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چیـزی کـه یـاد گرفتم، این بود: اگر شـما بـا یی والِکری1 بـه قهوه خوری 
برویـد، آخـر کار بایـد صورت حسـاب را خودتـان بپردازیـد و یـی جنـازه هم 

روی دسـتتان می ماند!
تقریبًا شش هفته می شد که سمیرا العباس را ندیده بودم؛ به همین خاطر، 
وقتی یکهو تماس گرفت و گفت مسئله ی مرگ و زندگی در میان است و باید 

باهم حرف بزنیم، بالفاصله دعوتش را قبول کردم.
ُمرده ام و مسئله ی مرگ و زندگی خیلی به من مربوط  )البته من قبالً 

نمی شود؛ بااین حال... َسم2 نگران به نظر می رسید.(
سمیرا  رسیدم،  نیوِبری  خیابان  در  قرارمان  محل  قهوه فروشی  به  وقتی 
هنوز نیامده بود. قهوه فروشی مثل همیشه شلوغ بود و من هم توی صف 
ایستادم. چند ثانیه بعد، سم پروازکنان - به معنای واقعی کلمه! - وارد شد 

و از روی سر همه ی مشتری ها گذشت.
هیچ کـس حتـی بـه او نـگاه هـم نکـرد. آدمیزادهـای معمولـی نمی تواننـد 
اتفاق هـای جادویـی را به خوبـی درک کنند و از این بابت، حسـابی بخت یارمان 

Valkyrie -1: در اساطیر اسکاندیناوی به ایزدبانوانی گفته می شود که برفراز میادین نبرد پرواز و کشتگان 
دلیر را برای نبرد در سپاه اودین انتخاب می کنند.

Sam -2: مخفف سمیرا

یی

می شه لطفًا این قدر ُبز من رو نکُشی؟
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بـوده اسـت؛ چـون اگـر این طـور نبـود، اهالـی شـهر بوسـتون مجبور می شـدند 
بیشـتر عمرشـان را وحشـت زده از دسـت انـواع غول هـا، دیوهـا و اینهریـار1 کـه 

تبرهـای جنگـی و قهـوه در دسـت دارنـد، بـه این طـرف و آن طـرف بدوند.
سم که روپوش مدرسه اش را به تن داشت، با کفش کتانی سفید، شلوار 
خاکی رنگ و بلوز آستین بلنِد آبی با نماد آکادمِی کینگ، کنارم فرود آمد. شال 
بود. تقریبًا  آویزان  از کمربندش  بود و تبری هم  سبزرنگی روی موهایش 

مطمئن بودم که این تبر بخشی از روپوش مدرسه اش نیست.
بااینکه خیلی از دیدنش خوش حال بودم، متوجه شدم زیر چشم هایش 

گود افتاده و تلوتلو می خورد.
گفتم: »سالم. چه وحشتناک شدی!«
»منم از دیدنت خوش حالم، مگنس.«

»نه، منظورم از وحشتناک این نیست که... قیافه ت با همیشه فرق می کنه. 
منظورم اینه که خیلی خسته و کوفته ای.«

»می خوای برم برات یه بیل بیارم که راحت تر قبر خودت رو بکَنی؟«
دست هایم را به نشانه ی تسلیم باال بردم. »این یه ماه و نیم کجا بودی؟«

نیم سال خیلی سنگینه.  این  »برنامه ی درسی  داد.  را عقب  شانه هایش 
باشه...  یادت  شاید  بعدشم،  می کنم.  خصوصی  تدریس  هم  مدرسه  توی 
قبالً یه شغل پاره وقت داشتم که می رفتم ارواح ُمردگان رو جمع می کردم و 

مأموریت های فوق سّری اودین2 رو هم انجام می دادم.«
»شما َجوون های امروزی چقدر سرتون شلوغه بابا!«

»تازه، عالوه بر همه ی اینا، مدرسه ی خلبانی هم هست.«
»مدرسه ی خلبانی؟!« کمی در صف جلوتر رفتیم. »یعنی روندِن هواپیما؟«

Einherjar -1: )جمع اینهریی( در اساطیر اسکاندیناوی به کشتگان دلیری گفته می شود که والکری ها از 
میادین نبرد برای سپاه اودین انتخاب می کنند.

Odin -2: ایزِد ایزدان در اساطیر اسکاندیناوی که به نام »پدر همگان« هم شناخته می شود.
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اما  روزی یی خلبان حرفه ای شود،  من می دانستم که سم می خواهد 
شونزده ساله ها  »مگه  است.  شده  یاد گرفتن  مشغول  حاال  از  نمی دانستم 

می تونن همچین کاری بکنن؟«
برق هیجان در چشم هایش درخشید. »مامان بزرگ و بابابزرگم هیچ وقت 
نمی تونستن از پِس شهریه ش بربیان؛ ولی خانواده ی َفضالن یه آشنایی دارن 
که مدرسه ی خلبانی داره. باالخره تونستن َجد و بی بی رو راضی کنن که...«

با خنده گفتم: »آها! پس این کالس ها، هدیه ی امیر بوده.«
ُلپ هـای سـم گُل انداخـت. او تنهـا نوجـواِن نامزدکـرده ای اسـت کـه من 
می شناسـم و بـه نظـرم خیلی بامّزه اسـت کـه هر وقت دربـاره ی امیر فضالن 

حـرف می زنـد، هـول می کند.
»این کالس ها بهترین و مفیدترین هدیه ای بود که...« آهی از سر دلتنگی 
باهات  برنامه م  درباره ی  اینجا که  بیای  نگفتم  »ولش کن!  و گفت:  کشید 

حرف بزنم. قراره با یه خبرچین مالقات کنیم.«
»خبرچین؟«

اطالعات  اگه  بودم.  منتظرش  که  باشه  چیزی  همون  می تونه  »این 
به دردبخوری داشته باشه...«

گوشی تلفن همراه سم ِوزِوز کرد. آن را از جیبش بیرون آورد، نگاهی به 
صفحه اش انداخت و بدوبیراهی گفت. »من باید برم.«

»همین االن اومدی که!«
»وظایـف والکـری! ممکنـه یـه وضعیـت سـه هشـت یـی باشـه؛ مـرگ 

در جریانـه.« دلیرانـه ای 
»داری از خودت درمیاری.«

»نه خیرم!«
»پس... یعنی یه نفر خیال می کنه داره می میره و به تو پیامی می فرسته 
که کارم تمومه! یه والکری می خوام، یاّلـا! و آخر پیامش هم چندتا شکلی 
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غمگین می ذاره؟«
»یادمه که اومدم و روح جنابعالی رو به والهاال1 بردم. مگه تو پیامی فرستادی؟«

»نه... ولی من فرق داشتم.«
بیاد. منم  تا خبرچینم  بیرون بشین  از میزهای  »برو پشت یکی  گفت: 

به محض اینکه بتونم، خودم رو می رسونم.«
»من اصالً نمی دونم خبرچینت چه شکلیه!«

بشناسیش.  خودت  بیفته،  بهش  چشمت که  می دم  »قول  سم گفت: 
شجاع باش! یه کیی هم واسه من بگیر.«

ماندم که  و من  رفت  بیرون  مغازه  از  پروازکنان  مسلمان،  َاَبردخترِ  مثل 
سفارشمان را تنهایی حساب کنم!

دو قهوه ی بزرگ و دو کیی گرفتم و نشستم پشت یکی از میزهایی که 
بیرون مغازه بود.

امسال بهارِ بوستون زود از راه رسیده بود. برف ِگلی و کثیف، کنار جدول ها 
جمع شده بود، اما درخت های گیالس پر از جوانه های سرخ و سفید بود. 
لباس های گُلدار با رنگ های روشن در ویترین فروشگاه های اعیانی جلب 

نظر می کرد و گردشگران قدم زنان از نور آفتاب لذت می بردند.
من هم راحت و آسوده بیرون نشسته بودم و شلوار جین، تی شرت و کُت 
لِی تازه شسته شده ای به تن داشتم. متوجه شدم که در سه سال گذشته، 

این اولین بهاری است که خیابان خواب نیستم.
ماه مارس پارسال، توی سطل های زباله دنبال غذا می گشتم و زیر پلی در 
پابلیی گاردن2 می خوابیدم. با رفقایم، هارت و بلیتز، ول می گشتم و سعی 

می کردم از پلیس دوری کنم و فقط زنده بمانم.

Valhalla -1: نام تاالر کشتگان دلیر در اساطیر اسکاندیناوی که متعلق به اودین است و لشکریان او تا 
فرارسیدن نبرد نهایی، در آن زندگی می کنند.

Public Garden -2: نام پارک بزرگی در شهر بوستون
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تااینکه دو ماه پیش درحال نبرد با یی غول آتشین کُشته شدم و به عنوان 
یی اینهریِی جنگجوی اودین، از هتل والهاال سر درآوردم.

حاال لباس های تمیز داشتم. هر روز حمام می کردم، هر شب در تختخواب 
راحتی می خوابیدم و می توانستم پشت این میز بنشینم و بدون اینکه نگران 
باشم ِکی بیرونم می کنند، غذایی را که بابتش پول داده ام، با خیال راحت بخورم.
زیادی  عجیب وغریب  چیزهای  به  بودم،  شده  متولد  دوباره  وقتی که  از 
عادت کرده بودم. به ُنه جهان1 سفر کرده بودم؛ ایزدان نورس2، اجنه، کوتوله ها 
را تلفظ  و موجوداتی را مالقات کرده بودم که حتی نمی توانستم اسمشان 
کنم. یی شمشیر جادویی هم به دست آورده بودم که االن به شکل گردنبندی 
از یی سنگ - که نمادی باستانی روی آن حی شده - به گردنم آویزان 
در  زدیم که  حرف  یونانی  ایزدان  درباره ی  هم  آناِبت،  دختردایی ام،  با  بود. 
نیویورک بودند و برای او دردسر درست می کردند. چیزی نمانده بود بعد از 
این گفت و گویمان، شاخ دربیاورم. ظاهرًا ایزدان باستانی مثل مور و ملخ به 

آمریکای شمالی هجوم آورده بودند.
من یاد گرفته بودم همه ی این مسائل را قبول کنم.

اما اینکه در یی روز زیبای بهاری به بوستون برگردم و مثل یی بچه ی 
معمولی رفتار کنم... چنین چیزی خیلی برایم عجیب بود.

دنبال خبرچین سم، نگاهی به رهگذران انداختم. سم گفته بود قول می دم 
چشمت که بهش بیفته، خودت بشناسیش. از خودم پرسیدم، یعنی چه جور 

اطالعاتی دارد و چرا سم آن را مسئله ی مرگ و زندگی می داند؟
به ویترین مغازه ای که سر چهارراه بود، خیره شدم. تابلویی از جنس فلز 
برنج و نقره، با افتخار روی ورودی مغازه می درخشید: بهترین های بلیتزن... 
این  و  زندگی می کنند  دارد که موجودات مختلفی در آن ها  ُنه جهان وجود  اسکاندیناوی،  اساطیر  1- در 

جهان ها بر تنه ی درختی قرار گرفته اند.
Norse -2: نامی که به مردمان باستانی ساکن حوزه ی اسکاندیناوی، پیش از مسیحی شدن نسبت داده 

می شود.
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اما کرکره های مغازه پایین بود. شیشه ی ویترین جلویی مغازه را از داخل با 
کاغذ پوشانده و روی آن ُتند و سرسری با ماژیی قرمز نوشته بودند: داریم 

بازسازی می کنیم؛ زود برمی گردیم!
 امیدوار بودم بتوانم از سم بپرسم چه خبر است. نمی دانستم چرا بلیتزن، 
دوست قدیمی ام ناگهان غیبش زده است. چند هفته پیش وقتی از کنار 
مغازه رد می شدم، متوجه شدم که تعطیل است. از آن به بعد، دیگر هیچ 

خبری از بلیتزن یا هارتستون نداشتم و چنین چیزی از آن ها بعید بود.
آن قدر غرق افکارم شده بودم که تا وقتی خبرچینمان درست باالی سرم 
نایستاده بود، ندیدمش! اما حق با سم بود: قیافه اش حسابی با دیگران فرق 

داشت؛ چون آدم که هر روز یی ُبزِ بارانی پوش را نمی بیند!
یی کاله شاپو را بین دو شاخ پیچ خورده اش چپانده و یی عینی آفتابی هم 
روی دماغش گذاشته بود. بارانی اش هم دائمًا میان ُسم های عقبش می پیچید.
با وجود این تغییر چهره ی استادانه، شناختمش. این ُبزِ خاص را قبالً در 
جهان دیگری کُشته و خورده بودم و همین باعث شده بود پیوندی بین ما 

شکل بگیرد که فراموش شدنی نبود.
گفتم: »اوتیس!«

گفت: »هیسسسس! تغییِر هویت داده م. می تونی صدام کنی... اوتیس.«
»گمون نکنم تغییِر هویت دادن این جوری باشه ها! ولی... باشه.«

اوتیس با اسم مستعار اوتیس از صندلی سم باال آمد. روی پاهای عقبش 
نشست و ُسم های جلویش را روی میز گذاشت.

پرسید: »والکریه کجاست؟ اونم تغییِر هویت داده؟« بعد هم با دقت به 
نزدیی ترین پاکت شیرینی نگاه کرد؛ انگار ممکن بود سم توی آن باشد!

گفتم: »سمیرا باید می رفت دنبال یه روح. زود برمی گرده.«
زندگیش هدف  توی  آدم  »خیلی خوبه که  و گفت:  آهی کشید  اوتیس 

داشته باشه. ممنون که برام غذا گرفتی.«
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»اون مال تو ني...«
اوتیس کیی سم را برداشت و آن را با پاکت و کاغذش خورد!

به  نگاهی  بودند،  نشسته  ما  کناری  میز  پشت  سن وسال داری که  زوج 
را به  او  انداختند و لبخند زدند. الُبد ذهن آدمیزادی شان  ُبزِی من  دوست 

شکل یی کودک بانمی یا حیوان خانگی بامّزه ای چیزی می دید.
تماشای اوتیس که کیی را می بلعید و ُخرده های آن را روی یقه ی بارانی اش 
بگی؟« بهمون  چیزی  یه  می خواستی  »ُخب...  بود.  می ریخت، کار سختی 

اوتیس آروغی زد و گفت: »درباره ی اربابمه.«
»ثور1.«

اوتیس از جا پرید. »بله، خودش.«
اگر من هم برای ایزِد آذرخش کار می کردم، وقتی اسم ثور می آمد، از جا 
می پریدم. اوتیس و برادرش، ماروین، ارابه ی ثور را می کشیدند. عالوه بر آن، 
منبع پایان ناپذیری از گوشت ُبز را هم در اختیار او قرار می دادند. هر شب، ثور 
آن ها را می کشت و برای شام می خورد و هر صبح، دوباره آن ها را به زندگی 
باید درس بخوانید  بله، بچه های خوبم! برای همین است که  برمی گرداند! 
و به دانشگاه بروید تا وقتی که بزرگ شدید، مجبور نباشید به عنوان یی ُبِز 

جادویی مشغول به کار شوید.
اوتیس گفت: »باالخره یه سِر نخی از اون چیز مهمی که اربابم گم کرده، 

پیدا کردم.«
»منظورت همون چك...«

اوتیس اخطار داد: »با صدای بلند نگو! ولی، بله... همون چی.«
آشنا شده  او  با  ژانویه  ماه  در  اولین بار  آوردم که  یاد  به  را  آذرخش  ایزِد 
بودم. کنار آتش حسابی خوش گذرانده بودیم؛ ثور آروغ می زد و از برنامه های 
گم شده اش  چکش  از  و  می زد  آروغ  می گفت،  مورد عالقه اش  تلویزیونی 

Thor -1: ایزِد آذرخش، طوفان و ُتندر در افسانه های نورس
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برنامه های  تماشای  و  غول ها  برای کُشتن  را  آن  می زد که  ُغر  و  می گفت 
تلویزیونی مورد عالقه اش استفاده می کرد و بعد... بازهم آروغ می زد.

پرسیدم: »هنوز پیدا نشده؟«
اوتیس ُسم های جلویش را َتق َتق روی میز کوبید و گفت: »ُخب، به طور 
رسمی که، چرا بابا! اگه غول ها مطمئن بشن ثور دیگه همونی رو که خودت 
می دونی، نداره، به جهان های موجودات میرا حمله می کنن، همه چی رو نابود 
می کنن و حال من خیلی گرفته می شه... ولی به طور غیررسمی... نه! چندین 
ماهه که داریم دنبالش می گردیم، ولی هیچ خبری نیست. دشمنان ثور دارن 
جسورتر می شن. اونا ضعف رو احساس می کنن. به روانشناسم گفتم این 
وضعیت من رو یاد اون زمانی می ندازه که بچه بودیم و ُبزغاله های ُقلُدر توی 
آُغل می خواستن ببینن چندَمرده حالجیم.« نگاهش را به دوردست ها دوخت 

و ادامه داد: »گمونم مشکالت اضطرابم از همون جا شروع شد...«
از این حرفش متوجه شدم که قرار است چندین ساعت آینده را اینجا 
بنشینم و به حرف های اوتیس درباره ی احساساتش گوش کنم! اما چون 

خیلی آدم بدی هستم، فقط گفتم درکش می کنم و ادامه دادم.
آهنین  عصای  یه  ما  دیدیم،  رو  همدیگه  قبلی که  دفعه ی  »اوتیس... 
خوشگل براش پیدا کردیم که به عنوان سالح جایگزین ازش استفاده کنه؛ 

همچین بی دفاع هم نمونده.«
»آره، ولی ُخب اون عصا به اندازه ی... چی خوب نیست. نمی تونه همون قدر 
باعث وحشت غول ها بشه. تازه، وقتی ثور سعی می کنه برنامه های تلویزیونی 
رو روی عصا تماشا کنه، خیلی بداخالق می شه. آخه صفحه ش خیلی کوچیکه 
و کیفیت تصویر هم خیلی افتضاحه. وقت هایی رو که ثور بداخالق می شه، اصالً 
دوست ندارم؛ این جور وقت ها نمی تونم دنیای شاد درون خودم رو پیدا کنم.«

ثور  چرا  اینکه  مثالً  درنمی آوردم؛  سر  آن ها  از  بود که  زیادی  چیزهای 
نمی تواند چکش خودش را پیدا کند؟ چطور توانسته بود این همه وقت، گم 
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شدن آن را از غول ها مخفی نگه دارد؟ و اینکه چطور ممکن است اوتیِس ُبز 
هم دنیای شاد درونی داشته باشد؟!

حدس زدم: »ُخب... پس یعنی ثور به کمی ما احتیاج داره.«
»به طور غیررسمی.«

»بـــله! همه مون باید بارونی بپوشیم و عینی آفتابی بزنیم.«
اوتیس گفت: »فکر خیلی خوبیه. خالصه، من به والکری گفتم اگه خبری 
شد، زود بهش می گم؛ چون مسئولیت چیز... می دونی که، مأموریت های 
ویژه ی اودین با اونه. این اولین سِر نخ خوبیه که از جای همونی که خودت 
می دونی، به دست آورده م. منبع خبرم قابل اعتماده. اونم یه ُبز دیگه ست که 
باهم پیش یه روانشناس می ریم. یه چیزایی اطراف طویله به گوشش رسیده.«
ِپچ ِپچ های  بین  سِر نخی که  دنبال  بریم  بیفتیم  راه  ما  می خوای  »یعنی 

طویله پیدا شده و توی اتاق انتظار روانشناست شنیدیش؟!«
»خیلی عالی می شه!« اوتیس آن قدر به جلو خم شد که می ترسیدم مبادا 

از روی صندلی اش پایین بیفتد. »فقط باید خیلی مواظب باشین.«
با همه ی توانم سعی کردم به این حرفش نخندم. من با گلوله هایی از 
مواد مذاب، با غول های آتشین، وسطی بازی کرده بودم؛ من بر فراز بام های 
خلیج  اعماق  از  را  جهان1  مارِ  من  بودم؛  عقاب سواری کرده  بوستون،  شهر 
ماساچوست بیرون کشیده بودم و فنریرِ گرگ2 را با یی کالف کاموا شکست 

داده بودم. حاال این ُبز به من می گفت مواظب باشم!
نیفل هایم4؟  یوتون هایم3؟  توی  هست؟  چی کجا  این  »حاال  پرسیدم: 
لوکی است و دورتادور کُره ی زمین  از فرزندان  بزرگی که یکی  The World Serpent -1: مار دریایی 

کشیده شده است.
Fenris Wolf -2: نام گرگ بدذات و شریری در اساطیر اسکاندیناوی که به دستور ایزدان به بند کشیده 

شد.
Jotunheim -3: یکی از ُنه جهان در اساطیر اسکاندیناوی؛ سرزمینی پوشیده از برف و یخ که محل زندگی 

یوتون ها )غول های یخین( است.
Niflheim -4: یکی از ُنه جهان در اساطیر اسکاندیناوی؛ سرزمینی پوشیده از ِمه.
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آروغ ثورهایم؟«
عینی آفتابی اوتیس روی پوزه اش کج شد. »داری مسخره می کنی! ولی 
چی االن توی یه جای خطرناک دیگه ست؛ یه جایی توی پراوینس تاون.«

تکرار کردم: »پراوینس تاون؟ همون شهری که نوِک ِکیپ کاد بود.«
خاطرات کم رنگی از آنجا داشتم. یی بار وقتی هشت سالم بود، مامانم 
یکی از آخر هفته های تابستان من را به آنجا برده بود. ساحل ها، آب نبات، 
غذای دریایی و گالری های هنری را به یاد داشتم. خطرناک ترین چیزی که 
در آنجا به چشممان خورد، یی مرغ دریایی بود که به نظر می رسید اسهال 

داشته باشد.
اوتیس صدایش را پایین آورد و گفت: »توی پراوینس تاون یه مخفیگاه 

هست... مخفیگاِه ناُمردگان.«
»یعنی مثل قبرستون؟«

»نه، نه! ناُمردگان...« اوتیس به خود لرزید و ادامه داد: »ُخب، اونا درواقع 
ُمرده های متحرکن؛ موجودات قدرتمندی که دوست دارن سالح های باستانی 
رو به دست بیارن. به مقبره ی این ناُمردگان، می گن مخفیگاه. ببخشید، حرف 

زدن درباره ی این موجودات برام یه کم سخته؛ من رو یاد بابام می ندازن.«
این حرف، باعث می شد سؤال های جدیدی درباره ی کودکی اوتیس به 
ذهنم بیاید؛ اما به این نتیجه رسیدم که بهتر است بگذارم این حرف ها را به 

روانشناسش بگوید.
پرسیدم: »از این ُمرده های متحرک، توی پراوینس تاون زیاد هست؟«

»تا جایی که من می دونم، فقط یکی هست. اگه همونی که خودت می دونی، 
اون جا باشه، به دست آوردنش خیلی سخت می شه... زیر زمینه و با جادوی 
قدرتمندی محافظت می شه. باید از دوست هات، جن و کوتوله هم کمی بگیری.«
اگر می دانستم این دوستانم کجا هستند که، خیلی خوب می شد. امیدوار 

بودم سم از آن ها خبر داشته باشد.
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پرسیدم: »چرا ثور خودش نمی ره این مخفیگاه رو بگرده؟ وایسا... بذار 
ما  به  یا شایدم می خواد فرصتی  نمی خواد جلب توجه کنه...  بزنم.  حدس 
بده که نقش قهرمان رو داشته باشیم... امممم... یا شایدم چون سخته و 

می خواد بشینه تلویزیون ببینه!«
اوتیس گفت: »راستش رو بخوای، فصل اوِل جسیکا جونز1 تازه اومده.«

به خودم گفتم: تقصیر ُبزه نیست؛ اون بیچاره حقش نیست با ُمشت بزنیش!
گفتم: »خیله ُخب! وقتی سم برگرده، یه نقشه ای می کشیم.«

اوتیس یی تکه از ُخرده های کیی را از روی یقه اش لیسید و گفت: »فکر 
ولی  بهت می گفتم...  زودتر  باید  نمونم. شاید  منتظر  اینجا  بهتره من  کنم 

می دونی... یه نفر... یا یه چیزی... دنبالمه.«
موهای پشت گردنم سیخ شد. »یعنی فکر می کنی تا اینجا تعقیبت کرده ن؟«

تغییِر هویتم گولشون  با  امیدوارم  ولی  نیستم...  »مطمئن  اوتیس گفت: 
زده باشم.«

فکر کردم: عالیه!
نگاهی به خیابان انداختم، اما چیز مشکوکی ندیدم.

»این یه نفر یا یه چیزی رو که دنبالت بود، درست دیدیش؟«
اوتیس اعتراف کرد: »نه، ولی ثور دشمن های زیادی داره که نمی خوان اون 
بتونه، چیز... چی رو پیدا کنه. اونا نمی خوان من این اطالعات رو به تو بدم؛ 

مخصوصًا این قسمت آخرش رو! باید به سمیرا هشدار بدی که...«
تاالپ!

زندگی در والهاال باعث شده بود به سالح های مرگ باری که از این طرف به 
آن طرف پرواز می کنند و معلوم نیست از کجا آمده اند، عادت کنم؛ اما وقتی که 

تبری از میان سینه ی پشمالوی اوتیس بیرون زد، حسابی از جا پریدم.

Jessica Jones -1: یی سریال آمریکایی بر اساس ماجراهای َاَبرقهرمانی به همین نام.
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و  باروری  ایزِد  فرِیر1،  پسر  من  تا کمکش کنم.  پریدم  میز  آن طرف  به 
سالمتی هستم و اگر فرصت کافی داشته باشم، می توانم با نیروهای جادویِی 

کمی های اولیه ام، کارهای مفیدی انجام بدهم.
اما همین که به اوتیس دست زدم، فهمیدم دیگر خیلی دیر شده است؛ 

تبر به قلبش فرو رفته بود.
عالم! پس...  »اِوا، خاک  پاشید.  دهانش خون  از  و  اوتیس سرفه کرد 

من... فعالً می میرم.«
ِقل خورد. خانمی که  پیاده رو  روی  و کالهش  افتاد  به عقب  رو  سرش 
پشت سرمان نشسته بود، چنان جیغی کشید که انگار تازه فهمیده اوتیس 

یی هاپوی بامّزه نیست. او درواقع یی ُبز ُمرده بود.
نگاهی به بام ساختمان های خیابان انداختم. با توجه به زاویه ی پرتاب 
تبر، باید از آن باالها پرتاب شده باشد... آها! درست در همان لحظه ای که 
قاتل خودش را پنهان کرد، متوجه حرکت کوتاهی شدم؛ فرد سیاه پوشی که 

کالهی آهنین بر سر داشت.
نمی گذارند آدم با خیال راحت یی فنجان قهوه بخورد!

گردنبند جادویی را از گردنم کشیدم و دنبال قاتِل ُبز دویدم.

Frey -1: فِری یا فریر در اساطیر اسکاندیناوی، ایزِد خورشید، باران، باروری، برداشت محصول و فراوانی 
و فرمانروای اجنه هم هست.
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بگذارید شمشیرم را معرفی کنم.
َجی، با بچه ها آشنا شو... بچه ها! ایشون جی هستن.

اما  تابستان!  شمشیر  یعنی  بوده؛  سوماربراندر1  واقعی اش  اسم  البته 
وقتی  می خواهد!  دلش  ُخب  چون...  کنیم،  صدایش  جی  دارد  دوست 
جی می خواهد ُچرت بزند، یعنی بیشتر وقت ها، به شکل یی آویز گردنبند 
درمی آید و از زنجیری که دور گردنم انداخته ام، آویزان می شود. این آویز به 

شکل یی سنگ است که نماد باستانی فه، نماد فریر، روی آن حی شده.

می کُشد.  و  می شود  تبدیل  به شمشیر  دارم،  احتیاج  به کمکش  وقتی 
انجام می دهد، بعضی وقت ها هم  را در دست خودم  این کار  بعضی وقت ها 
درحال خواندن آوازهای اعصاب ُخردکن، توی هوا به پرواز درمی آید و این کار 

را انجام می دهد. بله! خالصه که از این جور قدرت های جادویی دارد.
وقتی دوان دوان از خیابان نیوبری رد می شدم، جی توی دستم تبدیل 
به شمشیر شد. تیغه ی دولبه ی هشتادسانتیمتری اش از فوالد استخوانی2 

Sumarbrander -1: یعنی شمشیر تابستان، شمشیر جادویی فریر.
2- فلزی جادویی که در استخوان گداخته و به جای آب در خون سرد شده باشد.

دو

یی تعقیب وگُریز معمولی روی بام ها، همراه شمشیرهای 
سخنگو و نینجاها
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بود و عالمت های باستانی که روی آن حی شده بود، وقتی حرف می زد، به 
رنگ های مختلفی می درخشید.

پرسید: »چه خبره؟ کی رو قراره بکُشیم؟«
جی ادعا می کند وقتی به گردنبند تبدیل می شود، به حرف های من گوش 
نمی کند. می گوید بیشتر وقت ها گوشی هایش را توی گوشش می گذارد؛ اما 

من این حرفش را باور نمی کنم، چون جی گوشی ندارد. گوش هم ندارد!
از جلوی یی تاکسی جاخالی دادم و گفتم: »دنبال قاتلم. ُبزه رو کُشت.«

جی گفت: »آها! پس همون کارهای همیشگی.«
از کنار دیوار ساختمان انتشارات پِیرسون باال پریدم. در دو ماه گذشته، 
کنم؛  استفاده  اینهریی  یی  به عنوان  نیروهایم  از  چطور  بودم  گرفته  یاد 
به همین خاطر، حتی بااینکه شمشیری در یی دستم بود، تنها با یی پرش، 
به آسانی به لبه ی پنجره ای رسیدم که سه طبقه باالتر از ورودی اصلی بود. 
بعد با چند پرش دیگر از لبه ی پنجره ها به قرنیزهای باالیشان پریدم و با 

احضار هالِی1 درونم، از نمای سفید و مرمرین ساختمان باال رفتم.
آن طرف بام، موجود دوپایی پشت یی ردیف دودکش از دید خارج شد. 
ُبز  حالت بدن ُبزکُش، شبیه انسان ها بود و به این ترتیب احتمال قتل یی 
به دست ُبز دیگر را منتفی می کرد؛ بااین حال، من به اندازه ی کافی با ُنه جهان 
آشنا شده بودم و می دانستم هر چیزی که به انسان ها شبیه باشد، حتمًا 
انسان نیست. این موجود می توانست جن، کوتوله، یی غول کوچی یا حتی 
ایزدی باشد که با تبر مرتکب قتل می شود. )خدایا خواهش می کنم کاری 

کن یی ایزِد قاتِل تبربه دست نباشد.(
تا من به دودکش ها برسم، هدفم به پشت بام ساختمان بعدی پریده بود. 
شاید این کار به نظرتان خیلی حیرت انگیز نباشد، اما ساختمان بعدی، یی 
پانزده متر آن طرف تر و در طرف دیگر یی پارکینگ  اعیانی بود که  خانه ی 

Hulk -1: َاَبرقهرمان بسیار قدرتمندی در مجموعه ای از داستان های مصور آمریکایی.


