود؟ کی مرد اون. بود افتاده که بود یاتفاق بهت تو

 چرا! ود؟ب چی حرفا اون از تاراس منظور کرد؟می نگاه بهش ناراحتی و تاسف با آبی،

 شد؟می حرکتش از مانع چیزی چه بود؟ شده میخ جاش سر و کنه حرکت تونستنمی

 یب،عج نیرویی اما بشناسه رو مرد ناو آشنای یچهره بتونه تا آورد فشار خودش به

 .کردمی خورد رو اعصابش قبل از بیشتر این، و شدمی آوردنش خاطر به از مانع

 درد بدنش هایسوختگی و هازخم که بیاره خاطر به رو مرد اون که کرد سعی بازم

  .شد ضعفش باعث و گرفت وحشتناکی

 اما بگیره رو آوردنش خاطر هب جلوی خوادمی چیزی، که کنه حس تونستمی خوبی به

 کجا از و کیه بفهمه که نبود همین هیراد قدیمی آرزوی مگه اصالً دلیل؟ چه به چرا؟

 به واون که بود گفته بهش هرموس اما بود پرسیده هم هرموس از رو سواال این اومده؟

 اما کنن استفاده قدرتش از مرگش بعد تا رسوندن قتل به داشت، که قدرتی خاطر

 هیچ تونستنمی چرا پس شده؛ خشمگین روح یه به تبدیل هیراد روح و نشدن موفق

 بیاره؟ خاطر به رو اینا کدوم

 یکم اگه که کنه درک تونستمی خوبی به. شد تار دیدش جلوی و کشید تیر سرش

 مگه ا؟چر اما میفته بدی اتفاق بیاره، فشار مرد اون یادآوردن به برای خودش به دیگه

 وبارهد آشنا، فریاد همون صدای بشه؟ خواستمی چی اشگذشته ردنآو خاطر به با

 :گفت که پیچید گوشش تو

  !متنفرم ازت... لعنتی متنفرم ازت... هیراد-

 داد هول عقب طرف به رو اون عجیب، نیرویی که بره صدا طرف به خواست سرعت به

 با هرموس. ردکمی نگاش خشم با که گرفت قرار هرموس مقابل ثانیه، از کسری در و

 :زد فریاد خشم

 کنی؟می غلطی چه داری-
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 به رو اشگذشته و بشه پیروز اهریمنی نیروهای اون به بتونه هیراد اینکه از ترسیدمی

 ممکنه بعدش هیراد، که بفهمه تونستنمی کس هیچ چون ترسیدمی! بیاره خاطر

 !بیفته اتفاقی چه و بزنه کاری چه به دست

 هرموس مقابل تعلل با شده، عصبانی نبودنش برای هرموس کردمی فکر که هیراد اما

 :گفت آرومی صدای با و زد زانو

 .ارباب متاسفم-

 .شد نمودار صداشم توی عصبانیت، و خشم این و بود عصبی هرموس

 .شو بلند-

 شد باعث و سوختمی شدت به قلبش، زخم جای اما شد بلند جاش سر از هیراد

 خاطر به دلیلشم. نداره خوبی حال و شده عیفض هیراد که کنه حس هرموس

 که بود اش گذشته آوردن خاطر به برای تالش و کشتنش و تاراس با اشمبارزه

 به عمان شدت به هرموس، که بود ایگذشته چه این راستی به. بود گرفته رو انرژیش

 و وحشی و طلبقدرت جن یه اول از هیراد آیا شد؟می هیراد توسط آوردنش خاطر

 دیو و وحشی موجود این بود، این هیراد طوره؛ همین قطعاً نبوده؟ هرموس مطیع

 خاطر به رو گذشته نباید فعالً هیراد کرد، هم در رو اخماش هرموس. نبود صفت

 :پرسید و گرفت قرار هیراد مقابل! فعالً... آوردمی

 و عذاب یمایه فقط برات که چیزایی خوایمی چرا بیاری؟ خاطر به خوایمی چرا-

 بیاری؟ خاطر به رو هستن سختی

 :داد جواب ضعیفی صدای با هیراد

 رو راستا وقتی من که کیه …کیه؟ مرد اون بدونم خواممی فقط من... من... ارباب-

 که انسانی اون تونمنمی چرا یا دیدم تاراس چشمای توی رو تصویرش کشتم،

 صورتش تونمنمی بکشمش؟ و کنم شناسایی رو پیشم بیاد تاراس همراه خواستمی

 .دمشنی قبالً رو صداش کنممی حس حال عین در بکشمش، تونمنمی و ببینم رو

 وحشتناکی اخم هرموس. کنه خم رو سرش شد باعث قلبش، زخم یدوباره سوزش و

 :گفت و کرد
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 زمین به شیاطین زودی به کرده؟ درگیر رو ذهنت که هستن چیزایی اینا واقعاً االن-

 نگرانی؟ مسائل این مورد در تو و بیارن در ما چنگ از رو ناو تا میان

 یه بود، درخشیده عصبانیت از سرخش چشمای شیاطین، اسم شنیدن با که هیراد

 :کرد زمزمه و رفت عقب قدم

 شیاطین؟-

 :داد جواب و آورد پایین رو چونش هرموس

 رو ینزم بر سلطنت آرزوی ما مثه هم اونا که دونیمی خوب خودتم... شیاطین بله-

 به ما ملکا تسلط از قبل خوانمی اونا آوردیم، چنگ به رو زمین ما که حاال و دارن

 همیشه برای باید ما بگیرن، دست به رو زمین کنترل اونا اگه. بگیرن ازمون اونو زمین

 .بشیم محو روزگار صفحه از

 کرد،می حس حاال و بود کرده فراموش رو قبلیش هاینگرانی کل به که هیراد

 با ارزشه،بی و فایدهبی بسیار شرایط این توی اشگذشته آوردن خاطر به یمسئله

 :غرید خشم

 احبص رو زمین خاک از وجب یه حتی لعنتیا اون نمیدم اجازه... ارباب نباشین نگران-

 .بشن

 :بود کرده منحرف رو ذهنش زد، کجی لبخند هرموس

 .باشه طور همین بایدم-

 :گفت هیراد به رو و کرد بودن ایستاده سرش پشت که اجنه به نگاهی

 میان زمین به دارن که رو شیاطین از گروهی جلوی و ببر خودت با رو افراد این-

 .بگیر

 :گفت اونا به کردن نگاه بدون هیراد

 طمع اگه هک میدم نشونشون و کنممی نابود رو گروه اون خودم... نیست اونا به نیازی-

 .میفته براشون اتفاقی چه باشن، داشته رو زمین

 :گفت و زد ایقهقهه! حریفه رو لشکری تنهایی به خودش! هیراده اون البته،
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 شیاطین اون حتی بایسته، قدرتت مقابل تونهنمی کسی که نداشتم یاد به! البته بله-

 کیا زمین، این حقیقی حاکمای که بده نشون شونمبقیه به و کن نابود رو اونا! احمق

 .هستن

 :گفت رساش و بلند صدای با و زد زانو ادهیر

 . ارباب بله-

 از گروهی که کرد حرکت مسیری طرف به نور سرعت با و شد بلند جاش سر از بعد و

 و زنان گمر از بعد واقع در شیاطین. برسن زمین به تا کردنمی عبور اون از شیاطین

 اونقدر رو هاسانان حاال مردا، شدن گرفته بردگی به و زمین یکره روی دخترای

 .بشن مسلط بهشون راحتی به بتونن که دیدنمی ضعیف

 به. شد حرکتشون ادامه مانع و داد قرار شیاطین مقابل رو خودش سرعت به هیراد

 درست. بود حاضر شیاطین با مبارزه برای کامالً و برگشته قدرتش عجیبی طرز

 یادهآم و دادن سر ترسناک ایقهقهه هیراد، دیدن با شیاطین. گرفت قرار مقابلشون

 هیراد بار این اما شدن هیراد با مبارزه برای وجودشون، توی آتیش از استفاده

 :گفت تحقیرآمیز لحنی با و زد پوزخندی

 !بجنگین؟ من با خواینمی بازیآتیش با! پست موجودات-

 هایینعره سپس درخشید، براقشون قرمز چشمای و کرده وحشتناکی اخم شیاطین

 اون به نگاهی هیراد. دادمی نشون رو هیراد به نسبت خشمشون نهایت که زدن

 و یاهس جادوی تمام که زد فریادی ناگهان ای،ثانیه چند سکوتی بعد و کرد شیاطین

 بیرون قرمزی و سیاه خون چشماش از و شدن جمع بدنش و دستا دور قرمزش، نیروی

 .زد

 در کرد، جهان موجود درتمندترینق و جن برترین رو هیراد که قدرتی تمام حاال

 با هم اونا و آورد هجوم شیاطین طرف به مرموزی لبخند با لحظه همون. بود اختیارش

 .شدن هیراد با جنگیدن مشغول درپی،پی فریادای

 طرز به! زدنمی ضربه خودشون به انگار کردن،می وارد هیراد به که ایضربه هر با

 طرفش به که نیرویی هر و کنن مقابله باهاش ستنتوننمی کردن،می کاری هر عجیبی
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 در مدام هم هیراد خود که بود حالی در این و زدمی آسیب خودشون به فرستادن،می

 سیاهش جادوی با همراه و خونی هایمشت توسط درپیپی هایضربه کردن وارد حاال

 .بود شیاطین به

 بودن وردهآ کم بودنش پذیرنا خستگی و هیراد یاندازهبی قدرت مقابل در شیاطین

 شیاطین، از یکی. شدن ورحمله هیراد طرف به بیشتری شدت با و نزدن جا اما

 و است همبارز گرم هیراد اینکه خیال به و فرستاد هیراد طرف به رو آتش از ایگلوله

 از ییک با هیراد شگفتی، کمال در اما کردمی نگاه بهش پوزخند با نمیشه، متوجه

 که کرد پرتاب شیاطینی طرف به شدت با سپس و کرده مهار رو آتش دستاش

 .بود مبارزه حال در باهاشون

 ارب این و کشیدن کنار بودن، شده عصبی و خسته آورده، کم واقعاً دیگه که شیاطین

 حرکات به و رفت عقب پوزخند با هیراد. کردن جمع رو خودشون آتشین نیروی تمام

 جمع دستاشون توی رو خودشون درون آتش مامت داشتن چطور که شد خیره اونا

 اینکه بدون هیراد. کنن پرتاب هیراد سمت رو اون داشتن قصد و کردنمی

 اونا باالخره که بود شده خیره بهشون منتظر بده، حالتش توی تغییری کوچکترین

 .فرستادن هیراد طرف به رو ورشعله آتیش از عظیم ایتوده

 و نزد آسیب برای امیدشون، آخرین و اومدمی بر ندستشو از که کاری آخرین این

 ارب آتیش اون توسط بالفاصله بود، معمولی جن یه هیراد اگه. بود هیراد کردن زخمی

 باال با و زد ایقهقهه! نبود معمولی جن یه که هیراد اما شدمی نابود و سوختمی دیگه

 .گرفت دستاش نبی و کرد مهار رو آتش عظیم یتوده راحتی به دستاش، بردن

. ودنب کار آخر این اما رفتن عقب زدهوحشت و متعجب صحنه، این دیدن با شیاطین

 که شیاطین فرستاد؛ شیاطین سمت به آتش، اون همراه هم رو سیاهش نیروی هیراد

 اما ادنایست جاشون سر زنه،نمی آسیب بهشون و خودشونه آتیش اون کردنمی فکر

 هیراد سیاه نیروی و کردن سوختن به شروع همشون اونا، به آتیش رسیدن محض به

 ریادایف با همزمان. بسوزن بیشتر تا کردمی محکمتر رو اونا دور آتیش طنابی مثله

 :گفت و داد سر ایقهقهه هم هیراد شیاطین، دردآلود
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 حترا کردین، درست خودتون که آتیشی این شر از تا کشهمی طول مدتی احتماالً-

 شبه رو من پیام برگشتین، امپراطورتون پیش و شدین آزاد اینکه از بعد اما بشین

 .برسونین

 دش بلندتر شیاطین فریاد و ترتنگ آتیش دور به سیاه جادوی که چرخوند رو دستش

 :داد ادامه هیراد که

 دست به و بشه نابودی یآماده باید داره، رو زمین کردن تصرف خیال اگه بگین بهش-

 .برن بین از یاراش و خودش همیشه برای من

 از دهیرا و موندن حالت این توی اونا که بعد کمی. کرد بهشون نگاهی پوزخند با بعد

 امپراطورشون به رو پیامش زودتر اینکه برای برد، لذت کشیدنشون زجر تماشای

 نااو دور آتیش اشدیگه دست با و کرد آزاد دورشون از رو سیاهش جادوی برسونن،

 سعی سختی به بود، شده سیاه زخمای از پر بدنشون تمام که ینشیاط. کرد محو رو

 :گفت بلندی صدای با هیراد که بایستن داشتند

 مامیدوار... میان در خجالتتون از حسابی دیگه ساعت چند سیاه زخمای اون راستی-

  !کنین تحمل رو دردشون بتونین

 حالی در و سختی به هم شیاطین. برگشت هرموس پیش و شد دور ازشون خنده با و

 خودشون پیش و برگشتن خودشون جهان به بود، شده شروع زخماشون سوزش که

 و اون برابر در تونهنمی کس هیچ و فناناپذیره موجودی واقعاً هیراد، که کردن اعتراف

 !کس هیچ کنه، ایستادگی قدرتش

*** 
 الح این توی رو شیاطین اینکه از. بود شده عصبانیت و خشم از پر کارما وجود تمام

 رادهی توسط اینکه، خاطر به بود شده خشمگین طور همین و عصبی شدت به دید،می

 و تهدید با حاال شدنش، صاحب و زمین به رفتن آرزوی هاقرن. بودن افتاده روز این به

 :زد فریاد خشم با. بود شده روروبه هیراد هایتراشی مانع

 به نذاشت و داد شکست رو شماها احتیر به نیومدین؟ بر جن یه پس از شما یعنی-

 !شیطان؟ گذاشتین رو خودتون اسم برین؟ زمین

 :گفت ناتوانی و عجز با یکیشون و اومدن در زانو به کارما مقابل شیاطین
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 که چیزیه از رتمندترقد خیلی... اون. ..شناسینمی رو هیراد که خودتون... امپراطور-

 !بگیره رو جلوش تونهنمی کسی واقعاً... میگن موردش در

 :غرید اششده کلید هایدندون الی از و شد بلند جاش سر از خشم با کارما

 !طور این که-

 :داد ادامه عصبانیت با و فشرد هم روی رو پلکاش

 یوونهد جن این. میدم یادش من رو نه یا بگیره رو جلوش تونهمی کسی اینکه حاال-

 !شده پررو زیادی دیگه

 خشم با و کرد ارتششون رهبر به رو کارما که کردن خم بیشتر ور سرشون شیاطین

 :گفت

 هم یدونه حتی بریم،می خودمون با رو افردامون تمام کن، حاضر رو شیاطین فوراً-

 .کنیم نابود رو لعنتی اون و زمین به بریم باید. بمونه ذاریننمی

 :گفت محکمی لحن با و زد زانو امپراطورشون مقابل شیاطین، ارتش رهبر آرسس

 .بگین شما چی هر ارباب، چشم-

 هزمزم و گرفت آرسس از رو روش بعد و نشوند ب**ل روی آورچندش لبخندی کارما

 :کرد

 !شد خواهد ما مال زمین... کوچولو جن تمومه کارت-

 و شد ساکت یهو بود، کردن صحبت مشغول هرموس با که هیراد لحظه، همین توی

 :پرسید و کرد هیراد حالت به نگاهی هرموس .درخشیدن و شدن سفید چشماش

 شده؟ چی-

 تونستمی و شدمی اکو گوشش توی افرادش و کارما مکالمات حاال که هیراد

 :گفت تمسخر با بشنوه، رو اونا هایصحبت

 شونخود دارن اینجوری که بشن محو جهان از خوادمی دلشون خیلی شیاطین انگار-

 .بیان من نگج به شیاطین از ارتش یه با خوانمی! کننمی آماده من با جنگ برای رو

 :گفت و داد تکون سری هرموس
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 از ارتش یه با تونهمی کنهمی فکر احمق کارمای اون... نشناختن رو تو هنوز اونا-

  !بگیره رو تو جلوی شیاطین،

 :گفت عصبی ایخنده با و برگشت اولش حالت به هیراد

 …نشده ودررور من با که اینه خاطر به اشهمه-

 :داد ادامه تحقیر با بعد

 نشیاطی اون تمام و خودش نابودی با میشه برابر من، با دیدارش اولین که بد چه-

  !احمق

 :گفت لذت با و خندید هم هرموس

 .کنهمی رو خودش گور خودش داره اون طوره، همین-

 :گفت و زد کجی لبخند هیراد

 !جورم چه اونم-

 :گفت و ایستاد رموسه مقابل و شد بلند بعد و

 زمین بعمنا تونستن انسانا قدر چه حاال تا ببینم و بکنم کارا به نظارتی یه میرم من-

 .رفته پیش قصرها و کاخ ساخت کار از قدر چه و کنن آوریجمع رو

 :گفت و داد تکون سری هرموس

 به ارتشش با خوادمی کی کارما دونمنمی ما که نره یادت. برگرد زود اما... خب بسیار-

 .باشیم محتاط باید پس بیاد، زمین

 :گفت و کرد تعظیمی هیراد

 .ارباب بله-

 هک لیوان محتوای از ایجرئه هرموس. شد محو هرموس جلوی از نور سرعت با بعد و

 :گفت ب**ل زیر و نوشید رو بود خون

 ...مونهمی ما برای تماماً جهان، این و میشی نابود زودی به خودتم-

 :داد ادامه و خورد رو لیوانش محتوای از دیگه کمی

 سمتج و روح مالک به دیگه کنی، تموم رو خواممی که کارایی تمام که موقع اون-

 .کنیممی نابودت... بعد و... ندارم نیازی بودن
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 .داد سر ایقهقهه و

*** 
 تونهمی چطور که کردمی فکر این به کالفه، حالتی با و بود نشسته خونه توی رادمهر

 .بگیره رو هیراد جلوی

 و گرفته آغوش در قبل دفعات مثل رو اون کافیه که بود گفته بهش تاراس درسته

 وجود مشکل دو االن اما برگرده اولش حالت به تا کنه پیدا تماس هم با بدناشون

 پیش بره باید چجوری دونستنمی تاراس حضور بدون رادمهر اینکه یکی داشت؛

 اول التح به اونو بتونه تا بشه نزدیک هیراد به باید چطور که اینه دوم مشکل و هیراد

  !برگردونه

 از عظیمی حجم و میشه فشرده داره قلبش کرد، احساس که بود فکرا همین توی

 :کرد زمزمه و فشرد هم روی محکم رو پلکاش. کرد حس رو سیاه نیروهای

 من که میاری آدما سر بالیی چه داری دوباره... هیراد کنیمی چیکار داری دوباره-

 کنم؟می حسش دارم

 کنه بررسی و ببینه رو وضعیت و بره بیرون خونه از تا شد بلند جاش سر از خشم با و

 شدن خارج از مانع خروجی، و ورودی درای مقابل و خونه دور محافظ نیروی که

 و شد مانعش حفاظتی نیروی اما بشه خارج تا کرد سعی بار چند رادمهر. شد رادمهر

 خونی محمو دوباره که کنه حس تونستمی رادمهر. داد هول عقب به رو اون بار، هر

 رگم از بعد. نمیده خروج یاجازه بهش محافظتی، نیروی که افتاده راه بیرون اون

. کردمی دور خطر از رو رادمهر نوعی به و شده ایجاد خونه دور به نیرو این تاراس،

 !نباشه ادهیر با رویارویی وقت االن، شاید

 هیراد، و بیفته راه خون حمام بیرون اون که بذاره تونستنمی…نه…نه! باشه شایدم

 :فتگ و زد فریاد خشم با! گرفتمی رو جلوش باید. بکنه خواست دلش که غلطی هر

 !بیرون برم بذار... میدن جون دارن همه بیرون اون... بیرون برم بذار لعنتی-

 شدت با و زد برقی محافظتی نیروی اون بار، این که شد ورحمله در طرف به دوباره و

 برق جریان بدنش به انگار، که شد پرتاب شدت با جوری فرستاد؛ عقب به رو رادمهر

 درد شدت به اششونه و بود شده زمین پخش هم بعد چندی و بودن کرده وصل
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 جاش سر از سختی به و گذاشت راستش سمت یشونه روی رو دستش. بود گرفته

  .شد بلند

 که مردایی فریاد و خورد گوشش به هیراد عصبی هایخنده صدای لحظه، همون

 و لرزید خودش به رادمهر. بودن دادن جون حال در ممکن، شکل بدترین به ظاهراً

 تا نشنوه، رو نوجوون پسرای و مردا فریاد تا گذاشت؛ گوشاش روی رو دستاش

 نکشه ابعذ این از بیشتر و نشنوه تا وه،نشن رو هیراد هایخنده و دردآلود فریادای

 و داد شدت و بشه شنیدنش مانع تونستنمی کرد،می کاری هر. نداشت ایفایده اما

 .رسید سر به هم رادمهر طاقت که شدمی بیشتر لحظه هر فریادا

 صداها دستش، به محافظ نیروی برخورد از قبل اما رفت خروجی در طرف به خشم با

 .شد خفه باره یک به

 پیش، لحظه چند تا انگار نه انگار که بود شده سکوت از پر جا همه ناگهان جوری

 .رسیدمی گوش به پسرها و مردا دردآلود هایفریاد صدای

 بلند که دهیرا صدای ناگهان که کردمی نگاه اطراف به نگران، حالتی و ترس با رادمهر

 .خورد گوش به خندید،می

 دیندی حاال... کاریتونه کم و ما دستورات از کردن یچیسرپ تاوان دیدین، که اینی-

 رایب آسونی کار چه ارزش،بی موجودات شما کردن نابود دیدین داریم؟ قدرتی چه

 اجنه ما تقدر بازم زمین، یکره دختران و زنان تمام نابودی دیدن با واقعاً آیا ماست؟

 !نکردین؟ باور رو

 :داد ادامه و زد پوزخندی

 رقد چه احمق، موجودات شما که کردین باور حاال... کردین باور حاال کنم فک پس-

 زنده ور مردا شما چرا باشین فهمیده کنممی فکر! راحته چه کردنتون نابود و پستین

 عمناب و بسازین قصر و کاخ قدرتمندتون، حاکمای برای اینکه برای... داشتیم نگه

 .بذارین اختیارمون در رو زمین ارزشمند

 زارمه بار برای و فشرد هم روی رو پلکاش انزجار، با رادمهر که زد ایهقههق سپس

 زد؛ لز بیرون به و رفت خونه هایپنجره از یکی طرف به فوراً. کرد لعنت رو هیراد
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 ناانسا توسط هیراد. اومد نمی در کسی از صدا و بودن زده زانو وحشت با همه مردا

 با و کرد مشت خشم با رو دستاش. ببینه رو اون تونستمی رادمهر اما شدنمی دیده

 به ممحک بار، این که ببره هجوم در طرف به خواست بازم. بود زده زل هیراد به نفرت

  :پیچید گوشش توی لطیف صدایی و دادنش هول عقب

 !نه االن-

 در ور عجیب سوزشی یهو بود، خیره ادما به لذت و غرور با که هیراد زمان، همین توی

 و پیچید گوشش توی آشنا فریاد صدای همون بازم. کرد احساس قلبش زخم جای

 زیر زمین، کل که زد اینعره اختیاربی و درخشیدن چشماش. شد بیشتر سوزشش

 و دوباره هیراد. شدن بلند جاشون سر از وحشت و ترس با مردا و لرزید آدما پای

 :زدمی فریاد عجیب سوزش اون با همراه. زد فریاد دوباره

 به رو خودت... بده نشون رو خودت هستی؟ چی هستی؟ کی لعنتی؟ هستی کی وت-

 !بده نشون من

 فرو و شد خرد هاپنجره تمام هایشیشه که زد فریاد طوری رو آخر "بده نشون"

 همون. کرد نگاه هیراد حرکات به بهت، با و رفت عقب قدم چند هم رادمهر. ریخت

  :پیچید گوشش توی دوباره صدا

 !میشین روروبه هم با دیزو به-

 :گفت و فشرد هم روی رو پلکاش خشم با بار این رادمهر

 .بده نشون بهم رو خودت هستی؟ کی تو-

! شدنمی طوری این کرد، باز هم از رو اخماش بار این رادمهر که شد برقرار سکوتی

 :گفت مالیمتری لحن با بعد و کرد کوتاهی مکث

 چیکار باید دونمنمی و شدم گیج من... بده وننش من به رو خودت کنممی خواهش-

 !کنم

 چشماش افسونگر، و زیبا ایفرشته دیدن با همدیگه، از پلکاش کردن باز محض به

 موهای بلند، قدی با امیلیا نام به زیبا ایفرشته. شد خیره بهش متحیر و شد گرد

 و پرپشت هایمژه و کوچیک بینی با زیبا، نهایتبی صورتی-نارنجی چشمای و سفید
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 پشتش در که رنگی نارنجی-سفید بال دو با صورتی، ایقلوه لبای و برجسته هایگونه

 .مونثه یفرشته یه که دادمی نشون بود،

 :گفت و داد رادمهر چشمای به رو سردش نگاه امیلیا

 ...کردی صدام-

 :پرسید و انداخت امیلیا به نگاهی متعجب رادمهر

 بودی؟ تو اون-

 :گفت و داد تکون رادمهر حرف تایید جهت در سری امیلیا

 .شدم خونه از رفتنت بیرون مانع من طوره، همین-

 :پرسید عصبی حالتی با و کرد اخمی رادمهر

 کردی؟ رو کار این چرا-

 :داد جواب روحشبی اما لطیف صدای با امیلیا

 طرخ توی دیگه آدمای مثه رفتی،می بیرون تو اگه. شدمی اینطوری باید چون-

 .افتادیمی

 الخرهبا بود؛ شده گیج. گرفت امیلیا از رو نگاهش و زد موهاش به چنگی کالفه رادمهر

 !شد؟می روروبه باهاش باید یا شدمی دور هیراد از باید

 که هستم کسی تنها من نمیگین مگه بشم؟ مخفی باید کی تا من چی؟ که خب-

 بشم؟ قایم یا باشم ظرمنت باید چرا پس بگیرم، رو هیراد جلوی تونممی

 :گفت احتیاط با و برداشت جلو به قدمی امیلیا

 که الکی جوری همین ولی برگردونه رو اون تونهمی که هستی فردی تنها تو آره-

 اما رگردونیب اول حالت به رو هیراد تونیمی چطور گفته بهت تاراس دونممی! نمیشه

 و وحر که وحشیه جن یه نیست، تو رادرب االن اون. داره قوانینی و قاعده یه چیزی هر

 تنها کنی، عمل پروابی بخوای اگه و نمیاره یاد به رو تو پس گرفتن، ازش رو جسمش

 .میدیم دست از هم رو هیراد کردن متوقف شانس

 بزنه حرفی تا کرد باز رو دهنش و داد تکون رو سرش بود، شده آرومتر حاال که رادمهر

 :پرسید تعجب با باشه، اومده شیاد چیزی که انگار یهو اما
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 چیه؟ گرفتن رو جسمش و روح اینکه از منظورت تو... تو-

! داد؟یم جواب باید چی دونست،نمی رو گفتمی باید چی. کرد سکوت اما امیلیا

 .بود خواهد سخت خیلی کردنش بازگو گذشته؟ هیراد به که چیزی اون یهمه

 :گفت تابیبی با ،بود شده کالفه امیلیا سکوت از که رادمهر

 ...ور برادرم کسی یعنی بود؟ چی حرف اون از منظورت... بده جواب کنممی خواهش-

 !هرموس-

 دامها حالت همون با اون که کرد نگاه امیلیا به خشم با اسم، این شنیدن با رادمهر

 :داد

 و شخود برای هم رو سنگینی تاوان که راهی... کرد انتخاب رو اشتباهی راه برادرت-

 .آورد ارمغان به جهان مردم کل برای هم

 شروع بود، مشهود صداش توی که دردی و عذاب با و فشرد هم روی رو ش*ا*ب*ل

 :کرد گذشته اتفاقات کردن بازگو به

 داشت که درتیق خاطر به نهایتبی بود، زادهکارای یه هنوز برادرت که زمانا اون-

 نهایت در و نشد اما کنه کنترل رو قدرتش مختلف روشای با کرد سعی. بود ناراضی

... شکست که بود هیراد مقاومتی سد آخرین این... بزنه آسیب مادرتون به بود نزدیک

 زا حتی و بود متنفر داشت که قدرتی و خودش از دیگه مادرش، به زدن آسیب با اون

 اشک که گفتمی خودش با بارها و بارها و بود زادهکارای یه که بود عصبانی پدرشم

 .بودم انسان یه رادمهر، مثه منم

 با بود، اومده درد به قلبش گذشته یادآوری و جمالت این شنیدن با که رادمهر

 :داد ادامه امیلیا که کردمی نگاه امیلیا به ناراحتی و غم از پر چشمایی

 کرد مالقات رو* کوکوری اتفاقی طور به بود، خسته کس همه و چیز همه از وقتی و-

 قدرتت کنترل و وضعیت این از کردنت پیدا نجات راه تنها گفت بهش وکور،ک اون که

 حرف این از هیراد. شد ناپدید هم بعد و بخوای کمک اجنه ارباب هرموس، از که اینه

 یدیرینه دشمنای اونا دونستمی و شناختمی خوبی به رو اجنه اون. بود شده گیج

 پس کنه؟ کمک هیراد به بخواد ابشونارب بود ممکن چطور پس هستن، هازادهکارای
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 حل رو مشکلش خودش که کرد سعی بازم و کرد اعتناییبی کوکور اون حرف به هیراد

 که بود سردرگم و گیج اونقدر. زدمی آسیب شماها از یکی به داشت هم باز اما کنه

 در. بود شده متنفر داشت، که قدرتی و خودش از و کردنمی گوش رو پدرش حرفای

 هرموس از و کرد اعتماد بهش رفت؛ اون پیش و دید هرموس رو چاره تنها ت،نهای

 ...رفتنمی اون پیش هرگز کاش ای اما خواست کمک

___________________________ 
 اتموجود به شدن تبدیل و شکل تغییر قابلیت که هستن اجنه هاینوچه کوکورها،*

 یا فریبنده کالم لحن با راحتی، به و دارن رو شیاطین و هافرشته جز به مختلف،

 شده، اجنه مطیع اونا که کنن کاری توننمی مقابلشون، طرف ضعف نقطه از استفاده

 .بخوان کمک اونا از و بخورن فریب

_____________________________ 
 اعتماد هرموس به هیراد چرا چی؟ یعنی بود؛ شده عصبانیت و خشم از پر رادمهر

 :گفت اضطراب و خشم با! چطور؟ افتاد، اتفاق ااین یهمه چطور کرد؟

 آوردن؟ برادرم سر بالیی چه... لعنتیا اون چی؟ یعنی-

 :گفت و داد رادمهر چشمای به مستقیم رو نگاهش امیلیا

 تونهمی که داره وجود راه یه تنها که گفت بهش هرموس هرموس، پیش رفت وقتی-

 که بود شده خوشحال که یراده و نزنه آسیبی کسی به و کنه کنترل رو قدرتش

 ور هرموس حل راه وقتی اما راهی چه پرسید عجله با کرده، پیدا حلی راه باالخره

 …برد ماتش ایلحظه شنید،

 :داد ادامه و کرد مکث کمی

 مطلق ارباب هرموس و بفروشه بهش رو جسمش و روح باید که گفت بهش هرموس-

 .کنه کنترل و آروم رو دقدرتمن و سرکش روح تا بشه هیراد جسم و روح

 دامها امیلیا بگه، چیزی اینکه از قبل اما شد گرد ممکن حد آخرین تا رادمهر چشمای

 :داد
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 تو یعنی اش،خانواده برای قدر چه که آورد یاد به وقتی اما کرد معطل کمی اول هیراد-

 خبر اام کرد قبول باالخره نداره، ایدیگه راه هیچ و خطرناکه پدرت حتی و مادرت و

 .کشیده اینقشه چه براش هرموس، که نداشت

 و بزنه زل سیاهش چشمای به مستقیم خواست ازش و گرفت قرار هیراد مقابل اون

 تمام دکر حس یهو که... داد انجام رو کار این هیراد و کنه خالی چیزی هر از رو ذهنش

 خواستمی. زدمی نعره و افتاده زمین روی زانو دو. سوزهمی آتیش توی داره وجودش

 در و کرد خارج بدنش از رو هیراد روح هرموس، و بود شده دیر دیگه اما پشیمونه بگه

 هیراد که کرد ایجاد عمیقی زخم و گذاشت هیراد قلب روی دستشو لحظه، آخرین

 دش بسته همیشه برای چشماش و گرفت تشنج بدنش و آورد باال رو خون از ایفواره

 کترینکوچ هرموس اما بود روش جلوی هیراد جونبی جسم.. .نبود ماجرا آخر این اما

 ناشناخو کردن فرو و گلوش گرفتن با و نداد بود، شده جدا جسم از که اون به مهلتی

 و نفرت از پر طلب،جنگ خشن، سرد، جنی به تبدیل رو اون گلوش، درون به

 هشد یشترب قدرتاش شدنش جن با که هیرادی و کرد خونریزی و خون به مندعالقه

 هم رو هیراد یحافظه هرموس... زد آتیش رو خودش جسد هرموس فرمان به بود،

 ...اومده کجا از و کیه که نیاره یاد به وقت هیچ اون تا کرد پاک

 رد و افتاد زمین روی زانو دو عجز با نداشت، شنیدن تحمل و تاب دیگه که رادمهر

 :زد ب**ل شد،می جاری هاشگونه روی تندی به اشکاش که حالی

  چرا؟ آخه... چرا-

 .شد تبدیل دردآلود فریادی به هاشزمزمه کمکم و

 کاش ای... مردممی تو جای به من کاش ای... کردی؟ رو کار این چرا... داداش؟ چرا-

 برادر چرا آخه... خــــدا... من کاش ای... کشیدممی رو زجر اون تو جای به من

 چـــرا؟... من؟

 رو چشمش یگوشه اشک آرومی به ببینه، رو هاصحنه این نداشت تطاق که امیلیا

 وجود رادمهر دادن تسلی برای ایواژه هیچ. انداخت پایین رو سرش و کرد پاک

 وجودت، از ایتکه برادرت، اینکه. کنه آروم رو رادمهر تونستنمی چیز هیچ. نداشت
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 رحمانهبی جور این ی،کن تکیه بهش تونستیمی که مردی تنها و زندگیت عشق تنها

 کنه؟ بهتر رو حالت بتونه که هست چیزیم مگه بشه، گرفته ازت

 که زمانی و کردمی درک رو رادمهر درونی حال خوبی به امیلیا. نبود قطعاً …نه

 ببینه رو سمشج درون روح تونستمی امیلیا کرد،می هقهق عذاب و زجر با رادمهر

 رادمهر روح انگار. کرده حفظ جسم توی ور خودش سختی به و تابهبی چطور که

 دستش میآرو به امیلیا. بشه رودررو باهاش و بره هیراد پیش تا کردمی تالش مصرانه

. نشد خارج ازش صدایی و شد سیخ یهو رادمهر که گذاشت رادمهر یشونه روی رو

 .بود نشسته زانوش دو روی حرکتبی و شدن سفید تماماً چشماش

 روح که کرد زمزمه زیرلب رو چیزی سپس گرفت، نفسی و بست رو چشماش امیلیا

 رادمهر پرکالغی موهای روی رو دستش بعد و گرفت آروم رادمهر تاببی و عصبی

 نگاهش لیاامی. افتاد امیلیا بغل تو و شد هوشبی رادمهر که خوند وردی بازم و گذاشت

 :گفت آرومی به و داد رادمهر صورت به رو

 !نبود ایدیگه راه ببخشید،-

 و کشید روش رو پتوش. خوابوند تختش روی و برد اتاقش به رو رادمهر احتیاط با و

 طرف به رو دستش. بود نشسته پیشونیش روی سرد، عرق که کرد صورتش به نگاهی

 جسم طرف به و خارج دستش کف از شناور، و رنگ آبی نیرویی که کرد دراز رادمهر

 .کرد حاطها رو بدنش دورتادور و رفت رادمهر

  !کنه آرومت کمی شاید این-

 هک* بارانوس. برگشت خودشون جهان به و رفت اونجا از فوراً حرف، این گفتن بعد و

 :رسیدپ برگرده اینکه بدون امیلیا اومدن با بود، برین عالم حقایق یمشاهده حال در

 بیاد؟ خودش به که بکشه طول قدر چه کنیمی فک-

 :گفت آرومی به و زد نوزا بارانوس مقابل امیلیا

 برای قیاتفا چه کنه، معطل زیادی اگه که دونهمی خوب چون بکشه، طول زیاد نباید-

 .میفته انسانا جهان

 :گفت و داد تکون آرومی به رو سرش بارانوس
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 رو جوابش که هست سوالی و کرده آشفته رو من که هست چیزی اما... طوره همین-

  !دونمنمی

 :پرسید و آورد باال رو نگاهش بود، شده نگران یکم حاال که امیلیا

 کرده؟ مشغول رو ذهنشون چیزی چه بپرسم امپراطور از تونممی-

 :گفت و ایستاد امیلیا مقابل بارانوس

 طریق از اباره و بارها... بیفته؟ اتفاقی چه و بشه چی خوادمی پروردگارمون اینکه-

 اگه …نکردم دریافت شاز پاسخی اما کردم سوال ازش مناجات و عبادت

 خوادیم یعنی پس بیفته، اتفاقات این نبود ممکن هرگز خواست،نمی پروردگارمون

  !ندارم براش جوابی و منه ذهن توی سوال این بشه؟ نابود انسانا جهان

_______________________ 
 ایهشتهفر از و پروردگار برتر ینماینده طور همین و هافرشته امپراطور بارانوس*

 پروردگار با مناجات و دعاها حین در و وحی طریق از همیشه که بود محبوبش

 .کردمی صحبت جهانیان

________________________ 
 :گفت مردد و شد بلند جاش سر از امیلیا

 ...که رسیده زمانش کنیننمی فکر... امپراطور-

 :گفت و گرفت نفسی بارانوس

  !نیست دهآما کار این برای هنوز انسانا جهان اام بگی میخوای چی دونممی خوبی به-

 :گفت و دوخت چشم بارانوس پررنگ آبی چشمای به امیلیا

  !بشه محیا شرایطش شاید... انسانا مرگ با... خب-

 که بود هامدت. شد خیره ایدیگه ینقطه به و گرفت امیلیا از رو نگاهش بارانوس

 یامح شرایط آیا مرگشون با. بودن کرده فراموش رو پروردگارشون و خودشون انسانا،

 !دونستنمی واقعاً دونست،نمی شد؟می

*** 
 از رو آورعذاب صدای اون کرد سعی و داد تکون رو سرش بار چند خشم با هیراد

 هیراد و برادر گفتمی ناتوانی و عجز با مدام که صدایی. نشد اما کنه بیرون ذهنش
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 خیلی براش کنهـمی خطاب برادر رو کسی چه و کیه به متعلق صدا، این دونستنمی

 اون گوش تو داره برادرش، دادن دست از برای انسان یه هایناله که بود عجیب

 ممکنه؟ چیزی چنین چطور اصالً! پیچهمی

 مثل تونستنمی چرا بشه؟ راحت آشنا صدای این شر از تونستنمی چرا چرا؟ آخه

 ؟برسه کاراش به حسی هر از خالی هاگذشته

 بوده کی واقعاً که بود این درگیر، رو ذهنش و بود کرده مختل کاراشو جدیدا که فکری

 قتیو و داشته؟ هم ایخانواده آیا داشته؟ رو قدرتایی همچین اول از چرا اصالً و

 .شدمی عصبی و کالفه نشد، پیدا سواالش برای جوابی

 شافکار توی آبی، چشم و غمگین مرد اون تصویر و آشنا صدای این مدام که هم حاال

 خالص صدا این شر از تونستمی نه بکنه؛ تونستنمی کاری هیچ اون و زدنمی پرسه

 !بیاره یاد به ور گذشته تونستمی نه و نبینه رو مرد اون یچهره تونستمی نه شه،

 لط،غ احساسات و خشم ذاشتمی نباید. کشتمی رو تاراس نباید شد، مشت دستاش

 ازش تونستمی که بود ایفرشته تنها اون. کنه نابود رو تاراس و بشن مسلط بهش

 شده سردرگم و گیج و مونده خالی دست هیراد حاال و شد کشته اما بگیره اطالعات

 .بود

 وجودش تمام. کرد خودش به نگاهی بعد و فشرد هم روی محکم رو اشسوخته پلکای

 بودن دهیرا قاتل که کسانی هرموس، یگفته طبق و بود پارهپاره لباساش و سوخته

 دست به برای کرده؟ رو کار این باهاش کسی چه کیا؟ اما بودن سوزونده رو جسدش

 از حتی تونهنمی چرا نمیاره؟ خاطر به رو افراد اون چرا پس خب قدرتاش؟ آوردن

 بگیره؟ انتقام مرگشم عامالی

 نکنه؟ بازگو رو حقیقت تمام هرموس حرفای ممکنه یعنی

 پاک که بود کرده اشکالفه و بود زده سرش به مختلف خیاالی و فکر اواخر نای اونقدر

. نبود خوب اصالً این و کنهمی چیکار داره دونستنمی و بود شده سردرگم و گیج

 اونا با تونستنمی مشغول، ذهن این با هیراد و اومدنمی زمین به زودی به شیاطین
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 و زد اینعره. بود آور وحشت این و اجنه ابودین یعنی نتونه، هم هیراد اگه کنه؛ مبارزه

 :گفت خشم با

 !بیرون برید! بیرون برین ذهنم از... لعنتی-

 خم سر مقابلش و شد هیراد اقامتگاه وارد سرعت به هاجن از یکی زمان، همین توی

 :گفت اضطراب با بعد کرد،

 .اومدن زمین به شیاطین... قربان-

. شد خیره مقابلش جن درخشنده و قرمز چشمای به و کرد بلند سر متعجب هیراد

 دبلن جاش سر از خشم با! نشه؟ متوجه اون و بیان زمین به شیاطین بود ممکن چطور

 .شد بلند جن اون صدای دوباره که بره خواست و شد

 .ببرین خودتون با هم رو کردیم حاضر که ارتشی گفتن ارباب... قربان-

 همراه سریع هم بعد رفت، ارتششون پیش و ددا ادامه راهش به و برنگشت هیراد

 ارتش حرکت مانع و رفت بودن عبور حال در اون از شیاطین که مسیری طرف به اجنه

 هیراد. گرفتن قرار شیاطین مقابل درست همراهش، اجنه و هیراد. شدن شیاطین

 هم اجنه و داد سر ایقهقهه بندش پشت بعد و کرد خارج گلوش از عجیب صداهایی

 شیاطین. بود جنگ برای آمادگیشون و جنگ اعالم از نشون که کردن رو کار همین

 سمت به رلشک دو هر بعد، ایثانیه و کردن جنگ اعالم شونکرکننده فریادهای با هم

 .شدن ورحمله هم

 رو دشمن ضربات بده، خودش به زحمتی کوچکترین اینکه بدون و راحتی به هیراد

 یه بود، بشل روی که دراریحرص پوزخند. کردمی بودنا رو شیاطین راحتی به و دفع

 از ستفادها با. بود اجنه از ایعده با مبارزه مشغول هم کارما. شدنمی محو هم لحظه

 اب. داشت شباهت پوزخند به بیشتر که زد لبخندی و شناخت رو هیراد درونش، نیروی

 هر از بیشتر کرد،یم نابود رو شیاطین راحتی به و داشت هیراد که پوزخندی دیدن

 بهش که رو هاییجن حرکت یه با. شد تحریک هیراد نابودی برای ایدیگه زمان

 :زد فریاد و رفت هیراد طرف به و سوزوند بودن، شده ورحمله

 !هیراد-
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 شده خسته شیاطین پوچ و مسخره هایحمله از و بود کارما منتظر انگار که هیراد و

 :زد داد خشم با کارما. برگشت کارما طرف به و خندید خوشی با بود،

 زیر تاده،اف کار از عروسک یه مثه اجنه هیراد، خواممی حسابی و درست نبرد یه من-

  !میشن له پا

 :گفت تمسخر با و زد کجی لبخند هم هیراد

 وانت اصالً و میشن نابود راحتی به شیاطین رسهمی نظر به چون طور، همین منم-

  !ندارن مبارزه

 :داد ادامه و ندیدخ بعد

 .ذارمنمی ایمبارزه توان براشون من... وایسا نه نه-

 :پرسید عصبانیت با فشرد،می هم روی رو دندوناش خشم با حاال که کارما

 معطلی؟ چرا پس خب-

 :گفت و کرد اشاره خودش سمت به دست با

 !ایکاره چی ببینم بیا-

 :گفت مرموزی لبخند با و داد تکون رو سرش هیراد

  !میل کمال با-

 ایدش و نداشتن شیاطین رو اجنه سرعت. گرفت قرار کارما مقابل ثانیه، از کسری در و

 عصای و رفت عقب قدم یه کارما. باشه اونا برای ضعف نقطعه یه خودش همین،

 .کرد ظاهر بود، امپراطوریش نشان هم و قدرتش منبع هم که رو آتیشنش

 دید که کارما. آورد ب**ل به کجی لبخند بعد و انداخت عصا اون به نگاهی هیراد

 با و کرد استفاده فرصت از ایستاده، جاش سر و نداره کردن حرکت قصد هیراد

 چشاشو و ایستاده جاش سر طور همون هیراد. شد ورحمله هیراد طرف به عصاش

 دستاش توی عظیمی نیروی و شدن قرمز به کردن شروع دستاش کمکم. بود بسته

 .شد جمع

 و گرفت رو عصاش دست یه با ثانیه از کسری در اون هیراد، به کارما رسیدن محض به

 که زد کارما شکم به محکمی مشت دیگه، دست با بعد کشید، خود سمت رو کارما
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 بود، خورده جا کمی. داد هیراد به رو عصبیش نگاه و رفت عقب به قدمی چند کارما

 اما کنه مهار رو اون و بزنه تدس امپراطور عصای به تونستنمی کس هیچ چون

 :پرسید مسخره لحنی با و زد راه اون به رو خودش

 حده؟ همین در فقط قدرتت-

 :گفت تحقیرآمیز ابروهاش فرستادن باال با و زد پوزخندی هیراد

  !آوردی زبون به رو بپرسم باید من که سوالی دقیقاً که عجیبه-

 دهیرا طرف به معطلی بدون دوباره و کرد مشت رو دستاش عصبانیت، و حرص با کارما

 قرمزش، مشتای از استفاده با و کردمی مهار رو هاشضربه بار هر هیراد، اما کرد حمله

 و ودب عصبی و کالفه و گیج که کارما. زدمی ضربه کارما بدن از بخشی به دفعه هر

 وت و رفت عقب قدم دو. زد فریاد خشم با میشه، کم داره قدرتش که کردمی حس

 .زد زل هیراد به سکوت

 کارما ینابود! کنه چیکار خوادمی ببینه تا بود زده زل حرکاتش به دقیق هم هیراد

 جرز بدون لحظه، یه تو رو کارش نداشت دوس هیراد اما بود راحتی کار هیراد، برای

 فهمیدمی باید بود، نامیده شیاطین امپراطور رو خودش که کارما. کنه تموم کشیدن

 به سازکار و جدید اینقشه کارما ظاهراً اما نداره قدرتی هیچ هیراد، رابرب در که

 .بود رسیده ذهنش

 به هم شیاطین و اجنه زمان، همین و بود داده کارما به رو نگاهش پوزخند با هیراد

 هب همچنان کارما. نبود رهبراشون به حواسشون کدوم هیچ و بودن درگیر هم با شدت

 لبخند همون با. داشت ب**ل به ایموزیانه لبخند و دادمی حرکت رو دستاش آرومی

 :گفت

 هیراد؟ بدونی تگذشته مورد در داری دوس... ببینم-

. ردک نگاه کارما به بهت با و زد خشکش ایلحظه برای جمله، این شنیدن با هیراد

 دونست؟می گذشته از چیزی اون! گذشته؟

 :داد ادامه کارما

 ....دونستممی رو چی همه زمان اون من! افتاده اقیاتف چه دونممی خوب من-
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 :گفت عصبانیت با و شد مسلط خودش به سریع هیراد! بود تله یه قطعاً این تله،

 .نگو مزخرف اینقدر و ببند دهنتو-

 :داد ادامه کارما اما

  !کردن خم کمر نبودت از ت،خانواده چطور دیدم من-

 خاطرشون به چرا داشت؟ خانواده. شکوند مه از رو هیراد مقاومت جمله، این با و

 :زد ب**ل آرومی به گشاد چشمای با! آورد؟نمی

 دارم؟ خانواده من... خانواده-

 :گفت آرومی لحن با بود، شنیده رو صداش که کارما

  !داری خانواده تو بله-

 مایچش با ناباوری، و بهت تو تنها. نشد متوجه هیراد اما برداشت جلو به قدم یه و

 :پرسید و مداو جلوتر بازم کارما. بود زده زل کارما به درخشیدنمی حاال که رمزیق

 کین؟ اصالً یا کجان بدونی خوایمی-

 :داد ادامه مرموزش لحن همون با و شد نزدیک بازم

 بشناسی؟ رو اونا نیستی کنجکاو... برادرت و مادرت پدرت،-

. بود افتاده خروش و جوش هب وجودش، تمام و کرده پیدا بدی خیلی احساس هیراد

 فقط و نبود کرده میخ جاش سر رو اون انگار بخوره، تکون جاش از تونستنمی اصالً

 داشت؟ دربرا هیراد برادر؟ مادر، پدر، خانواده؟ شد؛می تکرار ذهنش تو کارما حرفای

 به تونهنمی چرا نیست؟ یادش رو اینا کدوم هیچ چرا پس... پس داشت؟ مادر و پدر

 یششیطان لحن و لبخند با کارما بودن؟ کی اشخانواده و بوده کی که بیاره خاطر

 :گفت

 ...کنم کمکت تونممی من اما-

 تشکیل کارما دست توی که عظیمی آتش گلوله متوجه هیراد و برد باال رو دستاش

 .نشد بود، شده

 !کنم معرفی بهت رو برادرت تونممی حاال همین من-
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 اون ندید با انگار که هیراد. کرد پرتاب زمین از بخشی طرف به رو آتیش گلوله بعد و

 رو هگلول مسیر رد سریع اختیاربی گشاد، چشمای با بود، اومده خودش به آتیش

 بنفش عجیبی طرز به چشماش...! خونه اون خونه، اون. رسید ایخونه به و کرد دنبال

 .نداشت امکان... وزهبس خونه اون بذاره نداشت امکان نه نه،. زد فریادی و شدن

 و بود رسیده هدفش به که هم کارما. کنه نابود رو اون تا رفت آتیش گلوله طرف به

 که رادمهر. شد اجنه نابودی مشغول راحتی به بگیره، رو جلوش که نبود هیرادی حاال

 ولهگل دیدن با که کرد بلند آسمون طرف به رو سرش بود، اومده بیرون خونه از تازه

 یشآت به وحشت با مبهوت و مات و زد خشکش جا در اومد،می سمتش به که آتیشی

 مهرراد جلوی رو خودش هیراد برسه، رادمهر به آتیش اون اینکه از قبل اما شد خیره

 هی شد، وارد بهش که زیادی انرژی شدت از. کرد برخورد هیراد به آتیش و داد قرار

 زمین روی ناتوانی با بعد برد، بین از و کرد متوقف رو آتیش گلوله اما رفت عقب قدم

 ودب هیرادی معطوف نگاهش حاال و کرد تعجب بیشتر صحنه این دیدن با رادمهر. افتاد

 مانع و اومده ااینج به چرا کجاست، دونستنمی و کردمی نگاه اطرافش به گیجی، با که

 !شده؟ آتیش این

 زانو دو زمین خاک روی زمین؟ رو بود؟ کجا. چرخیدمی اطراف در هیراد گیج نگاه

 االن نباید اون شد، خیره بر و دور به گردش چشمای با زد؟می نفسنفس و بود افتاده

 باشه؟ کارما با مبارزه حال در

 اینجا به رو اون عمداً و بود کرده پرت رو حواسش لعنتی اون. شد مشت دستاش

 و شد دبلن جاش سر از خشم با. بپردازه اجنه نابودی به راحت، خیال با تا بود کشونده

 :زد صداش رادمهر که بره خواست

 !داداش-

 تن همون. زد خشکش جا سر بود، کرده خطاب داداش رو اون که صدایی شنیدن با

 تونستنمی و شنیدمی همیشه که بود آشنایی فریاد صدای همون صدا، این. بود صدا

 تو و برگشت رادمهر طرف به بهت با. بود خودش بود، صدا همون! بشناسه رو صاحبش

 به و شد روشن آبی قرمزش چشمای ای،لحظه تنها ای،لحظه برای. زد زل چشماش
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 خوشحال کنه، پیدا رو العملیعکس فرصت رادمهر اینکه از قبل اما کرد نگاه رادمهر

 سمت به سریع و زد فریاد خشم با و شدن قرمز هیراد چشمای دوباره ناراحت، یا بشه

 .برگشت شیاطین و کارما با اشمبارزه محل

 کرف با که بود نریختن اشک برای تالش در و شد خیره هیراد رفتن به بغض با رادمهر

 روی اشکی قطره و شد اششکسته قلب تسلیم باالخره اخیر، اتفاقات به کردن

 آبی چشمای رادمهر، چشمای تو نگاه یه با تنها. برگشت برادرش. نشست اشگونه

 با. نیاورد دووم اما بود برگشته اول حالت به لحظه، یه برای برادرش. برگشت هیراد

 تو اونا بده؟ دست از رو فرصت این تونست چطور کرد؛ مشت رو دستاش خشم

 بده؟ دست از رو بهاگران فرصت این تونست چطور بودن، ایستاده هم از کمی یفاصله

 :زد فریاد خشم با

  !داداش-

 تنتونس غفلتش، برای اما کردن نگاش دوباره ی،آب چشمای اون. بود برگشته داداشش

 .بده نجات رو داداشش

 خشم با و زد بیرون چشمش از اشک دیگه ایقطره

 .فرستاد بیرون رو نفسش ناراحتی، و

 عصبانی و خشمگین موضوع این از نهایتبی داشت، خبر افتاده اتفاقات از که هرموس

 دستای. شهب نزدیک هیراد به بده جازها نه و بکشه رو رادمهر تونستمی نه چون بود؛

 دستاش به متعجب. گرفت شکل خونریزی ناخناش، الیالبه از و شدن سیاه هرموس

 وبارهد بعد، و برگشته اول حالت به هیراد لحظه یه برای. بود برگشته هیراد شد، خیره

 به و اومدمی خودش به دیرتر یکم اگه عالوه، به. بود گرفته قرار هرموس فرمان تحت

 هجوم مینز به اونا و بفرسته عقب رو شیاطین تونستنمی گشت،برنمی مبارزه محل

 .آوردنمی

 دقیقه، چندین عرض در برگشتش از بعد بود، عصبانی و خشمگین نهایتبی که هیراد

 بود، شده خشم از پر و عصبی که کارما و کرد نابود رو کارما همراه شیاطینِ تمام

 دور زمین از رو شیاطین شد موفق هیراد که درسته. رگشتب خودش قلمرو به سریع
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 خاطر به نباید هیراد. کردمی خراب رو چیز همه داشت لعنتی، رادمهر اون اما کنه

 .بشه برگشتش باعث عجیبی، طرز به بود تونسته رادمهر اما کیه که آوردمی

 ونروش ونخ و ساخته انسان استخونای هایتکه از که ایصندلی روی از خشم با

 .شد بلند بود، شده خشک

 دونستمی که بود کارما بود، کارما این نه،. زد فریادی و درخشیدن سیاهش چشمای

 نابودش تونستمی راحتی به کرده، پیدا رو هیراد ضعف نقطعه که هم حاال و خبره چه

 بود؟ چی چاره پس! کنه

. دبو شده منع اما کردمی نابود ثانیه از کسری در رو رادمهر بود، خودش دست اگه

 دست ادمهرر به نداشت اجازه و بودن کرده منعش کار این از فعالً خدایانشون و هاالهه

 همون که زد ایدیگه فریاد. بود مشکالتشون تمام منشا سر رادمهر که حالی در بزنه،

 .برگشتن اجنه و هیراد زمان

 زده زانو جلوش که ردک اجنه و هیراد به نگاهی زیاد، عصبانیت و خشم با هرموس

 تمام ای،لحظه برای که برداشت صندلی کنار از رو رنگش قرمز مخصوص خنجر. بودن

 .کردن پیدا خفیفی لرزش ترس از اجنه

. دش بلند بود، گرفته رو اشیقه که هرموس توسط که بود خم سرش طور همون هیراد

 .کرد فرو مششک توی ته تا رو قرمزش خنجر و نداد بهش زدن حرف فرصت هرموس

 ونیخ زد؛ بیرون هیراد دهن از خون ایفواره. شدن خیره صحنه این به ترس با اجنه

 با دیدارش خاطرات تمام ،دقیقه یه توی و ریخت لباساش روی که سفید و سیاه

 .شد پاک ذهنش از آبیش چشمای برگشت و رادمهر

 سیاه انرژی سپس کرد، فرو رو اون بیشتری قدرت با و چرخوند رو خنجر هرموس

 که کشید اینعره و شدن وحشی و سرخ هیراد چشمای که کرد آزاد رو درونش

 تنها بود، افتاده که اتفاقاتی از هیراد حاال. گرفت شکل هرموس لبای روی کج لبخندی

 شد، وارد بهش خنجر اون توسط که نیرویی با و داشت یاد به رو شیاطین با نبردش

 قبل از تروحشی هیراد و شده عصبی و خشمگین بود، هرموس تملک در که روحش

 .شد
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 ش،برادر دیدن با اینکه از. نداشت خاطر به برادرش با مالقات از چیزی دیگه حاال

 وجوگریشجست حتی و نداشت یاد به چیزی برگشت، اول حالت به ایلحظه برای

 .بود شده متوقف هم گذشته کردن پیدا برای

 نیج و شده هرموس یبرده تازه که زمانی بود، دهش اوایل مثل دوباره هیراد حاال

 .بود ویرانگر و وحشی

 چند گریوحشی و خشونت با حاال و خواستمی هرموس که بود شده همونی هیراد

 همون دوباره. پرداختمی خونریزی و خون انداختن راه و انسانا دادن عذاب به برابر،

 آرامش بهش انسانا، کشیدن زجر دیدن جز چیز هیچ و بود شده خوارخون موجود

 موجودات که اعمالی تمام که بود معنا این به این و شد قبل مثل دوباره هیراد. دادنمی

 بیاد، در سهرمو اسارت از کمکم تا کردنمی پیاده روحش روی تدریج به مُثُل، عالم

 !نو از روزی و بود نو از روز دوباره و شد هوا دود همه

 کرد، تحریک رادمهر صدای شنیدن طریق از رو هیراد شدنمی هدیگ اینکه یعالوه به

 از رو نیرویی چنان قبیل، این از امواجی کوچکترین شنیدن با که بود شده طوری اون

 هیچ به هافرشته و دادمی کشتن به رو انسان ایدسته که کردمی منعکس خودش

 .خواستننمی رو این عنوان

 این یمشاهده با دوباره بود، شده امیدوار کمی رشبراد برگشتن دیدن با که رادمهر

 قراره واقعاً دونستنمی چون بود؛ نگران طور همین و ناامید عصبی، جدید، وضعیت

 از. میشه چی مونده باقی انسانای سرنوشت همچنین و بیاد برادرش سر بالیی چه

 منتظر و ردکنمی کاری هیچ فعالً ناگواری، یحادثه هر از پیشگیری برای هم طرفی

 .بود هیراد دادن نجات برای فرصتی

 .رفت امیلیا مالقات به دوباره و کرد استفاده فرصت از مدت این تو هم رایان

 یچهره که شد قامت بلند و زیبا ایفرشته به تبدیل رسید، امیلیا به که زمانی

 فرم،خوش و متناسب بینی بلوند، موهای با سبزش، رنگ به چشمای و افسونگر

 مقابل در رایان. کردمی دلربایی شدت به ایشقلوه لبای و ایقهوه یکشیده بروهایا

 امیلیا برای رو هیراد اوضاع طور همین و رو اجنه جهان اخیر اتفاقات و ایستاده امیلیا
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 برای معجونی)پراکس معجون از استفاده با که بود ایفرشته اون واقع، در. کرد بازگو

 به تبدیل که ایفرشته حالت، این در. اجنه به کردنشون تبدیل و هافرشته دادن تغییر

 اشگونهفرشته خوی و خلق چون باشه، رفتارش و اعمال مراقب خیلی باید شده جن

 به تبدیل( میاره دست به رو قدرتاشون از کمی و اجنه ظاهر تنها و کنهنمی تغییری

 !...اینکه از غافل ،آوردمی اطالعات امیلیا برای اونا جهان از و شده جن

 یدند با اما کرد حس سرش توی رو دردی امیلیا! انتظارشونه در چی دونستننمی

 گونه هر فرصت بود، فرستاده سمتشون به رو انرژی از موجی خشم، با که هیراد

 انرژی حتمی برخورد از و کشید رو رایان دست. شد گرفته ازش تحلیلی و تجزیه

 .داد نجاتش رایان با سیاه

 ،هیراد دیدن با اما ببینه رو کرده حمله بهشون که فردی تا برگشت خشم با رایان

 خیره ادهیر به خشم، و تعجب با هم امیلیا و شد خیره بهش حرکتبی ایلحظه برای

 به رو آمیزکنایه و ایستاد دوتا اون مقابل بود، لبش روی که پوزخندی با هیراد. بود

 :گفت رایان

... نه من اما نیک بازی نقش همه برای بتونی شاید... لنگهمی کار جای یه دونستممی-

 یتموقع یه تو باید. باشی تونینمی! نیستی جن یه تو فهمیدم اول همون از من

 .شد جور موقعیت اون هم حاال و انداختممی گیرت مناسب

 :داد ادامه و زد صداداری پوزخند

 .نیستن خوبی ترکیب اصالً! اجنه؟ و نگهبان یفرشته-

 :گفت حالت همون با و انداخت امیلیا به پایین تا باال از نگاهی بعد و

 !ور پدرت جای... واقع در درسته؟ گرفتی، رو تاراس جای االن تو... تویی اون پس-

 یعصب قصد هیراد بود شده متوجه که رایان و داد رنگ تغییر خشم از امیلیا موهای

 :فتگ هیراد به رو درهم اخمای با و شد امیلیا حرکت مانع دست با داره، رو کردنشون

 !بجنگ بجنگی، خوایمی اگه و کن تموم رو سخنرانی-

 :گفت تاسف با و زد هیراد به پوزخندی

 .بجنگی ما با که هستی اونی از کمتر چند هر-
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 :گفت ترسناک ایقهقهه با و پرید باال هیراد ابروهای

 هتب منی، با جنگ مشتاق اینقدر اگه باشه... ارزشبی موجودات شما! گفتی؟ چی-

 .طرفی کی با میدم نشون

 :گفت و داد هل ایدیگه طرف به رو امیلیا رایان

 .برو اینجا از سریع-

 ثانیه از کسری در رایان، حرف به دادن گوش بدون و کرد غلیظی اخم اما امیلیا

 یگوشه از که هیراد. شد ورحمله هیراد طرف به و کرد احضار رو سفیدش خنجرای

 ب**ل به که کجی لبخند با و شد اون یحمله متوجه کرد،می نگاه امیلیا به چشم

 به هک زد امیلیا شکم به لگدی پاش، با و پیچوند و گرفت رو امیلیا دست دو مچ داشت،

 و خنده با هیراد. کرد احضار رو سفیدش شمشیر و زد فریادی رایان. شد پرت عقب

 :گفت کرد،می اشاره رایان رشمشی به که حالی در تمسخر،

 !که واقعاً کنین؟می استفاده بازیا اسباب این از هنوزم-

. شد ورحمله هیراد طرف به خشم با بعد، و فشرد هم روی محکم رو پلکاش رایان

 ذاشتگ هم روی رو پلکاش خونسردانه اما هیراد. کرد حمله هم امیلیا اون، با همزمان

 عقب به ممحک رو رایان و امیلیا سیاه، انرژی از موجی هک آورد زبون به رو ایکلمه و

 .کرد پرتاب

 ردک ارواح احضار به مربوط وردی خوندن به شروع و کرد باز هم از رو پلکاش هیراد

 .شد رخونخوا و شده تسخیر هایروح از پر رایان و امیلیا دور تا دور کمکم که

 ایانر. کرد حمله رایان و امیلیا به اونا همراه و گرفت فرمان تحت رو ارواح هیراد

 وندنخ با سریع و رفت عقب قدمی چند امیلیا اما شد اونا با مبارزه مشغول بالفاصله

 این دیدن اب هیراد. کرد دور اونجا از رو ارواح و غلبه هیراد جادوی به ای،دیگه ورد

 :گفت و داد باال ابرویی تای صحنه،

 !پدرتی زا بهتر! بلدی چیزایی یه! اومد خوشم-
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 کرد ورحمله هیراد طرف به و شد نفرت از پر و عصبی دوباره امیلیا اش،جمله این با

 یقفسه در و کرده ظاهر دستش توی رو خنجری ناگهانی طور به بار، این هیراد که

 .کرد فرو امیلیا یسینه

 ایانر ،آزادش دست با هیراد که بیاد امیلیا طرف به خواست و گفت ایکشیده نه رایان

 :گفت زیرلب و کرد محصور سیاهش جادوی توسط رو

 .دارم کار حاالها حاال تو با... نه تو-

 یاامیل چشمای که چرخوند بیشتر رو خنجر و برگشت. فرستاد اجنه جهان به رو اون و

 قبع به و گذاشت هیراد یسینه روی رو دستاش داشت، که نیرویی تمام با و شد براق

 :گفت و داد تکون رو سرش ندهخ با هیراد. کرد پرتش

 .ایستاده من روی جلوی قوی مبارز یه باالخره! هستی قوی تو خوبه، خیلی-

 ایگوشه به و کشید بیرون اشسینه توی از بود، که دردی و زور هر به رو خنجر امیلیا

 همتوج تازه که بگه چیزی اومد بود، مشهود صورتش توی که عصبانیتی با و کرد پرت

 که کجی لبخند با هیراد که برگشت هیراد طرف به حیرت با. شد رایان خالی جای

 :گفت داشت، ب**ل روی

 !بعدی دیدار تا-

 جا دستش توی و شد بلند زمین روی از خنجرش که چرخوند هوا توی رو دستش و

 .شد ناپدید و گرفت

 ویت رو بدی درد که حالی در بعد و شد خیره هیراد رفتن به تعجب، و بهت با امیلیا

 رتا چشماش. افتاد زمین روی زانو دو کرد،می حس اشسینه خصوص به و بدنش

 تگذاش زخمی جای روی رو دستش. بود افتاده سوزش به اشسینه قفسه و دیدمی

 ایج روی سیاهی هایلکه. بود کشیده بیرون رو هیراد خنجر توش از پیش، چندی که

 .کردمی تشدید رو امیلیا وجود توی درد لحظه، هر که بود شده ایجاد زخم

 بیشتری سیاه هایلکه و درخشید زخمش جای که بشه بلند جاش از خواست امیلیا

 کرد سعی ناتوانی با. پوشوند رو زخم سطح کل روی و شد پدیدار زخم جای روی

 داشت، وجودش توی که دردی و شدن قبل از ترناتوان باالش اما بزنه هم به رو باالش
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 به آغشته خنجر اون اما نبود متوجه لحظه اون. گرفت ازش رو ملیالععکس هر قدرت

 .شدمی امیلیا قدرت رفتن تحلیل باعث و بود زهر

 هم تکون حتی باالش. شد بلند جاش سر از آرومی به و داد قورت رو دهنش آب

 سختی به! زیاده بسیار سم، اون اثرگذاری سرعت که دادمی نشون این و خوردننمی

 کمکم و افتادن سوزش به و کشیدن تیر باالش ناگهانی، طور به که اشتدبرمی قدم

 به و ایستاد حرکت از دید،می وخیم رو اوضاع واقعاً که امیلیا. شد کدر رنگشون

 .نشست زمین روی آرومی

 از رو زهر اون قدرتش، تمام کردن متمرکز با کرد سعی و گذاشت هم روی رو پلکاش

 به رو لبش شد باعث و بیشتر دردش بلکه نشد، موفق اتنه نه اما کنه خارج بدنش

 :زد ب**ل عجز با حال، همون در. نیاد بیرون اشناله صدای تا بگیره دندون

 ...رایان-

*** 
 کشید فریادی و گذاشت هم روی رو پلکاش اجنه، جهان به رسیدن محض به هیراد

. رنبب هرموس پیش و هگرفت رو رایان تا زد صدا رو اجنه از گروهی طریق، این از که

 ورشعله بعضیاشون که سوخته درختایی با بود، مخوف و عجیب جنگلی اجنه، جهان

 شده خشک هایخون از پر اجنه، پای زیر درست که ترسناک و آلودمه فضایی و بودن

 زمین روی زهرآلودی گالی ناهموار، و خاردار سطحی با. بود قرمز و سیاه رنگ به

 قدرت تضعیف باعث بالفاصله زهرشون، و بودن سمی که دکرمی رشد زیرپاشون

 سرتاسر وت اجنه و ارواح عصبی هایخنده صدای. کنهمی رو گل اون که شدمی فردی

 بیهش ظاهری تنها که مانندی گرگ موجودات هایزوزه گاه و میشد شنیده جنگل این

 که بودن یروهااست ااون واقع در. بود بزرگتر برابر هاده هاشونجثه و داشتن گرگ به

 چشمای با. رسیدنمی نظر به وحشی و ترسناک بسیار و بودن اجنه قلمرو نگهبانای

 .درخشیدمی الماس مثل تاریک، همیشه جنگل اون توی که قرمزی

 دهکشی زمین روی جونبی و بود بیهوش حاال که رو رایان اجنه، همراه به هیراد

 .بردن هرموس پیش شد،می
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 دست با و داد تکون رو سرش هرموس. کردن احترام ادای و زدن انوز هرموس مقابل

 و شتبرگ رایان طرف به هیراد. شدن بلند جاشون از هم اونا و شن بلند که کرد اشاره

 اون به رایان برخورد شدت. کردن پرت هرموس پای پیش خشونت، با رو اون هم اجنه

 و شد باالش از یکی به یشدید یضربه شدن وارد باعث ناهموار، و خاردار سطح

 به سریع که شد تلنگری انگار بود، بالش دیدن آسیب از ناشی که زیادی درد همین

 .اشهب داشته بالش درد کردن آروم در سعی اختیار،بی فریادی با و بیاد هوش

 و بود اجنه و هرموس مقابل نگهبان فرشته یه یعنی اصلیش، قالب تو دقیقا حاال

 روعش بلندش، و رسا صدای با و اومد جلو هیراد. بود زده زل یانرا به خشم با هرموس

 :کرد صحبت به

 تا داوم ما جهان به و درآورده اجنه شکل به رو خودش نگهبان، یفرشته این ارباب-

 بهش شما که رایانیه همون این... بکنه هافرشته برای رو موقعیتمون و ما جاسوسی

 !جن یه نه سفرشته یه اون، که دنفهمی کس هیچ و داشتین اعتماد خیلی

 به رو بود، شده برابر چند هیراد حرفای شنیدن از که عصبانیتی و بهت با هرموس

 :گفت بود، هم تو اخمش عصبانیت و درد زور از و بود مقابلش که ایفرشته

 !؟هان بدی، بازی رو ما کردی جرئت چطور... کردی جرات چطور... لعنتی توی... تو-

 :گفت تمسخر با و زد پوزخندی هرموس، جانب از حرفا این نیدنش با رایان

 موضوع این متوجه چطور بزرگیش، و ادعا همه اون با بزرگ هرموس اجنه، ارباب-

 !نیست؟ آورشرم میشه؟ ابالغ بهش هاشنوچه از یکی توسط راز این و نشد

 :زد فریاد بود، رسیده عصبانیت و خشم نهایت به حاال که هرموس

 .بزنی رو حرف این که نیستی جایگاهی در تو... ارزشبی موجود ببند ودهنت-

 :گفت و داد وسعت رو پوزخندش رایان

 برای! هیچی! لعنتی نیستی هیچی تو نباشه، هیراد اگه! بزرگ؟ ارباب اینه از غیر مگه-

 پیش هیراد از کردن استفاده سو با رو اهدافت تمام و شدی قایم اون پشت همینم

 ...بریمی
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 ضربه با و شد پرت عقب به هرموس، محکم مشت با که بود نشده تموم حرفش

 با بود، کرده غلیظی اخم که هیراد. شد چندان دو دردش دیده، ضرب بال به خوردن

 اجازه هرموس از نگاهش با و کردمی نگاه هرموس و رایان به شده مشت دستای

 جلو خودش و نداد اجازه رموسه اما کنه تکهتکه رو رایان جا همین تا خواست،می

 رایان. گرفت قرار مقابلش هرموس که شد بلند جاش سر از سختی به رایان. رفت

 با هرموس بار، این که کنه کاری خواست حال همون در و کرد تر غلیظ رو اخمش

 :گفت پوزخندی

 تخاصییب موجود یه به تبدیل عمالً و میره بین از ما جهان توی هافرشته شما قدرت-

 ،برگردونی رو قدرتت نکن سعی پس... برنمیاد ازتون کاری هیچ که میشین ناتوان و

 .بایستی ما برابر در تونینمی جوره هیچ

 :زد داد و کرد نگاه هرموس به خشم با رایان

 !کن نابود منو هستی؟ چی منتظر پس-

 :گفت و داد سر ایقهقهه هرموس

 به راحتیا این به نیست قرار نابودی و مرگ اما کنممی رو کار این حتماً! البته اوه-

 ! بیاد سراغت

 :گفت و زد پوزخندی چرخوند، حدقه تو رو چشماش رایان

  !کنهنمی حالت به فرقی کنی، هم تیکهتیکه منو اگه حتی-

 :گفت تمسخر با و داد وسعت رو پوزخندش

 .نسپاری هیراد به کارم همین اگه البته-

 به رسید،می نظر به خشمگین بسیار و بود رسیده نیتعصبا اوج به دیگه که هرموس

 فشار به شروع بعد کرد، بلندش و گرفت رو رایان گلوی و برداشت خیز رایان طرف

 .نکرد رهایی برای تالشی اما شد بلند رایان کردن خرخر صدای که کرد گلوش دادن

 یکی اون با و کرد بیشتر رو دستش فشار داشت، که وحشتناکی اخم با هرموس

 که کرد فرو رایان گلوی توی رو تیزش ناخونای بعد و گرفت رو رایان گلوی دستشم

 .دآور باال خون ثانیه از کسری در و شده رنگ قرمز ایلحظه برای رایان، چشمای
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 مردی تصویر. گذشت چشماش جلوی از عجیب تصویری صحنه، این دیدن با هیراد

 بعدم آورد،می باال خون و بود دادن جون حال در هرموس توسط حالت، همون توی که

 جسم و شده گرفته ازش روحش. کرد کردن سرفه به شروع و افتاد زمین روی

 به نشدنی رمها و عجیب لرزشی لرزید؛ هیراد. افتاد ایگوشه پریده رنگی با جونشبی

 .افتاد زمین روی زانو دو فریاد با و افتاد جونش

 زمین روی و شد رها یهو بشه، کشته هرموس طتوس بود نمونده چیزی دیگه که رایان

 حالش رایان، وضع دیدن با هیراد. آوردن باال خون و کردن سرفه به کرد شروع و افتاد

 چشمای با هرموس، و بودن خیره هیراد به وحشت با اجنه. شد بیشتر لرزشش و بدتر

 شده تشنج ینا دچار هیراد چرا که بفهمه تونستنمی. کردمی نگاه هیراد به شده گرد

 گهگاهی و زنهمی فریاد لرزه،می هیراد میدید تنها میفته، براش داره اتفاقی چه و

 .میاره باال خون

 شد بلند جاش از سختی به بشه، مسلط خودش به کمی بود تونسته باالخره که رایان

 به امیدوار اش،نقشه دادن جواب امید به و زد کمرنگی لبخند هیراد، حال دیدن با و

 قبل زا بیشتر لحظه هر حرفاش با و بود خیره هرموس به پوزخند با. بود زده زل یراده

 و کنهیم چیکار داره که نبود متوجه اصالً هرموس که طوری کرد؛می عصبانی رو اون

 تهگرف قرار توش هیراد که ایصحنه کردن تداعی و فشردنش رایان، گلوی گرفتن با

 .شد هیراد هب عظیم شوکی شدن وارد باعث بود،

 چون کرد،نمی رهایی برای تالشی که بود هیراد به شوک این شدن وارد هدف به تنها

 فتادها براش اتفاقی چه بیاره یاد به حدی تا که بود هیراد به عظیم تلنگری طوری این

 .کنه حس رو چیزایی یه کم، دست یا

 اب که رایان به ثانیه. چن بهت، با و شد رایان هدف و قصد متوجه باالخره هرموس

 االح که هیراد. رفت هیراد طرف به سریع بعد و زد زل کرد،می نگاهش کجی لبخند

 اشسینه به محکم کشید،می بلند نفسای و شده گشاد ممکن حد آخرین تا چشماش

 .زدمی فریاد تابیبی با و زدمی
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 هک لمیفی مثل گذشته، از ایگوشه و شده قطع و کوتاه خاطراتی هیراد، ذهن توی

 که ندیبل قد و زیبا پسر دیدن با بار هر و بود گذر حال در باشن گذاشته تند دور روی

 بود، بزرگتر که پسری. شدمی بیشتر لرزشش داشت، کناریش پسر به زیادی شباهت

 کنار اون. بود روشنش آبی اغواگر چشمای خاطر به اونم و داشت بیشتری جذابیت

 و شاد ایخانواده نظر به جذاب، و بلند قد ردیم و زیبا زن یه و کوچیکتر پسر

 و کوچکتر پسر ترس زن، اون جیغای. شد سیاه چی همه یهو اما بود خوشحال

 نهایت، در و وضعیت کنترل برای خانواده مرد تابیبی و ناراحتی برادرش، از وحشتش

 :گفت کشیده و زد فریادی. بود شده ناپدید که بزرگی پسر

 !نه-

 هیراد شکم توی رو اون خواست و کرد احضار رو مخصوصش جرخن سریع هرموس

 و دیده آسیب بال توی که دردی. شد هرموس مانع و دوید فوراً رایان که کنه فرو

 دنیشب قدرت بود، شده بدنش وارد که سیاهی انرژی همراه به کرد،می احساس گلوش

 رو خنجر اون هرموس ذاشتنمی بود، مونده براش که توانی تمام با اما داده کاهش رو

 :زد فریاد اجنه به رو هرموس نهایت در و کنه نزدیک هیراد به

 .کنین دور اینجا از رو فرشته این هستین؟ چی منتظر-

 رفط به خشونت با بودن، اومده خودشون به تازه هرموس فریاد با انگار که هم اجنه

 خطاب رایان که ببرن نواو خواستن و کرده اسیر رو پاهاش و بالها و بردن هجوم رایان

 :زد داد بود، رسیده جنون مرز به که هیرادی به

 ...فریبت هرموس. نبودی جن یه تو... ایزادهکارای یه تو-

 باال خون ایکپه رایان. رفت فرو رایان شکم توی شدت با و چرخید هرموس خنجر و

 با و آورد االب بیشتری خون رایان که چرخوند رو خنجر زیاد خشم با هرموس، و آورد

 .شد خیره هیراد به دید،می تار حاال که چشمایی

 این دیدن با هیراد. کرد فرو شکمش تو بیشتر رو اون و گذاشت خنجر روی رو دستش

 پرتاب طرفی به رو اجنه و هرموس انرژی، از موجی که زد فریادی ارادهبی صحنه،

 ولی شد بیشتر بدنش ویت درد شدت و پرتاب ایگوشه به هم رایان همزمان و کرده
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 بیرون شکمش تو از رو اون کوتاهی، مکث از بعد و گذاشت خنجر روی رو دستش فوراً

. بود خیره بهش زد،می نفسنفس که حالی در که افتاد هیراد به نگاهش. کشید

 .برگشت خودشون جهان به و شد ناپدید ناگهانی طور به و زد بهش لبخندی

 رایان برگردوندن در سعی قدرتش از استفاده با ت،مد این تمام توی که بارانوس

. دونهبرگر رو رایان و کرده غلبه اجنه محافظ سیاه نیروهای به تونست باالخره داشت،

 بود، شده وارد بهش که ایانرژی فشار شدت از بارانوس رایان، برگشتن محض به

 .کشید عمیق و طوالنی نفسی و شده خم درد از ایلحظه

 بال. نشست کنارش و رفت طرفش به وحشت با رایان، حال دیدن با هم امیلیا

 بلند باعث د،بو خورده چاقو و کردمی خونریزی که شکمش زخم و رایان یدیدهآسیب

 رایان وضع و سر به نگاهی و کرد بلند رو سرش بارانوس. شد امیلیا جیغ شدن

 :گفت نگهبان هایفرشته از یکی به رو اخم با بعد. انداخت

 ...بپوشونین رو رایان زخمای و بیار رو حیات آب از مقداری راًفو-

 :گفت محکم لحنی با و کرده خم رو سرش فرشته

 .سرورم چشم-

 جهمتو تازه که رایان. شد خارج قصر از و زده هم به باالشو ثانیه، از کسری در و

 شکمش زخم و بال درد که بایسته کرد تالش سختی به بود، شده مکان و خودش

 :گفت و ردک ظریفی اخم بارانوس. افتاد امیلیا بغل تو ناتوان و کنه ایناله شد، عثبا

 .نیس خوردن تکون وقت االن! بچه بگیر آروم-

 :گفت تشر با هم امیلیا

 کرده؟ رو کار این باهات کی نشده، بدتر زخمت تا نخور تکون-

 مخش با و شد ترغلیظ اخماش آورده، سرش رو بال این هیراد اینکه به کردن فکر با

 :گفت

 کرده؟ رو کار این اون هیراد؟-

 :گفت جدی لحنی با بارانوس رایان، دادن جواب از قبل اما

 .ستاجنه و هرموس کار اینا نیس، هیراد کار-
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 :داد ادامه و کرد مکث کمی

 .داد نجات رو رایان جون غیرارادی صورت به هیراد-

 رفته که نگهبانی یفرشته. شد خیره ایانر به پرسشگر و بهت با و گرد امیلیا چشمای

 زا یکی. زد زانو رایان و امیلیا مقابل و برگشت حیات آب از پر مشک دو با بود،

 یانرا خورد به رو حیات آب از کمی فوراً اونم و گرفت امیلیا طرف به رو آب مشکای

 یآروم به و ریخت دستاش روی رو دوم مشک آب از کمی هم نگهبان یفرشته. داد

 به رو شدید سوزشی که رایان. گذاشت رایان یدیده آسیب بال روی رو دستاش

 رو پلکاش کرد،می احساس بالش خصوص به و بدن توی فرساطاقت دردی همراه

 .گرفت دندون به رو لبش و فشرد هم روی محکم

 دستاش کف رو حیات آب از دیگه کمی بود، سامورا اسمش که نگهبان یفرشته

 حیات آب وسیله به رو رایان شکم زخم رویی سطح کلماتی، کردن مزمهز با و ریخت

 بود، تشدس تو که هاییپارچه با و نشست رایان مقابل و اومد جلو بارانوس. پوشوند

 دش بلند جاش سر از امیلیا کمک به رایان. بست رو دیده آسیب بال و شکم زخم جای

 لحن و آروم صدای با و زد ندیلبخ بارانوس. کرد خم بارانوس برابر در رو سرش و

 :گفت بخشیآرامش

 .کردی بزرگی کار تو... ممنونم ازت-

 :گفت لرزونی صدای با و داد قورت رو دهنش آب رایان

  !متاسفم... من... سرورم متاسفم-

 :پرسید و داد وسعت رو لبخندش بارانوس

 .دادی انجام خوبی به رو ماموریتت تو متاسفی؟ چی برای-

 !زدن؟می حرف چی از ماموریتی؟ چه. بود شده گیج بارانوس و رایان حرفای از امیلیا

 کنین؟می صحبت ماموریت کدوم از بپرسم میشه... سرورم-

 :گفت رایان به رو و انداخت امیلیا به نگاهی بارانوس

 این اب و کردی بزرگی کار کن، استراحت و برو االنم... بده توضیح براش بعداً خودت-

 .داری استراحت به زنیا جراحات
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. رفت اقامتگاهش به امیلیا و سامورا کمک به و داد تکون رو سرش آرومی به رایان

 رو رایان خواب اتاق در چپ، سمت به دستش دادن تکون با امیلیا شدن، داخل وقتی

 ابلمق کوتاهی تعظیم سامورا. خوابوندن تخت روی رو اون سامورا کمک با و کرده باز

 و تنشس بلورین صندلی روی رایان تخت کنار هم امیلیا. رفت و کرده رایان و امیلیا

 که دردی داشت سعی سختی، به که شد خیره رایان یخسته و کرده عرق یچهره به

 .انداخت پایین رو سرش غم با. کنه پنهون رو کشهمی

 انرای صورت به و کرد بلند رو سرش دوباره رایان، نجوامانند صداهای شنیدن با که

 و بود کرده شدن کبود به شروع ایناگهانی طرز به رایان صورت. شد خیره

 راست و چپ طرف به مدام بدنش. دادمی فشار هم روی محکم رو ش*ا*ب*ل

  .شدنمی متوجه امیلیا که گفتمی ب**ل زیر چیزایی گاهی، و چرخیدمی

 رایان شونیپی روی رو دستش پشت. رفت نزدیکتر کمی و شد بلند جاش از نگرانی با

 از یکی دستش، یکی اون با و کرد زمزمه رو وردی. بست رو چشماش و گذاشت

 رتش،قد از استفاده با و بود خونده که وردی کمک با بتونه تا گرفت رو رایان دستای

 .شد موفقم و بفهمه رو رایان آشفتگی دلیل

 سر به حاال ،چرخیدمی رایان سر توی که مختلفی کابوسای و اوهام افکار، فکری، خط

 .آوردن هجوم هم امیلیا

 ویت کابوسا و توهما این توی حادثه، وقوع محل که غریب و عجیب توهمایی و کابوسا

 داره، که زیادی قدرت طریق از و عمد به کسی که رسیدمی نظر به و بود اجنه جهان

 .کنهمی بدتر رو حالش و ریزهمی بهم رو رایان افکار داره

 مثل ریتصاوی. شد تکرار هم امیلیا ذهن تو آوروحشت تصاویری ی،اناگهانی طرز به

! وسباران مرگ... نهایت در و قصر توی هایفرشته مرگ و هافرشته جهان سوختن

 با. افتاد زمین روی و رفته عقب قدم چند و کشید بلندی جیغ ناخودآگاه امیلیا

 رهخی رایان به ،زدمی نفسنفس که حالی در و گذاشت قلبش روی رو دستش وحشت

 تو مه سر پشت باالیی، سرعت با که کابوسایی شر از تونستنمی اصالً رایان. شد

 .شدمی فشرده هم روی اشبسته پلکای و بشه خالص شدن،می تداعی ذهنش
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 تکون هوا توی ارادهبی اش،شده مشت دستای حاال و بود کرده یخ بدنش تمام

 .زدمی فریاد و خوردمی

 یلیاام. بود کرده باز سر دوباره شکمش زخم و گرفته شدیدی درد اشدهدی آسیب بال

 و گیج. فتر رایان طرف به و شد بلند سرجاش از زور به لرزید،می که پایی و دست با

 ذهن تو آوروحشت تصاویر و کابوسا این چرا که فهمیدنمی اصالً بودـ شده سردرگم

 !کنه؟می یکار همچین داره کی و شده پلی خودش و رایان

 به ور امیلیا ذهن که بود چیزی بیشترین کرد،می رو کاری همچین داشت کی که این

 انرای دستای خواست فوراً. نداشت کردن فکر وقت فعالً اما بود، کرده مشغول خودش

 .کرد پرتاب طرفی به رو امیلیا شدت با رایان که بگیره رو

 نهمو دوباره اما رفت رایان طرف هب دوباره و شد بلند جاش سر از خشم با امیلیا

 ونا از رایان کردن خالص برای راهی هیچ و بود شده نگران و عصبانی. افتاد اتفاق

 از وسباران کردن مطلع با و رفت قصر به سریع بنابراین رسید،نمی ذهنش به وضع

 اهاقامتگ به رسید،می نظر به نگران و خشمگین بسیار که بارانوس همراه رایان، اوضاع

 . رفت رایان

. کردمی حرکت راست و چپ طرف به بدنش و کشیده دراز تخت روی همچنان رایان

 گاهی و داده فشار رو ش*ا*ب*ل عصبانیت و درد زور از اونقدر و شده سرخ صورتش

. لرزیدمی هم دستاش و کرده عرق پیشونیش. بودن شده کبود که بود گرفته گاز

 راست و چپ به رو سرش مدام و شده زقرم عصبانیت فرط از رایان موهای

 .چرخوندمی

 جلوتر سریع بود، شده وخیمش اوضاع متوجه رایان، وضعیت دیدن با که بارانوس

 به باال از هماهنگ رو دستاش و بست رو چشماش. ایستاد تختش کنار دقیقاً و رفت

 میلیاا هک کرد چیزایی گفتن به شروع همزمان، و داد حرکت باال به پایین از و پایین

 .شدنمی متوجه
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 هم روی محکم رو پلکاش و شد درهم اخماش که شد کشیده عقب به کمی بارانوس

 ثانیه چند و گرفت آروم رایان یهو که کرد زمزمه زیرلب رو چیزایی بازم. داد فشار

  .شد براق و سفید هردوشون چشمای بعد،

 هم میفته، هدار اتفاقی چه ستدوننمی. بود خیره رایان و بارانوس به نگرانی با امیلیا

 کیی اون و گرفت رو رایان دست دستش، یه با بارانوس. بود نگران هم و زدهوحشت

 یحال در و شد رایان فکری جهان وارد طریق، این از و گذاشت رایان سر روی دستشم

 :زد فریاد گذروند،می نظر از رو اطرافش براقش و سفید چشمای با که

  !بزدل ترسوی بده نشون بهم خودتو. بده نشون خودتو! هرموس-

 شد،می اکو جنگل سراسر توی که اجنه و ارواح عصبی هایخنده جز صدایی اما

 یشآت حتی. دید رو اطراف شدمی سختی به و بود گرفته رو جا همه مه. نشد شنیده

 با نوسبارا. بود تاریک کامالً فضا و بودن شده خاموش هم جنگل توی ورشعله درختای

 ینیرو از عظیمی موج متوجه همزمان، که کرد تکرار رو اشجمله و زد فریاد خشم

 .میومد طرفش به که شد سرخ

 تنها بارانوس)کرد فعال خودش دور رو محافظش نیروی و رفت عقب قدم دو فوراً

 جنها سرخ نیروی( کنه استفاده اجنه جهان توی قدرتاش از تونستمی که بود کسی

 صاف دوباره بارانوس. شد تجزیه بالفاصله و کرد برخورد بارانوس ردو محافظتی سد به

 :گفت پوزخند با بار این و ایستاد

 من سراغ رو نیروهات این و نمیدی نشون رو خودت که ترسیمی من از اینقدر-

 !فرستی؟می

 ماا شد بلند فریادی صدای که آورد زبون به رو جمله این بارانوس نکشید ثانیه به

  !...که صدا این زد؛ خشکش بود، شده بلند که فریادی صدای شنیدن با بارانوس

 .گرفت قرار مقابلش هیراد ثانیه، از کسری در که شد خیره اینقطه به ناباور

 :شد بلند هرموس صدای که کردمی نگاه هیراد به حیرت با بارانوس

 !ما هیراد از اینم بزرگ، امپراطور کنیمی چیکار ببینم-
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 نشون ایج به لعنتی اون. لرزیدمی و بود شده مشت عصبانیت فرط از انوسبار دستای

 به رسوندن آسیب قصد اصالً که بارانوس. جلو بود فرستاده رو هیراد خودش، دادن

 صداهای که حالی در هیراد اما رفت عقب قدم چند احتیاط با نداشت، رو هیراد

 جلو قدم به قدم اششده زرد و درخشان چشمای با آورد،می در خودش از عجیبی

 حظه،ل همون انگار که بود خیره بارانوس رنگ آبی چشمای به حالتی با و اومدمی

 تکهکهت رو اون زخمی، گرگ یه مثه درست و بشه ورحمله بارانوس طرف به خوادمی

 .کنه

 و نگرانی با و ترسوند رو امیلیا که شد خیز نیم جاش سر و شد مشت دستاش رایان

 در مدام و درخشیدمی و بود سفید همچنان رایان چشمای. شد خیره ایانر به ترس

. شدمی مانع هرموس اما کنه خبر با میفته، داره که اتفاقی از رو امیلیا تا بود تالش

 :گفت آرومی لحن با حال همون در و رفت عقب بازم بارانوس

 نم... نیستی ندهدر و وحشی موجود این تو... نیستی این تو... کن گوش خوب هیراد-

  !بیا من با... کنم خوبت تونممی

 سکوت در و کشید فریاد وحشیانه بود، هرموس فرمان تحت کامالً که هیراد اما

 شقصد متوجه هیراد، دستای به کردن نگاه با بارانوس. کرد احضار رو سیاهش جادوی

 مه روی رو دندوناش. نبود کردن مبارزه جز ایچاره انگار ایستاد، سرجاش و شد

 ظاهر پشتش از سفیدشم باالی همزمان گرفت، خودش به تدافعی حالت و داد فشار

 دوید،می که حالی در و زد اینعره هیراد. شد جمع دستاش توی قدرتش تمام و شده

 مرک به محکمی ضربه باالش با و داد خالی جا بارانوس. برداشت خیز بارانوس طرف به

 .کرد تابپر جلو به رو اون که زد هیراد

. کرد جمع رو درونش نیروی تمام بار، این و برگشت بارانوس طرف به خشمگین هیراد

 و بود جاری خون کنارشون از حاال بود، شده رنگ زرد بار اولین برای که چشماش

 و کشید ایدیگه فریاد. شدن مشت سوختن،می ورشعله آتیشی تو انگار که دستاش

 .برداشت خیز طرفش به بارانوس باالی به زدن ضربه قصد به بلند، پرشی با
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 و کرد ایجاد خودش دور به دست، چرخوندن با رو خودش محافظتی سد فوراً بارانوس

 در اخمای با بارانوس. شد اون خوردن ترک باعث محافظتی، سد روی هیراد یضربه

 وحشتناکی خرناس با هیراد که داشت شده ایجاد شکاف اون بازسازی در سعی هم،

 مهیبی صدای با محافظتی سد و زد خورده ترک محل به ایدیگه مشت کشید، که

 .شد پرتاب شدت به بارانوس و شکست درهم

 بخواد اینکه از قبل اما کرد برخورد جنگل درختای از یکی یتنه به محکم کمرش

 که قرمزی ینیزه با کشاننعره هیراد کنه، تحلیل و تجزیه وجودش توی رو درد حس

 سرش باالی رو نیزه. اومد بارانوس طرف به ثانیه از کسری در بود، گرفته شدستا توی

 دیگه سمت به رو خودش بارانوس که کنه فرو بارانوس شکم تو رو اون خواست و برد

 .انداخت

 اون ارانوس،ب بدن یا قلب تو کردن فرو قصد به و آوردمی باال رو نیزه وحشیانه هیراد

 دنشب چرخش یا دست حرکات با رو ضرباتش بارانوس ه،دفع هر که آوردمی پایین رو

 از زنه،ن صدمه هیراد به داشت سعی که حالی در قدرتش، از استفاده با و کردمی مهار

 ختیس کار هم بارانوس برای حتی هیراد، به زدن صدمه چند هر. کردمی دفاع خودش

 رو نیزه دممت فریادی با هیراد که حالی در و شد طاق طاقتش باالخره رسیدمی نظر به

 :زد داد آورد،می پایین قلبش روی درست

 !رادمهر-

. شد خیره بارانوس به گنگی با و افتاد حرکت از و شد خشک هوا تو هیراد دستای

 و شدمی متوقف کلی به اسم این شنیدن با! اسم این اما چرا دونستنمی خودشم

 اختیار رد وجود با هنوزم، یراده دید که بارانوس. بده نشون واکنشی هیچ تونستنمی

 آرومی لحن با میاد، خودش به و میشه متوقف برادرش اسم شنیدن با بودن هرموس

 :داد ادامه

  !کنه کمکت تونهمی اون... برادرت... رادمهر-

 بگیره درخت از رو اشتکیه که داد اجازه بارانوس به و رفت عقب کمی گیجی با هیراد

 :گفت محتاطانه و اومد جلو قدمی هم بارانوس. کنه نگاه بهش و
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 ...یه تو... نیستی خوارخون وحشی این تو... نیستی این تو-

 هم به هوا توی شدت، با بار چند باالش و درخشید و شد سفید بارانوس چشمای

 اینجا مشخصی مدت یه از بیشتر تونستنمی اون شد،می تموم داشت وقتش. خوردن

 کریف جهان توی داره اتفاقات، این تمام که زمانی وصاًمخص. بمونه اجنه جهان توی و

 به مستقیم رو نگاهش. میفته خطر به رایان جون برنگرده، زودتر اگه و میفته رایان

 هاومد سراغش به تردید، از موجی حاال که داد هیراد رنگ زرد براق و نافذ چشمای

 :زد ب**ل و بود

 .بیار طاقت دیگه کمی فقط... میدیم نجاتت-

 .رفت اونجا از بود، هافرشته جهان به برگشتن مخصوص که وردی خوندن با و

 خاطر آشفته و کردمی طی رو رایان اتاق عرض اضطراب با ،مدت این تموم که امیلیا

 :کرد زمزمه و آزاد رو اششده حبس نفس بارانوس برگشتن دیدن با بود،

 !سرورم-

 :تگف عجله با و برگشت امیلیا طرف به بارانوس

 درمان برای اکسیری)اکسیا اکسیر همراه به رو حیات آب از مقداری برام فوراً-

 .بیار( سیاه جادوی توسط شده ایجاد زخمای

 .رفت بیرون اتاق از دو با و داد تکون سر تندتند امیلیا

 رومترآ قبل چندی به نسبت اینکه با. زدمی پا و دست و بود تقال در همچنان رایان

 گها و بود کرده شروع رو خودش کار هرموس بارانوس، برگشتن با وبارهد اما بود شده

 .شدمی تهکش حتماً رایان کردن،می تعلل وضع اون از رایان دادن نجات تو دیگه کمی

 متس به رو اونا و برگشت اکسیا اکسیر و حیات آب از مشکی همراه به فوراً امیلیا

 ور رایان لباس از کمی گرفت، میلیاا از رو حیات آب مشک بارانوس. گرفت بارانوس

 شروع ن،او با همراه و ریخته آرومآروم رو حیات آب شکمش، زخم جای روی و زد باال

 رایان زخم جای روی رو حیات آب تمام و شد تموم که کارش. کرد وردی خوندن به

 ایعصبی و بلند نفسای همچنان ولی بود افتاده کردن تقال از دیگه رایان ریخت،

 .بود نشده رها کامالً و کشیدمی
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 این لبتها که داد رایان خورد به رو اون و گرفت امیلیا از هم رو اکسیا اکسیر بارانوس

 هر و فشردمی هم روی رو ش*ا*ب*ل مرتب رایان چون شد، انجام سختی به کار

 از ریمقدا خوردن با. زدمی بیرون رایان ب**ل یگوشه از اکسیر از مقداری دفعه،

 و باز اشاخم. گرفت آروم رایان کمکم داد، رایان خورد به زحمت به بارانوس که راکسی

 گیگن با. شد باز هم از آرومی به پلکاش چندی از بعد و آزاد اششده مشت دستای

 یرو رو دستش لبخند با بارانوس. شد خیره امیلیا و بارانوس به و چرخوند رو سرش

 :گفت و گذاشت رایان سر

 !پسر دیترسون رو ما-

 :پرسید ضعیفی صدای با رایان

 افتاده؟... اتفاقی چه... سرورم-

 داشتبر بودن، برگشته اولیه حالت به حاال که رایان موهای روی از رو دستش بارانوس

 :گفت بخشیآرامش لحن با و

 خودت به اصالً و کنی استراحت کن سعی فقط. نکن اذیت خودتو نیست، چیزی-

 .نیار فشار

 :گفت و برگشت لیاامی طرف به

 .بیا همراهم-

 اهشنگ اتاق، از بارانوس شدن خارج از بعد و داد تکون سری گریون چشمای با امیلیا

 تا دکر باز آرومی به و بست رو پلکاش رایان. داد رایان درخشان و سبز چشمای به رو

 دنبال و ترف بیرون اتاق از آرومی به هم امیلیا و خوبه حالش که بده اطمینان امیلیا به

 .رفتن قصر به بارانوس

 ئلمسا به سرخورده و ناامید و بود گرفته دستاش بین رو سرش خونه، توی که رادمهر

 و کرد احساس اشسینه یقفسه توی رو دردی ناگهانی طور به کرد،می فکر مختلفی

 .شد ترغلیظ اخماش

 ...برادر... برادر-
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 از تعجب و بهت با اون شد باعث شد، واک رادمهر سر توی که هیراد مانند ناله صدای

 .بشه بلند جاش سر

 توی هیراد هایناله صدای دوباره. نبود خونه تو کسی اما انداخت نگاهی اطرافش به

 رادهی که بفهمه تونستنمی. بود کرده متعجب و گیج رو رادمهر که شد اکو سرش

 :فتگ زیرلب هیراد یصدا با همراه لرزون صدایی با میاد، کجا از صدا این یا کجاست

 کجایی؟... برادر... برادر-

 جایجای و اجزا بیتابی، با و چرخید راستش و چپ طرف به دوباره. نشنید جوابی اما

 رو سرش و افتاد مبل روی عصبی و ناامید. ندید رو کسی اما گذروند نظر از رو خونه

 همه این از و عذاب و سختی همه این از سردرگمی، همه این از. گرفت دستاش بین

 و غم همدم همیشه اینکه از. بود شده خسته اشخانواده و خودش برای رنج و درد

 .بود شده سرگشته و عصبی نهایتبی باشه، غصه

 و خنده صدای از پر روزی که ایخونه مسکوت فضای به حسرت با و کشید آهی

 به سر و دویدنمی بچگی عالم تو برادربزرگش، و اون که ایخونه. کرد نگاه بود، شادی

. کردنمی ریزیبرنامه آینده و خودشون برای ،کودکانه احساس با و ذاشتنمی هم سر

 که رادمهر و کشیدمی آغوش در محکم رو اونا مادرشون خواب، موقع شبا که ایخونه

 بیشتر هیراد شیطنتای با کنه، جا مادرش بغل تو بیشتر رو خودش داشت سعی مدام

 خونه همون. شدمی خیره اونا تقالی به خنده، با هم مادر و شدمی جخار مادر بغل از

 حاال و کردنمی زندگی توش نفرشون، چهار و شاد یخانواده که درندشتی و بزرگ

 ...که مادرش و شد کشته جنگ تو که پدری بود؛ نمونده ازش خاطره یه جز چیزی

 به رو چیز همه هیراد مانیز اگه که کرد فکر این به و فشرد هم روی محکم رو پلکاش

 واکنشی چه شده، مادرشون مرگ و انسانا نسل نابودی باعث که بفهمه و بیاره یاد

 تونستمین هرگز اون نه، مسلماً کنه؟ هضم رو اتفاقات این تونهمی آیا میده؟ نشون

. رسیدنمی هم مورچه یه به آزارش که هیرادی. آورده آدما سر بالیی چه که کنه باور

 هرگز بود؛ کرده قربونی رو خودش بقیه، به نرسوندن آسیب برای که دیهیرا

 .کنه هضم رو آورده بقیه و آدما سر که بالهایی این تونستنمی
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 ردیوا روی که خانوادگیشون بزرگ عکس قاب به و کشید موهاش به دستی وارشونه

 نروش آبی چشمای طالیی، و بلوند موهای با بلند قد پسری. شد خیره بود، شده نصب

 پهلو دو ایچونه با ای،قلوه لبای و متناسب بینی مشکی، و کشیده ابروهای اغواگر، و

 که رو زیباش هایگونه چال و زده زیبایی لبخند دوربین به رو که ورزشکاری هیکلی و

 از قبل د،هیرا. بود هیراد اون آره بود، گذاشته نمایش به بود، برده ارث به مادرشون از

 و مادر و پدر لبخند تو دنیاش، تموم که هیرادی همون. بشه خونخوار جن یه اینکه

 بود، کرده گیره گلوش توی که بغضی با رادمهر. شدمی خالصه کوچکترش برادر

 :گفت هیراد عکس به خطاب

 !کردی؟ چیکار... داداش خودت با کردی چیکار-

*** 
 لحن با بود، یستادها مقابلش که هیراد به خطاب و نشست جاش سر دوباره هرموس

 :گفت ایآشفته

 شفرامو رو چیز همه تو تا کنم استفاده فراموشی خنجر از باید دیگه بار چند من-

 خانوادت از ایزنده عضو و شدن کشته تو یخانواده بگم بهت باید بار چند آخه کنی؟

 رو احرف اون و کنن پرت رو حواست مدام خوانمی چرا اونا دونینمی واقعاً نمونده؟

 دارن چون. کننمی استفاده ازش دارن و کردن پیدا رو تو ضعف نقطه چون زنن؟می

 بعد و اون دنبال بری تو و ستزنده برادرت مثالً که میدن نشون طوری الکی

 .کنن خلع آوردیم، دست به که چیزی از رو ما خودشون،

 :پرسید ایخفه صدای با و کشید عمیقی نفس هیراد

 رو امخانواده کشتن، رو من که اونایی... یعنی شدن؟ کشته اماقعاًخانوادهو... ارباب اما-

 ...هم

 :گفت و داد تکون سر هرموس

 و ادرم و شد کشته اونا با جنگ تو پدرت. کشتن هم رو تو یخانواده اونا... درسته-

 .شدن کشته اونا افراد توسط برادرتم

 :گفت لرزونی صدای با لرزید،می اششده مشت دستای که هیراد

 کردن؟می کار کی برای بودن؟ کی... خواستنمی منو قدرت که اونایی کیا؟-
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 :گفت و زد مرموزی لبخند هرموس

. دنبو تشنه درونت قدرت و تو خون به که بودن انسانا از ایعده و شیاطین اونا-

 دست به رو قدرتت توننمی تو کشتن با کردنمی فکر اونا گفتم، بهت که طور همون

 جن یه به روحت شدی، کشته وحشتناکی طرز به تو چون و نشدن موفق اما بیارن

 .بگیری انتقام تا اومدی در من خدمت به و شد تبدیل خشمگین

 در و نداره ایستادن قدرت دیگه که کرد احساس هرموس، حرفای شنیدن با هیراد

 انگیزترحم حالتی صداش به هرموس. افتاد زمین روی زانو دو لرزید،می که حالی

 :گفت و بخشید

 اتاستهخو به رو تو فقط و نیاری یاد به چیزی تو تا کردم استفاده خنجر اون از مدام-

 و شیب سردرگم و گیج بخوای اینکه بدون برسونم، بوده شیاطین و انسانا از انتقام که

 مینز حاکمای و گرفته انتقام لعنتی موجوات اون تمام از هم ما تو، همراه البته صد

 هافرشته... نکن گمراه رو تو برادرت، اسم از استفاده با خوانمی لعنتیا اون اما بشیم

 شونخود انسانا به کردن سجده با اونا. هستن انسانا حافظ هم اونا چون دشمنتن، هم

 به الحا... کردن نابود رو خانوادت و تو که همونایی. کردن انسانا از حفاظت وقف رو

 اونا تن؟هس تو فکر به اصالً باشه، زنده برادرت محال فرض بر اگه ا،هفرشته این نظرت

 نجات رو انسانا دادنت، فریب با و بشی اونا تسلیم تو که کنن کاری خوانمی فقط

 .بدن

 تو که نفرتی و خشم با هیراد. بود آوردرد اینا تمام فهمیدن و سخت کردن باور

 :غرید بود، کرده پیدا جریان وجودش

 ...چطور... کننمی رئتج چطور-

 :گفت کوتاهی مکث از بعد و کشید لبش دور به دستی هرموس

 هاینشونه و اسم با راحتی به کنن، کنترلت توننمی طریق این از بدونن که زمانی تا-

 فرد دنبال فرستنمی رو تو الکی اینجوری. کننمی گمراه رو تو خانوادت، از دروغین

 تو یخانواده از عضوی این میگن بهت و کیه نیست معلوم اصالً که شخصی یه یا

 .شدن کشته همگی اونا که حالی در! هستش
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 :گفت عصبی لحنی با و کرد جمع سینه توی رو اششده مشت دستای هیراد

 به همیشه هافرشته گفتننمی مگه صلحن، و عدالت خواهان هافرشته گفتننمی مگه-

 یعنی هستن؟ آدما فکر به فقط هافرشته این چرا …چرا؟ پس حقیقتن، دنبال

 ینا برای و کنن حفاظت انسانا از باید فقط اونا یعنی ندارن؟ ارزشی دیگه موجودات

 بدن؟ فریب رو دیگه موجودات حاضرن کار،

 :داد ادامه چشماش کردن ریز با و کرد تایید هرموس

 رو اانسان ،شیاطین که اینه خاطر به هم شیاطین با اونا دشمنی طوره، همین دقیقاً-

 گها. ندارن شیاطین با فرقی هیچ خودشون وگرنه کنن؛می نابودشون و میدن فریب

 طور این پروردگارشون چون بکنن کاری هر حاضرن باشه، انسانا از حفاظت پای

 رو برادرت و خانوادت مرگ …ندید رو خانوادت و تو پروردگار همین اما خوادمی

 .میشن محسوب تو دشمنای همه شیاطین، و اهفرشته انسانا، پس …گرفت نادیده

 اشدست لرزش تا کردمی سعی که حالی در و فشرد هم روی محکم رو دندوناش هیراد

 :گفت خشم با کنه، پنهون رو

 نخورم؟ رو اونا فریب یعنی... بتونم که هست راهی-

 نظر به شاد و خرسند بسیار بود، کشیده که اینقشه شدن عملی از که هرموس

 :گفت و زد کجی لبخند ید،رسمی

  !هست که البته-

 :پرسید و گرفت باال رو سرش سریعاً هیراد

 .بدم انجام رو بگین که کاری هر حاضرم. بگین بهم ارباب؟ راهی چه-

 :گفت و کشید عمیق نفسی هرموس

 عنوان به... ربا این اما بشی متولد نو از و شده نابود دوباره تو که نیازه کار، این برای-

 !من رزندف

 زد،می موج درش سردرگمی و تردید که لحنی با بود، شده گیج کمی که هیراد

 :پرسید

 چیه؟ منظورتون شما؟ فرزند عنوان به... بشم متولد نو از-
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 داد توضیح و کرد قفل هم توی پشت از رو دستاش هرموس

 بعد و کنی ودناب رو انسانا بعد و شیاطین و هافرشته خوایمی تو... بگو من به اول-

 درسته؟ باشی، داشته خودت و اجنه اختیار در رو زمین

 :گفت و کرد پایین و باال رو سرش مصمم هیراد

 بگیرم نتقاما شدن، خانوادم و من نابودی باعث که کسایی تمام از خواممی ارباب، بله-

 .کنم نابود رو دشمنامون و

 :گفت مرموزی لحن با و گذاشت هم روی رو پلکاش هرموس

 .بیا من دنبال پس-

 اعتماد، نای با دوباره و کرد اعتماد بهش دوباره. رفت هرموس دنبال به دوباره، هیراد و

 .کرد آغاز رو بشریت جهان توی خونین فصلی

__________________ 
 خونریزی و جنگ نابودی، هرموس؛ فرزند*

 

 و عجز با رو کلمات چطور که کردنمی نگاه بارانوس به حیرت با امیلیا و رایان رادمهر،

 درهم اخماش چطور جمله، هر شدن تموم با و کردمی ردیف هم سر پشت درموندگی

 رادمهر بارانوس، حرفای شدن تموم از بعد. کردمی پر رو وجودش تمام خشم و شدمی

 :گفت بلندی نسبتاً صدای با بود، شده ناباوری و خشم از پر که

 !ست؟اجنه ارباب و... هرموس فرزند ناال... االن اون که اینه منظورتون-

 :گفت و داد تکون رو سرش تاسف با بارانوس

 !طوره همین دقیقاً-

 بانیتعص با توام حیرتی از که چشمایی با رایان و شد خیره بارانوس به متحیر رادمهر

 :گفت درخشید،می

 جانشین یعنی باشه، شده هرموس فرزند اگه ممکنه؟ چیزی همچین چطور اما-

 ...یعنی... یعنی این و شده وسهرم

 خیره بارانوس چشمای به شده گشاد چشمایی با سکوت، تو و شد باز هم از اخماش

 :گفت آرومی به و فشرد هم روی رو پلکاش بارانوس. شد
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 .شده نابود هرموس-

 :پرسید و اومد جلو قدم یه تحیر با امیلیا بار این

 بشه؟ اجنه ارباب تا کشته رو اون هیراد یعنی مرده؟ چطور... چ! چی؟-

 :گفت و داد امیلیا به رو نگاهش بارانوس

 رو وسهرم بتونن هم باهاش که کشیدن اینقشه اجنه، خدایان و هاالهه واقع، در-

 هب هیراد اگه خودشون خیال به. بگیرن کنترل تحت کامل رو هیراد هم و کنن نابود

 یجن و شده رها گذشته ندایب و قید تمام از شد،می متولد هرموس فرزند عنوان

 داشت رو هاالهه زدن دور خیال که هرموس طرفی از. شدمی فرمانبردار و مطیع کامالً

 نابودی با خواستنمی. شدمی نابود هم خواستمی خودش برای فقط رو زمین و

 چنگ به رو زمین معطلی بدون و کنن استفاده خودشون برای هیراد خشم از هرموس،

 و برد هاالهه پیش رو هیراد هرموس، رفت؛ پیش موفقیت با جاهایی تا ننقششو. بیارن

 رزندف عنوان به رو اون مخصوص، وردایی خوندن و هیراد یدوباره سوزندن با هم اونا

 …میشه کشته جریان این توی دونستنمی هرموس اما کردن متولد نو از هرموس

 :داد ادامه و زد پوزخندی

 و کردن یمعرف اجنه ارباب عنوان به رو اون هیراد، یدوباره نکرد متولد از بعد اونا-

 بدیلت هیراد به مقامش دادن با کردمی فکر سروراش، وعید و وعده طبق که هرموسی

 .شد کشته هیراد خود توسط میشه، اجنه حاکمای از یکی به

 :گفت نفر سه اون به رو و کرد مکثی

. ودب هیراد شدن مطیع اون و نرفت پیش هاالهه و حاکما خواسته طبق چیز یه اما-

 اب االن و شده برابر چندین قدرتاش عجیبی طرز به شدن، اجنه ارباب از بعد هیراد

 و حاکما اگه. کنهمی خوادمی دلش که کاری هر جهان، سرتاسر یاجنه تمام رهبری

 !میشن کشته... کنن اعتراض هم هاالهه

 :غرید خشم با رایان

 شیاطین و هافرشته امپراطور که کارما و شما مثل االن هیراد که میگین دارین یعنی-

 نیست؟ جلودارش چیز هیچ حاال و ستاجنه امپراطور هستین،
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 :گفت و داد تکون رو سرش تاسف با بود، شده رایان منظور متوجه که بارانوس

 الحا! هرموس فرزند شده، زاده اصیل جن یه عنوان به نو از اون حاال طوره، همین-

 از زیچی هیچ. اونه جانشین و هرموس فرزند که اینه دونه،می اون که چیزی تمام

 دنابو رو بگیره قرار مقابلش که کسی هر بلکه نمیاره، یاد به تنها نه رو گذشته

 !رو هرکسی …کنهمی

 لکاشپ رفته، تحلیل درونش انرژی تمام ناگهانی، طور به کردمی احساس که رادمهر

 بود طوری و نبود خوب اصالً حالش. رفت عقب قدم چند و فشرد هم روی محکم رو

 تیر سرش و لرزیدمی پاش و دست. چرخهمی سرش دور داره دنیا کل انگار که

 جلوی کمکم! نه نه حاال، برادرش! برادرش افتاد،می نباید اتفاق این! نه نه. کشیدمی

 توسط ابرا، روی ردنک سقوط از قبل اما داد دست از رو تعادلش و شد تار دیدش

 بود، گرفته آغوش در رو رادمهر که طور همون امیلیا. رفت هوش از و شد گرفته امیلیا

 :پرسید تردید پر لحنی با بارانوس به رو

 بگیره؟ رو جلوش تونهنمی هم رادمهر حتی دیگه حاال یعنی... سرورم-

 :گفت داشت، پیشونی روی که غلیظی اخم با بارانوس

 یا کنیم متوقف رو هیراد باید یا کردنه، مبارزه مونده باقی راه تنها دیگه.. .نه-

 .بشیم نابود خودمون

 پایین ور سرش امیلیا و لرزید خودش به ایلحظه بارانوس، یجمله شدن تموم با رایان

 فرو رادمهر موهای الی رو دستش آروم بعد، و گذاشت هم روی رو پلکاش. انداخت

 رو دمهررا امیلیا،. برگشتن رادمهر یخونه و زمین به اراتی،عب کردن زمزمه با و کرد

 دیگه حاال. انداخت رادمهر روحبی و پریده رنگ صورت به نگاهی و خوابوند تخت روی

 ود؛ب جنگ اعالن رسماً این و بگیره رو هیراد جلوی تونستنمی هم رادمهر حتی

 صمشخ هم انسانا نوشتسر و شدمی همراه اونا یا هیراد مرگ با پایانش که جنگی

 :گفت نفرت با زیرلب. نبود

 .رسیدنمی اینجا به برادرت با کارمون کارش-
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 خارج خونه از و گذاشته نمایش به رو بزرگش باالی کردن، درنگ ایلحظه بدون بعد و

 چشماش. رفت اقامتگاهش طرف به سریع برگشت، خودشون جهان به وقتی. شد

 سریع روزش، و حال از کسی بردن بو از قبل واستخمی و بود شده آلودواشک سیاه

 :زد صداش رایان که بره داخل

 ...امیلیا-

 :گفت غمناکش لحن همون با رایان اما برنگشت امیلیا

 کردی؟ گریه براش بازم-

 :گفت سردی با و زد پوزخندی رایان حرف به امیلیا

 ...شدم عاشق من اما... باشه ممنوع فرشته یه برای این شاید-

 :داد ادامه لرزش همون با اما لرزید داشص

 هی اون. نیاورد دووم زیاد عشقمون اما... داشتم دوسش خیلی... بود عاشقم اونم-

 یه شد ...کنه نابود رو جهان خوادمی که کسی شد... من دشمن شد و شد دیگه موجود

 اد،یره شد... شد... قاتل یه شد! نیست مهم براش چیز هیچ که احساسبی خونخوار

  !وحشی و خونخوار جن

 :داد ادامه حالت همون با و گذاشت قلبش روی رو دستش

 با اون.. .اما برگرده تا کنم کمکش خواستممی و داشتم دوسش... داشتم دوسش بازم-

 هشب احساسمم و ریختم فرو درون از... کرد خردم.. .کشت رو احساسم پدرم کشتن

 ده،ش که طور هر خواممی و شدم متنفر زشا کشت، رو پدرم اینکه از بعد من. مرد

 .کنم نابودش

 :داد ادامه و شد خیره رایان چشمای به زد،می موج نگاهش تو که نفرتی با

 .کنم گریه اون برای دوباره تونمنمی هرگز پس-

 :گفت غمگینی لحن با و کشید آهی رایان

 دونممی خوب اینم اما نیستی هیراد عاشق قبل مثل دیگه که دونممی خوب اینو آره-

 اون چون سوزه؛می براش دلت و داری هم ترحمی احساس یه نفرت، حس جز که

 کسی برای اینکه برای فقط اونم... اشتباه یه با و نیست خودش دست کاراش و اعمال
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 که سوزهمی اون برای دلت تو... انداخت حال این به رو خودش باشه، نداشته خطری

 نفرت ازش طرفی از خودش، دست به مادرشم و شد کشته هرموس توسط پدرش

 رو پیش جنگ برای طرفیم از... کرده تکالفه نقیض و ضد احساسات این و داری

 درسته؟... نگرانی

 جواب ود،ب مشهود صورتش و صدا توی که ایخستگی با و زد جونینیمه لبخند امیلیا

 :داد

 یهعمد اما درسته آره !شناسیمی رو من خودم، از بیشتر همیشه تو که عجیبه-

 ...داریم پیش در که جنگیه برای من نگرانی

 :داد ادامه و کرد مکثی

 حرکت یا کنهمی فک چی به و گذرهمی چی هیراد سر تو االن دونیمنمی ما تازه-

 ...چیه بعدیش

 :گفت نگرانی با سرش، دادن تکون با و کشید موهاش به دستی رایان

 .کنه ملهح گروه کدوم به داره تصمیم اول دونیمنمی نچو... بزرگه مشکل یه این و-

 :پرسید امیلیا به رو مردد و کرد مکثی

 کنیم؟ حمله ما اون، یحمله از قبل نیست بهتر-

 حتی و احمقانه بارانوس دستور بدون کار این شد، خیره رایان به و کرد اخمی امیلیا

 .بود ناشیانه

 رسهمی نظر به... بمونیم منتظر و نکنیم ریکا هیچ که دادن دستور فعالً امپراطور-

 .کنیم صبر و کنیم کاری نباید فعالً که گفتن ما به... گردنمی چیزی دنبال

 :گفت و کشید اشچونه زیر رو دستش متفکر رایان

 بشه؟ نابود هیراد که هست راهی یعنی گردن؟می چی دنبال یعنی... هومم-

 :گفت و کرد تر زبون، با رو ش*ا*ب*ل امیلیا

 .باشیم امپراطور طرف از جدیدی دستور منتظر باید که فعالً... بشه پیدا که امیدوارم-

 :گفت امیلیا به رو لبخند با و کرد اوهومی رایان
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 نکنم، گم رو گورم و نرم االن اگه میگه بهم غریبی حس یه... برم من دیگه خب-

 .بارهمی خستگی چشات از... کنیمی رو موهام

 :گفت و یدخند امیلیا

 !فهم با و خوب پسر آفرین-

 ن،رایا رفتن با. شد خودش اقامتگاه راهی کوتاهی، خداحافظی با و خندید هم رایان

 روی دهش بنا شهری ها،فرشته جهان. انداخت اطرافش به نگاهی ناخودآگاه هم امیلیا

 و کوچیک هاییکوه امپراطور، یشده طالکوب و زرین قصر پشت. بود هفتم آسمون

 و شتدا چشمگیر برقی و زرق طالیی، و سفید نمایی با شهر. کردمی خودنمایی بزرگ

. بود دهش بنا شهر مختلف بخشای در نگهبان هایفرشته و هافرشته هایاقامتگاه

 :گفت خودش با و شد محو امیلیا ب**ل روی لبخند

 !؟...چی وقت اون... نشیم موفق اگه-

 نگفته بارانوس به! وحشتناک کابوسای اون مهجو و کرد احساس سرش توی دردی و

 فهمه،ب رو رایان آشفتگی دلیل تا کرد سعی و بود بد حالش رایان که موقع اون اما بود

 و هافرشته جهان نابودی شامل که کابوسی. دید رو غریب و عجیب کابوسی ناخودآگاه

 ودشخ کردن ومآر و دادن دلداری برای و لرزید خودش به ایلحظه. بود بارانوس مرگ

 :گفت

 برای و ریزهب هم به رو رایان ذهن خواستمی اون... بود هرموس کار همش... نه... نه-

 .کرد رو کار این همین

 .شد اقامتگاهش داخل سریع بعد و

*** 
 تا بود شده موفق باالخره. گرفت دستاش بین رو سرش و کشید عمیقی نفس بارانوس

 بود اینجا مشکل اما کنه پیدا رو ردشار گردنبند بود شده موفق باالخره. کنه پیداش

 هیراد حاال که جایی. بود هرموس اقامتگاه توی و اجنه جهان تو گردنبند، اون که

 نظر به غیرممکنی کار گردنبند، اون برداشتن و اونجا به نفوذ و موندمی توش

 رو هیراد جلوی اون، یوسیله به شدمی که بود چیزی تنها گردنبند اون. رسیدمی

 گردنش توی همیشه بود، زادهکارای یه هیراد که زمانی که گردنبندی همون گرفت؛
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 گردنش از رو گردنبند اون رفت، هرموس پیش که روزی اما کردمی حفاظت ازش و بود

 دیگه که بود خواسته ازش بود، نوشته آراه برای که کوتاه ینامه یه با و آورد در

 .ببخشه داده بهشون که هاییسختی همه یبرا رو اون و نیاد دنبالش

 رو هیراد باهاش تونستمی که چیزی تنها بود، بارانوس امید تنها گردنبند اون حاال

 قدم یه ره،بیا دست به رو گردنبند اون تونستمی اگه. برگردونه رو اون و کنه متوقف

 هک بود نای اون و داشت وجود هم بزرگتر مشکل یه اما شدمی نزدیکتر هدفشون به

 راهی یاآ چطور؟ بندازن؟ هیراد گردن تو دوباره رو گردنبند اون تونستنمی چطور

 هم به دوباره رو گردنبندش و اون و بشن نزدیک هیراد به بتونن که داشت وجود

 برسونن؟

 دونستمی خوبی به. کردمی احساس رو گردنبد درون محافظ روح تقالهای بارانوس

 ایجعبه توی اما کنهمی تابیبی صاحبش، به رسیدن برای قدر چه گردنبند اون که

 سعی بارها هرموس. بود شده پنهان هرموس توسط اقامتگاه، اون در و شده محصور

 .کرد فیمخ رو اون همینم برای و نشد موفق اما کنه نابود رو گردنبند اون تا بود کرده

 هب شروع کالفه و شد دبلن جاش از حرص با و رها کردن فکر از سرش، کشیدن تیر با

 باید. شدمی پیدا موضوع این برای راهی یه باید. کرد قصر یمحوطه توی زدن قدم

 هیراد توسط کامل طور به چیز همه اینکه از قبل شدن؛می کار به دست سریعتر هرچه

 و بشه نابود

 .فشرد هم روی رو پلکاش و کشید آهی! نباشه برگشت برای راهی دیگه

 هم اجنه جهان وارد اگه حتی بیارن؟ دست به رو گردنبد اون نتونستمی چطور

 دست از رو قدرتشون و هاتوانایی تمام اجنه جهان توی چون بود؛ فایدهبی شدنمی

 اجنه با خوانمی چطوری بیارن، دست به هم رو گردنبند اگه فرض به بنابراین میدن،

 ممکن غیر نه،نه بیارن؟ هاشتهفر جهان به رو گردنبند و کنن مبارزه قدرتی هیچ بدون

 آغوش به دستیدستی که بفرسته اونجا به رو افرادش و کنه ریسک تونستنمی. بود

 از اجنه جهان از رایان برگردوندن برای رو انرژیش از کلی هم قبل یدفعه. برن مرگ

 که افرادی وفادارترین از یکی داد، بهش که ماموریتی برای بود نزدیک و داده دست
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 بنابراین، بده؛ دست از رو پسرشه مثل که کسی طور همین و کنهمی خدمت هشب

 دیگه پس. بفرسته کار این برای رو اونا و بندازه خطر به رو هافرشته جون تونستنمی

 رو اون باید حتماً بود، حیاتی گردنبند اون آوردن دست به بکنن؟ تونستنمی چیکار

  !چطور؟ اما آوردنمی اجنه جهان از

 حلی راه دنبال و زدمی قدم سکوت در طور همون و کشید لختش موهای به دستی

 فکر گزینه این به زودتر چرا! خودشه آره. رسید ذهنش به چیزی ناگهان که بود

 اونا تونستنمی و دادنمی دست از اجنه جهان توی رو تواناییاشون هافرشته! نکرد؟

 با که بود ایفرشته تنها اون! بره تونستمی که خودش اما بفرسته گردنبند دنبال رو

 دست به بعد تونستمی و بود دارا رو قدرتاش بازم اجنه، جهان به شدن وارد وجود

 لبخند. بود کار این انجام برای گزینه بهترین خودش پس برگرده، گردنبند آوردن

 طول ایثانیه خشنودی این اما گذاشت هم روی نرمی به رو پلکاش و زد محوی

 پیشونی روی کمرنگی اخم و کرد باز هم از رو پلکاش. رفت زوال به رو که کشیدن

 دست به ور گردنبند اون و رفتمی باید اون ممکن، اگرای و اما تمام وجود با. نشوند

 .آوردمی اینجا به اجنه جهان از رو گردنبند اون باید شده، که جور هر. آوردمی

 بود، چپش دست انگشتای از یکی توی که انگشتری الماس که بود فکر همین تو

 با و کرد بلند رو چپش دست بارانوس. کرد جلب خودش به رو توجهش و درخشید

 شد خیره درخشید،می و شده نمایان انگشتر درون الماس توی که تصویرایی به دقت

 کنار رو دستش خشم با و زد عصبانیت از برقی رنگشخوش چشمای ناگهان که

 برای ؟داشتن چیکار اینجا اونا! ها؟فرشته جهان حوالی اونم شیاطین. انداخت خودش

 از و رفته شهر مرزای طرف به سریع و شد ترغلیظ اخماش بودن؟ اومده اینجا به چی

 .کرد عبور اون

 هر و میومد جلو کردن،می حرکت سرش پست که محافظ شیطان دو همراه به کارما

 به شروع بارانوس مخصوص انگشتر و گردنبند. شدمی نزدیکتر شهر به لحظه

 تو رو قدرتش تمام و شد سفیده تماماً بارانوس چشمای همزمان، و کرد درخشیدن
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 کارما طرف به اینکه از قبل اما بود حمله یآماده کامالً که طوری کرد، جمع دستاش

 :گفت تمام خونسردی با کارما ببره، یورش

 !هستی عصبانی طور ینا که اومدیم موقع بد رسهمی نظر به! آه-

 اششده چفت هم به دندونای الی از و شد ساییده هم روی خشم از بارانوس دندونای

 :پرسید

 اومدی؟ اینجا به چرا-

 :گفت تمسخرآمیز حالتی با کارما و ایستادن حرکت از پشتش، شیطان دو و کارما

 رطو همون نچو ندارم، رو شما تهدید یا کردن مبارزه قصد من! سرورم باشین آروم-

 ...داریمن شما برای خطری پس. اومدم اینجا به محافظ شیطان دو با تنها بینیمی که

 .کنم صحبت باهات تا اومدم فقط من

 رو اطراف ثانیه، از کسری توی و شد خیره کارما به حالت همون توی کمی بارانوس

 و برگشت لاو حالت به چشماش میگه، راست کارما که شد مطمئن وقتی. کرد آنالیز

 اخم با و ایستاد کارما مقابل فاصله با. شد متوقف انگشترش و گردنبند درخشش

 :گفت بود، پیشونیش روی که غلیظی

 .شنوممی-

 بارانوس به رنگش، قرمز چشمای با و کشید قرمزش و بلند موهای به دستی کارما

 یستادها سرش پشت که شیطانی دو به و کرد تر زبون، با رو ش*ا*ب*ل. شد خیره

 با که سبارانو. رفتن عقب و کرده تعظیمی هم اونا. برن عقبتر کمی تا کرد اشاره بودن،

 به رو نگاهش شیطان دو اون رفتن عقب از بعد داشت، نظر زیر رو اونا حرکات دقت

 و آروم لحن با و زد کجی لبخند کارما. شد منتظر و داد کارما براق و قرمز چشمای

 :گفت ایموذیانه

 تو قابلم در اینجا روزی من و بیفته اتفاقی همچین هرگز کردمنمی فکر... شراست-

 ...کنم صحبت باهات مورد این در تا بگیرم قرار

 :داد ادامه و کرد مکثی
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 متحد و کنیم همکاری هم با مورد یه این توی باید نخوایم، چه و بخوایم ما چه اما-

 .بشیم

 :گفت ایدوستانه چندانهن لحن با و پرید باال بارانوس ابروهای

 !ها؟فرشته و شیاطین تو؟ و من بشیم؟ متحد زنی؟می حرف مورد کدوم از! چی؟-

 :گفت و کرد اخمی کارما

 خوایممی ما دوی هر! یکیه ما دشمن حاضر حال در چون... بشیم متحد باید... آره-

 با راه این توی نیست بهتر پس بیاریم، در اون چنگ از رو زمین و کنیم نابود رو هیراد

 باشیم؟ متحد و هم کنار مشترک هدفای

 :داد ادامه ایفریبنده حالت با بعد

 ...برای حداقل... بذار کنار مدتی برای رو دشمنی این و بیا-

 و داد البا ابرویی کارما. کرد زدن قهقهه به شروع و افتاد خنده به ناخودآگاه بارانوس

 :گفت بریدهبریده زد،می قهقهه که حالی در هم بارانوس. شد خیره بارانوس به

 !شنوم؟می چی... پروردگارا! نمیشه... نم باورم-

 خودش به تا کرد ایسرفه باالخره که زدمی قهقهه عصبانیت روی از و اختیاربی مدتی

 :گفت کارما به رو پوزخند با بعد، و بشه مسلط

 ور مزخرفات این و اینجا اومدی شدی، بلند که کردی فکر چی خودت پیش واقعاً تو-

 هستی؟ چی دنبال که دونمنمی من کردی فکر تو میدی؟ من تحویل

 :داد ادامه عصبی و تحقیرآمیز لحنی با

 نشیاطی و خودت و بیاری در هیراد چنگ از رو زمین خوایمی تو! مشترک؟ هدف-

 بدیم، تجان رو انسانا و بیاریم در هیراد چنگ از رو زمین خوایممی ما بشین، صاحبش

 !هوم؟ داره؟ وجود اشتراک هدف، تا دو این کجای توی بگی من به میشه وقت اون

 :غرید اخم با و شد جدی کالمش لحن و صورت حالت

 دامها مزخرفات این گفتن و موندن اینجا به طور همین اگر چون برو، اینجا از فوراً-

 .کنمنمی تضمین رو جونت نجات بدی،

 :گفت کوتاهی یخنده با بعد و شد بارانوس یخیره ایثانیه کارما
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 هم و بجنگین شیاطین با هم که شدین قوی اینقدر هافرشته شما یعنی پس! عجب-

 !هیراد؟ و اجنه

 حکمت با و زد کمر به رو دستاش بود، شده کارما اومدن واقعی قصد متوجه که بارانوس

 :گفت

 و اونا به رسوندن آسیب دقص و کنن تخریب رو انسانا امنیت که گروهی هر با ما-

  !باشن خوانمی که تا چند هر. جنگیممی باشن، داشته رو جهانشون تملک

 :گفت تمسخر با و داد باال ابرویی تای کارما

 !ایمبارزه یآماده یک به دو میگی پس-

 :گفت و زد پوزخندی هم بارانوس

 !زمان هر همیشه،-

*** 
 قدرتی هیچ روز، اون تا که خدایانی و هاهاله. بود حاکم فضا توی آوریخفقان سکوت

 به ناپذیروصف عصبانیتی و خشم با حاال بود، نکرده خار و ضعیف رو اونا طور این

 به رو هیراد که کردنمی لعنت رو خودشون هزارم، بار برای حاال. بودن خیره هیراد

 با که دونستنمی اگه. شدن قدرتش افزایش باعث ناخواسته و رسوندن جایگاه این

 ازهاج هیراد به هرگز میفته، اتفاقی همچین کردنش متولد نو از و شدن هرموس فرزند

 معبد هاییوارهد از و کشیده بند به زنجیر با رو اونا لحظه، این تو و حاال که دادننمی

 :فتگ اجنه خدایان و هاالهه به رو و داد سر ایقهقهه هیراد. داره نگه معلق

 !گذره؟می خوش ما سروران به اینجوری چطوره؟-

 کشیده بند به حاکمای و هاالهه به رو تحقیرآمیز حالتی با و داد سر ایقهقهه دوباره و

 :گفت شده،

 تونستمنمی ایدیگه جور... ببخشید رو من ناشایست برخورد این لطفاً... من سروران-

 !کنین رفتار چطور باید و هستین جایگاهی چه توی که بدم نشون بهتون

 :زد فریاد هاالهه از یکی

 !؟کنی اسیر اینطور رو ما که کنیمی جرات چطور تو! پست موجود ببند رو دهنت-

 :گفت تمسخر با و خندید هیراد
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 باید. ننداری رو من به دادن فرمان توانایی دیگه که کنین قبول باید شما من یالهه-

 عمل من یخواسته طبق اگر و ندارین من برابر در قدرتی که کنین قبول رو این

 .میشین کشته همتون نکنید،

 :زد جیغ بود، کرده پر رو وجودش تمام که خشمی با سوزان الهه

 از باید فهمیدی؟ باشی، ما فرمان تحت باید تو! هیچی هیراد، نیستی هیچی تو-

 .کنی پیروی ما دستورات

 :گفت جبمتع ظاهر به و مسخره حالتی با و برگشت سوزان الهه طرف به هیراد

  !من یالهه هستین موقعیتی چه تو االن کردین فراموش شما که رسهمی نظر به! آه-

 :گفت و گرفت دندون به رو لبش

 کونت توانایی حتی و شدین بسته معبد این دیوارای به آهنین زنجیرای با االن شما-

 توندستا یا کنین رهایی برای تقالیی که این محض به. ندارین پاهاتونم و دست دادن

 و میشه تنگتر پاهاتون دور و دستا مچ کمر، دور فلزی هایحلقه بدین، تکون رو

 .میشن قدرتتون رفتن تحلیل باعث میارن، هجوم بدنتون به که سیاهی نیروهای

 :داد ادامه و زد صداداری پوزخند

 به رو ایمسخره حرفای همچین موقعیت، این توی کنینمی جرات چطور وقت اون-

 !ین؟بزن من

 پلکاش. کرد جمع دستاش توی رو قدرتش تمام خشم، با و کشید جیغی سوزان الهه

 یراده که طور همون اما کنه پاره رو آهنین زنجیرای تا کرد تالش و فشرد هم روی رو

 بدنش وارد آمیزجنون و قوی فشاری با سیاه نیروی و تنگتر فلزی هایحلقه گفت،

 بینی از خون ایفواره و زد بیرون حدقه از شماشچ ثانیه، از کسری در که جوری شد؛

 :گفت آمیزجنون حالتی با و کشید سرش به دستی هیراد. زد بیرون دهنش و

 هترهب پس بشین، خالص وضعیت این از تونیننمی جوره هیچ شما! گفتم که بهتون-

 .کنین گوش من حرف به

 :زد فریاد ،بود اومده ستوه به وضع این از و بود خدایان و هاالهه تمام رهبر که توماس
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 تو چی هر خوردیم شکست اگه کن، مبارزه باهامون و کن رها بند و قید این از رو ما-

 .بشی ما مطیع و تسلیم باید خوردی، شکست تو اگه و همونه بگی

 .برگشت توماس طرف به و داد باال ابرویی تای هیراد

 :گفت و یدکش اشچونه زیر به دستی شد، خیره بهش ثانیه چند

 !خوبیه فکر خب، بسیار... اومم-

 راست و چپ طرف به رو دستش. چرخوند رو انگشتاش و کرد بلند رو دستش بعد و

. شد ازب دورشون از بودن، کرده اسیر رو حاکما و هاالهه که آهنینی زنجیرای که برد

 ورحمله هیراد طرف به کشانخرناس و زده اینعره کدوم هر معطلی، بدون سپس

 .شدن

 .برد یورش هیراد طرف به عصبانیت و خشم با که بود سوزان الهه همه از اول

 پیچ و گرفت رو سوزان دستای مچ ثانیه، از کسری در و خونسردی کمال در هیراد

 ایگوشه به و گرفت سیاهش موهای از بعد و زد شکمش به ایضربه پاهاش با. داد

 سفت دیوار به بار چند رو سرش و رفتگ ازش رو واکنشی گونه هر مهلت. کرد پرتش

 هکند موهاش. زد بیرون رنگ سیاه خونی سوزان، دهن و دماغ از. کوبید معبد سرد و

 یادفر و زد سوزان کمر به وحشیانه لگدی پاش با هیراد. بود گرفته درد بدنش و شده

 .شد ورحمله هیراد طرف به ایدیگه یالهه حین، همین در. شد بلند سوزان

 دبع و گرفت ازش رو کردن حرکت قدرت سیاهش، جادوی از استفاده با بار این دهیرا

 ههال چشمای رنگ. کرد فرو شکمش تو ته، تا رو اون و رفته جلو مخصوصش ینیزه با

 غیر و مستانه هاییخنده با هیراد. زد بیرون شکمش از رنگ سبز مایعی و شد سبز

 به پشت از سرعت با که شد توماس جهمتو که کشید بیرون شکمش از رو نیزه عادی،

 توی که ایالکتریسیته جریان دیدن با و برگشت توماس طرف به هیراد. میومد طرفش

 .رفت عقب به قدمی بود، دستاش

 رو قوی الکتریسیته جریان از موجی ثانیه، از کسری در و اومد جلو پوزخند با توماس

 نرمی به و ایستاد جاش سر حرکتی کوچکترین بدون اما هیراد. فرستاد هیراد طرف به

 بعد وردی، خوندن به کرد شروع و آورد باال رو دستاش. گذاشت هم روی رو پلکاش
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 هیراد. اومد طرفش به هم الکتریسیته جریان همزمان، که کرد باز هم از رو پلکاش

 .کرد پرتاب توماس طرف به برابر، ده فشاری با و کرد مهار رو اون و مشت رو دستاش

 ماا داد نجات رو خودش ایدیگه سمت به خودش کردن پرت با و نیاورد کم هم استوم

 رو اشپاه جفت و شد ظاهر سرش باالی سریعاً هیراد ای،دیگه کار هر انجام از قبل

 ور توماس گردن زیادی فشار با بعد و کرد درنگ ایلحظه. گذاشت توماس گردن روی

 .کرد له پاهاش زیر

 و بود درومده بنفش رنگ به چشماشون حاال که خدایان از ییک و دیگه یالهه دو

 و دهآور در عجیب صداهایی صحنه این دیدن با بودن، عصبانی و خشمگین نهایتبی

 به تنبرگش بدون هیراد اما بردن یورش هیراد طرف به کردن،می خرخر که حالی در

. کرد آزاد نشدرو از رو سرخش جادوی و برده عقب به رو دستاش تنها اونا، طرف

 یه،ثان از کسری در و کرده نفوذ اونا درون به وصف غیرقابل سرعتی با سرخ نیروهای

 توماس پای و دست کردن له حال در همچنان که هیراد. کرد خلع رو قدرتشون تمام

 :گفت پوزخند با بود، کرده فرو توماس کمر پشت رو قرمزش ینیزه و بود

 .بشین تسلیم... نمیاد سراغتون به دینابو جز چیزی وگرنه ندین ادامه-

 توماس سر زا دست هیراد. کشیدنمی خرناس و زدنمی نعره خشم با همچنان اونا اما

 :گفت تاسف با و انداخت بهشون نگاهی. برگشت اونا طرف به و برداشت

 !خواستین خودتون-

 واه توی شکل هاللی رو دستاش کرد، باز شونه عرض اندازه به رو پاهاش بعد و

 ،دیگه هم از پلکاش کردن باز بعد، ایثانیه. درومد نشسته حالتی به و چرخوند

 آتشین ایدایره. دستاش درون و چشماش داخل آتیشی شدن ورشعله با شد همزمان

 و زد پوزخندی. ایستاد صاف و کرد جفت رو پاهاش هیراد که کرد احاطه رو دورش هم

 هک انداخت خدایانی و هاالهه جون هب رو ورشعله آتیش دستش، حرکات با بعد

 .بود شده خلع قدرتاشون

 خدایان و هاالهه تمام طرف به رو آتیش از موجی برگرده، اینکه بدون طور همین

 حاکم رو خودشون که کسایی تمام حاال. شد تماشاشون مشغول لذت با و فرستاد
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 و بپیچنن دهیرا پای و دست توی تا بودن کرده جرئت و دونستنمی اجنه مطلق

 ورترشعله هرلحظه که بودن آتیشی توی سوختن حال در بندازن، عقب رو کارش

 با شد همزمان آتیش، کشیدن زبونه. کردمی نابود ذرهذره رو وجودشون و شدمی

 وجود اجنه خدایان و الهه اسم به چیزی دیگه. شد تموم! هیراد آمیزجنون هایقهقهه

 بود نهاج مطلق حاکم اون حاال. نداشت

 که حاال. کنه ایجاد کاراش در خللی یا بشه مانعش تونستنمی چیزی هیچ دیگه و

 اجنه الختیارتام سرور تنها نداشت، وجود الهه یا و رهبر حاکم، اسم به چیزی دیگه

 .داشت اختیار در رو برتر قدرت که بود اون فقط و بود اون

 بازم بودن، زنده و داشتن وجود هم خدایان و هاالهه این که زمانی حتی گرچه

 خراب رد سعی مختلف، طرق از مدام که همین اما بدن دستور هیراد به تونستننمی

 هم هیراد صبر و میومد حساب به مزاحمت نوعی داشتن، کاراش و هابرنامه کردن

 تا. داشت حدی

 قصد شسرک حاکمای و هاالهه این دید، که وقتی و داد اخطار بهشون ایاندازه یه

 .کرد اضافه خودش به رو قدرتشون و کرد نابودشون ندارن، فرمانبرداری

 رو امشانتق پی تنهایی، به هیراد که بود این خدایان و هاالهه اندازیای سنگ دلیل

 رو انسانا اون از بعد و بده قرار هدف رو شیاطین همه از اول خواستمی و بود گرفته

 و محاک تنها خودش بعد بکشونه، نابودی به و کنه پر پر هافرشته چشم جلوی درست

 دیگه و بودن شده نابود لعنتی مزاحمای اون همگی حاال باشه؛ زمین و اجنه سرور

 .نبود هیراد جلودار چیزی

 رو اشوادهخان و خودش انتقام هم هافرشته آخر در و انسانا و شیاطین نابودی با هیراد

 هامدت هک زمینی. بشه جهان کل و زمین عیار تمام مالک تونستمی هم و گرفتمی

 زندگی محل بشه تونستمی بود، شده پر انسانا مثل پستی و ارزشبی موجودات از

 .بود هدفش مهمترین و آخرین انتقامش، از بعد این و اجنه و خودش

 رو جلوش بخواد که نبود کسی دیگه انسانا، و شیاطین و هافرشته نابودی با واقع در

 موجودات اگه حتی بیاره؛ در چنگش از رو زمین یا کنه علم قد رشبراب در و بگیره
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 و کنه نابود رو اونا راحتی به تونهمی هیراد بشن، عمل وارد بخوان هم مُثُل عالم

 .بگیره رو جلوشون

 جز و بودن نداده نشون کسی به رو خودشون هرگز مُثُل عالم موجودات گرچه

 از رستید درک هم هیراد بنابراین، بود؛ ندیده رو اونا کسی اوهار، خدایان و پروردگار

 تونستمی اما نداشت رو باشن داشته نیروهایی چه یا باشن شکلی چه ممکنه اینکه

 ادزی با هم االن که طور همون. بپردازه مبارزه به باهاشون و کنه حس رو حضورشون

 به و دکرمی لذت و غرور احساس نهایتبی شدن، اجنه مطلق حاکم و قدرتاش شدن

 عالم جوداتمو اون اما آورد؛می کم برابرش در قدرتی، از میزان هر با چیزی هر نظرش

 کس یچه که داشتن هاییتوانایی و قدرتا اونا بود، گرفته کم دست زیادی رو مُثُل

 کممک رو نظر مورد فرد آرومشون، و تدریجی هایکنش با و کردنمی هم رو فکرش

 .کننمی هشوندلخوا عمل انجام به وادار

 یوارد و در رو شده پخش سیاه هایخون و سوخته معبد اون به کردن نگاه از هیراد

 بدمع از آهسته هایگام با و داشت ب**ل به که پوزخندی با و برداشت دست معبد

 حاکمشون و اجنه اقامت محل که آسیاس جنگل. رفت جنگل طرف به و شده خارج

 جنگل از دورتر کیلومتر چندین و جنگل خارجی یمحوطه در معبد این و بود هیراد

 .داشت قرار

 که نبود هرموس و هیراد تنها و نداشتن رو معبد این به شدن نزدیک ی اجازه هاجن

 بودن، دیده رو خدایان و هاالهه و گذاشته معبد این توی رو پاشون حاال تا

 .نبود مسکوت و مخروبه و سوخته مکان یه جز چیزی معبد این حاال گرچه

 به جنگل وسط درست که دید رو اجنه از ایعده شد، جنگل وارد اینکه محض به

 .بودن ایستاده انتظارش

 هیراد، دیدن محض به هم اجنه. انداخت بهشون نگاهی اخم با و ایستاد حرکت از

 :گفتند مانند فریاد صدایی با و زده زانو مقابلش همزمان طور به همگی

 .باد جاودانه باد، جاودانه باد، جاودانه ،جدید امپراطور بر درود-
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 هیراد مقابل و شده بلند جاشون سر از سپس کردن، تکرار بار سه رو جمله این و

 و هاالهه یخواسته طبق که بودن هرموسی فرمان تحت همیشه اجنه. کردن تعظیم

 متما روی هک هستن حاکمایی هرموس از باالتر که دونستنمی و کردمی عمل خدایان

 .میشن محسوب اصلیشون حاکم و دارن نظارت اعمالشون

 رفتهگ خدمت به هرکاری برای رو اجنه مختلف طرق به تاریخ، طول در حاکما و ها الهه

 نابودی با حاال اما خواستننمی اونا که کردنمی اعمالی به وادار رو اونا گاهی و بودن

 نابود ود،ب حاکما به داشتنشون علقت نشونه و بود اجنه گردن دور به که ایقالده اونا،

 !هیراد داشتن، امپراطور یه و حاکم یه تنها االن و شده

 قرار مقابلش که هاییجن به غرور با و زد کجی لبخند اجنه، عمل این دیدن با هیراد

 .شد خیره بودن، زده زانو و گرفته

 که ریدستو هر و بود اون حاال اجنه یجاودانه و جدید حاکم جدید، امپراطور! درسته

 هرموس به شخود که زمانی مثل درست. کردنمی قبول چرا و چونبی اجنه داد،می

 از هیراد ماا بود حاکما و هاالهه فرمان تحت هرموس که تفاوت این با کرد،می خدمت

 به کرد شروع رساش، و صالبت پر صدای با و رفت جلو قدمی. گرفتنمی دستور کسی

 :کردن صحبت

 مطلق حاکم بعد به این از دونید،می خودتون که طور همون... من یاورای و همراهان-

 .کنممی هدایت رو شما و هستم من شما

 متاسفی ظاهر به حالت با و کشید بود، صورتش جلوی که پریشونش موهای به دستی

 :گفت

 از بلق اما رفتن بین از و شدن کشته ناشناس افرادی توسط ما، هایالهه و حاکما-

 تهدای رو شما که خواستن من از و دادن من به رو قدرتشون تمام مطلقشون، ابودین

 ...باشم اجنه شما حاکم و کنم

 :داد ادامه مصمم ایچهره و خشم با هیراد که انداختن پایین رو سرشون اجنه

 که خودمون االیو هدف همچنان ما. بشه معنابی و پوچ اونا نابودی ذاریمنمی ما اما-

 ...کنیممی دنبال رو زمینه به حاکمیت
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 :داد ادامه و کرد مکثی

 موانع باید ما اما هستن ما فرمان تحت انسانا و زمین حاضر حال در که درسته-

 همین ن،دار رو ما نابودی قصد و گیرنمی قرار راهمون سر آینده در که رو احتمالی

 نابودی با تدااب در ما! ساناان خود حتی و هافرشته و شیاطین... برداریم راه سر از حاال

 بدون ور زمین و بوده زمین مطلق حاکمای ها،فرشته آخر در و انسانا بعد و شیاطین

 .کنیممی تصرف داشتیم، رو آرزوش همیشه که طور همون و مزاحمی هیچ

 از نشون که اجنه ترسناک هایقهقهه و فریادا اشجمله کردن پیدا پایان با و

 .شد آمیخته هم در ها،کالغ صدای و جغد هوهوی ایصد با بود، رضایتشون

 به یشترب که لبخندی با و آورد باال سکوت ینشونه به رو دستش هیراد بعد، ثانیه چند

 :پرسید اجنه به رو داشت، شباهت پوزخند

 مایحاک و برداریم راه سر از رو دشمنامون تمام مسیر این توی تا هستین من همراه-

 بشیم؟ زمین مطلق

 دایص با و زدن زانو هیراد مقابل دوباره بعد و شد بلند اجنه فریاد صدای دیگه ربا

 :گفتن بلندی

 .هستیم شما همراه ما امپراطور، بله-

 :کرد زمزمه زیرلب خرسندی با و گذاشت هم روی رو پلکاش هیراد

 !عالیه-

 زده زانو بارانوس مقابل در محافظ هایفرشته از گروهی و امیلیا رایان، حین همین در

 :زدن فریاد ناراحتی و عصبانیت از ایدورگه صدای با و

 .امپراطور کنید نابود رو ما اول باید رفتنتون برای-

 :گفت خشم با و برداشت عقب به قدمی کالفه بارانوس

 اون وردنآ دست به بگیریم، رو هیراد جلوی بتونیم که راهی تنها فهمین؟نمی چرا-

 ارایرفت این االن همین پس. بره اونجا به تونهنمی ،من جز کس هیچ و گردنبنده

 .کنار برین راه سر از و بذارین کنار رو مسخره

 :گفت و شد بحث وارد ناراحتی با امیلیا
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 اجنه و نبرگردی موقع به نتونین اگه. خطرناکه خیلی اونجا به شما رفتن امپراطور، اما-

 یردرگ هیراد با و آوردین دست به رو گردنبند اگر یا چی؟ کنن اسیر اونجا رو شما

 خیلی هیراد، همراه به هستن جن زیادی تعداد اونا و نفرین یه شما چی؟ شدین

 .برین اونجا به تنها که خطرناکه

 :گرفت رو امیلیا حرف یدنباله هم رایان

 به اشم رفتن. کنید نظر تجدید تصمیمتون تو کنممی خواهش امپراطور، طوره همین-

 !طرناکهخ خیلی اونجا

 بلندی و ملتمس صدای با بودن، زده زانو رایان و امیلیا پشت که هم هاییفرشته و

 :گفتن

 .امپراطور کنید نظر تجدید تصمیمتون توی-

 :گفت شمرده شمرده و کشید عمیقی نفس بارانوس

 هستین نگران چی برای که دونممی خوب و کنممی درک رو نگرانیتون من ببینین-

 و گردمبرمی موقع به و میرم موقع به. کردم ریزیبرنامه چیز ههم برای من اما

 .گردمبرمی و دارمبرمی رو گردنبند. بشه قرمز* سرنوشت گوی ذارمنمی

 :داد ادامه و کرد مکثی

 نکنیم، اریک اگه و حیاتیه گردنبند اون آوردن دست به دونینمی من از بهتر که شما-

 قسم ما. تنهس انسانا ما اولویت حال، این با. میفتیم خطر در هم ما بلکه انسانا تنها نه

 بلند پس. باشیم پایبند خوردیم، که قسمی به باید و کنیم محافظت ازشون خوردیم

 همیش تلف وقتمون فقط اینطوری که چون نکنین، مخالف من با این از بیشتر و بشین

 .میدیم ویرانگریاش و نابودی برای بیشتری فرصت هیراد به و

 مطمئن همه دیگه. نداشت زدن برای حرفی کسی دیگه کالمش، شدن تموم از بعد

 رفتن برای اون و کنن منصرف رو بارانوس تونننمی بکنن، هم هرکاری که بودن شده

 بود بارانوس با حق هم طرفی از. مصممه گردنبند اون آوردن دست به و اجنه جهان به

 اینکه با. بود هیراد بیشتر ویرانگری و دینابو با مساوی وقت، از ثانیه هر کردن تلف و

 بستگی خودشون، حتی و انسانا نجات و داره اهمیت قدر چه گردنبند اون دونستنمی
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 امپراطورشون که کنن قبول تونستننمی بازم اما داره گرنبند اون آوردن دست به به

 بارانوس برای اتفاقی اگه. بشه درگیر اجنه و هیراد با و بره اجنه جهان به تنها

 به. شدنمی ضعیف و دادنمی دست از رو قدرتشون از بخشی هم هافرشته افتاد،می

 ریخت؛می هم به چیز همه و شده سرگردون و دفاعبی هم هافرشته جهان عالوه

 دستور، اما بره اجنه جهان به تنها امپراطورشون اینکه کردن قبول بود سخت بنابراین

 .مورد این توی خصوصاً کنن، منصرفش تونستننمی اونا و بود بارانوس دستور

. گرفت شکل بارانوس لبای روی محوی لبخند که شدن بلند جاشون سر از سختی به

 رایان یشده مشت دستای. بودن عصبی و غمگین و شده سیاه چشماشون اونا همگی

 که هاییفرشته. کندمی رو لبش پوست مدام هم امیلیا و لرزیدمی بودن، کنارش که

 خیره اینقطه به اندوه و غم با و بوده پایین سراشون هم، بودن ایستاده اونا سر پست

 :گفت مهربانی با و گرفت دست توی رو رایان دستای و اومد جلو بارانوس. بودن

 تدرس هم کنار در و باهم رو چی همه و گردمبرمی زود خیلی من نباش، نگران-

 مراقب و کن جمع ور حواست سپارم،می تو به رو جااین برگردم که زمانی تا... کنیممی

 فهمیدی؟ باش، چی همه

 هنوزم اینکه با. شد خیره بارانوس چشمای به مستقیم و کرد بلند رو سرش رایان

 بارانوس .کرد پایین و باال رو سرش آروم ناچاری، روی از اما نبود بارانوس رفتن موافق

 .فتر امیلیا طرف به و کرد رها رو دستاش هم

 تا دکر مجبورش و گرفت رو اشچون بارانوس اما انداخت پایین رو سرش سریع امیلیا

 :گفت و زد زیبایی لبخند. کنه بلند رو سرش

 وجهمت برگردم، من تا باشین چی همه مراقب و بمون رایان کنار و نباش هیچی نگران-

 شدی؟

 هب که بغضی و لرزیدمی که صدایی با و بمونه ساکت رایان مثل نتونست امیلیا اما

 :گفت بود، انداخته چنگ گلوش
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 کنممی خواهش!... خطرناکه خیلی اونجا... اونجا... نرین کنممی خواهش... امپراطور-

 نباید شما... نرین شما اما... گردیمبرمی گردنبند با شده که... جور هر. بفرستین رو ما

  !برین

 .کشید امیلیا موهای روی رنوازشوا رو دستش و شد عمیقتر بارانوس لبخند

 که میام احمقی و بزدل امپراطور اینقدر من نظرت به شق،کله یدختره آخه-

 کشته همگی و کنن محافظت خودشون از نتونن که بفرستم جایی به رو هافرشته

 شما زندگی رو تونممی چطور پس خطرناکه، منم خود برای اونجا خودت قول به بشن؟

 کشته دونممی اینکه با بشینم، اینجا راحت خودم و اونجا نبفرستمتو و کنم ریسک

 !میشین؟

 یینپا رو سرش دوباره ناراحتی، با و نشست امیلیا یگونه روی لجوجانه اشکی قطره

 :گفت و گرفت نفسی بارانوس. انداخت

 اون از بعد. گردونیمبرمی رو هیراد هم کمک با و برمیگردم زود من نباش، من نگران-

 .میشه ممکن کامالً حتی یا آسونتر هیراد کمک با اجنه و شیاطین ودیناب هم

 به پا هیراد دوباره که نداشت دوست اصالً. شد مشت دستاش و کرد اخمی امیلیا

 حضور تونستنمی هم لحظه یه حتی. باشه داشته حضور اینجا و بذاره هافرشته قلمرو

 دو ونا دوباره دیدن تحمل. کنه لتحم یاورشون عنوان به و هافرشته جهان تو رو اون

 .داشت نفرت ازشون و نداشت رو درخشان و آبی گوی

 :گفت محکمی لحن با کنه،می فکر چی به امیلیا دونستمی که بارانوس

 ایفرشته یه اول، یدرجه در تو که نکن فراموش اما کنممی درک رو احساساتت من-

 نجات راه و اونا به باید اول پس یه،خطر هر برابر در انسانا از محافظت توظیفه و

 .کن رفتار عاقالنه و دور خودت از رو افکار این. کنی فکر دادنشون

 داد نتکو رو سرش اخم همون با شده که زورم به اما بود سخت امیلیا برای اینکه با و

 ساییر صدای با بعد ایستاد، ایلحظه و رفت عقب قدم چند هم بارانوس. نزد حرفی و

 :گفت
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 گردنبند اون آوردن دست به از بعد و میرم اجنه جهان به من... خب بسیار-

. کنین دفاع ما مرزای از و کنین اطاعت رایان دستورات از من، نبود توی. گردمبرمی

 .بود خواهم شما کنار در دوباره و گردمبرمی سالمت و سالم من نباشین، نگران

____________________________________________ 
 و شیاطین جهان توی رو فرشته یه حضور زمان که هست ایوسیله سرنوشت، گوی *

 جهان به فرشته روزه سه حداکثر که مشخصی زمان توی اگه و کنهمی معین اجنه

 به تونهنمی هرگز دیگه فرشته و شده رنگ قرمز سرنوشت گوی برنگرده، خودش

 .برگرده خودش جهان

__________________________________________ 
 با .کرد پشت بهشون و گرفت اونا از رو روش هم بارانوس و کرده تعظیمی هافرشته

 گوی. گذاشت اون روی رو راستش دست و رفته سرنوشت گوی طرف به محکم قدمای

 گوی که کرد مجسم رو اجنه جهان فضای ذهنش، توی بارانوس و درخشید سرنوشت

 تقلمن اجنه جهان به رو بارانوس ثانیه، از کسری در و اومد در زرد رنگ به سرنوشت

 :گفتن که شنید رو هافرشته نگران و بلند صدای رفتنش، از قبل اما کرد؛

 !امپراطور برگردین سالمت به-

 یالهه بعد و گرفت قرار زمین روی پاهاش آرومی به کرد، باز هم از رو پلکاش وقتی و

 به یدست بارانوس. شد محو دورش از بود، کرده همراهی اینجا تا رو اون که رنگی زرد

 معبد کنار. بده تشخیص رو موقعیتش تا کرد اطراف به نگاهی بعد و کشید لباساش

 قرار کیلومتریش چند یفاصله توی جنگل، و بود ایستاده اجنه هایالهه و خدایان

 .داشت

 و باخبر اجنه نخدایا و هاالهه شدن کشته از. کرد معبد به نگاهی و چرخوند رو سرش

 و لعنتی موجودات اون دیگه اینکه از خوشحال. بود شده خوشحال خبر این شنیدن با

 دستی عمیقی، نفس با. شده محو همیشه برای نحسشون وجود و ندارن وجود پست

 و کرد باز هم از رو باالش. شد خیره روشروبه مسیر به دوباره بعد و کشید موهاش به

 رو اون که وردی خوندن به کرد شروع و باز هم از رو دستاش. نشست زمین روی

 اجرا قابل اجنه برای فقط ترفند، این که چند هر. ببینتش نتونه کسی و کنه نامرئی
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 اقامتگاه اون به مناسبی زمان تو باید بنابراین ببینه؛ رو اون تونستمی هیراد و بود

 طرف به پرش یه با و دش بلند جاش سر از مصمم. داشتبرمی رو گردنبند و رفتمی

 .کرد پرواز جنگل طرف به باال،

 از تا دو طرف به آهسته قدمای با و نشسته آرومی به رسید، جنگل ورودی به وقتی

 رو ناو اجنه اینکه با. رفت دادنمی نگهبانی جنگل ورودی جلوی که هاییجن

 خشخش صدای شدن بلند باعث اشتباهی، قدم کوچکترین برداشتن اما دیدننمی

 حرکت دقت با و آهسته بنابراین. شدنمی حضورش متوجه اجنه و شدمی برگا

 .کردمی

 رو سفیدش خنجر و مشت رو راستش دست رسید، دوتا اون از یکی پشت به وقتی

 ستد همزنان. کرد فرو نگهبان جن کمر تو رو اون بعد، و مکث ایلحظه. کرد احضار

 .شد فریادش مانع و گذاشت اون دهن رو چپشم

 با رفت، حال از یهو و بود کنارش که جنی وضعیت دیدن با نگهبان، جن یکی اون

 جرخن و گرفت ازش رو العملیعکس هر فرصت بارانوس که رفت عقب قدم چن تعجب

 رو خنجر یدسته بارانوس، افتاد، بیهوش اونم وقتی. کرد فرو کمرش تو بالفاصله رو

 فتادها بیهوش اونجا که هاییجن باراتی،ع کردن زمزمه با و چرخوند انگشتاش بین

  .شد جنگل داخل سریع و کرد تندتر رو قدماش سپس. کرد محو بقیه دید از رو بودن

 جنگل محوطه تو که ایالجثهعظیم موجودات بین از احتیاط با اطراف، به نگاهی با

 که درختا هایشاخه تنیدگی درهم متوجه رفت، جلو که کمی. شد رد زدن،می پرسه

 باال رو هاشاخه آرومی به و کرد بلند رو دستاش. شد بودن اومده پایین هم ارتفاعی تا

 و خون بد بوی و شدمی بیشتر لحظه هر اخمش. کنه حرکت بتونه راحتتر تا برد

 به نسبت کردمی سعی وجود، این با اما کردمی خورد رو اعصابش پوسیده، جسدای

 متوجه که دادمی ادامه راهش به طور همون. بده اهشر به و باشه تفاوتبی اینا یهمه

 .بودن راستش سمتش که شد هاییمشعل نور

 زده حیرت و مات ایلحظه برای مقابلش، یصحنه دیدن با و چرخید راستش طرف به

 اجنه، رسیدمی نظر به. شد مشت عصبانیت و خشم شدت از دستاش بعد و مونده
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 بودن انداخته گرگا از ایگله جلوی رو اونا و آورده گلجن به زمین از رو مردا از ایعده

 محکم ایپارچه دهنشونم دور و شده بسته مردا پای و دست. کنن شونتیکهتیکه تا

 با اجنه. ببینن چشم به رو مرگ خودشون، تا بودن نسبته رو چشماشون اما بود شده

 زبون به رو عباراتی و برگشته گرگا یگله طرف به داشتن، دست توی که هاییمشعل

 مردا طرف به خرناس با و درخشید گرگا ترسناک و رنگ قرمز چشمای که آوردن

 نگاه صحنه اون به درپیپی هایقهقهه با و رفتن عقب قدم چند اجنه. شدن ورحمله

 به دردآلودشون فریادای که کردنمی تیکهتیکه رو مردا بدن هم گرگا و کردنمی

 .رفتمی آسمون

 اون از چشم تونستنمی و افتاده تاخیر به کشیدنش نفس کردمی احساس بارانوس

 اناانس خون و کردنمی حمله بیشتری شدت با وحشی گرگای لحظه هر. برداره صحنه

. شدمی اجنه آمیزجنون هایخنده صدای شدن بلند باعث که پاشیدمی اطراف به

 و رفت عقب قدم چند سختی به بود، خیره اونا به که کوتاهی مدت از بعد بارانوس

 سست واون و بشن پیشرویش مانع چیزا، این ذاشتمی نباید نهنه. بست رو چشماش

 .شدمی خارج اینجا از و آوردمی دست به رو گردنبند اون سریعتر چه هر باید. کنن

 اگه که دونستمی خوب اما بده نجات رو انسانا اون خواستمی دلش اینکه با

. بشه مطلع اومدنش از هیراد ممکنه و میفته دردسر تو بکنه، حرکتی کوچکترین

 رو اشپلک بنابراین، شد؛می خراب اوضاع و آب بر نقشه هاشنقشه تمام اینجوری

 اما باشه توجهبی انسانا زجرآور فریادای به نسبت کرد سعی و فشرد هم روی محکم

 .شد دور ناحیه ناو از سریعتر و داد سرعت قدماش به بنابراین. بود سخت خیلی

 با امیلیا، و گذشتمی بارانوس رفتن از ساعتی چند ها،فرشته جهان توی طرفی از

 و شده محصور طال جنس از دستی یمجسمه درون که سرنوشت گوی کنار دلواپسی

 رو بارانوس برگشت انتظار و بود ایستاده داشت، قرار رنگ سفید ستونی روی

 .کشیدمی

 گوی به که طوری همون برگرده، اینکه بدون هم شتبرگ قصر به رایان وقتی

 :گفت بود، خیره سرنوشت
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! حالیه چه در امپراطور دونیمنمی و خبره چه اونجا بفهمم تونمنمی... نگرانم خیلی-

 .میشه من نگرانی و استرس باعث همینم

 پریشونش یچهره به نگاهی. ایستاد کنارش و رسوند امیلیا به رو خودش رایان

 :گفت جدی لحنی با و تانداخ

 سریع و یارهب دست به رو گردنبند اون امپراطور، که باشیم امیدوار تونیممی فقط ما-

  !نمیاد بر دستمون از ایدیگه کار اما برگرده

 :داد ادامه و فشرد هم روی رو پلکاش رایان، که برگشت رایان طرف به امیلیا

 امپراطور حرفای به خوادمی دلم فقط... کنم فکر بد احتماالت به خوادنمی دلم اصالً-

 .گردنبرمی سالمت به ایشون، که باشم امیدوار و کنم خوش رو دلم

 :پرسید و گرفت نفسی امیلیا

 چطوره؟ سرزمینمون ساکنان یبقیه و سپاهمون وضعیت-

 :کرد قفل هم به سرش پشت رو دستاش و شد سرنوشت گوی یخیره رایان

 نگهبانای باخبره، موضوع این از هم کارما مطمئنن االن و نیستن امپراطور چون-

 نگهبانی آماده و هوشیار کامالً هم اونا و گذاشتیم سرزمین مرزای توی رو بیشتری

 چه دونننمی دقیق هم سرزمین ساکنای بقیه و باشه آماده حالت تو هم ارتش. میدن

 .نمیا نظر به ترسیده محافظا و نگهبانا تعداد شدن زیادتر خاطر به کمی اما خبره

 :گفت و داد تکون تفهیم ینشونه به رو سرش آرومی به امیلیا

 خطری که بدیم خاطر اطمینان بهشون و کنیم آروم رو سرزمینمون ساکنای باید -

 و محافظ هایفرشته و نگهبان هایفرشته جز. نترسن تا کنهنمی تهدید رو اونا

 شر و خیر بین انتخاب تو انسانا اهنمایر و محافظ تنها هافرشته بقیه ارتشمون،

 شیاطین شدن قویتر باعث هافرشته نگرانی و ترس... ندارن زیادی قدرت و هستن

 .میشه

 :گفت جدیت با و کرد تایید رایان

 نبود و وضعیت این توی مشکلی تا کنم آرومشون کنممی سعی... طوره همین-

 .نیاد وجود به امپراطور
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 :کرد زمزمه و داد تکون ور سرش آرومی به امیلیا

  !خوبه-

. بودن خیره سرنوشت گوی به سکوت در تنها نشد، بدل و رد بینشون حرفی دیگه و

 باشه، اومده یادش چیزی که انگار یهو امیلیا که گذشت منوال همین به ایدقیقه چند

 :گفت و برگشت رایان طرف به نگران

 نیعصبا یهو میشن، زرد یهو چشماش... شده عجیب رادمهر رفتارای اخیراً... راستی-

 و میره فرو* آواتار حالت تو گاهی و میدن رنگ تغییر وقتا گاهی موهاش میشه،

  !نیست اطرافش متوجه

 : پرسید حیرت با و شد خیره امیلیا چشمای به تعجب با رایان

 عالئمی همچین ممکنه چطور... انسانه یه اون ممکنه؟ چیزی همچین چطور! چی؟-

 بشه؟ دیده توش

 لحن با و فرستاد گوش پشت رو بود صورتش جلوی که موهاش از بخشی امیلیا

 :گفت مرددی

 ...اونم بوده، زادهکارای یه آراه چون که هست امکانش-

 :گفت و پرید کالمش میون فوراً رایان

 به رو راهآ پدرش قدرتای بود قرار اگه! زادهکارای یه نه شده متولد انسان یه اون-

 ...میومد دنیا به زادهکارای یه هیراد مثل باید اول از ه،بیار دست

 :پرسید دلواپسی با و شده قبل از نگرانتر امیلیا

 که نداشته سابقه میده؟ دست بهش حالتایی همچین چرا چیه؟ عالئم این پس-

 ...اواخر این اما بشه اینجوری

 :گفت عصبی حالتی با و زد موهاش به چنگی رایان

 که کنیم مکشک و بفهمیم رو حالتا این علت سریع باید... بفهمیم باید ماا... دونمنمی-

 ...برگرده اولش حالت به

 :گفت هشدارگونه و شد خیره امیلیا چشمای به مستقیم سپس
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 مشکل این حل برای راهی یه تا بده انجام کاری خودسر نذار اصالً و باش مراقبش-

 .بده خودش دست کار برادرش مثل هم، یکی این خوادنمی دلم اصالً... کنیم پیدا

. داد تکون رو سرش حرفبی و کرد اخمی اختیاربی رایان، یجمله شدن تموم با امیلیا

 نظر به بعید و بود هیراد از عاقلتر خیلی اما بود کوچکتر برادر که این با رادمهر

 هک عجیبی قدرت کنترل برای یا بکنه خطایی کار هیراد، مثل بخواد که رسیدمی

 یدبا و بود الزم هم کردن احتیاط حال، این با. بخواد کمک اجنه از اومده، سراغش

 کمکش ننبتو و بفهمن رو عجیب حالتای این دلیل که زمانی تا بودنمی رادمهر مراقب

 .کنن

*** 
 تمد از بعد باالخره. زد لبخندی و فشرد مشتش توی رو گردنبند رضایت با بارانوس

 سرزمین به سریع باید حاال و کنه پیدا رو گردنبند بود تونسته گشتن، کوتاهی

. دکر پنهون لباسش توی و گذاشت ایپارچه توی رو گردنبند. گشتبرمی خودشون

 یفاصله در درست زهرآلود، و قرمز اینیزه که برگرده خواست و کشید عمیقی نفس

 .رفت فرو چوبی دیوار توی بارانوس، صورت متریسانتی یه

 شکل که یزهن روی آرم دیدن با اما موند حرکتبی ایثانیه چند حیرت با ولا بارانوس

 یصدا و شد فشرده هم روی پلکاش بود، هیراد به متعلق و زدن فریاد حال در جن یه

 رخشدا صدای با هیراد. هیراد حضور بر بود گواهی شد، بلند سرش پشت از که هیراد

 :گفت ترسناکی لحن و

 وشخ! جهان فرشتگان انسانا، حافظین و هاخوبی و خیر نجها امپراطور به،به-

 .اومدین اینجا به که منه افتخار باعث اومدین

 فرقی هم موندنش نامرئی حالت توی چون اومد، در مرئی حالت به و برگشت بارانوس

 کشید مه توی رو اخماش. دیدمی رو اون صورت دو هر در هیراد و کردنمی حالش به

 :گفت خندپوز با هیراد که

 !سرورم برین اینجا از بشه، استقبال ازتون اینکه بدون نیستم راضی اصالً-

 عرض در اونا و شد عوض ناگهانی طرز به مکان و زمان که زد هوا توی بشکنی سپس

 گاه و بود تاریک هوا. بودن ایستاده اجنه جنگل وسط جایی در درست ثانیه، یک
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 سرگردون ارواح هایقهقهه گاه، و پچیدمی جنگل سرتاسر توی گرگا یزوزه صدای

 رو اون گرفتنش، دست به محض به و کرد احضار رو اشنیزه فوراً هیراد. جنگل درون

 و تیر بود، نشونده پیشونی روی که غلیظی اخم با هم بارانوس. کشید زمین روی

 .شد مبارزه یآماده و کرد احضار رو کمانش

 هوا توی رو اشنیزه پوزخند، با و کرد بارانوس ایدست توی کمان و تیر به نگاهی هیراد

 پاش با و گرفت قرار بارانوس از کمی یفاصله توی ثانیه، از کسری در. چرخوند

 رد پرواز به باالش کمک به سریع بارانوس، که بزنه ضربه بارانوس زانوی به خواست

 حالی رد و گرفته هوا توی رو تیر هیراد. کرد پرتاب هیراد طرف به رو اول تیر و اومد

 پرش هی با خودشم. فرستاد بارانوس طرف به شتاب با بود، کرده زهر به آغشته اونو که

 .گرفت قرار بارانوس مقابل و مونده هوا توی

 هب راستش پای توسط ایضربه چرخش، یه با و کرده دفع رو زهرآلود تیر بارانوس

 شردف دستش توی رو اشنیزه سریع اما شد رونده عقب به کمی هیراد. زد هیراد شکم

 فرو لبشق توی رو نیزه تیز نوک تا برداشت خیز بارانوس سمت به زد، که اینعره با و

 روی نیزه تیز نوک آخر، یلحظه تو اما کشید کنار سرعت به هم بارانوس. کنه

 و بشه متوقف ایلحظه برای بارانوس تا شد باعث و کرده ایجاد خراشی اششونه

 .بذاره زخم جای روی رو دستش

 توی رو اشنیزه همزمان، و زد بارانوس زانوی به پاش با سریع و زد کجی لبخند هیراد

 شده سفید که چشمایی با ناگهان و شده بلند بارانوس فریاد که کرد فرو بارانوس بال

 بارانوس. شد پرت عقب به شدت با هیراد که زد هیراد شکم به محکمی مشت بودن،

. دکشی بیرون بالش توی از رو اون ثانیه، چند از بعد و گذاشته زهنی روی رو دستش

 هم دهیرا. گرفت جا هیراد دستای توی فوراً بارانوس، بال از شدن خارج محض به نیزه

 که وردی خوندن به کرد شروع میومد، بارانوس طرف به آروم آروم که حالی در

 .کردمی فعال رو درونش سیاه جادوی

 زخمای موقت، طور به تا آورد زبون به رو طلسمی و فشرد هم روی رو پلکاش بارانوس

 که حالی در هیراد. کنه مبارزه هیراد با بتونه و بشن درمان سطحی صورت به بدنش
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 خشم با بود، گرفته قرار پشتش اشنیزه و دستاش توی رنگ سیاه چرخون گوی دو

 :پرسید

 از رو چیزی کنم حس متونمی بودی؟ چی دنبال اومدی؟ اینجا به چی برای-

 .بده من به فوراً رو اون... کردی خارج اقامتگاهم

 :گفت تمسخر با و زد پوزخندی بارانوس

 !بگیرش بیا تونیمی اگه-

 و خشم با و زده برقی هیراد رنگ قرمز چشمای جمله، این آوردن زبون به با

 ستاد،فر نوسبارا طرف به رو سیاهش جادوی و برد یورش بارانوس طرف به کشاننعره

 لدلی به اما کرد مهار رو سیاه جادوی دستاش، با و رفت عقب قدم چند فوراً اونم

 االیب رو هیراد که آورد باال رو سرش. شد رونده عقب به کمی جادو، این باالی قدرت

 هی با. دید آوردمی پایین سرش به زدن ضربه قصد به رو نیزه که حالی در سرش

 .شد نیزه یضربه مانع و آورد باال رو اون و کرد حضارا رو شمشیرش سریع، حرکت

 یدستا فشار. اومد ترپایین بارانوس دست و آورد شمشیر به بیشتری فشار هیراد

 یچشما تو رفتن فرو برای نیزه، براق و تیز نوک و شدمی بیشتر لحظه هر هیراد

 رسیدمی نظر به عجول و تاببی بارانوس

 :گفت خشم با و زد فریادی هیراد. نداشت شدن تسلیم قصد هم بارانوس اما

 .بده من به برداشتی که رو چیزی اون االن همین... بده من به رو اون-

 :کرد زمزمه و ریز رو چشماش بارانوس

 !هرگز-

 دور به رو شمشیرش فوراً و زده هیراد چپ زانوی به پاش با حرکت، یه توی بعد

 خیره هم به ثانیه چند برای دو هر. فرستاد عقب به رو هیراد که چرخوند خودش

 راًفو و زد بارانوس سر به فکری ناگهانی طرز به ثانیه، اون و لحظه اون در و شدن

 بود، شده عصبی و خشمگین مبارزه این شدن طوالنی از که هیراد. شد کار به دست

 ندگردنب که ایپارچه سریع بارانوس، که بشه ورحمله بارانوس طرف به خواست دوباره

 .کشید بیرون لباسش توی از بود، گذاشته توش رو
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 حواس تمام دید که بارانوس. شد خیره پارچه اون به دقت با و ایستاد صاف هیراد

 .ایستاد صاف و داد قرار پشتش رو شمشیرش آرومی به شده، پارچه جلب هیراد

 جنس زا دیگردنبن.آورد بیرون پارچه توی از آرومی به رو گردنبند و اومد جلو قدم یه

 یه روش و بود ایدایره سطحی روی که زادهکارای یه نشان و بلند زنجیری با طال

 مطلع محض به گرنبند محافظ روح. بود شده حک هیراد اسم همراه به سفید، اژدهای

 گردنبند. کرد آزاد خودش از نوری سرعت به خودش حوالی در هیراد، حضور از شدن

 .کرد ساطع خودش زا رو رنگ آبی پرتوی و درخشید

 که گردنبندی به و بود ایستاده جاش سر حرکتبی شده، مسخ انسان یه مثل هیراد

 آب و کرد یدنلرز به شروع ارادهبی دستاش. شد خیره درخشید،می بیشتر لحظه هر

 باشه، دیده بار اولین برای رو ایالعادهخارق چیز که ایبچه مثل. داد قورت رو دهنش

 فرصت از بارانوس. شد گرنبند اون یخیره همچنان و کرده کج چپ طرف به رو سرش

 برای عالی فرصت یه این نظرش به. کرد حرکت هیراد طرف به آرومی به و استفاده

 گردنبند، بیشتر درخشش و بارانوس شدن نزدیکتر با هیراد اما بود هیراد برگردوندن

 .بود خیره گردنبند درخشش به شده خم سری با همچنان و زد زانو ارادهبی

 تا و برد جلو رو دستاش بعد و کرد مکث کمی. زد زانو هیراد مقابل هم بارانوس

 از ایکرکننده جیغ صدای ناگهان بندازه، هیراد گردن داخل رو گردنبند خواست

. ومدا در قرمز رنگ به شد،می خارج گردنبند از که نوری پرتو و شد خارج گرنبند

 به تازه شد،می خارج گردنبند از که قرمزی رنگ دیدن و یغج صدای شنیدن با هیراد

 رو وجودش تمام خشم. رفت عقب عقب و شد بلند جاش سر از سریع و اومد خودش

 و فتادها جریان به وجودش توی چیزی. کشیدمی فریاد وقفهبی و بود گرفته فرا

 مدام و بود خشمگین و عصبی نهایتبی اما چی دونستنمی. بود کرده خشمگینش

 ویت مُثُل عالم از صدایی که رفت عقب و شد بلند سریع هم بارانوس. زدمی فریاد

 :شد اکو سرش

 !کردین عجله-
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 و اومده سراغش به نادر و عجیب خشمی. بود خشمگین و زدمی فریاد همچنان هیراد

 خیره ادیهیر به و رفت عقب بارانوس. باریدمی آتیش هایگلوله چشماش، درون از

 بعد و شدمی ساکت ثانیه چند زد،می قهقهه لحظه یه خندید،می لحظه یه هک شد

 تازه. فرستادمی اطراف به رو آتیش از هاییگلوله ویرانگر و خشمگین حالتی با دوباره

 موندن فرصت اما فشرد هم روی محکم رو پلکاش و کرده اشتباهی چه که فهمید

 رو ش*ا*ب*ل بنابراین. گشتبرمی خودشون جهان به سریعتر هرچه باید و نداشت

 به شروع و بست رو چشماش. فشرد مشتش توی رو گردنبند و کرد تر زبون، با

 دنکر باز با بعد، ثانیه چند. کرد هافرشته جهان به بازگشتش برای وردی خوندن

 ایناله و اومد سراغش به بالش و شونه درد تازه. دید قصر توی رو خودش پلکاش

 بودن، شده شوکه که حالی در رایان و جیغ با امیلیا که افتاد نزمی روی و کرده

 :زدن داد همزمان

 !امپراطور-

 .دویدن بارانوس طرف به شتاب با و

 دبلن تا کرد سعی بود، ششونه زخم روی دستش یه که حالی در و زد غلتی بارانوس

 و تهرف یرونب به فوراً هم امیلیا. شد بلند کمکش با و اومد کمکش به رایان که بشه

 .زد صدا رو امپراطور درمانگر یفرشته هراکلیتوس،

 پلکاش و داد تکیه رو پشتش و نشست سلطنتیش تخت روی رایان کمک به بارانوس

 :کرد زمزمه نگرانی با و ایستاد کنارش رایان. فشرد هم روی رو

 سرورم؟ خوبه حالتون-

 ایدیگه معال توی که انگار و رایان به توجهبی و کرد باز هم از رو پلکاش بارانوس

 :زد ب**ل باشه،

 !من به لعنت... لعنتی... کردم عجله-

 :گفت متعجبی لحن با و رفته باال تعجب از رایان ابروهای

 ...صحبت چی مورد در-
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 به هراکلیتوس. رفت عقب قدم یه و کرد سکوت هراکلیتوس و امیلیا برگشتن با که

 بالش و شونه زخم به نگاهی. ایستاد انوسبار کنار سریع و بخشید سرعت قدماش

 .کرد مکث ثانیه چند و بست رو چشماش بعد کرد،

 و هگذاشت هم روی رو پلکاش که شد خیره هراکلیتوس به و ایستاد رایان کنار امیلیا

 آبی یهاله آورد،می زبون به که ایجمله هر با و بود عباراتی کردن زمزمه مشغول

 .شدیم پررنگتر دستاش دور رنگ

 درومده آبی رنگ به تماماً چشماش. برگشت بارانوس طرف به و کرد باز رو چشماش

 باالی کمی، یفاصله با رو دستاش. بودن شده درخشان و سفید سیاهش، موهای و بود

 دستاش. کرد مخصوص عباراتی کردن زمزمه به شروع و داشت نگه بارانوس بال زخم

 کوتاهی ثمک بار، هر و چرخوندمی فرضی و شکل ایدایره محوری دور به مدام رو

 .کردمی وارد بالش به کوچیکی فشار و کرده

 اخم و بسته رو چشماش که بارانوس به نگران امیلیا و بود خیره هراکلیتوس به رایان

 هب و شده ترمیم بارانوس بال زخم مدتی، از بعد. بود نشونده پیشونیش روی ظریفی

 کف بار این و رفت بارانوس زخمی یشونه طرف به هراکلیتوس. برگشت اول حالت

 دور رنگ آبی یهاله. داد فشار و گذاشت بارانوس یشونه زخم روی رو دستاش

 رو انگشتاش بعد و برداشت رو دستاش. درخشیدن چشماش و شد پررنگتر دستاش

 یانیهث چند و شد خوب خودخودبه بارانوس، یشونه روی زخم که داد تکون هوا توی

 .نبود ششونه روی زخم از اثری دیگه بعد،

 مقابل بعد و کرد تعظیمی. گرفت قرار بارانوس مقابل و رفت عقب عقب هراکلیتوس

 چشمای با برگشتن اولیه حالت به دستاش و موها و چشما که زد زانو بارانوس

 :گفت جونیکم لبخند با هم بارانوس و شد خیره بارانوس به رنگش، خاکستری

 .ممنونم-

 کف شد، بلند جاش از آرومی به و حرفبی بود، جمله این منتظر انگار که هراکلیتوس

 صورتش مقابل و آورد باال صورت همون به رو دستاش و گذاشته هم روی رو دستاش
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 آروم حالت، همون در و گذاشت دستاش روی و کرد خم رو سرش سپس داد، قرار

 .شد پنهون انظره از کامل طور به اینکه تا رفت عقب آروم

 رهبری و بود بارانوس مخصوص درمانگر فرشته و پزشک هراکلیتوس واقع در

 و رایان رفت، که هراکلیتوس. داشت عهده به هم رو سرزمین درمانگر هایفرشته

 :پرسید نگرانی با امیلیا و ایستادن بارانوس مقابل امیلیا

 سرورم؟ بهتره حالتون-

 :گفت مرددی لحن با بار این امیلیا و ردک اکتفا سرش دادن تکون به بارانوس

 بیارین؟ دست به رو گردنبند شدین موفق... سرورم-

 بعد، و شد جاجابه جاش توی کمی. زد هم به رو اونا و داد باالش به حرکتی بارانوس

 امیلیا چشمای. درخشید دستش توی گردنبند که کرد باز رو اششده مشت دست

 :گفت خوشحالی با و زد برق

 !عالیه نای-

 :داد ادامه خوشحالی با هم رایان

 .برگردونیم رو هیراد راحتی به تونیممی دیگه حاال-

 :گفت کالفگی با و کرد ظریفی اخم جمله، این شنیدن با بارانوس

 .نیس کنینمی فک که آسونیام این به-

 :گفت متعجب رایان و رفت بین از دوشون هر مسرور و شاد حالت

 میشه گردنبند، این آوردن دست به با که نگفتین مگه م؟سرور چیه منظورتون-

 برگردوند؟ رو هیراد

 بارانوس. کنه صحبت تا بود دوخته چشم بارانوس به متعجب و کنجکاو هم امیلیا

 :گفت و کشید موهاش به دستی

 .بندازه هیراد گردن به رو گردنبند این تونهنمی کسی هر اما چرا-

 :پرسید شده، گیج دادمی نشون که حالتی با و شده گردتر امیلیا چشمای

 چیه؟ منظورتون-

 :گفت و کرد گردنبند به نگاهی بارانوس
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 به ریعس منم برگردونم، رو هیراد تونممی گردنبند این با شد گفته بهم که زمانی-

 و گرفتم دستام توی رو گردنبند که زمانی همون اما کردم پیداش و رفتم اجنه جهان

 تا و "!شخصش با وقتش، به" گفتمی که شد اکو سرم تو داییص بودم، خیره بهش

 هاقامتگا به داره هیراد که شدم متوجه کنم، تحلیل ذهنم تو رو جمله این خواستم

 ...شدم درگیر هیراد با که برگردم خواستم و میشه نزدیک

 دهش تبدیل یقین به هیراد یوسیله به بارانوس شدن زخمی مورد در شکش که امیلیا

 :فتگ ب**ل زیر و کرد قطع رو بارانوس حرف ارادهبی و کرد وحشتناکی اخم د،بو

 !صفت شیطان-

 به گاهین نیم هم رایان. کرد نگاه بهش اخم با و شنید بارانوس اما گفت آروم اینکه با

 اخم همون با و کرد ایسرفه بارانوس. شد خیره بارانوس به دوباره بعد انداخت، امیلیا

 :داد امهاد پیشونیش روی

 االن ایدش که رسید ذهنم به فکر این لحظه یه تو داشتیم، باهم که ایمبارزه از بعد-

 کردممی فکر و داشتم اختیار در رو گردنبند چون برگردونم؛ رو هیراد که باشه وقتش

 ایالعادهخارق چیز که ایبچه مثل گردنبند، دیدن محض به هیراد! فرصته بهترین این

 یه عین. کردمی نگاه اون درخشش و گردنبند به و بود کرده کج رو شسر باشه، دیده

 بود، ادهد دست بهش عجیبی حس و لرزیدمی دستاش ارادهبی که بود شده مسخ آدم

 استفاده فرصت از منم. باشه افتاده شده گم یه به چشمش هامدت بعد که طوری

 .زد زانو ارادهبی مهیراد و شد بیشتر هم گردنبند نور که رفتم جلوتر و کردم

 جیغ صدای یهو که بندازم گردنش رو گردنبند خواستم و زدم زانو هیراد مقابل

 دنبندگر از که رنگی آبی و درخشان نور و رسید گوش به گردنبند توی از ایکرکننده

 وعشر عجیبی طرز به و اومد خودش به تازه هم هیراد. شد رنگ قرمز شد،می ساطع

 لحظه یه زد،می داد لحظه یه بود؛ شده عجیب حرکاتش. ردک زدن فریاد به کرد

 .شدمی خشمگین دوباره بعد و خیره نقطه یه به سکوت تو لحظه یه خندید،می

 :داد ادامه که بودن خیره بارانوس به کنجکاو و گرد چشمای با رایان و امیلیا
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 اون متوجه تازه من و کردم عجله که داد خبر بهم مُثُل عالم از صدایی لحظه همون-

 ...شدم بودم شنیده که ایجمله

 :گفت بود، گردنبند یخیره که حالی در و کرد مکث کمی

 ردنبند،گ این از استفاده با تونهمی مشخصی زمان مدت تو اونم و خاص فرد یه فقط-

 .برگردونه رو هیراد

 :پرسید بالفاصله امیلیا

 کِیه؟ زمانش برگردونه؟ رو هیراد تونهمی کی کیه؟ اون خب-

 :داد جواب و کشید عمیقی نفس کالفه بارانوس

 !دونیمنمی که همینه مشکل دقیقاً-

 :گفتن تعجب و حیرت با همزمان امیلیا و رایان

 !دونین؟نمی-

 میشه خاص نزما مدت یه تو فقط اگه دونست؟می کی پس دونست،نمی بارانوس اگه

 درق چه اصالً. کمه خیلی فرد اون کردن پیدا برای وقتشون پس برگردوند، رو هیراد

 تونهیم کسی چه و دارن وقت قدر چه دونننمی! دونننمی همینم حتی دارن؟ وقت

 اولین! بود ممکن وضع بدترین این برگردونه، رو هیراد و بده نجات وضع این از رو اونا

 .بود سخت خیلیخیلی کردنش باور و کردنمی گیر موقعیتی همچین توی که بود بار

 پشت درست. رفت حیات ستون چهار طرف به و شد بلند جا از آرومی به بارانوس

 وجود سفید و قرمز آبی، ای،قهوه رنگای به ستون چهار بارانوس، سلطنتی تخت

 و معلق طور به حیات عناصر از بخشی هم، هاستون اون از کدوم هر روی که داشت

 ون،کدومش هر روی و بودن هم مقابل تا دو تا دو ستون، چهار این. داشتن حضور زنده

 .بود رنگشون با متناسب عناصر

 معلق و شکل ایگلوله صورت به آب آبی ستون روی آتش، از ایهاله قرمز ستون روی

 به باد عنصر هم سفید ستون روی و خاک جنس از هرمی ایقهوه ستون روی هوا، در

 سیاه ستون یه هم ونست چهار این وسط. داشت حضور کوچیک بسیار گردبادی شکل
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 به رو، اشاشاره انگشت که بود دست یمجسمه یه روش که داشت قرار رنگ سفید و

 .بود گرفته جلو طرف

 اون یاشاره انگشت روی رو گردنبند و گرفت حیات عناصر از رو نگاهش بارانوس

 این و خوردن تکونی حیات عنصر چهار هر لحظه، همین توی که گذاشت مجسمه

 :گفت و برگشت رایان و امیلیا طرف به بارانوس. شد گردنبند شدرخش باعث

 تمحافظ اون از محافظ روح. داشت رو گردنبند این اون بود، زنده آراه که زمانی-

 به که شد گفته من هب. بود قدرتمندتر دیگه هایزادهکارای تمام از آراه، و کردمی

 تغییر رو موجودات تمام دگیزن مسیر که میفته اتفاقاتی و راهه در طوفانی زودی

 همیشه هافرشته و هازادهکارای. برگرده اولش جای سر چیز همه قراره و میده

 باهاش موضوع این مورد در... صمیمی دوستای هم آراه و من و بودن خوبی متحدای

 ...زدم حرف

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس

 همچین که دونستمی کامالً انگار و نشد متعجب اصالً آراه تصورم، برخالف اما-

 کمی همینم و... دونستنمی رو بشه قراره چی اینکه اما... بیفته اتفاق قراره چیزی

 اون. هیراد اومد؛ دنیا به آراه پسر که زمانی تا موند موضوع این. کردمی نگرانمون

 آراه گردن تو... کرد عجیبی واکنشای دادن نشون به شروع گردنبند این که بود موقع

 مدام و بود شده قرمز رنگش. بشه رها خوادمی و شده زندونی انگار که بود طوری

 و بود متعجب هم آراه... بشه جدا آراه گردن از تا کشیدمی پایین به رو اون نیرویی

 اون با کردن بازی به شروع کوچولو هیراد شب یه اینکه تا خبره چه دونستنمی

 انگار و برگشت اولش حال به گردنبند زد، تدس بهش هیراد که همین. کرد گردنبند

 و بده هیراد به رو گردنبند باید که گفتن آراه به هم مدتی بعد. بود آروم هیراد کنار

 شد هیراد، گردن تو گردنبند این و کرد کارم همین. بسپاره پسرش به رو قدرتش

 هر حتت هیراد از که عیار تمام محافظ یه بود؛ شده ساخته براش که چیزی همون

 یزادهکارای هر از بیشتر قدرتی و نیرو و انرژی بهش و کردمی مراقبت شرایطی
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 منتخبی هر گردن تو گردنبند این. بود هیرادم آرامش منبع همچنین. دادمی ایدیگه

 .شدنمی جدا ازش رفت،می که

 :گفت و داد امیلیا و رایان چشمای به مستقیم رو نگاهش

 داج خودش از بخواد، که وقت هر رو گردنبند این که داشت رو قدرت این هیراد اما-

 هم آراه مرگ بعد که طوری... میشن کامل هم با گردنبند، این و هیراد... کنه

 قدرت زمانی تنها گردنبند این. نداشتن معنایی هم بدون و شد ترقوی شونرابطه

 از اما باشه رادهی دنگر که بیاره خودش به رو هیراد تونهمی و کنهمی آزاد رو واقعیش

 و راهآ یکی بندازن، هیراد گردن به رو گردنبند این تونستن حاال تا نفر دو فقط طرفی

 .خودش هم یکی

 :گفت کالفگی با و داد گردنبند به رو نگاهش دوباره

 زیادیم قتو... بکنه رو کار این بتونه که شرایطیه تو هیراد نه و هست آراه نه حاال اما-

 ...تونهمی کسی چه که همیمبف تا نداریم

 نگهبان، یفرشته دو. شد کوبیده کناری دیوارای به و باز قصر، بزرگ درای ناگهان

 جبتع با بارانوس. کردن کوتاهی تعظیم بارانوس مقابل ترس با و شدن وارد سراسیمه

 :پرسید و رفت جلو کمی بود، نشونده پیشونی روی که کمرنگی اخم و

 افتاده؟ اتفاقی چه-

 برگشت اامیلی طرف به نگهبان، یفرشته دو اون از یکی. اومدن جلو هم رایان و میلیاا

 :گفت مضطربی حالت با و

 !کرده فرار رادمهر... کرد فرار-

 :پرسید عصبانیت و تعجب با و شد گرد امیلیا چشمای

 ممکنه؟ چطور... چ... چی-

 توی هک افکاری از اصالً. داد امیلیا به رو نگاهش و کرد ترغلیظ رو اخمش بارانوس

 از سشحوا کل به که داشتن درگیری اونقدر و اومدنمی خوشش چرخید،می سرش

 با یاامیل و کرد نگاه امیلیا به پرسشگر رایان. بود مونده دور رادمهر اخیر تحوالت

 :گفت عصبانیت
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 نبیرو خونه از نتونه تا کردم استفاده مخصوص جادوی از من هان؟ کرده؟ فرار چطور-

 ...چطور اونوقت... باشین مراقبش تا بودین اونجا هم شما و بره

 :گفت و پرید کالمش میون عصبی حالتی و استرس با نگهبان، یفرشته همون

 و تاداف حرکت از چی همه... شد متوقف زمان انگار لحظه، یه توی و درگیر ما با اون-

 !کرد فرار اونم... دادیم دست از رو حرکتمون توانایی هم ما

 داشت، که باالیی صدای تن و زدمی موج درش تعجب و خشم که صدایی با امیلیا

 :گفت

 ...اون ممکنه چطور چی؟ یعنی-

 !کافیه-: گفت تحکم با و پرید کالمش میون اخم با بارانوس

 نظر به هکالف و عصبی و پرسیدمی سوال مدام که رایانی تا بود کافی کلمه یه همین

 استرس، و رست از که نگهبان یفرشته دو اون و زدمی جیغ فقط هک امیلیا و رسیدمی

. دازنبن پایین رو سراشون و بشن ساکت همه گفتن،می ناقص و ناتموم جمالت مدام

 :گفت امیلیا به رو داشت، پیشونی روی که اخمی و خشم همون با بارانوس

 وت رو رادمهر ،بگین من به اینکه بدون و خود سر چطور هان؟ کردین چیکار شماها-

 کردین؟ زندونی خونه

 :زد داد باره یک به کوتاهی مکث از بعد

 !کردین؟ چیکار دونینمی هیچ-

 قبع به قدم چند چهارتاشون هر شد باعث و لرزوند رو قصر دیوارای بارانوس، فریاد

 :گفت آرومی به و فشرد هم روی رو پلکاش رایان. برن

 به یعجیب تواناییای و قدرتا و شده اختالالتی دچار رادمهر که بود مدتی... سرورم-

 گرفتیم تصمیم نبودین، شما چون و شدیم متوجه تازه هم ما... بود اومده سراغش

 ...و نشه ایجاد دردسری تا داریم نگه خونه توی رو اون مدتی

 و موند رایان دهن تو حرف که کرد نگاش جوری و برگشت رایان طرف به بارانوس

 با بود، خیره رایان چشمای به که حالی در و رفت جلو قدم یه سبارانو. شد ساکت

 :گفت عصبانیت
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 نروندشو از منم و شده تحوالتی چه دچار رادمهر که بود شده گفته من به اخیراً-

... مکن رسیدگی موضوع این به و برم رادمهر پیش برگشتنم، بعد بود قرار. بودم آگاه

 اون االح... کردین گیجش کار این با و زندونی رو اون بگین، من به اینکه بدون شما اما

 و هسرگردون گرفته، شکل وجودش توی کامل یا نیمه و نصفه که قدرتایی تمام وجود با

 مسلط قدرتاش به رو اون و کنیم پیداش سریع باید. بیفته اتفاق ممکنه چیزی هر

 .میاد پیش بدی اوضاع وگرنه کنیم،

 بهشون چیزی و دونستمی بارانوس. بودن خیره انوسبار به گیجی با امیلیا و رایان

 رادمهر وجود تو قدرتا این باید یعنی چی یعنی بود؟ آگاه تغییرات روند از بود؟ نگفته

 رو چیزایی همچین که ممکنه چطور نیس؟ انسان یه اون مگه اصالً بگیره؟ شکل

 بشه، تحوالتی چینهم دچار انسان یه که نداره امکان و بود انسان یه اون کنه؟ تجربه

 چیزی همچین چطور آخه سرگردونه؟! شده؟ گیج... رادمهر که میشه چطور پس

 گیجی با ورط همون رایان، و امیلیا که بود کنندهگیج اونقدر بارانوس حرفای! ممکنه؟

 که نگهبان یفرشته دو اون طرف به بارانوس. بودن خیره بارانوس به کنجکاوی و

 :گفت ایآهسته صدای با و برگشت بودن، انداخته پایین رو سرشون

 .اقامتگاهتون به برگردین. برین تونینمی شماها-

 و رفتنمی ور لبشون پوست با استرس با مدام لحظه، اون تا که نگهبان یفرشته دو

 به ثانیه چند و بلند رو سرشون آرومی به جمله این شنیدن با بود، پایین سرشون

 ینکوچکتر آوردن زبون به بدون و انداختن هم به نگاهی یه بعد. شدن خیره بارانوس

 .شدن خارج قصر اصلی تاالر از و کرده تعظیمی تنها ای،کلمه

 ونبد خودش بعد و کرد همراهی تاالر از رفتن بیرون تا رو اونا نگاهش با بارانوس

 و رفت سلطنتیش تخت طرف به بندازه، امیلیا و رایان به نگاهی کوچکترین اینکه

 شدن رهخی بارانوس به ایثانیه چند و اومدن جلو قدم یه امیلیا و رایان. نشست روش

 اب و نیاورد دووم رایان آخر نداشت، تمومی بارانوس سکوت اما بزنه حرفی خودش تا

 :پرسید عصبی حالتی
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 دارین یعنی بودین؟ آگاه تغییرات روند از سرورم؟ چیه حرفا این از منظورتون-

 انسانه یه اون اما! طبیعیه؟ رادمهر، وجود تو نیروهایی همچین گیریشکل که میگین

 ...چطور پس... کنه تجربه رو چیزایی همچین بتونه انسان، یه که نداره امکان و

 رادمهر جای تا کنه تمرکز داشت سعی و بود گذاشته هم روی رو پلکاش که بارانوس

 عمیق ور نفسش. داد رایان به رو عصبیش نگاه و کرد باز هم از رو پلکاش کنه، پیدا رو

 :گفت جدی لحنی با رایان، به رو و فرستاد بیرون

 برای ماهاش اما بگم بهتون تا بودم زمانش منتظر من شاید نگفتم، چرا که پرسینمی-

 این... دش متولد انسان مادر یه و زادهکارای پدر یه از رادمهر. نکردین صبر همینم

 حتی که بود چیزی اما داشتم باور بهش پیش، قتو چند تا منم حتی که بود چیزی

 نبود؛ املک انسان یه هیراد و رادمهر مادر که بود این اون، و دونستنمی آراهم خود

 .بوده* اوهار خدایان نسل از انسانی بلکه

 :گفتن متعجب و هم با و شد گرده ممکن حد آخرین تا امیلیا و رایان چشمای

 !ممکنه؟ چطور... چ! چی؟-

 همون با بیرون، به نفسش کردن فوت با و کشید ش*ا*ب*ل روی رو زبونش نوسبارا

 :داد ادامه جدی لحن

 خبر موضوع این از هم زن اون خود حتی و دونستنمی رو موضوع این کس هیچ-

 دبو شده حک چپش پای کف عجیب نشون یه رادمهر، اومدن دنیا به از بعد اما نداشت

 چه نشون، ونا بفهمه که بود این دنبال و بیماره پسرش کردمی فکر هامدت تا آراه که

 و نیست مریض پسرش که داد خاطر اطمینان بهش پروردگارمون اما داره مفهومی

 لیخی موضوع این شنیدن با هم آراه. کنهمی انسانا به رو خدمت بزرگترین روزی

 درتایق یدارا زودی به رادمهر که کردیممی فکر اون، هم و من هم و بود خوشحال

 ت،گذش که هرچی و نیفتاد اتفاق این اما میاد هافرشته جهان به و میشه مخصوصی

 متما هیراد. شد انسان یه شبیه بیشتر و بیشتر رادمهر و شد بیشتر هیراد قدرتای

. ودب آورده دست به رو مادرش ینهفته قدرت درصد هفتاد یعالوه به پدرش، قدرتای

 .هستن و بودن تاریخ طول تو خدایان قدرتمندترین اوهار خدایان
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 اون که بود انسان یه با اوهار خدایان از یکی ازدواج نسل از هم هیراد و رادمهر مادر

 به اخیراً اما... شدمی ابدی هایالهه از یکی اوهار، خدای با ازدواجش بعد هم انسان

 راهآ همسر عیواق هویت که( بارانوس به مُثُل عالم موجودات غیبی الهامای)گفتن من

 !رسیده رادمهر به اوهاره خدایان به متعلق که قدرت اون درصد سی و بوده چی

__________________________________ 
 قدرت هک بودن افرادی از و بوده تاریخ طول تو خدایان ترینقوی از اوهار خدایان*

 عنصر رچها هر به. داشتن رو مکان و زمان جاییجابه و اون اتفاقات و آینده دیدن

 کنندهترلکن عالوه به. داناترن هافرشته از و ترقوی شیاطین از و هستن مسلط حیات

 .هستن هم انسانا سرنوشت

_______________________________ 
 فشرد، هم روی رو پلکاش و چرخوند دیگه طرف به رو سرش حرفا، این گفتن بعد

 :داد ادامه و کرد مکثی

 دست به رو قدرتاش کنترل توانایی تا کنیم کمک بهش و نیمک پیداش باید االنم-

 ...بیاره

 از بعد دادن،می گوش بارانوس حرفای به ناباور و متعجب همچنان که امیلیا و رایان

 پایین رو سرشون مشغول، فکری با و کرده سکوت بارانوس حرفای شدن تموم

 مهرراد نکنه که بود این از بود، کرده رخنه دوشون هر وجود توی که ترسی. انداختن

 دچار یا کنه درست رو جدیدی دردسرای و بشه مسلط قدرتاش و خودش به نتونه هم

 از بخشی با بود انسان یه االن رادمهر بارانوس، حرفای به توجه با چون بشه؛ مشکل

 بسیار باشه داشته هم رو اونا از بخشی اگه حتی هرکسی، که اوهار خدایان قدرت

 بهتجر رو چیزایی همچین هرگز رادمهر، که بود حالی در این و میشه نیرومند و قوی

 رو قدرتاش بچگی از که بود هیرادی از بیشتر دیدنش آسیب احتمال و بود نکرده

 ...اما بود، دیده

 بر عالوه که زیادی بسیار قدرت اون پس شد، زده دوشون هر ذهن تو ایجرقه ناگهان

 هفتاد داشت، ناشناس منبعی و بود رسیده هیراد به دهزاکارای یه هایتوانایی و قدرتا

. بود داده نشون رو خودش کمکم و بود نهفته وجودش تو که بود ایمونده باقی درصد
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 و قدرتا اما داشت کامل تسلط بود رسیده بهش پدرش از که قدرتایی رو هیراد،

 چون و بودن غریب و ناشناس براش بود، رسیده اون به اوهار خدایان از که تواناهایی

 با پس. زدمی آسیب دیگران به مدام و کنه کنترلشون تونستنمی شناخت،نمی رو اونا

 حتی نه نه،... اینکه از قبل تا کردنمی پیدا رو رادمهر سریع باید حساب این

 کنترل تو هیراد، مثل هم رادمهر که کنن فکر احتمال این به درصدم یه خواستننمی

 .کنه درست دردسر و ونهبم ناکام قدرتاش

 بعد انداختن، هم به نگاهی یه استرس و نگرانی با و کرده بلند رو سراشون سریع

 پلکاش و داشته نگه سرش باالی شکل هاللی رو دستاش که شدن بارانوس به خیره

 پیدا ور رادمهر مختلف، هایمکان سریع جستجوی با بتونه تا بود گذاشته هم روی رو

 ادمهرر جای که بگه و کنه باز هم از رو پلکاش بارانوس که بودن تظرمن لحظه هر. کنه

 و یشترب دستاش لرزش با همراه بارانوس اخم گذشت،می که هرچی اما کرده پیدا رو

 و رایان که شدمی جاری صورتش روی بیشتری شدت با هم پیشونیش روی عرق

 هم هاونیآس این به ادمهرر کردن پیدا انگار. کردمی مضطرب قبل از بیشتر رو امیلیا

 !نبود

*** 
 زمانی که نشست تختی روی آرامش با و برداشت زدن قدم از دست باالخره هیراد

 در اتیتغییر درونی، تغییرات بر عالوه قدرتش افزایش با. زدمی تکیه اون به هرموس

 به بدنش کل و بود گرفته قرار رنگ سیاه تاجی سرش روی. بود شده ایجاد ظاهرشم

 چکه خون ازشون و بود خونی دستاش و بینی روی که بود اومده در اسکلتی لشک

 هک زمانی و بود شده تیکه تیکه که بود تنش هم نازک و سیاه لباس یه. کردمی

 .ریختمی بیرون رنگ سیاه مایعی چپش، چشم از هم شدمی خشمگین و عصبانی

 موجودات به ظلم و حمیربی توی که بود کسی و هاتاریکی و اجنه امپراطور این

 و تروحشی اون، از پیروی به هم اجنه و زده جلو هم شیاطین از حتی جهان،

 بهترین از ارتش یه اون گذشت، که مدتی این توی. بودن شده گذشته از خونخوارتر

 تکتک نابودی و حمله قصد و بود داده تشکیل رو تیارها نام به مبارزشون افراد

 هم همه از اول. داشتن دست اشخانواده و اون نابودی توی که داشت رو هاییگروه
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 زجر ممکن، شکل بدترین به رو اونا خواستمی و بود داده قرار هدف مورد رو شیاطین

 .کنه نابودشون و داده

 ترسناکی لبخند و غرور با و گرفته ضرب پاهاش روی استخونیش، دستای انگشتای با

 زده زانو مقابلش که کردمی نگاه درتمندشونق و بزرگ ارتش به داشت، ب**ل به که

 زیر و ایستاده کناری زمان اون تا که ارتش یفرمانده دراگون. بود پایین سراشون و

. تبرداش قدم استوار هایگام با و کرده صاف صدایی بود، خیره افرادش به چشمی

 :فتگ رسایی صدای با هیراد، برابر در تعظیم از بعد و گرفت قرار هیراد مقابل درست

  !ما پیشوای و الگو رهبر، ما، مطلق حاکم بر درود-

 :داد ادامه محکمش لحن همون با دراگون که داد تکون سری هیراد

 .سرورم حاضرن شیاطین نابودی و حمله برای تیار ارتش-

 وندراگ حاال که سربازاشون به دوباره نگاهی رضایت با جمله، این شنیدن با هیراد

 داشت، که ترسناکی لحن و خشدار صدای با بعد و انداخت بود، دهایستا مقابلشون

 :کرد صحبت به شروع

 کسانی از و ما یدیرینه دشمنای از شیاطین دونینمی که طور همون... خب بسیار-

 ما آوردن در زانو به خیال طور همین دارن، سر در رو زمین تصور خام خیال که هستن

 !رو

 :داد ادامه و زد پوزخندی

 که بدیم نشون پست موجودات این به باید محیاست، و حاضر چیز همه که حاال ماا-

 تنها که بدیم نشون بهشون باید. برمیاد ازمون کارایی چه و داریم هاییتوانایی چه

 تمام طور همین و انسانا سرنوشت که ماییم این و هستیم ما زمین مطلق حاکمای

 جهان موجودات قویترین و برترین ما چون کنیم،می تعیین رو جهان موجودات

 .هستیم

 و گرفت باال رو سرش هیراد شد، بلند که اجنه آمیزجنون هایقهقهه و فریادها صدای

 ارزش،بی موجودات اون کردن تیکهتیکه برای چطور که کرد نگاه سربازاش به غرور با

 هیراد، که دونستمی کی. آورد ب**ل به خبیثانه لبخندی و کردنمی شماریلحظه
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 موانع تنها مسلماً! سرشه؟ تو خیاالیی چه شیاطین و انسانا و هافرشته نابودی از بعد

 و شیاطین و هافرشته تا داشت نیاز بهشون فعالً اما کردمی نابود هم رو روش پیش

 هدفش به سریعتر و بود راحتتر کارش اینجوری. برداره راهش سر از رو انسانا

 ارزشمند منابع آوریجمع یا زمین تو قصرایی و کاخ تنساخ دیگه حاال. رسیدمی

 بنابراین بود؛ انتقامش فکر به فقط و فقط و نداشت اهمیتی براش انسانا، توسط زمین

 لبخند با اجنه، شدن ساکت از بعد و آورد باال سکوت ینشونه به رو چپش دست

 :زد فریاد زدن،می برق که قرمزش چشمای و داشت ب**ل به که خبیثی

 !آراراس آتشفشان شیاطین، سرزمین سوی به پیش-

 و رفته هوا به اجنه آمیزجنون و ترسناک هایقهقهه و شادی فریاد صدای دوباره

 ایهچهر و خبیث لبخند همون با هیراد. بود شده خیره اونا به کجی لبخند با دراگون

 محض به .رفت ارتششون طرف به و شد بلند جاش سر از آرومی به سرد، و مغرور

 و رفته کنار ارتش افراد جلوی از دراگون سلطنتیش، تخت از هیراد اومدن پایین

 رتششونا مقابل خودش بعد، و انداخت بهش نگاهینیم هم هیراد. ایستاد ایگوشه

 و ننبمو جا همین قصر و جنگل از محافظت برای هاجن از تعدادی بود قرار. ایستاد

 که دونستمی خوب هیراد. برن آراراس آتشفشان به دراگون، و هیراد همراه به بقیه

 اتفاق هاجن جهان توی که حوادثی از تونهنمی داره، که زیادی قدرت عالرغم کارما،

 ور کارما قدرت قدرتش، که بود هیراد حضور دلیل به همه اینا و بشه خبر با میفته

 :زد فریاد دوباره و کرده خم کمی رو سرش. کردمی نابود و کرده دفع

 حاضرین؟-

 :زدن فریاد صدا یک جواب در همه

 !امپراطور بله-

 :کرد زمزمه لبخند با هیراد

  !خوبه-

 پرواز به هم سر پشت گروهگروه هم بقیه و اومد در پرواز به هوا توی پرش یه با بعد و

 با و هیراد پشت دراگون. افتادن راه هیراد دنبال به منظم، آرایشی با و اومدن در
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 به هرموس با که انداختمی زمانایی یاد رو هیراد و کردمی حرکت اون از کم ایفاصله

 سرعتش و زد پوزخندی. کردمی حرکت هرموس کنار فاصله، همین با و رفتمی جنگ

 هیراد دنبال و کردن بیشتر رو سرعتشون اون مثل هم ارتش کل که کرد بیشتر رو

 با که بعضیاشون قهقهه صدای و نکشیدمی فریاد بلند صدای با که حالی در. رفتن

 .آوردمی وجود به رو ترسناک فضایی شد،می قاطی دیگه ایعده فریاد صدای

 و چشما از کرد،می بیشترش لحظه هر که سرعتی و حرکت حین در هم هیراد خود

 لدنبا به رو بقیه حرکت جهت راهنما، مثل که شدمی خارج رنگ سیاه دودی دستاش

 دینابو و برسه آراراس به زودتر چه هر خواستمی دلش .کردمی مشخص خودش

 و کشیدن عذاب و زجر خواستمی دلش. ببینه چشم به رو شیاطین تکتک

 .بشه شعف و شادی غرق وجودش تمام که ببره لذت و ببینه رو التماساشون

. گذاشت نمایش به رو رنگش قرمز و تیز دندونای و اومد کش طرف دو از ش*ا*ب*ل

 ذارشواگ کسی هیچ به که چیزی خواست،می رو کارما نابودی دلش یشتر،ب همه از

 و بسته ور کارما کشیدن نفس راه خودش، دستای با خودش خواستمی بلکه کرد؛نمی

 تمامی مرگ و کشیدن زجر دیدن آره،. کنه نابود ممکن شکل بدترین به رو اون

 شتو که انتقامی. بود مشانتقا گرفتن برای قدمش اولین کارما، خصوص به و شیاطین

 !هیچکس کرد،نمی رحم هیچکس به

*** 
 ود،ب عمر یه گذشتن مثل امیلیا، و رایان برای که ساعتی چند گذشت از بعد باالخره

 طور همون ایثانیه چند. درخشیدن چشماش و شد باز هم از بارانوس پلکای

 یعنی خت،اندا رایان و امیلیا جون به رو بیشتری نگرانی و دلشوره که موند حرکتبی

 کنه؟ پیدا رو رادمهر بود نتونسته

 به و دش بلند جاش از یکباره به بارانوس بزنه، حرفی اومد تا و کرد کج رو سرش امیلیا

 پیشونیش روی که غلیظی اخم با و ایستاد مقابلشون. رفت رایان و امیلیا طرف

 :گفت مقدمهبی رایان به رو بود، نشونده

 رو نگهبان هایفرشته از تعدادی. دنبالش بریم فوراً باید لیوسه،کا سرزمین تو اون-

 .بیان همراهمون تا کن احضار
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 رفتن از بعد امیلیا. شد خارج قصر از سرعت به و داد تکون رو سرش سریع رایان

 :پرسید نگرانی با و برگشت بارانوس طرف به رایان،

 نکرده؟ درست که دردسری چطوره؟ حالش-

 :گفت اخم با و داد تکون نفی ینشونه به سری بارانوس

  !انداخته دردسری بد توی رو خودش... نیست خوب-

 :داد ادامه اون که شد خیره بارانوس به نگران و پرسشگر امیلیا

 !جنگه در گذشته عوامل و شگذشته با و افتاده گیر ذهنیش دنیای تو اون-

 به رو سرش استرس، و نینگرا با و شده حبس سینه تو ایلحظه برای امیلیا نفس

 ترلکن قدرت از یعنی افتاده؟ گیر ذهنیش دنیای توی رادمهر. چرخوند ایدیگه طرف

 در گذشته عناصر و افراد با که شده گذشته وارد و کرده استفاده اشتباه به زمانش،

 به اشحافظه ممکنه برنگردونن حال زمان به رو اون سریع اگه صورت، این در! جنگه؟

 دیگه و کرده گیر اتفاقاتش و گذشته دنیای توی اون، از بدتر یا و بشه پاک کامل طور

 .نشه رها جهان اون از هرگز

 عقب به بود، شده ریخته صورتش جلوی که رو موهاش از بخشی و زد هم به رو باالش

 قصر اصلی تاالر وارد نگهبان فرشته پنج همراه به رایان لحظه، همین توی که فرستاد

. ایستادن صاف و کرده جفت رو پاهاشون بارانوس، برابر در تعظیم زا بعد و شد

 رسایی و بلند صدای با هافرشته یبقیه و رایان به رو و کرد امیلیا به نگاهی بارانوس

 :گفت

 !کالیوس سرزمین به میریم-

 :گفتند صدا یک همه

 !امپراطور بله-

 که سرزمینی. رفتن کالیوس سرزمین طرف به زیاد سرعتی با بارانوس، همراه به بعد و

 این مردمای کارما، رسیدن قدرت به با اما بود انسانا پرشکوه و زیبا زیستگاه روزگاری

 رسیدن برای هم اونا و کرده طلسم بودن طلبیقدرت و حریص انسانای که رو سرزمین

 این به. بشه زیادتر عمرش طول تا فروختن کارما به رو روحشون قدرت، و پول به
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 پروردگار یاد از قبل از بیشتر رو کالیوس مردم ثانیه، هر و روز هر شیاطین تربیت

 این مردم. کردنمی نابود شدن،می فساد و گناه در غرق که حالی در و کرده غافل

 هافرشته به و برگردوند رو اونا از پروردگار که بودن نافرمان و حریص اونقدر سرزمین

 .نداد رو موضوع این توی دخالت یاجازه هم

 که انسانا از زیادی تعدادی با وسیع سرزمین این سال دو عرض در ترتیب، این به

 یا اون، کجای هر که شد ویرون و مخروبه گورستانی به تبدیل بودن، ساکن توش

 .بود ختهری زمین روی سیاهی و قرمز هایخون یا و افتاده انسانا یپوسیده اسکلتای

 یجا به و شده نفرین بود، آدما زالل و پاک آب نبعم که سرزمین این زیبای آبشار

 ونا فضای تمامی و سرزمین این یشده نفرین آسمون. شدمی جاری اون از خون آب،

 ذوب قطعاً رفت،می اونجا به انسانی اگه که بود باال اونقدر هوا دمای و قرمز رنگ به

 هلحظ هر که دنبو ایدیگه خطرات بلکه نداشت، تاثیری رادمهر روی اما شدمی

 .کردنمی تهدید رو جونش

 شده ناخونده مهمون یه حضور متوجه که کالیوس سرزمین زخمی ارواح مثل خطرایی

 نهایتبی بلکه نبوده راضی شدنشون، نفرین سرزمین توی اون حضور از اصالً و بودن

 خودش وضعیت مثل. داشتن رو رادمهر کردن نابود قصد و بودن خشمگین و عصبی

 بود رفته گذشته هب و کرده استفاده ارادهبی و اشتباه به زمان، جاییجابه قدرت از که

 آورده بیرون سر اشگذشته خاطرات الیالبه که بود موجوداتی با جدل در حاال و

 بودن

 موضوعی درگیر رو اون مدام که درونش سرکش و قوی نیروهای تداخل خطر و

 وسط این اما شدن؛می بیشترش ریختگی هم به و سردرگمی باعث و کردنمی

 وریط به. بود گذشته به سفرش همون بود، کرده گیر توش که وضعیتی ترینخطرناک

 گرن و سفید تماماً و جونبی سرزمین، این یشده نفرین آبشار کنار جسمش که

 .بود رفته گذشته به و افتاده زمین روی پریده

*** 
 که پاهایی گرد، چشمای با و بود دوخته اطراف به رو نگاهش سردرگم، و گیج رادمهر

 لحظه هر و بود افتاده جونش به که سردردی و بودن شده چفت زمین روی
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 اطرافش موقعیت و خودش وضعیت کردن آنالیز مشغول کالفه کرد،می ترشعصبی

. گرفت قرار سرش روی دستش و شد حبس سینه توی نفسش ایلحظه برای. بود

 و باال اشسینه یقفسه. افتاد زانو دو زمین روی و دش خم فشار شدت از زانوهاش

 خودش به طوالنی، و عمیق نفسای کشیدن با کردمی سعی مدام و شدمی پایین

  !تونستنمی! شدنمی اما بشه مسلط

. شد خیره روشروبه یمنظره به و گرفت باال سختی به رو بود افتاده پایین که سری

 هرموس پیش داشت برادرش که زمانی به بود برگشته گذشته؟ تو بود؟ کجا اون

 توی الحا که بود ممکن چطور پس بود، نرفته بیرون اشخونه از اون مگه رفت؟می

 چشماش جلوی از فیلمی مثل چی همه و باشه گذشته اتفاقات تمام شاهد و گذشته

. نهک سفر گذشته زمان به بتونه که نداشت امکان! نداشت امکان این نه نه! بشه؟ رد

 هک نداشت امکان! بود مسخره شوخی یه یا وحشتناک کابوس یه یا خواب یه حتماً این

 !بره گذشته به و کنه سفر زمان توی بتونه انسان، یه

 توی که کنه باور تونستنمی اصالً. داشتن خفیفی لرزش و کرده یخ انگشتاش نوک

 گرفته قرار گذشته

 دور به رو شمضطرب نگاه و شد بلند جا از سریع ارادهبی. افتاده اتفاق چیزی همچین و

 یزیچ دنبال. بود برگشت برای اینشونه یا مسیری راهی، دنبال. انداخت اطرافش و

 و هعجل با که دید رو هیراد که همین اما بکشه بیرون وضعیت این از رو اون که بود

 .شد خیره بهش و ایستاد حرکت از شد،می خارج خونه از مضطرب حالتی

 عیس انگار که طوری بعد، و کشید موهاش به دستی ایستاد، ازحرکت ایثانیه هیراد

 سرعت با و داد تکون طرفین به رو سرش باشه، داشته تردیدش و شک زدن کنار در

 که طوری بعد و شد خیره هیراد رفتن به ثانیه چند هم رادمهر. کرد حرکت بیشتری

  .ادافت راه هیراد دنبال و داد کتحر پاهاش به سرعت به باشه، اومده خودش به تازه

 رادمهر اومد، در پرواز به هوا توی بلند پرش یه با دویدن، کوتاهی مدت از بعد هیراد

 رو دستاش سرخورده، و ناتوان. شد خیره هیراد پرواز به و ایستاد حرکت از ناگهان اما
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 دنبال خواستمی چطور حاال. فشرد هم روی رو ش*ا*ب*ل عصبی و کرد مشت

 !کردن پرواز برای بالی نه و داشت رو قدرتش نه اینکه وجود با اونم بره؟ یراده

 زپروا قدرت تونهمی چطور معمولی انسان یه آخه زد؛ خودش افکار به پوزخندی

 کردن ازپرو قدرت تونستمی رو بار یه همین فقط بار، یه فقط کاش ای داشته؟ کردن

 هوا توی جوری یه طوری، یه شدمی کاش! بره هیراد دنبال و کنه پیدا خودش توی رو

 .کنه دنبال رو هیراد و کنه پرواز

 کرد،می فکر چیزا این به درموندگی با و انداخته پایین رو سرش که لحظه همین توی

 و میشه خارج پشتش از داره رشد حال در چیزی که کرد احساس ناگهانی طور به

 رد اون درون از چیزی و شده جادای ایحفره کمرش طرف دو! میشه بزرگتر و بزرگ

 ونا جای که بود زده خشکش حیرون و متعجب. کردمی رشد و بود گیریشکل حال

 ،فریادش با و زد فریاد درد زور از و کشید تیر کمرش روی شده ایجاد یحفره دو

 که کنه حرکت خواست و کرد مشت رو دستاش. کردن رشد بیشتری سرعت با باالش

 .کشهمی عقب سمت به رو اون چیزی و شده نسنگی پشتش کرد حس

 ضربه یه منتظر و افتاد پشت از که برگرده عقب به خواست و کرد بلند رو سرش

 حالتی و ترس با رو دستاش کف. نکرد حس رو دردی اما شد کمرش به محکم

 لطیف و نرم پرهایی دستاش شگفتی، و تعجب کمال در و کشید اطرافش به محتاطانه

 .کرد لمس رو

 در. نشه خارج دهنش از صدایی تا مکید رو ش*ا*ب*ل و شد حبس سینه تو نفسش

 دش بلند جا از سختی به طور همین و آرومی به بود، عصبی و کالفه متعجب، که حالی

 دیدن آسیب مانع سقوطش هنگام که رنگ سفید و عظیم باالی اون وجود با اما

 جلو یا عقب به مدام و تهبایس جاش سر تونستنمی خوبی به بودن، شده کمرش

 :زد ددا خشم با که شد عصبی و کالفه اونقدر آخر. خوردمی تلو تلو و رفتمی

 یه تونمنمی سنگین، اینقدر هم بال! خواستم؟ من بود چی این آخه! من به لعنت... اه-

 !بایستم حسابی و درست جا
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 تعجب و حیرت با و موند باز دهنش جمالت، این آوردن زبون به از بعد ثانیه چند و

 :کرد زمزمه زیرلب

 داشته بال که... که خواستم چون یعنی ممکنه؟ چطور... چ! دارم؟ بال من... من-

 !پروردگارا آه... باشم

 شونخونه وارد سرعت به که شد پوش سیاه جن یه متوجه که کنه حرکتی خواست و

 سنگینی دیگه. افتاد راه جن اون دنبال عصبی و مشکوک و کرد غلیظی اخم. شد

 بود فتادها راه جن اون دنبال به محتاط و آروم هم اونقدر و کردنمی احساس رو باالش

 .شدن هیراد اتاق وارد دو هر و شده رد خونشون دیوارای از نفهمید که

 سرعتی با که شد خیره جنی به عصبی و کنجکاو حالتی با و رفت جلوتر کمی رادمهر

 دنبال که رسیدمی نظر به و رفتمی طرف اون و طرف این به هیراد اتاق توی زیاد،

 ممکنه هک چیزی بتونه بلکه تا دوخت اطراف به رو نگاهش اختیاربی خودشم! چیزیه

 هیراد، مخصوص گردنبند یجعبه دیدن با. کنه پیدا رو بگرده دنبالش جن، یه

 گردنبند یجعبه چی برای. شد درونش درخشش متوجه تازه و شد گرد چشماش

 !باشه؟ هیراد همراه االن نباید گردنبند اون مگه درخشید؟یم

 که داره برش خواست و رفت جعبه طرف به محتاط حرکاتی و کوتاه هاییگام با

 گردنبند درخشش اما بگیره دستش توی رو اون نتونست و شد رد جعبه تو از دستش

 سعی هدوبار و کشید عقب رو دستش سریع شد، عصبی. شد چندان دو جعبه توی

 اما نکنه پیداش جن اون تا ببره خودش همراه و بگیره دستش توی رو جعبه کرد

 به شده تیکهتیکه و سوخته و مانند اسکلتی دستی بعد، ایثانیه چون نبود موفق

 .برداشت رو اون سریعاً و شد دراز جعبه طرف

 با حاال و بود اتاق توی که جنی همون دیدن با و چرخوند رو سرش سریع رادمهر

 خشم با چیزی گرفتن نظر در بدون داشت، دستاش توی رو جعبه خبیثی لبخند

 :غرید

 !جاش سر بذار رو اون-
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 به و ایستاد سرجاش و کرد تعجب ایلحظه برای رادمهر، صدای شنیدن با جن اون

 یدهشن صدایی که بود مطمئن حال این با. ندید رو کسی اما انداخت نگاهی برش و دور

 با المح همون در. رفت عقبعقب و فشرد دستش توی رو جعبه! دیدنمی رو کسی اما

 نشون العملعکس سریع بتونه کرد، حمله کسی اگه تا کردمی نگاه اطرافش به دقت

 اشچونه عصبانیت شدت از که حالی در و رفتمی جلو خشم با هم رادمهر. بده

 :زد فریاد دیگه بار لرزید،می

 !حاال بده من به رو جعبه اون-

 بود دهش مطمئن و بود شنیده ترواضح و بلندتر رو رادمهر صدای بار این که جن اون و

 مبارزه برای رو قدرتاش خواست و کرده پنهان رو جعبه فوراً اینجاست، کسی که

 به که دستش توی انگشتر نگین تک که بطلبه مبارزه به رو حریفش و کنه احضار

 :شد اکو سرش توی خشن و بم صدایی و درخشید بود، قرمز رنگ

 .برگرد فوراً! کنی؟می معطل چرا شد؟ چی پس-

 اما برداشت خیز جن اون طرف به و زده ایعربده عصبانیتش و خشم نهایت با رادمهر

 دور تا دور غلیظ و رنگ سیاه دودی برسه، بهش و بگیره رو اون بتونه اینکه از قبل

 گیج صحنه، این دیدن با رادمهر. شد ناپدید بعد ایثانیه اون، و کرد احاطه رو جن اون

 کنارش دیوار به محکم رو اششده مشت دستای و برداشت عقب به قدمی عصبی و

 .شد زخم خودشم دستای و خورد ترک که کوبید

 در مقابلش جن چنگ از رو گردنبند اون نتونست چرا که کردمی لعنت رو خودش

 گردنبندی شدن گم مقصر رو دشخو اون. کنه فرار گذاشت راحتی به و بیاره

 به اهمیتی. کردمی محافظت ازش و بود چیزیش ترینمهم هیراد، برای که دونستمی

 باالی ناخودآگاه و زد فریادی دوباره، خشم با و نداد سوزششون و دستش زخمای

 با اون و شده آزاد درونش انرژی از عظیمی موج که زد هم به محکم رو بزرگش

 رو مطلق سیاهی فقط چشماش. شد کشیده عقب به آورسامسر و زیاد سرعتی

  گاهی و خوردنمی تکون هوا توی پاهاش و چرخیدنمی هوا توی دستاش. دیدنمی

 
 


