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»یکماجراجوییحماسِیبسیارلذتبخش.«
Gurdian

»رمانتیک،هیجانانگیز،خندهدار،فوقالعادهوسادهبگویم،
خیلیباحال.«

Kirkus

»همیلتونبهندرتبهخوانندهاجازهینفسکشیدنمیدهدو
بهترینخبرایناستکهکتابهایبیشتریدرراهاست.«

Metro

»یاغیشنهافانتزِیخالقانهوهیجانانگیزیستپرازماجراجویی،
افسانهوجادو.َامانیقهرمانفوقالعادهایاست؛شجاعوجسور

باشوخطبعِیهوشمندانه.بسیارلذتبخشاستکه
خودتانرادرایندنیایوسیعغرقکنید.«

BookTrust

»یکداستانپردازیفوقالعاده.نویسندهیاینکتابروی
نقشهیدنیایادبیات،نقطهایرامشخصکردهکه

فقطوفقطازآنخوداوست.«
New York Times

»کتابیبسیارسرگرمکننده،وسترنیکهباشکوهطراحیشدهو
رگههایبسیاریازفرهنگعربی،جادویجنها،عاشقانهای

نفسگیروبخشهایپرزدوخوردبسیارهیجانانگیز
درآنگنجاندهشدهاند.«

Bookseller - Ones to Watch

»دراینرماِنهیجانانگیزداستانهایهزارویکشب
باغربوحشیترکیبشدهاست...یکماجراجویی
هیجانانگیزورمانتیککهکاماًلمنحصربهفرداست.«

Booklist

»سرزنده،رمانتیکوبسیارسرگرمکننده.«
ریکارسون،نویسندهیکتابدختریازآتشوخار

»مثالفوقالعادهایکهنشانمیدهدچهچیزیباعثمیشود
رمانهایمخصوصجوانان،اینقدرجذابباشد.«

The Pool

»همبامزههمرمانتیک،همهوشمندانههمهیجانانگیز،
همدارایروحوهمجادویی.«

BuzzFeed

»یکداستانعاشقانهیعالی...پرازجادو.عاشقششدم.«
Book of the Month, Magrudy, UAE

»حقیقتًاویژهومنحصربهفرداست.«
The Mile Long Bookshelf

»مطمئنًایکیازپرمخاطبترینکتابهایجوانان2016خواهدبود.«
The Uncommon Reader

»نقطهیتالقیهزارویکشبباغربوحشی،همینکافیست
کهمرامحوداستانکند.ایدهیبسیارهوشمندانهایاست.

نویسندهمرابهجاییبردکهتابهحالآنجانبودهام
وخیلیازاینموضوعخوشحالم.«

فرانچسکاسیمون

تحسین هایی بر



»یاغیشنهاکتابیاستکههمعاشقانفانتزیو
همعاشقانکتابهایجوانانبایدآنرابخوانند.جهان
بسیارتازهوشخصیتهایمتنوعیدارد،مانندیکدمجی

کهجنسیتثابتینداردوباارادهیخودشکلشرااززنبهمرد
وبرعکستغییرمیدهد.«

Fantasy Literature

»عضویتازهدرژانرفانتزی،بافضاسازِیمنحصربهفرد،قهرمانی
پیچیده،کمیجادووپیچشداستانِیخیلیجالبیکهباعثشد

دلمبخواهدبرگردموداستانراازاولبخوانم.«
ارینالنگ،نویسندهیکتاببنبست

»نقطهیتالقیملکهیسرخوعطشمبارزهدرفضاییعربی،
کهخوانندهرامسحورمیکند.«

A Thousand Words A Million Books

»منخواندناینکتابرابههمهپیشنهادمیکنم.اگرعاشقیک
تیراندازیدرستوحسابی،حملهبهقطاروداستانیجادوییهستید،

اینکتاببرایشماست.«
The Reading Corner

»سریعاستوزمینگذاشتنشسختاست.
کتابیکهخواندنشفوقالعادهاست.«
Lovereading4kids،حمیرا،17ساله

»همینحاالاینکتابرابخوانید!«
Lovereading4kids،اسمه،15ساله

»چهکتابسریعوشگفتانگیزی!
فضاسازیدراینکتابخارقالعادهاست.«

NetGalley،نیکولبی

»بایدزندگیواقعیراکناربگذارید
واینکتابرابخوانید.«

pop.edit.lit

»وای!چهداستانی!فوقالعادهبود...منراشگفتزدهکرد.«
Lovereading4kids،سوفیا،15ساله

»آلوینهمیلتونداستانماجراجویانهیخالقانهومسحورکنندهای
نوشتهکهدربیابانرخمیدهدوازهمانابتداشمارا

مجذوبخودمیکند.«
امیلیِدَربل،ویراستارکتابهایکودکانهیگاردین

»گردبادیازماجراجوییوعشقوانقالب.«
Ham and High

»یکفانتزیبکِرعالی.بهشدتپیشنهادمیشود.«
Tales of a Librarian

»کتابیباشکوهدرموردقدرت،خیانت،شجاعتویکقهرمانزنمعرکه.«
The Bibliophile Girl

»وقتیاینکتابرابرداشتم،امکاننداشتبتوانمآنرا
زمینبگذارم.«

Broc’s Bookcase
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تقدیم به مالی کر هاون.
چون اولین کسی بود که عاشق داستان امانی شد

و همه ی این ها را ممکن کرد.



وقایع این کتــاب در فضایی غیرواقعی و تخیلی با ترکیب 
فضای عربی و وسترن در پس زمینه رخ می دهد و اسامی 
شخصیت ها هیچ گونه ارتباطی با فضاهای اسالمی ندارد.
نشر هوپا - نشر برج



فهرستشخصیتها

انقالب
امانی1-تیراندازماهر؛دمجی2ایکهنشانهاشچشمهایآبیاست؛تواناییکنترِل
شــنهایبیابانرادارد؛همچنینبهناممســتعارراهزنچشمآبی3نیزشناخته

میشود؛رهبرکنونیوموقتیانقالبدرغیابشاهزادهاحمد4؛هفدهساله.
شاهزاده احمد العمان  بن عزمان5-شــاهزادهییاغی؛رهبرانقالب؛درحال

حاضردستگیرشده؛نوزدهساله.
جین6-شاهزادهیمیراجی7؛برادراحمد؛نامکاملشاجینهدالعمانبنعزمان8

است؛نوزدهساله.
شــاهزاده رحیم9-شــاهزادهیمیراجی؛برادرناتنیاحمدوجین؛برادرخونی

لیال10؛فرماندهسابقایلیاز11؛درحالحاضردستگیرشده؛نوزدهساله.
َشزاد الَحَمد12-دختریکیازژنرالهایمیراجی؛یکیازاولیناعضایانقالب؛
مبــارزیباآموزشســطحباال؛برنامهریــزجنگی؛درحالحاضردستگیرشــده؛

هجدهساله.
َسم13-دزدیفراریازارتشآلبیس14؛تواناییعبورازسنگرادارد؛هجدهساله.
تمید15-بهتریندوستســابقامانی؛درحالآموزشبرایتبدیلشدنبهپدری

مقدس؛بهدلیلنقصیمادرزادیلنگلنگانراهمیرود؛هفدهساله.
دلیله16-دمجیایکهنشانهاشمویبنفشاست؛تواناییایجادتوهمرابااستفاده

1. Amani 2. Demdji
3. Blue-Eyed Bandit 4. Prince Ahmed
5. Prince Ahmed Al-Oman Bin Izman 6. Jin
7. Miraji 8. Ajinahd Al-Oman Bin Izman
9. Prince Rahim 10. Leyla
11. Iliaz 12. Shazad Al-Hamad
13. Sam 14. Albis
15. Tamid 16. Delila



ازنورموجوددرفضادارد؛خواهرخونیاحمد؛خواهرخواندهیجین؛درحالحاضر
دستگیرشده؛پانزدهساله.

هاله1-دمجیایکهنشانهاشپوستطالییاست؛تواناییفریبدادنذهنافرادو
ایجادتوهمدرذهنشانرادارد؛نوزدهساله.

عز2 و ماز3-دمجیهایدوقلو؛نشانههایشانبهترتیبپوستآبیومویآبیاست؛
تواناییتغییردادنشکلبدنشانرابههرشکلحیوانیایدارند؛هفدهساله.

نوید4-شوهرایمین5؛دستگیرشده؛سرنوشتشمشخصنیست.
سارا6-مسئولخانهیمخفی7درعزمان8.

فادی9-پسرشــیرا10وجنی11بهنامفرشته12؛دمجیایباموهایآبی.نامشاز
روینامپدربزرگشانتخابشده؛مخفیانهازکاخبهجایامنیبردهشدهاست.

میراجی شمالی
سلطان عمان13-فرمانروایمیراجی؛پدراحمدوجین.

لیال -دخترســلطانوخواهرشــاهزادهرحیم؛مخترعماهــر؛بهانقالبخیانت
کردهاست؛پانزدهساله.

لرد بالل14-امیرایلیاز؛درحالحاضربهســبببیماریایطوالنیوســختدر
آستانهیمرگاست؛نوزدهساله.

ژنرال حمد15-ژنرالیکهفقطدرظاهربهسلطانوفاداراست؛پدرشزاد.
سمیرا16-دخترامیرفوتشدهیساراموتای17.رهبرتازهگماشتهشدهیساراموتای

بهدستانقالب؛هفدهساله.

1. Hala 2. Izz
3. Maz 4. Navid
5. Imin 6. Sara
7. Hidden House 8. Izman
9. Fadi 10. Shira
11. Djinni 12. Fereshteh
13. Sultan Oman 14. Lord Bilal
15. General Hamad 16. Samira
17. Saramotai

جن ها
بهادر1-جنفناناپذیر؛پدرامانی.

فرشته - جنفناناپذیر؛پدرفادی؛کشتهشدتاانرژیاشدردستگاهسلطانبهبرق
تبدیلشود؛اولینجنیکهاززماناولینجنگ2ازدنیارفتهاست.

لست کانتی3
فرح4-خالهیامانی؛بزرگترینخواهرمادرش.
اسید5-شوهرفرح؛تاجراسبدرداستواک6.

نسیمه7-یکیازدخترهایجوانشوهرخالهیامانی.
علیا8-یکیازدخترهایجوانشوهرخالهیامانی.

فضیم9-یکیازساکنانداستواک؛دلباختهیسابقشیرا؛دشمنامانی.
نورشام10-دمجیایکهنشانهاشچشمهایآبیاست؛تواناییایجادآتشجنرا
داردکهمیتواندشهریرابهطورکاملنیستونابودکند؛درشهرمعدنِیسازی11به

دنیاآمدهاست؛ازنبردفحلی12بهبعدگمشدهاست.

فوت شده ها
زاهیه13-مادرامانی؛بهجرمکشتنشوهرشبهدارآویختهشدهاست.

 هیزا14-شــوهرمادرامانی؛پدرخونیامانینیســت؛بهدســتهمسرشکشته
شدهاست.

1. Bahadur 2. First War
3. Last County 4. Farrah
5. Asid 6. Dustwalk
7. Nasima 8. Olia
9. Fazim 10. Noorsham
11. Sazi 12. Fahali
13. Zahia 14. Hiza



ندیره1-مادرخونیاحمدودلیله؛بهدلیلبهدنیاآوردنفرزندیکجنبهدســت
سلطانکشتهشدهاست.

لین2-زنیزیچا3یی؛همســرســلطان؛مادرخونیجینومادرخواندهیاحمدو
دلیله؛براثربیماریفوتشدهاست.

باهی4-دوســتکودکیشزاد؛مردمقدسیکهازمحفلمقدس5طردوبهدست
نورشامکشتهشدهاست.

شاهزاده نقیب6-یکیازپسرانسلطان؛فرماندهارتش؛بهدستیاغیهادرنبرد
فحلیکشتهشدهاست.

مالک الکزام7-غاصبشهرساراموتای؛بهدستشزادکشتهشدهاست.
رعنا8-دمجیایجوانکهمیتوانســتدردســتانشنورایجــادکندودریک

کشمکشکشتهشد.
سعیده9-جاســوسانقالبدرکاخ؛آنقــدردردستگاهسلطانشکنجهشدکه

عقلشراازدستداد؛درحینفرارازاردوگاهیاغیهاکشتهشد.
مهدی10-دلباختهیسعیده؛بهانقالبخیانتکردتاشایدبتواندسعیدهرانجات

دهد؛درحینفرارازاردوگاهیاغیهاکشتهشد.
آیت11، اوزما12 و موهنا13-زنانشــاهزادهقدیر14؛آنقدردردســتگاهســلطان

شکنجهشدندکهعقلشانراازدستدادند.
شیرا - دخترخالهیامانی؛زنشاهزادهقدیر؛سلطیما15؛بهدستورشوهرشبهجرم

بهدنیاآوردنفرزندیکجناعدامشد.
ایمین - دمجیایکهنشــانهاشچشــمهایطالیــیبود؛توانایــیتغییردادن
شــکلبدنشرابههرشکلانسانیداشــت؛خواهروبرادرهاله؛براینجاتجان

شاهزادهاحمد،درحالیکهبهشکلاودرآمدهبود،اعدامشد.

1. Nadira 2. Lien
3. Xicha 4. Bahi
5. Holy Order 6. Prince Naguib
7. Malik Al-Kizzam 8. Ranaa
9. Sayidda 10. Mahdi
11. Ayet 12. Uzma
13. Mouhna 14. Prince Kadir
15. Sultima

افسانه ها و اساطیر
موجودات نخســتین1-موجوداتفناناپذیرکهآفریدهیخداهستند،ازجمله

جنها،بوراقی2هاورخ3ها.
نابودکننده ی دنیاها4-موجودیمؤنثازمرکززمینکهبهســطحزمینآمدتا

مرگوتاریکیباخودبهارمغانبیاورد؛انسانهااوراشکستدادند.
هیوال5ها -خادماننابودکنندهیدنیاها،ازجملهکابوس6ها،پوستدزد7هاوغیره.
اولین قهرمان8-اولینفانیکهبهدســتجنهابهوجودآمدتابانابودکنندهی
دنیاهامقابلهکند؛ساختهشــدهازخــاکوآبوهواوزندهشــدهباآتشجنها؛

همچنینبهناماولینفانی9نیزشناختهمیشود.
شــاهدخت حوا10-شاهدختیافســانهایکهآوازخواندوباآوازاو،خورشیدبه

آسمانآمد.
عطاءالله قهرمان11-دلباختهیشاهدختحوا.

1. First Beings 2. Buraqi
3. Roc 4. The Destroyer of Worlds
5. Ghoul 6. Nightmare
7. Skinwalker 8. The First Hero
9. First Mortal 10. Princess Hawa
11. The Hero Attallah



فصل1

اسممراکهشنیدم،ازخوابیپرازکابوسپریدم.
دســتمرابردهبودمسمتتفنگمکهناگهاندیدمســاراباالیسرمایستاده.

بهخاطرخستگیچشمهایم،اورالحظهایواضحولحظهایدیگرتارمیدیدم.
دستمراازرویماشهبرداشتم.دشمنمکهنبود!سارابود،نگهبانخانهیمخفی.
چراغکوچکیدردستداشتکهفقطچهرهاشراروشنمیکرد.درنتیجه،برای
لحظهایاینطوربهنظررسیدکهسریاستکهازبدنخودجداشدهودرتاریکی

شناوراست،مانندسرهاییکهلحظاتیپیشداشتمکابوسشانرامیدیدم:
ایمینکهچهرهیاحمدرابهصورتداشتوبااختیارخودشبهسمتجایگاه

اعداممیرفت.
دخترخالهامشیراکهوقتیبهزوراورادرجایگاه،رویزانوهایشنشاندند،فریاد

اعتراضسردادهبود.
کندهازجنون،منتظرمرگیبودکهبابیرونکشیدهشدن آیتکهباچشمانیآ

روحازبدنش،بهسراغشمیآمد.
رعنا،آندمجیکودکیکهخورشیدرادردستداشتوگلولهایسرگرداناو

رادرنبردیکشتهبودکهنبایددرآنمیجنگید.
باهیکهمقابلچشمم،بهدستبرادرمکشتهشدهبود.

مادرمکهدرداستواکبهخاطرشلیکبهشــوهرشازطنابآویزانشکرده
بودند.بهخاطرشلیککردنبهمردیکههرگزپدرمننبود.
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کســانیکهمرگشانرادیدهبودم.کسانیکهاجازهدادهبودمبمیرند.کاماًلاز
چهرهشانپیدابودکهمنرامقصرمیدانند.

اماساراواقعیبود.ساراهنوززندهبود.همچنیندیگران.
وقتیسلطانمخفیانهبهاردوگاهانقالبیهادرشهرحملهکرد،خیلیهادستگیر

شدند،امافقطیکنفراعدامشد.
ایمین؛دمجِیتغییرشکلدهندهمان.

ایمینباچهرهیاحمدمردهبودتاســلطانوتمامعزمانرافریبدهدتافکر
کنندشاهزادهییاغیمردهاســت.دراینحین،دلیلهتوهمیایجادکردهبودتا

برادرواقعیاشراکهبههمراهباقیآنهازندانیشدهبود،مخفیکند.
احمدبههمینخاطرزندهبود.ژنرالمان،شزاد،همهمینطور.البتهخوشش
نمیآمدژنــرالصدایشکنند.الزمبــودکهبرگرددودرمبارزهعلیهســلطان
رهبریمانکند.همینطوررحیم،یکیدیگرازپســرانسلطانکهبعدازاینکه
فرمانروایعالیمقامباعثمرگمادرششد،ازاوکینهبهدلداشت.فقطباکمک
اوبودکهمیتوانســتیمارتشیرادرکوهستانبهدستآوریمکههرگزبهسلطان

وفادارنبوده،بلکهوفاداریاشبهرحیمبودهاست.
وحاالمسئولیتنجاتهمهیاینیاغیهایاسیرشدهبرعهدهیمنبود.خب،
درواقعبرعهدهیمنوچندیننفردیگرکهآنشــبفرارکردهودستگیرنشده
بودند،یعنیجین،شــاهزادهیبیرغبتمان؛هاله،دمجیپوســتطالییمانکه
سروکلهزدنبااوکارطاقتفرساییبود؛دوقلوهایتغییرشکلدهندهمان،عزوماز
ودزدخارجیمان،َسمکهنصفهنیمهقابلاطمینانبود.دقیقًانمیشداسمشرا

ارتشگذاشت،اماازهیچچیزبهتربود.
رویصندلــیایدرگوشــهایازخانهیمخفــیخوابمبردهبــود؛آخرین
مخفیگاهماندرعزمــان،جاییکههرچهازانقالبیهاباقــیماندهبود،بهآنجا
عقبنشینیکردهبود.نورضعیفیکهازپنجرهبهداخلمیتابید،رویصورتسارا
رقصیدنگرفتهبود.نورآنقدریبودکهبتوانمببینمنگرانیرویصورتشحک
شدهاست.موهایشبهخاطرشبیپرتالطمبههمریختهبودوربدوشامبریقرمزرا

طوریرویلباسشبشانداختهبودکهانگارآنراباعجلهبستهباشد.
حتمًاآفتابطلوعکردهبود.امابدنمنهنوزازخستگیچنانسنگینبودکه

انگارفقطچندساعتیخوابیدهبودم.حسمیکردمیکسالهمکهبخوابم،باز
اینخســتگیازتنمبیروننمیرود.خستگیامناشیازدردواندوهبود.پهلویم
هنوزدرنتیجهیتالشــیکهچندساعتپیشبرایاستفادهازقدرتمکردهبودم،
زقزقمیکردوبرایلحظهایدیدمکهبهطرزیخطرناکبهیکطرفکجشد،

طوریکهداشتممیافتادمزمین.
بدنــمراکشوقوسدادم.همهجایمدردمیکرد،چــونخالهامدیروزبدنمرا

شکافتهبود.صدایخرخریازگلویمبیرونآمد.
-چیشده؟صبحشده؟

بااینکهخالهامآدمپلیدیبود،الزمبودتکههایآهنیراکهسلطانزیرپوستم
قراردادهبودومانعدسترسیامبهقدرتممیشد،بیرونبیاورد.

-نه،دیروقته.منبهخاطراینبلندشدمکهبچهنقنقمیکرد.
درحالیکهچشمهایمبهآرامیبامحیطتطبیقپیدامیکرد،متوجهشدمنوزادی
راکهخواببود،رویبازویچپشنگهداشتهاست.فادیکوچولوبود،پسردمجی
وتازهمتولدشــدهیدخترخالهامشیرا.اگرعدالتیدردنیاوجودداشت،اواکنون
بایدبامادرشمیبود،اماسرشیرانیزدرجایگاهاعدامقطعشدهبود.اتهامیراکه
نگاهشیرادرکابوسهایمبهمنمیزد،بهخاطرآوردم.اینکهپسرشبدونخانواده

بزرگمیشد.مقصرشهممنبودم.
-وقتیبیدارشدم،یهچیزی...

سارامرددشد.
-فکرکنمبهترهخودتببینی.

بهنظرنمیرسیدچیزخوبیباشد.کفدستانمرابهچشمهایخستهامفشار
دادم.دیگرچهچیزیممکنبوددراینچندساعتخرابشدهباشد؟چشممرا
کهبستمدوبارهسرایمینرادیدمکهرویجایگاهمیافتاد.دستهایمراانداختم.
بهتربودباحقیقتروبهروشومتاباکابوسها.درحالیکهبهآرامیرویپایمبلند

میشدم،گفتم:»خیلیخب،بیفتجلو.«
ســاراکهدمجِیکوچِکموآبیرادرآغوشداشــت،منراازراهپلهیمارپیچ
بهسمتسقفیبردکهخانهیمخفینامشراازآنگرفتهبود.داربستهاییپراز
گلباغیراکهرویساختمانمسطحقرارداشت،ازهمهطرفاحاطهوخانهرااز
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چشمانکنجکاومخفیکردهبودندوساراوبقیهیزنهاییراکهتحتمراقبتش
بودند،امنواماننگهمیداشتند.

قبلازاینکهبهسقفبرسیم،فهمیدممشکلیوجوددارد.دیروقتبود،امانور
کمرنگیبیرونازخانهوجودداشت،مانندقرمزِیطلوعیخشمگینکهدرزمانی

تااینحدنزدیکبهنیمهشبباعقلجوردرنمیآمد،حتیدرتابستان.
ساراجلوترازمنبهسقفرسیدوبعد،سریعازسرراهکناررفتتامانعدیدمن

نشودوآنموقعبودکهمتوجهشدمدرموردچهچیزیحرفمیزد.
گنبدیازآتششهرعزمانرافراگرفتهبود.

شعلههایمواجباالیســرمنودراطرافمانقرارداشت،مثلطاقیعظیمکه
رویشهرقرارگرفتهباشد.میتوانستمستارههارادرآنطرفآتشببینم،امامانند
نگاهکردنازپشتشیشهایماتبود؛تارونامشخص.میتوانستمببینمکهدرسمت
غرب،آتشبهطرفدیوارهایشهرمیرفتودرجهتشمال،بهسمتدریا.ناگهان
خاطرهایبهذهنمآمد،خاطرهایاززمانبچگیام،وقتیکهمادرمدرآشپزخانهمان،
لیوانیرارویسوسکیکهسریعرویمیزآشپزخانهحرکتمیکرد،کوبیدوآنرا
گیرانداخت.وقتیکهآنموجوددیوانهواروسردرگمسعیمیکردازکنارهیلیوان
باالبرود،باکنجکاوینگاهشمیکردم.گیرافتادهبود.حاالکهبهگنبدآتشیِنباالی
سرمانزلزدهبودم،آنسوسککوچِکداستواکراخیلیخوبدرکمیکردم.
ســاراکهباچهرهایعبوسازپشتدرخششآتشبهستارههایباالیسرمان

زلزدهبود،گفت:»جادوئه!«
-نه.

منهمشــایدزمانیهمینفکررامیکردم،اماحاالمیشناختمش.اینآتشی
کهسوسومیزد،بیشازحددرخشانبودواصاًلعادینبود.همانآتشیبودکه
دیدهبودمدرزیرزمینکاخ،وقتیکهفرشتهیجندردستگاهسلطانکشتهشد،
شعلهورشدهبود.همانآتشدزدیدهشدهایبودکهدیدهبودمعبدالها1)سربازان
مکانیکیسلطان(رازندهکردهبودوآنهاهمینحاالهمداشتنددرخیابانهای

زیرپایمانگشتمیزدندوحکومتنظامیرابرقرارنگهمیداشتند.
-حیلهییهمخترعه.

1. Abdals

اختراعیجدیدازلیال،دخترسلطانکهطراحیشدهبودتامارااینجازندانینگه
دارد.اختراعیکههرچندچیزجدیدیبود،بهطوریعجیبآشنابهنظرمیآمد.
وبدانیــد،دیواریازشــعلههایآتشدورکــوهرافراگرفتنــدواوراتاابدبه

دامانداختند.
اینکلماتازکتابهایمقدسبهطورکاملدرذهنمنقشبستند.درشانزده
سالاولزندگیام،داستواکباتکرارمکررات،متونمقدسرایادمدادهبود.من
همبهخوبیبقیه،داستاندیوارآشرا1رامیدانستم:مانععظیمیازجنسآتشکه

درپایاناولینجنگ،نابودکنندهیدنیاهارااسیرکرد.
کشــتنفناناپذیرها.زندهکردنافکاریازکتابهایمقدس.اینبارســلطان

داشتواقعًاسعیمیکردجایخدابنشیند.
اماایندیواربرایاینساختهنشدهبودکهماراازشرشیطانیبزرگنجاتدهد

وبههیچوجههمامریمقدسنبود.
خودشیطانبزرگمارااینجاگیرانداختهبود.

فقطجینرابیدارکردم.حواســمبودبقیهیافــرادخانهرابیدارنکنم.هرچند
پیداکــردنجینهمخودشکلیوقتگرفت.همینطــوربالباسرویتختی
نامرتبخوابشبردهبودودســتشرادرمقابلنــوررویصورتشانداختهبود.
حتیالزمنبودتکانشدهمتابیدارشود.بهمحضاینکهدستمبهشانهاشخورد،
چشمهایشکاماًلبازشد.دستشمحکموبهطوردردناکیدورمچدستمحلقهشد

وچیزینماندهبودآنرابشکندکهناگهانمنرابهجاآورد.
بهزبانزیچاییفحشیدادونشستودستمراولکرد.باخستگیاشکلنجار

میرفتتاهشیاریاشرابازیابد.
-ترسوندیم،راهزن!

-سعینکنبهمبگیاولینبارهیهدخترنصفهشببیدارتمیکنه.
سبکِیلحنمساختگیبود.درهمینحال،بادستمکهحاالآزادشدهبودچند
تارمویبلندراازرویصورتشکنارزدمتابتوانماوراواضحببینم.بایدموهایشرا
کوتاهمیکرد،اماخیلیوقتبودکهدیگرفرصتکارهایغیرضروریرانداشتیم؛

1. Ashra


