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 : خالصه

 . میدار ت ییبا آن آشنا  یکه همگ  باشدی م  یاز شروع کارتون یداستان شروع  نیا

  یکارتون )اژدها سواران( را تماشا کرده تا به ماجرا  یها ی سر یست یبردن به اصل داستان، با  یپ ی برا

 . دیببر  ی داستان پ

 (ها را به اشتراک گذاشتهکارتون  دیجد  یسر  سنده، ینو)

  ؟ باله دمش چه شده بود کی   ؟پرواز را نداشت ییتوانا کاپیدندان، چرا بدون ه   یهمان ب  ایشب   خشم

  ی در گذشته رخ داده باشد که ب ی ممکن است اتفاقات  ایآ  ؟م شب چه شده بودندخش یها گونه  هی بق

 ؟ شده بود دهیدندان، مصدوم به نما کش

 (شودی دندان شرح داده م  ی )داستان از زبان ب

 *** 

 : مقدمه

 

 .  ...فقط یک بند باقی مانده بود تا برای هم شویم؛ اما

ای که عطری از تباهی را به دنبال  ای زدند و تو در مه مان ب**و**س**ه های باد، بر پیکره شالق 

 ! داشت، ناپدید شدی

 *** 

  . گویا تمامم چشم شده بود که دور از سر و صدای اطراف و سخنرانی جکسون، به الیویا خیره شده بودم

 ! س زیبای منپرنس

 . های جکسون سپرده بود الیویا با ظرافت ذاتی که داشت، سرش را زیر انداخته بود و گوش به حرف 

سالیان درازی بود که ضربانم با دلیل بود و   .تر مراسم تمام شودخواستم سریعخسته شده بودم، می 

 !علتش کسی نبود، جز الیویا 
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 . من در رو به روی او قرار بود مکملش شوم  شاید به درازای نه صد سال زمان برد که اینک

 . کنمجامم را با نوشه عشق تو پر می  ...لطفاً تکرار کنید ! شاهدخت  :جکسون

های  کرد، حرف هایم را نوازش می چو نسیمی گوش الیویا پس از مکثی، با صدای ظریف و لطیفش که هم 

 . جکسون را تکرار کرد

 ! تواند من را از تو جدا کندم و تنها مرگ می من تا جان دارم، بر تو متعهد هست  :جکسون

دوباره صدایش شنیده    .هایم به همراه لبخندی محو، کش آمدندام کرد که ل*ب الیویا نگاه خاصی تابه 

 . هایی را گفت که جکسون بر زبان آوردشد و همان 

 . لطفاً تکرار کنید ... اینک نوبت شماست شاهزاده :جکسون

 . ماندم چشم در چشم الیویا، منتظر 

 . کنمجامم را با نوشه عشق تو پر می  :جکسون

 .کنمجامم را با نوشه عشق تو پر می  - 

 . تواند من را از تو جدا کندمن تا جان دارم، بر تو متعهد هستم و تنها مرگ می   :جکسون

 .  ...من تا جا - 

 . های درختان که چتر سرمان بود، سر و صداها اوج گرفتناگهان با فرو ریختن شاخه 

 . جا پرت شد، چشم چرخاندمبا وحشت به سمتی که شلیک از آن 

پدر با غرشی که کرد، اعالم آرایش جنگی را داد و طولی نکشید که   .ها چشمانم گرد شد از دیدن شیطان 

 . های دفاعی دور تا دورمان را حصار کردندگروه

 : ر چشمش قاطع گفتمچشم د  .هایش خوابیده، کز کرده بود، خیز برداشتمبه سمت الیویا که گوش 

 ! الیویا - 

 ؟ بله - 

 . به من یک قولی بده - 

 : نگران و پریشان گفت 

 ! ؟ چی میگی استیو - 

 : محکم گفتم 

 . جا فرار کنیبه من قول بده اگه شرایط بحرانی شد، از این  - 

 ! هایش را در هم کشید که چشمانش وحشی شدند، وحشیِ رام شده مناخم
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جنگم،  من هم در کنارت می  . شأن من نیست که مردمم رو رها کنممن یک شاهدختم، در   !اوه، استیو  - 

 . پس لطفاً از من این درخواست رو نداشته باش 

 .  ... هاشیطان   !الیویا لطفاً - 

ها  اوه خدای بزرگ، آرایش جنگی داشت مختل میشد و شورشی  .با غرش دوباره پدر، حرفم نیمه ماند

 ! کردندداشتند نفوذ می 

با یک    .اش باالتر رفتای سر داد و کمی به طرف زمین خم شد که پایین تنه رش خفه الیویا ناگهانی غ

 . ها ملحق شدپرش به سمت بقیه پرواز کرد و به آن 

 : با صدای بلندی گفتم 

 ! الیویا - 

 . گرفت، گم شدای که لحظه به لحظه اوج می اما صدایم در همهمه 

ام تنها روی پرنسس برفیم بود، اصالً ندانستم  توجه  چشم به دنبال الیویا به سمتش پرواز کردم؛ اما چون 

 . ها من را نشانه گرفته استکه یکی از شیطان 

ناگهان با دیدن پدر که خونین و از حال رفته بود، ناباورانه   . ام، روی زمین افتادماز برخورد تنی به شانه 

 . به سمتش رفتم

 . سوختند و از من کاری ساخته نبوددانه می اش خراشیده شده بود و موهای تنش داشتند دانه به سینه 

 . ای نداشتبا سرم به سرش ضربه زدم تا شاید چشمانش را باز کند؛ ولی فایده 

ام را به سوی همان شیطانی که پدر را به این روز انداخته  وار چشمان به خون نشسته خشمگین و عطش 

 . بود، تاباندم

 !کشتمشل*ع*ن*ت*ی، می 

زبانم را در دهان چرخاندم که   .تر از گذر ابر، خود را به شیطان رساندم سرعتی کم  پدر را رها کردم و با

 .هایم خودنمایی کردنددندان

هایم دم سبز رنگش را گرفتم و با قدرت به تنه  با دندان  .چون پشتش به من بود، متوجه حضورم نمیشد

تکه دمی که در   .گین کرددرختی کوباندمش که سر از تنش جدا شد و آبشاری از خون درخت را رن

دهانم جا مانده بود را به بیرون پرتاب کردم و با جنونی که من را در خود بلعیده بود، شروع به جنگ و  

 . چنگ کردم 

ها خرابم کردند و اینک چون غافلگیر شده  در روزی که قرار بود کامل شوم، آن ل*ع*ن*ت*ی 
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 .شدندبودیم، تن به تن از سربازهایمان خاکستر می 

ای از الیویا فارغ شدم؛ اما همان لحظه دودمانم را با آه  ها بودم که برای لحظه قدر درگیر و دار شیطان آن 

 ! در آمیخت

 . ها زنده مانده بودیمها فقط من و الیویا با چند تن از بچه در حصار شیطان 

ت چندانی نداشتیم؛  های درشتشان قدررسید و ما در برابر هیکل ها به بیش از بیست تا می تعداد شیطان 

 .   ...ها کاشتیم؛ اماولی با این وجود جنگیدیم و زخم

 . ای خشکم زداز صدای جیغ الیویا لحظه 

 ! استیو - 

 . ها جا خوردمهای شیطان با وحشت و نگرانی نگاهم را تابش کردم که از دیدنش آن هم در میان پنجه 

 : متحیر ل*ب زدم

 ! الیویا - 

 . صدایش دوباره طنین انداز شد

 ! استیو، کمک، کمک - 

 ! هادیگر دوخته شد، ل*ع*ن*ت*ی هایم بر هم فرو رفتند و لبانم به هم دندان

پس غرش کنان به سمت الیویا خیز   .توانستم شلیکی انجام دهم، زیرا که الیویا در بندشان بود نمی

 . برداشتم که از ضربه سه شلیک رعدآور تنم سوخت و لرزش محسوسی را احساس کردم

ای برفی در  الیویا همچو توده  .سوخت و بالم کمی سوراخ شده بود بدنم می  .دیدشان تار شد  چشمانم

 . ام کدر شدنظرم به نما کشیده شد و همه دیده 

 . آخرین توانم را به کار بردم و تنها توانستم نام پرنسسم را در زبان جاری کنم

 . هایم بسته شداختیار دوباره پلک چشمانم را گشودم که قطره بارانی بر چشم چپم فرود آمد و بی 

 . ای از درد، در هم رفته روی پاهایم ایستادم که سرم گیج رفت و دوباره بستر زمینِ گِلی شدمبا قیافه 

 . بارید و قصد پاک کردن لکه ننگ را داشت باران به تندی می 

شان خاکستر شده  هیچ اثری از یک خشم شب نبود، همه  . با تحیر و خشمی پنهان به اطرافم نگاه کردم

 ! آه پدر  .بودند

 . هایم پخش شد که با قدرتی ناگهانی روی پاهایم ایستادمصدای جیغ الیویا در گوش 

 ؟ با او چه کردند  ؟پرنسس من، برفی من کجاست ! اوه نه، الیویا
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ی های خاکستر شده، با چشم به دنبال اثری از الیویا بودم؛ اما هنگامی که هیچ نقطه در میان توده

که اکنون در حصار  است و از طرفی دیگر بابت این  شتراکی از او ندیدم، خوشحال شدم که او زندها

 . گرفت ها اسیر است، غضبم می های شیطان پنجه 

کردم،  هر طوری که شده پیدایش می   .ی دست راستم را مشت کردم که دسته گلی انباشته شد پنجه 

 . دادم بالیی بر سرش آورنداجازه نمی

 : را راست کردم و با نگاهی جدی ل*ب زدم  قامتم 

 ! گیرم انتقامتون رو می  - 

رفتم تا باعث و بانیشان را تباه کنم،  می  .اندچشمانم را محکم بستم تا نبینم مردمم تنها خاکستر شده

 . گونه که بهترین تاریخم را کابوس کردندهمان 

گاهشان  م که قبل از خاموشی باران به اقامت کردتوان بال زدن نداشتم؛ اما با این وجود تمام سعیم را می

ها توان تحمل خیسی باران را نداشتند و این تنها نکته ضعفشان بود و من بایستی از  برسم، زیرا شیطان 

 ! بردماین فرصت نهایت استفاده را می 

 . افزودمم می حتماً الیویا تا به اآلن خیلی ترسیده، پس باید به سرعت .ای خفته بودگاهشان روی قله اقامت 

ها را نیست کنم؛ ولی تنها راه مورد نظر نجات الیویا بود، نخست باید او را رها  دانستم چگونه آن نمی

 . کردممی 

 . های آسمان دید شفافی نداشت شدت بارش زیاد شده بود، طوری که چشمان تیزم در برابر تازیانه 

کشید و  هایش زبانه می جایی که شعله همان  . به هنگام طلوع خورشید باالخره به نزدیکی قله آتش رسیدم

 . ها بوددوش گرم شیطان 

هایی کوچک رهسپار  چون ابرک هایم را هم نم نمک ریزش قطرات از سر و رویم چکیده میشد و نفس

 . کردندنیستی می 

شان در داخل تونل  همه   .ها در دیدرسم نبودبا احتیاط به قلمرویشان نزدیک شدم، هیچ کسی از آن

 . شان بودگاهتونلی که راهروی ورودی به اقامت  .خفی شده بودندسرخ م

ای که از فکر کردن به  پس با اراده .خیال الیویا شومزیادی گرم بود؛ ولی این دلیلی نمیشد که بی 

پرنسس برفیم به دست آورده بودم، اولین گام را برداشتم که صدای جیز سوختن پای خیسم با زمین  

 . م را خواباندهایسرخ و آتشین گوش 

زیرا که واقعاً غیرقابل تحمل بود، فضایی داغ و   ؟جا طاقت را کاشتهدانستم الیویا چگونه در این نمی
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 ! خفقان آور، با هوایی گرم و سوزان

به راستی من قرار   .ای رسیدم که از دیدن ازدحام درونش حیرت کردم تونل را که تمام کردم، به دره

 ! ؟ تر کنمبود یک تنه، لشکری را خاکس

چه که در خیال داشتیم،  در زیر پاهایم چند صد شیطان در حال پرواز بودند و گویا قلمرویشان از آن 

 ! تر بودوسیع 

 . هایم تیز شدها در حال ذوب شدن بود، دندان چون اژدهایی برفی در میان گداخته از دیدن الیویا که هم 

ها مبارزه کنم و نه این انتخاب معقوالنه بود، پس  آن   توانستم بانه می  .نگاهم را در بینابینشان چرخاندم

ها فرار ممنوعه بود؛ ولی برای هر چیزی نقص  که در قانون خشم شب با این .تنها راه، فرار کردن بود 

 ! من مجبور به اختیار فرار بودم، زیرا تنها راه زنده ماندن همین بود  .عنوانی وجود داشت

 . ی هجومی به خود دادمپاهایم را به عقب کشاندم و حالت

چرخیدند، زوم  ها که داشتند به دورش می هوش در میان حلقه شیطان چشمانم را روی الیویا که نیمه بی 

 . کردم

 ! الیویا :طعمه

 ! راه خروجی :مقصد 

 .   ...کردم، پسای را فراهم می نخست باید زمینه  . نفس در سینه حبس کردم

چون رعدی گوله  م که شعله درونم به جوشش در آمد و هم با تمام قدرت نفسم را به بیرون پرت کرد

 . ای را کاشتمانند در یک قدمی الیویا سقوط کرد و حفره

الیویا تکان محکمی خورد؛ ولی تا نگاهش را باال آورد، به سمتش خیز برداشتم و با ضربه سرم به سرش  

 . فرمان پرواز را دادم

کردم؛ اما  پشت سر الیویا حرکت می  .کردیمل فرار میها از محفبایستی قبل از به خود آمدن شیطان 

 . طور که باید اوج بگیرمتوانستم آن چون سرعت الیویا کم بود، نمی

 : غرش کردم 

 ! تر بال بزنسریع  - 

 .ها رنگ پراندهای شیطان صدای خسته و جیغ مانندش، در میان غرش 

 ! لرزه استیو هام می تونم، بال نمی  - 

به الیویا که لحظه به لحظه انرژیش   .خیلی نزدیک بودند ! ل*ع*ن*ت*ی  . سرم را به عقب چرخاندم
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 . داشت کاسته میشد، نگاه کردم

 . ناگهان به سرعتم افزودم و با فشار سرم به پایین تنه الیویا، او را به باال کشاندم

 .  ...باالخره توانستیم از آن جهنم سوزان فرار کنیم؛ اما

 : الیویا لرزان گفت 

 ؟ ر کنیمحاال چی کا - 

 ! آروم باش، من هستم - 

 . ای بودمها که دور تا دورمان را به بالین کشیده بودند، دنبال نقشه خیره به شیطان 

هایی سرخ رنگ به هوا پاشیده  ها، گداخته ناگهان لرزشی زمین را تکان داد و از داخل گرمابه شیطان 

 . چون آبشاری بر زمین فرو ریختندشدند و هم 

 ! فرمانروایشان برخاسته بود ؟ دانستم چه شده، می روی قله ترک خورد

هایش به خوبی شنیده میشد، مشخص بود که به  الیویا در پشت سرم پناه گرفته بود و صدای لرزش بال

 ! میزان زیادی ترسیده

ها بود که سرجایشان صامت ایستاده بودند و گویا منتظر فرمانروایشان دم  نگاهم روی بقیه شیطان 

 .تکاندندمی 

ها شنیده بودم،  مانم این بود که فرمانروایی که هرگز ندیده بودمش؛ ولی از بزرگی و هیبتش حکایت گ

ای را در  چون پوست نارگیلی به دو بخش شد و دره از داخل تونل سر باز دهد؛ ولی ناگهان زمین هم 

 . میان من و الیویا افکند

هایم آماده شکار؛ اما از باال آمدن او از  پنجه هایم تیز، گوش  .غرشی خوفناک لرز بر منِ شاهزاده انداخت

 ! چه غول پیکر .ای ماتم زدداخل دره به وجود آمده، لحظه 

اولین گامش را که روی زمین نهاد، زمین زیر پای الیویا خوابیده شد و به همراهش جیغ هراسناکش اوج  

 . گرفت 

 ؟ کردم نگاهم با وحشت روی الیویا تابیده شد، چه می 

ها در حصار اژدهایی اسیر بودند، حال تکلیف پرنسس من چه  ها پرنسس های انسان همیشه در داستانک 

 ؟ بود

هر چه که بود تا به خودم    ؟ترس داشتم یا هیبتم گم گشته بود ؟خواب بودم یا بیدار ؟مات بودم یا گیج

 . آمدم، برای همیشه خفتگی، چشمانم را بوسید



 

 

 
10 

 آلباتروس |خشم شب

 
ام کوبیده شد، محکم به عقب پرت شدم و چون در نزدیکی لبه قله  پایین تنه  ای که بربا ضربه پنجه 

 ! بودم، نتوانستم تعادلم را به دست آورم و این شد پایان من 

آه    .به همین آسانی، تمامم را گرفتند و تنها یک جفت چشم آسمانی با نگاه بارانیش استقبالم کرد  ! آری

 ! پرنسس من 

 ! استیو - 

قدر که ضربه محکم بود، فقط توانستم لبخندی محو  ا در گوشم پخش شد؛ ولی آن صدایش بارها و باره

خواند،  بزنم و به الیویا که از باالی قله در میان پنجه آن شیطان غول پیکر اسیر بود و داشت فرایم می 

 . قطره اشک هدیه دهم

 ! چون حبابکی در هوا معلق شداشکی که از چشمانم جدا شد و هم 

 ! استیو ... استیو  ...استیو ... من یک شاهدختم  ...وشه عشق تو جامم را با ن - 

 !ایآه، عجب کابوس زنده  .با وحشت چشمانم را باز کردم

 ؟ من کجا هستم  ؟چه بر من آمده !اوه .توانستم تکان بخورمتمامم را درد چنگ زده بود، نمی 

 . ای آرام سر دادموزهسریع به شکم چرخیدم که ناگهان از تیرکی که بر سر تا سرم شانه کشید، ز 

 . های منقطعم را نظم ببخشم و بر احوالم مسلط شومپس از گذشت چندی توانستم نفس 

با حیرت به اطراف چرخیدم،    .هایم شده بوددر جنگلی سبز قرار داشتم و صدای آبشاری طنین گوش 

 ! اوه الیویا ؟من کجا هستم

سر به عقب چرخاندم تا از حال منشأ   .دم های تنم شخواستم گام بردارم که لنگ زدم و متوجه زخم

  !خدای من . اش شکسته بود، جا خوردمدردم که روی دمم بود، آگاه شوم؛ ولی از دیدن دم ناقصم که باله 

 ؟ توانستم پرواز کنم، حال چگونه الیویا را نجات دهممن بدون آن باله نمی   ؟اکنون چه کنم

  ؟یعنی تبعید و من چرا این چونین شدم  !نی مرگعدم پرواز برای یک خشم شب، یع  .محال ممکن بود

 ! آور شدههای وحشت وقتی که پرنسسم انگشتر آن پنجه  ؟اصالً چگونه زنده ماندم ؟واقعاً چرا

 .  ... کردم؛ ولی گونه میشد، من بایستی دوباره برای نجات الیویا پرواز مینباید این  . کردمباور نمی 

صدای آبشار را دنبال    .رحمانه چنگ میزد، به راه افتادمتنم بی  با همان شرایط با وجود دردهایی که بر 

 !محل خوبی بود، مخصوصاً برای پرواز  .کردم که پس از گذشت زمانی به آن رسیدم 

 . به سمت تخته سنگی که با ارتفاع از سطح زمین قرار داشت، خیزان لنگ زدم

 !کردم، باید ز می من باید پروا  .رویش قرار گرفتم و به چشمه نگاهی پرت کردم
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ام مچاله شد؛ ولی دوباره حالت خیزانم را به نمایش  یکی ازپاهایم را به عقب کشاندم که از درد، پوزه

 . گذاشتم

 پرش  :یک 

 پرش  :دو

 .  ...پروا : سه

نه، بایستی دوباره   .ها سر باال دادمخیس و عصبی از زیر آب  .ناگهان با سقوطم رشته افکارم گسیخت 

 ! کردمتالش می 

شدند؛ ولی نه برای زخم روحیم که چرک داده بود و کسی هم  می هایم ها مسکن زخممای آب سر

 ! مگر آن برفیِ چشم وحشی   .دوایش نمیشد

ام و خیال  خواستم هیچ گونه باور کنم که از پرواز افتاده نمی  !بارها و بارها پریدم؛ ولی فقط یک پرش

 . ه رویایی در میان غبار آسمان ناپدید شدندها، تنها خیال شده و به همراها و لمس ابرک اوج

 ! های سقوطیم ور زدن در آب هر روز تمرینم روی تخته سنگ بود و جوابم خیسی تنم از غوطه 

او تنها بازمانده از هم نوعم بود، من و او بایستی ما   .من با خودم عهد بسته بودم تا الیویا را نجات دهم

 ! ؟چگونه ؟یم؛ ولی چگونهشدمن و او باید برای هم می   .شدیممی 

من هرطور که شده آن شیطان را    .ام؛ ولی بازنده نیستمخسته  . این روز را هم صرف تمرینم خواهم کرد

 ! خواهم کوباند

ای که به  خواستم به طرف تخته سنگ بروم که این اواخر قلمرو من شده بود؛ ولی ناگهان با ضربه می 

 . هایم در هم پیچید و محکم به زمین خوردم م پهلویم خورد و سپس غالفی مارپیچم شد، گا

اگر من   !وای  ؟ها پیدایشان شدهنکند دوباره انسان  !اوه ؟چی  .متعجب و حیرت زده به خودم نگاه کردم

 ؟ کنند، آن وقت چگونه الیویایم را نجات دهمرا ببینند، حتماً سر از تنم جدا می 

که صیدشان  ها به سراغ داشتم، بایستی قبل از این ترین موجوداتی بودند که بعد از شیطان رحمها بی آن 

 ! شوم، فرار کنم؛ اما با این دست و پای بسته، حتی تکان خوردن هم سختم است

 . تکان خورد و سریعاً به سمت صدا چرخیدمهایم هایی گوش در پی نجاتی بودم که از سر و صدای قدم 

قدر مگر چه  ! محال است  ؟را اسیر کرده این من .از دیدن پسری نوجوان و الغر مردنی، جا خوردم

 ؟اتپس کجاست آن هیبت همیشگی  ! آه، پسر ؟امضعیف شده 

 . های لرزانش را به سمتم کشاندگویا او هم از من ترس داشت؛ اما انگار مجبور شده باشد، قدم 
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 ! دمشکاش قبل از مرگم از الیویا مطمئن می  ؟چاقویی از داخل بندش بیرون آورد، دیگر تمام میشد 

زند و چرا نمی  ؟کندقدر مس مس می دانستم این پسرک کک و مکی چرا برای کشتنم این مردد بود، نمی 

 ؟ کندخالص نمی 

چشمانش را بسته بود، این بهترین فرصت بود که   .لرزیدچاقو را به باالی سرش آورد، دستانش می 

ای هایم فشار وارد کردم، فایده ل های باقدر که به خودم و عضله غالف را از هم بپوکانم؛ ولی هر چه 

 . نداشت

 ! گویا توان کشتن را نداشت . ام را جلب کردصدای بازدم نفس پسرک توجه 

 . هایم بیدار شدهایم تیز و گوش ها به رقص درآورد، دندانکه چاقو را روی طناب ناگهان از این 

تم کارش را تمام کنم؛  خواسمی  . همین که غالف شل شد، به او حمله کردم که حیرت زده خشکش زد

 ! نگاهش مانعم شد ...ولی نگاهش

جا دور  که دیر شود، نگاهم را از بهت چشمان پسرک کک و مکی گرفتم و با سرعت از آن قبل از این 

ها به  زندگی که با انسان  .ای برای آغاز زندگی جدیدم شدشدم؛ ولی شاید همان برخورد کوچک جرقه 

 . انجام رسید

 ! جان را رها کرد هیکاپ، همان پسری که روزی جانم در دستانش قرار داشت و روزی دیگر، همان

رویدادی که باعث شد من چهره دیگر این   !ترآشناییمان خیلی اتفاقی بود و روزهای از پسش هم اتفاقی 

هایی شدم که  ها و خوراکی زندگی وحشی را ببینم و همه چیز از آن روزی شروع شد که خام ماهی 

  .دیدمو بی گاه او را در دیدرسم می فقط گاه   ؟یافتدانستم از کجا من را می نمی  .آوردهیکاپ برایم می 

کیست که در این   !کردمشاید به او حمله می   ؟وحشت نداشت  ؟هراسیداز من نمی ؟ واقعاً رعب نداشت

دیدم،  برهوت، فریاد کمکش را بشنود؛ ولی شاید اطمینان او نسبت به من، باعث شد هرگاه که او را می 

 . و نافرمانم را قورت دهم آن خوی وحشی 

 .ستی که آن پسرک الغر مردنی، خیلی ماهرانه توانست من را رام خودش کندبه را 

آن هنگام که لرزان و ترسیده کف دست گرمش را روی پوست زبرم گذاشت، ناخودآگاه چشمانم بسته  

 ! شد و سعی کردم تا عطرش را به مشام بکشم، عطری که تنی و ماندگار بود

چگونه تا به این حد پیش   ؟هرگز نفهمیدم چگونه شد .امته وقتی به خودم آمدم که دیدم با او خو گرف

 ! کرد، من برای هیکاپ بودمام پرش می فقط یک چیز در جمجمه  ؟رفتیم

 ! افکارم به دو گروه تقسیم شده بودند، هیکاپ و الیویا  .گذشتایام می 
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را یاد بگیرم؛ اما   گذراندم، سعی داشتم کارهایش را تقلید کنم تا زبانشتر اوقات را با هیکاپ می بیش 

 . کار چندان راحتی نبود

ای شکاریست و خواستم جبهه  اول خیال کردم که وسیله  .ای دستش بودروزی وقتی او را دیدم، وسیله 

اش کردم  متعجب نظاره  . بگیرم؛ اما هنگامی که به طرف دمم حرکت کرد و رویش نشست، جا خوردم

خواهد چه  لقلکم آمد، از سویی ترس داشتم که می هایش و تکان دادن باله دمم قکه با حرکت دست 

 . تر تحریکم کرداش بیش برای همین به طور ناگهانی پر کشیدم که صدای عربده   !؟کند

ای توانستم زیاد در هوا معلق باشم، نزدیک بود دو تنه سقوط کنیم که هیکاپ به طور زیرکانه چون نمی 

چه انجام داد که نیرویی شکمم را پوشاند و به راحتی   ؟خود را به روی کمرم رساند و نفهمیدم چه کرد

 .توانستم در هوا شناور باشم

توانستم به کمکش  به راستی می   .از صدای جیغ شادی هیکاپ به وجد آمدم، این بهترین مکملم بود

 ! دوباره اوج گیرم

اه گیرم؛ اما  شاید در بین رعد و برق طوفان زندگیم حضور هیکاپ باعث شد چتری بیابم و در زیرش پن

 ! استرید  ...این احساس امنیت زیاد طوالنی نشد، زیرا که سر و کله شخصی پدیدار شد که نباید میشد

دختر فرز و چابکی که بر علیه هیکاپ بود و در نگاه اول متوجه چشمان گستاخش شدم که طالب قدرت  

 ! و ریاست بود

ز سر و صداهایی توجه هردویمان جلب  ای بودیم، ناگهان اهنگامی که من و هیکاپ مشغول سرگرمی 

ای وحشت زده به چشمان متعجب و بهتناک  هیکاپ از دیدن دختری مو بور حیرت کرد و با قیافه   .شد

 . دخترک خیره شد 

آن لحظه متوجه نگاه هیکاپ نشدم؛ ولی وقتی به من دستور داد که باید آن دختر را بگیرم، بی وقفه تن  

 . های دمم اولین پرش بلند را زدمنش بر روی کمرم و برافراشتن باله به عمل فرمانش دادم و با نشست

چون آهویی فرار کند، خیز برداشتم و به طور  با تیزی به سمت دخترک که سعی داشت از دستم هم 

من فقط گوش به فرمان هیکاپ داده بودم و برایم مهم   .وارون آویزانش کردم که جیغش به هوا رفت 

 ؟ آمددخترک گستاخ می  نبود که چه بر سر آن 

باالخره بعد گذشت چند لحظه   . با همان وضعیتی که داشتیم، هیکاپ سعی بر قانع کردن استرید داشت

 . اجازه داد تا استرید هم در کنارش جای گیرد

 . چون من خام هیکاپ شودرسیدند؛ اما گمان نکنم استرید همظاهراً زوج خوبی به نظر می
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 ! هم به شاگردی هیکاپ درآمدند اشتباه بود، چرا که حتی بزرگان قبیله هایم به  ولی همه پیش بینی 

خواستم  بار می من این  !هایی که پدر هیکاپ رئیس قبیله، هدیه تنم کردبگذرم از دردها و سختی 

شاید برای همین بود که در   .کردند، تمرکز نکنم هوشیارتر باشم و روی جزئیاتی که من را بی حواس می

 ! همه چیز من بودم، من  . خیزان، من بودم .خشم شب، من بودم .از نبرد، برنده من بودمای هر مرحله 

دانستم چگونه  نمی  .ها گم بود ولی باز هم این برنده، این خشم شب، ماهش در پس و پیش کبودی ابرک 

 ! حال که حیوان دستی هیکاپ شده بودم ؟ از الیویا با خبر شوم

ام را من مدیون هیکاپ بودم، پرواز دوباره  .، ماندن را ترجیح دادماز اجباری که وجدانم سوا کرده بود

طور که باید، روشن نبود و با اکراهی که من را به ستوه  مدیون او بودم؛ ولی همچنان بخشی از وجودم آن 

 . آورده بود، قرار را جوابم کرد

ای که آسمان  لحظه  !بودهایی که داشتم، فقط بخشی از آن زیادی پررنگ  در بین تمامی نبردها و هلک 

آن هنگام که با    !خشم گرفت و محتاج من شد، همان رویدادی که هیکاپ هم شد یک خشم شب

اژدهایی غول پیکر، نبرد کردیم و در آخر با شکستش سست و ضعیف، پرت زمین شدیم و در این  

داشتم با نجات  تنها یک کار توانستم انجام دهم، گویا قصد  .اتفاق، هیکاپ توان حرکتش تقسیم شد

هایم را همچو چادری مارپیچش  او را در میان آغوشم گرفتم و بال  ! دادن هیکاپ، دینم را ادایش کنم

کردم؛ ولی با این حال، هیکاپ یکی از پاهایش را از دست داد؛ اما برایم عجیب بود که پس از به هوش  

پنداشت، برخالف من که  می  طور که باید نگران نبود، شاید هم چنان خود را کاملآمدنش هم آن 

 ! ای باقی نمانده بودگونه از آن شاهزاده جرعه هیچ 

 ! ای زیبا؛ ولی به یاد ماندنیالیویای من یک خاطره شد، خاطره  .های زیادی را در کنارش ماندمسال 

ره  که دوبابا ازدواج هیکاپ و استیو که اصالً تصورش را هم نداشتم، کم کم آواهایی سر داده شد، این 

 . انقالبی جدید، در پس دیدارهایی به عادت کشیده شده ! گرفتها سامان می بایستی جدایی 

 ! ها خوی وحشیم را خوابانده بود گویی اهلی شدنم در کنار انسان  .جدایی از هیکاپ برایم دشوار بود 

یدم چرا  ای دم شد که بتوانم بدون او هم کامل باشم؛ ولی به راستی نفهم هدیه هیکاپ برای من باله 

توانستم الیویایم را نجات دهم؛ اما ممکن بود هیکاپ هم، هم خوی من  شاید می   ؟زودتر این کار را نکرد

دید، بی دندانی که نامش را با خنده گذاشت و اینک دوریش برایش دشوار  خود را در من می .شده بود

دانستم این  نمی  .ی هم داشتشده بود که نگاهش غم باران و خند لبش، تلخ بود؛ اما هر آمدنی، رفتن 

 ؟ رفتنم، برای آمدن دوباره چه چیزی بود
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بایستی    .خواستم ترک کنم؛ ولی این هم یک اجبار بودهایش گذشت، نمی خداحافظیم با تمام تلخی 

 !گشتمدوباره در پی خودم می 

 

دندون(    کردم، گویا به صدا زدنش و )بیگذشت که بدون صدای هیکاپ صبحم را آغاز می ای می هفته 

 ! گفتنش عادت کرده بودم

 . نوشیدم و اشتهایی برای خوردن نداشتمفقط آب می 

در قلمرویی که نخستین بار از آنِ من بود، رفتم و همچو همیشه با فکر به الیویا، چشمانم را بستم و خود  

 ! را به طبیعت سپردم

، از روی تخته سنگ به  کردم که ناگهان از برخورد جسمی محکمهای خودم سیر می در فکر و خیال 

 . زمین کوبیده شدم 

عصبی و گیج چشم تیز کردم که ناگهان سری از داخل  .بلند شدم و به اطراف نگاهی انداختم، کسی نبود 

 .  ... چشمه باال پرید و 

 ! ؟این چه طور ممکن بود ...این ! اوه خدای من .با حیرت به صحنه رو به رویم چشم دوختم

 . ترسیدمیاست، بیدار شوم؛ ولی کاش رویا نباشد، چرا که از بیدار شدن می چند بار پلک زدم تا اگر رو 

 .  ... سر و گردنم یکی ش   ؟این دیگه چی بود !آی - 

 . گویا او هم از دیدنم جا خورده بود، چرا که با دهانی نیمه باز به من زل زد

 . ل*ب زدم

 ! الیویا - 

بش درآمدند که با غرشی به طرفش خیز  هایم به جنو ناگهان با ادای این واژه آرامش بخش، سلول 

 . مان را به زیر چشمه کشاندبرداشتم و خود را در آب چشمه پرت کردم که موج بلندی هر دوی 

 : باال که سر خوردیم، متحیر نگاهش کردم و گفتم

 ! ؟چه طور ممکنه - 

ت از دست  گویا او تازه به خود آمده باشد، چشمه اشکش جوشید و با بغض، اسمم را صدا زد که طاق 

 . داده، به گوشش حمله کردم و گازی ریز گرفتم

زیر سایه   . های اضافه از سر و رویمان پرت شونداز چشمه بیرون آمدیم و خود را تکان دادیم تا آب 

 . دیگر به حرف آمدیمدرختی نشستیم و خیره به یک 
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 ؟ جا نجات پیدا کردیچطوری از اون  - 

 : با لحنی تلخ گفت 

تو از اون قله ل*ع*ن*ت*ی افتادی، آتش   ... ج دقیقه تحمل کنیم، چون همین که تو کافی بود فقط پن - 

چون بقیه توی گیر و دار خودشون بودن، سریع فرار   .فشان فوران کرد و همه جا رو سیلِ گداخته گرفت 

 . خیلی نگرانت شدم !استیو  ...قدر به دنبالت گشتم، اثری ازت نبوداما هر چه  ...کردم؛ اما

اش رو به گردنم مالید؛ ولی  سرم رو روی سر الیویا گذاشتم که اون هم پوزه  . لخ و محو زدملبخندی ت

 : هنوز غرق هم نشده بودیم که الیویا زودی فاصله گرفت و تندی گفت

 ؟ چه طوری زنده موندی ؟تو چی شدی !راستی - 

 : اش کشیدم که چشمش ناخودآگاه بسته شد، گفتملبخندی مرموز زدم و لیسی به گونه 

 ؟امناراحتی که زنده - 

 : خور گفتدل

 ! اوه استیو، لطفاً جدی باش - 

 : با لحنی محکم، گفتم

 . خوام بی دندون صدام کنیباشه، پس ازت می  - 

 . با لحنی متحیر ل*ب زد

 ! ؟چی - 

 : با مهربانی گفتم

  راستش بی دندون یک خشم شبه، چون یاد گرفته چه طوری جا .چند ساله با این اسم خطاب میشم  - 

 ! )تلخ و گرفته( استیو یک بی عرضه بود .نزنه و ترسو نباشه

 . ام گذاشت و ل*ب زدالیویا خودش را به من نزدیک کرد و سرش را روی شانه 

بی    ...من هیچ وقت به شهامتت شک نکردم اس !تو برای من همیشه یک قهرمانی، یک ابَر قهرمان  - 

 !دندون

 . گذاشتم و چشمانم را بستم هایم شد، سرم را روی سرش لبخندی زینت ل*ب 

 ! مانیهایی که خودت در عجب می کند، بازی های عجیبی با تو می زندگی گاهی اوقات بازی 

فقط به اندازه یک بند کالم، الزم بود که الیویا برای من شود و به همان بند زمان، کافی بود تا برای  

 .  ...مان کاشتند کهدرازای چند سال در بینای به همیشه در کنار هم باشیم؛ اما همان بند بندها فاصله 
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بهترین آموزگار همین طبیعت    .دهندها برایت مقاومت را آموزش می ها برایت تجربه، گریه تلخی 

 . ستوحشی 

 

خواستم به طرف هیکاپ پرش کنم؛ اما از شنیدن   .هایشان به وجد آمدم از دیدن هیکاپ و استرید و بچه 

 . م که چیزی در این خط از زندگی جا مانده استغرش خفه الیویا تازه متوجه شد

هایی بیدار شده به هیکاپ و بقیه چشم دوخته  به سمت الیویا چرخیدم که با نگاهی خشمگین و گوش 

 :به آرامی رو به او گفتم . بود

 ! همونی که راجع بهش بهت گفتم . آروم باش الیویا، اون هیکاپه - 

هوت و آرام شده تیله چشمانش را در بین لبخند من و نگاه نافذ  تا این را زبان زدم، الیویا با نگاهی مب

 . هیکاپ که اینک مردی شده بود، به گردش انداخت

 .با نگاهم به او فهماندم که نترسد و سپس با اشاره سر به او گفتم که به دنبالم بیاید

هایش  یم، بچه هنگامی که به یک قدمی هیکاپ رسید  .الیویا با شک و تردید در پشت سرم حرکت کرد 

 . شان با ما بود، در پشت پاهای پدر و مادرشان مخفی شدندکه گویا دیدار اول 

 : با لبخند گفت . هیکاپ نزدیکم شد و دستی به زیر سرم کشید که خمار شدم

 . ها واسه خودت از ما بهترون پیدا کردی  !هی پسر - 

 ! هاه او هیکاپ بود، خودخوان روان فقط با نگاهم سعی کردم نهایت خوشحالیم را نشانش دهم، مگر نه ک 

استرید سرش را کمی کج کرد تا چشم در چشم الیویا که همچو جوجه اژدهایی ساکت، ایستاده بود،  

 . شود

 : با شوق گفت

 ! اوه هیکاپ، اون رو، چه قدر نازه حتی زیباتر از طوفان - 

تر ترسید و تا  ه الیویا بیش خودم را کمی عقب کشیدم ک  .نگاه هیکاپ معطوف چشمان ترسیده الیویا شد

 . خواست به سمتم آید، با چشمانم ساکنش کردم

کامالً مشخص بود که الیویا چه قدر    .هایش بلند شد و به سمت الیویا گام برداشتهیکاپ از روی پنجه 

حق داشت، من اهلی شده بودم؛ اما الیویا،   .کند تا فرار نکند یا به هیکاپ حمله نکندسخت دارد تالش می 

 ! او یک خشم شبِ وحشی بود

 : هیکاپ که گویا متوجه کالم نگاه الیویا شده باشد، به آرامی گفت 
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 ! آروم باش دختر، کاری باهات ندارم - 

مطمئن بودم که الیویا هم رامش   . هم زمان دستش را باال آورد که لبخندی کج لبم را کمی کش داد

 ! میشد

رام او شدم و به راستی   . ، من را برای خودش کردهمان زمانی که هیکاپ  .به گذشته پرت شده بودم 

 ! هیکاپ عجب اربابی بود

که جدا از شرایطی که در پیش داری و نظراتی که بقیه درموردت دارند،  این  .ها را یادم دادبهترین 

 ! این است الگوی زندگی . خودت باشی و فقط در راستای خودت گام برداری

 

 پایان 

 

*** 

 : ندهسخنی از نویس

 

 ! من یک آلباتروسم

کنم در این راستا بازگو می  . تونم زمین رو چرخش برمترین زمان می ای بلند پرواز که در کوتاه پرنده

 . ذارمبینم و ماجراها رو در قالب داستان و رمان به نمایش میهر چی رو که به چشم می 

 ! های جذاب و خواندنیمن یک آلباتروسم، با کلی نوشته 

 

 !آلباتروس   ...تونداردوست 

 ! یا حق 
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 «.»با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید

 

 

 

 . سایت رمانیک بازدید فرمایید برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از 

این   برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به

 . مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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