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در اعماق شبی تاریک در مصر، »مقبره« یک بار دیگر از جنب وجوش 
زندگی پُر شده بود.

شمع های سیاه، نوری نارنجی رنگ روی دیوارهای ماسه سنگی مقبره 
می رقصاندند، دیوارهایی با ردیف ردیف نقاشی های باستانی و خطوط 
هیروگلیف حک شده که تاریخچه ای از حیله گری و پیروزی را به 
تصویر می کشیدند. مخلوطی از بال سوسک و پر پرنده در دیگچه ای 
برنزی می سوخت. پشم حیوان و پوست مار هم در دیگچه ی دیگری 
به آرامی دود می کرد. بوی تند و تیزشان هوا را پُر کرده بود. چیزهایی 

که زمانی زنده بودند و حاال بوی مرگ از آن ها بلند می شد.
هزاران سال بود که تشکیالتی سّری هر بار همین جا گرد هم می آمدند. 
انسان هایی قدرتمند آنجا جمع می شدند تا دور از چشم دیگران اسراری 

ناگفتنی را با هم در میان بگذارند یا کارهایی را به سرانجام برسانند.
اعضای این تشکیالت سّری دور تابوت دان سنگی عظیمی حلقه 
زده بودند. جسد باستانی مدفون توی این تابوت دان، بنیان گذار 
تشکیالتشان بود. هر کاری می کردند برای خدمت به او بود. تنها چیزی 
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که می خواستند برگرداندنش به زندگی بود. یکی یکی به احترامش 
آوازی زمزمه کردند.

اولین کسی که زمزمه را شروع کرد، ردایی خاکستری و کثیف بر 
دوش انداخته بود. طوری سنگین از شانه های استخوانی اش آویزان 
شده بود که انگار آغشته به روغن است. روی سرش نقابی به شکل 
سر مگس بود. چشم های بزرگ مگس از دو سوی نقاب بیرون زده 
بود و در نور شمع می درخشید. صدای این مرد متالطم و دو رگه بود.

نفر بعدی که آوازی شوم را زمزمه کرد ردایی سبز-آبی بر شانه هایش 
انداخته بود. نقابش به شکل تمساح و از جنس آهن بود. ردا و نقابش 
روی هم رفته حیوان شکارچی قدرتمندی را نشان می داد که گاه از 

مخفیگاهش در اعماق رود نیل بیرون می آمد.
آوازه خوان بعدی زنی الغر بود. آن چنان الغر که انگار زیر ردای 
قرمز تیره اش، اسکلتی پنهان شده بود. صدایش خشک و خش دار بود. 
نقاب سفیدش از استخوان تراشیده شده بود و چهره ی رنگ پریده ی 

یک ماده شیر را نشان می داد.
آخرین نفری که به آن ها پیوست، قامتی به بلندای برج داشت 
و یک سرو گردن از دیگران بلندتر بود. ردایش به سیاهی آسماِن 
بی ستاره بود و نقابش از دل کابوس های شبانه بیرون آمده بود: 
کرکس مصری، حیوانی نیمه الشخور و نیمه شکارچی. موجودی که 
فقط با مرگ سر و کار داشت و جزئیات ماجرا برایش اهمیتی نداشت. 
نقابش از طال بود، اما منقارش از آهن و نوکش به تیزی مرگبار و 

بی رحمانه ای ختم می شد.

صدای کرکس قدرتمند، واضح و کاماًل بی احساس بود.
وقتی آواز اوج گرفت، صداهای ضعیف دیگری با آن ها همراه 
شد. زمزمه هایی گوش خراش سوار بر نسیمی آرام که جایی در آن 

تاالر سربسته ی زیرزمینی نداشت.
ناگهان هر چهار نفر آوازشان را قطع کردند. صدای اشباح لحظه ای 

دیگر ادامه پیدا کرد و بعد به دل تاریکی ها بازگشت.
جلسه آغاز شد. به خودشان زحمت ندادند از توطئه های همیشگی 
حرف بزنند: کسب وکار ترسناِک سر به نیست کردن جنازه ها یا جزئیات 
پیچیده ی انبوه کردن ثروتشان. امشب فقط یک موضوع برای حرف 
زدن داشتند، چیزی افسانه ای، آن قدر که همه چیز در برابرش بی اهمیت 

به نظر می رسید.
مرد نقاب مگسی گفت: »باالخره به چنگش آوردن.«

ماده شیر گفت: »بله ... پیداش کردن، درصورتی که ما سال ها دنبالش 
گشتیم و موفق نشدیم.«

تمساح گفت: »یه چیزهایی دستگیرشون شده، ولی از کجا بدونیم 
که واقعاً ...«

کرکس حرفش را قطع کرد: »من می دونم!« همه ساکت شدند. 
ادامه داد: »طلسم های گمشده پیدا شده ن. حاال تنها کاری که می مونه 

اینه که به چنگشون بیاریم و ازشون استفاده کنیم.«
دیگران نگاه تند و نگرانی به تابوت دان انداختند. ماده شیر بود 

که اول  از همه حرف زد. 
با صدایی زیر گفت: »اون ها تصمیم گرفته ن توی یه جای قابل دسترسی 
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نگهشون دارن. روحشون هم خبر نداره با چه ابزار قدرتمندی طرف 
هستن ... فقط زنه می دونه.«

مگس گفت: »باید یکی رو اونجا داشته باشیم تا وقتی رسیدن 
بهمون خبر بده.«

مرد کرکسی سری چرخاند و دستیارانش را با نگاه خیره اش سِرجا 
میخکوب کرد. گفت: »قباًل ترتیبش رو دادیم. الضبع1 اونجاست.«

سرکرده دستش را باال برد و مشت کرد. شمع های سیاه با فیس فیس 
خشمناکی خاموش شدند. ماده شیر، تمساح و مگس در تاریکی فرو 
رفتند. به سطح زمین بازگشتند و در دل صحرای شب زده گم شدند.

وقتی رفتند، کرکس بی حرکت در مقبره ی تاریک ایستاد. در فضای 
اتاق ردپای چیزی را حس کرده بود و از آن هم باالتر، در هوا بویش 
کشیده بود. ردپای ترس. این چند نفر دستیاران ارشدش بودند که 
به  دقت تمام به خاطر مهارت های بی رحمانه شان برگزیده بود، ولی 
حاال که طلسم ها آن قدر نزدیک بودند، همگی از چیزی که در پیش 

بود می ترسیدند.
دستانش را روی سنگ سرد تابوت دان گذاشت.

با خودش فکر کرد: »باید هم بترسن.«
هر کاری که تا االن کرده بودند، فقط تمرین بود.

ولی این بار ... این بار یک امتحان واقعی در پیش بود.
به زودی دروازه ی میان دو جهان باز می شد و قدرت مردگان 

در اختیار او قرار می گرفت.

Al-Dab`u .1 : در زبان عربی به معنی »کفتار« است.

الکس سنفر1 برای اولین بار نزدیک بود بمیرد.
وقتی درد به او هجوم آورد، در بخش سالح و زره موزه ی هنری 
متروپولیتن بود. احساس خنجرمانند درد آن قدر تیز و ناگهانی بود 
که یک لحظه فکر کرد تصادفی به یکی از نیزه های باستانی برخورد 
کرده. موزه یک ساعت پیش تعطیل شده بود و وقتی تلوتلوخوران 
جلو می رفت، صدای تاالپ و تولوپ کتانی اش روی موزاییک های تمیز 

و براق زمین در سالن خالی می پیچید.
داروهایش تمام شده بود و هیچ کس دور و برش نبود تا کمکش 

کند.
نیروی باقی مانده در بدنش را جمع کرد. کشان کشان از سالن 
اصلی و کم نور بخش گذشت تا خودش را به آسانسوری برساند 
که او را به دفتر مادرش در طبقه ی پایین می برد. قباًل هم این درد 

را داشت، ولی هیچ وقت به این بدی نبود.
درد که مثل خنجری تیز در وسط بدنش فرو رفته بود حاال به 

1. Alex Sennefer

مرگبار راز  
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یک میلیون سوزن تبدیل شده بود که در تمام اعضای بدنش فرو 
می رفتند. کنار دیوارها، ردیف زره های ششصدساله از بین حفره ی خالی 
چشم هایشان کشمکش او را تماشا کردند. لشکری از شوالیه ها سوار 
بر اسب های سنگی شان، بی حرکت و بی خیال به او خیره شده بودند.

بازوهایش را تکانی داد و سعی کرد نفس های عمیق بکشد، آرام 
بگیرد و بگذارد درد از بدنش عبور کند. دکترها می گفتند مشکل 
از گردش خون بدنش است، گاهی هم می گفتند مشکلش گوارشی 
است. ولی راستش هیچ کس نمی دانست واقعاً بیماری اش چیست.

با هر قدمی که برمی داشت می ترسید موج دیگری از درد بیاید 
و او را با خودش ببرد. آهسته وارد بخش آمریکا شد و آسانسور 

را دید.
فکر کرد: دیگه چیزی نمونده.

 نفس بکش!
خیلی حماقت کرده بود که به محِض تمام شدن داروهایش از 
مامان نخواسته بود برایش دارو بخرد. با خودش فکر کرده بود 
می تواند درد را تحمل کند. ترسیده بود مامان نگران شود و او را به 
بیمارستان ببرد. از بیمارستان نفرت داشت. نفرت داشت! امسال 
پُر از استرس بود. این وسط فقط  تابستان کار مادرش سخت و 
نگرانی برای پسرش را کم داشت. اما حاال دیگر چاره ای برایش 
نمانده بود. به قوطی یدکی دارو که مامان برای مواقع اضطراری 

پیش خودش نگه می داشت، نیاز داشت.
آخ اگر می توانست خودش را تا دفتر مامان برساند!

باالخره به آسانسور رسید و با کف دست روی دکمه اش کوبید. 
بعد از مدتی که انگار پانزده سال طول کشید، آسانسور از راه رسید. 
خودش را انداخت داخل. کنار دکمه ی طبقه ی همکف نوشته بود: 
فقط مخصوص کارمندان. ولی الکس توی دسته کلیدش گشت و 
کلیدی را پیدا کرد که قفل آن طبقه را باز می کرد. وقتی آسانسور 
به راه افتاد، خودش را کنار دیوار مچاله کرد. فلز سرد دیوار حس 

خوبی به صورت برافروخته اش می داد.
 سر راهش تا دفتر مامان به یک نفر هم برخورد نکرد. یک 
غروب زیبای تابستان بود و هیچ کس دلش نمی خواست تا دیروقت 

کار کند، مگر آنکه مجبور باشد.
فکر کرد: باید به مامان بگم. حاال دیگر چاره ای نداشت. جریان درِد 
توی بدنش نمی گذاشت درست فکر کند، ولی خاطرات بیمارستان 
در سرش زنده شد: آزمایش ها، آمپول هایی به ضخامت ماژیک و 
خروارها نسخه ی احمقانه. در تمام دوازده سال عمرش، این چیزها 

سیخونکش زده و آزارش داده بودند.
بیرون دفتر مامان تابلویی به چشم می خورد: دکتر مگی باِور1. 

در باز بود. چراغ ها روشن بود.
صدا زد: »مامان!« ولی وقتی وارد شد، کسی آنجا نبود.

وحشت همه ی وجودش را گرفت. فکرها پشت سر هم به مغزش 
هجوم آوردند:

1. Maggie Bauer
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