
 ایســتـآل  

 

1 

 

 خدایان : 1 فصل

 مرزها آنسوی :  2 فصل

  زمین آوردگاه :  3 فصل

 جهنم :  4 فصل

  مرده پادشاه :  5 فصل



 ایســتـآل  

 

2 

        ::::درباره  داستان رمان درباره  داستان رمان درباره  داستان رمان درباره  داستان رمان 

 می روایت اند؛ شده کشته دیوها توسط اش خانواده که را آلیغان اسم به پسری داستان ،ایستال
 در ای قبیله در آلیغان و گذشته ادیوه و انسانها بین جنگ آخرین از زیادی خیلی  زمان.کند
 داستان  اما.میگیره یاد خوبی به رو شکار و زندگی مهارتهای آنجا در و میشه بزرگ جنگل وسط

 ...کنه پنهان را أدمی اصالت تونه نمی ای گذشته هیچ ...نیست سادگی همین به

 ...همیکن برخورد غریب و عجیب موجود دو با جوان آلیغان ؛ اتفاق حسب بر روزی؛

 گذشته واقعی، خانواده مورد در را هایی حقیقت آنها و! سخنگو درخت یک و سفیدسفیدسفیدسفید    بالداربالداربالداربالدار    شیرشیرشیرشیر یک
 !میکنند دیوها از انتقام گرفتن به تشویق را جوان آلیغان اینگونه  و. گویند می او به اصالتش و

  ..اما میشه خم و پیچ پر سفری راهیِ آلیغان

  
 سپس  باید . را مطالعه هرفودید   ) افسانه یک پادشاه(    لایستآ بعد از  اینکه رمان  :توضیح

 را دنبال کنید  میباشد سجاد مردومی سادات نوشته  را که   افسانه شاه قهرمان جلدی7رمان هفت 
 در واقع  هزار سال بعد از وقایل افسانه شاه قهرمانزیرا وقایع . میباشد  ) جلد (  فصل یا 7که در 

  بتابراین هر دو رمان به هم مربوط هستند رخ میدهد    ایستآل

   دانلود کنیدکانال تلگرام ما  را از  قهرمانافسانه شاه ن رما

   را بخوانیدمجموعه افسانه شاه قهرمان  را مطالعه فرمایید و سپس   ایستآل اول باید

Goldjar@   

        اساطیریاساطیریاساطیریاساطیری        هیجانیهیجانیهیجانیهیجانی        تخیلیتخیلیتخیلیتخیلی        فانتزیفانتزیفانتزیفانتزی :  :  :  : ژانرژانرژانرژانر
  5پنج :              تعداد فصل های کتاب 502:   تعداد صفحات کتاب 

  @Atigan   سادات مردومی سجاد: نویسنده

  @FaridSoghrati  فرید سقراطی:ساخت کتاب الکترونیک 

  انصاری زینب: ویراستار
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 سخن نویسنده 

 !!!!قبل از خواندن رمان لطفا به چند نکته توجه فرماییدقبل از خواندن رمان لطفا به چند نکته توجه فرماییدقبل از خواندن رمان لطفا به چند نکته توجه فرماییدقبل از خواندن رمان لطفا به چند نکته توجه فرمایید

 .باشد و هیچ منشأ تاریخی یا واقعی ندارد های ذهنی بنده می این رمان حاصل تخیالت و درگیری؛  اول

 .ها نشده است گونه کپی برداری از سایر رمان رمان بدون سانسور بوده و هیچ؛  دوم

به عنوان نویسنده اثر، به هیچ عنوان دوست ندارم و راضی نیستم که از رمان بنده کپی برداری شود ؛  سوم
 .یا آن را تحریف و یا سانسور کنند

این رمان مورد تایید سه تن از اساتید زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی می باشد و نسخه ی 
 به چاپ در نسخه های 1400ن انگلیسی هست و احتماال تا بهار سال کتبی این رمان در دست ترجمه به زبا

 ...انگلیسی و فارسی برسه

    لطفا آنرا.  برگرفته از احساسات قلبی و سرشار از مخفیات و اسرار درونی بنده هستایستآلرمان 
 ....های منتشر کننده این اثر بیان کنیدهای منتشر کننده این اثر بیان کنیدهای منتشر کننده این اثر بیان کنیدهای منتشر کننده این اثر بیان کنید    با دقت خوانده و نظرات خود را در سایتبا دقت خوانده و نظرات خود را در سایتبا دقت خوانده و نظرات خود را در سایتبا دقت خوانده و نظرات خود را در سایت

  @Atigan  نویسنده  در تلگرام   و   ir.blog.goldjar  ر جاگولدسایت 

  کانال کتاب های رمان در تلگرام ما

GOLDJAR@   
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 :مقدمه

 ))))    خدای یکتاخدای یکتاخدای یکتاخدای یکتا ( ( ( (ایزگالایزگالایزگالایزگالبا نام با نام با نام با نام 

در  . نوشته شده استایستآلهایی از یک سرزمین کامال تخیلی به نام  این داستان بر اساس افسانه
دیگرند، اما  هایِ تخیلی و اساطیری، دو نیروی خیر و شر در تقابل یک ان، مانند همه رماناین داست

  !تفاوت این رمان در این است که کدام جبهه شر و کدام جبهه خیر است؟

پس نگاهی . ها و کاراکترهایِ خیالی، واقعی به نظر برسند های بین شخصیت سعی شده کشمکش
دهنده مهم بودنِ خود شخصیت  موجود در توصیف رمان شده که نشانریز بینانه به حاالت و فضایِ 

روایت داستانی این رمان کمی پیچیده بوده و امکان دارد در نگاه اول خواننده را گیج  .هاست
  .ایم برای راحتی و روان شدن داستان، قبل از توصیف، نام مکان و زمان را نیز مشخص کرده !کند

 .دگان محترم چند نکته را اعالم کنمدر آغاز باید به شما خوانن

 .های این رمان کامال تخیلی بوده و نمونه واقعی ندارند تمام اسامی و مکان

 تخیلی اختراع شده به سه نوع زبانِدار کردن این اسامی، در این رمان  برای مستحکم کردن و ریشه
های   در این رمان خلق شده زبانو البته برای هر نژادی که) استوالنی - تابِری - آکروستی(های  نام

 .شود تعریف می) اجنه - ها انسان - جادوگران(مختلفی تعریف شده است که این سه زبان برای 

این یک رمان بزرگ و وسیع است و به دست یک نویسنده تازه وارد و ناپخته، به رشته تحریر در 
جود داشته باشد، به بزرگی آمده، پس اگر مشکلی در نوع نگارش و ادبیات و عالئم نگارشی و

به دلیل طوالنی بودن رمان، آن را  .سرد نشوید خودتان چشم پوشی کرده و از ادامه رمان دل
ایم که هم حوصله خواننده از خواندن آن سر نرود و هم حد اعتدالی  چند فصل تقسیم بندی کرده

ر این رمان سانسور وجودی د .در نوشتن ایجاد شود تا هم خواننده و هم نویسنده در آن گم نشوند
دست ببرد و یا ) به هر دلیلِ منطقی و غیر منطقی(های آن  ندارد و هر کس هم بخواهد به نوشته

موارد مشابه کلمات را تغییر دهد و یا به آن دست برد بزند، منِ نویسنده به هیچ عنوان او را 
اگر کسی با جریان سانسور . نبخشیده و با حکم دزدی و یا غارت به این موارد نگاه می،کنم

 .تواند رمان را نخواند مشکلی دارد، می

کنم و از خدایِ بزرگ تمنای  و در آخر از همه شما خوانندگان و مخاطبان این رمان تشکر می
 .هایتان دارم سالمتی کامل برای شما و خانواده

 منبع و یا هر چیزی برای نگاشتن این رمان هیچ نوع تحقیق اولیه انجام نگردیده و از هیچ نوع(
  .)باشد که فکرش را بکنید استفاده نشده و همه محتویات آن بر اساس ذهن خودم می

 1397 / 9 / 1آغاز نگارش رمان ایستآل تاریخ 
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 ::::    کولدزکولدزکولدزکولدز    جهانجهانجهانجهان    بزرگبزرگبزرگبزرگ    هایهایهایهای    شخصیتشخصیتشخصیتشخصیت    وووو    هاهاهاها    قدرتقدرتقدرتقدرت    موردموردموردمورد    دردردردر    اطالعاتیاطالعاتیاطالعاتیاطالعاتی

 غبارغبارغبارغبار        ،،،،         سوبیتال سوبیتال سوبیتال سوبیتال     ، ، ، ،دودودودو     فریان فریان فریان فریان    ،،،، آهیداگون  آهیداگون  آهیداگون  آهیداگون     ،،،،ایزگال ایزگال ایزگال ایزگال 

 .است شده اشاره ها آن دوتای به فقط داستان در که کولدزکولدزکولدزکولدز    جهاِنجهاِنجهاِنجهاِن زرگب خداِیخداِیخداِیخداِی    پنجپنجپنجپنج

 ظاهر سپید کننده خیره نور از ای هاله با کل در جسم، بدون و نامحدود موجودی:  ایزگالایزگالایزگالایزگال 

 .کند می برقرار ارتباط ذهن و القا طریق از و ندارد صدایی و فرکانس هیچ ساخته، خود. شود می
 ابعاد و ذهن روح، جسم، کنترل طریق از. دارد رو خدا نقش و است نشده ساخته چیزی از واقع در

 کند می خلق که موجوداتی اما. بدهد جسم و روح ها آن به. کند خلق جاندارهایی تواند می
  .هستند ضعیف و عمر محدودیت، دارای

 سیارات، آتش، خاک، آب، دریایی، موجودات ها، درخت گوناژها، ها، تاقن : مانند
 ...و هوا گازی، و خاکی ایه کره

 این دنیای موجود ترین قوی و ترین بزرگ ایزگال. باشد می تابری زبان در خالق معنِی به ایزگال
 .هست جهان

 انگیز نفرت معنای به  آهیداگون.است کرده خلق که موجوداتی و ایزگال دشمن تنها:  آهیداگونآهیداگونآهیداگونآهیداگون
 در ضعف چند اما دارد رو خدا یک های قدرت امتم ایزگال همانند که جهان ترسناک هیوالی ترین بزرگ
 به تکلم قدرت دارای. است جسم دارای ایزگال  برعکس.کند می تر ضعیف ایزگال از را او که دارد خود

 که را موجوداتی. است حسادت و انتقام عصیان، نفرت، همچون احساساتی دارای است موجود زبانهای تمام
 خود قدرت  هیداگ.شناسید می نیز هیداگ اسم به رو آهیداگون .تندهس کشنده و خبیث ذاتا کند می خلق
 کشنده و خطرناک بسیار دارد، غلیظ دود و مه همانند جسمی. گیرد می زنده موجودات و کیهان از را

  جاودانه.کند می پیدا زیادی تخریب قدرت و مسموم ذهن مطمئنا باشد داشته ارتباط او با کس هر. است
 مانند زیادی های قدرت. است آمده وجود به هیچ از و است خودساخته ایزگال  مانند.ذیرپ شکست اما است

   اگر!تفکر از سرشار و خالق ذهنی تر، مهم همه از. دارد... و جاندار موجودات خلق فریب، شکل، تغییر
 در تواند می فقط. دارد محدودیت آهیداگون ببیند؛ رو آینده و حال گذشته، جهان، تمام تواند می ایزگال

 موجود قدرتمندترین حقیقت  در.دارد ای العاده فوق بینی جهان قدرت اما بگذارد تأثیر حال زمان و رشته
  .هست) هیداگ (آهیداگون شک بدون ایزگال، از پس جهان

 .است آن سازنده و کیهان قدرت واقع در دو فریان. هوا و گاز از شده ساخته موجودی  :دودودودو    فریانفریانفریانفریان
 در توازن یعنی این که گیرد می ٔمنشا متالطم نیروی و خنثی نیروی یعنی مطلق قدرت ود از دو فریان
 وقت،ها بعضی و شود می ظاهر) شکل ستاره(گوشه پنج شِئ یک جسم صورت به دو فریان. کیهانی نیروهای

 ترسیم است ممکن حتی. کند می سفر مختلف سیارات به فانی، مخلوقات از برخی به بخشیدن قدرت برای
 برخورد آن با ها تاقن اولیه اجداد که باشد دو فریان دیدن علت به ها نقاشی در ستاره گوشه پنج شکل

 .شود زنده دوباره تا کشد می طول سال صد بمیرد اگر اما نیست فانی دو  فریان.اند داشته
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 عناصر تمام ها، خاک هوا، ها، آتش ها، آب نانوها، ها، مولکول ها، اتم عناصر، تمام کننده کنترل:  سوبیتالسوبیتالسوبیتالسوبیتال
 آتشین و آبی خاکی، گازی، بزرگ ستاره چهار برخورد از   او...و چوب و فلزات ناشناخته، و شده شناخته

 واقع در سوبیتال. کند می زندگی آسمانی های سنگ از ای گهواره میان در  سوبیتال.است آمده وجود به
 دافعه و جاذبه های قدرت حتی و شود یم محسوب هستی جهان عناصر برای مانند ترازو موجود یک

 ایزگال مخلوقات که کند خلق رو ای منظومه توانست او کمک با  ایزگال.کند کنترل تواند می هم را کهکشان
 دستان در چیز همه و بوده سوبیتال خوِش دست هم شمسی منظومه  حتی.کنند زندگی راحتی به آن در

 پای هزار موجود یک شکل به  سوبیتال.میرد نمی هم هرگز اام نیست جاودانه سوبیتال. دارد قرار اون
 در. گیرد می کهکشانی های چاله سیاه از رو قدرتش و کند می زندگی سرگردان کهکشان میان در ای ژله

 .شود می محسوب سوبیتال های قدرت ذخیره برای منبعی ها چاله سیاه واقع

 مطلق تاریکی و ها سایه از تغذیه با او چیست؟ بارغ واقعی شکل داند نمی کسی.  سایه همان یا: غبارغبارغبارغبار
 موجود یک  غبار.کند می زندگی و دارد وجود هستی جهان های سیاره کل در. گیرد می قدرت

 در غبار های تکه. شود می تکه تکه و خورد می شکست سوبیتال و ایزگال با جنگ در که بود افسارگسیخته
 هر تاریک ی نیمه توان می رو غبار. هستند سایه دارای وجوداتم همه حاال و شود می پخش کهکشان کل

 ای، زنده موجود هر آمدن وجود به از قبل سال هزاران غبار مدت، دراز طول  در.کرد خطاب موجودی
 .بود نیستی فرمانروای و کرد می زندگی مطلق در آهیداگون، و دو فریان سوبیتال، ایزگال، از قبل حتی

 .کردند می ترسیم سیاه هاله یک شکل به را او همیشه و است گرا پوچ موجودات برای نماد نوعی غبار

 رمانرمانرمانرمان    هیوالهایهیوالهایهیوالهایهیوالهای

 )موجودات شب خیز  (زاخان ها

 )کالغ های سیاه رنگ نفرین شده (کالغهای ریواندیل 

  )اسکلت های نفرین شده و زنده ی زیر کوه  ( اسکلت های میونال

        شخصیتهای تخیلیشخصیتهای تخیلیشخصیتهای تخیلیشخصیتهای تخیلی

 )الدار شیر سفید ب ( کلوداو

 )درخت بزرگ تک چشم  ( ماوین

 )پری دریایی ( لوؤاال

 )اسب سفید درخشان  ( نجیال

 )هیوالی زیر زمینی  (بوزارگ

 )اژدهای بزرگ یخی   ( آموالد

 )بیگانه ای مرموز از یک جهان دیگر( گایاموند

  )فرشته ی مطرود شده( فری یاک
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  ایستآل
  خدایان:  اولفصل

)GODS    ( 

  با نام ایزگال 
  !تواند انسان را شگفت زده کند؟ چه چیزی در این جهانِ پر از رمز و راز، می

  !هایِ کهن، وجود دارد؟ از افسانهای مهم تر  مگر مسئله
های فراموش شده را به یاد آورند و  شوند تا در عمق وجود انسان، گذشته ها ساخته می داستان

  !ها ای تمسخرآمیز است برای تحریف وقایعی به نام افسانه تاریخ، مسئله
. ر دارنددر جهانی به دور از جهانِ واقعیت، موجوداتی هستند که تمام عالم را در اختیا

موجوداتی فراتر از درک . اند یِ هستی را به دست گرفته اند و کنترل همه موجوداتی که آفریننده
  .وقتی که همه چیز تاریک و در قعر ظلمت بود. و فهم ما مخلوقات فانی

  .ای ای و نه حماسه نه داستانی، نه افسانه. در آغاز چیزی برای گفتن نبود
  !جا رسید؟ ن چگونه ساخته شد؟ تمدن چگونه به اینبشر چگونه به وجود آمد؟ جها

  .در آغاز! آری
  !می خواهم تمام افسانه را از آغاز، شروع کنم

  .تاریکیِ مطلق کل جهانِ هستی را فرا گرفته بود
  .چیزی نبود به جز سیاهی

  !شد نوری کم سو از آن سویِ کهکشان دیده می
  .ریکخألی بسیار بزرگ و ُکند، در فضایی گسترده و تا
 .تر شد ناگهان آن نورِ کم سو، رفته رفته بزرگ و بزرگ
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دفعه سیزده نورِ سفید و آتشین، با سرعتی عجیب و سرسام آور از میانِ آن تاریکی عبور  یک
کردند، در میانِ همان تاریکی  ها حرکت می که به سمتی ناکجا در عمقِ کهکشان کردند و در حالی

 .محو شده و ناپدید شدند

ای منظم و بزرگ، در مقابل خورشیدی  ای آبی رنگ و زیبا، در میانِ منظومه لحظه، کُرهدر این 
 !عظیم و باشکوه و سوزان، تداعی شد

 !ها انتخاب شد آه کولدز، همان جهانی که برایِ فانی

گویی زمان به عقب باز . ی آبی رنگ، شروع به چرخش معکوس به دور خود کرد ناگهان، کره
 !گشت می

ها،  ها سال پیش، اساطیر کولدز را پیدا کردند و تنها دلیل انتخاب کولدز برای زندگی فانی میلیون
 ! بود؛ تنها خدایِ بزرگ و آفریننده )جسم بدون و نامحدود موجودی(ایزگال

  !اما کولدز، قلمروِ نیرویی تاریک و قدرتمند بود، آهیداگون فرمانروایِ تاریکی
ی ایزگال مقاومت  در برابر خواسته  ) است کرده خلق که موجوداتی و ایزگال دشمن تنها(  آهیداگون

  !کرد و در نهایت ایزگال با او جنگید
انفجاری که . ناگهان دو نیرویِ سیاهی و سفیدی با هم برخورد کردند و انفجاری عظیم رخ داد

  !باعث محو شدنِ نیروی تاریک شد
  .ایزگال پیروز شد و آهیداگون شکست خورد

زندانِ و آهیداگون به همراه ظلمتی که با خود داشت، تا ابد در ! ر این میان، عهدی بسته شداما د
  . به اسارت گرفته شدتوِرلین

در .  ساخته شده استایزگالزندانی از جنس نور، که در اعماق تاریکی زیر زمین، توسط :  زندانِ توِرلین
. این زندان، توسط ایزگال و اساطیر، اسیر شده استکند که در   میآهیداگونای به   اشارهماوینجا  این

  ! استفری یاکشه و رئیس این فرشتگان،  ها، حفاظت می زندان توِرلین توسط فرشتگانِ مقرب و پاک زاده

  
  .گانه جسم و شکلی انسانی به خود گرفتند در این لحظه اساطیر سیزده

هایی به همان رنگ، از  یِ سفید و درخشان و بالها ، کلوداو، با یال ها شیرِ عظیم الجثه از سمت دشت
سمت جنگل درختی تنومند و تک چشم، ماوین، از سمت دریاها زنی قدرتمند به شکل نیمی ماهی 

که چیزی از ماجرا خبر نداشتند، در کنار  و نیمی انسان، لوآال، به دور هم جمع شدند و در حالی
 .هم به آسمان نگریستند
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  .ای از کولدز شدند مانروایِ خطهها فر هر کدام از آن
  !کلوداو برای تمام حیوانات

  !ماوین برای تمامِ گیاهان
  !لوآال برای تمامِ دریاها

  !ها و اساطیر برایِ تمامِ آسمان
  .اما برای یک تخت، یک فرمانروا باقی ماند

 "!تخت حکومت برایِ نوعِ بشر

 .ون پادشاه و بدون تجملمرز، بدون تمدن، بدون شهر، بدون دهکده، بد جهان بی

  .شود که کل جهان، مناطق آزاد و بدون مرز بود داستان ایستال، در عصری از تاریخ روایت می
کردند و قانون به اصطالح جنگل، برقرار  ای زندگی می ای و یا گله تمام نژادها، به صورت قبیله

  .بود
های پوشیده از برف،   در باالی قله)موق(ها  در درون غارها، غول) گثا(ها  در این میان کوتوله

ها زندگی  در میانِ جنگل) تاقن(ها  های سردسیر شمالی، و انسان در سرزمین) ژوزان(اجنه 
  .کردند می

 

های  ها به سرزمین های شمال غربی کوچ کردند و برخی از اجنه ها به سرزمین برخی از کوتوله
های جنوب  ، در کرانه)دوس(جدید به نام دیوها در این میان تمدنی . گرمسیر جنوبی پناه آوردند

 .غربی شروع شده بود

های ایستآل، با وجود هیوالهایی از  به دور از خطرات وحشتناک جهان وحشی، زندگی در سرزمین
جنس اهریمن که برای شکارِ مخلوقات ایزگال در جای جای جهان، کمین کرده بودند، واقعا 

 .دشوار و سخت شده بود

ها  تاقن. گرفتند ها بیشتر از هر نژاد دیگری در معرض خطر قرار می دوران، نژاد تاقندر این 
 .کردند ای زندگی می پناه شده بودند، و در اعماق جنگل، به صورت قبیله ضعیف و بی
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، به دست دیوها نگذشته بود که )مارکانسودیل(های کوه نشین  زمان زیادی از قتل عام نژاد انسان

  .ها جدا شدند ، تازه از انسان)آکروست(ها  به اسم نفرین شدهنژادی جدید 

  .ی جهان، منتظر تلنگری برای شروع نابودی و نسل کشی بود همه

 .شود ها، ماجرا شروع می و در میان همین کشمکش

چشمانش، به سمت زنی زیبا و . افتد ناگهان مردی ژنده پوش، با چشمانی نگران بر زمین می

فشرد، بر  که نوزادش را در آغوشش می زن، با چشمانی گریان در حالی. دنوزادی در بغلش بو

  .ریخت روی زانو نشسته و برای مرد مغلوبش، اشک می

مرد، نگاهی به صاحب پا . در این لحظه، پایِ بزرگ و سم مانندی بر روی سینه مرد فرود آمد
  .انداخت

وک تیز و مخروطی شکل بر باالی سرش، هایِ نیش بلند و دو شاخِ ن موجودی کریه پیکر، با دندان
  .هایی تیز و بلند ای همانند بز داشت، با دندان چهره

  .زرهی آهنین بر تن و شمشیری دو لبه و تیز در دست داشت
ی اسب، رو به آسمان تاریک، شمشیر تیز خود را در سینه مرد  ناگهان با صدایی شبیه به شیهه

 .مغلوب، فرو کرد

 :ن، فریاد کشیددر این لحظه زن گریا

 ...حوماکین!  نـــه-

 :حوماکین، لبخندی تلخ، در زیر فشار شمشیر و خون بر لب آورد و زیر لب گفت

 ...مواظب پسرمون باش...  دوستت دارم، هانیان-

 .سپس چشمانش سیاهی رفت

خورشید ناتوان در میان روزهای سرد پاییزی، که به سختی زمین را . شب گذشت و صبح آغاز شد
  .کرد، از مشرق طلوع کرد رم میگ

هانیان که معلوم نبود آن شب چه بالیی سرش آمده و چگونه از دست دیوها فرار کرده بود، با 
ی خشک گندم،  که نوزادش را در میان سبدی از جنسِ ساقه جسمی کم توان و ضعیف، در حالی

  .ای بزرگ و روان رساند ی رودخانه گذاشته بود؛ خود را به لبه
  .نگرانِ پشت سرش بود که مبادا تعقیبش کرده باشند. زد فس مینفس ن

که چشمانش پر از اشک شده بود، او را به رودخانه  نوزاد را با تمام وجودش بوسید و در حالی
  .سپرد

  .کرد ای که بر حسب اتفاق، از وسط جنگلی وسیع و تاریک، عبور می رودخانه
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از تمام موانع . وانِ رودخانه، به راه خود ادامه دادسبد حامل نوزاد، در میان امواج خروشان و ر
ای در وسط جنگل که آب رودخانه سرعت کمی  که در منطقه پیش رو به راحتی عبور کرد، تا این

  .داشت، در ساحلِ گل آلود رود ایستاد
 .ای عجیب بر روی سبد افتاد مدتی بعد، سایه. نوزاد، شروع به گریه و زاری کرد

 .شود ده سال بعد از این اتفاقات، شروع میو داستان ما هج

 .های میانی موسوم به رِکاردیس های تاریک اقریمون واقع در سرزمین جنگل

  .صدایی شبیه به جیر جیر داشت. زِه کمان کشیده شد
  .ای در میانِ زِه و خمیدگی کمان قرار داشت پیکانِ چوبین اما تیز و برَّنده

  .بروهایی نسبتا پر پشت، سو به آهویی ماده و جوان، نشانه رفته بودایِ روشن و َا با چشمان قهوه
های  ها و نعره هایِ ریز و درشت، صدای موجودات مرموزِ جنگل و صدایِ زوزه صدایِ پرنده

های پسر جوان به آهستگی، بر روی ریتم بود؛ حتی صدای حشرات و  حیوانات وحشی، در گوش
  . تعادلی برای او به حساب می آمدندها و صدای آرامِ باد، بال زدنِ مگس

که تیر و کمانی به سمت یک آهویِ ماده شمالی نشانه گرفته، بر  پسری تنومند و ورزیده در حالی
  .خیز، ایستاده بود روی تخته سنگی در کنار یک درخت پیر و فرسوده با حالتی نیم

های نمور جنگل  یدنِ علفکه حواسش را کامال جمع کرده بود، مشغولِ جو آهوی ماده، در حالی
  .بود

  .ناگهان زِه کمان را رها کرد. ای تأمل کرد پسر جوان نفس عمیقی کشید و لحظه
چون  ی طوالنی را طی کرد و هم پیکان چوبی همانند تیری آتشین، به سرعت برق و باد فاصله

  .ای ترسناک، بر گردن آهو فرو نشست صاعقه
  .های تند مرگ را شروع کرد و بدون هیچ تالشی نفسدفعه آهوی ماده، بر زمین افتاد  یک

پسر جوان سریعا خود را به بالین آن رساند و پیکان را از گلوی خون آلود آهو بیرون کشید و 
  .رسید تیرهایی جمعا به یازده عدد می. دوباره در تیردان خود گذاشت

  .چشمان آهو در چشمان پسرک خیره مانده بود
که به چشمان  ه رنگ از جنس سنگ را از کمر خود باز کرد و در حالیپسرک چاقویی تیز و سیا

 :آهو خیره شده بود، گفت

  . امیدوارم فرمانروای جنگل، روح تو رو قرین آرامش قرار بده-
سپس با همان چاقوی سنگی، شاهرگ گلوی آهو را پاره کرد و جان آن موجود ضعیف را سریعا 

  .گرفت
ی آهو را بر پشت  که الشه بعد از مدتی در حالی. ی آرام شودپسرک چشمان خود را بست، تا کم

  .کرد هایِ انبوه و پرپشت جنگل حرکت می خود بسته بود، در میان درخت
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اَنوار خورشید، به سختی بر روی نقاط . همه جا نمور و سرد بود. جنگل بزرگ و سرسبزی بود

 .ریزی از زمیِن سرسبز جنگل، فرو افتاده بودند

ای شکِل طالیی رنگ که گویی، سقف سرسبز جنگل، سوراخ سوراخ شده  هایی استوانه الههمانند ه

 !بود

  ای که از زخِم عمیِق آهو بر زمین اما بوی شدید و مست کننده خون، خوِن تازه

  .خوار جنگل را نیز به خود جلب کرده بود ریخت، توجه حیوانات گوشت فرو می

 .ن جوان شکارچی رسیده بودندبه طوری که در تعقیب بوی خون، به آ

ها و  کردند و در نقاط تاریک جنگل، پشت بوته اما به طرز عحیبی، از نزدیک شدن به او امتناع می

درختان کهنسال و تنومند پنهان شده و با حالتی حرص آمیز و در حسرت، به او و شکارش 

  .نگریستند می

هایی چوبی و عجیب و  ه از دور به کلبهپسرک با حالتی بیخیال، در حال طی کردِن مسیری بود ک

 .رسید غریبی می

هایش  ها و دودهای سیاه ناشی از خاموش شدِن آتش، لبخندی پیروزمندانه بر لب با دیدِن کلبه

 .تر و بلندتر از قبل به پیش انداخت های خود را بزرگ نشست و قدم

هایی  کلبه. ر خود داشتای شکل در وسط درختان، که حدود پنجاه کلبه چوبی د مکانی دایره

حصاِر بلند چوبی که به شکل فنس درست شده . های مختلفی ساخته شده بودند عجیب که در شکل

 .ی کوچک، کشیده شده بود بود؛ به دور آن دهکده

ها، در  پیرمردها و پیرزن. های خردسال در حال بازی و جست و خیز در وسط دهکده بودند بچه

هایی خردسال را در  طور که بچه های جوان همان ها، زن ی و کمانحال درست کردِن تیرهای چوب

های تیز و  طور صیقل دادِن سنگ ها و همین پشت خود بسته بودند، مشغوِل ساختن ِزه چرمی کمان

 .های بلند نیزه مانند بودند چوب

ش نشسته ها، مردهای جوان هم به دور آت و مرد ریش بلند و سپید مویی در حال نظاره بر کار آن

ای بزرگ  و منتظر سالح خود بودند و این در حالی بود که دختران زیبا و جوان دهکده، در کلبه

تقریبا همه . زدند های دیوارهای کلبه، پسرهای تنومند و جوان را دید می جمع آمده و از سوراخ

  .اعضای دهکده لخت بودند

باناِن نیزه به دست سراسیمه خود را دفعه یکی از نگه آتش بزرگ هم تازه خاموش شده بود که یک

 :به مرد ریش بلند رساند و پس از خم کردن سر به نشانه احترام، گفت

 ! سرورم داگوژ، آلیغان برگشته-
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 :های دهکده بود، با تعجب به او نگاه کرد و گفت داگوژ که حواسش به بقیه جوان

 ! چی؟-

 :ه را نشانه رفت و گفتآن جوان، با هیجانی خاص در حرکاتش، سمت ورودی دهکد

 . آهوی شمالی رو شکار کرده-

  .که جسد آهو را بر پشتش بسته بود، وارد دهکده شد در این لحظه آلیغان جوان، در حالی

 .با دیدن او، همه با تعجب از جا برخاستند

  :آلیغان جلو آمد و آهوی مرده را در مقابِل داگوژ بر زمین انداخت و گفت

  

 .سرورم... ید تا پیدا کنم، امیدوارم ماکید رو هنوز نکشته باشی چهار روز طول کش-

 .سپس سر خود را به نشانه احترام، پایین آورد

 :داگوژ با حالتی جدی، به آلیغان خیره شد و بعد با صدای بلند فریاد زد

 . ماکید رو آزاد کنید-

  .ی از داخل آن بیرون آمدبا فرمان او، دِر قفِس چوبِی بزرگی باز شد و پسر جوان و الغر اندام

  .ای بر لب آورد مندانه آلیغان با دیدن او، لبخند رضایت

  .ماکید کمی جلو آمد و نگاهی به آهوی مرده انداخت

سپس نگاهی به چهره زیبای آلیغان کرد و با حرص، آب دهان خود را در مقابلش انداخت و از 

 .جا رفت آن



 ایســتـآل  

 

15 

 :کرد، گفت ای او میای تمسخر آمیز بر که خنده آلیغان در حالی

 .کنم، قابل تو رو نداشت  خواهش می-

که به دور شدنِ ماکید خیره شده بود، کمان خود را در میان جمعیت باال برد و فریاد  و در حالی
 :زد

 . بیایید با این گوشت تازه، جشن بگیریم-

 .های اطرافش، کل دهکده را در برگرفت در این لحظه صدای خوشحالی و هیجانِ جوان

ای که دخترهای زیبا در آن جمع شده بودند، انداخت و  در این لحظه آلیغان رو به سمت کلبه
 .لبخندی زد

دفعه یکی از دخترهای زیبای جمع، چشمش را از سوراخ دیوار کنار کشید و با حالتی مضطرب  یک
 .های خجالت، به دیوار تکیه داد و لبخندی به لب آورد و عرق

 :در حال تعریف و تمجید آلیغان بودیکی دیگر از دخترها، 

 .شه تر از مال بقیه دیده می حتی اونجاشم بزرگ.  انگار با تموم پسرهای دنیا فرق داره-

 .کشیدند خندیدند و حسرت می بقیه دخترها نیز با کلمات او می

 :دختری که به دیوار تکیه داده بود، با حالتی عصبانی رو به بقیه دخترها گفت

 .در میارم اگه به اون نگاه کنید چشماتونو -

 .همه دخترها با ترس از دیوار جدا شده و در مقابل او ایستادند

نشین داشت، دست خود را روی شانه او  ای نجیب و دل در این لحظه یکی از دخترها که چهره
 :گذاشت و با لبخندی شیرین گفت

 .شه ل تو میامشب توی جشن، آلیغان ما. یاس، بهتره آروم باشی خواهر  پی-

 :های او کمی آرام شد و رو به او لبخندی زد و گفت یاس، با حرف پی

 !کنی واقعا ممنونم لینو  از این که منو درک می-

 .لینو او را در آغوش گرفت و کمی آرام کرد

 .جنگل در تاریکی مطلق فرو رفت. خورشید غروب کرد
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 .شد یتر از چیزی بود که دیده م های جنگل واقعا وحشتناک شب

های عمیق و  هایِ کریه، قدم در تاریکی ها موجودات ترسناک و خبیث، ارواح و اشباح و اجنه شب
 .گذارند نمناک جنگل می

 .انداخت موجوداتی که حتی شنیدن صدایشان هم، رعشه بر تنِ تمام جنگل می

ز جنگل را فرا ها صدای بلند طبل و دهلِ بلندی از سمت دهکده، تقریبا نیمی ا اما در کنار این
 .گرفته بود

های شب تاب، جمع شده و روشناییِ عجیبی  هایی قفس مانند که داخل آن کرم همه جا با فانوس
 .داشت، تزئین شده بود

  .های آتشین، در جای جایِ حصار، گذاشته بودند مشعل
  .سه آتش، در ابعادی تقریبا بزرگ، در وسط دهکده قرار داشت

های  ها و دخترها و بچه اد پیر و رئیس قبیله، به دور آن یکی، زنها، افر به دور یکی از آن
بوی کباب، همه را . خردسال و به دور آخرین آتش، مردان جوان و قویِ دهکده جمع آمده بودند

  .مدهوش کرده بود
هایی بلند و چوبی کشیده شده و در  هایی درشت و مربعی مانند، به سیخ گوشت آهو، به شکل تکه

ار داشت و به شکل مساوی بر روی هر آتش؛ به تعداد هر نفر، دو سیخ گوشت قرار وسط آتش قر
 .گرفته بود

در اطراف دهکده و بیرون از حصارهای طلسم شده با آتش، موجودات خطرناک و ترسناک جنگل، 
های متمدن بودند که با خیالی راحت،  الی درختان انبوه و پر پشت، در حال تماشایِ انسان از البه

های بزرگ که با پوست حیواناتی همچون آهو و گراز ساخته بودند به رقص   حال کوبیدنِ طبلدر
 .و آواز و خوردن گوشت کباب شده بر روی آتش، مشغول بودند

 !آتش، تنها چیزی بود که باعث ترس و دور شدنِ آن موجودات مخوف بود

 و سپید داشت و تقریبا از تمام آلیغان، که در میان جمعیت تیره پوست قبیله، رنگ پوستی روشن
با نگاهی . شد، آخرین سیخ کباب خود را برداشت های افراد قبیله، به راحتی شناخته می چهره

ی کباب نگریست و لبخندی زد، سپس با حرص و طمع  های کامال برشته شده دقیق، به تکه
 .ه خنده کردفراوانذگوشت را به دندان کشید و همراه با بقیه با صدای بلندی شروع ب

که با چشمانی ریز کرده به آلیغان خیره شده بود، تکه گوشتی را برداشت و در  داگوژ، در حالی
که زحمتی به خود بدهد گوشت را بلعید و بالفاصله جام سفید که از  سپس بدون آن. دهان گذاشت
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د را به سمت جنس استخوان بود را برداشت و تمام محتویات داخل آن را سر کشید و بعد نگاه خو

ای  ای از خلوتگاه دهکده نشسته بود و با حالت چهره پسر خود، که به تنهایی در گوشه) ماکید(

 .نگریست ناراضی، فقط زمین خشک زیر پایش را می

روی در نوشیدِن شراب  آلیغان از بین جمعیت بلند شد و با حالتی مستانه که انگار، از فرط زیاده

 :آخرین تکه از کباب را به سمت باال گرفت و با صدای بلند گفتمحلی سرگیجه گرفته بود، 

 .خوام یه چیزی بگم  می-

  !دفعه، سکوتی عمیق در دهکده حاکم شد ها قطع شد و یک صدای طبل

 

 .حتی ماکید هم به سمت آلیغان خیره شد. تمام افراد قبیله، نگاهشان به سمت او بود

ای رنگ خود را  با دست راست موهای پر پشت و قهوهآلیغان، تکه کباب خود را بلعید و بعد، 

 :خارید و گفت

 . اولین درود من بر مقام واالی داگوژ کبیر-

 :سپس رو به داگوژ و جمعی از ریش سپیدهای قبیله تعظیمی مختصر کرد و ادامه داد

 ...خواستم بگم  می-

اس وهمراهانش هم در ی در این لحظه چشمانش به جمع دخترهای زیبا روی قبیله افتاد که پی

 .آنجا حضور داشتند

  .یاس با دیدن نگاه او، لبخندی زد و کمی خودنمایی کرد پی
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 :یاس، ادامه داد توجه به پی اما حرکات دلفریب دختران زیبا، مانع سخنرانی او نشدند و بی

 شکار شه، احتماال همین زمستان پیش رو با کمبود جایی که فصل سرما داره نزدیک می  از اون-

جایی که تنها شکارچی ماهر این جمع من هستم باید بگم از همین االن جمع  مواجه بشیم و از اون

آوری آذوقه و ذخیره کردن گوشت شکار باید شروع بشه وگرنه زمستان سختی انتظارمونو 

 !کشه می

 های قبیله شروع شد و همه به ای در بین افراد ریش سفید و جوان های او همهمه با سخن

 .کردند های او اعتراض می گستاخی

 :در همین حال، داگوژ از میان جمعیت بلند شد و خطاب به او گفت

  .تو حتی از نژاد این قبیله هم نیستی.  آلیغان، تو تنها شکارچی این قبیله نیستی-

 .خوام حد و حدود خودتو بدونی و رعایت کنی ازت می

ود، نگاهی به جمعیت اطرافش انداخت که به های او کمی به خود آمده ب آلیغان که با حرف

  .خندیدند سخنان دستوریِ این جوان نوزده ساله می
 :سر خود را پایین انداخت و احترامی به داگوژ کرد و گفت

خوام که در حضور شما بزرگان،   با کمال احترام به شما حضرت واال، باید بگم که من معذرت می-
دو روز پیش، . ی چیزی که در مورد زمستان گفتم حقیقت دارهاز کلمات دستوری استفاده کردم ول

هایی شبیه به آوازِ  زمزمه. گشتم صداهایی از عمق جنگل شنیدم وقتی دنبال آهوی فراری می
جایی که من با صدای  از اون. که حالتی محزون داشت) نوعی از اجنه های متمدن (آگاژهاآگاژهاآگاژهاآگاژها

شبیه اون صداها بود ولی در . دای آگاژها نبودتونم بگم که ص آگاژها آشنایی کامل دارم، می
 .مورد مرگ زمین و سرمای برف و اینجور چیزها بود

های او  داگوژ که با دقت به حرف. گویی ترس در وجودشان رخنه کرده بود. همه ساکت بودند
 :داد، سکوت خود را شکست و گفت گوش می

 !دوم سمت جنگل بودی؟شنیدی، دقیقا ک  وقتی داشتی صدای اون موجودات رو می-

 :آلیغان کمی تأمل کرد و گفت

 . سمت شمال-

 :داگوژ ادامه داد

 .خوندن  احتماال با آگاژها برخورد کردی و اونا داشتن برای مرگ خودشون مرثیه می-
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 :های او را قطع کرد و گفت آلیغان با هیجان عجیبی حرف

 .گفتن گم اونا یه چیز دیگه می می. شناسم  نه شما متوجه نیستین، من صدای آگاژها رو می-

داد، از جا بلند  ها گوش می های آن ای ساکت نشسته و به حرف در این هنگام ماکید که در گوشه

 :شد و با اعتراضی شدید گفت

. افته ها می کشین، از این اتفاق  وقتی حیوانات جنگل رو به خاطر سیر کردن شکم خودتون می-

ردم و تو رفتی شکارش کردی، نباید انتظاری بیشتر از این داشته من اون آهو رو از قفس آزاد ک

 .باشی

 .همه با تعجب به سمت او نگاه کردند

های او با دقت گوش داده بود، خم شد و کمان خود را برداشت و چند قدمی به  آلیغان که به حرف

 :که در چشمان او خیره شده بود، گفت سپس در حالی. سمت او رفت

ما اونا رو در جا . ای این کار رو می کنن  جنگل رو شکار نکنیم، هیوالهای دیگه اگه حیوانات-

قبول کن که ما، تنها هیوالهای این جنگل . خورنشون کشیم ولی اون هیوالها، زنده زنده می می

 .نیستیم

هیچکس دیگر سخنی نگفت و . ی چوبین خود حرکت کرد سپس راه خود را کج کرد و به سمت کلبه

 .اش شد و در را محکم بست که بی توجه به همه حاضرین بود، وارد کلبه ر حالیآلیغان د

جنگل، در آرامش و سکوت . رسید ها به گوش می خوار، از دوردست های خون ی گرگ صدای زوزه

جشن تمام . پیچید ها در اعماق جنگل، نمی دیگر، صدای طبل و آواز انسان. عجیبی فرو رفته بود

های بزرگ، حلقه زده و خوابیده  پر به دور آتش طور، سرمست و شکم یله همانشده بود و افراد قب

 .های کنار دروازه هم به خواب فرو رفته بودند حتی نگهبان. بودند

انگار تنها . ی خودش، بر روی زمین و تکیه بر دیوار، در فکر فرو رفته بود آلیغان در داخل کلبه

 !کسی که در کل دهکده نخوابیده او بود

در . تاریکی، تمام کلبه را فرا گرفته بود و آلیغان غرق در افکاری نامعلوم، بر زمین خیره شده بود

که  در حالی. دفعه صدای باز شدنِ درِ کلبه، توجه آلیغان را جلب کرد همین حال بود که یک
ی  سایه. اش متعجب شده بود، از جا برخاست چشمان آلیغان، با دیدنِ شخصِ وارد شده به کلبه

 .زنی بود که وارد کلبه شده بود

 :طور که با تعجب به او خیره شده بود، به آرامی گفت آلیغان همان
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  !کنی؟ کار می جا چی تو این!  لینو؟-

 
 

ی  لینو که لباسی نیمه عریان و توری مانند بر تن داشت، جلو آمد و در مقابلِ او ایستاد و با چهره
 :لیغان خیره شد و گفتاش، در چشمان آ زیبا و آرایش شده

احتماال تا فردا ظهر کسی از خواب .  من امشب کل دهکده رو با سم مار رنگین بیهوش کردم-
 .بیدار نشه

 :اش گرفته بود، سر خود را پایین انداخت و گفت آلیغان که خنده

 !طوریِ، پس چرا من بیهوش نشدم؟ منم از اون گوشت خوردم  اگه این-

 :مه دادلینو لبخندی زد و ادا

 . من مسئول تقسیم سهم بودم-

 :ای کرد و گفت آلیغان دوباره خنده

 !خوای؟  خب باشه قانع شدم، حاال از من چی می-

  !اش باز کرد و ناگهان تمام لباسش بر زمین افتاد در این لحظه، لینو گرِه کوچکی را از باالی شانه
 .لخت کامل در مقابل آلیغان ایستاد

 :د را باال انداخت و گفتآلیغان ابروهای خو
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  ...اگه بهت دست بزنم...  تو دختر کوچیک داگوژ هستی-

 :لینو خود را به آغوش آلیغان انداخت و با احساس شهوت شدید گفت

  .میرم  اگه بهم دست نزنی، می-

 .دیگر را بوسیدند گونه آلیغان هم با او همکاری کرد و هم و این

نگاهی به اطرافش انداخت و .  چشمان خود را باز کردمدتی گذشت و صبِح اول وقت، آلیغان

آلیغان از جا برخاست و لباس . لینو رفته بود. بافت، یافت خودش را لخت بر روی حصیِر دست

 .خود را پوشید و بعد از کمی، از کلبه بیرون آمد) از جنس پوست گوزن(پوستین

خواری را دید  شده بودند، کفتاِر گوشتناگهان در وسط تجمع افراد قبیله که هنوز از خواب بیدار ن

آلیغان با دیدن آن حیواِن . ی آهو بود های به جا مانده از الشه که در حاِل بوییدِن استخوان

 .زده شد و بالفاصله تیری در کمان گذاشت و به سمت آن نشانه گرفت عجیب، کمی شوک

که   قرار ترجیح داد و قبل از آناما کفتاِر باهوش، تا چشمش به هیبت آلیغان افتاد، فرار را بر

آلیغان کمانش را غالف . آلیغان تیری به سمت او پرتاب کند، از دهکده بیرون رفت و فرار کرد

 .رفت کرد، تا دِم دِر دهکده پیش که به رد پای آن حیوان نگاه می کرد و در حالی

اِی زیادی را مشاهده کرد که در بیرون از دهکده، دقیقاً در مقابِل دروازه ورودِی دهکده، رد پاه

حداقل این را مطمئن بود که آن رد پاها، مال کفتار . ای و بزرگ داشتند ها، رد پای پنجه اکثر آن

  !یا گرگ و ببر و شیر نیست

ای  در این لحظه ماکید را دید که در گوشه. آلیغان سریعاً خود را به انبار بزرگ دهکده رساند

  !ده و در خواب فرو رفته استخلوت، تکیه بر دیوار انبار ز

طور که خود را به خواب  در این لحظه ماکید همان. آلیغان بدون توجه به او، به سمت انبار رفت

 :زده بود، گفت

  ! دیشب با خواهر کوچیکم خوش گذشت؟-

  .آلیغان با شنیدن صدای او کمی جا خورد و نگاهی به او انداخت

 :حال، ادامه داد طور بی ماکید همان

  !چیه؟ فکر کردی فقط خودت زرنگی؟ -

 :سپس بلند شد و از روی زمین برخاست و در مقابل آلیغان ایستاد گفت

  ! یه دلیل خوب بگو که چرا نباید در مورد رابطه دیشبت با لینو، به پدرم نگم؟-

را ای بگوید، او را پس زد و دِر انبار  که کلمه آلیغان کمی در چشمان او خیره شد و بعد بدون این



 ایســتـآل  

 

22 

  .جا شد باز کرد و وارد آن

 :ماکید، پشت سر او با صدای بلند گفت

   )مادر خوانده آلیغان ، همسر داگوژ، مادر ماکید (سیتانسیتانسیتانسیتان" اگه .  لعنت به تو آلیغان اون خواهر منه-

دونم که  اومد؟ آره، اینم میکنی از اینکه دختراشو کردی خوشش می االن زنده بود، فکر می

  .یاس هم بد نیست رابطه تو با پی

های او عصبی شد و چیدمان  داشت، با حرف آلیغان که داخل انبار، تیرهایی با نوک سنگی را برمی

 :انبار را بر هم ریخت و بیرون آمد و رو به ماکید گفت

تقصیر من نیست که . کل دهکده رو سیر کردم.  دیروز من تو رو از مرگ نجات دادم-

 .خواهرهامون از من خوششون میاد

 :ماکید با لبخندی عصبی گفت

 !گی؟  یعنی هنوز هم بهشون خواهر می-

 .سنگی، راهیِ جنگل شد آلیغان راه خود را کشید و با تیرهای نوک

 :ماکید پشت سر او فریاد کشید

 !ری عوضی؟  االن کجا داری می-

 :ای ایستاد و گفت آلیغان لحظه

امروز . ها رو هم بیشتر  بیشتر کنه و تعداد آتشها رو  وقتی بقیه بیدار شدن، به پدرت بگو نگهبان-
رم شکارش کنم تا کل جنگل رو از وجودمون خبردار  دارم می. صبح یه کفتار وسط دهکده دیدم

 !نکرده

 .ای نگفت سپس راه خود را کشید و رفت و ماکید هم هیچ کلمه

پنجه بود، صداهای عجیب که به دنبال رد پاهایی شبیه به  در میان درختان انبوه، آلیغان در حالی
شنید که  ها، نجواهای گیج کننده، پرندگان، حیوانات وحشی و درنده را می و غریب جنگل، زمزمه

 .شدند هیچ کدام باعث ترس او نمی

 .پس از مدتی طوالنی از گشت و گذار در دل جنگل، بر روی تخته سنگی سپید ایستاد

 .یان داشتتر جویبارِ کوچکی از آب زالل، جر کمی آن طرف
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ای آب نوشید و برای رفع خستگی، مقداری آب سرد  آلیغان خود را به کنار جویبار رساند و جرعه

 .بر سر و رویش پاشید

 .هایِ خَز دارش، بر و رویش را پاک کرد با آستین

 .در همین لحظه، صدای شکسته شدنِ تکه چوبی خشک در آن سوی جویبار، توجه او را جلب کرد

 ."به سمت من بیا"کرد  کرد که گویی از درونِ قلبش نجوا می یکی عمیقی نگاه میبا دقت به تار

سپس از جویبار عبور کرد و به سمت آن تاریکیِ . آلیغان بلند شد و خود را جمع و جور کرد
 .های درختان کهنسال جنگل ایجاد شده بود، رفت عجیب که توسط سایه

جایی که نور خورشید به . ای باز رسید  و به محوطهپس از مدتی کوتاه، از دل تاریکی بیرون آمد
 !تابید زیباییِ هر چه تمام، در آن محوطه می

ی میدان مانند، نروییده  تر از آن، این بود که هیچ درخت یا گیاه سرسبزی در آن محوطه عجیب
 !بود

 .کرد خاک سرخ رنگی که هیچ گیاهی در آن رشد نمی. زمینِ آن منطقه، از خاک رس بود

 .جا شد هایی مردد، وارد آنآلیغان با دیدن آن منظره واقعا تعجب کرد و با قدم

 .ای خشک و قطور، در سمت شمالیِ آن محوطه، درست در مقابل آلیغان بر زمین افتاده بود ُکنده

یِ خشک آن را با انگشتانِ دست چپ، لمس  آلیغان خود را به آن کُنده درخت رساند و پوسته
 . سیاهیِ چشمانش از بین رفت و در میانِ سپیدی بر جا مانده، تصاویری عبور کردناگهان. کرد

کرد و به سمت  تصویری از آن کفتارِ سیاه، که در دهانش دو خرگوش بزرگ و مرده حمل می
 .غرب حرکت کرده است_شمال

 .آلیغان سریعا دست خود را از ُکنده جدا کرد و بالفاصله سیاهی چشمانش بازگشت

 .اش مسلط شد نده فاصله گرفت و پس از کمی به خود و حالت سرگیجهاز ُک

 :سپس نگاهی به مسیرِ حرکت کفتار سیاه انداخت و بعد با خود گفت

 چرا باید یه کفتار شکار خودشو همون لحظه نخوره و با خودش حمل کنه؟!  خیلی عجیبِ-

از . وباره وارد تاریکی شدد. سپس همان مسیر را در پیش گرفت و به دنبال کفتار، حرکت کرد
 .ی نمور عبور کرد الی درختان و شاخ برگ در هم پیچیده البه
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پس از . بی توجه به چشمانِ زرد و ترسناکی که از درون تاریکی مطلق به او خیره شده بودند
 .های زرد بر زمین افتاده را کناری زد مدتی، خم شد و برگ

مقداری خاک نمور از داخل رد پا برداشت و بو . بودرد پای عجیب و بزرگی بر زمین نقش بسته 
 !کرد

 :با خود گفت

 ! این رد پای کفتار نیست-

های پیشِ رویش،  آلیغان را  سپس بلند شد و در این لحظه صدایِ خُرناس مانندی از پشت درخت

 .به خود آورد

سال  گ و قطورِ کهنسریعا تیری در کمان گذاشت و خود را به آرامی به پشت یکی از درختانِ بزر

 !یِ درخت، به آن سوی درخت نگریست نفس عمیقی کشید و به آرامی از گوشه! رساند

 !ای بود که آلیغان از دیدن آن، به شدت متعجب شد در مقابل چشمانش منظره

یک ببر نارنجی، یک خرس خاکستری و آن کفتار سیاه که هر کدام از آن حیوانات، شکاری بر 

کدام با دیگری،  هیچ. روی دو پای عقبی خود نشسته و گویی منتظر چیزی بودنددهان داشته و بر 

ها، رو به مکانی ایستاده بودند  هر سه آن. کشیدند های ترسناکی می کاری نداشت و فقط خرناس

 !جا پنهان شده بود که آلیغان در آن

 : گفتزد، با خود که نفس نفس می آلیغان با تعجب، خود را کنار کشید و در حالی

 ! این امکان نداره-

 .ای بزرگ، توجه آلیغان را دوباره جلب کرد در این هنگام، صدای بال زدنِ پرنده

های ترسناکشان،  ها، آن قدر بلند بودند که حتی آن حیوانات وحشی هم با خرناس صدای بال

 !کردند اعتراض می

. های خود اعتماد نداشت هسوی درخت نگریست و این بار، واقعا به دید آلیغان دوباره به آن

 !ی بزرگ و سپید، بر زمینِ گل آلود جنگل فرود آمد ناگهان چهار پنجه

های سپید رنگ و بلندی داشت که به هنگام فرود، به  بال. دمِ بلندی داشت، با نوک سپید و پر مو

ری داشت های بلند و سپید رنگ، پوستی به رنگ سپید مایل به شی یال. آرامی بر پشتش جمع کرد

 !شد ولی از پشت، همانند هیوالیی کریه دیده می. اما در کل، کامال سفید بود
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ای بلند بر سرِ آن سه حیوان وحشی  در همین هنگام، نعره. های بلند و نوک تیزی داشت گوش
 !کشید

ها، بالفاصله ساکت شدند و شکار خود را بر زمین و در مقابل او گذاشتند و سر تعظیم  هر سه آن
 .ود آوردندفر

ای دیگر کشید که این بار، آلیغان با ترس و وحشت از  در این هنگام، آن موجود عظیم، نعره
 .درخت فاصله گرفت و بر زمین افتاد

های خود را گرفت و چشمانش  با احساس سر دردی شدید، گوش. تیر و کمانش هم بر زمین افتاد
 .را بست

 :یچیددر همین هنگام، صدایِ زنی آشنا در ذهنش پ

جا موجوداتی  چون اون. وقت به جاهای تاریکش نرو اگه رفتی، هیچ.  هیچ وقت به جنگل نرو-
 .کنن که از ما خوششون نمیاد زندگی می

صدای . همه جا تاریک بود. شب شده بود. ناگهان آلیغان چشمانش را دوباره باز کرد
 .ها کل جنگل را فراگرفته بود جیرجیرک

های خاکی، به راحتی در آن سکوت وحشتناک جنگل، به خوبی  های کرم حتی صدای حرکت
  !شد شنیده می

  

! از زمین برخاست. با تعجب اطرافش را نگریست و تیر و کمانش را برداشت. سریعا از جا بلند شد
بالفاصله شاخ و . کرد برای همین احساس سرمای عجیبی می. نمِ جنگل، وجودش را پر کرده بود
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اش را برداشت و  دو تا از تیرهای نوک سنگی. ع کرد و بر درختی تکیه دادبرگ اطرافش را جم
 .ها استفاده کرد ها را شکست و به عنوان چخماق از آن های آن نوک

پس از ! طولی نکشید که آتش کوچکی درست کرد و خود را در میان آن تاریکی سرد، گرم کرد
نگاهی به اطراف .  خاموش شدن بودآتشی که درست کرده بود در حال. مدتی از جا بلند شد

 .همه جا تاریک بود. انداخت

با مهارتی که در قبیله یاد گرفته بود، چند عدد از . کردند های شب تاب، در اطرافش پرواز می کرم
ها به عنوان روشنایی  که از آن در حالی. های شب تاب را در میان دست راستش گرفت آن کرم

های   دوش انداخت و راه خود را در پیش گرفت و از میان تاریکیکرد، کمانش را بر استفاده می
 .اش حرکت کرد جنگل، به سمت دهکده

با چیزهایی که دیده بود، در فکری عمیق فرو رفته و گذر زمان را احساس نکرد اما تمام شب را 
  .در حرکت بود

 

 آسانی بود و به شناخت، برای همین پیدا کردن راه برگشت برایش کار جنگل را به خوبی می
مدت زیادی گذشت و آلیغان کل شب را بدون هیچ تأملی، . شناخت قولی چشم بسته همه جا را می
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لبخندی زد و به . اش را دید هایِ دهکده که از دور، روشنایی جنگل ترسناک را پیمود تا این
 .کرد های شب تاب را رها می حرکتش ادامه داد و این در حالی بود که کرم

 .همه مشغول کارهای خود بودند. دهکده آرام بوداوضاع 

 .های آتشین، بیشتر شده بودند ها زیادتر شده بود و مشعل تعداد نگهبان

های عجیب مردم دهکده، آلیغان  اول صبح بود و آلیغان با حالتی خسته، وارد دهکده شد اما نگاه
 .را متعجب کرده بود

 : مقابلش ایستاد و گفتاش که ماکید در چند قدم مانده بود به کلبه

 !خواد باهات حرف بزنه  پدرم می-

یاس و لینو در کنارِ کلبه  پی. آلیغان نگاهی به او انداخت سپس چشمانش را به اطراف چرخاند
 .های خشک بودند بزرگ رئیس قببله مشغول جا به جا کردنِ هیزم

 :سپس دوباره نگاهی به ماکید انداخت و گفت

 . بهش بگو االن میام-

 .جا رفت ماکید سری تکان داد و از آن

وارد محوطه تاریک کلبه شد و تیر و کمانش را در . اش را باز کرد آلیغان با حالتی خسته، درِ کلبه
پاهایش خیلی خسته . ای بر زمین گذاشت و سپس بر روی حصیر، فرو افتاد و دراز کشید گوشه
 .بودند

 آن موجود چه ".د، از مقابل چشمانش عبور کردندهایی که دیده بو در این لحظه تمام آن صحنه
 "!بود؟ 

 !سوالی که مثل خوره بر جانِ افکارِ آلیغان افتاده بود

ی  سپس بلند شد و پس از مدت کوتاهی بدون تیر و کمانش از کلبه بیرون آمد و به سمت کلبه
بود، با همراهیِ ماکید یاس و لینو شده  هایِ پنهانیِ پی که متوجه نگاه در حالی. داگوژ حرکت کرد

 .وارد کلبه داگوژ شد

تعدادی پیرمرد و پیرزن، به همراه داگوژ، در داخل کلبه بر روی حصیرهایی بزرگ، نشسته بودند 
و در حال سخن گفتن در مورد مسائلِ بیرون از دهکده بودند که با ورود آلیغان و ماکید، 

 .های خود را قطع کردند حرف
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  : با حالتی جدی گفتداگوژ با دیدن آلیغان،

 .بیا بشین پیش من!  باالخره اومدی؟-

 .دانست آلیغان نگاهی به ماکید انداخت اما ظاهرا ماکید هم چیزی در مورد ماجرا نمی

کرد، رفت و در  های مجلس نگاه می های سرد پیرمردها و پیرزن که به چهره با تردید، در حالی
 .ای بر زمین نشست در گوشهماکید هم . کنار داگوژ بر روی حصیر نشست

 :ی آلیغان گذاشت و گفت در این لحظه، داگوژ دست خود را بر روی شانه

 !جا چی دیده بودی که انقد نگرانت کرد؟  دیروز صبح این-

 :آلیغان لبخندی زد و گفت

 ! تا حاال دیده بودین که یکی از حیوانات وحشی جنگل، پا توی دهکده بزاره؟-

 :داگوژ با تعجب گفت

 ! نه-

 :آلیغان ادامه داد

 !ها خاموش بشن؟ های مشعل  یا دیده بودین آتش-

 :داگوژ پاسخ داد

 !طور مگه؟ چه!  نه-

 :آلیغان کمی تأمل کرد و ادامه داد

چرخه   خب من صبح اول وقت از کلبه بیرون اومدم و دیدم یه کفتار سیاه وسط دهکده داره می-
 .ها هم خاموش شده بودند و مشعل

 :نگاهی به افراد پیر اطرافش انداخت و گفتداگوژ 

 ! نظر شماها چیه؟-

 :یکی از پیرمردها بالفاصله جواب داد

 . به نظر من باید مکان دهکده رو عوض کنیم-



 ایســتـآل  

 

29 

 :در همین حال پیرزنی گفت

 . توی این موقع سال، کوچ کردن کار اشتباهیِ-

 :ها گفت یکی دیگر از پیرزن

 !آلیغان دیده صحیح باشن ما مطمئن نیستیم چیزهایی که -

 :آلیغان در خطاب به او گفت

هاشونم مربوط به  ردپاهای زیادی بیرون از حصارها هست که خیلی. تونید خودتون ببینید  می-
 .شه  کفتار سیاه نمی

 :داگوژ دوباره نگاهی به آلیغان کرد و با تعجب گفت

 !ن کفتار رو شکار کنی؟زنی؟ دیروز کجا رفتی؟ تونستی او  داری در مورد چی حرف می-

 :آلیغان نگاهی به او کرد و گفت

 !جا خیلی دور شدم و یه چیزی دیدم  من دنبالش رفتم، از این-

 :یکی از پیرمردها با تعجب گفت

  چی دیدی آلیغان؟-

 :آلیغان نگاهی به جمع انداخت و گفت

دونم ولی هر چی   نمی.یه حیوان پرنده کامال سفید رنگ بود. دونم چی بود  راستش، دقیقا نمی-
من رد کفتار رو زدم و به اون هیوال رسیدم و مطمئنم اون کفتار، در مورد . جا بریم بود، باید از این

 .گه جا به اون هیوال چیزی می این

 .گفتند ای در بین جمع ایجاد شد و هر کدام چیزی می های آلیغان همهمه با حرف

 :در این لحظه داگوژ با صدایی بلند گفت

 ! ساکت باشین-

 .همه سکوت کردند

 :داگوژ رو به آلیغان کرد و گفت

 ! و این دلیلی بود که به خاطرش به انبار رفتی و تیرهای نوک سنگی رو برداشتی؟-
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 :آلیغان با تعجب گفت

 .من برای شکار کفتار برداشتم!  نه-

 :داگوژ ادامه داد

گل و بدون هیچ آسیبی دوباره برگرده، تونه تنهایی بره جن که تو تنها کسی هستی که می  این-
تو قوانین دهکده رو همیشه زیر پا . شه به ذخایر سالح قبیله دستبرد بزنی آلیغان دلیل نمی

 !حاال اون کفتار رو شکار کردی؟. ذاری می

 :آلیغان با تعجب نگاهی به جمع انداخت و گفت

 ... نه، نتونستم ولی-

 :داگوژ چشمان خود را بست و گفت

 !یه کاف-

 !آلیغان ساکت شد

 :داگوژ ادامه داد

جا جمع  ما این. های تو در داخل جنگل گوش کنیم جا جمع نشدیم که به ماجراجویی  ما این-
 !شدیم که در مورد گناه تو تصمیم بگیریم

 .گفت ای ساکت نشسته و چیزی نمی آلیغان نگاهی به ماکید انداخت که در گوشه

 :داگوژ ادامه داد

 .شی تا دیگه به جایی دستبرد نزنی انی می سه روز زند-

 :آلیغان با تعجب گفت

 ... ولی-

 :داگوژ حرف او را قطع کرد و گفت

 .ها بدی تونی بری و خودت رو تحویل نگهبان می. خوام چیزی بشنوم  کافیه دیگه، نمی-

 .آلیغان پس از کمی سکوت از جا بلند شد

 !ای، چشم در چشم هم دوختند رای لحظهدر این لحظه داگوژ دست او را گرفت و هر دو ب
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 :داگوژ ادامه داد

 .گیرم، چون بهت اعتماد دارم های تو رو جدی می  به خاطر اطالعاتی که دادی ممنونم و توصیه-

درِ کلبه باز شد و آلیغان . جا رفت ای از آن آلیغان دست خود را از او جدا کرد و بدون هیچ کلمه
 .پشت سرش ماکید هم بیرون آمد. رون آمدجا بی با حرص و عصبانیت از آن

از نگاه . های زندان چوبی حرکت کرد کرد، به سمت نگهبان که به لینو نگاه می آلیغان در حالی
 .خشمگینش، لینو بر سر جای خودش میخکوب شد

 :در این لحظه ماکید با صدای بلند از پشت سرش گفت

 ... آلیغان-

ها  های بلندش، مقابل نگهبان  پس از مدت کوتاهی با قدماما آلیغان هیچ توجهی به او نکرد و
 :ایستاد و گفت

 .ام  از طرف داگوژِ کبیر اومدم، سه روز زندانی-

ها بالفاصله درِ زندان را باز کرد، در این لحظه ماکید خود را به آلیغان رساند و  یکی از نگهبان
 :گفت

 .جا میارمت بیرون  فردا از این-

های چوبین رو به او کرد و  ش داخل قفس شد و در را بست و از پشت میلهآلیغان با پای خود
 :گفت

البته دوتاشو . تونی برداریش  الزم نکرده، در ضمن اون تیرهای نوک سنگی داخل کلبمه، می-
 .شکستم تا آتش درست کنم

 :که در چشمان آلیغان خیره شده بود گفت ماکید با چشمانی پشیمان شده، در حالی

دونی  اخالق پدر رو می. دونی که مجبور نیستی کنی؟ خودتم خوب می اری این کارو می چرا د-
 ...که، اون دوست داره

 :های او را قطع کرد و گفت آلیغان حرف

 .دونی که هیچ کس آدم خوبی نیست  که همیشه ثابت کنه آدم خوبیه، ولی خودت می-
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ماکید . موجودی که دیده بود فکر کردای نشست و در سکوت، خیره به زمین به  سپس رفت و گوشه
که لینو از دور، به آلیغانِ در بند  دیگر چیزی نگفت و با ناامیدی او را ترک گفت در حالی

  .نگریست می
های خود  های بزرگ را رها کرده و به کلبه ی افراد قبیله، آتش به زودی، شب فرا رسید و همه

  . نشسته و در خواب فرو رفتندای های زندان نیز، در گوشه نگهبان. بازگشتند
های وحشی و آواز  های گرگ هایِ اعماق جنگل، زوزه های شب بود که با صدایِ جیرجیرک نیمه

 .های چوبینِ زندان شد هایی در آن سویِ میله پرندگانِ شب زنده دار، آلیغان متوجه حرکت

ایستاد و به آن سویِ زندان ها  با تعجب و دقت فراوان از جا برخاست و با چند قدم، در پشت میله
 .در این لحظه شخصِ سیاه پوشی، به سمت او آمد. نگریست

 :آلیغان با حالتی کنجکاوانه گفت

 ! تو کی هستی؟-

ای سیاه  ای جلو آمد و در مقابلِ آلیغان ایستاد، صورتش را که با پارچه آن شخص، بدون هیچ کلمه
 :ی زد و گفتآلیغان با دیدن او لبخند. بسته بود را باز کرد

 ! چی شده؟ نکنه باز هم همه رو بیهوش کردی بانو لینو؟-

های خوش رنگ و بوی خوش کباب در  در این لحظه لینو از زیر شنلش، سبدی بیرون آورد که تکه
 .داخل آن قرار داشت

 :ها رد کرد و به سمت آلیغان گرفت و با صدایی آرام گفت سبد را از میله

 .برای تو آوردم، لطفا قبولش کن. ب بود این سهم من از شام امش-

آن شب خیلی گرسنه بود، زیرا به دستور داگوژ، کسی که زندانی . آلیغان نگاهی به سبد انداخت
 !گردید شد، از خوردن غذا منع می می

 :ی زیبای لینو انداخت و پس از کمی تأمل گفت دوباره نگاهی به چهره

 . من گرسنه نیستم، بهتره خودت بخوریش-

 :لینو با حالتی اصرار مانند گفت

 .کنم تو باید قوی باشی، من به خاطر مادرم این کار رو می.  آلیغان لطفا قبولش کن-

 :آلیغان با تعجب پرسید
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 !این کار چه ربطی به مادرت داره؟!  مادرت؟-

 :لینو سبد را بر زمین و در مقابل آلیغان گذاشت و بعد نگاهی به چشمان زیبای او کرد و گفت

منم دارم . کرد مادرم همیشه از تو حمایت می. ترین کسی هستی که تا به حال دیدم  تو شجاع-
 .دم دونم تنها کار درستی هست که انجام می راه مادرمو پیش میرم، چون می

که در  آلیغان در حالی. جا رفت ای بگوید، از آن سپس برگشت و قبل از آن که آلیغان کلمه
کرد، سری به پایین انداخت و سبد را نگریست   و رفتنِ او را نگاه میسکوت خود محو شده بود

 .سپس آن را برداشت و دوباره بر جای خود برگشت

 .آلیغان تمام شب را بیدار بود. شب گذشت و صبح دوباره شروع شد

مدتی از بیدار شدنِ افراد قبیله نگذشته بود که ماکید خود را به سرعت به زندان چوبین رساند و 
 :ها گفت رو به نگهبان

 . به دستور پدرم، زندانی آزاد شده-

آلیغان که در همان گوشه، ساکت و آرام نشسته بود، با . ها هم در را به سرعت باز کردند نگهبان
 .یِ زندان خیره شد شنیدنِ دستور ماکید با تعجب از جا برخاست و به درِ باز شده

 :خطاب به آلیغان گفتجا شد و با لبخندی ملیح،  ماکید وارد آن

 ! دیشب با پدرم در مورد تو حرف زدم و اون حاضر شد به یک شرط تو رو آزاد کنه-

 :آلیغان با همان حالت متعجب گفت

 ! چه شرطی؟-

 :ماکید نگاهی به سبد خالیِ کنارِ او انداخت و ادامه داد

 ! باید دوباره به جنگل برگردی و با جسد اون کفتار سیاه بیای-

 :های او زد و گفت ن پوزخندی به حرفآلیغا

 . بهتره همون سه روز زندان رو بکشم چون راحت تره-

 :ماکید با حالت جدی گفت

تو باید بری دنبال اون کفتار چون مسئله حفظ امنیت مکانِ قبیله .  این یه شرط اختیاری نیست-
 .کار رو بکنه تونه این است و خوشبختانه کسی جز تو نمی
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 :الت تمسخرآمیز پاسخ دادآلیغان با ح

 ! چرا چون من از همه شجاع ترم؟-

 :ماکید نگاهی به او انداخت و ادامه داد

 .شناسی  نه چون تو فقط این جنگل رو می-

آلیغان خم شد و سبد خالی را برداشت و . ای آن مکان را ترک کرد و رفت سپس بدون هیچ کلمه
ای بر زمین  از زندان دور شد و سبد را در گوشهچند قدمی . با حالتی مردد، از قفس بیرون آمد

 .اش حرکت کرد گذاشت و به سمت کلبه

 .اش شد پس از کمی، وارد کلبه

 .تیر و کمانش، دست نخورده بر سر جایشان بودند

 :به آرامی تیر و کمانش را برداشت و بعد از کمی سکوت، با خود گفت

کردم و بعد درِ کلبه را باز کرد و  ا زندگی نمیوقت بین شماه  اگه به خاطر سیتان نبود، من هیچ-
  .ی دهکده شد جا وارد محوطه از آن

آلیغان با . از قبل، داگوژ و ماکید مقابلِ دروازه ورودی دهکده ایستاده و منتظر او بودند
 .پس از کمی، در مقابل آن دو ایستاد. ها حرکت کرد هایی استوار، به سمت آن قدم

 :بدونِ نقصِ او انداخت و گفتداگوژ نگاهی به اندام 

پس امیدوارم با .  امیدوارم خودت درک کنی که این ماموریت چه حکمِ حیاتی برای قبیله داره-
 .دست پر برگردی و منو از خودت نا امید نکنی

ای، برای  ی افراد قبیله هم در پشت سر آلیغان ایستادند و بدون هیچ کلمه دیری نکشید که بقیه
ی مردم انداخت و سر خود را به عالمت تأیید  آلیغان نگاهی به همه.  کردندبدرقه او سکوت

 .های داگوژ تکان داد حرف

 .نگریست در بینِ حاضرین، لینو هم ایستاده بود و با چشمانی نگران آلود، به او می

 :آلیغان دوباره رو به سمت داگوژ پیر انداخت و گفت

 .کنم  اون کفتار سیاه رو شکار می-

های او زد و  ین هنگام ماکید لبخندی دوستانه بر لب آورد و کمی جلو آمد، دستی بر شانهدر ا
 :گفت
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 .که مخالف شکار هستم ولی بازم برای موفقیتت دعا خواهم کرد  با این-

. ای، راه جنگل را در پیش گرفت و از دهکده خارج شد آلیغان هم لبخندی زد و بدون هیچ کلمه
 .های جنگل، ناپدید گردید ر شد و در میانِ تاریکیآرام آرام از دهکده دو

که خورشید تابان، بر سر جنگل انبوه اقریمون، ثابت مانده بود ولی باز هم  در اعماق جنگل با آن
آلیغان جوان، به دنبال رد پاهای به جا . درون جنگل، فضایی شبیه به هوای گرگ و میش داشت

 .به تیر، در حالِ جستجو بودمانده از دو روز قبل، با کمانی آماده 

ی اطراف او، خودنمایی  ی جنگلی، از گوشه و کنارِ منظره در این بین، موجودات عجیب الخلقه
 .کرد هوایِ نمور و شرجیِ جنگل، حال و بویی سحرانگیز برای آلیغان تداعی می. کردند می

ای بزرگ از شاتوت   بوتهیِ جنگل، خسته شده و در کنار پس از مدتی گشت و گذار در قلبِ باکره
دستی دراز کرد و چند دانه، شاتوت تازه از بوته جدا کرد و بر دهان گذاشت و با . بر زمین نشست

  .هایِ سپیدش جوید ها را در بین دندان حرص و ولع، آن
یِ آشنایِ کفتار سیاه توجه آلیغان را به خود  چند ساعتی به همان حال گذشت، ناگهان صدایِ زوزه

 .سریعا بر زمین خوابید و با حواس کامال جمع، اطراف را بررسی کرد. ردجلب ک

های شاتوت و در مقابل چشمانِ تیز بینِ آلیغان  هایِ سیاه کفتار را در پشت بوته در این لحظه، پنجه
جا  گویی بویِ آلیغان، او را به این. ها ایستاده بود کفتار با حالتی خونسرد، در پشت بوته. ایستاد

هایِ عمیقِ حاصل از بوئیدنِ زمینِ کفتار، آلیغان را  هایِ منظمِ و نفس صدای خرناس. انده استکش
تیر و کمانش را به آرامی جا به جا کرد و به سمت پاهایِ کفتار نشانه گرفت . به هیجان آورده بود

 .و از همان جا و همان حالت خوابیده، زه کمان را کشید

 !یِ شاتوت بود هایِ بوته  برای ضربه زدن از پشت ساقهای سخت پاهای کفتار، نشانه

 .آلیغان نفس عمیقی کشید و زِه کمان را پر قدرت، تا ته کشید

در یک لحظه، همه چیز برای رها ! نوک تیزِ سنگیِ پیکان، دقیقا در راستایِ پاهای کفتار قرار داشت
د َلزِجی شد که از باالی سرش، بر رویِ کردنِ تیر، آماده بود که ناگهان متوجه مایعِ بزاق مانن

با حالتی مردد و متعجب، سری به سمت باال چرخاند تا علت آن مایعِ بد بو ! ریخت زمین فرو می
 .را ببیند

در این ! هایِ ریز و درشت، بر باالی سرش قرار داشت دو چشمِ سرخِ ترسناک و دهانی پر از دندان
  .نجی رنگ، بر بالینش شدلحظه، آلیغان متوجه حضورِ ببرِ نار

ناگهان قبل از آن،که، ببر نارنجی، او را در دهان بگیرد، خود را به سرعت هر چه تمام از مسیرِ 
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دهان ببر، کنار کشید و حرکت سریع شکارچیِ ترسناک را مهار کرد اما ببر دوباره به سرعت، به 
 .هایِ تیزش، زندانی کرد نجهسمت آلیغان خیز برداشت و آلیغان را در زیر پاهایِ سنگین و پ

آلیغان با مهارت خاصی، تیر را از کمان جدا کرد و در یک فرصت استثنائی، آن را در پایِ چپِ ببر 
 .فرو کرد

 .ای کشید و خود را از رویِ آلیغان کنار کشید ببرِ نارنجی، از شدت درد نعره

ر مقابل ببرِ بزرگ به حالت جنگ آلیغان که حسابی ترسیده بود، سریعا از روی زمین بلند شد و د
ها اضافه شدند و هر سه با  ای نیز، به جمع آن ایستاد اما ناگهان، کفتار سیاه و خرسِ قهوه

 .هایی شدید و ترسناک، در مقابلِ آلیغانِ بی دفاع ایستادند خرناس

ی عصفناک ا آلیغانِ جوان که از این ضیافت ترسناک به شدت غافلگیر شده بود، خود را در مهلکه
  .پیدا کرد

 .ای از سه موجود خبیث، که برایِ دریدنِ او به این مکان آمده بودند در محاصره

 .دیگر قرار گرفته بودند هر چهار شکارچی، بی حرکت و آرام در مقابل یک

. ای شدید بر سرِ آلیغان کشید ای، بر روی دو پای خود ایستاد و نعره در این لحظه، خرسِ قهوه
  .ور شد ای به سمت آلیغان حمله تارِ سیاه بدون هیچ مقدمهناگهان کف

شد، فرار را بر قرار ترجیح داد و با یک  آلیغان که به تنهایی حریف آن موجودات درنده نمی
ی کفتار را از خود دفع کرد و پا به سمتی نامعلوم و بی هدف گذاشت و با  حرکت سریع، حمله

  . سه موجود هیوال مانند نیز، به دنبال او به راه افتادندآن. آخرین توان، شروع به دویدن کرد
ای هم به  خرس قهوه. ببر نارنجی به دلیل زخمی که از آلیغان برداشته بود، سرعت زیادی نداشت

توانست پا به پایِ آلیغان دوندگی کند اما کفتار سیاه، دقیقا در  دلیل سنگینیِ هیکلِ تنومندش، نمی
  .شت و نزدیک به شکار او بودپشت سرِ آلیغان قرار دا

  .آلیغان هم با سرعتی عجیب در حالِ عبور از میانِ درختانِ انبوه و موانعِ سرسخت پیش رویش بود
کردند  که، شاخ و برگ پر پشت گیاهانِ جنگلی، موانعِ فراوانی بر سر راه آلیغان ایجاد می با آن

آلیغان با مهارت خاصی تمام آن . شدند  نمیاما به هیچ عنوان باعث ُکند شدنِ سرعت زیاد او
  .گذاشت موانع را به خوبی پشت سر می

که آلیغان در یک  تا این. ها را خسته کرده بود تعقیب و گریز در اعماق جنگل، هر چهار تای آن
ی  های بی رحمانه فرصت خوب، خود را به باالی یک درخت تنومند و پیر رساند و از چنگ حمله

ای هم به کفتار سیاه ملحق  طولی نکشید که ببر نارنجی و خرس قهوه. ه در امان ماندکفتار سیا
ای  های تیز و ترسناک خود به آلیغان، چشم غّره ها، با نشان دادنِ دندان شدند و هر کدام از آن

  .آمدند برایش می



 ایســتـآل  

 

37 

عرقِ سرد . دای کر آلیغان که دیگر از امنیت جان خود مطمئن شده بود، از آن باالی درخت خنده
  .اش را با آستینِ لباسِ پوستینش خشک کرد و نفس راحت و عمیقی کشید پیشانی
ای بزرگ و پهن، دراز  ها گذشت و آلیغان هنوز در باالی آن درخت پیر، بر روی شاخه ساعت

های  کشیده بود و آن سه حیوان وحشی هم در پایینِ درخت، منتظر او ایستاده بودند و خرناس
  .دادند سر میوحشتناکی 

  .نزدیک به غروب بود
از ده پیکانِ نوک سنگی، فقط یک پیکان برای او باقی مانده بود، زیرا در حین تعقیب و گریز، 

  .ها را از دست داده بود ی پیکان بقیه
هایِ ریز و درشت آسمان، برای آلیغان  الیِ شاخ و برگ انبوه درختان، آرام آرام، ستاره از البه

قرار مانند آن سه موجود  های بی آلیغان بدون توجه به حرکت. کردند یی میجوان خودنما
ی درخشانِ باالی سرش خیره  که در فکری عمیق فرو رفته بود، به چند ستاره وحشی، در حالی

 .شده بود

های شاخه،  اش قرار داده و با خونسردیِ کامل، پاهای خود را از کناره تیر و کمان را بر روی سینه
  .ن کردآویزا

  !مدتی بر همین منوال گذشت
آلیغان، که متوجه گذر زمان نبود، رفته رفته با چشمانی سنگین در خواب فرو رفت؛ در خوابی 

 !داد عمیق و شیرین گویی کسی او را بر روی پاهای خود گذاشته و تکان تکان می

ها و درختانِ   شاخهدر عالمِ خواب و بیداری متوجه حرکت. ای از چشمان خود را باز کرد گوشه
  .ای بازتر کرد با تعجب، چشمانش را ذره. اطرافش شد

  !هایی شدید، به خود آمد و سریعا از جا پرید دفعه با تکان یک
ی آن خوابیده بود، به سمتی نامعلوم در  نیمه شب بود و همه جا تاریک و درختی که بر روی شاخه

  .حرکت بود
آن سه موجود، دیگر وجود نداشتند اما . ین درخت انداختآلیغان که ترسیده بود، نگاهی به پای

  .داد چنان به راه رفتن خود ادامه می درخت پیر، هم
الیِ شاخ و برگ انبوه درختانِ تنومند و سر به  ایِ ماه از البه که نور نقره در اعماق جنگل، در حالی

غان خود را بر روی درختیِ های درختان نفوذ کرده بود، آلی فلک کشیده، در داخلِ تاریکیِ سایه
 .راه رونده پیدا کرد

 :از تعجب، با خود گفت

 !افته؟  چه اتفاقی داره می-
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در حدود . نگاهی به اطراف انداخت. در این لحظه، وارد مکانی باز و وسیع در وسط جنگل شد
  !ی بزرگ شدند زمان با او وارد آن منطقه ی دیگر نیز، هم بیست درخت راه رونده

  .نی عجیب و خالی از درختاِن انبوه، که توسط نور ماه، کامال روشن و محصور شده بودمکا

های راه رونده  زمان با او، تمام درخت در همین هنگام، آلیغان متوجه ایستادِن درخت شد و هم

  !نیز ایستادند

زمین نشست آلیغان بالفاصله خود را از باالی شاخه، بر زمین انداخت و در پشت همان درخت، بر 

 .و با کنجکاوی اطراف را بررسی کرد

حدود سیصد متر از درختاِن انبوه، فاصله داشت و قصد داشت با تمام توان خود، به سمت جنگل 

 :فرار کند که ناگهان، متوجه صدایی بلند و رسا در وسط درختاِن راه رونده شد

 . درود بر درختاِن ِپلکت-

  !ر تعظیم به سمت جلو فرود آوردندها، س در این موقع، تمام درخت

ی درخت بیرون آورد و به  آلیغان که از چیزی باخبر نبود، آرام آرام سر خود را از پشت تنه

  !سوی آن نگریست آن

با دیدِن تک چشمی بر روِی دهاِن بزرگی بر تنه ی یک درخت پیر، چشمانش از تعجب و هیجان، 

  !بازتر شد

هاِی ِپلکت سر از  در همین لحظه، درخت. توانست اعتماد کند  نمیدید، دیگر به چیزهایی که می

  .تعظیم برداشتند

اش، مانع ترس  های درختان، آلیغان را واقعا وحشت زده کرده بود اما کنجکاوی صداِی زمزمه

ی درخت مزبور، گذاشت و این کلمان را از  برای همین به آرامی گوش خود را بر تنه. شد می

 :داعماق درخت شنی

 .ها  درود بر ماویِن کبیر، فرمانرواِی راستیِن جنگل-

ی درخت جدا کرد و دوباره بر هیبت آن درخت تک چشم، خیره  آلیغان سریعا گوش خود را از تنه

  !شد

 :اِی درختاِن ِپلکت ایستاده بود، هوا را کمی بویید و گفت ماوین که در وسط حصاِر دایره

 !رسه به مشامم میبوِی یک تاقن زاده !  عجیبه-

برای همین به آرامی از جا بلند شد و با چند . کرد با این کلمات، آلیغان دیگر احساس امنیت نمی

که در پشت درخت ِپلکت خود را از چشِم بزرگ ماوین پنهان کرده بود،  قدم به عقب، در حالی
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  .برگشت و با تمام توانِ خود به سمت جنگلِ تاریک دوید
 :دور، متوجه او شده بود با صدایی بلند گفتماوین که از 

 ! یک لحظه صبر کن تاقنِ جوان-

های او، فقط  اما آلیغان، فقط در فکر نجات جانِ خود بود و برای همین بدون توجه به حرف
هایی چوبین و بزرگ و بلند، دقیقا در مقابلِ پایِ آلیغان، از  ناگهان در این هنگام، میله. دوید می

که دیگر هیچ راه فراری برای آلیغان باقی   جستند و سر به آسمان کشیدند به طوریزمین بیرون
 .نماند

های بزرگ و غیرقابل نفوذ،  آلیغانِ که از فرط دوندگی، کمی خسته شده بود، با دیدنِ آن میله
 .ناامیدانه از حرکت ایستاد و بر زمین زانو زد

. ود و ارتباط را با جنگل تاریک، قطع کرده بودحصاری که دور تا دورِ آن منطقه را فرا گرفته ب
 !فقط آلیغان بود و بیست و یک درخت پِلکت و ماوینِ تک چشم

 :ای که ایستاده بود با صدای بلند گفت در این موقع، ماوین از همان نقطه

 ! برخیز ای تاقنِ جوان-

 از زمین بلند شد و تیر و ای جز تسلیم شدن و اطاعت از او نداشت، با بی حوصلگی آلیغان که چاره
 .های خود را به طرفین خود باز کرد و به سمت او چرخید کمانش را بر زمین انداخت، دست

 :ماوین دوباره با صدای بلند گفت

 ! نزد من بیا-

های پِلکت با ورود آلیغان به  درخت. هایی آرام و سست، به سمت او حرکت کرد آلیغان با قدم
 .های او، باز کردند ی قدم ایِ ادامهها، راه را بر جمع آن

 :دقیقا چند قدم مانده به ماوین، با صدای بلند ادامه داد

 ! بِایست-

یک چشم بزرگ، در وسط تنه و یک دهانِ بزرگتر، در . آلیغان در برابرِ هیبت عظیمِ ماوین ایستاد
 .دآلیغان چشم خود را بر کلِ جسمِ ماوین چرخان. زیرِ چشم، بدون هیچ دماغی

یِ آن رو  یِ بلند و شاخ مانند که از طرفینِ تنه درختی پیر، با شاخ و برگی عجیب و پهن و دو شاخه
 !به سمت باال کشیده شده بود
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 .شد هایی به شکل سیب و گالبی دیده می های پهن و عجیب ماوین، میوه در میانِ برگ

  !نگریست ماوین هم سر تا پایِ آلیغان را می
ن آن دو ایجاد شده بود که ناگهان با صدایِ آلیغان، سکوت سنگین شکسته سکوت عحیبی در بی

 :شد

 .ماوین کبیر! خوای؟  از من چی می-

 :ماوین با تعجب گفت

 !دونستی؟  اسم منو می-

 :آلیغان جواب داد

 ! نه، از افرادت شنیدم-

 انداخت و ای تأمل کرد و بعد با حالتی عجیب، نگاهی به درختان ساکت اطرافش ماوین لحظه
 :گفت

 !شنوی؟  یعنی تو صدایِ درختانِ پِلکت را می-

 :آلیغان با تعجب گفت

 !شنیدم؟  نباید می-

 :ماوین بالفاصله ادامه داد

 ! واقعا عجیبِ که یک تاقن زاده، بتونه صدایِ درختانِ پِلکت را بشنوهِ! عجیب-

 :آلیغان با حالتی شکایت مانند، ادامه داد

 !وای منو به خاطر شنیدنِ حرف زدنِ چند تا درخت مجازات کنی؟خ  خب که چی؟ می-

 :ماوین با تعجب پرسید

 ! مجازات؟-

 :ای کرد و ادامه داد کمی مکث کرد و بعد با دهانی کشاد و بزرگ، خنده

 .کنیم جا کسی رو مجازات نمی  نه تاقنِ جوان، ما این-

 :د گفتهای او تعجب کرده بود، با کمی تردی آلیغان که از حرف
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 ! پس، پس برای چی نذاشتی فرار کنم؟-

 :ماوین در پاسخ به او ادامه داد

من ماوین هستم، فرمانروایِ .  تو اولین موجود دو پایی هستی که تاکنون توانسته مرا ببیند-
 نام تو چیست؟. ها گیاهان و جنگل

 ماوین خیره شد و آلیغان نگاهی به درخت،هایِ اطرافش انداخت و سپس دوباره در چشمِ بزرگ
 :گفت

 . اسم من، آلیغانِ، از قبیله یِ کاماس-

 :ماوین لحظه در چشمانِ پر شور و زیبای او خیره ماند و بعد از کمی سکوت ادامه داد

 گونه راهت به این مکان کشیده شد؟ چه.  خب-

 :ای به درخت خود کرد و گفت آلیغان اشاره

ر سیاه، به باالی این درخت پناه بردم، بعدش خوابم  داخل جنگل از دست ببر و خرس و یک کفتا-
 .جا رسیدم که به این کنه تا این های شب متوجه شدم که این درخت داره حرکت می برد و نصفه

 :ها انداخت و با کمی تأمل خطاب به آلیغان  گفت ماوین نگاهی به درخت

مخلوقات ایزگال بزرگ هستیم و شما گویند، ما اولین  ها پِلکت می به آن. ها یاران من هستند  آن-
 !ها، آخرین مخلوقاتش تاقن

 :آلیغان که با شنیدن آن کلمات، تعجب کرده بود با کمی مکث پرسید

 !اون دیگه کیه؟!  ایزگال؟-

که به ماه و ستارگانِ باالی  در این لحظه چشم بزرگ ماوین رو به آسمان نگریست و در حالی
 :سرش خیره شده بود ادامه داد

تر  ایزگال چیزی بزرگ. ی تمام موجودات زنده آفریننده!  یکی از پنج قدرت واالیِ جهان هستی-
 کنی چه هست که فکر می از آن

 .آلیغان هم همراه با او به سمت آسمان خیره شد اما چیزی جز ماه و ستاره و تاریکی، ندید

 :بعد از کمی تأمل، دوباره به سمت ماوین نگریست و گفت

 ... موجود وحشی اون سه-
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 :ماوین هم رو به سوی او نگاه کرد و آلیغان ادامه داد

 !کردن  چند روز پیش دیدم که داشتن برای یک هیوالی بزرگ خدمت می-

 :ماوین با تعجب گفت

 ! هیوال؟-

 :آلیغان ادامه داد

 .هایی کَر کننده داشت  یه موجود سفید بالدار که نعره-

 :خ دادای مکث پاس ماوین پس از لحظه

 .فرمانروای حیوانات. اون هم مثل من یک فرمانرواست، اسمش کلوداِو.  اون هیوال نیست-

 :آلیغان با تعجب گفت

 !خواستن منو شکار کنند؟  کلوداو اگه هیوال نیست، پس چرا افرادش می-

 :ماوین با چشم بزرگش به تیر و کمان او اشاره ای کرد و ادامه داد

 !ی بقاشون می دیدن یب بزرگی برای ادامه چون احتماال تو رو رق-

 :آلیغان پوزخندی زد و گفت

  رقیب برای بقا؟-

قرارِی درختاِن ِپلکت شدند به طوری که شاخ و برگ همه آن  در همین لحظه هر دو متوجه بی

 .ها، به جنب و جوش در آمده بودند درخت

 :ها انداخت و گفت آلیغان با تعجب نگاهی به آن درخت

 !افته؟ فاقی داره می چه ات-

 :ماوین با آرامشی خاص پاسخ داد

 ! چیزی نیست که ازش بترسی-

  .و بعد، چشم بزرگش را به سمت آسمان چرخاند

در این موقع، صداِی آشناِی بال زدِن موجودی بزرگ در باالی سرشان، توجه آلیغان را به خود 

ای بلند و گوش خراش و   نعرهناگهان با صداِی. جلب کرد و با تعجب، به سمت آسمان نگریست
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ای از یک حیوانِ چهار پا در آسمان، آلیغان از ترس بر زمین افتاد و خطاب به  ظاهر شدنِ سایه
 :ماوین گفت

 ! این همون هیوالست-

ها سقوط کرد و رفته رفته، شیرِ بزرگ سفید رنگ بالدار  ی بزرگ پرنده به سمت آن دفعه، سایه یک
کلوداو با یک مانورِ زیبا در آسمان و کنترلِ تعادل به کمک . ل گرفتدر چشمان آلیغان، شک

 .ای کشید های بزرگش، به آرامی در مقابلِ ماوین و آلیغان، بر زمین فرود آمد و دوباره نعره بال

 :در همین حین، ماوین، شاخ و برگی در مقابلِ هیبت ترسناک و عجیبِ او فرود آورد و گفت

 .ر، فرمانروایِ راستینِ موجودات چهارپا درود بر کلوداوِ کبی-

بست،  یِ آلیغان می های بزرگش را در مقابلِ چشمانِ متعجب و گشاد شده که بال کلوداو در حالی
ها، سری در مقابلِ او فرود آورد و با صدایی رسا  ای کشیدن و پس از جمع کردن بال دوباره نعره
 :و خشن گفت

 .ها ی جنگل درود بر ماوینِ عظیم، فرمانروا-

 :ماوین ادامه داد

  چه موضوع مهمی شما را به این مکانِ حقیر کشانده است ای فرمانروا؟-

 .انداخت ای بر تنِ آلیغان می چشمانِ زرد و بزرگش، رعشه. کلوداو نگاهی به آلیغان انداخت

 :سپس دوباره به سمت ماوین نگریست و ادامه داد

رسه روگان داره تمدنی برای حکومت خودش تشکیل   من امرور در جنوب بودم، به نظر می-
 .کند ده و این موضوع مرا بسیار نگران می می

 :ماوین با تعجب پرسید

 ! تمدنِ روگان چه خطری برای ما دارد که انقدر شما را مضطرب کرده است؟-

 :کلوداو پاسخ داد

نه، برای سیر کردنِ ک های یک جنگل بزرگ را قطع می  اون برای ساختنِ یک شهر بزرگ، درخت-
اگر به این کار . کنه ها را شکار می ها و جنگل ارتشِ عظیمش، تمامِ حیوانات ریز و درشت دشت

ادامه بده در آینده، چیزی جز برهوتی سوزان، از مناطق جنوبی نخواهد ماند و بعد مدتی کوتاه 
 .کشی خواهد کردهای شمالی لشکر  ی خودش، به سمت سرزمین به دلیل کمبود منابعِ منطقه
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 !در چشم بزرگ ماوین با شنیدنِ این کلمات، نگرانی عجیبی تداعی شد

 :ادامه داد) با اشاره به آلیغان(کلوداو با تعجب به سخنان خود 

  تاکنون ندیده بودم که ماوینِ کبیر با موجودات دو پا ارتباط داشته باشد؟-

یغان را گرفت و از زمین بلند کرد، تا بتواند ی بزرگ، پهلوهایِ آل ماوین لبخندی زد و با دو شاخه
 :بر روی دو پای خود بِایستد و گفت

 !تواند صدای درختان پِلکت را بشنود جاست که می  نام او آلیغان است و جالب این-

 :کلوداو دوباره با تعجب به سمت آلیغان نگریست و گفت

ها  هایی داشتند، سال ه چنین قدرتهایی ک هایی ندارد و آن  یک تاقنِ معمولی، چنین قدرت-
 !پیش توسط روگان سالخی شدند

 :ماوین با تعجب گفت

 هاست؟ گویی، آلیغان هم از نسل همان  یعنی تو می-

 :کلوداو ادامه داد

 ... من فقط حدس زدم-

 :در این لحظه، آلیغان ترس را کنار گذاشت و با کنجکاوی پرسید

 !زنین؟  دارین در مورد چی حرف می-

 :ای بلند بر سر او کشید و همراه با نعره این کلمه را گفت ر این لحظه، کلوداو با عصبانیت نعرهد

 ! گـــستــــاخ-

ای  آلیغان از ترس چند قدم به عقب رفت و دوباره بر روی ماتحت بر زمین افتاد و دیگر کلمه
 .نگفت

 :ای کوتاه کرد و خطاب به آلیغان گفت ماوین خنده

ی دو فرمانروا، به هیچ عنوان حرف  وقت مابینِ مکالمه لوداو این بود که هیچ منظور جناب ک-
 .نزن

 !آلیغان با تکان دادن سر، به او فهماند که منظورِ کلوداو را فهمیده است
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 :ماوین بدون توجه به او، نگاهی به کلوداو انداخت و پرسید

توانیم بر علیه هیچ مخلوقی   نمیدونی ما کار کنیم؟ خودت که می  حاال ما در مورد روگان چی-
 !قد الم کنیم

که در چشماِن زیباِی آلیغان خیره شده  کلوداو کمی آرام شد و پس از مدتی سکوت، در حالی

 :بود؛ پاسخ داد

 !تونه تونیم اما اون می  درسته، ما نمی-

 .سپس به آلیغان اشاره کرد

 :ماوین با تعجب و نگرانی گفت

 کنی؟  جنگ در بیِن موجودات دو پا فکر نمی تو که به راه انداختِن-

 :کلوداو با حالتی عصبی رو به ماوین کرد و ادامه داد

 . روگان یک تهدید بزرگ برای کل موجودات جهان هست-

 :ای به آلیغان نمود و ادامه داد ای مکث کرد و بعد، اشاره سپس لحظه

 . اونا هم جزو همین جهان هستند-

ِی محکم، از زمین بلند  بزرگش را به طرفین باز کرد و با زدِن چند ضربههای  در این هنگام، بال

 :گونه معلق در بیِن زمین و هوا گفت شد و همان

 اگه مخالف جنگ دوپاها هستی، اینو مطمئن باش که تمام موجودات زنده جهان، مثل نژاد -

 .ها، توسط روگان نابود خواهند شد مارکانسودیل

جا دور شد و به سمت آسمان تاریک، اوج گرفت و در عرض چند  ت از آنزنان، به سرعسپس بال

ها رفت،  که کلوداو از بین آن بعد از آن. ثانیه از مقابل دیدگاِن آلیغان و ماوین محو گردید

 .آلیغان نفس عمیقی کشید و با خیالی راحت بر زمین نشست

 .شدند ی آسمان محو می ها یکی پس از دیگری، از صحنه هوا گرگ و میش بود و ستاره

 :ماوین نگاهی دلسوزانه به آلیغان کرد و گفت

 ! حالت خوبه؟-

 :ای کوتاه کرد و گفت آلیغان خنده
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 !شد؟ کشید، به نظرت حالت خوب می  اگه سر تو هم یکی مثل کلوداو نعره می-

 :ماوین لبخندی زد و پاسخ داد

یکم به خاطر . کس نیست ن دشمن هیچ اخالق کلوداو یکم تند، اما مطمئن باش به هیچ عنوا-
 !خواهم من از طرف او، از تو معذرت می. اتفاقات جهان حالش خراب بود

 :آلیغان بلند شد و با تعجب پرسید

 !زد؟  اون داشت در مورد چی حرف می-

 :ماوین کمی تأمل کرد و پاسخ داد

 ! چیزی نیست که نگرانش باشی-

 :، گفتکه کمی عصبی شده بود آلیغان در حالی

 ! ولی اون داشت در مورد من حرف می زد-

 :ماوین نگاهی به سپیده دمی که از سمت مشرق سر باز زده بود، انداخت و گفت

 ! برای امروز کافیست-

 :سپس دوباره نگاهی به آلیغان کرد و ادامه داد

دوباره فردا . ات بازگرد امروز به دهکده.  این موضوعی است که باید در موردش مشورت شود-
 .نزد من بیا تا حقایقی را برای تو بازگو کنم

 :که به هیبت عظیم او خیره شده بود، آرام شد و گفت آلیغان در حالی

 ! باشه-

هاِی چوبی، آرام آرام دوباره در زمین فرو  که ستون و بعد به سمت جنگل روانه گردید در حالی

 .رفتند می

 : سر او گفتدر این هنگام، ماوین با صدای بلند از پشت

 !فردا منتظرت هستم آلیغاِن جوان. توانی پیدا کنی های درختان جنگل می  مرا با زمزمه-

آلیغان خم شد و تیر و کمان خود را از زمین برداشت و پس از کمی تأمل به پشت سرش نگریست 

آلیغان ! شتتا دوباره ماوین را ببیند اما در کمال ناباوری، هیچ درختی در آن مکاِن باز وجود ندا



 ایســتـآل  

 

47 

  .که متعجب شده بود، راه خود را به سمت جنگل کشید و در بینِ درختان انبوه، محو شد در حالی
های ماوین فکر می،کرد آرام آرام در مسیر بازگشت  که به حرف در داخل جنگل، آلیغان در حالی

 !داشت قدم برمی

  .شبِ عجیبی برای او گذشته بود
 "روگان"نام . هایی که بین ماوین و کلوداو رد و بدل شد لمهغرق در افکاری عمیق به تمام مکا

  !در همین حین، متوجه جویِ خون در زیر پاهایش شد. برای آلیغان واقعا عجیب بود
یِ هر سه شکارچی در  یِ نیمه دریده تا جایی که جنازه. ای ایستاد و بعد به رد خون نگریست لحظه

  !های تنومند یک درخت بزرگ پیدا کرد ر رویِ شاخهحال تعقیبش، ببر و خرس و کفتار، را ب
 .شد ها ساتع می بوی تعفنِ شدیدی از الشه. تر شد ها نزدیک آلیغان با تعجب، به آن جنازه

 :آلیغان با تعجب نگاهی به اطراف انداخت و با خود گفت

 !این سه تا رو چی به این روز انداخته؟!  چه اتفاقی افتاده؟-

ها را از باالی درخت پایین آورد و   باالخره با این موضوع کنار آمد و جنازهپس از کمی کلنجار،
های نرمِ گیاه پیچک، به پشت خود بست و دوباره  هر سه حیوان مرده را با طنابی از جنسِ ساقه

 .اش شد راهیِ دهکده

 دفعه صدای مردی از پشت خطاب به او هنوز چند قدمی از محل حادثه دور نشده بود که یک
 :گفت

 بری؟  داری شکارهای ما رو با خودت می-

هایی پوستین از جنس شتر، با  دو مرد جوان با لباس!آلیغان سریعا به پشت سر خود نگریست 
ای  آلیغان با دیدنِ آن دو برای لحظه.جا حضور داشتند  هایی بلند و خوش تراش در آن تیرکمان

 !جا خورد و حرفی نزد

 :ندی داشت، پوزخندی زد و گفتیکی از آن مردها که ریش بل

آیا تعداد زیادی از شماها ! بینم  برام خیلی عجیبِ که توی این جنگل ترسناک، یک تاقن می-
 جاست؟ این

ها خیره شده بود، کمان خود را در دست راست  که به هیکل نسبتا تنومند آن آلیغان در حالی
 .ود داشتاش وج محکم فشار داد، در دست چپ هم تنها تیر نوک سنگی

 :ای کرد و ادامه داد آن مرد با دیدن حالت تهاجمیِ او، خنده
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تونی فقط یکی از اون شکارها رو با خودت  تو می. قدرها هم بد نیستیم  اشکالی نداره، ما آن-
 .ببری

 :لحظه ای تأمل کرد و ادامه داد

 خوای ما رو گرسنه بذاری؟  تو که نمی-

 را از کمان شل کرد و سپس اجساد خرس و ببر را از پشت آلیغان که سکوت کرده بود، دست خود
 :فقط کفتار سیاه را نگه داشت و گفت. خود باز کرد

 . من فقط دنبال این یکی اومده بودم-

 :سپس ادامه داد

 . امیدوارم دنبال من نیفتین، چون ممکنه گم بشین-

 .سپس راه خود را کشید و به حرکتش ادامه داد

 :ترسِ او خوشش آمده بود، با صدای بلند گفتآن مرد که از هیبت ن

 تونی کمکم کنی؟ ی جاودانگی هستم، می من دنبال چشمه.  اسمِ من وِلیزِ-

های انبوه و  های او، به راه خود ادامه داد و در میان درخت اما آلیغان بدون توجه به حرف
 .های تاریک محو شد سایه

 .دید اش را از دور می هایِ دهکده وسها و فان نزدیک به غروب بود که آلیغان مشعل

همه . اش شد پس از مدتی کوتاه، وارد تجمع تمامِ قبیله. با تنی خسته، به سرعت خود ادامه داد
 .مردم دهکده با دیدنِ او بسیار تعجب زده بودند

 هایی آلیغان با قدم. داگوژ به همراه ماکید و دو دختر زیبایش، در انتهایِ جمعیت ایستاده بودند
 .ها رفت استوار، به سمت آن

اش باز  که در چشمانِ داگوژ خیره شده بودـ طناب را از شانه ها ایستاد و در حالی در مقابل آن
ای  سپس بدون آن که کلمه. ی کفتار سیاه را بر زمین و در مقابل داگوژ انداخت کرد و جنازه

 .اش شد بگوید، راه خود را کشید و وارد کلبه

 :ار او عصبی شده بود با صدای بلند گفتداگوژ که از رفت

 . این جسد رو برای شام امشب آماده کنید-
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زمان گذشت و آن شب هم با ضیافت . ی خود حرکت کرد سپس راه خود را کشید و به سمت کلبه
 !مردم قبیله، به پایان رسید اما در این ضیافت، فقط جای آلیغان خالی بود

از . روی حصیر دراز کشیده و به سقف سوراِخ کلبه خیره شده بودی تاریک خود بر  آلیغان در کلبه

در فکری عمیق به اتفاقات گذشته فرو . شد ی درخشان دیده می هاِی سقف، چند ستاره میان سوراخ

 .سریعا چشمان خود را بست و خود را به خواب زد. اش باز شد رفته بود که ناگهان در کلبه

های شب تاب، وارد کلبه شد و تقریبا تمام فضای کلبه را نوسی از کرمدر این لحظه، داگوِژ پیر با فا

 .روشنایی بخشید

آلیغان که انتظاِر او را نداشت، با حالتی خواب آلود چشمان خود را باز کرد و با دیدِن او با 

 :تعجب گفت

 !تونه داشته باشه؟ ِی حقیر من چه کاری می  داگوژ کبیر در کلبه-

 . کردای تأمل داگوژ لحظه

 :فانوس را بر زمین گذاشت و پس از نگاهی اجمالی به تمام کلبه گفت

 .های جامعه داری ی جوان لیاقت بیشتری از بقیه. ات کردی  تو امروز کار بزرگی برای قبیله-

 :خیز پرسید آلیغان با تعجب بلند شد و با همان حالت نیم

 . وظیفه من بود-

 : در مقابل او نشست و گفتداگوژ کمی جلو آمد و بر روی زمین و

 .ای با تو حرف بزنم خوام چند کلمه  می-

 :آلیغان با همان حالت متعجب گفت

 . سراپا به گوشم-

 :که در چشمان او خیره شده بود ادامه داد داگوژ در حالی

یه نوزاد سفید و جسور .  روزی که همسرم سیتان تو رو با خودش به قبیله آورد، خوب یادمه-

 .بودی

 :داد ادامه داد های او گوش می که آلیغان با دقت به حرف حالیدر 
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تونستم یک مرد بزرگ و قوی رو درون تو ببینم اما اینم   اولین باری که چشمم بهت افتاد، می-
اولش قبول . دونستم که با قبول کردن تو، باید انتظار یک هرج و مرج بزرگ رو داشته باشم می

های  تو رو مثل بچه. شی ولی سیتان با اصرار زیاد بالخره پیروز شدنکردم که تو وارد جامعه ما ب
ی کار خودم رو  خودم بزرگت کردم، بهت شکار یاد دادم، بهت جنگیدن یاد دادم و االن دارم ثمره

. شناسه کس مثل تو این جنگل رو نمی تونی خیلی مفید باشی، هیچ تو برای این قبیله می. بینم می
کار رو انجام  رن، تو به تنهایی این ها به صورت دسته جمعی به شکار می نکه بقیه جوا در حالی

 .گردی دی و با دست پر برمی می

 :ای سخن او را قطع کرد و گفت آلیغان برای لحظه

 !ها چیه؟  منظورت از این حرف-

 :ی آلیغان گذاشت و ادامه داد داگوژ دست راست خود را بر روی شانه

کید هم شبیه تو باشه پسرم اما با وجود تو، اون هیچ شانسی نداره که  خیلی دوست داشتم که ما-
 .بعد از من رئیس قبیله باشه

 .آلیغان با شنیدن این کلمات پوزخندی زد و بر زمین خیره شد

 :داگوژ ادامه داد

 ...خوام  من می-

 :های او را دوباره قطع کرد و گفت در این لحظه آلیغان حرف

 .کنم  طلوع خورشید این قبیله رو ترک می من فردا صبح، قبل از-

 .داگوژ با این کلمات، متعجب شد و سکوت کرد

 :آلیغان سر خود را بلند کرد و در چشمانِ پیر او نگریست و ادامه داد

 .جا نیستم گردم چون متعلق به این جا بر نمی  و مطمئن باش دیگه به این-

 :اش برداشت و گفت سپس دست داگوژ را از روی شانه

من تا آخرین توانم به شما . که منو بزرگ کردی و بهم شکار یاد دادی از شما ممنونم پدر  از این-
اما من باید . کنه های شما رو جبران نمی ای از محبت دونم که تمام خدماتم ذره خدمت کردم و می

 .برم، چون تقدیرم همینه
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 برخاست و فانوس خود را ای از جا ای سکوت کرد سپس بدون هیچ کلمه داگوژ چند لحظه
. ای مکث کرد و دوباره به سمت آلیغان نگریست به سمت در خروجی رفت، برای لحظه. برداشت

 .بالفاصله در را باز کرد از کلبه خارج شد و آلیغان، دوباره در تاریکی خود تنها ماند

عجیبی تمام قراری  خوابی و بی بی! کل شب برای آلیغاِن تنها، همانند زهری در زخم گذشت

یک کمان و چند . به آرامی از جا برخاست. که سپیده دم آغاز شد وجودش را فراگرفته بود تا این

 .های او بود تیر چوبین و تیز، تمام دارایی

اش  سپس دِر چوبِی کلبه. کمان را بر پشت بست و تیرهایش را در کیسه ِی چرمِی تیردانش گذاشت

 .را باز کرد

ی  نگاهی به کل دهکده. اِی دهکده، به رنگ الجوردی درآمده بودآسمان ابری بود و فض

 !کوچکش انداخت

تمام خاطرات . که زادگاه اصیلش نبود اما در آن بزرگ شده بود ی کاماس، با آن دهکده

تاب،  هاِی کرم شب های آتشین و فانوس مشعل. کرد اش، عبور می اش را از ذهِن آشوب زده کودکی

 .ر چوبیِن دهکده، کمی اطراف را روشن کرده بودبر روِی جای جاِی حصا

با بازدِم تنفسش، بخاِر غلیظی از دهان . آلیغان نفس عمیقی کشید. کل دهکده در خواب بودند

 .انگار آسمان قصد باران کرده بود! هوا سرد و گرگ و میش بود.بیرون داد

های بزرگ وسط   آتشاز. ی چوبِی حصارها حرکت کرد هایی استوار به سمت دروازه با قدم

ها عبور  آلیغان به آرامی از کنار آن آتش. دهکده، َتّلی زغاِل گرم و سوزان باقی مانده بود

 .کرد می

 :چند قدم مانده به دروازه، ناگهان صدای لینو را از پشت سر شنید

 ... صبر کن آلیغان-

 .آلیغان با تعجب ایستاد و به او نگریست

سی نورانی داشت، به سرعت خود را به او رساند و بعد از کمی در لینو که در دست راستش فانو

 :مقابل آلیغان ایستاد و با نگرانی گفت

 !خوای بری؟  کجا می-

 :آلیغان لبخندی زد و گفت

 !رم شکار  دارم می-
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 :داری گفت خواب او شده بود، با صدای بغض لینو که غرق در چشمان بی

 . به شکار نمیریوقت این موقع شب تو هیچ.  دروغ نگو-

 :آلیغان دست خود را به سمت موهای پریشان او برد و با نوازشی آرام ادامه داد

 .رم  من دارم می-

 :لینو با حرص دست او را پس زد و با حالتی عصبی پرسید

 ! دیشب پدرم بهت چی گفته؟-

و جاری شد و با هایِ سرخِ لین در این لحظه جویِ نازکی از اشک، بر روی گونه. آلیغان سکوت کرد
 :صدایِ گرفته و گریان ادامه داد

 . تو مجبور نیستی بری-

 :آلیغان که به سختی جلوی بغض خود را گرفته بود، با صدایی گرفته گفت

 . برو خونه، تو هم مجبور نیستی رفتن منو تماشا کنی-

 :سوزناک گفتناگهان لینو خود را به آغوش او انداخت و محکم در بغلش فشار داد و با هق هقی 

 . پس منم با تو میام-

 .برای چند ثانیه، قلب آلیغان سست شد

 :اما بعد او را از خود جدا کرد و گفت

 .جا برو تا به راحتی بتونم لطفا از این. جا نیستم لینو  من متعلق به این-

 :لینو که در چشمان او خیره شده بود، با چشمانی اشک آلود گفت

لطفا ... آلیغان. ق نداری بری، سیتان تو رو بزرگ کرده نه داگوژح. جا بزرگ شدی  تو این-
 .بمون

هایِ بلندش بر روی  در این موقع، آلیغان چشمان خود را بست و چند قطره اشک از زیر پلک
ای مکث کرد سپس بدون  برای لحظه. های سفیدش جاری شد و روی خود را از او برگرداند گونه

  !ای او را ترک کرد هیچ کلمه
جا بر سر جای خود ایستاد و فقط به دور  حس شده بود، همان لینو که در غمِ دوریِ آلیغان بی

وقتی آلیغان از دهکده خارج شد و از مقابل چشمان لینو محو . شدنِ تدریجیِ او خیره ماند
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  !صدا بر روی زانو نشست و در سکوت تنهایی، تنها ماند ای آرام و بی گردید، با گریه
اش، به  ِی کلبه ِی بدون شیشه ای عبوس، از پشت پنجره الی بود که داگوژ پیر با چهرهو این در ح

 .نگریست آن صحنه می

شاید برای جدا شدن از . کرد با چشمانی گریان، از میان شاخ و برگ تیز و انبوه درختان عبور می

به سمت سرنوشت زندگِی سابق خود آمادگی کافی نداشت اما با عزمی قوی و پاهایی استوار، 

 .کرد خود حرکت می

که در عمق جنگل گم  تا این. انداخت های تند و سریعش، رعشه بر تِن خاک نمور جنگل می قدم

 !شد

دانست که کجا  ور در افکار خود، نمی طور، غوطه همان. ایستاد و به درختان اطرافش نگریست

 .کار انجام بدهد برود یا چه

 :اوین افتادهای م در این لحظه به یاد حرف

 .ها گوش بده ی درخت  برای پیدا کردن من به زمزمه-

ی ِزبِر  آلیغان جوان به سمت درختی در نزدیکی خود رفت سپس به آرامی گوش خود را بر تنه

 .درخت تکیه داد

 .چشمانش را بست و در عمِق درون درخت فرو رفت

 :ناکای با صدایی گرفته و ترس ای شنید، زمزمه در این لحظه زمزمه

 . به سمت جلو-

 .آلیغان با تعجب گوش خود را از تنه درخت جدا کرد و بعد به سوِی آن طرف درخت نگریست

 .ای برای آلیغان در وسط درختان انبوه باز شده بود انگار، جاده

شنید،  های درختان را می که زمزمه آلیغان با تعجب، درخت مزبور را پشت سر گذاشت و در حالی

 :ِی طویل و عجیب نهاد ادهقدم در آن ج

 . درود بر آلیغان-

 . منتظرت بودیم آلیغان-

 . تو واالترین مخلوق ایزگال هستی آلیغان-
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 .کنیم آلیغان  بر تو سجده می-

 . درود ما را بپذیر آلیغان-

 .پیچیدند های نامنظم و نامفهومی، در اطراف آلیغان می هایی از این قبیل، که به شکل و زمزمه

آلیغان، ماوین را در آن سویِ . شدند که درختانِ پشت سر او، دوباره در هم تنیده می لیو در حا
 .توانست ببیند که رو به روی او تنها ایستاده است جاده به راحتی می

ای رنگ پوستینش، همانند  لباسِ قهوه. ای سَتبر، در مقابل ماوین ایستاد هایی استوار و سینه با قدم
ای و  که بازوهایِ ماهیچه کرد، به طوری ن بر تنِ تنومند آلیغان خودنمایی میزرهی سفت و چسبا

 .اش، به راحتی از روی لباس قابل تشخیص بودند عضالت طبیعی

در این لحظه تک چشم ترسناک ماوین، در مقابل او باز شد و بعد با دهانی بزرگ و پر از 
 :های چوبین و صدایی بلند و رسا گفت دندان

 .فرزند حوماکین فرزند ناهیران فرزند دنیرام.  من بر آلیغان درود-

ای  های عجیب و ناشناس، بسیار متعجب شده بود، برای لحظه آلیغان که با شنیدن آن اسم
 :هایش در هم فرو رفت و پرسید اخم

 !ها دیگه چی بودن؟  اون اسم-

 :ماوین لبخندی زد و ادامه داد

تو فرزند حوماکینِ کبیر . شناسمت  کامال نشناختم اما اکنون خوب می اولین بار که دیدمت، تو رو-
 .هستی

 :آلیغان دوباره با تعجب پرسید

 ! حوماکین دیگه کیه؟-

 :ماوین ادامه داد

اون به من سخن گفتن را یاد داد و تنها .  حوماکین، داناترین مارکانسودیلِ عصر خود بود، پدر تو-
 !ها پاسخ بدهد ای درختان را بشنود و به آنه توانست، زمزمه کسی بود که می

 :آلیغان به پرسش خود ادامه داد

 ! ولی تو که گفتی من اولین موجود دوپایی هستم که تاکنون تو رو دیده-
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 :ای مکث کرد و بعد به او جواب داد ماوین برای لحظه

 .مرا ببیندتو اولین موجود دوپایی هستی که پس از پنجاه سال توانسته .  آری درست است-

 :یِ پر خط و چروک او انداخت و گفت ای به تنه آلیغان لحظه

که من  که پدرم کی بود؟ مادرم کی بود و این این. خوام از اول تا آخر، همه ماجرا رو بدونم  می-
 کی هستم؟

 :ماوین چشم خود را برای چند ثانیه بست و گفت

 ! تو تنها دلیلِ آفرینشِ جهان هستی پس صبور باش مارکانسودیلِ جوان و این را بدان که-

 :بر تعجب آلیغان چند برابر افزوده شد و با حالتی مردد گفت

 ! من؟-

 .ای بلند در باالی سرِ آن دو، شنیده شد در این هنگام، صدای نعره

 .زمان به باالی سر نگاه کردند آلیغان و ماوین هر دو هم

های بلند و زیبایش، در حال  دیدند که با بال  را میالیِ شاخ و برگ درختان، کلوداوِ سپید از البه
 .پرواز بود

 :ماوین لبخندی زد و گفت

 . اکنون وقت آن است که همه چیز را بدانی-

 :ی آلیغان خیره شد و ادامه داد یِ پر شور و هیجان زده سپس به چهره

 ! جهان به تو نیاز دارد آلیغانِ کبیر-

 از آسمان برداشته و دوباره در چشمِ بزرگ ماوین خیره و این در حالی بود که آلیغان، چشم
 .شد می

پس از مدتی کوتاه، کلوداو هم بر زمین و در چند متری آن دو فرود آمد و با غرشی شدید، به 
 .شاخ و برگ انبوه درختان اعتراض کرد

 .سپس آرام شد و با چند قدم، در کنار آن دو ایستاد

 :ترسید، با خیالی راحت بر زمین نشست و گفت آلیغان که دیگر از کلوداو نمی
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 کار باید بکنم؟  خب، ادامه بدین چی-

 .دیگر نگریستند ماوین و کلوداو به یک

 :در این موقع، کلوداو نگاهی به آلیغان انداخت و گفت

 !تو تاقن نیستی.  تو یک مارکانسودیل هستی-

 :ای باال انداخت و گفت آلیغان شانه

 !در مورد پدرم برام بگین. ن فهمیدم اینو که خودم اال-

 :های کلوداو گفت ماوین در ادامه حرف

ها ساخت و مردم خود را از تمام بالیاِی   پدر تو داناترین مرد جهان بود، او تمدنی در باالی کوه-

 !ترسناک جهان نجات داد اما به جز یک نفر

 :در این لحظه کلوداو ادامه داد

روگان برای فتِح تمدنی که پدرت ساخته بود، به . ها نژاد دوس روگان، یک موجود پلید از -

هایی که در بینِِ  ها و جنگ با وجود تمام تالش. جا لشگرکشی کرد های میانی یعنی این سرزمین

 .ها اتفاق افتاد، متاسفانه این پدر تو بود که شکست خورد ها و دوس مارکانسودیل

 :ماوین ادامه داد

حل زندگی حوماکین حمله کرد و در یک غافلگیری بزرگ، پدر و مادر تو  روگان مخفیانه به م-

وقت نتوانستیم تو  دانستیم که حوماکین وارثی برای خود دارد اما هیچ من و کلوداو می. رو کشت

 .ی مادرت رسیدم، که دیگر دیر شده بود من وقتی بر سر جنازه. را پیدا کنیم

 :کلوداو ادامه داد

توانستیم انجام  ه و مادرت در کنار رود دفن شدند و این تنها کاری بود که می پدرت در باالی کو-

 !بدهیم

 .در این لحظه قطره اشکی در چشماِن آلیغان به وجود آمد

 :ماوین ادامه داد
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ها، روگان دوباره به جنوب رفت و برای خود تمدنی   پس از قتل عامِ نژاد تو به دست دوس-
کند و  ها برایِ جاسوسی استفاده می ای ساخت و ساز و از ژوزانها بر او از موق. جدید ساخت

 .اکنون زمان آن رسیده است که سقوط کند

 :کلوداو ادامه داد

ترین  روگان بزرگ!  چون اگه نابود نشه، دیگه هیچ امیدی برای یک زندگیِ آرام نخواهد ماند-
 .ی جلوی اونو بگیریتون آلیغان، تو تنها کسی هستی که می. تهدید برای نسل بشر هست

 :داد، پرسید های آن دو گوش می آلیغان که با دقت به حرف

؟ هر چی باشه شما فرمانروایان جهان هستین و از من !کنید کارو نمی  چرا من؟ چرا شما دوتا این-
 .تر خیلی قوی

 :ای کرد و گفت کلوداو خنده

 .ای نداشتیم دیگه اگر اجازه ما دست خودمان بود، دیگه نیازی به تو و یا کس -

 :های کلوداو گفت ماوین در ادامه حرف

تونی هر کاری  تونیم در امورات مربوط به خودمون شرکت کنیم ولی تو می  آلیغان، ما فقط می-
 .که دلت بخواهد انجام دهی

 :آلیغان پس کمی تأمل پرسید

 کار کنم که به روگان برسم؟  االن باید چی-

 :بل او، بر روی دو پای عقبی خود نشست و گفتکلوداو کمی جلو آمد و در مقا

کارهای سخت و برای شروع، نیاز به سالح و .  کارهای زیادی هست که باید انجام بدی آلیغان-
 !مرکب داری

 :ماوین ادامه حرف های کلوداو را آمد و گفت

 تو اکنون .سفری به بلندایِ چند ماه که بتوانی علوم زیادی بیاموزی.  تو باید سفری آغاز کنی-
تجربه هستی، سفرت به سمت جنوب خواهد بود، جایی که روگان در آن شهرهایی برای  خیلی بی

 !خوار خود ساخته است اما نیاز به کمک هایی در این سفر داری ی خون جامعه

 :در این لحظه آلیغان از جا برخاست و گفت
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  کجا باید برم؟-

 :کلوداو پس از کمی سکوت ادامه داد

به سمت شمال برو، جایی که نژاد . شه  جواب کافیه، ماموریت تو از همین حاال شروع می سوال و-
 .دهند ها به تو سالح می کنند، آن جا زندگی می آگاژها در آن

های  ای بر روی یکی از شاخه در این لحظه سیب سبز و تازه. ماوین چشم بزرگ خود را بست
 .باریکش، رویید و به تکامل رسید

 :را به سمت آلیغان گرفت و گفتسپس شاخه 

های عمیق و غیر عمیقی  کند تا زخم این میوه به تو کمک می.  این سیب را بچین و تا انتها بخور-
کند اما قدرتمند  این سیب تو را جاودانه نمی. که بر تنت خواهد افتاد، به سرعت ترمیم پیدا کنند

 .خواهی شد

کرد و سیب را از شاخه چید، در این لحظه ماوین ادامه آلیغان با تردید، دست راست خود را دراز 
 :داد

 .ی من به تو است آلیغان  و این هدیه-

ای بلند و گوش خراش به سمت آسمان کشید که موجب ترس آلیغان  در این لحظه، کلوداو نعره
 .شد

 :ای کرد و گفت داِر آلیغان خنده کلوداو از حالت نگاه و حرکت خنده

 .برم ترساندن تو لذت می کم کم دارم از -

 :سپس ادامه داد

ترین و زیباترین اسب  وفادارترین، سریع.  اکنون وقت آن است که با یک همراه خوب آشنا شوی-

 .خواهی برساند از او به خوبی مراقبت کن تا تو را به هر مقصدی که می. نام او نجیال است. جهان

ان انبوه، اسبی درخشان در میان تاریکی، به رنگ در این لحظه، کلوداو کنار رفت و از میان درخت

 .اِی فام، بیرون آمد نقره

 .درخشید چون فانوسی شبیه به رنگ ماه، می اسبی نجیب که در مقابل چشمان آلیغان هم

 .اسب، پس از چند قدم، در چند مترِی آلیغان و کلوداو ایستاد
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 :کلوداو به سخنان خود ادامه داد

آورد و در روشناییِ روزها، همانند باد حرکت   تو نور به ارمغان میها، برای  در ظلمت شب-
 .کند می

سپس سیب سبز را از وسط نصف کرد و به آرامی به . مندانه بر لب آورد آلیغان لبخندی رضایت
 .سمت اسب حرکت کرد

 :کلوداو با تعجب گفت

 ! مواظب باش آلیغان، ممکنه اولش بهت آسیب برسونه-

 .ای رنگ نزدیک شد های او، به اسب بی قرار نقره  توجه به حرفاما آلیغان بدون

به آرامی سیب را به سمت او گرفت و در مقابل چشمان متعجب کلوداو و ماوین، اسب آرام شد و 
 .سیب بر روی دست آلیغان خورد

آلیغان لبخندی زد و با خوشحالی رو به آن دو کرد و سیب خود را نیز بر دهان گذاشت و در 
 :خورد، گفت هایش سیب را می که در بین دندان حالی

 .ها نجات بده، پس باید اسب منو هم نجات بده  اگه قراره این سیب منو از دست زخم-

 .دیگر نگریستند مندانه، به یک ای رضایت کلوداو و ماوین با چهره

ای رنگ اسب   نقرههایِ ای کشاند و با کمی تمرکز، یال با یک پرِش کوتاه، خود را بر روی اسب نقره
 .را در میان دو دست خود مشت کرد و اسب هم به راحتی در زیر آغوش او رام شد

 :کلوداو لبخندی زد و گفت

به سمت . تونی به راحتی سفر خودت رو شروع کنی حاال می. ی من برای تو بود  این هم هدیه-
ا سالح بگیر و به سمت جنوب ه از آن. های سفید مافان پیدا کن شمال برو و آگاژها رو در کوه

 .خودم در همه جا حواسم به تو هست. حرکت کن

 :ماوین در این لحظه ادامه داد

روگان . شناسه ولی در این سفر به کسی اعتماد نکن  یادت باشه آلیغان، درسته کسی تو رو نمی-
برای وقت اسم واقعی خودت رو  هیچ. های زیادی برای در سراسر جهان گمارده است جاسوس

 .باشد که ایزگال تو را از تمام خطرات حفظ نماید. کسی فاش نکن و هدفت را به کسی نگو

 :آلیغان با کمی تأمل پرسید
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 ای نیست؟  راستی شما دوتا تنها فرمانروایان جهان هستین؟ یعنی به جز شما کس دیگه-

 :کلوداو پوزخندی زد و پاسخ داد

آری، به جز ما کسان . تاخت، خیلی باهوش هستی آلیغان جوان، برخالف ظاهرِ چموش و گس-
 !دیگری هم هستند

 :داد، با کنجکاوی گفت های او گوش فرا می آلیغان که با دقت به حرف

 . دوست دارم باهاشون آشنا بشم-

 :ماوین با حالتی جدی گفت

. کند می به جز من و کلوداو، زنی به اسم لوآال وجود دارد که بر تمام دریاها و آبزیان حکومت -
کس  ی قدرتمند وجود دارند و هیچ ها، سیزده اسطوره کمتر کسی او را دیده است و در آسمان

هایِ توِرلین که توسط ایزگال ساخته  در اعماق تاریکی، در زندان. ها را ندیده است تاکنون آن
. ردکند که به هیچ عنوان نباید اسمش را بر زبان آو شده است، هیوالیی وحشتناک زندگی می

 )ن.پ.( فقط همین را بدان که او فرمانروای تاریکی و خباثت است

 :در این هنگام کلوداو جلو آمد و گفت

 . وقت کم است آلیغان، بهتره حرکت کنی و از این جنگل خارج بشی-

. آلیغان که هنوز در سخنانِ عجیب و غریب ماوین محو شده بود، با هشدار کلوداو به خود آمد
  . تأیید تکان داد و اسب را به سمت شمال، هی دادیِ سری به نشانه

که اولین بارش بود که سوار بر اسب شده است ولی به طرز باورنکردنی و عجیبی، مهارت  با آن
زمان با تابش مستقیمِ خورشید بر زمین، آلیغان از  سوارکاری داشت و این در حالی بود که هم
 .گذاشت  سرسبز میاعماق جنگل تاریک، قدم بر زمینی هموار و

شد، از میان درختانِ انبوه و  ی ماوین و کلوداو می که مورد بدرقه آلیغان سوار بر نجیال، در حالی
نور شدید و مستقیمِ خورشید، چشمان زیبای او . کران شد تاریکی جنگل، وارد دشتی بزرگ و بی

بار نگاهی به آن دو موجود برای آخرین . کرد را که هنوز به روشنایی عادت نکرده بود اذیت می
  .زد هیجان خاصی در چشمانِ پرشور و کنجکاوش موج می. عجیب الخلقه انداخت و لبخندی زد

ایِ اسبش را که در زیر نور خورشید،  های نقره در این لحظه، با عزمی قوی و استوار، دوباره یال
نوک تیز آن حیوان رساند و های  کدر و خوش رنگ شده بود را گرفت و سر خود را به کنارِ گوش

 :به آرامی گفت



 ایســتـآل  

 

61 

 !پس بتاز تا به مقصد خود برسیم. انتها   از این به بعد فقط من و تو هستیم و این جهانِ بی-

از دور، . دفعه با یک جهشِ سریع، به سمت شمال شتافت ، اسم کمی رم کرد و یک با این حرف
ها قرار داشت و دشتی بزرگ و  ل آنهای سر به فلک کشیده و پوشیده از برف، در مقاب کوه

 !شد هایِ نجیال، دریده می باشکوه، که در زیر سم

 :در این هنگام، کلوداو که در کنار ماوین در مرز بین جنگل و دشت ایستاده بودند؛ گفت

 ! امیدوارم انتخاب درستی کرده باشیم دوست من-

 :ماوین سخنان او را تأیید کرد و گفت

 .من از صمیم قلبم به او ایمان دارم. رتی فراتر از درک ما نهفته است در چشمان او، قد-

 :های خود را باز کرد و گفت کلوداو بال

 ایمان؟ این کار به چیزی فراتر از یک ایمان نیاز داره، بهتره حواسم بهش باشه تا کار اشتباهی -
 .نکنه

 .سپس چند بار بال زد و از زمین بلند شد

 :فتماوین با صدای بلند گ

 .و به آلیغان فرصت کافی بده تا خودش رو اثبات کنه.  تو هم مواظب خودت باش دوست من-

 :طور که معلق و در فاصله کمی از زمین مانده بود، با حالتی کنایه آمیز گفت کلوداو همان

 . امیدوارم حق با تو باشه ماوین دانا-

. دت کوتاهی در آسمان آبی ناپدید شدسپس چند بار دیگر، محکم بال زد و از او دور شد و بعد م
اما آلیغان با به یاد آوردنِ سخنان و راهنمایی هایِ ماوین و کلوداو، در میان دشت سرسبز، به 

او اکنون هدفی . آمدند به سرعت باد، تمام خاطرات گذشته دیگر به یادش نمی! تازید سرعت می
  !داشت و برای هدفش تصمیمی بزرگ گرفته بود

  آنسوی مرزها:   دومفصل

) BEYOND  THE  BORDER   ( 
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 !غروب بود و شب نزدیک

آلیغان جوان، سوار بر نجیال و نجیالیِ درخشان، با حالت کمی خسته، چهار نعل، آرام آرام در 
دشتی که شبیه به یک صحرای ! کل روز را دویده بودند و دشت هنوز تمام نشده بود.حرکت بود
وزید و لذتی  ها می یِ هر دوی آن  مالیم و سردی بر چهرهاز سمت شمال، باد. سرسبز بود

آلیغان از اسب . با دستور آلیغان، اسب در کنارِ تخته سنگی بزرگ ایستاد. بخش داشت آرامش
 :های آن را نوازش کرد و گفت پیاده شد و یال

 .ایم هم من و هم تو خسته شدیم و بدتر از اون، گرسنه. جا استراحت کنیم  بهتره کمی این-

آلیغان در این فرصت، اطرافش . اسب که اینک کامال مطیع او شده بود، چهار زانو بر زمین نشست
هایِ وحشی بود و  هایِ سرسبز و گل های هموار و پشته کرد، زمین تا چشم کار می. را بررسی کرد

 .یِ غربی، ایستاده بود الجثه هایِ عظیم خورشید، در باالی کوه

 :ای رنگ و زیبایش نشست و گفت  اسب نقرهلبخندی زد و در کنار

 .ای ندیده بودم تا حاال چنین منظره. جا خیلی زیباست  این-

 !در این لحظه، نگاهی به پشت سرش انداخت

شد، او را به وجد آورد و ادامه  ای تاریک دیده می جنگل وسیع اقریمون، که از دور همانند سایه
 :داد

 .بینم که در اشتباه بودم کنم، می االن که بهش فکر می. ده بودمجا بیرون نیوم  تا حاال از اون-

آلیغان لبخندی زد و خود . اسب سر خود را به سمت آلیغان چرخاند و بر روی پاهای او گذاشت
 .هایِ درخشان آن، غرق کرد را در بینِ یال

گذر . بشنودهایِ اسب را هم  توانست به راحتی ضربانِ رگ حتی می! حس خوبی داشت، گرم و نرم
آلیغان که در گرمای وجود . روز گذشت و شبِ سرد آغاز شد. زمان، برای آلیعان نامفهوم شد

با تعجب نگاهی به ! اسب خوابش برده بود، با درخششِ زیبا و عجیب آن، چشمان خود را باز کرد
تنِ اسب نقش و نگارهایی سه بعدی و حیرت آوری بر . ایِ نجیال انداخت روشناییِ پوست نقره

های سه بعدیِ پوست اسبش شده بود، با تعجب  آلیغان که تازه متوجه نقاشی! نمایان شده بود
  !دستی بر پوست کشید
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 .توانست باور کند دید، نمی چیزی را که می. دستش را در بینِ آن نقش و نگارها چرخاند

 :پوزخندی زد و گفت

 !کشیده است انگار جهانی فراتر از درک من بر روی تن تو -

 :سپس گردنِ اسب را در آغوش گرفت و چشمان خود را بست و در زیر لب گفت

 !هاست  پوست تو خیلی زیباتر از نمایِ آسمان و ستاره-

 .قرار شدنِ اسب، آلیغان از خواب پرید و نگاهی به اطراف انداخت در این هنگام، با بی

 .ای کشید اسب از جا بلند شد و شیهه

 :گیج خواب بود، با صدای گرفته و خسته گفتآلیغان که کمی 

 ! چی شده؟-

که عصبی شده  ای کرد و لگد آرامی به پاهای سست او زد و آلیغان در حالی اسب دوباره شیهه
با نور اسب، اندکی از اطراف روشن شده بود اما . بود از جا بلند شد و نگاهی به اطراف انداخت

 .بودتمام دشت، در تاریکی عجیبی فرو رفته 

 .آسمانی که با ابرهای تیره، تاریک شده بود. آلیغان نگاهی به آسمان انداخت

 :با خود گفت

 . انگار قراره بارون بیاد-

ها را برداشت،  آلیغان که در کل، یازده تیر چوبین داشت، پنج عدد از آن. هوا تاریک شده بود
د، دو تکه سنگ صاف و گرد، از بع. ی زانو هر پنج تیر را شکست و بر زمین ریخت سپس با ضربه

با دقت و مهارت فراوان، دو سنگ را . اش نشست کنار صخره پیدا کرد و در کنار تیرهای شکسته
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چند باری پشت سر هم این کار را تکرار کرد و باألخره . های شکسته بر هم کوبید نزدیک به چوب
 .ها انداخت آتشی بر جانِ چوب

قرار خود   روی آتش گرم کرد و نگاهی دوباره به اسبِ بیهای خود را بر با خوشحالی، دست
 :انداخت و گفت

 خوای خودتو گرم کنی؟  نمی-

 .خیالی مشغول گرم کردن خود شد با بی. قراریِ نامفهوم اسب ندید جوابی جز بی

شد و آلیغان بدون توجه به آن، به آتش کوچک و نیمه  های اسب اضافه می قراری رفته رفته به بی
ود خیره شده بود که ناگهان، رعد شدید و وحشتناکی در آسمان به صدا در آمد و در پشت جان خ

سرِ رعد، برقی خیره کننده و ترسناک، نیمی از آسمان را در َنوردید و برای چند ثانیه کل دشت را 
 !منور کرد

اف آلیغان که با صدای رعد و برق کمی وحشت کرده بود؛ با چشمانی متعجب، نگاهی به اطر
 .انداخت

ی سیاه و  ای که دشت توسط رعد و برق روشن شد، متوجه حضورِ چند سایه در همان چند ثانیه
با نگرانی از جا برخاست و با ! عجیب در اطرافش شد که در تاریکی، قابل تشخیص نبودند

ن در این لحظه متوجه چند چشمِ آبی رنگ براق در میا! تر، اطراف را بررسی کرد چشمانی دقیق
اش را محکم بر  های جلویی نجیال با بی قراری، بر روی دو پای عقب خود ایستاد و سم! تاریکی شد

 .ای بلند سر داد زمین کوبید و شیهه

! هایِ عجیب و آبی رنگ گرفت آلیغان سریعا تیری در زِه کمانش نهاد و رو به سمت آن چشم
آن موجودات سیاه رنگ چهارپا برای آلیغان دفعه با رعد و برقی دیگر، تمامِ هیبت ترسناک  یک

ای بزرگ و سرهای کوچک و دمی بلند و  های بزرگی بودند با نیم تنه شبیه به گرگ! مشخص شدند
شد و به شکل  اما در میان تاریکی، جزئیات چهره و اندامشان دیده نمی! نوک تیز داشتند

 !شدند هایی چشم آبی دیده می سایه

 :ها خوف کرده بود، چشمانی حیرت زده گفت  آنآلیغان که با دیدن

  اینا دیگه چی هستن؟-

 .در این موقع، صداهای خرناس مانند ترسناکشان شروع شد

 !صداهایی که آلیغان تاکنون نظریش را نشنیده بود
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آلیغان که خودش شکارچی ماهری بود، فهمید که آن موجودات ناشناخته بوی ترس خودش را 
اش را آماده به تیر، به سمت  راین، کمی بر ترس خود غلبه کرد و کمان شکاریاند بناب حس کرده

سپس کمی جلو رفت و نوک تیر چوبینش را بر . های آبی رنگ نشانه گرفت تاریکی و آن چشم
 !آتش گرفت و یک پیکان آتشین ساخت

 !با این تدبیر، آن هیوالهای عجیب، صداهای جیغ مانند وحشتناکی سر دادند

. ام از آن موجودات عجیب الخلقه جرأت نزدیک شدن به آلیغان و اسبش را نداشتندهیچ کد
مدتی بر همین . بنابراین با همان صداهای جیغ مانندشان شروع به گردش به دور آن دو کردند

رفت و این خاموشی، به آن موجودات  حال گذشت و آتِش آلیغان، کم کم به سمت خاموشی می

 .داد م جرأت نزدیک شدن میوهم انگیز، آرام آرا

وار،  که آتش خاموش شد، ناگهان بالفاصله یکی از آن موجودات سیاه رنگ، به شکلی سایه تا این

ای سریع بود که آلیغان، حتی فرصت پرتاب پیکانش را  به گونه. به سمت آلیغان جهشی انداخت

 .ی آلیغان ایجاد شد هم پیدا نکرد و زخمی عمیق بر سینه

آن موجود سیاه، در آن سوی اسب فرود آمد و دوباره با . ضربی شدید بر زمین افتادآلیغان با 

 .یک حرکت سریع دیگر به سمت اسب یورش برد

های براق و تیزش به تن اسب برسد، نوری شدید، از زیر تخته سنگ  که پنجه ناگهان قبل از آن

 :دبزرگ ساتع شد و صدایی اکودار و موج انگیز، در آن مکان پیچی

 .جا دور بشین  از این-

با تابِش نور سپید و خیره کننده، در کل منطقه، تمام آن موجودات سیاه ترسیده و پا به فرار 

 .طولی نکشید که اطراف آلیغان و اسبش خلوت شد. گذاشتند

که از شدت ضربه هنوز گیج بود؛ با حالتی منگ و  نور خیره کننده خاموش شد و آلیغان در حالی

اش افتاده بود، به آرامی  متعجب از جا برخاست سپس زخمی که از آن هیوال بر سینهای  چهره

 !در این لحظه رعد و برقی دیگر در آسمان زده شد و باران شدیدی شروع شد. ترمیم یافت

آلیغان که تازه متوجه اوضاع شده بود سریعا خود را به اسبش رساند و در حالی که دنبال جای 

 :، گفتزخمی بر تن آن بود

  تو حالت خوبه؟ زخمی که نشدی؟-

 :دفعه، صداِی پژواک مانند و عجیِب زنی در اطرافش پیچید یک
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 ! عجیبِ که داری با یه اسب حرف می زنی-

 !جا نبود کسی در آن. آلیغان با ترس و نگرانی برگشت و اطراف را بررسی کرد

 :تبا چشمانی خیره، نگاهی به اطراف چرخاند و با کمی تردید گف

 !شما؟...  ببخشید-

 :صدا دوباره در اطراف او پژواک شد

-نی مثل تو خیلی خطرناکشانس آوردی که .  داری دنبال چی می گردی؟ این دشت برای تاق
   . شده بودی ها زاخانی  کنم وگرنه طعمه جا زندگی می من این

ها مخلوقات غبار هم  به آن. خیز، ساخته شده از تاریکی و لجن سیاه موجودات شب:  ها زاخان
های هموار و صحراها  های باز مثل دشت ای در مکان ها به شکل گروهی و گله آن. گویند می

ها  زاخان. خورند ای که پیدا کنند، تکه پاره کرده و می کنند و تقریبا هر موجود زنده زندگی می
  .ای دارند قدمتی فراتر از هر موجود دیگه

 : از زمین برداشت و گفتآلیغان خم شد و کمان خود را

  و تو کی هستی؟ زاخان دیگه چیه؟-

 :آن صدا دوباره پیچید

ها هم همون موجوداتی هستن که واسه خوردن تو و  زاخان. ام که تو رو نجات داد  من کسی-
 حاال تو خودت کی هستی؟. جا جمع شده بودن اسبت این

 : انداخت و با خود گفتآلیغان که کم کم عصبی شده بود، نگاهی به آسمان بارانی

 .جا برم بهتره از این. شم  فکر کنم دارم دیونه می-

 :صدای پژواک مانند دوباره پیچید

 گی؟  اسمتو بهم نمی-

 :دید، با کمی تأمل دوباره اطراف را نگاه کرد و ادامه داد آلیغان که صاحب صدا را نمی

 .تونم اعتماد کنم بینمش نمی  من به کسی که نمی-

 :واک مانند هم پاسخ دادصدای پژ
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 !تونم اعتماد کنم دونم نمی  منم به کسی که اسمشو نمی-

 :آلیغان با حالتی خسته جواب داد

  تو جون منو نجات دادی؟-

 !ای نور، بیرون جست در این لحظه، از زیر تخته سنگ، چیزی شبیه به قطره

 !آلیغان با دیدن آن نور زیبا، کمی متحیر شد

دازه یک کف دست با چهار بالِ ریز و سریع و اندامی شبیه به انسان، با موجودی کوچک به ان
پرواز کنان، جلو آمد و در مقابل دو .  کرد موهایی فرفری که نورِ بنفش رنگی از خود ساتع می

با لباسی نیم تنه از جنسِ برگ سبز، بر تن که اندامِ زنانه و خوش فرمش را ! چشم آلیغان ایستاد
 !کرد برجسته می

ای زیبا و دلفریب با پوستی بلورین و سپید، با دو گوشِ بلند و نوک تیز و چشمانی بزرگ و  چهره
 .آبی رنگ

ای  آلیغان که برای اولین بار در عمرش چنین موجود زیبایی می دید با چشمانی خیره و چهره
 :متحیر، مات و مبهوت زیر لب گفت

  تو دیگه چی هستی؟-

های او اخمی کرد و با صدای بلند و پژواک مانندی  ا، با شنیدن حرفدر این هنگام آن موجود زیب
 :گفت

 جوری برخورد کنی؟ مگه بلد نیستی با یه خانوم محترم چه!  بی ادب-

 :آلیغان که از حالت چهره و صدای او خوشش آمده بود، لبخندی زد و گفت

 !خوام ولی من تا حاال چیزی شبیه تو ندیده ام  معذرت می-

 : با همان حالت عصبی گفتآن موجود

 کنی منو مثل یه وسیله خطاب کنی؟  چطور جرأت می-

 :در این هنگام آلیغان برای آرام کردن او کمی عقب رفت و تعظیمی به سمت او کرد و گفت

 شه اسم شما رو بدونم؟ حاال می.  بی ادبی منو ببخشید بانوی زیبا-
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رخی به سمت  ر هم پیچید و با حالتی قهر، نیمآن موجود که هنوز عصبانی بود، دو دست خود را ب
 :آلیغان انشان داد و گفت

 .کنی باشه، من به ویرابم  حاال که اصرار می-

اش گرفته بود، با یک لبخند از حالت تعظیم بلند شد و  آلیغان که از رفتار زنانه و دلبریِ او خنده
 :گفت

 . از آشنایی با شما خیلی خوشحالم بانو ویراب-

 :ود زیبا، دوباره عصبی شد و گفتآن موج

 ! نخیرم، اسمم نیکا دیناسین پاالتارانِ، اسم نژادم ویرابِ، احمق-

 :آلیغان که از اسم عجیب او گیج شده بود، گفت

 ...بانو نیکا. دار هستی  آهان پس تو یه ویراب بال-

  .های خود را از هم جدا کرد و بشکنی زد نیکا دیناسین دست

 !ن قطع شددر این لحظه بارا

های باران قطع  آلیغان نگاهی به آسمان انداخت، با آن که هنوز ابری و طوفانی بود اما قطره
 :شده بودند، سپس با تعجب ادامه داد

 ! واااووو، انگار قدرت کنترل آب و هوا رو هم داری-

اسب طور معلق در هوا ایستاده بود، به سمت اسب رفت و بر روی پشت  نیکا دیناسین که همان
 :نشست و گفت

 . من هر قدرتی که الزم باشه رو دارم-

 :سپس دست نوازشی بر پوست اسب کشید و ادامه داد

تونی منو دیناسین صدا کنی ولی اینو بهتره بدونی من به خاطر تو اون هیوالها رو از   تو می-
 .یاب از بین بره ممکن بود این اسب زیبا و کم. جا دور نکردم این

 :ت او چرخید و گفتآلیغان به سم

تونستم از پس اون هیوالها   از لطف بی کران شما ممنونم بانو دیناسین ولی من خودمم می-
 .بربیام



 ایســتـآل  

 

69 

  :دیناسین کمی تأمل کرد و سپس خنده ای کرد و جواب داد

  

اونا زاخان . تونستی یک دقیقه هم جلوی اونا دووم بیاری باور کن تو حتی نمی.  تاقنِ احمق-
زدی، هیچ  حتی اگه بهشون تیر هم می. جنسشون از سایه و لجنِ سیاهه.. جودات شببودن،  مو
  .کرد؛ اونا نامیرا هستن اثری نمی

 :های او را نداشت سریعا ادامه داد ی گوش دادن به حرف آلیغان که حوصله

 .ما قدرت ترمیم زخم داریم. طور اسبم نجیال  منم نامیرا هستم، همین-
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های گل انداخته دستی  ، چشمان دیناسین پر از اشک خوشحالی شد و با لُپبا شنیدن اسم نجیال

 :دوباره بر پوست اسب کشید و گفت

  .اون یه مادیاِن.  اووه پس اسمش نجیالست-

گرفت اما آلیغان دوباره پس از  شد و یا نشنیده می های آلیغان را متوجه نمی که انگار حرف با این

 :امه دادهای خود اد کمی سکوت به حرف

  .تونی کمکمون کنی؟ زیاد راهو بلد نیستیم تو می. ریم سمت شمال  من و اسبم داریم می-

در این لحظه دیناسین نگاهی به آلیغان انداخت، بعد نگاهی به اسب انداخت سپس با حالتی 

 :تمسخر آمیز گفت

  ها؟ خوای با این اسب ارزشمندت بری قلمرِو ژوزان تو می.  برام جالب شد-

 :های او تردید کرد سپس نگاهی به اطراف تاریکش انداخت و گفت یغان، کمی در حرفآل

  مگه اشکالی داره؟.  آره-

 :ای کرد و ادامه داد دیناسین، خنده

  .شه از یه تاقن انتظار داشت  بیشتر از این نمی-

 :هایش ادامه داد آلیغان با حالت متعجب به حرف

   چرا؟ مگه چی گفتم؟-

 :ناسین کمی بیشتر شد و با همان حالت تمسخرآمیز گفتی دی شدت خنده

های شمالی، اولین چیزی  اگه پاتو بذاری تو سرزمین. گم احمقی دیگه  خب برای همینه که می-

. کنن بعدش زنده زنده از وسط بدنت یه سیخ بزرگ رد می. یابت گیرن همین اسب کم که ازت می

 !خورن ون تو رو میکنن و واسه شامش بعدشم روی آتیش کبابت می

ای مات به سمت او خیره شده بود، سکوت  های او متعجب شده بود و با چهره آلیغان که از حرف

 :ای خود را شکست و گفت چند ثانیه

  !خورن؟ ها، تاقن می  مگه ژوزان-

 :در این هنگام، دیناسین بر روی دو پای خود در پشت اسب ایستاد و ادامه داد

خوای بری شمال ولی  دونم و برامم مهم نیست کی هستی و به چه دلیلی می  من حتی اسمتم نمی-

ی بقای  اونا واسه. ها موجودات خون گرمی نیستن ژوزان. بهتره قبل از رفتن یکم فکر کنی

حاال تو . کنن نوعان خودشون هم رحم نمی حتی به هم. کنن خودشون بقیه موجودات رو شکار می



 ایســتـآل  

 

71 

  !ای که یه غریبه
 : در فکر فرو رفت و با خود گفتآلیغان کمی

  طوریه پس چرا اون دو تا بهم گفتن برم سمت اونا؟  اگه این-
های ریز خود را باز کرد و با یک جهش کوتاه از روی اسب بلند شد و به  در این لحظه دیناسین بال
 :حالت معلق ایستاد و گفت

جا ولی بهتره خوب فکر  مت اونتونم ببر کنی تاقن احمق؟ اگه بخوای می  داری به چی فکر می-
  .تونم اجازه بدم نجیال رو بخورن برم، نمی اگه گیر بیفتی من اسبت رو با خودم می. کنی

 :آلیغان دوباره نگاهی به او انداخت و پس از کمی تأمل گفت

 اسم من آلیغاِن، من از سمت دو فرمانروا مأموریت دارم که خودمو به شمال برسونم و از نژاد -

  .ا سالح تهیه کنمآگاژه

های بی پرده عجیب او شوک زده شد و برای  دیناسین که انتظار چنین کلماتی را نداشت، از حرف

 :سپس با حالتی مردد، لب به سخن گشود. ای، سکوت کرد و در چشمان آلیغان خیره ماند لحظه

   گفتی از سمت دو فرمانروا؟ منظورت ماوین و کلوداِو؟-

 :آلیغان جواب داد

  . ه آر-

 .دیناسین دوباره سکوت کرد

دم، آرام آرام شروع  سپیده. در این لحظه، نور خورشید از سمت مشرق بر دشت تابیدن گرفت

 .شد می

که به  دیناسین که در فکری عمیق فرو رفته بود، به سمت طلوع خورشید چرخید و در حالی

 :نگریست، با خود گفت کران می خورشید بی

  !شه  پس داره شروع می-

که توجهی به آلیغان داشته باشد، رفت و در کنار تخته سنگ بر زمین فرود آمد و  سپس بدون آن

 :رو به آلیغان کرد و گفت

  .تونی به نژاد آگاژها برسی بدون من نمی.  منم با تو میام-

 :احساس خستگی، تمام وجود آلیغان را فرا گرفته بود اما با این حال، جواب داد

  .نمتو  نه من خودم می-

آلیغان با سرگیجه و احساس سنگینی . در این لحظه، دیناسین سریعا بشکنی به سمت آلیغان زد



 ایســتـآل  

 

72 

  .عجیبی، بر زمین افتاد و درجا به خواب فرو رفت
 :دیناسین، لبخندی زد و به آرامی گفت

من تازه تو رو . تر از دیروز باشی امروز باید خیلی قوی.  بهتره کمی استراحت کنی تاقنِ احمق-
  .یدا کردمپ

 .رفت و این در حالی بود که چشمان آلیغان، در سیاهیِ عمیقی فرو می

 .ها؛ اولین موجودات متمدن جهان های جنوب غربی، زادگاه دوس سرزمین

ای تابش از نور خورشید، سرد و همچون یخ اما  تاریک و تیره، بدون ذره. آسمان ابری و تار بود
 !بدون باران و برف

ای، به راحتی دیده  های عظیم و سر به فلک کشیده  و طوفانی، از پشت کوهستاناقیانوسی مواج
 .شد می

تمام کوهپایه را مه و دود . زدند ها، رو به سمت باال موج می دودهایی غلیظ از سمت کوه پایه
 .هایِ بخار پوشانده بود رقیقی ،حاصل از نشست ذره

 .پیچیدن گرفتناگهان صدای صور و ناقوسی قریب در کل کوهستان 

 !پیچیدند ها، می های ترسناکی در اعماق کوه صدای صوری که به همراه فریادها و زجه

کران و وسیع شمالی، به  های بی های سیاه، از سمت دشت ای بزرگ از کالغ در همین حین، دسته
 !کردند سمت کوهستان پرواز می

در . چکید ان، خون سرخ میهای سیاهش هایی که رنگ چشمانشان زرد بود و از چنگال کالغ
چرخیدند، به   مانندشان، کل آسمان تیره را می"قارقار"که با صدای بلند و گوش خراش  حالی

 .سمت زمین، تغییر جهت دادند

ی  تمدنی به شکل یک سرزمین متروکه. ها، تمدنی عظیم و دهشتناکی قرار داشت در پایین کوه
 .وسیع و بایِر

تر  هایی بزرگ هایی بزرگ، در زیر کوره ز جنس سنگ و چوب، و آتشهایی ا شهری بزرگ، با سازه
 !و عجیب از جنس سنگ

شد به راحتی فهمید که جنگلی وسیع  های به جا مانده از درختانِ اطراف آن شهر، می از ُکنده
 .برای ساخته شدن این شهر سیاه، نابود شده است
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پیکر دست به  شد فهمید که موجوداتی غول های اطراف، می های تراشیده شده بر تنِ کوه از صخره
 !اند این کار زده

های تاول زده و بزرگی که برای جا به  الجثه، با تنی لخت و بدنی بدون مو، دست موجوداتی عظیم
های  صدای نعره! اند های غول آسا و درختان تنومند قطع شده استفاده کرده جا کردن سنگ

 .هایی از جنس خشم، ظلم و تاریکی نعره. شد میترسناکی در دلِ آن شهر بزرگ شنیده 

ای  یِ سنگیِ بلند پایه ای رنگ و پشمی، بر لبه ناگهان دو پایِ عجیب و سم دار با موهای قهوه
پاهایِ سم داری که متعلق به یک موجود . جا، تمام شهر در زیر پاهای او قرار داشتند از آن. ایستاد

 .تنومند و کریه بودند

ای گاوی شکل و چشمانی آتشین، دو شاخ بلند و نوک تیز در باالی سر داشت که  پوزهموجودی با 
که در دست راست،  در حالی) شاخ سمت چپ(ها، به طرزِ ُاریب، قطع شده بود یکی از آن شاخ

 .ای بلند و آهنین داشت نیزه

زرهی آهنین و ای رنگ داشت که در زیر  ای سفت و سخت از جنس استخوان و پر از پشمِ قهوه سینه
 .سیاه پوشانده شده بود

های تیز و سیاهش از زیر  ای بلند که کل شهر را در هم تنید و دندان نعره. ای کشید ناگهان نعره
 .اش بیرون جست های شتری و خطی لب

هایی قفس مانند،  های سیاه، از باالی سرش عبور کرده و به سمت مکان ی کالغ در این لحظه، دسته
 .ای بزرگ شتافتند های بلند، در پشت دروازه ی حصار شده از چوب در یک محوطه

کرد و دم  ها در داخل حصار نگاه می که به فرود آمدنِ کالغ آن موجود زشت و تنومند، در حالی
هایی چوبین حرکت کرد که به سوی شهر  ی سنگی به سمت پلکان داد، از آن لبه بلندش را تکان می

 .شدند منتهی می

 .ای به شکل گاو هایی بلند بر روی سر و چهره ای، با شاخ مخلوقاتی به رنگ قهوهها،  دوس

هایی بلند و نوک تیز و  به جای پنج انگشت پا، دارای سم، با دم. تنومند همچون جنگجویانی دالور
 .هایی سپید و برَّنده هایی بزرگ با پنجه هایی پر مو و کثیف و دست بدن

ها، با  ها، مشغول کار بودند و اکثر آن ل شهر و در گوشه و کنار خانهتعداد زیادی دوس، در داخ
 .هایی آهنین و آتشین بودند هایی بزرگ و آهنین، در حال ساخت و پرداخت سالح پتک
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یِ آتشین، که  بیش از پنجاه ساختمانِ چوبین و سنگی در خود داشت و سه کوره. شهر عجیبی بود
 .همگی از جنسِ سنگ و آهن بودند

هایی بزرگ قرار داشتند و در داخل  ای که بر رویِ شعله الجثه و خیره کننده هایی عظیم کوره
 .ها، موادی شبیه به مذابِ آهن، در حال جوشیدن بودند آن

هایی مأیوس  ها، با چهره ، تحت نظارت دوس)ها موق(تر  در کناری دیگر از شهر، موجوداتی عجیب
 .و خسته، در حال کار بودند

ها داشتند که در حالِ جا به جا کردنِ  ها بدنی لخت و بدون مو و شاخ، اما تنومندتر از دوس آن
 .های بزرگ سنگی بودند ها و قطعه سنگ

که بر تنِ لخت آن موجودات مظلوم، شالق  گر، در حالی ها، به عنوانِ نظاره تعداد زیادی از دوس
 .تندجا حضور داش کشیدند، در آن کوبیدند و نعره می می

که به کوره،های بزرگ در حال جوشیده نگاهی  در این لحظه، آن دوسِ شاخ شکسته، در حالی
 .کرد انداخت، از کنار آن موجودات غمگین و تنومند، عبور می می

ای خاکی برای عبور و مرور شهروندانِ کریه درست شده بود و آن دوسِ شاخ  از وسط شهر، جاده
 .ود، از طریق همان جاده، به حرکت ادامه دادشکسته، برای رسیدن به مقصد خ

با اقتداری عجیب و بدون توجه به . کردند ها برای او تعظیم می ها و موق ی دوس که بقیه در حالی
 .کرد ها به سمت حصار چوبین حرکت می آن

نشین،  ها، ضربی دل شدند و نعره صورها کشیده می. ها کشیده شدند و زجه ها زده می شالق
 .کردند  عجیبی با صدای بلند صورها پیدا میهماهنگی

 .دل کوهستان از آن همه فریاد و بیداد، زخم شده بود

ها، هوایی  در پشت کوهستان، اقیانوسی متالطم و در باالی آسمان، ابرهایی تیره و از سمت دشت
 !کرد یِ دردناک در قلب شهر سیاه تداعی می سرد و کشنده، فضایی شبیه به یک صحنه

 .ها کثیف، با موجوداتی کریه و کثیف تر ها نمور و زره زمین

ی بزرگ ایستاد و بعد از کمی تأمل  های استوار و سنگینش، در مقابلِ دروازه در این هنگام، با قدم
 :فریاد زد

 ! دروازه رو باز کنید-
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 .صدایِ گوش خراش و ترسناکی داشت

 .دیگر گشوده شدند تنومند، از یکی بزرگ، با هماهنگیِ چهار موقِ  با فرمان او، دروازه

 .ی حصار شد دوسِ شاخ شکسته، پس از کمی مکث، وارد محوطه

 .در آن سویِ دروازه، حصارهایی قفس مانند از جنس چوب، قرار داشتند

 .های سیاه بود حصارهایی که پر از کالغ

 .دقیقا در وسط آن حصارها ایستاد و اطراف خود را وارسی کرد

 .قراری و قار قار کردند ها شروع به بی غبا ورود او، کال

ای در هم آمیخته و کامال زشت،  ها، موجودی کوژپشت و بدترکیب، با چهره ناگهان از یکی از گوشه
دوان دوان به سمت او رفت و سپس در مقابل او ایستاد و تعظیمی کرد و با صدایی خُرخُر مانند و 

 :باریک گفت

 .خدای خدایان، فرمانروای هستی، پروردگار جهنم درود بر روگان کبیر و واال، -

در این لحظه به سمت روگان رفت و دست پر مو و کثیفش را در دو دست چهار انگشتی خود گرفت 

ای بزند که ناگهان روگان خشمگین شد و با یک هل محکم او را بر زمین انداخت و  و خواست بوسه

 :از خود دور کرد و گفت

هات چه خبرهایی  به جای این کارها بهم بگو کالغ. خوره ریغا م به هم میهات حال  از چاپلوسی-

 .از شمال آوردند

ریغا که از شدت زمین خوردن، کمی زخم و زیلی شده بود، سریعا از زمین بلند شد و دوباره 

 :تعظیمی کرد و گفت

 . مرا ببخشید فرمانروا، خبرهای مهمی به دستم رسیده است-

 :های چوبین انداخت و گفت قرار درون قفس های بی روگان نگاهی به کالغ

 . بهتره خبرهای خوبی داشته باشی-

 :هایِ زخمی و چرکینش آورد و گفت ای کریه بر لب ریغا خنده

 . خودت ببین-
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ها ساتع شد  اش، نیرویی سبز رنگ به سمت یکی از کالغ ها کرد و با انگشت اشاره سپس رو به کالغ
 .ن، کالغ را به سمت خود کشید و آن را در دو دست خود گرفتای سنگی و همانند جاذبه

 .داد، در میان دستان او آرام شد که صداهای ناهنجاری از شدت ترس سر می کالغ در حالی

 .در این لحظه نور سبز رنگی از چشمان ریغا در چشمان زرد کالغ فرود آمد

نش خشک شدند و چیزی جز کالغ آرام شد و در عرض چند ثانیه، تمام محتوایات داخل بد
 .استخوانی پوسیده از کالغ سیاه در دستان ریغا، باقی نماند

سپس رو به سمت روگان کرد و دست کثیف خود را به سمت . ریغا کالغ مرده را بر زمین انداخت
 .او گرفت

 .نگریست، دستش را گرفت روگان که با حالتی عصبی به او و کارهای او می

 .ها، به بدنِ روگان منتقل یافت ز چشمان ریغا و از طریق اتصال دستناگهان نور سبز رنگ ا

ای عبوس رو  پس از چند ثانیه، روگان با عصبانیت دست خود را از دست ریغا جدا کرد و با چهره
 :به آسمان تیره کرد و پس از کمی تأمل گفت

 .تونن جلوی منو بگیرن کنن می طور، پس اون دو احمق فکر می  که این-

 :ای کریه چند قدم به جلو آمد و گفت این لحظه، ریغا با خندهدر 

 . مخصوصا اگه بدونن که چی پیدا کردیم-

 .های کثیف او نگریست روگان در حالی که در فکر فرو رفته بود، به خنده

 .جا رفت سپس پوزخندی زد و از آن

 .وزید نسیم خنکی از شمال به سمت جنوب می. دشت آرام بود

ای سرخ و آتشین، بر زمین  از آسمان پاک شده بودند و خورشید، همانند تازیانهابرهای تیره 
 .تابید می

آورد، بر باالی سر  که خرگوشی را شکار کرده و معلق در هوا، با خود می دیناسین، در حالی
 .آلیغان ایستاد

 .برد یصدای خُروپف آلیغان واقعا گوش خراش و بلند بود و در خوابی عمیق و شیرین به سر م
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ی آلیغان پرت  دیناسین نگاهی به آسمان آفتابی انداخت و بعد خرگوش مرده را بر روی سینه
 :کرد و گفت

 . االن وقتشه بلند بشی تاقن زاده-

 .اما آلیغان جوری در خواب فرو رفته بود که اصال متوجه او نشد

 .دیناسین سری به نشانه تأسف تکان داد و بشکنی بر او زد

 ! از جا پرید"آخ"شمانی حیرت زده و فریادی همانند ناگهان با چ

 :نگریست، با تعجب گفت که اطرافش را با دقت می در حالی

 جا کجاست؟  من کجام؟ این-

 :در این لحظه، دیناسین دوباره سری تکان داد و گفت

 دونم االن بهتِر اون خرگوش رو بخوری چون می. ها واقعا موجودات عجیبی هستید  شما تاقن-

 .ای خیلی گرسنه

های ظریفش، در باالی سرش معلق ایستاده بود سپس در  آلیغان نگاهی به او انداخت که با بال

 :که تازه متوجه اوضاع شده بود، با نگرانی گفت حالی

  نجیال کجاست؟ با من چیکار کردی؟-

 .سپس خرگوش مرده را کناری انداخت و سریعا از جا بلند شد

 .در حاِل ِچرا بودتر،  اسب، کمی آن طرف

 :ی آلیغان فرود آمد و گفت دیناسین بر روی شانه

جا واقعا ترسناک و  ها این چون شب.  اسب وفادارِی ولی بهتره تا شب نشده از این دشت بریم-

 .شه خطرناک می

ی او بلند شد و معلق  آلیغان با ناراحتی، خود را کناری کشید و دیناسین هم بالفاصله، از روی شانه

 . هوا ایستاددر

 :که عصبی شده بود، پرسید آلیغان در حالی

 کار کردی؟ بعدشم مگه قراِر تو هم با من بیای؟  با من چی-
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 :ای به خرگوش مرده کرد و گفت دیناسین اشاره

 .زنیم  بهتره اول غذا بخوری، بعد در موردش حرف می-

 .د شدآلیغان نگاهی به خرگوش انداخت و متوجه احساسِ گرسنگی شدید خو

کمی سکوت کرد و بعد به اجبار، خرگوش را از زمین برداشت و دوباره نگاهی به دیناسین 
 :انداخت و گفت

 .ده  به خاطر این ممنونم، ولی کاری که کردی رو توضیح نمی-

که چیزی جز استخوان از جسد خرگوش نمانده بود، آلیغان از جا  پس از مدت کوتاهی، در حالی
 .قی کشیدبلند شد و نفس عمی

 :دیناسین که بر روی اسب منتظر او ایستاده بود، با صدای بلند گفت

 .جا منتظرتیم ای، ما این  اگه آماده-

 :هایِ آن را نوازش کرد و گفت آلیغان، بالفاصله به سمت اسبش رفت و یال

 .دو روز بود نخوابیده بودم.  دیشب واقعا خیلی خسته بودم-

 : اسب بلند شد و در همان حالت معلق گفتدیناسین لبخندی زد و از رویِ

 تو یه عاشقی؟. کردی  توی خواب، اسم لینو رو خیلی صدا می-

که سخنی بگوید، بر روی اسب سوار شد و سپس  آلیغان نگاهی به او انداخت و بعد، بدون آن
 :کنترل اسب را در دست گرفت و گفت

ها پیدا  ی زاخان ده و دوباره سر و کلهبهتره تا شب نش.  یادمه دیشب بهم گفتی که راهو بلدی-
 کدوم سمت؟. جا بریم نشده، از این

 :دیناسین با همان لبخندش، بر روی سرِ اسب فرود آمد و گفت

های پوشیده از برف  ها، سرزمین های سفید باید حرکت کنیم، پشت اون تپه  به سمت اون تپه-
 .های گرسنه منتظر ماست و البته، ژوزان

 :ی کرد و سپس گفتآلیغان، تأمل

من خودم خود . خوای با من سفر کنی، بهترِ برای من از خطرات آینده حرف نزنی  اگه می-
 !خطرم
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 .سپس اسب را هی داد

 .های پوشیده از کرد نجیال با فرماِن آلیغان، شروع به دویدن به سمت تپه

ر اسب بلند شد و با پرواز، دیناسین که ظرفیت سرعت نجیال را با آن تِن ظریفش نداشت، از روی س

 .ها به راه ادامه داد در کنار آن

 :ای کرد و گفت که حواسش به حرکات او بود، خنده آلیغان در حالی

 . گمم نکنی-

 .همانند باد، در حرکت بود. سپس به سرعت اسب اضافه کرد

ن دو پرواز کرد دیناسین که کمی از او عقب مانده بود، به سرعت خود اضافه کرد و بر باالی سر آ

 :و با صدای بلند گفت

 ! تو بهتِر حواست به خودت باشه جناب خطر-

 .کمی از ظهر گذشته بود

 .ای برفی ایستاد رفت، بر باالِی تپه که تا مچ در برف سرد فرو می های نجیال، در حالی سم

 .ر آورده بودکرد که چشماِن زیبایش را به حیرت د ای نگاه می آلیغان، سوار بر او، به منظره

 .کران، پوشیده از برف سنگین بیابانی وسیع و بی

به طوری که مه رقیقی کل آن سرزمین را پوشانده بود و با . همه جا سپید و سرد و کور کننده بود

 .وجود تابش خورشید، باز هم سرد و گمراه کننده بود

 ! سپیددر پشت سرشان سرزمینی سرسبز و گرم و در مقابلشان، سرزمینی سرد و

 :در این موقع دیناسین، به آرامی بر روی شانه او فرود آمد و گفت

یه اشتباه . برای پیدا کردِن آگاژها، باید حواست کامال جمع باشه. جا سرزمیِن یخِی  این-

جا  تری داری، این کوچیک، ممکنه به مرگ خودت و اسبت ختم بشه و در ضمن، نیاز به لباس گرم

 .پس بشکنی زد و لباِس چرمِی بر تِن آلیغان، کمی قطورتر و پشمی تر شدس! زنی از سرما یخ می

 :آلیغان با چشمانی متعجب، نگاهی به لباِس جدیدش انداخت و گفت

 .ممنونم. کنم های تو عادت نمی وقت به قدرت  واااو، من هیچ-
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 :سپس نگاهی به تنِ نیمه لخت او انداخت و گفت

 شه؟  ولی خودت چی؟ تو سردت نمی-

 :ای باال انداخت و گفت دیناسین شانه

 .کنیم ها کال از تمامِ آب و هوایِ زمین فارِغیم و هیچی احساس نمی  ما ویراب-

 :ی تأیید تکان داد و دوباره نگاهی به جلو انداخت و گفت آلیغان سری به نشانه

  حاال راه اصلی رو از کجا پیدا کنیم؟-

 : و گفتدیناسین دوباره از روی شانه او بلند شد

 . دنبال من بیا و سعی کن گمم نکنی-

 .و بعد شروع به پرواز به سمت جلو کرد

 .های او کالفه شده بود، به ناچار اسب را به آرامی به دنبال او حرکت داد آلیغان که از طعنه

. طولی نکشید که در میانِ مه سرد، محو شدند! گونه وارد سرزمینی غریب و متروکه شدند و این
کوالکی سنگین و طاقت فرسا که حتی دیناسین را هم . ن شدید و سردی در دشت برقرار بودطوفا

 .کالفه کرده بود

دیناسین هم . های برف، گم شده بود امان دانه نجیال، پوشیده از برف و آلیغان، در زیر حمالت بی
 زیر شکم نجیال برف، تا. در زیر لباسِ پوستینِ او، از شدت طوفان و باد شدید، پنهان شده بود

 .رسیده و سرعت حرکتش را کامال گرفته بود

 :آلیغان که دیگر تحملش سر آمده بود، فریاد زد

 .جا وایستیم تونم ادامه بدم باید همین  دیگه نمی-

 :یِ او بیرون آورد و نگاهی به جلو انداخت و گفت دیناسین سر از یقه

 .زنیم جا بمونیم تا فردا یخ می ینرسیم، ا  یکم دیگه ادامه بدیم به یک پناهگاه می-

  .سپس دوباره سر خود را در زیر لباس آلیغان فرو کرد
هایِ سرد و سفید برف که  های پر شده از برفش را به سختی باز کرد؛ چیزی جز دانه آلیغان، پلک

  .دید خوردند، نمی هایی سوزناک بر سر و صورتش می همانند پیکان
 :و تا زیر سینه در برف فرو رفت و با عصبانیت گفتدر این لحظه از اسب پیاده شد 
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 ما االن کجاییم؟. بینم  من چیزی اون جلو نمی-

 :دیناسین دوباره سر خود را بیرون آورد و گفت. شد صدایش در میان امواج باد و کوالک گم می

 .بینم، به راهت ادامه بده  به من اعتماد کن آلیغان من دارم دهانه یک غار رو می-

یِ باد و طوفان در آن دشت  صدای زوزه. غان، به سختی سر خود را به اطراف چرخاندآلی
پس . های بلورین برف، او را کامال گیج و کالفه کرده بود چنین سرمای ناشی از دانه کران و هم بی

 .از تأملی کوتاه، دوباره سوار بر نجیال شد و دستور حرکت داد

ال عصبی شده بود، بالفاصله شروع به حرکت کرد اما در این که از سوز طوفان کام نجیال در حالی
 .وضعیت، حتی او هم توانِ حرکت اضافی نداشت

 :دیناسین با اشاره به این موضوع گفت

نجیال یه اسب استثنائیِ که به دست یه آدم .  اگه یه اسب معمولی داشتی، االن مرده بود-
 .اشتباهی افتاده

 : فریاد زدآلیغان که کامال عصبی شده بود

 شعرتو االن تحویل من ندی؟*های ک  میشه لطفا این حرف-

مدتی گذشت و آلیغان سوار بر نجیال، . دیناسین ساکت شد و دوباره در زیر لباس او پنهان شد
با تعجب ایستاد و نگاهی به باالی دیوار . ناگهان در مقابل دیواری عظیم و طویل، خود را پیدا کرد

 !شد جثه و سپیدی بود که تازه برای او آشکار میال کوه عظیم. انداخت

 :آلیغان با تعجب گفت

 پس اون غاری که گفتی کجاست؟. جا که بن بست  این دیگه چیه؟ این-

هیبت عظیم کوه که در زیر طوفان سهمگینِ شمالی به سختی قابل تشخیص بود، چشمان آلیغان را 
 .ابش را به هم ریخته بودبه وجد آورده بود اما شدت طوفان و کوالک هم اعص

 :دیناسین دوباره از زیر لباس، سرش را بیرون آورد و نگاهی به کوه مقابل انداخت و گفت

-فکر کنم اینجا باید کوهستان ریلین باشه و اینم کوه نایت . 

 :های او کرد و بعد با حالتی شاکی گفت آلیغان تأملی بر حرف

 .میرم ی که گفتی کجاست؟ دارم از سرما میاون غار! کنی؟  چی؟ تازه داری فکر می-
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 !های سنگیِ پایینِ کوه انداخت و سپس با تمرکزی سخت، بشکنی زد دیناسین نگاهی به صخره

های انباشه  ناگهان بالفاصله انفجاری در دل کوه و در مقابل آلیغان و اسبش ایجاد شد و تمام برف
ی مثلثی شکل، در مقابل  ریک با دهانهشده، به سمت اطراف متالشی شدند و غاری بزرگ و تا

 .آلیغان نمایان شد

 .آلیغان بدون هیچ تأملی به سمت شکاف تاریک حرکت کرد، سپس وارد آن غار مثلثی شکل شد

لرزید، با ورود به غار از سوز باد و کوالک به امنیت رسید اما  آلیغان که از شدت سرما بر خود می
 .ی عجیب غار معطوف شده بودها نگاه کنجکاوش، بیشتر به دیواره

که داخل آن به شکل مستطیل و مکعب بود و بیشتر  برخالف ظاهر بیرونش، خیلی بزرگ بود و این
. ماند ای غیرطبیعی که انگار به دست موجوداتی زنده ساخته شده است، می شبیه به سازه

 !ها بودانت های آن صاف و سقفش به شکلی مکعب مانند و عمق آن تاریک و بی دیواره

جا پناه آورده بود، سریعا از اسب  که از سرمای سوزناک بیرون، به آن آلیغان سوار اسب، در حالی
های نشسته بر روی اسبش را  های سرد بر و رویش را بر زمین تکاند و سپس برف پیاده شد و برف

یر چوبین خود، نیز تمیز کرد و بعد از آن دو سنگ چخماقی خود را از کمر باز کرد و با آخرین ت
 .مشعلی کوچک ساخت و کمی خود را گرم کرد

دیناسین از زیر لباس پوستین او بیرون آمد و نگاهی به آتش کوچک او انداخت، سپس بشکنی زد 
 .و تعداد زیادی چوب بر روی آتش ظاهر شدند

 :آلیغان که از کار او کمی شوکه شده بود، نگاهی به دیناسین انداخت و گفت

 تونستی او طوفان رو کنترل کنی چرا این کارو نکردی؟  تو که می-

دیناسین که معلق بر هوا ایستاده بود، بال زنان به سمت او آمد و در کنارش بر زمین و در نزدیکیِ 
 :تر شده بود، فرو نشست و گفت آتشی که االن کمی بزرگ

 . منو نابود کنههای من محدودیت دارن تاقنِ خنگ و اگه زیادی استفاده کنم ممکنه  قدرت-

که مقداری گرم شده بود،  آلیغان ابرویی باال انداخت و خیره در آتش پس از کمی تأمل، در حالی
 :گفت

 ! پدر و مادرم از نژاد مارکانسودیل هستن-

 :ی متعجب، به سمت او نگریست و گفت دیناسین پس از شنیدنِ این حرف، با حالت چهره
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 و یه مارکانسودیل هستی؟گی ت یعنی می!  چی؟ مارکانسودیل؟-

 :آلیغان نگاهی به او انداخت و ادامه داد

  آره، چطور مگه؟-

 :دیناسین کمی سکوت کرد، سپس لبخندی زد و گفت

زدم که کلوداو و ماوین یک تاقن معمولی رو برای این کار انتخاب   باید از اول حدس می-
 .کنن نمی

 :ألیغان با تعجب گفت

 ناسی؟ش  تو اونا رو از کجا می-

 :در این لحظه دیناسین سکوتی کوتاه کرد و سپس نگاهی به عمق تاریک غار انداخت و گفت

ها ساخته شده، باید سریعا از  به احتمال زیاد به دست جاباتان. جا یک غار معمولی نیست  این-
 .این غار و این کوه عبور کنیم

 :روی هوا معلق شد و گفتهای ریز خود را از هم باز کرد و بعد دوباره بر  سپس بال

 !تر حرکت کنیم  بهتره سریع-

 :آلیغان از جا بلند شد و گفت

 !جوری از خودم دفاع کنم؟ ها دیگه چی هستن؟ بعدشم من دیگه تیری برام نمونده، چه  جاباتان-

 :های در حاِل سوختن انداخت و گفت دیناسین نگاهی به چوب

. های جادوییم سپری کنم ز دیگه هم باید بدون قدرت منم دیگه قدرتی برام نمونده و تا دو رو-

خوشبختانه، . ها برای خودت تیر درست کنی پس بهتره اون آتش رو خاموش کنی و از اون چوب

 .ها موجودات فانی هستن و البته خیلی هم وحشی و گوشتخوار جاباتان

 .آلیغان سریعا آتش را خاموش کرد و همه چیز دوباره در تاریکی فرو رفت

 .ای در این لحظه، بدن نجیال در میان تاریکی نورانی شد، همانند ماهی منور و نقره

 :ای باال انداخت و گفت دیناسین با توجه به حالت نورانی نجیال شانه

 . خب اینم از نور ما، بهتره زودتر حرکت کنیم-
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ز آتش برداشت و در های باقی مانده ا آلیغان تعدادی چوب نیمه سوخته و نوک تیز از بینِ زغال
که میلی به  سپس دوباره سوار بر اسبش شد و در حالی. تیردان خود گذاشت و از جا بلند شد

 .حرکت نداشت، به سمت اعماق غار حرکت کرد

 .دیناسین هم به آرامی بر روی شانه او فرود آمد و در سکوتی سنگین، به راه ادامه دادند

های مخوف باد و طوفان به گوش  ثی شکل غار، صدای زوزهو این در حالی بود که از دهانه مثل
 .رسید می

که آلیغان مجبور  شد تا این تر می رفتند، فضای غار کوچک و کوچک هر چه در عمق کوه فرو می
 .شد از اسب پیاده شود و به راه ادامه دهد

رون نجیال همانند مشعلی کوچک در د. تر شده بود ها سخت حتی تنفس کشیدن هم برای آن
در این لحظه آلیغان متوجه دیوار . کرد تاریکی مطلق بود که فقط فضای اطراف را روشن می

  .داد مربعی شکلِ مقابلش شد که خبر از بن بستی غیرقابل نفوذ می
نجیال را کمی جلو آورد نگاهی متعجب به آن بن بست انداخت و سپس با حالتی عصبی خطاب به 

 :دیناسین گفت

  !ت اینجا که بن بس-
دانست چه بگوید، آرام بر روی اسب فرود آمد  که نمی دیناسین که در فکر فرو رفته بود، در حالی

 :و گفت

  !جا باشه  این دیوار نباید این-
 :آلیغان دستی بر موهای خود کشید و گفت

  کار کنیم؟ باید برگردیم؟  حاال چی-
 :ل گفتکه به دیوار خیره شده بود، پس از کمی تأم دیناسین در حالی

  .انگار یه چیزی روی دیوار هست!  نــه-
 :سپس دوباره از روی اسب پرواز کرد و بر روی شانه آلیغان فرود آمد و گفت

  .تر  نجیال رو یکم بیار نزدیک-
 :آلیغان با حالتی کالفه مانند گفت

 .تونم خوب تنفس کنم شم، نمی جا خفه می  من دارم این-

 :دیناسین دوباره با تأکید گفت
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  . به من اعتماد کن لطفا-
 :تر کرد و گفت آلیغان، نجیال را کمی به دیوار نزدیک

  . باشه اینم از این-
هایی عجیب بر روی دیوار ظاهر شد  ایِ نجیال بر دیوار مربعی شکل سنگی، نوشته با تابش نور نقره

 .که هیچ مفهومی برای آلیغان نداشت

 :گفتها لبخندی زد و  دیناسین با دیدن آن نوشته

ای  اند که فقط با نورهای نقره جا نوشته ها رو آگاژها این این نوشته.  دیدی گفتم اشتباه نکردم-
 .ای داره شه دید و خوشبختانه نجیال هم نور نقره مثل نور ماه می

 :آلیغان که از دیدن آن خطوط عجیب و غریب کامال متحیر شده بود، پس از کمی تأمل گفت

 ؟جا چی نوشته  خب این-

 :ها شده بود، ادامه داد که خیره بر آن نوشته دیناسین در حالی

جا نوشته  این. ها و گوناژها هستش های دارول ی مختلف به نام  نژاد آگاژها متشکل از دو گونه-
زمانی این نژاد با هم متحد بودن ولی االن از هم جدا شدن، برای این که بین این دو نژاد جنگی 

 .رخ نده

جا رو ترک  ها بود اما با حمله موجودات وحشی، مجبور شدن این وه، سرزمین آنزمانی این ک
شه نوشته شده و خبر از  ای از خودش ساطع می ها توسط یک گوناژ که نور نقره این نوشته. کنند

 .ده شن می خطری بزرگ برای کسانی که وارد غار می

 :داد، گفت های او را گوش می آلیغان که با دقت حرف

 !خب بقیشو بخون. شن همینِ ای دیده می ها فقط با نور نقره که این نوشته دلیل این پس -

 :ها انداخت و ادامه داد دیناسین دوباره نگاهی به نوشته

به طرز وحشتناکی ) ها جاباتان(خواد به دست موجودات وحشی جا نوشته اگه دلتون می  این-
 !ها لمس کنید رو از بین نوشتهفقط کافیه رمز داراخونت . کشته بشید، وارد شوید

 :آلیغان با تعجب گفت

   داراخونت؟-
 :دیناسین تأملی کرد و ادامه داد
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لوخیس اولین پادشاه از نژاد آگاژها و .  این کلمات توسط گوناژی به اسم لوخیس نوشته شده-
 .اولین گوناژ عالم هستی

 :آلیغان به دیوار نزدیک شد و گفت

  !رو از کجا پیدا کنیم که بتونیم لمسش کنیم االن اون کلمه داراخونت -
 :دیناسین که غرق در افکار خود شده بود، از روی شانه او بلند شد و معلق بر هوا ایستاد و گفت

اگه نژاد آگاژها از اون موجودات ترسیده و فرار . کنم بهتره برگردیم  آلیغان، من فکر می-
 .داریمکنم ما هیچ شانسی در مقابلشون ن کردن، فکر می

 :آلیغان نگاهی به او انداخت و گفت

حاال هم که راه ورودشو پیدا کردیم، من .  انگار یادت رفته که خودت این راهو پیشنهاد دادی-
تونیم مخفیانه از این کوه رد  اگه وارد بشیم، می. خوام به دوباره به سمت اون طوفان برگردم نمی
 .بشیم

 :ای آشفته گفت دیناسین با چهره

 !دونیم پشت اون دیوار چه چیزی منتظر ماست ی ما که نمی ول-

 :آلیغان کمی تأمل کرد و گفت

 .کمکم کن از این دیوار رد بشم.  بهتره بریم ببینیم-

 :دیناسین چشمان خود را بست و با حالت عصبی گفت

 . خیلی لجبازی-

 :سپس نگاهی به دیوار انداخت و گفت

هست و توی زبانِ آگاژها از ) گره از کاری باز شده_عجزهیعنی م(  داراخونت به معنی ُگشایِش-
 .چهار حرف دا، را، خون، ت تشکیل شده

 :ای به حروف روی دیوار کرد و گفت سپس اشاره

 . باید به ترتیب روی اون حروف انگشتتو قرار بدی-

 :آلیغان هم نگاهی به دیوار انداخت و گفت

 . خب شروع کن-
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 : عمیقی کشید و ادامه داددیناسین پس از کمی سکوت نفس

 . اولین حرف سمت راست، باال یه شکل مثلثی مانند داره با یک خط نیم دایره در زیرش-

 .آلیغان آن را بالفاصله پیدا کرد و با انگشت اشاره، آن را لمس کرد

 !در این لحظه، آن حرف مثلثی شکل، به رنگ سبز نورانی شد

 :آلیغان لبخندی زد و گفت

 .کنه، ادامه بده  می داره عمل-

 :دیناسین ادامه داد

 . هشتمین حرف از سمت چپ، یه شکل دایره مانند، مثل ماه داره با دو نقطه در وسطش-

 !آلیغان، آن را پیدا کرد و همانند قبل، آن حرف را نیز لمس کرد و دومین حرف هم نورانی شد

 :دیناسین ادامه داد

 . مربعی مانند داره با یک خط موازی بر روی سرش سومین حرف از پایین سمت راست یه شکل-

 .آلیغان، آن را نیز روشن کرد

 :دیناسین ادامه داد

 . سومین حرف از پایین سمت چپ یه شکل مثلثی ولی وارونه داره با یک چشم در وسط-

 .آلیغان، آن را نیز پیدا کرد و همانند سه حرف قبلی لمس و روشن کرد

 :ر گفتدیناسین با اشاره به دیوا

 ! بهتره بیای عقب آلیغان-

 .تر ایستاد که به نورهای سبز رنگ دیوار خیره شده بود، کمی عقب آلیغان در حالی

که بر روی دیوار و در میاِن  ناگهان، خطوطی سبز رنگ، از سمت حروفات مشخص شده، در حالی

 .ی شکل، رسیدندیافت، دقیقا در وسط دیوار، به یک حرف چشم تمام حروف حک شده جریان می

حرف چشمی شکل، کامال به رنگ سبز در آمد و ناگهان، با یک صداِی شکستگی مانند، کل دیوار بر 

 .زمین فرو ریخت
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 :آلیغان با خوشحالی به سمت دیناسین نگاه کرد و گفت

 . موفق شدیم-

 :دیناسین که از کار خود ناراضی بود، چشمی به اطراف چرخاند و گفت

 .پشیمان نشی امیدوارم بعدش -

پس از مدتی کوتاه، گرد و غبار حاصل از فرو ریختن دیوار، از بین رفت و در این لحظه، چشمانِ 
 .ای فراتر از حد تصور خود، در آن سوی شکاف، افتاد دیناسین و آلیغان، به صحنه

پر از انواع و اقسامِ جواهرات معدنی که همانند . مکانی عجیب و وسیع، مجلل و درخشان
 .هایی تلمبار شده، در گوشه و کنارِ آن مکان بزرگ، قرار داشتند پهکو

هایی از جنسِ انواع جواهرات  هایی از جنسِ بلور و خانه مکانی باشکوه و عظیم، با ستون
 .رنگارنگ

 .چشمان دیناسین و آلیغان، از دیدن آن همه ثروت و زیبایی، کامال به وجد آمده بود

ی آلیغان فرو آمد و به  ی دلفریب شده بود، بر روی شانه  آن صحنهکه خیره به دیناسین در حالی
 :آرامی گفت

 ! تا حاال سرزمینِ آگاژها رو از نزدیک ندیده بودم-

 .ای خاص، وارد آن مکانِ عظیم و متروکه شد نینهٔآلیغان به آرامی یالِ اسبش را گرفت و با طما

 . نداشتای در آن مکان، وجود متروکه، زیرا هیچ موجود زنده

ای آن وصل  جا را به زمینِ نقره های ریز و درشت بلورین که سقف طالییِ آن مکانی پر از ستون
 !شدند کرد و مانع از فرو ریختنِ سقف می می

داد، که اینک آلیغان، برای اولین بار،  مکانی که خبر از تمدنی گمشده در اعماق تاریکی را می
 .گذاشت قدم در آن می

 :دفعه فریاد زد های دیناسین فرو نشست و یک  لبخندی بر روی لبدر این لحظه،

مونه که از  جا شبیه یک سرزمینِ رویایی می این. جا ندیده بودم همه ثروت رو یک  تا حاال این-
 !چنگ اون موجودات خنگ در آوردن

 :سپس دستی به موهای آلیغان کشید و گفت
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 . وقتا لجبازی تو بهترین خصلت توئهکنم به نظرم بعضی  خب، حاال که خوب فکر می-

 .ای کرد و سپس به سمت آن جواهرات تلمبار شده حرکت کرد آلیغان خنده

های ریز و درشت بلورینی ایستاد که همانند ستارگانی  با نگاهی کنجکاوانه، در مقابل تلی از دانه
 !درخشیدند کوچک، می

شان را برداشت و نگاهی به بلورهای با لبخندی دلنشین، مشتی از آن جواهرات زیبا و درخ
 :رنگارنگشان انداخت گفت

  اینا دیگه چی هستن؟-

 :اش فرود آمد و گفت دیناسین به سمت او پرواز کرد و بر روی شانه

های زیادی دارن و  ها قدرت این سنگ. های معدنی دیگه  یاقوت، الماس، زمر و خیلی از سنگ-
ل کند و کاِو نژاد آگاژها هستند ولی برام خیلی عجیبه ها حاصل صد سا این. جان همشون هم این

 !جا رها کرده و رفتند طوری این که همین

ای از آن تاالِر عظیم، تختی بلورین قرار داشت که بر  در گوشه. آلیغان نگاهی به اطراف چرخاند

 .درخشید روی آن، تاجی طالیی رنگ می

مدتی کوتاه، در مقابل آن ایستاد و تاج را به با تعجب، به سمت تخت بلورین حرکت کرد و بعد از 

 :آرامی برداشت و گفت

 پادشاه یعنی چی؟. ی پادشاه رو به کار بردی جا بشیم، کلمه که وارد این  یادمه قبل از این-

که دستی بر سطح  دیناسین از روی شانه او بلند شد و بر روی تخت بلورین فرو نشست و در حالی

 :کشید گفت شفاف تخت، می

ای دستور بده  تونه به هر موجود زنده کسی که قدرت زیادی داره و می.  پادشاه یعنی حکم فرما-

 ...پادشاه یعنی. تونه به راحتی نابودش کنه و اگه کسی ازش اطاعت نکنه، می

 :های او را قطع کرد و گفت آلیغان حرف

 .مونه  فهمیدم، مثل بزرگ قبیله می-

 .ش گذاشت و نگاهی دوباره به اطراف چرخاندسپس تاج را دوباره بر سر جای

 .ای دیگری از تاالر، متوجه کمان شکاری عجیب و بلندی شد در گوشه
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 .بالفاصله به سمت آن رفت و کمان را از روی زمین برداشت

 :ی کمان انداخت و گفت های خاصِ روی تنه با تعجب، نگاهی به زِه صاف و طرح

 کنه؟ کار می جا چی  بلوط ولی ایناین کمان از جنس درخت.  واااو-

 :دیناسین با حالت پرواز در باالی سر او ایستاد و گفت

 .جا رها شده داران بسیار ماهری هستن و اینم باید سالحِ پادشاهشون باشه که این  آگاژها کمان-

 :ی خود را بر زمین انداخت و آن کمان زیبا را انتخاب کرد و گفت آلیغان کمان ساده

 .تونه مال من باشه کنه، می  که کسی ازش استفاده نمی حاال-

 !های خاص و نوک بلورین شد سپس نگاهی بر زمین انداخت و متوجه تیرهایی با طرح

های مخروطی و در هم پیچیده و تیزی که اشتیاق آلیغان را برای  های بلورینی به شکل نوک
چوبی خود را بر زمین انداخت و تیردان برای همین، تیرهای . کردند استفاده از کمان بیشتر می

 .خود را با همان تیرهای بلورین پر کرد

 .نگرد سپس نگاهی به دیناسین انداخت که با حالتی شاکی به او و کارهایش می

 :آلیغان لبخندی زد و گفت

  چیه خب؟-

 :دیناسین با حالت جدی گفت

 ! دزدی کار اشتباهیه-

 :آلیغان با تعجب گفت

اگه هیوالیی بهمون . جا جا که کسی نیست اینا هم بال استفاده افتادن این این. ل بابا دزدی؟ بیخیا-
 .گی قدرت جادوییت تموم شده کار کنیم؟ تو هم که می حمله کنه باید چی

 :دیناسین نگاهی به اطراف چرخاند و گفت

 جرم دزدی  هر جور راحتی ولی اگه با همین وسایلی که برداشتی بریم پیش آگاژها، ممکنه به-
 .بکشنت

 :های او، کمان و تیرها را برداشت و گفت آلیغان بدون توجه به حرف
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 جا بریم بیرون؟ جوری باید از این  راستی به نظرت چه-

 :ای باال انداخت و گفت دیناسین شانه

 .زنیم بهتره یکم استراحت کنیم بعد در موردش حرف می. دونم  فعال هیچی نمی-

 :اهی پرواز کرد و به آرامی بر روی آن فرو نشست و گفتسپس به سمت تخت پادش

 !موندم جا می من اگه جای تو بودم همین. جا خیلی خوبه  این-

 .های او زد و به سمت اسبش رفت آلیغان لبخندی به حرف

  :کرد، گفت های نجیال را به آرامی نوازش می که یال پس از مدتی کوتاه، در حالی

 

دونم خیلی  بهتره یکم استراحت کنی، می. جا رسوندی از تو خیلی ممنونم  از این که منو تا این-
 .ای خسته

های او، چهار زانو بر زمین نشست و آلیغان هم با تکیه بر او، بر زمین فرو نشست و  نجیال با حرف
 :که به سقف عجیب و طالیی رنگ تاالر، خیره شده بود، زیر لب گفت در حالی

 .تونه خونه من باشه لی نمیجا خیلی زیباست و  این-

دیناسین هم بر روی تخت، دراز . سپس چشمان خود را بست و کمی در آرامشی مطلق، فرو رفت
در این لحظه نجیال هم سر خود را به سمت آلیغان . کشید و به آرامی در خوابی عمیق فرو رفت

 . رفتندگونه شد که هر سه در خوابی عمیق فرو چرخاند و چشمان خود را بست و این

 !آرامش و سکوتی عجیب که کل تاالر را فرا گرفته بود. همه چیز آرام و عادی بود. مدتی گذشت
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. کرد هایی ریز و خفیفی، در میانِ بلورهایِ تلمبار شده، آرام آرام خودنمایی می ناگهان، لرزش
ز هیبت کوه های بزرگ بلورین، ا دفعه، یکی از کوپه هایی که رفته رفته بیشتر شده و یک لرزش

 !مانند خود سست شده و بر زمین فرو ریخت و متالشی شد

ای از موجودات گوش دراز و بلندقدی در زیرِ آن بلورها  در این هنگام، اجساد اسکلت شده
اجسادی ! های آماده به رزم قرار داشت هایی که در دستانشان تیر و کمان اسکلت. نمایان شدند

 .لورهای زیبا و رنگین، مدفون شده اندکه انگار، در زیر آوارِ آن ب

ای بزرگ از وسط  ها به جنگلی تاریک بود و رودخانه ناگهان، انگشت استخوانی یکی از آن اسکلت
 .کرد جنگل عبور می

 .رودخانه آرام که قایقی کوچک بر روی آن در حرکت بود

نی حیرت زده، در حال آلیغان با چشما. قایقی شبیه به کلک، که آلیغان بر روی آن ایستاده بود
 .تماشای مناظر تیره و تار اطرافش بود

 :در این لحظه صدایی آشنا از پشت به گوشش رسید

 کنی آلیغان؟  داری چی رو نگاه می-

 .های آلیغان فرو نشست و رو به سوی لینو کرد با شنیدن صدا لبخندی بر لب

ای به بستر رودخانه  ن اشارهای خوشحال داشت، کمی به او نزدیک شد و آلیغا لینو که چهره
 :انداخت و گفت

خواست یه روزی این رودخونه زیبا رو بهت نشون بدم ولی هیچ وقت فرصتشو   خیلی دلم می-
 .گیر نیاوردم که تو رو از قبیله ببرمت بیرون

 :که در لبخند زیبای لینو محو شده بود، ادامه داد کمی تأمل کرد و در حالی

 .تونن به زیبایی تو باشن طور ولی هیچ کدوم نمی ن رودخونه هم همینای.  جنگل خیلی زیباست-

 :لینو با خوشحالی خود را به آغوش آلیغان انداخت و گفت

 ! عاشقتم-

 :آلیغان هم او را محکم در بغل خود فشار داد و با احساس عمیق و آرام خود گفت

 . منم دوستت دارم-
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ی آرام و  که در چهره ن جدا کرد و در حالیپس از کمی، لینو خود را از آغوش گرم آلیغا
برای مدت کوتاهی، چشم در چشم هم خیره . چشمان زیبای آلیغان خیره شده بود، لبخندی زد

 .ماندند

ای به آب رودخانه  ی متعجبش، اشاره در این هنگام، لینو با حالت تعجب و همان لبخند و چهره
 :کرد و گفت

   اونا دیگه چی هستن؟-

ا تعجب نگاهی به رودخانه کرد و وقتی موجودات ریزِ درخشانِ درونِ بسترِ رودخانه آلیغان هم ب
کنند، لبخندی دوباره  را دید که با شادابی و خوشحالی، در عمق زالل رود و در زیر قایق شنا می

 :بر لب آورد و گفت

هر . ینمشونب این سومین باره که می. دونم چی هستن ولی واقعا خیلی زیبا هستن  اونا؟ نمی-
 .شه های زرد درختان سر و کلشون پیدا می سال موقع ریزش برگ

 :ناگهان در این موقع، ُتنِ صدایِ لینو به حالت جدی در آمد و گفت

 ! تو باید بیدار بشی آلیغان-

کرد، نگاهش را از سمت  هایش احساس می های لینو را بر روی شانه آلیغان که سنگینیِ دست

های او چرخاند اما در کمال تعجب و حیرت، چیزی جز انگشتانِ استخوانی  رودخانه به سمت دست

 !و ترسناک، ندید

. دانست چه اتفاقی افتاده است، آرام آرام نگاهش را به سمت لینو چرخاند که واقعا نمی در حالی

 !در این لحظه ناگهان به جای لینو، پیکر اسکلت ترسناکی در آغوش آلیغان ایستاده بود

که متعلق به (دفعه همان اسکلت  با دیدنِ آن پیکر کریه و ترسناک، شوک زده شد و یکآلیغان

 :زبان گشود و با صدایی ترسناک گفت) خود لینو بود

 ! بیدار شو-

 .ای ترسیده و بدنی تب کرده، باز کرد ناگهان آلیغان چشمان خود را با چهره

ی سرش ایستاده و قصد ضربه زدن با در همین حال، چشمش به پیکر اسکلتیِ عجیبی که بر باال

 .ی نیزه را جای خالی داد سریعا از جا پرید و ناگهان ضربه. ای بلند و طالیی را داشت، افتاد نیزه

دفعه جیغی بلند و ترسناک بر سر  با حرکت سریع آلیغان و ناکام ماندنِ آن پیکر اسکلتی، یک

 .آلیغان کشید
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 .چشمانی متحیر اطراف خود را نگاه کردآلیغان که تازه به خود آمده بود، با 

 .حدود پنجاه پیکر اسکلتی دیگر، با شکل و شمایلی عجیب در گوشه و کنار تاالر حضور داشتند

ای  طولی نکشید که به دور آلیغان، جمع آمدند و با حرکاتی رقص مانند، او را در میان محاصره
  .تنگ قرار دادند

ناخودآگاه، با حرکاتی آرام و آهسته تیری بلورین در زه دانست چه کاری بکند،  آلیغان که نمی
اش انداخت و بعد، به سمت  حرکت ایستاد سپس نگاهی به اسب در خواب خفته کمانش نهاد و بی

 .تخت پادشاهی که دیناسین هنوز بر روی آن خوابیده بود نگریست

صدای اطرافش   و بیهایِ متحرک وقتی از سالمت اسب و دیناسین مطمئن شد، دوباره به اسکلت
 .نگاه کرد

شان،  هایی استخوانی و گوش مانند و بلند و نوک تیز، که در دستان هایی زره پوش، با زائده اسکلت
هایی بلند و طالیی قرار داشت و با صداهایی جیغ مانند و ترسناک و حرکاتی موزون شبیه به  نیزه

 .زی، خیره به سمت او ایستاده بودندرقص، به دور آلیغان حلقه زده بودند و انگار منتظر چی

های  های تند و جیغ ها نشانه گرفت و ناگهان، با حرکت آلیغان تیر و کمانش را به سمت یکی از آن
در . حرکت شدند ها دوباره آرام و بی سرِ پیکان را پایین آورد و اسکلت. ها مواجه شد بلند اسکلت

ها دوباره بی قرار   جلو انداخت اما اسکلتکه تردیدی کند، قدمی به سمت این لحظه بدون آن
 .شدند

که تمام حواسش به کارهای آن موجودات عجیب بود، از انجام هر گونه حرکت  آلیغان در حالی
اش را با  اضافی باز ایستاد و سپس نفسی آرام و عمیق کشید، بعد با حرکتی آرام، عرق پیشانی

 :اش پاک کرد و با خود گفت لباس پشمی

 .اید چه غلطی بکنم حاال ب-

در این موقع چیزی شبیه به سپری دایره . دوباره چشم خود را به سمت و سوی اطرافش چرخاند
سپری طالیی که برجستگیِ . ای بر زمین فرو افتاده است شکل، توجهش را جلب کرد که در گوشه

 .مخروطی شکل و نوک تیزی داشت

 :ای بلند از خواب بیدار شد ن با خمیازهفکری به سرش زد اما ناگهان در این هنگام دیناسی

 !جوری نخوابیده بودمخیلی وقت بود این!  آخیـــش-
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هایی بلند به سمت  دفعه با جیغ ها به سمت صدای دیناسین جلب شد و یک ناگهان تمام توجه اسکلت
  !او یورش بردند

  

 :آلیغان که نگران دیناسین شده بود، از فرصت استفاده کرده و با گفتِن

 ! دیناسین مواظب باش-

 !به سمت سپر طالیی جهشی بلند انداخت

 .ها هم به سمت او سرازیر شدند با حرکت سریع آلیغان، نیمی از اسکلت

ِی  ی تند نیزه اما آلیغان با چابکی تمام، سپر را در دست گرفت و ناگهان با اولین حرکت، ضربه

حرکت بر سر جای خود ایستاد و باز هم در  ها را از خود دفع کرد و دوباره بی یکی از اسکلت

 .ها به دام افتاد ی اسکلت محاصره

 !حرکت در مقابلش ایستادند ها هم با ساکت شدِن آلیغان، دوباره بی اسکلت

 :اما از آن طرف نگران دیناسین بود که هنوز با صدای بلند خمیازه می کشید

 . هــا آلیغان فکر کنم وقتشه دیگه بلند شی-

ای به سمت دیناسین پرتاب  توانستند او را به وضوح ببینند، نیزه ها که نمی  یکی از اسکلتناگهان

 .کرد

 .ی دلخراِش مرگ او را نبیند در این لحظه آلیغان چشمان خود را محکم بست، تا صحنه
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دفعه، ناگهان چشمان دیناسین همانند برق از هم باز شد و قبل از آن که نیزه به او برسد،  یک
 .ی طالیی در همان هوا از هم متالشی شد ی سریع زد و نیزهبشکن

های ریز خود را از هم  شد، با تعجب بال که خیره بر آن موجودات اسکلتی می دیناسین در حالی
های زره پوِش نیزه به دست  ایستاد، نگاهی به آن اسکلت که معلق بر هوا می گشود و در حالی

 :انداخت و با نگرانی فریاد زد

 لیغان کجایی؟ آ-

ای دور از  ها را جای خالی داد و با پرواز به سمت سقف، در فاصله در این لحظه، یکی دیگر از نیزه

ای ایستاده است، خیالش کمی  حرکت در گوشه زمین ایستاد و وقتی چشمش به آلیغان افتاد که بی

لند و طالیی، برای شکار های ب های زیر پایش انداخت که با نیزه راحت شد اما با تعجب، به اسکلت

 !کردند خودش تقال می

 :اش کشید و خطاب به آلیغان گفت دستی بر موهای فرفری

  . بهتره هیچ حرکتی نکنی، این موجودات به صدا و حرکات اطرافشون خیلی حساسن-

صدا، بر روی زمین خوابیده  حرکت و بی سپس چشمی چرخاند و نگاهی به نجیال انداخت که بی

 .است

 : دادادامه

 ! امیدوارم نجیال از خواب بیدار نشه االن-

توانست هیچ حرکتی بکند و هیچ حرفی بزند، با حالت عصبی، فقط به سمت اسبش  آلیغان که نمی

 !نگریست می

هایی که در زیر پایش در  در این لحظه، دیناسین به دور سقف تاالر، پروازی کرد و تمام اسکلت

 !کشیدند بردند و جیغ و داد می کرد، یورش می ه دیناسین پرواز میحال تقال بودند، به هر سمتی ک

 !ها هم دقیقا در زیر پایش ایستادند ای ایستاد و اسکلت دیناسین لحظه

 :با حالتی کالفه مانند گفت

ای  شه باهاشون درگیر شد من یه نقشه  آلیغان اینا موجودات خطرناکی هستن، هیچ جوره نمی-

 !دارم
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توانست چیزی بگوید و نه حرکتی  نه می. کرد ایستاده و فقط به او نگاه میآلیغان بی حرکت 
 .بکند

 :دیناسین ادامه داد

 .جا فرار کن تو هم سریعا اسبت رو بردار و از این. کنم  من حواس همشونو جلب می-

ها، اطراف  دیناسین با گفتن آن کلمات، به سمت آلیغان پرواز کرد و با جلب توجه بقیه اسکلت
 .یغان را خلوت کردآل

که خیره به حرکات پروازی و نمایشیِ دیناسین شده  تمام آن پنجاه اسکلت متحرک، در حالی
 .کردند بودند، همگام با او به هر سمتی حرکت می

 .در این لحظه آلیغان فرصت را غنیمت شمرد و به سمت نجیال شتافت

 .ادسپر را بر زمین انداخت و با دست، نجیال را کمی تکان د

 .اسب، با حالتی گیج مانند از خواب بیدار شد و سریعا بر روی دو پا ایستاد

 :ای که از آن وارد شده بودند، انداخت و بعد با خود گفت آلیغان نگاهی به دروازه

 .ِ پس باید نقطه مقابلش هم خروجیش باشه جا ورودی  اگه اون-

 :سپس خطاب به دیناسین فریاد زد

 . رو پیدا کردم فکر کنم راه خروجی-

 : که از انجام حرکات نمایشی و طوالنی خسته شده بود فریاد زد دیناسین در حال

 .کنی فقط زود باش  هر کاری می-

 :آلیغان سوار بر اسب شد و دوباره فریاد زد

 . اونا رو بکشون سمت من-

 .ان کشاندها را با خود به سمت آلیغ دیناسین بالفاصله حرف او را عملی کرد و تمام اسکلت

ها هی داد و یک،دفعه، با حداکثر  در این لحظه، آلیغان اسب را با تمام سرعت به سمت اسکلت
ها،  هایِ تنومند اسب به اسکلت با برخورد سینه. های سر به هوا عبور کرد قدرت، از وسط اسکلت

 .ها، متالشی شدند حداقل ده تن از آن
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 در نزدیکیِ دیوار مقابلش ایستاد و سریعا از اسب پیاده آلیغان که از کار خود بسیار خوشحال بود؛
 .ای بر روی آن گشت شد و با دقت فراوان، به دنبال نشانه

های متالشی شده توسط اسب، دوباره از نو ساخته شده و احیا شدند اما به  در این لحظه، اسکلت
.  به حرکت در آمدندکه به دنبال دیناسین بروند، آرام آرام به سمت آلیغان و اسبش جای آن

آلیغان که با دقت به . ها بود دیناسین هم در آن طرف، در حال پرواز و جلب توجه بقیه اسکلت
 .اش افتاد دیوار سنگیِ مقابلش خیره شده بود، در یک لحظه به یاد قدرت مادرزادی

 را مشت در این لحظه نفس عمیقی کشید و سپر را دوباره بر زمین انداخت و بعد دست راست خود
، اشاره و شصت خود را باز کرد و به آرامی بر روی دیوار تکیه )سبابه(کرد سپس سه انگشت وسط

 .داد

ناگهان زمان . ای سپید فرو رفت با تمرکزی عمیق، ناگهان سیاهیِ چشمانش محو شدند و در خلسه
 .برای آلیغان به سرعت به عقب بازگشت

دفعه  در این حال، یک. کرد مو از مقابل چشمانش عبور میبه طوری که تمام اتفاقات گذشته، مو به 
 .آلیغان با تعجب نگاهی به اطرافش انداخت. همه چیز به شکلی سریع در اطرافش ایستادند

هایی سپید و سیاه، که در مقابل دیوار و  جمعیتی عظیم از مردمانی بلندقد و گوش دراز با لباس
ها کرد و با چشمانی حیرت زده   با تعجب رو به سمت آنآلیغان که. در پشت سر او ایستاده بودند

ها  هایی در بین آن به آن موجودات بلند قامت و سپید اندام خیره شد، کمی بعد متوجه مکالمه
 .شد

 :مردی با جامه سیاه گفت

ها رو شکست دادیم، ولی دیگه توان جنگیدن با این موجودات نفرین شده   سرورم، ما جاباتان-
 .نداریم

 :ای سپید بر تن داشت، گفت دی قد بلند که جامهمر

سوی کوه به  شما از این سمت حرکت کنید من هم از آن. ای نداریم جز ترک خانه  بنابراین چاره-
ها رو پیدا نکردیم نباید دوباره به این مکان  تا وقتی که راه شکست این اسکلت. دنبالتون میام

 .وارد بشیم

 :ا اضطرابی شدید گفتدوباره همان مرد سیاه پوش ب

 کار کنیم؟  اما سرورم ما بدون تو چی-
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 :ای به پسر بزرگ خود که لباسی سبز رنگ پوشیده بود کرد و ادامه داد مرد سپید پوش اشاره

  . در نبود من پسرم شالون شما رو راهنمایی خواهد کرد-

 

 :یرش تعظیمی کرد و گفتدر این لحظه شالون که مردی تنومند با لباس سبز بود در مقابل پدرِ پ

 !شه لطفا ما رو تنها نذاری؟ بدون شما هیچ شانسی اون بیرون نداریم  پدر می-

 :مرد پیر لبخندی زد و با نگاهی آرام به پسرش جواب داد

میراث من همین جامعه است، در نبود من . برم رم، پسرت ایغن رو هم با خودم می  من تنها نمی-
در این مدت، در .  و ایغن از آن سوی کوه به دنبالتون خواهیم اومدمن. از میراثم محافظت کن

باشد که راهی برای نابود کردن این هیوالها . دامنه همین کوه شهری بسازید و منتظر ما بمانید
سالحی که هیچ . ام ایغن، سالحی خواهم ساخت و به شما خواهم پیوست پیدا کنیم، من با نوه

تادگی در مقابلش را نخواهد داشت و آن زمان است که جامعه ما رو ای توان ایس موجود جنبنده
  .به سوی پیشرفت خواهد رفت
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به قدری . در این هنگام، ناگهان پسری کوچک و درخشان از میان جمعیت برای آلیغان نمایان شد
هم که سکوتی مب ایغنِ کوچک، در حالی. درخشان بود که چشمان آلیغان برای او متحیر مانده بود

گویی که او را در همان حال . هایش حاکم بود، به شکلی عجیب، به سمت آلیغان نگریست بر لب
 !می توانست ببیند

که به شدت عرق کرده  آلیغان که تحمل قدرت درخشندگی آن پسر کوچک را نداشت، در حالی
تاد و شروع به هایی تند، بر زمین اف بود، به سختی انگشتان خود را از دیوار جدا کرد و با نفس

 .سرفه کرد و همه چیز به سرعت نور به زمان حال برگشت

هایی درخشان به شکل شاخ و برگ یک درخت تنومند، بر روی دیوار  ناگهان در این لحظه، رگه
 !ظاهر شد

آلیغان نگاهی به دیوار انداخت و با . ای، با جزئیاتی کامل و عجیب هایی به رنگ سپید و نقره رگه
 !برخاستتعجب از جا 

در این . اش را با آستینش پاک کرد ولی این بار با پنج انگشت، دیوار را لمس کرد عرق پیشانی
 !هنگام، دستش از میان دیوار به آن سو عبور کرد

 :دفعه متوجه فریادهای بلند و نگران آلود دیناسین شد یک

 ! مواظب باش آلیغان-
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ر شکمش فرو رفت و از آن طرف بدنش بیرون ای طالیی د آلیغان تا به خود آمد، ناگهان نیزه
ای مخوف و ساکت، در مقابلش ایستاده و در چهره آلیغان خیره  ها، با چهره یکی از اسکلت! آمد

 .شده بود

یِ لینو را بر  دفعه چهره ی بدونِ چشمِ آن هیوال خیره مانده بود یک که در کاسه آلیغان در حالی
اسکلت، نیزه را از شکم آلیغان بیرون کشید و . ر کردایِ آن اسکلت، تصو روی صورت جمجمه

 .آلیغان با جسمی ناتوان، در مقابل او بر زمین زانو زد

 .ای دوباره، نیزه را به عقب برد اسکلت جیغی بلند کشید، و برای ضربه

آلیغان . دفعه در این موقع، به طرزی ناممکن، تمام جسمِ اسکلت از هم متالشی شد ناگهان یک
 .الشی شدنِ اسکلت را دید و بعد بیهوش بر زمین افتادفقط مت

رفت اما در واپسین لحظات قبل از بیهوشی  همه چیز در چشمان آلیغان به سمت تاریکی فرو می
 !کاملش، متوجه دو پای بلند و سم مانند، اما پنج انگشتی، در کنارِ خود شد

 از هوش رفت و همه چیز در تاریکی که بداند آن پاهای عجیب متعلق به کیست، ولی قبل از آن
 !مطلق فرو رفت

شدند، خنجرها آخته  شدند، سپرها گداخته می ها پرداخته می شدند، نیزه شمشیرها ساخته می
هایی که برای دریدنِ گوشت و خونِ موجودات دیگر، از  سالح. شدند شدند و تبرها انباشته می می

 !شدند ها تیز می)دیو(برای دوس

 .های کارگر به شدت مشغول کار بودند)غول( موقها و همه دوس

یِ بزرگ پر از مواد مذابِ ناشی از آهن آالت استخراج شده از دل کوه، سر  ها در زیر کوره آتش
 .کشیدند به سوی آسمان زبانه می

شکافتند و از درون آن، شمشیرهای  ها را می هایِ آهنین، تنِ نرمِ قالب ها، بر رویِ کوسن چکش
 .شدند ه و خام بیرون آمده و کوبیده میسرخ شد

ها، مشغول  یِ دوس های عظیمِ درختان، و به زور شالق های سیاه و برّنده ها، در زیر آوارِ کنده موق

 .کار بودند

هایی طوالنی و انبوه، در مقابلِ سکویی  ها در صف شدند و دوس ها دوخته می ها بر تنِ دوس زره

 !شدند هایی که به دست کارگرها ساخته و پرداخته می ز به تمام سالحایستادند و مجه بلند باال، می

 .ها در گوشه و کنار این سرزمینِ سوخته مشغول بازی بودند در این میان، بچه دوس
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ها، در کنار پدران و مادرانشان، مشغول کارهایی سخت و طاقت فرسا با چهره هایی  بچه موق
 بردند نامساوی، رنج میآشفته و خسته که در زیر ظلم و بیداد. 

هیاهویی از . هاِی به صف ایستاده، به وجود آمد ای شدید در بیِن دوس در همین حال، همهمه

های پر موِی پوشیده با زرهشان را به  گری را در جسم شدت هیجان، که انگار، خلق و خوی وحشی

 !وجد آورده بود

نگریست،  ه با تکبر، به افراد زیر پایش میک روگاِن عظیم با هیبتی مخوف و ابهتی عظیم، در حالی

 !ی خود را باال برد نیزه

 .دفعه ساکت شدند و سکوتی سنگین بر کل شهر فرو افتاد با حرکت او، همگی یک

ها، با پاهای بلند و پشمالو و سم  در این لحظه، پیرزنی بلند قامت، اما کمر خمیده، از نژاد دوس

های  اش، از کناره که موهای سپید و بلند و ژولیده نده در حالیمانند، و ردایی سیاه و چرکین و ژ

دو شاخ کوچک باالی سرش آویزان شده بود و عصایی بلند و دو سر در دست داشت، عصایی که بر 

روی آن، آتشی آبی رنگ به شکل یک مشعِل سوزان قرار داشت، رو به سوی جمعیت کرد و با 

 . کبیر ایستادچند قدم به جلو آمد و در کناِر روگان

 .شد تر دیده می قدش از روگان بلندتر بود اما به دلیل خمیدگِی قوس مانند کمرش، کوچک

با چشمانی بدون سیاهی و کامال آبی رنگ، نگاهی بر جمعیت به صف ایستاده انداخت و بعد 

 :ای غلیظ گفت عصایش را باال برد و با لهجه

برای او فتح کنید، برای او . گار خود خدمت کنیداید تا به پرورد ها، شما آفریده شده  دوس-

زندگی شما در دستان اوست و هر موجود . جنگ کنید، برای او غارت و قتل کنید و برای او بمیرید

 .ای باید برای او سر تعظیم فرود بیاورد زنده

 :ها، یک صدا فریاد زدند در این هنگام، تمام جمعیت دوس

 .ان بزرگ روگان بزرگ، روگان بزرگ، روگ-

 :الخلقه فریادی زد و ادامه داد ناگهان آن پیرزِن عجیب

تونه شما رو به رستگاری  کسی که می. شناسمش  روگان، تنها خدایی هست که این اطراف می-

 .برسونه و کاری کنه که تا ابد در جهان پس از مرگ ماندگار بمونید

 .همه ساکت شدند

 :ی روگان گرفت و گفت هسپس نوک آتشیِن عصا را به سمت شاخ شکست
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من اونو . های وحشی قتل عام شده بود اش توسط تاقن تمام قبیله.  زمانی یک نوزاد ضعیف بود-
جهنمی از جنس خون و آتش و حال زمان آن رسیده که تمام این جهان . از میان جهنم پیدا کردم

اون رسیده که تمام جهان دیگه وقت . های تنومندش له کنه و جهانی از نو بسازه را در زیر سم
 .برای او سجده کنه

 :ها دوباره بلند شد و در کل دامنه کوه، پخش شد ی دوس در این هنگام صدای همهمه

 . روگان کبیر، روگان کبیر، روگان کبیر-

زدند، پیرزن ژنده پوش نگاهی به چهره مغرور و  صدا ناِم روگان رو فریاد می که همه یک در حالی

 !گذراند نداخت که با اقتداری عجیب، تمام تمدنی که ساخته بود را از زیر چشم میمتکبِر روگان ا

که چیزی بگوید، از سکو پایین آمد و در مقابل ارتش  روگان بعد از کمی سکوت، بدون آن

ی یکی از  عظیمش ایستاد و بعد از برانداز کردِن سربازاِن تنومند و زره پوشش، دست بر روی شانه

 : با صدای بلند و خش دارش فریاد کشیدها گذاشت و آن

ها به  ها اتفاق افتاد و زمانی هم این اتفاق برای تاقن ها، به دست تاقن  یک روز قتل عاِم دوس-

 .دست من انجام شد اما هدف من انتقام نیست

های ایستال رو  اگر من کل سرزمین. هاست هدف من، ساختِن تمدنی بزرگ در کل این سرزمین

من شماها رو .  یک پرچم ببرم، اون وقته که تقاص خون گذشتگانمون گرفته شده استبتونم زیر

 .ها و لجن زارها بیرون کشیدم و بهتون امید دادم ساختم و از زیِر کوه

 .:اش ادامه داد زد، به سخنرانی روگان در حالی که در میان صفوف طویل سربازانش قدم می

 .ها از یک چیز متنفریم  ما دوس-

 :روگان با اقتدار ادامه داد. ی سنگین بر فضا حاکم بودسکوت

 ! از شکست خوردن-

اش پدیدار شد و نیزه را محکم بر زمین کوبید، به طوری که  در این هنگام، خشمی عجیب در چهره

 :نیزه تا نصف در زمین فرو رفت و فریاد زد

ه موجودات جهان بردگان ما جا سرزمین ماست و هم این. ای برتر از ما نیست  هیچ، موجود زنده-

 !هستند



 ایســتـآل  

 

104 

گونه،  ناگهان با اتمام سخنان او، فریادی بلند از تمام سربازان به صف ایستاده برخاست و این
مندانه بر لبِ خطی و پوزه مانند روگان فرو نشست و در این هنگام از پایین، با  لبخندی رضایت

 .اش نگریست غروری مقتدرانه به سمت مادر عجیب الخلقه

  .جا رفت کرد، سری به نشانه رضایت تکان داد و سپس از آن پیرزن که به فرزند دلیرش افتخار می

 .ها از هم پاشید و هر کدام دوباره به سر کار خود بازگشتند طولی نکشید که صفوف بزرگ دوس

 ایِ چادری بزرگ را کنار زد و بعد وارد بعد از مدت کمی، روگان با دست راست ورودیِ پارچه
 .آن مکان تاریک شد

 .چادری بزرگ از جنسِ پوست انواع حیوانات که به شکل هرمی، ساخته شده بود

 .ای خاص، در مقابلِ آن پیرزنِ عجیب ایستاد نینهٔروگان با طُما

پیرزن بر رویِ یک موقِ چاق و نرم نشسته بود و دو موق مونث لخت هم در کنارش بر زمین نشسته 
 .بودند

 :کرد، رو به پیرزن کرد و گفت های سفید و چاق نگاه می ه به آن موقک روگان در حالی

  منو صدا کرده بودید بانو ایگاس؟-

ایگاس پس از کمی تأمل از جا برخاست و با تکیه بر عصایِ عجیبش، در مقابل روگان ایستاد و بعد 
 :نیش،خندی زد و گفت

تا اون موقع، شمشیرِ تو هم .  شد به زودی ارتشی عظیم برای لشکرکشی به شمال فراهم خواهد-
 .رحمانه آماده کنی فرزندم تا اون زمان بهتره خودتو برای یک نبرد بی. شه آماده می

 :روگان با تعجب گفت

هایی که در مورد اون سنگ بلورین   اینو هرگز فراموش نکن که من پسر تو نیستم و بهتره حرف-
 .گفتی حقیقت داشته باشه بانو ایگاس

ای خشمگین،  های تند و بی پرده او کمی عصبی و متعجب شد و سپس با چهره حرفایگاس با 
 :عصای عجیبش را به سمت او نشانه گرفت و گفت

در مورد .  تو هم بهتره هرگز منو تهدید نکنی پسرم و یادت باشه موقعیت االنت رو به من مدیونی-
تونه تو رو قدرتمندترین  شه، می سنگ، همه چیز حقیقت داره و شمشیری که از اون سنگ ساخته می

 .تونن در مقابلت ایستادگی کنند موجود جهان بکنه که حتی خدایان هم نمی
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 :روگان کمی سکوت کرد و بعد سری به نشانه تأیید تکان داد و گفت

 !های ریغا خبری از شمال برام آوردن، انگار کسی در راه است  کالغ-

 :ایگاس ابرویی باال انداخت و گفت

 ه کسی؟ چ-

 :روگان تأملی کرد و ادامه داد

 . هنوز چیزی مشخص نیست اما هر کی هست، خیلی مشتاق دیدنش هستم-

 :ایگاس کمی درفکر فرو رفت و بعد نگاهی به شاخ شکسته روگان انداخت و گفت

 بهتره از اتفاقات گذشته درس عبرت گرفته باشی وگرنه ممکنه اون یکی شاخت رو هم از دست -
 .بدی پسرم

های او عصبی شده بود، بدون هیچ حرفی رو به بیرون چرخید و به سمت در  روگان که از حرف
 .خروجی چادر حرکت کرد

های چادرش انداخت و بعد به سمت شئِ  ایگاس که در فکر فرو رفته بود، نگاهی به یکی از گوشه
 .ت، حرکت کردای قرار داش گوی مانند سیاه رنگی که در آن جا بر رویِ یک سنگ استوانه

 :در مقابل گوی ایستاد و بعد دستی بر روی آن کشید و به آرامی گفت

نباید کسی رو دست کم بگیری، مخصوصا زمانی که پای . ای روگان  تو هنوز خیلی بی تجربه-
 !تونم پیدا کنم حاال ببینم چی می. فرمانروایان جهان در میان باشه

داد، ابر و مه عجیبی در درونِ   گوی سیاه حرکت میهایِ کثیفش را به دور که دست و در حالی
 !گوی سیاه، به شکل متالطم به حرکت در آمد و همه چیز دوباره در تاریکی فرو رفت

همه چیز در ابتدا برایش تار و نامفهوم بود، با چند بار پلک زدنِ . چشمانش را به آرامی باز کرد
 .گلی در مقابل چشمانش قرار داشت سقفی کاه. تر شد متداول، رفته رفته همه چیز کمی واضح

پیچید،  صدای تراشیده شدنِ چوب، که به شکلی دائم و عجیب و عصبی کننده در ذهنش می
 .توجهش را به اطراف جلب کرد

 .سر خود را کمی به سمت مکان صدا چرخاند



 ایســتـآل  

 

106 

 مشغول تراشیدنِ ای نشسته و ای الغر و ردایی بلند و سپید، که در گوشه پیرمردی عبوس، با چهره
 .چوبی بلند و عصا مانند با یک شئِ سوهانی شکل بود که تعجب و کنجکاوی آلیغان را برانگیخت

های بلند و نوک تیزِ پیرمرد و پاهای عجیب و سم مانند پرُ مویش، تعجب آلیغان را بیشتر  گوش

 !کرد

 انداخت و دست از کار کشید و در این لحظه، پیرمرد، که متوجه هوشیاریِ او شده بود، ابرویی باال

 :با صدایی ُکُلفت گفت

  باالخره بیدار شدی؟-

 .آلیغان که تازه متوجه فضایِ خانه مانند اطرافش شده بود، نگاهی به اطرافش انداخت

 :شد ادامه داد که دوباره مشغول کار می پیرمرد، در حالی

  تو کی هستی؟. نهها نجات پیدا ک  تا حاال ندیده بودم کسی از دست میونال-

 .ای دوباره به اطراف خود نگریست آلیغان که انگار به دنبال چیزی بود، بدون هیچ کلمه

ای سفید شد که به دور شکمش به شکل باند پیچی، بسته شده بود و تمام  در این حال، متوجه پارچه

  .ای دیگر بر زمین قرار داشت لباسش در گوشه

 :پیرمرد دوباره ادامه داد

ام متوجه دستت شد که از دیوار جادویی بیرون اومد و این که اگه دنبال   آوردید نوه شانس-

ام بازی  اون ویراب زیبا و اون اسب عجیبت هستی باید بگم حالشون خوبه و بیرون دارن با نوه

  !تونی حرف بزنی اگه خیالت راحت شد، می. کنن می

 : به بالشت زیر سرش تکیه داد و گفتآلیغان تکانی کوچک به خود داد و با حالتی نیم خیز،

  جا دیگه کجاست؟ تو کدوم خری هستی؟  این-

 :ی عصبیِ او انداخت و گفت پیرمرد، کمی مکث کرد و دست از کار کشید و نگاهی به چهره

دوما اسم من لوخیسِ و زمانی پادشاه بودم اما حاال یه کوه .  اوال بهتره با احترام صحبت کنی-

جا به دنبال چی  حاال تو کدوم خری هستی و این. کنم ام ایغن زندگی می  نوهنشینم و با تنها

  هستی؟

 .ای چوبین و پر از آب زالل در کنارِ سرش شد آلیغان با کمی احساس تشنگی، متوجه کاسه
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  .نگاهی به آب انداخت و دوباره نگاهی به پیرمرد بلند قامت کرد

 :لوخیس لبخندی زیرکانه بر لب آورد و گفت

استداللت قابل ! هـــوم. ای اما بازم حاضر نیستی اون آب رو بخوری که به شدت تشنه  با این-
کنی من منتظر موندم که تو بیدار بشی و بعد با آب مسمومت کنم، به  تحسینِ ولی خب اگه فکر می
  !کنی نظرم خیلی احمق جِلوه می

  

 .ای کوتاه کرد و سپس دوباره مشغولِ ساییدنِ چوب شد خنده

ی او خوشش نیامده بود با حالتی کالفه، کاسه را برداشت و آن را با یک  آلیغان که از طعنه
 .حرکت تند و حریص مانند، سر کشید، آهی کشید و کاسه را بر سر جایش گذاشت

 :سپس نفس عمیقی کشید و گفت

  .که ما رو از دست اون هیوالها نجات دادی ممنونم  از این-

ای گذاشت و بعد با تکیه بر همان  ش با سوهان تمام شده بود، آن را گوشهلوخیس، که تقریبا کار
 :کرد، از جا برخاست و گفت چوب، که به عنوان عصا استفاده می

اون بود که تو رو نجات داد و البته باید بگم تا حاال به عمرم ندیده بودم که . ام تشکر کن  از نوه-
سر باهوشیِ من ازش خواستم اون تاالر رو پلمپ کنه تا ایغن پ. کسی بتونه معماهای اونو حل کنه

  !جا نفرین شده است اون. دیگه کسی نتونه واردش بشه

 :سپس به سمت آلیغان حرکت کرد و ادامه داد
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 اسمِ اسبت نجیالست درسته؟ اون ویراب اسمشو گفت ولی نه اسم تو رو به زبون آورد نه اسم -
  .خودشو، ویراب وفاداریِ

 .نگریست، چیزی نگفت های او می با دقت به حرکات و حرفآلیغان که 

لوخیسِ پیر با چند قدمِ بلند، در باالی سر او ایستاد، با زحمت خم شد و کاسه چوبی را برداشت و 
 :ادامه داد

جوری هستی ولی  این خوبه که این. من هم زمانی مثل تو بودم.  ذهنِ شکاکی داری پسر جان-
خوای زنده بمونی باید یکمی هم اعتماد  اگه می. خوره  به دردت نمیها شک و تردید بعضی وقت

  .کردن رو یاد بگیری

 .ای از خانه رفت سپس دوباره با زحمت فراوان بلند شد و به سمت گوشه

 :ای چوبین گذاشت و گفت کاسه را به آرامی بر روی طاقچه

که بیهوش بودی خیلی نگرانت این مدتی . رم بیرون تا اون دوست کوچولوتو باخبر کنم  من می-
 .بود

 :آلیغان کمی تأمل کرد و با تعجب پرسید

  مگه چند وقته که بیهوشم؟-

 :لوخیس جواب داد

 . دو روزه-

جا  برد، درِ چوبی خانه را باز کرد و از آن که آلیغان در بهت و تعجب به سر می سپس در حالی
 .بیرون رفت

 .دآلیغان نگاهی کنجکاوانه به اطراف چرخان

تمام دیوارها از جنسِ گل بودند و سقف نیز با گل و کاه خشک، پوشانده . ی تقریبا بزرگی بود خانه
 .شده بود

ای بلند وجود  ها، طاقچه دو پنجره کوچک در سمت شمالی خانه قرار داشت و در یکی از گوشه
 .داشت، که بر روی آن، مقداری نانِ خشک و اشیائی شبیه به ظروف قرار داشت

 .شد ها به حالت ایستاده، دیده می دو عصای بلند و خوش طرح نیز در یکی از گوشه
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آلیغان با کمی احساس درد و سوزش در ناحیه شکمش، خود را جمع و جور کرد و با بدنی خسته، 
که به سختی، لباس پوستینش را  پس از کمی در حالی. هایش رفت از جا بلند شد و به سمت لباس

 .پوشید، از کلبه بیرون آمد  و تنومندش میبر تِن عضالنی

دشت وسیع و . ای که در پیش رویش قرار داشت، ایستاد اما با چشمانی متحیر، به سوِی منظره

 .داشت عجیبی که آلیغان را به هیجان وا می

از دور . ای بهشت همانند تکه. عجیب و به دور از فکر و خیاِل آلیغان. همه جا سرسبز و زیبا بود

 .شد های سر به فلک کشیده دیده می ها، کوه دست

های  ها، باالِی سِر گل پروانه. های سرسبزی در جای جای آن دشت وسیع قرار داشتند درخت

 .رنگارنگ، در حال جست و خیز بودند

ها، در باالی درختان و همه چیز به  سنجاب. ای دیگر، مشغول بازی بودند ها در گوشه خرگوش

ای در باالی سر  حتی پرندگان بزرگ و چهار بال و عجیب الخلقه.  زیبا بودشکلی رویایی و عجیب،

 .او، در حال پرواز بودند و آلیغان از دیدن آن همه شگفتی و ماوراء، به هیجان آمده بود

 .آفتاب، کامال گرم و دلچسب بر روی دشت می،تابید و خبری از برف و بوران نبود

که متحیر  شت لبخندی ناخودآگاه بر لب آورد و در حالیآلیغان که انتظار چنین چیزی را ندا

 .زار گذاشت و بعد نفس عمیقی کشید مانده بود، پا در میاِن چمن

ای که از بیرون، شبیه به ساختمانی چوبین و  کلبه. ِی لوخیس انداخت نگاهی کنجکاوانه به کلبه

، کوه عظیِم ایلن به محکم بود، با معماری نه چندان خوب اما مخروطی شکل که در پشت آن

 !کرد خوبی خودنمایی می

 :در این هنگام، متوجه صدایی آشنا شد

 تو بیدار شدی؟!  آلیغان-

 .آلیغان لبخندی بر لب آورد و رو به سمت صاحب صدا چرخید

ای کوچک ایستاده بود، در چند قدمی  ِی پسربچه که بر روی شانه دیناسین با لبخندی زیبا در حالی

 .او قرار داشت

آلیغان با دیدن او خوشحال شد اما به محض این که چشمش به آن پسرک گوش دراز افتاد، 

 .لبخندش به آرامی محو شد و در چشماِن عجیب او خیره شد

 !ِی درخشانی بود که در داخل تاالر دیده بود او همان پسر بچه
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د و گردنِ او را بغل کرد اش فرود آم دیناسین، سریعا خود را به آلیغان رساند و بعد بر روی شانه
 :و گفت

 .شدم داشتم کم کم نگرانت می. ای  خوشحالم که هنوز زنده-

که افساری بر گردنِ نجیال انداخته بود، از پشت کلبه نمایان  در این لحظه لوخیس پیر، در حالی
 :شد و گفت

 ! پس اسمت آلیغانِ-

 .آلیغان و دیناسین به سمت او نگریستند

 : افسار اسب را در دست گرفته بود، کمی جلو آمد و با اشاره به اسب گفتکه لوخیس در حالی

جوری  این. تصمیم گرفتم براش یه دونه بسازم. شد  اسبت بدونِ زین و افسار، خیلی اذیت می-
 .بره اونم از سواری دادن لذت می. شه کنترلش برات راحت تر می

 :دیناسین با خوشحالی و هیجان گفت

که جون ما رو نجات دادید خیلی از شما  از این. بسیار ممنونم اعلی حضرت از شما بسیار -
 .کنیم های شما رو فراموش نمی وقت این خوبی گذاریم و هیچ سپاس

 :ای پوکیده گفت های او کالفه شده بود، با چهره آلیغان که از چاپلوسی

 ! وحشی و تاقن خوارنها گفتم شمالی کنم که این من بودم که همش می  با این حرفات فکر می-

ای کرد و با نوازشی کوتاه  های طعنه دارِ او به کل ساکت شد و لوخیس هم خنده دیناسین با حرف
 :بر یالِ اسب، ادامه داد

 .ی کوچیکم ایغن آشنا شده باشین  فکر کنم با نوه-

 .سپس با دست راست، به سمت آن پسر کوچک اشاره رفت

 :نگاهی به ایغن انداخت و گفتآلیغان با حالتی تعارف مانند، 

 ! نه، هنوز افتخاری نصیبمون نشده-

که خیره در قامت تنومند آلیغان مانده بود، با لحنی جدی و عصبی  ایغن که ساکت بود در حالی
 :گفت

 .جا دور شو جا باشی، از این  تو نباید این-



 ایســتـآل  

 

111 

 .جا رفت سپس از آن

ه شده بودند، سکوت اختیار کردند و فقط با حالتی ی او، شوک آلیغان و دیناسین که از رفتار زننده
 .متعجب به او نگاه کردند

 :ای کرد و گفت در این لحظه، لوخیس خنده

به خاطر اتفاقات تلخ گذشته، هنوز نتونسته خودشو با دیگران وقف بده و .  رفتار اونو ببخشید-
ا هستین و تا هر وقت که نیاز ها حرف بزنه در هر حال، شما مهمون م که عادت نداره با غریبه این

 .تونین پیش ما باشین دارین می

 :در این لحظه دیناسین با تعجب پرسید

 .کرد  چه اتفاقی براش افتاده؟ اون که تا چند ساعت پیش با خوشحالی داشت با من بازی می-

 :لوخیس که با همان لبخندش، ساکت مانده بود و در چشمان آلیغان خیره شده بود، گفت

 .کنم شب هنگام براتون تعریف می. ستانش طوالنیِ، وقت هم زیاد دا-

 :سپس جلو آمد و افسار را به دست آلیغان داد و گفت

در ضمن . این روزها وجود چنین اسبی تبدیل به افسانه شده.  تو هم بهتره مواظب اسبت باشی-
این اطراف پرسه ) ها زاخان(تونی بیاریش داخل خونه، تازگیا متوجه شدم موجودات شب خیز می

 .میزنن

آلیغان و دیناسین هم با تعجب به یکدیگر . جا رفت و بعد راه خود را به سمت کلبه کشید و از آن
 .نگریستند

 :ای باال انداخت و گفت در این هنگام، دیناسین شانه

 !ها موجودات عجیبی هستن  بهت که گفته بودم شمالی-

 .شد به، در داخل آن شنیده میهای باد از بیرون کل شب بود، صدای زوزه

یِ  ی بسته شده به دور سرِ یک چوب کوتاه را به کمک جرقه لوخیس با مایعی روغنی مانند، پارچه
 .چخماق روشن کرد

 .گرما و نور، سراسر کلبه را فرا گرفت



 ایســتـآل  

 

112 

یِ دنجِ  بعد از آن، چند مشعل دیگر را روشن کرد و سپس چهارچوبِ شومینه شکلی را در گوشه
 .ها، کمی دلنشین بود ها و هیزم صدای سوختن ذغال. را نیز به کمک مشعل روشن کردکلبه 

ای دیگر در کنار  نگریست، در گوشه آلیغان که با دقت به کارهای او و لوازمِ عجیب و غریبش می
 .اسبش بر زمین نشسته بود

 .دیگر بودند ایغن و دیناسین هم در یک طرف کلبه مشغول بازی با یک

 بعد از اتمام کارش به سمت دیگ نسبتا بزرگی که بر زمین گذاشته بود، رفت و عصا را بر لوخیس،
 :دیوار تکیه داد و خطاب به آلیغان گفت

 شه لطفا یه لحظه بیای کمکم؟  می-

کرد، نگاهی  که دیگ را از زمین بلند می آلیغان بالفاصله بلند شد و به کمک او رفت و در حالی
 :یِ عجیب و غریب انداخت و گفت سیلهکنجکاوانه به آن و

 جا؟ خوره این  این طبل به چه دردی می-

 :ای کرد و گفت لوخیس خنده

 . همین طبل رو بذار روی آتیشِ شومینه تا بهت بگم-

 .آلیغان با یک حرکت قوی، دیگ سفالی را از زمین بلند کرد

   :لوخیس ادامه داد

 .کنهذاری رو آتیش مواظب باش نش  فقط وقتی می-

 :آلیغان، دیگ را به آرامی بر روی آتشِ شومینه قرار داد و بعد رو به لوخیس کرده و گفت

 کار کنم؟  حاال چی-

ی آهنینِ کنارِ در کرد و  ای به کوزه لوخیس دستی به ریشِ بلند و سفید خود کشید و بعد اشاره
 :گفت

 ! حاال آب اون کوزه رو بریز توی این طبل-

 .آب تا نصف دیگ باال آمد.  انجام دادآلیغان همان کار را

 :لوخیس با لبخندی آرام ادامه داد
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 . حاال برو بشین تا من کارم رو انجام بدم-

اش نشده بود، با حسِ کنجکاوانه رفت و دوباره در  که متوجه کارهای انجام داده آلیغان در حالی
  .کنار اسبش بر زمین نشست و با دقت به کارهای لوخیس خیره شد

 

دیگر  توجه به همه چیز، سرگرم یک در این فرصت نیم نگاهی هم به ایغن و دیناسین انداخت که بی
 .بودند

کرد،  جات مخصوصی را در داخل دیگ سفالی ریز می جات و ادویه که میوه لوخیس در حالی
 :خطاب بر او لب به سخن گشود

 ری؟ تونی بهم بگی از کجا میای و به کجا می حاال می.  خب-

 :لیغان توجه خود را به سمت او جلب کرد و جواب دادآ

 .خوام شما بگید  اول می-

پس از کمی سکوت، ادامه . لوخیس زیر چشمی، نگاهی به او کرد و بعد دوباره به کار مشغول شد
 :داد

خب باشه . دیدی  فکر کنم چیزهایی رو توی اون تاالر نفرین شده دیدی، چیزهایی که نباید می-
خوام هر چیزی که  کنم فقط باید حوصله کنی و تا آخرش گوش بدی چون می  میبرات کاملش

 .دونم رو بهت بگم می

و بعد شئِ چاقو مانندی را از کمر خود بیرون آورد و گوشت نمک سود کنارِ شومینه را که از دیوار 
 .با طنابی محکم آویزان کرده بود را در داخلِ آبِ در حالِ جوشانِ دیگ خورد کرد
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 :پس به سخن ادامه دادس

ها از خاک  طور که شما تاقن همون. اسم نژادمون آگاژ بود.  زمانی ما یک نژاد بزرگ بودیم-
آفریده شدید و گوشت و استخوان دارید، ما هم از آتش آبی رنگ خلق شدیم و مثل شما تبدیل به 

به دلیل جنس آتش، تر از ما شده و ما  منتها پوست شما تیره. گوشت و خون و استخوان شدیم
 .تر از بقیه مخلوقات هستیم درخشان

 :کرد، ادامه داد های او گوش می که آلیغان با دقت به حرف در حالی

ها رو از  شما تاقن.  در کل ایزگال بزرگ، از چهار عنصر مختلف چهار نوع موجود خلق کرد-
ها رو از آب و  جواهرات و گثها رو از فلزات نرم و  ها و موق ها رو از آتش، دوس خاک، ما ژوزان

 .باد

 :آلیغان با تعجب گفت

  دوس؟ موق؟ گث؟ ژوزان؟ تاقن؟-

 :لوخیس کمی تأمل کرد و سپس ادامه داد

ها  موق. ای دارن داری هستن که قدرت هوش و بدنِی فوق العاده ها همون موجودات شاخ  دوس-

ها موجودات کوچک اندامی هستن با  ثگ. ها اما با قدرت ادراک کمتر هم موجوداتی شبیه به اون

همین بانو دیناسین یکی از نژادهای . کنن ها زندگی می قدرت درایت و تمدن که در زیر زمین

 .شه ها محسوب می گث

 :آلیغان نگاهی به دیناسین انداخت و سپس دوباره نگاهی به لوخیس کرد و گفت

 پس آگاژ چیه؟. یج شدمها باید شماها باشین، من که گ  با این حساب، ژوزان-

 :لوخیس لبخندی زد و دست از کار کشید و ادامه داد

 ...ها، گوراژها و جاباتان. ها تعداد نژاد فراوانی دارن  ژوزان-

ها و موجودات آبزی از  البته پری. های دریایی کنن مثل پری هاشون توی دریا زندگی می بعضی

زنیم  که ما از سرما یخ نمی های سرد دلیل این تانها توی کوهس بعضی. شن ها محسوب می نژاد گثث

از . ها، موجوداتی عجیبی هستین ها از جنس آتش هستیم ولی شما تاقن همیِن که ما ژوزان

 .ترین موجودات روی زمین هستین ترین عنصر خلق شدین و قوی ضعیف

 :آلیغان که در فکر فرو رفته بود، پس از کمی تأمل پرسید
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 .ها هستم ه من از نژاد مارکانسودیل اما بهم گفتن ک-

 :های لوخیس تیز شد و با تعجب به سمت آلیغان نگریست و گفت با شنیدنِ اسم مارکانسودیل، گوش

 ! مارکانسودیل؟ کیا اینو بهت گفتن؟-

 :آلیغان که از طرز بیان او متعجب شده بود، گفت

 شن؟  چرا وقتی اسم مارکانسودیل رو میارم همه متعجب می-

 .اش غالف کرد و به سمت او رفت خیس، چاقو را دوباره در نیامِ کمریلو

که در چشمانِ آلیغان خیره شده بود با  سپس در مقابل آلیغان بر زمین فرو نشست و در حالی
 :تعجب گفت

چرا همون اول نتونستم تشخیص . شناسم ها رو به خوبی می  مارکانسودیل؟ آره من این چشم-
 بدم؟

 :ر لبش نشسته بود، گفتبا لبخندی که ب

 ... تو باید-

هایش نیمه تمام باقی ماند و ناگهان در این لحظه صدایِ وحشتناک و بلندی از بیرونِ کلبه،  حرف
 .همه جا را فرا گرفت و توجه همه را به خود جلب کرد

که  صدایی شبیه به نعره و شیهه و زجه، به طوری. همگی به یک باره به سمت درِ کلبه نگریستند
همزمان با آن، چهارچوب کلبه شروع به لرزش . قراری کرد نجیال در کنار آلیغان شروع به بی

 .کرد

های متداول، ترس را بر جان آلیغان و نجیال و  ها و نعره های پِیاپی و غرش صدای بال زدن
 .دیناسین انداخته بود

 :لوخیس سریعا از جا بلند شد و با تکیه بر عصای بلندش، فریاد زد

 !بود) اژدها(این صدایِ یک زوز .   نگران نباشین-

 :دیناسین با نگرانی از جا پرواز کرد و معلق بر هوا گفت

 !جا؟  زوز؟ این-

 :ایغن کوچک هم با نگرانی از جا بلند شد و گفت
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 . پدربزرگ، اون احتماال برای بویِ غذا اومده-

یگرش در آن سمت کلبه حرکت می که به سمت عصاهایِ د لوخیس در جواب دیناسین، در حالی
 :کرد گفت

شه بانوی جوان، وجود چندتاشون این  جا زادگاه و سرزمین مادریِ زوزها محسوب می  این-
 اطراف به نظرت نباید طبیعی باشه؟

 سپس عصایی مخصوص و سپید رنگی را از میان عصاهای متعددش انتخاب کرد و بالفاصله به سمت
 .در کلبه رفت

 :تاکنون چیزی از ماجرا نفهمیده بود با حالتی نگران آلود گفتآلیغان که 

 . یکیتون بهم بگه زوز چیه؟ عجب گیری کردیما-

 :که عصبی شده بود، با خود گفت لوخیس در حالی

 .از خونه من برین گم شین! دار  ای موجودات عوضی بال-

 را محکم بر زمین کوبید به طوری که و بعد در مقابل در ایستاد و با حالتی استوار و مقتدر، َته عصا
 :ای تند به همراه نوری فلش مانند از عصا ساتع شد و فریاد زد جرقه

 ...اوی یار البا ما کام رودام زوز...  ادی یارا نوما را را داما ما خود زوز-

باره، گرفت، ناگهان به یک  با فریاد عجیب و ترسناک لوخیس، که تقریبا تمام کوهستان را فرا می
هایی عظیم الجثه،  ها قطع شدن و بعد از کمی، با صدایِ بلند بال زدنِ پرنده ها و شیهه صدایِ نعره

 .همه چیز دوباره به حالت عادی برگشت

 :پس از آن، لوخیس که کمی خسته شده بود، نفس راحتی کشید و بعد رو به آلیغان کرد و گفت

 . تو هنوز خیلی چیزها رو ندیدی پسر جان-

ای با عالمت سر حرف او  لیغان که از کار عجیب و ترسناک او متحیر مانده بود، بدون هیچ کلمهآ
 .را تأیید کرد

که به شدت عرق کرده بود، دوباره به سمت عصاهای رنگارنگش رفت و سپس  لوخیسِ پیر، در حالی
 :داشت، به حرف درآمد و خطاب به آلیغان گفت اش را بر می که عصای قبلی در حالی

 .شاممون آماده شد.  بهتره بری اون طبل رو از روی آتش برداری-
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های چوبی، پر شده از غذایی مایع و گرم، که در آن گوشت و سبزیجات، به  پس از کمی، بشقاب
 !خوبی ادغام شده بود؛ در مقابل آلیغان، لوخیس، دیناسین و ایغن، قرار داشت

که آلیغان  پیچاند به طوری ا در مشامِ آلیغان، میبخار ناشی از گرمایِ غذا، بوی خوش عطر آن ر
 .از بوی خوش غذا، مست شده بود

 :لوخیس نگاهی به او انداخت و با تعجب گفت

 تا حاال خوردی؟) سوپ اژدها( اسم این غذا رادوزِ -

 :آلیغان نگاهی به او کرد و گفت

  ... نه متاسفانه-

 :ای کرد و گفت دیناسین با حالتی کنایه أمیز خنده

 . آلیغان تا االن به جز گوشت کباب شده، چیزی رو امتحان نکرده-

 .سره بال کشید ای برای دیناسین آمد و کاسه سوپش را یک آلیغان چشم غره

 :وقتی کاسه را پایین آورد و با چشمان متعجب بقیه مواجه شد، با حالتی تعجب زده گفت

  چیه؟-

 :ره به دیگ پر از سوپ گفتای کردند و لوخیس با اشا لوخیس و ایغن خنده

 .تونی برداری  اگه خواستی بازم هست می-

 :آلیغان سری تکان داد و گفت

 . ممنون از پذیراییِ گرم شما-

 :سپس تأملی کرد و ادامه داد

 !شه بقیه حرف هاتونو بگید حاال می.  تو در مورد نژادها بهم گفتی-

 :ای سوپ سر کشید و بعد شروع به سخن کرد لوخیس ذره

من و برادرم گاویر، با هم .  اون تاالری که شما ازش جون سالم به در بردید اسمش نارمینال بود-
به مدت پنجاه سال در صلح . تمدنی ساختیم و تمام جوامع آگاژها رو در نارمینال جمع کردیم

 روگان جایی که استحکامات ما خیلی قوی بود، از اون. ی روگان پیدا شد که سر و کله بودیم تا این
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برای . نشینی کنه اما گاویر دست بردار نبود های ما بشه و مجبور شد عقب نتونست وارد سرزمین
های بلورین، سالحی جادویی ساخت و افراد وابسته به خودش رو برای جنگ با  همین از سنگ

 بعدها با یک مارکانسودیل به اسم حوماکین متحد شد و بر علیه. روگان از نارمینال جدا کرد
 !روگان یورش کرد

 :در این لحظه، آلیغان با تعجب گفت

 . حوماکین؟ اون اسم پدر واقعی منه-

 :لوخیس کمی مکث کرد و با عالمت سر، حرف او را تأیید کرد و ادامه داد

 پدرت با برادر من، تونستن روگان و ارتش آهنینش رو از مرزهای شمال بیرون کنند اما گاویر -
حوماکین . د، تبدیل به موجودی شد که حتی نباید اسمش رو به زبون آوردبا سالحی که ساخته بو

روگان از فرصت استفاده کرد و دوباره . جوری هر دو ضعیف شدند مجبور شد باهاش بجنگه و این
 .حمله کرد و این بار این پدر تو بود که قربانیِ خطایِ گاویر شد

 . وسط نصف شدناگهان کاسه چوبی در میان فشار دستانِ آلیغان از

 :لوخیس مکثی کرد و ادامه داد

دونستم که یک تاقن معمولی نیستی، چون فقط نژاد مارکانسودیل از   وقتی دیدمت، می-
 .تونن جون سالم به در ببرن های جادویی می زخم

 :آلیغان که در فکر فرو رفته بود، پس از کمی سکوت پرسید

ری که  یادمه تو به مردمت گفتی که با ایغن می.  من وقتی دست به دیوار زدم، گذشته رو دیدم-
سالح بسازی و اون موجودات رو شکست بدی و یادمه که رهبری جامعه خودتو به پسر بزرگت 

 .دادی

 :لوخیس نگاهی به ایغن انداخت و لبخندی زد و سپس خطاب به آلیغان گفت

 که علیه پدرت شد، شکست زمانی. گرده به برادرم گاویر  درسته و این ماجرا دوباره برمی-
 .سختی خورد

من اونو دوباره توی جامعه قبولش کردم . های برفی شمالی برگشت گاویر، دوباره به سرزمین
. کم کم متوجه تغییراتی در رفتار اطرافیانم شدم. که بدونم با چه موجودی روبرو هستم بدون آن

وستانم رو مسخ خودش کرده بود و اش، تقریبا تمام خانواده و د گاویر با سالح وسوسه کننده
متاسفانه پسر من، شالون یعنی پدر ایغن هم جزوِ افرادی بود که تحت تأثیر گاویر قرار گرفته 
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تو این مبارزه موفق شدم گاویر رو در . که مجبور شدم خودم تنهایی با برادرم بجنگم تا این. بودند
ر اختیار داشت، تونست جمعی از افرادم رو اعماقِ تاریک غار زندانی کنم اما با سالحی که اون د

قبل از اون ماجرا هم، ما با سپاهی از . جا باهاش روبرو شدین به موجوداتی تبدیل کنه که شما اون
بعدا متوجه شدم که شالون در خفا علیه من . ها جنگ کرده بودیم، در کل ضعیف بودیم جاباتان

اونا االن در چند کیلومتری .  و از اونا جدا بشمام رو بردارم قصد شورش داره، تصمیم گرفتم نوه
. جاست جا، شهری بزرگ ساختن و اسمش رو مونتاشین گذاشتن و پسرم شالون هم پادشاه اون این

پرستیدند و االن مطمئنم اگه دستش به  پادشاهی برای مردمی که زمانی من رو به عنوان خدا می
ام  جا، به دور از تمدن، من و نوه االن این. ده رو میمن یا ایغن برسه، بالفاصله دستور نابودیمون 

 .زندگی خوبی داریم

 .وقتی سخنانش تمام شد، آلیغان در خوابی عمیق فرو رفته بود

 :لوخیس با تعجب به دیناسین نگاهی کرد و گفت

  این پسر همیشه انقد گستاخِ؟-

 :ای باال انداخت و گفت دیناسین شانه 

 . عجیبیِ بهت که گفته بودم موجود-

 :لوخیس به زحمت از جا بلند شد و گفت

 .فردا کارهای زیادی هست که باید انجام بدیم.  بهتره همگی استراحت کنیم-

ای که در مقابلش قرار داشت، خیره  و بعد رفت و در مقابل پنجره ایستاد و به تاریک ترین نقطه
 .شد

 .ایغن و دیناسین هم سفره را جمع کردند

ای از پوست آهو دراز کشید و دیناسین هم در  ای دیگر بر روی پارچه  گوشهسپس ایغن رفت در
 .کنار او به آرامی بر زمین فرود آمد

ی  لوخیس از کنار پنجره، نیم نگاهی به چهره. پس از آن که همه در خوابی عمیق فرو رفتند
 :آلیغان انداخت و پس از کمی تأمل، زیر لب گفت

. تونه همه ما رو نجات بده تو تنها کسی هستی که می.  آلیغان هرگز اصالتت رو فراموش نکن-
تونی راحت بخواب که فردا و فرداهای دیگه، ممکنه هیچ وقت چنین فرصتی نصیبت  امشب تا می

 !نشه
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و بعد دوباره رو به آن سویِ پنجره نگریست که گویی در میان تاریکیِ بیرون، موجودی 
 !الجثه در حال حرکت بود عظیم

های سیاه رنگ و نسبتا درخشانش   ناشناس و ترسناک که در اعماق تاریکی، فقط َفلسموجودی
 !قابل تشخیص بود

یِ بادهای سرد شمالی و درخششِ ستارگانِ ریز و درشت در آسمان گذشت، در  آن شب، با زوزه
شت که ماه غایب بود و صبح با طلوع دوباره خورشید، طراوت و زیباییِ عمیقی دوباره در د حالی

 .پدیدار آمد

چنان در  گرفت اما لوخیس هم که گویا همه چیز دوباره رنگ و بوی زندگی به خود می یه طوری
 .پشت پنجره ایستاده و به بیرون خیره مانده بود

یِ زیبای آلیغان، آرام آرام چشمانش را باز کرد و  با تابش مستقیم نور خورشید از پنجره به چهره
 .برد، بیدار شد  به سر میاز خواب عمیق و راحتی که

دیناسین و ایغن هنوز . لبخندی به لب آورد و نگاهی به اطرافش انداخت. احساس خوبی داشت
آلیغان با احساس گرسنگی، از جا بلند شد و اسبش نیز . خواب بودند اما اثری از لوخیس نبود

 .زمان با او از جا بلند شد هم

روانه شد تا بلکه بتواند از شام دیشب چیزی بخورد هایی نسبتا سست به سمت دیگ  سپس با قدم
 .اما در کمال تعجب، هیچ غذایی در داخل دیگ نبود

 .به سمت دیناسین رفت و بعد با انگشت اشاره، تکانی به او داد

 :دیناسین که هنوز خواب آلود بود، با پرخاشگری گفت

 . ولم کن بذار بخوابم-

 :رفت، گفت که از گرسنگی ضعف می آلیغان در حالی

 .میرم  بلند شو باید بریم شکار دارم از گشنگی می-

 :که هنوز چشمانش را کامال باز نکرده بود، گفت دیناسین در حالی

 . برو از شام دیشب بخور خب نصف دیگ مونده-

 :آلیغان نگاهی به دیگ انداخت و بعد با حالت متعجب گفت

 .ریمبلند شو باید ب.  انگار لوخیس همشو دیشب خورده-
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 :دیناسین که کالفه شده بود، دست خود را به حالت بشکن در آورد و گفت

 . یه بار دیگه تکونم بده تا پودرت کنم-

 .ای کرد در این لحظه نجیال هم از شدت گرسنگی شیهه

که تیر و  ناگهان در باز شد و لوخیس به همراه چند خرگوش بزرگی که شکار کرده بود در حالی
 .ر دست داشت، وارد کلبه شدکمان آلیغان را د

 :آلیغان با دیدن او از جا پرید و لوخیس با دیدن او لبخندی زد و گفت

 .کردم زودتر از این بیدار بشی  فکر نمی-

 :های پر او انداخت و با تعجب گفت آلیغان نگاهی به دست

 .خواستم خودم برم برای شکار  شکار کردی؟ می-

 :ها گذاشت و گفت های مرده را بر روی یکی از طاقچه وشها رفت و خرگ لوخیس به سمت طاقچه

 آره خیلی وقت بود تیر و کمان دستم نگرفته بودم اما ما گوناژها از اول زندگیمون با تیر و -
 .راستی از بابت آوردن این سالح از تو ممنونم. شیم کمان بزرگ می

یره شده بود و در فکر فرو رفته که به آن خ سپس کمان را در مقابل چشمانش قرار داد و در حالی
 :بود ادامه داد

 . کمان نیگیز؟ این یه زمانی مال پسرم شالون بود که توی اون تاالر جا مونده بود-

 :ی متعجب آلیغان انداخت و گفت سپس نگاهی به چهره

 . ولی االن مال توئه امیدوارم تیراندازی بلد باشی-

 : گفتهای او کرد و ای ریز به حرف آلیغان خنده

 .تونم ازش استفاده کنم  مطمئن باش بهتر از پسرت شالون می-

 .لوخیس تیرهای خونین را کناری گذاشت و سپس کمان را به سمت او پرتاب کرد

 .آلیغان هم آن را با مهارت خاص خود در هوا گرفت

 :ای به خرگوش ها کرد و گفت لوخیس اشاره
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فکر کنم کباب کردن بلد . شدن اینا رو آماده کنیم بهتره تا ایغن و دیناسین از خواب بیدار ن-
 .باشی

 :آلیغان کمان را بر زمین گذاشت و به سمت او رفت و گفت

 . این کار رو هم بهتر از هر کسی بلدم-

 :ای به اسب کرد و گفت در این هنگام، لوخیس اشاره

کنار کلبه براش . دهجا رو به گند نکشی  پس بهتره اسبت رو هم از کلبه من ببری بیرون تا این-
 .رسیم به کباب علف تازه آماده کرد بعدش می

که هنوز در فکر آن دیگ خالی به سر  آلیغان با عالمت سر حرف او را تایید کرد و در حالی
 .برد، به سمت اسب رفت و افسار آن را گرفت و به بیرون کلبه هدایت کرد می

دیگ خالی انداخت و پس از کمی تأمل مشغول ای نگران نگاهی به  در این موقع، لوخیس با چهره
 .ها شد پوست کندن از خرگوش

ی بکر و سرسبز مقابلش،  هنوز هم در باورش، منظره. آلیغان، اسبش را از کلبه خارج کرد
 .با هیجانی خاص، اسب را به مکانی که لوخیس گفته بود، حرکت داد. گنجید نمی

 .اشتجا قرار د های تر و تازه در آن تلی از علف

ها و  بوی هوای تازه و عطر گل. نجیال را به تیرک چوبی کنار کلبه بست و بعد، نفس عمیقی کشید
 !رسید ها به مشامش می گاهی از دور دست چمن زارها، به همراه باد مالیِم صبح

گشت  انرژی و هیجان عجیبی در اعماق وجودش به وجود آمده بود اما باید دوباره به کلبه بر می

 .ها به لوخیس کمک کند  کباب کردن خرگوشتا در

وقتی به سمت کلبه چرخید، ناگهان متوجه ردپایی عجیب و بزرگ در آن سوِی کلبه و در نزدیکی 

 .تک درخت بزرگی که در چند متری کلبه ایستاده بود، شد

 .با تعجب به سمت ردپا رفت و در کنار درخت ایستاد

انگشت بزرگ در جلو و یک انگشت نسبتا کوچک در پشت ردپایی به بزرگی یک اسب، که گویی دو 

 !پا قرار داشت

دفعه سیاهی چشمانش غیب شد و در تالطِم افکارش،  ناگهان یک. خم شد و دستی به رد پا کشید

 .اش را نکرده بود سیاهِی عجیبی تداعی شد که تاکنون تجربه
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 .ن را به عقب پرتاب کردای که همانند یک شوک قوی، آلیغا سیاهیِ ترسناک و تکان دهنده

 :آلیغان که بر زمین افتاده بود، با تعجب از جا بلند شد و با خود گفت

 ! این دیگه چی بود؟-

که شور و شوق قبلی را نداشت، با احساسِ سردرگمی و کمی  نگاهی به اطراف چرخاند و در حالی
  .جا شد ترس، بالفاصله به سمت کلبه روانه شد و سراسیمه وارد آن

 .ی وارد کلبه شد، دیناسین و ایغن هم از خواب بیدار شده بودندوقت

که چیزی بگوید، به سمت مکانی که لوخیس ایستاده بود، حرکت کرد و سپس با چاقوی  بدون آن
 .ها کرد سنگ و تیز خودش، مشغول بریدن گوشت خون آلود خرگوش

ریف خود را باز کرد و خطاب به های ظ دیناسین که انگار از کار اول صبحِ آلیغان شاکی بود، بال
 :آلیغان گفت

تونه مریض باشه که ویرابِ در حال خواب رو اول صبحی با کارهاش   واقعا یه تاقن چقد می-
 دیوونه کنه؟

تفاوت او روبرو شد،  ی آلیغان فرو نشست اما وقتی با واکنشِ بی سپس پرواز کرد و بر روی شانه
 :ادامه داد

 .که انقدر ترسیدی انگار اتفاقی افتاده -

 :ی آلیغان انداخت و با تعجب پرسید ی عرق کرده لوخیس با دقت به چهره

 چیزی شده؟ حالت خوبه؟. گه  دیناسین راست می-

ها را تکه تکه  که به سرعت گوشت آلیغان که حالتی عصبی مانند به او دست داده بود، در حالی
 :یس کرد و گفتدفعه دست از کار کشید و نگاهی به لوخ کرد، یک می

 طور مگه؟ چه!  نه-

 :در این هنگام، ایغن از پشت سر گفت

 .ها داره سراغش میاد  اثرات زخم میونال-

 !آلیغان نگاهی عصبی به او انداخت
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ایغن با همان حالت جدی و خاص خودش، در پشت سر او ایستاده بود و دقیقا در چشمان آلیغان 
 .خیره شده بود

 :آلیغان سریعا جواب داد

 . نه من حالم خوبه طوریم نیست-

در این لحظه لوخیس که متوجه خون ریزیِ شکمِ آلیغان شده بود، با اشاره به خون جمع شده در 
 :پارچه سفید باند پیچی شده به دور شکمِ او گفت

 .گه، تو باید استراحت کنی  ایغن راست می-

بعد نگاهی ترسیده و نگران آلود آلیغان با تعجب نگاهی به پارچه خونین دور شکمش انداخت و 
 :به لوخیس کرد و گفت

 ...حال...  نه من-

 :دیناسین بالفاصله از روی شانه او بلند شد و با نگرانی فریاد زد. ناگهان بیهوش بر زمین افتاد

 ! آلیغان-

 .شد و این در حالی بود که آلیغان به همراه خون ریزی شدید از ناحیه زخمش، بیهوش می

هایش قرار داد  عا او را به حالت نیم خیز بلند کرد و دست چپ خود را در میان دندانلوخیس سری
 :تا دهان آلیغان قفل نشود و بعد فریاد زد

 . برام آب سرد بیارین-

 .ایغن به سمت کوزه دوید و آن را برای لوخیس آورد

مِ عمیق و سیاه ناشی لوخیس با احتیاط، پارچه را از دور شکم عضالنیِ آلیغان باز کرد و وقتی زخ
 :یِ نیزه را دید، با تعجب گفت از ضربه

 !س؟ جوری هنوز زنده چه.  زخمش عفونت کرده ولی با این زخم تا حاال باید مرده بود-

 :دیناسین که نگران حال آلیغان بود، بر روی طاقچه چوبی فرو نشست و گفت

 .اون باید زنده بمونه.  به کمک دارهی ماوین خورده ولی االن نیاز انگار از میوه. دونم  نمی-

 :ُشست، گفت که با آب کوزه زخمِ چرکینِ آلیغان را می لوخیس در حالی



 ایســتـآل  

 

125 

هاشو با یکی دیگه تقسیم کنه ولی االن به چیزی   پس باالخره اون پیر خرفت راضی شده میوه-
 .بیشتر از میوه ترمیم زخمِ ماوین نیاز داریم

مین برداشت و بعد شروع به بریدنِ عفونت چرکین و بد بویِ او سپس چاقوی سنگیِ آلیغان را از ز
 .ای سیاه تبدیل شده بود کرد که االن به زائده

 .جا دور شد دیناسین که تحمل دیدن آن صحنه را نداشت چشمان خود را بست و از آن

 :ای به ایغن کرد و گفت لوخیش اشاره

 .زود باش. ارو نمک رو بی) اژدها( برو یکم از اون مدفوعِ زوز -

 .ایغن سریعا از جا بلند شد و به بیرون از کلبه رفت

پس از کمی به همراه مشتی مدفوع سیاه رنگ و مشتی نمک سفید رنگ وارد کلبه شد و به سمت 
 .لوخیس رفت

ای شکل چوبین ریخت و بعد مدفوع را نیز بر روی آن  لوخیس نمک سفید را در داخل ظرف کاسه
 .شروع به هم زدن آن دو کردانداخت و سپس با دست 

دودی ناشی از سوختن . وقتی مدفوع نرم شد، آن را سریعا برداشت و بر روی زخمِ آلیغان مالید
گوشت، به هوا بلند شد و ناگهان آلیغان با چشمانی ملتهب و ترسیده و به همراه فریادی بلند از جا 

 .پرید

دیگر نگاه  ا لبخندی رضایتمندانه به یکلوخیس و ایغن که توانسته بودند او را نجات دهند، ب
 :کردند و لوخیس رو به آلیغان گفت

 .امیدوارم اتفاق بدی نیفتاده باشه.  ما رو حسابی ترسوندی پسرجان-

 :آلیغان رو به او کرد و با حالتی جدی گفت

 ! رائوخ کیه؟-

کیه بر عصایش، به لوخیس با شنیدن آن اسم، کمی ترسید و عقب رفت و بعد، از جا بلند شد و با ت
 .سمت بیرون رفت و سپس از کلبه خارج شد

 :در این لحظه ایغن خطاب به آلیغان که به درِ خروجی خیره شده بود، گفت

 ! موجودی که نباید اسمشو بیاریم-
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 .اش خیره شد آلیغان با تعجب رو به او کرد و در چشمانِ خشک و جدی

 .سکوتی عمیق در بین آن دو جریان پیدا کرد

آمد،  که به پرواز در می یناسین که از دور شاهد همه ماجراها بود، از جا بلند شد و در حالید
 :گفت

 . فکر کنم ما دیگه باید بریم-

 :ایغن رو به او کرد و با حالت عصبی گفت

 خوایین کجا برین؟ بعدشم مگه می. اون هنوز حالش خوب نیست!  نه-

 :ر روی زمین فرود آمد و گفتدیناسین رو به سمت او پرواز کرد و بعد ب

 .چیزی که اون دنبالشه پیش پدرت.  ما باید بریم پیش پدرت-

 :زده انداخت و پرسید ایغن نگاهی به آلیغانِ سکون

  مگه به دنبال چی هستین؟-

 :آلیغان نگاهی عمیق به ایغنِ کوچک انداخت و بعد از کمی تأمل گفت

 ! ما دنبال سالحِ گاویر هستیم-

  :نیدن اسم گاویر، نگران شد و با عصبانیت گفتایغن با ش

 .تونید از اون سالح استفاده کنید شما نمی!  نه-

 :ی او را گرفت و با عصبانیتی دو برابر گفت آلیغان سریعا یقه

همون موجودی که رد پاشو اون بیرون !  چرا چون اون سالح گاویر رو تبدیل به رائوخ کرده؟-
 !؟کنار درخت پیدا کردم؟ درسته

که سکوت اختیار کرده بود، در  ایغن که از عصبانیت او کامال ترسیده و خشک شده بود، در حالی
 .چشمانِ آلیغان خیره شد

ی آلیغان فرود آمد و دست بر روی سرِ  دیناسین با دیدنِ این صحنه، پرواز کرد و بر روی شانه
 :آلیغان کشید و گفت

 .ید فکر کنم دیگه باید این دعوا رو تموم کن-
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 .آلیغان بالفاصله یقه آن بچه را رها کرد و بعد از جا بلند شد

ای سفید به دور شکمِ آلیغان انداخت و شروع به گرِه زدن کرد و  ایغن هم بلند شد و سپس پارچه
 :در همین فرصت گفت

. تهیکی به اسمِ ساالموس اونو ساخ. اون سالح، از جادو به وجود اومده.  گاویر، برادر پدربزرگمِ-
 !کنه اش می این شمشیر، هر کسی رو تبدیل به موجود باطنی

 :های او به هیجان آمد و گفت آلیغان که با کارِ او متعجب شده بود، با حرف

  یعنی چی؟-

 :ایغن که کارش را تمام کرده بود، دوباره در چشمان آلیغان خیره شد و پس از کمی سکوت گفت

 !رائوخ به معنیِ کریه.  در باطن بود گاویر رو تبدیل به هیوالیی کرد که-

در این لحظه ناگهان در کلبه باز . دیگر نگریستند های او، آلیغان و دیناسین با تعجب به یک با حرف
 .توجه همه به سمت لوخیس جمع شد. شد و لوخیس وارد کلبه شد

 :لوخیس که گویی همه چیز را شنیده بود، خطاب به آلیغان گفت

 رادرم رو داشته باشی؟خوای سالحِ ب  می-

 :های او متعجب شده بود، با کمی تردید گفت آلیغان که از حرف

 .مونه  آره، یعنی مجبورم وگرنه هیچ هدفی برام باقی نمی-

لوخیس که هنوز کامال وارد کلبه نشده بود و در بینِ چهارچوبِ در ایستاده بود، چشمان خود را به 
ی زیبای  که خیره به چهره  را دوباره باز کرد و در حالیآرامی بست و بعد از کمی تأمل چشمانش

 :آلیغان شده بود، گفت

تونی بهم ثابت کنی که تو همون قهرمانی هستی  تونی؟ می می.  پس باید یه کاری رو انجام بدی-
 که فرمانروایان جهان یه زمانی قولشو بهم داده بودن؟

 را در هم تنید و با حالتی اخم آلود های او مکث کرد، سپس ابروهایش آلیغان کمی در حرف
 :گفت

 کار باید بکنم؟  چی-

 :لوخیس ادامه داد
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 !تونی؟ می.  باید اول پسرم شالون رو بکشی تا ایغن بتونه رو تخت پادشاهی بشینه-

کرد، بدون هیچ کالمی رفت و کمان و یکی از  های او را درک می آلیغان که به خوبی حرف
 . و سپس تیر را در زِه کمان گذاشت و به سمت لوخیس نشانه گرفتتیرهای بلورینش را برداشت

 :دیناسین با نگرانی گفت

 !کنی آلیغان؟ کار می  داری چی-

 :آلیغان که در فکر فرو رفته بود، زه کمان را تا انتها کشید و در جواب لوخیس گفت

 .خورم که هرگز تا این اندازه مطمئن نبودم  قسم می-

 .لوخیس حتی فرصت حرکت هم پیدا نکرد. دسپس تیر را رها کر

اما تیر، برای کشتن لوخیس رها نشده بود و از نزدیک ترین نقطه ممکن، از کنار گوشِ لوخیس 
خزید را از وسط  عبور کرد و با سرعتی عجیب، ناگهان مارِ کوچکی را که بر رویِ تنِ درخت می

 !نصف کرد و با ضربی شدید، در تنِ درخت فرو رفت

کرد،  ی لوخیس نگاه می ی مات و مبهوت شده که به چهره ان، کمان را پایین آورد و در حالیآلیغ
 :ادامه داد

 .تونم  می-

 :لوخیس لبخندی زد و سپس وارد کلبه شد و در را بست و کمی جلو آمد و گفت

نگ پسری که برگزیده شده تا با روگان کبیر ج.  امروز برام ثابت شد که تو پسر حوماکین هستی-
 .پس منتظر چی هستی؟ اگه حالت خوب شده، بهتره آماده حرکت بشی. کنه

 :و بعد، به سمت عصاهایش رفت و خطاب به ایغن گفت

 .تو هم باید با اونا بری.  تو هم وسایلتو جمع کن-

 :ایغن با حالتی ناراضی گفت

 .جا تنها بذارم تونم تو رو این نمی. جا خوام برگردم اون  نه من نمی-

 :س نگاهی عصبی به او انداخت و گفتلوخی
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من دیگه دارم به انتهای عمرم . این بهترین فرصت توئه. جا جاست، نه این  خونه واقعیِ تو اون-
اون تاج و تخت فقط الیق توئه . به مادرت قول دادم تو رو به تخت پادشاهی برسونم. رسم می

 .نوان راهنما باهاشون میریدر ضمن اونا راهو بهتر از تو بلد نیستن تو به ع. پسرم

 :سپس تأملی کرد و او را به آرامی در آغوش گرفت و گفت

 . کاش پدرت هم به اندازه تو پاک و معصوم بود-

 :و بعد از جا بلند شد و رو به آلیغان کرد و ادامه داد

 ازش خوای سالم به اون جا برسی، به نفعته به خوبی اگه می. ده ی من راهو بهتون نشون می  نوه-
تونن خطرناک و  حتی موجودات زیباشم می. ان ها نفرین شده محافظت کنی چون این سرزمین

 .کشنده باشن

 :آلیغان با تعجب گفت

 خوای ایغن رو با خودمون ببریم؟  تو مطمئنی می-

لوخیس مکثی کرد و بعد عصایی کوچک از بین عصاهای رنگارنگش جدا کرد و به وست ایغن داد 
 :ان گفتو خطاب به آلیغ

ترین گوناژی هست که توی کل شمال وجود داره و در ضمن، وارث حقیقیِ تاج و   ایغن باهوش-
 .جوری بجنگه اون بهتر از تو بلده چه. تخت منه

 :های خود را در هم پیچید و با اخم رو به آلیغان کرد و گفت در این لحظه ایغنِ با حرص دست

 ! اَه.جا باشی  حاال فهمیدی چرا نباید این-

آلیغان که از . و بعد سری پایین انداخت و با بی میلی رفت و شروع به جمع کردنِ وسایلش کرد
 .ی او متعجب شده بود، به سمت بقیه نگاه کرد رفتارِ کودکانه

 :ای باال انداخت و گفت در این لحظه دیناسین شانه

 . بهت گفته بودم-

 :آلیغان دستی بر سر زد و گفت

 .دم ی االن بهت حق م-

 :سپس رو به لوخیس کرد و گفت
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  االن مقصدمون کجا باید باشه؟-

 :لوخیس رو به او کرد و با هیجان خاصی گفت

 .کنی  شهر مونتاشین، فقط وقتی رسیدین به اینا احتیاج پیدا می-

 .و بعد یک لباس بلند شنل مانند سبز رنگ به سمت آلیغان پرتاب کرد

 :، لوخیس ادامه دادوقتی آلیغان آن را در هوا گرفت

 .هاتو باید باهاش بپوشونی  گوش-

ای ابریشم، نرم، لطیف  آلیغان با تعجب، به لباس عجیب و غریِب سبز رنگ نگریست که همانند تکه

 !طور منعطف و خوش بو و ظریف بود و همین

ستاده که سوار بر اسبش بود، در بیرون از کلبه و رو به دشت، ای بعد از مدتی، آلیغان در حالی

 .بود

 .ی زیبای مقابلشان شده بودند ی او نشسته و هر دو غرق در منظره دیناسین هم بر روی شانه

 .در این هنگام لوخیس پیر به همراه ایغن کوچک، با کوله باری نسبتا سنگین از کلبه بیرون آمدند

  .آلیغان و دیناسین رو به آن دو کردند

 

کش را در آغوش کشید بعد با حالتی مخزون دستی بر ی کوچ لوخیس با چشمانی اشک آلود، نوه

 :ی او گذاشت و گفت روی شانه
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دونم این بار سنگین مسئولیت برای جسم ضعیف و کوچک تو خیلی زیاد ولی مطمئن باش،   می-
با مهارت آلیغان و هوش تو، این بهترین . های کوچک تو ساخته بشه تونه با همین دست دنیا می

 .دیگه از من کاری برنمیاد.  بتونی به حق قانونی خودت برسیفرصت ممکن هست که

های خود را پاک کرد و  شد، با آستین لباسش اشک های بلورینش سرازیر می ایغن که اشک از گونه
 :با بغضی سنگین گفت

 .جا تنها بمونی پدربزرگ ذارم این نمی.  میام دنبالت-

 :لوخیس او را از خود جدا کرد و گفت

 .وقت هم از اونا جدا نشو  دیگه بری و هیچ خب بهتره-

 .ایغن با اصرار لوخیس به سمت آلیغان رفت، که بر روی اسب ایستاده بود

ریخت، با دست راست،  ی غمگین جدایی، آرام آرام اشک می دیناسین که به خاطر آن صحنه
 :های بلورین خود را پاک کرد و گفت اشک

 .یدا کردم فکر کنم به این آب و هوا حساسیت پ-

آلیغان لبخندی زد و بعد از اسب پیاده شد و با یک حرکت، ایغن را از زمین بلند کرد و بر روی 
 .اسب گذاشت

اش ایستاده  ایغن دوباره نگاهی به پدربزرگ محزونش انداخت که تکیه بر عصا زده و مقابل کلبه
 .بود

 :آلیغان رو به لوخیس گفت

 .ن بکشم و ایغن رو به جاش بنشونمدم پسرتو از تخت پایی  بهت قول می-

 :لوخیس دست خود را به نشانه خداحافظی باال برد و جواب داد

 .باشد که ایزگال حافظ و به یاری تو باشد.  همانند چشمات از ایغن محافظت کن-

سپس بدون آن که نگاهی به لوخیس بکند، . ایغن هم سوار بر اسب شد و در مقابل آلیغان نشست
 .اداسب را هی د

در این میان، . زارها کرد ای کشید و بعد شروع به دویدن بر روی چمن نجیال با تلنگِر آلیغان شیهه

 .شد ها، گم می ایغن دوباره از پشت اسب، به پدربزرگش نگریست که آرام آرام در میان فاصله
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 .که کامال از کلبه دور شدند تا این

ی دیگری   حال حرکت به سمت مکان ناشناختهها در میان طبیعتی بِکر، با سرعتی عجیب در آن
 .بودند

که هنوز تحت تأثیر آن سیاهیِ عجیبی که صبح تجربه کرده بود قرار داشت،  و آلیغان، در حالی
 .ایغن را محکم در آغوش گرفته و در فکر فرو رفته بود

 .دیناسین هم در باالی سر آن دو، به سرعت در حال پرواز بود

 !ت وسیع و سرسبز، محو شدندها در میان دش و آن

الخلقه و زره  پاهای سم مانندش بر زمینِ خشک و گرم فرود آمد؛ از روی اسبی بلند قامت و عجیب
 .پوش

که افسار اسب را در دست گرفته بود نگاهی به دو همراه زره پوشش انداخت که  روگان، در حالی
 . بودندهمانند هیوالهایی کریه اندام، هنوز بر روی اسب نشسته

ای  کوهی تنها که قله. ی آن ایستاده بود ای که در دامنه الجثه سپس سر چرخاند و به کوه عظیم
هایی  های ریز و درشت که به شکل ای سرسبز و پر از صخره مسطح و دود گرفته داشت، با بدنه

 .ی کوه فرو رفته بودند طبیعی، بر تنه

ای تاریک و  عظمتی عجیب داشت،  گویی سایه. دکوه که گویا، کوهی نیمه خاموشِ آتش فشانی بو
 .مهیب، به شکل ابرهای سیاه و تاجی از رعد و برق بر باالی آن وجود داشت

 :ای به همراهان خود کرد و گفت در این لحظه، روگان اشاره

 .جا منتظرم بمونید  شما این-

 .سپس افسار اسب را به یکی از همراهانش سپرد و از کوه باال رفت

شد، برای همین روگان، به شکل چهار نعل خود را خم کرد سپس   کوه، رفته رفته تندتر میشیب
همانند موجودی چهارپا و تیزپا به . تمرکزی کرد و بعد، شروع به دویدن در تنِ سرسبزِ کوه کرد

 .های پی در پیِ موجود در تنِ کوه، خود را در عرض چند دقیقه به باالی کوه رساند کمک صخره

یِ رعدآسا برداشت و پس از مدتی کوتاه، بر  هان در نهایت، خیزشی بلند به سمت ابرهای تیرهناگ
 .روی زانو و با مشتی گره کرده، در زمینی صاف و مسطح فرود آمد
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که بر روی یکی از گوشه های  جا یک شئِ آهنینِ مکعبی، در حالی وقتی به مقابلش نگریست، آن
 .شد، قرار داشت را دید از آن دودی سیاه بلند میتیزش، بر زمین فرو رفته بود و 

یِ آن ابرهای سیاه رنگ  شد، تشکیل دهنده دودی سیاه رنگی که به شکل دائم از آن بلند می
 !رعدآسای باالی کوه بودند

روگان با تأملی کوتاه، از جا بلند شد و به سمت آن مکعبِ عجیب و غریبی که انگار از آسمان 
 .کت کردسقوط کرده است، حر

یِ  دار و روبیکاییِ تنه هایِ موج توانست حرکت وقتی در مقابلِ آن شئِ مکعبی ایستاد به وضوح می
 .ای که انگار در مقابل موجودی زنده ایستاده است به گونه. آهنین و طوسی رنگ آن را ببیند

 :روگان پس از کمی تأمل گفت

 . ارتش من تقریبا آماده شده-

 : نحیف و رباتیک مانندی از درون مکعب شنیده شددر این هنگام، صدایی

های  باید هر چی زودتر سرزمین. هایی کوچک برای جستجو بفرست به شمال حاال گروه!  خوبه-
 !شمالی رو تصاحب کنی روگان

 :های آن موجود ناشناخته کرد و سپس با حالتی پرسشی گفت روگان مکثی در حرف

  دلیل این همه عجله چیه ایشیخ؟-

 :که سکوت کرده بود، پس از کمی تأمل گفت یشیخ در حالیا

پس هر وقت ارتشت رو کامال .  باید حقیقتی رو بهت بگم که االن دانشِ فهمیدنش رو نداری-
 .آماده کردی، دوباره نزد من بیا تا بهت بگم

 :و گفتزا انداخت  روگان که در سخنان او به فکر رفته بود، نگاهی به آسمان تاریک و رعد و برق

از این بابت . بهم قدرت تکلم و قدرت تفکر دادی.  تو به من علمِ ساختن سالح رو یاد دادی-
 .دم مدیون تو هستم و برای اهداف تو، هر کاری الزم باشه انجام می

 :ایشیخ نیز در جواب ادامه داد

برو که .  کبیرسربازان تو سرنوشت ساز این جهان هستن روگانِ.  االن برو و در کنار ارتشت باش-
 .کس باقی نمانده است زمان زیادی برای هیچ
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یِ شگفت انگیزی که در  جا به منظره در این هنگام، روگان رو به دشت زیر پایِ کوه کرد و از آن
 .چشمانش تداعی شده بود، نگریست

مالی را های ش ای از خطه های میانی و نیمه توانست تقریبا تمام سرزمین جا، می که از آن در حالی
 :به وضوح ببیند، لبخندی زد و گفت

. هدف من ایجاد تعادلِ، تعادلی که باید همه رو زیر یک پرچم قرار بده.  هدف من جنگ نیست-
 !من موجود برتر این جهانم و همه باید اینو بفهمن

ای که ایستاده بود گذاشت و تمرکزی کرد، ناگهان جهشی بلند  های خود را بر روی لبه سپس دست
 از آن لبه به سمت آسمان و رو به بیرون انجام داد

 .که گرد و خاکی غلیظ، از حاصلِ جهشِ قدرتمند او به جا باقی ماند به طوری

ای، بر  در این هنگام، روگان از باالی آسمان، تعادل خود را کنترل کرد و به شکلی شگرف و حرفه
ای دیگر  ود آمد و دوباره به سمت صخرهی کوه فر های بزرگ بیرون زده از تنه روی یکی از صخره
 .گونه شروع به پایین رفتن از کوه کرد خیز برداشت و این

دفعه با ضربی شدید و مهارتی خاص، دوباره در مقابلِ دو همراه سوارکار  طولی نکشید که یک
 .خود فرود آمد

کت سریع، سوار که سخنی بگوید، افسار اسبش را دوباره گرفت و با یک حر بلند شد و بدون آن
 :اسب شد و گفت

 !گردیم به شهر  برمی-

سپس افسار را کشید و پشت به کوه رو به سمت مسیری که آمده بود، کرد و آرام آرام بدون هیچ 
 .ای شروع به حرکت کرد عجله

 .همراهانِ کریه پیکرش نیز به دنبال او، به حرکت در آمدند

، چهار نعل در حرکت بود،به فکری عمیق فرو که سوار بر اسبش مدتی گذشت و روگان در حالی
ناگهان متوجه جیغ و . که توجهی به مناظرِ طبیعی و زیبای اطرافش بکند بدون آن. رفته بود

 .دادی در آن حوالی شد

 :با تعجب، نگاهی به اطرافش انداخت و وقتی چیزی نیافت، با تعجب پرسید

   این صدای چیه؟-
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 .اهش نیز به دنبال او ایستادنددر این هنگام، ایستاد و دو همر

 :دار و ترسناکش گفت یکی از همراهانش، زبان گشود و با صدایی کلفت و خش

 ! به نظرم باید صدایِ یه مودو باشه-

 :اش نگاهی به او کرد و گفت روگان با همان چشمانِ عصیان شده

 دونی؟  مودو؟ تو از کجا می-

 :ده بود، با کمی تردید جواب دادآن همراه که از چشمانِ پر ابهت روگان ترسی

کنن این صداها رو از خودشون در میارن اعلی  جایی که سربازا وقتی شکارشون می  از اون-
 !حضرت

روگان نگاهش را از او برداشت و دوباره به اطراف چرخاند سپس از اسبش پیاده شد و به کمک 
زار  ای بوته بعد از کمی، به منطقه. های تیز و عجیبش، به سمت صدایِ جیغ و داد حرکت کرد گوش

 .در کمی دورتر از محل ایستادنش رسید

ای،  صدای جیغ و داد هنوز به شکل آزار دهنده. ها انداخت با کمی احتیاط، نگاهی به پشت بوته
 .رفت در گوش و مغز و اعصابش فرو می

الغر اندام، با موجودی . ناگهان متوجه موجودی شبیه به میمون اما سفید و خاکستری رنگ شد
که  ای از ترس ایستاده و در حالی هایی پهن و بزرگ و چشمانی سبز و درشت که در گوشه گوش
اش قرار داده بود، جیغ و داد  های کشیده های سه انگشتی و سپس خود را بر روی گونه دست

 !کرد قراری می کشید و بی می

 . عجیب و غریب انداختی مقابلِ آن حیوانِ روگان با کمی تأمل با تعجب به نقطه

ماری نسبتا بزرگ و ترسناک و سیاه رنگ که آرام آرام به مودویِ مزبور در حال نزدیک شدن 
 .بود

کشید و به دور خودش جست و خیز  دانست چه کار کند، فقط جیغ و داد می مودو که از ترس نمی
 !کرد می

دفعه  ندش را از پشتش باز کرد و یکی بل روگان با دیدن این صحنه، کمی متأثر شد و ناگهان، نیزه
اش را پرتاب کرد و در  که مار برای بلعیدنِ مودو خیز بردارد، نیزه در یک حرکت سریع، قبل از آن

 !ی روگان، بر گردنِ مار فرو رفت و بر زمین میخکوب شد عرض چند ثانیه، نیزه
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 نیزه را از تن مار بیرون روگان سریعا از پشت بوته بیرون جست و مار سیاه را در دست گرفت و
 .کشید

کرد، با دیدنِ هیبت ترسناک روگان، از  که هنوز از ترسش جیغ و داد می مودوی کوچک در حالی
 .حرکت ایستاد و بیهوش بر زمین افتاد

که نیزه و مار مرده را در دست گرفته بود، با چشمانِ زردش به مودوی بیهوش  روگان در حالی
 .، دو توله مودویِ تازه متولد شده قرار داشتشده نگریست که در کنارش

سپس . ی روگان فرو نشست در این لحظه برای اولین بار، لبخندی رضایتمندانه بر لب ترک خورده
 .جا دور شد و رفت هایش برساند، سریعا از آن که ضرری به مودو و بچه بدون آن

که  ور کمرش بست و در حالیپس از کمی، دوباره سوار بر اسبش شد و جسد مار سیاه را به د
که حرفی به همراهانش بگوید، راه خانه را در پیش  احساس رضایتمندانه و خوبی داشت، بدون آن

 .گرفت و حرکت کرد

  

  زمین آوردگاه: سوم فصل

)BROUGHT  TO  EARTH    ( 

 

بود رفته فرو عمیق آرامشی در دشت ی همه. بود نزدیک غروب . 

 به همگی سرسبز، و زیبا هایِ درخت تک روان، و سرد و زالل های نهرودخا زارها، سبزه و ها گل
 دست و بِکر ای منظره شده، محصور و کننده دیوانه طبیعتی دل در نواز، چشم و برین بهشتی شکل

کرد می تداعی را نیافتنی . 

 داتیموجو شکل به یافته تراش هایِ سنگ تکه از پوشیده مکانی زاللی، و زیبایی همه این میان در
داشت قرار وار دایره و تصادفی صورت به که غولپیکری و غریب و عجیب . 

 بزرگ موجوداتی َاشکالِ با مرمرین، و خاکستری و سیاه و سپید های رنگ به بزرگ هایی سنگ
 به و رسید می سیزده به تعدادشان که چهارپا و دست چهار دار، دم و دار سم دراز، گوش چشم،
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نشانه اشاره انگشت به را سویی و سمت ها، آن از کدام هر و بودند شده دهتراشی مجسمه، مانند 
رفتند می . 

 خروشانی و بزرگ رود کناِر در اند، شده تراشیده ماهر معمارانی دست به گویی که ها مجسمه این

نداشت وجود درختی هیچ ها، مجسمه این متری صد چند تا که طوری به بودند ایستاده . 

 رفته خواب به آغوشش در ایغن و چپش ی شانه روی بر دیناسین که حالی در اسب، بر سوار آلیغان

 نگاهی. انداخت خود اطراف به نگاهی تعجب با. ایستاد زیبا های مجسمه این وسط در بودند،

بودند بسته حلقه دورش به غولپیکر، موجوداتی همانند که بزرگی های مجسمه به عمیق . 

شد کرد، می عبور ها مجسمه کنار از که زاللی ی انهرودخ متوجه هنگام، این در . 

 سپس. آمد پایین اسب از بشوند، متوجه ایغن نه و دیناسین نه که طوری به آرامی، به و مهابا بی

 احتیاط با بود، رفته فرو عمیق خوابی در که را ایغن بعد، و گذاشت زمین بر را ای پارچه باِر کوله

گذاشت زمین بر ایغن کنار در و برداشت اش شانه روی از را اسیندین بعد و نهاد زمین روی بر . 

 بلند. کرد فرو خاکی و نرم زمیِن بر بود، گرفته لوخیس از که چوبینی ی میخچه با را اسب افسار

 عمیق شد، می راحتی به که خروشان تقریبا و زالل عمیق، ای رودخانه. رفت رودخانه سمت به و شد

دید را آن بستر ترین . 

 به شبیه بازیگوِش و نورانی موجوداتی و بودند خیز و جست حال در که درشتی و ریز های ماهی

 ی همه ناگهان رودخانه، لِب به آلیغان ورود با بودند، بازی حال در رود سطِح و عمق در که انسان

شدند متفرق یکباره به آبزی موجودات آن . 

. برد فرو رود زالل و سرد آب در را خود دست دو و زد زانو زمین بر رودخانه کناِر در آلیغان،

 و کرد تمیز راست دست با را اش خسته و زیبا ی چهره و پاشید صورتش و سر بر آب مشتی سپس

نوشید را آن کمی و کرد جمع دستانش در آب ای جرعه بعد . 

شد اطرافش تدریجِی شدِن تاریک متوجه شادابی، احساس با و کشید عمیقی نفس . 

 با را سرخ خورشید انگیز دل غروِب بود، ایستاده مغرب سمت به که حالی در جلو، به هینگا با

 ِپِی در ِپی هاِی تپه و دوردست هاِی کرانه پشت در خورشید،. کرد تماشا شده، محصور چشمانی

شد محو آلیغان چشمان مقابل از آرام آرام که بود ایستاده دایره نیم شکلی به غربی، . 

شدـ حاکم دشت در میشی و گرگ و بعجی تاریکِی  
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 دشت آسمانِ به نگاهی بود، فرونشسته چشمانش در اشکی قطره خورشید، غروب با که آلیغان
 انداخت

. 

 و شد افزوده ها ستاره تعداد به رفته رفته. زدند می چشمک او برای دور از درخشان، ی ستاره چند
 لب بر لبخندی. کرد جلوه زیبا و درخشان ستاره، میلیاردها درخششِ با تاریک، آسمان ناگهان

نشست فرو آلیغان . 

گفت آلیغان پشت از آشنا، نا زنی زیبایِ صدایِ حال، همین در ناگهان : 

تاقن؟ یه - ! 

 داخل به نگران، ای چهره و شدید تکانی با بود، شده زده شوک ترس از که آلیغان دفعه، یک
 زحمت با را خود زد، می پا و دست آب داخل در ای هناشیان طرز به که حالی در و افتاد رودخانه
رساند رود لبِ به فراوان . 

 بود، ایستاده مقابلش در که زنی درخشانِ و زیبا چشمانِ در خیره متعجبش، چشمان لحظه این در
 .افتاد

گفت تردید با بود، نیامده بیرون رودخانه داخل از هنوز که حالی در : 

شد؟ تپیدا گوری کدوم از دیگه تو -  

 برجسته را سفیدش و بلورین بدنِ که یکپارچه، و درخشان و مجلل لباسی با بلند، قد و زیبا زنی
 با. شد می معلوم هایش سینه نوک لباس، توریِ کامال و مانند حریر یِ پارچه پشت از و کرد می
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 آلیغان چشمان مقابل در بود، افتاده فرو هایش شانه روی بر که اَفشان، و خرمایی رنگ به موهایی
گفت بود، انداخته باال را ابروهایش از یکی که حالی در و ایستاده : 

بشه خوشحال ها ستاره طلوع با و غمگین خورشید غروب با کسی بودم ندیده حاال تا - . 

داد ادامه بود، شده خیره آلیغان زیبای و رفته آب بر ی چهره در که حالی در و زد لبخندی سپس : 

شد جالب... مارکانسودیلی یه. نیستی قنتا یه تو! اوه - . 

 از سختی به را خود بود، متعجب جا آن در زیبایی موجود چنین وجود از هنوز که حالی در آلیغان
گفت و کشید بیرون آب : 

هستی؟ کی تو -  

 

گفت و کرد ای خنده دوباره عریان، نیمه تنی با و زیبا زن آن : 

باشی حوماکین پسر یغانآل باید تو. شکرگذارم رو بزرگ ایزگال - . 

پرسید شکاک حالتی با و برخاست جا از و شد چندان دو آلیغان تعجب : 

شناسی؟ می حد این تا منو که هستی کی تو -  

 آلیغان تنومند یِ سینه بر را خود انگشتان که حالی در و آمد جلو کمی زن آن هنگام، این در
 آب به را خود آلیغان، یِ زده حیرت شمانچ مقابل در سپس و گذاشت قدم آب داخل به کشید، می

 آب روی بر که حالی در عریان، ای¬نیمه با و زیباتر و متفاوت ای چهره با بالفاصله بعد، و انداخت
برخاست جا از بود، ایستاده ! 

 که طوری به. داشت قرار اش پایینی ی تنه نیم در ماهی یِ باله جنس از یکپارچه دمی پا، جای به
رفت عقب به قدم چند بود، شده متحیر وحشتناکی طرز به او هیبت دیدن از نآلیغا چشمان . 

 ای خنده بود، ایستاده رودخانه خروشانِ آبِ روی بر معلق که طور همان الخلقه، عجیب زنِ آن
گفت و کرد : 

آلیغان؟ ترسی می من از -  

 به زن آن. بدهد را او جواب توانست نمی حتی هیجان شدت از و بود آمده بند زبانش آلیغان
بود انداخته فرو آلیغان دل در عجیب ای دلهره که بود صدا خوش و دلنشین زیبا، قدری . 
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 نمایان اش حریری لباس زیرِ از بدنش رنگ طالیی گاهاً و بلورین هایِ فلس که نما، ماهی زنِ
گفت تأمل کمی از پس شد، می : 

 ماوینِ آخه. ببینمت که بودم کنجکاو میک فقط. بترسی من از نیست الزم و لوؤاالست من اسم -
 شجاعتی هیچ من چون زنه، می زیاد مفت حرف انگار ولی زد می حرف تو شجاعت از خیلی کبیر
بینم نمی تو در ! 

داد جواب و گشود لب لحظه این در آلیغان : 

 

ام ترسیده شما زیباییِ از من. شماست با حق دقیقا - . 

 ای عشوه با و ایستاد رود ساحلیِ یِ لبه در آرام، حرکتی به و آورد لب بر دلنشین لبخندی لوؤاال
گفت خاص : 

- آلیغان جلو بیا . 

انداخت جلو به قدم او حکم با و اختیار بی آلیغان . 

. ایستاد صفت زیبا و پیکر زیبا لوؤاالی و رودخانه لب به مانده قدم چند متوالی، قدمِ شش با
بودند دهش سست زیبایی همه آن از پاهایش و ها دست . 
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 حرکت یک با ناگهان! گذاشت آلیغان سَتبرِ یِ سینه رویِ بر دست و زد ربا دل ای خنده َته لوؤاال
 ی چهره در فقط واکنشی هیچ بدون آلیغان. کرد جدا تنش از را آلیغان های لباس تمام سریع،
بود مانده خیره او زیبای . 

گفت و انداخت باال ابرویی و کرد او لخت کامال و سپید اندامِ به دار هوس نگاهی لوؤاال : 

میارن هیجان به منو هم باز جسمی، محدودیت همه این وجود با تو مثل مردهایی - . 

 بیرون رودخانه از شد، می تبدیل انسانی پاهای به دوباره دارش فلس یِ باله که حالی در سپس
ایستاد خشک زمینِ روی بر آلیغان قد هم کامال و آمد . 

 زیر در و عمیق کامال سکوتی در دو هر و انداخت پایین تنش از را اش حریری مانند یتور لباسِ
کشیدند آغوش در را همدیگر ستاره، میلیاردها درخششِ . 

 گردنِ به را خود راست دست که حالی در لوؤاال و زد لوؤاال بلورین گردنِ بر ای بوسه آلیغان
ادافت فرو زمین بر زد، می حلقه آلیغان عضالتیِ  

. 

گفت زد می انگیزی شهوت و تند های نفس که حالی در او زیر در آلیغان و آلیغان روی بر لوؤاال : 

خطرناکی خیلی تو بودن گفته من به - ! 

گفت و زد کناری را رنگش خرمایی موهای و انداخت او ی چهره بر دار کرشمه نگاهی لوؤاال : 

بزنن یبآس بهم بخوان که خطرناکم کسانی برای فقط من - . 
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 ادامه آرام صدایی با و زد آلیغان لب بر کوچک ای بوسه آرامی به و آورد پایین را سرش سپس
 :داد

نباش مسائل جور این نگران تو. کنی کامل رو لذتم و باشی آروم بهتره - ! 

 در دوباره طلوعی ناگهان و درگذشت عجیبش هایِ اتفاق تمام با بود، رسیده راه از تازه که شب
داد رخ زمین مشرق . 

کرد باز آرامی به را خود چشمان آلیغان . 

برخاست جا از نگرانی و هیجان با. بود گرفته فرا را وجودش تمام ماهی تند بوی . 

 به پاهایش پایینِ از آب، شُرشُر صدای و بود کشیده دراز رود کنار زارِ چمن بر عریان بدنی با
رسید می گوش . 

 که ماهی بد بوی جز به. است نیافتاده اتفاقی هیچ دیشب که ییگو بود، عجیب چیز همه. شد بلند
شد می ساتع خودش تنِ از . 

 و شیرین خوابی در هنوز ایغن و دیناسین. انداخت سنگی های مجسمه یِ حلقه داخل به نگاهی
بودند عمیق . 

 به شروع و رفت فرو رودخانه سرد آب داخلِ در و رساند رودخانه به را خود راحت، خیالی با
بود روغنی و لیز عجیبی طرز به بدنش. کرد خود شوی و شست . 

 اسبش سمت به و شد ها مجسمه ی حلقه وارد کرد، می تن بر را لباسش که حالی در کمی، از پس
کرد حرکت . 

 روخانه سوی آن در که دشت زیبایِ ی منظره به نگاهی و برداشت اسب کنار از را کمانش و تیر
گفت خود با و ختاندا کرد، می خودنمایی : 

برگردم و کنم شکار ناهار واسه چیزی یه برم نشدن بیدار تا دو این تا بهتره - . 

 بعد و شد خارج ها مجسمه حصارِ از بود، رفته فرو دیشبش ی رابطه فکرِ در هنوز که حالی در سپس
شد دور جا آن از و گذاشت قدم نامعلوم سمتی در و کرد عبور رودخانه از کمی، مدت از ! 

 و زار چمن میان در. شدند می بیدار خواب از کم کم دیناسین، و ایغن که بود حالی در این و
 جا همه. بود ناهار برای شکاری دنبال به بود، گرفته دست در را کمانش که حالی در بکر، طبیعتی

بود بهشت به شبیه جا همه و سبز جا همه زار، گل . 
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 از که حالی در و برد فرو اش سینه داخل به پاک واییه و عمیق تنفسی و ایستاد ای لحظه برای
 جلو سمت به رو نگاهی داشت، کامل رضایت احساس دریاها، ی ملکه با دیشبش بازیِ عشق

 .انداخت

 از یکی یِ دامنه زیر در عظیم و رنگ سیاه ای توده و شد می دیده ها دست دور از سپید، کوهستانی
ها کوه . 

 اطرافش در آرام خیزی و جست متوجه سپس و ماند خیره رنگ هسیا ی نقطه آن به کمی برای
 .شد

 سمت به رو گرفت، می خود به شکاری حالت که حالی در و گذاشت کمانش زه در تیری بالفاصله
چرخید بود، شده مشکوک که مکانی . 

نبود موجودی هیچ از اثری هیچ اما ایستاد حرکت بی ثانیه چند مدت به . 

 را کمان زه و آمد در شکاری حالت از همین برای. است کرده اشتباهی شاید که کرد فکر خود با
 در دیگر خیزی و جست صدای دوباره یکدفعه اما نشوند خسته هایش دست تا کرد رها نرمی به

کرد جلب خود به را توجهش سرش، پشت . 

 هیچ رهدوبا اما انداخت سرش پشت به نگاهی حرکت، بی بود؛ شده گیج که حالی در آلیغان
ندید را حرکتی یا موجود . 

 در را خود زانوهای و نشست زمین روی بر کوهستان، به رو سپس و گذاشت زمین بر را کمان
گرفت آغوش . 

 ی منظره به و نشست زمین بر طور همان دقیقه چند برای صبور، و حرکت بی آرام، و صدا بی
ماند خیره روبرویش . 

شد پشتش رویِ بر عجیب موجودی مِآرا حرکت متوجه ناگهان کمی، از پس . 

چرخاند را خود سر آرام بود، ایستاده حرکت بی که طور همان . 

 هایِ باله شکلِ به هایی پره که طالیی و آبی رنگ به پا و دست چهار با مار، به شبیه موجودی
پرست آفتاب به شبیه سری با داشت بدنش هایِ کناره و پشت روی بر ماهیان . 

 باال حالِ در و زار چمن میان در اما است آبزی موجودی که شد می معلوم بدنش، ایِه فلس رویِ از
بود آلیغان کولِ و کَت از رفتن . 

گفت خود با و آورد لب بر لبخندی بود، نشده متعجب شکل آن به موجودی دیدنِ از که آلیغان : 
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منی امروز ناهار تو - ! 

 کند، جهش اش شانه روی از مانند مار موجود آن که آن از قبل سریع، حرکت یک با دفعه یک و
 ترشحِ با بود، لیز موجود، آن که جایی آن از اما گرفت هوا در خود دست دو میان در را آن

 میانِ در دوباره و ساخت رها آلیغان های دست میان از را خود سریعا ای، ژله و لزج ای ماده
شد محو زار چمن . 

 زیر از را اطرافش تمام موجود، آن جویِ و جست به و شد بلند زمین روی از بالفاصله آلیغان
گذراند چشم . 

شدـ اطرافش های چمن میان در شدید، هایی لرزش متوجه ناگهان حال، همین در  

 مار موجودات آن از هزار هزاران دفعه یک بود، شده خیره ها لرزش آن به تعجب با که طور همان
 کمی مار، همه آن دیدنِ از آلیغان که طوری به. کردند هشج آسمان به رو ها، چمن میانِ از مانند

افتاد زمین بر ماتحت، روی بر و ترسید . 

 برداشته جهش آسمان سمت به بزرگ، هایی پیکان همانند که رنگ آبی مانند مار موجودات آن
 جهش آسمان سمت به بالفاصله، دوباره و افتاده زمین بر دوباره آلیغان متری چند در بودند،

 .برداشتند

 آماده را کمانش و تیر و برخاست جا از سریعا و شد عصبی کمی صحنه این دیدن از پس آلیغان
 از پس که طوری به کرد؛ مارها آن ی گله سمت به تیر پرتاب به شروع تمرکز، کمی از پس. کرد

کشید سیخ به را مارها آن از عدد بیست حدود متوالی، شکلِ به تیر پنج پرتابِ . 

 سمت به خوشحالی با آلیغان و شدند دور کامال او از جهنده، مارهایِ عظیم ی گله که نکشید طولی
دوید خود شکارهای . 

خوردند می تکان تکان هنوز بخت نگون مارهای رسید، شکارهایش سر باالی وقتی . 

 لِداخ در را رسیدند می عدد بیست به جمعا که را خود شکارهای و کرد جمع را خود تیرهای تمام
 به خوشحالی و رضایت احساس با دوباره سپس انداخت، بود آورده خود با که چرمی یِ کیسه

کرد حرکت استقرارشان محلِ سمت . 

رسید ها مجسمه عجیبِ مکانِ آن به کوتاهی، مدت از پس . 

گفت بلند صدایی و تخت خیالی با : 

دمآور ناهار براتون شده، ظهر. بشین بلند دیگه بهتره ها، بچه خب - . 
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نکرد دریافت جوابی هیچ اما . 

 هیچ انگار که شد روبرو خالی مکانی با وقتی و شد ها مجسمه مانند حصار یِ محوطه وارد تعجب با
ماند واج و هاج نگرانی، از چشمانش. است نبوده جا آن در قبال کسی . 

 را ایغن و دیناسین که مکانی به سرعت به را خود و انداخت زمین بر را شکارهایش و کمان
شتافت بود گذاشته . 

 بفهمد اش، بینی گذشته قدرت کمک به بتواند شاید تا گذاشت، زمین بر دست و کرد تمرکزی سپس
است؟ افتاده اتفاقی چه  

 خاکی زمینِ از تند ای جرقه ناگهانی، شکلی به بلکه کند استفاده خود قدرت از نتوانست تنها نه اما
 پرتاب طرف آن به و کرد بلند جا از شدید، دردی احساس با را آلیغان و شد ایجاد او دست با

 .کرد

 که حالی در و افتاد زمین بر شدید ضربی با پیکر، غول های مجسمه از یکی به برخورد با آلیغان
 بر بیهوش ای کننده نگران شکل به رفت، می باال او از دستش، با برق برخورد از ناشی بخارِ هنوز

افتاد زمین . 

 فرو الجثه عظیم های مجسمه از یکی پایِ زیر در و زمین بر هوش بی همچنان آلیغان. بود ظهر
بود افتاده . 

ایستاد او روی بر دار شاخ گوزنِ یک یِ سایه حال، همین در . 

 بر شمالی، سفید و خاکستری های گوزن بر سوار که بودند دار کمان و پوش سبز مردانی ها آن
بودند ایستاده آلیغان بالین . 

 های چهره حالت با خاصی هماهنگی رنگشان سبز بلند ردایِ و سبز رنگ به ها آن ی همه شمانچ
داشت زیبایشان . 

 فرو هایش شانه روی بر سپیدش و بلند موهای و کرد باز سر از را ردایش کاله سوارها، از یکی
 .افتاد

گفت دستش کنار سوارهایِ از یکی حال، همین در : 

تاقنِ یه اون - ... 

گفت و انداخت سوارکار آن به نگاهی جوان، مویِ سپید مرد : 
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شمالی؟ های سرزمین توی تاقن یه -  

داد جواب سوارها، از دیگر یکی : 

کرده فرار بوزارگ دست از کنم می فکر من - ! 

داد ادامه کوتاه تأملی از پس و انداخت آلیغان به نگاهی دوباره مو سپید مرد : 

 پیش ببریمش بهتره پس. کنه فرار نتونسته حاال تا کسی هیچ موجود اون دست از. نداره امکان نه -
بگیره تصمیم موردش در اون تا پادشاه . 

گفت و کرد سوارکار آخرین به ای اشاره سپس : 

بیارش تو میدورا، - . 

 روی بر و کرد بلند راحتی به را آلیغان و شد پیاده گوزن از بود، مؤنث گویا که کار سوار آن
شد گوزن سوار هم خودش سپس و انداخت گوزنش  

. 

زد فریاد بلند صدای با و پوشید سر بر را سبزش ردایِ کاله دوباره مو، سپید مرد هنگام این در : 

گردیم می بر شهر به - . 

 خود های گوزن او، از پیروی به هم بقیه و چرخاند شمال سمت به و بیرون به رو را گوزنش سپس
چرخاندند شمال به رو را . 

دادند هی را خود های گوزن یکپارچه همگی بعد، . 

رسیدند کوهستانی و سردسیر ای منطقه به غروب، به نزدیک و کردند عبور دشت از سرعت با . 
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 پوشیده سپید قلب در که رنگ سیاه هایی سازه. شد می دیده شهر چوبینِ و بلند های سازه دور، از
داشت قرار گرن سیاه دیواری از حصاری در که کوهستان، برف از . 

شد می دیده راحتی به شهر، وسط در قصر به شبیه ای سازه نقطه، همان از . 

 بزرگ یِ دروازه مقابلِ در بودند کرده کم را خود سرعت که حالی در سوارها، گوزن مدتی از پس
ایستادند شهر آهنینِ و . 

 سوارکارها برای آهنین هدرواز بود، پوشیده رنگ سبز شنلی نیز او که دربان یِ اشاره با بالفاصله
شد باز . 

 ها آن سر پشت در دوباره آهنین، دروازه که حالی در شدند؛ شهر وارد هم با همگی کمی، از پس
شد می بسته . 

تر عجیب مردمانی با بود عجیبی شهر . 

رنگ سبز مجلل های لباس و بلند موهای با درازهایی گوش . 

 در زیگزاگی بعضا و پلکانی شکلی به که نواز چشم های معماری و رنگ و طرح با چوبین هایی سازه
بودند شده ساخته پی در پی هم کنار . 

داشتند عجیبی و خاص های بندی رنگ و بودند زیبا و مجلل شهر، های سازه تمام . 

 سر شهر های کوچه پس کوچه و بام پشت از ها آن دیدنِ برای شهر مردمِ سوارها، گوزن ورود با
آوردند برون . 

 نگریست، می شهر مردم متعجبِ های چهره به که حالی در ،)جوان موی سپید مرد همان(هآنت پیل
 باقیِ او، سر پشت و بود حرکت در پادشاه قصر به منتهی سرباالییِ و خاکی خیابانِ در آرامی به

کردند می حرکت سوارها گوزن . 

 وسط از خاص ای نینهٔطما با که نگریستند می سوارانش و آنته پیل به فقط و بودند ساکت شهر همه
شدند می رد شلوغ ظاهر به شهرِ . 

 مشهود هایشان چهره در کودکانه شادیِ از دور به و جدی حالتی هم شهر خردسال های بچه حتی
 .بود

گفت و کرد میدورا به ای اشاره آنته پیل لحظه، این در : 

بپوشونی رو تاقن اون بهتره - . 
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 و کشید آلیغان رویِ بر را خود بلند و سبز ردای بود، شده بمتعج آنته پیل دستورِ از که میدورا
شد رویت ها آن مقابل در پادشاه رنگ سیاه زیبایِ و الجثه عظیم قصرِ حال، همین در . 

 زودتر تا کرد بیشتر را گوزنش سرعت بماند، امان در شهر مردم هایِ نگاه از که آن برای آنته پیل
 قصری. شتافتند حیاط و دیوار بدون قصرِ سمت به سوارکارها، ی بقیه نیز او سر پشت. برسد قصر به

 سر که شکل مخروطی هایِ کالهک و بیرون به رو متعدد های پنجره با سیاه، چوبِ جنسِ از باشکوه
بود چسبانده هم به را غولپیکر یِ سازه سه جمع، . 

 سربازان هایِ ساختمان نگرِنمایا کدام هر که اصلی ساختمان اطراف در ای استوانه یِ مناره شش و
 .بود

 ها گوزن از سلطنتی، پوشِ زره سربازِ از پر و بزرگ درِ مقابلِ در سوارانش و آنته پیل حال، این در
انداخت و داد هل زمین بر گوزنش روی از را آلیغان هم میدورا. شدند پیاده . 

 گرفتنِ برایِ پایه دون ازِسرب چند. افتاد فرو سفت و آلود گل زمین بر شدید ضربی با آلیغان
 دیگر سمتی به و گرفتند افرادش و آنته پیل دست از را ها آن و آمدند پیش به ها گوزن افسار

کردند هدایت . 

 

گفت و کرد تنومندش افراد از یکی به ای اشاره آنته، پیل : 

داخل بیار خودت با رو تاقن اون - . 

شد قصر ساختمان وارد ممانعتی هیچ بدون افرادش بقیه همراه به سپس . 

 حرکت یک با و شد خم خسته، حالتی با بود، نیامده خوشش او دستور از انگار که سوار گوزن آن
شد قصر ساختمان وارد بقیه دنبال به و انداخت شانه روی بر را آلیغان . 

 و قیمت گران های سنگ و درخشان جواهرات انواع با شده تزئین. بود مجلل و بزرگ تاالری
ابنای . 

 هیچ. بود یافته تشکیل معدنی سنگ نوع هزار سه و بیست حدود چیزی از تاالر، دیوار چهار هر
 تاالر از بازتری دل و بیشتر فضایِ موجب امر این و نداشت وجود تاالر سمت چهار در ستونی

شد می . 
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. شدند می دیده کرار به تاالر کجای هر در دار، نیزه پوشِ سبز سربازانِ و زیبا و عریان های ندیمه
 مردی داشت، وجود) کوه درون تاالر(نارمینال در که تختی از تر باشکوه و تر بزرگ تختی روی بر

بود سرخ شراب از شده پر جامی نوشیدنِ حالِ در و نشسته ای جذبه با و قامت بلند . 

 تخت بر او اطراف در داشتند، بلورین پوستی و بلندتر هایی گوش که زیبایی و عریان های¬ندیمه
 و بلند موهایِ داشت، زیبا اما تیره ای چهره که قامت بلند مرد. بودند گری عشوه حال در و داده لم

 رنگ به که اش کشیده و بزرگ چشمان که داد می اجازه کار این و بود بسته پشت از را رنگش سیاه
بدرخشد اش تیره ی چهره میان در خوبی به بود، آسمانی آبیِ . 

 لباس کمرِ بر شده غالف بزرگ، شمشیری و جواهرات از تاجی و داشت تن بر نقره از زرهی
اش رزمی ! 

شد تاالر وارد استوار و نظامی حالت با جوان یِ آنته پیل و شد باز تاالر درِ حال، همین در . 

گفت خشن و کلفت صدایی با بالفاصله و شد متعجب کمی او دیدن با قامت، بلند مرد : 

بیای؟ دیدنم به و بزنی باز سر ات زنی گشت ی وظیفه از که شده عثبا چی. آنته پیل -  

ایستاد او دور به و تاالر وسط در آنته پیل . 

بود شده جلب او سمت به تاالر افراد توجه تمام تقریبا . 

گفت بلند صدای با و شد بلند و کرد تعظیمی سپس : 

شدم نمی شما احوال مزاحم دنبو مهمی مسئله اگه. واالمقام شالونِ ببخشید منو گستاخی - . 

 های ندیمه و کرد جور و جمع را خود کمی بود، نشسته لبش بر گونه لبخند حالتی که شالون
گفت خاصی هیجان با و راند عقب به را اطرافش : 

 مستش پادشاه نزد به خود تکلیف تعیین برای شد مجبور کبیر ی آنته پیل باالخره. عجب چه! اوه -
 ها دارول بر پیروزی از بعد من ضیافت مجلسِ از تری باارزش و تر مهم چیز ارمامیدو خب،. بیاد

 .باشه

 که افرادی. کرد بودند او جانب از حرکتی منتظرِ که افرادش به ای اشاره آنته پیل لحظه این در
بودند ایستاده تاالر درِ مقابل در . 

شدند رتاال وارد بیهوش آلیغانِ همراه به سوار، گوزن نفر هفده تمام . 

گفت دستوری حالتی با بود، مست پادشاه بر خیره هنوز که حالی در سپس : 
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جلو بیار رو تاقن اون ایستیرایم، - . 

 پادشاه، مقابل در را آلیغان سپس و آمد جلو قدم چند بود، تنومند درازِ گوش همان که ایستیرایم
انداخت تاالر زمینِ بر بیهوش . 

برخاست جا از تعجب با بود، آورده آنته پیل که غنیمتی دیدنِ از پس شالون، . 

کرد سخن به شروع آنته پیل لحظه این در : 

 های مجسمه وسط ریباکا، به موسوم ی منطقه توی اونو ما. شمالی های سرزمین توی تنها تاقنِ یه -
 اون دست از که دم می احتمال و بیهوشه عجیبی طرز به اما است زنده هنوز. کردیم پیدا اساطیر

کرده فرار کثیف بوزارگ . 

گفت تعجب با و انداخت آنته پیل به نگاهی بود؛ بیهوش آلیغانِ بر خیره هنوز که شالون : 

بگذره؟ نارمینال از او از تر مهم یا کنه؟ عبور یخی صحرایِ از تونسته چجوری تاقن این -  

برد می سر به تعجب و بهت در همچنان شالون : 

هان؟ کنه؟ فرار بوزارگ چنگ از تونسته طور چه باشه، درست تو رفح اگه اینا، همه از تر مهم - ! 

گفت جدی حالتی با و انداخت پشت به و کمر دور به را خود های دست آنته پیل : 

بود جا این به آوردنش من وظیفه بپرسی، خودش از بهتره - . 

 و آنته پیل به که حالی در و آمد پایین پادشاهی تخت از تردید کمی با شالون هنگام ابن در
گفت شد، می نزدیک آرام آرام افرادش : 

 دست به هاتون خانواده که درسته. هستین ها دارول نژاد از افرادت و تو که درسته آنته، پیل -
 از تونسته که باشه معنی این به کنی پیدا چی هر که شه نمی دلیل این ولی شدن سالخی بوزارگ

کنه فرار بوزارگ چنگ . 

داد ادامه و کرد آلیغان به ای اشاره سپس : 

 من. نداره وجود لباسش حتی یا و بدنش روی هم خراش یک حتی. کنید نگاه خوب اون به -
باشه طوری این اگه که باشه دیوانه پیرمرد اون پلید های نقشه از یکی این کنم می گمان ... 

کشید بیرون نیام از ار عجیبش شمشیرِ آرامی، به و ایستاد آلیغان سر باالیِ بر لحظه این در . 
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 ی تیغه حتی که طوری به. کرد می ساتع ازخود ای کننده خیره نور شالون شمشیرِ عجیبی، طرز به
شد نمی دیده خوبی به رنگش ای نقره درخشندگیِ میانِ در شمشیر تیز . 

داد ادامه سپس : 

من یعنی برسه، هدفش به تونسته پیرمرد اون - . 

زد فریاد آنته پیل بیاورد، فرود آلیغان گردنِ بر را شمشیر خواست تا ناگهان : 

 !نــه -

شد خیره او سمت به و کشید کار از دست شالون . 

گفت و کرد آلیغان به ای اشاره آنته پیل : 

 اون باشه چی هر رسیده؟ جا این به جوری چه بفهمی کنی، نابودش که این از قبل خوای نمی -
بینیمش می اج این سال صد از پس که هست تاقنی اولین . 

گفت و کرد غالف دوباره را شمشیرش بالفاصله سپس کرد تأمل او های حرف در کمی شالون : 

آنته پیل توئه با حق - . 

گفت و کرد هایش ندیمه به رو سپس : 

 تمیز را چرکینش بدنِ تمام داغ حمامی با. کنید کوتاه موهاشو و ببرید خودتون با رو تاقن این -
من پیش بیاریدش شد بیدار وقتی و کنید . 

 هم، کمک با و آمده جلو و زیبا ی ندیمه چند او، دستور با. شد روانه تختش سمت به دوباره بعد و
کردند خارج تاالر از خود با و کرده بلند زمین از را آلیغان . 

گفت و کرد أنته پیل به رو و نشست تخت بر مغرورانه حالتی با دوباره شالون : 

 روی تونم می هم هنوز که کردی ثابت بهم خودت، هوش و تدبیر با هم باز. تهآن پیل تو بر آفرین -
کنم باز حساب تو . 

داد جواب تأمل کمی با آنته پیل : 

 انتقام که خوردم قسم اما کنم می خدمت سرزمینم تمام برای دارم که دارولم یه هم هنوز من -
 خدمت بهت منه نژاد از بیشتر تو ادنژ قدرت که این خاطر به فقط من. بگیرم رو ام خانواده خون
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 من روی وقت هیچ پس. کنی شکار زنده من برای رو هیوال اون که دادی قول بهم هم تو و کنم می
نکن باز حساب . 

شد خارج تاالر از استوار هایی قدم با چرخید، خروجی در سمت به و کرد تعظیمی سپس . 

 به عصبی نگاهی با شالون، که بود حالی در این و شدند خارج تاالر از او دنبال به هم افرادش بقیه
بود شده خیره افرادش و او . 

 زمین بر را شراب جام عصبانیت با شالون شدند، خارج تاالر از افرادش و آنته پیل که آن از پس
زد فریاد و کوبید : 

گستــاخ. کردم می جدا بدنت از جا همین سرتو نبود، مهارتت خاطر به اگه - ! 

گذاشتند چوبین تختی روی بر را انآلیغ ناگهان . 

 بودند، آمده وجد به آلیغان تنومند اندام و چهره دیدن از که پادشاه زیبای و لخت های ندیمه
 طولی. کردند او لباس کندنِ به شروع آرام آرام سپس. انداختند دیگر یک به لبخندوار نگاهی
کردند کامل لخت را آلیغان که نکشید . 

کرد می جلوه انگیز هیجان ران، هوس هایِ ندیمه آن برای واقعا آلیغان بایزی و مردانه اندام . 

 به شروع سفید، ای پارچه با دیگر، یکی و آورد گرم آب سطلی ها، ندیمه از یکی هنگام این در
کردند آلیغان بدنِ کردنِ تمیز . 

 و ریش همچنین و کرد او بلند موهای کردن کوتاه به شروع برنده، و تیز چاقویِ با دیگر، یکی
کرد پاک زائد موهای وجود از چاقو، همان با نیز را او ی سینه مویِ . 

رسید اش تناسلی آلت دورِ موهایِ به نوبت سپس . 

 ناگهان که بودند او سپید بدنِ کردنِ تمیز مشغول خاصی هیجان و گری عشوه با ها آن از یک هر
شدند باز دیگر یک از بود، شده خونین تعجب، و نگرانی شدت از که حالی در آلیغان چشمان . 

کشیدند کنار را خود سریعا آلیغان، آمدنِ هوش به با ها ندیمه . 

 روی بر و شد بلند دانست، نمی اش بیهوشی از بعد اتفاقات از اطالعی هیچ که حالی در آلیغان
شد زدرا گوش و عجیب موجودات آن بر خیره آلود، نگران و متعجب چشمانی با و نشست تخت ! 

 کمی با و کرد نگاه زیبا و لخت دختران آن به دوباره سپس انداخت خود لخت تن به نگاهی سپس
گفت تردید : 
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کو؟ اسبم و ایغن کجاست؟ دیناسین گوریه؟ کدوم دیگه جا این - ! 

نگریستند دیگر یک به تعجب با شدند، نمی متوجه را او های حرف از ای کلمه هیچ انگار که ها ندیمه . 

داد ادامه شاکی، و بلند صدای با آلیغان هنگام، ینا در : 

هستین؟ کی شماها اصن کردین؟ می کار چی من با داشتین کو؟ هام لباس گفتم - ! 

 

کرد نمی باز زبان او سواالت به دادن پاسخ برای دخترها، آن از کدام هیچ اما . 

 تخت از او شدِن بلند مانِع و دآمدن جلو ندیمه چهار هر ناگهان بشود، بلند جا از خواست تا آلیغان

 .شدند

 ها آن با ای، اضافه حرکت هیچ بدون سپس انداخت، آنها نگراِن چشماِن به متعجب نگاهی آلیغان

کشید دراز تخت بر دوباره و شد همراه ! 

 در آلیغان که حالی در و کشاند آلیغان روی بر خود آرامی به ها، ندیمه از یکی هنگام، این در

بست را اتاق در ها، ندیمه از یکی شد، می گم ها آن انگیز شهوت حرکات میاِن . 

رسید فرا دوباره شب . 

کرد روشنایی به شروع درخشان، رنگ سبز های فانوس با کم کم مونتاشین، خاموِش شهِر . 

 تقریبا شهر تمام دور، از و شد روشن سبز فانوس چندین شهر، هاِی سازه و ها خانه تماِم باالِی در

بود شده درخشان و سبز و بزرگ ای پروانه به شبیه . 

 از شدیدی سرمای و سوز. بودند ایستاده خاص نظمی با دیوارها، باالی در تن به زره سربازاِن

کوهستاِن سمت بود وزیدن حال در شهر، پشت . 

 هب که حالی در کوهستان، سرد باد میاِن در شده افشان و سپید موهای با آنته پیل میان، این در

 آن تاریک دشت سمت به نگاهی اتاقش، ی پنجره لب از بود، شده خیره شب درخشاِن ستارگاِن

چرخاند دیوارها سوِی . 

رسید می نظر به ترسناک و تاریک چیز همه . 

 و شد متعجب کمی اتاقش، دِر شدِن باز صداِی با ناگهان بود، رفته فرو عمیق فکری در که آنته پیل

چرخید در سمت به رو . 
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است شده اتاقش وارد زیبا، و زنانه لباسی با که دید را میدورا هنگام، این رد . 

گفت بود، شده متعجب کمی او دیدن از که آنته پیل : 

کنی؟ می کار چی جا این تو میدورا؟ -  

داد پاسخ و زد کنار دلربایش و زیبا ی چهره مقابل از را بلندش و سیاه موهای میدورا، : 

 برنش می دارن و اومده هوش به تاقن اون که شنیدم پادشاه های ندیمه زا االن همین قربان، -
شالون پیش . 

 به نگاهی و چرخید پنجره سمت به تنیده، هم در ابروهایی با سپس و کرد تأمل کمی آنته پیل
داد پاسخ سپس انداخت، قصر ساختمان : 

میام االن منم. بشن آماده بگو افراد به - . 

 را خود چشمان بالفاصله شد، نمی سیر آنته پیل باالِی بلند انداِم به کردن اهنگ از گویا که میدورا

گفت افکنده سری با و بست : 

قربان الساعه - ! 

شد خارج او اتاق از و بست دوباره را در سپس . 

گفت خود با بود، شده خیره پادشاه زیباِی و منور قصِر به هنوز که حالی در آنته پیل : 

باشه باخبر هیوال اون مکان از نتاق این امیدوارم - . 

بود پوش سبز گوناژهاِی از پر قصر تماِم. بود افتاده تاالر در ای همهمه . 

 ریش طرف، یک پادشاه پوِش سبز و پوش زره سربازاِن طرف، یک لخت نیمه و لخت های ندیمه

طرف یک هم شهر مهِم گوناژهای و سفیدها . 

زد فریاد باره یک به بود، شده اربیز شلوغی همه این از که حالی در شالون : 

بشین خفه همتون - ! 

 خیره پادشاه سمت به همه عاصی، و ترسیده ای چهره با و شد ساکت تاالر تمام او، بلند فریاد با

 .شدند

گفت و ایستاد ها آن همه مقابل در و شد بلند تخت روی از شالون : 



 ایســتـآل  

 

155 

 اینهمه پس. بود نخواهد هم بار آخرین طمئنمم و بینیم می رو تاقن یک ما که نیست بار اولین این -
انتظارمونه در چی ببینیم تا نکنید صدا و سر . 

 

گفت و کرد در مقابِل سربازاِن به ای اشاره سپس : 

بیارید رو تاقن - . 

شدند خارج تاالر از و کردند او دستور به تعظیمی بالفاصله پوش، سبز سربازان . 

شدند تاالر وارد بودند، گرفته محکم را آلیغان هاِیبازو نفری دو که حالی در کمی از پس . 

 کرده قفل هایش دست بر بزرگ دستبندی و بودند بسته ضخیم اما کوتاه زنجیری با را پاهایش

 کناری بند، در آلیغاِن و سربازها راه سر از دیگری از پس یکی تاالر، در حاضر جمعیت. بودند

نگریستند می آلیغان زیبای ی چهره به متعجب چشمانی با و رفته . 

 سنگین، سکوتی در همه. انداختند زمین بر پادشاه مقابل در را آلیغان ناگهان تنفرآمیز، حالتی با

 واقع شدیدی شتِم و ضرب مورد انگار که آلیغان. بودند شده خیره او لخت و تنومند هیکِل به فقط

 این حال به تا. انداخت خود اطراف به نگاهی خسته، ای چهره و آلود خون دهانی با بود، شده

بود ندیده جا یک را درازها گوش از جمعیت . 

 را تاالر سکوت انداخته، باال ابروِی یک با بود، ایستاده او مقابِل در مقتدرانه حالتی با که شالون

گفت و شکست : 

غریبه شدی آغوش هم من های ندیمه با هوشیاری، از پس که بودی گستاخ انقد شنیدم - ! 

نگفت چیزی و انداخت او سمت به نگاهی آلود خون لبخندی با  آلیغان . 

داد ادامه حالت همان با شالون : 

چیه؟ اسمت -  

 خاص نگاه همان با کردند، می ترمیم به شروع آلیغان لِب دور هاِی زخم که حالی در هنگام، این در

گفت شالون به رو خود : 

درسته؟ باشی؟ لوخیس پسر شالون باید تو - ! 

داد جواب مردد حالتی با بود، خورده جا کمی او نگاه طرز از که شالون : 
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 پایین بکشه تخت از منو تا فرستاده جا این به رو تو دیوانه پیرمرد اون. بود درست من حدس پس -
کنه جایگزینم رو نادان یِ بچه اون و . 

 و ایستاد آلیغان مقابل در سریع حرکت یک با و کشید بیرون نیام از را خود درخشان شمشیر سپس
گذاشت آلیغان گردن روی بر را شمشیر . 

 که او شورِ پر چشمانِ به نگاهی تمسخرآمیز حالتی با بود، نشده او حرکت متوجه حتی که آلیغان
انداخت بود ایستاده سرش باالی بر . 

گفت تعحب با بود شده خیره او چشمان بر که حالی در شالون : 

هستی؟ کی تو. ندیدم ساله شصت حداقل که بینم می شجاعتی تو چشمان در! عجیبه -  

شدند تاالر وارد سربازش هفده همراه به آنته پیل ناگهان، و شد باز تاالر درِ هنگام، این در . 

شد جلب ها آن سمت به همه توجه . 

گفت پادشاه به خطاب آنته پیل ورود به توجه بی آلیغان حین، همین در : 

 شد، خواهی نابود من خشم آتش توی وگرنه باشه نیفتاده مدوستا برای اتفاقی هیچ بهتره -
 !پادشاه

 نگاهی آلیغان، ی پرده بی های حرف با بود، شده متعجب آنته پیل ناگهانیِ ورود از که شالون
داد جواب و انداخت او چشمانِ در دوباره : 

 بی رو تسر ممکنه. جان پسر کنی دقت کلماتت انتخاب در بهتره پس. شدم خلق آتش از من -
بدی باد به دلیل . 

گفت و ایستاد آنته پیل به رو و کرد غالف را شمشیرش سپس : 

اومده هوش به غنیمتت آنته، پیل کنی می زده شگفت منو همیشه تو - . 

کوتاه، تعظیمی از پس و ایستادند پادشاه مقابل در افرادش و آنته پیل  

گفت و انداخت آلیغان لخت تنِ به نگاهی آنته پیل : 

 یخ سرما از تا بیارن براش لباسی بهتره. نیستن مصون کوهستان سرمای از آگاژها ما مثل ها اقنت -
 .نزده
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 به هم خودش و کرد هایش ندیمه به ای اشاره سپس و ساخت جاری لب بر عصبی لبخندی شالون
داد لم تخت روی بر و رفت اش پادشاهی تخت سراغِ سرعت . 

رفتند جا آن از و پوشانده را آلیغان لخت تن لل،مج و پشمی هایی لباس با ها، ندیمه . 

گفت آنته پیل به خطاب و کرد آلیغان به ای اشاره راست دست با شالون : 

برسی خوای می چی به ببینم منتظرم. آنته پیل توئه اختیار در االن - . 

گفت و کرد او مقابل در تعظیمی دوباره آنته پیل : 

 به رو شما های خوبی تمام دم می قول. پادشاه جناب دمش خوشحال بسیار شما سخاوتمندی از -
کنم جبران زودی . 

گفت و انداخت باال ابرویی شالون : 

کن شروع خب - . 

ایستاد آلیغان مقابل در و آمد جلو استوار هایی قدم با آنته پیل هنگام، این در . 

کرد او زیبای هیکل و قد به نگاهی آلیغان . 

گفت بود، شده خیره آلیغان شجاعِ چشمانِ بر که حالی در آنته پیل : 

 وگرنه. گفتم من که وقتی تا نپرسی سوالی هیچ و بدی جواب صریحا پرسم می سوالی هر بهتره -
کنم کمکت تونم نمی . 

 را او حرف سر عالمت با کوتاه تأملی از پس کرد، می درک را او های حرف خوبی به که آلیغان
انداخت زیر به را سرش و کرد تأیید . 

بود سرد و سنگین بودند، بسته او پای و دست به که زنجیری و لغ . 

داد ادامه و کرد تمرکزی آنته، پیل : 

کن معرفی خودتو - . 

 که انداخت خود اطراف به نگاهی کمی از پس بود کرده اختیار سکوت او مقابل در که آلیغان
بودند او از کلماتی منتظر صبرانه بی تاالر، در حاضر افراد ی همه . 

گفت و کرد آنته پیل به رو سپس : 



 ایســتـآل  

 

158 

اقریمون جنگل در واقع کاماس ی قبیله از. آلیغانِ اسمم - . 

پرسید را دوم سوال و کرد مکث کمی آنته پیل : 

کجاست؟ جا این دونی می -  

داد پاسخ و داد تکان تایید عالمت به سری آلیغان : 

باشه مونتاشین شهر باید اینجا - . 

داد ادامه آنته پیل : 

جا؟ این به رسیدی وریج چه -  

گفت بود شده خیره تاالر سنگیِ کف بر که حالی در و آورد پایین را خود سر آلیغان : 

 رسیدن برای رو زیادی راه من. کردم گمش بیرون اون ولی دیناسین اسم به ویراب یک کمک به -
کشیدم زیادی های سختی و کردم طی جا این به . 

پرسید آلیغان از را بعدی سوال پسس و نگریست شالون به رو آنته پیل : 

سفر؟ این از بود چی هدفت -  

 و داده تکیه تخت بر منتظر، حالتی با که انداخت شالون به نگاهی و کرد بلند را خود سر آلیغان
گفت و کرد آنته پیل به رو سپس داد، می گوش ها آن های جواب و سوال به : 

من زندگی من، ی عالقه من، شغل من، هدف - ... 

داد ادامه و کرد شالون به رو دوباره سپس : 

توئه مثل هیوالهایی کردن نابود - ! 

زد سر شالون از بلند ای قهقهه لحظه این در . 

 آلیغان برای زدن دست به شروع و برخاست جا از شالون. شد جمع شالون سمت به همه توجه
 .کرد

 بعد، و ایستاد آلیغان سرِ باالی و آنته پیل کنار در قدم، چند از پس و آمد پایین تخت از سپس
گفت و گذاشت آنته پیل یِ شانه روی بر را خود راست دست : 
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 به چیزی شجاع، و جوان تاقنِ این من نظر به رسیدی؟ خواستی می که چیزی به من، دوست خب -
گه نمی حقیقت جز . 

پرسید دوباره سپس و انداخت آلیغان وحشیِ و زیبا چشمانِ به نگاهی مبهم، سکوتی در آنته پیل : 

بود؟ افتاده برات اتفاقی چه. بودی بیهوش کردم پیدات وقتی -  

داد پاسخ سپس و انداخت خود اطراف به نگاهی سوال، این با آلیغان : 

 شکار برای من. بود پرنده ویراب یک و مادیان اسبِ یک و شما نژاد از پسربچه یک من همراه -
 از ای جرقه یادمه، که چیزی آخرین. نکردم پیدا ها نآ از اثری هیچ برگشتم وقتی و بودم رفته
کنه می سست منو وجود هنوزم که بود برق و رعد . 

داد ادامه و کرد شالون و آنته پیل به رو دوباره سپس : 

کنم پیدا رو اونا کنید، کمکم لطفا پس. نبوده شماها کار که دونم می حال، این با - . 

گفت و انداخت باال ابرویی شالون : 

 االن تو و جا این بیاریش که فرستاده تو با اونو احمق پیرمرد اون. بوده تو همراه ایغن پس -
درسته؟. کردی گمش گی می ! 

دوخت زمین بر را خود نگاه و بست را خود چشمان آلیغان . 

 از را او و گرفت خود های دست میان در را آلیغان بازوهای و شد خم آنته پیل لحظه، این در
کرد بلند زمین . 

گفت و کرد شالون به رو سپس : 

 بیرون برای خوبی ی طعمه تونه می پسر این. دیدمش منم که چیزیه همون این برق، و رعد -
باشه مخفیگاهش از هیوال اون کشیدنِ . 

شد خیره آنته پیل ی چهره به تعجب با آلیغان . 

گفت و کرد افرادش به رو آنته پیل : 

 بندیمش می رو تاقن این. اساطیر های مجسمه اون پیش گردیم میبر جوان پسر این با همراه فردا -
 و کنیم می حمله وقت اون. کنه نمایان رو خودش دوباره هیوال اون تا مونیم می منتظر انقدر و

جنگیم می باهاش . 
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داد ادامه و کرد پادشاه به رو سپس : 

حضرت؟ اعلی ببرمش خودم با تونم می -  

داد پاسخ تأمل کمی از پس و اختاند باال ابرویی دوباره شالون : 

 کاری هر اجازه بهت من شه، می محسوب من قلمرو برای بزرگی تهدید بوزارگ، که جایی اون از -
دی می تحویل بهم دوباره رو تاقن این شد، تموم کارت وقتی بده قول اما دم می رو . 

گفت و کرد نآلیغا به رو دوباره سپس و آورد پایین تابعیت نشانه به سری آنته پیل : 

 زنده هفته یک تا احتماال تو، توصیفات با که هستن باستانی هیوالیی اسیر اکنون تو دوستان -
کنی همکاری باهامون باید ببینی، دوستاتو دوباره خوای می اگه. بمونن . 

 زانو روی بر دوباره مندانه، رضایت سکوتی در بود، شده خیره او چشمانِ در که حالی در آلیغان
 .نشست

گفت بلند صدای با و نشست فرو اش پادشاهی زیبای تخت بر دوباره شالون حین، همین در : 

 با خیلی برام چون. بندم می تو خاطر به تاقن، این گناهانِ تمام روی به چشمامو امشب من -
 تو روستای تمام تنها نه کنی، خیانت بهم اگه دم می هشدار بهت. باش مواظب اما آنته پیل ارزشی

 خودت و کرد خواهم تجاوز بشه، سبز مقابلم که دارولی هر به بلکه کرد، خواهم یکسان خاک با رو
چیه منظورم که دونی می بهتر هم ! 

آورد لب بر عصبی لبخندی آنته پیل . 

داد ادامه شالون : 

. کنم نمی قبول رو ای بهانه هیچ کنی، گمش اگه. توئه با تاقن اون مسئولیت بعد، به حاال از -
ببریش خودت با تونی می . 

کرد سربازانش به ای اشاره سپس . 

 احساس اکنون که آلیغان. کردند باز را آلیغان زنجیرِ و غل و آمده جلو بالفاصله سرباز، دو
گفت آنته پیل به رو کرد، می راحتی و آزادی : 

ممنونم تو از - . 

گفت لب زیر و گرفت محکم را او چپ بازوی عصبی، حالتی با آنته پیل : 
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بود خواهی هم تر ممنون - . 

شد خارج تاالر از افرادش، و آلیغان همراه به بعد و کرد پادشاه مقابل در کوتاهی تعظیم سپس . 

بود افتاده فرو شالون لب بر خندی نیش که بود حالی در این و  

. 

* زمینزمینزمینزمین    اعماقاعماقاعماقاعماق    دردردردر    جاییجاییجاییجایی * 

 زیرِ در که عمیق های مهدخ و خم و پیچ پر هایی داالن. بود مخوف و نمور سرد، تاریک، جا همه
بودند شده کاری کنده زمین . 

 سر ایغن ناتوانِ جسمِ از که نوری. آمد پدید درخشان و سپید نوری تاریکی میان در ناگهان
زد می . 

 عنکبوت تارِ با که دیناسین چشمان آرام آرام سرد، و نمور بزرگ، ای دخمه داخل در نور تابش با
 بود، نیامده هوش به کامل طور به هنوز که ایغن. شد باز بود، هشد آویزان سقف از ضخیمی نسبتا
شد بیدار بیهوشی حالت از هم نجیال که کرد می ساتع خود از شدیدی نور چنان آن . 

یافتند را خود هم از دور به و دایره شکل به مکانی در ها آن . 

 بسیار ای سرگیجه با و ادد تکان را خود کمی بود، شده آویزان وارونه شکل به سقف از که دیناسین
 :گفت

آلیغان کجاییم؟ ما خبره؟ چه جا این - ! 

 راه یک فقط که دایره آن از ای گوشه در چسبان، و ضخیم هایی عنکبوت تار به ایغن، هم و اسب هم
بودند شده بسته داشت، خروج و ورود . 

ایدهف بی اما شدید هایی تکان. داد تکان خود به کمی قرار، بی حالتی با نجیال . 

انداخت اطراف به نگاهی متعجب، و ترسیده حالتی با بود آمده هوش به تازه که ایغن . 

 روشن کامل طور به دخمه تمام ایغن، نورِ با که کرد نور تابشِ به شروع هم نجیال لحظه، این در
 .شد

 ثلثی،م شکلِ به که شد می دیده دخمه کنارِ و گوشه در موجودی گونه هر از پوسیده هایی اسکلت
بودند انباشه هم روی بر . 
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زد فریاد بود، ترسیده و عصبی بسیار موجود وضع از که دیناسین : 

کجاست؟ جا این کجایی؟ آلیغان - ! 

گفت و انداخت او به نگاهی ترسیده و لرزان صدایی با ایغن حال، همین در : 

افتادیم گیر ما. باشه جا این کسی نکنم فکر - . 

 کمی از پس کند، استفاده خود جادوهای از توانست نمی حتی داد، تکان خود به کمی دیناسین
گفت و شد خسته : 

کجاست؟ آلیغان -  

 با بود شده خطر متوجه انگار که نجیال ناگهان،. بود فایده بی اما داد تکان خود به کمی هم ایغن
کرد قراری بی به شروع مانند، شیهه صدایی . 

گفت و انداخت او به نظری دیناسین : 

کنه می پیدا رو ما آلیغان. نیست چیزی خوب دختر باش رومآ - . 

 و دیناسین توجه و پیچید رسید، می دخمه به که داالنی دروِن از صدایی ناگهان حین، همین در

کرد جلب خود به را ایغن : 

بی مینو بیش... لی پینو فی... ران اوجا سین... مان دو گا دون - ... 

 پیچید؛ می تاریک و زمین زیر های داالن و ها دخمه تماِم در که ندهکن محصور و زیبا آوازی صداِی

مردانه و مرموز صدایی . 

 به که لرزشی با و شد سرازیر چشمانش از ترس اشک بود، شده خیره دخمه ورودِی راه به که ایغن

گفت و انداخت دیناسین به نگاهی بود، افتاده کوچکش اندام : 

میریم می هممون - ! 

گفت ترسیده و خیره چشمانی با بود، نشده او حرف،های متوجه هنوز که دیناسین : 

فهمم نمی حرفاشو معنی کیه؟ صدای این - ! 

شد قطع آواز صدای دفعه، یک . 

شد دخمه داخِل دخمه، ورودِی لِب از تاریکی در شده مخفی موجودی ناگهان . 
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ماندند بهوتم و مات و شده زده شوک آن دیدن با ایغن و دیناسین که عجیب موجودی . 

 نظر به شهر. بود شده دلپذیر و گرم آن، نور زیر در مونتاشین شهر کل و بود آمده باال خورشید
بود خلوت . 

 موجودات، همان صدای و سر و قراریِ بی با بود، گذرانده ها گوزن کنار در را شب تمام که آلیغان
پرید خواب از . 

 به نگاهی. کرد می عصبی هم را خودش حتی هک  بو گرفته بدی و تند بوی ها، گوزن مدفوع با
 پر زمینی و چوبی دیوارهای چوبی، سقف. اصطبل تمامِ به گذر زود نگاهی سپس انداخت ها گوزن

دید می آلیغان که بودند چیزی آن تمام کاه، و مدفوع از . 

شدند اصطبل وارد سوارش هفده همراه به آنته پیل و شد باز اصطبل درِ حال، همین در . 

گفت بلند و بشاش صدایی با آنته پیل شدند، می نزدیک آلیغان به که حالی در : 

بدیم انجام باید که هست زیادی کارهای چون جوان تاقنِ باشی کرده استراحت خوب امیدوارم - . 

ایستادند آلیغان سر باالیِ همگی حال، همین در . 

 لبخندی بود، ایستاده منظم و تهآراس شکلی به که انداخت او به نگاهی ناراحت حالتی با آلیغان
گفت و زد : 

 پیداشون باشن شده هیوالتون اون ی طعمه دوستام اینکه از قبل امیدوارم فقط و آلیغانِ اسمم -
 .کنیم

گفت و کرد همراهانش به نگاهی آنته پیل : 

ریم می روستا به حرکت از قبل کنید، آماده رو ها گوزن - . 

 سمت به کدام هر و کرده اطاعت بالفاصله بودند، برده لذت وا دستور از انگار که ها آن ی همه
رفتند خود گوزن . 

گفت آنته پیل به خطاب بود، نرفته هنوز که میدورا : 

نزنیم؟ حرف روستا از غریبه این پیش نیست بهتر سرورم -  

داد جواب و زد لبخندی سپس و کرد او به نگاهی آنته پیل : 

باشه زندگیش روزهای آخرین ممکنه غریبه این. نباش ئلهمس این نگران تو ولی توئه با حق - . 
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رفت گوزنش سمت به سپس و کرد تعظیمی میدورا . 

 به را آنته پیل توجه و زد کوتاه ای خنده کرد، می نگاه دو آن به دقت با که آلیغان حال، همین در
گفت اش خنده ی ادامه در سپس کرد جلب خود : 

برسم هدفم به که این مگه. میرم نمی هرگز من. عوضی دراِز گوش جاست همین اشتباهت - . 

 با مقابلش در و شد خم بود، شده خیره او چشماِن در که حالی در سپس و کرد مکث کمی آنته پیل

گفت و نشست خیز نیم حالتی : 

کثیف؟ تاقِن چیه هدفت وقت اون -  

نگفت چیزی و کرد سکوت آلیغان . 

 او روی بر و آورد بیرون زرهش جیِب از سفید دستمالی بود، شده خسته انتظار از که آنته پیل

گفت و انداخت : 

 و پوسید می دروازه باالِی سرت باید االن نبودم من اگه. داشتی رابطه پادشاه های ندیمه با تو -

کنم تقدیمت تونم می میل کمال با همینه، هدفت اگه. شد می وحشی زوزهاِی خوراک بدنت . 

 پیل هنگام این در. شد حاکم دو آن بین در خاصی سکوت. شدند خیره هم ی چهره در کمی دو هر

گفت شود بلند جا از که آن از قبل و شکست را سکوت آنته : 

دی می گوزن مدفوع بوی. کن پاک صورتتو دستمال اون با - . 

کرد حرکت گوزنش سمت به و شد بلند سپس . 

گفت خود با و انداخت االب ابرویی بود، شده او های حرف و ابهت مبهوت که آلیغان : 

داشتم انتظارشو که نبود چیزی این - . 

گفت و کرد افرادش به رو سپس و شد گوزنش سوار سریع، حرکت یک با آنته پیل : 

انتقاِم برای نیست، افتخار برای قضیه این باشه یادتون - . 

گفت افراد از یکی به رو سپس : 

میاد تو با تاقن اون اون میدن، - . 

کرد حرکت آلیغان سمت به و کرد اطاعت سریعا بود، چابکی و اندام ریز مردی که میدن . 
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شد او گوزن سوارِ و شد بلند جا از هم آلیغان . 

 و کرد پرتاب آلیغان سمت به رنگ سبز شنلی بعد، و انداخت سر بر را شنلش سبزِ کاله آنته پیل
 :گفت

دارن ها تاقن به خاصی حساسیت اج این مردم. بپوشونی کوچیکتو های گوش اون بهتره - . 

داد ادامه انداخت گوزنش بر سوار افراد به نگاهی بعد و : 

کنیم می حرکت - . 

 

رفت بیرون اصطبل از سپس . 

آمدند بیرون اصطبل از او سر پشت و کردند سر بر را خود های کاله هم افراد بقیه . 

انداخت بیرون به مخفیانه نگاهی منی بود، کرده پنهان رنگ سبز شنل زیر در را خود که آلیغان . 

 خود به را آلیغان توجه بودند، ها آن تماشای حال در دیوار و در از که درازی گوش هایِ شهرنشین
کردند می جلب . 

 تماشای حال در خاصی هیجان احساسِ با بود، ندیده خانه و جمعیت همه این تاکنون که آلیغان
رسیدند شهر خروجی ی دروازه به ظه،لح همین در. بود شهری متمدنِ های سازه . 

 که هایی ندیمه آن خونینِ و شده بریده سرهایِ دیدنِ با و انداخت دروازه باالی به نگاهی آلیغان
بست را خود چشمان خورد هم به حالش بودند، شده آغوش هم او با . 

 باالی در و لندب هایی نیزه روی بر بودند، شده بریده ترسناکی و وحشیانه شکل به که سرها تمام
 عصفانکی ی صحنه. شدند می دیده خوبی به شهر کجای هر از که طوری به داشتند قرار دروازه

 .بود

شدند خارج شهر از افرادش همراه به آنته پیل و شد باز دروازه هنگام این در . 

 پشت هب نگاهی و آورد بیرون شنل کاله زیر از را خود سر آلیغان شد، بسته دوباره دروازه وقتی
انداخت سرش . 

 در صحنه، این دیدن با آلیغان و رسید می نظر به جان بی و تاریک سرزمینی به شبیه بیرون، از
رفت فرو عمیق افکاری . 
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گفت آلیغان به خطاب آنته پیل حین همین در : 

کنم نمی درنگ کشتنت در کنی، می ایجاد افرادم برای خطری کنم احساس اگه - . 

گفت و انداخت باال ای شانه او به رو بود، نشسته میدن زِنگو پشت بر که آلیغان : 

 

دارم عالقه زندگیم به هنوز من اما قربان مایلی جور هر - . 

 عجیب، سرعتی با که بود حالی در این و دادند هی را ها گوزن ناکجا، سمتی به رو همگی ناگهان

شدند می دور شهر از . 

 زیبائِی که بنفش رنگ به درخششی. کرد درخشش به شروع بلورین گوِی تاریکی، میان در ناگهان

کرد می تداعی را خاصی . 

 ای گذشته از تصاویری کردند؛ می عبور تصاویری شد، می ساتع گوی از که بنفشی انواِر میاِن از

 .دور

آسمان از ترسناک و عجیب موجوداتی فرود از تصاویری . 

کردند چرخیدن به شروع ،گوی دور به ایگاس نحیف و سیاه های دست ناگهان . 

کرد عجیب آیاتی خواندن به شروع و آمد پدیدار گوی پشت از زردش و بزرگ چشماِن سپس : 

بیستاال روحام آلراحی... نایوگا نیگا ناگی... نیکین میسید  اوالج... 

 هیوم دیگون پوالچ
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   :خواند می ایگاس که ریعش معنی

ماست ی سلطه زیر جهان  

ستنی ابدی موجودی هیچ . 

نباش فرمانی هیچ تحت  

شوی رستگار که زمانی تا  

***. 

 اطراف فضایِ کمی و جهید بیرون به گوی درونِ از آبی رنگ به سوزان آتشی لحظه، این در
 به درخشان، گویِ و آمد در آبی رنگ به ایگاس سیاه چادر تمام رفته، رفته. شد تر روشن ایگاس

 به که پیر هایِ دوس از جمعی مقابلِ در و برخاست جا از ایگاس. بخشید روشنایی او چادر تمامِ
کرد رقص به شروع بودند، زده حلقه او دور . 

بود شدند، می ساتع گوی از که نورهایی و خواند می که آیاتی با هماهنگ زیبا، و عجیب رقصی . 

 بودند، شده خیره ایگاس زیبایِ رقصِ به فراوان دقت و هیجان با که عجوزه، پیرهایِ سرِ پشت در
 و پیر دوسِ نفر سه و بیست حدود گونه این که بودند نشسته ها موق نژاد از لخت و جوان هایی زن
 شده خیره ایگاس آواز و رقص به تمام دقت با ها آن ی همه و شدند می مؤنث موق نفر سه و سی

 .بودند

 بر و بود تنیده هم بر را خود دست دو که حالی در کبیر روگانِ چادر، از تاریک ای گوشه در اما
بود رفته فرو فکر در و مانده خیره صحنه آن به بود، داده تکیه چوبین ستونی . 

گفت کردو حاضر جمع به رو و ایستاد حرکت از ایگاس ناگهان : 

 ما. کشنده و سمی بادهایی شدند؛ خلق باد نام به بزرگ نیرویی از ما اجداد دور، های گذشته در -
 سیپ گویِ که این تا گرفتیم بر در را جهان تمام گونه این و شدیم متمدن ام باهوش، و شدیم تربیت

شد نازل ما بر . 

 نژادی از که بود چیزی این و کردیم ارزشمند را آن ما. گرفت قرار ما دستان در و آمد آسمان از
 و شد هگرفت ما از پیش ها سال که جهانی. جهانیم حقیقیِ وارثان ما. رسید ارث ما به ایشیخ اسم به

برگردد ما به دوباره باید اکنون . 
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داد ادامه و بود سپرده گوش او های حرف به دقت با که کرد روگان به رو ناگهان : 

 خودتو که باش مواظب. میاد باد همراه به که آتشی. روگان داره وجود آتشی تو چشمان در -
برسانی گاریرست به رو ما مردم تمام که توست برای ای هدیه آتش این نسوزونه، . 

آمد بیرون او چادر از بگوید، سخنی که آن بدون و شد جدا چوبی ستون از روگان . 

بود تاریک آسمان . 

 بلند و عظیم ساختمانِ سمت به شب آرامش در نگریست، می اش زده سکون شهرِ به که حالی در
کرد حرکت خود . 

 از دار زنده شب موجودات و ها جیرجیرک آواز صدای تنها که شب تاریکی و مطلق سکوتی در
شد می شنیده اطرافش . 

شد می دیده ایگاس سیاه چادرِ درون از چنان هم رنگ آبی نور. انداخت سرش پشت به نگاهی . 

 اش پادشاهی ساختمان مقابل در شهر، وسط در زدن قدم مدتی از پس و شد دور محل از کم کم
 .ایستاد

 به توجه بی حالتی با روگان اما آمدند در باش دهآما حالت به او، دیدن با پوش زره نگهبانانِ
شد بزرگش و سرد ساختمان وارد ها، آن . 

داشت خاصی سکوت . 

 ی وسیله هیچ بدون داشت، قرار آن وسط در رنگ طالیی تختی که طال جنس از بزرگ تاالری
 .اضافی

. کرد می لوهج نورانی آتشین، هایِ مشعل کنارِ در طالهایش درخششِ کمک به که تاریک تاالری
 جز به کس هیچ خلوت، و تنها. نشست اش طالیی تخت روی بر و رفت خیال، بی حالتی با روگان

نبود خالی تاالرِ آن در خودش . 

. انداخت تاالر ایِ آینه کف به نگاهی. شود او بیداریِ مانع توانست نمی هم شب سنگینیِ حتی
 و شکسته شاخ یک با میانسال، دوسِ یک .بود خود تصور از دور به خیلی دید، می که ای چهره
 مسئله یک به تنها و دید نمی خود ی چهره در ابهتی هیچ. سنگین و خسته تنی و سپید نیمه ریشی

کرد می فکر . 
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چیست؟ هدفش " " 

رسید گوشش به صدایی ناگهان که بود افکار همین در : 

بینی؟ می چی -  

نگریست خود اطراف به سریعا روگان . 

نداشت حضور تاالر در خودش جز به کس هیچ اما بود زن یک به متعلق صدا . 

 دوباره زن صدای حال، همین در. نکرد پیدا چیزی اما نگریست را اطراف تمام زردش، چشمان با
پیچید تاالر در : 

چیه تو ی گذشته دونم می من - ! 

 و کرد ادهآم مبارزه برای را اش نیزه و برخاست جا از بود، شده عصبی کامال دیگر که روگان
 :گفت

بده نشون بهم خودتو هستی؟ کی تو - ! 

پیچید تاالر کل در آن صدای دوباره سکوت، کمی از پس : 

کشی می عذاب انقدر چرا دونم می و شناسم می خوب رو تو من اما روگان شناسی نمی منو تو - ! 

 سست هایش دست و شد آرام کمی بود، شده گیج شدت به او های حرف از که حالی در روگان
گفت غمگین حالتی با و دوخت زمین به نگاهی. شدند : 

کنن می نگاه بهم خدا یک چشم به همه وقتی ده می آزار منو این و ضعیفم. نیستم خدا من - . 

گفت و کرد ای خنده زن آن : 

نیستی خدا که معلومه - ! 

 و مشکی و بلند ایموه با عریان، نیمه زنی دفعه یک و شد ایجاد تاالر وسط در تند ای جرقه ناگهان
شد ظاهر بود، ایستاده روگان مقابل در و هوا بر معلق که حالی در زیبا رنگ سیاه و بزرگ بال دو . 

ماند ساکت و شد خیره او به تعجب با بود، ندیده موجودی چنین تاکنون که روگان . 

 مقابل در یآرام به بود، بسته حلقه بلورینش بدن دور به درخشان ای هاله که صفت زیبا زن آن
گفت دلنشین لبخندی با و آمد فرود زمین بر روگان : 
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ایزگال فرزند هستم، یاک فری من - . 

 در و آمد جلو قدم چند تردید کمی با بود، مانده خیره او زیبای ی چهره در هنوز که روگان
گفت نگریست، می او برانگیز شهوت اندام به که حالی : 

 شورش من علیه تا ساخت رو گاویر شمشیر که هستی همونی تو کنم فکر. ام شنیده تو مورد در -
 .کنه

 همین در و کرد او دور به طواف به شروع سپس و زد ای خنده ته تأمل کمی از پس یاک، فری
کرد سخن به شروع حین، : 

 گاویر جای به اگه. کردم اشتباه اما بده شکست رو تو تا کرد کمک گاویر به که همونم من. آری -
بشن دور هم از انقدر آگاژها و ها تاقن نداشت امکان االن اومدم، می تو پیش . 

گفت و کشید روگان مویِ پر ی سینه بر دستی و ایستاد او مقابل در دوباره هنگام، این در : 

 شه می ضعیف و گیر گوشه تو نسل. نداره وجود آن در تو اسم حتی که جایی. دیدم رو آینده من -
رفت خواهی یادها از تو و . 

زد فریاد و شد عصبی کمی روگان : 

نکشتمت تا برو جا این از. شم نمی تو های حرف تسلیم من - . 

داد ادامه و کرد ای خنده دوباره یاک، فری : 

جهانِ فرمانروای تنها سراغت میاد داره که کسی کن، باور اما کنم می درک رو خشمت - . 

کرد پرتاب مجاورش دیوارِ سمت به را اش نیزه و شد عصبانی شدت به روگان هنگام، این در . 

گفت کشید می تندی های نفس خشم شدت از که حالی در روگان، و رفت فرو طالیی دیوار در نیزه : 

خوای؟ می چی من از -  

 روی بر که حالی در و کرد باز را خود سیاه های بال دوباره سپس و کرد سکوت کمی یاک، فری
گفت شد، می معلق هوا : 

 رو سرنوشت بتونی شاید موقع اون بکشی، اونو بتونی تو اگه. نمیاد خوشم اون از تو مثل منم -
بدی تغییر . 
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گفت متفکرانه حالتی با و انداخت او به نگاهی روگان : 

فهمم نمی هاتو حرف معنی - . 

داد ادامه یاک فری : 

 برات ایگاس که سالحی با حتی. بدی شکست اونو تونی نمی بزرگت، ارتش و بازو زور با -
کنی پوشی چشم جایگاهت از که بدی شکست اونو تونی می زمانی تنها. سازه می . 

 من ی برده به تبدیل باید کار این از بعد اما بکشیش االن همین تا ببرم اون پیش رو تو تونم می من
روگان باشی، من فرمان تحت جهان، انتهای تا و بشی . 

کرد سکوت بود، هماند خیره او شور پر چشمان در که حالی در روگان . 

داد ادامه یاک فری : 

بگیر تصمیم تونستی وقتی و روگان کن فکر من های حرف به خوب - . 

شد غیب او چشمان مقابل از دیگر ی جرقه یک همراه به بالفاصله سپس ! 

 انداخت پادشاهی،اش تخت به نگاهی بود؛ رفته فرو خود افکار اعماق در که حالی در روگان
شد خارج تاالر از و کرد حرکت تاالر درِ سمت به و کشید بیرون دیوار از را اش نیزه و رفت سپس . 

شد می شروع تازه زمین، مشرق از خورشید، طلوع که بود حالی در این و . 

بود غروب به نزدیک . 

 این وسط در کوچک ای دهکده. بودند افتاده فرو سرسبز، ای دره میان در اطراف، هایِ کوه ی سایه
تداش قرار دره . 

 کوچک های باغ و سبزیجات مزارعِ را اطرافش های زمین که جمعیت پر نسبتا و قدیمی ای دهکده
 قرار تیز نوک و بلند های کوه از حصاری در دهکده کل و بود برگرفته در انگور و سیب درختان

کرد می عبور دهکده های کناره از بزرگ نسبتا ی رودخانه دو. داشت  

 

* دیموراندیموراندیموراندیموران    یِیِیِیِ    دهکدهدهکدهدهکدهدهکده * 

 جلو به نگاهی آلیغان ها، گوزن ایستادنِ با. رفتند فرو آلود گل زمین در گوزن های سم گهاننا
 .انداخت
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 خانه سی به جمعا و بودند شده ساخته کاه و چوب و گل از ها خانه تمام. بود کوچک ای دهکده
رسیدند می . 

 کار مشغول یک هر بلند، و رنگ آبی هایی جامه با که. بودند ها دارول نژاد از تماما دهکده مردم
بودند خود . 

بادامی و کشیده چشمانی و دراز های گوش با زیبا، مردمانی . 

 زیبای و جوان زنان و بودند شادی و بازی مشغول دهکده کنار و گوشه در خردسال های بچه
 مقابِل سبزیجات های باغچه در کار مشغول نیز ها بعضی و چرانی گوزن حاِل در دهکده

بودند شانهای کلبه . 

بودند دهکده اطراف مزارع در کار مشغول نیز ها پیرزن و پیرمردها . 

 در گیاهی محصوالت کشت و دام پرورش و باغچه کارهای در نیز دهکده قدبلند و جوان پسرهای

 هم رسیده بلوغ به تازه هاِی جوان از برخی. کردند می کمک خود های خانواده به ها مزرعه

کردند می حمل دهکده داخل به را ها رودخانه آِب از شده پر و بزرگ هایی کوزه . 

 پیل گوزِن به رسیده، بلوغ به تازه های بچه از یکی چشم ناگهان دهکده، به سوارها گوزن ورود با

افتاد آنته . 

گفت آلود شک حالتی و زده حیرت چشمانی و تعجب با : 

آنته... پیل - ! 

 داخل به زد، می فریاد را آنته پیل اسم که حالی در و انداخت زمین بر را خود ی کوزه ناگهان

کرد آگاه افرادش و آنته پیل ورود از را همه و رفت دهکده . 

 پدیدار اهالی بین در عجیب شوقی و شور سوارها، گوزن ورود از قبل دفعه یک که نکشید طولی

 .آمد

 گوزن ورود با. شدند خبردار افرادش و آنته پیل ورود از بچه، آن فریادهای با دهکده تمام

 و ابهت پر سواراِن آن به و کشیده کار از دست خاص، هیجانی با دهکده ی همه دهکده، به سوارها

 پیران و جوانان به بعد و شد شروع خردسال های بچه از ابتدا هیجان این و شدند خیره تنومند

 جمع ها آن دور به سرعت به و شده خوشحال ها، آن ورود با همه که طوری به کرد، سرایت دهکده

 .آمدند
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 لبخندهایی با گویی آمد خوش برای که دهکده هایِ خانواده دیدنِ با نیز افرادش و آنته پیل
ایستادند دهکده وسط در و شده خوشحال بودند، شده جمع دلنشین . 

ایستادند جا یک در و آمدند ها آن نزد به دهکده جمعیت تمام که نکشید طولی . 

گفت خود با نگریست، می ها دارول همِ به شبیه های چهره به که حالی در آلیغان : 

که همن شبیه همه جا این. دراز گوش هم باز و دراز گوش بادامی، چشم درازِ گوش دراز، گوش - ! 

داد پاسخ او به خطاب میدن : 

 من. بینه می رو جا این که هستی تاقنی اولین تو و آنته پیل زادگاه دیموران،. ماست بهشت جا این -
بوسیدم می دستاشو آنته پیل لطف این خاطر به بودم تو جای . 

داد پاسخ و انداخت آنته پیل خندانِ یِ چهره به نگاهی آلیغان : 

 اونو دستای تا شالون پیش برگردم دوباره دم می ترجیح. نزده سر جا این به وقته خیلی معلومه -
 .ببوسم

داد تکان سری و کرد ای خنده او صریحِ جواب از میدن . 

شد غرق روستائیان گرمِ آغوش میانِ در و آمد پایین گوزن از آنته پیل موقع، این در . 

 نیز بقیه او سر پشت و آمد پایین گوزنش از بود، نشسته لبش بر لبخند او خوشحالیِ از که میدورا
شدند پیاده گوزن از جمعیت وسط در نیز آلیغان و میدن. شدند پیاده . 

 وضعیت از که بود حالی در این و بود آورده هیجان به را آلیغان دهکده، مردم یبِعج استقبال
بود نشسته اش پیشانی رویِ سردی عرق و کرد می غریبگی احساس بسیار موجود . 

 مجبور بقیه با قاطی هم آلیغان و فشردند خود گرم آغوش در نیز را آنته پیل افراد دهکده، مردم
شرمگین ای چهره و اجباری لبخندی با شد؛ ها دارول کشیدنِ آغوش در به . 

گفت و کرد جمعیت به رو آنته پیل : 

بودم دور شما از تمام سال یک. دارم دارم زیادی هیجان جا این اومدم دوباره که این از - . 

شدند ساکت همه . 

داد ادامه و انداخت اطراف به نگاهی آنته پیل : 
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 بیشتر برابر هزاران سرپاست هنوز که این دیدنِ اب اما شده بزرگتر شده، عوض خیلی جا این -
شدم بزرگ و اومدم دنیا به توش که جایی. دیموران منه، ی¬خونه جا این. شم می خوشحال . 

ایستاد آنته پیل مقابلِ در هیجان، با و آمد بیرون جمعیت میان از پیرمردها از یکی لحظه این در . 

است دویده را راه کل که بود معلوم هایش زدن نفس نفس از . 

 او چروک و چین پر ی چهره در مبهم، سکوتی در و کرد قطع را هایش  حر او دیدنِ با آنته پیل
ماند خیره . 

گفت هایش لب در لرزشی با بود، آمده بند خوشحالی از زبانش انگار که پیرمرد : 

آنتینول پیل - . 

داد جواب و زد لبخندی آنته، پیل : 

 .پدر -

گرفتند گرم آغوشی در را دیگر هم ای دمهمق هیچ بدون دفعه یک . 

کردند هلهله و شادی به شروع ها آن با همگام نیز دهکده مردم . 

گفت و کرد جمعیت به رو و شد جدا پسرش از پیرمرد : 

 برگشته پسرم! آه. بشه گرفته جشن باید امشب. کنین ول زندگیتونو و کار هستین؟ چی منتظر -
 .پیشم

داد ادامه هیجانش از پر و بلند های خنده با و کرد نتهآ پیل به رو دوباره سپس : 

جان پسر میکنم افتخار بهت - . 

شد پا به دهکده در دیگر شوری او، های حرف با . 

 ایستاده گنارش در که میدن به خطاب بود، شه خیره پسر و پدر گرم ی رابطه به دقت با که آلیغان
گفت بود : 

آنتینول پیل - ! 

داد پاسخ و کرد غانآلی به نگاهی میدن : 
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 اسم تازه. شه شده کوتاه بشنوی اسمی هر شمال توی واقع در. پینورِ آنتینول دیپیل کاملش اسم -
تره طوالنی خیلی پدرش . 

داد ادامه و انداخت آلیغان زیبای ی چهره به نگاهی بعد : 

گیم می بهش ایک سیموالن فقط ما پینور، نیک سیموال پیرومینال - . 

کرد آلیغان متعحب ی چهره بر ای خنده بالفاصله سپس . 

گفت و کرد میدن به رو جمعیت میان از آنته پیل هنگام، این در : 

من کلبه به ببر رو وارد تازه - . 

 رنگ سیاه ای کلبه سمت به و کرد جدا جمع از و گرفت را آلیغان دست سپس و کرد تعظیمی میدن
 به مجبور بود، مانده خیره آنته پیل ی چهره به زهنو که حالی در آلیغان. برد دهکده سوی آن در

کردند حرکت دهکده از دیگری سمت به و شده جدا جمعیت از دو هر و شد میدن با همکاری . 

 پسرش تنومند بازویِ روی بر را دستش فراوان، هیجانِ و خندان ای چهره با پیرمرد، لحظه این در
گفت خود خاص هیجانِ همان با و گذاشت : 

 بودم منتظرت شه می سالی یه تقریبا آه کردی؟ پیداش کجا آوردی؟ وارد تازه ودتخ با -
. کنیم مست و بگیریم جشن باید اول ولی پسرم کنی تعریف برام ماجراهاتو همه باید. برگردی
هاها...ها...ها. برگردی تو تا داشتم نگه رو کردیم درست هم با که سرخی های شراب اون هنوز ... 

داد پاسخ خوشحال حالتی با و کشید او پشت کم موهای به یدست آنته پیل : 

 واقعا پیشت برگشتم دوباره که این از. بود شده تنگ برات دلم خیلی خودمم من. پیرمرد چشم -
کنم تعریف براتون باید که هست زیادی های حرف و خوشحالم . 

گفت تعظیم، شکل به ماحترا ادای یک از پس و ایستاد دو آن مقابل در میدورا هنگام این در : 

کنیم می کمک جشن کردن پا به در مردم به هم ما. کنید استراحت شما بهتره قربان - . 

گفت و آمد میدورا برای ای غره چشم ایک، سیموالن لحظه این در : 

کنید استراحت خودتون بهتره شما. جوان خانوم شه نمی خسته وقت هیچ من پسر - . 

ماند مبهوت و مات او صریحِ و رک های حرف از میدورا ! 

داد پاسخ و کرد پدرش تدافعیِ حالت به ای خنده آنته پیل لحظه این در : 
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 افرادم من تا خودت کلبه به بری بهتره اومدین کار سر از شما. پدرم نبود بد میدورا بانو منظور -
خدمتت بیام و بدم اسکان رو . 

کرد بدرقه را پدرش سپس . 

شدند متفرق ایک سیموالن با همراه نیز دهکده مردم و . 

بود ایستاده نقطه همان در مودب و ساکت هنوز که کرد میدورا به رو آنته پیل . 

گفت و زد لبخندی : 

کنه می بدخلقی یکم وقتا بعضی. نباش نگران - . 

داد ادامه و کرد افرادش به رو سپس : 

 ظهر فردا و دیم می ارتقا رو خودمون های سالح خوابیم، می جا این رو امشب. روستا از اینم خب، -
کنیم می نابود رو کثیف بوزارگ اون ایندفعه. کنیم می حرکت رِبیکا سمت به . 

کردند تأیید را او صدا یک افراد همه . 

گفت و کرد میدورا به رو آنته پیل : 

پیشتون میام. دارم کارها سری یه منم برین من کلبه به - . 

 حرکت آنته پیل بزرگ ی کلبه سمت به بقیه همراه به سپس و کرد او بر کوتاه تعظیمی میدورا
 .کردند

 اطرافش به نگاهی بود، ایستاده دهکده میان در تنها هنگامی به افرادش، شدن دور از بعد
گذراند می ذهن در را اش گذشته خاطرات انگار. چرخاند . 

بودند چرا حال در و شده رها دهکده اطراف در شده، زین هایِ گوزن . 

 از دور سمتی به و کرد عبور ها گوزن میان از و شد خارج دهکده از آرام هایی م قد اب آنته پیل
کرد حرکت دهکده . 

بود گرفته نظر تحت را او دور، از میدورا که بود حالی در این و . 

رسید فرا شب . 

 درخشش به شروع اطراف، درختان تمام و ها گل زارها، چمن ناگهان دره، داخلِ به تاریکی ورود با
 .کردند
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 هم دره درشت و ریز موجودات حتی قرمز، و آبی و سفید و سبز های رنگ به هایی درخشش
داشتند را خود به مخصوص های درخشش . 

بود شده عجایب سرزمین به شبیه تقریبا چیز همه . 

بود شده زیبا و نورانی داد، می پوشش را محدودی ی منطقه که دره کل . 

 و درشت و ریز های خال حتی بودند، شده روشن بزرگ، و چککو هایی چراغ همانند چیز همه
بودند شده منور نیز ها گوزن بزرگ های شاخ ! 

 فکر از بود، نشسته نورانی های چمن وسط در و رود کنار در تنهایی به که آنته پیل میان، این در
 خود انینور اطراف به زده هیجان چشمانی با و آمد خود به بود رفته فرو آن در که عمیقی

گفت خود با و نشست لبش بر لبخندی آگاه ناخود. نگریست : 

بود شده تنگ جا این برای واقعا دلم - . 

 اطراف به توجه بی و بودند بزرگشان جشن تشریفات سازِی آماده حال در همه دهکده، داخل در

بودند مشغول خود کار به یک هر نورانیشان، . 

اند کرده پیدا را خود دیرینه قهرماِن انگار ،بود شده حاکم دهکده در عجیبی شادِی . 

بود آرام چیز همه آنته پیل بزرگ ی کلبه داخل در اما . 

بودند رفته فرو خواب در و کشیده دراز دنج ای گوشه در سوارها، گوزن از یک هر . 

 رکنا در که میدورا جز به بردند؛ می سر به عمیق آرامشی در و رفته بین از هایشان، خستگی تمام

بود تنها ی آنته پیل تماشاِی مشغول دور، از و نشسته دهکده بیروِن به رو ی پنجره . 

 میدورا متوجه برد، می سر به ایغن و دیناسین به مربوط هاِی نگرانی و خود افکار در که آلیغان

 .شد

چرخاند اطراف به نگاهی . 

داشت را مجلل انهخ یک به مربوط لوازِم تمام و بود تمیز و منظم کامال کلبه، داخل . 

 سر پشت در و کرد عبور خواب حال در افراد میان از و شد بلند جا از خسته حالتی با آلیغان،

انداخت پنجره بیروِن به نگاهی جا همان از. ایستاد میدورا . 

 نشده متعجب ها گوزن و زارها چمن و درختان بودِن نورانی از که حالی در. بود زیبایی ی منظره

گفت میدورا به خطاب بود، : 
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زیباست خیلی جا این - . 

انداخت آلیغان به سریع نگاهی و پرید جا از او سخن با میدورا . 

داد ادامه بود، پنجره بیرون به نگاهش هنوز که حالی در آلیغان : 

 چیز همه دیگه االن ولی شدم می زده هیجان خیلی شاید دیدم، می رو جا این پیش هفته چند اگه -
هشد عادی برام . 

گفت و کرد اخمی میدورا : 

بشینی جات سر بری بهتره - . 

داد ادامه و کرد او زیبای ی چهره به نگاهی آلیغان : 

 گیر فرصتشو وقت هیچ دیگه ممکنه. بزنی حرف باهاش باید من نظر به مهمه، برات انقدر اون اگه -
 .نیاری

کرد سکوت و انداخت بیرون به نگاهی دوباره میدورا . 

پرسید و داد ادامه خود های حرف به دید، می را آنته پیل دور از که آلیغان : 

افتاده؟ براش اتفاقی چه. باشه شکسته درون از که کنه می انتخاب رو تنهایی زمانی فقط مرد، یه -  

گفت و کرد آلیغان به آلود اخم نگاهی دوباره میدورا : 

شه ینم مربوط تو به این. باشه خودت کار به سرت بهتره گفتم بهت - . 

گفت و انداخت باال ای شانه تأمل کمی از پس آلیغان : 

فهمم می خودم باالخره - . 

زد خواب به را خود و کشید دراز جایش سر بر دوباره و رفت جا آن از سپس . 

 در سمت به بعد و کرد آلیغان به نگاهی سپس و انداخت بیرون به نگاهی. شد بلند جا از میدورا
کرد حرکت خروجی . 

آورد لب بر لبخندی و کرد باز را خود چشمان از یکی آلیغان شد، خارج کلبه از امالک وقتی . 

گفت لب زیر بود، کشیده دراز او کنار در که میدن لحظه، این در : 

کردی خودتو کار باالخره - . 
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زد خواب به را خود و بست را خود چشم و کرد کوتاه ای خنده هم آلیغان . 

 از کمی از بعد و کرد عبور کار به مشغول جمعیت وسط از و شد خارج آنته پیل ی کلبه از میدورا
شد خارج دهکده . 

کرد حرکت بود، نشسته رودخانه کنار در جا آن در آنته پیل که مکانی سمت به رو سپس . 

ایستاد آنته پیل سِر پشت در کمی، از بعد . 

گفت بیندازد، او به نگاهی که آن بدون آنته پیل بزند، حرفی خواست تا و کرد سکوت کمی : 

میدورا؟ بانو شده چی دوباره -  

گفت متعجب حالتی با و کرد قطع را خود حرف میدورا : 

اومدم فقط. نمونده جشن شروع به چیزی - ... 

گفت و شد بلند جا از آنته پیل لحظه این در : 

نباش من نگران - . 

دش خیره او به تردید از پر ای چهره با و شد ساکت دوباره میدورا . 

داد ادامه و کرد او به رو آنته پیل : 

باشی من پیگیر انقدر نیست نیازی و خوبه من حال - . 

 بود، کرده گم را خود پای و دست تقریبا که حالی در و آورد اش چهره بر کوتاه اخمی میدورا

گفت و دزدید آنته پیل چشمان از را نگاهش : 

رم می من بدی اجازه اگه حاال. بدم بهت رو جشن شروع خبر خواستم می فقط من! نه - . 

کرد رها خود تنهایی در را آنته پیل و کشید را خود راه سپس . 

 با سپس کشید، عمیقی نفس و انداخت پایش زیر نورانِی زمیِن به نگاهی آنته پیل او، از بعد

شد روانه دهکده سمت به آرام، هایی قدم . 

 و خواب از مانند، گیج حالتی با آنته، پیل ادافر تمام. شد باز شدید ضربی با کلبه دِر ناگهان

 .پریدند
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 و پیر ایک سیموالن در، چوبِ چهار وسط در. شدند خیره کلبه درِ سمت به نگرانی و تعجب با همه
بودند شده خیره او به تعجب با و ساکت همه. بود ایستاده باز، بناگوش تا لبخندی با چاق . 

گفت و چرخاند کلبه داخل به نگاهی خود، خاص هیجان همان با ایک سیموالن : 

ها شده شروع جشن. تنبال شین بلند خب - . 

رفت آنجا از و کرد ای خنده سپس . 

 ی چهره بر دستی گونه، شکایت حالتی با کدام هر بود، شده راحت خیالشان تازه که افراد همه
 جا از خسته حالتی با سپس. نگریستند دیگر یک به بودند، گیج هنوز که حالی در و گذاشتند خود
شدند خارج کلبه از و شده بلند . 

 به نگاهی کنجکاو چشمانی با آلیغان،. آمدند بیرون کلبه از ها، آن سر پشت هم آلیغان و میدن
انداخت دهکده کل . 

 وسط در بزرگ آتش یک. رسید می نظر به نواز چشم و زیبا جا همه و شده بندی رنگ دهکده، تمام
داشت قرار دهکده . 

داشتند قرار دیگر ای گوشه در دهکده جوان و زیبا دختران و ای گوشه در شراب بزرگ های هکوز . 

بودند نشسته و زده حلقه آتش دور به دهکده، پیران و مردان تمام . 

بودند بازی مشغول بزرگ آتش اطراف در هم خردسال های بچه . 

نشسته جشن از دیگرِ ی گوشه رد دست، به فلوت و کوچک هایِ طبل با هم، میانسال دارولِ چند 
بودند چیزی منتظر گویی دهکده، همه و بودند . 

 در مردم، به رو و ایستاده بزرگ آتش مقابل در پیر ایک سیموالن و بود نشده شروع هنوز جشن
کرد می پرسی احوال و زد می لبخند داشت، دست در چوبین و بزرگ جامِ که حالی . 

شدند ملحق دهکده مردم جمعِ به نیز سوارها گوزن لحظه، این در . 

گفت و انداخت باال ابرویی و شد زده هبجان ها، آن دیدن با ایک سیموالن : 

شدن اضافه جمعمون به هم ها تنبل این باالخره! آه - . 

شد خاموش دهکده مردم یِ همهمه . 

گفت خود خاص غرغرِ با و انداخت اطراف به نگاهی ایک سیموالن : 
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ندیده؟ رو آنتینول پیل کسی رفت؟ اکج باز پسره این آه -  

داد پاسخ بود، نشسته سوارها گوزن یِ بقیه کنار در و گوشه یک در که میدورا هنگام، این در : 

میاد که گفت من به - . 

گفت اش چهره در اخمی با و کرد او به نگاهی سیموالن : 

نکردم درک رو پسر این وقت هیچ من - . 

گفت لب بر لبخندی با و ایستاد او سر پشت در آنته پیل حال، همین در : 

گردی؟ می من دنبال -  

گفت و چرخید سمتش به و آورد لب بر لبخندی پسرش، صدای شنیدن با ایک سیموالن : 

شو ملحق من به بیا بیا،. دلیرم پسر آه - . 

کرد حرکت او سمت به جمعیت میان از سپس و انداخت پایین به سری آنته پیل . 

ایستاد او نارک در قدم، چند از پس . 

بودند شده خیره پسرش و او بر سکوت، میان در که کرد دهکده مردم به رو دوباره سیموالن . 

گفت و زد پسرش پشت بر محکمی سیلیِ و کرد ای خنده سیموالن : 

 ...امشب -

انداخت میدورا به نگاهی سپس و پرید جا از بود، آمده دردش او شدید ی ضربه با که آنته پیل . 

زد او بر دلنشین لبخندی هم امیدور . 

داد ادامه سیموالن : 

 باری کوله با بار این و برگشت خونه به باالخره آنتینول، پیل من شجاع پسر دوری، ها سال از پس -
وفادار دوستانی همراه به و تجربه از . 

دادند می گوش او های حرف به و بودند ساکت همه . 

داد ادامه سیموالن : 

ام خسته خودمم من اید هخست همه دونم می - . 



 ایســتـآل  

 

182 

داد ادامه و کرد پر را شرابش چوبین جام و زد ریزی خنده سپس : 

بشه شروع بذارین پس - . 

گفت و برد باال مردم به رو را جام بعد و : 

شمالی ی مونده باقی های دارول تمام و همراهانش و آنتینول پیل افتخار به - . 

 به شروع و کشیدند هورا دهکده مردم همه جام، توایمح اتمام از بعد و کشید سر را جام دفعه یک
کردند خود های شراب خوردن . 

کشیدند باال هم افتخار به را خود های شراب هم افرادش و آنته پیل . 

 های موسیقی سرودنِ به شروع ها نوازنده. شد شروع دهکده قلب در باشکوهی جشن گونه این و
کردند دارولی دلنشینِ و محلی . 

شدند می تداعی شور، پر ی حماسه یک شکل به آلیغان دل در که هایی آهنگ . 

 شده خیره ها دارول مراسمِ به عجیبی هیجان با بود، ندیده زیبایی این به جشن تاکنون که آلیغان
انداخت، خود شراب از پر جام به نگاهی سپس. بود  

آهو مشک چون هم بو خوش و خون چون هم سرخ . 

کشید سر باره یک به ار جام و کشید عمیقی نفس . 

کردند خلوت را بزرگ آتش اطراف و رفتند کنار به ها دارول همه هنگام، این در . 

 ای همهمه و کردند قراری بی به شروع عجیبی و خاص هیجان و شوق و شور با دهکده، مردان تمام
افتاد فرو دهکده در . 

 خود با بود، شده متعجب ردهام رفتار از که حالی در و انداخت خود اطراف به نگاهی آلیغان
 :گفت

شده؟ خبر چه باز -  

داد جواب و گذاشت آلیغان ی شانه بر دستی خوشحالی با بود، ایستاده او کنار در که میدن : 

 خوری شراب مراسم از بعد قبیله دختران جشنی، هر توی که هاست دارول قدیمیِ مراسم یه این -
 دونی می. کنن تشکر خودشون خالق از نوعی به تا رقصن می و زنن می حلقه بزرگ آتش دور به

شدیم خلق آتیش از هممون ما که . 
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گفت بود شده خسته او های کنجکاوی از که حالی در و انداخت او به نگاهی آلیغان : 

ندی؟ شخصیمو های سوال جواب انقد شه می ضمن در. شدم خلق خاک از من -  

شد دور او از کمی بعد و . 

گفت و کرد ای خنده میدن : 

تاقن جناب بدُخلقی خیلی - . 

گفت پوکر حالتی با و کرد او به رو دوباره آلیغان : 

نیستم تاقن یه من و آلیغاِن اسمم - ! 

شد حاکم دهکده تمام در مبهم سکوتی ناگهان هنگام این در . 

انداخت اطرافش تغییرات به نگاهی و کرد قطع را خود های حرف تعجب، با آلیغان . 

بودند شده قطع باره یک به ها هلهله و ها همهمه ی همه . 

افرادش و آنته پیل حتی بودند کرده سکوت دهکده، مردان تمام . 

 ریتی با سپس. کوبید خود بزرگ طبل بر ای ضربه چوبینش، پتک با ها طبال از یکی حال همین در

کرد طبل کوبیدِن به شروع ای ثانیه دو یا یک ی فاصله با و آرام . 

 کرد می پیدا جریان دهکده مردان بیِن در که ریتمی با هماهنگ حرکات به عجبت با آلیغان

 .نگریست

 هایی پارچه با قبیله ِی آراسته و زیبا دختراِن سپس، و رفتند کنار مردها از جمعی حال، همین در

 میدان وارد قطاری و گونه رقص حالتی با بودند، بسته خود ی چهره دور به که رنگین و توری

کردند بزرگ آتش دور به زدن حلقه به شروع و شدند . 

بودند بسته خود ی چهره دور به ای پارچه فقط و بودند عریان و لخت دختران تمام . 

 دلنشین و حماسی آهنگی روش، این با و پیوستند ها طبل جمع به نیز ها فلوت صدای لحظه، این در

پیچید دره تمام در . 

 و چرخیدند می آتش دور به ریتم، با همراه هماهنگ و زیبا هایی رقص با دهکده دختراِن

بودند ها آن تماشای حال در زده هیجان و سرمست دهکده، مردان و رقصیدند می . 

گفت و کرد میدن به رو بود، شده متعجب کامال ها آن عجیب رسِم این از که آلیغان : 
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چیه؟ برای این -  

 دماغ روی بر "باش ساکت" عالمت به را اش رهاشا انگشت و کرد او به رو خندان حالتی با میدن
گذاشت خود . 

کردند آواز خواندن به شروع بالفاصله دهکده مردان تمام دفعه، یک و شد ساکت آلیغان . 

رقص و ریتم با هماهنگ و نجوا به شبیه آوازی : 

.. .. .. .. ........نااااااناااااانااااااناااااا    ساساساسا    پیپیپیپی... ... ... ... هااااااهااااااهااااااهاااااا... ... ... ... دووووومدووووومدووووومدوووووم    سیموسیموسیموسیمو... ... ... ... هوووومهوووومهوووومهووووم.... .... .... .... تاااااااتاااااااتاااااااتااااااا    رومیرومیرومیرومی... ... ... ... آاااااآاااااآاااااآااااا -
    نینینینی    ریریریری... ... ... ... سیییییسیییییسیییییسییییی..... ..... ..... ..... کوووووووکوووووووکوووووووکووووووو    شونوشونوشونوشونو ....  ....  ....  .... دوووودوووودوووودوووو... ... ... ... نیییییینیییییینیییییینیییییی    بیبیبیبی    لولولولو... ... ... ... تیییییتیییییتیییییتییییی

تیییییتیییییتیییییتییییی    نینینینی    ویویویوی... ... ... ... بییییبییییبییییبیییی.... .... .... .... دیییییییدیییییییدیییییییدییییییی ... 

ایایایای....ایایایای....ایایایای... ... ... ... دییییییدییییییدییییییدیییییی ...  ...  ...  ... هوهوهوهو....هوهوهوهو....هوهوهوهو... ... ... ... هوووووهوووووهوووووهووووو ....  ....  ....  .... آآآآ....آآآآ....آآآآ... ... ... ... آاااااااآاااااااآاااااااآااااااا . 

بود دلنشین و ملی سرودی به شبیه اما بود نامفهوم آلیغان برای که آوازی . 

 هایش لب بر عمیق لبخندی و شد سرازیر اش گونه روی بر آلیغان چشماِن از اشکی آگاه ناخود

نشست فرو . 

شد خاموش باره یک به بعد، و کرد پیدا ادامه ساعت نیم مدت به رقص و آواز و آهنگ . 

 ای گوشه در آتش بر خیره و عمیق فکری در که انداخت آلیغان نیلگوِن ِی چهره به نگاهی میدن

بود نشسته . 

 در پراکنده صورت به نیز گروه افراد بقیه و بود نشسته پدرش کنار در آنته پیل دیگر، ای گوشه در

بودند شراب نوشیدِن حال در و نشسته جشن کنار و گوشه . 

بودند بخند و بگو مشغول ای گوشه در یک هر خرامان و سرمست نیز، دهکده مردم . 

بودند دیگر یک با عاشقانه رقِص حاِل در جوان پسر و دختر چند نیز، میدان وسط در . 

 در بعد و ریخت آلیغان خالِی جاِم در را خود شراب نصف سپس و رفت آلیغان سمت به میدن

گفت و نشست زمین بر کنارس : 

جون؟ بچه کنی می فکر چی به داری -  

گفت تأمل کمی از پس و انداخت او به نگاهی آلیغان : 
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 خوش بهم داره جا این و ندارم خبری ازشون روزه چند االن .هستم دوستام نگران واقعا من -
گذره می . 

داد جواب و کرد آنته پیل به نگاهی میدن : 

کردم می اعتماد اون به بودم، تو جای اگه ولی دم می حق بهت - . 

 شراب و دارد لب به لبخند اجباری، حالتی با انگار که انداخت آنته پیل به نگاهی هم آلیغان
نوشد می . 

پرسید سپس : 

بشنوم اونو داستان تمام خواد می دلم جالبه، خیلی برام - . 

گفت و گذاشت آلیغان ی شانه روی بر دست میدن لحظه این در : 

بگم بهت رو داستانش خواد می دلم منم شد، جالب برات که حاال. من تاقِن رفیِق خب - . 

گفت و انداخت میدن به نگاهی آلیغان : 

شناسم نمی خوبی به رو شماها از کدوم هیچ حتی من - ... 

داد جواب و زد لبخندی میدن : 

 و خوبیه داستان حال، این با ولی شناسیم نمی اصال رو تو هم ما چون. نیست مهم زیاد راستش -

داره دادن گوش ارزش . 

گفت اشتیاق و رغبت کمی با آلیغان : 

بگو خب - . 

داد ادامه سپس و کرد سکوت کمی میدن : 

 به رو ما که بود کسی آنته پیل و هستیم دارول نژاد مختلف های قبیله از سوارها، زنگو ما همه -

کرد جمع هم دور . 

. شن می کشته بوزارگ دست به اش خانواده تمام که شه می شروع جایی اون از آنته پیل داستان

آچینا همسرش و لوگ پسرش اینید، دخترش . 
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 شدن، می سالخی هیوال اون دست به خانوادش وقتی چون شه می دیوانه مدتی برای آنته پیل
 در. بینه می کابوسشو شب هر اونم که شنیده رو دخترش فریادهای آخر، لحظه فقط. نبود جا این

ببینه رو دخترش کابوس دوباره ترسه می چون بخوابه آنته پیل که ندیدم حاال تا من واقع . 

 هر. هستیم بوزارگ های حمله های یقربان از جزوی هم سوارها گوزن ما همه و تلخِ داستانش
 برای و کرد جمع رو ما همه آنته پیل که این تا. دادیم دست از رو عزیزانمون از یکی ما از کدوم

 بدترین با شد مجبور بگرده، بوزارگ دنبال به شمالی های سرزمین کل در آزادانه بتونه که این
 سنگ هم شالون. باشه خدمتش در و دهببن صلح پیمان شالون شاه یعنی ها دارول دیرینه دشمن

 در سال یک مدت به ما. داد بهمون عمل آزادی و سالح ما، خدمات ازایِ در و گذاشت تمام
شد پیدا تو کله و سر که این تا پرداختیم جو و جست به ها کوه و ها دشت . 

گفت همدردی به شبیه حالتی با داد، می گوش او های حرف به دقت با که آلیغان : 

بگو بهم اون مورد در بوزارگ، هیوال، اون ولی داشتین تلخی سرگذشت واقعا - . 

داد ادامه و کرد تازه نفسی میدن : 

 حقیقت و افسانه بین فرقی االن دیگه اما بود ترسناک افسانه یک مثل ما برای قبال بوزارگ، -
نداره وجود . 

 گناهانِ خاطر به اما اومده ودوج به تاریکی و رعد آمیزشِ از بوزارگ کهن، هایِ افسانه طبق
 سال هزاران مدت به و شد تبعید زمین اعماق به گانه سیزده اساطیر توسط داد، انجام که زیادی

بود حبس جا اون در . 

 و بزرگ موجود یک و شن می آب نامعلومی دلیل به داگیر های سرزمین یخیِ های کوه قضا، از اما
 اعماق های دهانه و افته می اتفاق بین این در ای زلزله. شه می بیدار زمستانیش خواب از زده، یخ

 تا میاد زمین سطح به و کنه می فرار تاریکش زندان از بوزارگ جوری این و شن می باز زمین
کنه شروع دوباره خودشو کثیف اعمال . 

گفت تعجب با بود، شده گیج او های حرف از کامال که آلیغان : 

 شدنِ آزاد باعث که تر بزرگ موجود یه هست؟ هم دیگه موجود یه گی می یعنی. ببینم کن صبر -
چیه؟ موجود این حاال شده، بوزارگ  

داد جواب بالفاصله میدن : 
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 آتشین های نفس جای به که پیکر غول یخیِ زوزِ یک. گن می آموالد بهش گوناژها! کیه بگی بهتره -
 رو جهان تمام احتماال بیاد، بیرون شمالی های کوه زیر از کامال اگه و کنه می تولید یخ سمی، یا

کرد خواهد زمستان به تبدیل  

. 

 یه اس، افسانه یه حد در این حاال. کردن دفن ها یخ زیر اساطیر، هم رو موجود همین احتماال
ها بچه ترسوندنِ برای داستان . 

گفت خود با و خارید شده گیج حالتی با را خود سر آلیغان : 

 هم آموالدی احتماال داره، وجود بوزارگی اگه. نفهمیدم کامال که من... آموالد... بوزارگ -
کردیم آزاد رو آموالد شک بدون بکشیم، رو بوزارگ اگه و داره وجود . 

گفت تمسخرآمیز حالتی با و کرد ای خنده میدن : 

وقت؟ اون دارن هم به ربطی چه اینا -  

تگف مطمئن حالتی با و انداخت میدن چشمان به نگاهی آلیغان : 
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 چی هدف این و بوده پشتش هدفی حتما پس شده، آزاد آموالد ی واسطه به بوزارگ اگه -
باشه؟ آموالد کاملِ رهاییِ برای راهی بوزارگ، شدنِ نابود که، این از غیر به باشه تونه می  

گفت و کرد ای خنده دوباره سپس و کرد تأمل او های حرف در کمی میدن : 

شدم صحبت هم دیوونه یه با کنم می احساس کم کم دارم - . 

گفت و شد بلند جا از سپس : 

بشیم آشنا دیگه هم با بیشتر تا افراد بقیه جمع به بریم بهتره. بزرگیِ روز فردا - . 

 در اما. گذاشت تنها غریب، ی گوشه آن در را آلیغان و کرد حرکت افراد ی بقیه سمت به سپس
 هم خودش حتی بود رسیده نتیجه این به چگونه که این. گذشت می دیگری چیزهای آلیغان، افکار

بود مانده تردید و شک در . 

 را او صمیمانه، و گرم آغوشی با ها، دارول. پیوست ها آن جمعِ به و شد بلند جا از کمی، از پس
 .پذیرفتند

نشست آنته پیل کنار در کمی، از پس آلیغان . 

گفت سرمست لبخندی با و انداخت او به نگاهی آنته پیل : 

حاله؟ چه در ما دلیر تاقنِ خب، -  

داد پاسخ و زد لبخندی اجبار به هم آلیغان : 

 حز به هنوز من و باشم هیوال اون علیه شما ی تله قربانیِ قراره احتماال فردا که این فقط. هیچی -
شناسم نمی رو کسی هیچ میدورا، بانو و میدن و تو اسم ! 

خندیدند او با همراه هم بقیه و کرد ای خنده آنته پیل . 

گفت و کرد افرادش به رو جدی نیمه حالتی با سپس : 

موافقین؟ بدیم؟ بهش رو تاقن این ی خواسته آخرین چطوره ها بچه خب -  

دادند پاسخ صدا یک همه : 

 .آره -

گفت بلند صدای با و انداخت آلیغان به نگاهی دوباره آنته پیل : 
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قراره این از ولی خوره نمی دردت به که این با ما های اسم خب، - . 

کرد شروع بود نشسته میدورا که خود چپ سمت از سپس : 

 تیلن، ناواگ، گوگ، ایکیل، نوِزن، کامیت، اولیف، دیِوک، لونی، ایزاد، ایستیرایم، میدن، میدورا، -

انیل و تیچیف گولژ، ِوتاپ، . 

 ادامه زد پوزخندی ود،ب شده خیره نفر هفده آن به شده گیج حالتی با که کرد آلیغان به رو سپس

 :داد

بگم هم رو کاملشون اسم تونم می نشدی راضی اگه - . 

خندیدند آنته پیل سوال و آلیغان ی شده گیج حالت به همه هنگام این در . 

داد ادامه و گرفت باال به رو و آلیغان سمت به را شرابش جام آنته پیل : 

ندیدم تو احمقی و پررویی به کسی حاال تا چون باال برم می تو افتخار به رو آخرم پیک - . 

کشیدند سر را ها شراب همزمان سپس و بردند باال را ها جام آنته پیل همراه به همه . 

گفت و شد بلند جا از و زد لبخندی آلیغان : 

بشم قربانی قراره فردا باشه چی هر. بخوابم خواد می دلم کنم فکر - . 

 در چیز همه سرخ، شراب از ناشی ی سرگیجه با. آمد بیرون جشن از و گفت ترک را جمع بعد، و

خورد می تلو تلو چشمانش مقابل . 

گفت و کرد میدن به رو بود، مانده آلیغان سر پشت در هنوز چشمش که حالی در آنته پیل : 

رسیدی؟ چی به موردش در -  

داد جواب لبخندی با میدن : 

داشت حقیقت بود، گفته حاال تا چی هر - . 

داد ادامه آنته پیل : 

بزرگِی خیلی روز فردا. کنید استراحت بردی همتون خب - . 

رفت و برداشت جمع میان از را خود مدهوش و سرمست کامال پدِر و شد بلند بعد و . 

کردند ترک را جشن و شدند بلند جا از او از بعد سوارها گوزن همه . 



 ایســتـآل  

 

190 

بودند تادهاف مدهوش دهکده، از ای گوشه در کدام هر دهکده مردم میان، این در و . 

 بر و داد دست از را خود تعادل بعد، و رفت ای گوشه سمت به سرگیجه، با و شد کلبه وارد آلیغان
 از صبح، و گذشت عجیبش هوای و حال همان با شب، تمام. رفت فرو عمیق خوابی در و افتاد زمین
 سفید نور تابش با .تابید دهکده بر دوباره خورشید، نور شرقی، های کوه کوتاه یِ قله دو میانِ

 در دوباره چیز همه و رفت بین از آرام آرام دره، حیوانات و گیاهان مانند چراغ حالت خورشید،
بود شدن عادی حال . 

افتاد فرو خفته، خواب در آلیغانِ روی بر رنگی، آبی مانند زره لباسِ ناگهان . 

 پیل. نگریست سرش باالی به بمتعج حالتی با. برخاست جا از و پرید خواب از تعجب با آلیغان
بودند ایستاده او سر باالی بر صمیمی لبخندهایی با افرادش، و آنته . 

 و کرد ها آن به رو سپس داشت، زیبایی و فرم خوش طرح. انداخت ها لباس به نگاهی آلیغان
 :گفت

شده؟ خبر چه -  

گفت تأمل کمی از پس آنته پیل : 

بدونم گروهم از جزئی رو تو می،خواد لمد. باهوشی خیلی تو که گفت بهم میدن - . 

 کرد جور و جمع کمی را خود بود، مشهود بدنش در دیشب، شراب تأثیرات هنوز حالی در آلیغان
گفت و : 

هستین غریبه برام هنوز شما وجود، این با - . 

گفت و کرد ای خنده آنته پیل : 

افتیم می راه داریم بشی، آماده بهتره - . 

داد ادامه و کرد رادشاف از یکی به رو سپس - 

کن زین رو ها گوزن برو تو نوزِن، - . 

داد ادامه آنته پیل برود، جا آن از خواست تا و کرد تعظیمی نوزِن : 

کن آماده گوزن یه هم آلیغان برایِ - . 

رفت جا آن از و کرد تعظیمی دوباره بود، ایستاده او دستور به دادن گوش برای که نوزِن . 
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گفت تعجب با آلیغان : 

گفتی اسممو عجب چه - ! 

شد بلند جا از حرکت یک با سپس . 

گفت و کرد افرادش به ای اشاره آنته پیل : 

کنین جمع رو وسایلتون برین هم شما - . 

شدند خارج کلبه از و کردند اطاعت او از بالفاصله همگی . 

گفت و کرد آلیغان به رو آنته پیل : 

داری؟ مهارتی -  

گفت و کرد تامل کمی آلیغان : 

چی؟ برای -  

 کف از را ای دریچه سپس زد، کنار را چوبین و کوچک میزی و رفت کلبه از سمتی به آنته پیل
کشید بیرون دریچه داخل از را رنگ سیاه ای کیسه و شد خم. کرد باز زمین . 

 بر آلیغان مقابل در را کیسه و آمد آلیغان سمت به دوباره و کرد تمیز دست با را کیسه خل و خاک
گفت و انداخت زمین : 

 رو دنیا سالح بهترین شد، بزرگ وقتی خواستم می. بودم ساخته پسرم برای آق، گذاشتم اینو اسم -
باشه داشته . 

گفت تعجب با و برداشت را کیسه آلیغان : 

این؟ چیه -  

داد ادامه أنته پیل : 

باشم داده مناسبی شخص به امیدوارم. جادو و هنر از تلفیقی - . 

شد خارج کلبه از کمی از دبع و شد ساکت سپس . 

کرد باز را کیسه باالی یِ خورده گره طنابِ بعد و کشید کیسه به دستی تعجب با آلیغان . 
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 و زیبا کمانی مبهوت، و مات حالتی با و شد زده هیجان کیسه، محتوای دیدنِ از چشمانش ناگهان
آورد بیرون کیسه داخل از رنگ سفید . 

 کمی و تمیز و سفید کامال ای بدنه با اژدها، مار یک از طرحی و رنگ سفید چرمیِ زِه با کمانی
 .درخشان

 در را کمان ای، حرفه کامال طرز به بود شده زده خیرت زیبایی آن به کمانی دیدن با که آلیغان
کشید گوش بنا تا را آن زه و گرفت دست . 

 قرمز و نورانی پیکانی ه،بالفاصل و شد ساتع حرارت پر و گرم نوری کمان زه از دفعه، یک ناگهان
شد ظاهر کمان خمیدگی و زِه میانِ در غیب، از رنگ ! 

انداخت زمین بر را کمان اضطراب، و ترس از بود، ندیده چیزی چنین تاکنون که آلیغان . 

شد غیب دوباره پیکان . 

نگریست خالی کمانِ به نگاهی دوباره سپس و انداخت دستانش به نگاهی تعجب با . 

 را کمان تردید، کمی با دوباره پس. بود سخت کمی برایش بود، افتاده اتفاق که زیچی کردن باور
کشید را زِه آرامی، به بار این و برداشت زمین از . 

 و کرد احساس انگشتانش میان در را نورانی پیکانِ ظهور از ناشی حرارت وجود، تمام با ناگهان
شد اهرظ نورانی و سرخ پیکانِ همان دوباره که نکشید طولی . 

شد غیب دوباره نورانی پیکان و کرد غالف آرامی به بار این را کمان و زد لبخندی آلیغان . 

گفت خود با یپس : 

جادو و هنر از تلفیقی! جالبه - ! 

 های گوزن بر سوار دهکده، جمعیت کلِ میان در افرادش و آنته پیل. شد باز کلبه درِ مدتی، از بعد
بودند ایستاده خود . 

شد جلب او سمت به باره یک به همه توجه و آمد بیرون کلبه از آلیغان ظهلح این در ! 

. بود شده تماشایی واقعا رنگ آبی زره آن زیر آلیعان، فرمِ خوش و تنومند بدنِ و ستبر های سینه
 پیل مقابل در و شد در کلبه از بود بسته پشت بر اوریب، شکل به را آق کمان که حالی در آلیغان،

ایستاد ها دارول کلِ و رادشاف و آنته . 

بودند شده خیره او زیبای یِ قیافه و تیپ به متعجب چشمانی با ها دارول ی همه . 
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گفت خندان ای چهره با میدن حال، این در : 

پسر خوشتیپی قدر ان بودی نگفته - ! 

گفت و شد خم جلو سمت به کمی گوزن روی بر آنته، پیل : 

 بین از دوستاتو هیوال اون ذارم نمی باش، مطمئن ولی چیه جا این به اومدن از هدفت دونم نمی -
 .ببره

داد ادامه و کرد دراز آلیغان سمت به را راستش دست سپس : 

دم می قول بهت - . 

گفت و زد لبخندی سپس ماند، خیره او متعصِب چشماِن در کمی آلیغان : 

بدم نجات شالون دست از رو شمال کل دم، می قول بهت منم - . 

داد فشار و گرفت را او دست قدرتمند، حالتی با و مردانه دبع و . 

گفت و کرد ای خنده آنته پیل : 

بلدی؟ که سواری گوزن راستی،. بدی نجات خودتو اول بهتره -  

گفت و کرد سوار بدون تنومند و بزرگ گوزن یک به ای اشاره بعد و : 

بیای اون با باید - ! 

گفت سکوت کمی از پس و انداخت ابهت رپ و بزرگ گوزن أن به نگاهی هم آلیغان : 

نیست چیزی که این. گرفتم یاد لحظه یه عرض در رو سواری اسب من - . 

کرد قراری بی کمی آلیغان، شدِن نزدیک با تنومند گوزِن. رفت گوزن سمت به سپس . 

 گوزن گردِن روی بر را خود دست آرامی، به بعد و کرد رعایت کمی را احتیاط جانب آلیغان،

اشتگذ . 

گذاشت گوزن ِی پوزه روی بر را خود سر سپس. کردند می نگاه او رفتار و حالت به تعجب با همه . 

شد رام نکردنی باور شکل به گوزن . 

گفت و انداخت باال ای شانه هم آنته پیل. نگریست آنته پیل به تعجب با میدورا : 



 ایســتـآل  

 

194 

بوده بلد اول از شاید خب - . 

 در را آن افسار و نشست فرو گوزن سیاه زینِ روی بر سریع، حرکت یک با آلیغان لحظه همین در
گرفت دست . 

بودند متعجب بسیار کرد، او که کاری از دهکده تمام . 

گفت بلند صدایی با آنته پیل حال، این در اما : 

بشین آماده حرکت برای - . 

شد جلب او سمت به همه توجه . 

 او سر پشت در هم آلیغان و افرادش تمام و گرفت دره از خروج راه سمت به را گوزن سر آنته پیل
آمدند در حرکت به . 

گفت جمعیت وسط از غمگین، حالتی با ایک سیموالن لحظه، همین در ناگهان : 

 مثل و جا این برگردی روزی یه می،خواد دلم. باشه ماموریتت آخرین این امیدوارم. پسرم برو -
کنی زندگی خودم پیش قدیما . 

 نشانه به را خود دست شد، می دور دهکده مردم و او از آرامی به که لحا همان در آنته پیل
داد ادامه حرکتش به و برد باال خداحافظی . 

ایستادند سرسبز و وسیع دشتی به رو و آمدند بیرون دره حصار از همگی کوتاه، مدتی از بعد . 

گفت بودند؛ شده خیره زیبا و بزرگ دشت آن به که حالی در و ایستاد آلیغان کنار در میدن : 

کنی ثابت آنته پیل به رو داشتنش لیاقت باید. آق کمان - . 

داد پاسخ و کرد او به نگاهی آلیغان : 

دید خواهی - . 

گفت بلند صدایی با بود، ایستاده همه از جلوتر که آنته پیل حال همین در ناگهان : 

برسیم باید غروب تا. تازیم می رِبیگا ی منطقه خود تا - . 

داد هی دشت سمت به را خود نگوز سپس . 

دادند هی را خود های گوزن دیگری، از پس یکی افرادش همه بالفاصله، او سر پشت . 
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 و داد هی را خود گوزن بود، شده خیره جلو سمت به رو که حالی در جدی، حالتی با هم آلیغان
آمد در حرکت به دشت سمت به رو ها آن سِر پشت در . 

 زده یخ و منجمد کامال اطراف، های کوهستان و ها آب تمام که بود زناکسو و سرد قدری به هوا

 .بودند

نداشت وجود یخی صحراِی این در ای جنبنده موجود هیچ . 

 داده نشان رنگ سفید هایی جزیره همانند سرد، آزاد های آب روی بر شناور یخ، عظیم های تکه

شدند می . 

ودب زده یخ دریا، تاریک اعماِق تا چیز همه و  

. 

* داگیرداگیرداگیرداگیر    منجمدمنجمدمنجمدمنجمد    هایهایهایهای    آبآبآبآب_شمالیشمالیشمالیشمالی    هایهایهایهای    سرزمینسرزمینسرزمینسرزمین * 

ساخت می جاری زمین روی بر را نجواهایی زده، یخ و سرد بادهای همراه به سرما و سوز . 

ضعیف اما ترسناک شدت به نجواهایی : 

 سجده مقابلم در جانشان نجات برای زمانی که هایی همان. اند کرده فراموش مرا ها زمینی -

کردند می . 

گرفت پیچیدن اطراف های کوه کل در زمینی زیر های یخ خوردِن ترک صدای ناگهان، . 

شد ها کوه باالی های برف ریختِن هم بر باعث خفیف، ای لرزه زمین که طوری به . 

بود خود با نجوا حال در همچنان صدا : 

 مرا انتقام طعم جهانیان تمام زودی ذبه.کنم می حس رو آزادی دارم. شه می شروع داره -

چشید واهندخ . 

 از رنگی آبی و بزرگ چشِم دریاها، اعماق بلوریِن و فشرده های یخ میاِن در ناگهان حال، همین در

شد باز هم . 

داشت قرار عمودی صورت به که چشم ی حدقه وسط در بزرگی خط با ترسناک چشمی . 
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 ناشی ِی لرزه زمین احساِس با بود، نشسته و کرده استتار سپیدپوشی کوه روی بر که کلوداو ناگهان

 خیره شمالی ی زده یخ نیمه و منجمد های آب بر دقت و تعجب با و برخاست جا از نجوا، صدای از

 .شد

 های بال بود، آمده در هوا در رقص به سرد، بادهای میان در یاَلش پشت پر موهای که حالی در

 هم به چشم یک در و جهید آسمان به رو کوه، ی قله باالی از تیز، خیزِش یک با و کرد باز را خود

شد غیب زدن . 

 دریایی به رو داد، می تاب هوا در را بلندش دِم که حالی در بزرگ، سنگی تخته روِی بر روگان

بود نشسته متالطم . 

 کمی را غربی دریاهاِی گرم های آب شمالی، بادهای هرچند. بود نشین دل و آرام چی همه

 هم بر را دریایی مرغان آواز صدای و ساحل آرامِش عنوان، هیچ به اما کرد می  مواج و ناآرام

زد نمی . 

 مشخص را آزاد غربِی دریاهای و ایالدار متمدِن شهِر میاِن مرز تیز، نوک و بلند نسبتا هایِی کوه

. کردند می  

 افرادی بعدها که جهان متمدن شهر اولین. دیوها به منسوب شهر ::::ایالدار  شهر (((

. ساختند رو خودشان شهرهای و کرده کپی آن از ها، مارکانسودیل و اگوناژه نژاد از

  ))کرد پیدا تغییر میریال به مدتی از بعد شهر این نام سپس

 انتها بی دریاِی پشت در رفتن فرو حاِل در ها، دست دور از درخشان ای سکه همانند سرخ خورشید

 .بود

 پذیری دل و زیبا ی صحنه روگان، شوِر پر چشماِن رد آفتاب، سرخِی و دریا آبِی دور، های کرانه از

بودند کرده تداعی را . 

شد نمی متوجه هم را زمان گذر حتی که بود، شده غرق عمیقی افکار در . 

 روگان تیِز های گوش به دریا، به چسبیده هاِی صخره پاییِن از صدایی ناگهان، که بود حال همین در

 را ها صخره آن اطراف تیز، نگاهی با. کرد جلب خود به را وا کامِل توجه ناخودآگاه، که رسید

 .نگریست

کند پیدا را او توانست نمی هم روگان تیز چشمان حتی که زن یک صداِی. بود عجیبی آواِز صداِی . 

خواَند می فرا مرا دریا، غروِب -  
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دهد می جال را روحم امواجش، صدای . 

هستم لخت کامال که جا، این ببین مرا  

خوانم می آواز دریا، ای تو برای  

هستم زیبا چقدر دریا، ببین مرا  

کنی صدا رینا مرا، توانی می تو  

دریا ببین مرا ببین، مرا ببین، مرا . 

بود کرده مدهوش و گیج کامال را روگان که بود زیبا و دلنشین قدری به شعر ی خواننده صدای . 

 باال کمرش تا که گذاشت عمقی کم های آب در پا و رساند ها صخره پایین به را خود سرعت به
شد پنهان آب داخِل بزرگ های سنگ تکه از یکی پشت در کامل، احتیاط با و آرامی به. بود آمده . 

 هنوز زن آن آواز صدای و داشت وجود دریا به چسبیده های صخره بین در تاریکی و کوچک غار

شد می شنیده غار آن داخل از . 

 باد، سرعت به و داد جرأت خود به کمی شود، آواز صدای شدن قطع باعث خواست، نمی که روگان

انداخت غار داخل به نگاهی آرامی، به و رساند را خود غار، به منتهی ی نقطه ترین نزدیک به . 

 کامال حالتی با و بود آمده در حیرت به دید، می تاریک مکان آن در که چه آن از چشمانش

 و نشسته سنگی تخته روِی بر جا، آن در عجیب و زیبا زنی که بود شده خیره ای نقطه به متعجب،

کرد می شانه ماهی، یک اسکلت جنِس از ای وسیله با را خود سیاه و بلند موهای . 

داشت ماهی دِم شکِل به ای نیمه و لخت کامال و سپید بدنی سیاه، و بلند موهای . 

 موهای از ای پرده زیِر از و دبو درخشان مطلق، تاریکی آن داخل در زردش، و درست چشمان

تشخیص قابل بلندش، . 

 کرد پنهان دیوار پشت در را خود بود، شده محصور شدت به و متحیر کامال او، دیدن از که روگان

گفت خود با تأمل، کمی از پس و : 

رینا) دریایی پری! (کوراز یه - ! 

 که آن بدون بالفاصله، و شد او حضور متوجه ناگهانی شکلی به دریایی پری ناگهان حال، همین در

 از که طوری به شد خارج غار از سرعت به و انداخت آب به را خود بدهد، راه خود به تردیدی

شد ناپدید دریا اعماق در و شد رد روگان مقابل ! 
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 فرود لبش بر لبخندی بود، شده خیره دریا به که حالی در خورد، می افسوس او رفتن از که روگان
رفت باال خشکی سمت به جا نآ از سپس و آمد . 

کرد باز را خود چشمان نور، کم و توان کم حالتی با دیناسین . 

گفت حال بی حالتی با و سقف از آویزان همانطور. چرخاند اطراف به نگاهی : 

 ...ایغن -

دید می تار شدید، تشنگی و گرسنگی از چشمانش. نشنید جوابی . 

گفت ناتوان حال همان با دوباره : 

 ...ایغن -

 از افتاده، گود به چشمانی و سرگیجه با بود، شده توان کم و الغر گرسنگی از که کوچک ایغِن

شد بیدار خواب . 

بود شده ناتوان و نور کم هم ایغن . 

داد ادامه است، شده بیدار او که دید وقتی دیناسین : 

وقتمون سر بیاد موجود اون ممکنه لحظه هر. بخوابیم نباید - . 

گفت و داد تکان او های حرف تأیید نشانه به سری نداشت، هم کردن صحبت توان دیگر که ایغن : 

حاله؟ چه در نجیال. دونم می -  

 قدری به بود، رفته بین از کامال نجیال نور. چرخاند الغر و توان کم اسب به را خود نگاه دیناسین

نداشت هم خوردن تکان توان دیگر که . 

گفت عصبی حالتی با سپس : 

بمیره ممکنه بره پیش جوری این اگه نخورده، آب و غذا زهرو سه - . 

داد جواب ایغن : 

بود داده قول پدربزرگم به! کجاست؟ آلیغان پس. میریم می هممون - . 

گفت غمگین حالتی با و بست را خود چشمان دیناسین : 

کرد می پیدا رو ما االن تا باید. دونم نمی - . 
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گفت گریان حالتی با و شد جاری ایغن چشمان از اشکی قطره : 

بمیرم خوام نمی من - . 

داد جواب محزون حالتی با هم دیناسین : 

کن تحمل دیگه یکم. بده نجات رو ما تونه می بزرگ ایزگال فقط. میریم نمی ما - . 

 چشمِ دو مطلق، تاریکی در و انداخت تاریک تاالر خروجیِ ی دهانه به نگاهی حال، همین در
بود شده خیره ها آن به که دید سرخی درخشانِ . 

 سر راحت، خیالی با دیناسین و رفت جا آن از مطلق، تاریکی در مخفی موجود آن کمی، از پس
انداخت پایین را خود . 

تابید می وسیع سرسبزِ دشت بر مستقیم و بود آسمان وسط در بزرگ، خورشید . 

 حال در نعل چهار و آرامی به بودند، تاخته را راه کل که خسته های گوزن بر سوار سوارها، گوزن
بودند دشت وسط از عبور . 

 دیگر، سمت یک در و شد می دیده شمالی بزرگ کوهستانِ های پشته دشت، طرف یک در
 ای گله صورت به پرنده مارهای ها، آن الی البه از که بود دشت یکنواخت و سرسبز زارهای چمن

بودند خیز و جست حال در . 

گفت بود، پرنده نیمه و عجیب موجودات آن تماشای حال در که آلیغان : 

هستن؟ چی اینا -  

داد جواب و زد لبخندی بود، حرکت حال در او کنار در که میدن : 

 و زارها چمن زدنِ شخم وظیفشون و کنن می زندگی خاک زیر معموال اینا. ها گاراگارین -
مگه؟ رطو چه. زمین سطح اومدن و شونه گیری جفت فصل االن البته. هاست بیشه  

پرسید کنجکاوی با و انداخت او به نگاهی آلیغان : 

ان؟ خوشمزه -  

گفت و کرد ای خنده میدن : 

 گوناژها چون میان، مزه بد نظرم به ولی جوریه چه مزشون دونم نمی. خواریم گیاه ها دارول ما -
کنن نمی شکار رو اونا هم . 
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گفت خود با و انداخت االب ابرویی بود، افتاده مارها اون شکار یاد به که آلیغان : 

نخوردمشون شد خوب پس! آهان - . 

پرسید کنجکاوی با بود نشده او های حرف متوجه که میدن : 

گفتی؟ چیزی -  

داد جواب سریعا آلیغان : 

 .نه -

گفت و انداخت اطراف به نگاهی سپس : 

داره؟ هم اسمی جا این -  

داد جواب تأمل کمی از پس و انداخت برش و دور به نگاهی هم میدن : 

 به زوزها ی همه االن. بود وحشی زوزهای زادگاه زمانی یه. تاِل رینون دشت، این اسم. خب -

کردن مهاجرت منطقه این شماِل . 

داد ادامه و کرد کوهستان به ای اشاره سپس : 

 اومده ها افسانه توی. داره قرار داگیر سردسیِر منطقه کوه، اون پشت. رینیِج کوهستان، اون اسم -

کردن دفن جا اون ِی زده یخ های آب زیِر رو آموالد که . 

 و بود تشخیص قابل اساطیر گانه سیزده هاِی مجسمه ها، دست دور از که کرد جلو به ای اشاره بعد و

داد ادامه : 

کردیم پیدا رو تو که جایی ِربیکا، میگن هم جا اون به - . 

پرسید کنجکاوی و تعجب با آلیغان : 

هستش؟ ربیکا جا اون اسم چرا -  

داد پاسخ حوصله و صبر با میدن : 

 آموالد با تا اومدن فرود جا اون بار اولین برای گانه، سیزده اساطیر زمانی یه گن می. خب -

 برای سال هر و ساختن هاشونو مجسمه اونا، از تشکر و قدردانی نشانه به هم ما مردم. بجنگن

 جدا هم از نژادمون که این از بعد البته. گیرن یم جشن و شن می جمع جا اون اساطیر، از قدردانی
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 قربانی رو دیگه موجودات جا اون گوناژها چون ریم نمی منطقه اون به دیگه ها دارول ما شدن،
خورن می و کنن می . 

گفت تأمل کمی با آلیغان : 

نبودین؟ نژاد یک از همتون مگه شدن؟ جدا هم از نژادتون چرا خب. آهان -  

داد جواب میدن : 

 هیچ دیگه ما جز به کردیم می فکر و بودیم برتری و باهوش موجودات ما. آگاژ گفتن می بهمون -
 پیدا ها مارکانسودیل اسم به بیگانه  نژاد یک ی کله و سر که این تا. نداره وجود دنیا این تو کسی

 .شد

 برای رو دیگه موجودات گوشت که بار اولین. خوار گوشت و بودن نشین کوه ها، مارکانسودیل
 از سنتی اصول به پایبندی با دیگه گروه یه و شدن غذا هم باهاشون ما از گروه یه آوردن، ما مردم

 گوشت خوردن چون شدیم جدا هم از ما که شد جوری این و کردن امتناع گوشت، خوردن
 کردن، می پیدا که چیزی هر اونا و بود شده ما مردم شدن حریص باعث دیگه، موجودات

 به نشن، خورده و شکار گوناژها توسط که این ترس از ها، دارول یعنی من مردم. خوردن می
کردن پیشرفت و سازی تمدن به شروع گوناژها و بردن پناه شمالی های کوهستان . 

پرسید داد می گوش او های حرف به هیجان با که آلیغان : 

بود؟ کی کردین برخورد باهاش که مارکانسودیلی اولین -  

داد جواب فکر، میک با میدن : 

بود ِولیز اسمش گن می ولی بودم بچه خیلی موقع اون من - . 

گفت خود با و رفت فرو فکر در کمی آلیغان : 

آشناست؟ برام این چرا! ِولیز؟ -  

 شکار را کفتار و ببر و خرس که جوانی دو. افتاد اقریمون جنگل یاد به ناگهان حال، همین در

بود کرده معرفی "ِولیز" را خودش ها، نآ از یکی که این و بودند کرده . 

گفت خود با : 

منطِق از دور یکم این نه - ! 

پرسید بود، شده متعجب آلیغان نامفهوِم کلنجارهاِی از که میدن : 
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شده؟ چیزی -  

پرسید و کرد او به نگاهی آلیغان : 

سالته؟ چند تو - ! 

داد جواب تعجب با میدن : 

مگه؟ طور چه. سه و بیست و صد -  

گفت تعجب با و جست بیرون حدقه از آلیغان، انچشم : 

 !واقعا؟ -

گفت شده گیج حالتی با میدن : 

 هم ها مارکانسودیل البته. کنن می عمر سالگی پانصد و هزار سن تا شمال مردم همه. خب آره -
دونستی؟ نمی مگه. کنن عمر بیشتر هم ما از شاید. دارن طوالنی عمر  

داد پاسخ و کرد پایین و باال سری ،متعجب و مات حالتی با آلیغان : 

ممنونم ازت. دادی بهم جالبی اطالعات - . 

گفت و زد لبخندی میدن : 

نداشت رو تو قابل. کنم می خواهش - . 

 هیکلیتر و بلندتر قد سوارها، گوزن همه بیِن در که تنومند ایسترایِم صداِی ناگهان حا،؛ همین در

شد شنیده جلو از بود، : 

رسیدیم یکاِرب منطقه به - . 

شد جلب جلو سمت به همه توجه . 

داشت قرار ها آن متری صد چند در اساطیر، های مجسمه ی دایره . 

گفت بلند صدای با و برد باال را خود راست دست آنته پیل لحظه، این در : 

 بعدش به جا این از. دارن نگه آماده احتمالی خطر گونه هر با مقابله برای خودشونو سالح همه -

ریم می جلو آروم. باشه خطرناک نهممک . 
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 مخصوص سالح یک، هر و آوردند پایین را خود های گوزن سرعت همه او، های حرف اتمام از پس
 نیزه. کردند آماده را خود های کمان تیراندازها،. داشتند نگه باش آماده صورت به رو خودشون

 بیرون نیام از را خود بلند یرهایشمش دارها، شمشیر و گرفتند دست در را خود های نیزه دارها،
 .کشیدند

کرد باز گوزنش زیِن از را خود ی نیزه هم میدن . 

 شمشیِر سالِح به ای اشاره گرفت، می دست در را خود پیکان از خالی کماِن که حالی در آلیغان

گفت و کرد همراهانش از بعضی : 

چیه؟ سالح اون اسم -  

گفت نیشخند با و کرد نگاهی هم میدن : 

 نژاد های سوغاتی از یکی اینم البته شه، می ساخته نقره و طال و آهن از. شمشیر گیم می بهش -

شه می محسوب ها شمالی ما برای مارکانسودیل . 

رو همدیگه کشتِن مخصوصا. دادن یاد رو چی همه تقریبا بهمون اونا چون ! 

کرد حرکت آنته یلپ سمت به و شد جدا آلیغان از و بخشید سرعت کمی را خود گوزن سپس . 

گفت خود با بود، شده خیره شمشیرها به تعجب، با که حالی در آلیغان : 

 موردش در لوخیس که چیزِی همون بود، شالون دست که سالحی اون پس شمشیر، این اسم اگه -

گاویر شمشیِر. زد می حرف . 

ایستادند حرکت از سوارها گوزن تمام آنته، پیل دستور به حال همین در . 

ایستاد هم یغانآل . 

داشتند قرار گانه سیزده پیکِر غول های سازه مقابِل در ها آن . 

شدند پیاده ها گوزن از هم بقیه و آمد پایین گوزن از آنته پیل. بود غروب به نزدیک . 

گفت و کرد افرادش به رو آنته پیل : 

باشه خطرناک براشون ممکنه جنگ این. کنیم رها رو ها گوزن بهتره - . 

دادند انجام را کار همین او از تبعیت به هم بقیه. کرد باز را خود گوزن زین و ساراف سپس . 

گفت آنته پیل به خطاب کرد، می باز را خود گوزن زین که حالی در آلیغان : 
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کنی؟ پیدا رو هیوال اون خوای می جوری چه حاال -  

 به رو و کرد باز کمرش دور از را پیچک درخت ی ساقه جنسِ از طنابی میدورا، لحظه، همین در
داد جواب آلیغان : 

بیرون بیاد خودش تا بندیمت می - . 

گفت و انداخت طناب به نگاهی تعجب با آلیغان : 

کنید می شوخی کردم می فکر من! واقعا - . 

کردند خنده به شروع او های حرف با همه ناگهان . 

کرد حرکت آلیغان سمت به و گرفت میدورا از را طناب تنومند، ایستیرایمِ حال، همین در . 

گفت تردید کمی با آلیغان او، شدن نزدیک با : 

کن صبر کن، صبر کن، صبر - . 

گفت و ایستاد او مقابل در ایستیرایم، : 

 چیه؟ -

گفت و کرد نرمشی حرکات انجام به شروع آلیغان : 

کنم گرم یکم خودمو بذار - . 

گفت مانند کالفه حالتی با ایستیرایم : 

نداریم زیادی وقت بدی نجات دوستاتو خوای می اگه شد؟ تموم - . 

 یک با بعد. پیچید بازوهایش دور به را طناب و گرفت بزرگش های دست میان در را آلیغان سپس
انداخت اش شانه روی بر و کرد بلندش زمین از سپس و بست محکم را آلیغان بزرگ، گرِه . 

گفت و زد لبخندی آلیغان به خطاب آنته پیل حال، همین در : 

برسه بهت آسیبی ذارم نمی. نباش هیچی نگران - . 

گفت آلود نگران حالتی با و نگریست به رو آلیغان : 

گفتم می رو حرفا همین بودم تو جای اگه منم - . 
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 پیکِر غول های مجسمه دور تا دور. شدند ای دایره مانند حصار ی محوطه وارد کوتاه، مدتی از پس

داشتند قرار اساطیر . 

گفت مانند چندش حالتی با سوارها، نگوز از یکی : 

ده؟ می بدی بوی قدر ان چرا جا این -  

 دید، را پوسیده ِی شده کشیده سیخ به های گارگارین وقتی و انداخت اطراف به نگاهی میدورا

 :گفت

نخورده ولی کرده شکار گارگارین بوده، گشنش خیلی یکی انگار - . 

انداخت یغانآل سمت به خاصی نگاه میدن لحظه، این در . 

انداخت باال ای شانه هم آلیغان . 

 ایسترایم به ای اشاره اساطیر، های مجسمه به شدن خیره و اطراف در کوتاهی گردش با آنته پیل

گفت و کرد : 

. بده نشون خودشو بوزارگ تا شیم می مخفی ها مجسمه این پشت هم ما گوشه، یه بذار رو آلیغان -

کنیم می قطع سرشو و کنیم می حمله وقت اون . 

داد ادامه و کرد افرادش به رو سپس : 

 وجه هیچ به ولی باشه هیوال یه شاید بوزارگ. بترسید نباید عنوان هیچ به باشه، حواستون فقط -

 اشتباهی نباید. کنید جمع کامال رو حواستون! طلب فرصت تر، مهم همه از و باهوِش. نیست احمق

کنه می فرق کردیم که ارهاییک همه با مأموریت این. بزنه سر ازتون . 

گفت و داد ادامه و گرفت او به رو را آق کمان و کرد آلیغان به رو سپس : 

 همه به اون با مبارزه برای. مونه می من پیش کمان این نشده، ظاهر بوزارگ که وقتی تا -

نباش نگران پس نیازمندیم افرادمون . 

کردند استتار و شده پنهان ها، مجسمه پشت در افراد از یک هر آنته، پیل دستور با سپس . 

ماند باقی مضطرب حالتی با ها، مجسمه حصار وسط در دفاع بی و بسته کت آلیغان، و . 

شد می ناپدید مغرب، سمت در آرام آرام خورشید، که بود حالی در این و . 
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 گذشته ها ساعت. شد حاکم تال، رینون دشت کل در عجیبی و سنگین سکوت. رسید فرا تاریک شبِ
 پشت در رزم به آماده همچنان افرادش و آنته پیل. نبود بوزارگ از خبری هیچ هنوز و بود

بودند شده مخفی ها، مجسمه . 

 که منتظر چشمانی و بسته دستانی با. بود نشسته ها مجسمه حصار وسط در دفاع، بی و تنها آلیغان،
ذشتگ می آهسته خیلی او برای زمان. نگریست می اطراف، بر خیره . 

 به سهمگینی هایِ زدن بال صدای ها، آسمان از و وحشی های گرگ زوزه صدای ها، دست دور از
رسید می گوش . 

 شکست را سکوت بلند، صدای کمی با بود شده خسته دیگر که آلیغان. گذشت حال همین بر مدتی
گفت و : 

کنیم می اشتباه داریم کنم فکر - . 

کرد دو آن به نگاهی داشت، را ورامید و میدن خود کنار در که آنته پیل . 

داد ادامه آلیغان : 

 این بفهمه که باشه داشته شعور قدر ان کنی نمی فکر. باهوشِ خیلی هیوال اون گفتی خودت خب -
است احمقانه که من نظر به شده، رها ها مجسمه وسط حاضر و بسته کت تاقنِ یه است؟ تله یه . 

گفت و کرد آنته پیل به رو میدورا حال، همین در  

: 

باشه اون با حق شاید - . 
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کرد ای اشاره افرادش به رو بعد، و کرد تأمل کمی آنته پیل . 

 خسته همه. آمدند بیرون ها مجسمه پشت از او، دنبال به هم بقیه. آمد بیرون مجسمه پشت از سپس
بودند شده . 

گفت و ایستاد آلیغان مقابل در آنته پیل  

: 

شنوم می بگو، بلدی بهتری روش اگه بکنیم؟ باید کار چی نظرت به خب - . 

گفت فکر کمی از پس و کرد ها آن خسته های چهره به نگاهی آلیغان : 

ان خسته همه بخوابیم، باید نظرم به - . 

 به رو و زد لبخندی سپس و کرد ها آن خسته های چهره به نگاهی و کرد افرادش به رو آنته پیل
گفت و کرد آلیغان : 

کنی؟ می شوخی داری -  

گفت و انداخت باال ای شانه آلیغان : 

کنی باز منو های دست اول بهتره ولی ام جدی کامال - . 

کرد باز اسارت از را آلیغان های دست بالفاصله هم او و کرد ایستیرایم به ای اشاره آنته پیل . 



 ایســتـآل  

 

208 

 گرفت او دست از را خود کمان و کرد آنته پیل به رو عضله، کششِ کمی با و شد بلند جا از آلیغان
گفت و : 

راهشه تنها این کنم فکر! بخوابیم باید - . 

کشید دراز جا همان در بیخیال حالتی با و نشست زمین بر دنج، ای گوشه در و رفت بعد و ! 

گفت افرادش به رو او، کارهایِ به متعجب حالتی با بود شده او های حرف متوجه تازه که آنته پیل : 

کنیم می امتحان دوباره فردا. خوابیم می جا همین. آلیغانِ با حق - . 

. زد خواب به را خود و کشید دراز آلیغان، همانند و نشست زمین بر و زد مخفیانه چشمکی سپس
کشیدند دراز زمین بر جا همان هم افراد بقیه . 

شد حاکم محوطه بر دیگری سکوت که نکشید طولی . 

گفت لب زیر آلیغان حال، همین در : 

نشیم ها زاخان طعمه تا کردین می درست هم مشعل تا چند بهتره - . 

داد جواب بالفاصله هم آنته پیل : 

شی خفه بهتره هم تو - ! 

شد خیره آسمان نورِ پر ستارگانِ سمت به رو سپس و زد لبخندی آلیغان . 

 تداعی ذهنش در گذشته از خاطراتی آسمان، بر خیره گونه همان و شد محو لبخندش آرام، آرام
 .شد

 میان در که لینو از زیبا و معصوم ای چهره. بود نمانده یادش در خوبی به دیگر شاید که ای چهره
گذشت ای دقیقه چند. زد می عمیق لبخندی آلیغان برای ستارگان، . 

 جلب خود سمت به را آنته پیل تیزِ و بلند نوک های گوش ها، مجسمه حصار بیرونِ از صدایی ناگهان
 .کرد

 بودند، زده مصنوعی خواب به را خود که همه گوش به مانند نجوا و آرام صدایی حال، همین در
 .رسید

کرد می زمزمه دلنشین، آوازی میانِ در را کلمات این که مردانه و زیبا صدایی : 
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 هیما دال... بی مینو بیش... لی پینو فی... ران اوجا سین... مان دو گا دون -
هی توگا ایل ...روژ هوگا بان... زی بیرا دال... نوک .. 

 دیگر یک به نگاهی او، همانند هم افراد همه. کرد افرادش به نگاهی چشمی زیر آنته پیل
 .انداختند

 قابل حاضرین تمام دل در کامال دلهره، و اضطراب. فشرد دست در را خود شمشیر آنته، پیل
بود تشخیص . 

 روی بر را اش اشاره گشتان آرامی به سپس و نگریست آنته پیل سمت به چشمی زیر هم آلیغان
داد نشان او به را باش آرام عالمت و گرفت دماغ . 

 و بلندتر رفته رفته عجیب، آواز صدای. کرد تأیید را او حرف آرام، عالمتی با هم آنته پیل
 احساس ها، مجسمه محوطه داخل در عجیبی و سنگین ی سایه که طوری به. شد می تر نزدیک

شد می . 

 وجود در خاصی آرامش که طوری به شکست را محوطه سکوت آواز، ندبل صدای کمی، از پس
بود کرده ایجاد همه . 

 و عجیب پای آمدِن فرود متوجه ناگهان نکند، اعتنایی او آواز صدای به کرد می سعی که آلیغان

شد گوشش کنار در غریبی . 

یدرس می آلیغان گوِش به ممکن، ی فاصله ترین نزدیک در موجود، آن آواز صدای . 

نکرد ای اضافه حرکت هیچ بود، مانده متحیر او استخوانی و بلند و عجیب پای دیدِن با که آلیغان . 

 آلیغان موجود، آن شدن دور با. شد هیوال آن شدِن دور متوجه تند هاِی قدم با موقع، همین در

دببین واضح را چیز همه تا گشود، هم از کامال را هایش چشم و داد خود به جرأت کمی . 

 سرش باالی در ای سایه متوجه ناگهان. نبود موجود آن از اثری هیچ. چرخاند اطراف به نگاهی

چرخاند سایه سمت به آرامی به را نگاهش. شد . 

 شبیه ای تنه نیم به که استخوانی و بلند پای چهار با بود موجودی قرار جا آن در که چیزی دیدِن با

بلند و تیز نوک انگشتانی با لندب دست چهار و بود وصل عنکبوت بدِن به . 

 همچون بزرگ، چشم دو شکل، بیضی ای کله و تاس سری و داشت الجوردی آبی رنگ به بدنی

 با رنگ، خاکستری و بلند ریشی و درخشیدند می خوبی به تاریکی میان در که زرد هایی چراغ
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 به که سیاه ریز و تیز های ندندا از پر و گشاد دهانی با و الغر هایِ گونه به چسبیده و پهن دماغی
بودند براق عجیبی شکل . 

هوشمندانه و محتاط کامال کرد، می حرکت سریع و بود کامل عریان . 

 حرکات تماشای حال در مطلق، تاریکیِ آن در بود کرده حفظ را خود آرامش زور به که آلیغان
شد می دیده بیشتر، دقت کمی با که بود عجیب موجود آن . 

 را رفته فرو خواب در افراد تک تک که حالی در خاص آرامش با او و بود شتهگذ نیمه از شب
رفت می دیگری سراغ و مالید می هم بر را خود دست چهار هر کرد، می بررسی . 

 نشان او به را "کنیم شروع" عالمت که شد آنته پیل چشمِ ی اشاره متوجه آلیغان حال، همین در
داد می . 

 آن سمت به را خود سر آرامی به آنته پیل. کرد تأیید را او حرف سر، کوتاه عالمت با هم آلیغان
چرخاند هیوال . 

زد فریاد خشمگین و بلند صدایی با دفعه، یک و : 

 !حملــه -

 فریادهایی با و دست به سالح سوارها گوزن تمام بود، شده گیج کمی هیوال آن که حالی در ناگهان
 ی محاصره به زدن، هم به چشم یک در و باره یک به را هیوال آن و پریدند جا از ترسناک و بلند

گرفتند خود . 

 و زه میان در آتشین و سرخ تیری و گرفت نشانه او سمت به را خود کمان و شد بلند هم آلیغان
 در را الخلقه عجیب موجود آن تمام، شجاعت و خشمگین حالتی با همه. شد ظاهر کمان چوب

ندداد قرار  وار دایره ای محاصره . 

گفت افرادش به خطاب بلند فریادی با آنته پیل حال، همین در : 

نشه نزدیک بهش کسی - ! 

پرسید تأمل کمی از پس خشمگین و جدی ای چهره با و کرد هیوال آن به رو سپس : 

تویی؟ بوزارگ -  
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 به را براقش و سیاه های دندان تمام که خبیثانه لبخندی و خاص آرامشی با هیوال لحظه، این در
 از را بودند کرده اش محاصره که را افرادی تمام و چرخاند اطرافش به نگاهی گذاشت، می مایشن

گذراند چشم . 

نگریستند یکدیگر به تعجب با افراد همه. کرد بلند ای خنده به شروع عجیبی، آرامش با . 

گفت دلنشین و زیبا صدایی با و انداخت شب تاریک آسمان به نگاهی بوزارگ : 

 

هیداگم ندفرز من - ! 

داد ادامه و شد خیره آنته پیل ی چهره در دوباره سپس : 

گذاشتین من روی ها زمینی شما که هست اسمی بوزارگ؟ - . 

داد ادامه دوباره سپس و داد سر کوتاه ای خنده : 

شد خواهند پوسیده اون در شما اجساد که هست مکانی جا، این و - . 

شد حاکم منطقه کل در مبهم سکوتی . 
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 و نشست فرو اش چهره در عمیق خشمی هایش، داده دست از آوردن یاد به با آنته پیل ناگهان
زد فریاد : 

لعنتی ی حرومزاده ای - ... 

 بوزارگ سمت به او دنبال به هم افرادش تمام. شد ور حمله او سمت به عریان شمشیری با سپس
شدند ور حمله . 

 آلیغان. شد غیب همه چشمان مقابل از گهاننا بود، داده سر بلند هایی خنده که حالی در بوزارگ
 ایستادند حرکت از همگی. شد خیره صحنه آن به تعجب با بود، نداده انجام حرکتی هیچ هنوز که
نگریستند را خود اطراف مانند، گیج حالتی با و . 

گفت تعجب با آنته پیل : 

رفت؟ کجا شد چی - ! 

 شد ظاهر سوارها گوزن از یکی سر پشت زدن، هم به چشم یک در بوزارگ حال، همین در ناگهان
گفت بازیگوش، و خندان ای چهره با و : 

 ...آها -

 خون و درید هم از را سوار گوزن آن ی سینه هایش، دست از یکی مستقیم ی ضربه با آن، یک در و
 با سوار گوزن آن و شد غیب دوباره بوزارگ آمدند، خود به تا. کرد فواره هوا رو بر سرخش
افتاد زمین بر بود، جسته بیرون بدنش داخلی اجزای تمام که حالی در جب،متع حالتی ! 

شدند میخکوب خود جای سر بر بودند شده زده شوک کامال اتفاق، این از که افرادش و آنته پیل . 

زد فریاد و رساند سوارها گوزن جمع به را خود سریعا آلیغان : 

بیرون به رو و هم به پشت همه. باشین مواظب - . 

دادند انجام را کار همان اجبار به افراد همه آلیغان، حرف اب . 

 سوار گوزن آن افتاده زمین بر جان نیمه جسد به نگاهی نیم بود، ترسیده کامال که میدورا
گفت و نگریست : 

افتاد می اتفاق این نباید - . 

گفت بود جا همه به حواسش که حالی در جدی حالتی با آلیغان : 
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- بدیم انجام کارو این تونیم می هم بعدا. نیست عزاداری وقت االن . 

پیچید مکان آن در بوزارگ دلنشینِ صدای حال، همین در : 

کنید؟ شکار منو و جا این بیایید جوری همین تونید می کردید فکر شما -  

کرد پیدا جریان اساطیر های مجسمه بینِ در عجیبی برق ناگهان . 

 هم به چشم یک در دوباره بوزارگ فرصت، همین در و شد جلب رنگ آبی برقِ سمت به همه توجه
 از را سوار گوزن سر سریع، ی ضربه یک با و شد ظاهر سوارها گوزن از دیگر یکی مقابل در زدن
شد غیب دوباره و کرد جدا بدن . 

 زمین بر حصار سوی آن در هم سرش و افتاد زمین بر بالفاصله سوار، گوزن آن سرِ بدون بدن
آمد فرود . 

زد فریاد آنته پیل : 

میریم می هممون وگرنه بریم جا این از باید - ! 

 فرار ها مجسمه حصار از بیرون سمت به افراد همه و شد ایجاد ای همهمه آنته، پیل های حرف با
 .کردند

 که کرد ایجاد انفجاری افراد، تمام به برخورد با و شد ساتع زمین از تند ای جرقه حال، همین در
 بلند جا از مانند گیج حالتی با همه. کرد پرتاب جداگانه سویی و سمت به را افراد از یک هر

 .شدند

 یک در سریع و عجیب ای سایه همانند بوزارگ اندک، زمان همین در و شد آهسته زمان ناگاه، به
 به شروع سنگین، و سهمگین هایی ضربه با و شد ظاهر سوارها، گوزن از دیگر تن چند مقابلِ در آن
 دوباره و انداخت زمین بر را دیگر تن پنج زمان، یک در که طوری به کرد ها آن کردن هپار تکه

شد غیب . 

 نوزده جمع از. آمدند جمع هم دور به دوباره کالفه حالتی با و بودند خود جان فکر به همه
 کس هیچ که بود حالی در این و شدند کشته فجیحی هایِ شکل به نفر هفت سوارها، گوزن ی نفره

بگیرد را ناگوار اتفاقات این جلوی توانست، ینم . 

گفت خورده شکست و مغموم ای چهره با بود چشیده را ترس طعمِ اکنون، که آنته پیل : 

ان؟ زنده هنوز کیا -  
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داد پاسخ سریعا و انداخت افراد جمع به نگاهی میدن لحظه این در : 

قربان شدن کشته بقیه. آلیغان و انیل تاپ،وِ تیلن، ناواگ، گوک، ایکیل، نوِزن، ایسترایم، میدورا، - . 

گفت ترسیده حالتی با ایکیل، لحظه این در : 

بره پیش جوری این اگه قربان؟ کنیم کار چی حاال - ... 

 ایکیل داِغ خوِن که حالی در و جست بیرون ایکیل گلوِی از بوزارگ تیز انگشتاِن دفعه، یک ناگهان

ماند باقی تمام هنیم هایش حرف کرد، می فواره گلو از ! 

 و متعجب چشمان مقابل در خوران تلو تلو و جان نیمه حالتی با ایکیل و شد غیب جا در بوزارگ

بودند ترسیده شدت به همه! افتاد زمین بر همه ی ترسیده ! 

 حالتی با و شد ظاهر همه چشمان مقابل در سپس و کرد ای قهقهه بوزارگ ناگهان حال همین در

 گویی. شد پر و یافت ترمیم دوباره بلعید، را او که ای حفره. رفت فرو دشت کیخا زمیِن بر خندان

 مدت از پس هم آن که برق جنس از هایی جرقه جز به است نبوده جا آن در ای حفره گاه هیچ

رفت بین از کوتاهی . 

شد حاکم دشت در عجیبی سکوت . 

گفت شدیدی ترس و لرز با میدن : 

رفت واقعا انگار - . 

داد اسخپ آلیغان : 

گرده می بر دوباره - . 

 راه نه. بود گرفته فرا را وجودشان تمام ترس که حالی در تاریک، و هموار دشتی میان در نفر، ده

 که انداخت افرادش به نگاهی پریشان، باحالتی آنته پیل. بجنگند توانستند می نه و داشتند فرار

بودند خود ناگهانی مرگ منتظر رانگا پریده، رنگ هایی چهره و گریان چشمانی با یک هر . 

گفت و انداخت آلیغان آراِم و سرد خون ی چهره به نگاهی سپس : 

شد می جوری این نباید - . 

داد پاسخ تأمل کمی از پس و انداخت او به نگاهی هم آلیغان : 

رم نمی جا این از هم اونا بدون و جام این دوستام خاطر به من - . 
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کرد دویدن به شروع ها مجسمه حصاِر سمت به رو سپس . 

زد فریاد تعجب با آنته پیل : 

کنی؟ می کار چی داری -  

 سپس. برداشت را آن سریعا و رساند بود افتاده حصار وسط در که گیاهی طناِب به را خود آلیغان

 پشت به را طناب سر سرعت به سرخ تیر شدِن ظاهر با. کشید را زه و داد قرار پایش زیر را کمان

 کار، اتمام از بعد که طوری به گرفت دست در دوباره را کمان پیکان، ظاهِر حفظ اب و بست تیر

داشت قرار آلیغان دستان در ماهیگیری قالب شکل به چیزی . 

شدند اضافه او جمع به نیز افرادش و آنته پیل حال، همین در . 

گفت و کرد ها آن به رو آلیغان : 

ببنده کمرم به رو طناب این یکیتون - . 

کردند نگاه دیگر یک به تعجب با همه . 

کرد میدورا به ای اشاره آنته پیل . 

بست او کمر دور به را طناب و رساند آلیغان به را خود سرعت به میدورا . 

گفت آنته پیل به رو آلیغان کار، اتمام از بعد : 

بشید دور جا این از تونید می تا و بردار رو افرادت - . 

 زمین بر اجساد به نگاهی سپس و انداخت افرادش خورده کستش های چهره به نگاهی آنته پیل

زد فریاد تأمل کمی از پس و کرد افتاده : 

کنیم می نشینی عقب! افراد همه - ! 

گفت بود شده متعجب او دستور از که میدورا : 

قربان ولی - ! 

گفت و کرد او به نگاهی خشم بد آنته پیل : 

برید جا این از کنید اجرا دستورمو فقط - . 

کردند او ترک به شروع ناچار، به مانده باقی افراد همه . 
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  :گفت و کرد میدورا به رو آنته پیل

: 

برگردین روستا به. کنید پیدا رو ها گوزن - . 

گفت تعجب با میدورا : 

چی؟ شما پس -  

 دیگر نصف آلیغان همانند سپس و کرد فرو زمین بر را خود شمشیر آنته پیل لحظه؛ همین در
گفت و کرد میدورا به رو سپس. زد گره شمشیر ی قبضه به را یگیاه طناب : 

کردم خودم انتقام درگیر رو شما کردم اشتباه. شم می ملحق بهتون شد تموم کارم وقتی منم - . 

زد فریاد أنته پیل ناگهان بزند حرفی خواست تا و شد جمع میدورا چشمان در اشک : 

دیگه برو جا این از - . 

کرد ترک را جا آن نفر، آخرین عنوان به سکوت مدتی از عدب و شد ساکت میدورا . 

 پیل بودند، شده دور ربیکا ی منطقه از کامل طور به سوارها گوزن ی مانده باقی افراد که حالی در
گفت و کرد آلیغان به رو آنته : 

بود خواهد تالشمون آخرین این چون کنه عمل بهتره گذره، می سرت تو چی هر االن خب - . 

ایستادند باش آماده شکل به ها مجسمه به رو هم، پشت در پشت سپس . 

داد پاسخ داشت نظر تحت را اطراف تمام که حالی در آلیغان : 
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من دراز گوش دوست کن اعتماد من به - . 

زد فریاد ها¬مجسمه به رو سپس : 

منتظرتم. جام¬این من! بوزارگ - . 

 آلیغان، پیکانِ سرخِ نور ی ذره از رسوییکو تاریکی، آن در و مطلق تاریکی و بود سکوت جا همه
بود روشن . 

 زیبای صدای دفعه، یک که بودند بوزارگ دوباره ظهور منتظر جمع، حواسی با آنته پیل و آلیغان
پیچید اطراف در دوباره بوزارگ : 

 تو که چیزی ولی میارن هیجان به منو شجاع موجودات. بودم خاص چیزهای عاشق همیشه من -
بودن ترسو مشت یک کردم، اپید مدت این . 

گفت جدی ای چهره و خشم کمی با آلیغان : 

هیوال بده نشون خودتو گی می راست اگه - . 

داد پاسخ و کرد کوتاه ای خنده بوزارگ : 

شن می هیوال وقتش به موجودات همه - ! 

 شدید، انفجاری با و آمد وجود به آلیغان و آنته پیل وسط در تند ای جرقه لحظه، یک در ناگهان
 بوزارگ انفجار میان در آن، از پس. کرد پرتاب جداگانه طرف دو به و کرد جدا هم از را دو هر

شد ظاهر آنته پیل سمت به رو منظر، کریه . 

آمدند خود به سریعا آنته پیل و آلیغان . 

 هایِ دست که آن از قبل اما شد ور حمله آنته پیل سمت به سریع، حرکت یک با بوزارگ،
 مقابل در سپر عنوان به را خود شمشیر آنته پیل برسند، او ی سینه دریدنِ برای اش استخوانی

داد خالی جای را بوزارگ ی ضربه و داد قرار او های دست . 

 بوزارگ مانند عنکبوتی و نرم ی تنه نیم سمت به را خود یِ شده قالب تیرِ آلیغان لحظه، این در
کرد روانه . 

 با بوزارگ و رفت فرو او بدن در نصفه تا شدید سوزشی با بوزارگ، بدنِ با سرخ تیر برخورد با
 آلیغان سمت به سریعا و کشید آسمان با رو ترسناک و بلند فریادی عصفناک، دردی احساس



 ایســتـآل  

 

218 

 شمشیر هم آنته پیل فرصت، همین در. شد ور حمله او سمت به مانند وحشی حالتی با و چرخید
کرد فرو بود، کرده زخمی آلیغان که نرم ی نقطه همان در را خود . 

 پیل. انداخت جنگجو دو هر به نگاهی سپس و ایستاد حرکت از بود شده گیج کمی که بوزارگ
 تا گرفتند دست در را خود های طناب سر دو، هر و شدند بلند جا از سرعت به آلیغان و آنته

کنند اسیر خود های قالب میان در را بوزارگ . 

 حرکتی با سپس و کرد ایجاد زمین روی بر ای حفره دفعه یک و ددا سر بلند ای قهقهه بوزارگ
شد حفره وارد سریع، . 

 سه هر که وقتی. کشاند زمین درون به خود با با نیز را آنته پیل و آلیغان دفعه، یک حال همین در
شد بسته اولش روز مثل دوباره شده، ایجاد ی حفره رفتند، فرو زمین زیر در کامال . 

 

 پیل و بود حرکت حال در باد سرعت به تاریک و نمور های داالن داخل در بوزارگ زمین، زیر در
 روی بر بودند، گرفته دست در محکم را خود های طناب که حالی در او، دنبال به هم آلیغان و آنته

شدند می کشیده نمور زمینِ . 

 شدید برخوردهای باعث کار این و بود مسیر تغییر حال در مدام هوشمندانه، حالتی با بوزارگ
شد می ها داالن سنگیِ های دیواره با آنته پیل و آلیغان . 

زد فریاد بود، برداشته که درشتی و ریز های زخم با آنته پیل که طوری به : 

کشه می رو ما داره - ! 

 و کرد او به نگاهی همین برای نداشت، اعتراضی هیچ اما بود برداشته زیادی های زخم هم آلیغان
 :گفت

کن ول رو نابط - . 

گفت و داد تکان منفی نشانه به سری آنته پیل : 

نداره امکان - . 

 به رو بود، زده کمرش بر که ای گره بر تکیه با و کرد رها را خود طناب آلیغان حال، همین در
 پیل سمت به را آق کمان سریع، حرکت یک در سپس و کرد حفظ را خود تعادل آنته پیل سمت
گرفت نشانه آنته . 
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زد فریاد بود کرده تعجب او حرکت از که آنته لپی : 

کنی؟ می کار چی داری -  

شد پاره آنته پیل طنابِ دفعه یک و کرد پرتاب او سمت به سرخی تیر حرفی، هیچ بدون آلیغان . 

 را خود طناب سر دوباره آلیغان و ایستاد حرکت از زمین، روی بر شدن معلق بار چند با آنته پیل
شد دور جا آن و او از بوزارگ همراه به و گرفت . 

 ها داالن پیچِ در پیچ های دیواره به نگاهی و شد بلند جا از شدید، دردی احساس با آنته پیل
زد فریاد و بست عصبانیت با را خود چشمان سپس و انداخت : 

عوضی تاقنِ! آه - ! 

دکر جلو به رو حرکت به شروع پیچید، می خود به درد شدت از که حالی در بعد و . 

 بزرگ و تاریک تاالرهای از یکی در کرد، می سبکی احساس کمی که بوزارگ حال، همین در
ایستاد تاریک . 

افتاد زمین بر و کرد برخورد او مقابلِ دیوارِ با شدید ضربی با آلیغان حال، همین در . 

گفت و انداخت او خسته ی چهره و زخمی بدنِ به نگاهی بوزارگ : 

سمجی خیلی انگار - . 

 به که بود حالی در این و کردند ترمیم به شروع هایش زخم زد، می نفس نفس که حالی در غانآلی
داشت متعدد خروجِ و ورود راه پنج حدود و بود بزرگ خیلی تاالر فضای. شد می بلند جا از زور، . 

گفت و ایستاد بوزارگ مقابل در بود، شده خوب کامال که حالی در آلیغان : 

کجان؟ من دوستای .دیدی کجاشو تازه -  

گفت و کرد تأملی بود، شده کالفه او کارهای از که بوزارگ : 

زنی؟ می حرف چی مورد در داری -  

گفت خشم با و گرفت او سمت به سرعت به را خود کمان آلیغان : 

پرنده ویرابِ یه و اسب یه با پسربچه یه - . 

فتگ و زد خندی نیش بود، شده او های حرف متوجه تازه که بوزارگ : 
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زدن می حرف موردش در که هستی آلیغانی همون تو پس! اوه - ! 

 به رو دوباره سپس و انداخت هیوال آن پشت در آنته پیل ی مانده جا به شمشیرِ به نگاهی آلیغان،
گفت و کرد بوزارگ : 

کنم تجاوز بهت اومدم احتماال و آلیغانم همون من آره - . 

 

کرد ابپرت او سمت به آتشین و سرخ تیری سپس . 

گفت و داد خالی جای سریعا بوزارگ : 

بدی شکست منو اول باید ببینی دوباره دوستاتو خوای می اگه - . 

شد ور حمله آلیغان سمت به سپس . 

 با بوزارگ و رفت کنار راهش سر از بلند پرش یک با نداشت، را او حمله انتظار که آلیغان
 پیل شمشیر سریع حرکت در آلیغان فرصت، همین در. افتاد زمین بر دیوار به شدید برخوردی

کشید بیرون او بدن از را آنته . 

گرفت جبهه آلیغان مقابل دوباره و کرد جور و جمع را خود سریعا شدید، دردی با بوزارگ . 

 خاص، قدرتی احساس با گرفت می دست به شمشیر عمرش، در بار اولین برای که حالی در آلیغان
گفت و گرفت جنگی حالت بوزارگ سمت به رو : 

چشمت جلوی میارم مادرتو - . 

 رنگ آبی برقی جریان و مالید هم بر را خود پایینی دست دو بود، شده خشمگین کمی که بوزارگ
گفت و کرد ایجاد : 

زنی می حرف زیادی - . 

کرد پرتاب آلیغان سمت به دایره شکل به بزرگ برقِ ای توده سپس . 

 زمان از کسری در بوزارگ لحظه، این در و رفت کنار بیآ برق مسیر از کوتاه جهش یک با آلیغان
کرد وارد او پوشِ زره بدنِ بر ای ضربه اش، استخوانی و بلند دست با و رساند او به را خود . 
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 سرش پشت دیوارِ با پاشید، می هم از اش زرهی لباس تمام که حالی در و شد پرتاب عقب به آلیغان
 ی مانده باقی برابر، دو خشمی با و شد بلند زمین از بالفاصله اما افتاد زمین بر و کرد برخورد

انداخت زمین بر و کرد جدا تن از را اش زرهی لباس . 

کرد ایجاد دیگری برق جریان و ایستاد او به رو بلند، ای قهقهه با بوزارگ . 

 زه و برداشت پشتش از را آق کمان و کرد فرو زمین بر را شمشیر آلیغان حال، همین در ناگهان
کشید انتها تا بوزارگ سمت به رو را کمان . 

 انگشتانِ حتی که طوری به شد ظاهر کمان چوب و زه میان در آتشین و سرخ تیری دفعه، یک
بود سوختن حال در تیر، حرارت شدت از هم آلیغان . 

. بودند ایستاده هم مقابل در آتشین، و سرخ پیکانی با آلیغان و برق از ای گلوله با بوزارگ
خشمگین ای چهره با آلیغان و خبیثانه لبخندی با بوزارگ ! 

 که رسید مختلف ی دهانه شش با بزرگ تاالر یک به توان کم و خراب حالی با آنته پیل سو، آن در
کرد می پیدا امتداد  عمیق و تاریک سمتی به رو ها آن از کدام هر . 

 پیچ در پیچ های تونل آن به نگاهی و گذاشت زانوهایش روی بر دست خسته، و مغموم ای چهره با
گفت و انداخت : 

آلیغان کنه لعنتت ایزگال آخ کنم؟ انتخاب کدومو باید حاال - ! 

 بر تکیه با مطلق، تاریکی در مدتی. شد ها تونل آن از یکی وارد و بست را خود چشم سپس
داد ادامه را خود راه سنگی های دیواره . 

بود سرد و سکوت در جا همه . 

 جلب خود به را توجهش رنگ سپید نورِ ای ذره دور، از ناگهان تاریکی، آن در حرکت یکم از پس
 .کرد

 سمت به تعجب و کنجکاوی با. شد می ساتع بیرون به تاریک ی دخمه یک داخل از انگار که نوری
کرد بیشتر را خود سرعت و کرد حرکت نور . 

شد می تر تشخیص قابل و تر روشن برایش چیز همه شد، می تر نزدیک سپید نور به قدر چه هر . 

 و گوشه در که افتاد مختلفی جانوران های جمجمه و ها اسکلت به ناخودآگاه نگاهش رفته، رفته
 شده بوزارگ طعمه روزی که جانورانی و موجودات. بودند افتاده زمین بر پوسیده داالن، کنار

 .بودند
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 جا آن داخل به نگاهی نیم و ایستاد انندم دخمه مکان آن ورودِی پشت در احتیاط، با آنته پیل

 .انداخت

بود آشنا کمی برایش کرد، می مشاهده که چیزی . 

 اسب یک و گوناژها نژاد از بچه پسر یک بود، شده آویزان سقف از ته و سر که پرنده ویراِب یک

بودند مشترک چیز یک در ها آن همگِی که زیبا . 

شده ضعیف و سپید رینو کردند؛ می ساتع نور خود از ها آن همه ! 

گفت خود با و کرد پنهان را خود دخمه به منتهی دیوار پشت در هیجان، کمی با آنته پیل : 

دنبالشونه آلیغان که باشن همونایی باید اینا - . 

 به نگاهی هیوال، آن جز به کسی حضور احساس با بود آویزان سقف از که دیناسین حال، همین در

گفت توان کم حال با و اختاند دخمه ورودی دهانه سمت : 

تویی؟ آلیغان؟ جاست؟ اون کسی -  

 جزم، عزمی با سپس کشید عمیقی نفس و بست را خود چشمان او، ضعیف صدای شنیدن با آنته پیل

گفت بالفاصله و کرد نمایان ها آن برای را خود و آمد بیرون دیوار پشت از : 

هستید امان در دیگه شما. بدم نجاتتون اومدم و ام آنته پیل من. نباشین نگران - . 

 و انداخت زیر به را خود سر بود شده امید نا کمی نابسامانش وضعیت و او دیدن با که دیناسین

 :گفت

داشتیم کم همینو! آه - . 

گفت و کرد او به رو دوباره سپس : 

است؟ زنده هنوز آلیغان -  

 را ایغن سپس آورد پایین سقف از را دیناسین همه از اول و رساند ها آن به را خود سریعا آنته پیل

 بهبود به رو حالش اکنون که دیناسین میان، این در. کرد حرکت اسب سمت به بعد و کرد آزاد

داد ادامه و کرد او به رو بود، : 

کشمش می خودم باشه زنده اگه - . 

گفت و کرد او به رو کرد می آزاد بوزارگ قطور تارهای بند از را اسب که حالی در آنته پیل : 
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کشمش می کنم پیداش منم ولی کجاست االن دونم نمی خودمم راستش - . 

پرسید ضعیف صدایی با و کرد آنته پیل به رو آمد، می خود به تازه که ایغن : 

کجاست؟ االن شد؟ چی هیوال اون -  

گفت و کرد او به رو سپس و کرد مکث کمی آنته، پیل : 

 امیدوارم ولی دونم نمی واقع در. خوره می رو آلیغان هدار کنم فکر بگم باید بوزارگ؟ منظورت -
بیفته اتفاقی همچین . 

 نوِر به شروع و شد بلند جا از سریع حرکت یک با و شد آزاد بند از کامال اسب، حال همین در

کرد می روشن باره یک به را اطراف های داالن و ها دخمه کل تقریبا که کرد شدیدی . 

 با لحظه این در که کرد بقیه به رو بود بسته را خود چشمان سب،ا نور شدت از که آنته پیل

نگریست می او به خیره چشمانی با که شد روبرو دیناسین متعجب ی چهره . 

پرسید تعجب با آنته پیل : 

شده؟ چی چیه؟ -  

گفت جدی حالت همان با دیناسین : 

بوزارگ؟ گفتی -  

داد خپاس تأمل کمی با و انداخت اطراف به نگاهی آنته پیل : 

مگه؟ طور چه آره - ! 

گفت و کرد باز دیگر یک از را خود بلورین و پروازی های بال دیناسین لحظه، همین در : 

میاد بار به بزرگ ای فاجعه وگرنه. کنیم پیدا رو آلیغان باید - . 

کرد پرواز به شروع سپس . 

 خیره او به "دونم ینم هیچی منم " مثل حالتی با که انداخت ایغن به نگاهی تعجب با آنته پیل

بود شده . 

شد خارج دخمه از سرعت به دیناسین . 

بود بسته اسب زیِن روی بر که افتاد آلیغان بلوریِن تیرهای به آنته پیل نگاه موقع این در . 
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گفت امتحان، و بررسی کمی با و برداشت نیز را آلیغان دست خوش کمان سپس : 

کنه؟ می چیکار جا این! کوه زیر شهرِ به متعلق کمان این -  

 بود، شده خیره او متعجبِ ی چهره به که حالی در و آمد جلو به قدم چند با ایغن حال، همین در
 :گفت

بیرون بزنیم جا این از باید نداریم، زیادی وقت. اسب پشت بشین - . 

شد اسب زینِ بر سوار سریعا حرکت، دو با بعد و . 

 به کوچک ایغن های حرف با بود، شده بلورین های انپیک و کمان مبهوت هنوز که حالی در آنته پیل
گفت خود با و آمد خود : 

بگیرم دستور بچه یه از که بود مونده همینم - ! 

 به رو بعد و شد اسب پشت بر سوار سریع حرکت یک با و بست خود پشت بر را تیرها و کمان سپس
داد هی را اسب ناکجا سمتی . 

 ناگهان دیگر، سمت آن در. بود رسیده فرا دم سپیده جا، این زا بیرون در که بود حالی در این و
 آلیغان سمت به برق از پیکانی جواب، در بعد و داد خالی جای را آتشینی و سرخ تیرِ بوزارگ

کرد شلیک . 

 بودند شده خسته دو هر نظر به. رفت کناری او برقی پیکانِ مقابلِ از بلند جهش یک با هم آلیغان
 حالی در و کرد تکیه اش کناری دیوار به آلیغان. بودند دیگر یک با جنگ حال در ها ساعت زیرا

 بوزارگ سمت به زنان نفس نفس بود، نمانده باقی کمان زِه کشیدن برای انگشتانش در نایی دیگر
شد خیره . 

 سپس و کشید عمیقی نفس و انداخت تاالر گلیِ و تاریک سقف به نگاهی فرصت این در هم بوزارگ
گفت باز، بناگوش تا خندی نیش با و کرد آلیغان هب رو : 

رسید فرا دم سپیده - . 

داد پاسخ بود مانده خیره او خبیثانه یِ چهره به که حالی در تعجب با آلیغان : 

چی؟ که خب -  

خواند لب زیر وِردی بعد و گرفت تاالر سقف سمت به را خود دست چهار هر بوزارگ، ناگهان : 
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بیکینبیکینبیکینبیکین    اوگاتااوگاتااوگاتااوگاتا    گامیتاگامیتاگامیتاگامیتا    یمونایمونایمونایمونا    دورینادورینادورینادورینا    بینابینابینابینا - . 

 متوجه دفعه یک ناگهان نگریست، می و بود شده خیره او کارهای و ها حرف به دقت با که آلیغان
 دید. انداخت نگاهی پاهایش زیر به تعجب با که طوری به شد پاهایش زیر در خفیف ای لرزه زمین

لرزیدند می خود بر زمین، روی بر های ریزه سنگ چگونه  

. 

 شد محو بن و بیخ از باره یک به تاالر سقف کل وحشتناک، و مهیب صدایی با حال همین در ناگهان
 تابشی دم، سپیده ماه نور که طوری به. شد ایجاد زمین روی بر عظیم ای حفره و رفت بین از و

کرد پیدا بوزارگ سِر بر مستقیم . 

 به شرورانه لبخندی با بود، آمده در خالص آبِی رنگ به ماه، نور زیر در که حالی در بوزارگ

نگریست آلیغان سمت . 

 از تکثیر به شروع بوزارگ، ماه، ای نقره نور مستقیِم تابش زیر در نور و سایه انعکاس با ناگهان

شد دیگر بوزارگ دوازده به تبدیل که طوری به. کرد خود . 

 لب بر را یاصل بوزارگ ی شرورانه لبخندهای همان همگی که واقعی کامال و عجیب تکثیری

 .داشتند

 را خود کمان آرامی به بود مانده مبهوت و مات مقابلش، در بوزارگ همه آن دیدن با که آلیغان

آورد پایین . 

گفت و کرد ای قهقهه بوزارگ : 

 استخواِن و خوشمزه گوشت ای تکه جز نیستی هیچی تو. نداری شانسی هیچ ما مقابل در تو -

خاصیت بی پوکیده ! 
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 به و کرد جدا زمین از را شمشیر و آمد جلو سپس و بست پشتش بر دوباره را آق کمان آلیغان
گفت جدی حالتی با و گرفت بوزارگ سمت : 

شه می تر سخت یکم کشتنت فقط کار این با - . 

برد یورش ها آن نفرِ دوازده هر سمت به توان نهایت با دیگری ی مقدمه هیچ بدون سپس . 

 شکل دایره ای محاصره در را او آرام آرام نیز ها آن بوزارگ، تکثیرهای جمعِ به آلیغان ورود با
ساخت وارد ها بوزارگ از یکی گردنِ بر را شمشیرش ی ضربه اولین آلیغان که این تا. بردند فرو . 

 بوزارگ، آن که بود قدرتمند قدری به شمشیر ی ضربه. تمرین بدون و مبتدی و ناشیانه ای ضربه
افتاد زمین بر خونینش ی جنازه و یافت تقسیم اوریب نیمِ دو به وسط از واکنشی هیچ بدون . 

 کردنِ سوراخ برای که را ها آن از دیگر یکی دست دیگر، ای  ضرب با و چرخید حال، همین در
 تکثیر موجودات آن و آلیغان بینِ حماسی جنگی گونه این و. کرد قطع را بود شده دراز بدنش
درگرفت یافته . 

 شد خسته که این تا. جنگید و کرد مقاومت هم به شبیه هیوالهای آن مقابل در نتوا تمام با ها مدت
شد زمین بر نقش موجودات، آن از یکی مانند سیلی ی ضربه یک با و . 

کرد دفع را موجودات آن از دیگر یکی ضربه شمشیرش، پهنای کمک با سپس . 

 زمین بر آلیغانِ ای، دایره ارحص حفظ با و گرفتند فاصله او از لحظه، یک در ها بوزارگ تمام
گذاشتند راحت ثانیه چند برای را افتاده . 

 و گرفت باال را خود سر شمشیرش، سپر زیر از تعجب با نداشت، را حرکتی چنین انتظار که آلیغان
چرخاند اطراف به نگاهی . 

بود مانده باقی عدد هفت فقط ها، کپی آن تمام از . 

 ریتم و شمارش به شروع تندش های نفس و کرد پاک خونینش یبازو با را اش پیشانی عرق آلیغان
گرفت آرام . 

پیچید اطراف در بوزارگ صدای حال، همین در : 

 باید مغزت ی شیره بنابراین،. ندیدم تو شجاعت به کسی حال به تا. بشی تسلیم بودم امیدوار -
آلیغان باشه بقیه از تر خوشمزه . 
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 آرام آرام بود، افتاده آلیغان صورت و سر و تن روی بر که متعددی های زخم حال، همین در
کردند ترمیم به شروع . 

 تمام دفعه، یک که. بود ترسناک موجود هفت آن تماشای حال در زده، هیجان چشمانی با آلیغان
 بوزارگ سرعت، به و شدند جمع بزرگ جسمِ یک در دوباره مانند سایه و سریع حرکت یک با ها آن

دادند یلتشک دوباره را اصلی . 

ایستاد افتاده زمین بر آلیغانِ مقابل در کنش، خورد اعصاب لبخند همان با بوزارگ، . 

کرد حرکت آلیغان سمت به شمرده و آرام هایی قدم با سپس . 

 برای توانی حتی بود، شده خسته و توان کم بسیار اش، قبلی جنگ خستگی فرط از که آلیغان
 هم بر را اش پایینی دست دو که حالی در بوزارگ. اشتند هم را عقب به خزیدن یا و برخاستن

شد آلیغان زیبایِ چشمان بر خیره ترسناک، چشمانی با و ایستاد او سر باالی دقیقا مالید، می . 

 آخرین برای و شد خشمگین آلیغان دفعه، یک که ماندند خیره هم چشمان در کوتاهی مدت برای
 اما بیندازد او تن بر کارساز ای ضربه شاید تا دکر روانه بوزارگ سمت به را شمشیرش تالش،

 از سرعت به را آلیغان ی ضربه اش، باالیی محکمِ و استخوانی های دست با او از تر سریع بوزارگ،
افتاد می زمین بر تاالر، از دیگر سویی در آلیغان شمشیرِ که بود حالی در این و کرد دفع خود . 

 با بود افتاده زمین بر بوزارگ، تیزِ نوک پاهایِ زیر در ای هآماد سالحِ هیچ بدون آلیغان اکنون،
. آمد فرود آلیغان یِ سینه بر بوزارگ پایینیِ دست دو از شدید، برقی ناگهان! زده بهت چشمانی

بود کرده پیدا آلیغان سینه با بوزارگ دستان از برق، از شدیدی جریانِ که طوری به . 

 این با و کرد درد از فریادهایی به شروع دید، می آسیب شدت به برق، جریان فشار زیر که آلیغان
داد سر بلند ای قهقهه برد، می او دادن زجر از چندان دو لذتی که حالی در بوزارگ فریادها، . 

 شدن دود و سوختن حال در برق، فشار زیر در سپیدش، ی سینه همراه به آلیغان های لباس تمام
 .بود

 خواست تا اما کرد جلب خود به را بوزارگ توجه بلند، ای شیهه صدای حال، همین در ناگهان
 ی سینه روی از خشمگین نجیالی سمت از شدید ای ضربه با ناگهان بیندازد، صدا سمت به نگاهی

افتاد زمین بر محکم دیوار، با برخورد با و شد پرتاب تاالر سمت آن به آلیغان . 

 بر و ایستاد بوزارگ مقابل در جنگی، حالتی با بودند، نشسته ایغن و آنته پیل پشتش، بر که نجیال
کرد پهن حمایت از چتری آلیغان روی . 
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 بود، درخشانش اسب تماشای حال در پایین از ناتوان حالتی و باز نیمه چشمانی با که آلیغان
گفت لب زیر و شد ظاهر لبش بر لبخندی ناخودأگاه : 

من نجیالی... آخ - ! 

بود ایستاده معلق سرش باالی بر که شد دیناسین ریِز های بال ایصد متوجه حال، همین در . 

چرخاند دیناسین سمت به را نگاهش . 

گفت و آمد فرود آلیغان ی سوخته ی سینه روی بر آرامی به بود ناراحت کمی که دیناسین : 

بمون زنده - . 

گفت اسب روی از بود بوزارگ سمت به حواسش تمام که آنته پیل موقع، همین در : 

شه می بلند دوباره داره - ! 

 و کرد پرواز باال به رو آلیغان سینه روی از دوباره دیناسین و شد پیاده اسب روی از ایغن سپس

گذشت می ابهامات از ای پرده در آلیغان نگاه از اتفاقات و حرکات این تمام . 

داد خود به تکانی مانند، گیج حالتی با و شد بلند جا از عظیم خشمی با بوزارگ ناگهان . 

 و دیناسین جمِع به هم خودش سپس و کشید زمین روی بر دیگر سمتی به را آلیغان سریعا ایغن

شد ملحق بودند کرده آرایی صف بوزارگ مقابل در که نجیال و آنته پیل . 

گفت و انداخت ایغِن به نگاهی بود، نشسته اسب روی بر هنوز که آنته پیل : 

باشی آلیغان مواظب بهتره تو - . 

 در بقیه از جلوتر نظامی، و استوار قدِم چند با و زد لبخندی سپس و انداخت او به نگاهی ایغن

بست کامال را چشمانش و کرد تمرکزی سپس. ایستاد بوزارگ مقابِل . 

 ساتع خود از رنگ آبی و ای نقره و سپید نورهایی سه هر کوچک، ایغِن هم و دیناسین هم نجیال، هم

شد می شدیدتر آرام آرام ایغن، رنگ ای نقره نور میان، ینا در که کردند می . 

 قابل غیر سرعتی با دفعه یک و شد خشمگین بود، کرده جمع را حواسش کامال اینک که بوزارگ

شد ور حمله ها آن سمت به تشخیص . 

بست را خود چشمان ترسیده، حالتی با آنته پیل . 
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 رو را ایش نقره نور از شده پر چشمانِ متمرکز حالتی با ایغن ایغن، به مانده قدمیِ چند در ناگهان
کرد باز بوزارگ به . 

 نور، سپر با برخورد با بوزارگ و آمد پدید بوزارگ بلند جهشِ مقابلِ در نور از سپری دفعه یک
شد پرتاب و دفع عقب سمت به توپ همانند . 

 شده خاموش آن، مقابل در هم دیناسین و نجیال نورهای حتی که بود زیاد قدری به نور شدت
 .بودند

 به هایش زخم تمام. کرد باز هم از مانند گیج حالتی با را خود چشمان آلیغان لحظه، این در
 با بوزارگ حال، همین در. انداخت بقیه به نگاهی و پرید جا از سریعا بودند، یافته ترمیم باره یک

شد می بلند زمین از بلند ای قهقهه . 

 هوا بر معلق که اندام ریز دیناسینِ کنار در بلورین پیکان به مسلح کمانی با اسب بر سوار آنته پیل
بود ایستاده ترسناک بوزارگ مقابل در همه از جلوتر که نوارانی ای هاله با ایغن، و بود ایستاده . 

 مخصوص آواز خواندن به شروع شرورانه، لبخندی همان با و انداخت ها آن به نگاهی بوزارگ
ردک خود : 

    دالدالدالدال    نوک؛نوک؛نوک؛نوک؛    هیماهیماهیماهیما    دالدالدالدال    بی؛بی؛بی؛بی؛    مینومینومینومینو    بیشبیشبیشبیش    لی؛لی؛لی؛لی؛    پینوپینوپینوپینو    فیفیفیفی    ران؛ران؛ران؛ران؛    اوجااوجااوجااوجا    سینسینسینسین    مان؛مان؛مان؛مان؛    دودودودو    گاگاگاگا    دوندوندوندون -
هیهیهیهی    توگاتوگاتوگاتوگا    ایلایلایلایل    روژ؛روژ؛روژ؛روژ؛    هوگاهوگاهوگاهوگا    بانبانبانبان    زی؛زی؛زی؛زی؛    بیرابیرابیرابیرا  

 زمین بر زانو چهار سرش، پشت دیوار بر تکیه با و نداشت را حمله و جنگی حالت قبل مثل دیگر
داد ادامه اشعارش خواندن به و نشست . 

گفت ایغن به رو داد، می گوش او شعر به عمیق تفکری با که حالی در دیناسین : 

گه؟ می چی داره -  

گفت و انداخت دیناسین به نگاهی بود، شده نور کم دیگر که ایغن : 

گه می شعر پاراح باستانیِ زبان به داره کنم فکر - . 

گفت و انداخت دیناسین به نگاهی تعجب با آنته پیل : 

شما؟ دونید می کجا از رو چیزها این -  

گفت مانند خسته حالتی با آلیغان سر، پشت از دفعه یک لحظه، همین در : 
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کردم پیداتون باالخره... ایغن... دیناسین - . 

نگریستند او سمت به تعجب با همه . 

گفت متحیر چشمانی با آنته پیل  

: 

؟...جوری چه تو - ! 

 در و کرد پرواز آلیغان سمت به و کرد رها را خود به مربوط ی جبهه دیناسین حال، همین در
 عبوس ای چهره با سکوت کمی از پس و شد خیره او نیلگوِن ی چهره در سپس. ایستاد او مقابل

 :گفت

بردی می خودت با رو اسکلتمون باید وگرنه کرد پیدا رو ما رفیقت آوردی شانس یعنی - . 

داد پاسخ و فشرد هم بر دندانی آلیغان : 

جنگیم وسط االن بعد؟ برای بذاری شه می - ! 

گفت و انداخت او ی شده کوتاه موهاِی و عضالنی و لخت کامال و خسته بدِن به نگاهی دیناسین : 

رو ما تو نه کردیم پیدا رو تو ما ضمن در. شدی ها شمالی شبیه. میاد بهت جدیدت موی مدل - . 

 اشعار وزهن که حالی در زده سکون حالتی با طور همان که چرخید بوزارگ سمت به دوباره سپس

بود نشسته زمین بر تاالر سمت آن در کرد، می تالوت را خود عجیب . 
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 بدنِ بر دستی و بود آن بر سوار آنته پیل که ایستاد نجیال اسبش کنار در خسته حالتی با آلیغان
کرد پیدا جریان اسب وجود در عجیب آرامشی گویی. کشید آن . 

گفت و گذاشت آلیغان شانه روی بر ستید و آمد پایین اسب روی از آرامی به آنته پیل : 

 هنوزم کردی باهام ها داالن توی که کاری از ولی خوبی اسب هم و داری خوبی دوستای هم -
 .ناراحتم

 

 بر بوزارگ، به رو او کنار در و رفت ایغن سمت به سخنی هیچ بدون سپس و زد لبخندی آلیغان
گفت و گذاشت کوچکش ی شانه روی بر دست و نشست زانو روی : 

چیه؟ بوزارگ مورد در نظرت. من کوچک دوست خب -  

 و کرد جمع را حواسش بود، شده خیره بوزارگ سمت به اش نورانی چشمان با که حالی در ایغن
گفت و شد ظاهر لبش بر لبخندی ناخودآگاه و نگریست آلیغان سمت به خنثی چشمانی با سپس : 

شم می خوشحال تو دیدن با االن که عجیبه - . 

گفت و زد لبخندی هم آلیغان : 

خوام می معذرت. ناراحتم خیلی کردم گمتون که این از و خوشحالم دیدنت از منم - . 

. ای مقدمه و سخنی هیچ بدون گرفت، آغوش در سفت را او و آورد لب بر عمیق لبخندی ایغن
 مدتی و زد لقهح او دور به را خود های دست آرامی به نداشت، را حرکتی چنین انتظار که آلیغان

داد فشار خود آغوش در را او . 

 به را شمشیرش گذاشت، می جا سرش پشت در را ایغن که حالی در و شد بلند جا از کمی از پس
گفت بلند صدایی با و گرفت بوزارگ سمت : 

باشه تو های وصیت آخرین اشعار این امیدوارم - ! 

گفت و آمد فرود او شمشیرِ روی بر و آمد جلو زده نگران حالتی با دیناسین هنگام، این در : 

بکشیم اونو نباید! نه - . 

کردند تعجب او های حرف از ایغن و آنته پیل . 

گفت معترض حالتی با آنته پیل : 
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 زیادی های خانواده همراه به. کشته منو ی خانواده. ها شمالی ما برای بزرگیه تهدید هیوال این -
بکشیمش؟ ایدنب چرا. کشته دوستامو. شناختم نمی که  

گفت و انداخت بوزارگ سمت به نگاهی و کرد تأمل کمی آلیغان : 

 کل تونه می که هیوالیی! کردیم آزاد رو بزرگتر هیوالی یک بکشیم، اونو اگه! چرا دونم می من -
بوزارگ کردنِ زندانی اتفاق، این از جلوگیری راه تنها و کنه نابود رو شمال . 

گفت دیناسبن به رو سپس : 

ده می انجام خوبی کار نیستم مطمئن جا؟ اون وایساده جوری همون االن اچر - . 

شد قطع بوزارگ دلنشینِ آواز صدای حال، همین در . 

شد جلب او سمت به همه توجه . 

 ی ستاره پر آسمان جا، آن از که داشتند قرار بزرگ و شکل مربعی گودالی داخل در ها آن ی همه
 رِبیکا، ی منطقه همان یا اساطیر ی مجسمه و داشت قرار ها آن سر یباال در نور، پر کاملِ ماه و شب
داشت قرار گودال این از دورتر کمی و رودخانه سوی آن در . 

 که بود حالی در این و برد می سر به عجیب سکوتی و آرامش در دشت، و بود سرد کامال هوا
بود نزدیک دم، سپیده . 

 های چهره به نگاهی و ایستاد ها آن به رو و شد بلند جا از کوتاه، و مبهم سکوتی از پس بوزارگ،
گفت نشین دل و زیبا صدایی با تأمل کمی از پس و انداخت ها آن : 

 برای هم خودشان مقابل در حتی که بود سرکش مخلوقاتی خلقِ خدایان، اشتباه ترین بزرگ -
 و بود فانی حوداتمو شما گرفتن کم دست من، اشتباه ترین بزرگ و کنند می آرایی صف جنگ،

کنید فرار تا دادم بهتون که بود فرصتی از نکردن استفاده شما، اشتباه ترین بزرگ . 

 عجیب سرعتی با سپس و نهاد کمانش زه در پیکانی خشمگین، ای چهره با آنته پیل حال، همین در
کرد رها را تیرش ای، فاصله هیچ بدون سپس و گرفت نشانه بوزارگ، سمت به . 

آمد فرود بوزارگ یِ سینه روی بر ناگهان و کرده حرکت برق، سرعت به آنته پیل ورینِبل پیکانِ . 

 بر شیشه، جنس از شده خورد هایی تکه شکل به و شد متالشی هم از شدید ضربی با بلورین تیر
افتاد بوزارگ تیزِ نوک پاهای مقابل در و زمین . 

گفت تعجب با بود، صحنه این شاهد که دیناسین : 
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شده تر قوی رانگا - ! 

کرد باز طرفین سمت به را خود دست چهار هر بوزارگ لحظه، همین در ناگهان . 

 سمت به بوزارگ، دست چهار هر از سفید و آبی های رنگ به شدیدی برقِ جریانات دفعه، یک
کرد پیدا جریان طرفین . 

 و کرد شکل ربعیم مانند تاالر مکان آن دور به چرخش به شروع برق، جریانات این که طوری به
کرد نورانی و سفید را جا همه و گرفت بر در را گوشه چهار بزرگ دیوار چهار هر . 

 میانِ در را خود دفعه یک نگریستند، می تعجب با را اطراف تمام که حالی در بقیه، و آلیغان
لرزید می هم پایشان زیرِ زمین آن، قدرت و حرارت شدت از که یافتند برق از بزرگ حصاری . 

گفت ترس کمی با آنته پیل : 

کنیم؟ کار چی حاال -  

 بیرون آن از برق از هایی شاخه که چشمانی و آلود برق ای چهره با بوزارگ موقع، همین در
آورد لب بر کریه خندی نیش و نگریست ها آن به رو جست، می . 

 را تاالر هایدیوار تمام متداول، شکلی به شد، می ساتع بوزارگ دست چهار هر از که برق جریان
بود نموده ایجاد اطراف دیوارهای روی بر برق از صاف و بزرگ هایی صفحه و بود گرفته بر در . 

درخشید می برق، شدت از هم بوزارگ وجود تمام . 

 پیچیدن اطراف در ای بچه دختر یِ ترسیده صدایِ طوالنی، کمی و مبهم سکوتی از پس ناگهان
 :گرفت

کجایی؟... بابایی! بابا -  

انداخت صدا سمت به نگاهی شده، مبهوت و سست حالتی با آنته پیل دفعه یک . 

گفت تعجب با آلیغان، : 

افته؟ می داره اتفاقی چه جا این -  

کرد جلب خود به را آلیغان توجه دور آشنایی صدایِ حال، همین در : 

عشقم! آلیغان - ... 

چرخید صدا متس به تعجب با بود، شده گیج کامال که آلیغان. بود لینو صدایِ  



 ایســتـآل  

 

234 

. 

 به رو ها، آن از کدام هر و بودند داده دست از را حواسشان عجیبی، طرز به هم دیناسین و ایغن
ایستادند حرکت بی و مات و شده خیره بودند، شده سینما ی صفحه به شبیه که دیوارها از یکی . 

بود نداده دست از را حواسش نجیال، فقط که بود حالی در این و . 

 قدم ها آن سمت به آرام، آرام بود، داشته نگه هایش دست با را برق جریان که حالی در بوزارگ
گفت اش کریه لبخند همان با و برداشت : 

هستید ضعیف مخلوقات، شما همه - ! 

 بوزارگ به رو دیناسین ناگهان کرد، می قراری بی اسب، که حالی در ها، آن به مانده قدم چند در
گفت و نگریست : 

کردی اشتباه من مورد در ولی - ! 

 با نداشت را چیزی چنین انتظار که بوزارگ ناگهان و زد بشکنی تأملی، و مقدمه هیچ بدون سپس
زمین روی بر گودال، داخل از شدید ضربی با و شد کنده زمین از دیناسین، بشکِن نیروِی برخورد 

افتاد فرو دشت . 

 از و زدند زانو زمین بر آلود اشک چشمانی با ایغن و آنته پیل آلیغان، و شد قطع برق جریان

آمدند بیرون خیالی تصاویِر تسخیِر . 

زد فریاد دیناسین حال، همین در : 

کنه فرار بوزارگ نذارین - ! 

کرد پرتاب بیرون به گودال، از نیز را نجیال و ایغن آنته، پیل آلیغان، دیگر، بشکن یک با سپس . 
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گرفت تدافعی حالت جنگ به آماده بوزارگ مقابلِ در یرشمش با و شد و بلند زمین از آلیغان . 

گذاشت کمان زه در تیری و شد بلند زمین از نیز آنته پیل . 

شد بلند زمین از نجیال بر تکیه با هم ایغن . 

پیوست ها آن جمع به هم دیناسین موقع، این در . 

 هیچ بدون و شد خشمگین ببرد، کار به ای حقه چه ها آن مقابل در دانست نمی دیگر که بوزارگ
شد ور حمله ها آن سمت به ای مقدمه . 

باد همچون سریع، ای حمله . 

 دست دو شمشیر سنگین ی ضربه با او، ی حمله برابر در دفاعی حرکت اولین در آلیغان، ناگهان
کرد قطع را بوزارگ بزرگ . 

 بالفاصله و ایستاد کتحر از سرعت به ترسیده حالتی با نداشت، را چیزی چنین انتظار که بوزارگ
 جا در و افتاد زمین بر تر طرف آن کمی در اش شده قطع های دست و برداشت عقب به قدم چند

 کمان زه در بلورین تیری آنته، پیل حال همین در. شد گندیده و پوسیده هایی تکه به تبدیل
گفت و گذاشت : 

دخترمه خاطرِ به این - . 

 پشت بر را خود نورانی دست سپس و آمد جلو کمی و تبس را خود چشمان ایغن لحظه همین در
نداد نشان واکنشی هیچ بود شده او حرکت متوجه که آن با آنته پیل. داد تکیه آنته پیل . 

یافت انتقال بلورین تیر به آنته، پیل بازوهای طریقِ از ایغن نورِ ناگهان . 

کرد رها را تیر خشم، با آنته پیل . 

شد منفجر و آمد فرود بوزارگ سینه روی بر تیر دستی، نارنجک همانند دفعه یک . 

شد پرتاب عقب به کمی آن انفجار شدت از بوزارگ . 

گفت و گذاشت کمان در دیگری تیر سریعا آنته پیل : 

پسرمه خاطر به این - . 

 پیل بعد و. رفت عقب دیگر کمی بوزارگ و شد تکرار اتفاق همان دوباره. کرد پرتاب را تیر سپس
زد فریاد و بست را خود آلود اشک چشمان و گذاشت کمان زه در دیگر یریت آنته : 
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همسرمه خاطر به اینم و - . 

کرد پرتاب بوزارگ سمت به دیگری نورانی تیرِ سپس . 

 زمین روی بر ناتوان حالتی با هیوال آن بار این شدید، انفجار و بوزارگ ی سینه با تیر برخورد با
 .افتاد

 چشمان که حالی در و زد زانو زمین بر بود، شده توان کم ایغن نورِ درتق شدت از که آنته پیل
گفت ایغن به خطاب و گذاشت زمین بر را کمان بود، دوخته زمین بر را غمگینش : 

بمیرم راحت خیال با تونم می حاال. ممنونم ازت - . 

گفت و تگذاش او شانه روی بر دوباره و برداشت او بدن روی از را خود کوچک دست ایغن : 

من دوست زوده مردن برای هنوز - ! 

زد فریاد آلیغان به خطاب دیناسین حال، همین در : 

کنیم زندانیش وقتشه االن - . 

گفت و کرد او به رو آلیغان : 

کنیم؟ زندانیش باید جوری چه -  

زد فریاد دیناسین : 

دونم نمی من - ! 

 زخمِ جای و بریده های دست ناحیه از شدید دردی احساس و مانند گیج حالتی با بوزارگ ناگهان
گفت نفرت از آکنده چشمانی با و نگریست آلیغان به رو بلورین، تیرهای : 

باد تو بر هیداگ نفرین - ! 

 بعد و داد انتقال پاهایش به را خود قدرت تمام بوزارگ دفعه یک. نگریست او سمت به هم آلیغان
آمد در آهسته شکلی به چیز همه. برداشت جهشی آلیغان سمت به سریع، حرکت یک با . 

زد فریاد نگرانی با دیناسین : 

آلیغان باش مواظب - ! 

شد جلب دو آن سمت به هم ایغن و آنته پیل توجه . 
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بود آلیغان مقابل در قدرتش تمام با بوزارگ و بود شده دیر دیگر اما . 

 بوزارگ کریه شمانِچ در خیره آلیغان متعجبِ آلیغان چشمان. ایستاد باره یک به چیز همه ناگهان
 ای قهقهه به شروع بوزارگ، حال همین در. بودند ایستاده هم ی چهره مقابل در چهره دو هر و بود

گفت آلیغان چشمان مقابل در و کرد بلند : 

بسوزید تاریکی ارباب خشمِ آتش در امیدوارم - ! 

 دست در که مشیریش که حالی در. بودند شده خیره بوزارگ شیطانیِ های خنده به تعجب با همه
بود جسته بیرون بوزارگ استخوانیِ بدنِ سویِ آن از بود آلیغان . 

 نور آن از و آمد پدیدار صاعقه همانند سپید نوری آسمان، در مهیب صدایی با دفعه یک ناگهان
 به را خود کوبید، می هم در را بزرگش های بال که حالی در و شد ظاهر بال سفید کلوداوِ عجیب،

 به کشید، بلند ای نعره و آمد فرود زمین بر ها آن متری چند در آرامی به سپس و ندرسا زمین
شد جلب او سمت به همه توجه که طوری ! 

 جلب خودش به را توجهش و گرفت را آلیغان سرِ خود مانده باقی دست دو با بوزارگ دفعه یک
گفت کشید می را خود های نفس آخرین که حالی در و کرد : 

 تو منتظر من، پدر و تاقن پسرِ بشی خالص ازش تونی نمی دیگه که کردی روعش رو جنگی -
بود خواهد ! 

 گندیده و پوسیده ای  الشه کوتاه، ای لحظه از بعد و کرد چروکیدن به شروع بوزارگ جسم ناگهان
افتاد زمین بر آلیغان مقابل در بوزارگ، جسم کل از . 

 ی مشاهده از پس و ایستاد آلیغان متریِ چند در و آمد جلو قدم چند با کلوداو حال، همین در
گفت آرامی به و بست را خود چشمان او، وضعیت : 

افتاد افتاد، می نباید که اتفاقی - ! 

 زده خشک خود جای سر بر مبهوت و مات او دیدن از دیناسین و ایغن آنته، پیل که حالی در
 که حالی در همه و پیوست وقوع به ها آن پای زیر در شدید ای لرزه زمین ناگهان بودند،

 ای زلزله دفعه یک موقع همین در. کردند نگاه دیگر یک به است افتاده اتفاقی چه دانستند نمی
درَنوردید را شمالی های سرزمین تمام عیار تمام و بزرگ ! 

 درختانِ و برداشتند ترک دشت های زمین کل که طوری به. رفت فرو بزرگ آشوبی در چیز همه
 به شروع شدیدی طرز به اطراف های کوه. افتادند زمین بر دیگری از پس یکی دشت تنومند
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 فرو زمین بر و شکستند هم در دیگر، یک به برخورد با اساطیر، های مجسمه حتی کردند ریزش
 !ریختند

 با همه که حالی در. آمد بند باره یک به لرزه زمین و شد ساکت دوباره چیز همه حال همین در
نگریستند می دیگر یک به تعجب ! 

گفت نگرانی با آنته پیل : 

افته؟ می داره اتفاقی چه جا این -  

 هم در ی صحنه به که حالی در و ایستاد شمالی کوهستاِن سمت به رو و شد بلند جا از آلیغان

گفت بود شده خیره کوهستان ِی ریخته : 

افته بی قراره شومی اتفاق کنم فکر - ! 

 تاریک آسماِن کل کلوداو ی نعره از تر ترسناک و بلندتر ای نعره اِیصد حال، همین در ناگهان

شدند خیره آسمان به رو زده شوک حالتی با همه و گرفت فرا را دم سپیده ! 

داد می آزار شدت به را همه های گوش که جیغی صدای . 

زد ادفری بود، گرفته دست با را خود های گوش که حالی در زده، نگران حالتی با آنته پیل : 

چیه؟ صدای دیگه این -  

 هاِی کوهستان پشت از آلیغان دیدگاِن مقابل در دفعه یک و شد قطع جیغ صدای حال، همین در

کرد پرواز آلود مه و تاریک آسماِن به رو و شد نمایان بالدار، و الجثه عظیم موجودی شمالی، . 

 دِم و بزرگ های بال اما شد نمی هدید خوبی به آسمان پشت پر ابرهاِی و مه میاِن در که موجودی

شد می معلوم آب، بخاِر از ناشی مه ابرو میاِن از سپیدش، و بلند و تیز نوک ! 

گفت آلیغان به خطاب سر، پشت از و کرد باز را خود های بال دوباره کلوداو، : 

بتاز شمال سمت به توان تمام با - ! 

گفت جدی حالتی با و کرد او به رو آلیغان : 

بودید گفته من به که نبود چیزی این. بدهکاری بهم مفصل توضیح یک کنم فکر - . 

داد پاسخ سپس و کرد تأمل کمی کلوداو : 
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 خورده، گره تو دستان به جهان ی همه سرنوشت االن اما دم می توضیح بهت رو چیز همه وقتش به -
آلیغان جهانیه جنگ یک این . 

 هم به چشم یک در ای اضافه حرف هیچ بدون و جهید آسمان سمت به سریع حرکت یک با سپس
 او از صاعقه به شبیه نوری فقط و شد غیب الپیکر، عظیم بالدارِ موجود آن و شمال سمت به زدن،
شد عادی دوباره چیز همه و رفت بین از بالفاصله هم آن که ماند باقی . 

 فریب را عمرش تمام گویی. انداخت زمین بر را آنته پیل شمشیرِ فشرده، هایی دست با آلیغان
شد سپیدش اسب بر سوار بالفاصله اما است خورده . 

گفت و رساند او به را خود نگرانی با آنته پیل حال همین در : 

بود؟ کی گو سخن شیر اون ری؟ می کجا داری -  

گفت و نگریست او به رو آلیغان : 

 بهت موندم زنده اگه هم چیزها بقیه و شیر اون مورد در. مونتاشین شهر سمت به رم می دارم -
دم می توضیح . 

گفت و انداخت بقیه به نگاهی آنته پیل : 

 ما به االن ضعیفن، خیلی اونا که دیدی. بودی جا اون که خودت شه؟ می چی من روستای پس -
دارن نیاز . 

گفت و انداخت بقیه ی خسته های چهره به نگاهی آلیغان : 

 اگه. شدم می آماده براش اول همون از که نگمبج چیزی با باید من. باش ایغن مواظب االن -
 ازت آق کمان بابت از ضمن در. باشی روستات نگرانِ باید که وقته اون بدم شکستش نتونم

بود شده تعیین پیش از اینم انگار ممنونم، . 

 مبهوت حالتی با ایغن کنار در را آنته پیل و داد هی شمال سمت به تأملی هیچ بدون را اسب سپس
گذاشت تنها گیج و ! 

 داد می وقف را خود آلیغان سرعت با که حالی در و آمد در حرکت به او، سر پشت هم دیناسین
 :گفت

باشم کنارت نفسم آخرین تا خوردم قسم من رفته، یادت منو انگار - . 

گفت و زد لبخندی به رو آلیغان : 
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بکنی جهان تهدید ترین بزرگ با رویارویی برای خودتو بهتره پس - . 

 شمال سمت به خورشید طلوع اولین زیر در و زار چمن میانِ در که حالی در دیناسین، و یغانآل
گذاشتند سر پشت پیکر؛ و در بی دشت آن در را ایغن و آنته پیل تاختند، می . 

گفت و کرد ایغن به رو نگرانی با آنته پیل ها، آن شدنِ دور از پس : 

بشینم جا یه کار بی جوری همین متون نمی من کنیم؟ کار چی باید حاال خب - . 

رفت جلو قدم چند و آورد لب بر لبخندی ایغن . 

زد فریاد اش، چهره در خاص هیجانی با بود آشنا او حرکت این با که آنته پیل : 

نشده تموم هنوز کارمون دونستم می - . 

 بر بزرگ، و تیز و سیاه هایی چنگال و سفید و بزرگ هایی بال با ناگهان شمالی، های کوه آنسویِ در
 ای نعره و جیغ دندان، از پر و بزرگ دهانی با و آمد فرود کوهستان کوه بزرگترین ی قله رویِ
کشید مقابلش سرسبزِ و بزرگ های دشت سمت به بلند ! 

 پایش زیر کوهستانِ تمام سرما، و برف و یخ از کوالکی همراه به عجیبی بخارِ و مه سرش، پشت از
شد روانه سرسبز های دشت سمت به و گرفت بر در را . 

 سرسبزِ هایِ سرزمین وارد پیکر غول موجود آن زمستانیِ و سرد هایِ نعره همراه به که کوالکی
شد می جنوبی . 

 هایی بال و گردنش دورِ درشت و ریز های شاخ با برف رنگ به و سفید کامال الجثه، عظیم اژدهایی
رنگ سیاه و عظیم ییها چنگال و رنگ سفید و بزرگ و بلند . 

 تزئینی، و زیبا هایی کریستال همانند بدنش، رنگ ای نقره و سفید های فلس که طوری به
درخشیدند می . 

 و بزرگ چشمانی با. بود حس بی و سرد هم هنوز و برخاسته یخ از آواری زیرِ از که اژدهایی
 ای لکه به شبیه او، ی سایه زیر در که مونتاشین شهرِ! انداخت کوه دامنه پایینِ به نگاهی زرد،

بود بزرگ نسبتا و درخشان . 

بود اژدها برابرِ پنج تقریبا شهر، اندازه . 

زد فریاد ترسناک ای نعره همراه به رسا بلند صدایی با آموالد حال، همین در : 
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 انتقام طعم وقتشه حاال. است رسیده فرا من حکومت زمان حاال. انگیز نفرت و پست موجودات ای -
شه می شروع داره تازه ما جنگ. بچشید مرا . 

 سپس و شد بلند جا از سنگین حرکت چند با قله، باالی از و کرد باز را خود بزرگ بال دو ناگهان
کرد پرواز شهر سمت به ! 

 فرار حاِل در زده، وحشت هایی چهره با شهر ساکنین همه و بود آمده وجود به شهر در ای همهمه

بودند نامعلوم و نامنظم سویی و سمت به . 

زد می فریاد وحشت با یکی : 

کنید فرار! زوووز - ! 

کشید می فریاد دیگر یکی : 

کنن کمکون خدایان - . 

 ترسیده چشمانی با و نشسته خلوت ی گوشه یک معصوم، ای بچه پسر هیاهو، و همهمه آن میان در

بود شده خیره آسمان به رو . 

 و هرج دیدند، می عظمتی آن به اژدهایی بود انبارش اولین انگار که مونتاشین شهر مردمان

ماند نخواهد زنده اژدها حمله از کس هیچ انگار که بودند انداخته راه به شهر دل در مرجی . 

 سمت به رو بالفاصله و آمد بیرون خود قصر از عاصی و نگران ای چهره با شالون، موقع همین در

نگریست باال . 

بود شهر به شدن نزدیک اِلح در سرعت به یخی و بزرگ اژدهای . 

زد فریاد آلود نگران و ترسیده حالتی با شالون : 

شد؟ پیداش کجا از دیگه هیوال این -  

گفت وحشت با و شد نزدیک او به پیرش مشاورین از یکی حال همین در : 

 فرق یکی این. نشده دیده بزرگی این به زوز که ساله هزاران. نیست معمولی زوز یه این سرورم -

رهدا ! 

 که انداخت اژدها آن سمت به نگاهی دوباره کرد، می گوش او های حرف به دقت با که شالون

کرد می پرواز شهر سر باالی در تقریبا . 
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گفت مرج و هرج و فرار حال در مردمِ به رو بلند فریادی با سپس : 

 نجات ودتونوخ فرارسیده، آخرالزمان! کنید خلوت رو شهر سریعا. کنید فرار دیگه، باشید زود -
 .بدید

 در که حالی در. کرد قفل را قصر درهای تمام و شتافت قصر داخل به سریعا نیز خودش بعد و
 با شالون و شوند قصر ساختمان وارد که بودند افتاده التماس به سربازانش و افراد تمام در، پشت

 صورت به و رفتگ دست در محکم را اش نورانی شمشیر و رفت خود تخت سمت به بیخیال؛ حالتی
نشست تخت روی بر باش آماده ! 

 شده، چتر حالتی با و کرد حفظ را خود تعادل شهر، باالی در آموالد حال، همین در ناگهان
 و کرد باز را خود بزرگ دهان خشمگین، ای نعره با دفعه یک و انداخت شهر سر بر بزرگ ای سایه
ریخت فرو شهر سر بر را اش یخی و سرد های نفس حال، همان در . 

 فرو با دفعه، یک که بودند اژدها ی سایه زیر از فرار حال در زده وحشت حالتی با شهر، مردم
 زیادی افراد. کردند زدن یخ به شروع چیز همه و جا همه سرشان، بر اژدها یخیِ های نفس ریختنِ

بستند یخ جا در و شده دفن سرما، و یخ از آواری زیر در ! 

 ریختن به شروع سپس و داد سر ای قهقهه بود، راضی بسیار خود حمله لیناو از انگار که آموالد
 دیناسین و آلیغان که بود حالی در این و کرد شهر دفاع بی مردم و شهر سر بر اش یخی های نفس

بودند شهر به شدن نزدیک حال در سرعت به . 

 بلورهای اش، طالیی نور تابش اولین با و کرد طلوع کامل طور به مشرق سمت از خورشید ناگهان
کردند نور رقص به شروع اژدها، بدنِ در موجود یخیِ . 

 خورشید سمت به نگاهی و برداشت اش رحمانه بی ی حمله از دست ای لحظه برای آموالد،
قدرت و آزادی حس با مبهم نگاهی. انداخت ! 

 ها شاخک از پر و بلورین بدنی. شد می نمایان کامال بدنش جزئیات تمام که گرم طلوعی در خیره
 و بلند دمِ انتهایِ به تا اش استخوانی یِ پوزه ابتدایِ از که تیز نوک و تیز و درشت و ریز های شاخ و

 های دندان از پر رنگ زرد و بزرگ چشم دو زیر تا کشیده دهانی و کردند می پیدا امتداد عظیمش
 رنگ طالیی نورِ میانِ در که دندبو سفید و بلورین رنگ به بدنش های فلس تمام زده، یخ و سفید

 یخی تکه گویی که طوری به. کردند می پیدا کریستالی درخششِ و نور از انعکاسی خورشید،
است پرواز حال در الجثه عظیم !. 



 ایســتـآل  

 

243 

 سمت به دوباره و گرفت خود به خشمگین ای چهره کرد، می پرواز شهر سر باالی در که حالی در
کرد شهر سر بر سرما و یخ ریزشِ به شروع دوباره و چرخید شهر . 

 یک در که معصومی ی پسربچه آن حتی و بود شده یخبندان به تبدیل و نابود شهر از نیمی حدودا
 همه که بود حالی در این و بود شده یخ جنس از ای مجسمه به تبدیل بود، نشسته آرامی به گوشه
امید حتی شد، می مدفون شدیدی یخبندانِ میان در چیز ! 

 

  جهنم:  ارم چهفصل
 .سرمای شدیدی در حال وزیدن از سمت کوهستان بود

ها را تبدیل  زده که از طریق وزش آرامِ باد، بسیاری از موجودات ریز و درشت دشت سرمایی یخ
 .ای سرمازده کرده بود به مجسمه

  .ترین نقاط جهان هم رخنه کرده بود سرمای عجیبی که حتی در درون مخفی

  

 ****ه سحر انگیز نیالوِنه سحر انگیز نیالوِنه سحر انگیز نیالوِنه سحر انگیز نیالوِندردردردر_دهکده دیموراندهکده دیموراندهکده دیموراندهکده دیموران****

 .های خود، پنهان شده بودند مردم دهکده همگی در داخل کلبه

نه برفی نه طوفانی، فقط . کامال ابری و هوا کامال یخ زده. شب بود، شبی بلند و سرد آسمان
تمام . یِ سحر انگیز نیالوِن رسوب کرده بود سرمای نامحدودی بود که از مکانی نامعلوم در دره

 .حیوانات عجیب و غریبِ دره در حال یخ زدن بودندگیاهان و 
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با وجود سرمای شدید و سنگینی که در مکان حاکم شده بود، هیچ گیاه یا حیوانی در دل تاریکی، 
 .همه چیز سرد و بی روح شده بود. داد نور نمی

 .رنگ بود همه چیز شبیه به بلورهایی یخ زده و بی

هایی نگران در  ها با چهره غوش مادرهایشان و زنکودکان خردسال با چشمانی گریان، در آ
های  ی کلبه آغوش مردانشان و مردها با چشمانی ناامید، خیره به سمت بیرون از کلبه، از پنجره

های آتشین خود  که در کنار شومینه در حالی. نگریستند روح می ای سرد و بی خود، به منظره
 .کرده بودندنشسته و خود را از گزند سرمای بیرون محفوظ 

ی  های قندیل بسته در این میان تنها کسانی که در آن سرمای شدید و کشنده در بیرون از کلبه
 .دهکده مشغول کار بودند، گوزن سوارهای باقی مانده از افراد پیل آنته بودند

 آن هجده میدورا، ایسترایم، نوزِن، میدن، گوک، ناواگ، تیلن، وِتاپ و انیل تنها کسانی بودند که از
 .گوزن سوار باقی مانده بودند

های خشک قابل اشتعال  های درخت و چوب وقفه در حال کارِ جمع آوری و توزیع ُکنده ها بی آن

 .های دهکده بودند به خانه

هایی گرم و  دانست که این سرمای عجیب از کجا وارد دره شده است اما لباس هیچ کس نمی

 .ی دلیرانه که از پیل آنته یاد گرفته بودندزمستانی بر تن داشتند و استقامت

 .ها بود های خوراکی به تک تک کلبه میدورا در حال توزیعِ آذوقه

 .های درختان بود ایسترایم، با تبری بزرگ مشغول تکه تکه کردنِ کنده

 .های اطراف بودند میدن و بقیه هم در حال جمع آوری و بریدنِ درخت

ها  های چوبی که درون آن با یک سینی بزرگ حاویِ فنجاندر همین حال، سیموالن ایک، 

 .محتویاتی گرم مثلِ چای بود، وارد جمعِ گوزن سوارهای خسته شد

 .با ورود او، توجه همه به سمتش جلب شد

 :سیموالن لبخندی ژکوند بر لب آورد و با صدایی بلند گفت

تونین تو این  ایین دیگه، تا ابد که نمیبی. ها براتون چای بابونه آوردم یکم گرم بشین  بیایین بچه-

 .سرمای کوفتی کار کنین

 .های او، همه دست از کار کشیدند و بعد از کمی به دور او جمع آمدند با حرف
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های لبخند به لبِ  ای بزرگ قرار داد و نگاهی به چهره سیموالن سینی چوبین خود را بر روی ُکنده
 :ها انداخت و گفت ی آن و خسته

جا  درسته االن پسرم این. ماها نبودین معلوم نبود االن چه بالیی سر مردم من اومده بود اگه ش-
 .کنم طور که من می کرد؛ همین جا بود حتما بهتون افتخار می نیست ولی اگه این

 :در این لحظه، میدورا با همان لبخند زیبای بر لبش گفت

ا زندگیمونو مدیون اون هستیم و این همه م. شناسمش ترین دارولی هست که می  پسرتون شجاع-
 .تونیم در حقش انجام بدیم تنها کاریه که می

ی زیبای او خیره شده بود، نگاهی به سینی بزرگش انداخت که  که بر چهره سیموالن در حالی
 .اکنون خالی شده بود سپس آرام آرام، لبخندش محو شد و در فکر فرو رفت

 :ی او گذاست و گفت انهدر این لحظه، میدن دستی بر روی ش

دم تا فردا  کنید قربان و من بهتون قول می تر از اون چیزیه که فکر می ه خیلی قوینت پیل آ-
 .بهمون گفته که میاد، پس حتما میاد. جا رسه به این می

 :های میدن را آمد و گفت در این هنگام، ایسترایم تنومند هم ادامه حرف

 .لی کرده باشه من یادم نمیاد پیل آنته بدقو-

 .های او را تأیید کردند سپس بقیه هم حرف

دفعه از جا بلند شد  ی سیموالن آرام آرام نقش بست و یک ناگهان آثار خشم و عصبانیت در چهره
 :ها فریاد کشید و با حالتی پرخاشگر بر سر آن

 .کنید که انگار دیگه قرار نیست پیل آنته رو ببینم  یه جوری صحبت می-

که همه از حرکت او مات و متعجب و ساکت مانده بودند، سیموالن با حالتی غمگین سرش  در حالی
اش روانه شد و جمع گوزن سوارها  جا به سمت کلبه را به پایین انداخت و بدون هیچ حرفی از آن

 .را در میان سرما تنها گذاشت

 .دیگر نگریستند همه با حالتی خیره به یک

باره از جا برخاست و با  از چشمان میدورا جاری شد و سپس به یکدر این لحظه قطره اشکی سرد 
 :صدایی گرفته گفت

 .کنم از این سرمای لعنتی جون سالم به در ببره  اگه زنده هم مونده باشه، فکر نمی-
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 :میدن با حالتی نگران آلود گفت

 .گی؟ ما نباید امیدمون رو از دست بدیم داری چی می!  میدورا-

 :مل کرد و گفتٔر دیگر امیدی به فردا نداشت، کمی تامیدورا که انگا

 .رم به کارم ادامه بدم من می.  بیخیال-

  

هایِ پیچیده به لباس پاک  های خود را با دست جا را ترک کرد و در حالی که اشک سپس آن
ای دور از بقیه افراد حرکت  کرد، خم شد و سبد حاوی مواد غذایی را برداشت و به سمت کلبه می

 .ردک

 :میدن از پشت سرش با صدای بلند گفت

 !شه میدورا  تا نیمه شب باید بریم داخل کلبه، هوا داره کم کم خیلی سرد می-

 .جا دور شد های او، از آن اما میدورا بدون هیچ توجهی به حرف

 .جا رفت میدن هم بلند شد و از آن. ایسترایم نیز بلند شد و به سمت محل کار خود رفت

ید که تمام گوزن سوارها محل تجمع را ترک کردند و این در حالی بود که حتی طولی نکش
 .ی خود را که اکنون یخ زده بود را نخورده بودند ای از چای بابونه جرعه
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جایی که دیگر هیچ چیز از سرمای . رسید سرمای طاقت فرسایی بود و شب، آرام آرام به نیمه می
 .کشنده، در امان نبود

ای ناگوار و ترسناک را  ط دره به سرعت شروع به یخ زدن کرد و این خبر از فاجعهی وس رودخانه
 .داد می

 .کرد موج دیگری از سرما که این بار، حتی گوزن سوارها را نیز مجبور به پناه گرفتن می

ی به بزرگ پیل آنته روانه شدند و بعد از کمی،  ی میدن به سمت کلبه همه گوزن سوارها با اشاره
بالفاصله بعد از بسته شدن دِر کلبه، ناگهان . بست ن آخرین کسی بود که دِر کلبه را میمید

 !زدگی کردند دیوارهای چوبیِن کلبه شروع به یخ

های خود با چهره هایی نگران زده و خیره به بیرون از  به همراه گوزن. همه داخل کلبه بودند

 .کردند جا، پیل آنته را تماشا می انی از آنای که رو به سمت خلوتگاهی که زم کلبه، از پنجره

 .کشید آتشی بزرگ در داخل شومینه روشن بود و زبانه می

 .و همه با حالتی ناامید و غمگین، منتظر طلوع فردا بودند

ناگهان شب از نیمه گذشت و همه چیز کامال در یخ و سرما فرو رفت و این در حالی بود که کم کم 

  .شد جیبی وارد دره میی مه یخ آلود و ع توده

 

 ****شهر مونتاشینشهر مونتاشینشهر مونتاشینشهر مونتاشین****

همه جا ساکت و در تاریکِی بلورین . همه جا در مه غلیظ و عجیبی فرو رفته بود. های شب بود نیمه

 .ای فرو رفته بود و یخ زده

همه جا یخ بسته بود، حتی . های نجیال بر روی سنگ فرشی یخ زده فرود آمد و ایستاد ناگهان سم

 .کرد ای که از کنار شهر عبور می  و چمن زارها و رودخانهدرختان اطراف شهر

ِی  ی او در مقابل دروازه آلیغان سوار بر نجیالی سپید و نورانی و دیناسین، نشسته بر روی شانه

زده خیره شده بودند که گویی هیچ  زده و یخ بزرگ شهر ایستاده بودند و به نمایی از شهِر سکون

کل شهر در میان ابر و مه غلیظی مدفون شده . کرد هر زندگی نمیموجودی قبل از آن در این ش

بود و همه جا فقط با نور سپید نجیال قابل تشخیص بود؛ نوری که با برخورد به اشیاء منجمد، 

 .کرد انعکاس پیدا می
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آلیغان نگاهی به باالی کوهستانی انداخت که در پشت شهر، از میان آن مه غلیظ به سختی دیده 
پس . هایش قندیل بسته بودند د و بعد نگاهی به شهر منجمد پیش رویش انداخت که دروازهش می

 :از کمی تأمل گفت

 جا چه اتفاقی افتاده؟ این مه از کجا اومده؟ این. ها رو ببندن  حتی وقت نکردن دروازه-

 :های یخ زده اطراف شهر انداخت و خطاب به دیناسین گفت سپس نگاهی به زمین

حاال مطمئنی این جادوی تو . کردم دیناسین کار باید می دونم اگه تو رو نداشتم چی می واقعا ن-
 .تونه جلوی این سرما ایستادگی کنه بینم، حتی جادو هم نمی طور که می تا صبح دوام میاره؟ این

های خود را بر هم گره زد و با حالتی قهر کرده  ی او حرصی شده بود دست دیناسین که از طعنه
 :گفت

من . بله دوام میاره اگه انقدر غر نزنی. جا درجا یخ بزنه گه جادومو بردارم همین  شیطونه می-
. مونه ها یاد گرفتم و میدونم اثرش تا طلوع خورشید می ی گرما بخش رو از بانوی آب این هاله

طلوع در ضمن، اگه تا . افته حاال اگه مطمئن شدی، بهتره بریم داخل شهر ببینیم چه اتفاقی می
 .شیم خورشید نتونیم آموالد رو شکست بدیم ما هم به سرنوشت این شهر مبتال می

 :ای کوتاه کرد و گفت آلیغان خنده

 ها؟ منظورت همون لوؤاال هستش؟  بانوی آب-
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که در مقابل دیدگان آلیغان پرواز  ی او پرید و در حالی دیناسین اخمی کرد و از روی شانه
 :کرد، با عصبانیت گفت می

ها بزرگترین  بانوی آب. وقتی اسمشو میاری باید با احترام در موردش حرف بزنی!  هی، هی-
 متوجه شدی؟. ای هستش که من حاضرم به پاش سجده کنم و ستایشش کنم الهه

های  آلیغان که تاکنون چنین عصبانیتی از دیناسین ندیده بود، با حالتی مات و مبهوت شده، حرف
 :ید کرد و به آرامی پاسخ داداو را با عالمت سر تأی

 خب، حاال این آموالد چه شکلیه؟ اصال چی هست؟ تو تا حاال دیدیش؟. ها بانوی آب.  فهمیدم-

 :دیناسین کمی آرام شد و سپس با همان حال، رو به شهر چرخید و گفت

 .دونم شکست دادنش باید خیلی سخت باشه دونم واقعا دنبال چی هستیم ولی اینو می  نمی-

 .س بدون هیچ تأملی به سمت شهر روانه شدسپ

 :در همین حال، آلیغان که به پرواز او خیره شده بود با خود گفت

 شه؟ اش خوابیدم عصبانی می  یعنی اگه بفهمه من با الهه-

 ..سپس ابرویی باال انداخت و به دنبال دیناسین به سمت شهر روانه شد

کردند،  های به جا مانده از حمله اژدها، عبور می انهکه از میان ویر بعد از مدتی کوتاه، در حالی
 .آلیغان نگاهی اطراف چرخاند

 .شد هایی بلورین و یخ زده در تمام نقاط شهر دیده می مجسمه

 .زده شده بودند هایی یخ ، درجا تبدیل به مجسمه مردمانی که در اثر برودت شدید هوا

 .درخشیدند ها، به رنگی سفید می از ال به الی مه غلیظ و تاریکی شب، این مجسمه

 :در همین موقع، دیناسین بر روی شانه راست آلیغان نشست و گفت

 .ای توی شهر پیدا نکردم  همه چی یخ زده، هیچ موجود زنده-

 .آلیغان تأملی کرد و نگاهی به جلو انداخت

 :سپس پرسید

  آموالد چی؟ نفهمیدی کجاست؟-
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 :ان داد و گفتدیناسین سر خود را به عالمت منفی تک

 .رسیم  نه ولی اگه مسیر این سرما رو دنبال کنیم احتماال به اون می-

ای سپید و خیره کننده  زده دور نشده بودند که ناگهان، جرقه های یخ هنوز چند متری از دروازه
که تا چند متریِ اطراف آلیغان و دیناسین، روشن و منور  در میان زمین هوا پدیدار آمد به طوری

 .شد

که به آرامی در  های سپید و بزرگش در مقابل آلیغان ظاهر شد و در حالی دفعه، کلوداو با بال یک
 :آمد گفت مقابل او بر زمین فرود می

 . درود بر فرزند حوماکین-

 .آلیغان اسب را از حرکت به جلو باز داشت و در مقابل او ایستاد

زده و  دید، با چشمانی حیرت و را از نزدیک میدیناسین که انگار برای اولین بار در عمرش، کلودا
که به هیبت عظیم کلوداو خیره مانده بود، دوباره بر روی شانه آلیغان فرود  بدنی سست در حالی

 .آمد و بی اختیار نشست

 :آلیغان از اسب پیاده شد و کمی جلو آمد و گفت

هر چی باشه !  حرف بزنی درسته؟ها فکر کنم اومدی تا در مورد این اتفاق.  درود بر کلوداو کبیر-
 .به من یک توضیح مفصل بدهکاری

ای کشید، سپس بر روی  ای آرام، چشمان خود را برای مدت کوتاهی بست و نعره کلوداو با چهره
 :زده فرو نشست و گفت دو پای عقب بر زمینِ یخ

که  از این. ادی دادهبینم که بانو لوؤاال بهت قدرت تفکر و تفکیک زی  درسته فرزند حوماکین و می-
جا این قدرت به هیچ دردی  تر از قبل شدی خوشحالم آلیغان اما این بینم یکم باهوش می

هام  ها، بهتره خوب به حرف ده و تو هم به جای این سوال جا فقط شجاعت جواب می این. خوره نمی
 .گوش کنی

جدیِ آلیغان چرخاند اما ی  در این لحظه دیناسین با کمی حالت تعجب سر خود را به سمت چهره
 .هیچ حرفی نزد

 :که در چشمان بی فروغِ فرمانروای حیوانات خیره شده بود گفت آلیغان در حالی

 . بهتره زودتر همه چی رو بهم توضیح بدی تا دیر نشده-



 ایســتـآل  

 

251 

  :کلوداو کمی مکث کرد و ادامه داد

 

  ! اما هنوز هم مثل قبل عجولی، عجول نباش پسرجان-

راف چرخاند و بعد بالفاصله دو بال بزرگ خود را به سمت طرفین باز کرد در سپس نگاهی به اط
ی قدرتمند بر زمین، همانند یک  دفعه با یک ضربه های خود را باال برد و یک همین لحظه، بال

جا بود که عظمت فاجعه، برای  ی بزرگ، تمام مه و ابرهای غلیظ اطراف را کنار زد و این پنکه
 . مثل روز روشن شدآلیغان و دیناسین

همه چیز، همه کس، حتی کودکان خردسال و معصوِم شهر در زیر آواری از یخ و سرما، تلف شده 

 .بودند

 .همه چیز یخ زده بود. خراش و فجیع بود ی مردم شهر، واقعا دل های وحشت زده چهره

 :کلوداو دوباره چشمان خود را به آرامی باز و بسته کرد و ادامه داد

افته و اگه کاری نکنیم به زودی کل شمال و حتی سرزمین  دونستیم یه روزی این اتفاق می  ما می-

به زودی این سرما تمام . تو با تمام کسانی که دوستشان داری به چنین بالیی مبتال خواهند شد

 .مونه گیره و هیچ چیزی به جز یخ و موجودات منجمد باقی نمی جهان را فرا می

 : و گفتآلیغان کمی تأمل کرد

 کار باید بکنم؟  حاال چی-
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 :ی زیبای او انداخت و گفت کلوداو نگاهی به چهره

 اول از همه باید شمشیرِ گاویر رو به دست بیاری ولی االن فکر نکنم اون شمشیر رو به راحتی -
 .پیدا کنی

 :آلیغان که در فکر فرو رفته بود، لبخندی زد و گفت

 . کجاستدونم اون شمشیر االن  فکر کنم می-

 :های او متعجب شده بود ابرویی باال انداخت و ادامه داد کلوداو که از حرف

  پس منتظر چی هستی؟-

ای به قصرِ بزرگ آن  های تاریک شهر انداخت و بعد، اشاره آلیغان نگاهی به کوچه پس کوچه
 :ها کرد و گفت سوی خانه

 .جا برسیم  باید به اون-

 :لند شد و گفتدر همین موقع، کلوداو از جا ب

تر  حاال سوار من شو تا سریع. ریم مناسب اون نیست جایی که ما می. جا رها کن  نجیال رو همین-
 .جا برسیم به اون

آلیغان که از سخنان او مات و خیره مانده بود، نگاهی به اسبش انداخت و سپس نگاهی به 
 :دیناسین کرد و گفت

 .جا پیشش بمونی تا من برگردم بهتره تو این. مجوری نجیال رو ول کن تونم همین  من نمی-

 :دیناسین دندانی به هم فشرد و پاسخ داد

 .خوام کنارت بجنگم  ولی منم می-

 .آلیغان، دست راست خود را جلو آورد و دیناسین به آرامی بر روی دست او نشست

 :سپس چرخید و دیناسین را بر روی پشت اسبش گذاشت و گفت

از این به بعدش باید تنها باشم و از تو .  تالشتو کردی دوست کوچک من تو به اندازه کافی-
 .گردم ازش به خوبی نگهداری کنی خوام تا وقتی که من برمی می

 .دیناسین با حالتی غمگین چشمان خود را بست و نگاهش را بر زمین افکند
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 :در این موقع، کلوداو خطاب به آلیغان گفت

 . زود باش وقت زیادی نداریم-

 :آلیغان دست خود را بر روی یال اسبش کشید و نگاهی به دیناسین کرد و گفت

 .جا قراره تبدیل به جهنم بشه این. شم منم بعدا بهتون ملحق می. جا دور شو تونی از این  تا می-

پس از کمی . ها جدا شد و به سمت کلوداو حرکت کرد سپس بدون دریافت هیچ پاسخی از آن
 .سوار بر کلوداو شد

که در مقابل چشمان غمگینِ دیناسین و  کلوداو هم دو بال بزرگ خود را باز کرد و در حالی
داد از روی زمین بلند شد و رو به آسمان پرواز  هایش را تکان تکان می قرار نجیال، بال چشمان بی

  .کرد، سپس در میان مه و ابر غلیظ باالی شهر گم شد

 

 ****هاهاهاها    سرزمین دوسسرزمین دوسسرزمین دوسسرزمین دوس_های جنوبیهای جنوبیهای جنوبیهای جنوبی    کرانهکرانهکرانهکرانه****

 .وزید های آزاد و وحشی می د سردی از سمت شمال بر دشتبا

هایِ مخصوص به  های سپید و خاکستری بر باالی دریای متالطم با جیغ آسمان ابری بود و مرغابی
 .خود، در حال شکار ماهی و پرواز بر اوج امواج نیمه خروشان ساحل بودند

ای  اشت، رو به دریا و بر روی صخرهای بلند بر دست د که نیزه روگان با لباسی پشمی در حالی
 .بزرگ ایستاده بود

کردند و روگان بدون هیچ اعتنایی به آن  هایِ لباسش، عبور می بادهای سرد شمالی، از میانِ پشم
 .سرما، هنوز خیره به سمت دریا بود

 .های دریا بود سکوت عجیبی در چشمانش حاکم شده بود و انگار به دنبال چیزی در میان آب

 .ی در سکوت گذشتمدت

 :پس از کمی از پشت سرش، صدای یکی از همراهانش به گوش رسید

 .تر به سمت کوه مقدس حرکت کنیم باید هر چه سریع.  سرورم، بانو ایگاس منتظر شما هستن-

 :روگان کمی سکوت خود را حفظ کرد و سپس با آرامشی خاص رو به او کرد و گفت
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  همه چی آماده است؟-

 :پوش که لباسی شبیه به ردای سیاه بر تن داشت، تعظیمی کرد و پاسخ داد آن سرباز زره

 . بله سرورم-

در این هنگام، روگان نگاهی دوباره به سمت دریا کرد و پس از مدتی تأمل، کامال به سمت 
 :سربازش چرخید و گفت

 .کنیم  حرکت می-

تر،  سرباز هم در کمی آن طرفآن . و سپس با چند قدم به جلو، سوار بر اسبی سپید و تنومند شد
 .سوار بر اسبی سیاه رنگ شد

پوش هم  روگان اسبش را به آرامی به سمت جلو حرکت داد و از کنار سرباز گذشت و سرباز سیاه
 .به دنبال او به سمت جلو حرکت کرد

 .ی تپه ای بلند و بزرگ ایستاد و نگاهی بر دامنه تپه انداخت پس از کمی، روگان بر لبه

داران، تبرداران،  داران، کمان  عظیم متشکل از سواران سیاه، موق های عظیم الجثه، نیزهارتشی
 .گرزداران، گرازسوارها و پیاده نظامِ شمشیر به دست، در مقابل او صف بسته بودند

 .رسید ارتشی که تعدادش حدودا به صد هزار نفر می

یزه بلندش را در غالف چرمیِ روگان مغرورانه همه سپاهیانش را از زیر چشم گذراند و ن
 :مخصوصی که به پشتش بسته بود، جاسازی کرد و سپس با صدای بلند فریاد کشید

 .، درود من بر تمام شما باد) دوزخ (  سپاهیانِ گارث-

 :در همین موقع صدایی بلند و وحشتناک از کل سپاه دیوها، برخاست

 )درود(یه_ آ-

 :روگان پس از کمی تأمل ادامه داد

کسانی که مشتاق دیدار ما در . نگرند باشد که برخیزند تمام ارواحی که ما را از آسمان می -
هیچ . هایی که جان خود را در راه پایداری جهان امروز ما از دست داده اند همان. گارث هستند

موجودی در این جهان وجود ندارد که پایبند به مرز و قوم خویش نباشد و هیچ موجودی وجود 
 . که سرزمین خود را دوست نداشته باشدندارد
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 :کمی سکوت کرد و ادامه داد

هایی که باید به خون و آتش مزَّین  زمین. های جهان در دستان ما قرار خواهد گرفت و تمام زمین
زیرا که شما . ها از آنِ ماست شوند تا هیچ مخلوقی به خانه خود دلبسته نشود، زیرا که تمام خانه

کنند، تجاوز کنید،  د، اجازه دارید به تمام کسانی که از شما اطاعت نمیاز سمت خدای خو
گونه که در گذشته،  هیچ رحم و مروتی از خود نشان ندهید، همان. اش کنید و نابودش کنید شکنجه

 .هیچ تاقنی را زنده نگذارید و هیچ نژادی را آزاد نکنید. به شما نشان ندادند

ی کریه روگان همانند سیلی گرمی برخورد  مالی، بر چهرهبادهای سرد ش. دوباره سکوت کرد
 .کردند می

 :روگان نفس عمیقی کشید و با صدایی بلندتر از قبل فریاد زد

های ایستآل در چنگم نباشند با تمام جهان   من، روگان، از همین اکنون تا زمانی که تمام سرزمین-
شمال، شرق، جنوب و غرب و این . شویدبه چهار قسمت تقسیم ! ای سپاه من. کنم اعالم جنگ می

 .سرزمین نفرین شده را برای من تصاحب کنید، باشد که به دستان من رستگار شوید

 .ای بلند کشید سپس دو دست خود را به سمت باال برد و نعره

 .ای هم صدا و هم زمان کشیدند در همین حال، ناگهان تمام سپاه زیر پایش، نعره

 .شکافت قلب آسمان را میصدای وحشتناکی بود که 

در همین هنگام، روگان با دو دست افسار اسب تنومندش را در دست گرفت و به سمت سپاهیانش 
 .ای بزرگ و سیاه بر قلبِ دشت ایستاده بودند، شتافت که همانند توده

 روگان، بدون هیچ. شد با ورود او به جمع سپاهیان، راهی از میان آن همه سرباز برای او باز می
کرد و این در حالی بود که فرماندهان ارتش به  مانعی از میان افرادش، با تمام سرعت عبور می

 .کردند دنبال او، برای سربازان خود دستور حرکت صادر می

 روگان سوار بر اسب سپیدش از وسط ارتش بیرون آمد و به سمت کوهی بلند در  در همین حال
دنبال او، تمام سپاهیانش نیز با نظمی خاص و نظامی، آن سوی دشت، شروع به تاختن کرد و به 

 .شروع به حرکت کردند

 .ای سیاه بر تن طالییِ دشت نیمه بیابانی با تمام سرعت در حال تاختن بودند همانند لکه

صدای صورهای جنگی، کل . کوبید های زیر پایش را در هم می روگان، جلوتر از همه تمام زمین
 .دشت را فرا گرفته بود
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کشیدند و  های وحشتناکی می ها نعره موق. کوبیدند های خود می ها، با تمام قدرت بر طبل طبال
ها،  گرد و غباری غلیظ از حرکت سپاه دوس. دیگر، در حال حرکت بودند ها، هماهنگ با یک دوس

 .به پا شده بود

گشترِ ایگاسِ پیر کنار های بلند پر از ان ای سیاه با دستانِ استخوانی و انگشت در همین حال، پرده
 .کشیده شد

ی اتاقک در حال  ایگاس که سوار بر اتاقکی چوبین بر پشت یک موق بزرگ بود، از پشت پنجره
 .ها به سمت کوه مقدس بود تماشایِ حرکت ارتشِ دوس

تعدادی دوسِ سوار بر اسب و . کرد فاصله زیادی با ارتش روگان داشت و به آرامی حرکت می
 .کردند نار او حرکت میمسلح نیز در ک

 :پس از کمی تماشا، لبخندی زد و گفت

طور فکر  این. پرستن، خودش بزرگترین پیروزیِ ماست  همین که اونو به عنوان خدا می-
 کنی؟ نمی

  

 .سپس پرده را به حالت اول خود برگرداند و نگاهی به پشت سرش انداخت

 . تماشای ایگاس بوددر سیاهیِ اتاقک چوبین، دو چشم سرخ و آتشین در حال

 :ایگاس پیر با همان لبخند کریه خود ادامه داد

 .کنم کنی که انگار دارم اشتباه می  جوری منو نگاه می-

  

 :در همین حال، آن موجود ناشناس با صدایی ترسناک و خفه مانند گفت

 رها من برای. رسه وقت دستمون به اون سنگ بلورین نمی  اگه دوباره شکست بخوره دیگه هیچ-
 .شدن از این جسم پیر، نیاز به اون سنگ دارم

  

 :ایگاس تأملی کرد و ادامه داد

  .به من اعتماد داشته باش.  نگران هیچ چیز نباش سرورم-
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. ناگهان از سمت آن موجود تاریک و نامعلوم، زبانی سرخ و آتشین به سمت ایگاس روانه شد
 .درخشید زبانی لزج و دو سر که به رنگ سرخ می

 : با همان زبان، لیس محکمی بر صورت استخوانی ایگاس زد و گفتسپس

 .ایگاس... کنم بهت رحم نمی...  اگه اشتباه کرده باشی-

ای زده شد و آن موجود عجیب و ترسناک، در یک چشم به هم زدن از مقابل  دفعه جرقه یک
ک چوبینش، خیره بر چشمان ایگاس غیب شد و ایگاس پیر با حالتی ترسیده، در میان تاریکی اتاق

های سردش بر روی کف  که هنوز، آِب زباِن آن موجود از روی گونه در حالی. یک نقطه باقی ماند

 .چکید اتاقک می

بادهای سرد شمالی . خورشید به رنگ سرخ در مغرب زمین ایستاده بود. نزدیک به غروب بود

 .وزیدند کمی تندتر از قبل می

 .ی کوهی بلند ایستاد دامنهناگهان، روگان سوار بر اسب در 

ای مسطح  کوهی تنها که قله).  مقدس( نیاجانیاجانیاجانیاجاجا آمده بود، کوهی ملقب به  کوهی که قبال هم به آن

هایی طبیعی، بر  های ریز و درشت که به شکل ای سرسبز و پر از صخره و دود گرفته داشت، با بدنه

 .ی کوه فرو رفته بودند تنه

ای تاریک  ش و آتش فشانی بود، عظمتی عجیب داشت، گویی سایهکوه که انگار، کوهی نیمه خامو

 .و مهیب به شکل ابرهای سیاه و تاجی از رعد و برق بر باالی آن وجود دارد

 .که به عظمت کوه مقابلش خیره شده بود، از اسب پیاده شد روگان در حالی

 .او ایستادندها با ترتیبی خاص و نظامی عجیب در پشت سر  پس از کمی، ارتش عظیم دوس

های سرباز  ها و دوس امان موق های بی باره قطع شدند و فقط نعره ها به یک صدای صورها و طبل

 .رسید پوش به گوش می بود که از دل سپاهیان عظیم زره

 .در همین حال، کارناواِل کوچک ایگاس نیز از راه سر رسید و در مقابل ارتش روگان ایستاد

 .روگان نگاهی به کارناوال متشکل از چند سرباز تنومند و یک موق بزرگ ایگاس انداخت

پس از کمی تأمل دِر اتاقک چوبِی باالی موق باز شد و ایگاس پیر با عصایی بلند و سیاه و یک 

ی سبِز پیچیده بر هم، بیرون آمد و به سپس کمک سربازانش از باالی موق بر زمین پیاده  پارچه

 .شد
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اش، به کمک عصای سیاهش بر زمین استقرار یافته بود، نگاهی به ارتش  که قامت خمیده ر حالید
 .آماده به رزمِ پشت سرش انداخت و بعد به سمت روگان حرکت کرد

 :بعد از کمی پیاده روی، در کنار روگان و رو به کوه مقدس ایستاد و خطاب به او گفت

 ی؟ا آیا براش آماده.  امروز روز بزرگیه-

 :روگان پس از کمی تأمل پاسخ داد

 .بهتره تا شب نشده انجامش بدیم. ام هاست برای این زمان آماده  من سال-

ای رنگ او انداخت و سپس پوزخندی زد و دست چپ خود  ایگاس نگاهی به چشمان پرشورِ قهوه
 .را به سمت او کمی باال آورد

 روگان دست بزرگ خود را بر روی دست او گذاشت

 .اس تمرکزی کرد و بعد، ته عصای سیاهش را پنج بار بر زمین کوبیدایگ

کرد، ناگهان از مقابل چشمان  هایی نامفهوم تالوت می که زیر لبش جمله آرام و شمرده، در حالی
 .همه، هر دو غیب شدند

 .ها برقرار شد سکوت عجیبی در میان ارتش دوس

 .ربعی شکلِ روبیکا مانند ظاهر شدندی م دفعه در باالی کوه و در مقابلِ آن قطعه یک

روگان دست خود را از روی دست ایگاس کنار کشید و کمی جلو آمد و بعد در مقابل آن شئِ 
 :عجیب و غریب، زانو زد و گفت

طور که دفعه قبل بهت گفته بودم، ارتش من برای  همان!  درود بر خدای کوه مقدس، ایشیخ-
 .ی حمله پیش تو اومدیم زهجنگیدن آماده است و اکنون برای اجا

ی طوسی رنگ کمی به خود روشنایی گرفت و حرکات ریز و  در همین حال، ناگهان آن جعبه
 .ی بر روی تنه طوسی رنگ آن شروع به جنبش کردند درشتی از موجِ جیوه 

 :بالفاصله صدایی ضعیف و رباتیک از درون جعبه، شروع به سخن کرد

 .ح و همچنین درود من بر ایگاسِ دانا درود من بر روگان کبیر و فات-

 .ی دورتری از روگان ایستاده بود، در جواب او تعظیمی کوتاه کرد ایگاس که از فاصله

 :ایشیخ ادامه داد
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جا فراخوندمت تا آخرین  بنابراین امروز این! بینم که به قولت خوب عمل کردی  خب، می-
 .هامو بهت بگم حرف

 :روگان با حالتی متکبر گفت

 .کنم گوش می -

 :ایشیخ پس از کمی سکوت، پاسخ داد

 .باید ببینی، مرا لمس کن!  شنیدن کافی نیست-

روگان با کمی حالت مردد جلو آمد و دستان بزرگ خود را به سمت آن مکعب روبیکایی دراز 
 .کرد

 .ای مانند آن شئ گذاشت به آرامی هر پنج انگشت خود را بر روی سطحِ جیوه

که متوجه چیزی بشود، خود را در  شد، ناگهان بدون آن نش به تدریج خیره میکه چشما در حالی
 .مکانی تاریک و وسیع پیدا کرد

 .تابید ای نورانی، فقط تا جایی که تمام بدنش را در بر بگیرد، می از باالی سرش هاله

 .ز کندتابید، چشمانش را نتوانست با نگاهی به آسمان انداخت اما از شدت نوری که بر سرش می

که تمام اطرافش را تاریکی مطلق فرا گرفته بود، ناگهان صدایی بلند و ترسناک، توجهش  در حالی
 :را به خود جلب کرد

 . به جهان من خوش آمدی روگان-

 .جا نبود روگان با تعجب اطرافش را نگریست اما هیچ موجودی در آن

 .پیچید های بلند و نوک تیزش می انعکاس صدا، هنوز در گوش

 .دفعه دو چشم بزرگ سرخ رنگ و نورانی در مقابلش ظاهر شدند در همین حال، یک

 .جا حضور داشت گویی هیوالیی بزرگ در آن

 :روگان با دیدن آن چشم عجیب، متعجب شد و گفت

  تو چی هستی؟-
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ها، به سمت روگان  در همین حال، زبانی بزرگ و قرمز رنگ که دو سرِ نوک تیز داشت از زیر چشم
 . و در مقابل روگان ایستادآمد

 .ریخت آبِ لزج و متعفنی از بر و روی زبان دو سر، بر روی زمین سیاه فرو می

 :صدا دوباره سخن گفت

 .تر و زیباتر از جهان تو جهانی به مراتب بزرگ.  من، موجودی از یک جهان دیگه هستم-

 :گفتهای درخشان سرخ رنگ خیره شده بود،  که به آن چشم روگان در حالی

 کنی؟ کار می جا چی  پس این-

 :ایشیخ تأملی کرد و ادامه داد

-پسر اینادال از جهانی به نام شیریگان مأموریتی داشتم که به زمین شما .  نام من، گایاموند
خدایی که ما رو آفریده غبار . ها، برای پیدا کردن سنگی به نام ناکیم  از آن سوی کهکشان. اومدم

جا رسیدم، اولین برخورد من در این  ر که ایزگال شما رو آفریده، وقتی اینطو نام داره، همان
  .ها هست کرد از نژاد آکروست  بود که ادعا می Saalamoss ساالموسساالموسساالموسساالموس جهان با مردی به نام 

  

اما به . های اون سنگ رو به ساالموس یاد دادم و او آن را پیدا کرد ها و قدرت  من تمام نشانی
او .  تحویل من بده، ازش یک سالح قدرتمند به شکل یک شمشیر بلورین ساختجای این که اونو

. مرا در این زندانِ مکعبی محبوس کرد و اون شمشیر رو به شمال برد تا از دسترس من خارج بشه
االن . گاویر، اولین کسی بود که اون شمشیر رو در دست گرفت و با اون تونست تو رو شکست بده

کنم که اون سالح رو برای   کجاست و دست کیه؟ برای همین تو رو مأمور میدونم اون شمشیر نمی
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تونی  آیا می. دلم برای فرزندانم تنگ شده. من به دست بیاری تا بتونم به جهان خودم برگردم
 کمکم کنی؟

 :روگان تأملی کرد و پاسخ داد

 نیومدی؟قدر قدرت داره و مهمه، پس چرا همون اولش سراغ من   اگه اون شمشیر ان-

  :گایاموند جواب داد

  

تمدن شما ابتدایی و . های زیادی طول کشید تا تونستم زبان و تاریخ شما رو یاد بگیرم  سال-
که توسط  جنگ و خون در ذات شما مخلوقات ایزگال نهفته و من تو رو پس از این. خیلی ضعیف

ین جهان رو ترک کنم، قدرت که ا ها شکست خوردی پیدا کردم و تصمیم گرفتم قبل از این شمالی
تری اعطا کنم تا پس از این، هیچ موجودی مورد فریب  های الیق حکومت جهان شما رو به دست

من، ایگاس رو پیدا کردم و ایگاس تو رو به من معرفی کرد و من او را . موجود دیگری قرار نگیره
  .خطرناک و باهوشرحم،  بی. ای بکنه تر از هر موجود دیگه مأمور کردم تا تو رو قوی

 :تأملی کرد و ادامه داد

برای به دست آوردن حکومت جهان، نباید . بینم  در چشمان تو نوری از قدرت واالی ابدی می-
 .عاشق هیچ موجودی بشی وگرنه شکست خواهی خورد

 :گایاموند ادامه داد. های او در فکر فرو رفت روگان با حرف

هر . های آزاد میانی حرکت کنی درتت به سمت سرزمین اکنون، زمان آن رسیده که با تمام ق-
 .موجودی که سر راهت قرار بگیره یا باید به خدمت تو در بیاد یا باید نابود بشه
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 :روگان با کمی تردید پرسید

  در ازای این همه موهبتی که برای من انجام دادی چه چیزی خواهی خواست؟-

 :گایاموند ادامه داد

خوام اما قبل از آن باید از اون آکروست خائن انتقام   رفتن به خانه می اون شمشیر رو برای-
 .های من اون شمشیر و اون آکروست خواهد بود پس تمام خواسته. بگیرم

اش بیرون کشید و  اش برد و آن را از داخل غالف چرمی ی نیزه روگان دست خود را به سمت قبضه
 :داد، گفت که محکم در دست فشارش می در حالی

خورم که تا زمانی که اون شمشیر و اون آکروست رو برای تو پیدا نکردم دست از تالش   قسم می-
 .برنخواهم داشت

ناگهان همه چیز به سرعت در اطراف او تغییر پیدا کرد و بعد از چند لحظه، روگان خود را در 
 .باالی کوه پیدا کرد

 . دیگر به آن مکعب عجیب انداختسپس نگاهی. نگاهی به پشت سرش انداخت و ایگاس را دید

 :ی او گذاشت و گفت ایگاس کمی جلو آمد و دست راست خود را بر روی شانه

 .حاال باید برای قدم بعدی آماده بشی. تو از امتحان سربلند بیرون اومدی.  آفرین پسرم-

 گرفت و ایگاس، پارچه سیاه رنگی که با خود آورده بود را به سمت. روگان نگاهی به او انداخت
 .سپس گِره آن را در مقابل چشمان روگان باز کرد

 .شمشیری از در میان پارچه نمایان شد، شمشیری عجیب و زیبا

 .کرد درخشش عجیبی از خود ساتع می. روگان به آرامی، شمشیر را از میان پارچه برداشت

 :ایگاس لبخندی زد و گفت

این . ، مسیر هدفت رو هموار خواهی کردبا این شمشیر.  اسمشو ایناچ گذاشتم، مخصوص توست-

کشی، روح او را در این  های معدنِی و به هنگامی که کسی رو باهاش می شمشیر از جنس سنگ

قدر روح زیادی داخل این شمشیر جمع بشه، قدرتش بیشتر  هر چه. شمشیر حبس خواهی کرد

 .خواهد شد

 لبخندی زد و آن را با افتخار و که غرق در پیج و خم عجیب شمشیر شده بود، روگان در حالی

 :غرور به سمت باال برد و گفت
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 .تر به سمت شمال حرکت کنم خوام هر چه سریع  می-

شدند و هوا تا آخرین حد ممکن سرد شده  ها در باالی سر او به شدت بر هم کوبیده می رعد و برق
 .سرد و بی روح. بود

 :فتایگاس نگاهی به مکعب انداخت و پس از کمی تأمل گ

 .گم هر وقت زمان مناسبش رسید بهت می!  امروز نه-

 :روگان شمشیر را پایین آورد و نگاهی متعجبانه به او انداخت و گفت

  چرا؟-

ای مانند آن را بر سینه ستبر او قرار  ایگاس عصای خود را به سمت او گرفت و نوک گرد و دایره
 :داد و گفت

خوام دوباره شکست  خوام با عجله تصمیم بگیری، نمی نمی.  هنوز قلبی تپنده در سینه داری-
 .گردیم امروز به خانه برمی. بخوری

جا غیب شدند و این در حالی بود  ی ایگاس، هر دو در یک چشم به هم زدن از آن سپس با اشاره
  .گشت روح خود باز می که مربع مکعبی شکل، دوباره به حالت بی

 

 ****شهر مونتاشینشهر مونتاشینشهر مونتاشینشهر مونتاشین****

 .کوالک و سرمای شدیدی تمام شهر را فراگرفته بود. تر از آسمان بود اریکآسمان تاریک و شهر ت

 .ی قصر بر زمین فرود آمد ناگهان در مقابل دروازه بزرگ و یخ زده

 .زده، قندیل بسته بود کل قصر همانند کوهی یخ

 .آلیغان سریعا از پشت کلوداو بر زمین پیاده شد و نگاهی به اطراف انداخت

هایی وحشت زده در گوشه و کنار و اطراف ساختمان قصر به  وناژها که با چهرههای یخی گ مجسمه
 .صورت پراکنده قرار داشتند

 :در همین حال، کلوداو گفت

 . این در یخ زده-
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آلیغان که در فکر فرو رفته بود، چند قدم جلو رفت و سپس با یک فشار محکم، دروازه را از هم 
 .گشود

 .دبا تعجب نگاهی به کلوداو کر

 :کلوداو ابرویی باال انداخت و گفت

 !تر از قبل شدی  قوی-

 .پس از کمی به آرامی و با احتیاط، هر دو وارد تاالر پادشاهی شدند

تمام دیوارها و کف تاالر از شدت سرما ترک برداشته بودند، مه رقیقی هم در فضای تاالر بر هم 
 .پیچید می

 :کلوداو اشاره ای به جلو انداخت و گفت

 !کنم چیزی که دنبالشیم اونه  حس می-

که شمشیری نورانی را در آغوش  شالوِن یخ زده، در حالی. آلیغان هم نگاهی به جلو انداخت

 .ای در کف تاالر خیره مانده بود گرفته بود، بر روی تخت نشسته و به نقطه

 :آلیغان لبخندی زد و گفت

 ! خودشه-

 .جا رفت سپس با شتاب به سمت آن

 .آلودی انداخت که انگار هنوز زنده بود مقابل شالون ایستاد، نگاهی به چشماِن نگرانوقتی در 

زده  ای به شالون یخ که لطمه به آرامی شمشیر را از آغوِش سفت او بیرون کشید؛ بدون آن

 .بیندازد

 .سیدر تر به نظر می تر و درخشان شمشیر در دستاِن گرم آلیغان، همانند یک هالوِژِن برقی، نورانی

 .لرزید که از شدت قدرت آن، دستان آلیغان به آرامی می به طوری

 :که خیره بر درخشِش شمشیر مانده بود، کلوداو از پشت گفت در حالی

دونی چیه؟ ما موجودات  کردم به این حد از قدرت برسی اما می  اولین بار که دیدمت، فکر نمی-

. جایی با این حال االن خوشحالم که تو این. یریمگ ها رو زیاد جدی نمی قدرتمند، همیشه شما فانی

 .دادم گفت، باید بهت فرصت می ماوین راست می
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 :آلیغان به سمت او نگریست و لبخندی زد و گفت

حاال که . کردم چنین چیزایی ببینم تا چند وقت پیش حتی فکرشم نمی. مونه  مثل یه خواب می-
 .ر کنمتونستم این جهان رو ببینم، باید از شما تشک

 :کلوداو کمی جلو آمد و سخن گفت

احتماال آموالد باالی . خب بهتره االن وقت رو هدر ندیم.  هنوز خیلی چیزها هست که ندیدی-
 .سوار من شو. تونیم در موردش حرف بزنیم تا صبح وقت زیادی نمونده، بعدا هم می. قله باشه

ود، پوزخندی زد و به سرعت خود را که احساس قدرت فراوانی بهش دست داده ب آلیغان در حالی
 .به کلوداو رساند و با یک حرکت سریع، سوار او شد

 .کلوداو چرخید و از تاالر خارج شد

های بزرگ خود را باز کرد و با چند بار بال زدن و چند قدم به جلو،  با اولین قدم به بیرون، بال
  .باالی شهر ناپدید شدرو به آسمان تاریک پرواز کرد و در میان ابر و مه سنگین 

 

 ****ی دیمورانی دیمورانی دیمورانی دیموران    دهکدهدهکدهدهکدهدهکده****

. های سنگینی بسته بودند ها قندیل تمام کلبه. همه چیز در تاریکی و سرمای شدیدی فرو رفته بود
 .انگار زمان از حرکت ایستاده بود

 .توانست، سرمای بیرون را به راحتی دفع کند ها هم نمی حتی گرمای شومینه
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 .ی آتشین نشسته بودند ، کنار شومینههمه گوزن سوارها دوشادوشِ هم

 .هایشان به آتشِ شومینه دوخته بودند و چشم

ی یخ زده به بیرون  میدن تکه چوبی دیگر به خاکسترِ آتش شومینه اضافه کرد و نگاهی از پنجره
 :انداخت و گفت

 .اشهکنم دیگه هیچ موجودی اون بیرون زنده مونده ب فکر نمی. شه  انگار هوا داره بدتر می-

 :میدورا نگاهی به او انداخت و گفت

یه حسی بهم !  اگه منظورت اینه پیل آنته دیگه زنده نیست، باید بهت بگم که سخت در اشتباهی-
 .گه هنوز اون بیرون زنده است و داره میاد پیشمون می

 :در همین حال ایسترایم هم تکه چوبی به آتش شومینه افزود و گفت

 ! فردایی در کار باشه انگار دیگه قرار نیست-

 :های خود را بر هم مالید و خطاب به ایستیرایم گفت نوزِن دست

 دونی آخه گنده بک؟ هنوز هیچی نشده امیدتو از دادی؟  تو از کجا می-

 :در این لحظه گوک که آرام در کناری نشسته بود گفت

  به نظرتون شهر مونتاشین در چه وضعیتیه االن؟-

 .ختندهمه نگاهی به او اندا

 :گوک ادامه داد

  این سرما از کجا پیداش شد؟-

 :میدن نگاهی به جمع انداخت و پس از کمی سکوت گفت

 هایی در مورد آموالد و خدایان براتون تعریف کرده بودم؟  یادتونه افسانه-

 :ای کردند و تیلن با کمی حالت تمسخر گفت ناواگ و تیلن با حرف او خنده

 .های مسخره تو تبدیل به واقعیت بشن استان همینمون کم بود که د-

 :ای مظلوم شده پاسخ داد میدن نگاهی به او کرد و با چهره
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اون بهم گفته بود که اگه . آلیغان بیچاره که حرفامو باور کرده بود. گم  باور کتید راست می-
 .افته بوزارگ رو بکشیم این اتفاقا می

  :ناواگ پوزخندی زد و گفت

یم؟ این ما نبودیم که از ترس جونمون پیل آنته رو با اون هیوال تنها گذاشتیم و  بوزارگ رو بکش-
فرار کردیم؟ اون هیوال چیزی نبود که ما انتظارشو داشتیم و احتماال االن پیل آنته با اون تاقنِ 

 .های او، همه سکوت کردند با حرف. احمق تو شکم اون هیوال یخ زده

دورا با حالتی خشمگین و ناراحت از جا برخاست و جمع را به هایشان در هم آمیخت و می چهره
 .ای سرد و تاریک ترک کرد مقصد گوشه

 :میدن نگاهی به ناواگ انداخت و با حالتی جدی گفت

پیل آنته و آلیغان هر چی . تونی اون زبون درازتو نگه داری؟ یکم احترام داشته باش  نمی-
 !بودن، خیلی بهتر از توئه ترسو بودن

 :ناواگ با کمی حالت عصبانی جواب داد

 گی پس چرا تو باهاشون نموندی؟ یادت نرفته که چی هستی؟  اگه راست می-

 :که به آرامی دست به کمانش می برد گفت میدن در حالی

  بگو ببینم چی هستم؟-

 :اش برد و با لحنی آهسته گفت ناواگ هم دست به نیزه

 !شبکنم! کرد  همونی که بهم التماس می-

ناواگ هم از . ناگهان میدن با سرعتی عجیب، تیری در کمانش گذاشت و به سمت ناواگ نشانه رفت
 .جا به سرعت بلند شد و نیزه اش را به سمت او گرفت

 :میدن با خشم گفت

 . اگه جرأت داری یه بار دیگه حرفاتو تکرار کن-

های خود را به سمت   آن دو، دستدر این لحظه ایستیرایم از جا برخاست و با قرار گرفت در بین
 :طرفین باز کرد و گفت

 .جوری به جون هم بیفتیم نباید این. ها آروم باشین  هی هی بچه-
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 :در این لحظه ناواگ با تمسخر گفت

 دونم به خاطر چی همش دنبال اون تاقنِ کثیف افتاده بودی؟ کنی نمی  فکر می-

 . زِه کمان را تا ته کشیده بودها را نداشت، میدن که تحمل شنیدن این حرف

صدایی شبیه به جیغِ یک . در همین حال بود که ناگهان، صدایی بلند از بیرون به گوش رسید
 !های مکرر اژدها و بال زدن

 .همه به یک باره به سمت سقف کلبه نگریستند

 :تیلن با تعجب گفت

  این صدای یک زوزِ؟-

که مثل بقیه رو به سمت صدای  هایی آرام، در حالی دممیدورا هم با تعجب از جا برخاست و با ق
 .بال زدنِ اژدها خیره شده بود، به جمع بقیه پیوست

 .شنیدند، برایشان خیلی سخت بود باور کردن چیزی که می

 :میدن با تعجب گفت

 !امکان نداره این صدای یک زوز باشه.  صدها ساله کسی این اطراف زوزی ندیده-

در باالی دره . دند که ناگهان، صدای وحشتناکی تمام دره را فرا گرفتها بو در همین حرف
 .ی سیاه رنگی در حالِ پرواز بود الجثه زده، موجودی عظیم یخ

راند و در پشت آن موجود عجیب که صدایی شبیه به  با هر بال زدنی، مه سرد دره را به اطراف می
 .دجیغ داشت، ایغنِ نورانی و پیل آنته، نشسته بودن

که فریادی از خوشحالی سر داده بود، با چسبیدن به بدنِ ایغن، خود را گرم نگه  پیل آنته در حالی
 .داشته بود

الجثه زد و آن موجود هم به  در همین حال، ایغن دو ضربه محکم به گردنِ آن موجود عظیم
 دیده های مکررش به خوبی ی دیموران که اکنون به لطف بال زدن آرامی به سمت دهکده

 .شد، نزدیک شد می

 .شد زده و سفید دیده می از باال همه چیز یخ

 : پیل آنته با صدایی بلند، گفت
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 .شه  اگه اطراف دهکده رو آتیش بزنیم همه چی گرم می-

 .ای به موجودش کرد های او را تأیید کرد و دوباره اشاره ایغن با عالمت سر حرف

ی ایغن، نفسی عمیق کشید و سپس با   رنگ بود با اشارهآن موجود که انگار اژدهایی بزرگ و سیاه
 .ای همراه با نفسی آتشین، شروع به پخشِ آتش گرم به اطراف دهکده کرد نعره

تمام گیاهان اطراف از شدت گرمای نفس اژدها، شروع به ذوب شدن و آتش گرفتن کردند به 
 آهستگی به حالت اول خود باز که تمام دهکده بالفاصله، گرم شد و همه چیز دوباره و به طوری

 .گشت می

 .ی نیالن رو به فرار بود انگار با ورود اژدها، سرمای وحشی از دره

پس از کمی آتش بازی و گرم کردنِ زمینِ دره، اژدها به آرامی بر روی زمین و در وسط دهکده 
 .فرود آمد

هایی هاج و واج مانده،   هرهدر همین حال مردم دهکده که انگار ترسیده بودند و نگران آلود، با چ
 .های خود بیرون آمدند با احتیاط از کلبه

 .سیموالن هم در بین مردم بود و گوزن سوارها هم کم کم از کلبه سر بیرون آوردند

الخلقه بود، از باالی آن موجود با لبخندی  پیل آنته که سوار بر اژدهایی بزرگ و عجیب
 .ی خود بود  مردم مات و مبهوت ماندهمندانه، در حال تماشای افراد و رضایت

 دانست چه اتفاقی افتاده است؟ هیچ کس هنوز نمی

 :ایغن با لبخندی خطاب به پیل آنته گفت

 . حق با تو بود سرزمین زیبایی داری-

 .ای بلند کشید و توجه همه را به سمت خود جلب کرد وقتی همه چیز آرام شد، ناگهان اژدها نعره

شد، ترس عجیبی در تن مردم   مه سرد، هیبت عظیم اژدها برای همه نمایان میکه از پشت در حالی
 .دهکده فرو افتاده بود

 .ای غیرقابل باور خیره شده بودند هایی مات و مبهوت به صحنه همه با چهره

های سیاه اژدها پایین آمدند و بعد از کمی در مقابل مردم  ها و فلس پیل آنته و ایغن به کمک بال
 . ایستادنددهکده



 ایســتـآل  

 

270 

حتی سیموالن ایک پیر با آن همه تجربه، . ها واقعا در حیرت بودند همه مردم با دیدن آن
 .ای را باور کند توانست چنین صحنه نمی

میدورا که با دیدن پیل آنته، اشک در چشمانش جمع شده بود، بی اختیار و بدون توجه به همه 
 .ش سرد او انداختدفعه خود را در آغو چیز به سمت او شتافت و یک

 .گویی هزاران سال است که او را ندیده است

دیگر را سفت و  ریخت، هم ی تنومند پیل آنته فرو می های گرمش بر روی شانه طور که اشک همان
 .محکم فشار دادند

 با  پیل آنته لبخندی زد و در کمال آرامش او را کمی از خود جدا کرد و برای مدتی کوتاه
 .دیگر نگریستند حبت به یکچشمانی غرق در م

هایی شاد و  در همین حال، بقیه گوزن سوارها هم به سرعت خود را به پیل آنته رساندند و با چهره
 .خوشحال فرمانده خود را در آغوش گرفتند

 :کشید گفت که بقیه را کنار می در این لحظه سیموالن ایک، در حالی

 ! برید کنار ببینم-

 .دلیرش ایستادکه در مقابل پسر  تا این

های ترک  ی زیبای پسرش شد و سپس لبخندی عمیق بر روی لب برای مدت کوتاهی غرق در چهره
 :اش فرو افتاد و گفت خورده

 .بخشیدمت وقت نمی  اگه مرده بودی هیچ-

 .سپس پیل آنته را در آغوشی گرم و محکم فشار داد

بزرگش ایستاده و منتظر بود، میدن نگاهی به سمت ایغن کوچک انداخت که در کنار اژدهای 
 :سپس به سمت پیل آنته نگریست و گفت

طوری از چنگ اون   از کی تا حاال اژدها سواری بلد شدی؟ این پسره کیه؟ آلیغان کو؟ اصال چه-
 هیوال فرار کردید؟

 :پیل آنته نگاهی به جمع گوزن سوارها انداخت و پس از کمی تأمل گفت

 !داستانش طوالنیه. بینم ه شما رو زنده میقدر خوشحالم ک دونید چه  نمی-
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 .ناگهان در همین حال، صدایی شبیه به شکستن از سمت اژدها توجه همه را به خود جلب کرد

وقتی همه به سمت اژدها نگریستند، پیرمردی عصا به دست را به جای آن هیوالی کریه و سیاه و 
 ترسناک دیدندـ

 .بدنش لخت و نمایان بودپیرمردی که لبخندی بر لب داشت و تمام 

اش برداشت و آن پیرمرد را  ای بلند شبیه به ردا از داخل کوله پشتی در همین حال ایغن پارچه
 :پوشاند و گفت

 . بهتره بریم یه جای گرم تا تو رو گرم کنیم پدربزرگ-

 :سپس رو به پیل آنته کرد و گفت

 . نیاز به آتش داریم-

 :رد وگفتای به کلبه خود ک پیل آنته اشاره

 . خونه من کامال در اختیار شماست اعلی حضرت-

حال شده بود، با راهنماییِ دو تن  که از شدت سرما بی)  لوخیس ( و پدربزرگشایغنایغنایغنایغنکه  در حالی
کردند؛ میدورا توجه پیل آنته را به  ی بزرگ پیل آنته حرکت می از گوزن سوارها به سمت کلبه

 :خود جلب کرد و با حالتی شاکی گفت

 ...قدر دیر کردی؟ با خودت نگفتی چرا ان-

هایش را بر دهان گرفت و  های او را قطع کرد و با یک حرکت سریع، لب ناگهان پیل آنته حرف
 .سفت مکید

میدورا که انتظار چنین کاری را نداشت، بی اختیار خود را در اختیار او گذاشت و تمام بدنش 
 .سست شد

یار شگفت زده شده بودند و برای مدتی طوالنی خیره بر آن همه مردم دهکده از کار آن دو بس
 .دو ماندند

 .دید چشم چشم را نمی. های تیزش فرود آمد زده و سرد، پنجه ناگهان بر روی سطحی یخ

  .مه و ابر غلیظی کل اطراف را فرا گرفته بود
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 .دکر تاریکیِ گرگ و میش مانندی هم به این صحنه، موضوعی اغوا کننده اضافه می

 .در همین حال، آلیغان با شمشیری نورانی از پشت کلوداو سپید بر زمین سرد فرود آمد

کوفت اما  هایی تیز و آتشین می ی زیبای او، همانند گلوله های ریز و درشت یخ را بر چهره باد، تکه
 .توانست، مانع ایستادگی و تحمل آلیغان شود هیچ قدرتی نمی

 : بعد با صدایی بلند و شکسته در میان بوران شدید گفتنگاهی به سمت کلوداو انداخت و

 کار کنم؟  حاال باید چی-

های خود را باز کند،  توانست چشم های یخ، نمی های بی امان تکه کلوداو هم همانند او، از حمله
 :فریاد زد

 .قدرت اون شمشیر، به شجاعت قلبت بستگی داره.  از قلبت کمک بگیر آلیغان-

دانست چه هدفی دارد و چه کاری را باید انجام دهد، رو به سمت جلو و  که نمی آلیغان در حالی
 .پشت به کلوداو، ایستاد
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ی نورانی شمشیر  شد، نگاهی به بدنه که به تدریج، سرعت باد و طوفان شدیدتر می در حالی
 .انداخت

 .هایی خوانا و عجیب بر روی قسمت پهن شمشیر نمایان شدند در همین لحظه، نوشته

 :توانست به راحتی آن را بخواند دست خطی آشنا که آلیغان می

 ! با من، شکافی در مقابل طوفان ایجاد کن-

  

های روی شمشیر خیره مانده بود، بی اختیار شمشیر را به  که با تعجب به نوشته آلیغان در حالی
 .سمت باال و رو به جلو حرکت داد

شد، ناگهان وقتی که دقیقا در  ت شمشیر اضافه میکه لحظه به لحظه بر شدت نور و قدر در حالی
 .مقابل چشمانش شمشیر را قرار داد، شکافی عظیم در برابر وزش طوفان ایجاد شد

انگار، ستونی عظیم . شد های یخ و وزش باد از مقابل آلیغان می شکافی که موجب دفع شدن تکه
 .در مقابل طوفان گرفته بود

نگریست، چشمانش را با تعجب باز کرد و  ده بود و به آن صحنه میکلوداو که در پشت سر او، ایستا
 .به هیبت قدرتمند آلیغان خیره شد

مقاومت طوفان در برابر مقاومت . در همین حال، آلیغان اولین قدم خود را به سمت جلو انداخت
 .ای نداشت آلیغان هیچ فایده

ای عظیم، مه و ابِر غلیظ از  نتد پردهبا دومین قدم آلیغان، ناگهان باد و طوفان قطع شد و هما

 .ها، کنار کشیده شد مقابل آن

ی عظیم و ترسناک آموالد، در برابر آلیغان  دفعه چهره با خوابیدن طوفان و آرام شدن جو، یک

 .نمایان شد

ای ده صد برابر آن دو داشت، با حالتی سکون زده گردن خود را باال گرفت و بر  آموالد که جثه

 .ود ریز اندام خیره شدآن دو موج

آلیغان که از دیدن او، مات و مبهوت بر جای خود خشک زده بود، شمشیر را به آرامی پایین 

 .آورد

 :کلوداو، کمی جلو آمد و در کنار آلیغان ایستاد و پس از کمی سکوت، خطاب به آلیغان گفت
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 ! دومین مأموریت تو، به دست آوردن قلب همین هیوالست-

 :الجثه و ترسناکی ندیده بود، با حالتی تردیدوار گفت نون چنین موجود عظیمآلیغان که تاک

 کنی؟ کنم داری باهام شوخی می  چرا احساس می-

 :ای بلند کشید و گفت ناکهان در همین حال، آموالد نعره

 !ای بینم که اکنون تنها مانده می! من تو رو به خوبی یادم میاد!  کلوداو-

که رو به باال به سمت او  در مقابل هیبت عظیم او ایستاد و در حالیکلوداو کمی جلو رفت و 
 :نگریست گفت می

 ! منم از دیدن دوباره تو خوشحالم آموالد-

 :ای کرد و با همان صدای نجوا مانند اغواگرش ادامه داد آموالد قهقهه

.  فریبم بدیها، تونی با این حرف  مثل قدیما، حس شوخ طبعیت رو دوست دارم اما دیگه نمی-
 خوای بمیری؟ جا اومدی؟ نکنه می برای چی به این

 :کلوداو پوزخندی زد و پاسخ داد

  !برات مهمون آوردم. برای مردن نیومدم!  نه-

  

 .سپس کناری رفت و آلیغان را به او نشان داد

 : ای کرد و گفت ی کوچک آلیغان اندخت و دوباره قهقه آموالد نگاهی به جثه
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ها  ن کاِرت به جایی رسیده که برای متوقف کردن من دست به دامن فانی یک تاقن؟ اال-

  !ای؟ شده

 :کلوداو سکوتی کرد و سپس پاسخ داد

شاید اگه . ای نداره تونستم جلوی این جنگ رو بگیرم اما فرار کردن ازش هیچ فایده  کاش می-

 !تونم رگردی اما من نمیتونست قانعت کنه که به همون جای قبلیت ب جا بود، می ماوین االن این

 :آموالد با تعجب گفت

 همون جای قبلیم؟ منظورت همون زندانی بود که تو و ماوین و اساطیر برام درست کرده -

 بودین؟

 :ناگهان در یک لحظه با حالتی عصبانی فریاد زد

 ! از همتون متنفرم-

 .و بعد به سرعت سر خود را پایین آورد و در مقابل کلوداو ایستاد

 .شدند اش، به راحتی دیده می های بزرگ دماِغ نوک تیِز بر روی پوزه رهای گرِم سوراخبخا

 .کلوداو هیچ تکانی بر خود نداد اما آلیغان کمی لغزید و چند قدم به عقب رفت

 .چشم در مقابل چشم، برای مدت کوتاهی بر هم خیره ماندند

 :ن کرد و با صدایی آرام گفتهای تیز و بزرگ و سپیدش را برای او نمایا آموالد دندان

 . از تو انتظارات بیشتری داشتم کلوداو اما حیف که ناامیدم کردی-

ها، در میان  دو بالی که نیمی از آن. ناگهان، در همین حال دو بال بزرگ و سپیدش را از هم گشود

 .ابرهای اطراف محو شده بودند به قولی آن سرشان ناپیدا بود

 .ظیم او، تمام اعضای بدنش سست شده بودندو آلیغان غرق در هیبت ع

های قدرتمند خود کرد، به طوری که با هر ضربه همانند  در این لحظه، آموالد شروع به بال زدن

 .کرد ای بزرگ، ابرهای غلیظ اطراف را جابه جا می پنکه

ای  عرهدفعه ن یک. ناگهان با یک حرکت قدرتمند، پاهای تندمند و زره مانندش از زمین جدا شدند

 .ترسناک و بلند سر داد
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کلوداو که تا آن لحظه سکوت کرده و هیچ تکانی نخورده بود، ناگهان رو به سمت آلیغان شتافت و 
قبل از آن که آموالد کامال از زمین جدا شود، آلیغان را بر دهان گرفت و شروع به پرواز در 

  .سمت مخالف کرد

 

 .بر زمین فرو ریختای یخ، از دهان بزرگ اژدها  ناگهان توده

 :پس از کمی، آموالد با صدایی بلند گفت

 . حاال به لطف شما من آزادم و طبق قولی که بهتون دادم، تمام جهان را نابود خواهم کرد-

سپس رو به سمت مسیری که کلوداو پرواز کرده بود، به حرکت ادامه داد و به دنبال آن دو به راه 
 !افتاد

های آب  های ناشی از سرمای شب، رفته رفته تبدیل به قطره یخ. بودندها در حال آب شدن  قندیل
 .شدند می

ی اسرار آمیزِ نیالوِن را  آتشی که پیل آنته و ایغن برای دهکده به ارمغان آورده بودند، تمام دره
 .دوباره زنده کرده بود

 .دور تا دور دهکده، هنوز هم در آتش اژدها در حال سوختن بود

 .مال نورانی شده بودشبِ تاریک، کا
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که غرق در شوک معجزه مانندی بودند که بر سرشان نازل شده بود،  تمام مردم دهکده، در حالی
 .با تمام احساسات جریحه دارشان شکرگذار خدایان خود بودند

 .آتشی بزرگ در وسط دهکده بر پا شده بود و جشنی زیبا گرفته بودند

یغِن کوچک و گوزن سوارها هر کدام در حال خوشحالی و سیموالن ایک در کنار لوخیِس پیر و ا

 .خواندن اشعار کهن بودند

 !مردان و زنان دهکده نیز در این جشن بزرگ، مسرور و شادمان بودند

هایش بر  ناگهان تمام لباس. حتی کودکان خردسال نیز، در حال بازی در میان این جشن بودند

 .زمیِن چوبیِن اتاق فرو ریختند

میدورا با . رین و سپید و زیبایش برای پیل آنته که بر روی تخت نشسته بود، نمایان شدبدن بلو

 .داد به او و تخت نزدیک شد که موهای بلندش را پیچ و تاب می لبخندی زیبا، در حالی

 .ای را داشت که امشب برای سیراب شدن آماده شده بود تمام بدنش، عطِش چندین ساله

 :لب آورد و گفتپیل آنته هم لبخندی بر 

 .که این همه مدت اذیتت کردم واقعا ناراحتم  از این-

 :میدورا خم شد و خود را در آغوش گرم او انداخت و گفت

تونستم گذشته رو از ذهنت پاک کنم و جای خالی  کاش می.  برای من ارزش زیادی داشت-

 .همسرت رو بگیرم

 :د و گفتی سپید و نرم او ز ای آرام بر گونه پیل آنته بوسه

خوام زندگی جدیدی رو در  از این پس می.  گذشته من با نابود شدِن بوزارگ به اتمام رسید-

 .کنار تو شروع کنم

 :طور ادامه داد های او را به آرامی بر لب گرفت و همان نشین، لب ای دل میدورا با خنده

 .دم خوشبختت کنم و تا ابد برای تو باشم  و منم قول می-

 . را سفت در آغوش گرفتند و بر روی تخت خوابیدنددیگر سپس هم

 .صبح نزدیک بود، ناگهان دِر اتاق زده شد
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دیگر به آرامش رسیده بودند، توجهی به سمت در  که سر مست از یک پیل آنته و میدورا در حالی
 .اتاق کردند

 :پیل آنته با حالتی خسته گفت

  پشت در کیه؟-

 :در پشت در، میدن بود و جواب داد

. شم اما همه مردم دهکده منتظر شما هستن  قربان، معذرت میخوام که این موقع مزاحمتون می-
 .هامون میخوان برن و پدرت منو فرستاد که صداتون کنم انگار مهمان

ای بر لب سرخش کاشت و در جواب  پیل آنته نگاهی به چشمان مست میدورا انداخت و بوسه
 :میدن گفت

 .االن میام  برو به پدرم بگو -

 .میدن از او اطاعت کرد و محل را ترک گفت

تر کرد و با  ی آغوشش را برای پیل آنته تنگ در همین موقع، میدورا با حالتی معترض حلقه
 :زد، گفت ای که در حرکاتش موج می عشوه

 .طور بغلت باشم خوام تا یک سال همین می. خوام بری  نمی-

که خیره در  ی او کشید و در حالی  میان موهای پریشان شدهپیل آنته با لبخندی ملیح، دستی در
 :چشمانش شده بود گفت

 .کنم دم این آخرین باری باشه که آغوشتو ترک می  قول می-

اندام مردانه و تنومندش، در میان روشنایِی فانوسی که . سپس از زیر مالفه سفید تخت بیرون آمد

 .شد یداشت، زیبا و دیدنی م اتاق را روشن نگه می

هایش را بر تن کرد و برای آخرین بار، لِب سرخ میدورا را بر لب گرفت و مدتی کوتاه  لباس

بعد از مدت . سپس بدون هیچ سخنی از اتاق خارج شد و میدورای زیبا را تنها گذاشت. مکید

 .کوتاهی، تمام مردم دهکده در کنار آتش جمع شده بودند

 .باره از جا برخاستند به یکها، همه  با ورود پیل آنته به جمع آن

حتی خود پیل آنته هم انتظار چنین حرکتی را نداشت و با تعحبی دو چندان، وارد جشن شد و در 

در همین . ی سیموالن ایک، جشن دوباره برپا شد و ادامه پیدا کرد با اشاره. کنار پدرش ایستاد
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ای ساکت نشسته بودند و در  هحال، چشم پیل آنته به سمت ایغن و پدربزرگش جلب شد که در گوش
 .حال تماشای رقص دختران و جوانانِ دهکده بودند

 :پیل آنته رو به پدر خود کرد و گفت

 جا کشیدی؟  منو برای چی از کنار همسرم این-

 :سیموالن با لبخندی رو به او گفت

 .خواستن باهات حرف بزنن ها می  اون غریبه-

 :و خطاب به پدرش گفتپیل آنته دوباره نگاهی به آن دو کرد 

 .کنم باهاشون بد رفتاری نکن پدر ها این دهکده رو نجات دادن پس خواهش می  همون غریبه-

 .سپس از او جدا شد و به سمت آن دو حرکت کرد

وقتی در مقابل آن دو ایستاد، تعظیمی به نشانه احترام به سمت لوخیس پیر کرد، لوخیس هم 
 :جا بلند شد و گفتلبخندی زد و با تکیه بر عصا از 

 .بینمت خوشحالم که دوباره می. ی شجاع  اوه پیل آنته-

 .ایغن هم به همراه او بلند شد

 :ها نشست و گفت پیل آنته با لبخندی صمیمانه در کنار آن

 . افرادم منو از تصمیمتون باخبر کردند و من امیدوار بودم بتونم تصمیتون رو تغییر بدم-

 :رگ و میشِ نیمه ابری انداخت و پس از کمی تأمل گفتلوخیس نگاهی به آسمان گ

من یک اژدهای پیرم، که دارم به انتهای . شه و تا طلوع خورشید چیزی نمونده  داره صبح می-
 !رسم و تنها چیزی که برام مونده، آخرین هدف زندگیمه عمرم می

 :سپس نگاهی به ایغن کوچک انداخت و ادامه داد

ی نسل منه و اگه نتونم اونو به جایگاهی که لیاقتشو داره برسونم،  دهتنها بازمان!  این پسر-
تونم در آرامش زندگی کنم و این اتفاقات، بهانه خوبی شد برای به بیرون کشیدنِ یک  نمی

 .اژدهای پیر از پیله خود

 :ی او را در میان دو دست خود گرفت و با همان لبخند گفت های لرزان و چروکیده پیل آنته دست
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ی تو، بر خالف پسرت، گوناژِ واقعا با لیاقتیه و من به عنوان یک دارول، بهش ایمان میارم و   نوه-
نوه تو . کنم و شما بهترین موجوداتی بودین که تاکنون دیدمشون برای حکومتش تعظیم می

بزرگترین درس زندگی رو بهم یاد داد و اون چیزی نبود جز، عشق و هدف در امتداد زندگی و 
 .خوام جبرانش کنم  میحاال

 :لوخیس هم لبخندی زد و گفت

که سعی  دوم این.  اول از همه از طرف من از مردمت به خاطر ترسوندنشون معذرت خواهی کن-
. تونه خطرناک باشه ها خیلی کم شده و این می اکنون تعداد دارول. کن نسل خودت رو زیاد کنی

و به دو قسمت تقسیم کنه و هر سمتی که تو بخوای های شمالی ر کنم که سرزمین به ایغن وصیت می
نام سرزمینت رو مورتیشان بذار و تمام . ها تقدیم کنه رو به عنوان سرزمین مستقلی برای دارول

 .من کارهای نیمه تمامی دارم که باید به اتمام برسن. مردمت رو دور هم جمع کن پیل آنته

 : کرد و گفتپیل آنته، در همان حالت نشسته دوباره تعظیمی

. شه اعلی حضرت اما من هنوز هم نگران اون تاقن جوان هستم  هر چی شما بخواهید همون می-
 !دونم االن کجاست نمی

 :ای کرد و پاسخ داد در این لحظه، ایغن خنده

جا تا بزرگترین اتفاق تاریخ رو  اون یه مارکانسودیل بود و اومده این.  اون یه تاقن معمولی نبود-
 .من و پدربزرگم تصمیم داریم به کمکش بریم. جنگه االن هم داره با آموالد می. نهرقم بز

 :داد گفت های او گوش می که با تعجب به حرف پیل آنته در حالی

 ای؟ ها زیر سر یک هیوالی باستانی و افسانه خوای بگی همه این اتفاق  آموالد؟ بعنی می-

 :در همین موقع، لوخیس از جا برخاست و گفت

وقت زیادی . کنی واقعیت دارن پسر جان ها بیشتر از اون چیزی که فکر می  بعضی از افسانه-
  .نمونده، نیروی من دوباره جمع شده و االن باید دوباره تبدیل به اژدها بشم

 :که هنوز در فکر فرو رفته بود گفت پیل آنته هم از جا بلند شد و در حالی

جوری دست روی دست بذارم و منتظر  تونم همین نمی. ا بیامجوریه پس منم باید با شم  اگه این-
 .بشم یکی دیگه سرزمینمو نجات بده

 :لوخیس پاسخ داد
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تا طلوع خورشید، . کنم ولی تو هیچ جایی در این جنگ بین خدایان نداری  شجاعتتو تحسین می-
جهنم فرو جهنمی عظیم به پا خواهد خواست و اگه شکستی در کار باشه، تمام جهان در این 

 .خواهند رفت

 .سپس تمرکزی کرد

 :پیل آنته وقتی حالت تمرکز او را دید رو به مردمش فریاد زد

  ...همگی برید کنار...  برید کنار-

  

با داد و بیدادهای . ایغن هم کمی از لوخیس فاصله گرفت. سپس خودش هم از او فاصله گرفت
 .پیل آنته توجه همه به سمت لوخیس جلب شد

 .کده از مکانی که لوخیس ایستاده بود فاصله گرفتندتمام ده

هایش دوباره در میان تالطمِ  لباس. ناگهان، لوخیس با فریادی بلند و نعره مانند بر خود پیچید
 .اش پاره پاره شدند عجیب و پر پیچ و خمِ عضالت سیاه و کبود شده
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ای بلند رو به آسمان کشید و  هپیچید، دوباره نعر لوخیس پیر که انگار از درد زیاد بر خود می
 .هایِ بزرگ و سیاهش از پشتش بیرون جهیدند دفعه، بال یک

تر  اش حالتی شبیه به پوزه بر خود گرفته و لحظه به لحظه، اندامش بزرگ و بزرگ سپس چهره
که پس از چند دقیقه پیچ و تاب و فریاد، دوباره اژدهایی بزرگ و تنومند و سیاه ظاهر  شدند، تا این

 .شد

ها و  اش در میان دره نعره. هایش را تکانی داد ای ترسناک رو به آسمان کشید و بال اژدها نعره
  .کردند های اطراف انعکاس پیدا می کوه

حتی خود ایغن هم . دیدند، هم وحشت کرده بودند و هم تعجب تمام مردم دهکده از چیزی که می
یره شده بود که گویی برای بار اولش بود ی تبدیل شدن پدربزرگش به اژدها خ طوری به صحنه

 !دید که می

 .اکنون اژدها برای پروازی دوباره آماده شده بود

 :ایغن رو به مردم دهکده کرد و گفت

ای روشن از این پس  نوازی گرمتون و این جشن زیباتون ممنونم و امیدوارم آینده  از مهمان-
 .داشته باشید

 .سپس به سمت اژدها حرکت کرد

 .ای سیاه، گردن خود را به سمت او خم کرد و ایغن بدون هیچ تأملی سوار بر گردن او شداژده

با چند بار بال . دیگر باز کرد های بزرگش را از یک سپس از اژدها گردن خود را باال گرفت و بال
 .باره خاموش شدند های موجود در اطرافش به یک زدن، تمام آتش

 .ش از زمین جدا شدندآرام آرام، پاهای بزرگ و سنگین

 :که خیره بر آن دو ایستاده بود، با خود گفت پیل آنته در حالی

 .تونستم باهاتون بیام  کاش منم می-

 .سپس سر خود را به حالت اندوهگین بر زمین دوخت

و این در حالی بود که ایغن سوار بر اژدهای سیاهش، آرام آرام از میان دره به سمت آسمان اوج 
 .س از مدت کوتاهی، در میان ابرهای سیاه آسمان گم شدندپ. گرفت می

 .بعد از رفتنِ اژدها، مردم دهکده نفس راحتی کشیدند
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 کرد، زیر های لوخیس پیر فکر می که به تمام حرف پیل آنته در حالی

 :لب فقط این کلمه را تکرار می کرد

 ... مورتیشان...  مورتیشان-

سرزمینی منتصب به مهد . اطق شمال و شمال شرق استدومین سرزمین از من  : مورتیشان ((
، افسانه شاه قهرمانشخصیت موتاک در رمان . شود  پایه گذاری میپیل آنتهها که توسط  دارول

 و میدورا بود که به پادشاهی کل شمال رسید و دو سرزمین پیل آنتهآخرین نسل از نسِل 

 )) .مورتیشان و ناروخ را با هم متحد کرد

  

ی خروجی شهر یخ زده بود و دیناسن در  هایی آرام در حال نزدیک شدن به دروازه  با قدمنجیال،

 .نگریست ی تیره و سرد شهر می که در فکر فرو رفته بود، بر روی سر اسب نشسته و به منظره حالی

 .صبح نزدیک بود و از غلظت ابر و مه تاریک و یخ زده کمی کاسته شده بود

های نصب  ی چند زن بر روی نیزه ی یخ زده  باالی دیوار، سرهای بریدهی سربازان قندیل بسته

ای  های یخی شده بودند، منظره ای که تبدیل به مجسمه شده در باالی دروازه، مردِم وحشت زده

 .کردند وحشتناک و ترسناکی را تداعی می

 مانده بود که همه چیز سرد و ساکت بود و فقط چند متر تا خارج شدن از این شهر مرده باقی

 .ناگهان صدایی مهیب و نعره مانند در آسمان، توجه دیناسین را به خود جلب کرد

در پهنای بی کران و تاریک آسمان، ناگهان کلوداِو سپید را دید که . بالفاصله به سمت باال نگریست

هایی عظیم آلیغان را بر پشت گرفته و در حال پرواز به سمت جنوب است و بعد از چند دقیقه، اژد

گویی . کرد هایی یخی، به دنبال آن دو پرواز می ها و نفس الجثه و بلورینی را دید که با نعره

 .گیر در آن آسمان نیمه ابری و تاریک در حال رخ دادن بود تعقیب و گریزی نفس

 :اش از تعجب مات و مبهوت ماند و با خود گفت دیناسین پس از دیدن این صحنه، چهره

 !نه؟ فکر نکنم آلیغان بتونه به تنهایی از پسش بر بیاد آموالد ای-

 :سپس رو به نجیالی سپید کرد و گفت

جوری دست رو دست بذارم تماشا  تونم همین من نمی.  انگار آلیغان توی بد دردسری افتاده-

 .کنم، تو هم باید یکمی تنها بمونی
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 .نجیال هیچ واکنشی نشان نداد

 :رد و با نگرانی گفتدیناسین دوباره رو به آسمان ک

 .شاید بهتر باشه توی این اوضاع منم کنار آلیغان باشم. شه  داره صبح می-

که توجهی به اسب کند، رو به سمت  سپس چهار بال ریز و درشتش را از هم باز کرد و بدون این
 !توانست از زمین دور شد ها پرواز کرد و تا می آسمان و در مسیر حرکت تعقیب و گریز آن

 .که متوجه جدا شدن دیناسین شده باشد داد، بدون آن جیال همچنان به راه خود ادامه مین

 .کرد از پِس ابرهای سرد غلیظ و سیاه، طلوع طالیی خورشید کم کم رخ نمایی می

در میان آسمان و زمین، سرمای شدیدتری در جریان بود و طلسمی که دیناسین برای دفع سرما 

 .داد ه کار برده بود، آرام آرام اثراتش را از دست میاز جسم فانِی آلیغان ب

کرد، کم کم  آلیغان که بر روی پشت کلوداو سوار بود و در میان ابرهای متالطِم آسمان پرواز می

 .کرد سوِز سرمای شدید یخ زده را احساس می

 .به سختی، نگاهی به پشت سر خود انداخت

داد، در پشت سر آن دو   شدید و خشمگین سر میهایی که نعره آموالد عظیم الجثه در حالی

  .ایستاده بود

 

ای در برابر کبوتر بود، با تمام توانش در حال پرواز و  کلوداو که در مقابل آموالد همانند پروانه

 .های یخِی اژدها بود ها و نفس دور شدن از چنگال
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های سرد و یخِی میان ابرها،  سرعت باد مقابلش، به همراه قطره. آلیغان نگاهی به جلو انداخت

 .نشستند همانند تیرهایی آتشین بر صورتش فرو می

های سپید کلوداو، با تمام توانش خود را در پشت شیر سفید،  هایی گره خورده در میاِن یال با مشت

 .نگه داشته بود

 .کمان آق بر پشتش و شمشیر گاویر بر روی پاهایش قرار داشت

 :صدایی بلند و فریاد مانند گفتدر همین حال، کلوداو با 

 !یه کاری کن. گیره جوری ما رو می  اگه کاری نکنی این-

 :آلیغان که از فرط سرعت باد، دهانش چفت شده بود، با صدایی ضعیف پاسخ داد

 کار کنم؟  چی-

 :کلوداو ادامه داد

 !زود باش.  از کمان استفاده کن آلیغان-

های سپید او باز کرد  اش را از میان یال هاِی گره خورده آلیغان پس از کمی تأمل، یکی از دست

اما همین کار باعث به هم خوردِن تعادلش شد و سریعا با ترس، دوباره موهای او را در دستش 

 :مشت کرد و با اضطراب گفت

 !افتم سرعتمون خیلی زیاده، اگه ولت کنم می. تونم جوری نمی  این-

شد از  که در میاِن بادهای مخالف، در آسمان پخش و پال می حالیای عظیم از یخ در  ناگهان، توده

 .ها رد شد کنار آن

 .ها پرتاب شده بود ای که از سمت اژدها برای بلعیدن آن توده

کلوداو کمی مسیر خود را به سمت پایین منحرف کرد و از میاِن ابرهای تیره، به سمت هوای صاف 

 .و بدون مه زمین پناه برد

تر از  ها، چند متر پایین ایشان، جنگلی وسیع از درختان کاج بود که نوک تیز درختدر زیر پاه

 .ها قرار داشت ارتفاع آن

انتها که رنگ سبِز شاخ و برگ درختانش در آن هوای گرگ و میش، تیره  جنگلی عظیم و انگار بی

 .شد و تار دیده می



 ایســتـآل  

 

286 

ها   کرد و دوباره در مسیر حرکت آنآموالد نیز تا حد ممکن، ارتفاع خود را به سمت پایین کم
 .قرار گرفت

های  کرد و با هر بار بال زدن، درخت طور که بر پشت سر آن دو پرواز می در این لحظه، همان
 :داد گفت تنومند زیر پایش را به طرز وحشتناکی تکان می

 ! مرگ فرار کنیتونی تا ابد از تو نمی! تونید از چنگ من فرار کنید؟ نه کلوداو کنید می  فکر می-

 .ها پرتاب کرد ای بزرگ به سمت آن سپس نفسی یخی همانند گلوله

کلوداو با کمی چابکی از مسیر نفس او کنار رفت و شلیک اژدها، در جایی خالی در آسمان پخش 
 .و پال شد

 :کلوداو که از این تعقیب و گریزِ طوالنی، خسته شده بود بر سر آلیغان فریاد زد

 ترسی؟  تو از مرگ می-

 :اش کامال مشهود بود، فریاد زد آلیغان که آثار ترس و وحشت در چهره

 !ترسم ولی از سقوط می!  نه-

 :کلوداو ادامه داد

یه تیر بزن به چشم اون ! شه اگه بیفتی هم چیزیت نمی!  ماوین بهت قدرت ترمیم جسم داده ابله-
 !هیوال

د و این بار، پاهای خود را در زیر شکم های او، دوباره عزم خود را جزم کر آلیغان با حرف
های سپید  کلوداو، سفت کرد و یک بار برای همیشه، چشمان خود را بست و دو دست خود را از یال

 .او باز کرد

توانست او را از پشت کلوداو تکان دهد و  قدر قوی بودند که حتی سرعت زیاد هم، نمی پاهایش آن
 .شد این فرصت خوبی برای شلیک تیر می

 :لبخندی هیجان انگیز بر لبش ظاهر شد و فریاد زد

  ! باالخره تونستم-

 .رسید اما صدایش در میان سرعت باد به هیچ مخاطبی نمی

 :کلوداو فریاد زد
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  زود باش دیگه منتظر چی هستی؟-

طور که خود را بر پشت کلوداو سفت نگه  با همین حرف، کمان آق را از پشتش جدا کرد و همان
 .ها در حال پرواز بود ، رو به سمت اژدها چرخید که در چند صد متری آنداشته بود

 !تمرکزی کرد و زه کمان را با آخرین توانش تا انتها کشید

در همین موقع، از گرمای وجودش نوری سرخ رنگ در امتداد چهار چوِب کمان جریان پیدا کرد 

 .دار آمددفعه تیری سرخ و آتشین در وسط ِزه و خمیدگی کمان پدی یک

 .وزید سرعت زیادی داشتند و باد هم از سمت موافِق مسیر کمان، به شدت می

هاِی گاه و بی گاه یخِی اژدها،  هوای سرد، صدای بال زدِن کلوداو و اژدها، باد، پرواز و حمله

ناگهان در میان ! دست در دست هم داده بودند تا تمام تعادل و تمرکز آلیغان را بر هم بریزند

 .ها، تیر سرخ را به سمت آموالد روانه ساخت  این ناهنجاریتمام

ی عظیِم آموالد  اثر، بر روی پوزه ای بی تیِر آلیغان، همانند مورچه. هدف در مسیری نامعلوم و بی

 .فرود آمد

ای عظیم از یخ در  آلیغان چشم خود را باز کرد تا حاصل پرتابش را نگاه کند که ناگهان با توده

 .ش مواجه شد که آموالد در جواب تیِر بی اثرش، پرتاب کرده بودمقابل چشمان

 :سریعا خود را بر پشت کلوداو سفت کرد و با فریادی بلند گفت

 .تر  برو پایین-

 .ها رسانده بود اما سرعت عمل کلوداو، کمی کند بود و توده یخی به سرعت خود را به آن

ی یخی برخورد  کجا و به دور از انتظار با تودهای آتشین از سمتی نا ناگهان در همین حال، توده

 .کرد و آن را به سرعت خنثی نمود

 .کدام از طرفین، انتظار چنین چیزی را نداشتند هیچ

که متعجب شده بود، سرعت خود را کاست و با یک حرکت بر روی هوا و زمین  آموالد در حالی

های بزرگش، تعادل خود را  ی بال ارچهپ که با حرکات ممتد و یک در حالی. حرکت ماند معلق و بی

 .بر روی درختان جنگل حفظ کرده بود، معلق بر هوا ایستاد و گردن خود را به سمت باال گرفت

کلوداو هم همانند او با حالتی متعجب، تعادل خود را در آسمان حفظ کرد و رو به سمت آموالد 

 .ها بود ی زیادی بین آن فاصله. ایستاد
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 : گفتآلیغان با تعجب

  چه اتفاقی افتاد؟-

 :کلوداو با کمی تأمل پاسخ داد

 !خوام همینو بدونم  منم می-

 .ناگهان در همین حال، صدایِ جیغ مانند اژدهایی دیگر، توجه همه را به خود جلب کرد

تر از آموالد که ایغن بر پشتش سوار بود، از آسمان در  ای دوبرابر کوچک اژدهایی سیاه با جثه
دفعه همانند چتری سیاه رنگ  ای تیره، پدیدار گشت و به سمت پایین سرعت گرفت و یکمیان ابره

 .ها معلق ایستاد در وسط آن

آلیغان که با دیدنِ ایغن بر پشت آن اژدهای سیاه رنگ، متعجب مانده بود با چشمانی متحیر و 
 :حالتی گیج شده گفت

 ! ایغن؟-

ل آموالد کهن سال، جبهه گرفت و در این لحظه، ایغنِ طلبانه در مقاب اژدهای سیاه با حالتی جنگ
 :نورانی از پشت اژدها رو به آلیغان کرد و گفت

 .من و پدربزرگم واسه کمک به تو اومدیم.  نگران نباش آلیغان-

 :تعجب آلیغان با این حرف دو برابر شد و با نگاهی به اژدها پاسخ داد

 ! پیر؟ پدربزرگت؟ یعنی اون اژدها همون لوخیسِ-

در این لحظه، دیناسینِ ریز اندام هم از سمت پایین نمایان شد و با حرکاتی نمایشی و مخروطی، 
 :که به دور سر آلیغان می چرخید گفت در حالی

 ! منم اومدم کمکت-

 :آلیغان، توجهی به او کرد و با همان حالت متعجب پاسخ داد

  دیناسین مگه بهت نگفتم پیش نجیال بمون؟-

 :شانه او فرو آمد و گفت. بالفاصله بر رویدیناسین

تونی به تنهایی از پس  تونه از پس خودش بربیاد ولی تو نمی نجیال می! تونستم تنهات بذارم  نمی-
 !این هیوال بر بیای
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 :مندانه خطاب به آلیغان گفت کلوداو که از این ضیافت عجیب، متعجب شده بود با حالتی رضایت

تعدادمون هر چی بیشتر باشه . ستای وفاداری دور خودت جمع کنیبینم که تونستی دو  می-
 !شیم تر می قوی

 :دانست چه اتفاقی افتاده است، پاسخ داد آلیغان که حتی خودش هم نمی

 !تونستم تنهایی باهاش بجنگم من خودمم می! واد حرفای فیلسوفانه بزنی  تو یکی دیگه نمی -

ای بلند و ترسناک رو به آسمان،  ر داد و بعد از نعرهای س ناگهان در این لحظه آموالد قهقهه
 :ها انداخت و سپس با حالتی تمسخرآمیز گفت نگاهی به جمعِ آن

 یک بچه گوناژِ نورانی سوار بر یک اژدهای سیاه، یک تاقنِ فانی سوار بر یک شیر سپید بالدار و -
ترین تهدیدش  قابله با بزرگیک ویراب ریزِ بالدار؟ این تمام ارتشی است که کل جهان برای م

 !دیگه کم کم دارم از خودم ناامید میشم. فرستاده است

 .کلوداو با چند بار بال زدنِ مکرر، خود را در کنار اژدهای سیاه نگه داشت

  .ای سنگین و سختی در مقابل هم گرفته بودند هر دو طرف، جبهه
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در باالی سرشان، ابرهایی تیره و تاریک؛ هایشان، جنگلی عظیم قرار داشت و  در زیر پاها و چنگال
 .وزید باد سردی هم از سمت شمال می

 .ها حاکم شد برای مدت طوالنی، سکوتی مبهم در میان آن

 :ناگهان آموالد سکوت را شکست و با حالتی خشمگین گفت

 !حتی خود ایزگال! زده من رو بگیره تونه جلوی جهنم یخ  هیچ موجودی نمی-

در همین حال، اژدهای سیاه نیز به سمت او . ها یورش برد تی جنگی به سمت آندفعه با حال و یک
 .ور شد و پشت سر او، کلوداو هم به سمت آموالد حمله کرد حمله

  .آلیغان هم در این فرصت، شمشیر خود را در دست گرفت

 

 ****هاهاهاها    سرزمین دوسسرزمین دوسسرزمین دوسسرزمین دوس****

 .تمام شهر در سکوت بود

های  شهر دوس. ای بزرگ بنا شده بود ر کوه پایهشهری که از چوب و سنگ تراشیده شده بود و د
 .کریه

 .های اطراف را فراگرفته بود بادهای سرد شمالی، تقریبا تمام دشت. شب هنگام بود

 .ها در مقابلِ قصر سنگیِ شهر به صف ایستاده بودند جمعیت کثیری از دوس

 .هایی آتشین، منور و زیبا شده بود ها و مشعل تمام قصر با فانوس

 .کرد ای دیگر از آن قصر عظیم را تداعی می های معدنی، جلوه  آتش با انعکاس سنگنور

 .انگار جشنی به پا شده بود

 .رسید صدای دهل و طبل، از سرتاسر ساختمان قصر به گوش می

 روگان با همان ابهت دیرینه خود بر روی تخت لَم داده و دو کنیز زیبا و  در داخل تاالر بزرگ
  .ها در کنارش، نشسته بودند د موقعریان از نژا
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هایی  جام بزرگی از جنس طال در دست راست روگان قرار داشت که هر کدام از کنیزها با کوزه
در مقابل روگان، تمام سرداران و بزرگان شهر . ریختند بزرگ، شرابی سیاه رنگ برای او می

 .ایستاده بودند

های خود آهنگی زیبا در فضایِ   با کوبیدنِ طبلهای تاالر که همگی از نژاد دوس بودند، نوازنده
  .سرودند شاد تاالر می

هایِ کثیف و چندش  مهمان. ها بودند های کوچک اندامِ زیبا رو در حال پذیرایی از مهمان کنیزک
کردند و با اذیت کردنِ کنیزهای نگون بخت،  گری خود، ریخت و پاش می آوری که با خوی وحشی

 .ن در تفکری عمیق فرو رفته بودو روگا. خوشحال بودند

های خود بر روی صندلی چوبین و بلند و  ای به همراه کنیزها و برده بانو ایگاس پیر هم در گوشه
  .خوش طرحی نشسته بود

 

 :در همین حال، ناگهان صدایی بلند از آن سوی تاالر شنیده شد

 ...ردمی بزرگی برای روگان کبیر آو هدیه... برید کنار...  برید کنار-

 .توجه همه، مخصوصا روگان به سمت صاحب صدا جلب شد

راهی از میان جمعیت حاضر در تاالر باز شد و بعد از کمی، ریغای کوژپشت با همان راه رفتنِ کج 
ی بزرگ و چوبین و  پوش که بر روی دو چوب بلند، یک جعبه اش به همراه چهار سرباز زره و کوله

 .ارد تاالر شدند و به سرعت به سمت تخت روگان حرکت کردندکردند، و مربعی شکل را حمل می
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 .نگریستند ها و آن وسیله عجیبشان می همه با تعجب به آن

ریخت، بعد از  ریغا با حالتی کثیف که آب دماغ و دهانش با هم الحاق شده و بر زمین تاالر فرو می
وش ایستادند و همگی کمی در مقابل روگان کبیر ایستاد و در پشت سرش، سربازهای زره پ

 .تعظیمی بر درگاه او کردند

ها را خاموش کرد و سپس  کرد، با عالمت دست چپ صدای طبل روگان که با تعجب به او نگاه می
 :رو به ریغا گفت

 طور خراب کنی جناب ریغا؟ قدر مهم بوده که جرأت کردی میهمانی منو این  چه اتفاقی این-

های خراب و  که دندان اش نشسته بود، در حالی های خطی بریغا که لبخند محو و کریهی بر ل
 :شد گفت هایش دیده می سیاهش از زیر لب

 !ای برات آوردم اعلی حضرت  هدیه-

 :روگان نگاهی به آن جعبه چوبی انداخت و ادامه داد

  این چیه؟-

سپس با . ندها بالفاصله جعبه را به آرامی بر زمین گذاشت ای به سربازها کرد و آن ریغا اشاره
 :های لنگ لنگ به سمت جعبه رفت و در کنار آن ایستاد و با همان هیجان خاص خود گفت قدم

 ! ماهیگیرها، یه چیزی از دریا شکار کردن-

 .روگان با شنیدن کلمه دریا به آرامی از جا برخاست

 .بانو ایگاس که از دور در حال تماشای تمام حرکات او بود، ابرویی باال انداخت

ی محکم بر سر آن جعبه  اش، چند ضربه های بزرگ و مشت کرده  همین حال ریغا، با انگشتدر
 .کوبید

 .ناگهان جعبه چوبین تکانی شدید بر خود گرفت و سپس آرام شد

 :پس از آن صحنه که تعجب و کنجکاوی همه را بر انگیخته بود، ریغا ادامه داد

ماهیگیرا به سختی . ی سرگردان شده بودکه توی سواحل جنوب)  پری دریایی ( کوروژکوروژکوروژکوروژ یه -
که بکشمش بیارم تقدیم شما  با خودم گفتم به جای این. خیلی قوی و چابکه. تونستن گیرش بندازن

 !کنم اعلی حضرت
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های او، ناخودآگاه از  بدون توجه به اطراف و حرف. روگان غرق در آن جعبه چوبی شده بود
 .ا چند قدم دیگر در مقابل جعبه ایستادتخت جدا شد و به پایین سکو آمد و سپس ب

 :شد های ریغا می در همین حال، تازه متوجه حرف

 ...سرورم...  سرورم-

های غضبناک که ریغا با دیدن حالت  از آن نگاه. ی کریه او انداخت روگان نگاهی خیره بر چهره
 .ی او، کمی ترسید و بر زمین نگاه کرد و ساکت شد چهره

 .شد رام از جا بلند میبانو ایگاس، آرام آ

روگان به أرامی دست خود را به سمت قفلی که بر درِ جعبه زده بودند، برد سپس با یک حرکت 
 .قدرتمند، قفل را از هم شکست و به آرامی در جعبه را رو به باال گشود

 :ریغا با تعجب گفت

 !این موجود خیلی قویه!  سرورم ممکنه خطرناک باشه-

 .های او، در جعبه را باز کرد ی به حرفروگان بدون هیچ توجه

روگان با یک . دو چشم نورانی و سبز رنگ از داخل تاریکی جعبه در چشمان روگان خیره شد
حرکت در جعبه را باز کرد و در حالی که متعجب، بر سر جای خود میخکوب شده بود، به داخل 

 جعبه خیره شدـ

 .رامی هر چه تمام زمزمه کردای بود که در زیر لبش به آ تنها کلمه! "رینا"

ی چوبین خود را در بغل روگان  ناگهان پری دریایی، با یک حرکت جهش مانند از داخل جعبه
 :جای داد و با حالتی گریه مانند گفت

 !اینا منو اذیت کردن!  روگان-

ان کرد، ناگه هایش را به دور کمر باریک رینا حلقه می که دست روگان با حالتی مبهوت، در حالی
 .ی او از هم پاشید چهار چوبِ جعبه با ضربه. ی چوبین زد لگدی محکم به جعبه

که  سپس رینا را به آرامی در آغوش مست خود گرفت و رو به جمعیت اطرافش کرد، در حالی
 .ی ماهی مانند رینا به دور باسن و کمر او حلقه زده می،شد نیمه

 :فریاد کشیددر همین حال، ناگهان ایگاس از آن سوی تاالر 
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 ! دستگیرشون کنید-

های حاضر در تاالر که زمانی به گرفتنِ جا و مقام روگان فکر  با شنیدن این دستور، تمام دوس
های خود را علیه او، از  های شراب خود را بر زمین انداختند و شمشیرها و نیزه کردند، جام می

 .غالف بیرون کشیدند

در . غوش گرفته بود، نگاهی به اطراف خود انداختکه رینا را محکم در آ روگان؛در حالی
ی سفید و  ای بر گونه سپس بوسه. های عریان، تنها و بی کس مانده بود ی شمشیرها و نیزه محاصره

 :زیبای رینا زد و در زیر گوش او به آرامی گفت

 محکم فقط کافیه خودتو. تونن بهت آسیب برسونن ها نمی هیچ کدوم از این.  نگران هیچی نباش-
 .توی بغلم نگه داری

 :ناگهان در همین حال، ایگاس دوباره با خشم فریاد زد

 .خوام روگان رو زنده می... ها؟ حمله کنید  پس منتظر چی هستین احمق-

کردند، با حالتی خبیثانه به سمت  که در مقابل روگان تعظیم می دفعه تمام تاالر و تمام کسانی یک
 .ور شدند او حمله

ی محکم  که از حلقه ی بلندش را از پشت باز کرد و سپس در حالی یک حرکت سریع، نیزهروگان با 
 .ای با پهنایِ نیزه، به یکی از سردارانِ تاالر زد آغوشِ رینا مطمئن شده بود، ضربه

ای که با برخورد به آن دوسِ تنومند، چندین سرباز دیگر در پشت سر او را از هم متالشی  ضربه
 .کرد

کرد به او نزدیک  دیگر هیچ کس جرأت نمی. ربه، سکوتی سنگین در تاالر حاکم شدبا همین ض
 .شود

روگان، نیزه را با مهارتی کامل، در میان انگشتانش چرخاند و سپس رو به افراد حاضر در تاالر 
 :کرد و گفت

 چطور جرأت کردین علیه خدای خودتون سالح بکشین؟!  من خدای شما هستم-

 : کشیدسپس با خشم فریاد

  چرا؟-

 .تر کرد با فریاد او، رینای زیبا صفت چشمان خود را محکم بست و آغوش خود را محکم
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 .ریغای کوژپشت هم با ترس، خود را در میان جمعیت گم و گور کرد

دیدند، واقعا  باور کردن چیزی که می. سکوت سنگینی بود و همه به سمت روگان خیره شده بودند
 .بودبرایشان غیر قابل درک 

 !؟) ری دریاییپ (    کوروژکوروژکوروژکوروژبه یک )  دیو (    دوسدوسدوسدوسعشق یک 

ایگاس پیر و خمیده . دارِ ایگاس در میان سکوت تاالر به گوش همه رسید ناگهان صدای پاهای سم
 .ای داشت ای ترسناک و چروکیده که چهره

، بیرون ها ی دوس که بر عصای بلند و سیاهش تکیه داده بود، از میان جمعیت سکون زده در حالی
 .آمد و در مقایل روگان و رینا ایستاد

 :با چشمانی نفرت انگیز، نگاهی به آن دو انداخت و پس از کمی تأمل گفت

یک عشق ! های ناگهانی پادشاهمون مشخص شد امشب دلیل گم شدن... خب... خب...  خب-
 !ممنوعه و آتشین

 : ادامه دادنگریست نگاه کرد و سپس در چشمان روگان که با خشم به او می

ای عشق توی قلبت باشه  بهت گفته بودم تا وقتی که ذره!  بهت گفته بودم که قلبی تپنده داری-
خودت . ای باشی تونستی فراتر از هر موجود دیگه روگان، تو می. تونی پیروز این جنگ بشی نمی

وقت  خدا هیچ! خدا هم نیستی! چی از این عشق نصیبت شده؟ تو االن پادشاه نیستی! رو االن ببین
 !شه روگان عاشق نمی

 :روگان با کمی حرص قبضه نیزه را در دستش فشرد و گفت

تو مجبورم کردی چیزی رو که . خواستم  تو منو مثل یک برده بزرگ کردی، من پادشاهی رو نمی-
هر کی بتونه منو بکشه، پادشاه ! جنگم ازش متنفر بودم رو انتخاب کنم و امشب تا اخرین توانم می

 !شه بعدی می

همه طمع پادشاهی داشتند و . های حاضر در تاالر افتاد ای در بین دوس های روگان همهمه با حرف
 !ها ُگر گرفت ها همانند آتشی سوزان در وجود دوس این حرف

ای که از ضربه عصا بر زمین  ناگهان ایگاس ته عصای سیاهش را محکم بر زمین کوبید و با جرقه
 :د زدحاصل شده بود فریا

 ! دیگه کافیه-
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 !همه دوباره ساکت شدند

 :ایگاس عصای خود را به سمت روگان بلند کرد و با خشم گفت

وقت نخواستم پادشاه بشی اما از این به بعد بالیی سرت میارم که دیگه هیچ قلبی   من از تو هیچ-
 !ی کثیفت باقی نمونه توی اون سینه

گهان نوری سبز رنگ از نوک عصا به سمت روگان سپس عصا را به سمت روگان تکانی داد و نا
 .روانه شد

روگان از . نوری همانند زنجیر که با سرعتی غیر قابل فهم، تمام وجود روگان و رینا را در برگرفت
 .شدت درد فریادی کشید و رینا هم همراه با او فریادی از درد و گریه سر داد

از هم جدا کرد و هر کدام را در سمتی بر زمین دفعه قدرت جادوی عصای ایگاس، آن دو را و یک
 .نشاند

نور سبز رنگی که یک سرش به نوک عصا و سر دیگرش همانند زنجیری نورانی به دور آن دو 
 .جان کرده بود ها را کامال ضعیف و بی پیچیده شده بود، آن

 . باز کرداز میاِن فشار زنجیر نوری، روگان چشمان بی فروغ خود را به سختی به سمت رینا

 .پیچید رینا از شدت درد بر خود می

 :ور شد و با فریادی بلند و ترسناک گفت دفعه خشمی ناگسستنی در وجود روگان شعله یک

 ! نــــه-

 .و بعد با تمام توانش شروع به برخاستن از زمین کرد

ی خود برای همین قدرت جادو. برای ایگاس، واقعا تصور قدرت بدنی روگان کمی تعجب آور بود

هوش  را باال برد و ناگهان تمام توان روگان در میان زنجیرهای جادویی عصا، تحلیل پیدا کرد و بی

 .بر زمین افتاد

 .ایگاس عصای خود را کنار کشید و جادو را قطع کرد. هوش شد رینا هم بی

چیزی که از این اتفاق حاصل شده بود، در میان بخارهای ناشی از قدرت جادوی سبز عصای 

 .ایگاس، آرام آرام در حال مشخص شدن بود

 !جان و یک پری دریاِی مرده یک پادشاه بی
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 .همه حاضرین از قدرت جادوی ایگاس مات و مبهوت مانده بودند

 :ای خاص نگاهی به سربازانش کرد و فریاد زد ایگاس با طمانینه

 .نو ببرین به چادر منهر دو شو. ها؟ روگان رو به زنجیر بکشین مصرف  پس متظر چی هستین بی-

کردند،  که سربازانِ زره پوش، روگان و رینا را با زنجیرهایی سنگین اسیر می سپس در حالی
 :ایگاس پشتی به حاضرین کرد و گفت

 .تونه جلوشو بگیره اون موقع دیگه هیچی نمی. گرده  روگان دوباره به تخت پادشاهی بر می-

جا  د، راه خروجی تاالر را در پیش گرفت و از آنهای سست و آرام خاص خو سپس با همان قدم
 .رفت

ی بال، اژدهای سیاه را از مقابلش به کنار کشید سپس با نفسی یخی، یکی از ناگهان با یک ضربه
 .های بزرگ اژدها را از کار انداخت¬بال

 .آموالد در میان آسمان به چابکی یک عقاب و سبکی یک پروانه بود

های سطح دریا متالطم و های تند و قدرتمندش، همانند آبدر اثر بال زدندرختان کاجِ زیر پایش 
 .شدندمواج می

اژدهای سیاه خود را به سختی در میان زمین و هوا مسلط کرد و از سقوطی سنگین به اعماق سیاه 
 .جنگل، نجات پیدا کرد و سپس بال زنان شروع به چرخیدن به دور محورِ آموالد کرد

- هایی تیز و سپید بر روی پشت آموالد فرود آمد و در حالیگهان کلوداو، با پنجهدر همین حال نا

-الیِ پوست فلس دارِ بلورینِ اژدهای یخی فرو می¬هایش را سفت و محکم در میان البهکه پنجه
 :کرد، تعادل خود را حفظ کرد و با فریادی بلند خطاب به آلیغان گفت

 ! بپر پایین و خودتو محکم نگه دار-

که تمایلی به انجام آن کار نداشت، چشمان خود را بست و با یک حرکت سریع از آلیغان در حالی
 .های اژدها فرو انداختپشت او، خود را بر روی فلس

برای همین آلیغان . هایی یخ بودندهای بلورین و سپید رنگ، لیز و کامال سرد همانند تکهفلس
طحِ لیز به خوبی حفظ کند؛ مخصوصا وقتی که آموالد در توانست تعادل خود را بر روی آن سنمی

 .حال بال زدن و باال پایین شدن بود
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اش و فریادی بلند از شمشیر را به سختی هر چه تمام به باالی سرش برد و با خشمی در چهره
 .های بلورین کوبیددرون حنجره و با تمام توانش، نوک تیز آن را بر روی فلس

ی که داشت، پوست زره مانند اژدها را ذوب کرد و تا نصف در تنِ آن شمشیر با قدرت عجیب
های عجیبِ شد، دوباره نوشتهنور و حرارتی که از شمشیر ساتع می. پیکر فرو رفتهیوالی غول

 .ی آن برای آلیغان نمایان شدندروی بدنه

فیل عظیم الجثه بود اندازه شمشیر در پیشِ اژدها در ابعادی شبیه به یک مورچه ریز در مقابل یک 
کرد، آن هیوالی عظیم را دیوانه کرده اما دردی که ناشی از زخم شمشیر به بدن آموالد رخنه می

 .و تمام توجهش را به خود جلب کرد

 .ای بلند کشیدکه حواسش به اژدهای سیاه بود، نعرهآموالد در حالی

 :اخت و گفتدر همین فرصت، کلوداو نگاهی به پایین و به اعماق جنگل اند

 .جا باشه میاد کمکموناگه ماوین این. هاستجا جنگل سایه اسم این-

در همین حال، ناگهان آموالد پیچشی به خود گرفت و در میان زمین و هوا حرکتی به شکل 
 .مخروط، انجام داد

به های سپید و بلورینِ پوست اژدها باز کرد و هایش را از میان فلسکلوداو با یک جهش، پنجه
ی که قبضهسمتی دیگر پرواز کرد و دوباره در آسمان بال زنان، معلق ایستاد اما آلیغان؛ در حالی

هایش گرفته بود، آویزان و ترسیده، خود را در وسط خطر سقوطی کوتاه شمشیر را در میان مشت
ناگهان با چرخش دوباره ی اژدها، آلیغان هم به سمت باال کشیده شد و . شدید پیدا کرد

 .های سرد اژدها فرود آوردزانوهایش را دوباره بر روی فلس

 .هایش از شدت قدرت شمشیر، سیاه و کبود شده بوددست

 .در این لحظه اژدهای سیاه با فرمانِ ایغن، نفسی آتشین به سمت آموالد پرتاب کرد

 آموالد هم با یک حرکت چرخشی دیگر، طوری در سمت مسیر آتش اژدهای سیاه ایستاد که
 .آلیغان را مورد اصابت نفس اژدهای سیاه قرار دهد

کرد با دیدن آتشی که به سمت او سرازیر شده دفعه دیناسین که در اطراف آلیغان پرواز مییک
 .ای سبز به دور آلیغان ایجاد نموداست، بشکنی زد و هاله
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 حتی خود آموالد کهآتش اژدهای سیاه با مکانی که آلیغان ایستاه بود برخورد کرد و در حالی
ی سبز دیناسین، به شکل یک سپر آهنین ذوب شد و شد هالههم از شدت آسیب و سوزش کبود می

 .بر زمین فرو ریخت

 .اژدهای سیاه، نفس آتشین خود را قطع کرد سپس از مسیر نفس یخیِ آموالد کنار رفت

 :ای خشمگین بر سر اژدهای سیاه کشید و فریاد زدناگهان کلوداو نعره

 !گیری مواظب باش کجا رو هدف می-

 .در همین حین اژدهای سپید، خود را با چند بار بال زدن در مقابل اژدهای سیاه قرار داد

 .دیگر خیره شده بودندهایی ترسناک به سمت یکهر دو اژدها با چهره

ه سمت زمان، آتش و یخ را بهای بزرگ خود را باز کردند و همزمان دهانکه ناگهان هر دو هم
 .دیگر پرتاب کردندیک

هایی دیگر، انفجاری رخ داد و کریستالهای یخی و آتشین با یکدر این هنگام با برخورد نفس
 .زمخت و سیاه رنگ به اعماق جنگل فرو ریختند

 .هایی به رنگ کبود و تیره که حاصل جز برخورد یخ و آتش نبودندکریستال

- ای ادامه میخود به این زور آزمایی ترسناک و حماسهکه هر دو طرف با تمام توان در حالی

-های ناشی از کریستالدادند، دیناسین در مقابل آلیغان که بر روی پوست آموالد در مقابل ترکش

 :کرد، فرود آمد و گفتها ایستادگی می

پس به . من تا حاال کسی به شجاعت تو ندیدم. تونه کل دنیا رو نجات بده یه آدم شجاع می-
 !ما رو نجات بده... ودت بیا آلیغانخ

ای آشفته و چشمان بسته از ترسِ خود را به سختی باز کرد و نگاهی به چشمان پر آلیغان با چهره
فروغ و درخشان او انداخت و سپس در میان سکوتی ناهنجار، دیناسین بدون هیچ حرف دیگری 

 .فت و پرواز کردهای کوچک خود را باز کرد و از مقابل چشمان او کنار ربال

های سپید و زرهیِ آموالد دوخته شده بود ای گوشتی و فارغ از فلسنگاه آلیغان، اکنون به نقطه
 .که بر روی گردن بلند آن هیوال قرار داشت

 .های آلیغان شروع به درخشش کرددر همین حال، شمشیر در زیر مشت
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 همین فرصت، زانوهای سستش را به ور شد و درناگهان خشمی از درون در وجود آلیغان شعله
ای که بر قبضه شمشیر داده بود، باال آرامی به سمت شکم خود باال کشید و سر خود را با کمک تکیه

 .آورد

برد، اش فرو میهای سرد و سنگینی که باد از سمت مقابل در سینههای تندش در میان الیهنفس
 .بیشتر و تندتر شد

 هایش را از قبضه ی شمشیر جدا کرد و کمان آق را از پشتش باز در همین موقع؛ یکی از دست
 !کرد

 !تر بودشدت باد؛ در مقابل جسم سبک آلیغان، قوی.! سپس، دست دیگرش را از قبضه رها ساخ

 !اما ایستادگی عجیبی که آلیغان از خود نشان می داد؛ حتی طوفان را هم شکست می داد

های ناشی از بر خورد یخ و آتش، که باد تی در میانِ ترکشکه چشمانش را به سخآلیغان در حالی
 .آورد، باز کرده بود، زه کمان را تا انتها کشیدبه سمتش می

الی پیچ و خم کمان دمیدن گرفت و تیری ¬ناگهان نوری سرخ و آتشین از وجودش در میان البه
 .عجیب و آتشین ظاهر شد

ی گوشتی شلیک ادی بلند کشید و تیر را به آن نقطهآلیغان که دیگر تحملش به سر رسیده بود، فری
 .کرد

ناگهان سرعت باد، آلیغان را از روی اژدها به سمت پشت جدا کرد و با سرعتی وحشتناک، او را به 
 .سمت آسمان پرتاب کرد

اما تیری که آلیغان شلیک کرده بود با تمام سرعت و قدرتش دقیقا بر روی هدفی که گرفته بود، 
 .فرود آمد

-نفسِ یخی که از دهانش بیرون می. دفعه، چشمان آموالد از تعجبی ناآگاهانه گرد شدندیک

 .جهید؛ به یک باره قطع شد

 .در همین فرصت اژدهای سیاه، نفس آتشینش را با تمام قدرت بر سر و روی آموالد فرو ریخت

کشید، سینه خود را در های سنگینی میامان اژدهای سیاه، نفسهای بیآموالد که در زیر حمله
 .مقابل آتش هیوالیِ مقابلش سپر کرد

 .ناگهان در همین لحظه صدایی بلند شبیه به شالق، از اعماق جنگل به گوش رسید
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 :کلوداو با شنیدن صدای شالق مانند، پوزخندی زد و زیر لب گفت

 ! ماوین-

ت آسمان بیرون جهیدند و ی بلند از جنس پیچک از میان تاریکی جنگل به سمبالفاصله؛ دو ساقه
 .های آموالد پیچیدن گرفتندسپس از دو سمت مختلف، به دور بال

که با چشمانی ها بیفتند، در حالیکرد که این اتفاقآموالد که هرگز به ذهنش هم خطور نمی
های سبز رنگ با سرعتی عجیب به داخل با کششِ پیچک ناامید به آسمانِ نیمه ابری خیره شده بود،

 .نگل سقوط کرد و سپس در مقابل چشمان همه در میان اعماق تاریک جنگل بر زمین فرو افتادج

. صدای برخورد سنگینش با زمین در کل جنگل و آسمان پیچید و گرد و غباری غلیظ به پا شد
 .ای آرامش و سکوتی عحیب تمام زمین و آسمان را فرا گرفتبرای لحظه

ی خود را  حال سقوط است به آرامی و با تردید چشمان بستهکرد درآلیغان که هنوز احساس می
در همین حال دیناسین، در مقابل او و بر . دیگر باز کرد و خود را بر پشت کلوداو پیدا کرداز یک

 .زدهیجان و شادی خاصی در چشمانش موج می. روی پشت کلوداو فرود آمد

 :با همان هیجان خاص خود با صدای بلند فریاد زد

 !همه چی تموم شد! و موفق شدی آلیغان ت-

 :کلوداو که در حال پرواز و مانور به سمت اژدهای سیاه بود؛ خطاب به آلیغان گفت

 !اما هنوز تموم نشده! شجاعت زیادی به خرج دادی.  آفرین پسر جان-

 :دانست چه اتفاقی افتاده است، با حالتی گیج شده و متعجب گفتکه هنوز نمیآلیغان در حالی

  چی شد؟-

 :سپس نگاهی به اطراف چرخاند و ادامه داد

  آموالد کجا رفت؟-

های کوچکش؛ دماغ او را به آغوش گرفت ¬دیناسین با خوشحالی به سمت او جهید و با همان دس
 :و پاسخ داد

پیکر سیاه در همین حال، کلوداو در مقابل اژدهای غول. تو یه قهرمانی!  تو اونو نابود کردی-
 :طور معلق در میان زمین و هوا گفتتاد و همانرنگ ایس
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 !که به کمکمون اومدین کمال تشکر رو دارماز این.  کار شما هرگز فراموش نخواهد شد-

 :ایغن که از دیدن او بسیار هیجان زده شده بود، با صدای بلند گفت

 . باعث افتخارمون بود-

 و بدون هیچ تأملی به سمت زمینی که ای رو به آسمان کشیددر همین حال، اژدهای سیاه نعره
 .آموالد در آن سقوط کرده بود، شتافت

کلوداو هم پشت سر او به همان سمت پرواز کرد و این در حالی بود که ابرهای سیاه سرد آرام 
رفتند و خورشید تابان، از پشت ابرها با درخششی ¬آرام از صحنه آسمان آبی رنگ کنار می

  .کردطالیی رنگ، خودنمایی می

 

 در اعماق تاریک جنگل

جان آموالد  الجثه و بی مکانی به مساحت یک زمین فوتبال، تمام درختان کاج در زیر جسد عظیم
 .در هم شکسته و له شده بودند

های اژدهای شکست خورده بیرون زده  های گیاهای شبیه به پیچک از دهان و دماغ و گوش ساقه
 .شد اش سرازیر می الجثه های عمیِق تِن عظیم بودند و خون زرد رنگ اژدها از زخم

های پر پیچ و خم و عجیبی که گویی از درون تاریکی جنگل بیرون جسته و در حال مومیایی  ساقه

 .کردِن جسد آموالد بودند

پیکر آموالد ایستاده بود، تک چشم بزرگ خود را با  که در مقابِل سِر غول ماوین پیر در حالی

 .ی دلخراش انداخت رنوشت اژدها باز کرد و نگاهی به آن صحنهحالتی ناراحت از س

به طوری که همانند مارهایی . های پیچک عجیب، هنوز در حال بلعیدِن جسد اژدها بودند ساقه

گویی از گوشت آن هیوال تغذیه . خوردند ها و گردن آموالد پیچ می طویل و بزرگ به دور بال

 .کردند می

 .کلوداو سپید با حفظ تعادل خود، در کنار ماوین پیر بر زمین فرود آمدندناگهان اژدهای سیاه و 

ی خشمگین و بلند کلوداو در هم  سکوت سنگینی در آن عمق تاریک حاکم شده بود که با نعره

 .شکست و توجه همه را به خود جلب کرد
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 و ایغن کوچک در همین حال اژدهای سیاه، آرام آرام جسم خود را به شکل لوخیس پیر تغییر داد
 .هم بالفاصله از روی گردن آن بر زمین فرود آمد و در کنار آلیغان ایستاد

آلیغان که از تغییر شکل دردناک و عجیب لوخیس حیرت زده شده بود، با تلنگر کلوداو از جا پرید 
ی  که به صحنه آلیغان در حالی. جا ایستاده بود و به سمت جلو خیره شد به مکانی که ماوین در آن

عظیم مقابل چشمانش خیره شده بود، به آرامی از پشت کلوداو پایین آمد و با چند قدم به جلو 
 .در کنار ماوین ایستاد

ی حاضرین با نگاهی خیره به  همه. ی او فرود آمد دیناسین هم پرواز کنان آمد و بر روی شانه
 .نگریستند چیزی که شکست داده بودند، می

 :دهان بزرگ خود را باز کرد و خطاب به آلیغان گفتدر همین حال ماوین پیر، 

 .ی آموالد رو بشکاف برو جلو و سینه.  االن وقتشه کار رو تموم کنی-

 :آلیغان نگاهی متعجبانه به او کرد و گفت

  چی؟-

ی  ای کوتاه کشید و بعد از جلب توجه همه، در ادامه جمله در این لحظه کلوداو از پشت نعره
 :ماوین گفت

 .با همون شمشیرِ نورانی. شو در بیار آلیغان قلب-

های ترسناک،  آلیغان در میانِ شک و تردید رو به سمت اژدهای مومیایی شده توسط آن پیچک
 .نگاهی انداخت

 :در همین حال ماوین ادامه داد

  به چی شک داری آلیغان؟-

 :آلیغان پس از کمی تأمل رو به او ماوین کرد و گفت

 کارو بکنم؟  برای چی باید این-

 .ماوین لبخندی زد

در میان همین سکوت، کلوداو از پشت سر آمد و در کنار آن دو ایستاد و سپس در جواب آلیغان 
 :گفت
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 . رازهای زیادی در این جهان هستند که تو هنوز ازشون خبر نداری پسر جان-

 : آوردهای کلوداو را به زبان در این لحظه ماوین هم لب به سخن گشود و ادامه حرف

مسیر زیادی از خط .  رازهایی که تو را به بزرگترین افسانه تاریخ جهان تبدیل خواهند کرد-
 .سرنوشت تو باقی مونده و تو باید چیزهایی در این مسیر به دست بیاری

 :که چشم بر دهان بزرگ او دوخته بود، با تعجب گفت آلیغان در حالی

  چه چیزهایی؟-

 : به سخن کرددر این لحظه، کلوداو شروع

ای نزدیک خودت خواهی فهمید اما االن، قلب این اژدها اولین چیزی بود  ها رو در آینده  این-
 .که تو باید به دست میاوردی

آلیغان دوباره نگاهی به جسد در حال مومیایی شدن آموالد انداخت و در میان هزاران سوال و 
 :کنجکاوی و ابهامات ذهنت، سوال کرد

 رو از همون اول بهم نگفتین؟ چرا از من مخفی کردین؟ چرا اینا -

 :ماوین پس از کمی تأمل پاسخ داد

تصمیم گرفتیم بذاریم خودت همه چی رو حل . کرد  زیرا گفتن این وقایع هیچ کمکی بهت نمی-
پس بهتره . از این پس هم هیچ کمکی از سمت من یا کلوداو یا لوؤاال برای تو نخواهد آمد. کنی

 .ای هر اتفاقی در آینده آماده کنی پسر جانخودتو بر

 :های ماوین لب به سخن گشود کلوداو در ادامه حرف

فرزندی که توسط ایزگال بزرگ پرورش یافته و به .  وظیفه ما پیدا کردن فرزند حوماکین بود-
 پاک مسیح شده اما از این به بعدش بستگی به خودت داره مارکانسودیِل های یالثین دست و

  ! یا شجاعت پذیرفتن این سرنوشت رو داشته باش یا همین االن پا پس بکش. جوان

 .گفتند  میvilathins ویالثین، خدای آفریننده، ایزگالدر جهان کولدز به فرشتگان مقرب  : ها ویالثین ((

((  
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که تمام وجودش آکنده از غرور و  آلیغان دوباره به سمت جسد آموالد خیره شد، سپس در حالی
پس از چند دقیقه در چند قدمی سرِ . جان آموالد انداخت  بود، قدم به سمت جسد بیتعصب

 .غولپیکر آموالد ایستاد

 :ها فریاد کشید ناگهان ماوین از پشت سرش با صدایی بلند رو به پیچک

دهم به این  من ماوین، فرمانروای تمام گیاهان جهان ایستال به تو دستور می! گامادون ای -
  . ل جوان اجازه بدهی تا غنمیت خود را از این جانور مغموم به دست بیاوردمارکانسودی

های  یک موجود باستانی  و عجیب و عظیم الجثه که در اعماق جنگل:  Ghamaadon  گامادون  ((
این موجود به شکل یک گیاه پیچک مانند در تمام جنگ . شمالی رشد و تکامل پیدا کرده است

به عنوان سالح مخفیِ ماوین هم   گامادوناز . کند جودات مرده تغذیه میرخنه کرده و از بدن مو
 )) .شود یاد می

 

های عجیب و ترسناک بود با دستور ماوین، جسد آموالد را کمی  گامادون که گویی اسم آن پیچیک
 که ی اژدها کنار رفتند به طوری ی بزرگ از روی سینه ی یک دایره باال آوردند و دقیقا به اندازه

 ی اژدها، فرسوده شده و بر زمین فرو ریختند و چیزی جز گوشت سپید های زره مانند سینه فلس

ها، شمشیر فرو رفته در پشت  در همین حال یکی از پیچک. در آن نقطه از بدنِ اژدها باقی نماند
اژدها را از جا بیرون آورد و با سرعت به سمت آلیغان شتافت و سپس آن را با کمال احترام 

 .تحویل به او داد

که درخشش، سنگینی، قدرت و حرارت شدید شمشیر را دوباره در اعماق بازوها و  آلیغان در حالی
 .ی شمشیر انداخت های عجیب و غریبِ بدنه کرد، نگاهی خیره بر نوشته درون وجودش احساس می

ری آلیغان و خط توانست به راحتی آن را بخواند اما به دلیل توجه سرس ای که اکنون می نوشته
عجیب و غریبی که تاکنون نظیرش را ندیده بود، چیز زیادی نتوانست بفهمد ولی در میان آن 

   "ساالموس"کلمات، چشمان آلیغان به یک کلمه درشت و عجیب رسید 

های درخشان، دو قدم به جلو به سمت  انداخت و در مقابل  اعتنایی به آن نوشته آلیغان با بی
 .ه برای شکافتن اژدها ایستادی فراهم شد سینه

 !ی نرمِ اژدها فرو کرد سپس شمشیر را باال آورد و نوک تیز آن را با یک حرکت آرام در سینه

های آموالد  سرد سرد بود خونی که از رگ. ناگهان خون زرد رنگی بر سر و صورتش فوران کرد
 .جهید بیرون می
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ی اژدها را از هم  ار بریدن ادامه داد و سینهاعتنا به تمام اتفاقات پیش رویش به ک آلیغان بی
ی اژدها، یک قلِب یخی و بلورین  های خون آلود و طالیی رنگ سینه ناگهان از پشت دنده. درید

 .شمشیر را کنار گذاشت و دست خود را تا انتها در آن شکاف سرد فرو برد. نمایان شد

که قلب بلورین  بیرون آورد و در حالیدفعه، دست خود را از شکاف سینه  پس از کمی َکنکاش یک

اژدها را در میان مشت کوچک خود، سفت گرفته بود، رو به کلوداو، ماوین، لوخیس، دیناسین و 

 .ایغن کرد

  ! زده در حال تماشای او بودند همه با حالتی هیجان

  
مانش چش. همه چیز تار بود. های بزرگ و آبی رنگش با حالت نگرانی و اضطراب باز شدند چشم

 .را به سختی به اطراف چرخاند

توانست از اطراف و مکان خود درک کند اما صدای زوزه مانندی دائما در  چیز زیادی نمی

 .کشید های بلند و نوک تیزش، تیر می گوش

های طالیی، چیزی در مقابل چشمانش  به جز چند فانوس با مشعل. کرد سرش به شدت درد می

 .شدند تر می تر و شفاف پر رنگهایش  رفته رفته، دیده. نبود

 :با زبانی قاصر و حالتی کم توان، زیر لب گفت

 جا دیگه کجاست؟  این-

ای که در سمت راست اتاق بر روی صندلی  در همین حال، متوجه پیرزِن بلند قامت کمر خمیده

 .چوبی تکیه داده بود، شد

 :پیرزن با کمی تأمل گفت
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 دارن فقط یک روز جای تو باشن؟ها هستن که آرزو  دونستی خیلی  می-

 .روگان با شنیدن صدای او، با حالتی ناامید، چشم بر زمینِ سفت سنگیِ اتاق دوخت

دو دست تنومندش به کمک زنجیری آهنین و سنگین، بر هم بسته شده و از یک قالب بزرگ در 
 .باالی تیرکی آهنی آویزان شده بود

چادری که تاکنون هیچ . جا چادر عجیب ایگاس بود آن. آرام آرام، متوجه اوضاع و اطرافش شد
 .جا نشده بود بشری وارد آن

وسایل و لوازمِ آهنی و چوبیِ عجیب و غریبی در گوشه و کنار اتاق به شکل نامتعارف و عجیبی 
 .پخش و بال بودند

 .جسد بی جانِ رینایِ زیبا صفت، درست در مقابل چشمان روگان بر زمین خوابیده بود

ی رینا، قطره اشکی در چشم چپش پدیدار آمد اما به دلیل ناتوانی و  ا دیدن جنازهروگان ب
فقط با نگاهی . ای بلند سر بدهد توانست حرفی بزند و نه گریه خستگی شدیدی که داشت، نه می

 .حسرت آمیز به آن پریِ زیبای در مرگ خفته خیره شده بود

که به سمت  ز روی صندلی بلند شد و در حالیناگهان ایگاس با تکیه بر عصای بلند و سیاهش، ا
 :داشت گفت جسد رینا قدم بر می

 .دونی ای می  این دنیا خیلی بی رحمه روگان و تو اینو بهتر از هر کس دیگه-

 !سپس در باالی سرِ رینا ایستاد

ی زیبای رینا انداخت و بعد نگاهی به روگانِ شکست  نگاهی ملموسانه و کنجکاوانه به چهره
 .ای که حتی توان حرف زدن هم نداشت، انداخت دهخور

 :ادامه داد

شه ولی تو چرا زنده موندی؟   توی قوانینی که خودت نوشتی، مجازات خیانت مرگ محسوب می-
 کنه؟ ها برای تو صدق نمی مگه اون قانون

 :ی زیبای رینا انداخت و دوباره به سخنان خود ادامه داد سپس دوباره نگاهی به چهره

 !تونه برات خیلی عذاب آور باشه کنه ولی می صدق نمی! سته در-
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ای محکم، َته تیز عصا را در چشمِ  سپس عصای سیاهش را کمی از زمبن جدا کرد و بعد با ضربه
که سپیدی و مردمک چشم به همراه خونِ سرخ و سرد مغز از حدقه  به طوری. راست رینا فرو کرد

 .ی ظریف رینا را از هم متالشی کرد ار گسیخته، جمجمهبیرون جست و عصا همانند تیری افس

ی دلخراش خیره شده بود، خیس در عرقی سرد، خود را  روگان که با حرص و خشم به آن صحنه
 .کرد عاجز از هر گونه حرکتی پیدا می

توانست جلوی کارِ وحشتناک  توانست برای او کاری بکند و هیچ قدرتی نمی هیچ موجودی نمی
 .ر را بگیردایگاس پی

ایگاس پس از چهره زیبای رینا را کامال متالشی و خون آلود کرد، دوباره نگاهی به روگانِ نا امید 
 .انداخت

 :سپس با حالتی تمسخرآمیز گفت

یه سرباز ساده . اش در هم شکسته  دیدی چی شد؟ یه پادشاه ناتوان، االن دقیقا مثل شاخِ شکسته-
تونه از دست  داره ولی یه پادشاه، همیشه چیزهای با ارزشی میچیز زیادی برای از دست دادن ن

 .بده

هایِ لزج  که مایع به آرامی عصا را از جمجمه و الیِ موهایِ خون آلود رینا بیرون کشید به طوری
 .و سفید مغز هم به همراه آن بیرون آمدند

فروغ پادشاه، بر  ان بیخیره در چشم. رو به روگان کرد و با چند قدم کوتاه، در مقابلش ایستاد
 .روی زانوهایش نشست

 .ای برای روگان کرد عصا را کنار گذاشت سپس خم شد و سجده

 .نگریست روگان با تعجبِ همراه با خشم، فقط به کارهای او می

 :ایگاس پس از سجده، سر بلند کرد و گفت

دونن  که می نبا ای. های ریغا اخبار زیادی با خودشون میارن، از همه جای جهان  کالغ-
 !گیرن دیگه سبقت می دن و حتی از یک چنان به جاسوسی خود ادامه می پاداششون مرگه اما هم

 :سکوتی کرد و دوباره ادامه داد

خواستم خودت با اختیار خودت برای فتح جهان اقدام کنی ولی کاری که کردی، باعث   من می-
 کوه از این اتفاقات بویی ببره، یک لحظه دونی که اگه اون هیوالی باالی می. شد نظرم عوض بشه

 ...برای همین. کنه هم برای نابود کردن ما تأمل نمی
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سپس با تکیه عصا دوباره از جا بلند شد و دست چپ خود را بر روی سرِ نیمه تاسِ روگان گذاشت 
 :و ادامه داد

تونم  ها کاریه که میهای سیاه، بی اختیار بشی و این تن  مجبورم کاری بکنم که تو هم مثل کالغ-
امیدوارم روزی . ام انجام بدم های زیر سلطه برای حفظ جان نه تنها یگانه پسرم، بلکه تمام دوس

 .خودت بفهمی این کارها کامال بر حق بودند

 .سپس چند قدم از روگان جدا شد

رسیده های او بود، زیر لب با حالتی مضطرب و کمی ت ها و حرف گرِ تمام صحنه روگان که نظاره
 :گفت

 !نه! کنم خواهش می!  نه-

 :ایگاس لبخندی زد و پاسخ داد

 ! دیگه برای پشیمونی خیلی دیر شده پادشاه من-

 .سپس سرِ گرد و عجیب عصا را به سمت روگان گرفت

 :چشمان ترسناک خود را بست و زیر لب زمزمه کرد

 .دا موندا رودین دا لون داهیچ ماکا دین داگا روگان . نیگال دو ویندار.  آگین دا مون دا-

ها، نوری سیاه رنگ، از نوک عصا به سمت چشمان روگان  ها و ناامیدی ناگهان در میانِ تمام ترس
 .جان بر زمین افکند دفعه با برخورد به هدف، روگانِ کبیر را از پا در آورده و بی شتافت و یک

 .ای سخت بر عصا کرد ، تکیهایگاس که انگار تمام توانش با این جادو به تحلیل رفته بود

های  دیگر باز شد اما این بار، به جای چشم پس از چند ثانیه؛ ناگهان چشمان روگان دوباره از یک
 .های سیاه و آتشین، قرار داشتند ی خون با رگه آبی، دو کاسه

 :مندانه گفت ای کوتاه کرد و با حالتی رضایت ایگاس با دیدنِ چیزی که ساخته بود، خنده

 !برخیز! وباره از نو متولدت کردم روگان د-

با یک حرکت دست، زنجیرِ سنگینی را که به . ای استوار، از جا بلند شد روگان با چهار شانه
 .هایش بسته بودند، پاره شد دست

 :ایگاس با همان حال نحیفش، تعظیمی برای او کرد و گفت
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هشتاد سرباز .  دیگه فرستاده شده با اجازه شما، صدها پیش آهنگ برای بررسیِ اوضاع مناطق-
فکر کنم . ورزیده به شرق، هشتاد سرباز زره پوش به جنوب و صد سربازِ کارکشته به سمت شمال

 .االن وقت مناسبی باشه برای یک لشکرکشی تمام عیار به مناطق میانه

 خیانت کار تو باید چند آکروست مغرور و. ای موسوم به رِکاردیسِ و اولین هدف تو، تصرف منطقه
 .رو اسیر کنی و به کوه مقدس بیاری

که هیچ  داد، پس از اتمامِ دستورهایِ ایگاس، بدون آن های او گوش می روگان که با دقت به حرف
با تمام اتفاقاتی . اعتنا به جسد رینا شروع به قدم زدن به سمت درِ خروجی کرد حرفی بزند، بی

ی  ی جمجمه راف بکند، با پاهای تنومندش، باقی ماندهکه توجهی به اط که افتاده بود، بدون آن
 .رینا را نیز له کرد و از کنار ایگاس رد شد و سمس از چادرِ سیاه خارج شد

  .مندانه در حال تماشای او بود ایگاس هم رضایت

 

 ****های شمالیهای شمالیهای شمالیهای شمالی    سرزمینسرزمینسرزمینسرزمین****

های  ل سرزمینابرهای تیره و سرد، کامال از بین رفته بودند و طلوعِ گرم خورشید دوباره در ک
 .داد شمالی، خبر از روزهای سبز آینده را می

 .گشت های آن شب طوالنی، آب شده و همه چیز کم کم به حالت قبل خود باز می تمام یخ

شهر مونتاشین در زیر تابش مستقیم خورشید، کم کم جان . شدند ها قطره قطره آب می قندیل
هایی با اشکال گوناگون، در   به شکل مجسمهچنان گرفت اما مردم شهر هم ای به خود می تازه

 !سرتاسر شهر پراکنده بودند

ناگهان یخِ یکی از گوناژها که مردی جوان بود، در هم شکست و او با حالتی ناتوان بر روی زمین 
 .افتاد و نفس عمیقی کشید

ی  همه! آری. پشت سر او یکی یکی، مردم شهر از زندان یخی خود آزاد شده و بر زمین افتادند
 .ها زنده بودند آن

طولی نکشید که . شدند ها تبدیل به بخار می ها تبدیل به آب و آب در زیر تابش گرم خورشید، یخ
 .کل مردم شهر دوباره زنده شدند

 .نگریستند، از جا بلند شدند دیگر و اطرافیان خود می که به یک همه با حالتی گیج مانند در حالی
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 .ی بزرگ شهر نگریستند برایشان افتاده بود، به سمت دروازههاج و واج از اتفاقاتی که 

که تمام مردم  ی بزرگ شهر، پیل آنته سوار بر گوزن سپید خود در حالی در همین حال از دروازه
همه با دیدن او و آن همه دارولِ . دهکده و افرادش، در پشت سرش قرار داشتند وارد شهر شدند

 .سبز پوش، متعجب شده بودند

ز مدتی کوتاه پیل آنته در مقابل خیلِ عظیمی از گوناژهای تازه از خواب یخی بلند شده، پس ا
 .ایستاد و نگاهی به تمام شهر انداخت

 :سپس خطاب به افراد پشت سرش گفت

 . به کمکشون برید-

یِ  های گرم و غذاهای تازه های خود پایین آمدند و به همراه لباس ها، با دستور او از گوزن دارول
 .های مرطوب به کمک مردم ضعیف شهر شتافتند پیچیده در پارچه

ها خوشحال  دریغ دارول های بی که هنوز گیج و منگ بودند، از کمک مردم شهر مونتاشین با آن
 .ها را با آغوش باز پذیرفتند شدند و آن

پخش ای که میدورا به همراه بقیه دخترهای دهکده  های خردسال با غذاهای گرم و تازه بچه
 .کرد، لبخندی زیبا بر لب داشتند می

ها بعد از آن اتفاق  های گرمِ پوستین، غذاهای تازه، آب و محبت تنها چیزی بود که آن لباس
 .وحشتناک نیاز داشتند

 در این میان، پیل آنته که هنوز از پشت گوزن سپید خود پایین نیامده بود از همان جا، به نوک
 .تمخروطیِ قصرِ پادشاه نگریس

. شهر کامال خلوت شده بود؛ زیرا تقریبا همه مردم شهر در مقابل دروازه ورودی جمع شده بودند
 .حتی سربازهایِ نگهبان و زره پوش پادشاه هم در میان مردمِ طالبِ کمک ایستاده بودند

 :ای به افراد نزدیک خود کرد و گفت پیل آنته اشاره

 .جا ادی باشن که نتونستند خودشونو برسونن این چند نفر بره کل شهر رو بگرده، شاید افر-

 .با دستور او، میدن به همراه بقیه گوزن سوارها در سطح شهر پخش شدند

ای که  به گونه. پیل آنته با همان نگاه خیره به سمت قصر، گوزن خود را هی داد و حرکت کرد
 .میدورا حتی فرصت نکرد سوالی از او بپرسد
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ها دور شد و به سمت قصر  ت گوناژها، مسیری برای خود باز کرد و از آنپیل آنته از میان جمعی
  .شتافت

 

 ****هاهاهاها    جنگل سایهجنگل سایهجنگل سایهجنگل سایه****

 .الجثه ی آموالد، فقط اسکلتش باقی مانده بود از جسمِ عظیم

ها در عرض چند ساعت، تمام گوشت و محتویات باقی مانده از آن اژدهای عظیم را تجزیه  پیچک
 .کرده بودند

ه به آن قلبِ بلورین خیره شده بود، در فکری عمیق به سر می برد که ناگهان با ک آلیغان در حالی
 :صدای کلوداو به خود آمد

 کنی پسرجان؟  داری به چی فکر می-

 .آلیغان نگاهی به او انداخت که در کنار لوخیس، ایغن و دیناسین ایستاد بود

 :لبخندی زد و گفت

 .کنم های ماوین فکر می  دارم به حرف-

 .جا رفته بود وین از آنما

 :کلوداو کمی به آلیغان نزدیک شد و گفت

االن باید این . هر جا مشکلی پیدا کنی خودم میام کمکت. درخت رو ول کن_ حرفای اون پیر-
فکر کنم تا االن دیگه باید همه زنده شده )  ایغن و لوخیس به اشاره (دو تا رو برسونیم به شهرشون

 .باشن

 : و سپس با تعجب نگاهی به چشمان کلوداو انداخت و گفتآلیغان تأملی کرد

  یعنی اونایی که یخ زده بودن دوباره زنده شدن؟-

 :در این لحظه لوخیس پیر در میان حرف او پرید و گفت

 !زده بودن فقط یخ!  اونا هرگز نمرده بودن-

 :آلیغان نگاهی به او کرد و با کمی تأمل گفت
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 بدیل به اژدها شدی؟ تو هنوز بهم نگفتی چطوری ت-

 :جا ایستاده بود، دستی به سر خود کشید و با لبخندی گفت لوخیس که لخت در آن

 ! خب داستانش یکم مفصله-

 :آلیغان با چند قدم به سمت او، کلوداو را پشت سر خود گذاشت و خطاب به لوخیس گفت

 .تونم به کسی اعتماد کنم وقت نمی  اگه همین االن بهم نگی دیگه هیچ-

 .لوخیس نگاهی به ایغن انداخت

 :ای باال انداخت و گفت ایغن هم شانه

 !گه  راست می-

 :لوخیس دوباره نگاهی به سمت آلیغان انداخت و ادامه داد

 خب من وقتی با گاویر جنگیدم، اونو با هزار ترفند جادویی تونستم شکست بدم ولی اون -
که با کسی به اسم   همین زندانیش کردم تا اینبرای. تونستم نابودش کنم برادرم بود و من نمی
گاویر تبدیل به . اون بهم کمک کرد که قدرت گاویر رو به خودم جذب کنم. ساالموس دیدار کردم

. هیوالیی به اسم رائوخ شده بود و وقتی قدرت گاویر در من حلول کرد، جسم منم تغییر پیدا کرد
 .تبدیل به یک اژدهای سیاه وحشی شدم

تونم چند روز  ی زیادی طول کشید تا تونستم اژدهای درونم رو کنترل کنم و حاال فقط میسال،ها
بقیشو باید در اختیار اژهای سیاه باشم، البته هر وقت هم . در ماه در کالبد گوناژی خودم باشم

 .تونم تبدیل به اژدها بشم اراده کنم می

 :کمی تعجب گفتداد با  که با دقت به حرف او گوش می آلیغان در حالی

 ها رو خورده بودی؟ پس اون شب تو همه اون سوپ!  عجب-

 :ای کرد و گفت لوخیس خنده

 .حال، دیگه دوران من تموم شده  با این-

 :سپس نگاهی به ایغن کوچک انداخت و ادامه داد

 .طور که گفته بودم  ایغن باید پادشاه شمال بشه، همون-

 :ن خیره شد و گفتسپس دوباره در چشمان کنجکاِو آلیغا
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ای به این جهان بخشیدی و ایزگال هرگز این  تو روح تازه.  بابت همه چی ازت ممنونم آلیغان-
 .شجاعت تو رو از یادش نخواهد برد

 :سپس تعظیمی در مقابل آلیغان کرد و گفت

 . به راستی که فرمانروایی جهان حق تو هست و من امیدوارم به این هدف بزرگت برسی-

ِ آلیغان در حالی،که .او، ایغن، دیناسین و حتی کلوداو هم برای آلیغان تعظیم کردندپشت سر 

ها  دانست چه بگوید و چگونه احساسات خود را بیان کند با نگاهی خیره فقط به آن نمی

 .نگریست می

 :که لوخیس پیر سر از تعظیم بلند کرد و ادامه داد تا این

دونم که روح  جوری حداقل می جایی بهتر از این مکان؟ این دیگه وقتشه از این دنیا برم و چه -

 .من و برادرم در آرامشی ابدی خواهند بود

ی پدربزرگش خیره شده بود  جویباری از اشک  که به چهره ناگهان از دو چشم ایغن در حالی

 .سرازیر شد

 .کند ای خردسال که برای والدین خود گریه می همانند بچه

 :ی او گذاشت و گفت  روی شانهلوخیس دست خود را بر

. همانطور که قول داده بودم، به قولم عمل کردم.  قوی باش پسرم، االن دیگه تو پادشاه شمالی-

 .دی عمل کنی هایی که می تو هم باید به قول

 :های خود را پاک کرد و با حالتی گرفته و سنگین گفت های لباسش، اشک ایغن با آستین

 ...ام پدربزرگ  من قوی-

های خود را پاک   ای از یک درخت کوچک نشسته بود، آرام آرام اشک دیناسین که بر روی شاخ

 .کرد می

 :لوخیس نگاهی دوباره بر آلیغان انداخت و گفت

 . امیدوارم اون شمشیر به دردت بخوره-

نور نه اثری از . ی مات بدون نوِر آن انداخت آلیغان شمشیر را کمی باال گرفت و نگاهی بر بدنه

های عجیب و غریب اما یادش افتاد که باید سوالی در مورد  بود و نه اثری از آن نوشته
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بنابراین سر خود را بلند کرد تا حرفی بزند که یکدفعه با مکانی خالی از .  بپرسد"ساالموس"
 وجود لوخیس مواجه شدـ

 .های خود را پاک کرد که رو به آسمان خیره شده بود، اشک ایغن در حالی

 :لیغان نگاهی به کلوداو انداخت و گفتآ

  لوخیس کجا رفت؟-

 :کلوداو سر خود را پایین انداخت و با حالتی ناراحت پاسخ داد

 . اون دیگه بین ما نیست پسرجان-

آلیغان که از این اتفاق ناراحت شده بود با چند قدم به جلو، در کنار ایغن ایستاد و سپس با دست 
 .لند ایغن را نوازش کردبزرگش موهاِی پریشان و ب

ی آلیغان فرود آمد و همگی به  در این لحظه دیناسین از جا بلند شد و پروازکنان، بر روی شانه

 .احترام لوخیِس پیر، سکوت اختیار کردند

 :پس از کمی، کلوداو سکوت را شکست و با صدای بلند گفت

آلیغان به همراه ایغن، به سمت  .تر سوار پشتم بشه خواد بره شهر، هر چه سریع هر کی می!  خب-

سپس خودش نیز  .ایغن را از زمین بلند کرد و بر روی پشت کلوداو گذاشت .او حرکت کردند

 .دیناسین هم دوباره بر روی شانه آلیغان فرو نشست .سوار شد

در همین حال، کلوداِو سپید در حالی که دو بال بزرگ خود را از یکدیگر باز می کرد با صدایی 

 :ا و بلند گفترس

 . از پرواز لذت ببرید، فقط منو محکم بگیرید-

اش در بر  ای بلند کشید و کل جنگل را صدای نعره نعره. سپس با چند بار بال زدن از جا بلند شد

 .گرفت

ای زد و  دفعه، همانند نوری در پِس اعماق تاریک جنگل، جرقه و بعد رو به آسمان اوج گرفت و یک

 .جا غیب شد از آن

ها هم  آن. در حیاط قصر، تعداد زیادی گوناِژ تازه بیدار شده از خواب یخی، پراکنده بودند

 .همانند بقیه مردم شهر در سرگیجه و ناتوانی عجیبی قرار داشتند
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همه با چشمانی متحیر به او . در همین حال، پیل آنته سوار بر گوزن سپید خود وارد حیاط شد
 .نگریستند می

گذراند، در مقابلِ درِ بزرگ  که تمام افراد حاضر در حیاط را از زیر نظر می یپیل آنته در حال
 .ورودی تاالر ایستاد و سریعا از گوزن پایین پرید

دروازه . ها بست و نگاهی به اطراف انداخت افسار گوزن را به تیرک چوبینِ کنار اصطبل اسب
 .تاالر به حالت نیمه باز باقی مانده بود

همه با تعحب به سمت . اگهان از آسمان صدای رعد و برق مانندی به گوش رسیددر همین حال ن
 .باال نگاه کردند، حتی پیل آنته

بر پشتش، آلیغان، ایغن و . ی بزرگ و سپید رنگ، کلوداو پدیدار شد دفعه در میان یک جرقه یک
 .دیناسین نشسته بودند

زده و ترسیده بودند، در این میان پیل  تافراد حاضر در حیاط با دیدن هیبت عجیب کلوداو، حیر
کلوداو پس از یک چرخِ کامل به دور . زده شد و لبخندی بر لب آورد ها، ذوق آنته با دیدن آن

 .آسمان حیاط قصر، به آرامی و با حفظ تعادل قدم بر روی سنگ فرشِ حیاط گذاشت

با عجله از پشت کلوداو پایین در همین حال، آلیغان . ها حرکت کرد پیل آنته بالفاصله به سمت آن
 .اش را باال آورد ای، تمام محتویات داخل معده آمد و سپس در گوشه

 :حالی رو به کلوداو کرد و گفت سپس با بی

 جور پرواز کردنی بود؟  این دیگه چه-

 .ایغن و دیناسین با دیدن حال خراب او، به همراه کلوداو شروع به خنده کردند

 !ته در کنار آلیغان ایستاددر این لحظه؛ پیل آن

دفعه، پیل آنته بدون اختیار او را در آغوشی  یک. دیگر دوختند های یک هر دو نگاهی در چشم
 :گرم گرفت و گفت

 ! تو یک قهرمانی آلیغان-

آلیغان که از این کار او بسیار متعجب شده بود، به اجبار آغوش او را با آغوشی دیگر پاسخ داد و 
 :گفت

 کنی؟ کار می جا چی بینم خودتو به کشتن ندادی خوشحالم ولی تو این نکه می منم از ای-
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 :ی بدحالش خیره شده بود، لبخندی زد و گفت که به چهره پیل آنته از او جدا شد و در حالی

ایغن با پدربزرگش دهکده منو نجات .  اگه دوستای تو نبودن منم مثل بقیه تا االن مرده بودم-
 وخیس کجا هستن؟راستی جناب ل. داد

 .در این حال، ایغن با بغصی در گلو سر خود را پایین انداخت. سپس نگاهی به بقیه انداخت

 :ی پیل آنته گذاشت و با ناراحتی گفت آلیغان دست راست خود را بر روی شانه

 ! اون رفته-

قدم در کنار در این لحظه ایغن از پشت کلوداو پایین پرید و با چند . پیل آنته کمی ناراحت شد
 .آن دو ایستاد

 .دیناسین هم با یک پرواز کوتاه، بر روی شانه آلیغان فرود آمد

 :هایشان انداخت و گفت های آن دو را گرفت و نگاهی به چهره های کوچکش، دست ایغن با دست

: گفت پدربزرگم همیشه می. جا رسوندین واقعا از هر دوتون ممنونم که منو تا این  از این-
که من   با این".وقت ولشون نکن شن ولی وقتی پیدا کردی، هیچ ن واقعی به سختی پیدا میدوستا"

های از  سری سرنوشت کارو بکنم، چون یک خوام روی تخت پادشاهی بشینم ولی مجبورم این نمی
 .تونه باهاش مقابله کنه و همه مجبوریم قبولش کنیم کس نمی پیش تعیین شده هستن که هیچ

ای کوتاه  کشید و پس از جلب  ها ایستاده بود، نعره لوداو که کمی دورتر از آندر این لحظه ک
 :های ایغن، گفت توجه همه و قطع کردن حرف

که سن کمی داری ولی به نظر من لیاقتت یک تاج و  با این. زنی پسر جان  حرفای عمیقی می-
خواستی من همیشه برای درسته این کارها به من هیچ ربطی ندارن ولی اگه کمکی . تخت بزرگه

 .کمک به تو حاضر هستم

 :های بزرگ و سپیدش را باز و بسته کرد و ادامه داد سپس بال

 . اما اکنون کارهای زیادی دارم که باید بهشون رسیدگی کنم-

 :و بعد رو به آلیغان کرد و گفت

ن بدون اون تو وقت گمش نکنی، چو  بهتره نجیال رو پیدا کنی و از این به بعد هم سعی کن هیچ-
 .رسی به هیچ جایی نمی

 :ای باال انداخت و پاسخ داد آلیغان شانه



 ایســتـآل  

 

318 

 .دم قول می. کنم  به جان خودم تقصیر دیناسین بود که گم شده ولی پیداش می-

 :دیناسین که بر روی شانه او نشسته بود با عصبانیت گفت

 ! خیلی قدرنشناسی آلیغان.جا نبودی اومدم کمکت که تو االن این  تقصیر من چرا؟ اگه نمی-

 .و بعد پرواز کرد و بر روی شانه ایغن فرونشست

 :آلیغان رو به او کرد و پاسخ داد

  مگه من بهت نگفته بودم مواظبش باش هر اتفاقی هم افتاد ولش نکن هــان؟-

 :ای کرد و گفت در همین حال، پیل آنته خنده

جا پیداش کردم؛ داشت  ون پیش منه، تو راه ایناسبت.  خیلی خب حاال دعواتونو بذارید برای بعد-
 .زد و گرسنه هم بود از سرما یخ می

 :زده به او نگاه کردند و آلیغان با خوشحالی گفت دیناسین و آلیغان با چشمانی ذوق

 . واقعا ازت ممنونم-

 :پیل آنته ادامه داد

 .کنه  نگران نباش، االن میدورا بهش رسیدگی می-

 :ای دیگر توجه همه را دوباره به خود جلب کرد و گفت و با نعرهدر این حال، کلودا

آلیغان، سفرت رو به سمت جنوب آغاز کن چون االن تمام .  االن زمان جدایی فرا رسیده-
فقط یادت باشه، به هیچ عنوان، سالحت . چیزهای الزم برای رسیدن به هدفت رو به دست آوردی

 !رو به هیچ بشری نده

همه به دنبال قدرت هستن و این سالح . تونه اونو خنثی نگه داره مثل تو نمیچون هیچ موجودی 
به سمت سرزمین . تونه هدف راحتی برای رسیدن به قدرت باشه هایی، می در چنین موقعیت

یادت . که موجود خوبی باشه ِرکاردیس حرکت کن و در بین راه به هیچ کس اعتماد نکن مگر این

های جهنم رو باز کردی و ممکنه هر لحظه موجودات  والد، دروازهباشه تو با نابود کردن آم

با تمام مشکالت و . شجاع باش و با همه چیز بجنگ. خطرناک و اهریمنی سد راهت بشن

 .مطمئن باش با تالش، به همه اهدافت خواهی رسید. های پیش رو نبرد کن سختی

در میان .  بال زدن، از زمین جدا شددر همین لحظه، دو بال بزرگ خود را باز کرد و با چند بار

 :زمین و هوا فریاد زد
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در بینشون .  در سرزمین رکاردیس با کسانی روبرو خواهی شد که موجودات تقریبا خوبی هستن-
 .های بعدی رو بهت بگه کسی به اسم ساالموس رو پیدا کن تا ماموریت

که آلیغان سوالی بپرسد، در میان آن  ای در باالی سر کلوداو پدیدار آمد و قبل از آن و بعد جرقه
 .ی برق مانند غیب شد و همه چیز دوباره به حالت قبل خود باز گشت حفره

 :آلیغان که تمام سواالتش در پشت ذهنِ کنجکاوش مانده بود با خود زمزمه کرد

 !گفتی این ساالموس کیه آخه؟  حداقل می-

ی اطرافش انداخت که با تعحب و  ه آمددر همین حال، ایغن نگاهی به مردمِ تازه به هوش 
 .ها خیره شده بودند کنجکاوی به آن

 :ها کرد و گفت رو به آن

 .ره از این به بعد، همه چیز خوب پیش می.  نگران هیچی نباشین-

 :سپس رو به ساختمان قصر انداخت و ادامه داد

 .ای نیفته  البته اگه اتفاق دیگه-

 :طور خیره به ساختمان، گفت آلیغان در کنار او ایستاد و همان

  . نگران نباش من کنارتم، حاال بریم غالف این شمشیر رو از پدرت بگیریم-

  

 :ای باال انداخت و گفت آلیغان شانه. ایغن با لبخندی ریز به او نگاه کرد

 .تونم این شمشیر رو با دستم حمل کنم  خب چیه تا ابد که نمی-
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همه جا سرد و ساکت و تاریک .  با احتیاط کامل وارد تاالر شدندبعد از کمی هر چهار نفر، کنار هم
  .بود

 .آلیغان، پیل آنته، ایغن و دیناسین خیره بر تختی بودند که شالون، تکیه بر آن، ناتوان مانده بود

ها انداخت و پس از کمی سکوت  شالون سر خود را با حالتی نیمه جان بلند کرد و نگاهی به آن
 :لبخندی زد و گفت

 .بینم که باالخره تونستین اون هیوال رو شکست بدین  می-

 :های کم سویش را به سمت ایغن معطوف کرد و ادامه داد سپس چشم

کارو  حداقل بهتر از من تونسته این.  اون پیرمرد لجوج خیلی خوب تو رو تربیت کرده پسرم-
 .بکنه

 :ایغن تأملی کرد و پاسخ داد

دیدم ولی حاال به جز یه مرد شکست خورده چیزی  ه قهرمان می من همیشه تو رو به عنوان ی-
 !بینم نمی

 :ای تلخ کرد و گفت شالون خنده

 ... اگه دنبال تاج و تخت اومدین-

 :سپس دست خود را به سمت تاج باالی سرش برد و آن را در میان مشتش گرفت و ادامه داد

 . بیایین بگیرینش-

تاج بلورین بر روی . ها پرتاب کرد با تمام توان به سمت آنو بعد تاج را از روی سرش برداشت و 
 .کف تاالر، سر خوران به پیش آمد و در مقابل پاهای آلیغان ایستاد

 :شالون ادامه داد

 ! تاج و تخت، چیزی جز فالکت به بار نمیاره حتی اگه خدا باشی-

که کمی برای سر کوچک آلیغان خم شد و تاج را برداشت و سپس آن را بر روی سر ایغن گذاشت 
 :او گشاد بود سپس رو به شالون کرد و گفت

 . غالف شمشیرت رو هم در بیار-

 .همگی سریعا حالت تدافعی گرفتند. شالون از جا بلند شد
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 :ای کوتاه کرد و گفت ها، خنده های جدی آن شالون با دیدن چهره

تونم سرمو  تی که افتاده، دیگه نمیها با اتفاقا میرم آن سوی کوه. جا کاری ندارم  من دیگه این-
 .باال بگیرم

ها پرتاب کرد و بعد با  سپس کمربند غالف شمشیر را از کمرش باز کرد و دوباره به سمت آن
ها  هایی آرام، به سمت آن پاهایی لخت و لباسی ابریشمی، از سکوی تخت پایین آمد و با قدم

 .آمد

 چشمان پسرش خیره شده بود، از کنارشان رد شد و از که در همه کنار ایستادند و شالون در حالی
 .تاالر بیرون رفت

پس از مدتی، آلیغان جلو رفت و غالف شمشیر را برداشت و آن را به دوِر زره آبی رنگ ادغام 

او دیگر یک شکارچِی . شده با لباس پوستینش، بست و شمشیر را نیز در داخل غالفش قرار داد

ی تنومند و   و شمشیر، چیزهایی بودند که بر تنش به شکل یک شوالیهزره، کمان. معمولی نبود

 .شد خوش اندام، نشان داده می

 :مندانه گفت در این لحظه دیناسین با یک لبخند رضایت

 .شم، خیلی خوشتیپ شدی  دیگه کم کم دارم عاشقت می-

 .آلیغان لبخندی زد

 : شانه راست او فرود آمد و ادامه دادی ایغن بر روی دیناسین با یک پرواز کوچک از روی شانه

 حاضری به راهمون ادامه بدیم؟...  خب-

 :آلیغان نگاهی به پیل آنته و ایغن کوچک انداخت و با حالتی جدی، گفت

 . چرا که نه-

های  ای و فانوس کل شهر مونتاشین با نوارهای پارچه. دو روز از نابود شدِن آموالد گذشته بود

 .مام این دو روز را در جشن و شادی گذشته بودرنگین تزئین شده و ت

ها از سرتاسر  تمام دارول. دیگر با صلح و خوشی ایستاده بودند ها، در کنار یک گوناژها و دارول

 .های شمالی برای شرکت در این جشن عظیم در شهر مونتاشین حاضر شده بودند سرزمین
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کردندـ تقریبا از زمانی که  دگی میسالیان بسیار درازی بود که این دو نسل دور از هم زن
های شمالی سفر کرده بودند و این گردهمایی عظیم حاصل اتحادی  ها به سرزمین مارکانسودیل

 .بود که آلیغان برایشان آورده بود

های آبی پوش در سرتاسر شهر مونتاشین در حال رقص و  گوناژهای سبز پوش در کنار دارول
 .اثی بود که بعد از سالیان بسیار طوالنی به دور هم جمع آمده بودو این تمام میر. پایکوبی بودند

ای از حیاط قصر ایستاده بود و در حال مرتب  آلیغان، در کنار نجیالی سپید و دیناسین در گوشه
 .کردن وسایل خود برای یک مسافرت طوالنی دیگر بود

و آلیغان نگاهی به آن دو در همین حین، پیل آنته به همراه میدورا در چند قدمی او ایستاد 
 .انداخت و لبخندی زد

 :پیل آنته، چشمی به اطراف چرخاند و گفت

 ری؟  پس باالخره داری می-

 :آلیغان هم لبخندی زد و پاسخ داد

 .رم به سمت جنوب جا هم می از اون. دلم براشون تنگ شده. ام گردم به دهکده  دارم برمی-

 :پیل آنته تأملی کرد ادامه داد

 مونی؟ برای سخنرانی شاه جدید نمی پس -

 :آلیغان تأملی کرد و پاسخ داد

جا از دست دادم باید به  من زمان زیادی رو این.  از طرف من از پادشاه معذرت خواهی کن-
 .راهم ادامه بدم

 .سپس شروع به بستن بار سفر خود بر روی زین اسبش کرد

 :گرفت و رو به آلیغان کرد و گفتای سیاه رنگ و کوچکی را از میدورا  پیل آنته کیسه

 . امیدوارم این کیسه به دردت بخوره-

 :آلیغان نگاهی به او کرد و با تعجب گفت

  این چیه؟-

 :پیل آنته ادامه داد
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این کیسه بهت . ای هم به دست میاری  از کلوداو شنیدم که توی این مسیر اشیاء با ارزش دیگه-
اسم این پانادا هست، بافته شده از گیاهی به . حفظ کنیکنه تا اون اشیاء رو به خوبی  کمک می

 .اسم آدینوق

 .ی سیاه رنگ را به سمت او گرفت سپس با چند قدم به سمت آلیغان آمد و کیسه

ی متعجب آلیغان خیره مانده بود،  که در چهره پیل آنته در حالی. آلیغان کیسه را از او گرفت
 .دفعه او را در آغوشی سخت گرفت یک

را، دیناسین، گوزن سوارها و حتی خود آلیغان هم از این کارِ پیل آنته در تعجب مانده میدو
 .بودند

 :که آلیغان را در آغوشی گرم گرفته بود، به آرامی گفت پیل آنته در حالی

 . بابت تمام چیزهایی که بهمون بخشیدی از تو ممنونم برادر-

ده بود، لبخندی زد و آغوش او را با آغوشی آلیغان که تازه متوجه ابراز احساسات شدید او ش
 .گرم و محکم پاسخ داد

دیناسین هم قلب یخیِ اژدها را پرواز کنان به . سپس از او جدا شد و کیسه را به دور کمرش بست
 !تپید قلبی که هنوز به طرز عجیبی می. جلو آورد

ی کوچکی بود اما  کیسهکه  با آن. قلب را از دیناسین گرفت و آن را در داخل کیسه قرار داد
 .شد سنگینی و حتی حجمِ قلب، در داخل آن مشخص نمی

 :رو به پیل آنته لبخندی زد و با هیجانی خاص در چشمانش گفت

 .از تو ممنونم! ی با ارزشیه هدیه.  حق با تو بود-

مل ی گوزن سوارها کرد که در پشت سرِ پیل آنته صف بسته بودند و پس از کمی تأ سپس رو به بقیه
 :با صدای بلند گفت

قدر  یادتون باشه، مهم نیست هدفتون چه.  از همتون ممنونم که بهم فرصت دادید و اعتماد کردید-
به خودتون باور داشته باشید و همیشه کنار ! وقت تنها نیستید سخت باشه، مهم اینه بفهمید که هیچ

 .هم بمونید که دوستی و صلح، همیشه پایدار است

تمام افرادی که در داخل حیاط قصر . ی بر لب تک تک گوزن سوارها قرار داشتلبخندهای عمیق
 .بودند در حال تماشای آلیغان بودند
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ی بلندترین اتاق قصر، ایغن کوچک با همان تاجِ باالی سرش به آلیغان نگاه  و از پشت پنجره
 !کرد؛ در سکوتی عجیب و با چشمانی اشک آلود می

شاید هم . ی او پایین بیاید توانست برای بدرقه ی عمرش بود که نمی ترین لحظه شاید برایش سخت
 .توانست رفتنِ او را تحمل کند نمی

که سوار بر  کندـ بعد از مدتی کوتاه در حالی زیرا یک پادشاه، هرگز مقابل مردمانش گریه نمی
 .کرد رکت میاسب سپید خود بود، آرام آرام در خیابانِ سنگیِ منتهی به دروازه خروجیِ شهر، ح

. ها، ایستاده و در حال تماشایش بودند ها و کوچه ی او در کنار خیابان تمام مردم شهر برای بدرقه
به همراه دیناسین، . ای بزرگ قرار داشت پشت سرش، قصر بزرگ پادشاه و رو به رویش، دروازه

 .شد کم کم از شهر خارج می

 .هایش فرو نشست ندی ناخودآگاه بر لبلبخ. ظهر نزدیک بود. نگاهی به آسمان آبی انداخت

 .اش، رو به سمت جنوب به حرکت در آمد بدون هیچ انتظاری برای آینده

های  از دروازه شهر مونتاشین خارج شد و اسب را به سمت راهی که آمده بود، تاخت تا به داستان
 .دیگری در آن سوی مرزها، بپردازد

 .ی خدایان عبور کردند ر هم شکستههای د ی رِبیکا و از کنار مجسمه از منطقه

 !های نجیال تاختند های سرسبزِ شمال را زیر سم سرزمین

پس از یک روز کامل، بالخره از صحرای یخی . یِ نارمینال را دور زدند و کوهستان نفرین شده
ی ها های شمالی و سرزمین ی مرزیِ سرزمین های نجیال بر روی بلندترین تپه گذشتند، تا این که سم

 .میانی، ایستاد

ای خوشحال در حال تماشای دشت عظیمی بود که  آلیغان با چهره. وزید باد سردی از پشت سر می
 .شد به جنگل اقریمون منتهی می

 :ی او فرود آمد و گفت در همین حال، دیناسین بر روی شانه

 کنی؟  داری به چی فکر می-

 :آلیغان تأملی کرد و پاسخ داد

 . خونه-

 .ا با تمام توانش به سمت دشت هی دادسپس اسب ر
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تاخت و  توانست داشته باشد، در میان دشت، رو به سمت جنگل می نجیال با آخرین سرعتی که می
 .، خیره به سمت جلو بود آلیغان سوار بر پشت او با هیجانی آمیخته در دلتنگی و لبخندی بر لب

  .از بوددیناسین هم در پشت سر او با آخرین توانش در حال پرو

  

به هنگام غروب، از روی اسب بر روی زمین . شد که غروب خورشید آرام آرام نزدیک می تا این
 .خاکی فرود آمد

ها در مقابل جنگلی عظیم و تاریک  آن. ی چپش فرونشست دیناسین هم پروازکنان بر روی شانه
 .بودندهر سه به درختان در هم پیچیده و سرسبز جنگل خیره شده . ایستاده بودند

ی ستبر خود فرو برد و پس از بازدمی طوالنی  آلیغان لبخندی بر لب آورد و نفس عمیقی در سینه
 :گفت

 .جا تنگ شده بود  واقعا دلم برای این-

 :که به اعماق مخوف آن جنگل تاریک خیره شده بود، با کمی اضطراب گفت دیناسین در حالی

  !...یلی ترسناکهکردی؟ به نظرم خ جا زندگی می جوری این  چه-
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 :آلیغان افسار اسب را در دست گرفت و گفت

 .ی جهان، حداقل بهتر از اون شمالِ سرد جا امن ترین نقطه این. جوری نگاه نکن  ظاهرشو این-

اش،  های بلند خود را به سمت جنگل انداخت و با خیالی جمع و به یاد خاطرات گذشته سپس قدم
  . دادراه خود را در اعماق جنگل ادامه

  

آلیغان با اشتیاقی وافر در حال استنشاق بوی . اعماق تاریک جنگل، مثل همیشه نمور و مخوف بود
صدای پرندگان، حیوانات ریز و . ها و زمینی که همیشه مرطوب بود انواع درختان و گیاهان و گل

 .رسید درشت و موجودات مافوق تصور، از تمام گوشه و کنار جنگل به گوش می

که اعتماد زیادی به آلیغان داشت اما باز هم با احتیاط و ترسی عجیب، در حالِ  ین با ایندیناس
 :که طاقتش تمام شد و با حالتی عصبی گفت نگریستن به اطرافش بود تا این

 جا رفته بودی؟  چند وقته از این-

 :آلیغان، سرمست از بوی خوش گیاهان نمور، پاسخ داد

 ر مگه؟طو چه.  فکر کنم هفتاد روز-

 :دیناسین ادامه داد

 !جا گیج شدم  چطوری هنوز راه خونه رو یادته؟ من که این-

 :ای تأمل کرد و سپس با لبخندی زیبا پاسخ داد آلیغان با نگاهی به اطراف انداخت و لحظه

جا دور بمونم بازم وقتی بیام  اگه هزار سال هم از این. ها بزرگ شدم الی همین درخت  من البه-
 .شناسمش  مثل کف دستم میجا این

 :دیناسین پرسید



 ایســتـآل  

 

327 

 قدر مونده تا به دهکده تو برسیم؟  حاال چه-

 :آلیغان بالفاصله جواب داد

 ! راه زیادی مونده-

 :دیناسین با حالتی مضطرب، رو به باال نگاهی انداخت و گفت

  !شه  داره شب می-

نوری برای دیدن اطراف باقی شب فرا رسیده بود و در اعماق جنگل، دیگر . حق با دیناسین بود
 .دفعه، همه جا تاریک و سرد و ترسناک شده بود نمانده بود به طوری که یک

 .داد چنان به راه خود ادامه می اما آلیغان هم

 .ها بودند هایی ترسناک در تمام نقاط تاریک جنگل، در حال تماشای آن چشم

درخشیدند و اطراف  سپید و آبی رنگ، مینجیال و دیناسین در میان آن تاریکی، همانند دو چراغ 
 .را برای آلیغان روشن کرده بودند

ها و  رسیدند صدای خرناس دیگر خبری از صدای پرندگان نبود، تنها صداهایی که به گوش می
 .بودند که زیاد برای دیناسین خوشایند نبود خیز و ترسناک می های حیوانات شب زوزه

 :م در اطرافش بسیار نگران شده بود، خطاب به آلیغان گفتکه از فضای حاک دیناسین در حالی

 جا بزرگ شدی؟ تو مطمئنی این...  آلیغان-

 :خندی زد و پاسخ داد آلیغان با آرامش کامل نیش

. اذیت و آزاری ندارن فقط یکم ترسناکن Ghafish  ِ گافیشاسمشون ! ها نباش  نگران اون چشم-
  . کنن ترسی بهت غلبه میاگه ازشون ب. خورن البته گوشت هم می

از خاکسترِ سیاه خلق . کنند ها زندگی می نوعی از اجنه که در اعماق جنگل :   Ghafish گافیش ((
. کنند آنها از گوشت و خون حیوانات جنگل تغذیه می. هایی نامعلوم و مبهم دارند اند و چهره شده

از . دهند گر تغییر قیافه میکنند و گاهی به شکل موجودات دی گاهی با سرعت نور حرکت می
ها قرار  ها را در ردیف نژاد ژوزان آن. ها، از فلزات تیز از سالح انسان. ترسند ها می انسان

  ))  .ظاهرا آرام و خون سرد هستند. دهند می

 

 :سپس مکثی کرد و بعد با هیجانی عجیب در صدایش گفت
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 .شیم  داریم نزدیک می-

شدند،  ی خیلی دور چند مشعلِ آتشین نمایان می  از فاصله.دیناسین نگاهی به روبرو انداخت
 :ابرویی باال انداخت و با خود گفت

 .جا حس خوبی ندارم دونم چرا در مورد این  نمی-

داد، سرعت خود را برای رسیدن به دهکده  که افسار اسب را در دست فشار می آلیغان در حالی
پلمپ شده بود، تعجب آلیغان را کمی برانگیخت اما ی چوبینِ دهکده که کامال  دروازه. بیشتر کرد

 .تر به دهکده برسد خواست هر چه سریع فشار دلتنگی، قدرت تفکر او را گرفته بود و می

 .یِ دهکده ایستادند پس از کمی، در مقابلِ درهای بسته

 :آلیغان سری به اطراف چرخاند و باتردید گفت

 کو؟ها  پس نگهبان! جا نباید قفل باشه  این-

 :سپس با صدای بلند داد کشید

 .جا نیست؟ دروازه رو باز کنید  کسی این-

 :کمی مکث کرد و ادامه داد

 .به خونه برگشتم...  آهـــای کسی نیست در رو باز کنه؟ آلیغانم-

 !اما جوابی نگرفت

 :پس از مدتی کوتاه، خطاب به دیناسین گفت

 تونی پرواز کنی ببینی اون پشت چه خبره؟  می-

 :اش به سر آمده بود پاسخ داد یناسین که حوصلهد

 !جا رفتن  شاید از این-

 :آلیغان بالفاصله گفت

 . امکان نداره جایی برن، اینجا زادگاه اجدادی مردم منه-

حوصلگی از روی شانه آلیغان پرواز کرد و  های او کمی قانع شده بود، با بی دیناسین که با حرف
 . چوبینِ دهکده رساندخود را بر باالی دیوار حصار
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 :صبرانه از پایین داد کشید هنوز چشمش به آن سوی حصار نیفتاده بود که آلیغان بی

 بینی؟  چی شد؟ چی می-

 :های آلیغان کالفه شده بود، با حالتی عصبی گفت که از دستور دادن دیناسین در حالی

 قدر دستور ندی؟شه ان  می-

 .سپس به آرامی رو به سمت دهکده کرد

 .اش تغییر پیدا کرد؛ گویی شوک سنگینی در وجودش رخنه کرده بود دفعه حالت چهره یک

 :آلیغان با حالتی عصبی و نگران از پایین فریاد زد

 بینی؟ شه به منم بگی چی داری می می!  دیناسین-

 :ی مقابلش متعجب و درمانده بود، با خود خطاب به آلیغان گفت دیناسین در حالی که از صحنه

 !بهتره خودت ببینی -

 .سپس دست راستش را باال آورد و بشکنی زد

 .ناگهان دروازه چوبین در مقابل آلیغان رو به بیرون باز شد

 .ای به مشامِ آلیغان رسید به همراه باد آرام، بوی عجیب و گندیده

 .آلیغان با حالتی متعجب رو به دهکده نگریست

دو آتشگاه بزرگ وسط دهکده، ! جا نبوده سی آنهای درازی بود که ک گویی سال. متروکه بود
 .گویای خاموشی طوالنی مدت آن بودند

های متعدد خون سرخ خشک شده بر  لکه. هایِ چوبیِ دهکده به حالت ویرانه درآمده بودند کلبه
روی زمین و دیوارها، کل دهکده در هم ریخته و همه چیز در گوشه و کنار آن، بر روی زمین 

شد، به راحتی قابل  کل این منظره را با کمک نوری که از نجیال ساتع می.  بودپخش و پراکنده
 .دیدن بودند

شد، تمام اطراف را کامال  شب بود و همه جا تاریک اما نور شدیدی که از نجیال و دیناسین پخش می
 .روشن کرده بود

راسیمه خود را به ها شوک زده شده بود؛ متعجب، نگران آلود و س آلیغان که با دیدن این صحنه
 .جا وجود نداشت ای در آن هیچ موجود زنده. وسط دهکده رساند و نگاهی به اطراف انداخت
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که از وضعیت آشفته  دیناسین هم پروازکنان آمد و در مکانی خلوت بر زمین فرود آمد و در حالی
 :دهکده باخبر بود، گفت

 !جا کوچ کردن  بهت که گفتم شاید از این-

های او، با عجله چند قدم به سمت یک سبد خون آلود که گویی زیر دست  تنا به حرف اع آلیغان ب
 .و پاها له شده بود، حرکت کرد و در کنار آن سبدِ در هم شکسته، بر زمین زانو زد

که خیره بر آن سبد مانده بود، به یاد زمانی افتاد که لینو در آن سبد برایش غذا آورده  در حالی

 .ی چشم چپش جمع شد ی زالِل اشکی در حلقه دیگر که در همین حال، قطرهو خاطراتی . است

لرزیدند، دست راست خود را به آرامی بر  هایش از نگرانی و دلتنگی بر هم می که لب در حالی

 .روی سبد گذاشت

 :دیناسین با تعجب خطاب به آلیغان گفت

 کنی؟ کار می  داری چی-

 .شد  متوجه نمیهای او اما دیگر آلیغان چیزی از حرف

 .ناگهان تمرکزی کرد؛ تمرکزی عمیق

در این هنگام سیاهِی چشمانش از بین رفتند و در میان سپیدِی چشمانش، زمان، شروع به عقب 

که تمام اتفاقات گذشته همانند یک فیلم از مقابل چشمانش به سرعت عبور  به طوری. گرد کرد

 .کردند

که فشار زیادی در وجود آلیغان رخنه کرده بود،  یدر حال. تصاویری که زیادی واضح نبودند

 .چشمان خود را با خشم و اشک محکم بر هم بست

در تاریکی مطلق زانو زده . کرد احساس سبکی عجیبی می. ناگهان همه چیز از حرکت ایستاد 

 .بود

 .فشرد دو چشم خود را به محکمِی هر چه تمام در هم می

ای کودکاِن اطرافش، آرام آرام چشمان خود را باز کرد و با ه که با صدای قهقهه و شادی تا این

 .تعجب از جا بلند شد

ها، همانند  ی خود بودند و آلیغان در میان آن مردم دهکده مشغول کارهای تکراری و روزمرّه

 .یک روِح نامرئی ایستاده بود
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ط بدنِ آلیغان که پشت سرِ هم مشغول دوییدن و بازی بودند، از وس های خردسال در حالی بچه
 .عبور کردند و رفتند

های دهکده، توجه آلیغان را به خود  ها و صدای تمرین تیراندازیِ جوان هایِ بلند زن صدای خنده
 معطوف کردندـ

 :ناگهان کسی از پشت سرش با صدای بلند گفت

 گردی؟  دنبال چی می-

ا در میان دهکده ایستاده است و ای با خود فکر کرد که واقع برای لحظه. مو بر تنِ آلیغان سیخ شد
  صاحب آن صدا، کسی نبود جز داگوژِ پیرـ

  

 .آلیغان به آرامی رو به سمت داگوژ کرد

 :در همین حال، پسر نوجوانی در کمی آن طرف تر پاسخ داد

 ! سرورم، پسرتون ماکید بهم دستور داده براش غذا ببرم-

 :م گفتی تأسف تکان داد و با کمی خش داگوژ سری به نشانه
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تازگیا تنبل شده، تو هم به جای این . ی کسی نیست جا کسی برده  برو به اون تنِ لش بگو این-
 .کارها برو مثل بقیه تیراندازی تمرین کن

 :آن پسر نوجوان با کمی تردید گفت

 ... اما سرورم-

 :داگوژ فریادی کشید و گفت

  مگه نشنیدی چی گفتم؟-

، هول شد و سبد را به همراه تمام محتویاتش بر زمین پسرنوجوان که در دستش سبدی داشت
همان سبدی را که آلبغان آن را در هم شکسته بر روی زمین یافته . جا دور شد انداخت و از آن

 .بود

ای دیگر از  ای به آن سبد خیره شده بود، ناگهان تمام توجهش به نقطه آلیغان که برای لحظه
صبرانه برای دیدنش منتظر   مهربان و زیبایی که آلیغان بیلینو، همان لینویِ. دهکده معطوف شد

 .بود

ای خشک و بی روح، در حال  های وحشیِ جنگلی بود با چهره لینو که دستش سبدی پر از میوه
 .ی کوچک خود بود نزدیک شدن به کلبه

و بی ای هیجان زده، چند قدم به سمت او انداخت  آلیغان با دیدن او کمی به وجد آمد و با چهره
 :اختیار، زیر لب زمزمه کرد

 ... لینو-

های کنجکاوش، رو به سمت مکانی  ای مکث کرد و با تعجب و چشم در همین حال، لینو برای لحظه
 .که آلیغان ایستاده بود نگاهی انداخت

 .جا وجود نداشتاما از نظر او، کسی آن

 .سر خود را پایین انداخت و به همراه سبدش وارد کلبه خود شد

سری به پایین . دانست تمام این اتفاقات در گذشته رخ داده اند، از خود نا امید شد آلیغان که می
 .انداخت و سپس به کار خود ادامه داد

 .نگریست با دقت، اطراف را می

 یعنی چه اتفاقی قرار است بیافتد؟
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و بررسی مدتی گذشت و آلیغان در این مدت، تمام دهکده را قدم زد . دانست خودش هم نمی
 .همه چیز عادی و مثل گذشته بود. کرد

. در همین حال، ناگهان صدایِ بلند طبلِ دروازه توجه کامل آلیغان را به خود جلب کرد
 .شد ها بسته می ای که به سرعت توسط نگهبان دروازه

حالی ها، سراسیمه و با ترس و لرزی عجیب خود را به داگوژ پیر رساند و در  ناگهان یکی از نگهبان
 :زد، گفت که نفس نفس می

 ! سرورم-

 :داگوژ با تعجب و آرامش خاص خودش پرسید

  چی شده میگانا؟-

 :ای به سمت دروازه کرد و گفت میگانا که از ترس نفسش بند آمده بود، اشاره

 ! یه چیزی اون بیرونه-

 :داگوژ با تعجب و نگرانی پرسید

  چی اون بیرون دیدی؟ چی؟-

 :و ادامه دادمیگانا نفسی کشید 

 !بود)  دیو (دوسدوسدوسدوس فک کنم یه -

ها حلقه زده بودند، کرد  داگوژ با شنیدن اسمِ دوس، نگران رو به تمام مردم دهکده که به دور آن
 :و پس از کمی تأمل ناگهان با صدای بلند فریاد کشید

 !همه برن! هاشون  همه برن داخل کلبه-

های خود  جا متفرق شده و به سمت کلبه  و ترس، از آنبا فرمانِ داگوژ، تمام مردم دهکده با هیاهو
 .رفتند

 :داگوژ ادامه داد

ها  ها و بچه زن. جا حاضر بشن تونن بجنگن، تا چند دقیقه دیگه همین  افراد جوان و اونایی که می-
 .ها بمونن و پیرها تو کلبه

 :سپس رو به میگانا کرد و گفت
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  تو از چیزی که دیدی مطمئنی؟-

 : روی زمین زانو زد و سر خود را در مقابل او پایین انداخت و گفتمیگانا بر

تونی  کنمـ ضلع شمالی جنگل، می وقت اشتباه نمی دونی هیچ  درسته پیر شدم ولی خودت می-
 .حدود صد نفر بودن، اتراق کرده بودن. خودتم ببینی

 :داگوژ با کمی تأمل، پرسید

 تونی بهم نشون بدی؟  می-

 .پس از کمی، دهکده کامال خلوت شده بود. شانه جواب مثبت تکان دادمیگانا سری به ن

حدود پنجاه مرد جوان و میانسال در وسط . ها قفل شده بودند ها خاموش شده و کلبه آتش
 .دهکده، مسلح به نیزه و تیر و کمان، به صورت منظم و نظامی ایستاده بودند

 .ها ایستاد تر شده بود، در مقابل آن  چاقدر همین موقع، داگوژ به همراه پسرش ماکیدکه کمی

 :داگوژ نگاهی به افراد دهکده انداخت و پس از کمی سکوت گفت

طور که مطلع هستین، متاسفانه خبر رسیده که تعدادی دشمنِ دیرینه در مکانی نزدیک به   همان-
  .اند دهکده دیده شده

 

شاید . آورند رانی و مرگ چیزی نمیها، موجوداتی نفرت انگیز که به همراه خود به جز وی دوس
گن که  بعضی از شماها اونا رو تا حاال ندیده باشین ولی اگه از پدرانتون پرسیده باشین بهتون می

همین مخلوقات نفرت انگیز چگونه به نژادهای ما ظلم کردند و برای چی ما رو وادار کردند که به 
 .ناک پناه بیاوریمهای دورافتاده و خطر این جنگل ترسناک و این مکان

کردم تا  های زیادی بود که شما رو مجبور می مدت. اما حاال، انگار دوباره سر و کله شون پیدا شده
 .هاتون استفاده کنید فکر کنم االن وقتشه از آموزه. شکار و جنگاوری رو یاد بگیرید
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مونید تا  جا منتظر می ینها آگاه بشم و شما ا رم تا از صحت وجود اون حاال من به همراه میگانا می
وقت از دست هیچ موجودی فرار  کنم، هیچ اگه احیانا برنگشتم، بهتون توصیه می. من برگردم

  .بمونید و با تمام وجود از سرزمینتون محافظت کنید. نکنید

 .سکوت سنگینی در میان همه حاکم بود

 : و گفتی او گذاشت داگوژ رو به پسرش کرد و دست راست خود را بر روی شانه

 به هر قیمتی که شده ازشون محافظت کن.  کنار مردمت بمون پسرم-

رحمی، از زیر دست او خالی کرد و بدون هیچ سخِن دیگری از او  ی خود را با تمام بی ماکید شانه

 .ای دیگر ایستاد دور شد و در گوشه

میگانا، در مقابِل داگوژ پس از سکوتی سنگین، بعد از مدتی کوتاه از جمع جدا شد و به همراه 

 .ی کوچک لینو ایستاد کلبه

 :نگاهی به میگانا انداخت و گفت

 . مقابل دروازه منتظر بمون-

 .میگانا، احترامی گذاشت و او را تنها به حال خود رها کرد و به سمت دروازه رفت

دست راست . داگوِژ پیر، تنها و سکون زده بعد از کمی تأمل، با چند قدم در مقابِل دِر کلبه ایستاد

 .خود را بلند کرد، تا اعالم حضور کند

 .توانست نمی. اما با تمام کلنجارهایی که با خود داشت، جرأت نداشت در را بزند

پس از کمی تأمل، از کار خود منصرف شد و از مقابل دِر کلبه، رو به دروازه ایستاد و قصد حرکت 

 :ر او ایستاده بود، به آرامی گفتکرد که ناگهان دِرکلبه باز شد و لینو که در پشت س

 ! پدر-

 .گویا آب سردی از باالی سرش ریخته بودند. داگوژ از حرکت ایستاد

 .چشمان لینو، پر از اشک شده بود. با تردید و به آرامی رو سمت لینو کرد

 :ای بگوید، لینو ادامه داد داگوژ تا خواست کلمه

 ! امیدوارم سالم برگردی-
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. که در چشمان به گود افتاده و اشک آلود او خیره مانده بود، هیچ حرفی نزد داگوژ پیر، در حالی
 .طور چشم در چشم خیره ماندند و لینو در را به روی او بست برای مدت کوتاهی همان

سپس به راه خود ادامه داد و از کلبه،ی لینو . داگوژ چشمان خود را بست و نفس عمیقی کشید
 .کت کرددور شد و به سمت دروازه حر

پس از کمی به همراه میگانا، از دروازه دهکده عبور کردند و قدم در جنگل تاریک و مخوف 
 .نهادند

 :میگانا که از سکوت سنگیِن داگوژ نگران بود، پرسید

  حالتون خوبه سرورم؟-

 :داگوژ نگاهی به او انداخت و گفت

 . بهتره زودتر حرکت کنیم-

 آماده نگه داشته و با هم به سمت مکانی که میگانا راهنمایی سپس هر دو سالح خود را به صورت

 .کرد، به حرکت درآمدند می

 .ها در حال حرکت بود آلیغان هم به همراه آن

الِی گیاهاِن سرسبِز عجیب و غریِب اعماق جنگل  هایی سنگین از البه در میان تاریکی جنگل، با قدم

 .کردند عبور می

 .حدود یک ساعت در حرکت بودند

 :های اطرافش کالفه شده بود، با کمی احساس خستگی گفت داگوژ که از وزوِز زنبورها و پشه

 رسیم؟  پس کی می-

 :میگانا رو به او کرد و به آرامی انگشت بر روی دماغ خود گذاشت و گفت

 !فکر کنم همین نزدیکیا بود!  هیس-

 .داگوژ سکوت را رعایت کرد

ای به  ای بزرگ، با دست چپ، اشاره اد و بعد از کنار زدِن بوتهدر همین حال، میگانا کمی جلو افت

 :داگوژ کرد و به آرامی گفت

 .جان  همین-



 ایســتـآل  

 

337 

هایی آهسته، رفت و در کناِر میگانا بر زمین دراز کشید و از پشت  داگوژ همانند میگانا با قدم

 .ها، به آن سو خیره ماند بوته

ا کمی اضطراب و نگرانی به همراه تعجب، خود را به در همین حال، آلیغان که کامال کنجکاو بود ب

ها به مکانی خیره شد که تعداد زیادِی دیِو شاخدار و  ها، از پشت بوته ها رساند و همانند آن آن

ای  جا اتراق کرده و در آتشی بزرگ به پا کرده و در حاِل کباب کردِن آهوِی زنده تنومند، در آن

 .اند ردهبودند که انگار به تازگی شکار ک

آهوی بیچاره که زنده زنده در حال سوختن و کباب شدن بود، با جیغ و دادهای دردناکش، مو بر 

 .تِن داگوژ سیخ کرده بود

 .هاِی سوزناک آهو را نداشت حتی آلیغان هم تحمل شنیدِن ضجه

غان دیگر بودند با کلمات عجیب و غریبی که برای آلی دیوها که در حاِل قهقهه و صحبت با یک

 .رسیدند ناآشنا بود، تقریبا به تعداد صد و پنجاه نفر می

 .دید این اولین باری بود که آلیغان یک دیو را از نزدیک می

های آهنین مسلح بودند و اصال معلوم نبود که چگونه و چرا و از کجا  ها تا گردن به سالح تمام آن

 .اند به این مکان رسیده

 و دادهاِی آن آهوِی نیمه جان را نداشت، خود را کنار کشید و داگوژ که دیگر تحمل شنیدِن جیغ

 .میگانا هم به همراه او کنار آمد

 :اش گفت داگوژ بازوی میگانا را در دست گرفت و با ترسی عجیب در چهره

 .باید از این جنگل بریم بیرون! باید فرار کنیم!  حق با تو بود-

 ک، به سمت دهکده حرکت کنندسپس از جا بلند شدند تا از آن مکاِن ترسنا

 .که ناگهان، هر دو با تعجب از حرکت ایستادند

ها متعجب شد و سپس به آرامی،  ی آن آلیغان که رو به روی آن دو ایستاده بود، از حالت چهره

 .به سمت پشت سر خود چرخید

 . شدی پنجاه دیو دیگر، در مقابِل داگوژ و میگانا ِی محاصره در همین حال، متوجه حلقه

 .ترس به همراه نگرانی، پاهای آلیغان را سست کرد

 .با حالتی هاج و واج، رو به سمت داگوژ انداخت که انگار دیگر راه فراری نداشت
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 .هایی ترسناک و لبخندهایی خبیثانه، به آن دو نزدیک شدند دیوها، با چهره

وع به تکه پاره کردنِ آن ی آلیغان، شر و بعد از کمی، در مقابل چشمانِ اشک آلود و حیرت زده
 .دو کردند

 .ای بر زمین افتادند ها، پاها، و سرها، از بدن جدا شده و هر کدام در گوشه دست

آخرین چیزی که از جسمِ داگوژ و میگانا . که همه جا را خون و تاریکی فرا گرفته بود در حالی
 .هایی تکه پاره شده و خون آلود بود باقی مانده بود فقط بدن

 :ز اتمام کار، یکی از دیوها که از بقیه تنومندتر بود، رو بقیه کرد و گفتپس ا

 ! االن وقتشه بریم سراغ بقیه-

 .های خون خود را باال بردند و فریاد کشیدند ی دیوها از خوشحالی سالح و با این حرف، بقیه

 دهکده ها ملحق شدند و بعد شروع به حرکت به سمت طولی نکشید که بقیه دیوها هم به آن
 .کردند

یِ  که با بدنی سست بر زمین زانو زده بود، هنوز محوِ تماشایِ سرِ بریده شده آلیغان در حالی
 .داگوژ بود

پس از کمی با اضطراب از جا بلند شد و به سرعت . شد که چنین اتفاقاتی افتاده است باورش نمی
 .خود را به دهکده رساند

تعداد زیادی سرِ بریده . همه جا ترسناک و تاریک بود.  بودهمه جا خون آلود. اما دیر رسیده بود
ی  تعدادی سرِ بریده. زن و بچه و جوان و پیر، همه تکه پاره شده بودند! بر روی زمین قرار داشت

 .هایِ آهنین قرار داشتند دیگر هم بر رویِ نیزه

و نگرانی و خشم و که تمام وجودش پر از نفرت  هایی سست و کم توان، در حالی آلیغان با قدم
رو به سمت . کرد های بدون سر عبور می ناامیدی بود، آرام آرام از کنار سرهای بدون بدن و بدن

توانست توجه آلیغان را به خود  ی ماکید هم نمی در این میان، حتی سر بریده. ی لینو کرد کلبه
 این چه بالیی بود که بر سر دهکده فرود آمد؟. جلب کند

داد  شد که این خبر از یک جنگ تمام عیار را می ی دیوها در میان اجساد دیده می تعدادی جنازه
 .ای داشت؟ تمام مردم دهکده توسط دیوها سالخی شده بودند اما چه فایده

با . زانوهایش دیگر توانی در خود نداشتند. یِ لینو ایستاد ی ویران شده پس از کمی در مقابلِ کلبه
 .وار، بر روی زمین زانو زد انهچشمانی متعجب و حالتی دیو
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یِ لینو در وسط پاهایش قرار داشت و بدنِ لخت و  سرِ بریده. نگاهی به زیر زانوهایش انداخت
 .جان افتاده بود اش، در آن سو بی تجاوز شده

 .دانست دیگر چه کاری انجام دهد نمی. آلیغان دیگر تحمل این همه درد و ضعف را نداشت

 :یوها، با صدای بلند فریاد زددر همین حال یکی از د

 .امشب شام، کباب تاقن داریم. گردیم به محل اتراق برمی.  تمام اجساد رو جمع کنید-

 .ای از میان جمعِ کثیری از دیوها بلند شد سپس قهقهه

دفعه فریادی بلند از خشم  و یک. ناگهان آلیغان، دست خود را از روی سبد خون آلود جدا کرد
 .که انگار تمام جنگل را فرا گرفتفریادی . کشید

دیناسین که تاکنون این حالت از او را ندیده بود، از روی زمین پرواز کرد و بر روی اسب فرود 
 :آمد و گفت

  چی شده آلیغان؟ چی دیدی مگه؟-

ای دیگر،  که چشمانش از خشم به گود افتاده بود، از جا بلند شد و بدون هیچ کلمه آلیغان در حالی
ی خروجی  هایی استوار و تند، رو به سمت دروازه  را از غالف بیرون کشید و با قدمشمشیرش

 .حرکت کرد

 .ی خون شده بودند هایش دو کاسه هایش، چشم چشم

اختیار شروع به پرواز کرد و بدون هیچ  دیناسین که از خشمِ عجیبِ او کالفه و نگران شده بود، بی
 .رج شدسوال دیگری، به همراه او از دهکده خا

 .هایِ دهکده، دوباره تنها ماند و این نجیال بود که در میان ویرانه

های تیرک مانندی به دور  چندین مشعل بزرگ آتشین بر روی چوب. نزدیک به صبح بود
 .ای بزرگ بسته شده بود محوطه

 .ها تمام منطقه را فرا گرفته بود ی انسان بوی تعفن و الشه

ای تلمبار شده بود و تعداد زیادی جسد فاسد  ی انسان در گوشه ستهتعدادی استخوانِ سوخته و شک
 .ای دیگر بر زمین افتاده گذاشته شده بود بدون سر هم در گوشه

های آهنینِ بلندی به صورت استوار و افقی،  تمام سرهای خون آلود مردم دهکده بر روی نیزه
دیوها سر مست و شکم . کردند ودنمایی میدر میان سرها، سر داگوژ، ماکید و لینو، خ. قرار داشتند
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ها نیز در اطراف اردوگاه، نیزه به دست در حال  پر، بر زمین پراکنده شده بودند و تعدادی از آن
  .نگهبانی بودند

 

های باقی  هنوز هم بوی کباب از زغال. ها کامال روشن شده بود تمام منطقه به کمک نورِ مشعل
رسید و همگی از یک پیروزیِ بزرگ کامال راضی و  ن میمانده در وسط دهکده به مشماشا

 .خوشحال بودند

تر از بقیه بود، بر روی زمین دراز کشیده و در حال تمیز کردن  فرمانده دیوها که تنومندتر و کریه
 که ظاهرا متعلق به یک بچه خردساله -های تیز و برّاق خود به کمک یک استخوان ریز دندان

 .برد ای آسمان نیلگونِ الجوردی در فکری عمیق به سر می بود در حال تماش-بود

چند تن از . باقیِ دیوها هم در حال خواب و یا چرت زدن، در اطراف او پخش و پال شده بودند
 .ای در حال دعوا بر سرِ گوشت کباب شده بودند دیوها هم در آن سو، به شکل وحشیانه

 .ه استانگار جهان به پایان رسید. وضعیت عصفناکی بود

هایی بلند و تند در حال نزدیک شدن به اردوگاه  اما در آن سو، آلیغان به همراه دیناسین با قدم
 .بود

گرفت و خشم  شد، شکل نورانی به خود می تر می شمشیرِ گاویر، با هر قدم که به اردوگاه نزدیک
 .شد اش به شمشیر منتقل می آلیغان به کمک مشت گره شده
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دانست که خشم کنترل  ی نگران، مجبور به اطاعت و همراهی او بود، زیرا میدیناسین هم با حالت
هر دو در سکوتی نفس گیر به راه ادامه . ی آلیغان ممکن است کار را بدتر از قبل دشوار کند نشده

 .دادند می

ی شمشیرش  آلیغان با دیدنِ مشعلِ روشن، دسته. از دور، آتش،های مشعلِ اردوگاه، نمایان شدند
 .هایش را بلندتر کرد محکمتر از قبل فشرد و قدمرا 

 :کرد، گفت که در باالی سر او پرواز می دیناسین در حالی

  بهتر نیست اول نقشه بکشیم؟-

 .او فقط به فکر رسیدن به هدفش بود. اما آلیغان هیچ جوابی به او نداد

 پر از دیوهای تنومند و ای دفعه وارد محوطه پس از رد شدن از چند بوته زارِ بزرگ و بلند، یک
 .قوی هیکل شد

زنی بود، چشمش به آلیغان  با ورود او، یکی از دیوهای نگهبان که در همان حوالی در حال گشت
 .اش افتاد و شمشیر عریان و نورانی

 :بالفاصله با صدای بلند فریاد زد

 !جاست  یه تاقنِ مسلح این-

که از  او بقیه دیوها هم هشیار شدند و در حالیبا صدای . سپس نیزه به دست به سمت آلیغان دوید
 .شراب و غذای چند ساعت پیش سرمست و گیج بودند، از جا برخاستند

محابا، و آماده به رزم،  دیو نگهبان به سرعت در حال نزدیک شدن به آلیغان بود و آلیغان هم بی
 .بر سر جایش ایستاده و منتظر رسیدن او بود

 .و برابر آلیغان بودقد و هیکل دیو تقریبا د

. ها بود دیناسین که از هیبت دیوها کامال بهت زده شده بود، متعجب فقط در حال تماشای آن
 .ای خشمگین، شمشیرش را باال گرفت و دست چپ را نیز رو به باال گرفت آلیغان با چهره

 .او پرتاب کرددیو با سرعتی عجیب، خود را به آلیغان رساند و در اولین حرکت، نیزه را به سمت 

ی بلند و آهنین او را جای خالی داد و سپس با مهارتی  آلیغان هم با یک حرکت چرخشی نیزه
های بلند و نوک تیز او را با دست چپ گرفت و سرعت دیو را با کشیدن شاخ به  عجیب، یکی از شاخ

 .پایین، مهار کرد
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 .ای محکم بر زمین افتاد ا ضربهی شاخِ دیو کنار کشید و دیو ب خود آلیغان هم از مقابل ضربه

سرعت و قدرت و مهارت آلیغان در مهارِ آن دیو به قدری عجیب و سریع بود که حتی برای 
 .دیناسین هم غیر قابل باور بود

اش را در گردنِ ضخیم دیوِ مغلوب فرو کرد و او را در دم  ناگهان بالفاصله، شمشیر عریان و نورانی
 .کشت

ی دیوها کرد که در  یوِ به آن بزرگی، با حالتی خشمگین، رو به بقیهآلیغان پس از کشتنِ د
ای نسبتا دور از او، به شکل نامنظمی صف بسته بودند و در حال تماشایِ خودنماییِ آن  فاصله

 .انسانِ ریزاندام بودند

 .دیدند، باز مانده بود چه که می هایشان حیرت زده از آن چشم

 :ا فریادی بلند گفتدر همین حال، فرمانده دیوها ب

 !حمله کنید...  منتظر چی هستین؟ اون تاقنِ کثیفو بگیرید-

چیزی حدود . ور شدند ناگهان با دستور او، تمام دیوها، سالح به دست به سمت آلیغان حمله
 !دویست سربازِ تنومند و کریه

 :دیناسین با دیدن وضعیت عصفناک حاکم بر مکان، فریاد کشید

 !ان مواظب باش آلیغ-

 .ور شد تر، حمله اما به ناگاه، آلیغان هم یک تنه به سمت دیوهای از خود بزرگ

دیگر رسیدند  در یک چشم به هم زدن، هر دو طرف به یک! انگار تمام وجودش بی اختیار شده بود
 .های آهنینِ نوک تیز به سمت آلیغان روانه شدند و ناگهان، سیلی از نیزه

 شمشیر، بسیار چابک و قوی شده بود، با یک حرکت، شمشیرش را اما آلیغان که در اثر قدرت
قدرتی که شمشیر، در دستانِ کبود . باره از وسط نصف کرد ها را به یک چرخاند و تمام آن نیزه

ی اطرافش را فرا گرفته و  ی آلیغان پیدا کرده بود، همانند نورافکنی پر نور، کل منطقه شده
 .کرد چشمان دیوها را کور می

هایی سریع و محکم بر زره و تن و سرِ دیوها  س با حرکاتی استادانه، شروع به وارد کردنِ ضربهسپ
ای نبینند؛ از سر راه او کنار  که صدمه که طولی نکشید که تمام دیوها از برای این به طوری. کرد

 .رفتند
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اما هیچکدام از . پس از کمی، آلیغان به تنهایی در میان خیل عظیمی از دیوها، محاصره شده بود
 .ها، با وجود آن شمشیر نورانی و خیره کننده جرأت نداشتند به او نزدیک شوند آن

در همین حال ناگهان، بر اثرِ شدت زیاد فشارِ شمشیر، دو بازوی آلیغان، شروع به تغییر شکل 
 .کردند

 .شدند هر دو بازو به شکلی زمخت و چندش آوری، تبدیل به شکلی عجیب و بد بو می

ها، فرمانده دیوها شمشیر به دست، در  در این لحظه، تعدادی دیو کناری رفتند و از پشت سر آن
 .مقابل آلیغانِ خشمگین ایستاد

اش را  تر بود، شمشیر خون آلوده دیوِ تنومند که یک سر و گردن از باقیِ دیوها بلندتر و قوی هیکل
 :ای بلند گفت به سمت آلیغان گرفت و با نعره

 )اسم تو چیه تاقن خشمگین؟! ( قو وات نوقن تاخ آخا-

ای عصبی و با صدای بلند  آلیغان که انگار فهمیدنِ آن کلمات عجیب برایش کاری نداشت، با چهره
 :گفت

 ! آلیغان-

اش را به سمت اطراف و برای  که شمشیر بلند و زنگ زده آن دیو چند قدم جلو آمد و در حالی
 :چرخانید؛ با همان زبان عجیبش گفت الی نیزه، میی با اشاره به سرهای بریده

 ! تزخین دومیغ الغابان فیخل تزکان میفل اوجیر آغیژ دوخ نیپ جیاژ؟-

یه نگاهی به اطرافت بنداز، این همه شکار اما تا حاال کسی مثل تو ندیدم، از ما چی ( 
 !)خوای؟ می

که با تعجب و نفرت به  ده بود، در حالیآلیغان که تازه متوجه سرهای بریده ی باالیِ نیزه ها، ش
ی لینو  نگریست، ناگهان دو چشمِ خونینش، در مقابلِ سرِ بریده آن سرهایِ ترسیده و خون آلود می

 .تاکنون چنین چیزی را تجربه نکرده بود. انگار تمام وجودش در هم شکسته شد. ایستادند

ته بود، با حالتی تعجب زده در حال ای درخت نشس دیناسین که در آن سوی محوطه بر روی شاخه
 .کرد، حتی برای کمک کردن تماشای تمام حاالت عجیب آلیغان بود و هیچ حرکتی نمی

آلیغان همان گونه مات و مبهوت بر سر جای خود خشک شده و بی سر و صدا بود، ناگهان پس از 
 . و بر زمین افتادهایش سست شدند و شمشیر گاویر، به آرامی از دستش رها شد چند ثانیه دست
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دفعه با تمام وجود، بر  هایش سرازیر شد و یک چند قطره اشک از چشمان آلیغان بر روی گونه
 .روی زانوهایش بر زمین فرو نشست

دیوِ تنومند که اینک فرصت را غنیمت دیده بود، بالفاصله دستور حمله را صادر کرد و تمام دیوها، 
 .ور شدند ه سمت آلیغان حملهبا حاالتی وحشتناک و تشنه به خون، ب

در همین حال، دیناسین دو بال خود را باز کرد و با یک حرکت جهشی در میان زمین و هوا غیب 
 .جا رفت شد و از آن

آلیغان اندوهگین و غرق در خاطرات گذشته، بر روی زانو بر زمین تکیه .  صبح فرارسیده بود
 .داده بود

 .گری خود، به سمت او در حرکت بودند دیوهای کریه، با تمام قدرت و وحشی

که بر سر جای خود، محکم ایستاده بود، با آن دو چشم خون آلودش،  فرمانده دیوها در حالی
 .اش، آورد های خطی و تَرَک خورده خیره بر حالت پریشانِ آلیغان پوزخندی بر لب

، در میانِ خیل عظیمی از ناگهان تمام دیوها سراسیمه بر سر و رویِ آلیغان فرو ریختند و آلیغان
 .گویی که در زیر یک آوار بزرگ مانده باشد. دیوها، گم شد

 :در همین حال، فرمانده دیوها با کنار زدنِ دیوهای مقابلش، فریادی بلند کشید و گفت

 ...برید کنار برید کنار... ها خوام احمق  اونو زنده می-

 . دیو فرمانده نمایان شدبا کنار رفتن دیوها، بدنِ نیمه جان آلیغان برای

 .کل بدن و سر و بازوهای آلیغان به شدت زخمی بود

که چشمانش پر از اشک و خون شده بود، نگاهی به هیبت آن دیو عظیم الجثه  آلیغان در حالی
 .انداخت

 :دیو تنومند با کمی نزدیک شدن به او، با خشم و عصیانی بی دلیل فریاد کشید

تونی با میگیل در بیفتی و زنده  تو فکر کردی می(اوجیدیم؟  باخ دیوژین توراک میگیل -
 )بمونی؟

 .یِ آلیغان فرود آورد و سپس مشتی محکم بر صورت زخم خورده

صدای زنگ مانندی تمام ذهن و گوشش را فرا گرفته . آلیغان با حالتی گیج منگ، بر زمین خوابید
 .بود
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ی آهنینش را از در  مشیر بزرگ و زنگ زدهمیگیل که تمام دیوهای اطرافش را کنار زده بود، ش
ی دیوها، شمشیرش را باال برد تا سر آلیغان را از بدنش  دست چپش گرفت و سپس با تشویق بقیه

 . جدا کند

 .هایی ترسناک در اطراف دیوها، شروع به پژواک شد اما در همین حین، ناگهان زمزمه

گیرند، در خوف و وحشت و اضطراب،  دانستند این صداها از کجا سرچشمه می دیوها که نمی
 .کردند وار به اطراف نگاه می متعجب و دیوانه

وار آرام آرام شدیدتر شدند و تبدیل به کلماتی عجیب و ناشناخته، در  که صداهای زمزمه تا این
 :کل محیط اطراف دیوها پخش شدند

 ...عیدوران عیدا...  گارامان لودا-

رسید، میگیل که تازه  داهایی وحشتناک در کل جنگ به گوش میبا شدت یافتن این کلمات که با ص
 .متوجه اوضاع شده بود، شمشیر خود را پایین آورد و نگاهی به اطراف چرخاند

 .رسیدند صداها از درون جنگل به گوش می

هایی سفید و ردا مانند و  دفعه، سیزده موجود نورانی از میانِ تاریکیِ درختان، با لباس ناگهان یک
 .اهایی بلند، وارد محیط بازِ محلِ اتراق شدندعص

 .وار، در خود پیچیدند ها وحشت زده و دیوانه دیوها با دیدن آن

 :میگیل که از این اتفاق بسیار شگفت زده و غافلگیر شده بود، با فریادی بلند بر سر افرادش گفت

 .اونا خدایان باستانی نیستن... ها  بهشون حمله کنید احمق-

 حال، جمعی از دیوها از فرمان او تبعیت کرده و با خشم به سمت آن سیزده موجود در همین
 .ها، شروع به حمله کردند ی دیوها نیز پشت سر آن بقیه. ور شدند نورانی حمله

چنان در حال خواندنِ کلمات ترسناکشان بودند که ناگهان، از درون  آن موجودات نورانی، هم
ی بلند و نوک تیز بیرون جست و   آن سیزده تن نورانی، دو شاخهاعماق جنگل، دقیقا از پشت سرِ

و بعد، آن سیزده موجود نورانی هم شمشیرهای خود را از نیام . جمعی از دیوها را به سیخ کشید
 .ور شدند بیرون کشیده و به سمت باقیِ دیوها حمله

د به قدری در جنگاوری اما آن سیزده موجو. ناگهان جنگی عظیم در بین دو سپاه به وقوع پیوست
 .چابک و ماهر بودند که از همان ابتدای جنگ، شروع به قلع و قمعِ ارتش دیوها کردند
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ی  در همین موقع، دیناسین و ماوینِ پیر هم از میان درختان جنگل انبوه و تاریک، وارد عرصه
 .جنگ عجیبی بود. جنگ شدند

در این میان، آلیغان که بر زمین افتاده .  بودشدند و خون همه جا را فراگرفته دیوها تکه پاره می
ی یکی  دفعه جنازه خورد که یک بود در حالتی نیمه هشیار، فقط چند نور سپید و تار به چشمش می

 .از دیوها بر روی سرش فرو افتاد

 .دانست فرار کند یا بجنگد ی بزرگ، بسیار غافلگیر شده بود نمی در آن سو، میگیل که از این حمله

. که تمام دیوها به دست آن موجودات نورانی، ماوین و دیناسین از بین رفته و نابود شدند اینتا 
زده، دست و پای خود را گم  دید، با حالتی وحشت ها می یِ آن میگیل که خود را تنها در محاصره

 .کرده و شمشیرش را بر زمین انداخته و بر زمین زانو زد

ل آوازخوانی بودند، در چند متری او ایستاده و آخرین چنان در حا موجودات نورانی که هم
 :کلمات عجیب و غریبشان را بر زبان جاری ساختند

 ...بیک نودین لوخ نوکام...  عی ال یا نو دایا مین اوگام-

 .دفعه سکوت سنگینی بر محیط حاکم شد یک

 آمده و بر باالی سرِ شکافت، رو به جلو های زیر پایش را می که زمین پس از کمی، ماوین در حالی
 .آلیغان ایستاد

 .دیناسین هم با نگرانی پروازی کوتاه کرده و بر بالین او فرو نشست

یِ آن موجودات نورانی آرام آرام خاموش شدند و ازپشت آن  در همین حال، نورهای کور کننده
 .دار آمدندهایی به رنگ سبز و سپید شبیه به ردا، پدی هایی بلند قد، با لباس نورها، انسان

ای اخم آلود، رو به سمت میگیل  های بلند و سیاه و یک زن که با حالت چهره دوازده مرد با ریش
 .ایستاده بودند

 :در همین حین، یکی از مردانِ ردا پوش با صدایی بلند گفت

های میانی بیاد، اون موقع دیگه با   برو به اربابت بگو اگه یک بار دیگه به سمت سرزمین-
از این به بعد . تا حاال هر چی کشتید و غارت کردید دیگه کافی بوده براتون! ها طرفه تآکروس

  !کنه ها، اعالم جنگ می ها با شما دوس جامعه آکروست



 ایســتـآل  

 

347 

 

 .دیگر، عصاهای خود را بر زمین کوفتند زمان با یک سپس هم

خود را به سمت که کم کم  ها بسیار عصبی و غافلگیر شده بود، در حالی میگیل که از دیدن آن
 :کرد پاسخ داد درختان جنگل نزدیک می

ی ساده بگیرید؟ اون  تونید جلوِی روگان رو با چند تا شعبده ها فکر کردید می زاده  شما حرام-

قدر  کنید که زودتر جونتونو بگیره تا این و اون روز همتون بهش التماس می... به زودی... میاد

 !زجر نکشید

 : در میان آن دوازده مرد رداپوش ایستاده بود با حالتی عصبی گفتدر همین حال، زنی که

 ! به همون روگان بگو که ساالموس خیلی وقته منتظرته-

ها  در همین موقع، میگیل با همان حالت ترسیده وارد تاریکی جنگل شد و از مقابل چشمان آن

 .فرار کرد

ها، اجساد گندیده، اجساد دیوها،  زهسرهای باالی نی. سیزده رداپوش نگاهی به اطراف انداختند

 .داد هایی که دل را خراش و عقل را آزار می صحنه

 .هوش انداختند پس از کمی، همگی به دور ماوین حلقه زدند و نگاهی به آلیغاِن بی

 :ماوین چشمی به آن سیزده ردا پوش چرخاند و گفت

و برسانید، زیرا این پسر تنها کلید  درود مرا به ساالموس برسانید و این پسر جوان را به دست ا-

 .باشد ها می پیروزی شما در مقابل دوس
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ی آلیغان خیره شده بودند، زن  ی معصوم و در خواب فرو رفته که همه با تعجب به چهره در حالی
 :رداپوش نگاهی به یکی از افراد کرد و گفت

  .موس بهمون گفته بودی شمشیر گاویر باشه که ساال  فکر کنم این پسر همون هدایت کننده-

 

 :ی احترام پایین آورد و گفت سپس رو به سمت ماوین کرد و سر خود را به نشانه

فهمیدیم و زودتر  اما کاش زودتر می.  از شما ممنونیم جناب فرمانروا که ما رو خبردار کردید-
 .جات بدیمتوانستیم این همه تاقن رو هم از دست این موجودات ظالم ن رسیدیم تا شاید می می

 :ماوین پس از کمی تأمل پاسخ داد

حاال وقت رو تلف نکنید، با زنده . توانست کمکی بکند کس نمی ها بود و هیچ  این سرنوشت آن-
های جنگی رو روشن کردید که به زودی دامن تمام  گذاشتن آن موجود کثیف، شما شعله
نی آماده شوید که جهنمی از بروید و برای یک نبرد طوال. موجودات زنده را فراخواهد گرفت

 .خون در راه است

 !هایی تنومند و قوی هیکل نشسته بودند ی آن سیزده نفر بر روی اسب پس از کمی، همه

ها به  هایِ آکروست هیکلِ اسب. ها شد دیناسین که بر رویِ فرقِ سرِ نجیال نشسته بود، وارد جمعِ آن
 .شد ه یک اسب نوجوان و ضعیف اندام دیده میها شبیه ب قدری بزرگ بود که نجیال در میان آن

بعد از کمی به سمت ! جان بر روی سینه، بر روی زین اسب گذاشته شد به کمک ماوین، آلیغان بی
 .جنوب به حرکت درآمدند
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کرد به سمت جنوب،  درخشید و زمین، تا چشم کار می های آسمان به خوبی می خورشید در میانه
 .امتداد و وسعت داشت

 .در میان دشتی وسیع و بیکران، ایستادند. نزدیک بودغروب 

های  ی سیزده سوار از اسب همه. ی تاریکی بود کل دشت به همراه غروب سرخ خورشید، در آستانه
 .تنومندشان پایین آمدند

 .های تند و تیزِ مخروطی شکل، احاطه شده بود مکانی که با صخره

 :و به یکی از مردها کرد و گفتزنی که در میان دوازده مرد ایستاده بود، ر

کنیم تا فردا  جا استراحت می امشب رو همین.  ماتاریاس، اون تاقن رو از پشت اسبش پایین بیار-
 .رسیم ظهر به شهر می

ماتاریاس که جوانی زیبا رو و خوش اندام بود، از او اطاعت کرد و بالفاصله به سمت آلیغان که 
بود، رفت و او را از روی اسب بلند کرد و به آرامی بر زمین هنوز بیهوش بر روی اسب خوابیده 

 .گذاشت

ی  اطراف را نگریست و دوباره به سمت بقیه. آن زن، نگاهی جسورانه و پر جنبش و جوشی داشت
  :افراد کرد و گفت

پس بهتره . ها مورد حمله قرار بگیریم های شب توسط زاخان جا دشت میگاداسِ و ممکنه نیمه  این-
 .وبت نگهبانی بدیم و چند آتش بزرگ ایجاد کنیمبه ن

 :و بعد نگاهی به آلیغان نیمه جان انداخت و ادامه داد

  ! به هیچ عنوان نباید اجازه بدیم آسیبی به این تاقن برسه-

 :دوباره نگاهش را به سمت افراد معطوف کرد و در ادامه گفت

، شیفت دوم، آلیدس با مارسون و وکسون. دید ، شیفت اول رو نگهبانی میبیسان با فوداک -
، شیفت پنجم رو میخلون به همراه باقاس، شیفت چهارم سالیوس با ژادیووسمیسالوس، شیفت سوم 

 رو به عهده تاقنمنم نگهبانی این .  هم شیفت ششم روماتاریاس و آجاتدید؛  نگهبانی می
  . فقط حواستون به همه چیز باشه. گیرم می
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باشد و این   میایستالاین اسامی، متعلق به تمام جادوگران بزرگ تاریخِ   : پاورقی توضیح (( 
کشد که زمانی در کنار هم بودند و در یک  ها را در دوران جوانی به تصویر می رمان، همه آن

 .جبهه قرار داشتند

 توان به؛توان به؛توان به؛توان به؛    های مهم و آشنای این اسامی میهای مهم و آشنای این اسامی میهای مهم و آشنای این اسامی میهای مهم و آشنای این اسامی می    از شخصیتاز شخصیتاز شخصیتاز شخصیت

  شاعر دیوانه:  ژادیووس

 پوش در افسانه شاه قهرمان ین پادشاه طالییآخر  : مارسون

 جادوگر طبیعت و سبز پوش  : سونوک

 .شود اشاره کرد معروف می) دیگر ( برادر مارسون که بعدها به جادوگر تاریکی:  سالیوس

 .حضور داشتند افسانه شاه قهرمان ها در رمان که همه این شخصیت

 )) .خواهید شدبا بقیه این اسامی هم در طول همین رمان آشنا 
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ی آن زن زیبا و  ی راه بود، پروازی کرد و بر روی شانه که خسته در همین حال، دیناسین در حالی
 :تنومند فرو نشست و گفت

 !خوام کمکی کنم  بانو الیناس، منم می-

 :الیناس که از او خوشش می آمد، لبخندی زد و گفت

یقت نباش، ما قدرتمندترین موجودات این نگران رف.  تو همراه من خواهی بود بانوی کوچک-
 .ایم و از شما به خوبی محافظت خواهیم کرد منطقه

 :دیناسین تأملی کرد و پاسخ داد

 ...تونم راحت بخوابم  نه منظورم این بود که نمی-

 :اش با احتیاط بلند کرد و در مقابل چشماِن سبِز بزرگش قرار داد و گفت الیناس او را از روی شانه

 .های زیادی برای تعریف داشته باشی س بهتره حرف پ-

 .داد شد،چشمان زیباِی الیناس را کامال واضح نشان می نور ضعیفی که از دیناسین ساتع می

 :ای به آلیغان کرد و ادامه داد سپس اشاره

 .خوام چیزهای زیادی در مورد اون مرد مرموز بدونم  می-

 :دیناسین لبخندی زد و پاسخ داد

 .شی ئن باش عاشقش می مطم-

 :الیناس نگاهی به جمعیت متعجِب مقابلش انداخت و سپس با تعجب گفت

 !کنین؟ مگه دستوراتمو نشنیدید؟ زود باشید  به چی نگاه می-
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هر کسی هم . جا درست کنید تر در وسط این شش آتش بزرگ در اطراف منطقه و یک آتش بزرگ
 .اشید دست به کار بشینزود ب. اسب خودش رو کنار خودش نگه داره

الیناس به همراه . های او، همه مردها دست پاچه شده و به کارهای خود پرداختند با حرف
 .دیناسین، به سمت آلیغان حرکت کرده و از بقیه افراد دور شدند

که از وجود  هاِی سپید و نورانِی نجیال کشید و در حالی بعد از کمی الیناس؛،دست نوازشی بر یال

 :برد، خطاب به دیناسین گفت بن موجود عجیبی لذت میچن

 چطوری دور هم جمع شدند؟! یه تاقن، یه ویراِب بالدار و یه اسِب جادویی!  برام عجیِب-

های او بلند شد و بر روی سر اسب فرود  دیناسین که از سوال او به هیجان آمده بود، از روی شانه

 :آمد و و گفت

اسمش ! ت بگم که اون پسری که بهش میگی تاقن؛ واقعا یه تاقن نیست خب؛ اول از همه باید به-

 !هاست آلیغاِن و از نژاد مارکانسودیل

با شنیدن اسم مارکانسودیل، چشمان الیناس از تعجب بازتر شد و بعد از کمی سکوت، با کمی 

 :تردید گفت

 ! گفتی اون یه مارکانسودیِل؟-

 :دیناسین بالفاصله پاسخ داد

 !به من اعتماد کن!  آره-

 :الیناس ادامه داد

ها منقرض  ها خیلی وقت پیش توسط دوس شنیده بودم نسل مارکانسودیل!  این چطور ممکنه؟-

 !شده

 :دیناسین پاسخ داد

 !آلیغان آخرین نسل از نژاد خودشه و باور کن اون واقعا یه مرد معمولی نیست!  نه همشون-

رف در حاِل برپا کردِن آتش و استراحتگاه بودند، انداخت الیناس نگاهی به افرادش که در آن ط

 :و سپس رو به دیناسین کرد و گفت

 کنه؟  چطور مگه؟ دقیقا چِی این مرد استثنایِی که اونو از بقیه جدا می-



 ایســتـآل  

 

353 

 :دیناسین لبخندی زد و گفت

 ! شاید باور نکنی ولی این پسر یه اژدهای باستانی رو با دست خالی از پا در آورده-

که به آرامی در کناِر آلیغان بر زمین  شمان زیبای الیناس از تعجب گشادتر شد و در حالیچ

 :نشست، گفت می

 .از اول تا االن. ی ماجرا رو بهم بگی دوست دارم همه. تر شد  جالب-

 :دیناسین از روی سِر اسب، پرواز کرد و در مقابل او بر زمین نشست و گفت

 . فقط قول بده عاشقش نشی-

ای دوباره کرد و پاسخ داد لیناس خندها: 

حاال برام تعریف . ها، اجازه نداریم عاشق کسی به جز خودمون بشیم ما آکروست.  نگران نباش-

 .کن

ی خلوت و به دور از  که همه مشغول کار بودند، دیناسین و الیناس در یک گوشه سپس در حالی

 .ی خود ادامه دادند بقیه به مکالمه

تر در وسط  شش آتش بزرگ در اطراف استراحتگاه و یک آتش بزرگ. شدندها ایجاد  آتش

 .استراحتگاه

 .ای از استراحت گاه فرو نشستند هر کسی به همراه اسب خود، در گوشه

خیز و  ی موجودات شب بالفاصله، صدای زوزه. که دشت، کامال در تاریکِی شب فرو رفت تا این

 .ترسناک، از سرتاسر دشت شروع شد

شب، بدون حضور ماه . های ریز و درشت خود، قلب آسمان را پر کرده بودند ها با چشمک هستار

 .رسید واقعا ترسناک به نظر می

دیگر لذت  دیناسین و الیناس، هنوز در حال بحث و گفتگو بودند و انگار از هم کالم شدن با یک

 .بردند می

اسیمه خود را به بالیِن الیناس زمان به سرعت گذشت و نزدیک به صبح بود که ماتاریاس، سر

 .رساند

 .الیناس و دیناسین، از فرط خستگی در خواب فرو رفته بودند
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 :ماتاریاس با کمی تردید، الیناس را کمی تکان داد و گفت

 ...بانو الیناس...  بانو الیناس-

 :های خود را باز کرد و گفت الیناس با حالتی نیمه خواب، یکی از چشم

 !اتاریاس؟ امیدوارم خبر مهمی بوده باشه که منو بیدار کردی چی شده م-

 :ماتاریاس که انگار از چیزی نگران بود، پاسخ داد

 !کنه  شمشیری که همراه این تاقن بود، از خودش نور ساتع می-

ی آلیعان که هنوز بیهوش بود، انداخت و با  الیناس با همان چشم نیمه بازش نگاهی به چهره
 :انند گفتحالتی منگ م

 .کنه بینی از خودش نور ساتع می این روزا هر چی می. که چیز عجیبی نیست  این-

 :ماتاریاس با کمی اصرار ادامه داد

 .زنه اون شمشیر انگار صاحبش رو صدا می...  نه بانوی من-

 :ی ترسیده ی ماتاریاس انداخت و پس از کمی تامل گفت الیناس نگاهی به چهره

 کیه؟ صاحبش منظورت -

 :ای به آلیغان کرد و گفت ماتاریاس اشاره

 ! اون-

پس از کمی به همراه ماتاریاس به سمت مکانی که شمشیر را گذاشته . الیناس از جا برخاست
 .بردند همه در خوابی شیرین و عمیق به سر می. بودند حرکت کردند

 .بعد از چند ثانیه در کنار شمشیر ایستادند

 :ات که مردی میانسال بود، کرد و گفتالیناس اشاره ای به آج

 ! نشونم بده-

 .ی سیاه رنگی را که به دور شمشیر پیچیده بودند را باز کرد آجات خم شد و پارچه

ای، تمام محیط را فرا گرفت، به طوری که هر سه از شدت نور،  ناگهان نور عجیب و خیره کننده
 .چشمان خود را بستند
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 :ماتاریاس با تعجب گفت

 ! از قبل بیشتر شده نورش-

 :الیناس که انگار تاکنون چنین چیزی ندیده بود با تعجب گفت

 تونه باشه؟ ی چی می  این نشانه-

آجات که دیگر تحمل نور شمشیر را نداشت، پارچه را دوباره با کمک پا بر روی شمشیر انداخت و 
 :فشردند، گفت که هر سه چشمان خود را از درد بر هم می در حالی

 !کنه  نظرم داره صاحبش رو بیدار می به-

 .سپس هر سه نگاهی به سمت آلیغان انداختند

. کشید، باز کرد  را فریاد می" لینو"که با صدایی بلند اسم  ناگهان آلیغان چشمان خود را در حالی
سپس دست راست . ها و حتی دیناسین هم از خواب پریدند ها، اسب ی آکروست که همه به طوری

 .شکلی بی اختیار باال آوردخود را به 

 .هایی شدید به خود گرفت ی سیاه رنگ، تکان زمان با او، شمشیر گاویر هم در زیر آن پارچه هم

که الیناس، ماتاریاس و آجات از این اتفاقات متعجب و هاج و واج مانده بودند،  و ناگهان، در حالی
روی هوا معلق شده و سپس با سرعتی ی همه شمشیر نورانی از جا بر  در مقابل چشمان حیرت زده

سرسام آور به سمت آلیغان کشیده شد و در عرض چند لحظه، در دست راست آلیغان جای 
  .گرفت
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ای خشمگین به یک باره از جا برخاست و با حالتی جنگنده در مقابل تمام  ناگهان آلیغان، با چهره
 .زده و متعجب، ایستاد آن سیزده آکروست حیرت

دانستند که اکنون با این مرد  ها، نمی دیگر نگاه کردند و هیچ کس از آن جب به یکهمه با تع
 خشمگین و مسلح، چه کار باید بکنند؟

اش را به  شمشیر نورانی. ی مقابلش انداخت با دو چشم آتشین و سرخش نگاهی به افراد غریبه
 و در مقابل آلیغان ها در کنار هم جمع آمده در همین حال، تمام آکروست. ها گرفت سمت آن
 .ایستادند

ماتاریاس جوان که از حرکت تهدید آمیز آلیغان خوشش نیامده بود، عصای خود را بلند کرد و تا 
 :خواست به سمت آلیغان بگیرد، الیناس مانعش شد و گفت

 . بهتره االن هیچ کاری نکنیم-

ها  لتی خشمگین رو به آندانست کجا ایستاده است، با حا در همین موقع، آلیغان که هنوز نمی
 :گفت

 جا کجاست؟ ها کجا رفتن؟ این  شماها دیگه چه جانوری هستین؟ دوس-

دفعه دیناسین که تازه به خود آمده بود با هیجانی خاص  الیناس تا خواست جواب او را بدهد، یک
 ایستاد از روی زمین بلند شد و پروازکنان رفت و در مقابل چشمان خشمگین آلیغان، معلق بر هوا

 :و با حالتی هیجان زده گفت

 ! آلیغان-

 :آلیغان تا او را دید کمی آرام شد و با تعجب شمشیرش را پایین آورد و گفت

 افته؟ جا داره چه اتفاقی می  دیناسین این-

 :دیناسین در همان حالت معلق رو به او گفت

ن از دست اون حیوونای اونا دوستای ما هستن، جون تو رو نجات داد.  آرامش خودتو حفظ کن-
 !وحشی

های جوان انداخت و پس از  های او کمی قانع شد و نگاهی ریز به آن آکروست آلیغان با حرف
 :کمی تأمل از دیناسین پرسید

  اون شب چه اتفاقی افتاد؟-
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 :اش نشست و گفت دیناسین با کمی حس اعتماد، به او نزدیک شد و بر روی شانه

کال عوض شدی ! شدی انگار داشتی تبدیل به یه هیوال می. کل ندیده بودم تو رو تا حاال به اون ش-
 .شد همین خشمت باعث شکستت می. و خشمگین بودی

ها رو احضار کرد و برای جنگ با ارتش  من رفتم ماوین رو پیدا کردم و ماوین هم این آکروست
 !رسیدیم ممکن بود تو رو بکشن اگه دیر می. ها فرستاد دوس

تصاویری دلخراش از سرهای بدون بدنِ . م آرام به یاد اتفاقات آن شب افتادآلیغان آرا
ناخودآگاه چشمانش پر شد و سر خود را پایین انداخت و . اش، عشقش و مردمش خانواده

 .اش سرازیر شد های بسته های اشک از زیر پلک قطره

 :گفتهای او را پاک کرد و با حالت دلداری  های کوچکش اشک دیناسین با دست

از دست دادن خانواده . دونم خیلی سخته می! جایی مهم اینه تو االن این.  اشکالی نداره-
 .ها رو به جنون بکشه تونه آدم می

های بدنش هنوز تمام نشده بود، شمشیرش را بر زمین انداخت و نور  آلیغان که انگار خستگی
غان آمد و سر خود را به بازوی او در این لحظه، نجیال هم به سمت آلی. شمشیر دوباره خاموش شد

 .مالید

که دیناسین، با آن اندام کوچکش، صورت خیسِ آلیغان را در آغوش گرفته بود؛ آلیغان  در حالی
. دادند دیگر آرامش می هم سرِ نجیال را زیر بازویش گرفت و هر سه در سکوتی غمگین به یک

ا وابسته به هم مانده بود، قطره اشکی بر الیناس که از دور، خیره بر آن سه موجود متفاوت ام
 .اش جاری شد روی گونه

 :ماتاریاس که در کنار او ایستاده بود، تحت تأثیر آن صحنه، خطاب به الیناس گفت

 . تا حاال چنین چیزی ندیده بودم-

های کوچکش را باز کرد و معلق بر هوا  پس از کمی، دیناسین خود را از آلیغان جدا کرد و بال
 :اد و سپس با هیجانی خاص گفتایست

 ! حاال وقتشه با دوستای جدیدمون آشنا بشی-

 :ها نشانه رفت و ادامه داد و بعد با انگشت کوچکش رو به آکروست

ترین آکروست جهان که یک تنه مقابل  بزرگ.  اونا از سمت ساالموس فرستاده شدن-
 .ها ایستادگی کرده های دوس گری وحشی
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 : متعجب شد و گفت"ساالموس"مِ آلیغان با شنیدن اس

  ساالموس؟-

 :دیناسین ادامه داد

 .شه گفت فرمانده اوناست ترین آکروست این جمعِ و می  بانو الیناس، قوی-

 . آلیغان نگاهی کنجکاوانه به او انداخت

 :دیناسین ادامه داد

رتیب اگه بخوام بگم حاال به ت.  بعد از الیناس، جناب ماتاریاس هستش و بعد از اون جنابِ آجات-
 ...شه جوری می این

تا . گفت داد، اسامی را هم می ها را نشان می که با انگشت اشاره یکی یکی آن سپس در حالی
 .ها بود تمام شد ترین عضوِ آن ها با نامِ مارسون که جوان که معرفی آن این

 :ت و گفتآلیغان که از شنیدن آن همه اسم گیج شده بود، نگاهی به دیناسین انداخ

 ریم؟ ها کجا داریم می  حاال با این دلقک-

 :در همین حال، الیناس کمی جلو آمد و گفت

 !گی دلقک ما جون تو رو نجات دادیم و آخرشم بهمون می!  بی ادبی شما واقعا تعجب آوره-

 :آلیغان رو به او کرد و پاسخ داد

 !هاتون خیلی عجیب و غریبه  آخه لباس-

 :ای بلند خود انداخت و پاسخ دادالیناس نگاهی به رد

ریم  ده دقت زیادی به جزئیات داری ولی اگه کنجکاوی بدونی کجا می این نشون می!  خوبه-
های قدرتمند با همین  باید بهت بگم االن در مسیر شهرِ وِرمادک هستیم، جایی که پر از آکروست

هاشون  وهین کنی، ممکنه بعضیجا هم مثل االن شروع به ت های عجیب و غریبه و اگه اون لباس
 !سخاوت ما رو نداشته باشن و تنبیهت کنن

آلیغان کمی جلو آمد و شمشیرش را از روی زمبن برداشت و نگاهی جسورانه به تمام آن 
 :های مقابلش انداخت و گفت آکروست
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حرکت خواد زودتر با این ساالموسِ معروفتون آشنا بشم، پس بهتره وقت رو هدر ندیم و   دلم می-
 !کنیم

ها نگاهی به آسمان گرگ و میش باالی سرش  در این لحظه، مارسون جوان از بینِ آکروست
 :انداخت، طلوع طالیی خورشید نزدیک بود، سپس با حالتی تعجب مانند گفت

 ! یه صداهایی از آسمون میاد-

 : بود، پرسیدهمه با کنجکاوی و هیجان رو به آسمان خیره شدند و سالیوسِ که برادرِ بزرگ او

  صدای چیه و از کجا میاد؟-

اش را باز  مارسون چشمان خود را بست و کمی تمرکز کرد و پس از چند دقیقه، چشمان حیرت زده
 :کرد و گفت

 ...های دارانویل  کالغ-

 :ها، با حالتی مضطرب فریاد کشید الیناس با شنیدنِ اسم کالغ

 !خودتونو پنهان کنید!  سریعاً پناه بگیرید-

ها به سمت و سویی دویدند و در گوشه و کناری از  درهمین لحظه، ناگهان هر یک از آکروست
 .های اطرافشان پناه گرفتند صخره

دفعه،  ها خیره مانده بود که یک آلیغان که هنوز حرکتی نکرده بود، با تعجب به کارهای عجیب آن
سر خود را بلند کرد . هایش رسید ها از دور دست به گوش صداهایِ جیغ مانند و گوش خراشِ کالغ

 .و نگاهی به آسمانِ جنوب انداخت

های بزرگ وسط  آتش.  ای عظیم و سیاه در حال نزدیک شدن به محلِ استراحتگاه بود توده
 .ها هنوز استتار نشده بودند استراحتگاه هنوز روشن بودند و اسب

 :الیناس عصای خود را بر هوا چرخاند و زیر لب زمزمه کرد

 ... ایریداک لومیجی نوووک-

ها غیب شدند و به نوعی نامرئی گشتند، سپس الیناس با  دفعه از مقابل چشم آلیغان، تمام اسب یک
 :همان حالت ادامه داد

 ... ایویک موفادو-
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 .ها هم فرو کشیدند و خاموش شدندـ همه جا تاریک شد ی آتش در همین حال، زبانه

های  الیناس هم خود را در کنار یکی از صخره. ها پنهان شد دیناسین هم در زیر یکی از صخره
 .اطرافش استتار کرد

 دانست چه کاری انجام دهدـ اما آلیغان همانطور هاج و واج در وسط محوطه ایستاده بود و نمی

 .هاِی آلیغان سری به نشانه تأسف تکان داد الیناس با دیدِن خنگ بازی

ی عظیم سیاه شبیه به ابرهاِی تاریک بود، بدون هیچ حرکتی  تودهآلیغان که هنوز محو تماشاِی آن 

ها با آن صداهای وحشتناکشان به سرعت در حال نزدیک  بر سر جای خود ایستاده بود و کالغ

 .شدن به او بودند

دفعه، الیناس با یک حرکت جهشی، آلیغان را بر زمین زد و به کمک شنِل بلندش بر روی  که یک

 . یک سنگ بزرگ در آمدندزمین، به شکل

الیناس . دیگر خیره شده بودند که به چشمان یک هر دو در زیر شنل در وسط محوطه، در حالی

 :انگشت اشاره را بر روی دماغ کوچکش گذاشت و به آرامی گفت

 ! هیـــس-

ها با صداهایی ناهنجار و گوش خراش، بر باالِی آن  ی سیاه کالغ ناگهان در همین حال، توده

 .محوطه ایستادند و همانند مورچگانی در هم تنیده، بر باالی محوطه چرخیدند

 .کرد ها را اذیت می ها به قدری گوش خراش بود که تمام آکروست صداِی ترسناک آن

کشید،  ها زجر می که از صدای کالغ ی آلیغان دراز کشیده بود، در حالی الیناس که بر روی سینه

 .مجبور به تحمل بود

آلیغان که انگار آن صداها برایش زیاد مهم نبود، با توجه به حالت غیرقابل تحمِل الیناس، اما 

 .های کوچک او گذاشت و الیناس کمی آرام شد های بزرگ خود را بر روی گوش دست

طور معلق بر روی محوطه چرخیدند و سپس دوباره راه خود را به  ها برای چند دقیقه همان کالغ

 .جا دور شدند ه و از آنسمت جنوب کشید

ها، با حالتی نیمه جان و ترسیده از مخفیگاه خود بیرون  ها، هر کدام از آکروست بعد از رفتِن کالغ

 .آمده و بر زمین ولو شدند

 .حتی دیناسین هم دیگر توانی بر بدن نداشت
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التی نشسته،  آلیغان، شنل را کناری کشید و الیناس را از روی بدنش کنار زد و با ح پس از کمی
 :نگاهی به بقیه انداخت و گفت

  شماها حالتون خوبه؟ اینا دیگه چی بودن؟-

 :در این لحظه، الیناس با حالتی خسته مانند و گیج مانند گفت

 !شه یه لحظه خفه شی  می-

ها در حالی که انگار تمام قدرتشان رو به تحلیل و تجزیه رفته بود، از درد بر  هر کدام از آکروست
ها به  برای همین کمی ساکت شد تا آن. پیچیدند و این اتفاق برای آلیغان تازگی داشت میخود 

 .حالت اولیه خودشان برگردند

بعد از مدتی، خورشید کامال طلوع کرد و نور طالیی و گرم آن بر کل دشت تابیدن گرفت و 
ای بر روی   تازهطور که گیاهاِن سرسبز دشت، در حاِل بیدار شدن از خواب بودند، تنفس همان

 .زمین دمیدن گرفت

 .دیگر کردند آمدند، از جا بلند شده و نگاهی به یک ها که تازه به خود می در این میان، آکروست

 :ها گفت در همین لحظه، آجات از بین آن

 .خوره ها، دیگه کم کم حالم از این موجودات به هم می  لعنت به این کالغ-

 :بیشتر حالش بود، گفتاز آن سو، میسالوس که از همه 

  این لعنتیا دیگه از کجا پیداشون شد؟-

 .کردند ها برای این اتفاق گالیه می و هر کدام از آن

 :کرد، رو به الیناس کرد و گفت ها نگاه می که با تعجب به حاالت آن آلیغان در حالی

 ای بود؟ های دارانویل دیگه چه صیغه جا چه اتفاقی افتاد؟ کالغ  این-

حتی دیناسین هم با حالتی درد کشیده به سمت ! ن لحظه همه با تعجب به او نگریستنددر ای

 !آلیغان خیره شد

 :آلیغان با تعجب رو به بقیه گفت

 !فقط یه سوال پرسیدم!  خب چیه؟-

 :الیناس رو به او کرد و با حالتی جدی گفت
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انگار .  تا ما رو پیدا کنناومدن داشتن از جنوب می. هایِ روگان بودن ها  خبرچین  اون کالغ-
 !خبرِ اعالم جنگ بهش رسیده

 :آلیغان با تعجبی دوباره پرسید

  چه اعالم جنگی؟-

 :شد، گفت که از جا بلند می الیناس در حالی

 .زنیم  حاال بعدا در موردش حرف می-

 :سپس رو به افرادش کرد و ادامه داد

انگار روگان زودتر از اون چیزی که فکر . یم خودتونو جمع و جور کنید، باید زودتر به شهر برس-
 .کردم، دست به کار شده می

با تابشِ گرمای خورشید، قدرت بدنی . بعد از کمی، همه دوباره حالشان خوب شده بود
 .ها دوباره برگشته بود آکروست

 .ها توسط الیناس، دوباره ظاهر شده بودند اسب

همه . ی او فرود آمد وازی کوتاه بر رویِ شانهآلیغان سوار اسب خود شد و دیناسین هم با پر
 .های خود شدند ها دوباره سوار اسب آکروست

 :که سوار بر اسب خود در مقابل همه ایستاده بود، گفت الیناس در حالی

جنگ بزرگی پیش روی ماست و ما . دیم  اکنون بدون هیچ استراحتی به راه خودمون ادامه می-
 .یم شهر بدون محافظ بمونهبه هیچ وجه نباید اجازه بد

 :سپس رو به جلو ایستاد و ادامه داد

 .کنیم  حرکت می-

 .پشت سر او، بقیه نیز به راه افتادند. و بعد اسب را هی داد

 .ها حرکت داد و همگی بدون هیچ تأملی به راه افتادند آلیغان هم اسب را پشت سر آن

  سواحلِ گیوانتیالنیا_های غربی  سرزمین

 .بر روی زمین بود)  گثا  (موجودات کوتولهموجودات کوتولهموجودات کوتولهموجودات کوتولهدی از اجساد زیا
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تعدادی کالغ سیاه نیز بر باالی محل . ها در حالِ دریدنِ اجساد باقی مانده بر زمین بودند کالغ
 !وقوع حادثه در حال پرواز بودند

 .مرد، زن، پیر، جوان، کودک و حتی نوزاد؛ همگی به طرز وحشتناکی کشته شده بودند

دیوها، دیوهای وحشی و خونخوار، مشغولِ آتش . شیِ تمام عیار اتفاق افتاده استگویا یک نسل ک
 .هایِ کاه و گلیِ اطراف بودند زدنِ کلبه

برخی دیگر در حال جشن و . برخی از دیوها مشغول خوردن اجساد کودکان و نوزادان بودند
 .سرور بر روی اجساد بودند

ها  هایِ کوتوله اهایِ بزرگشان، در حال ویران کردنِ خانههای بلند و پ های عظیم الجثه، با قدم غول
 .بودند

 .شد هایِ سرخِ دریایِ غرب دیده می ها، کرانه از دوردست

 !چه اتفاقی افتاده است؟

روگانِ تک شاخ، در . ناگهان یکی از دیوهایِ تنومند، با سرعت خود را به نزد روگان رساند
 .ها بود های آتش شایِ زبانهکه با تأملی سنگین، در حالِ تما حالی

 :دیوِ تنومند در چند متریِ روگان ایستاد و تعظیمی کرد و با صداییِ خشن و گوش خراش گفت

های میانی پا به  بقیشون هم به سمت سرزمین. به دستور شما، تمام گثاها کشته شدند.  سرورم-
 و گیباتل خالی از سکنه هستن و های دوخودیل و گیوانیا االن تقریبا تمام سرزمین. فرار گذاشتند

  .ما منتظر دستورات بعدی هستیم. آماده برایِ گسترش پادشاهی
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برد که ناگهان سکوت خود را  روگان که پشت به او ایستاده بود، در سکوتی عجیب به سر می
 .شکست و با آرامشی خاص به سمت او چرخید

های خون بر  شمانش زرد پر رنگ و لکهچ. اش کامال عوض شده بود؛ وحشتناک و خون آلود چهره
 .روی صورت و بدنش کامال مشهود بود

های غروب به قدری پر ابهت و  ی ترسناک روگان در زیِر سایه نزدیک غروب بود و حالت چهره

. رسید که حتِی آن دیِو سرباز هم با دیدِن او خوف کرده و سر به زیر انداخت ترسناک به نظر می

 .او دیگر روحی در بدن نداشت. ی روگان وجود نداشت الت دیگری در چهرهنه لبخندی و نه ح

 :اش گفت تر از چهره روگان پس از کمی تامل با صدایی ترسناک

 ی گثاها به سمت کجا رفتن؟  گفتی بقیه-

 :آن سرباز که احتماال از او ترسیده بود با کمی لرز گفت

ها  کاردیس؛ جایی که تحت حفاظت آکروسترن به سمت سرزمیِن ِر  به احتمال زیاد دارن می-

بانو ایگاس هم شما رو به مقر . ها علیه ما اعالم جنگ کردن واقع شده و در ضمن سرورم، آکروست

 پادشاهی احضار کرده، دستور شما چیه؟

 :روگان کمی جلو آمد و نفسی عمیق کشید و گفت
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 دونی بوی چی میاد؟  می-

ی سرباز انداخت و ادامه  ست ضخیم خود را بر رویِ شانهروگان د. آن سرباز سکوت کرده بود
 :داد

تر به سمت رِکاردیس  خوام هر چه سریع می. سریعا افراد رو جمع کنید! ها  بوی مرگ آکروست-
 .حرکت کنیم

 :آن سرباز پس از کمی تامل گفت

 ...بانو ایگاس گفته بودن اول باید!  اما سرورم-

 :ا نیمه تمام گذاشت و فریاد کشیدهای او ر روگان با عصبانیت حرف

 !من پادشاهتم!  اما و اگری وجود نداره-

 :سرباز در مقابل عظمت ترسناک او سکوت کرد و روگان ادامه داد

خوام همه چی رو  می! خبرهایِ زیادی به گوشم رسیده! جا چی در انتظارمه دونم اون  من می-
 !زودتر تموم کنم

 :گفتسربازِ تنومند تعظیمی کرد و 

 !شه سرورم تر اجرا می  فرمان شما هر چه سریع-

 .جا رفت سپس با عجله درگاه روگان را ترک گفت و از آن

های  که در میان سکوتی سنگین ایستاده بود، نگاهی به سمت کرانه در همین حین، روگان در حالی
ی او تداعی ای آشنا اما ناشناسی را برا جایی که ابرهای تاریک، چهره. دوردست انداخت

 .تصویری از یک پریِ دریاییِ زیبا که لبخندی شبیه به گریه بر لب داشت. کردند می

های اطرافش را دم و باز دم کرد و از  تر کشید و مقداری دود تلخِ آتش روگان دوباره نفسی عمیق
 .جا رفت آن

 رِکاردیس_های میانی سرزمین

ی کوچک و چند  پر از رودخانه که چند دریاچههای میانی، جایی در وسط یک دشت   در سرزمین
 .آبگیر بزرگ در خود داشت، تمدنی تقریبا به مساحت چهار زمین فوتبالِ خیلی عظیم قرار داشت
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هایی از چوب و سنگ که دو طرف غرب و شرقش با دو آبگیر بزرگ و دو  یک شهر بزرگ، با سازه
 .تاً گندم و نخود بودند، احاطه شده بودسمت شمال و جنوبش با تعدادی زمیِن زراعی که عمد

دیواری بزرگ به بلنداِی پنجاه متر از جنِس سنگ کل شهر را به حصار کشیده بود و در مناطِق 

 .ی کوچک در سمت شمال و جنوب قرار داشتند زراعِی بیرون از شهر، دو دهکده

شد و در  دیده میِی چند کیلومتر از شهر در سمت جنوِب شرقی، یک جنگل انبوه  به فاصله

 .شدند هایی بلند و طویل دیده می ها و کوهستان هاِی غربی و شماِل شرقی، کوه سمت

 .شهری که توسط جادوگران باستانی ساخته شده بود. جا شهِر ِوردماک بود این

ها بودند و حتی در خود شهر هم  در مزارِع گندم، تعدادی غوِل کارگر مشغول شخم زدِن زمین

 .شدند ها و انواع نژادهای خاص و عام دیده می با گونهموجوداتی 

 .شهر عجیبی بود

ها و حتی تعدادی دیو هم در میان جمعیت  ها، آکروست ها، ژوزان ها، انسان ها، پری ها، غول کوتوله

 شهرنشین وجود داشتند و همگی با تعاملی

یچ کس با کسی هیچ انگار ه. ای مشغول کارهای خود بودند جویانه و بدون هیچ دغدغه صلح

 .مشکلی نداشت

. کردند دیگر زندگی می همه در زیر یک پرچم و در زیر سایه صلح و دوستی، در کنار یک

 .های شهر، بلند و کوتاه، همه به یک شکل بودند سازه

ها، به دور آن دو میدان بزرگ جمع  در کل شهر، دو میدان بزرگ قرار داشت که تقریبا تمام سازه

 .ای برای پادشاهی نداشت که این شهر، هیچ قصر یا قلعه و اینآمده بودند، 

های تازه  چند ساختمانِ بزرگ برای آکروست. کرد انگار هیچ موجودی بر دیگری حکومت نمی

 .شد کار وجود داشت که در آن تعالیِم جادوگری اجرا می

 برای نگه داشتِن های اصلی قرار داشتند که یکی هاِی میدان دو ساختمان بزرگ دیگر در کناره

این شهر به عنوان دومین تمدِن . ها و دیگری برای نگهداری از حیوانات گوشتی و شیرده بود اسب

های شمالی، انگار مکانی امن براِی موجودات  ها در سرزمین بشر بعد از تمدن گوناژها و دارول

ر را در خود جای داده جو بود که تقریبا جمعیتی بالغ بر چند صدهزار نف ضعیف و موجودات صلح

 .بود
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. ای مشغول بازی و شادی بودند های شهر بدون هیچ دغدغه کودکانِ شهر در میان کوچه پس کوچه
نژادهایِ مختلف، . دیگر بودند های شهر، دست در دست هم در حال کار و کمک به یک مردها و زن

 .ود نداشتهیچ مکانی مخصوص به خود نداشتند و هیچ محدودیت و مرزی در شهر وج

ها بودند که به  اما این آکروست. دادند همه به یک اندازه و یک حقوق به زندگی خود ادامه می
 .عنوان محافظان شهر و مسئوالنِ امنیتی شهر، حواسشان کامال به کل تمدن بود

های جوان، در باالی دیوارها  شهر وِردماک، دو دروازه بزرگ در جنوب و شمال داشت و آکروست
ها، تقریبا به بیست  تعداد آکروست. ها، مشغول نگهبانی با عصاهای بلند خود بودند ر دروازهو کنا

ها به وجود آورده  رسید تمام این تمدن زیبا را همین آکروست رسید و به نظر می هزار نفر می
 .بودند

 .هایِ غربی به حالت سرخ و کم نور ایستاده بود غروب بود و خورشید در باالی کوهستان

 :ها، با صدایی بلند و رسا فریاد کشید ناگهان یکی از نگهبان

 !دروازه ها رو باز کنید!  دروازه رو باز کنید-

ی پیشرفت تمدن در آن شهر بود،  ی چوبی که نشان دهنده دنده ناگهان با چرخشِ دو چرخ
 .ای بزرگ از جنس چوبِ گردو به سمت داخل شهر باز شد دروازه

تر از قبل بود، در مقابل عظمت و  همراه آلیغان که اکنون سرحال و سرزندهسیزده آکروست، به 
 .شکوه تمدنِ آن شهر ایستاده بودند

های بشری در  ها با دیدنِ آن حجم از انواع نژادها و گونه چشمان آلیغان پس از باز شدن دروازه
 .هاج و واج باز مانده بودهایِ داخل شهر، از تعجب و حیرت،  ها و خیابان الیِ کوچه پس کوچه البه

 .هایی که در مقابل چشمانش قرار داشت، متعجب مانده بود دیناسین هم، همانند او از دیدنِ صحنه

که از رسیدن به مقصد  ها باز شد و الیناس در حالی ها کامال به روی آن در همین حال، دروازه
 :گفتخوشحال و راضی بود، سوار بر اسب در کنار آلیغان ایستاد و 

 کنی؟ مگه قبال شهر ندیدی؟ جوری نگاه می  چیزی شده؟ چرا این-

آلیغان پس از کمی تأمل و سکوت، نگاه خروشانِ خود را به سمت الیناس معطوف کرد و به آرامی 
 :گفت

 .جا زیباترین جاییِ که تاکنون به عینِ شاهدش بودم  من همه چی دیدم، ولی این-
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هاِی  رده سوار وارد شهر شده و در خیابانی بزرگ در وسط سازهپس از گذشت چند ثانیه، هر چها

آلیغان هنوز . بلند و کوچک شهر، به سمت میدانی بزرگ در وسط شهر، به حرکت ادامه دادند

 .دید هایی بود که در اطراف خود می مبهوت صحنه

تمام افکار . کس شبیه هم نبودند اما انگار به یک اندازه در این شهر حق و حقوق داشتند هیچ

 .یافت آلیغان به هم ریخته بود، انگار تحولی عظیم در وجودش، کم کم تکامل می

چگونه ممکن شده است؟ راز . کردند اش، زاد و میر می های زیادی در ذهِن آشفته ها و جواب سوال

 این صلح چیست؟

 کنند؟ نمیدیگر را تکه پاره  افتند و هم کدام از این نژادها، به جان هم نمی چرا هیچ

 .شناخت، بر هم خورده بود در کل، تمام تصوارتش از جهانی که قبال می

توانست خود  ها، نمی ها و جن ای که با دیدن صحنه بازِی چند کودک از نژاد دیوها و انسان به گونه

بیند، واقعیت  چه را که می ها همه تخیالت خودش هستند یا واقعا هر آن را قانع کند که آیا این

 .حتی دیناسین هم چیزی نگفت. د؟ تمام راه را سکوت کرددار

 .حتی آن سیزده جادوگر هم چیزی نگفتند تا آلیغان خودش با خودش خلوت کرده باشد

بقیه هم . دفعه، الیناس، در مقابل ورودِی میدان اسب خود را نگه داشت زمان سریعا گذشت و یک

یادی در داخل خود میدان حضور داشتند و جمعیت ز. به تبعیت از او، در پشت سرش ایستادند

  ی دست خود ایجاد کرده بودند انگار بازاری گرم برای تبادِل کاالهای ساخته

  

به دلیل وجود نداشتِن واحدی به اسم پول و طال، کاالها به شکل تبادل کاال به کاال  : توضیح (( 

 )) .شد فروخته و خریداری می

  

کردند و با دیگر نژادها، تعویض و تبادل  شان را معرفی میهر کدام از نژادها، محصوالت خود

 .دادند انجام می

هاِی همراه آلیغان در حال  در بین افراد حاضر هم، مردان و زناِن زیادی شبیه به آکروست

 .هایی همسان و یک شکل بر تن داشتند ها لباس ی آن زنی بودند و همه گشت

وستی و خوشحالی، به قدری قوی و زیبا برقرار بود که نظم و نظام و ترتیب و صلح و رفاقت و د

 :ناخودآگاه، قطره اشکی در چشمان آلیغان به وجود آمد و بی اختیار گفت
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 جوری بود؟ شد اگه همه جهان این  چی می-

توجه همه به سمت آلیغان جلب شد و در همین حال، الیناس که در جلوتر از همه ایستاده بود، با 
 :ها گفت به آنصدای بلند خطاب 

 .خیلی وقته منتظرمونه.  خب، بهتره زودتر بریم پیش ساالموِس کبیر-

 .بقیه هم به دنبال او به راه افتادند. ای از میدان کرد و بعد شروع به حرکت به سمت گوشه

هایی بلند در اطراف میدان،  سازه. در این بین، آلیغان چشمان خود را به سمت اطراف چرخاند

های شهر، همه به یک شکل   و به جز وند ساختماِن مشخص شده، مابقِی ساختمانقرار داشتند

ها نبود، به جز تعداد  ی ساختمان تر از بقیه یعنی هیچ ساختمانی بلندتر و بهتر و بزرگ. بودند

 .ها هم به دالیِل مختلفی ساخته شده بودند معدودی که آن

هایی برای آموزش علم و علوم،  ی، ساختمانها، ساختمانی برای آهنگر مثل ساختمانی برای اسب

گیری و تشکیل شوراِی مشورت و حتی ساختمانی برای مسافران  ساختمانی برای قضاوت، تصمیم

های داخل شهر ساخته  ها و کنار جاده که در جاهای مختلف و پر جمعیتی مثل میدان... غریبه و 

 .شده بودند

 .کردند ز مقابل چشمان آلیغان عبور میها و مسائل به شکل واضحی ا تمام این صحنه

های دیگر هیچ  در همین موقع، الیناس دستور توقف در مقابل ساختمانی معمولی که با ساختمان

 .فرقی نداشت را صادر کرد

هایی ردا مانند به رنگ زرد که در دست  چند آکروست جوان و تنومند به تعداد چهار نفر، با لباس

ر داشت در مقابل درِب  ورودِی ساختمان به حالت نگهبانی ایستاده هر کدام عصایی بلند قرا

 .بودند

 :الیناس سریعا از اسب تنومندش پیاده شد و رو به یکی از آن چهار جوان گفت

 .لطفا بهشون اطالع بدید که در خدمتشون حاضر شدیم.  حضرت ساالموس منتظر ما بودند-

چشمان آلیغان هنوز در حال . یعا وارد ساختمان شدآن جوان سری به نشانه تایید تکان داد و سر

 .نگریست جنب و جوش و کجنکاوی بود و اطرافش را می

ی او نشسته بود با تعجب خطاب به آلیغان  در این لحظه دیناسین که تمام راه را بر روی شانه

 :گفت
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ی و نه جنگ و نه قصری نه پادشاه. من تا حاال در طول عمرم چنین تمدنی ندیده بودم.  آلیغان-
 .نزاعی بین اهالی شهر

 :آلیغان پاسخ داد

 !لنگه کنم یه جای کار می  منم دیگه دارم فکر می-

دفعه تمام شهر را سکوتی  های خود پایین آمدند و یک ها هم از اسب در همین موقع، بقیه آکروست
 .عجیب و سنگین فرا گرفت

ن انداختند که در سکوتی کامل رو به آلیغان و دیناسین با تعجب نگاهی به جمعیت پشت سرشا
باره رو به سمت آلیغان تعظیم  دفعه همه به یک یک. ها قرار داشتند، ایستاده بودند مکانی که آن

برای همین رو به . کرد ها، کمی احساس ناامنی می آلیغان با حرکات عجیب و غریب آن. کردند
ها را نیز در حال تعظیم  کمال ناباوری، آنسمت همراهانش کرد تا علت ماجرا را جویا شود که در 

 .به سمت ساختمان مقابلشان دید

دفعه، احساِس سنگینی  یک. آلیغان با تعجب از اسبش پایین آمد و نگاهی به کل اطرافش انداخت

عجیبی در شمشیری که بر کمر بسته بود، کل وجودش را تسخیر کرد و آلیغان با احساس دردی 

ای نورانی، به شکل خیره  ، نگاهی به شمشیر انداخت که همانند ستارهی کمرش شدید در ناحیه

 .درخشید ای می کننده

 :ناگهان صدایی زیبا و آشنا در اطراف آلیغان پیچید

 . به ِورمادک خوش اومدی پسِر حوماکین-

همه از حالت تعظیم بلند شده و در سکوتی کامل به . آلیغان نگاهی به ساختمان مقابلش انداخت

صداِی ساییده شدِن دو آهن به . دفعه دِر ساختمان باز شد یک. ای ایستاده بودند الت مجسمهح

 .باره از مقابل آلیغان و ساختمان مقابلش کنار رفتند دیگر در کل مکان پیچید و همه به یک یک

ته ای دلنشین و لبخند به لب، نشس ناگهان از دروِن سیاهی ساختمان، پیرمردی زیبا با حالت چهره

های  بر روِی یک صندلِی چوبین با دو چرِخ عجیب و بزرگ آهنین که بیشتر شبیه به صندلی

آمد، با همان  که به کمک یکی از شاگردهای جوانش بیرون می داِر امروزی بود، در حالی چرخ

 :ی خندان و لبخند دلنشینش در چند متری آلیغان ایستاد و خطاب به او گفت چهره

 .درود من بر تو باد آلیغان پسِر حوماکین. پیش من باالخره اومدی -

 .چشمان آلیغان با دیدن او و صندلی عجیبش، از حیرت و تعجب باز ماند
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 :پیرمرد با همان لبخندش ادامه داد

جا رسونده و از دیدن تو در این مکان  ی همون شمشیری که تو رو تا این سازنده.  من ساالموسم-
 .واقعا خرسندم

ی دلنشین و صدای آشناِی آن پیرمرد، با سنگینی و روشنایی شمشیِر آویزان   و چهرهلبخند عجیب

 .کرد از کمربند آلیغان، ادغام و هماهنگی عجیبی پیدا می

  . کرد؛ احساسی آمیخته با اعتماد و کنجکاوی یک احساس عجیبی را برای آلیغان تداعی می

  

  

   پادشاه مرده  : پنجمفصل

)  Dead Of King(  
 رین فصل کتابآخ

 ****    های جنوبی ــ کوه عظیم نیاجاهای جنوبی ــ کوه عظیم نیاجاهای جنوبی ــ کوه عظیم نیاجاهای جنوبی ــ کوه عظیم نیاجا    سرزمینسرزمینسرزمینسرزمین****

  .هوا سرد و ابری بود

 .ترسناک و عجیب بود. در آسمان، ابرهایی به شکِل الجوردی و سیاه به دوِر سِر کوه پیچیده بود

ی کوه در حال چرخیدن به حول محور مخروطی شکِل  باد عجیب و سرد و نسبتا تندی هم در دامنه
 .کوه بود

 .ای در اطراف کوه حضور نداشت و همه جا تقریباً بایر و خشک بود موجود زندههیچ 

هایی سپید و براق و بلندی بر روی  ناگهان پنجه. ها، شهر را ترک کرده بودند تمام دیوها و غول
 .خاک ایستادند

معلوم و هایی نا الخلقه، شبیه به دود و لجن که چهره و اندام در پاییِن کوه، پانزده موجود عجیب
 .لغزنده و لزجی داشتند، ایستاده بودند

 .های سرخ و ترسناکی داشتند چشم
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موجوداتی شرور و عجیب که اصال معلوم نبود از کدام مکانی بر روی زمین . ها زاخان بودند آن
 !پیدا شده اند؟

نون که تاک تر آن ترسیدند اما عجیب ها می آن موجودات ترسناکی که تمام نژادهای جهان از آن
 .ها در پایین کوه نیاجا ایستاده بودند تقریباً ظهر بود و آن. ها را ندیده بود در طول روز کسی آن

ناگهان صدای . در باالی آن ساکن شده است) ایشیخ(نیاجا، همان کوه مقدسی که آن بیگانه
 .رسیدشنیدند، از باالی کوه به گوش  ها آن را می ترسناک و جیغ مانندی که گویا فقط زاخان

دفعه با  دیگر نگریستند و یک قرار مانند، به یک ها پس از شنیدن آن صدا با حالتی بی زاخان
ها با حالتی شتابان به سمت  آن. ی کوه کردند سرعتی همچون برق، شروع به دویدن بر روِی تنه

 .کردند قله حرکت می

 بر زمین فرود آمدند و با  هر پانزده زاخان در مقابِل مکعِب عجیب و غریب، پس از چند ثانیه
در همین حال، مکعِب عجیب و غریب، . صداهایی ترسناک و جیغ مانند، در برابر آن ایستادند

 .شروع به تکان خوردن کرد

 .ها هنوز در حال جیغ و داد بودند که زاخان هایی شدید و برق آلود، در حالی تکان

  

 **** شهر ِورمادک شهر ِورمادک شهر ِورمادک شهر ِورمادک_ی ِرکاردیسی ِرکاردیسی ِرکاردیسی ِرکاردیس    منطقهمنطقهمنطقهمنطقه_های میانیهای میانیهای میانیهای میانی    سرزمینسرزمینسرزمینسرزمین****

 .خورشید در وسط آسمان آبی بود

 .ها در حال درو و برداشت محصوالت کشاورزی خود بودند در میان مزارع اطراف شهر، غول

ها هیچ کوه یا کوهستانی دیده  کردند و تا فرسنگ های اطراف، کامال سرسبز و زیبا جلوه می دشت
 .هیچ جنگل انبوهی هم در نزدیکی شهر قرار نداشت. شد نمی

های زیادی در آن دشت در  ر تقریبا عظیم در وسط یک دشت هموار و سرسبز که رودخانهیک شه
 .جریان بود

هایی جوشان که به سمت شرق در حرکت  هایی زالل و روان و خروشان، شبیه به رگ رودخانه
 .بودند

ن، شهری که در آ. بردند شهِر ِورمادک کامال آرام و اهالی شهر هم در آرامشی کامل به سر می
های کشاورز، پریان زیباروی،  دیوهای آهنگر، غول. تمام موجودات جهان ساکن شده بودند

آزار، حیوانات،  های بی های آزاد، جادوگرهای نگاهبان، اجنه های کاتب و معدنچی، انسان کوتوله
 .موجودات ریز و درشت، همه و همه

 .نقص در عین صلح و آرامش یک شهر بی
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توانست چشم از آن همه زیبایی و آرامش شهر بردارد، در حال قدم  میآلیغان جوان که هنوز ن
 .شماِر شهر بود زدن در میان جمعیت بی

 .استحکامات شهر، محکم و بلند بودند. ها، در مقابل چشمان او مجلل و زیبا بودند تمام ساختمان

و در حال حرکت دار چوبین خود، در کنار ا در همین حال، ساالموس پیر که بر روی صندلی چرخ
 :بود لب به سخن گشود

صلح هیچ معنایی نداشت و هر . دیگر بودند  زمانی، تمام این مردم در حال فرار از دست یک-
هایی رو یادم میاد که هیچ کس به  زمان. کدوم از این افراد، به فکر زنده موندن خودشون بودند

شهری که به زودی . ن شهر رو ساختماما من، به کمک دوستانم، ای. کرد ای رحم نمی دیگری ذره
تونست ازش  کس نمی قوانین من ساده بودند، جوری که هیچ. تبدیل به مکانی به این عظمت شد

این شهر رو مردم ساختند و من فقط ازش ... این شهر هیچ پادشاه یا قصری نداره. سرپیچی کنه
 .محافظت کردم

ها در حال بازی  بچه. خندان و شاداب بودندهمه . آلیغان محِو تماشای مردم گوناگون شهر بود
های تمام مردم شهر  عشق عحیبی در قلب. ترها مشغول کارهای روزمره خود بودند گوشی و بزرگ

 .برقرار بود

 :ساالموس ادامه داد

 .خوام ببرمت به یه مکان زیبا  می-

 :ساالموس ادامه داد. آلیغان ایستاد و نگاهی به او انداخت

 .وایم بریم نیازی به سالح نداریخ  جایی که می-

 .سپس به شمشیر و کمان او اشاره کرد

 :آلیغان دستی بر روی شمشیرش گذاشت و پاسخ داد

 .دم اینا رو کنارم نگه دارم  فعالً ترجیح می-

 :ساالموس ابروهای پرپشت خود را باال انداخت و با نفسی عمیق گفت

 .کنی وان اما به نظرم خودتو خسته میهر جور که خودت مایلی مارکانسودیلِ ج!  اوه-

 :سپس رو به سمت ساختمانی بزرگ کرد و ادامه داد

 .خانه  پیش به سوی کتاب-

 .دار خود را با دو دست فرتوتش به سمت آن ساختمان حرکت داد و بعد صندلی چرخ

 :آلیغان با تعجب گفت
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 ! چی چی خونه؟-

 :طور که در حرکت بود، پاسخ داد ساالموس همان

ها؛ بهتره عجله کنی، وگرنه گم  مکانی برای جمع آوری دست نوشته. خونه پسرجان کتاب -
 .شی می

 .آلیغان با کمی تردید به دنبال او به راه افتاد

ی بزرگ ساختمان توسط چند جادوگر جوان بر روی ساالموس و آلیغان باز  پس از کمی، دروازه
 .ها بدون هیچ تأملی وارد ساختمان شدند شد و آن

های چوبین که داخل هر تک تک  تاالری شبیه به جنگلی از انواع قفسه. تاالری عجیب و عظیم
ترتیب و نظم قفسه به شکلی بود . ها و طومارهای قدیمی و جدید انباشه شده بودند ها، کتاب آن

 .ها، کمی به وجد آمده بود که آلیغان با دیدن آن

. اری در روشن نگه داشتنِ داخل تاالر وجود داشتشم های بی فانوس. همه جا تمیز و آراسته بود
شد، به ترتیب و منظم چیده شده  ها دیده می چه که در میان قفسه سقف بلندی داشت و تمام هر آن

 .بودند

 :، ساالموس دوباره لب به سخن گشود زدند های چوبین قدم می طور که در وسط قفسه همان

هیچ سوالی نداری، کنجکاو نیستی، انگار هم ! انکنی پسرج  برام عجیبه که هیچ صحبتی نمی-
 !رسه کالم شدن با تو کمی خسته کننده به نظر می

 .دانست چه بگوید آلیغان که حیرت زده از آن همه وسایل ناشناخته بود، نمی

 :ی او انداخت و لبخندی زد و گفت ی تعحب زده ساالموس نگاهی به چهره

 .زبان از گفتنش قاصر استدهد،  ات نشان می  آن چیزی که چهره-

تو ! بله درسته! ها برات شبیه به یک خواب خیالیه همه این. کنی دونم داری به چی فکر می من می
 !دونی در جنگل بزرگ شدی و معلومه که چیزی در مورد تمدن نمی

 :آلیغان نگاهی به او انداخت و پس از کمی تأمل گفت

 ! اینا چی هستن؟-

های درشت و عجیب آن  ها رفت و یکی از کتاب ی به سمت یکی از قفسهساالموس بدون هیچ تعجیل
 :را برداشت و به او نشان داد و گفت

بیرونشون سخت و سفت و ترسناکه اما درونشون . ها چیزهای عحیبی هستن کتاب!  اسم این کتابه-
 .نرم و مدهوش کننده و محصور کننده است
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 .سپس کتاب را در سر جای خود گذاشت

 :ه دادو ادام

 .خوام یه چیزی بهت نشون بدم می.  بهتره دنبال من بیای-

ها را  آلیغان در حالی که تمام کتاب. و بعد به سمت یک میز بزرگ در آن سوی تاالر حرکت کرد
 .کرد، به دنبال او افتاد نگاه می

 و یک میز سیاه. ها عبور کردن و در کنار آن میز بزرگ ایستادند پس از کمی از میان قفسه
 .مستطیلی شکل که هفده میز بلند در اطراف آن بود

 :آلیغان با کمی تردید گفت

 !شماها کی هستین؟ چی هستین؟! گیج شدم... فهمم  من هنوز نمی-

 .آلیغان نگاهی به سقف بلند تاالر انداخت. ای به سمت باال کرد ساالموس اشاره

ها،  تمام قاره. ظیم از جهان کولدزیک نقشه ع. ی بزرگ ترسیم شده بود بر روی سقف، یک نقشه
 .ها؛ ریز و درشت و با تمام جزئیات، همه در آن نقشه رسم شده بودند دریاها، جزیره

 :که کنجکاوی او را تا آخرین حد تحریک کرده بود، سخن گفت ساالموس در حالی

 .خوام یک داستان طوالنی برات تعریف کنم می.  بنشین پسرجان-

های کنار میز نشست و  دید، بر روی یکی از صندلی ای جز اطاعت نمی چارهآلیغان در حالی که 
ساالموس پیر، با همان لبخند دلنشینش در چشمان . تمام توجه خود را به سمت ساالموس جلب کرد

 .زیبای او خیره شد

او ما . کنیم؛ توسط خدای عظیمی به نام ایزگال خلق شده است  جهانی که ما در آن زندگی می-
دهد  نظم، زیبایی و جال می اهدافی که به این جهان بی. برای اهداف بزرگی خلق کرده استرا 

 ...اما این جهان همیشه به این شکل نبوده

او به قدری خبیث و عصیانگر بود . کرد هیوالیی تاریک و باستانی، زمانی بر این جهان حکومت می
مندتر از اون چیزی بود که آن هیوال تصور که حتی در مقابل ایزگال قد الم کرد اما ایزگال قدرت

 .کرد می

پس از آن، . پس از جنگی افسارگسیخته، هیوال شکست خورد و از ترس، در زیر جهان ما، پنهان شد
ها، ما  اساطیر بر روی زمین نازل شدند و بعد فرمانروایان جهان، خلق شدند و پس از آن

ایم اما   خاکی که اسمش را ایستآل گذاشته.موجودات فانی به وجود آمدیم، بر روی این خاک
این اثرات ریز و درشت، . ها باقی مونده هنوز هم که هنوزه، اثرات اهریمن بزرگ در این خاک

 .باعث تفرقه، جنگ، نابودی و ترِس موجودات فانی شد
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.. .که تا این. کردند و همه دنبال مکانی امن برای حفظ جان خود بودند دیگر فرار می همه از یک
تونم  نیرویی عجیب از جایی که حتی نمی. یک روز، من تصمیم گرفتم که این وضعیت رو تغییر بدم

تونستم، کل جهان ایستال رو در  نیرویی که با اون می. تصورش رو هم بکنم، بر من احاطه کرد
به ها  های زیادی به سراغم اومدن اما من با تمام آن وسوسه برای همین، وسوسه. اختیار بگیرم

طولی نکشید که متوجه شدم، این . تنهایی جنگیدم و این کار باعث انزوای من در این جهان شد
افراد زیادی شبیه من وجود داشتند و من به کمک نیروهای خود، . نیرو فقط در من نهفته نیست

 بود، ها، به اندازه من نیرو نداشتند اما هر چی تمام آن. نوعان خودم رو پیدا کردم بسیاری از هم
ها سرگردانی در میان حیات وحشی، باالخره  پس از مدت. ها نذاشتم من فرقی بین خودم و اون

 .جا رو پیدا کردم این

من و هم نوعانم، به کمک نیروهای درونی خود، یک جادوی قدرتمند . تصمیم گرفتم و عمل کردم
شه، به جز  جا می ینشد، هر کسی که وارد ا یک جادوی بسیار قوی که باعث می. ایجاد کردیم

صلح، به چیز دیگری فکر نکنه اما همیشه ذات اهریمنی بعضی موجودات پست، تغییر ناپذیره و ما 
 .فهمیدیم که این جادو بر روی افرادی مثل روگان تاثیری نداره

  

 :نشین او شده بود، نگاهی به اطراف انداخت و گفت های طوالنی و دل آلیغان که محو حرف

شه بهم بگی اسم پدر منو از کجا  خب، حاال می! ها ساختین رو شما آکروستجا   پس این-
 شناسی؟ دونستی؟ یا منو از کجا می می

 :ساالموس لبخندی دوباره زد و پاسخ داد

حوماکین رو ! ی بعضی از مخلوقات ایزگال، فراتر از خودشونه حوماکین کبیر، خب، آوازه!  آه-
 .شناختم از وقتی که بچه بود می

ی جسور و باهوش و در عین حال مهربان و دلسوز، پدرش ناهیران، فرزند دنیرام دلیر،   بچهیک
نشین شمالی، حوماکین رو به عنوان اولین پادشاه  تقریبا تمام مردم کوه. یک شکارچِی ماهر بود

که با اولین ضربه، یکی از  او بسیار قوی و شجاع بود، به طوری. خودشون انتخاب کرده بودند
های روگاِن دیو رو شکستـ حوماکین، تنها کسی بود که تمام موجودات شرور ازش  شاخ
 .اش شدند و نابودش کردند ترسیدند، برای همین مخفیانه وارد خانه می

 :آلیغان با کمی کنجکاوی از جا بلند شد و پرسید

 ؟! کی؟ کی حوماکین رو کشت-

 :تساالموس نگاهی به هیبت جذاب آلیغان انداخت و گف

ی زهرآلود رو در وسط سینه حوماکین فرو کرد و او  روگان کسی بود که یک نیزه.  روگان بود-
 .ها داد های کوهستان به خورد گرگ را در میان سنگ
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آلیغان که اکنون احساس نفرت و خشم داشت، نگاهی به کف شطرنجی تاالر انداخت که تماما از 
 .های مرمر ساخته شده بود سنگ

 :دامه دادساالموس ا

 .تونم خوب احساس کنم اما داستان تو در مورد انتقام نیست پسرجان  حس نفرت تو رو می-

 .آلیغان دوباره به سمت او نگریست

 :ساالموس ادامه داد

 ... اون شمشیر-

 :سپس اشاره به شمشیِر بسته شده به دور کمر او کرد و ادامه داد

 .سرزمین ایستال شدهای گذشته، یک موجود خبیث وارد   در زمان-

من اون رو پیدا کردم، ذات نفرت انگیزی . موجودی که نه مال این جهان بود و نه مخلوق ایزگال
ای، فقط تاریکی محض بود با دو چشم آتشین و یک زباِن بلند  نه جسمی داشت و نه چهره. داشت

ه من گایاموند پسِر اون موجود خودش رو ب. ای در جهان نبود و دو سر، شبیه به هیچ موجود زنده
باشد و  اینادال معرفی کرد و گفت که از نژادی به اسم ایشیخ از مخلوقات خدایی به نام غمار می

 .چنین بهم گفت که از جهانی به نام شیریگان اومده هم

ها اومده و اگه اون سنگ رو پیدا کنم و بهش  اون موجود بهم گفت که به دنبال یک سنگ گرانب
که اونو زیر  ها به دنبال اون سنگ گشتم، تا این من سال. کنه  نیازی بی نیاز میبدم، منو از هر

های معدنچی شبانه روز در  جایی که کوتوله. های بانیقال در سمت غرِب ایستال پیدا کردم کوه
 .حال کند و کاو بودند

ها  وتولهیک سنگ درخشان و سوزان که ک. ای از این سنگ رو ندیده بودم تا به حال هیچ نمونه
 .اسمشو ناکیم گذاشته بودند یعنی برانداز

من اون سنگ رو پیدا کردم و به سمت کوه نیاجا حرکت کردم، جایی که اون هیوال در آن سقوط 
 .کرده بود

هیوالهایی باهاش بودند که . اون موجود عجیب، تنها نبود. اما وقتی رسیدم، متوجه چیزی شدم
جا فرار  جا بود که متوجه نیت پلیدش شدم و از اون اون. شناسیم ها رو به اسم زاخان می االن اون

 .کردم، به شمال گریختم

جا با ارتشی از دیوها در حال جنگ  جایی که پدرت به همراه یک گوناژ به نام گاویر در اون
من در شهر زیر کوه که به دست گوناژها ساخته شده بود، اون سنگ رو تبدیل به یک . بودند

 همون شمشیری که به گاویر دادم تا با اون، دیوها رو شکست بده اما شمشیر، از .شمشیر کردم
 .خودش اراده داشت و ذهن و قلب ضعیف گاویر رو تسخیر کرده بود
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 این طور نیست پسرجان؟. دونی جا به بعدشو خودت می کنم دیگه از این و من فکر می

های او را تایید کرد، سپس   خود آمد و حرفآلیغان که در فکری عمیق فرو رفته بود با تلنگر او به
 :با حالتی تردید مانند پرسید

  چرا اون شمشیر رو به پدرم ندادی؟-

 :ساالموس کمی تامل کرد و پاسخ داد

ها اگر قدرتی بهشون برسه، از هر موجود دیگری پلیدتر  ها رو دیده بودم، انسان  من قلب انسان-
ای نیست که شمشیر رو به دست حوماکین بسپرم اما حاال،  شوندـ من فکر کردم کار عاقالنه می

به این نتیجه رسیدم که اون موقع اشتباه ... بینم تو اون شمشیر رو در اختیارت داری حاال که می
 ...حاال بگذریم. بزرگی کردم

 :آلیغان نگاهی به پاهای فلج او انداخت و پرسید

  چه بالیی سرت اومده؟-

 :کرد و گفتای کوتاه  ساالموس خنده

کردم، باید با نیرویی فراتر از علم آهنگری و تراشکاری   وقتی اون سنگ رو تبدیل به شمشیر می-
که به نظر ساده میاد، نصف وجود منو در خودش جذب کرد و  دادمـ اون سنگ، با این انجام می

اموند، بعد از اما گای. جوری تبدیل به پیرمردی بدون پا شدم سالمت جسمی منو از من گرفت و این
اون ماجرا بیکار نشد و شروع به جمع آوریِ ارتش خود شد و چه کسانی بهتر از دیوهای شکست 

 خورده در شمال؟

اون رهبری تمام دیوها رو در . ایگاس، یک زن عجوزه و خطرناک که روگان رو بزرگ کرده
د به این شهر احساس اختیار داره و خیلی هم قدرتمند و احتماال قدرت شمشیر رو قبل از ورو

که آمادگی هیچ نوع جنگی رو نداریم، اما به ناچار وارد یک نبرد پایان ناپذیر  کرده، ما با این
هاست که ذهن  خود نژاد دیوها، ذاتا موجودات بدی نیستن اما اون ایگاسِ خبیث، سال. شدیم

رشکن مسموم کرده و ها را با افکاری هنجا دیوها رو تسخیر کرده و با جادوی تاریکی، همه آن
 .حاال باید با موجوداتی بجنگیم که این وسط هیچ گناهی ندارن و باید تقاص اطاعتشون رو بدن

  

نفس . کرد های چوبینِ تاالر، او را متحیر می هنوز هم سازه. آلیغان نگاهی به اطراف انداخت
 .ی ترسیم شده در باالی سرش انداخت نگاهی دیگر به نقشه. عمیقی کشید

 :موس با تعجب پرسیدساال

 کنی؟  داری به چی فکر می-

 :آلیغان کمی تأمل کرد و پاسخ داد
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گی باالی کوه  کردم که اگه قبل از جنگ، بتونم به اون هیوالیی که می  داشتم به این فکر می-
 ؟!نیاجا ساکن شده برسم و اونو نابود کنم، چه اتفاقی میفته

  .ها چرخاند و دست خود را دراز کرد کی از قفسهدار خود را به سمت ی ساالموس صندلی چرخ

 

ها، طوماری طالیی رنگ و مهر و موم شده با سرعتی زیاد به پیش  ها و قفسه ناگهان از میان کتاب
ساالموس آن طومار را در مقابل آلیغان باز کرد و . آمد و در دست ساالموس به آرامی فرونشست

 .شد هایی با جوهرِ سرخ دیده می که در داخل آن، نوشتهیک طومار بلند باال . بر روی میز گذاشت

 :آلیغان با تعجب نگاهی به آن طومار انداخت و پرسید

  این دیگه چیه؟-

 :ساالموس لبخندی زد و پاسخ داد

اسم این طومار، کازاراسِ و من .  این یه پیشگوییِ باستانی که به دست پیشینیان ما نوشته شده-
 .و برات بخونممیل دارم این پیشگویی ر

 :آلیغان کمی تامل کرد و سپس دوباره بر روی صندلی خود نشست و گفت

 .دم بری ولی باشه، گوش می که حوصله آدمو سر می  با این-
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که خوشحال و شاداب بود، در  در آن سوی دیوارهای کتابخانه، در داخل شهر، دیناسین در حالی
دار از نژاد  ر او، انواع پریان کوچک اندام بالاز کنا. کرد میان مردم گوناگون شهر پرواز می

اما دیناسین کمی ریزتر از . کردند تایی و صدتایی پرواز می های پنجاه  در دستهkuzir  کوزیرهاکوزیرهاکوزیرهاکوزیرها
 نیز در  machan هاهاهاها    ماچانماچانماچانماچانهای بالدار به اسم  شد، نژادی دیگر از کوچک اندام ها دیده می آن

. هاِی تازه شکفته بودند ند که تقریبا به مانند گلبرگکرد های شهر به صورت تکی پرواز می آسمان
 پرنده یا بدون بالی در بین آن همه  virab ویرابویرابویرابویرابها کمی از دیناسین ریزتر بودند اما هیچ  آن

ها کال به تعداد محدود و معدودی در جهان ایستال  خورد زیرا ویراب نژاد به چشم دیناسین نمی
نوعی در آن شهر شلوغ پیدا نکرده بود، بر روی  که هیچ هم  ایندیناسین نا امید از. وجود داشتند

گِر تمدِن عجیب اما رنگارنگ شهر بود، نگاهش را  که نظاره یک دیوار کوتاه فرود آمد و در حالی
 .به زیر انداخت

 :در این لحظه صداِی آشنایی از پشت سرش گفت

 جایی دیناسین؟  تو این-

جا بانو الیناس را دید که با لباسی کامال متفاوت  رخید و در آندیناسین با خوشحالی به سمت او چ
 .و کمی خودمانی، ایستاده است

 :های بلورین خود را باز کرد و گفت ی بشاش، بال با همان چهره

 .گشتم بانوی من  داشتم شهر زیبای شما رو می-

 .اش فرو نشست سپس بلند شد و پروازکنان، به سمت او رفت و بر روی شانه

ای رنگ روشن، پوست  های بلند و زنانه، موهای بلند و خرمایی رنگ و چشمان درشت قهوه لباس
ای زیبا و کمی آرایش کرده، الیناس را زیباتر از آن چیزی که در زیر  سپید و بلورین و چهره

تماشایش داد و دیناسین با دیدن زیبایِی انکار ناپذیر او، محو  های بلند رسمی بود، نشان می لباس
 :شده بود که بی اختیار گفت

 ! شما امروز خیلی زیبا شدید بانوی من-

 :رسید، پرسید الیناس که گویی خوشحال به نظر می

  خب؟ نظرت در مورد شهر کوچیک ما چیه؟-

 :دیناسین نگاهی به شهر و مردمش انداخت و با کمی تامل گفت

جا خیلی بیشتر از تصور منه،  دیده بودم، اینتا حاال همچین چیزی ن.  به نظر میاد همه خوشحالن-
 .ره انگار همه چیز عالی داره پیش می

 :الیناس با لبخندی بر لب دستی بر موهای کوتاه او کشید و گفت
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خوام یکی رو بهت معرفی کنم، فکر کنم خوشحالت  جا خوشت اومده می  خب حاال که از این-
  .کنه

 

 :دیناسین با تعجب گفت

  من بعد از دیدنش باید خوشحال بشم؟ اون کیه که-

 :ای کوتاه کرد و گفت الیناس خنده

 .که اونم مثل تو یک ویرابِ کتابدار تنهای شهر و این.  اسمش آلوبوئه-

 :دیناسین با شنیدن این خبر، به هیجان آمد و گفت

 !جا؟  واقعا؟ یه ویراب؟ اونم این-

 :ای کرد و گفت الیناس دوباره خنده

دهامون با هم فرق دارن ولی خب همه ما زن هستیم و بهتر از مردها همدیگه رو  درسته نژا-
 .آره درست شنیدی، یه ویراب تنها و مذکر. دونم تو توی شهر دنبال چی بودی من می. شناسیم می

 :تفاوت گفت دیناسین کمی خودش را جمع و جور کرد و با حالتی بی

نوع توی  ها خیلی کمه و پیدا کردن یه هم ویرابچون تعداد ما .  نه خب برام کمی جالب بود-
حاال این آلوبو چه شکلیه؟ ! مونه این دنیای بزرگ، مثل پیدا کردن یه سوزن توی انبار کاه می

 شه ببینمش؟ می

 :خانه بزرگ شهر حرکت کرد و در بین راه گفت نشینش به سمت کتاب الیناس با همان لبخند دل
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 !شه یه کاریش کرد، البته یکمی هم بد دهنه  االن یکم سرش شلوغه ولی می-

 :دیناسین پاسخ داد

ی  آخه اعصاب و حوصله. ها بددهن و پرخاشگریم، مخصوصا مذکرهامون  خب همه ما ویراب-
 .چیزی رو نداریم

 :داد گفت های او با لبخند گوش می که به حرف الیناس در حالی

 . فقط امیدوارم دعواتون نشه-

  .و بعد در میان انبوه جمعیت ناپدید شدندسپس هر دو خندیدند 

 

 ****های شهِر ِورمادکهای شهِر ِورمادکهای شهِر ِورمادکهای شهِر ِورمادک     نزدیکی نزدیکی نزدیکی نزدیکی_های آزاد پروم توسهای آزاد پروم توسهای آزاد پروم توسهای آزاد پروم توس    دشتدشتدشتدشت****

های زره پوش در دشت ناهمواِر پروم توس اسقرار  صفوف متعدد و بسیار زیادی از دیوها و غول
تعداد . ها هایی تاریک در دِل سرسبِز دشت ای بزرگ از شطرنج، و توده همانند صفحه. یافته بودند

های به هم  تپه. قدر زیاد بود که تاریکی عجیبی بر روی خاک زمین ایجاد شده بود دیوها آن
های پاره  هاِی طوالنِی چسبیده به هم، مکان خوبی برای چادرهای سیاه و پرچم پیوسته و پشته

 .ی دیوها بود پاره

صدای . کرد اآرام میی دیوها، دشت را ن الخلقه های عجیب های کور و اسب ی غول صدای زجه
ها و شمشیرهای زنگ زده، صدای  های شدید دیوها، صدای به هم خوردن زره ها و خرناس طبل

 .کردند ای را تداعی می ای ترسناک و حماسه گونه صورها و شیپورهای جنگی، صحنه

به ای بزرگ، روگاِن تنومند، بر روی اسبی زره پوش،  در پشت سر ارتش عظیم دیوها، بر روی تپه
ای بسیار دور، در حال تماشای شهر  ی بلند و سنگین، که از فاصله با یک نیزه. تنهایی ایستاده بود

 .ها بود و ارتش عظیمش در زیر پاهای او ایستاده بودند، منظم و زیبا ِورمادک در آن سوی دشت

ام وجودش پادشاهی که تم. او برای نبرد آمده بود. نفس عمیقی کشید؛ نفسی طوالنی و صدا دار
 .آلود بود غرور و نفرت و خون

 :دار گفت پوش در پشت سر روگان ایستاد و با صدایی بلند و خش در همین حال، اسب سواری زره

 بانو!  سرورم-

 .ایشون اکنون منتظر شماست. جا رسیدند ایگاس همین االن به این

 :روگان سکوت معنادارش را شکست و با صدایی آرام گفت

 ! تنها اومده؟-
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 :آن سرباز تنومند پاسخ داد

 !همراه ایشون تمام سربازان باقی مانده شهر نیز اومدن!  نه سرورم-

 :روگان کمی تأمل کرد و سپس گفت

 .برو بهش بگو االن میام پیشش!  خوبه-

 .جا به سمت عقب هی داد و از روگان جدا شد آن سرباز احترامی نظامی گذاشت و اسب را از آن

 :به سمت شهر وِرمادک نگریست و سپس با صدایی آرام به خود گفتروگان کمی دیگر 

 .ها، به سربازای بیشتری نیاز داشتم  برای جنگ با اون آکروست-

سپس اسبش را به سمت پشت سرش چرخاند و آرام آرام از باالی تپه به سمت محل استقرار 
 .ایگاس و همراهانش حرکت کرد

  

 ****    شهر وِرمادکشهر وِرمادکشهر وِرمادکشهر وِرمادک****

که چهره و افکار آلیغان را آشفته کرده بود، طومار کازاراس را جمع کرد  حالیساالموس پیر، در 
 :و سپس با یک اشاره آن را دوباره سر جای خودش برگرداند، سپس رو به آلیغان کرد و گفت

 ای رسیدی؟  خب؟ به چه نتیجه-

 :آلیغان با تعجب نگاهی به او انداخت و پاسخ داد

شته باشه؟ من تا همین چند ماه پیش توی جنگل داشتم شکار تونه حقیقت دا طور می  این چه-
 !تونستم ببینم چنین چیزهایی ممکنه اتفاق بیفتن حتی توی خواب هم نمی. کردم می

 :ساالموس کمی تامل کرد و گفت

ممکنه یک . سرنوشت ما موجودات زمینی، فراتر از اون چیزیه از خودمون انتظار داریم...  خب-
تو هم از این قاعده . تش سقوط کنه و یک بیابان گرد یک شبه پادشاه بشهحاکم از تخت حکوم

های زیادی  تو هنوز راه. گویا از پیش تعیین شده است... اما سرنوشت تو.  نیستی پسر جانٔمستثنا
 .رسن ها می رسن، به خطاها و درستی هایی که به بن بست می راه. هست که نرفتی

فهمم چه حسی  در واقع می. وانی رو خیلی سال پیش گذروندمهای ج تو جوانی و من این دوران
کنی اما همه چی  کنی و چه هدفی رو دنبال می کار می دونی داری چی ای و نمی کالفه! داری

 .بستگی به خودت داره
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تونست به  که می ایزگال، این جهان رو برای سلطنت تو آفریده در حالی! این جهان، حق توئه
ها، براش فرمانروا انتخاب کنه اما این تخت هنوز   حیوانات و گیاهان و آسمانراحتی مثل دریاها و

این تو هستی و ... آره! کل بشر و کل موجودات متمدن! تختی برای فرمانرواییِ کل جهان. خالیه
  !های گزافی پرداخت کنی اگه یه لحظه کوتاهی بکنی، ممکنه هزینه

دار  فته بود که در همین حال، ساالموس صندلی چرخهای او در فکری عمیق فرو ر آلیغان با حرف
 :خود را تکان داد و به سمت یک در بزرگ سرخ رنگ در سمت چپِ کتابخانه ایستاد و گفت

 .خوام با یکی هم آشنات کنم  زودباش پسر جان، باید یه چیزهایی رو بهت نشون بدم و البته می-

جا  که انگار از نظر خودش قبال دری در آنهای او، نگاهی به سمت در انداخت  آلیغان با حرف
های صندلی را گرفت و او را به سمت آن در عجیب  با تعجب از جا بلند شد و دسته. وجود نداشت

 .و غریبِ قرمز رنگ، حرکت داد

 :در همین حین آلیغان با کنجکاوی پرسید

 خوای منو باهاش آشنا کنی؟  اون کیه که می-

 :پاسخ دادای کوتاه کرد  ساالموس خنده

جا که تقریبا یه دونه  دار دقیق این ، کتاب های باستانی  یه مرد کوچک اندامِ مهم از نژاد ویراب-
ای که همراه تو دیدم، دیگه به این قضیه شک  البته با اون ویراب پرنده. ازش توی باقی مونده

 .اند دارم که اونا کامال منقرض شده

 :آلیغان با تعجبی دو چندان پرسید

 !اسمش چیه؟! یه ویراب؟ -

در این لحظه آن دو در مقابل در بزرگ قرمز رنگ ایستادند و ساالموس دو دست خود را به سمت 
 :طرفین باز کرد و گفت

  .آلوبو ویکابا روبا چیمال هست....  اسمش-
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که آلیغان از آن اسم طوالنی و بلند باال متعجب شده بود، درِ بزرگ سرخ رنگ به  در همان حالی
اختیار، نگاه آلیغان به سمت مرد جوان کوچک اندامِ پشمالویی رفت که در  باره باز شد و بی یک

های مجلسی و مجللی بر تن  تر از خودش در حال مطالعه است و لباس پشت چند کتاب بزرگ
 .دارد

 هم ای رنگش را موهای بلند و قهوه. ای رنگ که با نخ خیاطی بسته و آراسته بود ریش بلند و قهوه
 .به دور کمرش بسته بود و سرش گرم به مطالعه بود

که هنوز سرش را به سمت آن دو نچرخانده بود، خطاب به آلیغان  در همین حال، آلوبو در حالی
 :گفت

، باید از اون چشمای خوشگلت  جوری بهم خیره بمونی جا وایسی و همون خوای همون  اگه می-
 .خداحافظی کنی

که انگار از دیدن او خیلی خوشحال شده است، صندلی  یر در حالیدر همین حال ساالموس پ
 :دارش را به سمت او راند و با صدای بلند گفت چرخ

برات یه . قدر خوشحالم امروز دونی بعد از چند ماه از دیدنت چه نمی!  آه آلوبویِ عزیز و دانا-
 .مهمان ویژه آوردم تا باهاش آشنا بشی

 :ن ویراب ریزاندام ایستاد و با اشاره به سمت آلیغان ادامه دادسپس در چند متری میز بزرگ آ

 !جا برسه  یه مارکانسودیل اصیل که نامش آلیغان هست و راه زیادی رو طی کرده تا به این-

 :در این لحظه آلوبو، با حالتی غیردوستانه گفت

 ! هزار بار بهت گفتم منو چیمال صدا کن پیرمرد خرفت-

تر  خواند، از او خیلی بزرگ قدی حدود چند سانتیمتر داشت و کتابی که می. سپس از جا بلند شد
 .ادب هم بود چنین گویا پرخاشگر و بی شد اما صدایی رسا و بلند داشت و هم دیده می

 :چیمال کوچک اندام، با نگاهی تند و تیز، سر تا سر هیکل آلیغان را برانداز کرد و سپس گفت

 تر از اونا باشه؟ جا، حاال چرا باید این یکی مهم ل اومده بودن این قبال هم چند تا مارکانسودی-

 :ساالموس با همان لبخند و شادابی خود گفت

جا حبس کردی و تقریبا هم  تو خودتو چند ماهه این. بدخلقی نکن! چیمال عزیز من!  آه چیمال-
فراد جامعه معاشرت ها رو چندین بار خوندی به نظرت وقتش نیست یکم با بقیه ا تموم این کتاب

 داشته باشی؟

 این چیزی رو یادت نمیاره؟... اون پسرِ حوماکینِ. در ضمن این پسر، یک فرد عادی نیست

 :در این لحظه آلیغان با تعجب پرسید
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 !جا؟  جناب چیمال، شما گفتین قبل از من هم چند تا مارکانسودیل دیدین این-

 :د، پس از کمی تأمل خطاب به ساالموس گفتاما چیمال که با تعجب محو تماشای او شده بو

 .کنم حوماکین کبیر یه همچین پسر ضعیفی داشته باشه  من فکر نمی-

دفعه، الیناس و دیناسین با سر و صدایی بلند وارد اتاق شدند و الیناس  در همین حال بودند که یک
 :که متوجه حضور بقیه باشد، با صدایی بلند گفت به محض ورود، قبل از آن

 ...جاست که  آلوبو یکی این-

 .هایش در میان تعجب گم شد ناگهان چشمانش به آلیغان دوخته شد و حرف

دیگر قفل  چشمان آلیغان هم در چشمان زیبای او محو شد و هر دو برای مدت کوتاهی، در یک
ی با آلیغان و الیناس کم. شدند که ناگهان با صدای فریاد چیمال همه چیز به حالت عادی برگشت

 :دیگر را از هم دزدیدند و بر زمین خیره شدند حالت خجالت زده چشمان یک

 جا چه خبره؟ هر کی هر چی عضو جدید میاد، چرا میاره پیش من؟  این-

 :ی الیناس نشسته بود، در جواب او گفت در این لحظه، دیناسین که بر روی شانه

 ی؟زن جوری باهامون حرف می  فکر کردی کی هستی که این-

آلیغان هم از حضور . اینبار چیمال بود که پس از دیدن دیناسین، متحیر و خیره مانده بود
 :دیناسین در این اتاق به همراه الیناس متعحب شده بود، گفت

 کنی؟ کار می جا چی  تو این-

 :دیناسین نگاهی به آلیغان کرد و پاسخ داد

 ...ر بیایکنی؟ مگه قرار نبود زودت کار می جا چی  خودت این-

 :آلیغان پاسخ داد

 ...جا بودم بینی این  خب خودت داری می-

های رد  ها و حرف های عجیب و غریب آن در این میان، ساالموس که انگار از این محو تماشا شدن
 :ی آلیغان و دیناسین گیج شده بود، با کمی حفظ تعادل گفت و بدل شده

 ... بریم یه جای دیگهما باید.  خب فکر کنم برای امروز کافی بود-

که از در خارج شود،  و بعد راه خود را کشید و به سمت در خروجی حرکت کرد و قبل از آن
 :خطاب به آلیغان گفت

 ... آلیغان دنبالم بیا-
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رغبتی به دنبال  آلیغان که چشمانش هنوز درگیر زیباییِ منحصر به فرد الیناس بود، با کمی بی
 .ار الیناس گذشتساالموس راه افتاد و از کن

 :ها گفت چیمال، هم از پشت سر آن

 .جا یکم کار دارم  بعداً خودم میام خدمتتون جناب ساالموس، االن این-

 :ها در حال حرکت بود پاسخ داد که از اتاق خارج شده و در راه رویِ قفسه ساالموس در حالی

 ...فقط یکم زودتر بیا!  و ما هم منتظرتونیم جناب چیمال-

 .درِ بزرگ قرمز رنگ، در پشت سر ساالموس و آلیغان خود به خود، محکم بسته شدسپس 

 :ی الیناس کرد و گفت ی گل انداخته پس از آن، چیمال، نگاهی به چهره

 !یه درصد هم حق نداری به اون پسرک تازه وارد فکر کنی...  هی تو-

  :الیناس با کمی دست پاچگی گفت

  
 ...جور چیزا نیست اصال هم این. ..نه نه نه! من؟!  کی؟-

های بلورین خود را باز کرد و با کمی پرواز بر روی میز و  در همین حال، دیناسین با کمی اخم بال
 :در مقابل چیمال فرود آمد و گفت

 کنید؟  شما کی باشین که برای بقیه نسخه صادر می-

س از کمی تامل، اخمی ساختگی بر نشین او انداخت و پ ی زیبا و دل چیمال دوباره نگاهی به چهره
 :چهره انداخت و پاسخ داد
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 ... این به شما هیچ ربطی نداره بانو-

 :دیناسین موهای پریشان خود را در مقابل چشمان او مرتب کرد و گفت

 و شما؟.  نیکا دیناسین پاالتاران-

 :در همین حال، چیمال کمی عقب رفت و در مقابل او تعظیمی کرد و گفت

 .تونید مرا چیمال صدا کنید بانوی من ویکابا روبا چیمال، که شما می آلوبو -

 :دیناسین که از رفتار او کمی خوشش آمده بود، لبخندی زد و گفت

 .تونید منو دیناسین صدا کنی  شما هم می-

 :ها پرید و گفت های آن دید، میان حرف در این وسط، الیناس که اوضاع را کمی بهم ریخته می

 .رو به هم معرفی کردم، حاال باید برم به کارهام برسم خب شما -

 :سپس خطاب به دیناسین گفت

 .دونی کجاست  بهتره برای شام بیای خونه من، خودت که می-

 .جا رفت سپس از آن

 :دیناسین قبل از آنکه الیناس از اتاق خارج بشود گفت

شه همه ما از یه جنس هر چی با.  بهتره تو هم آلیغانو از دست اون پیرمرد نجات بدی-
 )اشاره به دیالوگ قبلی الیناس!(هستیم

الیناس با حالتی خجالت زده نگاهی به او انداخت و دیناسین هم چشمکی به او زد و الیناس در را 
 .باز کرد و از اتاق خارج شد

 حال ها، در های متعدد کتاب های میان قفسه دیگر،  در میان راهرو ساالموس و آلیغان در کنار یک
 .حرکت به سمت درب خروجی بودند

 :ساالموس پس از کمی سکوت گفت

ریم به  االن داریم می! گنجه ها، چیزهایی دیدم که حتی در تصوراتت نمی  در طول این سال-
 .تونن واردش بشن ها می ساختمان اسرار، جایی که فقط چند نفر از آکروست

 :آلیغان با تعجب گفت

 ...چون! گفتین جای آزادی نیست ه میجا انقدرها هم ک  پس این-

 :ساالموس کمی مکث کرد و سپس حرفهای او را قطع کرد و گفت
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توی اون ساختمان چیزهایی هستن که ! هامو اشتباه برداشت کردی معنای حرف...  نه پسرجان-
 .پس بهتره زود قضاوت نکنی. هر کسی تواناییِ درکش رو نداره

 :مل کرد و گفتٔآلیغان کمی تا

خب، توی اون اتاق، اون ویراب عصبی گفت که قبل از من هم . درسته حق با شماست -
 .جا دیده، کنجکاو شدم باهاشون آشنا بشم مارکانسودیل این

 :ساالموس لبخندی زد و پاسخ داد

 ! چند نفر نیستن، فقط دو نفرن که اتفاقا یکیشون پسر خوانده پدرته-

 . متعجب به سمت اون نگاه کردآلیغان متعجب شد و ایستاد و با چشمانی

 :ساالموس هم به تبعیت از او ایستاد و ادامه داد

اون قبل از به دنیا اومدن تو، . اسمش وِلیزِ! کنی  آره دقیقا همون چیزیه که داری بهش فکر می-
ها  ی این سال توی همه. کرد و بعد از به دنیا اومدنت، اونا رو ترک کرد با پدر و مادرت زندگی می

که هر چی باشه سرنوشت  ی جاودانگی و ابدیت بود و این  دنبال چیزهای واهی مثل چشمهبه
ای و  دونم االن برای دیدنش خیلی هیجان زده یه برادر ناتنی که می. جا کشونده راهش رو به این

 .جوری هم نگام نکن چون منم مثل تو از شنیدنش متعجب شدم اون

 .دانست چه بگوید یآلیغان که در فکر فرو رفته بود، نم

 :ساالموس ادامه داد

بینیش اما االن باید خیلی چیزها رو بهت نشون بدم، چون وقت زیادی   حاال به زودی می-
 .دونی که یه نبرد بزرگ تو راهه می. نداریم

 :ها رساند و گفت ها بودند که الیناس خود را به آن در همین حرف

 !شدم  هستید وگرنه مزاحمتون نمیجا دونستم این نمی!  منو ببخشید سرورم-

 .هر دو به سمت او نگریستند

 .ی او خوشحال شده بود، لبخندی بر لب آورد آلیغان که با دیدن دوباره

 :اما ساالموس اخمی کرد و نگاهی به سر تا پای او انداخت، گفت

. ان باشههایی در شأن یک آکروست مادینِ جو کنم پوشیدن چنین لباس فکر نمی.  بانو الیناس-
 های فرم خودتون رو بپوشید و بعد به مالقات من بیایید؟ بهتر نیست اول لباس

های او، کمی خجالت زده شد و سر خود  های خود انداخت و از شرم حرف الیناس نگاهی به لباس
 :را پایین انداخت و پاسخ داد
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 .مرا عفو کنید! حق با شماست...  بله سرورم-

 :اره به سمت درِ خروجی کج کرد و گفتساالموس راه خود را دوب

ی اعضای محفل رو برای یک جلسه فوری به تاالر اسرار  هاتون، بقیه  بهتره بعد از تعویض لباس-
 .هنگام غروب منتظرتون هستم. دعوت کنید

 :کمی مکث کرد و ادامه داد

خودت شخصاً به خوام  که می  به اون دو تا مارکانسودیل هم بگید بیان به تاالر اسرار و این-
جا پناه آورده بودند،  هایِ غربی به این ای که از سرزمین کیفیت اسکان و سکونت اون تعداد کوتوله

 !رسیدگی کنی

 :و بعد خطاب به آلیغان که همان جا ایستاده و به الیناس خیره شده بود گفت

 ...دنبالم بیا...  آلیغان-

 :ورد و گفتالیناس سر تعظیم به سمت ساالموس پایین آ

 .کنم جناب ساالموس  الساعه خبرشون می-

آلیغان هم پس از کمی تماشا، سر خود را پایین انداخت . و بعد نگاهی دزدکی به آلیغان انداخت
اندکی بعد، هر دو از ساختمان کتابخانه خارج شدند و در زیر . و به دنبال ساالموس به راه افتاد

 .شروع به حرکت کردندتابش مستقیم آفتاب، در میان جمعیت 

های  ی معمولی در میانِ خانه ها در مقابل یک خانه روی در داخل شهر، آن بعد از کمی پیاده
 !همشکل و یکسانِ شهر ایستادند

 :ساالموس نگاهی به آلیغان انداخت و گفت

 .جایی که تمام اسرار جهان در اون نهفته است. جا همون ساختمان اسرار هستش  این-

آالیشِ آن ساختمان انداخت که یک درِ کوچک چوبین در وسط  اهی به نمایِ ساده و بیآلیغان نگ
 .ی سنگی در پایینِ در دیوار نما قرار داشت و یک پله

ساالموس کمی جلو رفت و عصای بلند خود را به سمت در ساختمان دراز کرد، سپس نوک تیز عصا 
ای هم در وسط آن  و یک گویِ کوچک شیشهرا که به شکل مخروطی، به دور هم پیچیده شده بود 

 .پیچش قرار داشت را به آرامی بر روی در تکیه داد

 !ناگهان درِ کوچک خود به خود باز شد و باد نسبتا سردی از داخل ساختمان بیرون وزید

 :ساالموس نفس عمیقی کشید و با خوشحالی گفت
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ها نیومدن بریم  ب بهتره تا اون احمقخ. بوی اسرار کهن واقعا مشمئز کننده است! هـــم!  آه-
 !ی مبهم این جهان صحبت کنیم داخل تا کمی در مورد آینده

ی مبهم چیست، به او کمک کرد تا  دانست منظور او از آینده در همین حال، آلیغان که واقعا نمی
 .از پله باال برود و بعد هر دو وارد تاریکیِ عجیب ساختمان شدند

 .درِ ورودی خود به خود بسته شدپس ورود به ساختمان، 

ای رنگ، از گوشه و کنار آن مکان  همه جا تاریک بود که ناگهان، نورهایی طالیی رنگ و نقره
 .شروع به روشنایی کردند

هایی در هم تنیده،  نورهایی از جنس طال و نقره که دور تا دور دیوارهای تاالر، شبیه به پیچک
 .چرخیده بودند

 تاالر با دو نورِ متمایز اما زیبا، همانند روز روشن شد اما چیزی که در مقابلِ طولی نکشید که تمام
انگیزتر جلوه  تر و حیرت چشمان آلیغان قرار داشت، از تمام چیزهایی که تاکنون دیده بود، عجیب

 !داد می

یک میز بزرگ و بیضی شکل که تعداد . شد یک تاالر عظیم که از بیرون، به آن بزرگی دیده نمی
در تمامِ گوشه و کنارِ تاالر، . پنجاه صندلی به دور آن چیده شده و در وسط تاالر قرار داشت

 .هایی از جنس شیشه قرار داشتند محفظه

ای، به صورت مرتب و منظم در کنار هم قرار گرفته  ای و دایره هایی مربعی شکل، استوانه محفظه
که چشمان آلیغان را هنوز بر خود خیره ها، چیزهایی بودند  در داخل هر کدام از آن. بودند

 کرده بودندـ

 :ساالموس نگاهی به چهره ی مات و مبهوت آلیغان انداخت و گفت

 جا چیه؟ نظرت در مورد این!  خب-

زد و  های کهنه قدم می الی کتاب در داخل کتابخانه، دیناسین در حالی بر روی میز، در میان البه
 :کرد گفت اطرافش را بررسی می

های مذکر  کردم ویراب های کهنه همنشین شدی، فکر نمی انگار خیلی وقته با این کتاب... ب خ-
 .ای داشته باشن نسبت به مطالعه و تحقیق عالقه

که در زیبایی و اندام خوش فرم او محو شده بود، کمی به خود تلنگری زد و  چیمال در حالی
 :جواب داد

 .ها همنشین بشن ژاد تاقنهای مؤنث با ن کردم ویراب  منم فکر نمی-

 :دیناسین ایستاد و نگاهی به او کرد و گفت
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دونستی باید بگم اگه اون پسر نبود فکر کنم تا االن کل این   اون از نژاد مارکانسودیلِ و اگه نمی-
 .چرا که اون با شجاعت تمام، اژدهای باستانی رو نابود کرد. شد سرزمین تبدیل به یخبندان می

ای از آن را باز کرد که  ل کرد و سپس به سمت یک کتاب بزرگ رفت و صفحهچیمال کمی تأم
 :پیکر در آن وجود داشت و سپس با تعجب گفت تصویری نقاشی شده از یک اژدهای غول

 ؟!خوای باور کنم که اون پسر ضعیف تونسته آموالد رو نابود کنه  آموالد؟ یعنی می-

 :نداخت و گفتدیناسین به سمت او رفت و نگاهی به کتاب ا

تر از این  تر و بزرگ خیلی ترسناک. جا دیدم اصال شبیه این نقاشی نبود  اون چیزی که من اون-
 جا چی نوشته در موردش؟ حاال این. بود

 :چیمال شروع به خواندن خطوط عجیب و غریبِ کتاب کرد

  رلینرلینرلینرلینزندانِ توِزندانِ توِزندانِ توِزندانِ توِکه در   در دوره اول جهان کولدز، آهیداگونِ تاریک، قبل از این-

Teverliinبرای جنگی که با. کنه موجودی از سرمای سیاه خلق می  Highadiinها هیگادین 
طراحی کرده بود اما ) بودند قدرتمند موجوادتی که) ثناها ،ها ثن ،ها ووثین(ایزگال مخلوقات چهارمین(

انی از یخ، در دهند و او را در زند  آموالد را شکست می ها ووثین  Wuthiin ها، به کمک هیگادین
  .کنند قطب شمال دفن می

  

. هستند معروف بیشتر گانه سیزده اساطیر یا و خدایان به که ایزگال مخلوقات اولین: ها ووثین : توضیح(( 
. شدند نفر سیزده ها؛ آن از یکی ماهیت تغییر دلیلِ به که بود نفر چهارده ها آن تعداد که نماند ناگفته البته
  و.دارد نام پارات ها، آن ترین معروف و ترین قوی و شناسند می زیادی های نام به لدزکو جهان در را ها آن

 داشت، بسیاری نقش قهرمان شاه افسانه رمان در که یاک فری شخصیت کننده؛ غافلگیر سخن یک
 و شد رانده ها ووثین میان از ایزگال توسط هیداگ، به شدیدش ی عالقه دلیل به که بود ووثین چهاردهمین

  و.کرد پیدا تغییر یاک فری به بعدها که بود گایک فرین او اصلی نام و نشد گفته جایی در هرگز اتفاق این
 خواهیم قرار همگان اختیار در رمان، اتمام از پس کتابچه یک در را موجودات این های داستان که این

  )).داد

  

اناییِ آزاد کردنِ آموالد را شود، به عنوان کلیدی که تو سپس بوزارگ توسط آهیداگون خلق می
 .داشت

اند به طوری که اگر بوزارگ نابود شود،  دیگر وصل شده وار به یک ها همانند کلیدهایی زنجیره آن
شود و اگر آموالد نابود شود، فرمانروای تاریکی دوباره قد الم خواهد کرد و  آموالد آزاد می

فرآیند در دوران سوم اتفاق خواهند جهان در آتش خشم او دوباره تسخیر خواهد شد و این 
 .افتاد

 .در همین حال، چیمال با نگاهی نگران آلود به سمت دیناسین نگریست
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 :دیناسین هم با تعجب پرسید

  !ها چه معنی دارن؟ اصال اینارو کی نوشته؟  این کلمه-

 :چیمال کتاب را بست و بر روی آن نشست و گفت

خونه رو اولین مخلوقات جهان بر روی  ی این کتاب یگههای د این کتاب و بعضی از کتاب!  خب-
ها جمع آوری شده و به رشته تحریر در اومده و اگه  ها نوشته بودند که توسط آکروست سنگ

ی سوم جهان قرار داریم یعنی این نوشته حدود بیست هزار  درست حساب کنیم، ما االن در دوره
 !ت بدی رخ بدهاند و انگار قراره اتفاقا سال پیش نوشته شده

 :دیناسین که در فکر فرو رفته بود، با تعجب گفت

 ...هیداگ... گی اینا واقعیت دارن؟ فرمانروای تاریکی  یعنی تو می-

های  های درخشان او را در میان دست چیمال از جا بلند شد و به سمت او رفت و سپس دست
 :زمخت خود گرفت و در چشمان زیبای او خیره شد و گفت

. کنه گی آموالد کشته شده، پس احتماال هیداگ االن داره از زندان توِرلین فرار می تو می اگه -
اون زندان توسط ایزگال ساخته شده و در اعماق تاریک جهانِ کولدز پنهان شده و من با اطمینان 

 .گم که اینا همشون واقعیت دارن بهت می

 :دیناسین با کمی حالت ترس و نگرانی، گفت

 ! اینو باید به آلیغان بگم! اون نه-

 .های خود را برای پرواز باز کرد سپس بال

 :چیمال دست او را محکم گرفت و گفت

 ری؟  کجا داری می-

 :دیناسین نگاهی به او انداخت و گفت

 !رم آلیغان رو پیدا کنم  می-

 :چیمال ادامه داد

جا کامال   هستش و ورود به اوناحتماال به همراه ساالنوس االن توی تاالر اسرار. فایده است  بی-
 !غیر ممکنه

 :دیناسین با حالتی نگران آلود گفت

 گی چیکار کنم؟  حاال می-
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 :چیمال لبخندی زد و گفت

جا رو  در ضمن، من هم اجازه ورود به اون.  غیرممکنه ولی چیزی نیست که من نتونم انجام ندم-
 .دارم، پس به من اجازه بده تا خودم انجامش بدم

 :ین با تعجب گفتدیناس

 !جا برسی با این پاهای کوچیکت شب شده خوای انجام بدی؟ تا تو به اون طوری می  چه-

 :های او را رها کرد و گفت چیمال دست

 ...من مثل شما بال ندارم، ولی!  درسته بانوی من-

 :سپس دست راست خود را باال برد و با همان لبخند ادامه داد

 ! محکم بشین-

 .جا غیب شدند  زد و ناگهان در یک لحظه، هر دو از آنو بعد بشکنی

یِ چادری  های بلند منتهی به کوهسارِهای جنوبی، روگان پرده ها، در پشت تپه در آن سوی دشت
در انتهای چادر، ایگاس به همراه دو . سیاه رنگ را کنار زد و بدون هیچ تاملی وارد چادر شد

 .دغول لخت مؤنث، بر روی زمین نشسته بو

 :روگان در چند قدمی او ایستاد و با حالتی تعظیم مانند گفت

 منو احضار کرده بودید؟.  درود من بر قدرتمندترین بانوی جهان، ایگاس-

 :ناگهان ایگاس با حالتی خشمگین پاسخ داد

های  جا؟ مگه تو مأموریت نداشتی سرزمین کی به تو گفته بود با این لشکر بیای این!  ای احمق-
 رو تسخیر کنی؟غربی 

 :روگان از حالت تعظیم بلند شد و پاسخ داد

جا اومدن و ما هم   درسته ولی تعدادی از اون گثاهای کثیف به همراه پادشاهشون به این-
 .دنبالشون اومدیم

 :ایگاس نفسی عمیق کشید و گفت

ارت باعث یک نفوذ مخفی به داخل اون شهر ولی تو با این ک. ی مخفیانه بود  هدف من یک حمله-
حاال باید به صورت فیزیکی وارد جنگ بشیم، هرچند پیروز نهایی ما . ها شدی جلب توجه آکروست

اون شهر توسط یک نیروی باستانی . هستیم ولی مطمئن باش هزینه سنگینی خواهیم پرداخت
 !تونه واردش بشه شه که هیچ موجود شبیه به ما نمی محافظت می

 :روگان تأملی کرد و گفت
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 !قدر این نیرو قویه فرستم تا ببینیم چه ها رو می دا کالغ فر-

 :ایگاس نگاهی تأسف بار بر زمین دوخت و گفت

تو یه احمقی که به . دونم اشتباهه ولی واقعا دلم برای روگان قبلی تنگ شده که می  با این-
 .تونی بری می. کنی چیزی جز خودت فکر نمی

چشمان سرخش، خیره بر حالت متاسف ایگاس . رفتهای او، کمی در فکر فرو  روگان با حرف
 .جا رفت و چادر را ترک کرد دوخته شده بود و پس از کمی تماشا، از آن

 :های همراهش انداخت و گفت ایگاس نگاهی به یکی از غول

 .باید سرورمان را از این جنگ آگاه کنیم. خوام یک پیک به کوه مقدس بفرستم  می-

 .ون آورد و یک لیِس آبدار بر تِن آن غوِل سپید و گوشتالو زدو بعد زبان خود را بیر

جا به آسمان نیمه  ای بلند رساند و از آن روگان از چادر بیرون آمد و سپس خود را بر باالی تپه
 .ابری، نگاهی کرد

توانست او  دید که برایش بسیار آشنا بود اما نمی ی زنی را می در میان ابرهای سیاه و کبود، چهره
 .ا یاد بیاوردر

 :نفس عمیقی کشید و از تپه به سمت سپاه عظیمش پایین رفت و با صدایی بلند نعره کشید

 .چادرها رو برپا کنید. کنیم جا اتراق می  امشب رو همین-

با فرمان او، لشکر عظیم دیوها به صورت آزاد باش در آمده و شروع به برپا کردن چادرهای سیاه 
 .خود در دل دشت کردند

 .رفت روب نزدیک بود و هوا رو به سمت باران و سرما میغ

نمایی کرد و  ای مانند، بزرگ ای شفاف و استوانه ناگهان دو چشم بزرگ آلیغان در پشت شیشه
که با تعجب به شئ عجیبی که در داخل محفظه قرار داشت خیره شده بود،  آلیغان در حالی

 :گفتساالموس از کنار میز وسط تاالر با صدای بلند 

مکانی برای گردآوری تمام . جا، مکانی برای حفظ اشیاء قدرتمند و حاوی جادو هست  این-
  !نیروهای خیر و شر برای مقابله با تهدیدهای پیش رو در آینده

 :که هنوز به آن شئ طالیی رنگ خیره شده بود، پرسید آلیغان با تعجب در حالی

 ودی؟ یعنی تمام این مدت، مشغول جمع آوری اینا ب-

 :ساالموس پاسخ داد
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اکثر این اشیاء توسط همراهانم جمع شدند و بیشتر اوقات به راحتی به دست !  فقط من نه-
 .نیومدن و به قیمت خون و جان و روح افراد تموم شده

 :آلیغان نگاهی به سمت او انداخت و با تعجب گفت

 تر حرف بزنی؟ شه واضح  می-

 :ساالموس ادامه داد

ای دارن؛ اسم اون  العاده های خارق ا، موجوداتی خاص هستند که توانایی توی این دنی-
 .موجودات، ایدالین هستش و متعلق به نژاد خاصی نیستند

ممکنه انسان، حیوان، .  از انواع نژادها و انواع موجودات جهان به وجود میان Eidalin هاهاهاها    ایدالینایدالینایدالینایدالین
وجودات به عنوان فرمانروای نژاد خودشون گیاه، پرنده، خزنده و یا اهریمن باشن و اکثر این م

ها، باهوش و خطرناک و قدرتمند هستند؛ حتی ممکنه  شن، این هست که ایدالین برگزیده می
حاال بعدا که بیشتر با جناب چیمال آشنا . سخنگو باشن، البته در صورتی که از نوع بشر نباشن

  تری از ایشون بگیری تونی اطالعات دقیق شدی، می

 برای معموال و اند شده قدرتمند شر و خیر نیروهای توسط که هستند موجوداتی :  ها ایدالین : حتوضی(( 
 شده معرفی ها آن از راس چند قهرمان، شاه افسانه رمان در. است شده استفاده ها آن از بزرگ نبردهای

 خواهیم توضیح یشترب ها ایدالین Eidalin مورد در بعدی های پارت در ... و آوِروپان خاسو، مثل. بود
 )).داد

 :ی تاالر گفت ناگهان در همین حال، صدایی از گوشه

  کسی اسم منو صدا زد؟-

جا، چیمال کوچک  توجه ساالموس و آلیغان، به سرعت به سمت صاحب صدا معطوف شد و در آن
 .اندام در کنار دیناسین را دیدند که هر دو به آلیغان خیره شده بودند

 :ای دور از دیناسین ایستاد و خطاب به آلیغان گفت جلو انداخت و در فاصلهچیمال چند قدم به 

ها موجوداتی خبیث و خطرناکی هستن که در تمام نقاط جهان   باور کن پسر انسان، ایدالین-
حاال اگه کنجکاو شدی در موردشون بدونی، باید بهت بگم، تو قبال یه کاری کردی که . وجود دارن

 !ندان ابدی خود فرار کنهترینشون، از ز بزرگ

 :ساالموس با تعجب و نگرانی رو به چیمال کرد و گفت

 زنی؟  جناب چیمال، داری در مورد چی حرف می-

چینال با یک بشکن در مقابل ساالموس ظاهر شد و کتاب را در مقابل او انداخت و رو به آلیغان و 
 :خطاب به ساالموس گفت
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اون پسر با کشتنِ آموالد، هیداگ . موجودات فانی اعتماد کردشه به این   بهت که گفته بودم نمی-
  !رو از زندان توِرلین آزاد کرده

 

 داخل در هیداگ و شده ساخته ایزگال توسط که الهی ِنور جنس از زندان یک: توِرلین  زندان :توضیح ((
 و خشم با فقط آن نینورا های میله و است پنهان جهان تاریک اعماق در که گویند. است شده زندانی آن

  )) .شود شکسته تواند می خون و انتقام

 

ی خط خطیِ کتاب که حاوی تصویری  سالموس با شتاب، کتاب او را ورق زد و در قسمتی از صفحه
 .تر در پشتش بود، ایستاد ی بزرگ از یک اژدها به همراه یک سایه

ها قدم برداشت و با حالتی  ت آنآلیغان که از رفتار و نگاه چیمال ناراحت شده بود، کمی به سم
 :عصبی گفت

  کنی؟  داری با خودت چی بلغور می-

 

 :ناگهان چیمال انگشتان خود را به سمت او گرفت و با حالتی تهدید مانند گفت

 !کنم  یه قدم دیگه بندازی پودرت می-

با حالتی در همین حال، دیناسین از جای خود پرواز کرد و در وسط آلیغان و چیمال ایستاد و 
 :دفاعی و جنگی رو به چیمال گفت

 ! تو هم دست از پا خطا کنی من پودرت میکنم-

 :چینال تا حمایت دیناسین از آلیغان رو دید، کمی عقب نشینی کرد و گفت
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 ...شه  همین کارها رو کردیم که نسلمون داره منقرض می-

 :ها گفت  به همه آنی کتاب بود، خطاب در این بین، ساالموس که مشغول خواندن صفحه

گونه جادوی سیاه و  جا خبری از انجام هیچ اوال باید بدونید که این.  اگه جنگتون تموم شد-
 .کشنده نیست

 :سپس سر از کتاب برداشت و رو به چیمال کرد و ادامه داد

 آزاد تونه ها کردم باید بگم، هیداگ هنوز کامال نمی  دوما، با توجه به استنباطی که از این نوشته-
کشه که یک جسم  هر چند آزاد هم بشه نیاز به یک جسم داره که چندین قرن طول می. بشه

آورد، ممکن بود اتفاقات  سوما، اگه آلیغان اون اژدها رو از پا در نمی. قدرتمند به وجود بیاره
 ما پس این وسط آلیغان تقصیری نداره، در ضمن. دیگری بیفته که فکر نکنم جالب باشن بهتون بگم

 !(االن در شُرُف یک جنگ تمام عیار هستیم و تو یک بیگانه رو با خودت آوردی وسط تاالر اسرار
  ) اشاره به دیناسین

 :چیمال دست خود را پایین آورد و گفت

 .خوام جناب ساالموس  من واقعا از محضر شما معذرت می-

 :سپس سر تعظیم پایین آورد و ادامه داد

 !یرونندازمش ب  همین االن می-

 :و تا خواست حرکتی بکند، ساالموس گفت

ها و اشیاء مقدس  گانه، یکم در مورد ایدالین کارهای بچه  اشکالی نداره بذار بمونه و به جای این-
 !به آلیغان توضیح بده

های دیناسین و آلیغان انداخت که انگار از این وضعیت ناراضی و عصبی  چیمال نگاهی به چهره
 :گاهی به ساالموس کرد و گفتشده بودند و بعد ن

 !خوای به اون پسر در مورد تموم اسرار این تاالر سخنرانی کنم؟ برای چی؟  واقعا می-

 :دار خود را به سمت دیگری از تاالر چرخاند و پاسخ داد ساالموس صندلی چرخ

ت های این پسر نیازمند خواهیم شد برای به دس ای نزدیک، به کمک که در آینده  برای این-
حاال تو فقط چند دقیقه فرصت داری تا قبل از اومدن بقیه، کل ماجرا رو بهش . آوردن بقیه اشیاء

منم توی این فرصت، میرم توی حالت خلسه تا ببینم زندان توِرلین در . توضیح بدی جناب چیمال
 !چه حاله
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بعد از چند . ای خلوت ایستاد و سپس بالفاصله به خواب عمیقی فرو رفت و بعد رفت و در گوشه
لحظه در آن تاالر پر از اشیاء عجیب و غریبِ محفوظ شده، چیمال به همراه دیناسین و آلیغان تنها 

 .ماندند

چیمال نگاهی به سمت آن دو انداخت و سپس به حالتی که انگار تا چند دقیقه پیش هیچ اتفاقی 
 :نیفتاده، گفت

 کجا بودیم؟...  خب-

 :دیناسین با عصبانیت گفت

 !شه بهت اعتماد کردم یعنی باورم نمی... خواستی ما رو نابود کنی  می تو-

 :چیمال، انگشتان دست خود را بر هم تنید و بر روی شکم خود گذاشت و پاسخ داد

شغل من همینه اما . خواستم شما رو از این تاالر بندازم بیرون، یعنی دفع بال کنم  من فقط می-
شین و من وظیفه دارم یکسری  زو تاالر اسرار حساب میخب از همین االن به بعد شما هم ج

 ...نکات

 :در همین موقع، آلیغان از او روی برگرداند و با خود گفت

 .مونم در هر حال من زیاد توی شهر شما نمی! ویرابِ عوضی...  گور بابات-

 .ای حرکت کرد های شیشه و بعد به سمت یکی از محفظه

 : ناراحت شده بود، گفتهای او چیمال که از حرکت و حرف

 .ولی مجبورم تحملت کنم...  شنیدم چی گفتی تاقنِ بی پدر-

ی  دیناسین هم پروازکنان بر روی شانه. یِ راست آلیغان فرود آمد سپس بشکنی زد و بر روی شانه
 .چپ آلیغان فرود آمد

 .شدند های آلیغان دیده می ی سیاه و سفید بر روی شانه ها همانند دو فرشته آن

 :ای کرد و گفت های شیشه ای به یکی از محفظه چیمال اشاره

تونه ذات هر موجودی که  این الماس می. اسم اون سنگ، شمرا هستش، بهش الماس شمرا میگن
البته خاصیت اصلی اون کنترل کردن بقیه هست یعنی با این . شه رو تقویت کنه بهش نزدیک می

یه خاصیت دیگه . اری رو تحت کنترل خودت دربیاریتونی هر کسی رو که دوستش د الماس می
هم داره که اونم تغییر دادن ماهیت افرادیِ که تحت جادوی سیاه قرار گرفته باشن و با آب زالل و 

 .تونی ازش استفاده کنی یه سری کلمات جادویی می

.  بودزیبایی خاصی داشت و چشم نواز. آلیغان نگاهی به آن الماس بلورین و درخشان انداخت
 .بزرگی آن به اندازه یک سیب بزرگ بود
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 :دیناسین که با چشمانی درشت شده به آن خیره شده بود با تعجب پرسید

  حاال اینو از کجا پیدا کردید؟-

 :چیمال پاسخ داد

جا در وسط   طبق روایات، این الماس از کوه هیماتو استخراج شده، کوهی که در جنوب این-
های  جا سفر کرده و از کوتوله اره و خود جناب ساالموس شخصا به اونکوهستانِ مولکان قرار د

 .غارنشین آن منطقه تحویل گرفته

نگاهی به آن شئ انداخت . در همین حال، توجه آلیغان به سمت یک شئِ نورانی دیگر جلب شد
بک فلز سرخ به شکل ! ی مربعی شکل قرار داشت تر در میان یک محفظه که در کمی آن طرف

 !کرد ه که بر روی آن نقشی از یک چشم بزرگ خودنمایی میدایر

 :ی آلیغان کرد و گفت چیمال توجهی به حالت ذوق زده

ی زیادی به علوم غریبه داشته باشی تا یک لوح باستانی بتونه توجهت رو از یک سنگ   باید عالقه-
 .بها به خودش جلب کنه گران

فت و در مقابل آن ایستاد و با شوق عجیبی به آن ای ر آلیغان بی اختیار به سمت آن لوح دایره
 .خیره شد

 :چیمال ادامه داد

این مدال توسط . یک مدال سرخ از فلزی به نام مین گید.  ماریبا دیمول، معروف به آرابول-
 !جادوگری به اسم کاسوس ساخته شده

 :آلیغان بی اختیار پرسید

  کاسوس؟ اون کی بود؟-

 :چیمال پاسخ داد

ترین دشمان  کاسوس یکی از بدطینت! خوره  پسرجان، این مدال به درد تو نمی باور کن-
های  ها و ذهن اون این لوح رو با هزاران ترفند جادویی ساخت تا بتونه در قلب. ساالموس بود

تونه هزاران فرسنگ  شنیدم که هر کس این لوح رو در اختیار داشته باشه می. دیگران نفوذ کنه
تونی مسیرهای  های زیادی داره، با اون می لحظه طی کنه، این فلز خاصیتراه رو در عرض یک 

بینی، توسط این مدال پیدا شده و ساالموس  جا می در واقع هر چیزی که این. زیادی رو پیدا کنی
بعد از نابود کردن کاسوس، اونو ازش گرفت اما کاسوس یه جادوی دیگه هم برای این سنگ قرار 

برای همین .  وقتی صاحب مدال، اونو به کسی هدیه نده هیچ خاصیتی ندارهکه تا داده بود، این
ساالموس مجبور شد تا کاسوس رو به مدت چندین سال زندانی کنه تا باالخره بتونه ازش هدیه 

 !کاسوس در آخرین لحظات مرگش، اونو به ساالموس هدیه داد. بگیره
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 :آلیغان تأملی کرد و گفت

 س زندانی و شکنجه شده، پس چرا اینو بهش هدیه داده؟ اگه کاسوس توسط ساالمو-

 :دفعه ساالموس از پشت سر گفت ها بودند که یک در همین حرف

 ! کاسوس برادر بزرگترم بود-

 .همه به سمت او نگریستند

 :ها راند و ادامه داد اش را کمی به سمت آن های صندلی ساالموس چرخ

 .ها رو نداریم  وقت این حرف-

 :آلیغان گفتسپس رو به 

هاشون توسط خودم گردآوری  بینی، توسط افرادم و بعضی جا می  تمام این چیزهایی که این-
اولیش . شدند اما هنوز سه شئِ با ارزش دیگه باقی مونده که من اسمشونو گذاشتم اشیاء ثالن

ناالیق همون الماس شمرا بود، دومیش همین مدال آرابول بود اما بقیشون هنوز دست افرادی 
 !هستن

 :ای به اطرافش کرد و گفت آلیغان اشاره

 جا، به درد بخور هستن؟ همه اشیاء این  چرا این اشیاء ثالن انقدر مهمن؟ مگه این-

 :ساالموس کمی تأمل کرد و گفت

خوام،  ها خاصیتهای خودشونو دارن اما این چیزهایی که الزم هطت و من می  هر کدوم از این-
که باید کنار هم قرار بگیرند تا قدرت اصلی شون به  ای هستند و این  چیز دیگهقدرتمندتر از همه

 .وجود بیاد

 :دیناسین پرسید

 خوای؟  اونا چی هستن؟ اصال برای چی اونا رو می-

 :ساالموس مکثی کرد و سپس گفت

ر کنار هم با د. ها باز کنند ای رو به آسمان تونن دروازه  اشیاء ثالن، تنها چیزهایی هستن که می-
الماس شمرا، مدال آرابول؛ . تونی به تمام اسرار جهان دسترسی پیدا کنی قرار گرفتنشون، می

جام تایکان؛ گویِ بایام که در واقع یکی از چشمان یک هیوالی قدرتمنده و در آخر، تاج لثانی که 
وروپان حکمرانی های آ یه میمونِ بزرگ که در جنگل. االن بر سر یک پادشاه ناالیق قرار داره

 .جا رو نداره کنه، جایی که حتی خود ماوین هم جرأت نزدیک شدن به اون می

 :آلیغان کمی تأمل کرد و گفت
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 ؟!خوای منو برای به دست آوردن اون سه شئِ خطرناک اجیر کنی  و تو می-

  

 :ساالموس لبخندی زد و سپس مکثی کرد و بعد نفسی عمیق کشید و پاسخ داد

تونی  ونی از این دیدگاه هم بهش نگاه کنی پسر حوماکین ولی چیزی که نمیت  خب تو می-
 ...درکش کنی اینه که

 :آلیغان کمی عصبی شد و با لحنی تند گفت

هدف من نابود کردن روگان بود و از اولش هم . جا بودم  خب فکر کنم دیگه به اندازه کافی این-
 فقط به خاطر نجات این دنیای

 ...هدف من. دیو ظالم انتخاب شدممزخرف از دست اون 

 :های او را قطع کرد و با حالتی جدی گفت در این لحظه ساالموس نیز با کمی صدای بلند حرف

 ! هدف تو همون چیزیه که من انتخاب کردم-

کرد، رو به ظلمت و  ناگهان تمام تاالر با شدت قدرتی که از اعماق وجود ساالموس ارتعاش پیدا می
 :االموس با حالتی جدی و نگاهی خیره بر آلیغان ادامه دادس. تاریکی رفت

از همون اول زندگیم، همه چیز رو برای تو محیا .  همه این کارها فقط به خاطر تو بود آلیغان-
کردم، حتی در مورد تو، من به ماوین و کلوداو گفته بودم و کل هدفم از به دست آوردن اون  می

 !پنجمین پادشاه! پادشاه بشی... باید... تو! فقط یک چیز بودشمشیرت تا اومدنت به این مکان 

در همین حال همه چیز دوباره به حالت قبلی بازگشت و ساالموس پس از ساکت کردن و آرام 
آلیغان، دیناسین و حتی خود چیمال، سکوتی . ی تاالر، کمی آرام شد کردن جو غیردوستانه

 .االموس کردندکران و عجیب س سنگین در برابر قدرت بی

 :پس از کمی سکوت، ساالموس با آرامشی خاص ادامه داد

جوری پاسختون رو بدم و کال قرار نبود چیزی در این مورد   منو ببخشید که مجبور شدم این-
از . بدونید اما حاال که همه چی مشخص شد، باید حواسمون رو به اهداف آیندمون معطوف کنیم

که، این  زی در مورد این قضیه در جایی دیگه حرف بزنه و ایناین به بعد، کسی حق نداره چی
کنیم،  کار می موضوع باید مثل یه راز بین ما باقی بمونه چون اگه اهریمن بزرگ بفهمه داریم چی

گم، آینده از آن  در کل می. ها بشه ممکنه اقداماتی انجام بده تا مانع ما در رسیدن به این هدف
  .ما خواهد بود
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های او و چشمانی خیره مانده بر  زد و همه با حالتی بهت زده به حرف  حرفی نمیکس هیچ

 .ی نورانی او، بر سر جای خود خشک مانده بودند چهره

ناگهان در این لحظه، صدای باز شدنِ دروازه تاالر اسرار در کل فضای پیچیده اما زیبای تاالر، 
گاه کردند و همه چیز در زیر خاک پیچیدن گرفت و در یک لحظه همه به سمت در ورودی ن

ی جادوگرها و  پس از کمی درِ تاالر باز شد و از پشت در، الیناس به همراه بقیه. فراموشی دفن شد
بعد از ! ها، به همراه دو مرد جوان و سیاه پوش و قوی هیکل، وارد تاالر شدند چند تن از کوتوله

 .لند نیز وارد تاالر اسرار شدندها، یک دیو قوی هیکل، یک انسان و یک جن قد ب آن

ها چرخید و با صدای بلند و رسا  ها، با حالتی خوشحال رو به سمت آن ساالموس پس از دیدن آن
 :گفت

 .از دیدن دوباره شما بسیار خرسندم. به تاالر اسرار خوش آمدید دوستان من!  آه-

ده و در محضر ساالموس در همین حال، الیناس به همراه ماتاریاس، کمی جلوتر از بقیه آم
 .تعظیمی کردند

کرد از حالت تعظیم بلند و شد و رو به  که زیر چشمی به آلیغان نگاه می الیناس در حالی
 :ساالموس گفت

 اعلی حضرت، طبق دستوری که داده بودید، تمام افرادی که واجد شرایط برای حضور در این -
 .جلسه بودند رو احضار کردم

 .ها انداخت نه تایید تکان داد و نگاهی به همه آنساالموس سری به نشا

 :ها نیز تعظیمی کردند و بعد ساالموس با کمی تأمل گفت آن
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 . امیدوارم این جلسه مفید باشه-

 :و بعد رو به الیناس کرد و گفت

 .شیم ما هم االن بهتون ملحق می. ها رو ببر سر میزِ گرام  میهمان-

کرد، چرخید و تمام  که هنوز دزدکی به آلیغان نگاه می حالیالیناس دوباره تعظیمی کرد و در 
 .افراد حاضر را به سمت میز بیضی شکل آن طرف تاالر هدایت کرد

 :ساالموس بعد از کمی تامل رو به سمت آلیغان کرد و گفت

باید در مورد خیلی چیزها باهات حرف بزنم و اینو مطمئن باش هر .  کارم هنوز با تو تموم نشده-
حاال هم خودتونو جمع و جور کنید و برای . اقی که تا حاال برای تو افتاده، بدون هدف نبودهاتف

 .شرکت در جلسه آماده بشید

 .سپس صندلی خود را به سمت میز گرام چرخاند و آرام آرام از مقابل آن سه نفر دور شد

د را بر روی گوشِ در همین حال، چیمال که بهت زده به ساالموس خیره شده بود، دست راست خو
 :آلیغان تکیه داد و گفت

 .انگار آدم مهمی بودی و حتی روحتم خبر نداشته!  اوه پسر-

میزی که در وسط تاالر قرار داشت و به شکل . پس از کمی، همه به دور میزِ گرام نشسته بودند
 .بیضی بود

 .دار چوبینش نشسته بود در راس میز، ساالموس بر روی صندلی چرخ

ای نسبتا ترسناک و با ابهت که یک  دار با چهره او از سمت چپ، یک دیو تنومند و شاخپس از 
هایی نیمه برهنه و پوستین، بر  ی بزرگ مسی از دو سوراخ دماغش آویزان کرده بود با لباس حلقه

 .پیچید دارش در کل فضای تاالر می های بلند و خش نفس. روی صندلی نشسته بود

هایی بلند و فاخر به رنگ ارغوانی و  مؤنث از نژاد گوناژها با لباس) جن(در مقابل او، یک آگاژ
ای آراسته و دلنشین و با متاَنتی خاص نشسته  هایی از رنگ طالیی داشت با چهره ای که حاشیه پنبه
 .موهای بلند و سفید رنگش، پیچ و تاب و بوی معطر خاصی داشتند؛ او بسیار زیبا و دلربا بود. بود

هایی آهنین و پشمی از جنس پوست  با لباس) ها کوتوله(او سه مرد سینه ستبر از نژاد گثاهابعد از 
هایی سفید به سمت  ای رنگ داشتند و موهای بلندشان را با پارچه هایی بلند و قهوه خرس که ریش

 .زده داشتند، نشسته بودند هایی خشمگین و غم که چهره پشت سرشان جمع کرده بودند، در حالی

ها دو سه  ها، سیزده آکروست جوان به ترتیب در کنار هم نشسته بودند و بعد از آن و بعد از آن
ها  آالیش و ساده که دو تن از آن هایی بی با لباس) ها مارکانسودیل_ها انسان(ها مرد از نژاد تاقن

 داشت، به ها لباسی به رنگ سبز بر تن هایی بلند به رنگ سیاه بر تن داشتند و یکی از آن جامه
 .ترتیب در کنار هم نشسته بودند
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آلیغان . و سپس آلیغان بود که در انتهای میز گرام در کنار چیمال و دیناسین به آرامی نشسته بود
که با تعجب به آن دو مرد سیاه پوش خیره شده بود، در فکری عمیق فرو رفته و حواسش  در حالی

 .از جلسه پرت شده بود

ر حاکم بود که ناگهان ساالموس کبیر، دو دست خود را بر هم گره کرد و بر سکوتی سنگین در تاال
 :روی میز گذاشت و با صدایی بلند گفت

 .جا  درود من بر تمام مردان و زنان این-

 :سپس نگاهی به تمام افراد حاضر به دور میز گرام انداخت و ادامه داد

گذره و ما االن چند   کردیم، خیلی وقته میجا برگزار ی مهمی که این  از زمانی که آخرین جلسه-
 .جا داریم نفر به عنوان عضو جدید در این

 :ها کرد و ادامه داد ای به کوتوله سپس اشاره

هاِی غرب نشین به همراه دو تن از یاران با وفای خود، جنابان   جناب ِژلدوکا، پادشاه کوتوله-
 که توسط دیوهای خبیث اشغال شده است، به دیپاکاد و سیمیگون که به ناچار از سرزمین خودشان

اند و ما به عنوان دوست و میزبان، خوشحال هستیم که به ایشان و مردمش  این مکان پناه آورده
 .کمک کنیم تا قلمرو خودشان را دوباره به دست بیاورند

 :ها کرد و با حالت سر، احترامی گذاشت و ادامه داد سپس رو به آن

 .دید جناب ِژلدوکا به جمع ما خوش آم-

 :ِژلدوکا نیز با حالت سر احترامی گذاشت و گفت

جا  جا در کنار شما هستم واقعا خرسندم اما متوجه نشدم که چرا ما رو این که این  منم از این-
 جمع کردید جناب ساالموس کبیر؟

ا کرد و با ای بگوید، آن گوناژ زیبا رو به ِژلدوک ای تأمل کرد و تا خواست کلمه ساالموس لحظه
 :صدایی آرام و دلنشین گفت

جا کشوندین و ما االن در  ها، با اومدنتون به این شهر، دیوها رو به این که شما کوتوله  برای این-
 !ی یک جنگ بزرگ هستیم جناب ِژلدوکا آستانه

ها با حالتی اعتراض آمیز شروع به فحاشی و توهین و سخنان فحش   آن کوتوله های او با حرف
 :دفعه با صدای بلند گفت ز کردند که کمی نظم جلسه را بر هم زد اما ساالموس یکآمی

 ! لطفا نظم تاالر رو رعایت کنید آقایان-

ساالموس نگاهی به آن زن زیبا انداخت و با آرامشی . همه ساکت شدند و رو به سمت او نگریستند
 :خاص لبخندی زد و ادامه داد
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 !ر از جنجال اما اجازه بدید باقی دوستان رو معرفی کنم آه بانو هافارین، مثل همیشه پ-

 . با حرکت سر احترام خود را برای او گذاشت و ساکت شدهافارین

 :ساالموس ادامه داد

های کوهستانی شمال به   پس از جناب ژِلدوکا و همراهانش، دو عضو جدید دیگر هم از سرزمین-
چشمه جاودانگی را پیدا کرده و از آن کنند  جمع ما ملحق شده اند؛ کسانی که ادعا می

 .نشین، جنابان وِلیز و نومان های کهن و کوه دو مرد از نژاد مارکانسودیل. اند نوشیده

 .ای به آن دو مرد سیاه جامه انداخت که در نزدیکیِ آلیغان به آرامی نشسته بودند سپس اشاره

 :مه دادکردند، ساالموس ادا در حالی که همه به سمت آن دو نگاه می

  . به مجلس میز گرام خوش آمدید آقایون-

 

 :ی خاصی نگاهی به ساالموس انداخت و با حفظ حالت خود پاسخ داد وِلیز با حالت مغرورانه

 ما نیز خوشحالیم که به این جمع ملحق شدیم جناب ساالموس و امیدواریم الیق اعتماد شما -
 .باشیم

های آن دو خیره شده بود، با شنیدن نام وِلیز به یاد  رهدر همین حین، آلیغان که با دقت به چه
 .ها را خیلی وقت پیش در جنگل تاریک دیده بود آورد که آن

.( هایی بودند که در اعماق جنگل، به هنگام برگشت به دهکده دیده بود آن دو همان شکارچی
 )بخش اول

 :اما در این لحظه ساالموس اشاره ای آلیغان کرد و گفت
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ترین اژدهای جهان را شکار  ترین عضو این مجلس، کسی که ادعا کرده بزرگ خره جوان و باال-
 .کرده است

تونم به صراحت بگم، به عنوان یک ماجراجو از سمت دو پادشاه قدرتمند انتخاب شده  کسی که می
ی  او صاحب شمشیر قدرت و همچنین نجات دهنده. نام او، آلیغان پسر حوماکین است. است

 .های شمالی است سرزمین

 .همه با تعجب به سمت آلیغان خیره شدند

 : ساالموس ادامه داد

دار و شاهد تمام ماجراهای این  های بال  و به همراه ایشان، بانو دیناسین از نژاد نایابِ ویراب-
 .پسر هستند

 :ه گفتکرد، ناخودآگا در همین لحظه، وِلیز که با تعجب و حالتی غافلگیر شده به آلیغان نگاه می

 ! تو پسر حوماکینی؟-

 :آلیغان که انگار از او خوشش نیامده بود، با حالتی مغرورانه گفت

 ! تو هم پسر حوماکین بودی-

 :در این لحظه، ساالموس سکوت جلسه را دوباره شکست و گفت

هفتاد و هفتمین جلسه میز گرام با حضور من، بانو هافارین از نژاد گوناژها، جناب ...  خب-
مقیم این شهر، جناب ) دیوها(های دوکا از نژاد گثاها، جنابِ غودلکو به نمایندگی از نژاد دوسژِل

ها،  ها، بانو الیناس و دوازده آکروست نگهبان، جنابِ چیمال از نژاد ویراب گیونان از نژاد تاقن
باشد که . کنیم ها و جناب آلیغان، از همین لحظه شروع می جناب وِلیز از نژاد مارکانسودیل

  !ایزگال حافظ ما باشد از شرِ موجودات شرور این جهان
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هایِ  تنها نگاه. های او، سکوت عجیبی کل تاالر را فرا گرفت و هیج کس سخن نگفت پس از حرف
 .زد معنادارِ افراد حاضر بود که حرف می

 :مدتی بعد، الیناس دست خود را باال برد و ساالموس خطاب به او گفت

 .رو بپرس سوالت -

 :الیناس گفت

 !خواستم گزارشات ماموران گشتی رو بهتون اعالن کنم  می-

 :ساالموس پاسخ داد

 . بفرمایید-

 :الیناس ادامه داد

ها حدود ده هزار  های گاالریدون استقرار پیدا کردند و تعداد اون  ارتش دیوها در آن سوی تپه-
زره پوش و حدود پانصد رأس ) غول( رأس موقبه جز ارتش زره پوش، هزار. نفر تخمین زده شده

تونن  ای جدید به اسم پرتاب کننده هستند که می موقِ کارگر دیده شد، اونا مجهز به وسیله
هایِ  ها، کالغ ی این به جز همه. ی دور به سمت ما پرتاب کنند های بزرگ رو از فاصله سنگ

داتی هستند که به سمتمون فرستاده دم فردا اولین موجو دارانویل هستند که شخصا احتمال می
 .شن می

 :ساالموس پس از کمی تأمل پرسید

 های احتمالی فردا و یا امشب دیده شده؟  تا االن چه تمعیداتی برای حمله-

 :الیناس پاسخ داد

های نوع اول  دستی های تیر و کمان، نیزه، شمشیر و چوب ها بیشتر شده و همه به سالح  نگهبان-
 به دستور شما، کل ساکنین اطراف شهر رو به داخل دیوارها آوردیم و به تعداد دو .اند مسلح شده

ها،  به جز این. هزار سرباز از نژادهای دیو، غول، آگاژ، انسان و آکروست، آماده به رزم داریم
اگه . های چیره دست هم مشغول تقویت جادویِ گنبد طالیی شهر هستند تعدادی از آکروست

 .راه باشه، با اولین برخورد، شکست دیوها حتمی خواهد بودشانس باهامون هم

 :های او پرید و گفت در این لحظه، آلیغان با کمی کنجکاوی وسط حرف

 ! دو هزار نفر در برابر ده هزار نفر؟-

 .دفعه دوباره به سمت او نگریستند همه یک

 :آلیغان از روی صندلی بلند شد و به حرف هایش ادامه داد
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گذارن تا  جا هیچ کسی رو زنده نمی اتی که من دیدم، اگه پاشون برسه به این اون موجود-
 !شکست حتمیشون رو ببینن

 :ساالموس با کمی تأمل گفت

  پس پیشنهادتون چیه جناب آلیغان؟-

 :آلیغان نگاهی به جمع انداخت و گفت

ادی جادوگر و ی فکستنی، دو تا جنِ نازک نارنجی و تعد  یه مشت دیوِ اهلی، چند تا کوتوله-
من . ی دیوها زیاد دوام بیارن انسانِ دست و پا چلفتی، محاله ممکنه مقابل ارتش ده هزار نفره

که جنگ شروع بشه، این شهر رو ترک کنیم و بریم سمت شمال، اونجا  پیشنهاد میکنم قبل از این
 !جوری بجنگن دونن با این موجودات چه دوستانی دارم که می

الیناس که انگار از . آمیز آلیغان، تمام حاضرین شروع به اعتراض کردندهای توهین  با حرف
های آلیغان ناامید شده بود، با حالتی قهرآلود به او خیره شده بود و آلیغان با حالتی تأمل  حرف

 !برانگیز نگاهی به او کرد، الیناس نیز با اخم از او روی برگرداند

 :صدای بلند گفتساالموس که سکوت کرده بود، ناگهان با 

 ! سکوت-

 :همه ساکت شدند، ساالموس ادامه داد

 ...گه، ولی  آلیغان خیلی هم بی راه نمی-

 :سپس با نگاهی خیره بر چهره ی آلیغان ادامه داد

های دارانویل قرار   اینو باید در نظر بگیریم که اگه از این شهر بیرون بریم؛ مورد هجوم کالغ-
شن و دیوها زودتر از اون چیزی که فکر   ما همون اول راه فلج میگیریم و عمال نصف جمعیت می

 .تنها دو را پیش روی ماست؛ یا باید فرار کنیم و یا بمونیم و دفاع کنیم. رسن میکنیم بهمون می

 !های او کمی متقاعد شد و بر روی صندلی نشست آلیغان با حرف

 :دیناسین تلنگری به او زد و به آرامی گفت

 ی دهنتو بگیری با این پیشنهاد مزخرفت؟ نمیشد جلو-

 :ای آرام به او زد و پاسخ داد آلیغان هم تنه

 !خواستم نظری بدم  فقط می-

 :دیناسین با کمی اخم پاسخ داد

 !ترسو...  آره جون خودت-
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 .ی میز گرام به اتمام رسید مدتی گذشت و جلسه

 : خطاب به همه گفتدار چوبینش را از کنار میز جدا کرد و ساالموس صندلی چرخ

ی دشمن  درسته فاصله. امشب باید حواسمون خیلی بیشتر جمع باشه. کنم ختم جلسه رو اعالم می
 .از ما خیلی دوره ولی ممکنه شبیخون بزنن

 .های خود بلند شدند همه از روی صندلی

 :ساالموس رو به الیناس کرد و گفت

 ! فردا روز بزرگی خواهد بود. بهتره آلیغان رو به سمت خوابگاهشون هدایت کنی-

رمق نگاهی به آلیغان انداخت که در آن  الیناس که انتظار چنین دستوری را نداشت، با حالتی بی
 .سوی تاالر مشغول صحبت کردن با ِولیز بود

 :سپس رو به ساالموس کرد و گفت

 ...شه یکی دیگه ببرتش؟ آخه من  نمی-

 :ساالموس ابرویی باال انداخت و گفت

 .من به کسی به جز تو اعتماد ندارم! ه آکروستامادین جوان ن-

 .اش را چرخاند های چوبین صندلی و بعد راه خود را به سمت خروجی تاالر در پیش گرفت چرخ

ی جادوگرها نیز پشت  غودلکوی دیو، ِژلدوکاِی کوتوله به همراه افرادش، گیونان و نومان و بقیه
 .گرفتندسر ساالموس راه خروجی را در پیش 

 :اما در آن سوی تاالر، ِولیز با لبخندی ملیحانه رو به آلیغان گفت

 .هایی بزنیم ها حرف  بعداً میام پیشت تا در مورد گذشته-

 :آلیغان هم با لبخندی جذاب او را داد

 ! امیدوارم دوباره ببینمت-

ی چپ  بر روی شانهدر این لحظه چیمال که . ِولیز او را ترک کرد و راه خروجی را در پیش گرفت
 :آلیغان جا خوش کرده بود، گفت

 .خونه، خیلی کارها دارم  من باید برم کتاب-

 :ی راست آلیغان بود، پاسخ داد دیناسین هم که بر روی شانه
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های زیادی هستن که هنوز ندیدمشون و دوست  راستش کتاب. خوام بیام کمکت کنم  منم می-
 !دارم بخونمشون

 :ای کرد و گفت ن دو ویرابِ موذی گیر کرده بود خندهآلیغان که در وسط ای

 .من با رفتنون مشکلی ندارما ولی حواسم بهتون هست.  آره جون خودتون-

 :سپس رو به دیناسین کرد و گفت

 ! مخصوصا به تو-

 .های او غیب شدند دفعه با بشکن سریع و تند چیمال، هر دو از روی شانه دیناسین اخمی کرد و یک

دفعه با  ه هنوز از جادوی چیمال گیج شده و متعجب بر سر جای خود ایستاده بود، یکآلیغان ک
 :صدای زیبایِ بانو هافارین توجهش به سمت او جلب شد

 !رسی  به عنوان کسی که با یه اژدها جنگیده، خیلی ضعیف به نظر می-

 :آلیغان نگاهی به اندام زیبا و خوش فرم او انداخت و گفت

 .رسین بانو هافارین زیبا به نظر می شما هم خیلی -

 :سپس با حرکت سر، ادای احترامی کرد و ادامه داد

 با اقوام شما در سرزمین های شمالی آشنا شدم و به نظرم بر خالف ظاهر سردتون، مردمان -
 .خیلی خون گرم و زیبایی دارین

 :ای کوتاه کرد و پاسخ داد هافارین خنده

خیلی .  فانی، خیلی باهوش و خوش صحبت هستید جناب آلیغان و تو هم به عنوان یک انسان-
مایلم قبل از طلوع صبح با شما کمی هم صحبت بشوم چون به نظر میاد فردا روز سختی در پیش 

 ...خونه من در کنار حوضِ بزرگ. داریم

و دفعه، الیناس با حالتی جدی و عصبی در مقابل آن دو ایستاد  ها بودند که یک در همین حرف
  :گفت
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  . با عرض پوزش از محضر بزرگان-

 :توجه هر دو به سمت او جلب شد و الیناس ادامه داد

 . طبق دستور ساالموس وظیفه دارم جناب آلیغان رو ببرم به محل اقامتشون-

 :سپس رو به هافارین کرد و گفت

 ! البته اگه بانو اجازه بدن-

 :هافارین با حالتی آرام لبخندی زد و پاسخ داد

این . کنم کمی استراحت کنید پیشنهاد می.  به نظر امروز خیلی عصبی هستین بانو الیناس-
 .ها برای پوست زیباتون واقعا مضر هستش عصبانی شدن

 :الیناس لبخندی عصبی بر لب آورد و سپس جلو آمد و دست آلیغان را گرفت و گفت

 . لطفا با من بیا-

فارین معطوف کرده بود، به همراه آلیغان که از رفتار او که لبخندش را به سمت ها سپس در حالی
با هوای تازه و کمی . بعد از کمی، هر دو از تاالر خارج شدند. شوکه شده بود، محل را ترک کرد

 .باد، آلیغان نفس عمیقی کشید و سپس نگاهی به شهر فرو رفته در تاریکی نگریست

ای دل انگیز که آلیغان را به یاد  صحنه. ه بودهایی زرد رنگ، چراغانی شد تمام شهر با فانوس
ای که اکنون چیزی جز کابوس برای او چیزی به ارمغان  انداخت؛ دهکده ی کوچکش می دهکده

 .های خود بودند ی ساکنین شهر، آرام آرام در حال رفتن به خانه همه. ندارد

هایی کوچک که به تعداد زیاد و  سها و دیوارها با فانو ها و برج ها و کوچه ها و خیابان تمام میدان
ی  آلیغان با دیدن چنین صحنه. های کم گذاشته شده بودند، روشن و نورانی شده بود در فاصله
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زد از تاالر بیرون  که هنوز غر می زیبا و دلنشینی لبخندی بر لب آورد که ناگهان، الیناس در حالی
 :آمد

 !ی هرزه، فکر کرده کیه  زنیکه-

 :کجی شروع به در آوردِن اَدای هافارین کردو بعد با دهان 

فکر کرده همه مثل خودش . کنم کمی استراحت کنی چون برای پوستت ضرر داره پیشنهاد می
 .دنبال پسرای خوشتیپ و خوش هیکلن

 :نگریست، با کمی حالت تعجب پرسید های او می آلیغان که با دقت و تعجب به حرف

 ! پسرای خوشتیپ و خوش هیکل؟-

های  ین لحظه، الیناس که انگار تازه متوجه وجود آلیغان شده بود، با حالتی معذب، حرفدر ا
ی متعجب و نیمه خندان آلیغان، بر شرمساری و  چهره. خود را قطع کرد و نگاهی به او انداخت

معذب بودِن الیناس کمی افزود اما طولی نکشید که خود را در مقابل او، خود را جمع و جور کرد 
 :که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است، با حالتی جدی گفت عد در حالیو ب

 .امروز به اندازه کافی شناختمت.  تو بهتره بیای دنبالم ببرمت اتاقتو نشونت بدم-

 .سپس راه خود را ادامه داد و از مقابل آلیغان به سمت یک ساختمان بلند حرکت کرد

نگریست، لبخندی زد و سری تکان داد و سپس به  آلیغان که با حالتی گیج شده به حرکات او می
 ..دنبال او به راه افتاد

 .بعد از کمی، دِر اتاق باز شد و آلیغان به همراه الیناس وارد یک اتاق بزرگ و گرم شدند

 :الیناس نگاهی به اتاق انداخت و گفت

 . جناب آلیغانامیدوارم از اقامتت در اینجا لذت ببری. های ویژه هست جا مخصوص مهمان  این-

اتاقی شش گوشه و تزئین شده با گل و گیاه . آلیغان چند قدم جلو رفت و در وسط اتاق ایستاد
 .رنگارنگ که با چهار فانوس بزرگ، نورانی شده بود

 :ی خود را کمی جمع کرد و گفت الیناس که در وسط دِر ورودی ایستاده بود، چهره

 .ها گازت بگیرن ممکنه شب. اهی باشهای گی  فقط وقتی خوابیدی، مواظب کنه-

 :سپس وقتی خواست از اتاق خارج بشود و در را ببندد، آلیغان گفت

 شه لطفا کمکم کنی این زره رو از تنم دربیارم؟  می-

 :الیناس ایستاد و با تعجب گفت
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 ! چی فرمودین؟-

 :آلیغان ادامه داد

ما االن فک کنم در حال عشق و حال با کرد ا قبال دیناسین کمکم می. شه درش آورد  تنهایی نمی-
. تونم استراحت کنم لطفا کمکم کن این زره رو دربیارم، وگرنه نمی. تون هستش اون ویراب عصبی
 !االن یه روزه تنمه

میل بود، سری باال انداخت و  که بی سپس در حالی. الیناس نگاهی به زره آبی رنگ او انداخت
 :زیر لب گفت

 ! آه خدایا-

که به  پس از کمی در مقابل او ایستاد و در حالی.  وارد اتاق شد و به سمت آلیغان رفتو بعد
 :چشمان زیبای آلیغان خیره شده بود، گفت

 کار باید بکنم االن؟ شه بگی چی  می-

الیناس . که در چشمان او خیره شده بود، ناگهان شروع به حرکت به سمت او کرد آلیغان در حالی
هایی رو به عقب، مانع برخوردش   حرکات او متعجب و کمی ترسیده بود، با قدمکه از هم در حالی

که پس از چند قدِم متوالی، پشتش به دیوار رسید و آلیغان از حرکت ایستاد،  با آلیغان شد تا این
 .در حالی که هنوز درچشمان هم خیره شده بودند

 :الیناس با کمی تردید و لرزش صدا گفت

 کنی؟ کار می  داری چی-

هاِی گرم و آرامش  که نفس ناگهان آلیغان، دست چپ را بلند کرد و به دیوار تکیه داد و در حالی
 :ی رنگ پریده و مضطرِب الیناس برخورد می کرد، گفت بر چهره

 .لطفا.  بندهای زیر بغلم رو باز کن-

 به زیر بغِل او انداخت ای ریزه میزه در مقابل اندام تنومند آلیغان داشت، نگاهی الیناس که جسه
که نفسی  و با دیدِن بندهای پی در پِی سیاه رنگ، خیالش از بابت آلیغان آسوده شد و در حالی

کشید، از آغوش آلیغان بیرون آمد و شروع به باز کردِن بندهای سفت و سخت زره  راحت می
 .کرد

د،ناگهان آلیغان با صدایی آرام کر که با حالتی جدی و تند، بندهای زره را از هم باز می در حالی
 :گفت

 !خوام های توی تاالرم ازت معذرت می  به خاطر حرف-
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ای مکث کرد و نگاهی به موهاِی پر پشت او انداخت، سپس دوباره به کار خود ادامه  الیناس لحظه
 :داد که آلیغان ادامه داد بار کمی تندتر از قبل انجام می این. داد

 .خواستم کسی آسیب ببینه  خاطر این بود که نمیها، فقط به  اون حرف-

 :این بار، تحمل الیناس تمام شد و با حالتی عصبی گفت

من و دوستام جونمون . هاِی ضعیف رو بشنوم جو اون حرف  راستش انتظار نداشتم از یک جنگ-
بعد . شیمرو به خطر انداختیم، به خاطر تو با دیوها اعالم جنگ کردیم، ممکن بود توی راه کشته ب

 ...جا تو اون

 .هایش قطع شد حرف

 :آلیغان رو به سمت او بر گشت و گفت

 خب اشتباه بزرگی کردی اما حاال که اشتباه رو انجام دادی، باید فردا یه کاری کنم که به این -
 !اشتباه بزرگت افتخار کنی

 یک باره پایین سپس دو دستش را به طرفین باز کرد و ناگهان تمام زره از اندام تنومندش به
 .افتادند

 .ی الیناس ایستاده بود لخت مادرزاد، در مقابل چشمان حیرت زده

های بدِن آلیغان که به شکل خوش فرم و زیبا در زیر زره پنهان شده بود،  تمام گودی و برجستگی
 .برای الیناس نمایان شد

 و خوش فرم، شکمی الغر و ی برجسته بدِن گندمی و بدون مو و صاف، چهار شانه و عضالنی، سینه
سفت و همچنین ساِق پاهایی تنومند و آلتی نسبتا بزرگ و متناسب، تمام آن چیزی بود که در 

 .شد چشمان الیناس تداعی می

 :الیناس چشمان خود را درویش کرد و به حالتی معذب گفت

 . خب من باید برم دیر وقته-

 !سپس به سرعت از اتاق خارج شد و در را بست

اش زد  ای بر دیوار پشتی تکیه. یغان، تنها در اتاِق نیمه تاریک خود بر روی حصیِر پوستین نشستآل
 .هاِی بزرگ اتاقش شده بود، در فکری عمیق فرو رفت که خیره بر یکی از فانوس و در حالی

جا، بیرون از دیوارهای شهر به خوبی  ای کوچک در سمت چِپ آلیغان قرار داشت که از آن پنجره
 .شد و آن پنجره رو به سمت جنوب قرار داشت یده مید
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ها،  ها، صدای زوزه گرگ های میانی را فرا گرفته بود و از دور دست شبِ تاریک و سرد کل سرزمین
شدند، در کل دشت  های دیوها که با بادهای سرد موسمی ادغام می ها و خرناس به همراه نعره

 .پیچیدند می

های بزرگ، در تمام اعماقِ اردوگاه عظیم  های گرم و آتش ها، مشعل در آن سوی دیوارها و تپه
 .شد دیوها دیده می

های تنومند اطراف به خاطر ایجاد آتش و گرما، توسط دیوها قطع و قلع و قمع شده  تمام درخت
 .بودند

 ها، حالتی تعفن برانگیز در اطراف اردوگاه یِ دیوها و غول هایِ چرکین و آب ندیده بویِ بدن
 .ایجاد نموده بود

خوار دیوها تکه پاره شده  چندین رأس، اسب و گوزن و گاو و شتر و االغ که توسط ارتشِ خون
 .ای از اردوگاه تلمبار شده بود بودند، در گوشه

کردند و همه چیز به شکل نامنظمی  های سنگین و آهنین، شیهه می شان در زیر زره های جنگیِ اسب
 .در کنار هم قرار داشتند

در تاریکی شب، چشمان تمام آن موجودات بدخیم، به شکل ستارگانی کوچک و بزرگ بر روی 
 .درخشیدند زمین می

اما در پشت این ارتشِ عظیم، چادرهایی سیاه و کثیف و بزرگ به شکل منظم و قابل قبولی در کنار 
 .هم برپا شده بودند

 .ر افشانی بودندهای بزرگ در حال نو ها، فانوس چادرهایی که در داخل آن

که بر صندلی آهنین خود تکیه داده و در فکر فرو رفته  در یکی از چادرها، روگان کبیر در حالی
بدن ستبر و پشمالو اما خوش فرم و تنومند، دم بلندش را تکان . بود، تنها و لخت کامل نشسته بود

 .های نوک تیز و بلند باالیش به رنگ سرخ در آمده بودند داد و شاخ می

ای بر  های رزمش را در گوشه با صورتی نه چندان جذاب، بر تخت آهنین تکیه داده بود و لباس
 .زمین انداخته بود

های نیش بزرگش از زیر لبِ باالیی بیرون  تر از شکل آن، دندان ی شبیه به گاو اما کوتاه پوزه
عد و سیاه و بلندی چشمان سرخ و آتشینش که خیره بر زمین شده بودند و موهای مج. جسته بود

 .که به سمت پشت، بسته شده بودند

 کرد؟ به چه چیزی فکر می

 .شدند های بزرگ و بلند و نوک تیزش نجوا می صداهایی وحشتناک که در گوش

 :کرد گناه که دائم نام او را صدا می صدای یک زنِ بی
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 !روگان... روگان...  روگان-

 !استآمد که این صدا متعلق به چه کسی  یادش نمی

 .کرد زمان با آن صدایِ گریان، در تمام وجودش احساس می یِ دردآوری بود که هم فقط زجه

های اطرافش، به سرعت رو به تاریکی رفتند و روگان با حالتی کنجکاوانه،  ناگهان نورِ تمام فانوس
 .نگاهی به اطرافش انداخت

انِ روگان به راحتی دیده داخل داخل چادر، سرمایِ عجیبی دمیده شد به طوری که بخار ده
 .شد می

 :روگان، با کمی حالت تهاجمی از جا برخاست و نگاهی تأمل برانگیز به اطرافش انداخت و گفت

 .پس بهتره خودتو نشون بدی! کنم  دارم حست می-

ای تمام وجود او را فرا گرفت و  ناگهان شدت تاریکی اطراف روگان بیشتر شد و سرمای یخ زده
هایِ آتشین و طالیی، ظاهر شده و  های سیاه رنگ و تزئین شده با گدازه ان خأل، بالدفعه از می یک

طولی نکشید که فری یاک زیبا، با اندامی عریان و درخشان در مقابلِ روگان پدیدار آمد و 
که معلق بر هوا ایستاده بود، به آرامی پاهایِ  های عظیمش را در مقابل او باز کرد و در حالی بال

 .و بلورینش را بر زمین نهادسپید 

 :روگان با دیدنِ چهره زیبا و اندام عریان و خوش حالت او، با تعجب گفت

 خوای که دوباره اومدی سراغم؟ از من چی می!  عجیبه تو رو یادم میاد-

های یکنواخت و سپید و  های سرخ و آتشینش، دندان ای کرد و از زیر لب فری یاک خنده
 .درخشانش نمایان شدند

 :اش پاسخ داد سپس با صدایِ تحریک آمیز زنانه

 کی این بال رو سرت آورده؟!  برای منم عجیبه-

 :هایی آهسته از تخت آهنینش جدا شد و به سمت او رفت و گفت روگان با قدم

 جایی؟ اما تو چرا این! ذات من همینه!  این حقیقته منه-

 :، با لبخندی دلنشین پاسخ دادنگریست که اندام جذابِ او را می فری یاک، در حالی

ها باشم، شاید دشمن کل مخلوقات باشم اما عاشقِ جهان کولدزم و هرگز   شاید من دشمنِ انسان-
 !جا رو با مخلوقات یک خدای دیگه تقسیم کنم حاضر نیستم این

 :روگان در مقابل او ایستاد و با تعجب در چشمانِ شهوت انگیز او خیره شد و گفت

  خدایِ دیگه چیه؟ منظورت از-
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یِ روگان کشید و در  فری یاک به آرامی دست خود را بلند کرد و سپس انگشتانش را بر سینه
 :کند، پاسخ داد دانست با هر حرکت خود او را بیشتر تحریک می حالی که می

 !کنید مقدسه همون موجود عجیبِ باالی کوه که شماها فکر می!  ایشیخ-

 و موهای بلند و بلورینِ او را در میان انگشتانِ ضخیمش گرفت و روگان دست خود را بلند کرد
 :گفت

  منظورت چیه؟-

 :تقریبا هم قد هم بودند، سپس گفت. فری یاک در چشمانِ او خیره شد

ها با این موجودات  ما قرن. باهوش، قدرتمند و تقریبا نامیرا!  اون موجود، یه هیوالی بیگانه است-
 جنگیدیم تا هیچ

اونا مخلوقات غبار هستن و چیزی جز نابود کردن ! نن به قلمروهای ما تجاوز کنندوقت نتو 
 !کنی تا به اهدافش برسه فهمن و تو، االن دقیقا داری بهش کمک می نمی

دفعه  که یک  به طوری ی روگان وارد کرد ای محکم بر سینه ناگهان، با کف دست راستش ضربه
 تمام وجود روگان را فرا گرفت و کل چادر در یک لحظه ای ای با شدت نورِ کور کننده جرقه

 .ای پر نور درخشید همانند ستاره

که هنوز در  اش وارد شده بود، از جا کنده شد و در حالی روگان با آن شوک عظیمی که بر سینه
چشمانِ نورانیِ فری یاک خیره شده بود، به سمت عقب پرتاب شد و در میان زمین و هوا و زمان و 

هایِ نورانی را در  توانست جرقه که به راحتی می به طوری. کان برای چند ثانیه معلق ایستادم
  .هایِ آتشینِ قدرت فریاک را ببیند اطرافش حس کند و رگه

  
اش برگشت و روگان با شدت و سرعتی عجیب، با تخت آهنینش  ناگهان زمان به حالت عادی

برُد، با  َکند و با خود می  برخورد شدیدش از جا میکه همه چیز را با برخورد کرد و در حالی
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ی پشمیِ چادر برخورد کرد و سپس با ضربی شدید به همراه تمام چیزهایی که با خود  دیواره
 .آورده بود، بر زمین فرو افتاد

. ها دوباره برگشتند سپس در یک لحظه، همه چیز به حالت عادی خود بازگشت و نور فانوس
کرد، سریعا از  ی شکم و کمر و شانه احساس می  احساس درد شدیدی در ناحیهکه روگان در حالی

 .جا بلند و نگاهی به اطراف انداخت اما هیچ اثری از فری یاک نبود

یِ ریخت  هایِ مسلحِ چادر سراسیمه وارد محل شدند و همگی با دیدنِ صحنه در همین حال، نگهبان
 اقی ماندندو پاشِ داخل چادر، متعجب بر سر جای خود ب

سوی چادر، تکیه بر تخت واژگون  یکی از سربازها با کمی تردید به سمت روگان رفت که در آن
 .ی آهنینش زده بود و سر خود را با دست گرفته و از شدت سر درد بر زمین خم شده بود شده

 :سرباز، در چند قدمی او ایستاد و با حالتی متعجب پرسید

 افتاده؟ حالتون خوبه؟جا چه اتفاقی  این!  سرورم-

 :که به سمت سربازش نگاه کند، فریاد کشید ناگهان روگان با حالتی خشمگین بدون آن

 ...تنهام بذارین... جا گم شین برین  از این-

ای بزند، به همراه بقیه سریعا از چادر  که حرف اضافه لرزید بدون آن سرباز که از ترس بر خود می
 .خارج شد

ای  یِ شکسته هایی آتشین فرا گرفته بود، نگاهی به آینه کل وجودش را رعشهکه  روگان در حالی
 .انداخت که در سمت چپش بر زمین فرو افتاده بود

انگار جادوی ایگاس، از کار افتاده و روگان به . ی ترسناکی نداشت او دیگر، چشمان سرخ و چهره
 .حالت قبلی خود بازگشته بود

ی کوچک بر اتاق  ای نورِ طالیی از پنجره وع خورشید، رشتهبا اولین طل. شب به سرعت گذشت
 .بزرگ آلیغان فرو نشست

 .آلیغان، چشمان خود را به آرامی باز کرد و نگاهی به اطراف انداخت

ای جمع و جور شده و شمشیر و کمانش هم در کنج اتاق قرار  هایی تازه و خوش بو در گوشه لباس
 .گرفته بود

بوی غذای گرم تازه که بر روی یک میز چوبین کوچک در کنارِ . لند شدبا حالتی خسته از جا ب
 .پنجره قرار گرفته بود، توجهش را جلب کرد

 .ای بزرگ از آب زالل در کنار بشقاب غذا قرار داشت کاسه. خود را به میز رساند

 .سره باال کشید کاسه را برداشت و یک
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و بعد مقداری از آن غذای خوش بو را سپس با ساق دست راستش، دهانِ خیسش را پاک کرد 
 .برداشت و بر دهان گذاشت و با ولعِ زیادی بلعید

 .هایش تمیز و شسته شده بودند تمام لباس. سپس با تعجب به اطرافش نگریست

هایِ ابریشمی قرار داشت و انگار از تمیزی برق می  زره آبی رنگش با حالتی مرتب در کنار لباس
های ظریف اما نرم و گرمی  لباس. ها را با تعجب از زمین برداشت فت و آنها ر به سمت لباس. زد

 .بودند

هایش پوشید و بعد بندهایِ  ها را بر تن عریانش پوشید و سپس زره را برداشت و از روی لباس آن
کمربند بزرگش را برداشت و به همراه شمشیری که در غالف . زره را به آرامی بست و گره زد

 .های چرمیِ سیاه رنگش را پوشید ود، به دور کمرش بست و سپس پوتینجای گرفته ب

کمانِ آق را که از شمال با خود آورده بود را برداشت و نگاهی ریزبینانه به پیچ و خمِ آن انداخت 
پس از آن، تیرِ . و بعد زِه کمان را در میان انگشتانش گرفت و با کمی فشار، به سمت عقب کشید

که از قدرت کمانش  میانِ زِه و خمیدگیِ کمان ظاهر شد و آلیغان پس از آنسرخ و آتشین در 
مطمئن شد، آن را غالف کرد و بر پشت زره قرار داد؛ جایی در پشت زرهشکه برای چسباندنِ 

 .کمان وجود داشت

یِ عجیب و زیبایِ شمشیر انداخت  سپس شمشیرش را از نیام بیرون کشید، نگاهی کنجکاوانه بر تنه
که کامال آماده شده بود، از اتاق بیرون آمد و در یک  پس از آن. سپس دوباره بر غالف گذاشتو 

های گوناگون و به هم چسبیده، راه خود را به سمت درِ خروجی ساختمان  راه رویِ بلند پر از اتاق
 .در پیش گرفت

. انه بود، بیرون آمدسرا و یا مسافرخ بعد از کمی، از یک ساختمان بزرگ که گویی شبیه به کاروان
اش  ای بر چهره با دست راست، سایه. ی زیبایش تابیدن گرفت نور خورشید، مستقیم بر چهره

 .انداخت تا از شدت نور، کور نشود

با تعجب دست خود را از باالی . انگار هیچ کسی در شهر وجود نداشت. نگاهی به اطراف انداخت
 .زده را نگریست ت شهرِ سکونسرش پایین آورد و سپس با دقت فراوانی سکو

 .ای نبود هیچ خبری از هیچ جنبنده

دفعه، دیناسین با حالتی مضطرب از آن سوی آسمان، پروازکنان ظاهر  در همین حال بود که یک
 :شد و به محض رسیدن گفت

 !جایی؟ خودتو سریعاً به دروازه جنوبی برسون  تو هنوز این-

با تعجب به رفتارِ مشکوک . جا رفت سین با شتاب از آنای بگوید، دینا آلیغان تا خواست کلمه
پس از کمی، به جمعیت عظیمی از مردم گوناگون . دیناسین، به سمت دروازه جنوبی حرکت کرد
 .شهر رسید که در مقابل دروازه ایستاده بودند
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ر از میان جمعیت، راه خود را به سمت دروازه باز کرد و بعد از کمی، تمام جمعیت را پشت س
در پیش رویش، ساالموس و سیزده جادوگر ایستاده . گذاشت و به تنهایی در مقابل دروازه ایستاد

 .بودند و همگی با حالتی هاج و واج به دروازه خیره شده بودند

 :که متعجب از این رفتارهای عجیب بود، خطاب به ساالموس گفت آلیغان در حالی

 !جا چه خبره؟  این-

هیچ چشمی . که بدنش تکانی بخورد، رو به سمت آلیغان چرخید بدون آن سرِ ساالموس  ناگهان
 .شد های چشمِ ساالموس دیده می نداشت، فقط سیاهی کامل بود که در کاسه

 .آلیغان با دیدنِ آن صحنه کمی ترسید و یک قدم به عقب رفت

ایی ترسناک در همین حال، ساالموس دهان خود را باز کرد و با چانهای در هم خورد شده و صد
 :گفت

 ! تو باعث این اتفاق شدی-

 .که به شدت از آن صحنه ترسیده بود، نگاهی به پشت سر و اطرافش انداخت آلیغان در حالی

اضطراب تمام وجود آلیغان را فرا گرفته . تمام جمعیت شهر به حالت مرده بر زمین افتاده بودند
 !بود، نگاهی دوباره به سمت ساالموس انداخت

های ترسناک، خیره بر آلیغان  بار تمام سیزده جادوگر رو به سمت او ایستاده و با همان چهرهاین 
 .نگریستند می

اش، شروع به نورانی شدن کرد و آن قدر، حرارت شدیدی  در همین حال، شمشیرِ بر کمر بسته
ن شمشیر دفعه صدایِ لینو را از درو داشت که نیامِ چرمی را ذوب کرده و بر زمین افتاد و یک

 :شنید

تو اونو بیدار ! تو این داستان رو شروع کردی.  کاش هرگز ما رو ترک نکرده بودی آلیغان-
 !کردی

توجه آلیغان به سمت شمشریش معطوف شد و ناگهان در میان همان اضطراب و ترس، آلیغان در 
 !که غرق در عرق و سوزِش تب بود، از خواب پرید حالی

 .د و هوای بیرون، هنوز گرگ و میش بودتمام بدنش خیس عرق شده بو

 .خورشید طلوع نکرده بود و همه چیز، همان طوری بود که شب گذشته در اتاق گذشته بود

بلند شد و دستی بر موهای نیمه بلندش کشید سپس نفس عمیقی دم و بازدم کرد و بعد، با همان 
 حالت خسته مانندش از جا
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که لباس رزمش را  بعد از مدتی کوتاه، در حالی. اش رفت برخاست و به سمت زره بر زمین افتاده
 .سرا خارج شد پوشیده بود، از ساختمان بزرگ مهمان

 .های باالی دیوارها، هنوز در حال گشت و گذار بودند نگهبان. نگاهی به اطرافش انداخت

جا شد و  که از نگهبان اصطبل اجازه ورود گرفت، وارد آن به سمت اصطبل بزرگ رفت پس از آن
قرار شد و شروع به  نجیال با دیدن او کمی بی. نگاهی به نجیالیِ نورانی در میان تاریکی انداخت

 .شیهه کرد

 :آلیغان با دیدِن حاالت او، لبخندی بر لب آورد و گفت

 .من اومدم... تموم شد... تموم شد دیگه... ازم ناراحتی! دونم دونم می  می-

سر خود را بر سر اسب .  و زیبای اسبش کشید و آن را آرام کردهای نورانی سپس دستی بر یال
هایی ترسناک از آن  تکیه داد و کمی تمرکز کرد، تا کابوس خود را فراموش کند اما هنوز صحنه

 .کرد خواِب عجیب از مقابل چشمانش عبور می

در .  کردخانه بزرگ شهر حرکت بعد از کمی، سوار بر اسب از اصطبل خارج شد و به سمت کتاب
خانه  های بزرگ کتاب از اسب، در کناِر یکی از ستون. خانه ایستاد و از اسب پیاده شد مقابل کتاب

 .پیاده شد

 .خورشید از شرق، در حاِل طلوع بود و همه جا حالتی صبحگاهی بر خود گرفته بود

 .ها رفت خانه شد و به سمت آن دِر بزرگ کنار قفسه بعد از کمی، وارد کتاب

 . مقابل در ایستاد و سپس با چندین بار، دِر اتاق را به آرامی کوبیددر

 :لبخندی زد و دوباره در را زد و گفت. منتظر ماند

 .اگه کتاب خوندنتون تموم شده لطفا بیا بیرون منتظرتم!  بانو دیناسین-

که سر و   آندِر اتاق به آرامی باز شد و آلیغان بدون. برای همین در کمی هل داد. جوابی نشنید
 .صدایی کند، وارد اتاق شد

 .آمد نگاهی به اطراف انداخت، بوی دلنشینی از اتاق می

ای دنج افتاد که دیناسین و چیمال، عریان در آغوش هم و در  در همین حال، چشمش به گوشه
 .اند های ضخیم، خوابیده میان کتاب

 :کرد و گفت) اهمی(ای کرد و سپس با صدایی بلند  خنده

 !یناسین د-
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در همین حال، دیناسین و چیمال از خواب شیرین خود پریدند و هر دو به محض دیدنِ آلیغان در 
باالی سرشان، کمی ترسیدن و چیمال در یک واکنش سریع، بشکنی زد و تنِ عریانشان را با 

 .ها پوشاند لباس

 :آلیغان نگاهی به دیناسین انداخت و گفت

 ! که اومدی کتاب بخونی-

 .گفتند با چشمانی خیره و معذور شده، در چشمانِ آلیغان خیره شده بودند و چیزی نمیهر دو 

 :آلیغان پشت به آن دو کرد و ادامه داد

 . بیرون منتظرتم-

 .ها را دوباره تنها گذاشت و بعد اتاق را به سرعت ترک کرد و آن

 :چیمال نگاهی به چشمان گشاد شده ی دیناسین انداخت و گفت

 . بتونم با این پسره کنار بیام فکر نکنم-

بعد از مدتی، دیناسین و چیمال به سرعت نور، بر روی . سپس هر دو شروع به خنده کردند
 .های آلیغان ظاهر شدند شانه

 :که سوار بر اسب بود، راه خود را به سمت مرکز شهر در پیش گرفت و گفت آلیغان در حالی

 .و فراموش کنمای که دیدم ر  امیدوارم بتونم اون صحنه-

 :که از دست او عصبانی بود، گفت دیناسین در حالی

 .کنم کال فراموشی بگیری  اگه دهنتو نبندی کاری می-

 :های او ادامه داد چیمال هم پشت حرف

 .خوای همین االن انجامش بدم، خرجش فقط یه بشکنه  اگه می-

 .دور شدندخانه به سمت میدان بزرگ شهر،  سپس هر سه در کنار هم از کتاب

بخشید، آلیغان  بعد از کمی، دقیقا در رأس طلوع خورشید که آرام آرام کل شهر را روشنایی می
 .در میدان شهر ایستاد

ی دیوها به فرماندهیِ غودلکو که سوار بر اسبی بزرگ و سنگین  در همین موقع سربازان پیاده
 راست انداخت و ارتش سواره و آلیغان نگاهی به سمت. شده بود، از سمت چپ وارد میدان شدند

کماندارِ اجنه را دید که به فرماندهیِ هافارینِ سپید پوش که سوار بر یک گوزنِ تنومند سپید بود، 
 .شدند وارد میدان می
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ها نیز  ها و در کنار ارتش انسان از مقابلِ میدان از سمت روبرو، ارتش جادوگرها به همراه کوتوله
 .وارد میدان شدند

در همین حال، . کشید که کل میدان عظیم شهر، پر از سربازانِ انواع نژادها شده بودطولی ن
 .ساالموس به همراه سیزده جادوگرِ جوانش، از پشت سرِ آلیغان وارد میدان شدند

 :آلیغان اسب را به سمت او چرخاند و گفت

 .بینم جو رو یک جا می همه سرباز جنگ  این اولین باره دارم این-

دارش را به سمت آلیغان حرکت می  که سرحال و خوشحال بود و صندلیِ چرخ وس در حالیساالم
 :داد پاسخ داد

 .و مطمئناً آخرین بارت هم نخواهد بود پسر جان!  آه-

آلیغان از اسب پیاده شد و در مقابل او احترامی گذاشت و سپس نگاهی به الیناس انداخت که 
در همین حال، فرماندهانِ چهار ارتش دیگر نیز .  پنهان کندکرد، چشمانش را از آلیغان سعی می
های جنگی و فُرمالیته،  همگی در لباس. های خود پایین آمده و در کنار آلیغان ایستادند از مرکب

 .ظاهری زیبا داشتند

 :ها و افرادشان انداخت و گفت ساالموس نگاهی به آن

 ! دو هزار نفری که گفتین برسهبینم، فکر نکنم به جا می  این ارتشی که من این-

  

 :غودلکو احترامی گذاشت و پاسخ داد

 .اند  تعدادی از افراد من شبانه از شهر فرار کردند و به احتمال زیاد به سپاه روگان پیوسته-

 :هافارین هم احترامی گذاشت و گفت

 .اند  تعداد کمی از افراد من هم از شهر رفته-

 :رامی گذاشت گفتدر همین حال، گیونان نیز احت

تونستن شمشیر به دست بگیرن کم بود و از اون چیزی که انتظار داشتم  هایی که می  تعداد انسان-
 .تر بود وضعیت افرادم خیلی وخیم

سپس ژِلدوکایِ کوتوله در حالی که تبرِ بزرگی در دست گرفته بود جلو آمد و با شجاعت تمام 
 :گفت

 .شیم یا میمیریم یا پیروز می. کنن  توی این جنگ شرکت میهای شهر، با افتخار  تمام کوتوله-

 :ساالموس لبخندی زد و پاسخ داد
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 .شیم  معلومه که پیروز می-

در دستان . هایِ بلند سیاه رنگشان وارد میدان شدند در این لحظه، وِلیز و نومان هم با همان لباس
آن دو پس از احترام . پهنا و سنگینوِلیز کمان بلندی قرار داشت و در دست نومان، شمشیری دو 

 .بر ساالموس به جمعِ فرماندهان شهر پیوستند

 :آلیغان نگاهی به کمانِ وِلیز انداخت و گفت

 ! خیلی خوش دسته-

 :وِلیز لبخندی زد و گفت

 . مال پدرت بود-

ت که بر کمانِ زیبا و خوش طرح او خیره شده بود، توجهش را به سم آلیغان ساکت شد و در حالی
 .معطوف کرد) ساالموس(جلو

 :در این موقع، ساالموس نگاهی به هوایِ صبح گاهیِ آسمان انداخت و گفت

 .باشد که ایزگال، یاور ما باشد. رسه امروز، سرنوشت همه ما مشخص خواهد شد  به نظر می-

 :ها کرد و گفت سپس رو به آن

آگاژها به دلیل مهارتشون در . نهای خاص خودشونو برعهده دار  هر کدوم از نژادها، مسئولیت-
ها و گثاها نیز در  تاقن. گیرن استفاده از تیر و کمان در باالی دیوارها و در خط مقدم جبهه می

ها در پایین دیوارها به عنوان  ها و موق دوس. مونن باالی دیوارها به عنوان نیروی پشتیبانی می
ها نیز به عنوان نیروی  آکروست. کنن یها محافظت م شن و از دروازه پیاده نظام مستقر می

  .شینن پشتیبان در پایین دیوارها منتظر می
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فعال تا زمانی . باشد ها می اولین حمله خیلی مهمه و حفظ خط مقدم از مهمترین وظایف آکروست
تونه وارد شهر بشه مگه  که طلسمِ گنبد طالیی شهر وجود داره هیچ موجود خبیث و ناپاکی نمی

شینه و شروع به باطل کردنِ  ن طلسم شکسته بشه که مطمئنم اون پیرزنِ عجوزه بیکار نمیکه ای این
 .کنه طلسم می

. کنیم نشینی می کنیم و به سمت شمال عقب اگه کار به جاهای باریک کشید، فورا شهر رو ترک می
ارند، در ها و پیرمردهای ناتوانی که توان جنگیدن ند های خردسال، پیرزن های باردار، بچه زن

شهر . جا بیرون نمیان شن و تا اتمام جنگ از آن های مخصوصی که ساخته شده پنهان می پناهگاه
کنیم و در صورت نفوذ دشمن به داخل شهر، سریعا اقدامات دفاعی و استفاده از  رو کامال خلوت می

 .ک کنهاش رو تر کس حق نداره محلِ تعیین شده در هر حال، هیچ. کنیم ها رو شروع می تله

 :همه ساکت و آرام به او خیره شده بودند، ادامه داد. کمی مکث کرد

تونید برین سر  خب می. ی ماست و باید تا اخرین توانمون ازش محافظت کنیم جا خونه  این-
 .هاتون پست

 :در این موقع، هافارین کمان خود را باال برد و فریاد زد

 ... درود بر ساالموس-

 : افراد حاضر در میدان، هم صدا با او فریاد کشیدندی در همین موقع همه

 ! درود-

طولی نکشید که . ی خود، میدان را ترک کردند و بعد هر یک از افراد به سمت محلِ تعیین شده
 .کل ارتش شهر به جز آلیغان، دیناسین، چیمال، وِلیز، نومان، الیناس و ساالموس از میدان رفتند

 :خت و رو به ساالموس گفتوِلیز نگاهی به اطراف اندا

 کار کنیم این وسط؟ ما چی...  خب-

 .ای به الیناس کرد ساالموس به آرامی، اشاره

پس از کمی، در . الیناس بالفاصله در پشت صندلی او ایستاد و آن را به سمت جلو حرکت داد
 .مقابلِ افراد باقی مانده ایستادند

 :پس از کمی تأمل گفتساالموس، نگاهی به شمشیرِ وِلیز انداخت و 

ی شماست جناب وِلیز و شما با  این شمشیر برازنده.  ایمیجال، شمشیری از جنسِ گدازه کوه نرین-
 .ها بجنگید تونین در کنار تاقن این سالحتون می

 :وِلیز احترامی گذاشت و پاسخ داد

 . برمیاد گستاخی منو ببخشید جناب ساالموس اما کارهای بیشتری از دست من و نومان-
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 :یِ آلیغان انداخت و در پاسخ به وِلیز گفت یِ آشوب زده ساالموس نگاهی به چهره

 .خوام  صحیح اما من از شما فقط همین یک کار رو می-

که پافشاری بکند، نگاهی به آلیغان انداخت که در  وِلیز دوباره احترامی گذاشت و بدون آن
ها را با هم تنها  ان، میدان را ترک کرد و آنبرد، سپس به همراه نوم فکری عمیق به سر می

 .گذاشت

ی آلیغان خیره شده بود،  که به چهره جا را خلوت کرد، در حالی که وِلیز آن ساالموس، پس از آن
 :به آرامی گفت

 !یِ شمشیرِ گاویر و کمان آق دارنده!  و اما تو مارکانسودیلِ جوان-

 .آلیغان توجه خود را به سمت او جمع کرد

 :ای به الیناس کرد و گفت الموس اشارهسا

ها کمک  ی آکروست تونید به بقیه  بانو الیناس، شما هم به همراه بانو دیناسین و جنابِ چیمال، می-
 .ما رو کمی تنها بذارید. کنید

 :الیناس تعظیمی کرد و گفت

 . منتظرتون هستیم-

 :ی آلیغان نشسته بودند و گفت انهسپس نگاهی به آن دو ویرابِ سمج انداخت که هنوز بر روی ش

 .جا بریم  بهتره از این-

 :دیناسین خطاب به آلیغان گفت

 . مواظب خودت باش-

 .ی الیناس فرود آمد سپس پرواز کرد و بر روی شانه

جا غیب شد و این در حالی بود که  ای بگوید، کال از آن که کلمه چیمال هم بشکنی زد و بدون آن
 .کردند حل تجمع را به مقصد جنوب شهر ترک میالیناس و دیناسین، م

 .در وسط میدان بزرگ شهر، آلیغان و ساالموس تنها ماندند

 :ساالموس نگاهی به او انداخت و پس از کمی تأمل، سکوتش را شکست و گفت

 ! این آخرین نبرد تو نیست-

هایی از  علههای درشت و شرابی رنگش، ش در میان چشم. آلیغان نگاهی عمیق به او انداخت
 .شد کنجکاوی دیده می
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 :ساالموس ادامه داد

 سالیان سال طول کشیده تا به این درجه از قدرت برسم اما تو، از همان شبی که به دنیا آمدی، -
خوام بهت بگم، کمی اغراق باشه ولی تو، یک  شاید چیزی که می. قدرتمند و واال بودی

 .ای از سمت خود ایزگال برگزیده! ای برگزیده

 :آلیغان با تعجب پرسید

 ! چرا من؟ چرا تو نشدی یا بقیه؟ چرا فقط من باید مهم باشم؟-

 :ساالموس تأملی کرد و سپس لبخندی زد و دوباره بر چشمان او خیره شد و گفت

حاال اگه کمی درک . دونه اما شاید زمان، این راز بزرگ رو افشا کنه  دلیلش رو هیچ کسی نمی-
 تونی ببینی که این نبرد برای چیه؟ جا هستی، می الن اینکرده باشی که چرا ا

 :آلیغان کمی فکر کرد و سپس با هیجانی در چشمانش گفت

  که به خاطر من هم شده، باید این نبرد رو پیروز بشیم؟-

 :ای کوتاه کرد و پاسخ داد ساالموس خنده

وردن، تو باید با یک دیوها همشون فریب خ. این جنگ، بین ما و دیوها نیست!  نه پسر جان-
کنه، همون  یه هیوالی واقعی که در باالی کوه زندگی می. تر از روگان مقابله کنی اهریمن بزرگ

 !جا اومده موجودی که به دنبال این شمشیر تا این

 :ای به شمشیر گاویر که از کمرِ آلیغان آویزان بود، کرد و ادامه داد سپس اشاره

. قدرت بده و هم نابودش کنه، طی این جنگ خوب مواظبش باشتونه بهش   این شمشیر، هم می-
 .تو باید با همین شمشیر، اون هیوال رو نابود کنی

سپس نگاهی به سمت دیوارهای جنوبی که از دور، ازدحام سربازانِ شهر در اطراف و باالی آن 
 :شد، کرد و ادامه داد دیده می

 .که این جهنم تموم شد  البته پس از این-

 :د نگاهی دوباره به آلیغان کرد و گفتو بع

اند و منتظر فرصتی  ترین دشمن بشر، بیگانگانی هستند که در بین ما پنهان شده  همانا بزرگ-
 .مناسب برای ایجاد قیامت هستند

 :های او چیزی نفهمیده بود با تعجب پرسید آلیغان که از حرف

 ها چیه؟  منظورت از بیگانه-

 :دارش را به او نزدیک کرد و گفت ساالموس کمی صندلی چرخ
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 ! کابوسی که دیشب دیدی-

 .زده به او نگریست آلیغان با چشمانی حیرت

 :ساالموس ادامه داد

الیناس، تنها کسیِ . کنم و اون زمان شاید من نباشم  منم دیدمش، اون داره میاد، دارم حسش می-
 .اناییِ نابود کردنش رو نداریتو تو. تونه کمکت کنه تا حداقل دوباره زندانیش کنی که می

 :آلیغان با تعجب پرسید

  پس کی داره؟-

 :ساالموس ادامه داد

 . شاید آخرین پسر از نسل تو، کلید تمام این اسرار پنهان خواهد بود-

. ی جنوبی حرکت کرد که سخنی دیگر بزند، راه خود را کشید و به سمت دروازه سپس بدون آن
ان ازدحامی از سواالت و ابهامات در وسط میدان شهر تنها که آلیغان را در می در حالی

 .گذاشت می

صدای صور به قدری . ناگهان صورِ بلندی در باالی دیوار، توسط یک گوناژِ قوی هیکل دمیده شد
 .خراش بود که در کل شهر پیچید و همه با تعجب به باالی دیوارها نگریستند بلند و گوش

 :ناژها از باالی یکی از چهار برجِ کنارِ دروازه فریاد زددر همین حال، یکی دیگر از گو

 !شن دارن نزدیک می! بینم  من دارم ارتشِ دیوها رو می-

 .های او، تمام فرماندهان به سربازان خود اعالم آماده باش کردند با حرف

ی  ههافارین که در باالی دیوار ایستاده و به بیرون از دیوارها خیره شده بود به محض مشاهد
ی عظیم و سیاه دیوها، چشم از نگهبانی برداشت و به همراه دو تن از فرماندهانِ زیر دستش،  توده

 :ها گفت داشت به آن های بلندی بر می که قدم به سمت برج میانیِ دیوار حرکت کرد و در حالی

 محض به. به تمام کماندارها دستور آماده باش صادر کنید.  مواظب باشین زیاد نزدیک نشن-
ترین بخش جنگه، چهار ردیف تیر  خط مقدم مهم. رؤیت اولین دیو، تیرهایِ سمی رو پرتاب کنند

 .انداز پشت سر هم بمونن و هیچ کس حق نداره بدن دستور مکان تعیین شده رو ترک کنه

 .آن دو فرمانده با گفتن بله بانو، از او جدا شدند و هر یک به سمتی از دیوار حرکت کردند

ین، کمان خود را در دست گرفت و سپس به کمک یک طناب کلفت، خود را به باالی پشت بامِ هافار
 :برجک رساند و با صدای بلند، گفت
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 کمانداران شجاعِ کامیلدارون، برای اثبات شجاعت اجدادتون، برای خونِ سردی که در جسمِ -
 !تون جریان داره، بجنگید و تا پای جان باقی بمانید بلورینِ

 .ه همه به سمت او جلب شده بودتوج

 :هافارین ادامه داد

 ! این یک نبرد بزرگ در برابر اهریمنه و ما وظیفه داریم از شهر محافظت کنیم، پس آماده باشید-

هایِ صاف و سفیدش کشید و تیری تیز در میان آن نهاد و به سمت  و بعد زِه کمان را در تا زیرِ گونه
 .شانه گرفتارتش ِدر حالِ حرکت دیوها ن

 .ها را تا انتها کشیدند بعد از او، تمام افراد خط مقدمِ باالی دیوار، زِه کمان

 :در این لحظه، گیونان هم شمشیر خود را از نیام برکشید و خطاب به سربازانش فریاد کشید

های شمال، ارتشِ دیوها را تار و مار کردند و در نبردهایِ  طور که اجدادمان در کوه  همان-
 یسنادیل صفوف دشمنانشان راا

 !شویم هایی گرسنه و تشنه به خونِ اهریمن، این نبرد را پیروز می در هم شکستند، همانند گرگ

ها شمشیرهای تیز و براق خود را از نیام بیرون کشیدند و هم صدا با هم  پس از او، تمام انسان
 :فریاد زدند

 !درود بر شهر رِکاردیس... نادرود بر ساالموس دا...  درود بر گیونانِ شجاع-

  

در همین حال، ژِلدوکا نیز تبرزینِ خود را باالی سر برد و خطاب بر افراد کمی که در اطرافش 
 :حضور داشتند فریاد کشید

بیاییم . مندی برای خودمون ساختیم هایِ درون کوه، بازوهای قدرت ها، در معدن  ما کوتوله-
 .تونن بکنن  این بازوها چه کارهایی میامروز به این موجودات نشون بدیم که

 :و بعد افرادش با صداهای بلندشان فریاد کشیدند

 ...خودشه... آره همینه...  هورااا-

 :ژِلدوکا ادامه داد

دیوها باید تقاصِ خونِ برادران و خواهران و . ترسیم، امروز روز انتقام ماست  ما از چیزی نمی-
 !جنگیم ن قطره خون میپس تا آخری. های ما رو پس بدن بچه

 .های او را تصدیق و تأیید کردند ها دوباره فریاد کشیدند و حرف تمام کوتوله
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در پایینِ دیوار، ساالموس در کنارِ الیناس و آلیغان و جمعی از جادوگران بلند پایه بر روی 
 .اش نشسته و در حال تماشایِ های و هوی باالی دیوارها بود صندلی

 .ای کرد ها اشاره یکی از غوللبخندی زد و به 

هایِ بزرگی را از زمین برداشت و بعد بر شروع به کوبیدن بر  ی او، چماق غولِ مزبور، با اشاره
کرد اما در عین حال، هیجان و شورِ  طبلی بزرگ کرد که صدای مهیب و رعب آوری را ایجاد می

 .آورد های پایین دیوار به وجود می عجیلی را در میانِ دیوها و غول

یِ سیصد  ی مختلف شهر به فاصله پوش در سه نقطه در این میان، سه جمعِ ُنه نفره از جادوگرانِ زره
 .متر، به صورت مثلثی ایستاده و عصاهای بلند خود را به سمت آسمان گرفتند

دفعه، با  ناگهان نورهایی به درخشِش آذرخش، از نوک تمام عصاها به سمت باال رفتند و یک
هایِ عجیبی به شکلِ چتری، در آسمان شهر ایجاد  ای نامرئی در باالی شهر، انرژی ه الیهبرخورد ب

ای که  و همه چیز طبق نقشه. دادند یِ گنبدی شکلِ شهر می کردند که انگار، نیرویی تقویتی به هاله
 .رفت  پیش می از قبل کشیده بودند

ی بلند رساند و  ا به باالی یک صخرهای و درخشان، خود ر ناگهان یک غول تنومند با زرهی نقره
گذاشت، صدایِ نهیب و گوش خراشی را در پهنایِ  که صورِ بلند و سفید رنگی را بر لب می در حالی

 .دشت ایجاد کرد

 .ای سیاه تبدیل شده بود در میانِ دشتی که با صفوف دیوها به صفحه

هایی  هایی آرام و صف  با قدمها انداخت و آن صدای صور، هیجانی عجیب در دلِ ارتش دیوها می
ها،  پیاده نظام. ای حماسی به سمت شهِر رکاردیس در حال حرکت بودند آراسته به نظم و جِلوه

ارتش دیوها . های وحشی ها، کماندارها، نیزه دارها، تبردارها، دیوهایِ زره پوش، غول  نظام سواره
 . سمت شهر بودندبا تمام قدرت و شکوه و جاللِ نظامی خود در حال حرکت به

گرِ  ی دشت، طنین انداز و تداعی دادند که در عرصه صداهای عجیب و ترسناکی از خود سر می
 .آخرالزمان بود

هایی تنومند و قوی هیکل، چهار نعل در حال  فرماندهان صفوف، در رأسِ سربازان، سوار بر اسب
 .دار بر سر گذاشته بودند هایی طالیی بر تن داشته و کاله خودهایی شاخ حرکت بودند و زره

هایی سپید، مرتب و منظم در  هایی کریه و شاخ هایی سیاه و چهره تمام ارتش دیوها، با لباس رزم
 .روی بودند حال پیاده

هایِ ترسناکشان،  انداخت و صدای خرناس شان، رعشه بر تنِ زمین خاکی می هایِ آهنیِن صدای سم
که بر رویِ تخت آهنینِ سیاه  در همین حال، ایگاس در حالی! زد تا اوج آسمانِ نیمه ابری موج می

شد، نشسته و در پشت سِر ارتش در حال  های تنومند ماده حمل می رنگی که در باالِی سِر غول
 .حرکت بود
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 .عصایِ بلندش را در دست راست گرفته و چادرهایِ سیاه اردوگاه در پشت سرش قرار داشتند

که در کنارِ تخت روانِ ایگاس شروع به   از سمت چپ آمد و در حالیهمین موقع، سواری زره پوش
 :کرد، گفت حرکت می

 دستور شما چیه؟!  سرورم، پادشاه روگان حالش خوب نیست-

 :ایگاس کمی تأمل کرد و سپس نگاهی به او انداخت و گفت

  االن کجاست؟-

 :آن سوار، بالفاصله جواب داد

هم بخواد بره داخل خیمه، با خشم و پرخاشگریِ پادشاه روبرو  از خیمه بیرون نمیاد و هر کی -
 !سرورم من واقعا نگران پادشاهم! کس جرأت نداره بهش نزدیک بشه شه و االن هیچ می

 .ی زیادی تا شهر باقی مانده بود ایگاس نگاهی به جلو انداخت؛ فاصله

هیچ موجودی در داخل شهر رسید و انگار  شهر رِکاردیس از دور خیلی ساکت و آرام به نظر می
 .کند زندگی نمی

 :سپس خطاب به آن سرباز سوارکار گفت

تر همه فرماندهان رو  خوام هر چه سریع می. جا بِایستند  برو به همه فرماندهان دستور بده همین-
 .جا جمع کنی این

 .ی ارتش تاخت  اسب سیاه خود را به سمت دماغه"آالکبا"ی  سرباز سوارکار با گفتن کلمه

ها و چادرهایِ  در همین حال، ایگاس با حالتی نگران آلود، نگاهی به پشت سرش به سمت خیمه
 :اردوگاه نگریست، با خود گفت

 !ای به سرت نزده باشه چون دوست ندارم نابودت کنم  فقط امیدوارم فکر احمقانه-

اده باش ایستاده و گیر، در باالی دیوارها، به صورت آم ی مردان و زنانِ کمان در آن سمت، همه
 .ی تیررس بودند منتظرِ رسیدنِ دیوها به منطقه

 .سکوت مطلق، کل شهر را فرا گرفته بود! گفت هیچ کس هیچ سخنی نمی

هافارین، اولین کسی بود که در باالی برجِ نگهبانی، تیرِ سمی و سبز رنگی را برای شلیک آماده 
 .کرده بود

ها و  صداِی خُرناس. ا، زمین را به لرزه در آورده بودی دیوه هایِ منظم و شمرده صدایِ قدم
. سویِ مرزها فرا گرفته بود هایشان، کل دشت را تا آن های اسب ها و شیهه ها و فریادها و شالق زجه
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هایِ قلبشان تند تند  زد و نبض ها موج می ترس عجیبی در دل. ای بر تن افراد شهر افتاده بود رعشه
 .زد می

دفعه، تمام ارتشِ سیاه رنگ  ی مورد نظر مانده بود که یک ا رسیدنِ دیوها به منطقهتنها، چند قدم ت
 .زمان و به یک باره از حرکت ایستادند دیوها، هم

هافارین با دیدنِ آن صحنه به آرامی کمان را پایین آورد و با تعجب، نگاهی عمیق به آن ارتش 
 .عظیم و پهن انداخت

 : فریاد کشیددر همین حال، یکی از گوناژها

 !دیوها دیگه جلو نمیان! جا ایستادند  انگار همون-

همه از ایستادنِ دیوها، هاج و واج مانده بودند و تعجب و نگرانی درمیان کل سربازها رخنه کرده 
 .بود

 :ناگهان یکی از فرماندهانِ گوناژها خود را به هافارین رساند و گفت

 االن دستور شما چیه؟! ر نیان سرورم، انگار دیوها تصمیم گرفتن جلوت-

 :هافارین نگاهی به او انداخت و گفت

 .به همه دستور بده هیچ حرکتی نکنن. ی تیر نرسیدند  هنور به نقطه-

 .آن گوناژ تنومند، از او اطاعت کرده و به سمت سربازها حرکت کرد

ای کرد و  س اشارههافارین هم خود را به این سمت برجک رساند و از آن باال، به سمت ساالمو
 :گفت

. کنن گیری جدیدی رو دارن اتخاذ می  دیوها دور از نقطه ی تیررس ایستاده اند، انگار موضع-
 !دستور شما چیه؟

 :داد، پس از کمی تأمل پاسخ داد های او گوش می ساالموس که با دقت به حرف

 .ده فعال هیچ کاری نکنید، اگه یه قدم دیگه جلو بندازن دستور شلیک ب-

 .هافارین حرف او را تصدیق کرد و فورا به محل اسقرار خود برگشت

 :در این لحظه ساالموس رو به الیناس کرد و گفت

 . به ماتاریاس بگو فورا بیاد اینجا-

 .الیناس از او اطاعت کرد و به سمت محل تجمع جادوگران حرکت کرد

 :، گفتدر همین حال، آلیغان که در کنار ساالموس ایستاده بود
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 تونه باعث بشه جلوتر نیان؟ یعنی چی می!  به نظر نمیاد دیوها انقدر باهوش باشن-

 :ساالموس رو به او کرد و با لبخندی پاسخ داد

 .کنی خیلی باهوش تر از چیزیه که فکر می!  ایگاس-

 :آلیغان با کمی تأمل گفت

 ! خیلی دوست دارم این ایگاس رو از نزدیک ببینم-

 :های نامرئی آسمان شهر خیره شده بود پاسخ داد لی که به هالهساالموس در حا

به . بزرگترین تهدید تو در این نبرد، همین ایگاسِ خبیث.  امیدوارم هرگز باهاش رو به رو نشی-
 .تونه باهاش مقابله کنه جز من کسی در این جهان نمی

 .اه رسیدندها بودند که الیناس به همراه ماتاریاسِ جوان از ر در همین حرف

 :ماتاریاس تعظیمی کرد و گفت

  با من امری داشتید سرورم؟-

 :ساالموس نگاهی به او کرد و گفت

 !خوام از قدرتت استفاده کنم  می-

ی ساالموس  که الیناس از خواسته ماتاریاس با تعجب نگاهی به او و آلیغان انداخت و در حالی
 :نگران شده بود، ساالموس ادامه داد

 .کنم کار می دونم دارم چی من خودم می. ای نیست ی نگرانی هیچ جا-

 :در همین حال، آلیغان با تعجب به رفتار آن دو جادوگر گفت

 افته؟ شه به منم بگین چه اتفاقی داره می  می-

 .ناگهان، ایگاس بر روی تخته سنگی بزرگ ایستاد

اک و کریه داشتند و در زیرِ هایی ترسن دار که هر کدام چهره حدود شانزده دیوِ تنومند و شاخ
ی  ریغا، همان کوژپشت کنترل کننده. لباسِ سنگین و زرهی، تنِ کثیف خود را پوشانده بودند

های دارانویل هم در کنار آن فرماندهانِ قوی هیکل ایستاده بود و همگی رو به ایگاسِ پیر  کالغ
 .های او بودند منتظر حرف

ها انداخت و پس از کمی تامل   تکیه داده بود، نگاهی به آنکه بر عصای بلند خود ایگاس در حالی
 :گفت
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تمدنی که توسط چند شعبده بازِ ترسو برپا .  امروز، شاهد سقوط یک تمدنِ پوشالی خواهید بود-
های آهنین ما دیوها له خواهد شد و  ی جهان زیر سم امروز همه. شده و چیزی جز دروغ نیست

ی شمالی خواهد بود که در آتش خشم ما بسوزد و آب شود اما  هزد های یخ بعد نوبت سرزمین
 !اند انگار بعضی از ما به این اهداف شک کرده

 .ی فرماندهان با تعجب به یکدیگر نگاه کردند همه

 :ایگاس ادامه داد

 .دم به خاطر یک نفر کل هدفمون نابود بشه جا اومدیم، من اجازه نمی  حاال که تا این-

 :دار و مردانه گفت دفعه از پشت سرِ ایگاس، صدایی خش  بودند که یکها در همین حرف

 !افته و تو شاهد سقوط پادشاهیِ جادوگران خواهی بود  این جنگ امروز اتفاق می-

 .ایگاس با شنیدن صدایِ روگان، نفس راحتی کشید و پوزخندی زد

دار بر سر کرده بود  نقابلباس رزمِ مخصوصی پوشیده بود و یک کاله خود ! روگان کمی جلو آمد
 .اش را پوشانده بود که تمام چهره

 :ی بلند و نوک تیزش را از پشت زره بر دست گرفت و ادامه داد نیزه

 ! من اومدم تا انتقام سختی از این جهانِ کثیف بگیرم-

  

 .هایی استوار در جایگاه او ایستاد ایگاس کناری رفت و روگان با قدم

 : کرد و گفترو به فرماندهان ارتش

پس بیایید این جنگ رو . ایم ها آموزش دیده جو هستیم و برای فتح این سرزمین سال  ما جنگ-
 !همین امروز تمومش کنیم

 :و بعد نیزه اش را باالی سر برد و فریاد کشید

 !یه_ آ-

 :ندناگهان تمام فرماندهان، همراه با او سالح خود را باالی سر بردند و با تمام قدرت فریاد زد

 !یه_ آ-

ای ترسناک بر   در کلِ تار و پود ارتش عظیم دیوها طنین انداز شد و رعشه"یه_آ"دفعه، فریاد  یک
 .های شهر رکاردیس رسید کران انداخت به طوری که صدایِ ترسناکشان تا دروازه تنِ دشت بی
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و به افراد خود کرد و ی دیوها ر پارچه هافارین که در باالی برج ایستاده بود، با شنیدنِ فریاد یک
 :گفت

 !شه  آماده تیراندازی باشین، انگار داره شروع می-

 .های آماده به شلیک خود را به سمت ارتش دیوها نشانه رفتند ی کمانداران باالی دیوار کمان همه

که سخنی اضافه با ایگاس داشته باشد از باالی تخته سنگ، پایین  در همین حال، روگان بدون آن
 .ایگاس نگاهی عجیب به او داشت. به جمع سایر فرماندهان پیوستپرید و 

  :در این لحظه، روگان رو به ریغایِ کوژپشت کرد و گفت

  
 .خوام گنبد طالییِ شهر رو تبدیل به خاکستر کنم می. ها رو آماده کن  پرنده-

 :ریغا لبخندی کریه بر لب آورد و سپس تعظیمی کرد و گفت

 ! الساعه سرورم-

 .شد، حرکت کرد های کارگر حمل می ها که توسط غول هایِ حاملِ پرنده  به سمت قفسو بعد

 :روگان رو به فرماندهانش کرد و گفت
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ها افراد باالی دیوار رو  گیرن و بعد کماندارها از پشت سر آن ها در خط مقدم قرار می  غول-
سپس نوبت . کنن ارم حرکت میها در خط چه ها و سواره نظام پیاده نظام. دن مورد حمله قرار می

هامو با دقت گوش کنین، تا  حرف. شن شه و بعد ارتش تبردارها وارد عمل می ها می موج دوِم پرنده
هاتون  حاال همگی سر پست. دیم زمانی که دیواِر شهر تخریب نشده ارتش اصلی رو حرکت نمی

 !برگردین

 .رده و به سمت مواضِع خود برگشتندفرماندهان با دریافت دستورات او، سریعا محل را ترک ک

  .در آنجا فقط روگان و ایگاس باقی مانده بودند

 

ایگاس . روگان از پاییِن تخته سنگ، از پشت نقاِب طالیی رنگش، نگاهی عمیق به ایگاس انداخت
 .ِی او در پشت سیاهِی نقاب، انداخت هم نگاهی به چشماِن پنهان شده

 . به سمت اسِب جنگی و تنومند خود حرکت کرد و از او دور شدو بعد روگان بدون هیچ سخنی،

. که هنوز به روگان خیره مانده بود ایگاس، تنها در باالی تخته سنگ ایستاده بود و در حالی
 !ناگهان، تمام اطرافش تبدیل به سیاهی شدند

اطرافش را با که حرکتی بکند، کل  در همین حال، ایگاس متوجه تغییرات اطرافش شد و بدون آن
 .که ناگهان کِل اطرافش سیاهی مطلق شد دقت از زیر نظر گذراند تا این

دفعه، سفیدی عجیبی در مقابلش ظاهر شد و توجه  یک. ایگاس در میان سیاهی مطلق، ایستاده بود
سپیدِی دود مانندی که رفته رفته تبدیل به یک پیرمرد سفیدپوش . ایگاس را به خود جلب کرد

 .شد می

که بر روی دوپای خود ایستاده بود، در میان آن  د از کمی ناگهان ساالموس پیر در حالیبع
 .تاریکی مطلق در مقابِل ایگاس پیر ظاهر شد

 :خندی زد و گفت ایگاس با دیدن او، نیش
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 !باالخره خودتو بهم نشون دادی، ساالموسِ طالیی!  آه-

 : پاسخ دادکه کامال در مقابل او ظاهر شد، ساالموس بعد از آن

تر  از آخرین باری که دیدمت خیلی پیرتر و خرفت.  خیلی وقت بود ندیده بودمت ایگاسِ خبیث-
 !شدی

 :ایگاس نگاهی به قد بلند و عصای طالیی رنگ او انداخت و گفت

تونم بپرسم برای چی خودتو به خطر انداختی تا منو  بینم که رو پاهای خودت ایستادی، می  می-
 ببینی؟

 :س تاملی کرد و پاسخ دادساالمو

 .ای تو فقط یه پیرزنِ عجوزه. ترسم  من از تو نمی-

 :ایگاس با طعنه پاسخ داد

 .ای که هنوز رو پاهای خود ایستاده  پیرزن عجوزه-

 :ساالموس ادامه داد

. کنی تو هنوز خبر نداری که به چه موجود خطرناکی داری خدمت می. ترسم  من از اربابت می-
هن تو رو مسموم کرده، تا دیر نشده دست از این جنگ مسخره بردار تا بتونیم با هم اون هیوال ذ

 ...هنوز دیر نشده. اون هیوال رو از این جهان بندازیم بیرون

 او و فریاد بلند خفه شو ترسو"ناگهان ایگاس خشمگین شد و با حرکت سریعِ عصا به سمت" 
 .ردجادویی به رنگ سرخ به طرف ساالموس روانه ک

ساالموس هم در پاسخ به او عصای خود را تکانی داد و جادوی او را با یک جادوی سبز رنگ 
 :خنثی کرد و ادامه داد

من اومدم فقط . کنیم  ما اون شمشیرِ مخصوص رو داریم و به زودی تو و اون هیوال رو نابود می-
 ...کمکت کنم

 : سمت او پرتاب کرد و گفتایگاس با حالتی خشمگین دوباره جادویی دیگر از عصا به

 ...گویِ خیانت کاری  تو یه دروغ-

 :ساالموس دوباره جادوی او را خنثی کرد و پاسخ داد

 .اینو خودت به زودی خواهی فهمید. ی ایزگال هیچی نیست  روگانِ تو در برابر برگزیده-

 :ناگهان ایگاس زیر لب خوانند
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 ... ایگامان دومار-

دفعه نیرویی عظیم از عصا به سمت  یک.  افقی به سمت او نشانه گرفتو بعد نوک عصا را به صورت
 .ساالموس روانه شد

تواند مقابل این جادو مقاومت کند به چشماِن ترسناک  دانست نمی که می ساالموس در حالی
 :ایگاس خیره شد و فقط این کلمه را گفت

 .تونستم کمکت کنم  کاش می-

 !موس برخورد کردناگهان جادوی ایگاس با شکِم ساال

دفعه، ساالموس از روی صندلی چرخدار به سمت عقب پرتاب شد و به همراه ماتاریاس جوان،  یک
 .بر زمین افتاد

الیناس و آلیغان با نگرانی به سمت . انگار نیرویی عجیب آن دو را در هم شکسته و له کرده بود
 .آن دو دویدند

دارش برگرداند،  د تا ساالموس را بر روی صندلی چرخکر که با ناراحتی کمک می الیناس در حالی
 :گفت

  چه اتفاقی افتاد؟-

 .آلیغان هم به ماتاریاس کمک کرد تا از زمین بلند شود

اش داد و با حالتی  های خاکی ساالموس که تازه به خود آمده بود، با دست تکانی به لباس
 :دردناک پاسخ داد

 .کنن ی خودشونو عوض نمی ا دیگه هرگز عقیدهاون.  با تمام قوا از شهر دفاع کنید-

رسید،  در این لحظه، توجه آلیغان به صداِی صوِر گوش خراشی که از پشت دیوارها به گوش می
انگار، زمین بر خود . ی شهر نگریست ی پلمپ شده معطوف شد و با حالتی مضطرب به سمت دروازه

 .لرزید می

 :فریاد کشیددر همین حال، هافارین از باالی دیوار 

 !کنن دیوها دارن دوباره حمله می! کنن  انگار دوباره دارن حرکت می-

 !توجه همه به سمت او معطوف شدند

گشت، بر  در همین موقع، ایگاس در حالی که فضای اطرافش به سرعت به حالت قبلی باز می
 :ود گفتکرد با خ های ساالموس فکر می که به حرف عصای بلند خود تکیه داد و در حالی

 !جنگجوِی برگزیده! پسر حوماکین... هه!  پس اسمش آلیغانه-
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ها با فرمانِ روگان دوباره به سمت شهر شروع به حرکت کرده  و این در حالی بود که ارتش غول
 .بودند

 :ای خشم آلود فریاد کشید دفعه، هافارین با چهره یک

 ! کماندارهای ردیف اول-

هایشان تا بناگوش، عقب  زِ زره پوش، تیرها را در میانِ زِه کمانبا فرمان او، حدود صد تیر اندا
 .کشیدند

انداختند، کرد  ها که در خط مقدمِ دشمن، آرام آرام قدم می هافارین نگاهی به ارتشِ عظیمِ غول
 :ی خشمگینش دوباره فریاد کشید و بعد با همان چهره

 ! پرتاب کنید-

های سمی، رو به سمت ارتش  ا، دریایی سیاه از پیکانناگهان با رها کردنِ تیرها توسط گوناژه
 .دیوها، در باالی آسمان نیمه ابری، روانه شد

دفعه متوجه تیرگیِ  روی بودند که یک هایی استوار، آرام آرام در حال پیش ارتش دیوها، با قدم
 .عظیمی در باالی سرشان شدند

 !ها بود ه به سرعت در حالِ نزدیک شدن به آنهمه به یک باره به سمت سیلی از تیرها نگریستند ک

 :ناگهان یکی از فرماندهان ارشد دیوها فریاد کشید

 ! سپرها رو باال بگیرین-

 !ای شکل خود را بر روی سر قرار دادند ها با فرمان او، سپرهای بزرگ و دایره همه دیوها و غول

سپرهای آهنین مانع برخورد آن دفعه با فرو ریختنِ تیرهای سمی بر سر ردیف اول و دوم،  یک
 .ها و دیوها شدند ها با سر و بدنِ غول پیکان

روگان که از پشت ارتش شاهد ماجرا بود، ابروهای خود را خم کرد و سپس رو به سمت ریغایِ 
 :کوژپشت کرد و با صدایی بلند گفت

 !ها رو رها کن  کالغ-

ای محکم بر یک طنابِ ضخیمِ گره  بهریغا با فرمان او خوشحال شد و بعد با تبری کوچک، ضر
ای که بر روی  دفعه با باز شدنِ طناب، درهایِ بزرگ چند قفسِ عظیم الجثه یک. خورده وارد کرد

 .هایی چوبین قرار داشتند، باز شدند ارابه

 .ای همه جا را سکوت فرا گرفت برای لحظه
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 شهر با صداهایی ناهنجار، بیرون ها رو به سمت ناگهان هزاران هزار کالغِ سیاه، از درونِ قفس
گرفتند، ریغا با حالتی ارضا شده  ای آسمان دشت را فرا می که به شکل وحشیانه جستند و در حالی

 :فریاد کشید

 !نابودشون کنید! بخوریدشون! به سوی رستگاری!  بشتابید فرزندان من-

 !ای بلند سر داد سپس قهقهه

دفعه متوجه سیاهی  شلیک پیکان به سمت دشمن بودند؛ یکوقفه در حالِ  که بی گوناژها در حالی
 .کرد عظیمی در پشت سرِ ارتش دیوها شدند که صداهایی ناهنجار و ترسناک در آسمان پخش می

 .ی گوناژها با دیدنِ آن طوفان تاریکی، با تعجب از حرکت ایستاده و خیره بر آسمان ماندند همه

 :ی ندیده بود، با خود گفتهافارین که تاکنون چنین چیزِ ترسناک

  این دیگه چه کوفتیه؟-

باره به سمت  های سیاه که در آسمان تجمع یافته بود، به یک ناگهان در همین حال طوفانِ کالغ
 .ور شد شهر حمله

جادوگرانِ پایینِ دیوار که در حالِ نیرو بخشیدن به گنبد طالییِ شهر بودند، با شنیدنِ صدایِ 
 .دیگر نگریستند یِ کار ایستادند و به یک ا، با تعجب از ادامهه هیاهو مانند کالغ

 :ها فریاد زد در همین حال، ساالموس خطاب به آن

 ! معطل چی هستین؟ به کارِتون ادامه بدین-

 !های او دوباره مشغول کار شدند جادوگرها با شنیدن حرف

 :سپس ساالموس رو به بقیه کرد و گفت

تونن با صداهاشون  تونن از گنبد طالیی رد بشن ولی می جودات نمیاین مو!  همگی پناه بگیرین-
 !اذیتتون کنن

کردند امنیت دارد، پنهان شدند به طوری  با فرمان او، همه دست به گوش در هر جایی که فکر می
 !که کل مواضع دفاعی خالی شد

 :ای به آلیغان و الیناس کرد و گفت ساالموس اشاره

 ! نزدیک من بمونین-

 !ها خود را به او رسانده و در کنارش ایستادند این لحظه آندر 

ساالموس عصای خود را بلند کرد و به حالت نیم دایره . آلیغان اسب خود را نیز نزدیک خود آورد
 !ای به شکل یک چتر ای جادویی ایجاد کرد؛ هاله در باالی سر، هاله
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دفعه با صدای ناهنجارِ ترسناکی که  یک. ندها به شهر رسید در این هیاهو ناگهان، سیل عظیمِ کالغ
های  که گوش با آن. دادند، تمام افراد شهر سر درد عجیب و شدیدی گرفتند ها از خود سر می کالغ

 .خود را گرفته و خود را پنهان کرده بودند، باز تأثیر عجیبی در افراد گذاشته بود

 به شکل پژواک در باالی آسمان به وجود اما با برخورد اولین کالغ به گنبد طالیی، نیرویی عجیب
کرد، موج  هایِ هجوم آورده را یکی پس از دیگری از پرواز ساقط می که کالغ آمد و در حالی

 !شد طالیی رنگی در سطح آسمان شهر دیده می

آلیغان و الیناس که در زیر چترِ هاله مانند ساالموس کامال در امان بودند از پایین، کامال به 
 .یِ شهر خیره شده بودند ها شاهد بوده و با کنجکاوی بر آسمانِ تیره یِ نابود شدنِ کالغ صحنه

های دارانویل با آن سر و صدایِ ناهنجار و چشمان سرخشان، یکی پس از دیگری به محض  کالغ
 .شدند کردند و خاموش می ی گنبد، از آسمان بر روی زمینِ شهر سقوط می برخورد با دیواره

های سیاه، بر سطح آسمان شهر چیره شده و سایه انداخته بودند، ارتش  ین که کالغدر همین ح
 .روگان، آرام آرام در حال نزدیک شدن به دیوارها بودند

کوبیدند و  وقفه خود را به گنبد جادویی شهر می ها که انگار تمامی نداشتند، همانطور بی کالغ
ها به رنگ سیاه در  هایِ شهر، از اجساد کالغ  کوچهها و به طوری که تمام خیابان. کشیدند جیغ می

 .کردند ی عجیبی را تداعی می آمده و صحنه

های تنومند  دفعه چیمال و دیناسین در کنارِ آلیغان ظاهر شده و بر روی شانه در همین موقع، یک
 .او فرو نشستند

 :آن دو که انگار خستگیِ شدیدی داشتند، رو به ساالموس کرده و گفتند

 !کنه انگار با خودش حمل می. سرورم ما نتونستیم گویِ سیاه ِاون پیرزن رو پیدا کنیم -

 :ساالموس تأملی کرد و گفت

اش رو از اون گویِ لعنتی  بایدم با خودش حمل کنه، چون کل نیروهایِ اهریمنی!  که این طور-
 !هحاال باید منتظر باشیم تا ازش برای شکستن گنبد ما استفاده کن! گیره می

 :در این لحظه آلیغان که از دیدنِ آن دو ویراب متعجب شده بود خطاب به دیناسین گفت

  مگه شما دو تا رفته بودین اونورِ دیوار؟-

 :ساالموس پاسخ او را داد و گفت

 ! آره من فرستادمشون تا برام یه چیزی بیارن که انگار موفق نشدن پیداش کنن-

 : شده بود پاسخ دادآلیغان که انگار از کار او ناراحت

 ایِ که من دارم و شما جونِ اونو به خاطر چی به خطر انداختین؟  اما دیناسین تنها خانواده-
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 :ساالموس تأملی کرد و با کمی حالت عصبی گفت

 !بعدا در موردش بهت توضیح میدم! ها نیست  االن وقت این حرف-

 :ر گردن او گذاشت و گفتآلیغان تا خواست چیزی بگوید، دیناسین دست کوچکش را ب

 !ی مهمتری هستش االن مسئله. من خودم اینو خواستم!  آلیغان کافیه-

 :سپس رو به ساالموس کرد و گفت

 ! ما اون گوِی سیاه رو پیدا نکردیم اما متوجه یه چیزی شدیم-

 :ساالموس که در فکر فرو رفته بود با تعجب به او نگاه کرد و گفت

  و اون چیه؟-

 : به سخن گشود و پاسخ دادچیمال لب

چیزی حدود . شن ها دارن از سمت جنوب به سرعت به ما نزدیک می  یه ارتِش بزرگ از زاخان-
تونن به تنهایی یه شهر بزرگ رو نابود  صد رأس هیوالی وحشی که هر کدومشون به راحتی می

 .کنن

 .دیگر نگاه کردند همه با نگرانی و تعجب به یک

 :رو رفته بود؛ گفتالیناس که در فکر ف

 و اگه اون پیرزن موفق بشه گنبد طالیی رو بشکنه، به جز ارتش دیوها، باید با اون هیوالهاِی -
 !خوار هم مقابله کنیم خون

ها در  ها از باالی سِر شهر تمام شد و کل کالغ ِی کالغ دفعه سایه ها بودند که یک در این حرف
ی سیاه رنگی به شهر  ند، بر سطح شهر فرو ریخته و چهرهکه نیمه جان و یا کامال مرده بود حالی

 .داده بودند

 :ساالموس بالفاصله هاله را برداشت و خطاب به همه افراد گفت

 !سریعا برگردین سِر پست هاتون!  زود باشین-

پیچیدند، با دستپاچگی و عجله دوباره  ی افراد از سرگیجه و گوش درد بر خود می که همه در حالی
 .ی خود باز گشتند های تعیین شده لبه مح

ها به گوش همه  دفعه صدای صورهاِی جنگی دشمن از پشت دروازه در این حال بودند که یک
 .رسید

 .ها بود آری، دشمن دقیقا در پشت دروازه
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 :ساالموس با کمی حالت ناامیدی رو به آلیغان کرد و گفت

 .مکرد دادم و شهر رو خالی می  کاش به حرف تو گوش می-

ی شمشیرش را در دست  آلیغان که انگار غیرت مردانگی در تمام وجودش رخنه کرده بود، قبضه
 :فشرد و با نگاهی رو به دروازه، پاسخ داد

 !االن وقت مبارزه است! ها گذشته  دیگه از این حرف-

سربازها و داشت، کمی جلو رفت و رو به تماِم  ها قدم بر می که در میان اجساد انبوه کالغ در حالی
 :فرماندهان فریاد زد

 !ی یک نبرد تمام عیار باشید دیگه از االن آماده...  خب-

 !توجه همه به سمت او جلب شد. سپس شمشیرش را باالی سر برد

های باالی دیوار،  گوناژها و انسان. سکوت عجیب و سنگینی در شهر و بیرون از شهر حاکم شده بود
تیر خود را به سمت ارتش دیوها نشانه گرفته بودند، سر از باالی های آماده به  که کمان در حالی

ها و تماِم سپاهیاِن  دیوها، غول. دیوار بیرون آوردند و به تماشای عظمت دشمن نگاهی افکندند
 .روگان، به شکلی منظم و در سکوتی مبهم، در چند مترِی دیوارهای شهر ایستاده بودند

ون هیچ حرکتی و روگان کبیر در پشت سر آن ارتش عظیم، نیزه همگی خیره بر باالی دیوارها، بد
 .به دست، سوار بر اسب تنومند خود از پشت نقاِب سنگین و ترسناکش، درحاِل تماشاِی شهر بود

که از عظمت و  هافارین، از باالی دیوار به آن ارتش چند هزار نفرِی دشمن نگاهی کرد و در حالی
 :بود، با خود گفتشکوه آن مات و مبهوت مانده 

 ! فکر کنم دیگه کارمون تمومه-

. کرد هاِی سنگِی منتهی به باالی دیوار را طی می هایی استوار پله اما در این لحظه، آلیغان با قدم
زمان با او، روگان هم اسب خود را به شکلی آرام، به سمت شهِر سکون زده هی داد و در  هم

 .شد، به باالِی دیوارها خیره بود شمارش رد می اِن بیکه آرام آرام از میاِن سرباز حالی

در این میان، افرادی که سِر راه آلیغان قرار داشتند، با نگاهی به ابهت سنگین او، با تعجب خود را 
های  دیناسین هم در حال پرواز بر فراِز شانه. کردند کشیدند و راه را برای او باز می کناری می
 .زمان با هم به مقصد خود رسیدند د که هر دو شخصیت، همطولی نکشی. آلیغان بود

های ستبِر خود را باال آورد و نگاهی به ارتِش عظیم دیوها انداخت و  آلیغان در باالی دیوار، سینه
ی بزرگ شهر از اسب پایین آمد و نگاهی در باالی  روگان با حالتی مغرورانه، در مقابل دروازه

 .ختدیوار، به آلیغان جوان اندا

آلیغان هم نگاهی به آن دیِو خوش اندام و زره پوِش تنها انداخت که در مقابل دروازه و پشت به 
 .ارتِش دیوها ایستاده بود
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که همراه با او به سمت روگان خیره  در این لحظه، هافارین خود را به آلیغان رساند و در حالی
 :شده بود، گفت

 ! حس بدی نسبت بهش دارم-

 : حال پاسخ او را دادآلیغان در همان

 ! از نظر من هیچ فرقی با بقیه نداره-

 :یِ دیوار نزدیک شد و خطاب به آن دیوِ تنها گفت سپس کمی به لبه

  تو کی هستی؟-

ی بلند خود را به سمت او نشانه گرفت و  که سکوت سنگینی اختیار کرده بود، نیزه روگان در حالی
 :با صدایی ضخیم و رعب انگیز پاسخ داد

  خودت کی هستی؟-

 :آلیغان پوزخندی زد و گفت

اگه برای مبارزه اومدی، حاضرم ! ترسم و نه از این ارتشِ عظیم  من نه از صدای ترسناکت می-
شه به  جا تبدیل می این! ولی اگه اومدی حرف بزنی، باید بگم یکم دیر رسیدی. باهات مبارزه کنم

 !گورستان دیوها

 :ه او فقط یک جمله گفتروگان تأملی کرد و در پاسخ ب

 !زنی  زیاد حرف می-

. دفعه با آخرین توانش به سمت آلیغان پرتاب کرد اش را به حالت افقی گرفت و یک و بعد نیزه
که انتظارِ این حرکت ناگهانی را  نیزه با سرعت نور به سمت آلیغان روانه شد و آلیغان با آن

ک نیزه با برخورد به بازویِ راست آلیغان که فاقد نداشت، خود را از مسیر نیزه کنار کشید اما نو
محافظ زرهی بود، زخم نیمه عمیقی بر جای گذاشت و به سرعت از کنار او رد شد و در آسمان 

های خود را به  در این لحظه، تمامِ کمانداران باالی دیوار، به سرعت، نوک پیکان. شهر ناپدید شد
 .سمت روگان گرفتند

که زخمِ نیزه بر روی بازویِ راستش، به آرامی در حال ترمیم بود، دست خود  الیاما آلیغان در ح
 :یِ ممانعت از شلیک، باال برد و فریاد زد را به نشانه

 ! کسی کاری نکنه-

 .های خود را به صورت نیمه آماده غالف کردند همه به فرمان او، کمان

 :آلیغان رو به روگان کرد و با پوزخندی تمسخر آمیز گفت
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 روگان تویی؟ تموم زورت همین بود؟ االن برگرد پشت افرادت قایم شو و تا فرصت داری از -
 !توی میدان جنگ منتظرت خواهم بود! زندگیت لذت ببر

 :که از شجاعت او متعجب شده بود، تأملی کرد و پاسخ داد روگان در حالی

دونی  ولی می.  سروده شدهها ی انسان باشی که در موردش افسانه  و تو هم باید همون بچه-
 !سازن ها از تو یه قهرمان نمی چیه؟ اون افسانه

 :آلیغان بالفاصله پاسخ داد

 !سازه جو می سازه ولی قطعا از من یه جنگ  قهرمان نمی-

اش،  ی زیبای او شد و سپس با همان ابهت و غرور دیرینه روگان برای مدت کوتاهی، خیره بر چهره
 :عد باری دیگر نگاهی به آلیغان انداخت و گفتدوباره سوار اسب شد و ب

. شه که ازت بگذرم ندازی که برام خیلی قابل احترام بود اما این باعث نمی  منو یاد یکی می-
 .ی موجودات جهانِ پس منتظرت هستم کنم گوشت و خون تو لذیذتر از همه احساس می

سب را هی داد و به سرعت به سمت در این لحظه رو به ارتش خود کرد و با خشمی نفرت انگیز، ا
 .جایگاه خود حرکت کرد

 :در این لحظه، هافارین نگاهی به آلیغان انداخت و گفت

 ترسی؟ ازش نمی!  فکر کنم قلب تو از آهنه-

 :آلیغان با لبخندی به او نگریست و پاسخ داد

 .روز سختی در پیش داریم.  بهتره آماده باشیم-

ی آلیغان فرود آمد و با  پرواز خسته شده بود، آمد و بر روی شانهدر همین حال، دیناسین که از 
 :نگرانی گفت

  چیزیت که نشد؟-

 :آلیغان جواب داد

 ...نه هنوز-

 .های منتهی به پایین دیوارها را در پیش گرفت و حرکت کرد سپس راه پله

 :بعد از او، هافارین رو به افرادش فریاد کشید

 !سی کاری نکنه تا زمانی که دستور ندادم ک-
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در آن سمت، روگان با عصبانیت از اسب پیاده شد و در مقابلِ ایگاس که هنوز در باالی تخته سنگ 
 :ایستاده بود، فریاد کشید

 بری؟ منتظر چی هستی؟  چرا اون گنبد لعنتی رو از بین نمی-

 :ایگاس نگاهی تأمل برانگیز به او انداخت و با آرامشی خاص گفت

 !یغان پسرِ حوماکین اونو دیدی؟ آل-

 تمام ذهن و فکرش به "حوماکین"! در این لحظه، روگان با حالتی متجب و متحیر به او نگریست
 .های دور سوق پیدا کرد گذشته

 :زیر لب، به آرامی به خود گفت

 !حوماکینِ؟... پسرِ...  اون-

 نگریست و بعد به ایگاس که آشفتگیِ روگان را از پشت نقابش تشخیص داده بود، رو به سمت شهر
 :آسمان نیمه ابری خیره شد و گفت

ترین حالت خود  زیر بارون، اون گنبد به ضعیف.  در مورد اون گنبد باید بگم منتظر بارون هستم-
 !تونم طلسمش رو بشکنم گرده و اون موقع من می برمی

ان نشان داد و سپس از زیرِ ردای بلند و سیاهش، گویِ سیاه رنگ خود را بیرون آورد و به روگ
 :ادامه داد

 !تونه در این مورد کمکون کنه  این همون کلیدی هستش که می-

 !که به آن گویِ سیاه خیره شده بود، هنوز به فکرِ نامِ حوماکین بود روگان در حالی

 !توانست آشفته کند ی آن اسم، او را نمی انگار هیچ چیزی به اندازه

. ی بارانی، کل آسمان را فرا گرفته بودند های تیرهابر. ساالموس نگاهی به آسمان انداخت
 .نگرانی عجیبی در چشمانش موج می زد

 :در همین حال وِلیز خود را به او رساند و با کمی اضطراب گفت

 شه درسته؟ فکر کنم این گنبد طالیی شهر در اثر  باران ضعیف می. خواد بارون بیاد  انگار می-

 :، لبخندی زد و گفتساالموس که به او خیره شده بود

شما نباید محل استقرارتون رو ترک . تونه باعث شکست ما بشه جناب وِلیز  درسته اما این نمی-
 !کردین می

 :وِلیز نگاهی به اطراف انداخت و گفت
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 !جا عینِ خودکشیه  اما به نظر من اگه گنبد شهر شکسته بشه، موندن در این-

 :وس ایستاده بود جواب داددر این حال الیناس که در کنار ساالم

 ! شما که عمر جاودانه دارید نباید نگران باشید-

 :وِلیز از جواب او کمی عصبی شد و گفت

 ! از من گفتن بود، شما گوش ندادین-

 .جا رفت سپس از آن

 :در این موقع ساالموس نگاهی نگران آلود به الیناس انداخت و گفت

 . در مورد باران حق با اون بود-

ناگهان رعد و برقی . هایِ الیناس فرو افتادند ی باران بر روی گونه مین لحظه، اوبین قطرهدر ه
 !ی سربازان شهر از ترس، نگاهی به آسمان انداختند همه! شدید در آسمان پهناور شهر زده شد

ای به گوش  در همین حین، ناگهان صدایِ فریادهایِ پیرزنی در آن سویِ ارتشِ دیوها به گونه
 .رسید که توجه همه را به خود جلب کرد می

ایگاس بر باالیِ تخته سنگی بزرگ ایستاده و گویِ سیاه رنگی را در دست چپ رو به سمت آسمان 
 : کشید ای نامفهوم، کلمات عحیبی را فریاد می گرفته و با لهجه

 ... واعو واکا مائو نادایا گاداها-

ی دیوار جلو  هایی کوچک، چند قدم بر روی لبه در این لحظه، چیمال با حالتی متعجب و با قدم
دفعه نیروی برق مانند نورانی و عجیبی  یک. ی ترسناک و حماسی خیره شد انداخت و به آن صحنه

زمان با آن، چندین رعد و برق بزرگ از  از گوی سیاه ایگاس به سمت ابرهای تیره روانه شد و هم
ناگهان برق ترسناکی از آسمان در عصاهایِ .  شدسمت ابرهای تیره، بر گنبد طالیی شهر وارد 

کرد،  که عصاها را در هم خورد و خمیر می ی گنبد وارد شد و در حالی جادوگرانِ تقویت کننده
در این لحظه باران سیل آسا و شدیدی شروع به بارش . همه جادوگران را به اطراف پرتاب کرد

 .کرد

 : آماده ایستاده بود، فریاد کشیدساالموس رو به هافارین که در باالی دیوار

 ! دستور حمله بده-

 :هافارین بالفاصله رو به سمت افرادش با صدای بلند فریاد کشید

 !آماده!  کماندارها-

 .های خود را کشیدند ی دیوار، به دستور او کمان کل کماندارانِ لبه
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 :هافارین ادامه داد

 ! پرتاب کنید-

 .با سرعتی سرسام آور به سمت دیوهای پایین دیوار شلیک شددفعه، تیرهای سبزِ کماندارها  یک

ها، زخمی شده و  ها، از شدت جراحت و سمِ موجود در پیکان که تعدادی از دیوها و غول در حالی
 :بر زمین افتاده بودند، ناگهان روگان از پشت ارتش، با صدایی بلند فریاد کشید

 ! حمله کنید-

 .های عظیم به صدا در آمدند بلبا فرمان او، صورهای جنگی و ط

 .باران شدید، طوفان شدید و بوران سرد، کل دشت را فرا گرفته بود

 .ها و دیوهای خط مقدمِ به شکل وحشیانه به سمت دیوارها هجوم آوردند دفعه غول یک

ناگهان از آن سوی صفوف دشمن، تیرهایی . از باالی دیوار، تمام سربازان در حال شلیک تیر بودند
 .هایی بلند به سمت سربازان شهر پرتاب شدند سیاه و نیزه

 :های سیاه بود، با تعجب فریاد کشید هافارین که خود شاهد دریایی از پیکان

 ! پناه بگیرین-

های دشمن با اولین برخورد به کماندارهای باالی شهر، تعداد زیادی از  پیکان. اما دیر شده بود
 .گوناژها را در هم کوبید

هایی آهنین برای باال رفتن  دیوها به سرعت، نردبان. زدن به دروازه بودند  در حال ضربهها غول
 .از دیوارها آوردند

ها و گوناژها، در کنار هم شروع به مبارزه با دیوهایی که به باالی  ها، کوتوله در این میان؛ انسان
 .جنگ سختی در باالی دیوار شکل گرفت. دیوار رسیده بودند، کردند

 .دفعه از آنسوی دشت به سمت شهر رها شدند های دارانویل، یک گهان، موج عظیمی از کالغنا

 .اش، در نوک سربازانِ شهر ایستاده بود در داخل شهر، آلیغان سوار بر اسب سپید و نیمه نورانی

 .بارید و تاریکی همه جا را فرا گرفته بود باران می

 و رو به افراد ترسیده از مرگ و لرزیده از سرما فریاد در همین حال، شمشیر خود را باالی سر برد
 :کشید

تونه بر ما  هیچ موجودی نمی! برای شرافت خواهیم جنگید... امروز! خون خواهیم داد...  امروز-
 ..ای خاک از این شهر نخواهیم داد ذره... امروز همه چیز خواهیم داد اما! غلبه کنه
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 :دن کرد و فریادی دوباره سردادی در حال شکسته ش سپس رو به دروازه

 ! آماده نبرد باشید-

در همین حال، ناگهان تمام ! های خود را آماده کردند ی سربازها، به فرمان او سالح دفعه همه یک
ها تمام هوش و حواس  های دارانویل شد با صداهایی ناهنجار، کالغ آسمان شهر، پر از کالغ

 .سربازان شهر را تصرف کرد

ی شهر با ضربی شدید، در  دفعه دروازه ها غافلگیر شده بودند، یک ی کالغ ه از حملهوقتی که هم
 !هم شکست

ها، صدای صور و طبل جنگی دیوها، صدای خورد شدنِ دروازه توسط  صدای گوش خراش کالغ
ی  ها و نعره ی اسب ها، گرزها و تبرها و سپرها، شیهه های زره پوش، صدای شمشیرها نیزه غول

 .فریاد فرماندهان، صدای باران و رعد و برق و طوفاندیوها و 

دارش نشسته بود و در کنارش،  ساالموس که در انتهای صف سربازان پیاده بر روی صندلی چرخ
تمام جادوگران خود را جمع آورده بود، عصای خود را باال برد و با چشمانی نورانی زیر لب 

 :خواند

 ... آریگاتان ایدیز-

  

دفعه همه چیز به شکلی عجیب ُکند و  رقی با نوک عصای او اصابت کرد و یکناگهان رعد و ب
 .ی نبرد انداخت نگاهی به صحنه. آهسته شد

های زره پوش وارد شهر شده و در برابر سربازان  غول. دیوها به باالی دیوار رخنه کرده بودند
 .شهر ایستاده بودند

انگار همه . را پوشانده و چتر انداخته بودندچون مور و ملخ آسمان شهر  های سیاه نیز هم کالغ
 .چیز در حال پایان بود

 .ی یارانش انداخت و با حالتی محزون، چشمان خود را بست های در هم آشفته نگاهی به چهره

ناگهان همه چیز دوباره و با سرعت به حالت اول بازگشت اما این بار ساالموس از روی صندلیاش 
 .غیب شده بود

های زره پوش دشمن به وقوع  های شهر با غول ، نبردی عظیم در بین دیوها و غولدر همین حال
 .پیوست

 .دفعه دیوها نیز وارد شهر شدند یک. کوفتند دیگر می گرزها و تبرها بر سر و صورت یک

 :آلیغان خطاب به افراد تحت فرمانش فریاد کشید
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 ! نبرد شروع شد-

 .ی شهر با هم برخورد کردند ستهی شک ی دروازه ناگهان دو سپاه، در دهانه

ها و پاها و سرهای قطع شده و  های خون، دست لخته. جنگ باشکوه و ترسناکی به وقوع پیوست
های دردناک آمیخته با بارانِ سیل آسا، بالفاصله بعد از چند دقیقه از شروع جنگ، بر روی  زجه

 .زمین باقی مانده بود

چیمال، هافارین، گیونان و ژِلدوکای کوتوله، در کنار .  بوددر باالی دیوار، اوضاع بدتر از پایین
 .ی خود، با تمام توان در حال جنگ بودند سربازانِ باقیمانده

 .در پایین دیوارها، غودلکوی دیو، در کنار آلیغان، وِلیز و نومان، در رأس جنگ قرار داشتند

 .د، در حال قلع و قمعِ دیوها بودهایی قدرتمن اش، با ضربه آلیغان سوار بر اسب سپید و نورانی

 .های مزاحم بودند از آن سمت، جادوگران شهر هم در حال مبارزه با کالغ

ها  ی جادوگران بودند تا مبادا تمرکز آن الیناس در کنار ماتاریاس جوان در حال محافظت از بقیه
 .به خاطر چند دیو و غول بر هم نخورد

 شده بود و همه سربازان شهر با تمام توان خود در حال جنگ به شکلی ناباورانه و عجیب شروع
 .نبرد بودند

های دشمن به قدری قوی و غیر قابل کنترل بود که بعد از چند ساعت،  اما قدرت ویرانگریِ غول
 .های شهر شدند وارد حریمِ سازه

های  ماناش به بزرگی یک کلبه ی چوبی بود، یکی از ساخت ی گُرز که اندازه ناگهان با یک ضربه
 .بزرگ شهر تبدیل به ویرانه شد

 .های شهر شدند های عظیمی وارد خیابان ها با حمل چندین سالح غول

 :در این لحظه، الیناس با صدای بلند فریاد کشید

 ! به هر قیمتی شده نذارین به جناب ساالموس آسیب برسه-

 !ها هنوز متوجه غیبت ساالموس نشده بودند آن

 . چیمال، یکی از دیوها تبدیل به پودر شددفعه با یک بشکن یک

های متعدد شمشیر، در حالِ نابود کردن دیوهایی بود که تازه از  بعد از آن، گیونان با ضربه
 .آمدند نردبان آهنین باال می

های نزدیک و  داد، با شلیک هافارین هم با چابکی و انعطاف عجیبی که در حرکات و بدن خود می
بعد از او، . داد، در حال درو کردن دشمنان مقابلش بود صوصش انجام میدوری که از کمان مخ
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ای سخت با  ژِلدوکایِ پیر، با تبرِ سنگین خود، به همراه چند تن از افراد با وفایش، در حال مبارزه
 .دیوهای متجاوز بود

ومان، در در پایین دیوار، وِلیز به کمک همراه خود، ن. همگی سخت در حال مبارزه و دفاع بودند
 .حال قلع و قمعِ دشمنان مقابلش بود

تر، غودلکوی دیو به همراه دو تن از یاران تنومندش، در حال مبارزه با دیوهایِ  کمی آن طرف
ای حماسی  پوش دشمن تقابل یافته و صحنه های زره های شهر، با غول غول. پوش مقابلش بود زره

ستفاده از جادوهای سنگین و قدرتمند خود، در حال الیناس و ماتاریاس هم با ا. خلق کرده بودند
 .نابود کردن دیوهای متجاوز بودند

های مزاحم  ی جادوگران با استفاده از عصاهای بلند خود، در حال راندن و نابود کردن کالغ بقیه
 .باالی شهر بودند

شیر در همین حال، ناگهان سر یکی از دیوها از بدنش جدا شد و آلیغان در حالی که شم
 .اش را محکم در دست گرفته بود، از پشت آن دیو مغلوب نمایان شد نورانی

 .ای سبز به دور آلیغان پدیدار آمد یکدفعه هاله

 .شد ی یک گرز سنگین از او می ای که باعث دفعِ ضربه هاله

 .ای که از سمت یک غول عظیم الجثه وارد شده بود ضربه

د، به سمت غول مزبور چرخید و با یک جادوی قوی، آن دیناسین که آن هاله را ایجاد کرده بو
 .شاخ و دم را بر زمین افکند غول بی

 :آلیغان نگاهی به دیناسین انداخت و گفت

 . ممنون-

 :دیناسین لبخندی زد و پاسخ داد

 ! قابل تو رو نداشت، هر چند همش من باید مواظبت باشم-

 :آلیغان ابرویی باال انداخت و جواب داد

 !مش تو مواظبم بودی آره؟ که ه-

 .در همین حال، تعدادی کالغ سیاه، از آسمان به سمت دیناسین یورش آوردند

 :ها را دید، با نگرانی فریاد کشید آلیغان تا آن

 !ها دارن میان  مواظب باش کالغ-
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ها را دید با شتابی سریع، به سمتی دیگر پرواز  دیناسین نگاهی به پشت سرش انداخت و تا آن
 !کرد

دفعه با  آلیغان که از بابت دیناسین نگران شده بود، یک.  ها نیز به دنبال او به راه افتادند کالغ
ی وارد شده به قدری قوی بود که  ضربه. ای سنگین از روی اسب، بر روی زمین فرو افتاد ضربه

 .تمام عضالت بدنش کوفته شده بود

! شدند یوِ تبر به دست، به سمت او نزدیک میتعدادی د. ای عجیب، چشمانش را باز کرد با سرگیجه
 .سریعا خود را جمع و جور کرد و از جا بلند شد

در این لحظه، صدای فریاد زجه مانند لینو که توسط دیوها کشته شده بود، در اعماق افکارش 
نگاه تند و تیزی . ی شمشیرش را به سفتیِ هر چه تمام در میان مشتش فشرد قبضه. پیچیدن گرفت

. ور شد ها حمله دفعه با سرعتی عجیب به سمت آن شمار مقابلش انداخت و یک ه دشمنانِ بیب
 .دیوها، هیچ شانسی در برابر خشم او نداشتند

 !با حرکاتی که معلوم نبود از کجا یاد گرفته است، در حال درو کردن دشمنانش بود

 :اس کرد و گفتدر آن سو، الیناس که انگار خیلی خسته شده بود، رو به ماتری

 !ای نداره انگار این هیوالها تمومی ندارن  هیچ فایده-

 :به او جواب داد) به وسیله جادوی عصا(ماتاریاس پس از متالشی کردن دو تن از دیوها

منو بقیه . ها هدایت کنی تونی جناب ساالموس رو تا یکی از پناهگاه  اگه خسته شدی تو می-
 .جا هستیم این

ی ساالموس   سر، حرف او را تأیید کرد و بالفاصله به سمت مکانِ محافظت شدهالیناس با عالمت
 .عقب نشینی کرد، سپس بالفاصله سالیوس به جای او در خط مقدم ایستاد

دار ساالموس رساند که  در میان همهمه و هیاهو، الیناس با خستگی خود را به صندلی چرخ
چشمانی متحیر و متعجب، به صندلی خالیِ با ! دفعه با تعجب بر سر جایش میخکوب شد یک

 .خورد ساالموس خیره شده بود و هیچ تکانی هم نمی

نشینی به سمت  ی مقاومت خط اول از دیوها شکست خورده و در حال عقب در این هنگام، جبهه
 .وسط های شهر بودند

هم توسط دیوها به ها، تعداد زیادی از گوناژها  در کنار آن. تعداد کمی انسان باقی مانده بودند
ها هم بهتر از بقیه  در این میان وضعیت کوتوله. طرز وحشیانه و ترسناکی تکه و پاره شده بودند

 .نبود

رسید، حال پنج نفر بودند و بقیه توسط  های کارگر شهر که قبال تعدادشان به بیست نفر می غول
 !های دشمن کشته شده بودند غول
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تعداد زیادی از جادوگران هم جزو کشته ! کشته شده بودنددیوهای شهری هم به تعداد زیادی 
 ! بودند شدگان

ها، به سطح شهر رخنه کرده و در حال  ها و کالغ چیزی حدود نیمی از ارتش روگان به همراه غول
 .های زیبای شهر بودند ویران سازی سازه

کمی از دیوارها ختم ای نداشت و فقط به دروازه و قسمت  انگار مقاومت سربازان شهر هیچ فایده
در حالی که نیمی دیگر از ارتش روگان در بیرون از دیوار ها منتظر دستور حمله از سمت . شد می

 .روگان بودند

ها  های جنگ تجربه کسب کرده و در میان نبردها و جنگ هاست در میدان روگان شخصی که سال
شود که تجربه بر  گونه می رد و اینای در جنگ ندا بزرگ شده است در برابر آلیغان که هیچ تجربه

 .کند و شهر را با نیمی از ارتش خود به تصرف در آورد قدرت جوانی غلبه می

 .آلیغان، پیاده از اسب هنوز در حال مقاومت و مبارزه بود

خسته و کوفته در چهارچوب دروازه شهر ایستاده و شمشیر به دست، در حال قلع و قمِع دشمنان 
 .پیش رویش بود

ی تعداد  که خود را در محاصره ور نشد و آلیغان در حالی که دیگر کسی به سمت او حمله  اینتا
 .دید، از حرکت باز ایستاد کثیری از دیوها می

زد و منتظر حرکات  نفس نفس می. ها و موهایش با خون سیاه دیوها آلوده شده بود تمام لباس
 !نمایی کند قدرتها  بعدی دشمن بود تا با پاسخی سخت، در برابر آن

 !ور شد ناگهان یکی از دیوها با فریادی بلند و نیزه به دست، به سمت آلیغان حمله

ی او را جای خالی داد و سپس، با دست راست، یکی  ی نیزه آلیغان با یک حرکت چرخشی، ضربه
صله های بلند آن دیو را گرفت و با یک حرکت سریع، بر روی پشت دیو پرید و بعد، بالفا از شاخ

خون دیو مفلوک، . اش را در گردن ضخیم دیو مزبور فرود آورد و او را در جا کشت شمشیر نورانی
 .جوشید ای داغ به سمت آسمان می همانند فواره

ی دیو مغلوب گذاشت و نگاهی به بقیه  آلیغان با ابهتی دیرینه، یکی از پاهایش را بر روی سینه
 :انداخت و سپس با غروری بلند پایه گفت

 !خوام روگان رو ببینم  می-

 .دیگر نگریستند ی خود در آورده بودند، به یک دیوها که او را به محاصره

ناگهان یکی از تیرها از وسط مغز یک دیو تنومند عبور کرد و دیو با تمام عضالت سنگینش از پای 
 .در آمد و بر زمین فرو افتاد
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 و سپس تیری دیگر در زِه کمانش گذاشت و به ای خشمگین پیدا شد از پشت او، هافارین با چهره
 .سمت یکی دیگر از دیوهای تنومند شلیک کرد

جانِ یک دیو خود را با زحمت فراوان بیرون کشید و در  یِ بی در این لحظه، چیمال از زیر جنازه
 در جا دیناسین را دید که در آن. که سر تا پا خون آلود بود، نگاهی به باالی آسمان انداخت حالی

 .کند حال تعقیب و گریز از دست ِچند کالغ سیاه، به آن سو و این سو پرواز می

 :نفس عمیقی کشید و با خود گفت

 ! هوف، بسوزه پدر عاشقی-

های سیاه، بر  یکی از کالغ. ی دیوار رساند، نگاهی به پایین انداخت و بعد خود را با عجله به لبه
بالفاصله دو انگشت خود . ه و در حال قار قار کردن بودای باریک در تنِ دیوار نشست روی جداره

که توجه کالغ سیاه را به خود جلب کرده  را بر دهان گذاشت و به سمت کالغ سوت زد، در حالی
 :بود، با صدای بلند گفت

 !گی بیا منو بگیر عوضی  اگه راست می-

 .مت چیمال برخاستهای بزرگ خود را باز کرد سپس با یک حرکت سریع به س کالغ سیاه بال

چیمال تا او را دید، با هیجان خود را کناری کشید و ناگهان کالغ سیاه در حالی که بال بال 
 .ی کمی از لبه دیوار معلق ایستاد زد، در فاصله می

تقریبا دو برابر چیمال، جثه داشت و چشمان سرخ و آتشینش بر روی اندام ریز چیمال زوم شده 
 .بود

 :مت آن کالغ انداخت و گفتچیمال نگاهی به عظ

 ! به دنیای من خوش اومدی عزیزم-

ای سبز تمام وجود کالغ را احاطه کرد و در  دفعه هاله یک. سپس بالفاصله بشکنی به سمت آن زد
داد و به تسخیر چیمال در آمده بود، چیمال  که آن کالغ سیاه به رنگ سفید تغییر حالت می حالی

ر رساند و با یک پرش بلند، بر روی گردنِ کالغ فرود آمد و بعد آن هم سریعا خود را به لبه دیوا
 .کالغ را به فرمان خود در آورد

 !دار کشید و سپس به سمت دیناسین پرواز کرد چیمال سوار بر یک کالغ سپید رنگ، فریادی هیجان

 :های مهاجم، دقیقا در باالی سر دیناسین ایستاد و گفت پس از گذشت از باالی سر کالغ

 !کنم به کمک من نیاز داری بانوی من  احساس می-

های مکرر خسته شده بود، غرق در عرق، نگاهی به سمت او انداخت  دیناسین که دیگر از بال زدن
 :که با خیالی راحت بر روی یک کالغ سپید رنگ نشسته است و بعد با حالتی ناراحت پاسخ داد
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 .تونم از پسش بر بیام  نه خودم می-

 :خندی زد و گفت یشچیمال ن

 ... انقدر بدخلقی نکن عزیزم-

دفعه  های سیاه چرخید و بعد، با یک بشکن کوچک یک سپس بر روی کالغ سفیدش به سمت کالغ
 .های تعقیب کننده را تبدیل به دود کرد کل آن کالغ

و های مزاحم خسته شده بود، با حالتی کالفه از حرکت ایستاد  دیناسین که دیگر از چنگ کالغ
 .ها انداخت معلق بر هوا، نگاهی به دودهای سیاه به جا مانده از آن کالغ

 .اش زد و سپس در کنار او، معلق بر هوا ایستاد چیمال هم یک دور کامل با پرنده

 :دیناسین با حالتی خسته، نگاهی به او کرد و گفت

 .تونستم انجامش بدم  ممنون از کمکت ولی خودم می-

 :و پاسخ دادچیمال هم لبخندی زد 

 !کنی حاال بعدا جبرانش می!  قابل تو رو نداشت عشقم-

دیناسین که تازه منظور او را متوجه شده بود، سری به نشانه تاسف تکان داد و . و بعد چشمکی زد
 :با خود گفت

 .کنه  وسط جنگ به چه چیزایی فکر می-

 .سپس نگاهی به پایین انداخت، ناگهان تمام موهای بدنش سیخ شد

 .ی عظیم از دیوها، در مقابل دروازه شهر ایستاده است لیغان، در محاصرهآ

 :دیناسین با دیدن آن صحنه، با حالی نگران آلود گفت

 ! وای خدای من-

 !سپس سریعا به سمت آلیغان حرکت کرد

 :چیمال هم به دنبال او به سرعت به سمت آلیغان، کالغ خود را حرکت داد و گفت

 .شتیم دقیقا همینو کم دا-

 .هیچ کدام از دیوها جرات نزدیک شدن به آلیغان را نداشتند

 .ی راست آلیغان فرود آمد در همین حال، دیناسین از آسمان سر رسید و بر روی شانه
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ی چپ آلیغان فرود آمد و بعد با یک بشکن،  سپس چیمال هم از روی کالغ پرید و بر روی شانه
 :فتکالغ خود را نیز تبدیل به دود کرد و گ

 ...شه  دلم برات تنگ می-

 :آلیغان تا آن دو را دید، لبخندی زد و گفت

 . دلم براتون تنگ شده بود-

ای جدی و خشمگین به خود گرفته بود، نگاهی به تعداد بی شمارِ دیوها انداخت  دیناسین که چهره
 :که انگار به حال منتظر ایستاده بودند و سپس در پاسخ به آلیغان گفت

 !کنم باش تا پای جونم ازت محافظت می نگران ن-

 :آلیغان اشاره ای به دیوها کرد و با حالتی تمسخرآمیز گفت

 ... در مقابل اینا؟ اینا که خودشون جرئت ندارن بیان جلو-

هر سه با تعجب . دفعه، تعداد کثیری از دیوها خود را کنار کشیدند ها بودند که یک در همین حرف
 !نگاهی به جلو انداختند

شد که سوار بر اسبی تنومند، در حال نزدیک  از دور، سواری زره پوش و سیاه رنگی دیده می
 .ها بود شدن به آن

 .ای نداشت ای خاص در میانِ ارتش دیوها، در حرکت بود و انگار هیچ عجله نینهٔبا طما

 :دزمان با هم گفتن که به آن سوار سیاه خیره شده بودند، هم چیمال و دیناسین در حالی

 ! روگان-

 :در این لحظه، آلیغان که انگار منتظر او بود، خطاب به آن دو گفت

 .اون مال منه.  بهتره در این مورد هیچ دخالتی نکنید-

 :ی متعصبِ آلیغان انداخت و به آرامی گفت چیمال نگاهی به چهره

 !شکست دادنش انقدرها هم راحت نیست. ی دیوها خیلی فرق داره  ولی اون با بقیه-

 :در این لحظه آلیغان سکوت خود را شکست و پاسخ داد

 .جا غیب کنی بهتره دیناسین رو با خودت از این.  بدتر از ایناشو دیدم-

 .ی نگران آلود دیناسین انداخت چیمال نگاهی به چهره
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دیناسین به عالمت منفی، سر خود را به سمت او تکان داد اما چیمال دست خود را باال آورد و 
 .های آلیغان غیب شدند دفعه هر دو از روی شانه صله بشکنی زد و یکبالفا

 .روگان، سوار بر اسب تنومندش در حال نزدیک شدن به آلیغان بود

ناگهان، چیمال و دیناسین با حالتی ناراضی، در کنارِ پاهای الیناس ظاهر شده و هر دو بر زمین 
 .افتادند

انوهای خود را بغل گرفته بود، با حالتی غمگین اشک که ز ای خلوت، در حالی الیناس، در گوشه
 .ریخت می

چیمال، از زمین بلند شد و دیناسین را هم با خود بلند کرد و سپس هر دو با تعجب به سمت الیناس 
 .خیره شدند

 !های خود را پاک کرد الیناس هم با تعجب به سمت آن دو خیره شد و به آرامی اشک

 :ش گفتچیمال با همان حالت متعجب

 .جا اتفاق بدتری افتاده انگار این... آ...  آ-

 :دیناسین، سریعا او را کنار زد و خود را به الیناس نشان داد و با تعجب گفت

  چه اتفاقی افتاده؟-

 :دارِ ساالموس کرد و گفت ای به صندلی چرخ الیناس با حالتی غمگین، اشاره

 !جا تنها موندیم ما این...  اون رفته-

 .ین لحظه، آن دو ویرابِ ریز اندام به آن صندلی خالی خیره شدنددر ا

. ها تقریبا نصف شهر را ویران کرده بودند غول! سوخت شهر رِکاردیس در آتش خشمِ دیوها، می
های شهر  دیوها، در حال آتش زدنِ سازه. دادند های سیاه در همه جای شهر جوالن می کالغ

تمام دیوارها تسخیر . هر، به طرز وحشتناکی سالخی شده بودندتعداد زیادی از سربازان ش. بودند
 .فقط تعداد کمی از سربازان شهر باقی مانده بودند. شده بودند

حدود صد و بیست نفر گوناژ، صد و پنجاه . همگی خسته و کوفته، هنوز هم در حال مقاومت بودند
های  تمام موق. ت باقی مانده بودندنفر تاقن، ده نفر دوس، سه نفر گثا و صد و پنجاه نفر آکروس

 .شهر از بین رفته بودند

ی  ها، در یک مکان به دور هم جمع شدند و همگی به محاصره ی باقیمانده طولی نکشید که همه
 .خیلِ عظیمی از دیوها تن دادند
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ه کل هافارین، غودلکو، ژِلدوکا، گیونان، وِلیز، نومان، ماتاریاس و باقیِ جادوگرها و سربازها ک
در این میان، الیناس، . ی کاملِ دیوها قرار گرفتند رسید، در محاصره ها به پانصد نفر هم نمی آن

 .دیناسین و چیمال حضور نداشت

های طوالنی و  صف. در بیرون از شهر، آلیغان هنوز در وسط جمعیت کثیری از دیوها ایستاده بود
های آهنینش،  ناگهان، نعل. قابل مشاهده بودها کامال  ی ارتشِ روگان، از دور دست دست نخورده

باران . های ریزِ باران، وزیدن گرفت باد سردی در میانِ قطره. بر زمینِ گل آلود دشت فرود آمد
هایی استوار، در مقابل آلیغان  روگان اسب خود را کنار زد و با قدم. هنوز کامال قطع نشده بود

  .ایستاد

  
 :نِ او انداخت و گفتآلیغان، نگاهی به نقابِ آهنی

 کنه، روگان کبیر نام داره؟  کسی که خودش رو پشت زره و نقاب آهنین پنهان می-

خود آهنین خود را  های او، کمی عصبی شد و سپس با یک حرکت، کاله روگان با شنیدنِ حرف
 .برداشت و در میان انگشتان دستش، کالهخود را له کرد و بر زمین انداخت

 .آشفته و زشت در مقابلِ زیباییِ منحصر به فرد آلیغانای در هم  چهره

هایی بلند و نوک تیر،  گوش. موهای بلند و مجعد و سیاه رنگی که به سمت پشت، بسته شده بودند
ای پوزه مانند شبیه به گاو با چشمانی سیاه و زمخت و ترسناک،  دو شاخ بلند و سیاه رنگ و چهره
 ..توانست ببیند  چشم خود میتنها مشخصاتی بودند که آلیغان با

 .روگان نگاهی به آن پسر زیبا چهره انداخت

ای رنگ روشنش و اندامی خوش فرم که در قالبِ  موهای نسبتا بلند خرمایی رنگش، چشمان قهوه
 .کرد  آبی رنگ به زیبایی خودنمایی می زره
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 :پوزخندی زد و با صدایی گرفته و خشن گفت

 ! تو خیلی شبیه پدرت هستی-

 :آلیغان ابرویی باال انداخت و گفت

 ! و تو اونو ازم گرفتی-

 :روگان نیزه ی بلند خود را کمی در میان انگشتانش چرخاند و ادامه داد

 تونی منو بترسونی  شجاعتت هم دقیقا مثل حوماکینِ ولی تو مثل اون نمی-

 :آلیغان چشمان خود را به سمت او ریز کرد و پاسخ داد

 مردی اونو کشتی؟ برای همین با نا-

 :روگان ایستاد و نگاهی به چهره ی عصبی آلیغان انداخت و گفت

شه یه آدم شکست  دونی چی باعث می تونم به راحتی نفرت درونی تو رو ببینم اما می  من می-
 بخوره؟

 :اش را به سمت آلیغان نشانه گرفت و ادامه داد سپس با حالتی تهاجمی، نیزه

 ... غرورِ لعنتی-

 هم بالفاصله، شمشیر بلورین و درخشان خود را به سمت او گرفت و برای نبردی سخت آلیغان
 .آماده شد

وار،  جو به شکل دایره ها، به دور آن دو جنگ تمام دیوها و غول. کدام سپر به دست نبودند هیچ
ایگاس هم از دور دست، از روی . ها بودند نماییِ آن جمع شده بودند و در حال تماشای قدرت

دفعه،  ناگهان یک. خته سنگی که ایستاده بود و در حال تماشای آن میدان نبرد هیجان انگیز بودت
 .روگان با یک جهشِ سریع، به سمت آلیغان یورش برد

 !ور شد ای به سمت او حمله اما آلیغان هم با حالتی حرفه

 با پهنای شمشیر بر ای ی مستقیمِ نیزه را جای خالی داد و با یک چرخش سریع، ضربه ناگهان ضربه
روگان با کمی حفظ تعادل در چند قدم مانده به افراد در حال تماشا، خود . پشت روگان وارد کرد

 .جا بود که به قدرت بینهایت آلیغان پِی برد را از زمین خوردن نجات داد و این

 هم اوضاع آرام در داخل شهر و باالی دیوارها. جو دوباره در مقابل هم قرار گرفتند هر دو جنگ
ها به یک باره  تمام دیوها و غول. ها به سمت آن میدان نبرد معطوف شده بود ی توجه شده و همه

ی شهر هم  تمام سربازان باقی مانده. دست از جنگ و جدال برداشته به نبرد پادشاه خود نگریستند
وگان و آلیغان در آن ها، دست از مبارزه برداشته و به مکانی که نبرد ر با تعجب به رفتار آن

 .جریان داشت، نگریستند
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ی  هافارین، گیونان، ژِلدوکا در باالی دیوار، غدلکو، وِلیز، نومان و جمعی از جادوگران در دهانه
 .جو پرداختند دروازه در کنار دیوهای مهاجم ایستادند و به تماشای نبرد عظیم دو جنگ

 :با تعجب به دیناسین و الیناس گفتسو، چیمال نگاهی به اطرافش انداخت و  در آن

 !افته  فکر کنم داره اتفاقاتی می-

 !دیناسین و الیناس هم به اطراف خود نگریستند

ها و دیوهایی که به داخل شهر رخنه کرده بودند، دست از ویران کردن و غارت کردن  تمام غول
 .شدند برداشته و آرام آرام به سمت دروازه شهر روانه می

 :وقع الیناس با تعجب از جا برخاست و گفتدر این م

 !افته؟  یعنی چه اتفاقی داره می-

 :دیناسین با حالتی نگران آلود پاسخ داد

 ! آلیغان-

 !دفعه الیناس با شنیدن اسم آلیغان، بالفاصله و بدون تأمل به سمت دروازه شهر شتافت یک

چیمال هم بشکنی . دیگر نگاه کردند یکدر این موقع، دیناسین و چیمال با تعجب به رفتار او، به 
 .جا غیب شدند زد و آن دو نیز از آن

ها، به دور  طولی نکشید که تمام جنگجوها، سربازها، جادوگرها، غولها، دیوها، گوناژها و کوتوله
 .آن میدان باشکوه نبرد جمع آمدند

ی  بور کرده و خود را به لبهکه نگرانِ آلیغان بود از میان جمعیت کثیرِ دیوها، ع الیناس در حالی
ای بلند ایستاده  جایی که آلیغان با شمشیری نورانی در برابر روگان با نیزه. میدان نبرد رساند

 !بود

های چپ و راست الیناس ظاهر شدند و چیمال  در همین حال، چیمال و دیناسین بر روی شانه
 :خطاب به الیناس گفت

 ! هی هی هی آروم باش دختر-

 :های چیمال گفت م در ادامه حرفدیناسین ه

 !هاست  این یه نبرد بزرگه و ما نباید در اون دخالت کنیم، این سرنوشت آن-

ها به فراموشی  برای مدتی تمام دشمنی! سپس هر سه همانند بقیه به تماشای آن میدان ایستادند
 .سپرده شدند
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حاضر نبودند به ادامه جنگ ی حاضرین جنگ برای تماشای این نبرد عظیم و باشکوه  انگار همه
 !بپردازند

که هنوز اجساد زیادی بر  همه با هیجان و کنجکاوی به میدان نبرد خیره شده بودند، در حالی
 .زمین افتاده و شهر در حال سوختن بود

های دارانویل هم بر زمین فرو نشسته و در حال تغذیه از گوشت خون آلود و تازه یِ  حتی کالغ
 !ر زمین بودنداجساد افتاده ب

! ایگاس از دور، بر روی تخته سنگ خود ایستاده و در حال تماشایِ آن میدان نبرد حماسی بود
 !آلیغان در برابر روگان

دفعه شمشیر و نیزه بر  یک! جو با سرعت و خشمگین به سمت هم یورش بردند گهان هر دو جنگ نا
 !هم کوفتند و چشم در برابر چشم هم ایستادند

 :که در چشمانِ منفورِ روگان خیره شده بود با خشم گفت  حالیآلیغان در

 !  برای همیشه بسوزیCavarin*     کاوارینکاوارینکاوارینکاوارین امیدوارم در آتش -

 اعتقاد مرگ از بعد جهان چهار به ایستال های سرزمین قدیمِ مردمان:  کاوارین  Cavarin  :توضیح ((
 در که Madan مادان جهان و است شده جادای شرور موجودات برای ها آتش آن در که کاوارین. داشتند

 ناقیم جهان شده و قربانی حیوانات برای Sivana سیوانا جهان .کنند می زندگی خوب موجودات آن
Naghim اند شده تعریف احکام صدور و عدالت اجرای برای. ((  

 

 

 

 :روگان هم با خشم پاسخ داد

 !باشهتونه روی من داشته   جهنمِ خدایان تو هیچ اثری نمی-

ی ستبرِ آلیغان وارد  ای رعدآسا از هم جدا شدند و روگان لگد محکمی بر سینه سپس برای لحظه
 !کرد

روگان از این فرصت سریعا . ی روگان بر زمین افتاد آلیغان که کمی هول شده بود، با ضربه
واست هافارین تا این صحنه را دید، خ. استفاده کرده و خود را بر روی سینه آلیغان انداخت

 .اقدامی انجام دهد که بالفاصله با ممانعت وِلیز روبرو شد و از اقدام خود منصرف شد

 :ای به میدان نبرد کرد و گفت وِلیز به آرامی اشاره

 ... باید منتظر بمونیم-
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 !ی خود را باالی سر برد و با فدرت به سمت سینه ی آلیغان فرود آورد ناگهان روگان نیزه

 را رها کرده و در میان دو دست تنومندش، نوک نیزه را گرفته و مانع فرود اما آلیغان شمشیرش
 .آمدنش شد

آورد، در برابر زوِر بازوی آلیغان ناتوان ماند و سپس  روگان که با شدت فراوانی بر نیزه فشار می
 :تر کرد و فریاد کشید چهره ی خشمگینش به او نزدیک

نوعانم  های منو با تمسخر در برابر هم اون یکی از شاخ!  پدرت مرد خوبی بود اما منو تحقیر کرد-
تونست به راحتی نابودم کنه، با همون حال ولم کرد تا از شرِم شاخ  که می قطع کرد، در حالی

  !ام در میان مردمم بمیرم شکسته

 دیوها جامعه جزو بدهد دست از را خود شاخ که دیو هر دیوها، مردم میان در : توضیح پاورقی(( 
 افراد هست، معروف و واجب امری دیوها بین در شاخ وجود که این برای معموال و شه نمی قبول

 ).)بشوند وحشی موجودات طعمه تا کردند می رها ها بیابان و ها دره در را شاخ بدون

 :ریخت کشید، آب دهانش بر سر و صورت آلیغان فرو می طور که فریاد می همان

 !ام تا آخرین فرزندش رو هم از بین ببرم تن من بود و حاال من زنده تنها اشتباهی که کرد، نکش-

ی آلیغان بیرون کشید، سپس  های زخم شده ناگهان خود را عقب کشید و نیزه را از میان دست
 !ی آلیغان فرود آورد دوباره با سرعتی بیشتر، نیزه را بر سینه

 .ِی نیزه مقاومت کند رحمانه ی بی ملهتوانست در برابر ح های ناتوان آلیغان نمی این بار، دست

ی تیز روگان بر زره آبی رنگ آلیغان فرود آمد و آن را با خشمی فراوان در هم  ناگهان نیزه
ی  شد، ضربه نیزه، سینه ی آلیغان از درد فراوان در هم آشفته می که چهره شکست و سپس در حالی

هایش را در هم شکسته و قلب را  استخوانای از خون سرخ،  ضعیفش را در هم دریده و با فواره
 .سوراخ کرده و از آن سوِی بدن بیرون جسته و بعد بر زمین فرو رفت

 .آلیغان، خیره در چشمان نفرت انگیز روگان، بی حرکت در برابر قدرت او بر زمین باقی ماند

 و تا شاهد مرگ ی وحشتناک میدان نبرد، چشمان خود را بستند الیناس و دیناسین با دیدن صحنه
در همین حال، ارتش دیوها به شادی و پایکوبی پرداخته و شروع به تشویِق یگانه ! آلیغان نباشند

ای ترسناک  ی مات و زشت روگان به گونه خوِن گرم و سرخ آلیغان بر چهره! فرمانده خود کردند
چشمان روگان، تبدیل ِی درد کشیده ی آلیغان در  ی تاریک، چهره برای چند لحظه. نقش بسته بود
 !ی معصوم حوماکین شد به همان چهره

 !دم بلندش را در میان زمین و هوا چرخاند! ی آلیغان بلند شد روگان از روی سینه

خوشحالی و هیجان را در میان ارتش خود، ناامیدی و مرگ را در . نگاهی به اطراف انداخت
 .دید های مدافعان شهر می چهره
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 .کرد و چند قدم به جلو انداختسپس رو به سمت شهر 

 :به سربازان غمگین شهر نگریست و سپس در سکوتی سنگین، و با صدایی خشن فریاد کشید

خواهید شکست رو قبول کنید؟ اگه تسلیم بشین،  باز هم نمی!  قهرمان شما به دست من کشته شد-
 !دم دیگه کسی کشته نشه قول می

 .نبرد حاکم شدسکوت کرد و سپس سکوتی سنگین در میدان 

 :ها بود که ناگهان، صدای ضعیف اما آشنا از پشت سرش گفت روگان منتظر سخن یا پاسخی از آن

 همین بود؟... قدرتت...  تماِم-

 !روگان با تعجب نگاهی به پشت سرش انداخت

ی فرماندهان و  های سربازان شهر پدیدار آمد و همه در همین حال، شور و شوق عجیبی در چهره
 .ان شهر، حتی الیناس در تعجبی باورنکردنی به میدان نبر خیره مانده بودندسرباز

اش قرار  ی بلند روگان در سینه ناگهان آلیغان با حالتی خسته و ضعیف، در حالی که هنوز نیزه
 :داشت، از جا بلند شد و با تکیه بر زانوهایش سِر پا ایستاد و ادامه داد

 .فا باشیتر از این حر کردم قوی  فکر می-

 .ی خود بیرون کشید ی نیزه برد و آن را از سینه سپس دست بر قبضه

 :که زخِم سوراِخ نیزه، در حال ترمیم بود، دوباره سخن گفت نفس عمیقی کشید و در حالی

 !من مثل پدرم نیستم...  متاسفانه باید بگم-

ای مات مانده  ه و چهرهدید، مطمئن نبود، با چشمانی مبهوت شد چه که می روگان که هنوز از آن
 .فقط در حال تماشای او بود

 !آلیغان شمشیرش را از روی زمین برداشت

 !ور و نورانی شد شمشیری که خاموش شده بود، ناگهان در میان دست تنومند آلیغان دوباره شعله

در همین حال، ارتش روگان، به هیجان آمده و با فریادهایی ترسناک منتظر دستور روگان برای 
 .جنگی دوباره شدند

 .در این میان، سربازان شهر هم در مقابل ارتش عظیم روگان جبهه ی جنگ گرفتند

 :گنجید، خطاب به الیناس گفت دیناسین که از خوشحالی در پوست خودش نمی

 ...افته دونستم همچین اتفاقی می  من می-
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 :ناگهان روگان در برابر آلیغان سکوت خود را شکست و گفت

 !زار بار هم از دنیای مردگان برگردی، بازم به دست من نابود خواهی شد اگه ه-

 .دفعه یکی از فرماندهان نزدیک به روگان، شمشیر خود را برای روگان پرتاب کرد یک

آلیغان هم . ور شد روگان آن شمشیر را بر روی هوا گرفت و سپس بالفاصله به سمت آلیغان حمله
 .ه شدت فشار میداد، به سمت او یورش بردی شمشیرش را ب که قبضه در حالی

! ور شدند با شروع جنگ دوباره ی آن دو، ناگهان دو طرف جنگ هم به سمت یکدیگر حمله
ناگهان روگان و . دفعه، جنگ عظیم و باشکوه دیگری در مقابل دروازه شکسته شهر شروع شد یک

ی جنگ،  ند و بعد در میان سایهدیگر رسید آلیغان در میان همهمه و شلوغی جنگ، دوباره به یک
 .ای تند ایجاد شد شمشیرهایشان بر هم کوبیده شد و جرقه

هر دو از چابکی و هنر رزم سطح باالیی برخوردار بودند اما جنگ دو سپاه، نبرد خونینی شده 
 .بود

هاِی  ترفتند و به هنگام پایین أمدن، در گوش ها و خنجرها باال می ها، کمان شمشیرها، تبرها، نیزه
 .خون آلود فرو رفته و اجسادی بر زمین می افتادند

هایی به رنگ سرخ در اطراف سربازان شهر  جادوگران با استفاده از جادوهای قدرتمند خود، هاله
 .شد ایجاد کرده بودند که مانع ضربه خوردن و زخمی شدنشان می

 متعدد در گردن و سرش فرو که چندین تیر های درشت و لخت دشمن در حالی ناگهان یکی از غول
ها در زیر پیکر سنگین و بی جاِن  رفته بود، بر روی سِر تعدادی از دیوهای دشمن فرو افتاد و آن
ی غوِل  ای سرخ رنگ بر روی سینه غول، در جا له شدند و سپس هافارین با حالتی خشمگین و هاله

 :مغلوب ایستاد و بعد با فریادی بلند خطاب به افرادش گفت

 ...حمله کنید... پیروز نبرد ما هستیم... اند  امروز خدایان در کنار ما ایستاده-

های خود را آماده به شلیک شده و سپس  ناگهان تمام گوناژهای باقی مانده به فرمان او، کمان
 ...بالفاصله تیرهای خود را به سمت دیوهای دشمن پرتاب کردند

 .اژها بر زمین افتادندتعداد زیادی از دیوها در اثر تیرهای گون

 .ها هم با تبرهای سنگین خود در حال قلع و قمع دیوها بودند در آن سو، کوتوله

 .ها نیز به فرماندهی گیونان و ِولیز در حال مبارزه با دیوهای متجاوز بودند انسان

شجاعت دفعه تعدادی از جادوگرها به دست دیوها از بین رفتند و برای همین، غودلکوی دیو با  یک
ی بی امان  ی دشمن ایستاد و شروع به دفاع از باقِی جادوگرها در مقابل حمله تمام در برابر حمله

 .دشمنان شد
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 .خون زیادی بر زمین ریخته شده بود. جنگ سختی در گرفته بود

ها، پاها، سرهای جدا از بدن در تمام میدان نبرد  دست. اجساد فراوانی بر روی هم تلمبار شده بود
 .شدند تعداد زیادی دیده میبه 

ی حماسی جنگ را مخدوش می  ها نیز چهره های ریخته شده از آن و روده های پاره و دل شکم
 .کرد

در وسط جنگ، . از هر دو طرف تعداد زیادی کشته بر جای مانده بود و جنگ هنوز ادامه داشت
 .ی تن به تن بودند آلیغان و روگان هم هنوز در حال جنگ و مبارزه

های سمت راستش  ر همین حال، ایگاس که بر باالی تخت سنگ ایستاده بود، نگاهی به یکی از دیود
 :کرد که بر روی گردن یک غول بزرگ نشسته بود و گفت

 . کل ارتش باقیمانده رو برای کمک حرکت بده-

ه شماری از ارتش دیوها که متعلق به ایگاس بود، کمی دورتر از میدان جنگ ب هنوز تعداد بی
 .صورت آماده باش و منظم ایستاده و منتظر دستور بودند

ای  آن دیو با عالمت سر، دستور ایگاس را تأیید کرد و سپس شالق خود را برداشت و بعد با ضربه
 .محکم، تنِ لخت غولِ زیر پایش را زخمی کرد

هانش قرار ای کشید و در حالی که چیزی شبیه به صور در مقابل د غول بیچاره از شدت درد نعره
 .گرفت داشت، ناگهان صدایی بلند و ناهنجار ایجاد کرد که کل دشت را فرا می

مانده متوجه دستور ایگاس شدند و سپس با  با شنیدن صدای بلند صور، فرماندهانِ ارتش باقی
 .فرمان به سپاهیان خود، تمام سربازان را برای جنگی بزرگ به سمت میدان نبرد حرکت دادند

دانِ دو هزار نفری و تازه نفس، متشکل از یک گردان غول زره پوش، سه گردان حدود شش گر
سواره نظام آهنین و دو گردان پیاده نظام سنگین پوش که همگی تازه نفس به سمت میدان نبرد 

 .به حرکت در آمده بودند

 :ایگاس لبخندی زد و سپس با خود گفت

 .ود امروز پایانی دردناک برای تمدن بشریت خواهد ب-

ناگهان دیناسین بشکنی زد و . جنگ به سرعت در حال پیشروی به سمت نابودی سربازان شهر بود
چیمال هم بشکنی زد و یک غول بزرگ را از پای . چند دیو تنومند را درجا به پودر تبدیل کرد

 !درآورد

 :الیناس عصای خود را باال گرفت و با فریادی بلند گفت

 ... ایگاوو ناوا-
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عد و برقی از میان ابرهای پر تالطم بر نوک عصای او فرود آمد و الیناس با حفظ تعادلی ناگهان ر
سخت، آن رعد و برق را به میان چندین سرباِز دشمن فرو فرستاد و در جا همه را خشک و نابود 

 .کرد

خود ها، ماتاریاس  تمام آن سیزده جادوگِر جوان در حال مبارزه با دشمنان بودند که از میان آن
که دو دیو بزرگ را با جادوی عصایش از پای در می آورد،  را به کنار الیناس رساند و در حالی

 :گفت

 کنه؟  ساالموس کجاست؟ چرا توی جنگ شرکت نمی-

 :الیناس نگاهی محزون به او انداخت و پاسخ داد

 ! ناپدید شده-

 :ماتاریاس با تعجب نگاهی به او انداخت و گفت

 ...زودتر نگفتی یعنی چی؟ چرا -

زمان درگیر جنگ تن به  ها یورش آورد و بعد هر دو هم در همین حال پنج دیو بزرگ به سمت آن
 .ها شدند تن با آن

ی شمشیرش دفع کرد و سپس مشتی  های سنگین روگان را با ضربه در آن سو، آلیغان یکی از ضربه
دفعه چند دیِو   فاصله گرفت، یکروگان کمی از او. محکم بر دهان پوزه مانند روگان وارد کرد

 .زره پوش در مقابل آلیغان ایستادند

ها را از بدن جدا کرد و دوباره به سمت  ی سریع، تمام دست و پا و سرهای آن آلیغان با چند ضربه
 !روگان حمله ور شد

جنگ تا غروب ادامه یافته بود و خورشید در حاِل ناپدید . روگان هم به سمت آلیغان حرکت کرد
 !های غربی بود شدن در پشت کوه

 .ی جنگ بود ایگاس از دور در حال تماشای صحنه

های نوک تیِز ایگاس زمزمه ای  ناگهان با تاریک شدن هوا، صدایی نامفهوم از پشت سر، در گوش
 :کرد

ـّ-  ... ای گاس

 .ایگاس با تعجب نگاهی به پشت سرش انداخت. صدایی شبیه به فس فس مار بود

سبتا شدیدی بر صورت پر چین و چروکش فرو نشست و موهای کم پشت سپیدش را در باد سرد و ن
 .هم آشفته کرد
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درخشید و خیره بر مه غلیظی که در پشت  ها می چشمانش در میان تاریکی همانند چشمانِ گربه
 !سرش قرار داشت، مانده بود

 !دانست که آن مه عجیب و ترسناک از کجا آمده است نمی

در مقابلش صدها چشمِ سرخ و زرد و درخشان پدیدار آمدند، که از ال به الیِ مه غلیظ بر ناگهان 
 !او خیره شده بودند

 :ایگاس که از دیدن آن صحنه به شدت غافلگیر شده بود، با خود گفت

 !ها  زاخان-

اده بود، ناگهان در همین حال، هزاران هزار موجود شبیه به سایه و لجن، به سمت جایی که او ایست
دفعه از باالی تخته سنگ بر  جهش کرده و ایگاس با دیدن آن صحنه، از ترس کمی عقب رفت و یک

 !روی زمین فرو افتاد

ناگهان در مقابل چشمانِ درخشانش، صدها هزار از آن موجودات عجیب و ترسناک و سیاه رنگ، 
دات از باالی تخته سنگ را ایگاس فقط صدای جهیدنِ آن موجو! به سمت میدان نبرد هجوم بردند

 !شنید می

ها در  آن موجودات صداهایی شبیه به وِز وِزِ زنبور و جیر جیرِ سوسک داشتند و صدایِ عجیب آن
 !شد سرتاسرِ دشت به وضوح شنیده می

ایگاس با نگرانی به سمت ارتش خود که هنوز به میدان نبرد نرسیده بودند، نگریست و با صدایی 
 :ضعیف گفت

 .ها ب باشین احمق مواظ-

ها از پشت سر، به شدت نور وارد ارتشِ دیوهای منظم شد و در  ناگهان ارتشِ سیاه و عظیمِ زاخان
 !ها کردند ها را غافلگیر کرده بودند، شروع به دریدنِ دیوها و غول که آن حالی

 هم پاشیده ها شوند، نصف ارتش دیوها از که دیوها حتی متوجه وجود آن به سرعت باد، قبل از آن
 !و تکه تکه شدند

باقیِ دیوها، با توجه به فریادهای زجرآورِ پشت سرشان، متوجه آن موجودات شرور شدند و در 
ها هم پس از نابود  زاخان! که ترسیده بودند، شروع به فرار به سمت میدان نبرد کردند حالی

رسیدند، در جا  سر به هر که میاز پشت . ها شتافتند کردن افراد مقابلشان، بالفاصله به دنبال آن
 !کردند اش می تکه پاره

دیگر بودند، با تعجب و نگرانی  در همین حین، افرادی که در میدان نبرد در حال مبارزه با یک
جایی که صدای فریادهای بلند و ترسناک ! دست از مبارزه برداشته و به سمت جنوب نگریستند

 !جا به گوش میرسید دیوها از آن
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ی سیاه و عظیم در حالِ َنوردیدن و تکه پاره کردنِ دیوهای در حالِ فرار از دور دیده ا توده
 !شد می

جوها به یکباره و با چشمانی متعجب دست از نبرد کشیده و به آن صحنه ی وحشتناک  همه جنگ
 !خیره شدند

جه سکوت دفعه متو که با هم درگیر بودند، یک ها، در حالی سربازانِ شهر، جادوگرها، و غول
ها نگریستند که با  زمان با هم دست از مبارزه برداشته و به سمت ارتشِ زاخان سنگینی شدند و هم
 .آمدند ها می سرعت به سمت آن

 :در همین حال یکی از جادوگران با صدایی لرزان گفت

 !ها  زاخان-

 شهر کردند و در ی افراد درگیر جنگ، شروع به عقب نشینی به سمت با شنیدن اسم زاخان، همه
 !که جنگ را فراموش کرده بودند، فقط به فکر حفظ جان خود افتاده بودند حالی

ناگهان روگان و آلیغان که در مقابل هم ایستاده بودند، با تعجب به سمت توده ی عظیمِ زاخان ها 
 !نگریستند

 !هر دو دیگر به فکر نبرد با یکدیگر نبودند

 :آلیغان با تعجب گفت

 !دونستم دارن میان  من می-

 :روگان در پاسخ به او گفت

 ! اینا دیگه از کجا پیداشون شد-

 :آلیغان نگاهی به او انداخت و گفت

 ...جا تو اونا رو کشوندی این!  اینو باید از خودت بپرسی-

 :روگان هم نگاهی به او کرد و گفت

 .کارو کرده باشه ین روحمم از این ماجرا خبر نداره اما شاید یکیو بشناسم که ممکنه ا-

 :کرد، پاسخ داد ها آماده می که شمشیر خود را برای مقابله با زاخان آلیغان در حالی

 ... االن دیگه خیلی دیره-

 :روگان با تعجب گفت

 ...حداقل نه با سالح ما... میرن ها نمی  زاخان-



 ایســتـآل  

 

470 

اس و دوازده جادوگر خود دفعه، دیناسین، چیمال، وِلیز، نومان، الین ها بودند که یک در همین حرف
 .را به آن دو رساندند و با هم در کنار هم ایستادند

اش را  ها انداخت و سپس نگاهی به ارتشِ در حالِ فرار خود کرد و بعد نیزه روگان نگاهی به آن
 :که حالتی تهاجمی به سمت زاخان ها می گرفت گفت در دست فشار داد و در حالی

 ...بده امیدوارم این اتحاد جواب -

 :ی آلیغان ایستاد و گفت دیناسین بر روی شانه

 ...جا بریم  باید از این-

 :آلیغان نگاهی به افرادی که در کنارش ایستاده بودند کرد و گفت

 ...تونیم  نمی-

ها، در حالیکه تمام ارتش دیوها را نابود کرده بودند، در مقابلِ  ناگهان، ارتش عظیم و سیاه زاخان
 !ایستادندآن تعداد کمِ 

 .سکوتی سنگین همه جا را فرا گرفته بود

های شمالی بودند، حتی هافارین و باقیِ  ی دیوها و سربازان شهر، در حال فرار به سمت دشت همه
 .ها قرار گرفته بودند فرماندهانِ شهر هم جزوِ فراری

 :در این لحظه، الیناس که در کنار آلیغان ایستاده بود؛ خطاب به او گفت

 ! همه تا آخرین توان در کنارت هستیم ما-

 !آمدند ها ایستاده بودند و هیچ کدام جلوتر نمی ها، با حالتی عجیب در مقابل آن زاخان

 :در این لحظه ماتاریاس از جمع جادوگران جلو آمد و رو به بقیه جادوگرها گفت

 .ظ ایجاد کنیمی محاف باید یه هاله.  االن فرصت خوبیه تا جادوهامونو با هم متحد کنیم-

تمام جادوگرها با حرف او، جلو آمدند و سپس در کنار هم ایستاده و عصاهای خود را به سمت 
 !جلو گرفتند

 !ها، تمام دشت را فرا گرفته بود صدای جیر جیر و وِز وِز ترسناک زاخان

 .رفتند کردند و جلوتر نمی اما به دالیلی نامعلوم، از حمله به آن چند نفر خودداری می

 .ولیز، نومان و روگان در کنار او ایستاده بودند! درخشید شمشیر آلیغان به شدت می

 .هایش قرار داشتند دیناسین و چیمال هم بر روی شانه
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که عصاهای خود را به سمت جلو گرفته  سیزده جادوگر جوان هم در چند قدم جلوتر، در حالی
مانده  ی افراد باقی  جز این چند نفر، همهبه. هایی عجیب در زیر لب بودند بودند در حال زمزمه

! شهر رِکاردیس، کامال خلوت شده بود! جنگ، در حال فرار در میان دشت هموارِ پس از شهر بودند
 .های دارانویل هم در حال دور شدن از شهر بودند حتی کالغ

که با هم  یناگهان نورهایِ سفید رنگی از نوک عصاهای جادوگران جوان، بیرون جست و در حال
ها، به شکلی دیوار مانند در آمده و  شدند، در برابر ارتش عظیم و ترسناک و سیاه زاخان ادغام می

 !ای ضخیم به وجود آوردند هاله

که ارتشی  داشتند، در حالی ها بر نمی ها، حتی یک قدم هم به سمت آن اما هیچ کدام از زاخان
 . هم کوبیده و از بین برده بودندبزرگ از دیوها را در یک چشم به هم زدن، در

در آن سو، ایگاس با حالتی گیج مانند، بر تکیه بر عصای سیاه رنگش، خود را از زمین بلند کرد، 
 :دفعه صدایِ ریغایِ کوژپشت را شنید که با نگرانی در حال جستجوی او بود یک

 !سرورم!  بانوی من-

کرد   سرعت به او رساند و در حالی که کمکش میریغا پس از پیدا کردنِ ایگاسِ ناتوان، خود را به
 :تا سر پا بماند، گفت

ها هر لحظه ممکنه برگردن  زاخان. جا بریم باید از این!  سرورم همه افرادمون از بین رفتن-
 ...جا این

ایگاس که کمی خسته بود، با حالتی خشمگین، او را به کناری هل داد و از خودش جدا کرد و 
 :گفت

 .م یه اسب پیدا کن، باید به سمت کوه مقدس حرکت کنم برو برا-

 :ترسید، تعظیمی کرد و با صدایی لرزان گفت ریغا که از او می

 ....شما!  اما سرورم-

 :ایگاس نگاهی تند به او انداخت و گفت

  مگه نشنیدی چی گفتم؟-

 !ایگاس بیاوردریغا دوباره تعظیمی کرد و سپس به سمت پشت تخت سنگ راهی شد تا اسبی برای 

 !ایگاس با حالتی مضطرب رو به سمت دشت مقابلش کرد

ها را می دید که به طرزی عجیب و در صفی طوالنی به شکل افقی،  از دور، توده ی عظیمِ زاخان
 !اند ایستاده

 :با خود گفت
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 !؟ کنن  چرا دیگه حمله نمی-

 :پرسیددر میدان نبرد، روگان نگاهی به بقیه انداخت و با حالتی عصبی 

 ! به نظرتون چرا جلو نمیان-

 :وِلیز هم نگاهی به شمشیر نورانی آلیغان انداخت و پاسخ داد

 ! شاید به خاطر این شمشیر باشه-

 !رفت غروبِ خورشید، آرام آرام رو به تاریکی می

که هر کدام، عصای خود را برایِ حفظ مداومِ دیوار محافظ در دست  جادوگرهای جوان، در حالی
 !دیگر نگاه کردند دادند و نگه داشته بودند، به یک  میفشار

 :الیناس رو به برادرانش گفت

 اگه این آخرین روز عمرمون باشه، باید بگم بودن و جنگیدن در کنار شما برام افتخار بزرگی -
 .بود

 .ناگهان در این لحظه صدایی در آسمان پیچید و توجه همه را به خود جلب کرد

 :ند و ترسناک که از قلب سیاهیِ زاخان ها به گوش می رسیدصدایی پژواک مان

حتی . لرزید بینم که در پس تاریکی از ترس بر خود می من شما رو می...  مخلوقات ایزگال-
 .ترینِ شما هم در برابر من زانو خواهد زد شجاع

 .دیگر نگریستند همه با تعجب به یک

 :آن پژواک ادامه داد

گیرد و من بر روی اجساد شما قدم  های شما را در بر می ام سرزمینتم... تباهی...  سیاهی-
 .خواهم زد

 :در این لحظه، روگان کمی جلو رفت و با حالتی خشمگین فریاد کشید

جا جایی برای تو نیست، برگرد  این. برگرد به همون جهان خودت، به همون شیریگان!  گایاموند-
 .به همون تاریکی

دفعه باد سردی از سمت جنوب  لتی خشمناک فریادی خفیف کشید و یکناگهان آن پژواک، با حا
 .بر دشت چیره شد

ی آن افرادی که از جنگ باقی مانده بودند، در حالِ فرار در قلب نیمه تاریک  در آن سو، همه
 .دشت بودند
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ها،  ها، گوناژها، کوتوله دیوها، غول. همه از ترسِ مرگ وحشناک، در حال دور شدن از شهر بودند
دفعه، نوری شدید، در آسمان پدیدار شد و همه با تعحب بر سر   یک. ها و حتی جادوگرها انسان

 .حای خود ایستادند

همه با تعجب . جا دیده بود تری در آن هافارین نگاهی به آسمان انداخت، انگار چیز عجیب
 .یره بر آسمان شدندشکافت، خ ایستاده و در برابر آن نور عجیب و تابان که قلب تاریکی را می

ای طالیی و درخشان، بر پشت یک شیرِ عظیم الجثه و  ناگهان، ساالموسِ پیر را دیدند که با جامه
کلوداوِ کبیر بود که با ابهتی دیرینه، بال زنان، آرام و . دار و سپید و درخشان فرو نشسته است بال

ز دیدن چنین موجود عجیب و واال و همه حاضرین ا. آمد ها بر زمین فرود می آهسته، در مقابل آن
 .درخشانی، به شدت حیرت زده شده بودند

 :ساالموس که بر پشت کلوداو نشسته بود، رو به همه، با صدایی بلند گفت

ها یک مشت حیوانِ  زاخان! ها؟ شما نباید فرار کنید تونه باشه؟ زاخان  این شتاب از برای چی می-
در برابر ما تسلیم شوید و برای .  نابود کردنشان هستاکنون زمان خوبی برای. ضعیف هستن

این بار نه برای کشتن هم دیگه، بلکه برای نابود کردن . ها بازگردید جنگی دوباره به میدان
 .دشمن واقعی

  

 .ای همه جا را فرا گرفت سپس نوک عصا را رو به آسمان باال برد و نورِ شدید و خیره کننده

دلکو، ژِلدوکا و جمعی از جادوگران و دیوها، اولین کسانی شدند که در این لحظه، هافارین، غو
 .ها، مجبور به اطاعت شدند بقیه نیز به دنبال آن. زدند در برابر ابهت ساالموس و کلوداو زانو می

 .بقیه نیز در پشت سر او ایستادند. کلوداو، چند قدم به سمت جلو حرکت کرد

 :سپس ساالموس ادامه داد

 !به پیش... رین نبرد برای آخ-

های عظیم خود را باز کرد و سپس با حرکتی سریع، به سمت  در همین حال، ناگهان کلوداو بال
بقیه نیز به دنبال او، به حرکت در آمده و با . میدان نبرد قدم برداشت و شتابان حرکت کرد

 .حالتی شتابان، دوباره راه آمده را در پیش گرفتند و حرکت کردند

 !ها به سمت آن چند نفر یورش آوردند میدان نبرد، ناگهان تمام زاخاناما در 

 :آلیغان با گرفتن حالتی تهاجمی، خطاب به بقیه گفت

 ... از چیزی نترسین-
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ها به آن دیوارِ هاله مانند رسیدند و سپس در پشت دیوار،  دفعه، در زمانی کوتاه، تمام زاخان یک
 !تلمبار شدند

کردند،  که تالش می به عبور از آن دیوارِ بلورین نبودند و در حالیها قادر  هیچ یک از آن
 .توانستند از آن عبور کنند نمی

در این لحظه، آلیغان سریعا از فرصت استفاده کرد و شمشیر را غالف نمود و بعد، کمان آق را از 
ها  مِ زاخاندفعه شروع به پرتابِ تیرهایی آتشین و سرخ به سمت سیاهیِ عظی یک. پشتش باز کرد

 .برد کوبید و از بین می ها را در هم می تیرهای آلیغان یکی پس از دیگری، زاخان. کرد

شدند، با تیرهای آلیغان از پای  هر کدام از آن موجودات که موفق به شکستنِ جادوی دیوار می
 .افتادند در أمده و بر زمین می

 :در این حال، سالیوس از جمع جادوگرها، فریاد کشید

 ...دوام نمیاره...  این جادو زیاد-

همه جادوگرهای جوان، تحت فشاری که در پشت دیوار جادویی قرار داشتند، خیس در عرق سرد 
ناگهان در همین لحظه، ! ها بودند امان ارتش زاخان خود، در حال مقاومت در برابر هجوم بی

اش منفجر  های زمخت شده  دستعصایِ مارسون که نوجوانی در بینِ بقیه جادوگرها بود، در میان
این . تر بر زمین فرو افتاد شد و مارسون، تحت تاثیر انفجارِ عصا از جا بلند شده و چند متر عقب

 !ی جادوگرها به وقوع پیوست بار، فشار بیش از حدی در میان بقیه

و ها از شدت حرارت، در حال سوختن  ی آن های همه فشاری غیرقابل تحمل، به طوری که دست
ها هنوز با قدرت و شدت فراوان در حال فشار آوردن بر  از این طرف هم، زاخان. کبود شدن بود

 .دیوار محافظ بودند

 ..ی دور بود ها، از فاصله آلیغان هم به تنهایی در حال شکار و نابود کردنِ زاخان

 .ای نداشتند ها فایده اما هیچ کدام از این

 :طاب به نومان و روگان گفتوِلیز شمشیر خود را آماده کرد و خ

 ! بهتره برای تکه تکه شدن آماده بشیم-

دیناسین و چیمال هم با استفاده از جادویِ بشکنِ خود، در . آن دو نیز به حالت تهاجمی در آمدند
تالش جادوگرها بیهوده شد و ناگهان با صدایی مهیب، . ها بودند حال کشتن و نابود کردن زاخان

 . شکستدیوارِ محافظ در هم

دفعه بعد از شکسته شدن  خود را عقب کشیدند و یک. جادوگرها که دیگر تحمل فشار را نداشتند
ها که توسط آلیغان کشته شده بودند بر زمین فرو افتادند و  جانِ زاخان دیوار، تلی از اجساد بی

 !ها جهیدند های پشت آن اجساد با حالتی وحشتناک، رو به سمت آن سپس زاخان
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ها ایستاده و شروع به نابود  ن حال، جادوگرها با استفاده از عصاهای خود، در برابر زاخاندر همی
آلیغان کمان را دوباره بر . ها به آلیغان و بقیه رسیدند دفعه ارتش زاخان یک. ها کردند کردن آن

ی ا پشتش بست و سپس شمشیر بلورین و درخشانش را از غالف بیرون کشید، بقیه هم برای مبارزه
 .سخت آماده شدند

ها،  ی سیاه و تاریک ارتش زاخان ی آنها در میان توده همه. ناگهان تمام دست را تاریکی فرا گرفت
 .ناپدید شدند

دفعه، انفجاری  ها همانند مور و ملخ در وسط دشت، در حال جنب و جوش بودند که یک زاخان
های اطرافش را  خشانش، تمام زاخانآلیغان بود که با شمشیر در. مهیب در قلِب تاریکی رخ داد

 .در هم متالشی کرده بود

ها هماند  ای خشمگین، در حال چرخاندن شمشیرش به دور و اطرفش بود و زاخان آلیغان با چهره
 .چرخیدند مارهایی در هم تنیده، در اطرافش می

چند . جهیددفعه روگان هم با به سیخ کشیدِن چندین زاخان، از زیر آواِر تاریکی بیرون  یک
ها را از خود جدا  زاخان، بازوهای تنومند او را در دهان گرفته بودند که روگان با یک حرکت، آن

 .کرد و کناری انداخت

های تاریکی بیرون آمدند و شروع به مبارزه با  در همین حال، ِولیز و نومان هم از زیر توده
. ان انفجار مهیبی در آن سو اتفاق افتادها، ناگه پس از آن. شماِر اطرافشان کردند های بی زاخان

 .دیناسین و چیمال بودند که با ترکیب جادوهای خود، تعداد زیادی را در هم متالشی کرده بودند

الیناس و باقِی جادوگرها هم با جادوهای سنگین، خود را از مخمصه نجات دادند و اطراف خود را 
 .ر حال جنگ و مبارزه بودندها، به هر شکلی، د هر کدام از آن. خلوت کردند

تاریکی . ها، با صداهاِی ِوز ِوز مانند و جیر جیر مانندشان، دست از حمله بر نمی داشتند اما زاخان
در این وضعیت، ناگهان نور درخشان و شدیدی از . کرد تر می شب هم از یک سمت، اوضاع را وخیم

 .سمت شمال، بر میداِن نبرد تابیدن گرفت

 : بلند از سمت آن نور گفتدفعه، صدایی یک

 ...موجودات شرور...  برگردید به تاریکی خودتان-

 .ها به سمت نور جلب شد در این لحظه توجه زاخان

 .با آرام شدِن جو میدان جنگ، آلیغان و بقیه هم به سمت نور نگریستند

ابازان شهر، بیرون ناگهان از میان نوِر تابان، ساالموس سوار بر کلوداو در نوک ارتِش دیوها و سر
آوردند، فریادهایی بلند سر  مهابا به سمت میدان نبرد یورش می که بی جستند و در حالی

 .دادند می



 ایســتـآل  

 

476 

 :ها لبخندی زد و فریاد کشید آلیغان با دیدن آن

 ! به جنگ ادامه بدین-

 نفسِ دفعه ارتشِ تازه در همین حین، یک. های اطرافش کرد سپس شروع به تار و مار کردنِ زاخان
ها را در هم  کلوداو و ساالموس به عرصه نبرد رسیدند و با اولین برخورد، تعداد کثیری از زاخان

 .کوبیدند

 .ها نیز کردند ها به هیچ عنوان نترسیده و شروع به حمله به سمت آن اما زاخان

 .همانند مور و ملخ، تمام دشت را فرا گرفته بودند

ها و پنجه هایش از هم  مین، تعداد بسیار زیادی را به کمک بالناگهان کلوداو با اولین فرود بر ز
 .ای بلند کشید درید و سپس نعره

 :ساالموس در پشت او، عصای خود را در باالی سرش چرخاند و فریاد کشید

به اربابتان بگویید که ما مخلوقات ایزگال، به هیچ عنوان در برابر شما ....  آگافان دوبارتا-
 .شکست را قبول نخواهیم کردموجودات تاریکی 

 .ها روانه ساخت سپس نیرویی شدید و عظیم از نوک عصا به سمت تعداد زیادی از زاخان

 .ها در جا پودر شدند ناگهان با برخورد جادویِ ساالموس، تقریبا نصف ارتش زاخان

ه جنگ بزرگ و سختی به وقوع پیوسته بود و همه با شجاعت و تمام توان خود در حال مبارز
 .بودند

شد که کسی از نبرد با تاریکی  هر چند تعداد زیادی کشته هم بر جای مانده بود اما این باعث نمی
 .هراسی داشته باشد

 .های طوالنی ادامه پیدا کرد جنگ تا ساعت

 .ها بودند هر کسی در میان تاریکی در حالِ شکارِ زاخان

شب سرد و تاریک !  طلوعی دوباره کردناگهان، خورشید تازه نفس و طالیی رنگ، از مشرق زمین
 !و خونین به پایان رسیده بود

آخرین ! با طلوع خورشید و تابیدن نور طالیی رنگ و گرم آن بر دشت و میدان نبرد
ها که تعداد کمی باقی مانده بودند، توسط نور خورشید سوخته شده و  های ارتش زاخان بازمانده

 .از بین رفتند

 .آتش جنگ فرو نشسته بود! ورشید، تمام شدناگهان جنگ با طلوع خ

 .زد نجیال، همان اسب سپید و زیبا، در میان اجساد باقی مانده در سطح شهر، به آرامی قدم می
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های  مردم شهر وِرمادک که اکنون نیمی از آن به ویرانه تبدیل شده بود، آرام آرام از پناهگاه
 .آمدند مخفی خود بیرون می

 .ها پنهان کرده بودند یرانی که از ترس جنگ، خود را در زیرزمینکودکان و زنان و پ

 .های ویران شده بود تمام شهر پر از اجساد خون آلود و خانه

 .شد خراشی دیده می های دل بیرون از دیوارهای شهر هم صحنه

 تعداد. دادند ها و نیمه سوخته بود که بوی تعفن و تهوع آوری می کل دشت، پر از اجساد زاخان
کرد و همه با حالتی خسته، در حال استراحت بر  های جنگ از هزار نفر هم عبور نمی باقی مانده

یک روز و یک شب کامال در حال نبرد بودند، بدون . مانده از جنگ بودند روی اجساد باقی
 .استراحت

ونِ ای خلوت بر روی زانو نشسته و در حالِ پاک کردن خ آلیغان که بسیار خسته بود، در گوشه
دفعه، صدای بال زدنِ کلوداو توجهش را به خود جلب  ها از روی زرهش بود که یک سیاه زاخان

 .کرد

 .دار انداخت که ساالموس پیر را به دوش کشیده بود ی بال نگاهی به آن شیر عظیم الجثه

 :لبخندی زد و خطاب به ساالموس گفت

 گذره؟  سواری خوش می-

 : سمت او انداخت و گفتدر همین حال، کلوداو چند قدم به

 . درود بر تو آلیغان شجاع-

 :ی خون آلود او انداخت و پاسخ داد آلیغان نگاهی به چهره

 .بینمت خیلی خوشحالم که دوباره می از این.  درود من به کلوداوِ بزرگ-

 :کلوداو نفس عمیقی کشید و پاسخ داد

 !بینم که ماموریتت رو به خوبی به اتمام رسوندی  می-

 :غان سر خود را پایین انداخت و با حالتی کامال خسته از جا بلند شد و پاسخ دادآلی

 !طور که گفته بودین، همه چیز انجام شد همون!  درسته-

 :در این لحظه، ساالموس گفت

 ! نه هنوز-

 :آلیغان نگاهی متعجبانه به او انداخت و ساالموس ادامه داد
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 .رنه هر اتفاقی که امروز افتاد، دوباره خواهد افتاد هیوالی باالی کوه، باید نابود بشه وگ-

 :های ساالموس گفت در این لحظه، روگان که تازه وارد جمع شده بود، در ادامه حرف

 .جا  اسمش گایاموند از جهانی به اسم شیریگان اومده این-

 :توجه همه به سمت او جلب شد و روگان با حالتی مغرورانه ادامه داد

 !جا بیام ردن یه سنگ بلورین بود و باعث شد من به خاطرش به این هدفش پیدا ک-

 :ساالموس در پاسخ به او گفت

 ...ذهن ایگاس مسموم شده.  همه شما فریب اون پیرزن رو خورده اید-

 :روگان کمی ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و گفت

 .ت و این ایگاس بود که تنها عشق و دلیل زندگِی منو از من گرف-

 :کلوداو با حالتی آرام رو به آلیغان کرد و گفت

باید اون شمشیر رو در . تر باید به سمت کوه مقدس حرکت کنی هر چه سریع.  وقت زیادی نیست-
 .قلب هیوال فرو کنی، این تنها راه نجات جهاِن

 :روگان نگاهی به شمشیِر آلیغان انداخت و پس از کمی تأمل گفت

. ی کوه رسید منم شه به قله دونه چجوری می  چون تنها کسی که می. منم باید باهات بیام-
 .تونم کمکت کنم می

 :ی غمگین او خیره شده بود، با حالتی متأثر گفت که به چهره آلیغان در حالی

 ! باشه-

 .ها جمع شدند های جنگ، آرام آرام به دور آن ی بازمانده طولی نکشید که همه

ندلِی چرخدار ساالموس را آوردند و به او کمک کردند تا دوباره بر ی جادوگرها، ص الیناس و بقیه
 .روی صندلی خود بنشیند

هافارین، غودلکو، ِژلدوکای، ِولیز، نومان، چیمال و دیناسین هم در میان جمع و در کنار هم 
 .ایستاده بودند

 :ِی آلیغان رساند و با خوشحالی گفت دیناسین با پروازی کوتاه خود را به شانه

 !ی جهان رو ببینیم حاال باید بریم بقیه.  باالخره تونستیم ماموریتمون رو تموم کنیم-

 :آلیغان لبخندی زد و پاسخ داد



 ایســتـآل  

 

479 

 ! تازه رسیدیم اول راه-

 :ی دیناسین تبدیل به پوکر شد و با همان حال گفت در این موقع حالت شاد چهره

  یعنی هنوز تموم نشده؟-

 :د قدم، در کنار آن دو ایستاد و پاسخ داددر همین حال، روگان با چن

 ... هنوز نه کوچولو-

ی  ی ترسیده سپس دو انگشتش را در دهان گذاشت و سوت محکمی کشید و سپس رو به چهره
 :دیناسین کرد و ادامه داد

 . از این کوچولوها خیلی خوشم میاد، باید یکی هم برای خودم پیدا کنم-

 :مال کرد و گفتآلیغان بدون فوت وقت، رو به چی

 .جا؟ حوصله ندارم برم تا شهر تونی اسب منو بیاری این  می-

 .ای کرد سپس بشکنی زد و اسب سفید آلیغان در مقابلش ظاهر شد چیمال خنده

 .شد به راحتی آثار تعجب و سرگردانی را مشاهده کرد از حالت اسب می

 :فتآلیغان بالفاصله بر روی اسبش پرید و رو به روگان کرد و گ

  پس منتظر چی هستی؟-

 :های خود را باز کرد و پاسخ داد روگان دست

 ! اسبم-

 .ِی بلند و سرکِش اسِب سیاه روگان تمام اطراف را فرا گرفت در همین موقع صدای شیهه

ای  اسبی سنگین و تنومند، ناگهان در کنار روگان ایستاد و دو پای جلویی را بلند کرد و شیهه
 .کشید

 : آرام کرد و با خوشحالی گفتروگان او را

 !ای خوشحالم که هنوز زنده.  پسر خودمه-

جوی بزرگ جمع شده  همه به دور دو جنگ. نزدیک به ظهر بود. ها بودند همه در حال تماشای آن
 .بودند

توجه هر . از میان جمعیت، ساالموس بر روی صندلی چرخدار، با کمک الیناس به نزد آن دو آمد
 .لب شددو به سمت او ج
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 :ساالموس نگاهی به آن دو انداخت و گفت

از این پس . اکنون طلوع سبزی برای دوران صلح فرا رسیده است.  دوران جنگ به پایان رسیده-
 .تمام جهان شاهد فرمانروایی بزرگ خواهند بود، پس برای یک پادشاهی بزرگ آماده باشید

 .هایشان به او خیره شده بودند  بر اسبآلیغان و روگان هر دو با حالتی تأمل برانگیز، سوار

 :کرد، گفت ای خندان به آلیغان نگاه می الیناس که با چهره

 .منتظرت خواهم بود...  لطفا زنده و سالم برگرد-

ی آلیغان فرونشست  ی او ایستاده بود، پروازی کوتاه کرد و بر روی شانه دیناسین که بر روی شانه
 :و در پاسخ به الیناس گفت

 .نگرانش نباش من خودم مواظبشم -

 :آلیغان در پاسخ به دیناسین گفت

 !این ماموریت منه. جا بمونی تو باید این! دفعه نه  نه دیگه این-

های کوچکش را بر هم گره کرد و  دیناسبن که از حرف او ناراحت شده بود، با اخمی تند دست
 :گفت

 .خودم اومدم نجاتت دادم آره آره سِر اژدها هم همین حرفا رو گفتی آخرشم -

 :آلیغان چشمانش را بست و با حالتی عصبی پاسخ داد

 .برو پایین... کرد  اون فرق می-

 :ی الیناس فرود آمد و گفت دیناسین پرواز کرد و دوباره بر روی شانه

 ... خیلی قدر نشناسی-

 :و گفتای کرد  ی خود را بگیرد و ناگهان از ته دل خنده روگان نتوانست جلوی خنده

 . شما دوتا واقعا نوبرید-

 :دیناسین با عصبانیت به سمت او نگریست و گفت

 . وای به حالت اگه یه مو از سرش کم بشه-

 .ی روگان با تهدید او قطع شد و خود را جمع و جور کرد خنده

وداو ی بلند کل در این موقع، صدای نعره. ی روگان میخندید بار آلیغان بود که به حالت چهره این
 .ها را نیز ترساند ای ساکت ایستاده بود توجه همه را به خود جلب کرد و بعضی که در گوشه
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 :آلیغان با خود گفت

 .بره رسه لذت می که ترسناک به نظر می  فکر کنم از این-

 :کلوداو کمی جلو آمد و رو به آن دو کرد و گفت

کتون کنم اما به خاطر عهدی که خواست کم تونستم خیلی دلم می اگر می.  وقت حرکت رسیده-
طوریشم زیادی در امور شما  همین. تونم در این مورد دخالت کنم با حضرت ایزگال بستیم زیاد نمی

. موجودات دو پا دخالت کردم اما اینو یادتون باشه، تنها راه شکست دادن اون هیوال همین شمشیرِ
آینده بشر به این نبرد .  رو نابود کنیدحتی اگه به قیمت جانتان هم تمام بشه باید اون هیوال

 .بستگی داره

 :کرد، رو به او کرد و گفت که افسار اسبش را تنظیم می آلیغان در حالی

 .ی قبل نیستم تجربه من دیگه اون آلیغانِ بی.  نگران هیچی نباش-

 :سپس اسب را به سمت جنوب گرفت و خطاب به روگان گفت

 . کدوم سمت باید بریم-

 : اسبش را به سمت مسیرِ مورد نظر قرار داد و با صدای بلند گفتروگان هم

 . فقط دنبالم بیا-

 .سمس اسب را با تمام توان هی داد

 .آلیغان هم به دنبال او اسب را هی داد و بعد، هر دو به سمت کوه مقدس راهی شدند

 دنبال آن دو شدند و این در حالی بود که چشمان همه به به سرعت از جمعیت حاضر دور می
 .خیره شده بود

 :که به آلیغان فکر می کرد، خطاب به دیناسین گفت الیناس در حالی

 . نگرانش نباش دیناسین، اون بلده چجوری از خودش دفاع کنه-

 !اما هیچ جوابی نشنید

 :با تعجب به اطرافش نگاه کرد و گفت

 ! دیناسین-

 . بوددیناسین، به صورت مخفیانه به همراه آلیغان رفته

 .ها، گرد و غباری غلیظ در قلب دشت ناهموار به وجود آورده بود های تندرویِ آن اسب



 ایســتـآل  

 

482 

به سمت سرنوشت و . تاختند ها بدون وقفه، فقط می ساعت. به سرعت باد در حال حرکت بودند
 .آخرین نبرد

الی  س، در البههیبت کوه مقد. ای مه آلود و سرد، ایستادند که نزدیک به غروب، در کوه پایه تا این
 .مه غلیظ و سرد، ناپیدا بود

 .ها پایین آمدند زمان از اسب هر دو هم

 .درخشید ای درخشان، در آن مکان اسرارآمیز می شمشیر آلیغان همانند ستاره

 :روگان نگاهی به او انداخت و گفت

 . من اون هیوال رو از نزدیک دیدمش، به نظرم خیلی ترسناک میاد-

خشانش را از نیام بیرون کشید، شمشیر همانند یک قلِب زنده در دست او نبض آلیعان شمشیر در
 :کرد، سپس در پاسخ به روگان گفت زد و نور افشانی می می

ها پیش یاد گرفتم که دیگه از هیچ چیز نترسم چون تنها موجود خطرناک این   ترسناک؟ سال-
 .جهان منم

 :و بعد رو به جلو کرد و گفت

 .دیم بهتره ادامه ب-

 .دفعه، نوری در میاِن مه توجه هر دو را جلب کرد در این لحظه بود که یک

 .هر دو با حالتی تهاجمی به سمت او جبهه گرفتند

پس از کمی، ایگاِس پیر، با عصایی که نوکش همانند شمع روشن شده بود به آن دو نزدیک شد و 
 .ها ایستاد در چند قدمی آن

 :از جا بلند شد و گفتروگان با دیدِن او با تعجب 

  تو؟-

 :آلیغان هم با توجه به رفتار او از حالت تهاجمی بلند شد و خطاب به روگان گفت

  اون دیگه کیه؟-

 :اش را در دست فشاری داد و پاسخ داد ی نیزه روگان قبضه

 ! ایگاس-

 :ایگاس به همراه ریغاِی کوژپشت، نگاهی به آن دو انداخت و با تأملی کوتاه گفت
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 .پس باالخره زمانش فرا رسیده! آه -

 :روگان یک قدم جلو انداخت و گفت

 . از سر راه برو کنار، دوران تو دیگه تموم شده-

 :ایگاس تأملی کرد سپس خطاب به او گفت

 .کنی دوران من؟ اشتباه می...  اوه-

 :روگان نگاهی تیز به ایگاس انداخت و گفت

 .همون کسی بودی که منو تسخیر کرد...  تو-

 :ایگاس پاسخ داد

 . من بهت قدرت دادم، بهت فرصت دوباره دادم-

 :روگان ادامه داد

  با کشتن عشقم؟-

 :ایگاس پاسخ داد

 . نجاتت دادم-

 :روگان ادامه داد

 ! نابودم کردی عفریته-

 !اش را به سمت ایگاس پرتاب کرد و ناگهان با خشمی عظیم و با آخرین توانش، نیزه

ی روگان با قدرتی غیرقابل درک، در یک چشم به هم  ی بکند، ناگهان نیزهایگاس تا خواست حرکت
ایگاس که تصور چنین مرگی را . ی ایگاس عبور کرد و در آن سمت بر زمین افتاد زدن از سینه

نداشت، با چشمانی تعجب زده، خیره بر  روگانِ خشمگین، ناگهان بر زمین افتاد و دیگر هیچ تکانی 
 .نخورد

 :ت، تا این صحنه را دید، با تعجب نگاهی به روگان کرد و گفتریغای کوژپش

 .ای نیستم  من این وسط کاره-

 :روگان به او نگاه کرد و گفت

 .جا برو  از این-

 .جا رفت ای، راه خود را کشید و از آن ریغا، حرف او را قبول کرد و بدون هیچ حرف اضافه
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آوردنِ نیزه جلو رفت و سپس نگاهی به جسد آلیغان که از حرکت روگان خوشش آمده بود، برای 
 :بی حرکت ایگاس انداخت و رو به روگان گفت

کشتم ولی خب، آخرشم  جوری می خواست اونی که عشقمو کشته رو این  منم خیلی دلم می-
 .نفهمیدم کی بود

 :اش را پس گرفت و گفت روگان که کمی آرام شده بود، به سمت او رفت و نیزه

 ردی؟کار ک  پس چی-

 :آلیغان لبخندی زد و پاسخ داد

 . مجبور شدم همشونو بکشم-

 :روگان نگاهی به جسد ایگاس انداخت و سپس رو به کوه مقدس کرد و گفت

 .جا به بعدش باید کوهنوردی کنیم ذاریم، از این جا می ها رو همین  اسب-

گاس انداخت و بعد از آلیغان نگاهی دوباره به جسد خونینِ ای. سپس راه خود را کشید و رفت
 .کمی تأمل به دنبال روگان به راه افتاد

در همین حال باد سردی . جو در حال باال رفتن از تنِ کوه بودند در میان سرما و مه، هر دو جنگ
الجثه و ترسناک  زدایید، هیبت عظیم ی کوه می که مه را از بدنه از شرق وزیدن گرفت و در حالی

 .کرد ن نمایان میآن را نیز برای آلیغا

 .ی کوه، متوجه شد که نصف کوه را پیموده است آلیغان با نگاه به قله

های مسطح بود، رو به آلیغان کرد و  روگان که کمی باالتر از او در حال باال رفتن از تخته سنگ
 :گفت

از . خوام، ما دیوها موجودات کم عقلی هستیم که باعث ویرانی شهرتون شدم معذرت می  از این-
شیم و دوران سختی رو برای بزرگ شدن دوران سختی رو  های جنگ بزرگ می بچگی توی میدان

 برای همین یکم غیر عادی به نظر میاییم، خب تو کجا بزرگ شدی؟. گذرونیم می

های صاف و مسطح حفظ کرده بود، زیر لب با  که خود را به سختی بر روی سنگ آلیغان در حالی
 :خود گفت

 .تنفرم از دیوها م-

 :سپس نگاهی به سوی روگان کرد و با صدای بلند گفت

 قدر مونده تا نوک قله؟  به نظرت چه-

 روگان هم نگاهی به باالی کوه انداخت، هنوز نصف راه باقی مانده بود،
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 :از همانجا نگاهی به پایین و به سمت آلیغان کرد و پاسخ داد

 . راه زیادی نمونده-

 :دامه گفتسپس مکثی کوتاه کرد و در ا

خوای  نمی! شی جوری خودت اذیت می تونم درکت کنم ولی این خوای حرف بزنی می  اگه نمی-
 چ!در مورد پدرت چیزی بدونی؟

 :آلیغان نگاهی تند به او انداخت و گفت

جوری تو چشمات نگاه  ی مرگش چه که لحظه تونی به من بگی؟ این  تو در مورد پدرم چی می-
 کرد؟

 :نگریست، با کمی تأمل پاسخ داد ی او می  به چشمانِ خیرهکه روگان در حالی

 .ترین رفیق هم بودیم های خیلی قبل از جنگ، من و پدرت صمیمی  زمان-

آلیغان هم کمی در فکر فرو رفت و بعد به دنبال او به راه . سپس برگشت و به راه خود ادامه داد
 .افتاد

ی  های ضخیم و زمخت روگان، بر لبه که دست ینتا ا. هیچ کدام، در کل مسیر با هم حرفی نزدند
 !قله فرونشست

آسمان کوه، پوشیده با ابرهای ! طولی نکشید که هر دو با حالتی خسته خود را به قله رساندند
 .وزید متالطم و سیاه بود و گویی طوفانی عظیم در آسمان رخ داده است، باد شدیدی می

ی مکعبی شکلِ روبیکا  ان خود را در مقابل، یک جعبهدر همین لحظه، آلیغ! بادی سرد و نمور
 !مانند پیدا کرد

کرد و گویی جسمی زنده و جان  اش همانند فلس اژدها، تالطم پیدا می ای عجیب که بدنه جعبه
 !دار است

 :با تعجب نگاهی به روگان انداخت و گفت

  این دیگه چیه؟-

 :روگان کمی به آن جعبه نزدیک شد و گفت

 !ه تنها راه رسیدن به گایاموند این جعب-

 .سپس بر روی زانو در کنار جعبه نشست و دست راستش را بر روی آن گذاشت

 .ی جعبه، تشدید پیدا کرد در همین حین، تالطمِ پوسته
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همزمان با آن، شمشیرِ در غالف آلیغان هم، نبض شدیدتری پیدا کرد و همانند قلبِ موجودات 
 .افشانی کردزنده، شروع به تپش و نور 

 !آلیغان با تعجب، شمشیرش را از نیام بیرون کشید

ای قوی بینِ شمشیر و جعبه اتفاق افتاد و آلیغان را به همراه شمشیر به سمت جعبه  ناگهان، جاذبه
 .کشاند

 :روگان با تعجب نگاهی به آلیغان کرد و گفت

 کنی؟ کار می  داری چی-

دفعه شمشیر با برخوردی شدید، بر  خودش نبود، یککه اختیار آلیغان در دست  اما در حالی
 .یِ آن جعبه چسبید بدنه

 .دیگر نگریستند جو با تعجب به یک هر دو جنگ

دفعه، نورِ شمشیر را در خود جمع کرد  هایی بر خود گرفت و یک ی مکعبی شکل، تکان ناگهان جعبه
شد،  کرد و خاموش می یهای آلیغان فروکش م که درخششِ شمشیر بلورین، در دست و در حالی

 .ی مکعبی، حالتی نورانی به خود گرفت ناگهان جعبه

 :روگان با تعحب گفت

 ! اونو از این لعنتی جدا کن-

کرد تا شمشیرش را از آن جعبه جدا کند با ناتوانی و ناامیدی  که تالش می آلیغان هم در حالی
 :گفت

 ...شه نمی! تونم  نمی-

ی شمشیر گرفت و با هم شروع به  شد و همراه با آلیغان از قبضهروگان با عصبانیت از جا بلند 
 .ای نداشت کشیدنِ شمشیر کردند اما انگار هیچ فایده

دفعه، انفجاری شدید در  هایی شدیدتر بر خود گرفت و طولی نکشید که یک ناگهان، جعبه تکان
، از شدت انفجار به جو به همراه شمشیر هر دو جنگ. ی شمشیر و جعبه رخ داد محلِ چسبیده شده

 .تر بر زمین افتادند عقب پرتاب شدند و چند متر آن طرف

که با تعجب و نگرانی به جعبه خیره شده  شمشیرِ بدون نور، بر زمین افتاد و آن دو نیز در حالی
 .بودند، از جا بلند شدند

وع به چرخش ناگهان جعبه که حالتی نورانی داشت، از زمین جدا شد و در میان زمین و هوا، شر
 .به دور خود کرد

 :دانست چه اتفاقی خواهد افتاد با حالتی عصبی گفت آلیغان که نمی
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 !افته چه اتفاقی داره می...  لعنتی-

 :روگان پاسخ داد

 !دونم االن هیچی نمی.  اون جعبه یه دروازه بود-

ه و با شکلی منظم، ی باالی کوه، از حالت متالطم خود در آمد ناگهان در این لحظه، ابرهایِ تیره
دفعه، با چرخشِ جعبه همگام شد و  به صورت گردبادی عظیم و ترسناک، به پایین سرازیر شد و یک

 .تصویری ترسناک در مقابل آن دو پدیدار آورد

. خورد های سفید و آبی و سرخ رنگی در میانِ آن طوفان ابری به چشم می ها و رعد و برق جرقه
آلیغان و روگان با تعجب به یکدیگر ! ، تمام کوه را فرا گرفتناگهان صدایی قهقهه مانند

 !نگریستند

 :در همین حال، صدایی بلند از میان ابرهای طوفانی به گوش رسید

شما باعث شدین من از این زندانِ تاریک و کوچکم، . ها موجودات ناقص، فانی!  موجودات احمق-
 !آزاد بشم

تر از قبل شده  در میانِ ابرهای طوفانی که اکنون ضخیمناگهان دو چشم عظیم و سرخ و آتشین، 
 !بود، نمایان شد

 :آن صدا ادامه داد

تونم کل این جهان رو تقدیمِ اربابِ بزرگم غمار بکنم و شما دو احمق باعث نابود شدنِ   حاال می-
 .جهانتون شدین و باید تماشا کنین که چه اتفاقاتی خواهد افتاد

 !وجود آلیغان را فرا گرفته بودنگرانی و اضطراب تمام 

روگان با شجاعتی تمام، جلو رفت و شمشیر بلورین را برداشت و آن را به سمت آلیغان گرفت و 
 :گفت

 !بیا برای کاری که اومدیم تالش کنیم!  بهش گوش نده-

 !ی آرامِ روگان نگریست آلیغان نگاهی به شمشیر انداخت و با حالتی متعجب به چهره

 !آلیغان شمشیر را از او گرفت. ی زدروگان لبخند

 .سپس هر دو به سمت آن طوفان ترسناک چرخیدند و حالتی تهاجمی به خود گرفتند

دفعه، زبانی عظیم الجثه و دو سر از  ای دیگر، کل وجود کوه را لرزاند و یک ناگهان صدای قهقهه
 .میان طوفان ابری بیرون جست و به سمت آن دو روانه شد

 .ان، هر کدام به سمتی پریدند و از مسیر زبانِ آن هیوال کنار رفتندآلیغان و روگ



 ایســتـآل  

 

488 

زخمی نیمه عمیق در . ای محکم بر آن زبانِ بلند وارد کرد آلیغان سریعا از جا بلند شد و ضربه
هیوال . دفعه صدای جیغ شدیدی در پهنای طوفان به گوش رسید ی زبانِ هیوال ایجاد شد و یک لبه

 ..ه داخل طوفان کشیدزبان خود را سریعا ب

 :روگان که تازه از جا بلند شده بود رو به آلیغان گفت

 !تونه زخمی هم بشه  پس هیوال می-

 :آلیغان پاسخ داد

 . هیچ چیز جاودانه نیست-

 .ی قله ایجاد کرد ناگهان در این لحظه، شدت طوفان شدیدتر شد و گرد غباری غلیظ در عرصه

 . در میانِ غلظت ابر و مه و طوفان پدیدار آمددفعه، چندین چشمِ سرخ زاخان، یک

 :ی خود را برای مبارزه آماده کرد و گفت روگان نیزه

 !اینا با من...  تو برو سراغ هیوال-

 :آلیغان با عالمت سر، حرف او را تأیید کرد و تا خواست حرکت کند، روگان ادامه داد

 ! با شمشیرت به اون جعبه ضربه بزن-

روگان ! با سر حرف او را تأیید کرد و به سمت مرکز گردباد و طوفان به راه افتادآلیغان دوباره 
 !ی قبل شده بود ها نگریست، تعدادشان خیلی بیشتر از دفعه هم به طرف زاخان

 :نیش خندی زد و گفت

  !ها الخلقه  به مهمونی خوش اومدین عجیب-

دفعه در میانِ  ور شدند و یک ی او حملهها هم سو زاخان. ور شد ها حمله دفعه به سمت آن و یک
روگانِ کبیر، در وسط صدها زاخان که از سر . دیگر کردند تاریکی و طوفان، شروع به جنگ با یک

 .رفتند و مثل مور و ملخ اطرافش را فراگرفته بودند و صورتش باال می

با قدرت فراوان در چنان  آورد و هم ها کم نمی ی مخصوص خود، در مقابل آن اما روگان با نیزه
 .ها بود حال تار و مار کردن آن

که به سختی در حالِ نزدیک شدن به مرکز طوفان بود، با شمشیر  در آن سمت، آلیغان در حالی
شد، کار  تر می هر چه به مرکز طوفان نزدیک. کرد هایِ مقابلش را تکه پاره می بلورینش، زاخان

 .شد تر می سخت

جعبه به شدت ! یِ مکعبی برایش نمایان شد رهای تیره، درخششِ جعبهالی اب که از البه تا این
 !چرخید درخشید و می می
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که به  اما در پایین کوه، دیناسین با زحمت فراوان، از زیرِ زینِ اسب بیرون جست و در حالی
 :کرد با خود گفت طوفانِ باالی کوه نگاه می

 !این دیگه چیه!  وای خدای من-

 . را باز کرد و به سمت قله پرواز کردهای کوچکش سپس بال

روگان که . ها فرو رفت و از آن سمت بیرون جست ی روگان در قلب یکی از زاخان ناگهان نیزه
ی زاخانِ هالک شده بیرون آورد و  ی نیزه را محکم در دست خود گرفته بود، آن را از سینه قبضه

ز آن موجودات کریه در مقابل اجساد زیادی ا! سپس مغرورانه نگاهی به اطرافش انداخت
 .چشمانش قرار داشتند

 .سپس به سمت آلیغان نگریست که کمی دورتر ازذاو، در حال پیشروی در دلِ طوفان بود

که شمشیرش را در دست  هایی سنگین و سخت، در میان آن بوران سرسخت در حالی آلیغان با قدم
 .گرفته بود، در حرکت بود

ی اسبِ خشمگین، تمام قله را فرا گرفت و سپس آن دو  بیه به شیههناگهان صدایی جیغ مانند، ش
ها  آلیغان نگاهی به آن چشم! چشم سرخ دوباره در وسط طوفان و باالی سرِ آلیغان ظاهر شدند

 !انداخت

 :تر از صدای قبلی فریاد کشید دفعه صدایی ترسناک یک

 ! مقاومت نکن فرزند ایزگال، قدرت من فراتر از توئه-

ی نورانی را در چند قدمی خود پیدا کرد که معلق در هوا،  ن نگاهی به جلو انداخت و جعبهآلیغا
 .چرخید به شکلی شدید به دور خود می

های سرخ  هایش یخ زده بودند، نگاهی به آن چشم که از شدت سرما و طوفان، دست سپس در حالی
 :انداخت و فریاد کشید

 ... اریند... قدرتی... هیچ... تو... جا  این-

سپس شمشیر را باالی سر برد و با یک حرکت قدرتمند، با آخرین توان خود به سمت جعبه شیرجه 
 .زد

ی نامرئی که به دور جعبه پیچیده شده بود، برخورد کرد و  ناگهان، شمشیرِ آلیغان، با یک هاله
 !طور در هوا معلق ماند همان

گار آلیغان در همان حالت معلق، خشک شده ان. افتاد و نه حرکتی به جلو داشت نه بر زمین می
 !داد که در همان حالت، شمشیر را به سمت جعبه فشار می بود در حالی
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 .ی آن هاله ایجاد کرده بود قدرت بازوهای آلیغان به قدری زیاد بود که کم کم، شکافی بر تنه

 .آلیغان آمدندرمِق  بی هاِی  های بزرگ روگان هم به کمک دست ناگهان در همین حال، دست

روگان با تمام توان خود، در حال کمک ! ی روگان انداخت ی نیمه یخ زده آلیغان نگاهی به چهره
 .به او بود

! های بزرگ روگان فرو نشست های ریِز دیناسین هم بر روی دست در همین حین، ناگهان دست
 .آلیغان با تعجب به او نگاه کرد

جا رسانده بود، به چشمان  ا از وسط آن طوفان بزرگ به ایندیناسین که معلوم نبود، چگونه خود ر
ی سرسخت نامرئی در هم شکست  ناگهان با فشار آن سه نفر، هاله! آلیغان نگاه کرد و لبخندی زد

 !ی چرخان برخورد کرد و شمشیر بلوریِن، با جعبه

 !پرتاب کردبالفاصله همه چیز آهسته شد و ناگهان، انفجاری شدید، آن سه نفر را به عقب 

باره  با متالشی شدِن جعبه، نوِر شمشیر دوباره بر پهنای بلورینش برگشت، و طوفان شدید، به یک
 .خاموش شد

 .آلیغان با سر درد شدیدی از جا بلند شد. مه غلیظی تمام قله را فرا گرفته بود

ت سنگینی کل فضا نگاهی به روگان و دیناسین انداخت که همانند او بر زمین افتاده بودند و سکو
 .را فرا گرفته بود

روگان هم از جا بلند . با حالتی خسته دوباره سر پا ایستاد. از جا بلند شد و شمشیرش را برداشت
 .شد

 .در این لحظه، دیناسین با چشمانی نگران آلود نگاهی به آلیغان انداخت

 :آلیغان رو به او کرد و با حالتی تردید آمیز گفت

 ؟ چی شده دیناسین-

 .دیناسین نگاهی به دو باِل جدا شده اش انداخت که بر زمین به صورت پژمره فرو افتاده بودند

سابقه به سمتش شتافت و او را در میان دو  ای بی ی او، با دلهره های شکسته آلیغان با دیدِن بال
 :دستش گرفت و گفت

  مگه بهت نگفته بودم دنبالم نیا؟-

 . شدی چشمانش جاری اشک در دو حلقه

 :دیناسین با حالتی ناتوان پاسخ داد

 !تونستم تنهات بذارم  نمی-
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دانست که با این اتفاق چگونه کنار  شد و او نمی اشک از چشمان آلیغان همانند آبشار سرازیر می
الجثه و سیاه رنگ، بر زمینِ سرد  در همین حین، ناگهان در میانِ مه غلیظ، دو بازوی عظیم! بیاید

از صدای برخورد بازوها با زمین، صدایی مهیب ایجاد شد که توجه آن سه نفر را به فرود آمد و 
 !خود جلب کرد

 !دفعه صدایی وحشتناک تمام کوه را فرا گرفت، صدایی نعره مانند و عجیب یک

الخلقه با دو چشم بزرگ و سرخ و یک زبانِ دراز و دو سر که از  در همین موقع، موجودی عجیب
موجودی که شبیه به !  دندانِ بزرگش بیرون جسته بود، از میان مه نمایان شدوسط دهان پر از

  !هیچ حیوانِ زمینی نبود

  
ای ترسناک داشت، با پوستی سخت از جنسِ فلس و پولک، دو بازوی بزرگ در سینه و چهار  چهره

الجثه بود، با اژدهای عظیم _پایِ ضخیم در انتهایِ بدنِ بزرگ و بلند مار مانندش شبیه به یک مار
 !کرد شماریِ شاخِ بلند و کوتاه در باالی سرش که حالتی مانند تاج را تداعی می تعداد بی

آن هیوال، در مقابلِ آن . هایش به اندازه یک انسان بودند پنجه. کامال سیاه و الجوردی رنگ بود
 !ای دوباره کشید سه نفر، نعره

ندیده بودند با چشمانی حیرت زده به آن خیره آلیغان و روگان که تا به حال چنین موجودی 
 .شده بودند

 :روگان با حالتی نا امیدانه و تعجب زده گفت

 ! این دیگه کوفتیه-

 :رمق به آرامی گفت هایِ آلیغان دراز کشیده بود، با چشمانی بی دیناسین که در میان دست
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 !تونی از پسش بربیای نمی! جا فرار کن آلیغان  از این-

 :و را به عقب برد و به آرامی بر روی زمین گذاشت و گفتآلیغان ا

 !ام  من برای جنگ با همین هیوال آماده شده-

 !سپس، شمشیرش را برداشت و دوباره در مقابل آن هیوال ایستاد

 :روگان با حالتی متعجبانه رو به او کرد و گفت

 ؟! واقعا قصد داری باهاش بجنگی-

 :آلیغان رو به او کرد و گفت

ترسی  اگه می! کارو بکنیم تونیم این گه همین امروز اونو نابود نکنیم دیگه هیچ وقت نمی ا-
 !تونی برگردی می

اش را از زمین برداشت و بعد در کنار او ایستاد  های او کمی تأمل کرد و سپس نیزه روگان با حرف
 :و گفت

 ! دقیقا مثل پدرتی-

جویِ کوچک، با صدایی  مسخرآمیز به آن دو جنگای کرد و با نگاهی ت دفعه، آن هیوال قهقهه یک
 :بلند و ترسناک گفت

 !هوای این جهان واقعا دلچسب و دلنشینه!  آه-

سپس نفس عمیقی کشید و بعد هوایِ سمی و بد بویی از دماغِ پوزه مانند بزرگش به بیرون بازدم 
 :کرد، سپس ادامه داد

دم موجوداتی ضعیف مثل شما منو  ه نمیدیگه اجاز. ها داخل اون جعبه زندانی بودم  قرن-
 !زندانی کنن

یِ  کرد، در وسط پوست پولکی مانند آن هیوال، دقیقا در میان سینه آلیغان که با دقت به او نگاه می
 .منتهی به قلبش، یک شکاف کوچک دید و لبخندی زد

 :هایش ادامه داد هیوال به حرف

جا، قلمرویِ پادشاهی عظیم و باشکوه من خواهد  ینترین موجود جهانم و ا  من، گایاموند، قوی-
 !شد

 :های او شده بود، خطاب به آلیغان گفت روگان که مبهوت حرف

 !کار کنی خوای چی  حاال می-
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 :آلیغان پاسخ داد

 ! باید حواسش رو پرت کنی تا من بتونم به قلبش برسم-

 :روگان پاسخ داد

 .بینی پوستش غیرقابل نفوذه  مگه نمی-

 :ن نگاهی به او انداخت و با لبخندی گفتآلیغا

 .شه  این دیگه به من مربوط می-

 :ای دیگر کشید و گفت ناگهان گایاموند، نعره

 !های من خواهید بود  و شما دو موجود احمق اولین قربانی-

 .سپس یکی از بازوهای بزرگش را بلند کرد و به سمت آن دو فرود آورد

 :ا همان حال ضعیف و ناتوانش فریاد کشیددر همین حال، دیناسین از پشت ب

 ! مواظب باشین-

ی گایاموند بر  بازویِ عظیم الجثه. ای محافظ به دور آن دو ایجاد کرد سپس بشکنی زد و هاله
توانست از آن هاله عبور کند، فشاری سنگین  یِ دیناسین فرود آمد و در حالی که نمی روی هاله

 .ای این جادو، از هوش رفتدیناسین با اجر. بر زمین ایجاد شد

 :آلیغان با خشم فریاد کشید

 ...هیوال...  برگرد به همون تاریکی-

سپس شمشیرش را غالف کرد و قبل از آن که گایاموند دست خود را از روی هاله بر دارد، به 
 :روگان گفت

 . منو پرتم کن-

 :روگان با تعجب جواب داد

 ! چی؟-

 :آلیغان داد کشید

 . کن زود باش پرتم-

 .روگان بالفاصله کمربند آلیغان را گرفت و بعد با تمام توان به سمت دست هیوال پرتاب کرد
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دفعه، آلیغان از پایین، به یکی از  داشت که یک گایموند به آرامی دست خود را از روی هاله بر می
دانست   نمیدر این میان، روگان که. های بزرگ او چسبید و همراه با دست، به آسمان رفت انگشت

 .های بزرگ هیوال افتاد چه کاری بکند، چشمش به یکی از چشم

 :اش را بلند کرد و باالی سر برد و به سمت چشم هیوال نشانه گرفت و با خود گفت نیزه

 ! امیدوارم ناامیدت نکرده باشم رینا-

رتمند، نیزه را از مرِز هاله رد شد و بعد، با شتابی قد. هاِی بلندی رو به جلو برداشت سپس قدم
 .عقب برد و سپس با آخرین توانش، نیزه را به سمت چشم هیوال پرتاب کرد

ی روگان از ناکجا پیدا شد و  شد، ناگهان نیزه گایاموند که کم کم توجهش به سمت آلیغان جلب می
دفعه با چشم چپ هیوال برخورد کرد و با قدرتی عجیب، تمام محتویات چشم را از حدقه بیرون  یک

 .آورد و باعث کور شدِن گایاموند شد

دفعه با حالتی شیهه مانند، چشمان خود را  گایاموند که انتظار چنین ضربه دردناکی را نداشت، یک
ای محکم با نوک دِم مار مانندش، به  دفعه ضربه بست و با یک چرخِش تند به دور خودش، یک

 .به سمتی دیگر پرتاب شدروگان وارد کرد و روگان از جا َکنده شد و به سرعت 

ای محکم و  دفعه با ضربه یک! اش آورد های خطی روگان که از کار خود راضی بود، لبخندی بر لب
ای تیز از پشت، همانند خنجری  تخته سنگ شکسته شد و لبه. قوی، به یک تخته سنگ برخورد کرد

ی تخته سنگ، از شکِم روگان بیرون  هدفعه، نوک تیِز لب برّان، تِن تنومند روگان را از هم درید و یک
ی گایاموند خیره  طور که خیره بر هیبت در هم پیچیده هایی خندان، همان روگان با لب. جست

 !انگار به آخر خط رسیده بود. حرکت ماند شده بود، آخرین نفس خود را کشید و بی

 هیوال از درد چشِم های هیوال چسبیده بود و در همین حال، آلیغان، با تمام توانش به فلس
 .چرخید اش به شدت به دور خود می زخمی

 !فقط چند متر فاصله داشت. آلیغان نگاهی به هدف خود انداخت

زره از . اش را در دست آماده کرد و بعد با دهان، بند زرهش را باز کرد به زور، شمشیر نورانی
 بند زره را با دهان به دور دست و آلیغان. تنش جدا شد و در میاِن گرد و غبار و مه ناپدید شد

سپس تمرکزی . هایش را رها کرد و گره محکمی به آن زد شمشیرش پیچید و سپس، یکی از دست
 .کرد

 .اش را عملی کند داد که نقشه ای ایستاد و این فرصت خوبی به آلیغان می گایاموند برای لحظه

 :گایاموند نگاهی به جسد بی جاِن روگان انداخت و گفت

 .جوی بزرگی بودی  جنگ-
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ناگهان آلیغان با یک پرشِ بلند و سریع، شمشیر را باالی سر برد و سپس با فریادی از ته وجودش 
 .دفعه نوک شمشیر را در آن شکاف فرود آورد یک

 !در همین حال، گایاموند با تعجب از حرکت ایستاد

ا تمام توانش در شکاف ایجاد شده فرو ی او فشار داد و شمشیر را ب آلیغان دو پای خود را بر سینه
 .ناگهان تمامِ نورِ شمشیر، به اعماقِ وجود گایاموند رخنه کرد. کرد

 :گایاموند کامال نورانی شد و با چشمانی حیرت زده گفت

  ! لعنت بر همتون-

 

ی شمشیر را  آلیغان که هر دو دستش از شدت حرارت کبود و سرخ شده بود و با تمام توانش قبضه
که  ناگهان نور شمشیر از طریق بازوها در وجودش رخنه کرد و در حالی. ر دست نگه داشته بودد

کرد، ناگهان انفجاری شدید به وقوع پیوست و  تمام موهایش از رنگ خرمایی به سفیدی تغییر می
از شدت انفجار، کل وجود گایاموند از هم متالشی شد و طوفانی شدید ایجاد شد؛ به طوری که 

 . مه باالی کوه را از بین بردتمام

آلیغان از شدت پرتاب، ناگهان از باالی کوه، به بیرون پرتاب شد و با سرعتی سرسام آور شروع به 
 .سقوط به سمت زمین کرد

چشمانش را بسته بود و از سقوط لذت . خورد ی باد تلو تلو می موهای سفیدش در میان زوزه
 .هیوالی بزرگ نابود شده بود. نه کرده بودآرامش عجیبی در وجودش رخ. برد می

ی آخر در هوا معلق  ناگهان در لحظه! آلیغان با سرعت زیادی به سمت زمین در حال سقوط بود
  !ماند
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ای باز  هایش توجه آلیغان را به خود جلب کرد و چشمانش را برای لحظه های بال صدای تکان
 .کرد

 !ای گرفته استای احساس کرد که در آغوشی گرم ج برای لحظه

 !نشین بود ی درخشانی داشت، زیبا و دل چهره

 !ی کوه فرود آمد که آلیغان را در آغوش گرفته بود، بر روی قله ناگهان فری یاک در حالی

فری یاک آلیغان را به آرامی بر زمین ! ابرهای طوفانی، مه غلیظ و باد شدید تمام شده بود
 .گذاشت

جسد بی  .ای دور افتاده بر زمین بود بی جاِن روگان در گوشهجسدِ ! نگاهی به اطراف انداخت
  .ها بود ای دیگر و زمین خون آلود و پر از اجساد زاخان جاِن دیناسین هم در گوشه

ابرهای سیاه کنار رفته ! ی گایاموند بر زمین پخش و پراکنده شده بود های بزرگ از هم پاشیده تکه
 !رخشیدندد بودند و در آسمان، ستارگان می

 .آلیغان با چشمانی متعجب به او خیره شده بود! ی آلیغان انداخت فری یاک نگاهی به چهره

  :فری یاک لبخندی به او زد و گفت

  

کنی و تمام  تو از همین امروز اقبالی بلند پیدا می. گم فرزند حوماکین  بهت تبریک می-
 تو امشب هیوالیی رو نابود کردی که .های ایستال در زیر پاهای تو قرار خواهند گرفت سرزمین

 .هیچ موجود فانی تا به حال توان انجامش را نداشته و از این به بعد هم نخواهد داشت

 !آلیغان با حالتی سرگیجه از جا بلند شد و نگاهی به اطراف خون آلودش انداخت



 ایســتـآل  

 

497 

 :نگاهی به فری یاک انداخت و با تعجب گفت

  تو دیگه کی هستی؟-

 :دی زد و گفتفری یاک لبخن

 . مهم نیست-

 .هایی آهسته به سمت روگان حرکت کرد سپس با قدم

کمی . آلیغان نگاهی به آن دیوِ بزرگ انداخت که اکنون تبدیل به جسدی بی جان شده بود
 .ناراحت شد

 :سپس با حالتی نگران آلود یا خود گفت

 !دیناسین!  نه-

 !ین را گذاشته بود شتافتبه سرعت از جا بلند شد و به سمت مکانی که دیناس

 !ی فری یاک بر روی روگان افتاد در این لحظه، سایه

 .خون زیادی از او رفته بود

 :فری یاک با حالتی ناراحت خطاب به جسد بی جانِ روگان گفت

 امیدوارم در جهان. توانستم تو را پادشاه جهان کنم ماندی و می کاش زنده می!  پادشاه مرده-

Madan  ببینمت بمادانمادانمادانمادان. 

 .سپس نگاهی به سمت آلیغان انداخت

 !گریست آلیغان بر روی جسد دیناسین، بر روی زانو نشسته بود و با تمام توان می

 :فری یاک نگاهی به آسمان انداخت و گفت

 .های بزرگه ها، یک پیروزی بزرگ، نیازمند قربانی  بعضی وقت-

د بار بال زدن از زمین جدا شد و سپس بال های سیاه و بزرگ خود را باز کرد و با چن سپس بال
 !جا غیب شد و آلیغان را با همان حالِ غریب تنها گذاشت زنان از آن

کرد، شب را به صبح  جان و بدون بالِ دیناسین گریه می که در کنار جسد بی آلیغان در حالی
 ..رساند

  .گونه بود که تمام وجودش را غم فرا گرفت و این
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 ****     شهر وِرمادک شهر وِرمادک شهر وِرمادک شهر وِرمادک_ینِ رِکاردیسینِ رِکاردیسینِ رِکاردیسینِ رِکاردیسسرزمسرزمسرزمسرزم_یک هفته بعدیک هفته بعدیک هفته بعدیک هفته بعد****

ها، تمام گوناژها و تمام موجودات ریز و  ها، تمام کوتوله ها، تمام انسان تمام دیوها، تمام غول
 !درشت شهر، در مقابلِ قامت تنومند آلیغان از حالت تعظیم بلند شدند

 .ای رنگی بر باالی سرِ آلیغان قرار داشت تاجِ نقره

وکا، الیناس، چیمال، ساالموس، الیناس، وِلیز و بقیه جادوگرها هم در مقابل هافارین، غودلکو، ژِلد
 !آلیغان ایستاده بودند

چشمانش دیگر فروغ ! آلیغان در لباسی بلند و ردا مانند، نگاهی به جمعیت کثیرِ مقابلش انداخت
هایِ سپید و مو. سکوت سنگینی تمام شهر را فرا گرفته بود! و شوق و هیجانِ گذشته را نداشتند

 !بلندش را به پشت سرش بسته بود

 :در همین حال لب گشود و شروع به سخن کرد

ای در این جهان شروع خواهد شد، یک جهانِ پر از آرامش، صلح را برای   امروز، دوران تازه-
تمام موجودات جهان به ارمغان خواهم آورد و همه جهان، این دوران را مدیون تمام کسانی 

. کمی تأمل کرد و نگاهی در جمعیت مقابلش چرخاند ! که اکنون در کنار ما نیستندخواهند بود
  .همه در سکوتی کامل به او خیره شده بودند

  :آلیغان ادامه داد

 

از این پس برای شکوه و جالل شما در مقابل اهریمن خواهم جنگید و تا ! پسر حوماکین...  من-
. باشد که صلح، تا ابد در این جهان پایدار بماند. اشتآخرین توانم دست از مبارزه بر نخواهم د

جشنی بزرگ خواهیم گرفت تا . نامم  میروز آویناروز آویناروز آویناروز آویناگیریم و من نام این روز را  امروز را جشن می
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 پادشاهی به مناسبت به ساله هر ایستال تاریخ در آوینا روز .(هایمان کاسته شود شاید کمی از غم
 ).شود می گرفنه جشن آلیغان رسیدن

ناگهان هیجانی عظیم در جمعیت حاضر تزریق شد و همه یک صدا با هم شروع به پایکوبی و ابراز 
جا به سمت مقر  اما آلیغان در سکوتی محزون، سر خود را پایین انداخت و از آن .شادی کردند

 .اش حرکت کرد جدید پادشاهی

 .به آلیغان نگاه می کردندو این در حالی بود که ساالموس و الیناس با حالتی نگران آلود 

***  
 .پارچه در آمدند های ایستآل در زیر پرچم حکومت آلیغان به حالت یک ها بعد، تمام سرزمین سال

 .ترین پادشاه جهان و اولین پادشاه قدرتمند جهان ایستال شناخته شد آلیغان به عنوان بزرگ

وگر جوان به جنگ با موجوداتی به های زیادی در کنار چیمال، ِولیز و سیزده جاد آلیغان تا سال
هایی از پیدایِش اهریمن بزرگ در  که زمزمه ها گذشتند و تا این سال .ها پرداخت نام ایدالین

که دوباره قدرت خود را به دست بگیرد،  هیداگ به امید آن .های ایستال شنیده شد سرزمین
گونه تهدیدی دیگر  لق کرد و اینها را خ ای به ناِم ادیکان ارتشی عظیم از موجودات تسخیر شده

تر و  اما آلیغان بزرگ .کرد های ایستال حکومت قدرتمند آلیغان را تهدید می در سرزمین
پس از آن، آلیغان حدود سیصد و  .کرد قدرتمندتر از آن چیزی بود که هیداگ تصورش را می

  ا. شش سال حکومت کرد

. ها هیچ فرزندی نداشت دام از آن ازدواجک اش شش بار ازدواج کرد و از هیچ و در طول زندگی
ی او و الیناس شد و از این ازدواج، پسری به دنیا  که دست سرنوشت باعث ازدواج مخفیانه تا این

 .شد آمد که باید از تمام جهان مخفی نگه داشته می

 .از وجود این پسر، فقط دو نفر از نزدیکان آلیغان باخبر بودند، ِولیز و چیمال

  .جا بود که نسل او تا کالیاز به پیش رفت ام فرزندش را عوجال گذاشت و از آنآلیغان ن

 پایان 
  . بخوانیدافسانه شاه قهرمانادامه این داستان را در رمان 

   هفت جلد میباشد7 در افسانه شاه قهرمانمجموعه 
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  افسانه شاه قهرمانمعرفی رمان 

  
   و یا سایت زیر دانلود فرماییدکانال تلگرام ماه هم اکنون میتوانید از ک

Goldjar@   
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