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     است که  خالصه: سرزمین آمازون، سرزمینی بسیار زیبا و با شکوه

 شود. دختر هیپولیتا، آریانتوسط هیپولیتا، دختر خدای جنگ اداره می

  قصد دارد که صلح و دوستی بر جهان، همانند نور خورشید بتابد.
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  مقدمه:

 من آریان، 

 دختر هیپولیتا، 

 ی آنتیوپ، خواهر زاده

 رفیق ماینا، 

  ی سورِن.نوه

ود شدن انسان هاست؛ پس با این روزه، جنگ دلیل زمین خوردگی و ناب

  کند.نابود شدن خدای جنگ، صلح و دوستی بر تمام دنیا حکومت می

 

  سخنی با خوانندگان عزیز:

   ها، با موارد ثبت شده متفاوت است؛ همانند های بعضی شخصیتاسم

    آرس که نام او در این رمان سورن است و یا زئوس که نام او در این 

     ها به صدها زبان مختلف، مسلط هستند  آمازونی د.باشرمان آیهان می

  کنند.و به زبان های مختلفی صحبت می
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   با صدای بلبل و خاک خیس خورده و سوزش اعضای بدنم، از خواب 

  پریدم.

   گشتم؛ اما اتاق کجا بود؟! من داخل سرگردان بودم. دنبال اتاقم می

         اند.، نیش فرو کردههای موذی به تمام اعضای بدنمپشه جنگلم!

     آرام بلند شدم؛ به دور خودم چرخیدم تا نکند نشانی از قصر  -آرام

  ترین دیوار قصر هم پیدا نبود.مادرم، پیدا کنم، اما بلند

    ای بر روی درخت پیدا کردم. فردی روی کاغذ، متنی را یک نوشته

  را به برگ درخت های روی زمین، کاغذ نوشته بود و با خورده چوب

  آویزان کرده بود.

  را برداشتم. درون آن نوشته بود: نوشته

خواهی قدرت جنگ با خدای ی بزرگوارت. اگر میمنم آنتیوپ، خاله -

   جنگ را داشته باشی، اولین قدم این است که راه خود را در هر کجای

  اناتقب حیوبرخیز آریان! راه را پیدا کن! میان راه، مرا دنیا پیدا کنی.

  درنده باش!

  با خود گفتم:
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  کنم!آنتیوپ، رو سفیدت می -

یک چوب نسبتا خشک از روی زمین برداشتم و با احتیاط، به زمین 

     ها، روی خاک خیس خورده، به جا مانده نگریستم. رد پای سُم اسب

ها کردم. همین که راه را بود. شروع به دنبال کردن رد پای سُم اسب

      دویدم. زیر دویدم، میمی دادم، شروع به دویدن کردم. تشخیص

کردم و نفس را در میان آنان تازه می درختان سرسبز آمازون، حرکت

. نزدیک به یک چشمهی که آب زالل در آن نمایان بود، شدم کردممی

ام همانند آینه در آب، انعکاس نشان نگاهی به آب کردم. تصویر چهره

    ای تیره،ای رنگم با موهایی به رنگ قهوهدرشت و قهوه داد. چشمانمی

    شد. دستانم را زیر آب سرد و خنک چشمهمی در آب براق نشان داده

    بردم و مقداری آب را پر شتاب به صورتم زدم. از جایم بلند شدم و 

  شروع به حرکت کردم.

   در میان راه، حیوانی درنده، جلوی چشمانم سبز شد! 

  ب خشک را جلوی صورت آن خرس گرفتم و آرام سخن گشودم:چو

  نزدیک نیا! -



 

 

 WWW.98IA3.IR 6 کاربر نودهشتیا ریحانه مقنی–قاتل خدای جنگ
 

    خرس، مات و مبهوت به من نگاه چشم دوخته بود. چشمان سیاه 

      ای رنگش، پنهان شده بود. کاری به کارمرنگش، زیر موهای قهوه

     از کنارش گذشتم و  آرام -نداشت؛ از همان چشمانش معلوم بود. آرام

    شروع به دویدن کردم. همین که بلندترین دیوار قصر را دیدم،باز 

  ایستادم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

  باز هم مانند همیشه، به سخنانم عمل کردم!-

 های سبز رنگ اطرافم تکان خوردند. ترس، وجودم را درگیربوته  ناگهان

     م وکرده بود. آب دهانم را قورت دادم و دستانم را محکم مشت کرد

   چوب خشک را باالتر آوردم. آرام و شمرده زبان باز کردم:

  هر شخصی هستی، نزدیکتر بیا!-

    بار به سمتهای سبز رنگ، بیشتر شد. اینسرعت تکان خوردن بوته

     ها بیرون عقب حرکت کردم. ناگه آنتیوپ با شمشیر بزرگش، از بوته

  ای بزند که با همان چوببهپرید و شمشیرش را باال برد تا به من ضر

  خشک جلوی ضربه قدرتمندش را گرفتم.

چوب درجا دونیم شد. مجبور به دفاع با دستان خالی شدم. آنتیوپ با 
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شد تا دچار آسیب نشوم. با ساعد ور میپهنای شمشیر، به بنده حمله

شدم که ناگه با شنیدن صدایی، دستانم مانع برخورد شمشیر به بدنم می

  از حمله منصرف شد.آنتیوپ 

  آنتیوپ، آریان!-

 مادرم با اسب سفید که نام او الستر بود، هرلحظه با حرص بیشتری به

    هایش را در هم زد. اخمآمد. زره طالیی رنگش برق میطرفمان می

  کشید و با داد و فریاد عظیمی گفت:

  ی چه فردی از قصر دور شدید؟!ام؟! با اجازهبا شما نبوده  مگر-

  با صدایی که لرزیدن و استرس حبس شدن درون اتاق، در آن حس 

  شد، گفتم:می

  ام!برای تمرین آمده-

 ای محکم، نثار صورتم کرد. بر روی زمیندستانش را باال برد و چکیده

     های کوچک زمین برخورد کرد وافتادم و دستانم روی سنگ

  با بغض خفیفی گفتم: زبانم آمد که بری «آخ»هایی ایجاد کرد. خراش

  سازی؟!دلیل مرا تنبیه میچرا بی-
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      ای؛ اگر برایچون بدون اجازه مادرت، پا را از قصر بیرون گذاشته-

    گذاشتم؛ اما تو برای تمرین رفتی، تو را به حال خود میتفریح می

  ای!آمده

  مگر چه اشکالی دارد؟!-

  تفاوت هستی!تو با تمامی دختران سرزمین آمازون، م-

  من از این ناهمگون بودند، راضی نیستم!-

     زدها موج میبه چشمان عسلی رنگ مادرم خیره شدم؛ حرص درون آن

  شدند.منظمی، از ریه خارج میهایش با ترتیب ناو نفس

      ناگهان آنتیوپ که شاهد گفت و گوی مادر و من بود، دهانش را برای 

  کرد: به زبان آوردن حرفی باز

  هیپولیتا، آریان چه فرقی با دیگر دختران دارد؟!-

  بارید، گفت:مادر که عصبانیت از صورتش می

  فرق او با دیگر دختران این است که دردانه من است!-

ای که من تنها دخترم را فدای این سرزمین که فراموش کردهمثل این-
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  کردم!

      انگیزی رو بهحالت نفرت بار طرز سخن گفتن مادر تغییر کرد و بااین

  من گفت:

   خواهد قاتل پدر من شود! کدام انسانحقیقت را بدانید که آریان می-

  پدر بزرگ خود را از قید حیات حذف کند؟!  بالغی، قصد دارد

  دهانم رو گشودم و گفتم:

  آری، من دوست دارم خدای جنگ را نابود سازم!-

   اای زد و شمشیرش رحکم به صورتم ضربهباز او دستانش را باال برد و م

  زیر گلویم گذاشت و باحرص گفت:

ا گویم سر از تنت جداگر باری دیگر این حرف را بر زبان بیاوری، می -

  سازند!

  آنتیوپ برای مخالفت با هیپولیتا گفت:

 هیپولیتا؟! چرا به کسی که قاتل خواهرزاده خود است، وفا« چرا»نیه-

  کنی؟!می
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   های محکم به صورت من، عصبانیتش که انگار با زدن چکیدهمادر 

  فروکش کرده بود گفت:

  چون او پدر هردویمان است!-

  بار دگر آنتیوپ عصبانی گشت و صدایش را باال برد:

کند، کدام پدری که به زنان این سرزمین و یا عزیزان خود وفا نمی -

  سازد؟!دردمان را درمان می

    اش را بیشتر از روی حرص کشید و چروک پیشانیمادر نفسی عمیق 

  کرد و گفت:

     دهم که اگر یک بار دیگر این حرف را آنتیوپ به تو هم هشدار می-

  گویم تو را به چهار میخ بکشند!بازگو کنی، می

    ام که بغض راه نفس کشیدنش را بسته بود، سنگی که زیر پایش خاله

  ها پرتاب کرد.وتهبود را برداشت و به سمت ب

    ، کس، هیچ حرفی را بر زبان نیاورد. مادر سوار بر اسب خود)الستر(هیچ

    به سوی قصر بازگشت. آنتیوپ درمانده و ناراحت روی تخته سنگی

  نشست و آرام زمزمه کرد:
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سازد، کند، خواهر خواهرش را یاری نمیپدر به عزیزان خود وفا نمی-

  پذیریم!ریبه درخواست دوستی را میهای غوقت از انسانآن

  آنتیوپ زبان گشودم:  کنار او نشستم و برای دلداری

  شود!مراکتمه)نگران نباش( درست می-

  آنتیوپ رو به من گفت:

     های متداوم، نگذر؛ زیرا فقط تو توان جنگ با هیچ وقت از تمرین-

  خدای جنگ را داری!

  گفتم:ناراحت، سرم را به زیر انداختم و 

  گذارد، من کاری به جز بیهوده بودن ندارم!دانی که مادرم نمیمی-

     دستانم را میان دستانش قرار داد و چشمان عسلی رنگش را به 

  هایم دوخت:چشم

  هایی بسیاری داری.دخترم، خودت را بیهوده ندان، زیرا تو قدرت-

      سنگ شدم  حرفش را تائید کردم و منتظر برخاستن آنتیوپ از تخته

     که تیری از پشت سر، به سمتم روانه شد. آنتیوپ سینه خود را سپر 
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  کرد تا من دچار آسیبی نشوم. آن تیر از کجا آمد؟! چرا از پشت سر؟!

    هآهنین، آسیبی دچار نشد و بالفاصله رو ب آنتیوپ به دلیل داشتن زره

  من گفت:

  تو دیگران را خبر ساز!نمایم، آریان، من آنها را سرگرم می-

    دویدم، با سرعتی همانند باد! موهایم در بادی که به سمت قصر می

رقصیدند. جلوی درب قصر، نگهبانان توسط دویدنم ایجاد شده بود، می

  ایستاده بودند که سراسیمه و نفس زنان رو به آنها گفتم:

  خواهد، اورا یاری سازید!آنتیوپ... آنتیوپ کمک می-

    ام را به سوی جنگل گرفتم. آن دو با توجه به سخن من،نگشت اشارهو ا

    از نگهبانی دست کشیدند و سوی جنگل آمازون راه افتادند. راه برای 

  وارد شدن به قصر باز شد و به محض اینکه وارد قصر گشتم، داد زدم:

   شود!حمله می  آنِّه، آنِّه)مامان، مامان(، دارد به سویمان-

  ر را دیدم که به سوی پنجره اتاقش آمد و گفت:ماد

  چه شده است؟!-
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  باز همان جمله را تکرار کردم:

  شود!دارد به سویمان حمله می-

  اش را باال برد و فریاد زد:بالفاصله صدای بلند و زنانه

  کنم!باور نمی-

  دستانم را باال بردم و با شتاب فریاد زدم:

  تصویر جنگ را ببینی؟ توانی از آن باالمگر نمی-

اش، مقابل صورت خود گرفت و از دستش را به عنوان سایه بان پیشانی

     هایی دیوار بلند قصر، به جنگل نگریست. صدای جوش و خروش اسب

    ای که امد. مادر، محو دیدن حملهکه دشمنان سوار بر آنها بودند، می

  کرد. توری صادی نمیقرار بود به سمتمان بشود، شده بود و هیچ دس

  گفت:ملکشه که یکی از افراد همیشه حضور در صحنه بود،

 حال چه کنیم؟   ای ملکه!-

  مادر از افکار و حال خود برون آمد و گفت:

  همگی آماده!-
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   گفتند و به دو گروه تقسیم « آری»ی زنان با صدایی بلند و رسا همه

  شدند.

  رفتند و هریوارهای بلند قصر باال مینیمی از زنان سرزمین آمازون از د

    ها، شمشیر بهایستادند. نیمی از دیگر آنها میکدام پشت تیر و کمان

  دست به سوی جنگل آمازون راه افتادند تا جلوی دشمنان را بگیرند. 

      هنگاهی به بلندترین دیوار قصر انداختم، یک تیر و کمان خالی بود. ب

   د در نابودی دشمنان سهیم باشم. تیر را داخلسوی آن دویدم تا شای

      کمان بردم و سر آن را به آتش آغشته کرده و کمان را کشیدم. روی

گیری کردم و خواستم کمان را رها کنم که متوجه دست یک فرد نشانه

     ام شدم. محکم من را به سوی خودش کشید و فردی بر روی جامه

   م را باال آوردم و با چشمان عسلی رنگکمان بر روی زمین افتاد. سر

  رو شدم. بی اختیار لب به سخت گشودم:روبه مادرم،

  خواهم در این پیروزی یا شکست سهیم باشم!مادر، من هم می-

  برای تو هنوز زود است آریان!-

  صورتم را درهم کشیدم و با حسی ملتمسی گفتم:
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  لوطفاً)لطفا(! -

  را هرگز به تو نخواهم داد! کاری اینهرگز! اجازه -

قرار دادم. احساس ضعف و روی زمین نشستم و سرم را روی زانوهایم 

ی ورود به جنگ را کردم؛ آخر چرا دختران دیگر اجازهبیهوده بودن می

  هایم سرازیر شد و میان داشتند، ولی من نه! قطره اشکی روی گونه

هایم احساس ی شانهدست گرمی را رو همهمه شروع به گریستن کردم.

      ی زیبایکردم. سرم را بلند کردم و در مقابل چشمان تارم، با چهره

      ی آهنین دودی رنگی بر تن داشت و موهای بوررو شدم. زرهماینا روبه

  روی گردنش ریخته بود.و طالیی رنگش همانند آبشاری،

 فاع را در هشتبود. آنتیوپ راه و رسم فن و د  اماو دوست چندین ساله

    سالگی به او آموخته بود؛ اما اکنون پانزده سال دارم و حق یادگیری

ای ندارم. دستانم را میان دستان گرم و پر عطوفتش گرفت و با چهره

     در مقابل چشمان زیبای او، حرفی نداشتم  کنجکاو به صورتم نگریست.

  و سخن او سرآغاز گفتگو بود:

- One day you will stand in my place روزی تو جای من
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  ایستی!می

  نفسم را به داخل کشیدم و با صورتی پر از اشک، گفتم:

- when? چه زمان؟  

    بار هم همانگونه گفت و ایناو سخنانش را بدون هیچ رودروایسی می

  سخن گفت:

- Kendine inandığında وقتی که به خودت ایمان بیاوری  

    هایم سرازیر بودشمانم برد و اشکی که روی گونهدستانش را به سوی چ

    را با همان دستان نرمش، پاک کرد؛ سپس بلند شد و دستش را به 

 سویم گرفت. درخواستش را پذیرفتم و دستم را در دستانش گذاشتم و 

  بلند شدم.

  کاغذی در مشتم گذاشت و گفت:

  روانه شو!  بعد از پیروزی به این مکان-

     ای که ماینا برایم رسم کردهمین بلند شدم و به سمت نقشهاز روی ز

ای در سرزمین آمازون بود و برعکس حرکت کردم. مکان دور افتاده بود،

    افکار اطرافیان، مکانی بسیار زیبا و دیدنی بود. تخته سنگی بزرگ در 
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آنجا قرار داشت. روی آن نشستم و به طبیعت زیبا خیره شدم. صدای 

     رسید که دوست داشتند یکی پسهای دریا به گوش میی موجهمهمه

 صدایشان هایی که صدای بلبل از دیگری، انرژی خود را تخلیه کنند.

   بادی که   داد، تمام آن منطقه را پر کرده بود و یاآرامش را هدیه می

     داد و گذشت و موهای خوش رنگم را تکان میمیان درختان می

ا، خورشید زیبایی که از نورش، کل اعضای طبیعت بهره خورشید زیب

  کردند.را تحسین می بردند و اومی

رفت؛ ام میدر همین حال ذهنم به سوی جنگی که پایانش را ندیده

    خواستم شکستی پیروزی آمازون نداشتم. میای به شنیدن کلمهعالقه

     ویم که پدرش را همانند گوشواره، آویزه گوش مادرم کنم و به او بگ

  باعث زمین خوردن این سرزمین است.

  آریان، آریان!-

  ی زیبای ماینا، مواجه شدم. داد زدم:سرم را برگرداندم و با چهره

  چه شده!-

  آنتیوپ آسیب دیده است!-
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   ترس به بدنم رخنه کرد و زبانم بند آمد و توان سخن گفتن را از من

کان کرد و خود پیش قدم شد. پشت سر ای به سوی مماینا اشاره گرفت.

ن ماینا به سوی مکان مورد نظر روانه شدم. آنتیوپ را دیدم که بر زمی

 خوابیده بود و چشمانش بسته بود. دورش را به شدت شلوغ کرده بودند.

پهلوی چپش آسیب دیده بود و شدیداً خون ریزی داشت. مادرم هم 

   برای درمان زخم خواهرش  رفت تا مرهمیسراسیمه به اینور و آنور می

  پیدا کند. آخر سر ناامید شد و گفت:

کاری از دست ما ساخته نیست، حال دست آیهان است که او را نجات -

  دهد!

  داد. فریاد زدم:ی شنیدن چنین حرفی را نمیوجدانم اجازه

      ی بزرگوارم زده! اواکنون ببینید که سورِن چه آسیب عظیمی به خاله-

   ها در اولویتبرای او نابود کردن انسان کند،یزان خود رحم نمیبه عز

     دهم که دوستان و آشنایانم جلوی چشمانماست. من این اجازه را نمی

  ها پرواز کنند.پر بکشند و به آسمان

  مستانه که دختری سیاه پوست بود گفت:
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 نمایم!تو را همراهی می-

     د و تقریبا تمام دختران اینکارلوس هم همین حرف را تکرار نمو

  سرزمین حرفم را تائید نمودند.

  اخمان هیپولیتا درهم کشیده شد و گفت:

 مبادا به همراهی کردن آریان فکر کنید، چون نابودتان خواهم کرد!-

     ام را گرفت و من را ی جامههای استوارش به سمتم آمد و گوشهبا قدم

  بر روی زمین کشاند و گفت:

  رسم!کنی؟! حسابت را میبرای من حکم نویسی می-

    توانستم رویکشید که نمیجوری مرا روی زمین سرد و ناهموار می

    های ریز رویپاره شده بود و سنگ -پاهای خود بایستم. شلوارم پاره

  کشید.کردند؛ اما او همچنان مرا میزمین، به پاهایم برخورد می

 ای از درخت انگور برداشت و با همان ترکه به داخل اتاق خودش برد و

ای زد که احساس کردم استخوانم همانند ترکه، جوری به پایم ضربه

ی دوم را زد که دستانم را مقابل ای ضعیف، ترک برداشت. ضربهشیشه

       هایش را با ترتیبصورتم کشیدم و جیغی از روی درد سر دادم. ضربه
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     زد که خودش با زدن هردر محکم میزد. آنقنه چندان منظمی، می

آمد. بدنم را با همان ترکه کبود ضربه، نفسش برای مدتی کوتاه بند می

های خشک و گوش دید و به سرفههایم جایی را نمیساخت. دیگر چشم

   جانی بر خود گرفتم و از شدت سرفه، حالت بی  خراش افتاده بودم.

     ن برداشت و با عصبانیت سرتاسر رو زمین افتادم. دست از زد

  هایش را روی هم فشرد و نفسی میان دندان خارج کرد و گفت:دندان

  هر وقت تصمیم به گفتن چنین سخنانی کردی، امروز را به یاد بیاور!-

   خون مردگی ایجاد شده بود و به از اتاق خارج شد. در ساعد دستانم،

  .کردشدت درد می

       م که خون از آنان جاری شده بود و شلوار نگاهی به پاهایم انداخت

      هام را قرمز رنگ ساخته بود. اشک چشمانم را پاک کردم و بپاره -پاره

  در دل به خود گفتم:

  شوم!هیچ وقت از تصمیمم منصرف نمی-

   هایم را برداشتم و بهبلند شدم و به سمت اتاق خود روانه شدم. لباس

که از درب قصر تا بدنم را بشویم. به محض اینسمت چشمه راه افتادم 
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    م هخارج شدم، چشمان همه به روی من گشت و با تعجب مرا نگا

  کردند.می

کردند و سخنانی آرام و آهسته زمزمه دیگر سر خم میهای همدر گوش

   از جلوی  های سنگین دیگران،بدون توجه به سخنان و نگاه کردند.می

     نزدیکی جنگل یک چشمه زیبا بود که سنگ های درب قصر گذشتم.

کردند. منتظر کوه دور آن را پوشیده بودند و مکانی آرامبخش تولید می

     ماندم تا افرادی که زودتر از من به چشمه آمده بودند، کارشان تمام

پاره  -هایی که در اثر ضربه، پارهشود. باالخره نوبت به من رسید. با لباس

   ای که از آب سرد پر شده بود رفتم که سردیداخل چشمه شده بودند،

     توجهآب به رنگ قرمزی خون تبدیل شد، اما بی  لرزاند.آب تن را می

     سرم را بر تخته سنگی که مشابه بالش بود گذاشتم و چشمانم را بستم 

  خبری سفر کردم.و به عالم بی

***  

   خبری بیرونو از عالم بی سردی آبی را بر روی صورتم احساس کردم

    ی نگران ماینا مواجه شدم که با چشمان درشتش مرا آمدم. با چهره

  کرد. با صدایی که انگار از دنیا آسوده شده بود، گفت:برانداز می
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   ای! این چه حالی است که اکنون ای دختر، مرا نگران خود ساخته -

  داری؟!

  و خود را عقب کشیدم تا به همان سرم را از روی تخته سنگ برداشتم 

       استفادهتخته سنگ، تکیه بدهم. در جواب سوالش که بیهوده و بی

  بودن خود را احساس کردم، پاسخ دادم:

  ام!تنبیه شده  زیر دستان مادرم-

   تر کرد که تمام موضوع را برایشچشمانش را به عالمت سوال، تنگ

  توضیح دادم.

  ع، دهان گشود و گفت:بعد از شنیدن موضو

  ی خود را قبول دارند!گویا حق با توست، اما دِگران حرف ملکه-

  که حال خوش مرا بازیابد، ادامه داد:برای این

  با یک تمرین لبریز از قدرت، موافق هستی؟!-

     از شدت ذوق آب سردی از چشمه را برداشتم و به سوی او ریختم که 

نگذاشت و آب سردی روی موهایم ریخت. باال او هم کار مرا بدون پاسخ 
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   پریدم و ماینا را در آغوش کشیدم و بابت این کارش از او تشکر کردم.

***  

    ابر روی تخته سنگی که در نقطه کور آمازون بود، نشستم. ناگهان ماین

  دو شمشیر از کمربندش بیرون آورد و گفت:

  این هم سالح!-

دیگری را خود در دست گرفت. یکی را در دست من گذاشت و 

ی شمشیرهایمان را بر هم زدیم و شروع به تمرین کردیم. با اولین ضربه

     ی دوم قدرتقدرتمند ماینا، به زور خودم را نگه داشتم؛ اما ضربه

  ماینا داد زد: بیشتری داشت و با زمین برخورد کردم.

- You do not believe in yourselfاریتو خودت را باور ند  

  در جواب سخن او فریاد زدم:

- it is not true!این صحیح نیست  

ه بار استوارتر از قبل بلند شدم. شروع باز روی زمین بلند شدم و این

  شد.می  شمشیر زنی کردیم. صدای شمشیر در آن منطقه تکرار

  بار خبری از افتادن نبود، چون با قدرت ایستاده بودم و شمشیر را این
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    در دست گرفته بودم. چند دقیقه یا ثانیه گذر کرد، اما هیچ کدام پخته،

به دیگری آسیبی نرسانده بودیم. خواستم این کشمکش را خاتمه دهم. 

شمشیر را باال بردم و محکم به شمشیر در دست ماینا که حالت افقی 

چشمانم را بستم و خدا را در دل صدا  ای زدم.نگهش داشته بود، ضربه

که به او آسیبی نزده باشم. با صدای پر از تعجب ماینا، به خودم زدم می

  آمدم:

- wow, the card was great! !واو، کارت عالی بود  

ای به خود گرفته بود. با تعجب از شمشیر خم شده بود و حالت خمیده

    قدرت خودم، لبخندی بر روی لبم نشست و از ماینا بابت این تمرین 

     ان،تشکر کردم. با او قرار گذاشتم تا هرروز در این مک نقصش،عالی و بی

   با اون تمرین کنم.

***  

  یک هفته بعد...

     ها روانه شدم وبا خوشحالی از خواب برخیزیدم. به سوی کمد لباس

    کردم و هر روز بهتر ازلباس مورد نظر را پوشیدم. هر روز تمرین می
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   شدم.ن میدیروز، شمشیر به دست وارد میدا

    ای که مکان تمرین من و ماینا بود، حرکت کردم. به سمت آن نقطه

   روی سنگ دیگری، منتظر ماینا نشستم تا او هم بیاید. با سنگ،

    کردم. از این کار هم خسته شدم و روبههای کوچکی ایجاد میخراش

    ی کهدر حالکردم. بعد از گذر چند دقیقه، ماینا دریا، موج ها را نگاه می

  دو شمشیر در دست داشت، آمد.

   شمشیر را به دستم داد و گفت:

  اکنون، برای تمرین امروز حاضری؟!-

ی ی اول نه، ضربهسری تکان دادم و شمشیرهایمان را برهم زدیم. ضربه

   دوم را محکم زدم، جوری که ماینا شمشیر به دست بر زمین افتاد.

  ایستاد و گفت:

کنم دهی! حال، احساس میاست! دیگر مرا هم شکست می کارت عالی-

پ توانایی جنگ با خدای جنگ را، در خود داری! در این موضوع با آنتیو

  مشورت کن!

   سری تکان دادم و سراسیمه به سمت قصر راه افتادم.
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درب اتاق آنتیوپ را زدم. حالش چندان خوب نبود، اما توان صحبت با 

    اطرافیانش را داشت.

ای که داده شد، وارد شدم. دستی بر روی موهای طالیی رنگ با اجازه

  آنتیوپ کشیدم و گفتم:

اگر آیهان، خدای بزرگ بخواهد، توان جنگ با پسرش را دارم.)خدای -

 جنگ(

  آنتیوپ با صدای لرزان گفت:

                                      سخنی است که حالم را بهتر ساخت. -

  داد و گفت: ا میتن دستانش قراردستانم ر

   در  سپارم. آمریکا، آمریکالیاقت این کار را داری، پس آن را به تو می-

   حال آماده شدن برای جنگ با آلمان است. شبانه، جوری که مادرت 

  از!سمتوجه نشود، به آمریکا برو و خدای جنگ را پیدا کن و او را نابود 

  با تعجب گفتم:

  ترسم!کشم، اما من می! از گفتن این حرف خجالت میتنها بروم؟-
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  با لحن آرامش بخشی گفت:

     داری، تو یکی از خدایان هستی و توانایی انجام هر کاری را در خود- 

  هیچ کس را همراه خود نساز!

     شدم. باید به ی سفر به آمریکا میحرفش را قبول کردم. باید آماده

  بر قایق، حرکت کنم.سوی ساحل بروم و سوار 

***  

شب شد و از خواب بودن افراد و نگهبانان قصر اطمینان داشتم. باید 

   سازد را بردارم.شمشیری که خدای جنگ را نابود می

      آن شمشیر در اتاق مادرم جای دارد. آهسته درب اتاقش را آرام و بی

خوابیده بود  سر و صدا، باز کردم. وارد شدم و مادرم را بر روی تخت که

    دیدم. دستم را دراز کردم تا درب کمد را باز کنم، اما قفل بود! نگاهم را

  ای برای باز کردن درب کمد پیدا کنم. به اطراف چرخاندم تا وسیله

   را  ی اتاق حدود ده سانتی متر، سیم ضعیفی وجود داشت. اوگوشه

      بخندی از سر برداشتم و آنقدر در قفل چرخاندم تا قفل باز شد. ل

   رضایت روی لبم نشست و درب کمد را باز کردم. شمشیر را برداشتم. 

       درب کمد را قفل کردم و از اتاق خارج شدم. آهسته و پاورچین به
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    خارج شدم و نگاهی به قصر و   سمت درب خروجی قصر رفتم.

      که ی اتاقش دیدمآنتیوپ را پشت پنجره های بلندش کردم.دیواره

    نگران به من چشم دوخته بود. دستی برایش تکان دادم و به سوی 

   ساحل حرکت کردم.

دا قایقی که از بعد از ظهر آماده کرده بودم را در عمق تاریکی شب، پی

کت نمودم و سوار بر قایق و با استفاده از قطب نما، به سوی آمریکا حر

 با توجه به سرعت و زمان  هکردم. بادبان قایق را جوری تنظیم کردم ک

   وزش باد، مرا به سوی آمریکا ببرد.

  هایم کردم.سرم را روی تخته چوبی گذاشتم و خواب را مهمان چشم

***  

ه ببلند شدم. قایق   کرد، از خواببا باد خنکی که موهایم را نوازش می 

  خشکی رسیده بود و رو به شهری، شلوغ و پر از همهمه متوقف شده 

   .بود

   خورد بیست و پنج ساله اش میوارد شدم و رو به مردی که به چهره

  باشد، پرسیدم:
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- is this America? اینجا آمریکاست؟  

  گفت:

- Yesبله  

  ای پرسیدم:با حس کنجکاوانه

- can you help me? توانید به من کمک کنید؟می  

  در پاسخ به سوالم گفت:

- Im proud to help a beautiful lady like you مفتخرم    

  که به خانم زیبایی مثل شما کمک کنم!

  خواهم به مکان نظامی این کشور مراجعه کنم، مرا راهنمایی می-

  کنید؟!می

  بله حتما، پشت سر من بیایید!-

  پشت سر او راه افتادم و مرد جلوی یک مکان ایستاد که بزرگ روی 

   پایگاه نظامی《US military base》تابلوای نوشته شده بود:

  آمریکا
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از مرد بابت کمکمش تشک کردم و خیره به مکان نظامی شدم. بمب و 

   کردند کهها در حال آماده سازی بودند و سربازان سخت کار میموشک

   پیدا کردن خدای جنگ در آن میان، به شدت سخت بود.

      ؛ او حتما باید کسی که دستور این جنگ را داده است را پیدا کنم

  خدای جنگ است!

  اش، فریاد زد:وارد پایگاه نظامی شدم که سربازی با صدای مردانه

  با چه کسی کار دارید؟!-

  گفتم:

  ی این موضوع و اینکه با خواهم دربارهمن روزنامه نویس هستم و می-

  کسی دستور جنگ را صادر کرده است، صبحت بنمایم!

    ت که به طبقه چهار این ساختمان بروم و واردمرا راهنمایی کرد و گف

  بشوم. صد و بیست و یکهفتاتاق 

  صد و بیست و یک هفتجستجوی اتاق   رفتم و مشغول  ها باالاز پله

  شدم.

  بعد از کلی جستجو کردن، اتاق را پیدا کردم. پسرکی جوان که به نظر 
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       ق ایستاده بود.تر بود، جلوی درب اتایک یا دو سال از بنده بزرگ

  پرسید:

  دلیل ورود به این اتاق؟!-

همان سخنی که به سرباز گفته بودم را، به او گفتم، سپس خودش را 

  معرفی کرد:

  من شارل هستم، از آشنایی با شما خوشبختم!-

  من هم خود را معرفی کردم:

   آریان هستم، خوشبختم!-

     د شدن درون اتاق، چشمان مرا به داخل اتاق راهنمایی کرد. با وار

  ی کسانی که در آنجا مشغول بودند، به روی من متوقف شد. حدود همه

ه ده عدد مرد نسبتاً میانسال درون اتاق بودند. خواستم سخنی بگویم ک

  شارل گفت:

      د وتوانند آثار و سخنان را ثبت سازنایشان، روزنامه نگار هستند؛ می -

   بگذارند!از ما چیزی یادگار 
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  مردی با چشمان سبز رنگ و موهای طالیی گفت:

  بسیار خب، با شما شراکت خواهم کرد!-

    شارل مرا روی یک صندلی نشاند و خود، بر روی صندلی کنار من 

  روی صورتم قرار داد و گفت:نشست. کاغذ با قلمی روبه

  هر چیزی در این جلسه شنیدی را، ثبت و یادداشت برداری کن!-

    های افراد داخل اتاق شدمصبحت  سرم را تکان دادم و شروع به نوشتن

  نزدیک سازد.  تا نکند سخن آنان، مرا به سورِن

 کردند و سخنان خود را بازگوهر کدام از افراد، خودشان را معرفی می

، کردند. آن مرد مو طالیی که اولین نفر سخنانش را بر کُرسی نشاندمی

  آن شخص گفتم:  کرد که روبهیموزیانه نگاهم م

  نام شما را ثبت نکردم، نام خود را بگویید!-

  نگاهم کرد و بعد از مدتی فکر کردن گفت:

  مرا پرنس صدا کنید!-
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     نامش را ثبت کردم و به سخنان بقیه افراد گوش سپردم. فردی که

کرد، به شدت تاکید داشت که این جنگ صورت صحبت می آخرین نفر

     رد و این موضوع به شدت ذهن مرا درگیر خود ساخت! چرا بقیه بگی

    این  زدنند؛ امارحمانه و حرف از نابودی نمیافراد همچنین سخنان بی

هایش رگباری بسته است! مدام میان فرد، افراد درون جلسه را با حرف

 گفت: تمام دنیا را نابود خواهیم کرد و کل دنیا را از آنسخنانش می

  اهیم کرد!خودمان خو

  تق! -درب اتاق زده شد؛ تق

   زنی سراسیمه وارد اتاق شد و گفت:

    ا ام؛ اما توانایی خواندن زبانش رکتاب شیمیدان آلمان را پیدا کرده-

  ندارم!

   تمام افراد حضور درجلسه به سوی او رفتند تا ببینید آیا توان خواندن

ر کسی سر جای خودش ه زبان را دارند یا خیر! بعد از گذر چند دقیقه،

      ای به من کرد که به سمت او بروم بلکه بتوانمنشست، اما شارل اشاره

   آن زبان را تشخیص دهم! آمازونی که به صدها زبان مختلف، آشنایی 

   دارند. با دیدن آن کتاب، زبان اردو را تشخیص دادم. چرا این کتاب به
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   شار از سوالزبان آلمانی ننوشته شده است؟! شارل که متوجه ذهن سر

  من شد، گفت:

  توانی آن را معنی کنی؟!می-

  ن روی من قرار داد. دروسری به معنای آری تکان دادم که کتاب را روبه

هایی که برای ساخت بمب و گازهای شیمیایی به کار فرمول آن کتاب،

 بردند، ثبت شده بود. آلمان هم برای جنگ با آمریکا آماده است یامی

ان با سخنان گنگ و بیهوده آن  انه به او حمله خواهد کرد؟!آمریکا مخفی

      ای که برای سخن گفتن برای اتفاقاتجلسه توان چیزی را فهمید!نمی

به اتمام رسید. بر روی فرد آخری نگاهم را  و رویدادهای جنگ بود،

کرد. نحوه ها ایستاده بود و به سربازان امر و نهی میچرخاندم. باالی پله

    ربا تمام افراد دیگر متفاوت بود. لباس سفید رنگی ب شیندنش،لباس پو

آن قرار داشت. کت مشکی   تن داشت و کروات بلند زرشکی رنگی روی

   ای مشکیرسید و شلوار پارچهاش میرنگی که بلندی آن تا باالی زانو

      های ارتشی پوشیده رنگی هم به تن کرده بود؛ اما بقیه افراد لباس

  ه شارل شدم و گفتم:بودند. نزدیک ب

  کنی؟!چند سال است که در این پایگاه فعالیت می-
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  نزدیک به شش سال!-

  تعجب کردم و گفتم:

  کار تو این است که درب این اتاق بایستی؟!-

  ای بر روی لبش نشست و گفت:خنده

  ی امروز من این بود، اما در جای دیگری فعالیت دارم.نه، وظیفه-

   ه سوی درب خروجی گرفت تا مرا راهنمایی کند. پشت دستانش را ب

    پایگاه نظامی، یک اتاق بزرگ سه متر در چهار متر وجود داشت. وارد 

اتاق شدم و شارل هم پشت سر، آمد. یک کلیدی را فشرد که این اتاق 

      کل ارتفاع گرفت. جوری که کل پایگاه نظامی که هیچ، مانند باالبر،

  شهر مشخص بود!

  های شارل به یک زره آهنین تبدیل شد و گفت:مام لباسناگهان ت

  کردی همان سورِن باشم؟!آریان، احساس نمی-

   ا فرو دادم. شمشیر ر آبی که در اثر استرس در دهانم جمع شده بود را،

  که در گودی کمرم قرار داده بودم را، بیرون آوردم و گفتم:
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  ترسم!من از تو هیچ نمی-

  است، اما نه در حد تو! شجاع بودن خوب-

   شمشیر را عقب بردم تا در مغز سرش فرو ببرم، اما کف دستانش را باال

      آمدیبرد و تمام شمشیر ذوب شد. از میان دستانش ذوب آتش بیرون م

    های داخل اتاق، شمشیری از جنس مذاب، برای خود و با آهن پاره

اب مقابل من ساخت. من بدون سالح و او با زره آهنین و شمشیر مذ

  ایستاده بود که گفت:

  تویی!  تواند خدای دیگر را نابود سازد! خداکشیک خدا می-

     ای از مذاب به سویم پرتاب کرد که به دستانش را باال برد و گلوله

  ام برخورد کرد و پخش بر روی زمین شدم. جالب اینجا بود که سینه

  دنم نمایان شد.ی گل خار ناامیدی، در بآسیبی ندیدم، اما غنچه

  های آنتیوپ افتادم:چشمانم را بستم و به یاد حرف

    تو یکی از خدایان هستی و توانایی انجام هر کاری را در خود داری،«

  » هیچ کس را همراه خود نساز!

      او به من اعتماد داشت که مرا در این راه فرستاد. چشمانم را با 
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  ای از مذاب یدم، مدام گلولهباز کردم و به سوی او دو امیدواری کامل،

کرد، اما انرژی مرا بیشتر ی من برخورد میکرد که به سینهپرتاب می

     توانستم از آن شد و میساخت. آن انرژی در سینه من ذخیره میمی

    ام ی مذاب به سینهپنجاهمین گلوله نیرو بر علیه او استفاده کنم.

     بود و بهترین وقت برخورد کرد و دیگر ذخیره انرژی من لبریز شده 

برای نابود سازی خدای جنگ بود. به باال پریدم که تمام انرژی داخل 

    ای پر از محتوی، به سویم پرتاب شد و ام را خالی کنم که بشکهسینه

مانع نابود سازی من شد. با عصبانیت همان بشکه را گرفتم و به سوی 

ن بار باالتر از فرستنده پرتاب کردم و دیگر منتظر نابود شدنش نشدم. ای

  دفعه قبل رفتم و دستانم را عقب بردم و داد زدم:

   ی نابودی ایناجازه ی آنتیوپ،خواهرزاده من آریان، دختر هیپولیتا،-

  جامعه و دیار را به تو نخواهم داد!

    تند تکان دادم -هایم نشنید. سرم را تندای سر داد که دیگر گوشعربده

شنید. دیگر توانایی هایم دیگر نمیاما گوش ،تا نکند صدایی دریافت کنم

شنیدن صدای آنتیوپ و ماینا را نداشتم، اما یک راه وجود داشت؛ گوش 

دل! یعنی با دلم بشنوم، یعنی با احساس درون قلبم صداها را تشخیص 
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دهم. به هر حال نباید وقت را تلف کرد. این بار باالتر از بار قبلی رفتم و 

  دم و با فریاد گفتم:دستانم را عقب بر

  تو را نابود خواهم کرد! -

ام آزاد کردم که تم ام را بر روی قلب آتشینش،و تمام انرژی داخل سینه

رون های آهنین شکست، اما خود نابود نشد. این بار با انرژی که در دزره

   همان اتاق سه متر در چهار متر را بلند کردم و به خودم وجود داشت،

   ب کردم. بلند شد که نکند از این مخمسه بیرون بیاید کهسوی او پرتا

  گویا اتاق کوچک او را نابود کرده بود.

   نگاهی به اطراف کردم. تمام افراد دست از آماده سازی جنگ برداشته

   و  های خود را در آغوش گرفتهپریدند. خانوادهبودند و باال و پایین می

    دیگر  ده بود که هیچ،تمام ش ریختند. جنگ شروع نشده،اشک می

   خدای جنگی وجود نداشت که بخواهد باعث و بانی کشمکش دیگری

  باشد.

     حال وقت برگشتن به سرزمین خود بود که مطمئن بودم آنتیوپ نگران

نمایم توانایی و منتظر نتیجه از سوی من خواهد بود. آیهان را شکر می

     دوستی همانندنابودی پسرش را به بنده حقیر داد و باعث شد صلح و 
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  نور خورشید، بر این جامعه و دیار بتابد.

  *-* پایان *-*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعه کنید.  www.98ia3.IR جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس

 @98Ia.irآدرس انجمن در اینستاگرام: 

http://www.98ia3.ir/


 

 

 WWW.98IA3.IR 40 کاربر نودهشتیا ریحانه مقنی–قاتل خدای جنگ
 

 www_98iia_comآدرس انجمن در تلگرام: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


