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  فصل اول

   پيدايش

  »جيغ در تاريكي«

لغزم و روي علفي خـيس از   فرسا، از بدنش بيرون مي   پس از تقاليي طوالني و طاقت     . آورد  مادر به من فشار مي    

ا ام ر   كـشم گريـه     ورود ناگهـاني بـه هـواي سـرد بـا نفـس اولـي كـه بـه درون مـي                     .  شوم  خون قرار داده مي   

نوشـم و لـرزش    با ولع مي. دهد كند و در آغوش خود غذا مي مادرم با لبخندي ضعيف مرا بلند مي      . انگيزاند  برمي

  .گيرم دستان كوچكم را از سرماي سوزدار ناديده مي

پس از ايـن حمـام   . شود ام از خون پاك مي خورده  شدت باران به حديست كه در چند ثانيه پوست گرم و چروك           

گيـرد تـا مـرا از ضـربات      نده دوباره در آغوش مادرم هستم كه تمام تالش خود را به كـار مـي           كن  سرد و كرخت  

ام را    پيـشاني . بايد به حركتش ادامـه دهـد      . تواند استراحت كند    اما نمي . خسته است . امان باران دور نگاه دارد      بي

مدام بـه زمـين     . رود  ن پيش مي  گيرد و تلوتلوخورا    آخرين نيروي پاهايش را به كار مي      . كشد  بوسد و آهي مي     مي

  .شود اُفتد، اما يك لحظه از محافظت من غافل نمي مي

 اهنيـك كـ   حتـي   او حتي براي يـك كاهنـه و         . كرد كه بتوانم تولد خود را به ياد بياورم          گاه باور نمي     هيچ 1بانبا

  .كرد  ميساختگي قلمدادي مرا اوهامي  دانست و اين خاطره قدرتمند نيز چنين چيزي را غيرممكن مي

تولـدي سـخت، در     . ام دقيق به يـاد دارم       هاي ديگر زندگي    اين لحظات را درست مانند قسمت     . طور نبود   اما اين 

خـود را   و  داشت    درحاليكه در سرزميني ناآشنا و غريب گام برمي       . خانماني، مادري تنها و خسته      اوج آوارگي و بي   

  .شيد مرا گرم نگاه داردكو خواند و مي برايم الاليي مي. به او چسبانده بودم

هوشـيِ      بـا وجـود گيجـي و كـم        . ديـد   ذهن مغشوش من، دنيا را به صورت نورها و اشكالي غريب و ناآشنا مـي              

تر از آن بـودم   اضطرابي واگيردار كه با وجود اينكه كوچك. كردم ام، نااميدي و اضطراب مادر را حس مي  نوزادي

  .لرزيدم كردم و مي ساس ميكه وسعت وحشت را درك كنم، آن را در قلب اح
                                                 

1 Banba 
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 –افتـد   ناپذير و دردناك، در مقابل دروازه يك دژ گرد و بلنـد بـر زمـين مـي       روي پايان   پس از چند ساعت پياده    

همانجا، در لجن و آب كثيـف، و        . قدرت آن را ندارد كمك صدا كند      . كنم  همان دژي كه حاال در آن زندگي مي       

زنـم لبـانش بـه لبخنـدي          كنم و آروغ مي     كشد و وقتي اخم مي      راز مي در حاليكه سرم را باال نگه داشته است د        

. شـود   نوشـم تـا تمـام مـي         آنقدر مي . چسباند  اش مي   كند و مرا به سينه      اش را نثارم مي     آخرين بوسه . درخشد  مي

. شـنود  هـاي مـرا مـي     نالـه 2زده، گُـل  دم تاريك و مرطوب و غم مانم، در آن سپيده گرسنه منتظر شير بيشتر مي  

جـان مـادرم،      حركت و بـي     كنان  و دست و پازنان در دستان سرد، بي           جوي پير، مرا ضعيف و ناتوان، گريه        گجن

  .يابد مي

كـرده، حتمـاً بـراي دختـر          با اين توصيفات، بايد يادت باشه كه چي صدات مي         «:زند  بانبا گاهي به من كنايه مي     

  ».كوچيكش اسم انتخاب كرده

دانم، يا اينكه چرا تنهـا،   من حتي اسم مادرم را نمي    . گفت  ه بود، آن را بلند نمي     اما اگر حتي او اسمي بر من نهاد       

اينكـه از  . دانـم  از او نمـي  همه چيز زندگي خود را به خاطر دارم اما هـيچ    . بار، دور از خانه مرد      در آن وضع اَسف   

  .گاه بتوانم كشف كنم كنم هيچ رموزي كه فكر نمي. ام و واقعاً كه هستم كجا آمده

  

***  

گردم، تـا بلكـه بتـوانم         برم و به جستجوي شادي در گذشته مي         ام پناه مي    اغلب اوقات به خاطرات اوايل زندگي     

  . هاي زمان حاضر را هرچند براي مدتي فراموش كنم وحشت

                                                 
2 Goll 
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 آورد و بـه شـوخي مـرا         آورم، روزي كه گُل مرا با خود به داخل برج مـي             مستقيم روز اولم را در اينجا به ياد مي        

گيـرد و ايـن سـوال         ها و مجادالتي سر مـي       بحث. كند كه بيرون از دژ پيدا كرده است         موش بزرگي معرفي مي   

مادرم، رها كنند تا بميرم، و يا به عنوان يكي از اعضاي قبيلـه              جسد  يا بايد مرا بيرون، پيش      آشود كه     مطرح مي 

تواند مرا تربيت كند تا يـك كاهنـه           هستم و مي  اي جادوگر     گويد كه بچه    كند و مي    بانبا مرا بازرسي مي   . بپذيرند

ترساند كـه     كنند و نسبت به من بدگمانند، اما بانبا آنها را از نفريني مي              چندين نفر با اين نظر مخالفت مي      . شوم

  .شود كه مرا نگه دارد در صورت راندن من بر دژ فائق خواهد آمد و مانند هميشه موفق مي

كنند، اما يـك كاهنـه، هميـشه          هاي مشترك زندگي مي     ديگران در كلبه  . شوم در آلونك كوچك بانبا بزرگ مي     

نوشم كه توسط بانبـا از درون         ام و شير بزي را مي       روي علوفه دراز كشيده   . مكان زندگي اختصاصي خود را دارد     

ي وقتـ . رسـد  شوم كه گاه روشن و گاه تاريك بـه نظـر مـي         به دنيايي خيره مي   . شود  يك تكه پارچه چالنده مي    

  .معني، كلماتي نامفهوم رسد، اصواتي بي خورد صداهايي به گوش مي ها تكان مي بزرگ هاي آدم لب

بـدن و ذهـنم رشـد       . روم  خيز، دوزانو و در نهايـت روي دو پـاي خـودم راه مـي                شوم، غلطان، سينه    تر مي   بزرگ

و بـاالخره جيـغ     . وانم حرف بـزنم   كنم تا بت    كلمات را با هم تركيب مي     . گيرم  كنند و روز به روز بيشتر ياد مي         مي

ـ  –دانم كـه يـك اسـم دارم     مي. اي درست كنم    ام كلمه   خوشحالي، از اينكه توانسته    ي  يگانـه "بـه معنـي   . كبِ

ـ     . كنم  نامي كه گُل، آن زمان كه پيدايم كرد بر من نهاد و به آن افتخار مي               . "كوچك  كـه   ستزيـرا تنهـا چيزي

  .گيردتواند از من ب كس نمي مالكش هستم و هيچ

ام   ي قـوي    از آنجايي كه بـه لطـف حافظـه        . داد  كرد و جادو يادم مي      شدم بانبا تربيتم مي     همچنان كه بزرگ مي   

يـك كاهنـه    . البته، جادو چيزي فراتر از ورد و كلمات است        . گرفتم  ماند زود ياد مي     وردها به خوبي در ذهنم مي     

مـن در   .  زمين، باد، حيوانات و درختان به كـار بگيـرد          بايد ابتدا قدرت جهان اطرافش را دريابد، سپس نيرو را از          

گيري نداشتم و با وجود اين مسئله، شك دارم بتوانم يك كاهنه واقعي بشوم، اما بانبا بـه   اين كار موفقيت چشم   

  .كوشي، به مرور زمان، موفق خواهم شد گفت كه با سخت داد و مي من اميد مي

هاي ديگر نسبت به شاگرد كاهنـه بـسيار           بچه. مردمش غيرممكن يافتم  اوايل ورود به دژ، وفق دادن خود را با          

چشمانـشان را از كاسـه      ممكن است   مادرشان به آنها هشدار داده بود كه اگر به من آسيب بزنند             . محتاط بودند 

و از  ها باشـم ناراحـت بـودم          توانستم يكي از آن بچه      از اينكه نمي  . كنم  هايشان را خُرد مي     آورم و يا دندان     درمي
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توانستم به آن نقل مكان كنم، شايد بيشتر مورد           كردم، اينكه آيا جايي بود كه مي        ام سوال مي    بانبا درباره گذشته  

  .توجه باشم

مردم بدشون نمياد كه نزديكشون باشـيم، كـه اگـر           . شه  ها پذيرايي نمي    جا از كاهنه    هيچ«:اما او ساده جواب داد    

زائيـدن مـشكل داشـته باشـه ازمـون            دار نشه يا موقع بچـه       زني بچه مشكلي پيش بياد، شكم كسي درد بگيره،        

دن، مگر اينكـه مجبـور        كنن و ما رو توي خودشون راه نمي         وقت كامالً به ما اعتماد نمي       اما هيچ . كمك بگيرن 

  ».پس بهتره به اين وضع عادت كني يگانه كوچك، اين زندگي ماست. باشن

ترسيدند مبادا مـورد نفـرين قـرار بگيرنـد            ا بودند، يا اينكه از اين مي      مردمي كه طرفدار م   . زندگي خيلي بد نبود   

شدم ورد و افسوني را به درستي انجـام دهـم             و در مواقعي كه موفق مي     . كردند  غذاي فراواني برايمان آماده مي    

وانم مردم بيشتر در اين فكر بودند كه من روزي آنقدر قدرتمند شـوم تـا بتـ           . گرفتم  شدم و هديه مي     تحسين مي 

  .اند و هم زياد پرتوقع گفت كه مردم همواره هم زيادي بدگمان بوده بانبا به تمسخر مي. امنيت دژ را باال ببرم

  .كردند تعداد كمي، مانند گُلِ يك چشم، با من همچون يك انسان معمولي رفتار مي

اي   اي هـستم بـا گذشـته        غريبهبرايش مهم نبود كه     . او زماني فرمانده مقر بود، و حاال تنها يك مبارز پير است           

كرد، مثل    گاهي مرا لوس مي   . نامعلوم، دستيار يك كاهنه يا هر چيز ديگر، براي او فقط يك دختر كوچك بودم              

پدري كه فرزندش را لوس كند، و دليل اين امر احتماالً اين است كه او اولين كسي بود كه مرا پيدا كرد و نـام                         

گذاشت و دور تا دور دژ، مثل خوك          هاي پهنش مي    مرا روي شانه  . كرد  زي مي بيشتر اوقات با من با    . بر من نهاد  

. خنديدنـد   كردند و بـه او مـي        و اين درحالي بود كه اطرافيان تنها مسخره مي        . داد  ام مي   كرد، و سواري    خرخر مي 

ر عوض  كُشت، د   جوي خشن، كه در هر پيكار تعداد زيادي از دشمنان را مي             يك جنگ . ها بود   محبوب همه بچه  

  .قلبي مهربان و رئوف داشت و از درون مانند يك بچه بود

كردم تا وقتي بزرگ بـشوم جـادوي فراوانـي يـاد خـواهم                با خود فكر مي   . آن روزها بهترين روزهاي عمرم بود     

اما وظيفه  . ي گاوها و گوسفندها را بر عهده خواهم گرفت          گرفت، محصوالت را درو خواهم كرد و چرادادن گله        

اي در كـارش      ديدم بچـه    توانستم اين كارها را بكنم كه مي        م كارهاي عادي روزمره نبود، تنها وقتي مي       من انجا 

هـا معمـوالً اجـازه        خواستم تا بگذارد كمكش كـنم و ايـن بچـه            گذاشتم و از او مي      قدم پيش مي  . كرد  تنبلي مي 
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دادند كـه بـا       پدر و مادرشان نشان نمي    گاه در مقابل      ها هيچ   آن. در طول زمان توانستم دوستاني بيابم     . دادند  مي

  .دادند هايشان شركت مي ها و بازي من دوستند، اما در نهان، زماني كه كسي در اطراف نبود، مرا نيز در صحبت

رفـت كـه گـويي از     اي پيش مـي    زندگي به گونه  . ساده زيستن . ساعات خوشي بود  . يادگيري جادو ... كار... بازي

  . هگونه بود ابتداي خلقت همين

  .دو بعد، شياطين از راه رسيدن
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  فصل دوم 

  تلفات

ي  سـرم را بـه سـوي دروازه   . كنـد  شكند و اهالي دهكـده را هـشيار مـي      جيغ و فرياد پسري سكوت شب را مي       

هـا را بـه تـاريكي        شتابند و مشعل    بينم كه مستقيم به سمت پسرك مي        جويان را مي    جنگچرخانم و     ورودي مي 

 يك شـيطان دوسـر،   …ي كه يك سال از من كوچكتر است، در معرض خطر قرار دارد            ، پسر 3نينان. اندازند  مي

  .خون …بينم  اجساد را ميتركيبي از استخوان و گوشتِ

جنگـد،   ي به ظاهر پير كه با بدني برهنه مـي جو اين جنگ. رساند گُل اولين كسي است كه خود را به صحنه مي  

، در  كنـد و آن را عميـق   با تبرش حمله مي. ر دست داردتنها يك سپر چرمين، يك شمشير و يك تبر كوچك د  

بـا دسـت    . كنـد   كـشد، امـا همچنـان نينـان را رهـا نمـي              شيطان جيغ مي  . آورد  يكي از سرهاي هيوال فرود مي     

هـاي سـر      كند، و بالفاصـله بـا دنـدان         زند و او را به عقب پرتاب مي         ي محكمي به گُل مي      اش ضربه   استخواني

  .شود ي پارگي گلويش خاموش مي جيغ نينان با صداي آزاردهنده. رود نشانه ميسالمش گلوي نينان را 

او نينان را همچون چمـاق      . كنند  آورند و به شيطان حمله مي       جوي ديگر پس از گُل هجوم مي         و سه جنگ   4كُن

اش   نيزهكُن  . مانند  كُن و آن يكي سرجايشان مي     . كوباند  دهد و دونفرشان را بر زمين مي        به سمتشان حركت مي   

. كـشد    جيـغ مـي    5هـا   شـيطان همچـون بانـشي     . كنـد   دهد و يكي از چشمان هيوال را سوراخ مـي           را حركت مي  

  .كند گيرد و با پيچاندن آن گردنش را خُرد مي ي جانور را مي پرد و كله  به جلو مي- 6 اِنا-جوي ديگر  جنگ

تـري سـاخته    مـا شـياطين از مـواد مـستحكم    ا. ميرد طور بشكنيد، مطمئناً در جا مي    اگر گردن يك انسان را اين     

  .كند ها را اذيت مي اند و شكستگي گردن فقط كمي آن شده

كنـد و   اِنا او را رها نمـي . كوباند كَنَد و بر اِنا مي      قاپد و از جا مي      شيطان با يك دست سري را كه گُل شكافته مي         

كنـد،    نـا رهـايش نمـي     اِامـا   . شـود   ت مي شيطان سس . پيچاند  گيرد، و در جهت مخالف مي       بار ديگر گردن را مي    

                                                 
3 Ninan 
4 Conn 
5 Bansheesكنند اي كه هنگام نزديك شدن مرگ كسي با صداي بلند شيون مي  روح زنان مرده.  
6 Ena 



  بِك/سرزمين شياطين رضا رستگار/درِن شان
 

10 
  ir.rrenshanda.www درِن شان

ي هيوال فـرو      ي جمجمه   هاي فاسدشده   آورد و مستقيم در استخوان      چاقويي را از غالف پشت كمرش بيرون مي       

. كـشد   شكافد و يك مشت از مغز جانور را بيـرون مـي             سوراخ ايجادشده در جمجمه را با دو دستش مي        . كند  مي

رود و كوركورانه براي گرفتن مغـز         ي شيطان به هوا مي      زوزه. زند  لزج مي دارد و بر ماده جسبنده و         مشعلي برمي 

  .كند اش تالش مي گرفته آتش

شـيطان  . كنـد   اندازد و با تبر آن را خُرد وخمير مي          كشد و بر زمين مي      كُن سر ديگر را از دست هيوال بيرون مي        

  .اُفتد خورد و بر زمين مي لرزد، تكاني مي مي

  :رسد ه به گوش ميصدايي از نزديك درواز

  »!بازم هستن«

جويـان كـه نگهبانـان اصـلي          بيشتر جنـگ  . كنند   ديرتر از زماني كه شياطين معموالً حمله مي        –ديروقت است   

. گوش و چشممان تيز اسـت     . اند  هايي مثل من گرفته     دركردن هستند و جايشان را بچه       اند در حال خستگي     بوده

شياطين در وضعيت بهتـري     . ايم  ما گير اُفتاده  . آلود و سستند    ن خواب  و بيشترما  شدهاما حاال ديگر نزديك صبح      

  .قرار دارند

مـردان و   . اسـت   ها، شمشيرها، تبرها و چاقوها حلقه شـده         ها به دور نيزه     دست. دوند  ها بيرون مي    افرادي از كلبه  

 زيـرا   –جنگنـد      مـي  بيشترشان لخت هستند، حتي آنهايي كه معموالً با لبـاس رزم          . دوند  زنان به سمت برج مي    

  .ديگر فرصتي براي لباس پوشيدن نيست

تيـز اطـراف را    كنند و حصارهاي چـوبي نـوك     هاي بيرون عبور مي     شوند، از خندق    شياطين بر دروازه آويزان مي    

يا شايد چيز ديگر، در هـر صـورت حـس           . هيوالي دوسر يك طعمه براي بهم ريختن نظم ما بود         . نوردند  درمي

جويان  جنگ. بودند افتضاح بود  درست مثل ديگر شياطيني كه از الشه و جسد ساخته شده    يابي آن شيطان    جهت

تـشخيص اينكـه چقـدر      . روند تا شياطين را به عقب هل دهند         ها و يا با آويزان شدن به ديوار باال مي           از نردبان 

ـ            . هيوال در آنجا وجود دارد مشكل است       شان شـيطان واقعـي     قطعاً بيش از پنج يا شش تايند و دست كـم دوتاي

  .7 فاموري-هستند 

                                                 
7 Fomoriiشوند ي شياطين محسوب مي اي كه از دار و دسته  قبيله.  
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اند نعره    شان خارج شده    بر سر كساني كه از پست نگهباني      . دهد  رسد و مدام دستور مي      ي دروازه مي    كُن به كناره  

  »!كنم وقتش شد صداتون مي! همونجا كه هستين بمونين«:زند مي

طـور   هند و همان سرشان تبر تكان ميگردند و رو به تاريكي و باالي    هاي ترسان و لرزان سرجايشان برمي       بچه

سـه تاشـون    ! نـه «كنـد،   زدن مـي    شان شـروع بـه جيـغ        يكي» ...آما» «!آماده» «!آماده» «!آماده«زنند،  فرياد مي 

  »!اينجان

از درگيري كنار دروازه فاصله     » !با من بيايد  «:دهد  گُل به اِنا و آنهايي كه با شيطان اول جنگيده بودند دستور مي            

. كنـد   گُل آنها را به طرف سه شيطان راهنمـايي مـي          . كنند   سمت يورش دوم شياطين حركت مي      گيرند و به    مي

او در جنـگ بـا      .  او از دست شياطين عصباني نيست، از خودش ناراحت است          –بينم    غضب را در چشمانش مي    

  .اما اين اشتباه ديگر تكرار نخواهد شد. شيطان اول اشتباه كرد و اجازه داد او را پس بزند

معمـوالً در  . كـنم  روم و صـبر مـي   كننـد، بـه مركـز دژ مـي     جويان، شياطين را گرفتـار مـي       طور كه جنگ    مانه

اگر شيطاني بتوانـد از     . كنم، چرا كه بيش از اين باارزشم كه جان خود را به خطر بيندازم               ها دخالت نمي    درگيري

 اسـت كـه دسـت بـه كـار           منبت  وقت نو    آن –يك سنگر عبور كند، يا يك فاموري با قدرت خاص حمله كند             

  .شوم

ي افراد دژ     همه. تر كاري از پيش ببرم      هاي قوي   اگر بخواهم راستش را بگويم، شك دارم بتوانم دربرابر فاموري         

دروغ به ما اعتماد    ! ي جادوگرها   ي همه   ي بزرگم، ملكه    كنيم كه من يك كاهنه      اما ما وانمود مي   . دانند  اين را مي  

  .كند عيفي را در دلمان روشن ميدهد و اميد ض به نفس مي

 بـا سـپاه پليـد دنيـاي ديگـر          جـان  شوند، و به والدينشان، كه تا پاي        تر قبيله دور من جمع مي       هاي كوچك   بچه

ترهـا    هـا را بـه بـالغ        برادرها و خواهرهاي بزرگترشـان در پـايين بـرج، مهمـات و اسـلحه              . نگرند  جنگند، مي   مي

توانند   ترها نيز كمك زيادي نمي      اما اين جوان  . ند، به درون خندق شيرجه بزنند     اند كه اگر افتاد     رسانند و آماده    مي

  .بكنند

اما انجـام وظيفـه     . بيشتر دوست دارم در برج، در اوج درگيري، باشم        . از اينكه كنار بايستم و كاري نكنم متنفرم       

هاي من مهم نيست، نجـات       خواست. هر كدام از ما بايد كاري را كه متناسب با اوست انجام دهد            . تر است   مهم

  .هميشه. تر است مردم دژ مهم
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هاي انسان و     اي دراز و تركيبي از دندان       با پوزه . گراز  نيمي انسان، نيمي  . كند  ها از حصار عبور مي      يكي از فاموري  

جوياني كه به سـمتش       بر سر جنگ  . هاي تيز دارد    اند و به جاي دست، چنگال       چشمان زردش شيطاني  . عاج فيل 

پاشـد و جيـغ    خون بر صورت يكي از زنان مي. كند زند، سپس خون به سمتشان تُف مي  برند نعره مي    يورش مي 

 خون شيطان ماننـد  –جوشد  قُل مي گوشت صورتش قُل. اُفتد دهد و از باالي برج به پايين مي   دلخراشي سر مي  

  .ماند آتش مي

از وقتي بانبا رفته است، هر چنـد        . (ك هستم بعضي اوقات با او در يك اتاق      .  است 8او اسكوتا . دوم  به سمتش مي  

پريده و روشن بـود حـاال قرمـز و            صورتش كه تا قبل از اين رنگ      .) كنم  وقت يك بار در يك اتاقك زندگي مي       

كند و بار ديگـر جـيغش بـه آسـمان             مايعي جلز و ولز مي    . شود  گوشت جوشان منفجر مي   . منظر شده است    كريه

  .رود مي

دهند توجه    گذارم، به گرماي گوشتش و مايعات جوشاني كه پوستم را آزار مي             اش مي  كف دستم را روي پيشاني    

كيـف  . بنـدد   گيرد و چشمانش را مي      كشد ،آرام مي    اسكوتا آهي مي  . كنم  كننده را زمزمه مي     افسون آرام . كنم  نمي

ن بـه كـف     هـاي درشـت سـبزرنگي از آ         دانه. كنم  كشم و بازش مي     ي دور كمرم بيرون مي      كوچكي را از تسمه   

ريـزم و بـا انگـشت بـا هـم مخلـوط        ها مـي   اندازم، آب دهانم را روي دانه       كيف را به كناري مي    . ريزم  دستم مي 

ريـزم و جوشـش آن        ي اسـكوتا مـي      شـده   خمير را روي گوشت بدشكل    . كنم تا جاييكه خميري درست شود       مي

ها و خميرهاي ديگري نيـز        كننده  نيضدعفو. ماند  صورتش بدجور سوخته، اما زنده مي     . شود  بالفاصله متوقف مي  

اول بايـد كـار     . وجود دارند كه بتوانم براي خوب شدن و تميزشدن زخمش به كار ببرم، اما حاال وقتش نيـست                 

  .شياطين را يكسره كرد

  

سـوراخ    جاي جاي بدن شيطان گرازي، توسط شمشيرها و چاقوهاي مبارزهايمـان، سـوراخ            . كنم  باال را نگاه مي   

شـان    دانستم اين هيوالها قدرت غيرطبيعـي       كاش مي . اندازد  هاي آتشين مي    جنگد و تف    هنوز مي اما  . شده است 

  .اند را از كجا آورده

                                                 
8 Scota 
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. آيـد   شكل از اتاقك كنار تونل مخفي بيرون مـي          يك فاموريِ عنكبوت  ! ها   بچه -شنوم  هايي پشت سرم مي     جيغ

هاي را كه سر سوراخ را بسته         آن باال آمده، تخته   جانور احتماالً سوراخ مخفي خروجي به بيرون دژ را يافته و از             

  . است بودند درهم شكسته و وارد دژ شده

قبـل از آنكـه بـه كـسي         . گردد تا به كمكشان بفرسـتد       جوياني مي   به دنبال جنگ  . شنود  كُن جيغ و فرياد را مي     

، دوبـرادر دوقلـوي   10ركان و ل9ُرونان. دهند  دستور بدهد، دو برادر خودشان را در مسير شيطان عنكبوتي قرار مي           

دوقلوهـا هميـشه مبـارزين      . شده بود   ها پيش كشته    ، ماه 11برادر كوچكترشان اِرك  . موقرمز و حدوداً شانزده ساله    

. جنگند  تر مي   اما از وقتي كه اِرك مرده است در كنار مردان بزرگ          . اند، حتي وقتي كوچك بودند      قدرتمندي بوده 

  .آنها عاشق كشتن شياطين هستند

او بـه دوقلوهـاي جـوان     . كند  زند و دوباره حواسش را به شياطين دروازه جلب مي            مبارز ديگري را صدا نمي     كُن

  .جويان دژ هستند ترين جنگ ترين و در عين حال خشن آنها جزء جوان. اعتماد دارد

كه اگرچه بـدن    بينم    ام، مي   تر ايستاده   حاال كه نزديك  . برند  رونان و لُركان به سمت شيطان عنكبوتي يورش مي        

شياطين معمـوالً تركيبـي از حيوانـات        . عنكبوتيِ بزرگي دارد، اما صورت و دمش مانند صورت و دم سگ است            

اي براي اختراع شكل و       كنند زيرا هيچ ايده     ها تقليد مي    گفت كه آنها از اَشكال حيوانات و انسان         بانبا مي . هستند

  .صورت از خود ندارند

لُركـان، آن بـرادري كـه       . شـكل دارد     موهاي بلند، مجعد و آشـفته، دو چـاقوي منحنـي           رونان، برادر قدبلندتر،با  

هاي گوناگوني به گـوش دارد، يـك شمـشير و يـك داس كوچـك در                   موهايش را كوتاه كرده است و گوشواره      

ن اما قبل از اينكه بتوانند بـه آ       . هر دو در جنگيدن با دو دست راست و چپشان مهارت دارند           . دست گرفته است  

موي جانور از بين هشت پاي درازش       . گيرند  عنكبوت حمله كنند، مورد هجوم موهاي دراز جانور قرار مي         -سگ

  .زند رود و مدام به تيزي ضربه مي همچون تيري كه از كمان رها شده باشد به سمتشان مي

برادرها ناله  .  كور شود  ها صورتشان را بپوشانند، مبادا چشمانشان       كند بايستند و با دست      آنقدر كه مجبورشان مي   

آيـد و بـا شـوق و هيجـان           فاموري قدمي به جلـو مـي      . كنند، تا حدي به خاطر درد، و بيشتر از روي ناكامي            مي

                                                 
9 Ronan 

10 Lorcan 
11 Erc 
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دهند بـه عقـب    كند و بار ديگر دوقلوهايي را كه كوركورانه سالحشان را در هوا تكان مي          اش پارس مي    شيطاني

  .راند مي

وقـت    مـن هـيچ   . ا دوست داشتم تا اين يكي را خودم تحت كنترل بگيـرم           توانستم از كُن كمك بخواهم، ام       مي

جويـان بـه      توانم كمك كنم، و اجازه بـدهم تـا حـواس جنـگ              اندازم، اما در اين مورد مي       خودم را به خطر نمي    

  .تر معطوف باشد تر و خطرناك شياطين بزرگ

داشـتيم، امـا بعـضي      از دژ نگـه مـي  هـا آنهـا را بيـرون    قبل از شروع حمله. شتابم به طرف كندوهاي عسل مي  

. ي زيادي به عسل دارند، براي همين مجبـور شـديم كنـدوها را بـه داخـل بيـاوريم                     شياطين بخصوص، عالقه  

كـشم و   دارم و بيـرون مـي   رسـم و يـك مـشت از آنهـا را برمـي      به كندو مي. زنبورها اكنون در حال استراحتند   

روم و پشت سر رونان و        سريع راه مي  . د نتوانند مرا نيش بزنند    شو  كنم كه باعث مي     همزمان وردي را زمزمه مي    

خوانم، ايـن بـار       كنم و ورد ديگري بر زنبورها مي        مشتم را تا نيمه باز مي     . ايستم  اي مطمئن مي    لُركان، در فاصله  

  .شوند ي حمله مي ي من آماده مثال يك فرمانده، با اشاره

  »!برين كنار«:زنم فرياد مي

دهم تا    كنم و اجازه مي     انگشتانم را باز مي   . روند  كنند، سپس كنار مي     زده به عقب نگاه مي      شگفترونان و لُركان    

  .كنم روم، و كورش مي عنكبوت يورش برند، چشمانش را نشانه مي-زنبورها مستقيم به سمت سگ

كـان جلـو    رونـان و لُر   .  حواسـش بـه زنبورهاسـت      ي  زنند، همـه    مينالد و با پاها به صورتش ضربه          فاموري مي 

آيند و چهار پاي مودار هيوال به سمت تاريكي پـرواز             ي تيز فرود مي     چهار تيغه . روند، هر كدام در يك سمت       مي

  .كنند مي

ي   رونـان كلـه   . اُفتـد   است، بر زمين مـي      شيطان درحاليكه نصف پاهايش را از دست داده، و چشمانش كور شده           

شـود، بـار ديگـر        عنكبوت راسـت مـي    - سگ.  كند   فرو مي  رود و چاقويش را تا عمق مغزش        هيوال را نشانه مي   

موهاي قرمـزش   . كند  كشد و با موهاي بلندش آن را تميز مي          رونان چاقو را بيرون مي    . ميرد  نالد و سپس مي     مي

گـاه حمـام      آنها هـيچ  . آلود است   موهاي لُركان نيز خون   . تر خون شيطان آغشته شده است       هاي تيره   حاال به لكه  

  .روند نمي
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روند كه كُـن و       سپس به همراه لُركان به قسمتي مي      » .كارت خوب بود  «.زند  كند و لبخند مي     ان مرا نگاه مي   رون

  .سربازانش تالش دارند شياطين را از روي حصار عقب برانند

فـاموريِ گرازشـكل از     . اند   شياطين در حال عقب نشيني     –گروه گُل در شرايط خوبي هستند       . اندازم  نگاهي مي 

شياطين ديگر حمـايتش    . كرد  ها گرفته بود و رها نمي       اما دستش را به تيرك    . رون هل داده شده بود    حصار به بي  

ي سالحشان بر بدن هيوال، دمـاي         زنند كه همزمان با برخورد تيغه       اي بر او مي     رونان و لُركان ضربه   . كردند  نمي

. كنـد   كند، شكست خـورده فـرار مـي         يكشد و خود را رها م       جيغ تيزي مي  . يابد  هوا به طور ناگهاني افزايش مي     

 گـويي نيـزه بـه       –كشد    كند و پيروزمندانه فرياد مي      اي را به سمت شيطان پرتاب مي         نيزه – پسر كُن    - 12كُنال

  .كند رود و پرتاب مي دارد، نشانه مي ي ديگري برمي نيزه. شيطان برخورد كرده است

  .نجات يافتيم.  نشيني كردند شياطين عقب

رسـد و    اي از سر كينه و ديوانگي از جانب پشت دژ به گوش مـي      كسي بتواند نفسي تازه كند، نعره     قبل از اينكه    

او پنج بچه داشت كـه نينـان       . اش را در دست گرفته است       ، پدر نينان، پسر مرده    13اَمرجن. پراند  همه را از جا مي    

  .اند  همه توسط شياطين كشته شده– و همسرش –بقيه . اش بود آخري

پـرد و بـا چـشماني         اما او از جا مـي     . شتابد تا بلكه بتواند او را آرام كند         ي برج به سمت اَمرجن مي       حاشيهكُن از   

رفتنـد از     جويان ممتاز، وقتي به جنگ مـي        شتابد كه زماني، جنگ     اي مي   قرمز از خشم و ديوانگي، به سمت ارابه       

خـورد، درسـت از زمـان شـروع حمـالت             آن ارابه يك سالي است كه در آنجا خاك مـي          . كردند  آن استفاده مي  

  »!نه«:زند جهد و فرياد مي شود و به سمتش مي كُن متوجه هدف اَمرجن مي. شياطين

هـر كـي بخـواد جلـوي منـو بگيـره            «.:گيـرد   كشد و به سـمتش مـي        ايستد، شمشيرش را بيرون مي      اَمرجن مي 

  »!كُشم مي

كمي شرايط اطراف   . و را بگيرد بايد با او بجنگد      داند كه اگر بخواهد جلوي ا       و كُن نيز مي   . تهديدش جدي است  

 را بـاز     دهد تا دروازه    با سر عالمت مي   . ي رفتن بدهد    گيرد به او اجازه     كند، و در نهايت تصميم مي       را بررسي مي  

  .كنند

                                                 
12 Connla 
13 Amargen 
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شود   ها ديده مي    هاي طاليي و باشكوه تنها در افسانه         ارابه كامالً معمولي است، ارابه     –اَمرجن به سرعت ارابه را      

با قـسمت غيرتيـز سـالحش بـر         . تنها اسب باقيمانده، كه استخواني، خسته و ضعيف است        . بندد   به اسبي مي   –

شود و يك راسـت شـياطين را دنبـال     از دروازه خارج مي. تازاند  زند و اسب را چهارنعل مي       پشت اسب ضربه مي   

ايستند و بـه سـمت او    ن را، در حاليكه ميهاي شعف و هيجانِ شياطي غرش. طلبد كند و آنها را به مبارزه مي  مي

  .شنوم گردند، مي برمي

جنگنـد،    تنها تعداد كمي، ساكت و غمگين اَمرجن را كه در فـضاي بـاز بـا شـياطين مـي                   . شود  دروازه بسته مي  

. رسد   جيغ يك انسان، يك مرد، به گوش مي        -و چند لحظه بعد   . گردانند  باقي افراد صورتشان را برمي    . نگرند  مي

دوم  به سمت بـرج مـي    . گردم  خوانم، و سپس برمي     آرام، در دل برايش دعا مي     . ناك است، اما تازگي ندارد    وحشت

  .وقت بك. وقت جادوكردن. وقت درمان است. درگيري تمام شده است. ها بشتابم تا به كمك زخمي
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  فصل سوم

  پناهندگان

نيـروي خورشـيد در     .  براي درمان كردن   روزي عالي .  صاف و آفتابي بود    زامروز پس از مدت هاي مديد يك رو       

سر انگشتانم را بر روي جراحت مي گذارم اما تا جايي كه ممكن است از دارو، خميـر و                   . كند من جريان پيدا مي   

 اسـكوتا و چنـد      – .كنم كه زخم هاي عميق تري دارند        جادويم را صرف كساني مي    . ها استفاده مي كنم     شربت

 .اند شي زخمي شدهآت نفر ديگر كه توسط فاموري خون

اند و فقـط تعـدادي از آن هـا كمـي بعـد اسـتراحت                  آن ها خسته  . ساعت خواب جنگجويان به هم خورده است      

دو سـاعت   يا يك.  هايشان بازگردند هاي عميق دارند كه نبايد به اتاقك خواهند كرد، بيشترشان به قدري زخم

خورنـد دربـاره شـياطين و پيكارشـان بحـث             مـي از در گيري گذشته است، آن ها در حالي كه مشروب با نـان               

  . نندك مي

من شب را راحت و كامل خوابيده بودم و حالم خوب است، تنها دقايقي پيش از حمله شياطين از خـواب بيـدار                       

  .اي نداريم شدم، اين برنامه مقرر من براي شب هاييست كه در ساعات اوليه حمله

 زماني  .كنم  تر پرستاري مي   هاي جدي    ي از زخم  .را از قلم نيندازم   چرخم و حواسم است تا كسي         بر برج مي    و دور

. و حاال مثل زنداني خفه و تنگ به نظر مي رسد          . در اينجا ده اتاقك وجود داشت و براي همه فضاي كافي بود           

 تـا    انـد   هـا طـي يـك سـال گذشـته سـاخته شـده               بيشتر اتاقك . ها باشد   تر از اين    فكر ميكردم دژ خيلي عظيم    

 بيشتر آنهايي كه در نزديكـي     . دن ده يآورند را در خود جا      هاي همسايه به ما پناه مي       هايي كه از دهكده     هپناهند

حـاال  . تر است پنـاه بياورنـد    هايشان فرار كنند و به اينجا كه ايمن         كردند مجبور شدند تا از خانه        زندگي مي  اينجا

اما حقيقتاً بـيش از ايـن     اند،    به بيرون بسط داده    را بيست و دو اتاقك داريم، و اگرچه در طول بهار ديوارهاي دژ           

  .توان به آن اضافه كرد نمي
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كنـد، خورشـيد بـه مـن          و استفاده از جادو من را خسته و گرسنه مـي          . من قدرت زيادي ندارم، نه به اندازه بانبا       

شـود گـيج و      اعث مي خورم چون ب    اما الكل نمي  . به غذا و نوشيدني احتياج دارم     . دهد اما كافي نيست     انرژي مي 

  . شير و عسل داغ است كه به قدر كافي به من نيرو مي دهد. مست شوم

هـا پـيش     او سال . است، و در حال خاراندن پوست باالي چشم كورش          هاي شير نشسته    گُل افسرده كنار سطل   

حتـي  ين،  ترين مرد كل ايـن سـرزم         و همچنين قوي   ي دژ هاي داخلي       پادشاه كل اين منطقه بود، فرمانده همه      

تـا بـه حـال هـيچ كـدام از           و از آنجـا كـه       پادشاه كل ايالت بكننـد،      او را شايعاتي پخش شده بود كه قرار است        

سرزمين مـا بـه چهـار قـسمت     . رسيد شاه كل ايالت شوند دور نماي جالبي به نظر مي ها نتوانسته بودند     فرمانده

هـا و   شود گُل از جانب بيشتر فرمانـده  اره ميمندترين شاهان اد بزرگ تقسيم شده است و هر كدام توسط قدرت      

ها يك چشمش را از دست داد و بعـد از آن   شد اما ناگهان در يكي از جنگ     هاي مناطق ديگر حمايت مي      پادشاه

ي  كنـد و هـيچ گـاه در مـورد آينـده            نمـي  احـساس نـاراحتي   گيري شد، او نسبت به اين مسئله         مجبور به كناره  

  .يردذپ زند، اين سرنوشت براي او رقم خورده است و آن را مي  حرف نميدرخشاني كه در انتظارش بود

جوي پيـر     در حالي كه براي جنگ    .  شده تنفر دارد   از اين كه مرتكب اشتباهي       .استاما در اين صبح، او افسرده       

  .كنم كنارش مي نشينم و از او مي پرسم كه آيا مقداري شير ميل دارد احساس تاسف مي

  »نه يگانه كوچك «:گويد زند و مي لبخند ضعيفي مي

امـا او بـا يـك ليـوان     . نال اين اطراف نبود شايد مـي توانـستم او را از نـاراحتي در بيـاورم           اگر كُ  .كند  خُرخُر مي 

بـه  . ديآ  د و الف مي   هد  اش يك شيطان را بزند پز مي         و از اينكه توانسته  با نيزه       اينجا ايستاده مشروب در دست    

  »!زدس گُل يه بز پير زنگ!  شانسي نبود«:گويد خندد و مي حرف من مي

، قـد بلنـدي الغـر       ترين مردان مجرد قبيلـه      قيافه  خوشنال يكي از    كُ. شود  ايستد و به او خيره مي       ل راست مي  گُ

ردايش را بـا    .  ريش و خال كوبي، تنها سبيلي باالي لب هايش دارد          با دقت بافته، بدون   موهايش را   . اندام است 

عاشـق  . يمتي كه سرتاسر آن دوخته شده بود، با دو سنجاق طاليي زيبا به لباسش بـسته بـود                 جواهرات گران ق  

هايش از بهترين چرم ساخته شده و دور تـا دورش را بـا مـوي اسـب طـرح                      كفش. هاي پاچه گشاد است     شلوار

 از او   چندين نفـر بعـداً    . پوشند شبيه نيست    بنددار مي  هاي كمر   اصالً به ديگر مردان قبيله كه اكثراً لباس       . اند  داده
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ن بميـرد،  ها شبيه است، و وقتي كه كُ  او بيشتر از پدرش به شاه.هايشان را شبيه او در آورند تقليد كردند و لباس  

بيشتر زنان جـوان قبيلـه بـه        .  خواهد شد  كانديداو احتماالً يكي از افرادي خواهد بود كه براي جانشيني پدرش            

 در جنـگ    نالدانند كه كُ    همه مي . جوي بزرگي نيست    اما او اصالً جنگ   . ارند ظاهرش به او تمايل د      و خاطر تيپ 

  . ي دالوري همراه شود   و فاصله زيادي دارد تا به دنبال نامش آوازهاستمعمولي 

 شايد داشـتي موهـاتو حالـت        -حداقل من اونجا بودم كه اشتباه كنم، تو كجا بودي؟           «:گويد  گُل غرغركنان مي  

  »دادي؟ مي

  ».فكر كنم كه كشتمش. من تو عمق درگيري بودم، يه شيطان رو هم زدم«:گويد  سماجت مينال باكُ

  »!ترين كار شجاعانه! آفرين. كرد اونم وقتي كه داشت فرار مي! آره، با نيزه زديش، از پشت«:زند گُل پوزخند مي

  .و برايش دست زد

  .قاپد  تبرش را ميگُل. رود دستش به سمت نيزه مي. آورد هيسي درمي نال صداي هيسكُ

  »!كافيه«

ـ     به نظر مي. آيد كند نزديك مي ناك به هر دو نگاه مي    كه با چشماني خشم    ن درحالي كُ نال در رسـد هـر وقـت كُ

همين كـه مجبـوريم هـر       «دارد،    كشيده، قدمي به جلو برمي      شاه، ابرودرهم . رساند   خود را مي    كُن افتد  دردسر مي 

  »؟ددرگيري هم بايد داشته باشيمخوشب با شياطين بجنگيم كافي نيست؟ 

  ».برداون شجاعت منو زير سوال «:كند نال ناله ميكُ

ما براي دعوا وقت    .  و فراموشش كنين   دتو هم بهش گفتي بز پير، حاال به هم دست بدي          « :دهد  ن جواب مي  و كُ 

  »!دبچه نباشي. نداريم

ش را  ، اما صورتش اخمو اسـت و زود دسـت         گيرد  نال آن را مي   كُ. آورد  كشد و يك دستش را جلو مي        گُل آهي مي  

همـانطور  . كنـد   پلكند، حركت مـي      و به سمت گروه كوچكي از مردان، كه هميشه دور و برش مي             كشد  پس مي 

 و او   وارد آورده  شجاعانه به شيطان     طور ضربه مهلكي را    هاش درباره اينكه چ     زني  د، دوباره به الف   وش  كه دور مي  

  .دنك  و از مهارت و شجاعت فراوانش برايشان تعريف ميهدد مي ادامه را چگونه كشته است
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*  

توانند حملـه      شياطين تنها در شب مي     .شوند  ها و گوسفندان به چرا برده مي        شود و گاو    كمي بعد درب دژ باز مي     

 چـرا ببـريم و از        بـه  توانستيم حيواناتمان را    كردند، ما نمي     اگر در روز هم حمله مي      !جاي شكرش باقيست  كنند،  

  .  مراقبت كنيمنما حصوالتم

ام،   من هم تا آنجا كه وظايفم بگذارند دوست دارم كه از برج بيرون بروم و در حـالي كـه پاهايـام را دراز كـرده                         

 گرفته  14سايونانتوانم از رودخانه      اي است كه از باالي آن مي        آن سوي برج تپه   . هايم بفرستم   هواي تازه به ريه   

هـا    هاي دور بروم و ببينم كه دنيـا از بـاالي آن              خيلي دوست داشتم به آن تپه      .بينمهاي دور را ب     تا بلندترين تپه  

كننـد    كشيد و تا وقتي كه شياطين حمله مي         سفر به آنجا چندين شبانه روز طول مي       اما  . رسد  چگونه به نظر مي   

 حملـه كـردن     اند شـياطين همـواره در حـال         طور كه تاكنون همه فهميده      چنين سفر هايي امكان ندارد و همان      

  .هستند

اما زمستان پـيش بـه يكـي از         . گويي نيز داشت    تر بود و توانايي پيش      او خيلي از من قوي    . كاش بانبا اينجا بود     

ها بيش از حد نزديك شد و يك فاموري كه به جاي دست، عاج فيل داشت او را زخمي كرد، دو شـب                        درگيري

ر جادوي جديـدي يـاد نگرفتـه ام و روي اورادي كـه بلـدم                از آن موقع ديگ   . برسد طول كشيد تا مرگ بانبا فرا     

كـنم جـادويم    ولي بدون راهنمـا سـخت اسـت، اشـكاالتي دارم و احـساس مـي          . كنم، تا آماده باشم     تمرين مي 

هايي مانند اين احـساس تنهـايي و     در زمان.تر شود آن هم حاال كه نياز است هر روز قوي    تر شده است،      ضعيف

  . كنم نا اميدي مي

شه بانبا؟ اين شياطين اونقدر به حمالتشون         كي تموم مي  «كنم    دوزم و زمزمه مي     هاي دور مي    مانم را به تپه   چش

  »خوان كل جهان رو بگيرن؟ دن تا همه رو بكشن؟ مي ادامه مي

كـنم، شـايد      هاي متحرك را با دقت نگاه مي        شاخه. دهد  هاي درختان نزديك را تكان مي       نسيمي شاخه . سكوت

  . نه صداي غيرزميني بانبا–رسد كه تنها يك وزش باد معمولي باشد  اما به نظر مي. يابماي ب نشانه

                                                 
14 Sionan's river 
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اسـت  ممكـن   . مهگردم، هنوز كارهايي دارم كه بايد انجام بد         يكنم و به دژ بر م       ها دل مي    بعد از لحظاتي از تپه    

.  را فرامـوش نكنـيم     نمـا  جهان به سمت نابودي پيش برود، اما بايد طبق روال گذشته فعال باشـيم و وظـايف                

جرئت نداريم به آنهـا اجـازه دهـيم كـه بفهمنـد             . اند  توانيم بگذاريم شياطين فكر كنند كه بر ما غلبه كرده           نمي

  .قدر به سقوط نزديكيم چه

***  

اول از همه بافتن، مـن      . گيرم  ام را از سر مي      هاي روزمره    كار -شده در شير    نان خيس -بعد از يك غذاي مختصر    

تـرين بافنـده      در دژ من تنـد    . كنند  ماهي بين ريسمان حركت مي       ماهرم، انگشتان كوچكم مثل مار     ي  يك بافنده 

  .هستم اما بهترين نه، ولي بد هم نيستم

ها را با خود آورده بود، امـا حـاال            سال ها پيش كه بانبا به دژ آمده بود آن         . بعد از آن بايد از كندوها عسل بگيرم       

  .ترسيدم، ولي حاال ديگر نه ها مي تر بودم از آن وقتي كه كوچك. ي من است هدهها بر ع وظيفه نگهداري از آن

 يـك    او .ها را تميز كـنم      تا آن  كند  پرت مي آالي بزرگ جلويم      دو ماهي قزل  . گردد  گيري برمي    از ماهي  15كتاننِ

اما حاال او هم    . دوقتي كه بچه بود گل او و يكي ديگر را در جنگ با يكي از قبايل ديگر به دست آور                   . بودبرده  

  . يك مرد كامالً آزاد، به جز در اسمش.مثل هر مرد ديگري در اين دژ آزاد است

هـا لـذت      ، اما براي من اهميتي ندارد و از تميز كردن ماهي          ها به خاطر بوي ماهي از اين كار متنفرند          بعضي زن 

. ام يـا اسـراري از گذشـته   . المتي بيابم همچنين، دوست دارم فكرشان را بخوانم، شايد بتوانم نشانه يا ع      .برم  مي

  .دهم ام، اما اميدم را از دست نمي ها بدست نياورده هنوز چيزي از درون ماهي

بـه  هـا   اتاقك  بعضي روي سقف  . كنند، تا نان و يا حريره گندم درست كنند          ها در آسياب دستي گندم خُرد مي        زن

يـك دايـره روي زمـين       . يك اتاقك را از پايه بـسازم      دوست دارم كه    .  مشغولند ها  كردن سوراخ   تعمير و كاهگل  

گفت كه همه اشـياء       بانبا به من مي   .  جادو جريان دارد   ،در ساخت و ساز   . آجر، طبقه طبقه باال ببرم     بكشم و آجر  

گفت كه بدون جـادو، مـرد و زن حيـوان     مي. اند  از جادو به وجود آمده-ها  لباس، ساختمان، سالح–غيرطبيعي  

  .يه جانوران ديگربودند، مثل بق

                                                 
15 Nectan 
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. زننـد  كنند و هنوز درباره جنگ ديشب حـرف مـي           هايشان را تميز مي     بيشتر مردها خوابند، اما چندتايشان سالح     

كننـد كـه ايـن     هـا گمـان مـي    بعـضي . حمله كوتاه بود و تعداد شياطين كم . هايمان بود   ترين شب   يكي از آسان  

بـافي   اما ايـن فقـط رويـا      . گردند  د و به دنياي ديگر بازمي     شون  ها دارند متفرق مي      اين است كه فاموري    ي  نشانه

  !ها اين را بخوانم نيازي ندارم تا از افكار ماهي.  با شياطين فاصله زيادي داريمبا پايان اين جنگِ. است

  

سازد، و چاقوهـا را   ي جديد مي كند، براي تبرها دسته شده را صاف مي كند، شمشيرهاي كج    تنها كار مي   16فياچنا

اين تـصميم گُـل   . اي هستيم كه آهنگر مخصوص به خود دارد         ايرلند ما تنها قبيله   از  منطقه  اين  در  . كند   مي تيز

رفتنـد، و اگـر كـاري         بيشتر آهنگرها بين قبايل مختلـف ايـن طـرف و آن طـرف مـي               . اش بود   در زمان شاهي  

ر را نگـه داريـم، مـردم دژهـا،          گُل اطمينان داشت كه اگر با حقوق مكفي يك آهنگـ          . دادند  يافتند انجام مي    مي

آيند، تا اينكه منتظر بماننـد        ها و ابزاري كه نيازمند تعمير هستند به سراغ ما مي            شهرها و جزاير نزديك با سالح     

 ايرلند تبـديل    ي  دژ ما به يك نقطه مركز توجه در منطقه        . گفت  او درست مي  . يك آهنگر از شهرشان عبور كند     

كند، مگر اين     حاال ديگر كسي سفر نمي    . شياطين روال عادي را بر هم زدند      . شدها شروع      تا اينكه حمله   –. شد

  .كه از دست فاموري فرار كرده باشد

كوبـد   هاي كـج مـي   كند و با چكش بر تيغ هر وقت كه فرصتي پيش بيايد، اطراف جايي كه فياچنا آهنگري مي        

كـنم، و خجوالنـه    كنم، نگاهش مـي  ازي ميدر سكوت، در حاليكه با يك دسته از موهاي كوتاهم ب       . روم  راه مي 

تر و الغرتر است، چيزي كـه بـراي يـك             او از خيلي از مردها قدكوتاه     . دارمدوست  من فياچنا را    . زنم  لبخند مي 

ها   به راحتي چكش  . دهد قدرتمندتر است     از آن چيزي كه نشان مي      هارت دارد و  اما خيلي م  . آهنگر عجيب است  

اگـر در  . توانستم ازدواج كنم، دوست داشتم با او ازدواج كنم          اگر مي . دهد   تاب مي  هاي سنگين را در هوا      و سالح 

شايد به خـاطر اسـمي كـه گُـل بـر مـن نهـاده                . آمد  مان به هم مي     هر چيزي با هم متفاوت بوديم، قد و اندازه        

  .ستمترين دخترانِ اين دژ ه چنين است، يا شايد يك جور انطباق باشد، بهرحال من يكي از كوچك اين

ريـش  . من طبيعت مهربان و صورت نجيبش را دوسـت دارم         . اش نيست    به خاطر قد و قواره      عالقه تنها  اما اين 

هاي پرپـشتي     بيشتر مردان ريش  . كند   كه لبخندش را پنهان نمي     - بلوند پررنگ، مثل موهايش    –كوتاهي دارد   
                                                 

16 Fiachna 
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خندنـد يـا اخـم        د كـه آيـا دارنـد مـي        شود تشخيص دا    توان دهانشان را ديد، و هرگز نمي        دارند، طوري كه نمي   

  .اند كرده

آورم، در جنـگ بـا شـياطين در كنـارش             اش را بـه دنيـا مـي         بينم كه همسر فياچنا هستم، بچه       اغلب خواب مي  

 عالئم بلوغم چند سال پيش ظـاهر        –ام    تقريباً به سن ازدواج رسيده    . اُفتد  اما هرگز چنين اتفاقي نمي    . جنگم  مي

. جـادو و ازدواج بـا هـم تطـابق ندارنـد     . تـوانم ازدواج كـنم      اما هرگز نمي   –اري دختران   شده بود، زودتر از بسي    

  . دهند  اگر عاشق شوند قدرتشان را از دست ميها ها و كاهنه كاهن

كـنم مثـل      بينم كه آرزو مـي      خودم را مي  . كند  توانم ازدواج كنم مرا ناراحت مي       كه نمي ها اين مسئله      وقت  بعضي

 تـا مثـل بـاقي دختـران همـسن و سـالم              ندشم، اينكه جادو از من خارج شود، تنهايم بگذار        هاي عادي با    انسان

مردم مـن بـه   . برانمكنم تا آنها را از ذهنم  ها افكار خودخواهانه است و به سختي تالش مي    اما اين . ازدواج كنم 

امـا داشـتن ايـن      . ا راهنمايي كند  ترين در دنيا نيستم و واقعاً به يك معلم نيازمندم تا مر             قوي. جادويم نياز دارند  

  .مقدار جادو بهتر از اين است كه اصالً جادوگري در دژ نداشته باشيم

نال نيست كه وقتي مـرا ببينـد        زند، اما مثل كُ     لبخند مي . ام  بيند كه به او خيره شده       اندازد و مي    فياچنا نگاهي مي  

هاسـت تـا       موزونش كه بيشتر شبيه صداي فرشـته       با صداي نرم و   . كنم پوزخند مغرورانه بزند     كه به او نگاه مي    

  » .ديشب كارت با زنبورها خوب بود«:گويد آدم، مي

چيزي «: كنم   زمزمه مي  دهم،   نوك پايم را بر زمين فشار مي       درحاليكه. كنم صورتم قرمز شده است      احساس مي 

  »نبود،

  ».درتمند بشيي ق ديگه چيزي نمونده كه يه كاهنهشي،  تر مي داري قوي«:گويد فياچنا مي

اي كه شـكمش    مثل بچه. بگويد اودانيم كه اين يك دروغ است، اما من عاشق اين هستم كه اين را    هر دو مي  

خواهـد تـا در رنـگ      زند و از من مـي        صدايم مي  17سپس سِرا .. دهم  را غلغلك بدهند لبخند بزرگي تحويلش مي      

ــا اميــد بــه اينكــه بتــوانم بــه بهانــه . هــا كمكــش كــنم كــردن پــشم اي پــيش فياچنــا بمــانم ســريع از او  ب

                                                 
17 Cera 
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ها رو تيز كنم، جادوشون كـنم تـا قدرتمنـدتر             تونم تيغه   خواي توي تعمير سالح كمكت كنم؟ مي        مي«:پرسم  مي

  ».بشن

  ».كنم بعداز ظهر روي ابزار مزرعه كار مي. نيازي نيست، تقريباً تمومه«. دهد فياچنا سرش را تكان مي

  » .خوب، اگر كاري داشتي، صدام كن.. اوه«:گويم م را نشان ندهم ميا كنم ناراحتي حاليكه سعي مي در

  »حتماً. كبخيلي ممنون «. هند فياچنا سرش را تكان مي

كـنم،    اي پر از رنگ آبي فرو مـي         اي ردوبدل شد، اما همين كلمات وقتي مشتي از پشم را در خمره              كلمات ساده 

  .ند بزنمشوند لبخ كنند و باعث مي فكرم را به خود مشغول مي

بـان    شوند و زنان مشغول پخت غذاي بعدازظهر هستند، ديـده           كه مردان در خواب جابجا مي       بعدازظهر، هنگامي 

  »!آن طرف ما يه عده از شمال دارن مي«. زند فرياد مي

 حداقل تا غـروب دو      -كنند  گاه به اين زودي حمله نمي       شياطين هيچ . آيد  كل دژ سريع به حال آماده باش درمي       

انـد و     ها بيرون آمـده     مردان حاال از اتاقك   . ايم كه هيچ خطري را ناديده نگيريم         اما ما ياد گرفته    –مانده  ساعت  

كننـد و     ها را رها مي     ها، ابزار و ديگ     ها، شانه   جو پشم   هاي جنگ   زن. كنند  هايشان را در چند ثانيه آماده مي        سالح

آيند، و با     با عجله به داخل مي    . شوند  رون فراخوان مي  آنهايي كه بيرون دژ هستند به د      . شتباند  به سمت برج مي   

كرده، و بـا نگرانـي كمتـر نـسبت بـه سـايرين از        ن با چشماني پف   كُ. كنند  ها را به درون هدايت مي       نگراني دام 

او از ديـوار بـرج بـاال        . وقت نبايد هراسان به نظر بيايـد        شاه هيچ . شود  اتاقكش، واقع در مركز دهكده، خارج مي      

  »شياطين؟«:زند نال از آن پايين به سوي پدرش فرياد ميكُ. نگاهي به دوردست. د تا بتواند نگاهي بيندازدرو مي

  ».ها باشن اما شايد مرده. شكل شياطين نيستن، ظاهرشون مثل آدماست«:كند ن خرخر ميكُ

از جادوي سياه   . كشند  ون مي ها بير   گاه  شياطين بدن اجساد را از گورها يا قتل       . آيند  ها اغلب به سمت ما مي       مرده

هاي مختلف را با هـم تركيـب           بعضي اوقات بدن قرباني     و ها را از روح شيطان پر كنند        كنند تا الشه    استفاده مي 

توانند براي خودشـان بـدن درسـت          شايد بعضي از آنها نمي    . دنكن  دانيم براي چه اين كار را مي        ما نمي . كنند  مي

هايي كـه در       قبرستان ي  ما طي يك سال گذشته به همه      . هاي ما را بدزدند     ههاي مرد   كنند و مجبورند استخوان   

شـده وجـود      اما هنوز بسياري از اجساد مفقود و جاگذاشته       . ايم  ايم و اجساد را سوزانده      شناختيم رفته   اطرافمان مي 
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هـاي    د مـرده  رسـد كـه تعـدا       حاال، اينطور به نظر مي    . شياطين هميشه در حال پيدا كردن اجساد جديدند       . دارند

  .ها خيلي بيشتر است جهان، از زنده

شـوندگان    اند و نزديـك     اند، دستشان را سايبان چشم كرده       كند، بيشتر قبيله به او پيوسته       ن چند دقيقه نگاه مي    كُ

فهمـم كـه      شوند و مي     آسوده مي  –رونان، لُركان، اِنا    مانند   –ترند   بيشتر آنهايي كه تيزبين   . نگرند  را با دقت مي   

  .اين وظيفه اوست كه وضعيت سفيد را اعالم كند. زند ن حرفي نمياما هيچ كس قبل از كُ. راه است اع روبهاوض

  ».هاي زنده انسان. ها انسان هستن اون. نگران نباشيد«. زند در آخر، لبخند مي

كنجكـاويم،  هـا     ما نسبت به غريبه   . گردند  شود و همه به سر كارهاي خودشان بازمي         فرما مي   آرامش در دژ حكم   

كنار ايستادن و فكر كردن به اينكه آنها كـه هـستند هـيچ              . شان خواهيم فهميد    اما به وقتش همه چيز را درباره      

  . مهمترندي خودمانكارها سودي ندارد،

***  

چهـار مـرد، سـه زن و چهـار          . رسند   خسته و زخمي از جنگ و سختي راه مي         انپوش  ژنده يك ساعت و نيم بعد    

ـ    . 18ها  كادن   مك –ناسيم  ش  آنها را مي  . بچه ن يـك نماينـده بـه سـوي     وقتي اولين حمله شياطين انجام شـد، كُ

خواست صـلح   ن ميهاي خونيني بين ما و آنها بوده، اما كُ قبل از آن جنگ. ها فرستاد و خواستار اتحاد شد       كادن

نـد تنهـايي مقاومـت      توان  او گفت كه مردمش مـي     . كادن مخالفت كرد  . كند تا بتوانيم با هم با شياطين بجنگيم       

  .ها نشنيديم از آن وقت ديگر خبري از آن. كنند

 بـه حالـت     – حتي پيرتـر از گُـل        –جوي پير است      پيشروشان يك جنگ  . شود  فقط يازده نفر مي   ها    كادنتعداد  

 19رنـان  تيِ :او خـود را بـه ورودي      . لـرزد   انگيزي مـي     به طرز رقت   ودر  كه راه نمي  هم  لنگد و وقتي      باري مي   اَسف

گذارنـد و سـر       نفر آهسته و با خستگي پا به درون دژ مي           يازده. خواهد  كند و اجازه ورود مي      كادن معرفي مي   مك

  .ايستند به زير، بيچاره و اسف بار به صف مي

                                                 
18 MacCadan the 
19 Tiernan 
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پرسد كه آيا     مي. گويد  آمد مي   فشرد، و به او خوش      رود و دستش را به گرمي مي        رنان مي ن مستقيم به سوي تيِ    كُ

. دهد تا ضيافتي ترتيـب داده شـود         و دستور مي  . گويد كه هستند    ند يا خير، و تيرنان نيز مي      گرسنه يا تشنه هست   

  .شوند ها فوراً براي انجام مأموريت همراه مي زن

آنهـا  . كنـد  كند و جاي استراحت به ايشان تعارف مـي    اش راهنمايي مي     جلوي كلبه  ي  ها را به منطقه     ن مهمان كُ

هـا وسـايل سـاده و          اما همه اين   –هاي اضافي، تعدادي سالح، و ابزار سفر          س لبا –چيز زيادي همراه نداشتند     

ـ       همان ،دانم كه چه اتفاقي افتاده      مي. صري است ختم كـس چيـزي      ن و بقيـه مـي داننـد، امـا هـيچ           طور كـه كُ

  .رنان تعريف كنددهيم تيِ اجازه مي. گويد نمي

دانـستند    بيني شده بود، اما آنها بـا اينكـه مـي            يشها قبل پ    اين پايان مدت  . شياطين آنها را درهم شكسته بودند     

هايشان را گرفتند، دام      ها كشته شدند، بچه     جويانشان توسط فاموري    بهترين جنگ . حماقت است، لجبازي كردند   

  . عام شدند و محصوالتشان خراب شد و حيواناتشان قتل

ـ  . انگيـه گفتيم كه ديو ما مي. اصرار داشتن بموننها  خيلي«:كشد رنان آه مي  تيِ  نيروهـاي همـسايه متحـد    ااگـر ب

اون خيلـي مغـرور بـود،       . ره  گفت كه اگر كوتاه بيايم آبرومون مي        اما كادن مي  . شديم نابوديمون حتمي بود     نمي

اون هم مثل خيلياي ديگه كه با كوتاه اومدن و انعطاف نـشون دادن مخالفـت كـردن،                  . داد  انعطاف نشون نمي  

امروز صبح، قبـل از طلـوع خورشـيد، مـا     . اونو با سه تاي ديگه گرفت و برد      يك فاموري   . تيكه پاره شد  آخرش  

اميدواريم تا در كنار شما بجنگيم، هر كمكي كه از دسـتمون بـر         . اومديم كرديم و به اين طرف       بساطمونو جمع 

  »...بياد

جو   ي از زنان جنگ   يك. رنان وضع بهتري از آنان ندارد     اند و تيِ    دو تا از مردان به شدت زخمي شده       . كند  مكث مي 

كند طوري وانمـود كنـد    رنان سعي ميتيِ. اند ها هم براي جنگ زيادي جوان    بچه. است، اما دو تاي ديگر نيستند     

اما واقعيت اين است كـه آنهـا تنهـا بـه دنبـال              . كه ما به آنها نياز داريم، اينكه آنها واقعاً تاثير بخصوصي دارند           

  . ماند كردن بر آنها مي بيشتر مثل رحم. ژ تلفيق دو نيرو نيستراه دادنشان به د. گردند گاه مي پناه

شان هستم، تنها اجازه دارم در اين فاصله بايـستم تـا              من در حوالي  . اند  واردها نشسته   وار دور تازه    مردان دژ دايره  

ازه كـافي   طوري جايمان به اند     همين. بينم  در چهره بيشتر افراد شك و ترديد مي       . خطرات جادويي در كار نباشد    
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. بايست قلعه را دوباره توسعه دهيم       براي اينكه يازده نفر ديگر به راحتي در كنارمان زندگي كنند مي           . تنگ است 

  . شود ها توسط شياطين در معرض حمله باشيد اين كار خيلي سخت مي وقتي بيشتر شب

تـونيم اتاقـاي خودمونـو        يمـا مـ   «. دهـد   ش را ادامه مي   كند و به سرعت صحبت       را احساس مي   مارنان حاالت   تيِ

نوازي شما محتاجيم اما تا هر زماني كـه           چند هفته اول به مهمان    . ها  طور بچه   هامون ماهرن، همين    زن. بسازيم

و موقع جنگ هم،    . خوايم بار اضافي باشيم براتون      نمي. كنيم تا بتونيم خودمونو جمع و جور كنيم         بتونيم كار مي  

هـا شـركت    تـر هـم تـوي درگيـري     هـاي كوچيـك   حتي بچه. م قوي هستيمرسي بيشتر از اونچه كه به نظر مي   

  »-ما. كنن مي

تونـستيد    هاي بيشتري بود كه مي       قبيله  باوجود اينكه  راحت باش، دوست من،   «:پرد  هايش مي   ن به ميان حرف   كُ

. يماين بـراي مـا افتخـاره كـه شـما رو بپـذير             . كنه   و اين خوشحالمون مي    ما رو انتخاب كرديد   ،   پيششون بريد

  ».مطمئنم كه شما كمك بزرگي هستيد

ها دشمني، اين برخـورد خيلـي         بعد از سال  . آمدگويي دلپذيري را نداشت     انتظار چنين خوش  . زند  رنان پلك مي  تيِ

ن زند و از كُ     دهد و لبخند مي     زند، اما سرش را تكان مي       اشك در چشمانش حلقه مي    . بيشتر از حد انتظارش بود    

  ».اه واقعي هستيتو يك ش«: كند تعريف مي

ها رخت    كادن  دهد تا براي مك     سپس دستور مي  » و، اميدوارم، يك دوست خوب هم باشم،      «:دهد  ن جواب مي  كُ

نال به تـاريكي ابرهـاي زمـستان شـده           صورت كُ  –ها از اين مسئله خوششان نيامده           بعضي. خواب فراهم شود  

بنابراين آنها بدون سوال اطاعت     . ها  وي مهمان مان بحث نخواهد كرد، حداقل در جل        كس با شاه     اما هيچ  –است  

جاي خودشان  . برند  تر مي   هاي مختلف به يك اتاق بزرگ       ، لباس و مواد مورد نياز را از اتاق          خواب  كنند، تخت   مي

  .مان مهيا كنند زده  شيطاني  قبيلهواردهاي تازهشود تا يك اتاق جديد براي  تر مي تنگ
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  فصل چهارم

  پسر

داره از دور    يـه نفـر   «:زند  ، كه ناگهان ديدبان فرياد مي     استد و غروب خورشيد نزديك      وش   مي  تمام اردضيافت د 

  »!ادبه سمت ما مي

ي   ها مشغول صـحبت دربـاره       آن. ام  من در نزديكي كُن و مك كادن ها نشسته        . اندازد  كُن نگاهي به تيِرنان مي    

، اما بـه    يستممن داستان سراي خوبي ن    . قصه سرايمان در همان اوايل جنگ كشته شد       . جنگ با شياطين بودند   

  . شده است حفظ كردن تاريخ قبيله به من محولي م وظيفهرخاطر اين كه حافظه دقيقي دا

  ».ها رو با خودمون آورديم  ما نيست، همه زندهي  قبيلهاز«:گويد تيرنان مي

  »شيطانه؟«پرسد بان مي ن با فرياد از ديدهكُ

  ».دونم نمي... اما با اين سرعتي كه داره مياد.  فكر كنم انسان باشهشبيه شياطين نيست،«:رسد جواب مي

معمـوالً تـا    . ايستم  پشت سرشان مي  . كند  جوي ديگر به سمت برج حركت مي        رنان و چند جنگ   ن به همراه تيِ   كُ

ار اي بـه شـم   تواند تهديد جدي كنم، يك شيطان تنها در روز روشن نمي جايي كه بتوانم از ارتفاعات اجتناب مي 

  . بيايد

بـه طـرز    . بينيم كه او يك پسر همسن و سال من يا كمي بزرگتـر اسـت                شود، مي   تر مي   وقتي كه پيكر نزديك   

جست و خيز كنان به دروازه مي رسـد و بـدون توجـه بـه                . رود  دود و سرش باال پايين مي       آوري تند مي   شگفت

موهاي سياه و چـشمان  . كند ا به ما نگاه مي  ه  خواهد خودش را معرفي كند، مثل الل         كُن كه از او مي     هاي  فرياد

كند كه اگر منظـور خـود را از آمـدن بـه اينجـا                 زند و تهديدش مي     اگر چه كُن بر سرش نعره مي      . كوچكي دارد 

نـشيند و بـا شـاخه         سپس مي . دهد  كند، لبخند گل و گشادي تحويلش مي        نگويد با شمشير قلبش را سوراخ مي      

  . كند ميگلي كه از زمين كنده است بازي 
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  »اُفتاده يه عقب«:گويد كند و مي ن عصباني و گيج خرخر ميكُ

  »شايد يه تله باشه«:كند رنان زمزمه ميتيِ

  ».كنن شياطين براي كلَك زدن از انسان استفاده نمي«:كند ن مخالفت ميكُ

. هم عـرق نكـرده     هحتي يه ذر  .  خسته باشه  رسه  نميدويد؟ به نظر      اما ديدي كه چقدر تند مي     «:گويد  رنان مي تيِ

  ».شايد آدم نباشه

  »كني؟ بك، چيزي حس مي«:كند ن مرا صدا ميكُ

هـا متفـاوت      كنند با حس انـسان      حسي كه شياطين القا مي    . شوم  بندم و روي پسرك متمركز مي       چشمانم را مي  

بـه  خـواهم   يمـ . كنم اي از جادو احساس مي پسر بارقهدر  . آنها نوسانات دنياي خودشان را به همراه دارند       . است

مثل ايـن  . كنم، نور اطرافش متفاوت است  چشمانم را باز مي   . ي به وجود ميايد    اما ناگهان تغيير   كُن اخطار بدهم  

شوم كه پسر آنجا نيست، به جـاي او،           كنم، و متوجه مي     دقت مي . نگرم  ماند كه از پشت مه غليظي به او مي          مي

  .ام به مادرم خيره شده

نحيـف و نـزار،     . درست مثل همان روزي است كه من را به دنيا آورد و مـرد             . ام  را ديده ها در خاطراتم او       من بار 

  .  خودش است كههيچ شكي نيست.  عشق به من-بينم اما عشق را در چشمانش مي. خسته
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كنـد و   ام، با دستانش به سمت غرب اشـاره مـي   در حالي كه با تعجب و بي رمق، اما بدون ترس به او خير شده         

دهـد و شـروع    اش را به سمت غـرب تكـان مـي    دوباره انگشت اشاره. اند فهومكلماتش نام ولي  . گويد چيزي مي 

شوم كـه     زنم و ناگهان متوجه مي      پلك مي . رود  دارد و از بين مي       برمي  ج  كند تا چيز ديگري بگويد، اما مه مو         مي

  .ام كند خيره شده ل بازي ميدوباره به پسركي كه با گُ

  »بك، حالت خوبه؟«:گويد دهد و مي ن آرام تكانم ميكُ

. كـنم  اما تصميمم را عوض مـي . ام به او بگويم كنم كه بايد چيزي را كه ديده كنم، و فكر مي  لرزان نگاهش مي  

بـه   در اين مورد با شخص ديگري صحبت كنم ، قبل از اينكه بخواهم. بودم  حال هيچ تصوير خيالي نديده    ه  ب تا

كنم تپش    گيرم و سعي مي     كنم، نفسم را تحت كنترل مي       روي پسر تمركز مي   . نموقت نياز دارم تا به آن فكر ك       

  .قلبم را آرام كنم

شـايد  . كـنم  جادو رو حس مي . اما نه يه آدم معمولي    . آدم باشه -اون آ -كنم ا   فكر مي -من ف «:گويم  با لكنت مي  

تـوانم تفـاوت او را بـا     ايست كـه مـي      ترين جمله   داري است، اما نزديك     حدس ريسك » . باشه اهندستيار يك ك  

  .انسان بيان كنم

  »كنه؟ خطري براي ما ايجاد مي«:پرسد ن ميكُ

كنم بهتر است ايمن عمل كـنم و بگـويم            فكر مي .  اگر اشتباه جواب دهم، مسئول خواهم بود       -سوال خطرناك 

اش قـرار     ن آمده كند و آرام آن را روي زبان بيرو         دانم، اما در اين هنگام پسر يك گلبرگ از گل جدا مي             كه نمي 

  ».تونه به ما آسيبي بزنه نه، اون نمي«:گويم با اطمينان مي. دهد مي

ام به زبـان      طور كه متوجه شده     آن. كنند  محاصره مي روند و پسر را       چندين نفر بيرون مي   . شود  دروازه گشوده مي  

نيـز زبـان ديگـري بلـد         ن مـ  البته. هاي متعددي بلد باشد     رود زبان   از يك كاهنه انتظار مي    . كند  ما صحبت نمي  

 و تـاكنون نيـز   –اعتراف كنم، نه تا وقتي كه كسي مستقيم از من بپرسـد      به آن   بينم كه     نيستم، اما نيازي نمي   

شكل مادرم را به خـود بگيـرد، امـا           شكل دهد و   تغيير دوباره   همچنان اميدوارم كه  . كسي از من نپرسيده است    

  .شود طور نمي اين

چشمانش دائم به راسـت و چـپ        .  است غر، كثيف و با موهاي ضخيم و شسته نشده        ، ال پسر بدون ردا و كفش      

 به كمـرش آويـزان      در غالف  دراز   يچاقوي. ماند  يه روي يك نقطه ثابت نمي     د و هرگز بيش از چند ثان      نچرخ  مي
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ـ  » !پـسر «:زنـد   ن فرياد مي   كُ .دهد  برد يا اخطاري نمي     زنيم دستش را طرف چاقو نمي       دورش حلقه مي  . است ا و ب

  »كني؟ تو كي هستي؟ اينجا چيكار مي! پسر«. دهد هيچ واكنشي نشان نمياما . زند ضربه مي او پايش به زانوي

كنـد و     به من نگاه مي   . ايستد  كند تا بار ديگر فرياد بزند، سپس بازمي         ن دهانش را باز مي    كُ. دهد  پسر جواب نمي  

با دقت به او كه بـا       . شوم   غريبه خم مي   ي  ت بچه كنم، و پش    هايم را خيس مي     با اضطراب لب  . دهد  سر تكان مي  

كـنم او      حـاال ديگـر فكـر نمـي        .گيرم  ميشوم، و حركات سر و چشمانش را زير نظر            كند خيره مي    گل بازي مي  

اي توسـط     اما يكي از آنهايي كـه بـه گونـه         . اُفتاده است    او يك عقب   –ن بود   حق با كُ  .  باشد اهندستيار يك ك  

  .خدايان جادو شده است

  ».گل قشنگيه«:كنم مزمه ميز

و وقتي آن را    . كند  سپس گل را به سمتم پرتاب مي      . كند  شود و نيشش را باز مي       اي به من خيره مي      براي لحظه 

  .شود دارد، و با چشمان چپ شده به آن خيره مي كنَد و باالي سرش نگه مي دارم، گل ديگري را مي برمي

  »زني؟ توني صحبت كني؟ حرف مي مي«:پرسم مي

  » !گل«:زند خواهم بار ديگر بپرسم كه ناگهان با صداي بلند فرياد مي مي. رسد هيچ جوابي نمي

 زده  پسر ذوق . خنديم  پاچه مي   سپس دست . طور آنهايي كه اطرافم هستند      همان. پرم  از صداي بلندش به هوا مي     

بـا مـن   . كـشتار . شياطين«. شود و سپس كم كم لبخندش محو مي» !گل«:زند دوباره داد مي  . كند   نگاه مي   را ما

  ».بيا

  » !تند بدو! با من بيا«. پرد از جا مي

  »كم ميان بيرون كمشياطين . تونيم جايي بريم ما نمي. ، االن تقريباً شبهوايسا«:كنم ساكتش مي

  »! با من بيا. كشتار! شياطين«:زند فرياد مي

  . كشد قاپد و مي دستم را مي

صبر كن، اسم تو چيه؟ از كجا اومدي؟ چرا بايد بهت اعتمـاد           «:گويم  ميام    هداددرحاليكه ديگر صبرم را از دست       

  »اسمت چيه؟«پرسم،  كشم، و آرام مي نفس عميقي مي. شود گيج و منگ به من خيره مي» كنيم؟

  .دهد جواب نمي

  »از كجا اومدي؟«
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االً از يـه دهكـده فـرار كـرده          احتم. س  اُفتاده  اون يه عقب  «. اندازم  گردم و شانه باال مي      ن برمي به سوي كُ  . هيچ

  »...و

  »!شياطين! تند بدو! با من بيا«:زند پسر داد مي

  »...گه، چرا كسي بايد يه احمقي مثل اين رو بفرسته تا  بك راست مي«:غُرد نال ميكُ

بـا  » !تنـد بـدو  «:كنـد  تكـرار مـي  » !تند بدو«:گويد زنان مي نفس اش را تمام كند پسرك نفس     قبل از اينكه جمله   

زنـد و دور      هاي نيزار هستند، كنار مي      جويان را، طوري كه انگار آنها شاخه        شود، صف جنگ     از ما جدا مي    انهيج

. زنـد  زنـد، فقـط لبخنـد مـي     نفس نمـي  يك ثانيه بعد او بازگشته است، نفس   . كند  دور دژ شروع به دويدن مي      تا

  »تند بدو،«:گويد محكم مي

گويـد گـل اسـم تيـزرو را            از آنجايي كه پسر اسمش را نمي       » ؟20رودوني از كجا اومدي تيز      مي« :پرسد  گُل مي 

  »تو پيدا كني؟ توني راه برگشتن به قبيله مي «.كند برايش انتخاب مي

 و  دهـد   سرش را تكان مي   اما  . كنم چيزي فهميده باشد     فكر نمي . شود  اي با حماقت به گُل خيره مي        براي لحظه 

متفكرانـه  . كنـد   و بـه غـرب اشـاره مـي    كنـد  مـي  نگـاه  به جايي كـه خورشـيد در حـال غـروب كـردن اسـت       

  .»21رانان خوك«:گويد مي

اين فقط يك خاطره است، نه يك تصوير ذهني         اما  . كند  بينم كه به همان مسير اشاره مي        اي مادرم را مي     لحظه

  .ديگر

ازش سوال كنـيم،    تونيم داخل     مي.  چيزي به تاريكي هوا نمونده     .بايد بياريمش داخل  «. كند  ن نگاه مي  گُل به كُ  

  ».اگرچه شك دارم چيزي بيشتر از اين ازش دستگيرمون بشه

سپس صداي انگشتانش را در .  كه چه خطراتي ممكن است مردمش را تهديد كند          فكر  اين بود و در  كُن دو دل    

ربـاره  كنـد، تـا د   گذارد، و با تيرنان به سمت آتش بر افروخته حركـت مـي     آورد و تيزرو را با افرادش تنها مي         مي

  .حوادث اخير بحث كنند

خـورد،    در ضيافت بيشتر از هر كسي غذا مي       . ي اشتهاي يك گراز است      تيزو چاق نيست، اما اشتهايش به اندازه      

توانـد درسـت صـحبت كنـد و فقـط چنـد جملـه مثـل            اگر چـه نمـي    . دهد  اما كسي به اين مسئله اهميت نمي      

                                                 
20 Run Fast 
21 Pig's trotters 
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كنـد امـا  چيـز تـسلي بخـش و              را تكرار مي  » تند بدو «اش    ي مورد عالقه    ،  يا جمله   »!با من بيا   «،»!شياطين«

  . كند ي ما احساس خوبي ايجاد مي شادي آفريني در او وجود دارد كه در همه

تواند به ما بگويد، اينكه كجـا زنـدگي    اش نمي بيني كرده بود، تيزرو چيز ديگري از قبيله       طور كه گُل پيش     همان

بـه انـدازه    . رانديم   او را از خود مي     ي غير از اين   در شرايط .  است  بوده گو يا مشكالتشان تا چه حد بزر      رده  ك  مي

هـا   كـادن  ورود مـك . اما موقعيت دژ تغييـر كـرده اسـت      .   داشتيم تا با آن دست و پنجه نرم كنيم          كافي مشكل 

ا موهبت  مانند ت   اگر چه اين يازده نفر بيشتر مثل بار اضافي مي         . هتماد به نفس و امنيت را روشن كرد        اع ي  جرقه

 به اينجا بيايند، شايد بتوانيم يك قلعه عظيم بسازيم           هم  اگر بازماندگان قبايل ديگر    ،اند  الهي، اما به ما اميد داده     

نيـافتني و مزخرفـي بـه         آرزوي دست . و سپاهي قدرتمند تشكيل دهيم، و براي هميشه شياطين را بيرون برانيم           

توانـد كـوهي از اميـد         مـي ما  گفت كه نااميدي       بانبا هميشه مي   .كنيم  رحال به آن فكر مي     ه رسد، اما به    نظر مي 

  .ايم بنابراين بيشتر از حد معمول تيزرو را تحويل گرفته .براي دشمنان بسازد

كنند، اينكه از كجا آمده است، چه مسيري را تا اينجا طي كرده، و چـرا بـه                     وضعيتش بحث مي   ي  مردان درباره 

  .اند ستادهمانده را فر جاي كسي ديگر يك عقب

 سرعتشه، يه خرگوش با پيغام نصفه فرستادن بهتر از فرستادن يك حلزون بـا پيغـام            دليل واضح «:گويد  گُل مي 

  » هكامل

يـا  «:دهـد   كند، در مقابل پاسخ مي      اش را در هم فرو كرده و با ظن نگاه مي            كه انگشتان چروكيده   رنان درحالي تيِ

شكسته باشن، و احـساساتش رو        شونو درهم   الش هست كه قبيله   شايد از جانب يك فاموري فرستاده شده، احتم       

  ».تحت كنترل گرفته باشن و فرستاده باشنش تا با استفاده از اين طعمه بقيه رو به دام بندازن

ها جنگيـديم عقـل و فكـر نـدارن، يـه              هايي كه با اون      باال گرفتي، فاموري    ِ اونا رو زيادي دست   «:گويد  ن مي كُ

  ».تر نيستنمشت جونور كودن بيش

تر ميشن، ما يك راهروي       ها دارن باهوش    اما  اون  . كرديم  آره، ما هم همين فكر رو مي      «:كند  تيرنان موافقت مي  

هـا    امـا اخيـراً اون    . كـردن   زيرزميني مخفي داشتيم كه هر چند وقت يك بار به طور تصادفي اونجا رو پيدا مـي                

. كـنن   كشن و فكر مـي      كردن، خيلي دقيق نقشه مي      ميزمان از جانب حصارها و راهروي مخفي به ما حمله             هم

  ».ريزن هايي كه طرح جنگ مي بيشتر مثل انسان
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 به غير از ايـن واقعيـت كـه آنهـا تنهـا در               -يكي از امتيازات ويژه ما نسبت به شياطين       . مالد  اش را مي    ن چانه كُ

تـر از     ما اگر شياطين ديگـري، بـاهوش      ا. هاييم  تر از آن     اين است كه ما باهوش     –توانند بيرون بيايند      ها مي   شب

  ...ايم وجود داشته باشند هايي كه با آنها روبرو شده اين

  » .كنم كه اين يك دام باشه من فكر نمي«:گويد فياچنا به آرامي مي

او در كنـار   . باره به حرف آمد تعجب كردنـد        زند، براي همين همه از اينكه يك        او به طور معمول زياد حرف نمي      

  »گم، بك؟ درست نمي. ده اين پسر بوي شياطين نمي«. كرد سته بود، و چاقوي پسرك را امتحان ميتيزرو نش

دهـم و      بـه سـرعت سـر تكـان مـي          .بـرم   ام لـذت مـي      از اين كه توسط فياچنا در جمع مورد توجه قرار گرفتـه           

  . كنم ورم بود ادا مياين جمله را با ذوق و شوقي بيشتر از آنچه منظ» يه ذره هم بوي شياطين نميده«:گويم مي

تونستن   تيزرو بهترين كسي بود كه اونا مي      . گه، مردمش به كمك نياز دارن       اون حقيقت رو مي   «:گويد  فياچنا مي 

  ».براي همين هم فرستادنش، به اميد اينكه شايد بتونه كمكي بياره. بفرستن

  »كه چي؟«:كشد نال خرناس ميكُ

گرفتاري مـا   . ما هم به كمك نياز داريم     «. آيد  ز او خوشش نمي    ا  است  كه مشخص  ندك  طوري به تيزرو نگاه مي    

ا بجنگن، و زن    ج اون برايجوهامونو بفرستيم تا       جنگ –چه انتظاري از ما دارن      .  گرفتاري اونا جديه   ي  هم اندازه 

  »ها كنيم؟ هامونو دودستي تقديم فاموري و بچه

  . كند و به خاك تف مي

اتحاد يـك چيـزه، التمـاس       . داغشو زياد كرده، اما حرفش تقريباً درسته       پسرم يه كمي پياز   «:كند  ن زمزمه مي  كُ

  »...به جاي اينكه خودشون به ما بپيوندن، ما بايد بريم پيش اونا... ها يه چيز كردن براي كمك، مثل برده

  ».ها ممكنه پير يا زخمي باشن خيلي. تونن سفر كنن شايد نمي«:گويد گُل مي

  » صورت نجات دادنشون سودي نداره كه در اون«:خندد نال ميكُ

  .هايي كه كار پيشروشان را تقليد كنند  مثل گرگ–خندند  پيروانش نيز به همراهش مي

اگه درخواستشونو رد كنيم، ممكنـه      . ما بايد بريم، يا حداقل يك مامور بفرستيم       «:گويد  گُل كمي خشمگينانه مي   

  ».مون رد بشهيه روز وقتي ما هم نياز به كمك داشته باشيم درخواست

  »كنن، ها درخواست كمك مي فقط ضعيف«:گويد نال محكم ميكُ
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خُـب، خيلـي طـول      «: چيـزي مثـل ايـن      –دهـد     فهمم كه چه جوابي مـي       زند و من مي      گُل لبخند خشكي مي   

  » !هم كمك بخوايتو كشه كه  نمي

ن، بـه زبـان بيـاورد       شود، و قبل از اينكه گُل تـوهيني بـه قيمـت ريخـتن خـو                 ن نيز متوجه مي   بختانه كُ   خوش

پـوك   كنم اين بچه كله دونيم كه كجان، و من هم فكر نمي حتي اگه بخوايم به اونا كمك كنيم، نمي      «:گويد  مي

  ».ش رو پيدا كنه بتونه راه برگشتن به خونه

  »تونستن راهنماييمون كنن،  اينجا بودن، مي22ها اگه برِهون«:گويد فياچنا مي

نكنه يادت رفته اونا اولين كسايي بودن كه وقتي سروكله شياطين پيـدا شـد               ! ها  برِهون«:كشد  نال خرناس مي  كُ

  »!فرار كردن؟ لعنت به اونا

ـ            هاي موافقت شنيده مي     زمزمه هـاي    برِهـون . گيرنـد   نال را نمـي   شود، حتي از جانب آنهايي كه معموالً طـرف كُ

تواند    را تنها گذاشتند و كمتر كسي مي       ساز درست وقتي كه بيشتر از هر زمان ديگر بهشان نياز داشتيم ما              قانون

  . چنين چيزي را فراموش كند

***  

اند مردان به بحث و  ها مشغول انجام وظيفه   بان  اكثر بچه ها خواب و يا مشغول بازي هستند و در حالي كه ديده             

  .كنند ها گوش مي دهند و زنان ساكت پشت سر آن مذاكره ادامه مي

ايـن  «:كند  گُل مشاجره مي  . اش كمك كنيم موافقند     ا با تيزرو بفرستيم تا به قبيله      گُل و فياچنا با اينكه گروهي ر      

تونستيم بذاريم كسي     تا ديروز نمي  . ها اومدن به اينجا رسيده تصادفي نيست        كادن  كه اون درست روزي كه مك     

  ».س از ما كم بشه، اما حاال از لحاظ تعداد تقويت شديم، اين يه نشانه

  .اندازد ها مي كادن و نگاه تحقيرآميزي به چهار مرد و سه زن مك» تقويت شديم؟«:زند مينال تقريباً جيغ كُ

  » !نالكُ«:زند ها را ببرد، پدرش با خشونت فرياد مي داغمان آبروي مهمان جوي كله  جنگ قبل از اينكه

كنـد، و بـه    مـزه مـي   شود، مشروبش را مزه است، به جلو خم مي شود كه پسرش ساكت شده   و وقتي مطمئن مي   

 احتمـالي از جانـب خـدايان را ناديـده           هـاي   مثل هر شاه ديگر، او جرئت ندارد نشانه       . رود  سختي به فكر فرومي   

تواند   و در شرايطي مانند اين، تنها يك نفر است كه مي          . اما مطمئن نيست كه اين واقعاً يك نشانه باشد        . بگيرد

  »بك؟«.به او متوسل شود
                                                 

22 brehonsها  كنندگان قانون، اولين نوع از قاضي  وضع  
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نظر مـن   . آنقدر فرصت داشتم تا پاسخم را آماده كنم       . كنم  ام را حفظ مي     ن خونسردي انتظارش را داشتم، بنابراي   

گويـد كـه بايـد        روح مادرم به من مـي     . اين چيزي بود كه تصوير به من گفت       . اين است كه بايد با تيزرو برويم      

  .پسرك را دنبال كنم

  »ما بايد كمكش كنيم،«:گويم نجواكنان مي

تونيم   مي. تر هستيم   ها، حاال قوي    كادن  با حضور مك  «. كنم  اما به او توجهي نمي    دهد    نال چشمانش را تاب مي    كُ

تونه راه برگشتن به مردمشو پيدا كنه، و فكـر   من مطمئنم كه تيزرو مي. جوهامونو به كار بگيريم چند تا از جنگ  

  ».كنم اگر درخواست اونا رو ناديده بگيريم، اتفاقات ناگواري ممكنه پيش بياد مي

اما كي رو بفرستيم؟ من دوست ندارم كسي رو مجبور كنم تـا             «. دهد   موافقت سر تكان مي    ي  رام به نشانه  ن آ كُ

  »؟...آيا داوطلبي. از اينجا بره

  ».خوام برم آره، از اونجايي كه من با اين مسئله موافق بودم، مي«:گويد گُل به سرعت مي

  »رم منم مي«:گويد فياچنا آهسته مي

  ».جو نيستي تو؟ اما تو كه جنگ«:گويد ن با اخم ميكُ

اگـه  . تـر   طور سـبك    تره، همين   از فلز ما محكم   . اين فلز براي من ناآشناس    «.گيرد  فياچنا چاقوي تيزرو را باال مي     

اگر شـما دسـتور بـدين       «.آورد  چاقو را پايين مي   » .هاي بهتري بسازم    تونستم سالح   دونستم اين فلز چيه، مي      مي

  ».اد كه باهاشون برمخو مونم، اما دلم مي من مي

  ».خيلي خوب، اما تو بايد محافظ داشته باشي«:كشد ن آه ميكُ

جوهاي بسياري براي انتخاب      جنگ. جويي را براي محافظت از آهنگر پيدا كند         كند تا جنگ    و به اطراف نگاه مي    

تر انتخـاب   يان جوانجو پس بايد از بين جنگ. شدن وجود دارند، اما او دوست ندارد شوهران يا پدران را بفرستد         

ـ   . شـود   كند و نگاهش مكار مي      اش تغيير مي    نگرد، حالت چهره    طور كه ميان آنها مي      همان. كند نال اشـاره   بـه كُ

  ».كنه پسر من از تو محافظت مي«:كند مي

سـرزمين  . تصميم خطرناكي اسـت   . اند  زده شده   ديگران نيز شگفت  . شود  نال متعجب و گيج به پدرش خيره مي       كُ

ي تـنش را مجبـور        خواهد پـاره    ن مي وجود كُ   با اين . شانس زنده ماندن افراد خيلي كم است      . طان است پر از شي  

  . توانند حكمت اين تصميم را متوجه شوند  نمياكثراً.  و محافظ يك آهنگر شود گفتهكند، دژ ايمن را ترك



  بِك/سرزمين شياطين رضا رستگار/درِن شان
 

37 
  ir.rrenshanda.www درِن شان

تجربـه اسـت و       درگيري بسيار بي  نال در جنگ و     اما كُ . خواهد پسرش جاي او را بگيرد       ن مي كُ. توانم  اما من مي  

ـ               اگر كُ . ها قدرت او را قبول ندارند       خيلي نال بـه   ن بميرد، نامزدهاي زيادي بـراي جانـشيني او وجـود دارنـد و كُ

اما اگر اين مأموريت را بـا موفقيـت پـشت سـر     . تواند طرفداران قرص و محكمي براي خودش بيابد        سختي مي 

  .ديده كند آبتواند او را  مي كاراين. كند ي بازگردد، قضيه فرق ميآلود و خبر پيروز بگذارد و با تيغ خون

توانـد    هيچ كس نمـي   . وقت ديگر تصميم با خدايان است       و اگر اين ماجرا بد پيش برود و او بميرد چه؟ خب، آن            

  . با سرنوشت خود بجنگد

رونـان  . ايـستند   ن مـي  اسـت، دوقلوهـاي جـوان، رونـان و لُركـا            شـده   نال احمقانه به پدرش خيـره     كه كُ   هنگامي

  . زند و موهاي قرمز از خونش را از جلوي چشمانش كنار مي» .ريم ما هم مي«:گويد مي

خـوايم شـياطين بيـشتري        ما مـي  «:كند  زده اضافه مي    كشد هيجان   هايش را مي    واره  و لُركان نيز درحاليكه گوش    

  ».بكشيم

خواهد  او نمي. جويانمان نيز هستند  تا از بهترين جنگ   دوقلوها جوان هستند، اما دو    . كند  ن با ناراحتي غُرغُر مي    كُ

در پايان با اكراه سر     . شان را رد كند    تواند بدون ناراحت كردنشان درخواست      كه به آنها اجازه رفتن بدهد، اما نمي       

  »ديگه كي؟«:پرسد دهد و مي تكان مي

ام از    بـه نماينـدگي از قبيلـه      و  . ادنك   مك 23من، اُرنا «:گويد  آيد و مي    كادن يك قدم جلو مي      هاي مك   يكي از زن  

  .جو است و من قبالً متوجه او شده بودم اُرنا يك زن جنگ» .كنم نوازي شما تشكر مي مهمان

چرخاند تا ببيند آيـا داوطلـب ديگـري هـم             و چشم مي  » ...حاال، اگه همه چيز   . ما متشكريم «.زند  ن لبخند مي  كُ

كنـد كـه شـش نفـر همـراه       كند كه فكر مي شود، آشكار مي طور كه از سخنش فهميده مي هست يا خير، و اين   

  . بيش از حد كفايت است

  .دست من. دستي كوچك. رود اما يك دست ديگر باال مي

  ».خوام برم منم مي«

  .شود، همينطور بقيه ن متحير ميكُ

  ».بك، اين سفر براي يه بچه مناسب نيست«:گويد گُل مي

  ».خب، در واقع دستيار يك كاهنه. ..ام نهمن بچه نيستم، من يك كاه«:دهم جواب مي

                                                 
23 Orna 
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  ».جوهاست ممكنه خطرناك باشه، اين مأموريت جنگ«:دهد فياچنا به من اخطار مي

  ».ري جو نيستي، اما باهاشون مي تو هم جنگ«:كنم به او يادآوري مي

 يهاي بهتر   الح س  چطور تونه به من ياد بده      من بايد برم، چون تو دهكده اونا يه آهنگر هست كه مي           «:گويد  مي

  ».بسازم

اگـه نـرم    .  ايـن كـارو بكـنم      بايـد مـن   «.نگرم  ن مي و به كُ  » .شايد منم بتونم چيزي ياد بگيرم     «:دهم  جواب مي 

 امـا مطمئـنم كـه    – شايد هيچـي  –تونم انجام بدم  دونم كه چه كار مفيدي مي نمي. كنم احساس شكست مي  

  ».برمبايد با اونا 

، تو تنها پيوند مـا بـا        مردهاز وقتي كه بانبا     . تونم اجازه بدم    من نمي «. دده  يخاطر، سرش را تكان م      ن، رنجيده كُ

  ».ما به تو احتياج داريم. جادو هستيدنياي 

  ».ذاريد كه بره شما به فياچنا هم نياز دارين، اما مي«:كنم اصرار مي

  ».حق انتخاب داره. فياچنا يك مرده« :گويد ن عبوسانه ميكُ

كننـده تكـرار      بـرم و ايـن بـار بـا صـدايي محكـوم              سپس صدايم را بـاال مـي      » طور  همينمنم  «كنم،    غُرغُر مي 

. من تحت نظر بانبـا بـودم، نـه شـما    . و داره رها قواعد خودش  پيشه  زندگي ما جادو  ! طور  من هم همين  «:كنم  مي

تو .  نبوديم كدوم از ما مال اين قبيله        هيچ –طور    كرد، من هم همين     اون هم به انتخاب خودش اينجا زندگي مي       

من فقط  . از وقتي كه مرده، من خودم از خودم محافظت كردم         . طور به من    هيچ برتري بر اون نداشتي، و همين      

گـه كـه بايـد     كنم و اونم دستوريه كه از درونم مياد و به مـن مـي      شنوم اطاعت مي    از باالترين دستوري كه مي    

  ». خداياني جلوي خواستهام رو گرفتين، و  اگر جلومو بگيرين، جلوي خواسته.برم

هـاي   اگرچه جـادوي مـن بيـشتر از گـاو         . تواند ناديده بگيرد    ن نمي آميز، چيزي كه كُ      تحريك جمالتشجاعت،  

 ندارد در ايـن مـورد       جراتهيچ كس   . مزرعه نيست، اما نسبت به هر كسي در اين دژ بيشتر با جادو در ارتباطم              

  . با من مقابله كند

هامونو بـه خطـر انـداختيم، آهنگرمـون، دو تـا از بهتـرين         ون بهترين جخيلي خوب،   «:گويد  ن با عصبانيت مي   كُ

  »!چرا كاهنه جوانمون رو هم قرباني نكنيم... ها و پسر خودم رو جوهامون، يكي از مهمون جنگ

  ازيبيبا ترك. گردد ي مشخص مفمي و تكلشود ي با رفتن من هم موافقت مهي و تلخ تر از بقيلي مي با بنيبنابرا

 و با كنم كه صبح زود خانه را ترك ني تا قبل از اگردم ي به اتاقكم بر م-  ترسشتريالبته ب-جان،يترس و ه
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.  كنمي سقف سپرري را  زگري شب دكيم، و رو به رو شنياطيش
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  فصل پنجم

  رودخانه

انم خـداحافظي   به هنگام طلوع خورشيد، با دوسـتان و آشـناي         . اي نداشتيم، يك نشانه دلگرم كننده       ديشب حمله 

هـا و     خواهم كـه برگـردم و بـه كلبـه           كنم، مي   همان طور كه آنجا را ترك مي      . شوم  كنم و روانه مي     كوتاهي مي 

 بخت  رد ولي چون امكان دا    -ها را نداشته باشم      شايد ديگر هرگز فرصت ديدن آن      -هاي دژ نگاهي بندازم     ديوار

  .دارم ي رو به رويم ثابت نگه مي بد به همراه اين كارم رقم بخورد، چشمانم را به جاده

شود حس كرد، تابستان زيـاد طـول    هاي زيادي با خود به همراه دارد، سردي پاييز را مي        هوا ابري است و رگبار    

شود، اين به عنـوان   هاي فصل پاييز ديده مي خواهيم حركت كنيم، نشانه كشيده است و درست روزي كه ما مي    

  .   تفاوت باشم دهم نسبت به آن بي  ميشود، اما ترجيح بد يمني تلقي مي

هايمـان چنـد     قايق. كنيم  وار در حاشيه رودخانه سايونان حركت مي       هاي يك نواخت در يك صف، نظامي        با گام 

بايـد  . توانيم از اين قسمت رودخانه عبور كنيم        ماه پيش در يكي از حمالت شياطين نابود شدند، بنابراين ما نمي           

  .تر آن بگذريم، سپس از آنجا مسير غرب را در پيش گيريم قسمت باريكبه سمت شرق برويم و از 

شـود در   زمين زير پايمان سخت و محكم است، مسير هاي زيادي هم در بين درختان وجود دارد كه باعث مـي    

هـا حركـت      رونان و لُركان در جلوي دسته و من به همراه اُرنا و تيزرو پشت سـر آن                . جويي كنيم   وقتمان صرفه 

 مثـل   اسـت ايم و گرنه ممكن       اما او را عقب نگه داشته     . ي ما برود    تيزرو مشتاق است تا جلوتر از همه      . نيمك  مي

كُنال در الك خـودش اسـت و از   . كُنال و فياچنا پشت سر ما هستند      . يك خرگوش بين درختان برود و گم شود       

  .آيد ي ما پيش مي تر از همه ل هم عقب گُ.ايم يك كلمه هم به زبان نياورده وقتي كه دژ را ترك كرده

  و هر چه بيـشتر دربـاره      . دهم  ، داليلم را براي ترك كردن دژ مورد بررسي قرار مي          پيماييم  راه مي طور كه     همان

 مادرم رفـتن را انتخـاب       ذهنيمن بيشتر به خاطر تصوير      . شود  ام بيشتر مي    كنم اضطراب و ناراحتي     فكر مي آن  

آن قدر احساس تنگي    . دژ هر روز كوچك و كوچك تر ميشد       .  ترس – شتاما دليل ديگري هم وجود دا     . كردم

ديـدم، در دژ       مـي   شب ها كـابوس   . شد  كردم كه گاهي حتي نفس كشيدن هم برايم دشوار مي           و محدوديت مي  

اگر قرار است بد ترين     . كنند  شوند و تا سر حد مرگ مرا له مي          هاي قلعه به داخل بسته مي       ام و ديوار    حبس شده 
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ي گيـر     يمان به واقعيت بدل شوند و از گروه بيشمار شياطين شكست بخوريم، دوست ندارم مثل پرنـده                ها  ترس

  .افتاده در قفس بميرم

  
اي براي ترك كردن دژ پيـدا كـنم؟ تقريبـاً     آيا امكان داشت كه تصور مادرم را خودم درست كرده باشم تا بهانه          

اگر اين كار من حماقـت  . تواند آدم را فريب دهد ن هم مياما ذه. شكي نداشتم كه تصوير واقعي و حقيقي بوده      

  بردم كه بدتر و خطرناك تر بود چه؟  هايم به چيزي پناه مي باشد، چه؟ اگر من از ترس

چرا بايد روح مادرم مرا به اين جست و جـو بفرسـتد؟ اگـر               . ام حقيقت داشت    اگر اين فريب نبود و تصوير ذهني      

خواهـد بـه مـن        شـايد او مـي    . ام را به خطر بيندازم      است مرا وادار كند تا زندگي     خو  چيز مهمي نبود مطمئناً نمي    

ي مادرم بيشتر بدانم، اين كه از كـدام   من هميشه آرزو داشتم درباره  . ام را كشف كنم     كمك كند تا اسرار گذشته    

  . ابمام را دري  تا حقيقت زندگي كندشايد تيزرو بتواند به من كمك. ام ام و از كجا آمده قبيله

اگر حدسم اشتباه باشد و اسرار گذشته من ناگفته بماند چه؟ شايد روح مادرم سقوط قبيله را پـيش بينـي كـرده                   

  .باشد و تالش كرده تا مرا از آن جا بيرون بكشد

 مـن   وها به من نياز دارنـد  نكُ  مك. ، داليل رفتن من همه شخصي و خودخواهانه است        بينم مياز هر طرف كه     

ام و چه براي نجـات خـودم، بايـد برگـردم و بـا                  چه براي پيدا كردن گذشته خانواده      كردم  ا ترك مي  نبايد آنها ر  

  .توانم به قبيله كمك كنم استفاده از جادويم تا جايي كه مي
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وار امكان داشت از طريـق ديگـري بـه           اما شايد دليل ظاهر شدن مادرم اين بود كه با آمدنم به اين سفر ديوانه              

هاي ارواح را دنبال كنيم هـر چنـد كـه بايـد بـسيار                 گفت هميشه بايد راهنمايي      بانبا مي  .كنمها كمك    مك كُن 

  . محتاط باشيم چون ممكن است كه بعضي از ارواح سعي كنند تا ما را فريب دهند

بايـد بايـستم و بـه مغـزم         . گيـرم   ها سردرد مي    از فكر كردن به آن      -ها زيادند     حدس و گمان  !  كمكم كند  24آنا

روي از دژ فاصـله   ما بيش از نـصف روز پيـاده  .  سودي ندارد  پشيمانيگذشته از اين، حاال ديگر      . احت بدهم استر

  .ديگر راهي براي برگشت نيست. توانيم به جاي ايمن برگرديم و قبل از شب نمي. ايم گرفته

ايم و چيزهايي كه در       ماجراهايي كه تا اينجا پشت سر گذاشته       ي  در راهپيمايي صبح همه ساكت بودند، و درباره       

رونان و لُركان يك    . هاي روز ايستاديم تا كمي استراحت كنيم و غذا بخوريم           نيمه. كردند  پيش رو داريم فكر مي    

طور كه به خاطر شـكم پـر،          بعد از آن، همان   . خام با چند دانه توت خورديم       جفت خرگوش شكار كردند، كه خام     

اي  لبـه  هاي سـه   چاقوي فياچنا سوالي درباره. ، آرام و با فراغت خاطرها شروع شد رفتيم، صحبت تر راه مي  آهسته

آنهـايي كـه از دژ خودمـان        . شـود   و در ادامه سواالت ديگري از اُرنا پرسيده مي        . پرسد  كه اُرنا به او داده بود مي      

هنـد، و از آنجـايي كـه         گرو ي  اُرنا و تيزرو تنها افراد ناشناخته     . دانستند  بودند همه چيز الزم را درباره يكديگر مي       

كنجكاوي ما قرار    كند، تنها اُرنا در مركز      كند و اطراف را نگاه مي       شود نيشش را باز مي      وقتي از تيزرو سوالي مي    

  .گيرد مي

او از مردها خوشش ميامد امـا هرگـز موفـق نـشده بـود               ! ه آنها بچه داشت   تاي   و از سه    كرده   او چهار بار ازدواج   

گويد پس حتماً بايد با هم ديگر ازدواج كنـيم، چـون او هـم     خندد و مي ل ميگُ. ا بماندبيشتر از دو سال با آن ه 

  .ماند چند سال ديگر بيشتر زنده نمي

تونـستن خـاطرات    اما مي.  فراموش كنم  اونا رو  من هم خاطراتي دارم كه سعي كردم      «:كند  گُل نيشش را باز مي    

  »!مشون رو ناراحت نكردمكدو وقتي جوان بودم سه زن داشتم و هيچ. خوبي باشن

  »!تو داشتي به اضافه پادشاهي ديگه،تا وقتي كه يه چشمالبته «:زند كننده پوزخند مي نال با حالتي عصبانيكُ

  »كني ش مي مواظب باش داري عصباني«:كند فياچنا با حالتي تهديدآميز نجوا مي

من بـا   .  و من هم قراره جانشينش بشم      اون فقط يه الشه پير بيشتر نيست، پدر من شاهه         «:دهد  نال جواب مي  كُ

  ».كنم اين بز پير هر جور دلم بخواد صحبت مي
                                                 

 يكي از خدايان 24
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از ايـن گذشـته     ... گيـره   مـي ل جونـت رو      گُ كه احتماالً   شبي باش  االن توي دژ نيستيم، فكر    « :گويد  فياچنا مي 

  ».تعدادمون كمه و بايد هواي همو داشته باشيم

هـايش    كند، از اُرنا در مورد ايـن كـه بچـه            ه به اين مسئله فكر مي     هاي در هم كشيد     همان طور كه كُنال با ابرو     

  .پرسم ها آمده بودند يا نه سوال مي ديروز با مك كادن

درخـشد، روي هـر دو        شود، موهاي تميزش زيـر بـاران مـي          و به روبرو خيره مي    » نه«:دهد  رنا كوتاه جواب مي   اُ

 نگـاه   ها   هر كس به آن    .، الهه جنگ  25نشان نوادا  رنگ،   وار قرمز   كوبي همسان دارد، يك دايره پيچ       اش خال   گونه

  » يك هفته پيش شياطين كشتنشون. مردن«.ماند ها به آن خيره مي كرد مانند هيپتونيزم شده مي

  »آنا مواظبشان باشد،«:گويم ناخودآگاه مي

  ».هاشونو محافظت كنه آنا مرده«:گويد احساسي مي اُرنا با صداي بي

  »ن؟اجسادشونو نسوزوندي«

احتمـاالً داشـتن   . شياطين از طريق تونل مخفي حمله كردن و با اونا روبرو شـدن     . ما نتونستيم پيداشون كنيم   «

به حرف بزرگترا وقت  ها هيچ   اما بچه . وقت اونجا نرن    صد دفعه بهشون گفتم كه هيچ     . كردن  توي تونل بازي مي   

  ».دن گوش نمي

دهـد گريـه    جو، او به خود اجازه نمي  به عنوان يك جنگ   . فتاي از خشم و افسردگي دربر گر        چشمانش را آميزه  

كنـيم كـه      ي حـس مـي    ا  به گونه ما فقدان را    . تر است   قلب ما بزرگ  . توانند مثل مردان باشند      نمي ها  اما زن . كند

دانم كه در دل  جو را دارد، اما قلبش مانند قلب من است، و من مي         اُرنا بدن و ذهن يك جنگ     . توانند  مردان نمي 

  .گريد يم

او كمـي حركـات     . هاي باتالقي عبور كرديم، رونـان و لُركـان مـشغول تمـرين بـا اُرنـا بودنـد                    وقتي از قسمت  

در مقابـل   . دهنده با چاقو بلد بود كه براي برادران دوقلو تازگي داشت و آنقدر تمرين كردند تا ياد گرفتنـد                    فريب

و قول دادند كـه در روزهـاي بعـد     بود و كمي به او ياد دادند بلد بودند كه اُرنا بلد نهايي  تكنيكرونان و لُركان،    

  . دهند نشانشبيشتري هاي چشمه

داشـتند، و هميـشه نـسبت بـه           هايـشان را بـراي خودشـان نگـه مـي            تكنيـك . جوها رازدار بودنـد     زماني جنگ 

ها اين قانون را      فاموري. تواند دشمني فردا باشد     دانستند كه دوستي امروز مي      همسايگانشان محتاط بودند، و مي    

                                                 
25 Nuada 
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هـا،    جوهـا، آهنگـر      جنـگ  –كنـيم زيـرا مجبـوريم         هايمان را با ديگران شريك مي       حاال ما آموزه  . عوض كردند 

اند كه هيچ پادشاهي تاكنون نتوانسته چنين اتحادي بـه            شياطين طوري شهرها را با هم متحد كرده       . جادوگرها

ه نيروهاي هم بپيونديم و در يك ميدان جنگ واحـد و در             توانيم ب    است كه نمي   آور  شرماين خيلي   . وجود بياورد 

 ي اما اگرچه شياطين بـه انـدازه  . توانستيم مطمئنم كه ما برنده بوديم  اگر مي-يك نبرد منصفانه با آنها بجنگيم    

هـا را در دسـت    اند و كنترل همه مـسيرها و جـاده   همه جا پخش شده. اند ها باهوش نيستند، بسيار موذي  انسان

پيمـاني قبايـل را از بـين          اند و از همان اول احتمـال هـم          كردن را از ما گرفته     اند و با اين كار مجال سفر       گرفته

ترسم   شويم، اما از اين مي      ها و تجربياتمان را با ديگران شريك مي         ها، آموزه   هر جا امكانش باشد سالح    . اند  برده

  .كه اين مقدار كافي نباشد

ي يك شمشير جديد كه در نـوك آن           كنند، كُنال از فياچنا درباره       اُرنا تمرين مي   همان طور كه رونان و لُركان با      

دهـد    دهد، سپس توضيح مـي      فياچنا مودبانه گوش مي   خواهد،    ي فراواني نصب شده باشد نظر مي        هاي برنده   پره

كده تيزرو آهنگـري    شود اما فياچنا با گفتن اينكه اگر در ده          نال ناراحت مي  كُ. آيد  كه چرا اين اسلحه به كار نمي      

ـ         هايي مثل چاقوي پسرك بسازد، آن دو مي         باشد كه بتواند سالح    نال را درسـت    توانند چيزي نزديك به طـرح كُ

  .آورد كنند او را سر ذوق مي

پرسم، همچنين در مورد ايـن كـه          اش و جايي كه از آن آمده را مي          كنم،  نام واقعي     من هم با تيزرو صحبت مي     

چـي شـده    «.زنـد   آيد و سقلمه مـي      دهد، پس از مدتي گل كنارم مي        يا خير، اما او جواب نمي     اي دارد     آيا خانواده 

  »ي كوچك؟ مشكلي پيش اومده؟ يگانه

 من مطمئنم كه اگر تونسته به ما بگـه مـردمش نيـاز بـه                گه،  اون هيچي به من نمي    «:گويم  با اوقات تلخي مي   

  »!گه  اما نمي-كمك دارن، ميتونه اسمش رو هم بگه

تونـست    اون نمي . زن دوم من يه برادر مثل اين داشت       «:گويد  كشد مي   رحاليكه دستي به موهاي تيزرو مي     گُل د 

. كـرد  اما خيلي خوب با ني كار مـي .  غذا درست كنه حتي از سالح استفاده كنه، يا   يا لباساشو خودش تنش كنه،   

ا نوازندگيش احساسات يه مرد      ب  كافي بود كه يه ني بدي دستش تا        –زد    با وجود اينكه توي همه چيز لنگ مي       

  ».رو هم تحريك كنه

  »چه باليي سرش اومد؟«:پرسم مي

  ».زد يه توت سمي خورد يه روز كه واسه خودش پرسه مي«:اندازد گُل شانه باال مي
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ها بيـرون     اي از ميان حرف     هر چند وقت يك بار كلمه     » !توت«:زند  كشد و فرياد مي     تيزرو دستي به شكمش مي    

  .كند ام تكرارش ميكشد و مد مي

  ».همين چند ساعت پيش توت خورديم، تا شام صبر كن«:گويم به او مي

كوبد و اميدوارانه به      سپس پاي راستش را چند بار بر زمين مي        . »توت«گويد  تيزرو اين بار با صداي غمناكي مي      

  »تند بدو؟«:كند من نگاه مي

  ».يتو بايد با ما حركت كن. نه، االن نه«:گويم با ناله مي

فهماند كه كافي است به او اجازه بـدهم          و به من مي   » تند بدو «:كشد  زند و آه مي     يك بار ديگر به زمين لگد مي      

  . مثل توفان بدود برايمتا

  »!براي مراقبت ازش بايد همه چيو ول كني بچسبي به اين! هاستجوگيراين از اون «:خندد گُل مي

كنـيم    ام بدم اينه كه وقتي داريم از رودخونه سـايونان عبـور مـي             تنها كاري كه ممكنه انج    ! هه«:كنم  غُرغُر مي 

  ».بندازمش تو رودخونه

  ». پيدا كنيمشو راه دهكدهتونيم  اونوقت ديگه نمي«:گويد گُل مي

كنم اونجا رو پيدا كنـيم، از كجـا بايـد بـدونيم كـه اون مـا رو تـو راه         در هر صورت من فكر نمي«:كنم  ناله مي 

  ».دونيم ممكنه از شهرهاي جنوبي اومده باشه مون مي مونطور كه همهبره؟ ه درستي پيش مي

  »بينم يگانه كوچك، خسته شدي؟ روح سياه اطرافت مي«. كند چپ نگاه مي گُل با چشم سالمش مرا چپ

  »نه«

  »اي؟ هخست«:پرسد سپس دوباره مي. دهد تا بخندم ام را غلغلك مي گُل آنقدر زير چانه

من پاهاي كوتـاهي    ! رين  و شما هم خيلي تند راه مي      . روي عادت نداشتم    جور پياده   ينآره، من به ا   «:كشم  آه مي 

  ».دارم

  ».گفتي خب از اول مي«

  »...يه... خواستم كه مثل يه من نمي«

  ».مونه ميزه ما واقعاً مثل يه بچه مي ك كوچولوي ريزو بِ. يه بچه باشي؟ اما تو هستي«:زند گُل لبخند مي
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شه   فقط چون من خيلي كوچيكم دليل نمي      «:گويم  كنم با غضب مي     هايم را بيشتر مي     مطور كه سرعت قد     همان

گيـرد و     ام كه گُل دست تنومندش را دور كمرم مي          اما هنوز پنج يا شش قدم برنداشته      » !كه نتونم به شما برسم    

  »!منو بذار زمين! هوي«:زنم فرياد مي. كند مرا از زمين بلند مي

  »مقاومت نكن«

ممكنه بعداً به   «. گيرد   قرار مي  گذارد، و هر پايم يك طرف سرش        هايش مي   گويد و مرا روي شانه       مي گُل اين را  

  ».توني بكني اينه كه بخوابي بهترين كاري كه االن مي. تو نياز پيدا كنيم

  »!كنم  تو رو به يه وزغ تبديل مينذاري زميناگه منو ! تونم بكنم ام مي اما من يه كار ديگه«:كنم خرخرمي

دهم تا بقيه بعـدازظهر گُـل         گيرم و اجازه مي      و پس از كمي تقالي بازيگوشانه آرام مي        برم  لذت مي از درون   اما  

كـنم از منـاظر اطـراف لـذت       با شياطين در تاريكي آماده مـي        اسب من باشد، و درحاليكه نيرويم را براي جنگ        

  .برم مي

رودخانـه در اينجـا     . م از رودخانه سـايونان عبـور كنـيم        تواني   به جايي ميرسيم كه مي     مقررعصر، ديرتر از موعد     

 يـك قلعـه سـنگي بـا       . اينجا درواقع محل اتصال دو شهر است      . توان از آن عبور كرد      باريك است، و راحت مي    

يك جفت پل چوبي براي رفـت و آمـد نـصب شـده              .  كل ايالت   ِ ترين دژ   اُبهت قبالً در اينجا قرار داشت، بزرگ      

امـا حـاال از آن      . شد  جا به دقت محافظت مي      كردند و اين    ها معموالً از اين قسمت عبور مي        هبسياري از اراب  . بود

بوديم كه اين قلعه توسـط شـياطين         ما شنيده . اند  اي بر جاي مانده است و آن دو پل خراب شده            قلعه تنها ويرانه  

گـاه امـشبمان      ي به عنوان پنـاه    توانست مكان خوب    مي. فتح شده بود، اما اميدوار بوديم كه گزارشات غلط باشند         

  . باشد

حاال «:گويد  ند مي ك  ريخته را كه روزي نماد افتخار ايالت بود بررسي مي           ي نامرتب و به هم      نال درحاليكه خرابه  كُ

  »بمونيم؟جا  عبور كنيم يا همينچه كنيم؟ از رودخونه 

  »عبور كنيم«:گويند رونان و لُركان با هم مي

  »نيست،اينجا امن «:گويد رونان مي

  »كنن حمله ميبهش هم دوباره ، كردن حمله يه بار بهشجايي كه شياطين «:كند لُركان اضافه مي

  ».تره تونن از آب جاري بگذرن، پس اون طرف امن و خيلي از اونا نمي«:گويد رونان مي
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 دژي وجود   در آن طرف رودخانه هيچ وقت     . رسد  كند اما مضطرب به نظر مي       نال با تكان دادن سر موافقت مي      كُ

آنها معموالً  . كردند  نداشته است، فقط چند كلبه وجود داشت كه مربوط مردمي بود كه در همسايگي زندگي مي               

دادنـد و يـا از همـان راه           هـا را بـه دژ راه مـي          گفتنـد و آن     آمـد مـي     گذشتند خوش   به كساني كه از رودخانه مي     

باشـند و يـا اينكـه       ممكن اسـت پنهـان      . بينيم   آنجا نمي  ها هنوز پابرجا هستند، اما كسي را        كلبه. گرداندند  برمي

  .، و شياطين به خاطر نور خورشيد در آنجا پناه گرفته باشندباشند عام شده قتل

بيـاين  . كنـه  حركت كنين، خورشـيد داره غـروب مـي     «:گيرد  گذارد و رهبري را بر عهده مي        گُل مرا بر زمين مي    

  ».نيم تا امشب بتونيم از خودمون دفاع كنيمزودتر رد بشيم و يه گودال يا غاري پيدا ك

***  

هر كدام حداكثر گنجايش چهـار نفـر     . روند   و روي آب باال و پايين مي       اند  چند قايق به كناره رودخانه بسته شده      

 رونان و لُركان با تيزرو و مـن يـك گـروه را              .رويم  اند مي   به سمت يك جفت از آن ها كه به ما نزديك          . را دارد 

آن را به طرف خـود      گيرد و     لُركان طناب قايقمان را مي    . نال گروهي ديگر  گُل، اُرنا، فياچنا و كُ    . هيمد  تشكيل مي 

  .كنم  او تقريباً قايق را به درون خشكي كشيده است كه ناگهان برق اخطاري دريافت مي.كشد مي

  »!نه! لُركان«:زنم جيغ مي

يـك  . پـرد    بـه عقـب مـي       درسـت در همـان لحظـه       كند و   دهد، طناب را رها مي      او بالفاصله واكنش نشان مي    

. كنـد  مانند تيري كه از كمان رها شده باشد، از درون قايق خـود را بـه سـمت او پرتـاب مـي            ي  مارماهي عظيم 

  . استهاي خرس  هايي دارد كه بيشتر شبيه به دندان هايش به شكلي باورنكردني بزرگند، و دندان آرواره

به سختي بر زمين فرود     . گذرد   و درست به فاصله چند انگشت از كنار آن مي          رود  شيطان سر لُركان را نشانه مي     

رونـان پـشت سـر بـرادرش        . كنـد   پيچد، و به سمت پاهاي لُركان حركت مـي          آيد و با عصبانيت به خود مي        مي

 و  كور است، . اما هيوال چشم ندارد   . كند  رود و چاقويش را در جايي كه بايد جاي چشمان هيوال باشد فرو مي               مي

  . كند هاي ديگرش مسيريابي مي با حس

اندازد   شيطان جفتك مي  . وردآ بر بدن او فرود مي     اش را،   لبه  پرد و چاقوهاي سه      مي  مارماهي اُرنا به پشت شيطان   

امـا او مارمـاهي را مثـل يـك اسـب پـوني              . خورد، تا بتواند اُرنا را به زمين بينـدازد          و با نااميدي پيچ و تاپ مي      

كـشد، و     اش برافروخته شده است و بـا نفـرت جيـغ مـي              د، چهره كن ايش را در بدن جانور فرو مي      راند، و پاه    مي

  .اند هايش با هيجان به موج درآمده كوبي خال
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شمشير عميـق در گلـوي جـانور        . كند  گيرد و شمشيري را به سمت عمق دهان جانور پرتاب مي            نال نشانه مي  كُ

كند تا شمشير را از دهـانش بيـرون           كوباند، و سعي مي      زمين مي  كند و سرش را به      شيطان خرخر مي  . نشيند  مي

  . بيندازد

رحمانـه   كنـد، و بـي   گيرد و آن را بيـشتر در گلـوي فـاموري فـرو مـي            جهد، دسته شمشير را مي      گُل به جلو مي   

  . پيچاند مي

و مـدام بـه   كنند    اش مي   ها دوره   جويان مثل مورچه    جنگ. شود  آيد، سپس سست مي     شيطان به حال تشنج درمي    

  .كنيم ايم و تماشا مي فياچنا، تيزرو و من در نزديكي ايستاده. زنند او ضربه مي

   :پرسد فياچنا، در حاليكه با انگشتانش روي تبري كه بر كمربندش آويزان است ضرب گرفته است، مي

  »به نظرت بايد بهشون كمك كنم؟«

  » اونا همه چيزو كنترل كردن«:گويم مي

  

هاي قطعه  رنگي كه از رگ     ، درحاليكه در خون خاكستري    رسد و مارماهي    رگيري به پايان مي    د و چند لحظه بعد،   

هايش براي آخرين ناله تا حداكثر درجه از          و آرواره . افتد   به زمين مي   شدهور    است غوطه   اش بيرون زده    شده  قطعه

  . شوند هم باز مي

خندد  مي. دهد نال ميكشد و به دست كُ     ا بيرون مي  آورد، و با تكاني شديد آن ر        ُگل دسته شمشير را به چنگ مي      

  » !پرتابت عالي بود«. زند جوي جوان ضربه مي و بر پشت جنگ

خواستم شمـشيرو بنـدازم تـو گلـوي      من نمي«:گويد نفسي خاص ناآشنايي مي و با شكسته  خندد  نال ابلهانه مي  كُ

  ».مشانس آورد. اما جابجا شد. جونور، باالي سرشو نشونه گرفته بودم

  ».من هميشه شانس رو جزئي از مهارت به حساب ميارم«:گويد زند و مي نال ضربه ميگُل دوباره به پشت كُ

  .اند زنند كه انگار يك عمر با هم دوستان صميمي بوده و هر دو طوري به يكديگر لبخند مي

 هرگـز بـا يـه شـيطان آبـي           من قبالً «:گويد  كند، با خُرخُر مي     ها پاك مي    اُرنا درحاليكه چاقوهايش را روي علف     

دارد، و يكـي پـس از ديگـري           رنگ را با انگشت وسطش برمـي        آخرين قطرات خون خاكستري   » نجنگيده بودم 

  .مالد روي مركز خالكوبي مارپيچش مي
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 بـه عقـب     او بـا پـايش شـيطان ر       » يـابن   اينـا خيلـي كـم     «:گويد  كند مي   رونان درحاليكه شيطان را بررسي مي     

  ».تر از اينا باشه تونست خيلي قوي رديم كه شب نبود، وگرنه ميشانس آو«.گرداند برمي

ممكنـه شـياطين    . شـه   زود باشـين، داره غـروب مـي       «:كنم  كنم و زمزمه مي     من با اضطراب به اطراف نگاه مي      

  ».بيشتري بيان

و بعد از يك بررسي مختصر براي اينكه مطمـئن شـويم قـايق دوم خـالي از                  . كند  حرف من همه را ساكت مي     

بـا  ،  ايـم   احتمالي حواسمان را جمع كـرده      كامالً نسبت به حمالت       درحاليكه نشينيم و   طان است، در قايق مي    شي

  .گذريم  از رودخانه مي به سرعتچشماني كه به آب دوخته شده، 
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  فصل ششم

  ها سنگ

م در ساحل قـدم  نگري ها مي در حالي كه با بدگماني به آن     . شود  ها خارج نمي     از كلبه  اندازيم كسي   وقتي لنگر مي  

. انتظار نداريم بدون اين كه خودمان را معرفي كنيم و يك ارشد ما را بپذيرد به داخل شـهر بـرويم                    .  گذاريم مي

  . شود خيلي از قوانين قديمي ديگر اعمال نمي. اما روزگار عوض شده است

  »ها هست؟ لبهآهاي، كسي تو ك«:كشد گل براي اين كه بداند كسي در شهر زنده است يا نه فرياد مي

  .سكوت

  »ست؟  بريم ببينيم كسي زنده«:پرسد فياچنا مي

  ».داد بود جواب مي اگه كسي«:گويد نال ميكُ

  ». زير زمين پناه گرفته باشن درمگر اينكه ترسيده باشن، يا«:دهد اُرنا تذكر مي

چـشمان او نيـست،     چشمان من به تيزي     . كند  ها اشاره مي    اي در سمت چپ كلبه      رونان بدون سروصدا به نقطه    

 يك سالح كوچك، شايد سالح يك بچه، در لجن          -بينم  و مي . كشد تا متمركز شوم     بنابراين چند ثانيه طول مي    

  . افتاده است

بيـاين  «: گويـد  با صداي زمختي مي . كند  آورد و جلوي گروه حركت مي       كشد، شمشيرش را بيرون مي      گُل آه مي  

  .رويم رب پيش ميبا شنيدن دستور، آهسته و مضطو ما . »بريم

* **  

ايستيم، و حركتمـان را ادامـه         كند نمي    بنابراين وقتي كه خورشيد غروب مي      وجود ندارد، جايي براي پناه گرفتن     

  .دهيم با اين اميد كه از هر شيطاني كه بوي ما را حس كرده باشد فاصله گرفته باشيم مي
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. كنـد    اين اوضاع آشفته سفر مي      شب با   ديوانه در  تنها يك . شويم  كنم خودم را قانع كنم كه ديده نمي          سعي مي 

  . دهند ها انتظار ندارند كه در فضاي باز كسي را پيدا كنند، و شايد ديگر در مسيرها نگهباني نمي فاموري

از آنجاييكـه هـيچ     . رسد كه اين تصور درسـت باشـد          اما براي يك ساعت به نظر مي       گانه است،   بچهيك تصور   

  .ودش اميدواريمان بيشتر مي ديمشيطاني در مسيرمان ندي

ايـستيم و بـه       مـي . اما نه آنقدر دور كه آسوده باشـيم       .  يمنوش  اي دور مي    اي ناانساني را از فاصله      بعد صداي زوزه  

توانيم تصور كنيم كه شـياطين و         مي. دهيم   هستند گوش مي    اول هايي كه در پاسخ زوزه     ها و غرش    صداي زوزه 

كـشند و بعـد از لـيس         زنند، هوا را بو مي      سي كه ردپاي ما را يافته است حلقه مي         دور ك  26اجساد از گور در آمده    

  .دوند لرزنند سپس دنبال ردپاي ما مي زدن زمين از هيجان مي

  ».شايد دنبال يكي ديگه باشن«:گويد نال ميكُ

  .جايمان را پيدا كردند. اما حرفش به نظر احمقانه است

  »د حركت كنيم،بياي«:گويد اي عبوس مي گُل با قيافه

  »تند بدو؟«:گويد آورد، و با اشتياق مي تيزرو سرش را باال مي

  »آره«:گويد گُل مي

  »! تنداينقدرنه «:زند گيرد و داد مي و بالفاصله قبل از اينكه پسرك مثل جت برود او را مي

رختـان كـوچكتر را     شكنند و د     را مي  ها  كنند، شاخه   ها را خرد مي     ميتوانيم صداي يك دسته از شياطين كه چوب       

كـنم،    فكر مـي  . زده نديده بودم     هيجان رگاه شياطين را اينقد    هيچ. آيند را بشنويم    كنار مي زنند و به سمت ما مي       

شـان    شـوند كـه بـوي شـكار بـه بينـي             بسيار نا اميد مي   . كنند، كارشان سختتر است     وقتي به يك دژ حمله مي     

اما اينجا در فضاي باز، تنها كاري كه بايد بكنند          . ناكام شوند خورد و براي رسيدن به آن بايد بجنگد و اغلب             مي

  .هايي كه دنبال روباه افتاده باشند مثل سگ. ها هستيم اين است كه ما را پيدا كنند سپس در چنگ آن

                                                 
 شيطاني در آنها موجودات جديدي خلق ميكنند كه  شياطين با استفاده از تكه هاي اجساد انسانها و سر هم كردنشان و دميدن روحUndead -آندِد 26

  .م –ناميم  آن را آندِد مي
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اگر يـك غـار پيـدا كنـيم     . توانيم از خودمان دفاع كنيم گرديم كه بايستيم و تا جايي كه مي به دنبال مكاني مي 

. هـا را بيـرون نگـه داريـم          انيم به داخلش برويم و با شياطين مقابله كنيم، حتي شايد بتوانيم تا صـبح آن               تو  مي

  .بينيمش اما هيچ غاري در مسيرمان نيست، يا حداقل ما نمي. سپس صبح بگريزيم

 كـسي   شايد. كند  ايستد و اطراف را بررسي مي       ل در جايي باز  كه درختانش چند سال پيش قطع شده بود مي             گُ

  .    مهيا كرده بوداي ها يا ساختن كلبه قبل از ورود شياطين اينجا را براي چراي دام

اينجـا نـه، زيـادي      «:گويـد   كنان مـي    خس  كه صورتش از زور فشار و خستگي سياه شده است خس          نال درحالي كُ

  »روبازه

پـوش شـده     كنـد كـه خـزه       ه مي اي از الوار چوبي اشار      و به كپه  . »جاي بهتري نيست  «:گويد  گُل بريده بريده مي   

  . است

ي  هاي بيشتري رو قطع كنيم، بعد نوكشون رو تيز كنيم و در زمين بذاريمشون تا جلوي حمله               تونيم درخت   مي«

  ».ش درست كنيمطور ميتونيم آتهمين . يكباره شياطين رو بگيريم

هايـشان را بيـرون       ن و اُرنـا سـالح     كند تا يك حامي بيابـد، امـا رونـان، لُركـا             نال به ديگران نگاه مي    كُ» ...اما«

 ،كنـد   هـاي اطـراف را بررسـي مـي          فياچنا تبرش را در دست گرفته و درخـت        . اند  اند، و آماده مبارزه شده      كشيده

كه به يـك خـط بايـستيم و صـبر             مرگ ما نزديك است و كاري جز اين       نتيجه است،     دانند كه اين كارها بي      مي

مـردن  .  بكنـيم  يمتوان   نمي ،كنند رو به رو شويم      مان مي   قيمه  ه يقين قيمه  كنيم تا با شياطيني كه احتمال قريب ب       

  . جو و با غرور به عنوان يك جنگ

تيزرو نيشش را باز كرده     . نگرم  ميبه اطراف   .  استفاده كنم  ها  كنم كه بتوانم در درگيري از آن        به اورادي فكر مي   

  »تند بدو؟«:كند نجوا مي. زند است و به من لبخند مي

  ».االن نه«:كشم آه مي

  »تند بدو«:گويد تر مي كند، و محكم پسر اخم مي

   »-دوني چطور بايد توني بجنگي؟ مي مي. ما بايد اينجا بمونيم و بجنگيم«:دهم سرم را تكان مي
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» !تند بدو «:گويد  هيس مي   با هيس . شود  گيرد و صورتش سفت مي      انگشتان عجيب پسر انگشتان مرا محكم مي      

  »!هاي كرم پيله«كند  اره ميو با دست آزادش اش

حـس بخـصوصي در انگـشتان       . كـنم   اما بعد مكث مي   . خواهم سرش فرياد بكشم و ساكتش كنم        اي مي   لحظه

پـسرك نيـز بـه آن نگـاه         . دندرخـش   دستانش اندكي مي  . كنم  به پايين نگاه مي   . نوعي از جادو  . تيزرو وجود دارد  

  »هاي كرم پيله«:كند تر تكرار مي اين بار نرم. كند، سپس به من مي

  »!گُل«:زنم فرياد مي

  .كند جوي پير به من نگاه مي جنگ

  »بياين از اينجا بريم «

   »-اما «

» ...كنم، اگر ادامـه بـديم، چيـزي         اما فكر مي  . ميريم  اينجا مي «.كنم  و با تيزرو به جلو حركت مي      » !بحث نكن «

كنم كه هر چيـزي هـست         ا در قلبم حس مي    كشد، ام   دانم دورتر چه چيزي انتظارمان را مي        كنم، نمي   مكث مي 

  . بهتر از اينجاست

  . نگرند حاال همه با نگاهي مخلوط از بدگماني و اميد به من مي

تونيم از    اينجا خيلي مطمئن نيست ولي بهتر از اينه كه در حال فرار كردن بگيرنمون، اينجا مي               «:گويد  فياچنا مي 

  » ؟...تو مطمئني كه. شيم كارمون ساخته استن دفاع كنيم، اما اگر در حال دويدن باوخودم

  ».ميريم اگر نريم مي. بله، بايد بريم«:كنم غرغر مي

  »مونيم؟ اما اگه بريم زنده مي«:پرسد نال مشكوكانه ميكُ

  ».شايد«

ا كنم تا از نو بحث كنم، ام        دهانم را باز مي   . خواهند بمانند   مي. كنند   من اعتماد نمي   ي  آنها به غريزه  . كافي نيست 

  ».من با دختر هستم«. گيرد آورد و كنار من قرار مي در آن هنگام اُرنا چاقوهايش را پايين مي
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  .طلبانه، فقط از روي كنجكاوي  نه با لحن مبارزه-» چرا؟«:پرسد گُل مي

  ».گه احساسم بهم مي«:گويد اندازد و مي اُرنا شانه باال مي

مونيم، ولـي     من مطمئن نيستم كه اگر بريم زنده مي       «. زند  اي مي   اش ضربه   لُركان با نوك چاقويش به گوشواره     

  ».ميريم مطمئنم اگر بمونيم، مي

بـاال انـداختن جـواب        هاي خـسته و شـانه       آنها هم با نگاه   . كند  كند و با چشمانش سوال مي       گُل به بقيه نگاه مي    

  » .و نشون بده راه-خب قبوله، بك« :گويد كند مي او نيز درحاليكه شمشيرش را غالف مي. دهند مي

  .كنيم و حركت مي

يك دقيقه، يا شايد دو دقيقه      . اند  تقريباً به ما رسيده   . شنويم  صداي تعقيب شياطين را مي    . زده  وحشت. ريزان  عرق

  .بميريم بايستيم و –ديگر، مجبوريم بايستيم و بجنگيم 

بـاال را نگـاه     . تاريـك ي  زيـاد . تاريك اسـت  . ديدن جاهاي دورتر غيرممكن است    . اند  درختان اطرافمان ضخيم  

بينم، مثل يك تكه پارچه بزرگ، كه سقفي ساخته، و همه قطعـات و                هاي در هم پيوسته را مي       كنم و شاخه    مي

  . اندشده هاي ريز آن در باالي درختان به هم پيوسته تكه

مـا را بـه      تـا    فرسـتاده شـده بـود     تيـزرو   . كردم  من اشتباه مي  ! اين يك تله است   . شود  در دلم آشوب درست مي    

كنم تا فرياد اخطار سر بدهم، اما اگرچه بسيار           شروع مي . و به خاطر آن سقوط خواهيم كرد      . گاهمان بكشاند   قتل

  ...سپس.دير است

ايستم، يك دايره كامل درست شـده و     شويم، شگفت زده مي     سپس به يك مكان رو باز و بدون درخت وارد مي          

هـا حتـي از      بعـضي از آن   . است قرار دارد  اعشان از قد من بيشتر      اي از سنگ هاي عظيم كه ارتف        مركز آن حلقه  

هـاي باسـتاني از خـزه و گيـاه پوشـيده              سـنگ . ترنـد   تر از همه ما هستند نيز طويل        كُنال و رونان كه بلند قامت     

هاي قبل تر از ما، زمان موجودات كهن، آن مـوقعي كـه               اما جادويي از زمان    ه، اينجا مكاني جادويي بود    اند  شده

  .ين كشور زمين بازي خدايان بوده استا
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. بوي متعفنشان هـوا را آلـوده كـرده اسـت          . دهند  اند، و پشت سرمان خروش سر مي        شياطين ديگر به ما رسيده    

  .شويم بريم، و براي درگيري آماده مي ها يورش مي و با فرمان او به سمت سنگ» !بياين«:زند فياچنا فرياد مي

ها پوشش مدافع خوبي نيستند، امـا كمـي    سنگ. كنيم، درست در مركز حلقه      ها پرت مي    خودمان را پشت سنگ   

در واقـع تغييـر زيـادي در        . گذارند در چند ثانيه تسليم شويم       كنند و نمي    تر مي   كار حمله را براي شياطين سخت     

  .ها كشته شويم قبل از اينكه در دستان يكي از فاموري. نتيجه ندارد، اما هميشه بايد اميد داشت

شمـشيرش را بـاالي سـرش تـاب         . پـرد   ها پيش به عرض افتاده  بود مي         ها كه سال    ركان روي يكي از سنگ    لُ

 دو جين هيـوالي بـه       نيم. خواند   به جنگ فرا مي    شوند را   ميدهد و شياطيني را كه از البالي درختان ظاهر            مي

يكـي  . ثل سر شاهين اسـت    يكي از آنها بدن خرس دارد اما سرش م        . شوند   نزديك مي  منظر  هم پيوسته و زشت   

هـا، و     هـا، دنـدان     چنگـال .  اعضاي داخلي بدنش از دست و پـايش آويـزان اسـت            كهماند    ديگر مثل گرگي مي   

  .بينم هايي كه همه جا مي كابوس. چشمان قرمز

كنند، به نظرم از اين لحظـات         دهند و با ما بازي مي       آيند و مدام مرگمان را كش مي        شياطين آرام آرام پيش مي    

  .كشند ايستند و با خشونت زوزه مي ناگهان مي. برند  ميلذت

هايشان زمـين را در       كوبند و يا با چنگال      هايشان را بر زمين مي      كنيم، با پنچه    همان طور كه شياطين را نگاه مي      

آيد، دستش را      تيزرو پشت سر من مي     .فرستند   و  به زبان در هم و برهم خودشان فحش و لعنت مي             . نوردند  مي

  ».هاي كرم پيله«:گويد  مطمئني مي و صدايگذارد و با لبخند كوچك ام مي انهبر ش

كمـي  .  شـوند   اين محوطه  ها وارد   توانند تحت اثر سنگ     آنها نمي . جادوي كهن براي شياطين زيادي قوي است      

مـا را   كـشان     جهند، و زوزه    گيرند و مثل نيزه مي      هايشان را به جلو مي     در يك كورس شبانه، سر    . كنند  تالش مي 

شود، گويي    ايستد و يا به عقب رانده مي        دود ناگهان با برخورد به چيزي مي        هر كدام كه مي   . طلبند  به مبارزه مي  

  .كنند كه به ديواري برخورد مي

هايي مثل اين را دور تا دور قلعـه بـسازيم، تـا                سنگ  آرزو داشتم تا جادوي موجودات كهن را بلد بوديم تا حلقه          

ي جـادوگران     بانبا اغلب درباره  . اما اسرار آن جادو خيلي وقت است كه از ياد رفته          . ايمن شود سرزمينمان دوباره   
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هـاي    هـا و داسـتان      همان قدر كه در افـسانه     فقط  دانست،    كرد، اما او زياد در اين مورد نمي         باستاني صحبت مي  

  .اش شنيده بود كودكي

ات بيشتري بررسي كرديم و چيزي كه يـافتيم روحيـه           مان تمام شد، دايره سنگي را با جزئي         وقتي هلهله و خنده   

بعضي از آنها مربوط به حيوانـات بودنـد، امـا بيـشترشان انـسان               . ها  استخوان. مان را خراب كرد     تازه قوت يافته  

كرد، در مسيري     اي كه سرشان به غرب اشاره مي        آوري شده بودند، به گونه      بودند، و به دقت در مركز آنجا جمع       

كند، آنها معموالً     ها را به جهان ديگر راهنمايي مي        اگر اجساد نسوزند، خورشيد مرده    . كند  وب مي كه خورشيد غر  

  .شوند كه صورتشان به طرف سيارات هميشه درحال حركت باشد طوري دفن مي

  .بر رويشان استبسياري از آنها هنوز آثار گوشت و مو . ترند ها تازه ها نسبت به سنگ استخوان

  ».شون كنن ها نتونن دوباره زنده تا فاموري. ن اونا حتماً بعد از مرگ به اينجا آورده شد«:گويد اُرنا مي

  »شايد، اما چرا نسوزوندنشون؟«:گويد فياچنا مي

   »ها به قدرت اجساد تازه نياز دارن شايد اجساد جزئي از جادو باشن، حتماً سنگ«:دهد رونان پيشنهاد مي

كنه؟ چرا بايد جسدها رو به اينجا بكشونن تا فقط            شه، چه هدفي رو دنبال مي     طور با   حتي اگه اين  «:گويد  گُل مي 

  »شياطين رو از حمله به اينجا دور نگه دارن؟

تواند با وجود اين همه صداي جيغ و فريـاد            كس نمي    هيچ –كند    در طول شب اين راز ما را به خود مشغول مي          

كنـد و شـياطين        كـه خورشـيد طلـوع مـي         موقع مانه.  اما مسئله اول صبح حل شد      –شياطين به خواب برود     

آنجا، زير  .روند  اند عقب مي     فاصله درختاني كه حلقه را احاطه كرده       ي  اما آنها فقط به اندازه    . كنند  نشيني مي   عقب

 بـه    و كننـد   ايستند و با چشمان شريرشان ما را نگـاه مـي            سايه درختان پناهگاه محكمي برايشان است، آنها مي       

اين اونا  «:گويم  مي. شود  در دلم آشوب مي   . كوبند  با آهنگي يكنواخت و تهديدآميز  پا بر زمين مي         طرز ترسناكي،   

 مردم اين منطقه حتماً متوجه محافظت اين سنگا شدن و هـر شـب از اون اسـتفاده                   ها رو اينجا كاشتن،     درخت

ور تا دور اينجا بـا درختـا         د رسيده كه بعد از اون فكري به ذهنشون       . و اين باعث ديوانگي شياطين شده     . كردن

 وقتي تموم ميشه، ميذارن كه مردم تو يه شب بيان اينجا، بعـدش      بعد و. كننيه پناهگاه براي خودشون درست      



  بِك/سرزمين شياطين رضا رستگار/درِن شان
 

57 
  ir.rrenshanda.www درِن شان

اون مـردم اينجـا     . هـيچ راه خروجـي نبـوده      . ندازنشون  دن، و به دام مي      ايستن و تا روز بعد نگهباني مي        هم مي 

  ». از گشنگي و تشنگيآهسته،مردن، 

. بيشتر اين جسدها سالح ندارن، احتماالً اينقدر به اومدن به اينجا عادت كردن كه تنبل شدن               «:كشد  آه مي گُل  

تونـستن بـراي    حتـي نمـي  . تا وقتي كه تو اين حلقه سنگي ايمن بودن ديگه سالح بـه چـه كارشـون ميومـده            

  ».آزاديشون بجنگن

  ». حاال ما هم گير افتاديمو« :گويد  و با تلخي مياندازد نال نگاه كثيفي به من ميكُ

  ».اگه به خاطر اون نبود تا االن مرده بوديم. تقصير بك نيست«:غُرد فياچنا مي

مثل روباهي كه تو   دادم تو فضاي باز بجنگم تا اينكه          آره، اما حاال من ترجيح مي     «:كند  توزانه تاييد مي    نال كينه كُ

  ».از گشنگي و تشنگي بميرملونه خودش گير افتاده باشه 

خـواي سـريع بميـري بـرو          اگـه مـي   . توني بميري، شياطين منتظـرن      هر وقت دلت خواست مي    «:گويد  گُل مي 

  ».باهاشون بجنگ

  » .شايد به جاش با تو بجنگم«:گويد نال خشمگينانه ميكُ

يـه روز  به جاي اينكه واسه ايـن  . كنن   رفتار مي  گانه  بچهمردها خيلي   «:غُرد  قبل از اينكه دعوا باال بگيرد اُرنا مي       

  ».عمر اضافه ممنون باشن، ناراحتن و مثل سگ به جون هم افتادن

مثل بقيه اونـايي كـه اينجـا دراز كـشيدن           ! براي چي بايد ممنون باشيم؟ ما محاصره شديم       «:زند  نال فرياد مي  كُ

  ».پوسه ميريم و استخونامون نسوخته و مورد نفرين خدايان، آروم، آروم مي مي

و مـا هـم بـدون       . شياطين پناهگاه عريضي براي خودشون درست نكـردن       . لزومي نداره « :كند  اُرنا مخالفت مي  

  ».تونن ما رو دنبال كنن اگه صفشونو در هم بشكنيم و ازشون بگذريم اونا نمي. سالح نيستيم

اي باشه، فضاي زيادي بين اين حلقه         تونه كار ساده    نمي«:كرد گفت   رونان درحاليكه موقعيت زمين را بررسي مي      

خـوايم از اون فـرار    اي كه مـي  بينن و روي نقطه اونا ما رو مي. تونيم غافلگيرشون كنيم   نمي. درختا وجود داره  و  

  ». شن كنيم جمع مي
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شك دارم همه   . كنيم  جفت جفت از چند مسير حمله مي      . شيم  پس از هم جدا مي    «:اندازد  اش را باال مي     اُرنا شانه 

  ».شن  رد مي تماً حتامونبتونن از اونا رد بشن، اما چند 

  »ترها چي؟  كوچيك بله، اماها تر قوي«:نمايد اي را اضافه مي كند نكته فياچنا درحاليكه به من و تيزرو نگاه مي

مـن  . كنـيم   ما شانسمونو امتحان مـي    «:گويم  شوم و محكم مي     گيرد ناراحت مي    كم مي   از اينكه فياچنا مرا دست    

، نه مثل يك    بشهخوام با من برابر رفتار        مي. ترسم  ز مرگ هم نمي   نم چطور بجنگم و ا    ود  جو نيستم اما مي     جنگ

  ».دفاع ي بي بچه

اگه يه روز بين ما و اين هيوالها فاصله بيفته اونا           . موافق اين كاريد بايد زود تر انجامش بديم        اگه«:گويد  گُل مي 

كـنن و بعـد دوبـاره         بر مي اما اگه بخوايم لفتش بديم و دير بشه، اونا فقط تا شب ص            . رسه  دستشون بهمون نمي  

  ».ُفتن دنبالمون ا مي

  »...اي داشته باشيم، محكم بزنيم به صفشون، تند بدويم و كنم انتخاب ديگه من فكر نمي«:گويد لُركان مي

  »!تند بدو«

نـد  ت«:زنـد  دوباره فرياد مـي . بيند داري در اين نمي زنيم اما او هيچ چيز خنده     به او لبخند مي   . اين فرياد تيزرو بود   

  »!تند بدو! بدو

  . آورد تا پسر پريشان را آرام كند و دستش را باال مي» آروم«:گويد گُل مي

سپس، قبل از آنكه بتـوانيم جلـويش را بگيـريم، از            » !تند بدو «:گويد  و با اصرار مي   . گيرد  تيزرو از گُل فاصله مي    

  .دود مي – و شياطين –گيرد و به سمت درختان  ها فاصله مي منطقه ايمن دور سنگ

  »!برگرد! يزروت«:زنم جيغ مي

كنند و آب دهانـشان   شياطين در آن منطقه غرش مي. ايستد اما نزديك درختان مي، گيرد  او فرياد مرا ناديده مي    

خواهـد اولـين نفـري باشـد كـه او را بگيـرد و                اندازند، و هر كدام مـي       سرازير است، و به سمت تيزرو دست مي       

  .گوشتش را به چنگ آورد
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نه باور كردنش به شدت ... به ... داد، سپس شروع به  هاي شياطين جاخالي مي ها و چنگال و از بين دستتيزر
  !كند اما او شروع به رقصيدن مي. سخت است

رقـص متناسـب  كـه همـراه بـا جـادويي       . رقـصد  شگفت آور و مسخره است، اما او دارد مي        . كننده است   ديوانه

هـاي   زنـد و آواز  دهـد و يـا بهـم مـي        پرد، دستانش را تكان مي      ن پا به آن مي    قدرمتند باشد نيست، او فقط از اي      

  .خواند اي مي معني بي

انـداخت و نزديكـشان       هـا را دسـت مـي       تيـزرو داشـت آن    .  شـوند   شياطين از نمايش وحشي و خـشمگين مـي        

 پـس از ديگـري   اند كه براي گرفتنش يكـي  اندازند به قدري عصباني شده  ها نيز مدام چنگ مي رقصيد، آن  مي

 و خـود    رنـد دا   و به طرفش خيز بر مي      يندآ ي درختان بيرون مي     هايشان از زير سايه     حتي بعضي . خورند  زمين مي 

  .اندازند ده خورشيد به خطر ميي سوزن را زير اشعه

از قـسمتي كـه   . پرد دهد، و رقصان رقصان مدام از اين طرف به آن طرف مي ها جا خالي مي تيزرو مدام بين آن   

شود و در تيررس شياطين ديگري كه در جاي خودشان با يـك چـشم، سـه                    كردند جدا مي    ياطين دنبالش مي  ش

كننـد و حواسـشان را بـه پـسر رقـاص              ها هم ما را فراموش مـي        همه آن . گيرد  پاييدند قرار مي    چشمي ما را مي   

هـاي سـمي      كنند و تف    تعقيب مي زنند،    شالق مي . پيوندند  شان مي   و به باقي قبيله غير انساني     . دهند  گستاخ مي 

  .فرستند مي

خورند، با يكديگر تـصادف       اند و پشت سرش تلوتلو مي        شياطين روي تيزرو متمركز شده     ي   دقيقه همه  طي چند 

  .شوند كنند، و با خودشان درگير مي مي

 مـا   اند و   ادهحاال آنها به طور كامل همه حواس خود را از دست د           . اند  بودهترين موجودات ن    شياطين هرگز منطقي  

  .كنند رقصد فكر مي آنها ميي   به متوقف كردن اين رقاصي كه در محدودهصرفاً .اند را فراموش كرده

اگر خودم به چشم نديـده بـودم امكـان نداشـت بـاور              «:گويد  ل حيرت زده و با چشماني از تعجب باز شده مي          گُ

  ».كنم

  ».ره  دود از بين انگشتاشون در ميمثل. رقصه ببينين چطور بينشون مي«:كند فياچنا زمزمه مي
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اون خيلـي بيـشتر از اونـي كـه فكـر            «:گويد  زند مي   هايي از نارضايتي در صدايش موج مي        نال، در حاليكه رگه   كُ

  . آيد، حتي اگر به نفعش باشد  خوشش نمييسورپرايزهيچ او از » س، مونده كرديم عقب مي

بياين وقتو تلف نكنيم و قبـل از  . ت كرده تا بتونيم فرار كنيم   بجنبين، اون براي ما يه شكاف درس      «:گويد  اُرنا مي 

  ».اينكه شياطين حواسشون جمع شه فرار كنيم

  »و چي؟يزرت«:پرسم مي

كـنم همـه شـياطين هـم اگـه بخـوان              فكر مـي  . رسونه  شه، بعداً خودشو به ما مي        طوريش نمي  «:خندد  گُل مي 

  »!تونن گيرش بندازن نمي

دهـد، و     همان طور كـه رقـص را در حاشـيه دايـره ادامـه مـي               .  سرمان جا بگذاريم   دوست ندارم تيزرو را پشت    

و بـه   . شوم كه در تعقيب تيزرو نيـست        اما متوجه يكي از شياطين مي     . كنم  دهد، نگاهش مي    شياطين را آزار مي   

ما به نظر   بينم ا    خوب نمي  !ماها متمركز شده، به       ي سنگ   آشوب به پا شده توجهي ندارد، مستقيم به مركز حلقه         

رسد كه رنگش سرخ و به طور شگفت آوري صورتش مواج و چين دار باشد، انگار از گِل خيس درست شده                       مي

  !  استشناورو او بر زمين نايستاده، بلكه .

اما قبل  . ام نيست   او مثل هر شيطان ديگري كه ديده      . شود  چيز به خصوصي در اين فاموري باعث اضطراب مي        

كنـد،    زند و مرا به مسير مخالف راهنمايي مـي          ل به پشتم ضربه مي    تر بروم و بهتر ببينم گُ     از اين بتوانم نزديك     

 هم كه شده پشت سرت رو نگاه        27ت نِيمحض رضاي   «:گويد  اند و مي    جايي كه درختان بدون نگهبان رها شده      

  »!نكن و مثل باد بدو يگانه كوچك

هاي پـايين بـه    زند و ما با سر ا جلب كنم، فريادي ميو قبل از اين كه بتوانم توجهش را به شيطان معلق در هو         

رود و بـه       بيرون مي  انام  اي همه افكار به جز فكر فرار از كله          دويم و براي لحظه     سرعت باد به سمت آزادي مي     

  .پيوندد گاهي مي نسيم سرد صبح

                                                 
27 Neitخداي جنگ  
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  فصل هفتم

  28جزيره

 خواسـتم   بيايد، و از نگراني مـي اينودتر از كردم كه ز فكر مي. شود  تيزرو تقريباً يك ساعت بعد به ما ملحق مي        

 او ايستاده بود تا گل بچيند و        – بود چه   خيرشتأشوم كه دليل اين همه        آيد، متوجه مي    و وقتي كه مي   . برگردم

 .از آنها گردنبند درست كند

  » !شلغم«:زند دهد و فرياد مي گردنبند گل را به طرف ما تكان مي

كشند و همزمان او را آفـرين   شوند و خندان او را در آغوش مي  دورش جمع ميكنان افراد هلهله كنان و تشويق   

   –گويند  مي

  »!العاده بود فوق«

  »!هيچ چي مثل اون نديده بودم«

  »!تو بايد يكي از پسران خدايان باشي«

  »!كردن كه ديگه كارمون تمومه، اما انتظار تيزرو رو نداشتن شياطين فكر مي«

كنم در ذهن او چيزي       فكر نمي .  اين همه هياهو چيست     دليل  كه شود  نميزند، و متوجه     تيزرو لبخند مبهمي مي   

  .كند او بيشتر نسبت به گردنبند گلش احساس غرور مي.  ماجراي بازي دادن شياطين وجود داشته باشدي درباره

 پـشت سـر     هـاي بيـشتري را      رويم تا زمـين     كنيم، مضطرب و نگران پيش مي       همانطور كه تيزرو را تشويق مي     

مـا  . اما اين يـك ناخوشـايندي كوچـك اسـت         . شويم  بارد و خيلي زود خيس آب مي        باران رگباري مي  . بگذاريم

  . پيش رو داريمن،مان از دست شياطي شدن هاي بيشتري بعد از فرار غيرمنتظره خيس

  

                                                 
28 Crannogم-ماند  دژي كه در يك درياچه بنا شده است و مانند جزيره مي .  
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انـد،    در قدمت داشـته    كه چق  كنم  به اين فكر مي   كنم، و     ها بحث مي    ي سنگ   ي حلقه   با فياچنا درباره  . اوايل عصر 

  . ساختن آن چه بوده است ازاش لياست، و هدف اص چه كسي آن را ساخته

تونستن به ما بگن كه كي بـودن          مي.  از خودشون به جا نذاشتن     29هاي اُقام   حيف شد كه كتيبه   «:گويد  فياچنا مي 

  » .و با نوشتن زنده بمونن

  »توني زبون اُقام بخوني؟ مي«:پرسم مي

  »توني؟ تو مي. تونست مزد كارمو حساب كنه ياد گرفتم  شاعر كه نمياز يه. يه ذره«

گفت كه جادو نبايد جايي ثبت بشه، تاريخش بايد با استفاده از كلمـات و           مي. اومد  بانبا از ُاقام خوشش نمي    . نه«

  ».دهان به دهان زنده بمونه

» ...كـنم   من فكر مـي   . ن  ه فراموش شده  ها از همين طريق براي هميش       شايد، اما بيشتر داستان   «:گويد  فياچنا مي 

ِ   وليعهد جوان در اين چند ساعت اخيـر پيـشرو  -» !نالكُ«:زند صدا مي . شوند  كند، چشمانش باريك مي     مكث مي 

يـه سـاختمون،    «:كنـد   اي در سمت راست اشاره مي       كند، فياچنا به نقطه     وقتي به عقب نگاه مي    . گروه بوده است  

  ».ه كليسا باشهفكر كنم ي. بزرگ و عجيب و غريب

 كليـساهايي   مثـل آن  . بينم  كند نوك ساختمان را مي      حاال كه فياچنا به آن اشاره مي      . شوند  همه دور ما جمع مي    

كـردم    فكـر نمـي   . كليـساي مـسيحيان   . شـنيده بـودم   شكلش چيزهايي   ي    ام نيست، اما درباره     كه تاكنون ديده  

   .كليسايي تا اين حد نزديك به كشور ما بنا شود

شنوم اين احساس به من       ي مذهب نوظهور مي     شوم، هر وقت كه درباره      مضطرب مي . رويم  ش پيش مي  به سمت 

  .دهد دست مي

بـه  . اند به ياد آورد     توان زماني را كه آنها اينجا نبوده        اند، اما به سختي مي      مسيحيان تازه به سرزمين ما وارد شده      

اي ديگر بردند، و هر       اي به قبيله    ن را از قبيله   شا  هاي غيرطبيعي   سرعت خرگوش پخش شدند و كليساها و روش       

ام  تا جـايي كـه شـنيده   ام اما   هرگز با يك مسيحي روبرو نشده.كردند  ميمتحول شد   مواجه مي  هاكسي كه با آن   

                                                 
29 Ogham stonesاولين شكل نوشتن.  سنگهايي كه روي آنها حكاكي شده است.  
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آنها معتقدنـد كـه      .كننده هستند، و هيچ روش فكري ديگري را قبول ندارند          بسيار قدرتمند و  وادار    دانم كه     مي

  .ايد از دين آنها پيروي كنند، و هيچ خدايي واقعي نيست جز خداي آنهاي مردم ب همه

اگر چه با قبايل آلوده شـده فاصـله         . هاي بيايند، نگراني اصلي ما، از جانب مسيحيان بود          قبل از اين كه فاموري    

شـمال و شـرق را   ي  ها همه ام كه آن اما شنيده. ها دور بمانيم زيادي داشتيم و اميدوار بوديم براي هميشه از آن       

هـاي رده بااليـشان،    كردند تا االن كـشيش  زمان ما را نجات داد، شايد اگر شياطين حمله نمي   . اند  متحول كرده 

  ... و بعد-آمد  مي يا اصال شخص كشيش اعظم به اينجا

د و بـه مـا      كـر    از آنها پـشتيباني مـي      ديگر، شاهان ن، مانند بسياري از   كردند؟ آيا كُ    آيا آنها ما را نيز متحول مي      

 آنها را بپذيريم؟ به نظـر       اتداد تا راه آنها را دنبال كنيم؟ خدايان خودمان را رها كنيم و رسم و رسوم                 دستور مي 

انـد، و بـه قـدمت پيـشينيانمان برايمـان واقعـي و                خدايانمان مقدس . مذهب ما قديمي است   . آمد  غيرممكن مي 

ها از پدر به پسر و از مادر به دختر            قوانين و سنت  . ايم  ساختهما زندگيمان را بر اساس عهد باستانمان        . اند  حقيقي

ي اين چيزهـا را دور بريـزيم و كـامالً             توانيم در چند روز همه      حال چطور مي  .  است  دست به دست به ما رسيده     

  عوض شويم؟

نكه مسيحيان  با وجود اي  . گفتم كه غيرممكن است      مي كردند، مطمئناً   اگر خبرهاي رسيده اين مسئله را ابراز نمي       

انـد، و بـر       آنها از جـايي بـسيار دور آمـده        . هاي غريبي دارند    درك و كنترل ما را از جادو ندارند، خودشان قدرت         

كه بر ما نيز فائق خواهنـد       گويد كه      مي منطق. اند  اند غلبه كرده     كه در طول راه با آنها مواجه شده         مردمي بيشتر

  .هاي ديگر، هيچ شانسي نداريم ، مانند قبيلهي آنها برابر جادوي متقاعدكننده  و درآمد

شـياطين  كـه    آن    پـس از   امـا . آمـده اسـت   كه بـر سـر مـا         هستند   كرديم كه مسيحيان بدترين باليي      فكر مي 

  .تر و بدتر از پيروان خدايي كه نامش مسيح است وجود دارند دشمناني به مراتب بزرگفهميديم ، كردند حمله

 باعـث سـر   . رنـج  قدرتي تاريك، لرزان و پـر     . كنم  ت را درونش احساس مي    قدر. خزيم  به طرف درب كليسا مي    

اين سـاختمان قـدرت     . كند  طبيعي القا مي    هاي مقدس ما احساسي غير      اين كليسا نسبت به مكان    . شود  دردم مي 

  . دارد، اما اين قدرت جادو نيست
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فكـر  . كنـيم    ترديـد مـي    ن باشند كنيم شياطين داخل آ     ايستيم، و از آنجايي كه فكر مي         كليسا مي  جلوي ورودي 

هـاي    بـا وجـود قـدرت     امـا   . هـا   ي سنگ   ها مقاوم خواهد بود، همچون حلقه       برابر فاموري  كردم كه كليسا در     مي

، از مهارتهاي موجودات كهن برخوردار نيستند، زيرا كامالً آشكار است كه اين كليسا مورد هجوم واقع                 خاصشان

  .شده و اين حمله كار شياطين بوده است

 در مركـز    .هاي بدن انسان    تكه. جا را خون فراگرفته است      همه. توانيم به هم ريختگي را ببينيم       از بين در باز مي    

 چـشمانش را   شده وكَندههايش  پلك. كرده بودندفرو نوك يك نيزه   بر ورا كنده بودند      سر يك كشيش   كليسا

  .اند هايش نوشته هايي روي پيشاني و گونه ه به خط شياطين، نوشت،شخوناند، و با استفاده از  بيرون كشيده

حمله تا حاال نديده بودم شياطين اين كارو بكنن، اونا معموالً           «:گويد  خاراند مي   گُل درحاليكه چشم كورش را مي     

 فـرق   ايـن  امـا .كنن ميرن، بقيه رو لت و پار ول       دارن و مي    كشن و اجسادي كه الزم دارنو برمي        و مي كنن    مي

  ».داره

اگه اينو با اون دامي كـه      . ديم  اين مثل كاريه كه ما بعد از جنگ با دشمنامون انجام مي           «:كند  موافقت مي فياچنا  

رنـان درسـت    تيِ. شـه داشـت     گيري مـي    ها ساخته بودن در نظر بگيري، فقط يك نتيجه          ي سنگ   دورتادور حلقه 

  ».شن تر مي  اونا دارن باهوش–گفت  مي

 گيـري از    بهـره با  . ها، بجنگند   اگر شياطين با نقشه و طرح ريزي، مانند انسان        . شود  حالم بد مي   ي فياچنا   با گفته 

  . ي ما را شكست خواهند داد اي كه دارند، مطمئناً در عرض چند ماه همه قدرت و نيروي اضافه

ي خـراب     سپس بـا روحيـه    . كنيم  ايستيم، و به صورت مرد مرده نگاه مي         ي ديگر در پادري مي      براي چند لحظه  

ي   پرسيم كه آيـا بـاز هـم صـحنه           دهيم، و از خود مي      ي تيزرو ادامه مي     گرديم و به سفرمان به سوي خانه       برمي

  آشفته و ويران ديگري را خواهيم ديد؟

ي سـنگ     انتظار زيادي اسـت كـه يـك حلقـه         . مي شب پيش رو و مكان توقفمان هست       نگرانِ. اواخر عصر است  

اگر زودتر پناهگاهي نيـابيم، بـه دردسـر         . ايم و كمبود خواب داريم      روي خسته شده    از پياده . جادويي ديگر بيابيم  

  .خواهيم افتاد
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با عجله به سـمتي     . كند  ايستد و به عقب نگاه مي       مي. زند  ي ما جلو مي     ناگهان، تيزرو بدون اخطار قبلي، از همه      

 در بـين درختـان ناپديـد        دود و   و سپس به جلو مـي     » !تند بدو ! هاي قلنبه   قورباغه«:زند  كند و فرياد مي     اشاره مي 

  .شود مي

كردم مجبوريم خيلي بيـشتر از اينـا          شه، فكر مي    رسه كه سفرمون داره تموم مي       به نظر مي  «:زند  نال لبخند مي  كُ

  ».راه بريم

  ».خدايان حتماً هواي ما رو دارن«:كند گُل خرخر مي

فراموش نكن كه چـرا  . مواظب باش«:گيرد خواست به دنبال تيزرو برود ، مي نال را، درحاليكه مي   سپس بازوي كُ  

ممكنه شياطين اونا رو محاصره     . شيم  دونه با چي روبرو مي      هيچ كس نمي  . اين مردم تو دردسر اُفتادن    . اينجاييم

  ».ها ي سنگ كرده باشن، مثل حلقه

اول با هم بريم داخل يـا اينكـه          ي؟ دار تو چه پيشنهادي  «. دارد  شود، سپس قدمي به عقب برمي       نال مردد مي  كُ

  » يه نگاه بندازه؟ تايه نفرو بفرستيم

بهرحـال همـه    . بـا هـم، از هـم جـدا شـدن يعنـي ضـعيف شـدن                «:گويـد   اي فكر كردن مي     گُل پس از لحظه   

  ».هاشونو تو دست داشتن باشن و خيلي با دقت حركت كنن سالح

هاي زير پايمـان را       شههاي درختان باالي سر و ري       رويم، و شاخه     پيش مي  هوشيارانهشويم،    وقتي همه آماده مي   

آورنـد و بـراي       ي درختـان درمـي      مانند خود را به شـكل ريـشه         ها شياطين كرم     گاهي وقت  –. كنيم  بررسي مي 

  . كنند افرادي كه مواظب نيستند مشكل ايجاد مي

يك جزيـره، درسـت در      . ايم  بينيم كه در كنار يك درياچه ايستاده        رسيم و مي    ي بعد به فضاي باز مي       چند دقيقه 

يك جايگـاه   .  است ي كوچك، و حصارشده، و نيم دوجين اتاقك در خود جا داده              قلعه  يك بنا شده و  وسط آب،   

هـاي   آثار كنـاره  همچنين  ،هاي زير آن    كاري  ها و كنده     توجه به عالمت    با اند و     ساختهدروازه آن   نگهباني باالي   

امـا  . كرده اسـت     را به خشكي متصل مي     كه زماني يك پل، جزيره    زنم     حدس مي  ايم،   ايستاده  در آن   كه ساحلي

حاال تنهـا راه رسـيدن بـه        . اند  ، ويران كرده   به خاطر تهديدي كه از جانب شياطين بوده است         ، احتماالً  را آن پل 

  . ي قلعه است شده به دروازه هاي بسته كردن يا استفاده از قايق آنجا شنا
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  .شود وباره سكوت برقرار ميكند و د و صدايش اكو پيدا مي» !سالم«:زند گُل فرياد مي

كنـد، گـويي      زند، و دستانش را بـه سـمت جزيـره دراز مـي              پرد، و صورتش برق مي      تيزرو مدام باال و پايين مي     

  .و ديوارهاي حصاري را درهم بشكند، به جزيره برسد تواند خود را روي درياچه كش بدهد مي

مـا اومـديم كمـك      «:كند  شود اضافه مي    رقرار مي وقتي دوباره سكوت ب    »كسي اونجا نيست؟  «:زند  گُل فرياد مي  

  »...ما اينجاييم تا. پسرتون به ما گفت كه شما تو دردسر افتادين. كنيم

  .كند دهد او مكث مي از آنجايي كه كامالً روشن است كسي جواب نمي

  ».ي ارواح دهكده«:گويد رونان مي

  ».خيلي دير رسيديم«:كند نال فين فين ميكُ

گـاه، جـايي كـه نتـونن          شايد هم نه، ممكنه زير زمين پنهان شده باشن، تو يه مخفـي            «:كند  فياچنا مخالفت مي  

  ».صدامونو بشنون

انگاري شما دو تـا فقـط دوسـت داريـن فكـر      «:گويد دهد و مي    نال غرغركنان رو به فياچنا و اُرنا سر تكان مي         كُ

 چـرا ايـن حقيقـت سـاده رو قبـول      كنن جز اينكه از ترس زير زمين قايم شـن،  كنين كه مردم هيچ كاري نمي     

  »ده يعني همه مردن؟ كنين كه وقتي كسي جواب نمي نمي

  »ي تو واقعيت رو تلخ ببينم  حتي وقتي كه به اندازهاميدوار باشم،دم  من ترجيح مي«:گويد اُرنا محكم مي

  .رون درياچه بيفتدسر دبا است كه ديگر چيزي نمانده  آنقدر خم شده» ريش دودي«:گويد قراري مي تيزرو با بي

هـر چـي كـه نباشـه، ايـن جزيـره       . خيلي خوب، ما اين همه راه اينجا نيومديم كه االن برگرديم   «:گويد  گُل مي 

  ».تونه محل خوبي واسه استراحت امشبمون باشه مي

  ».مگر اينكه توسط شياطين فتح شده باشه«:گويد نال ميكُ

شه لطفـاً بـري و    لُركان، مي. اما بايد چك كنيم. ده باشهمگر اينكه توسط شياطين فتح ش«:كند گُل موافقت مي  

  »يه قايق واسه بقيه بياري؟
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توانـست بـسياري از مـردان بـالغ را در      سالش بود، مـي  حتي وقتي دوازده . لُركان بهترين شناگر در ناحيه ماست     

. باشـد طاني آن زيـر     مبادا شـي   كند  گذارد و آب را امتحان مي       حاال قدمي به جلو مي    . ي شنا شكست دهد     مسابقه

 آنهـا معمـوالً در طـول روز در اعمـاق            –كند اما اين به آن معني نيست كه درياچه امن اسـت               چيزي پيدا نمي  

  .شوند تا از نور آفتاب در امان بمانند پنهان مي

زنـد و مـستقيم بـه سـمت           شود، سپس به داخل آب شيرجه مي        لُركان، بدون گفتن چيزي، به سرعت لخت مي       

ي كمانش نگاه داشته است، و آمـاده          كنيم، رونان تيري را در چله        نگاه مي  به او ما با نگراني    . كند   مي جزيره شنا 

  .اي به سمت برادرش شد آن را پرتاب كند است كه اگر حمله

  

ايـستد و خـدايان را        اي مـي    پرد، تنها لحظـه     رساند و به بيرون مي      لُركان بدون اتالف وقت خود را به جزيره مي        

اي از موهـايش بيـرون         قطرات سـرخ فرسـوده     –كند    اش خشك مي     آب را از موهاي نتراشيده     د و گوي  شكر مي 

  .ريزد، كه از خون چسبيده به پوست سرش رنگي شده است مي

زده درحاليكـه يـك چـشممان بـه       كند و به سمت جايي كه ما، وحـشت          هاي چرم را جدا مي      سپس قايقي با لبه   

  . زند پارو ميايم،  غروب خورشيد است ايستاده
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نال و مرا سـوار بـر قـايق         گردد و رونان، فياچنا، كُ      سپس لُركان برمي  . كنند  لُركان، گُل، تيزرو و اُرنا اول عبور مي       

كنم هيوال يا هيوالهايي      فكر نمي . امن است . كشم  در كنار دروازه، هوا را به دنبال وجود شياطين بو مي          . كند  مي

  .ئن بودتوان مطم نميدر آنجا باشند، اما 

  »كنيم يا از روي حصارها بريم داخل؟ ي ورودي رو امتحان  دروازه« :پرسد گُل مي

  »دروازه بازه«:گويد فياچنا مي

ديدم، چه برسه حـاال       من هيچ وقت با دو تا چشم خوب نمي        «:گويد  كند و با خنده مي      ميتنگ  گُل چشمانش را    

هر نشاني از دردسر ديدين سريع به سمت دروازه         .  داخل بايد سريع بريم  «.كند  به اطراف نگاه مي   » ...با يه چشم  

  ».گيريم كه بجنگيم يا فرار كنيم شيم تصميم مي بسته به چيزي كه باهاش روبرو مي. كنيم نشيني مي عقب

  .رويم داخل مي. عالمت از جانب گُل. كنيم هايمان را حاضر مي سالح. كشيم نفس عميقي مي

***  

طـور كـه      همـان . تنها چند مرغ خانگي و مقدار زيادي خون       . نين هيچ انساني  همچ. هيچ شيطاني در كار نيست    

وپرزنـان    كنند و بال    آنها قدقد مي  . خندد  دود و مي    ها مي   ايم، تيزرو به دنبال مرغ      چند گام جلوتر از دروازه ايستاده     

 او تنها دارد بـا آنهـا بـازي          تواند آنها را بگيرد، اما      با سرعتي كه او دارد به راحتي مي       . روند  از سر راهش كنار مي    

  .كند مي

فكـر  «:گويـد   كنـد و مـي      كند و دماغش را به خاطر بوي متعفن خون تازه جمع مـي              اُرنا چشمانش را باريك مي    

  »شون مردن؟ كنين همه مي

  ».مگر اينكه پنهان شده باشن«:نالد گُل مي

  ».ها نگاه بندازيم بايد به اتاقك«:گويد فياچنا مي

  »آره«

اگـر مـشكلي    . ريم به چپ    بقيه مي . شما چهار تا برين به راست     «.كند  نال و من اشاره مي    ان، فياچنا، كُ  گُل به رون  

  ».بينيم پيش نياد وسط جزيره همديگه رو مي
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  »شه؟ تيزرو چي مي«:پرسم مي

  ».كنم بتونه كمك زيادي بكنه فكر نمي«.اندازد كند نگاهي مي ها را دنبال مي گُل به پسركي كه مرغ

 كـردن    كه به سرعت در حـال غـروب           است شويم، همه ما حواسمان به خورشيدي        دست به كار مي    به سرعت 

  .شويم  نزديك ميها زمان فاموريتقريباً به . است

زمين از خـوني كـه      . دشتوان در آن پنهان        آمده كه به راحتي مي     وجود ههايي ب   سوراخها    در ديوار  . اولين اتاقك 

. شـود   ديده نمياي  مخفي يا مكان مخفيهيچ درِ. اما در كل خالي است . شدن است پوشيده شده     درحال خشك 

  .رويم پيش مي

هاي تاريـك     چاله. هيچ شكافي در ديوارها نيست    .  است  و درگاهش كوچك   .تر از اولي است     ي دوم كوچك    كلبه

بـه مـرور در      اشـيا    .به تاريكي عادت كند   كنيم تا چشمانمان       و صبر مي   كشيم   به داخل سرك مي    .شود  ديده مي 

  چند ديگ، يك ميز كوچك     ؛گاه باشد   تواند يك مخفي    ها مي    زير آن  -هاي روي زمين    قاليچه. گيرند  ديد قرار مي  

پـاييم كـه مبـادا شـياطين          لغزيم، ابتدا رونان، و در آخر من، و باال را مي             مي داخلبه  . –. يك صندلي شكسته   با

 بيـرون   سپس همـه . هيچ چيزي نيست–گردند  ها را مي ليچهمردان زير قا. بالدار از كاهگل آويزان نشده باشند    

  ...كنم، پشت سرشان حركت مي. روند مي

  .كشد  تقريباً به در نزديكم، كه ناگهان چيزي پشت سرم نفس مي

  »....كككككبِ«

م چيزي  توان  نمي. شوم  ها خيره مي    به سايه . تپد  قلبم به شدت مي   ... شود  چشمانم باز مي  ... گردم  برمي... ايستم  مي

. تـوانم   اما نمي . خواهم كه از در خارج شوم و يا فرياد بزنم و كمك بخواهم              مي. دانم كه تنها نيستم     ببينم اما مي  

  . زبانم خشك شده است، نه از ترس، با جادو

... آيـد   آلود، چنگال هايي از تاريكي به بيـرون مـي           سپس، با حالتي مه   . گذرد  هاي طوالني و وحشتناكي مي      ثانيه

شـيطان مـرا    ... دهاني ترسناك كه با دو رديف دنـدان پوشـيده شـده           ... چشماني آتشين ... پيچيده  ي درهم صورت

  !گيرد مي
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  فصل هشتم

  30دراست

. كننـد   هايم سريع تر از هر زماني حركت مي          جادو، لب  - كنم، واكنش سريع    وقت را براي جيغ كشيدن تلف نمي      

هـايش را سـفت       چنگال.  كه شياطين انتظارش را دارند     هايم  شوند، سپس به جاي باز كردن بازو        دستانم گرم مي  

 .ها را بسوزانم كنم تا آن گيرم و سعي مي  مي

فـشارد و باعـث    تر مرا مـي    هايش محكم   شود، با چنگال    تر مي  افتد، همان طور كه دستانم بر افروخته        اتفاقي نمي 

ايـم، هـيچ      راي چند ثانيه به هم قفل شـده       كنيم، ب   تر، هر دوي ما ستيزه مي      روشن و روشن  . شود  برافروختنم مي 

ها    آن .كنم  سپس بيشتر به جزئيات توجه مي     . ها خيره شده است     شود، چشمانم به چنگال     اي رد و بدل نمي      كلمه

كمي تيره است اما نـه بـه تيرگـي          . پوستي صاف، با هشت انگشت و دو شست       . اند   انسان چنگال نيستند، دست  

   .انسان رنگ پوست –پوست شياطين 

تـوانم صـورت حملـه كننـده را تـشخيص             كنم، اما به خاطر نور ساطع شده از جادو نمـي            پشت سرم را نگاه مي    

گـردد،   رود، و تاريكي بر مي كنم، سپس ميگذارم تا قدرت از من خارج بشود، نور از بين مي             بدهم، كمي تقال مي   

شوم كه حدسم درست بـوده اسـت،    مي، بعد متوجه .كشد تا چشمانم به تاريكي عادت كنند چند لحظه طول مي  

  . و در حال لبخند زدن است- نه يك هيوال-او يك مرد 

  »توني  تو مي.كنه  و عقلت هم كار ميذره جادو رو بلدي حداقل يهخوبه، «:گويد مرد مي

تونيـد   مـي «.خوانـد   شود، با صدايي بسيار بلند ديگـران را فـرا مـي             گذرد و از اتاقك خارج مي       سپس از كنارم مي   

اينجا امنه و هيچ شيطاني در كار نيست و بياين تا بگم چرا پسر رو فرستاده بـودم                  . جست و جو رو متوقف كنيد     

  ».تا شما رو به اينجا بياره

                                                 
30 Drust 
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كـوبي    ي تراشـيده و خـال       نام غريبه دراست است و همان طور كه ما به سرعت از لباس بلند آبـي رنـگ، كلـه                   

بل از اين كه اسمش را به ما بگويد براي مدت زيـادي سـكوت              دراست ق . اش فهميديم او يك كاهن است       شده

 روشـنايي در    شـود،   اين كار باعث مـي     و   كه دود از آتش بلند نشود     كند تا آتشي درست كند و وردي بخواند           مي

هاي داغ را از آتـش        هايش سنگ   بعد از لحظاتي با دست    . ي جزيره بماند و توجه شياطين را جلب نكند          محدوده

ي بزرگ    شود، تكه   ي كافي گرم مي     وقتي كه آب به اندازه    . اندازد  اي پر آب مي     ها را در چاله     د و آن  كش  بيرون مي 

  .اندازد  چاله ميرا داخلگوشت پوشيده در حصير 

تا قبل از اين هيچ     . كنيم و منتظريم تا صحبتش را آغاز كند         ايم و با كنجكاوي دراست را نگاه مي         ساكت نشسته 

هـايش    كوبي خال. ام  اي نديده   گوي افسانه    هرگز يك غيب   ديده بودم اما   را تر  مردان ضعيف جادو. ام  كاهني نديده 

كنند و آرام روي پوست سرش        ي ستارگان، كه مانند كهكشان در جاي خود حركت مي           نقشه. متحيركننده است 

  .چرخند مي

كند،   روه را برانداز مي   ايستد و با نگاهش گ      مي شدن است،   هنگامي كه گوشت مطابق ميل دراست در حال پخته        

ام  كند اما شايد فقط تـصور كـرده     روي من بيشتر از بقيه مكث مي      . گذراند  ا از نظر مي   با چشمانش تك تكمان ر    

  .طور است كه اين

هـا انـسانند      ترسيم، درست است كه آن     ها مي   ، اما از آن   بااليي قائليم ها احترام     ايم، براي كاهن    همه عصبي شده  

هـايي در مـورد       داسـتان . كننـد   هاي مخصوص به خودشان زندگي مي       رند و با قواعد و روش     اما قدرت زيادي دا   

كننـد يـا    ها را عـوض مـي   سازند، مسير رودخانه كنند، دژها را مي  با شياطين پيوند خوني ايجاد ميطور  اينكه چه 

  .ايم كنند شنيده ها را براي خدايان قرباني مي كنند و بچه رشته كوه ايجاد مي

رود   تيزرو مثل سگي كه به سمت صاحبش مي       . زند  اندازد، و برايش بشكن مي       مي   دراست به تيزرو نگاهي    نهايتاً

و لبخند گل و گشادي بـه او        . ريزد  هاي درهم و برهم پسرك را به هم مي          دراست مو . زند  به سوي او جست مي    

  »31 برَنكارت رو خوب انجام دادي« :زند مي

  » ...كرديم چون ما اونو تيزرو صدا مي. وقت به ما نگفت سمش اينه؟ هيچا! برَن«:دهم نفسم را بيرون مي

                                                 
31 Bran 
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 ماليمتـي اما  شود،    در چشمانش تهديدي ديده نمي    . شوم  كند و من متوقف مي      دراست با آرامش به من نگاه مي      

  .كند كردم، مرا برانداز مي  مانند من كه در گذشته شياطين مرده را وارسي مياو. پيدا نيست نيز

اون اسمشو بهتون نگفت چون اصـالً       . بله، اين برَنه  «:گويد  اي كه به اين سرزمين تعلق ندارد مي         با لهجه كاهن  

  » .تونه هيچ اسمي رو به خاطر بياره نمي

كنم زبان ما زبـان مـادري او          فكر نمي . شوند  هايش عجيب ادا مي     كند، كلمات روي لب     دراست آرام صحبت مي   

  .باشد

  »رَن مال اينجاست؟ يا دستيار شماست؟ب«:پرسد فياچنا آهسته مي

شـم يـه ابلـه رو     كنين من حاضـر مـي   فكر مي« :گويد برد و مي دراست با حالتي تمسخرآميز ابرويش را باال مي       

  »دستيار خودم بكنم؟

داره كـه    اي  هاي ديگه    اما قداست داره، سرعت باال و يه سري قدرت          هست لوح  اون ساده «:دهد  فياچنا پاسخ مي  

  ».ي ندارنآدماي عاد

اما، با وجود ارتباط اون با جـادو،        . و به همين خاطر من اون رو براي كمك فرستادم         «.دهد  دراست سر تكان مي   

فايـده   تونـه بـي     فايده بود، براي من هم مـي         به همون اندازه كه براي مردمش بي       .مغزش قابل پيشرفت نيست   

  ».تاً مال اينجا باشه اما من اونو اينجا پيدا كردمشك دارم كه اصال«:كند كند و بعد اضافه مي  مكثي مي».باشه

خواهد دوبـاره او را نـوازش    اندازد، تا ببيند آيا او مي    پسر نگاهي به كاهن مي    . كند  دراست موهاي برَن را رها مي     

يابـد ناخودآگـاه پـشت        همانطور كه گفتگو ادامـه مـي      . نشيند  لغزد و كنارم مي     ، سپس به سوي من مي     يا نه  كند

  .كنم يش را نوازش ميها دست

  »و شما؟ از كجا اومديد؟«:پرسد گُل مي

  .كند دراست به سوي شرق اشاره مي

  » هستين؟ دراست اسم پيكتيه32شما پيكت«:پرسد نال ميكُ

                                                 
32 Pictني بريتانيا يك تبار باستا  
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  ».بودم، زمان بچگي، قبل از اينكه كاهن بشم«

دانستم كه هنـوز      نمي. دكردن   شرق زندگي مي    جانب  درياي بزرگ تا    در كنار  بودند كه  ها مردماني باستاني    پيكت

ـ دراست با .اند شدند يا تحليل رفته  تر كشته    قبايل قوي   توسط مردمشانكردم    ميفكر  . كسي از آنها وجود دارد     د ي

  .شدا خود بي لهي قبيها ندهان بازمي از آخريكي

يـن دسـته    تـو رهبـر ا    «:گويـد   كند و مي    قبل از اينكه بتوانيم سواالت بيشتري بپرسيم، دراست به گُل اشاره مي           

  »هستي؟

  ».زنم ترم، واسه همين از جانب همه حرف مي اما من از همه مسن. نه، ما رهبر نداريم«:دهد گُل پاسخ مي

 امـا   –داند     مستحق رهبري گروه مي     را شخود او احتماالً    –شود    بينم كه سيخ مي     نال را مي  ي چشم كُ    از گوشه 

  .گويد چيزي نمي

 شـياطين رو بـه پايـان        ي   حملـه   تـا  اينجـا من اومدم   . گم   ساده مي  طرف صحبتم تويي،  پس  «:گويد  دراست مي 

  ».شما بايد با من بيايد.  به كمك شما نياز دارم و.نموبرس

  .ين جمالت كوتاه به عنوان توضيح كافي استهمرساند، گويي  صحبتش را به پايان مي

ـ « :كند زمزمه مي . خورد  پوست اطراف تنها چشم گُل چين مي       و بايـد بيـشتر از ايـن حـرف     كاهن يا غيركاهن ت

  » منظورم اينه كه مردم برَن كجان؟-وبراي شروع، اينجا چه اتفاقي افتاد و مردم تيزر. براي گفتن داشته باشي

ي   قبيلـه . خيلي قبل از اينكه به اينجا برسم حمله رو شروع كرده بودن           . شياطين«:گويد  اعتنايي مي   دراست با بي  

يـه كـم بعـد از اينكـه اومـدم، اونـا شكـست         . ده بودن، سقوطشون نزديك بـود      از پا اُفتا   - 33ها  روث   مك -برَن

  ».خوردن

  . كند و دراست با حركت سر تاييد مي» شياطين همه رو كشتن؟«:پرسد گُل مي

  »پس چرا تو رو نكشتن؟«

                                                 
33 the MacRoth 
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ي ايـن غيرطبيعـ  . كنـد   مشخص است كه دارد اعتراض مي    كند، اما كامالً    او اين عبارت را با خونسردي بيان مي       

پرسد اين است كه آيا دراست بـه          چيزي كه در حقيقت گُل مي     . د جز اين فرد غريبه    هالك بشون  است كه همه  

   و به ما نيز خيانت خواهد كرد؟–ها خيانت كرده است  روث مك

و ببينن، همونطور كه افـراد شـما وقتـي وارد اتاقـك              ر تونستن من   اونا منو نكشتن چون نمي    «:گويد  دراست مي 

 چـشم بقيـه    تونم پوششي درست كنم كه از       دو مي من با جا  . ن منو اونجايي كه ايستاده بودم ببينن      شدن نتونست 

امـا اون هنـوز     . محـافظ منـو ببينـه      تونست از بـين سـپر       تر بود مي    ي شما باتجربه    اگه دختر كاهنه  . پنهان بشم 

  ».نتونسته توي هنر خودش استاد بشه

  »رو هم نامرئي نكردي؟ها  روث چرا مك«:پرسد اُرنا با عصبانيت مي

من قدرتشو دارم كه چند نفر رو پوشش بدم، امـا           . هر جادويي محدوديت خودشو داره    «:كند  فين مي   دراست فين 

  ».نه شونزده نفر

  »تونستي، چرا هشت تا نه؟ يا چهار؟ يا حداقل يك نفر؟ اگه شونزده تا رو نمي«:گويد لُركان غرغركنان مي

ورد . بـره   تونه بهتون بگـه، جـادو انـرژي          مي –عرق پشت گوشش هم معلومه    از   –همونطور كه جادوگر شما     «

 همـه رو از تهديـد        باشـه  اگـر قـرار    .كـرد    چند نفر، اونم براي مدت طوالني منو خـسته مـي            براي پنهان كننده 

  ».ترين وضعيتم باشم  نجات بدم، نياز دارم كه در قدرتمندانه34موناتادِ

  » موناتا؟دِ«:كند رونان اخم مي

اي انجـام     اگر دراست حركت تهديدكننـده    كه  دستش را بر كمان گرفته بود و آماده بود تا آن را باال بياورد               يك  

  »هاست؟ منظورت فاموري«. داد تيري به سمتش پرتاب كند

هاي پستي بودن كـه فقـط چنـد اشـاره دربـاره               ها انسان   اونا فاموري نيستن، فاموري   «:كشد  دراست خرناس مي  

اونا قدرت  . گين دنياي ديگر    موناتا مستقيم از جايي اومدن كه شما بهش مي        موجودات دِ . دهشيطاني بودنشون ش  

شـه مقابلـشون    فقـط بـا جـادو مـي    . شه باهاشون جنگيد يا با وسايل انساني شكستـشون داد         نمي. خالص دارن 

  ».ايستاد

                                                 
34 the Demonata 
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 تـو رو قبـول نداشـته        كنم كه خيلي از اون شيطونايي كه مـا كـشتيم حـرف              من فكر مي  «:زند  نال پوزخند مي  كُ

  »باشن

هاشون اومدن، مثل     اونا قبل از ارباب   . مغز  ، جونورهاي ضعيف و بي    ها  ، نوچه شيطونا  جوجه«:دهد  دراست پاسخ مي  

هـاي    ي واقعي برسه، ديگه اسـلحه       موناتاوقتي كه يك دِ   . رسن  هايي كه قبل از يك طاعون سهمگين مي         موش

  ».خورن شما به درد نمي

رسـند، امـا فكـر        تري دارند از راه مي      تر و قوي     باهوش زديم كه شياطينِ    حدس مي . رود   مي هايمان در هم    چهره

ي آنهايي كـه تـاكنون    اگر اين حرف درست باشد، يعني كار همه. كرديم توانايي كشتنشان را نداشته باشيم    نمي

  ».ايم و نگرانشان بوديم تمام است شناخته مي

دهد كه اين گونه      كند سواالت بيشتري بپرسيم، و نشان مي        شويقمان مي برد، و ت    دراست يك ابرويش را باال مي     

موناتاهـا  پس تو كنار ايستادي و گذاشتي كه دِ       «:دهد  بهرحال گُل ادامه مي   . كند  ها فقط وقت او را تلف مي        سوال

  »-رسيم، اما اول به ما بگو به اون هم مي. ها رو بكشن روث مك

ها براي من هيچ اهميتي نداشتن، همونطـور كـه شـما هـيچ        روث   مك نه،«:پرد  هايش مي   دراست به ميان حرف   

 نفـر هـم قـرار       – يا شصت، يا ششـصد       -اگه شونزده . هدف من نجات اين سرزمينه    . اهميتي براي من ندارين   

از اونجايي كه زنده مونـدن      . شدن  ها چه من اينجا بودم و چه نبودم نابود مي           روث  مك. باشه بميرن، خُب بميرن   

ي من نداشت، توي كارشون دخالت نكردم، همونطور كه اگه احساس كنم              ون هيچ اثري روي خواسته    يا مردنش 

  ».كنم اي ندارين تو كارتون دخالت نمي شما هم براي من فايده

 سـوالي   قروچـه   دندانشود و به جاي فرياد زدن، با           مسلط مي  اعصابششود اما بر      صورت گُل از خشم سفيد مي     

 قدرتمندي، پس ما براي چي اينجاييم؟ ما بـه          اينقدراگه تو   .  باشيم مفيدتونيم    ا چطور مي  به ما بگو م   «:پرسد  مي

  ». نداره احتياجيهيچ زده كمك كنيم، نه به يه كاهن لعنتي كه به ما اينجا اومديم تا به مردم بحران

ورود جريان شياطين رو    اين همه راه اومدم تا راه       . اما من به وجود شما نياز دارم      «:گويد  دراست با خونسردي مي   

تونم خواستمو تنهايي كامل      من نمي . آميزه، حتي براي يكي به قدرت من        اينجور سفرها مخاطره  . از ريشه ببندم  
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جويـان   من به جنگ. ي اونها بين راه مردن ريختم، همراه زياد داشتم، همه    شو مي   ها پيش، برنامه    وقتي ماه . كنم

  ».شنجديدي نياز دارم كه جايگزين اونا ب

  »به خاطر تو؟ميريم  مي و جنگيم يم ماكني   تو فكر ميما؟« :خندد نال ميكُ

تـونن از   اونا نمـي . نشماموناتا مشكل فهمي كه موجودات دِ اگه يه ذره درك داشته باشي مي    «:گويد  دراست مي 

دچـار  ورم  ن كه اگر من شكست بخـ      ي  تنها كسايي هست    تونشما و مردم  . دريا عبور كنن و به سرزمين من بيان       

  ».شيد رنج و عذاب مي

  ».تونيم با شياطين بجنگيم، نيازي به كمك آدمي مثل تو نداريم ما خودمون مي«:گويد لُركان محكم مي

رنجاند، اما قبل از اينكه بتوانيم واكنشي نشان دهيم، سـريع             ي ما را مي     ي او همه    خنده. خندد  ميقاه    قاهدراست  

 كـه شـما باهـاش       شـياطيني . رو شديد   روبههاشون نجنگيديد، فقط با نوكرا       شما هنوز با ارباب   «:كند  صحبت مي 

يك تونل بين اين سرزمين و دنياي       .  صرفاً موج اول هستن    –انگيز     رقت آندِدهاي همراه با اون     –مواجه شديد   

تـر   ستردهتونل كوچيكيه اما داره گ. ده به راحتي به قلمروي ما وارد بشن      كه به شياطين اجازه مي    . ديگر باز شده  

اونا ديگه  . كنن  تري از اون عبور مي      تر و قوي    تر، باهوش   شه، شياطين بزرگ   تر مي   طور كه گسترده    همين. شه  مي

و همونجور كه بهتون گفتم، اونا فقط بـا جـادو كـشته    . ها پرسه بزنن تونن توي زمين توي روز هم مثل شبا مي 

  ».شن مي

ـ     كس نمي هيچ.  شده استهايمان تيره و خاكستري   صورت. كند  او مكث مي   نالي تواند حرف بزنـد، نـه حتـي كُ

ايـن  . كاهنان به كمك شـما نميـان      «. دهد  كند، ادامه مي    وقتي دراست تأثيرات جمالتش را بررسي مي      . داغ  كله

ها اينه كـه فرقـي نـداره          نظر بيشتر كاهن  . ها ما رو بيرون كردن       مسيحي –جزيره قبالً از كنترل ما خارج شده        

 اونـا حتـي از      –موناتاهـا رو تـرجيح بـدن        هـا ممكنـه دِ      در واقع خيلي  . راني كنن يا شياطين     جا حكم مسيحيا اين 

  ».مسيحيا بيشتر از شياطين متنفرن

  »!كنن مونو قتل عام مي اما اونا همه«:زنم فرياد مي

  ».مگر اينكه من جلوشونو بگيرم«.كند مكث مي» .آره«. ي دراست ناخواناست حالت چهره

  »؟ييخودت تنها«:زند د مينال پوزخنكُ
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 ايـن شـكاف بـين دو        بشهاگر  . پذيره  االن فقط يك تونل وجود داره كه در حال حاضر آسيب          «:گويد  دراست مي 

يك نفر، اگـر قـدرتش رو داشـته باشـه و بدونـه داره چيكـار              . تونن عبور كنن    دنيا رو بست، شياطين ديگه نمي     

  ».تونه  افراد هستم كه ميمن يكي از اون. تونه تونل رو ببنده كنه، مي مي

  »دي؟ ها اهميت نداره، چرا تو اهميت مي ي كاهن اما چرا؟ اگه اين براي بقيه«:پرسد فياچنا مي

» .كـه بـه خـودم مربوطـه       . من داليلي دارم  «:گويد  اندازد و مي    اش را پايين مي     دراست براي اولين بار نگاه خيره     

  » نه؟كنين يا كمكم مي«. آورد دوباره سرش را باال مي

  »كه چيكار كني؟«:پرسد گُل مي

  »كردي؟ مگه گوش نمي! موناتا رو متوقف كنمتا دِ«:نالد دراست مي

تونيم كمكت كنيم؟ دقيقاً چـه كـاري از    بله، اما منظورم اينه كه، چطور مي      «:گويد  زند و مي    گُل لبخند تلخي مي   

  »خواي كه انجام بديم؟ ما مي

  ».تونم بفهمم كه جاي تونل كجاست اونجا، مي.  به ساحل دريامن بايد به غرب برم،«:گويد دراست مي

  »دوني كجاست؟ نمي«:پرسد فياچنا مي

امـا  . كردم خودم بتونم پيداش كنم      فكر مي . با همراهاي قبليم دنبالش گشتيم    «. دهد  دراست سرش را تكان مي    

  ».كردم اشتباه مي

  »؟توني با رفتن به ساحل جاشو بفهمي چطور مي«:پرسد اُرنا مي

 كـه از مـن      هكاري كه شما اگر قبول بكنيد انجـام بديـد اينـ           اين به خودم مربوطه،     «:گويد  دراست با غضب مي   

فرسـتم، تـا از    پذيريد يا نه؟ اگه نه، من دوباره برَن رو مي           حاال بگيد ببينم آيا اين مسئوليت رو مي        .محافظ كنيد 

  ».تري آدم بياره قبايل شريف

. رود و آماده است تا سر دراست را از تنش جدا كند      دستش به سمت شمشيرش مي    خيزد،    نال روي پايش برمي   كُ

 بانبـا  –ي سـاده اسـت    اين يك ورد نگهدارنده. زند شود و خشكش مي  اما با حركت دستان دراست  متوقف مي       
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ـ .  اما استادانه انجام شده–چند مدل مثل اين را به من ياد داده است     آنقـدر خـشك و زمخـت شـده كـه      نالكُ

 !توان مانند چوب رويش طرح ايجاد كرد مي

  آشكار اسـت و     اعتمادي او نسبت به كاهن      بي. جوي پير ناراحت است     جنگ. نگرد  دراست پرسشگرانه گُل را مي    

  ...اما اگر آن چيزي كه شنيديم درست باشد. شود ي باقي ما نيز ديده مي  در چهرهاعتمادي اين بي

ي و داستانتو به شاه ما بگي، اگه اون تمايل داشته باشه كه دستيار به كمكـت  تو بايد به دژ ما بيا«:گويد گُل مي 

  »-جوهاي بيشتري تونه جنگ بفرسته، مي

تون برگرديد و مـن بـه    يا صبح با من بياين يا به خونه   . وقت نيست «:پرد  دراست با صراحت به ميان حرفش مي      

  ».گردم اي مي پيمانان ديگه دنبال هم

اُرنا درحاليكه با انجام حركـاتي روح       . كند  براي مشورت به اطرافش نگاه مي     . كشد  اطر آه مي  خ  گُل عميقاً رنجيده  

تـو ايـن    . كنم، اما با اينكه هموطن شما نيـستم         من به اون اعتماد نمي    «:گويد  كند، مي   شيطان را از خود دفع مي     

 » .كنم مورد از رهبر شما پيروي مي

  ».تونيم بريم اومديم، بيشتر از اين هم ميما كه تا اينجا «:گويد رونان بيطرفانه مي

  ».هاي بهتري براي كشتن شياطين يادمون بده شايد اون بتونه راه«:كند لُركان اضافه مي

آنهـا  . مشخص است كه دوقلوها مسافرت به همراه كاهن و مواجهه با خطرات و شياطين بيشتر را دوست دارند                 

  . دهند  ماندن در آسايش قبيله ترجيح ميكشتن و دريدن را به. اند و تشنه به خون جوان

فكـراي بـد    من سر دوراهي گير كردم، اگه برگشتنمون خيلـي طـول بكـشه مردممـون                «:كند  فياچنا زمزمه مي  

  »...كمثالً بِ. شايد يك يا دونفرمون بايد برگردن. كنن مي

با خشونتي غيرمنتظره فرياد    . هدد  خواهم اعتراضي بكنم اما قبل از اينكه بتوانم، دراست اين كار را انجام مي               مي

اس  نـشده  اون ضعيف و تربيت . قدرت اون ممكنه به درد بخوره     . مونه  اگه شما بمونين، دختر هم مي      !نه«:زند  مي

  ».تونه يه سرمايه باشه اون مي. تونم روش كار كنم اما من مي

  »نال؟كُ«:پرسد ُگل مي
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اب دهـد، بنـابراين دراسـت دوبـاره دسـتش را تكـان              تواند جو   است نمي   از آنجايي كه بوسيله جادو خشك شده      

. اندازد پايش تف مي زير اندازد سپس به     مي به كاهن انگيزي    نال نگاه نفرت  كُ. كند  جو را آزاد مي     دهد و جنگ    مي

تونيم بدون اونا از      وقتي شياطين اومدن اونا كجا بودن؟ ما مي       ! گم لعنت به اين و هر بدبختي مثل اين          من مي «

  ».راقبت كنيم، همونطور كه از شروعش اين كارو كرديمخودمون م

تر از هر شيطاني كـه تـا االن            قوي تر در روز حمله كنن،      اگر به يكباره شياطين قوي     «:گويد  فياچنا به نرمي مي   

  » ؟ناپذير مرگرحم، و  يافته، بي ؟ سازمان چيباهاش جنگيديم

  »-مكنه دروغ بگه، فقط براي اينكه چرا بايد اينو باور كنيم؟ م«:گويد نال به تالفي ميكُ

  »آد؟ ها و كليسا رو يادت مي ي سنگ حلقه«:كنم يادآوري مي

هاي هوش و     ما نمونه «. توانم ساكت بنشينم    كردم، اما نمي    من نبايد بدون دعوت خودم را قاطي اين مسائل مي         

  ».گه  ميدوني كه راست تو مي. نال كُهاين يه واقعيت. گر رو ديديم ذكاوت شياطين حيله

  . دهند اش را تغيير مي كند، خاطرات حالت چهره نال ترديد ميكُ

اگر دراست موفق بشه و ما توي اين موفقيت نقشي داشته باشـيم،  افتخـار بزرگـي                  «:گويد  آميز مي   فياچنا كنايه 

  ».شيم  به عنوان قهرمانان شناخته ميايالت چهار ي همهشه، در  برامون مي

توانست به نجات كل سرزمين كمك كند، پادشـاهي او تـضمين شـده                اگر او مي  . ستنال كافي ا  همين براي كُ  

اند تا كنترل همـه جـا را    بسياري تالش كرده . و شايد نه فقط پادشاهي ايالت ما، كه پادشاهي كل سرزمين          . بود

در سـر  جويان حريصي هستند كه روياي ايـن آينـده را    اما هنوز جنگ  . اند  همه شكست خورده  . در دست بگيرند  

  . پرورانند مي

  ».دم خيلي خوب، من به رفتن با اون راي مي«:كند نال خرخر ميكُ

  ».خب پس تصميم گرفته شد«:دهد گُل با كراهت سر تكان مي

سپس توجهش را به    » .آخرش همچين تصميمي بگيريد   كردم كه     فكرشو مي «. زند  دراست مغرورانه پوزخند مي   

  .كند تا دما را حفظ كند د تكه سنگ داغ ديگر به آن اضافه ميجوشد و چن دهد كه در آب مي گوشتي مي
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  فصل نهم

  توانايي

انـد، بنـابراين دليلـي نـدارد          مـرده  همه   كنند كه در اينجا     اي، شياطين فكر مي     يك شب آرام و بدون هيچ حمله      

رويـم،    ي فـرو مـي    در خواب عميقـ    شب من و بقيه افراد    . خودشان را به زحمت بياندازند تا به جزيره حمله كنند         

دراست قبل از ما بيدار     . خيزيم  اي از خواب بر مي      صبح با نيروي تازه   . بينيم ايم كه كابوسي هم نمي      اينقدر خسته 

كه در سكوت خاكـستري     ،  ي ديشب و فرني داغي را از قبل مهيا كرده             هاي گوشت سرد شده     شده است و تكه   

  .كنيم ديگر تقسيم مي آلود سپيده دم با يك هواي مه

گـردد، امـا چيـزي        هايي شـبيه بـه چـاقوي بـرَن مـي            ياچنا در دهكده به دنبال كوره و ابزار آهنگري يا سالح          ف

مانـده را     هـاي بـاقي     دهـيم، مـرغ     وجوي كوتاهي به دنبال سالح يا غـذا انجـام مـي             بقيه ما نيز جست   . يابد  نمي

هـاي   چيزاما . داريم  را با خود بر مياند و چند تكه گوشت خوك پخته     هايي كه پرورش داده     كشيم، تخم مرغ    مي

  . كوچك با ارزش ديگري باقي ماند

يابد تـا بتوانـد بـه سـوي         مكاني را مي  .  دارد  نياز مناجات گويد كه ابتدا به كمي      ي رفتنيم اما دراست مي      ما آماده 

  .شود مي عبادت  مشغولبندد و زند، چشمانش را مي  بايستد، سپس زانو ميكه در حال طلوع استخورشيد 

  »كشه؟ چقدر طول مي«:پرسد نال از من ميكُ

  »پنج يا ده دقيقه«

   .كنمنال نادان جلوه خواهم در مقابل كُ در واقع، من هيچ اطالعي ندارم، اما نمي

   »خوبيهبراي يه اصالح سريع وقت «:گويد نال ميكُ

ي آن را خـيس       كشد، تيغه  چاقوي كوچكي بيرون مي   . برد  صورتش را در سطلي كه پر از آب كرده است فرو مي           

شود، مـو را   سپس، درحاليكه به انعكاس صورتش در آب خيره مي. كند تا موج آب خنثي شود كند و صبر مي    مي
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شـده   دهد صـورتش اصـالح   نال ترجيح ميگذارند اما كُ بيشتر مردان دژ ما ريش مي. زدايد اش مي  و چانه  از گونه 

  .رسد گويد او مثل دخترها به نظر مي كند و مي  مسخره ميها در اين مورد او را گُل بعضي وقت. باشد

شايد او تا قبل از اين هرگز       . نگرد  نال مي  با شيفتگي به كُ    – سخت است كه در فكرم او را تيزرو نخوانم           –برَن  

 و مواظب اسـت سـبيلش       آرايد  اش را مي    ي لب بااليي    نال گوشه كُ. نديده است كه كسي صورتش را اصالح كند       

كنـد، بـرَن      شود و تيغه را تميـز مـي         وقتي كارش تمام مي   . نگرد    با دقت بيشتري به او مي        و برن  نكندرا خراب   

ـ      موها كنده مي  . كشد  قاپد و محكم مي     نال را مي  اي از سبيل كُ     كند، تكه   دستش را دراز مي    نال از درد و    شـود و كُ

  .كشد غافلگيري جيغ مي

توانـد چـاقو را       نمـي نال  كرد كه كُ    او فكر مي  . كند  و نيشش را باز مي    گيرد    شده را باال مي     برَن با غرور موي كنده    

بـر سـر    . كـرد   نال اينگونه به ماجرا نگـاه نمـي       اما كُ . كرد تا كمك كند     و سعي مي  دقيقاً جاي سبيل حركت دهد      

برَن همچنان كه موها را در دستش باال نگه داشـته اسـت از جـا                . دهد  زند و مشتش را تاب مي       پسرك نعره مي  

  » !تند بدو! تند بدو«:زند گريزد و فرياد مي  ميدر حال خندهبرَن . پرد نال به سمتش ميكُ. جهد يم

  .دود كشد و به دنبالش مي شمشيرش را بيرون ميدهد  هاي ركيك مي فحشنال درحاليكه كُ

 اگـر او آنقـدر   –ا بگيرد تواند برَن ر نال نمي  كُ  كه دانيم  مي. ايم  ايم و روي زمين افتاده       ريسه رفته  باقي ما از خنده   

فهمـد و از تعقيـب او دسـت           نال نهايتـاً ايـن را مـي       كُ. تر باشد، يك انسان ديگر شانسي ندارد        از شياطين سريع  

بـا حـالي   آورد،  پس از گفتن چند دشنام ديگر و چند فحش هم به ما، به سوي سطل آب يورش مـي         . دارد  برمي

  .كند تراشد، و باالي لبش را اصالح مي س باقي آن را ميكند، سپ اش را وارسي مي شده  سبيل خرابويران

دل و  «:گويـد   كند مـي    و درحاليكه به من تعارف مي     . گيرد  رويي موها را باال مي      آيد و با كم     برَن به طرف من مي    

  . زند كه از خنده اشكش سرازير شده است بر پشت او ميگُل . گيرم  ميبا خوشرويي او را در آغوش » .جيگر

تـونم اونـو از مـسير         من براي چند ساعت مي    «:گويد  اش را گرفته است مي      كه به زور جلوي خنده     درحاليفياچنا  

  ».س شه اما االن براي چند ساعت ديوانه بعداً آروم مي. نال دور نگه دارمكُ

  ».نگران نباش، من مراقبش هستم«:فشرم كنم و محكم دست برَن را مي نيشم را باز مي
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دل و  «:كنـد   كشد و تكـرار مـي       كند بر آن موها دست مي       هاي گل را نوازش مي       كه گلبرگ  برَن با عالقه، گويي   

  .مان دوباره بخنديم شود همه و باعث مي» جيگر

  

برَن پشت سر من يورتمـه      . شويم  كند و ما از هم جدا مي        كمي بعد از طلوع خورشيد، دراست عبادت را تمام مي         

دانـم   كنم، زيرا مي نزديك او حركت مي. كند نال توجه نميي كُ ت تيرهكشيده و صور   آيد، و به ابروهاي درهم      مي

. نال مطمئن بود  ي كُ   توان درباره   شك دارم بتواند، اما هرگز نمي     . كند تا به او صدمه بزند       نال حتماً سعي مي   كه كُ 

 غيـرممكن اسـت بتـوانم بـدانم كـه چـه           . سـخت اسـت   بـرايم    رفتارش   خواندنكه  هاييست     آدم او يكي از آن   

هاي ركيـك بدهـد       شود كه فحش    دهد يا چقدر عميق ناراحت مي       العملي نسبت به يك شوخي نشان مي        عكس

  .هاي رقيق يا فحش
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گـان نگـاه    زند و با چشمان چپ به آسـمان و پرنـد   دود و به اطراف شهر لبخند مي   كه آهسته مي   برَن را درحالي  

اما . اند  تاني داشته است، كساني كه حاال همگي مرده       كنم كه در جزيره خانواده و دوس        فكر مي . نگرم  كند مي   مي

كـنم،    سوزد، اما هـر چـه بيـشتر بـه آن فكـر مـي                ابتدا دلم به حالش مي    . رسد  تنگ و ناراحت به نظر نمي       او دل 

هايي كه     مصون از رنج و غم     –زندگي كردن مثل برَن بايد خوب باشد        . دهد  سوزيم جايش را به حسادت مي       دل

رحم و غيرقابل     دانم اگر دراست موفق نشود، شياطين بي        با توجه به آنكه مي    . برند   از آن رنج مي    ها  ي انسان   بقيه

 و ابلـه    سـر   سبكپا   ي اين پسر گريز     كنم اي كاش به اندازه      گيرند آرزو مي    كنترل تمام سرزمين را در اختيار مي      

  .بودم

آيـد و بـا       اسـت بـه عقـب گـروه مـي         پس از مدتي در   . گذرانيم  درحال حركت به سمت غرب زمان خوبي را مي        

  .گيرد زند و در كنارم قرار مي اي برَن را كنار مي سقلمه

خواهد بداند كـه چـه كارهـايي          مي. پرسد  هايش مي   ام، بانبا و آموزش     ي گذشته   شماري درباره   كاهن سواالت بي  

بـه  –زنـد     يم پوزخند مي  گو  گيرم را به او مي      ي چشم   ي حافظه   وقتي قضيه . بلدم انجام بدهم و چقدر قدرت دارم      

گويم كه يتيم هـستم و اصـالتم      پرسد به او مي     ام مي   ي خانواده   وقتي درباره .  كه برايش جالب نيست    ،اين معني 

  . ناشناخته است

  »دوني كه مردمت كيا بودن؟ نمي«:آورد فشار مي

  »دوني؟ تو مي«.كنم مكث مي» نه«

  »چرا بايد بدونم؟«:كند اخم مي

ي  ي تصوير ذهني و اينكه امكان دارد مادرم مرا فرستاده باشد تـا قبيلـه           دوست ندارم درباره  . اندازم  شانه باال مي  

ورادي بلـدم، و  دهد، چـه ا  ي جادويم ادامه مي     هايش را درباره    دراست سوال . ام را پيدا كنم با او حرف بزنم         اصلي

  .هايي است چه چيزهايم در  قدرت

هـاي     اين براي يك جادوگر طبيعي است كه به توانايي         ،طور باشد   ايننبايد  . كند  هايش معذبم مي    سوال و جواب  

كنـد   كنم دارد مرا امتحان مي فكر مي. رسد اين يك كنجكاوي ساده باشد   ديگري عالقمند باشد اما به نظر نمي      
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 و -» تـوني  تـو مـي   «-آورم چيزي كه در آن اتاقك به من گفت بـه يـاد مـي          . گردد  و به دنبال نقاط ضعفم مي     

  . كند ني همچون آتش در دلم فوران مينگرا

  

اي از    به جاي غـذاخوردن، تختـه     . نشيند  دراست كمي دورتر از ما مي     . كنيم  هاي ظهر استراحت كوتاهي مي      نيمه

هـاي سـياه و       اي عجيب و غريب كه سطح آن به مربـع           تخته. آورد  كند بيرون مي    كيفي كه بر پشتش حمل مي     

آن را بر   . ي انگشت شستم است و از بلور ساخته شده          ضخامت تخته اندازه  . اندازه تقسيم شده است     سفيد و يك  

وقتي . كند ها خالي مي شده از داخل كيف روي چمن    دهد و سپس قطعاتي كوچك و تراشيده        روي زمين قرار مي   

  .شوم كه اين يك جور بازي است كند تا قطعات را روي تخته بچيند متوجه مي شروع مي

  »شطرنج«:گويد رنا مي ُادهد ين مهره را حركت ميطور كه دراست اول همان

  »كني؟ بازي مي«:آورد دراست مشتاقانه سرش را باال مي

با تماشا كردن چنـد تـا از     . كردن  اما فقط مردا بازي مي    . ست از اينا داشت   دهاي ايالت ما يك       نه، يكي از برده   «

  ».شو بلد نيستم قوانينشو ياد گرفتم اما همه

و در مقـابلش امتحـان كـنم         ر هوشـم   تا كردمحيف شد، از آخرين باري كه با كسي بازي          «:كشد  دراست آه مي  

  ».گذره ميخيلي 

هـاي    ساده  كند، سپس يكي از آن شكل       كه به شكل سر اسب بود جابجا مي       را  ي سفيدي     مهره. شود  متمركز مي 

. ايـم   ايالتمـان نديـده  هرگـز چنـين چيـزي را در   . شـوند  همه به اين بازي عالقمنـد مـي  . دهد سياه را تكان مي 

كردن قوانين، آن هـم وقتـي كـه           اما دنبال . دهد  ي بازي توضيح مي     كند اُرنا كمي درباره     طور كه بازي مي     همان

  .، دشوار استداند آن را درست نميخود اُرنا 

  »افتادن شاهتو بگيري؟ هدف اصلي اينه كه جلوي گير« :پرسد لُركان مي

  »آره«:گويد اُرنا مي
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ولي تو اين بـازي  . جوي خوب باشه تونه بجنگه؟ يك شاه بايد يك جنگ     چرا نمي «:كشد   در هم مي   رونان چهره 

  ».شن ن و پشت بقيه پنهان مياها به نظر ترسو مي شاه

جنگن و بقيه رو بـه ميـدون    اين بازي از يه سرزمين ديگه وارد شده، بعضي جاها شاها نمي    «:اُرنا توضيح ميدهد  

  ».فرستن جنگ مي

  -رسد  خشم و غضب از جانب مردان به گوش ميهاي زمزمه

  »!اين منصفانه نيست«

  »!ست وحشيانه«

  ».تونن خيلي جلوي شياطين دووم بيارن هايي كه نمي از اون گروه«

انگـشتان دراز،  . هـا مـردد اسـت      شوم كه دستش روي مهـره       كنم و روي دراست متمركز مي       ها توجه نمي    به آن 

كنم كـه   حس مي. كند اي ديگر جابجا مي   ا سريع و روان از يك خانه به خانه        ها ر   اش مهره   نديده  ظريف و خراش  

  .و شايد تاكنون داده باشد. تواند ما را هم به همين آساني حركت دهد او مي

  

اگر مايل باشي   «:گويد    اما حاال به جاي پرسيدن سوال مي      . دارد  پس از نهار دراست دوباره در كنار من گام برمي         

  ». بدمتونم بهت ياد مي

  »شطرنج؟«:دهم مشتاقانه جواب مي

  »جادو. نه«

 نال پشت سر  فياچنا و كُ  . است  زنم كه انگار به من سيلي زده        ايستم و طوري به او زل مي        ناگهان از حركت بازمي   

قبل از اينكه بپرسند كه مشكل چيست راهـم را          . رود  هايشان مي   شوند و دستشان به طرف سالح       ما متوقف مي  

برَن در سمت ديگرم يـك      . آيد و منتظر است تا صحبت كنم        دراست همچنان كنار من پيش مي     . دهم  ادامه مي 

. دوست دارم كه از يك كاهن جادو ياد بگيرم        . كند  ام در كشمكش و ستيزه وزوز مي        كله. كند  پروانه را دنبال مي   
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ايست   اين قاعده . ها به دخترها   دهند و زن    اما مردها به پسرها درس مي     . هاست  توانايي آنها خيلي بيشتر از كاهنه     

  .كه هميشه بوده

دم بـه تـو يـاد         آمـوز پـسر يـاد مـي         من همه وردهايي كه به يك دانش      «:گويد  خواند و مي    دراست افكارم را مي   

دوني كه براي     طور كه تو رازهايي مي      همون. هميشه اسراري هست كه براي جنس شما مناسب نيست        . دم  نمي

ضعفاتو نشونت بدم، كمـك كـنم        تونم نقطه   مي. تونيم روي فنون تو كار كنيم       مياما ما   . يك مرد مناسب نيست   

  ».از نظر تو مشكلي نداشته باشهوردهايي كه . پيشرفت كني و وردهاي جديد بهت آموزش بدم

  ».تا حاال چنين چيزي نبوده... دخترها... اما مردها« :كنم زمزمه مي

 صـورتم قرمـز     -ام بـشود    اگر بخواهم معلـم خـصوصي     -ك كنم   از فكر اينكه بخواهم روحم را با يك مرد شري         

  .شود مي

، مـن   كنـيم اين كار رو    شه كه نبايد      فقط به خاطر اينكه چيزي تابحال انجام نشده دليل نمي         «:گويد  دراست مي 

امـا  . طور كه تو دوست داري از يك كاهنه درس ياد بگيري            همون. دادم كه با يك پسر كار كنم        هم ترجيح مي  

تـونيم   تونيم عاقل باشيم از اين فرصـت اسـتفاده كنـيم و يـا مـي          مي. رو داريم   اينه كه ما فقط همديگه    واقعيت  

  »بك؟. بازي كنيم و بذاريم اين فرصت از بين بره لج

.. مـن   «:دهم  پاچه سرم را تكان مي      شده دست   اي طوالني و با دهاني خشك       پس از لحظه  . او منتظر جوابم است   

  ».ياد بگيرم... شمااز ... شم كه خوشحال مي

چشماتو ببند و بـه مـاه فكـر         «. دهد  ام قرار مي    و سپس انگشتان دست چپش را روي پيشاني       » خوبه،«:گويد  مي

هايي كه گذاشتي بـه مـرور زمـان     خوام بهت ياد بدم كه چطور مغزتو از زباله    قبل از اينكه شروع كنيم، مي     . كن

  ». آدم معموليه ذهن يك كاهنه باشه مثل ذهن يككه مثل ذهن تو بيشتر از اون. پرش كنه خالي كني

  .جادو... شود از پر مي... روحم... بدنم... سرم. سوزش در همه جا. وز وز. يك حركت شديد

*  
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از ابتداي گرگ و ميش، تك تك يا جفـت          . گذرانيم  چهار شب را در فضاي باز مي      . كنيم  روي مي   چهار روز پياده  

كنـد و اورادي را زمزمـه         مان مـي    آيد، لمس   است به نوبت باالي سرمان مي     در. كشيم  جفت زير درختان دراز مي    

  .دستور داريم كه در طول شب تكان نخوريم، حتي اگر به دستشويي نياز داشته باشيم. كند مي

اگرنـه  . اي كه هـستين رو تـرك نكنيـد          فقط نقطه خواد دراز بكشيد،       هر جايي كه دلتون مي     «:گويد  دراست مي 

  ».شه طلسم شكسته مي

خوابم، و جـادوي دراسـت را حـس           پيچ و ناآرام بعد از گُل مي       پتو. آيد   نمي آندِدي هيچ شيطان و يا      –شب اول   

  . و نگرانم كه آيا اين طلسم دوام دارد يا خير–زند   هواي اطرافم سوسو مي-كنم مي

كـشد و بـا       زوزه مـي  . آيـد   شب دوم، جانوري ساخته شده از قطعات مختلف بدن انسان تلوتلوخوران نزديك مي            

گرسنه، در جستجوي هر نوع گوشتي كـه        . زند  هايش بيرون زده است زمين را چنگ مي         انگشتاني كه استخوان  

. كنـد   ايـم عبـور مـي       پنج يا شش گام نزديك جايي كه من و اُرنا دراز كـشيده            . ببيند، حتي اگر يك مگس باشد     

خواهم كه به او      مي. رود  نا آرام به سوي شمشيرش مي     كنم كه انگشتان اُر     احساس مي . ايم  نفسمان را نگه داشته   

  .ترسم كه صدايي توليد كنم اما مي» !نه«اخطار دهم، 

انگشتانش . ي شمشير را يافته است      دسته. كند  اُرنا هيس هيسي مي   . كنم ما را ديده باشد      فكر مي . ايستد   مي آندِد

  .كند را دور دسته محكم مي

كـشد و     جـانور زوزه مـي    . كنـد    فـرار مـي    آنـدِد جهد و از جلوي دستان        ون مي بيرو بعد روباهي از زير يك بوته        

  .دود سالنه، دست و پا زنان به دنبال حيوان مي سالنه

تنها دو نفري كه دستـشون بـه طـرف سالحـشون            «. شود  سكوت، پس از چند ثانيه توسط دراست شكسته مي        

حـاال  «. كـنم   خندش را در تاريكي احساس مي     لب. اي مكث   لحظه» .و گُل هم كه خوابه    . نرفت بك و گُل بودن    

نزديـك بـود   . هـا نكنيـد   مالحظگي كنه، اميدوارم كه دفعه ديگه از اين بي     كه ديدين جادوي من درست كار مي      

  ».گاهمونو لو بديد مخفي

نه بـه  . دهد ماند و نگهباني مي خوابيم، اگرچه حداقل يك نفر از ما تا آنجا كه بتواند بيدار مي پس از آن بهتر مي    

  . دراست مرموزبه خاطر بلكه –موناتا  و موجودات دِآندِدهاخاطر 
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كـنم كـه      گيرم، احساس مي    كنم و سريع ياد مي      ي دراست، يادگيري جادو را شروع مي        گيرانه  تحت تعليم سخت  

 بـا   جـادوي مـردان   .  جديد را به كار ببنـدم      هاي  طلسماما هنوز توانايي اين را ندارم كه        . قدرتم رو به رشد است    

جهـان از جـادوي طبيعـي تغذيـه         . گيـريم   ما از زمين، درختان، باد، خورشيد و ماه نيرو مـي          . زنان متفاوت است  

مكنـد،    ما موجودات طبيعت هستيم، و مانند زنبورهايي كه شهد گل را مـي            . زنيم  شود كه ما به آن كانال مي        مي

  . كشيم هاي جادو را از زمين و هواي اطرفامان بيرون مي جوانه

رسـد كـه      كند، اما به نظـر مـي        هايي از اسرارش را برايم آشكار مي        او تنها قسمت  . جادوي دراست متفاوت است   

 امـا بيـشترش از      .كنـد   مين مـي  ش را ازخورشيد و ماه تأ      و مقداري از قدرت    گيرد  بيشتر قدرتش را از ستارگان مي     

  . شود هاي ماوراء جهان تغذيه مي آسمان

خوابد، امـا     دراست هميشه خودش تنها مي    » .خدايان آن باال در جنب و جوشند      «:گويد  در شب چهارم به من مي     

ي خـوبي از سـتارگان    در آسمان ابر زيادي وجود ندارد، بنابراين منظـره        . امشب از من خواسته تا نزديكش باشم      

كـشن، عاشـق      جـنگن، رنـج مـي       اونجا مي . شياطين و ارواح مردگان هم اونجا هستن      «.  است نچشمانماپيش  

موجودات ساكن در اونجا صدها بـار يـا شـايد           . تره  اما حركات اونها از ما خيلي بزرگ      .  درست مثل ما   –شن    مي

  ».ابعادشون از ما بزرگترههزارها بار 

بيـنم كـه آرام       شده روي سرش را مـي       هاي خالكوبي   از نور آنها، ستاره   . چشمانش روي ستارگان قفل شده است     

  . اش ماليم است لحن و حالت چهرهبراي اولين بار . كنند حركت مي

شه، وگرنه در واقعيـت ايـن جهـان بـراي اونـا       وقتي اونا به اينجا بيان، شكلشون به ما شبيه مي       «:دهد  ادامه مي 

 هـا از نيروهـاي      جـادوي مـذكر   «.كـشد   يآه مـ  شـود و      متوقف مـي  » ... در دنياي خودشون   ليو. هزيادي كوچيك 

ن بهـره بگيـريم، از      وهاش  ما ياد گرفتيم چطور از قدرت     . ديا ا به وجود مي   موناتتوليدشده توسط خدايان، ارواح و دِ     

.. .هتر باش    اما هر چه اين نيرو بزرگ      .گيرن  ها نيرو مي    ي درختان يا قلب خرس      ها از ريشه    ن راهي كه كاهنه   وهم

  »...هش خطراتش بيشتر مي

. كنـد    نگاهش را بر من خيره مـي        و – با آرامي، به طوريكه طلسم پوشش شكسته نشود          –چرخد    او به بغل مي   

امـا مـا   .  مثـل مـا فـروتن نيـستن         خـدايان  .مردها براي اين ساخته نشدن كه عالم رو با خدايان شريك بشن           «
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گـردن و     هـا مـي     هايي كـه دور چنگـال عقـاب         مثل كرم . پروايي چند تا از رازهاشونو كشف كنيم        تونستيم با بي  

 يكنيم، و تاحـد  سعي مي. تونيم واقعاً پرواز كنيم    اما ما هرگز نمي   . رنگي   ياد مي  روي پرواز      طريقه ازحقايقي ريز   

 كمـي رقـصيدن     كاهن شدن يعني پذيرفتن مرگ،    .  و خواهيم كرد   –شويم، اما هميشه سقوط كرديم        موفق مي 

ما قدرت اين رو داريـم      . تونيم بر جهان غالب بشيم      كه ما هرگز نمي     به همين خاطره   .اش شدن   با اون و قرباني   

شه فشار مضاعفي رو متحمل بـشيم تـا           همه انسانها رو تحت اختيار خودمون بگيريم، اما اين كار باعث مي            كه

  ».و در آخر سقوط... بخوايم بلندتر پرواز كنيم

  .رسد خاطر به نظر مي رنجيده. گردد نگاهش دوباره به آسمان برمي. سكوت

اي كـه از     اگر نسبت به آينـده    . ت اونا ضعيف بودن   اونوق. تونستيم صدها سال پيش مسيحيا رو بيرون كنيم         مي«

كرديم تا نتـونن      كرديم و انگشتاشونو سنگ مي      هاشونو قفل مي    كرد آگاه بوديم، زبون     جانب اونا ما رو تهديد مي     

هـا و     ، سـتاره  دنيـاي ديگـر   اما چشمان ما به     . بردن  مذهبشون رو با خودشون به گور مي      . حرف بزنن يا بنويسن   

هـاي    و وقتي كه سرانجام سرمونو پايين آورديـم و آب         . توجه بوديم    به دنياي اطراف خودمون بي     ما. خدايان بود 

  ». ديگه خيلي دير شده بود35نزديك خونمونو نگاه كرديم

و اميدوارم كه به خاطر اين مخالفت مـرا  » .تونيد مسيحيا رو متوقف كنيد  هنوز هم مي  «:كنم  به آرامي زمزمه مي   

كنـد   زند يا پايم را لگد مي كنم، پس گردني مي وقتي كه اشتباهي مي. معلم خشن است  دراست يك   . تنبيه نكند 

  .بانبا هم خشن بود، اما نه به ظالمي دراست. زند خورده شالقم مي يا با طنابي گره

 حتي با وجود اينكـه از دنيـاي         –ها اعتقاد دارن كه هنوز خيلي دير نشده           تونيم؟ بعضي   مي«:كشد  دراست آه مي  

بـه  . فرصت ما تموم شده .  موافق نيستم . ها قايم شدن    ها عقب نشيني كردن و توي غارها و عمق جنگل           انسان

تونيم به اون قدرت قبل برسيم يـا دوبـاره اونقـدر              اما هرگز نمي  . شكل ديگه شايد بتونيم زنده بمونيم، مطمئنم      

  ».بلندپروازي كنيم

ام   طور كـه بـه پـشت دراز كـشيده           همان. زاحمش نشوم فهمم كه بهتر است م      گويد، و مي    بعد از آن چيزي نمي    

كـنم و     هـايش  فكـر مـي        شود و چشمانم بسته، به حرف       هايم سنگين مي    نگرم، تا جايي كه پلك      ها را مي    ستاره

                                                 
  م- "به اطراف خود توجه كردن"كنايه از  35
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و درست قبل از اين كه خواب بروم متوجـه          . دنها و جادو جايي ندار      كنم دنيايي را تصور كنم كه كاهن        سعي مي 

  . چنين دنيايي جايي نخواهم داشتمن هم درمي شوم كه 

  

 قدرت از جانب ستارگان و جادوهـاي شـناور در        –كنم    قدرت را اطرافم حس مي    . بسته  چشمان نيمه . راهپيمايي

. كنم كه دراست به مـن يـاد داده          را زمزمه مي   هايي  افسونكلمات  . كنم آنها را به خود جذب كنم        سعي مي . آنها

  . افسون كار كند، سنگ براي يك يا دو ثانيه در هوا شناور خواهد مانداگر. ام سنگ كوچكي را نگه داشته

بالفاصـله برخـورد    . شـود   ي كالم از دستم خارج مـي        اُفتم و سررشته    اي به لكنت مي     خواني لحظه   هنگام افسون 

  »!تمركز كن«:زند كند فرياد مي همچون سگي كه پارس مي. كنم ام را حس مي دستان دراست بر پس كله

  »!كنم دارم همينكارو مي«:دهم اد جواب ميبا فري

. ام كـرده اسـت      ايـن كـارش عـصباني     . زنـد   اين هفتمين يا هشتمين باريست كه در يك ساعت اخير مـرا مـي             

  »!كني به برَن ياد بده، چرا با اون كار نمي! ي مردونه رو انجام بدم تونم اين جادوي احمقانه نمي«

  .كرد رفت، و زير لب وزوز مي  سر ما راه مياو درست پشت. كند برَن سرش را بلند مي

 رديگـ . زنـد   تر مرا مي    و اين بار محكم   » تونه چيزي بيشتر از تو انجام بده        اون نمي «:كند  قروچه مي   دراست دندان 

اما قبـل   ! خواهد بشود    هر چه كه مي    –خواهم به او پس گردني بزنم         مي. رود  دست راستم باال مي   ! طاقت ندارم 

  ...از آنكه بتوانم

  ».ي خيلي كوچيكي دارم گن كه من به عنوان يه آهنگر جثه مردم گاهي اوقات مي«

  . زد رفت، ايستاده بود و لبخند مي فياچنا، كه جلوي ما پيش مي. كنيم پريم و نگاهش مي من و دراست از جا مي

  »اين به تو ربطي نداره«:گويد دراست غرغركنان مي

گفـتن كـه مـن بـراي           مردم اغلب مي   -گم  اره، من فقط دارم نظرمو مي     من نگفتم ربط د   «:دهد  فياچنا پاسخ مي  

تـونن بـه      كلفتـي باشـن كـه مـي         كنن كه آهنگرها بايد مرداي بزرگ و گردن         فكر مي . آهنگري خيلي كوچيكم  
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و بيشترشون هـم    . و يا با دستاشون آهن رو خم كنن       و بكوبونن   باره بلند كنن      راحتي دو تا چكش بزرگ رو يك      

  .اما لزومي نداره اينطوري باشن. طورن همين

وقتي كه بچه بود شكسته بود و درست درمان نـشده           . وضعيت بدي داشت  پاش  . استاد من ماليم و مهربان بود     

 كـه بتـونين تـصور     روهـايي  اما اون چند تا از بهترين سـالح       . بنابراين هرگز نتونست تو جنگ شركت كنه      . بود

 رو ازش ات چطور اون رو مطابق ميلش خم كنـه و بهتـرين چيـز        دونس  كرد، مي    آهن رو درك مي    . ساخت كنين

كردن كه اون ديوونه بـود،        مردم فكر مي  . زد   با خودش حرف مي     بود و  هميشه موقع كار كردن خوشحال    . بسازه

 به  –كرد    خواست تيز و سبك مي      گرفت، و اونو به شكلي كه مي        زد، ازش چيز ياد مي      با آهن حرف مي   . اما نبود 

  ».خواست  ميآهن هر شكلي كه

  »-كنم من فكر نمي«:كند كه چيزي بگويد دراست شروع مي

كنترل خـودش رو از دسـت نـداد،         .  به من ياد داد كه با اين روش كار كنم          «:دهد  اما فياچنا حرفش را ادامه مي     

، به  آورد پيش خودش    پسرا رو براي مدتي مي    .  من اولين يا آخرين شاگردش نبودم      .سرم داد نكشيد و كتكم نزد     

تونن ازش چيـزي      كرد كه نمي    گرفت، اگه احساس مي     اونا رو تحت نظر مي    داد و      مي روش خودش بهشون ياد     

خـوام كـه كـار       معذرت مـي  «:كند  كند، سپس اضافه مي     اي مكث مي    لحظه» .كه برن كرد    ياد بگيرن ولشون مي   

مگر اينكه فكـر    . ا بك كار كني   توني ب   گم اما اين روش ياد دادن بهترين روشيه كه مي           خودت رو به خودت مي    

  ».تونه چيزي ياد بگيره كني اون نمي

  » .تونم احساس كنم من مي.  داره تواناييشو!تونه مي«:زند دراست فرياد مي

گفـت كـه      ره؟ استاد مـن هميـشه مـي         ره، مي    پيش نمي   كه از  با كتك زدنش كاري   « :گويد  فياچنا به آرامي مي   

آدم بايـد بـه روش خـودش و در مـدت زمـان مخـصوص بـه             . رون كشيد شه مهارت رو به زور از كسي بي         نمي

بايد جـدي باشـي     . ندازي  اگه بخواي كتكش بزني، فقط اين يادگيري رو عقب مي         .  ياد بگيره  ي رو خودش چيز 

  ».شه رفت آدما مي ظلم و ستم يك مانعه و مانع هم باعث پس. اما نه ظالم

  » .زد كردم ناخودآگاه منو مي ت اشتباهي ميقر واستاد من ه«:گويد ي عبوس مي دراست مثل يك بچه

  »گرفتي؟ زد تو سرت چيزي ياد مي وقتي كه با مشت مي«:پرسد فياچنا مي
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  . كند ايستد و فقط اخم مي شكني بدهد، اما مي كند تا پاسخ دندان دراست شروع مي

  » هوقتي مرده باشي ياد گرفتن سخت«:گويد دهد و مي فياچنا آرام سرش را تكان مي

  .گيرد گردد و راهش را پيش مي سپس برمي

مـن دوسـت    «:گويـد   با عصبانيت مـي   . كشد  درهم مي  ابرو. شود  كند و متوجه لبخندم مي      دراست به من نگاه مي    

اما فقط يك احمق نصيحت خوب رو، فقـط بـه خـاطر         «  .شود  و لبخندم محو مي   » .يه آهنگر تحقيرم كنه   ندارم  

. تا االن به روش من عمل كـرديم       . نكُ  خيلي خوب بك مك   . ده  مده، گوش نمي  اينكه از يك منبع ناخوشايند او     

امـا  . اگر پيشرفت كردي، خوبه   . زدن خبري نيست    براي چند روز از كتك    . كنيم  حاال روش فياچنا رو امتحان مي     

  » !زنم تر از هميشه شالقت مي محكم«.زند پوزخند مي» ...اگه نه

. ام شوم گيـر كـرده    حال حاضر و تهديدي كه در آينده با آن مواجه مي        دهم، بين آسايش    آب دهانم را قورت مي    

كشم، و وردهـاي افـسون    كنم، از آسمان نيرو مي    شوم و دوباره شروع مي      كشم، آرام مي    سپس نفس عميقي مي   

  .كنم خوان زمزمه مي ام و اميدوارم تا از جايش بلند شود، آوازه را ، درحاليكه روي سنگ تمركز كرده
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  مفصل ده

  مهمان ناخوانده

  .خوابيم، هيچ درختي وجود ندارد و فقط زمين پوشيده از صخره است يك شب ديگر را در فضاي باز مي

زند اما اين تنها چيزي بود كه تغيير يافت، اي            دراست ديگر مرا نمي   . اي بود   جادو، روز ناراحت كننده     ي    در زمينه 

هـاي    مـن چيـز   .  ميكرد تا از اين طريق پيشرفت كنم       كرد و كمك    كاش دراست روي جادوي طبيعي تمركز مي      

 آن بـزرگ  اكنم ما بايد روي جادويي كار كنيم كه ب فكر مي. اند هايم پوسيده   ام اما قدرت    زيادي از بانبا ياد گرفته    

  .ام شده

اين ها به من درس بدهد، بنـابر        تواند به روش كاهنه     گويد كه او نمي     مي. ماند  اما دراست روي حرفش استوار مي     

  .كرد توانست باز هم آن روش را دنبال نمي كند و حتي اگر مي به آن روش عمل نمي

! خـوري    تو به درد من نمي     اونطوري«:گويد  كنم با خشم مي     وقتي كه به روش يادگيري اوراد جديد اعتراض مي        

  »!من بيشتر به اين نياز دارم

  كرد؟ را آماده مياما براي چي؟ او چه احتياجي به من داشت؟ براي چه كاري من 

*  

  زماني كه بانبا زنده است، شيطاني در كار نيست، امنيت و آرامش بر قرار اسـت را     -ام  در خواب عميق فرو رفته    

  ».بيدار شو«:كند برم، صدايي از درونم نجوا مي بينم و همانطور كه از آن لذت مي در رويا مي

  . دهكُنال چند ساعت نگهباني داده است و حاال نوبت من رسي

هـايي بـود كـه     اين يكي از اولين افـسون . هرگز نياز ندارم كسي مرا صدا بزند. من در بيدار كردن خودم استادم 

 ممكـن اسـت در طـول خـواب          اگرنـه . هاي خود را كنترل كند      يك كاهنه بايد بتواند خواب    . بانبا به من ياد داد    

   .وردبياآشفتگي به بار 
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چرخم، و مواظبم تا طلسم       آرام مي . ام  پيچيده و ردايم را روي بدن و سرم         ام  هدرازكشيديكي بعد از اُرنا، به پشت       

  .بينم و يك شيطان مي. كنم نال قرار دارد نگاه ميبه جايي كه كُ. پوششي دراست را نشكنم

ـ        بينم، زيرا به نظر نمي      كنم كه هنوز دارم خواب مي       اي فكر مي    براي لحظه  نال حملـه   رسد شيطان بخواهد بـه كُ

 آن شيطان، به سمتش خم شده و سرش را به سر او نزديك كرده، گـويي بـا او در حـال صـحبت كـردن                   .كند

  .كند چيزي نجوا ميتوانم بشنوم كه  كنم مي و وقتي گوشم را تيز مي. است

روي پاهـايم   . آيـم    سپس از گيجي درمـي     –زنم    پلك مي . كند  چند قطره باران درست بين چشمانم برخورد مي       

  »!شياطين«:زنم با آخرين توانم فرياد ميزنم و  جست مي

گذارد، نـشانه     رونان تيري در كمانش مي    . ايستند  شوند و سالح به دست روي پا مي         همه فوراً از خواب بيدار مي     

بينم كه انگشتانش     مي. شود  گرداند تا به او بنگرد متوقف مي        گيرد و  درست وقتي كه شيطان سرش را برمي           مي

خواهـد تـا تيـر را رهـا كنـد امـا               مـي . قبض شده است، و چشمانش را تنگ كرده اسـت         اش من   لرزند، چهره   مي

  .كند شيطان دارد او را كنترل مي. تواند نمي

پريـده    شيطان با دستان رنگ   . طلبد  به مبارزه مي  آن را   كند، شمشير و تبر در دست، جيغ كشان           لُركان حمله مي  

شود، اما در جايي دور       شود، دقيقاً در جايش خشك نمي       توقف مي و لُركان نيز م   . كند  دارش به او اشاره مي      و چين 

  .تواند جلوتر برود شود و نمي رس شيطان شناور مي از تير

  »!دولش كني! نه«:زند خواهند جلو بپرند كه دراست فرياد مي گُل و اُرنا مي

 و چـشمانش روي     خورد،  لبانش به سرعت تكان مي    . دستانش را به هم چسبانده    .  نشسته است  در جايش كاهن  

  .بيشتر از اينكه ترسان به نظر برسد، هدفمند است. شيطان خيره شده است

حـاال كـه چـشمانم بهتـر     . ي چشم ها روي شيطان و كاهن متمركز شده است همه. خورد هيچ كس تكان نمي   

هـوا شـناور   قد بلند، با هـشت بـازو، در     . بينم  بيند فرصت بررسي كردن را دارم، تصوير واضحي از هيوال مي            مي

ـ     است و هيچ تماسي با زمين ندارد و به جاي پا در پايين گوشـت               پوسـتش قرمـز و رنگـش       . ي دارد هـاي آويزان

كنم كه آن خـون كُنالسـت، مطمئـنم كـه او مـرده امـا بعـد متوجـه                      هايي از خون، ابتدا فكر مي       پريده، با رگه  

اش را از  قلنبـه  زنـد، و گوشـت قلنبـه    ون ميشوم، كه از آن خون بير هايي در پوست شيطان مي      ها و شيار    شكاف
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ي هر چشمش يك دايره سـياه، بـه جـاي              تيره است و در مركز كره      سرخچشمانش  . كند  خون قرمز آغشته مي   

اش قـرار دارد كـه بـا          هاي صورتش، و به جاي قلب تنها سوراخي در سـينه            بيني دو سوراخ شگفت آور در ميانه      

  .پاشيدند، پر شده يس كنان زهر مييند و هيس هلول موجوداتي مثل مار، كه در هم مي

تـو قدرتمنـدي، كـاهن،      «:كنـد   زند و به دراست نگاه مـي        كند و با ناراحتي لبخندي مي       شيطان سرش را كج مي    

  ».دهي، فرا بگيرد همين طور آن دختر، فقط كافي است تا چيزهايي كه به او ياد مي

 صـدايي  -او – ايـن  .حـرف بزننـد  د، به زبان مـا،  ن بتوانني مثل اينيطاهرگز نشنيده بودم كه شي    .  شوك كامل 

شيطاني كه بتواند مانند    . شوند  كامالً صداي انساني نيست، اما كلمات با دقت انتخاب مي         .انگيز دارد   عميق وحزن 

 حـاال  –ترين ترس ما   و بزرگ  –بيني دراست     پيش. تواند مثل آنها هم فكر كند       ها صحبت كند، حتماً مي      انسان

  .شده استاثبات 

و ايـن بـه     . كند مرا آموزش دهـد      داند دراست تالش مي     او مي . نشيند  هايش در مغزم فرو مي      سپس معاني حرف  

  ...ها را بخواند يا تواند ذهن آن معناست كه او همچنين مي

  »!كرده اون ما رو تعقيب مي«:زنم دارم و جيغ مي قلب برمي قدمي به سمت موجود بي

  »!خودتو قاطي نكن! كبِ«:گويد دراست زيرلبي مي

  »-اما«

ايـن سـرزمين توسـط شـياطين اشـغال          . دلتنگ با دردي زياد، تالشي كه بيهوده مانـد        «:كند  شيطان زمزمه مي  

ها  مردم تو خواهند مرد چون تو باعث شكست آن        . ي كوچك   ميرند و اين تقصير توست، يگانه       شود، همه مي    مي

  ».حس حقارت و گناه را به ياد آر. شدي

رسـد كـه بـسيار از خـودش مطمـئن اسـت، آنقـدر         اما به نظر مي. هايش را باور كنم   خواهم حرف   م، نمي لرز  مي

كـنم كـه      حـس مـي   . حـس تـرحم در صـدايش وجـود دارد         . مطمئن كه انگار آينده چيزي جز اين نخواهد بود        

ـ              در  طور كه     همان. دهدبخواهد مرا دلداري      مي كنـد و     از مـي  اين فكر هـستم، شـيطان دو تـا از بازوهـايش را ب

  » .به سمت من بيا و آرامش را در آغوش ِ عشق لرد الس بياب«: كند نجوا مي. دهد تكان ميش مشوقانه سر



  بِك/سرزمين شياطين رضا رستگار/درِن شان
 

97 
  ir.rrenshanda.www درِن شان

 - لـرد الس   –شـيطان   . شـوم   تر مي   ام به او نزديك      آرامش او گرفتار شده    ي  وعدهدرحاليكه در چنگال قدرت و      

و از  بپـذيرم    دعوت او را      تا كند   دارد مرا وادار مي    او. اين درست نيست  . دهد  زند و دوباره سر تكان مي       لبخند مي 

ام و بـه   از حس غم و اندوه پـر شـده  . توانم مقاومت كنم اما نمي. پذيرفتن آن هيچ چيز خوبي پيش نخواهد آمد      

  .تواند كمك كند رسد تنها لردالس مي نظر مي

 شيطان از جهان ديگـر اومـده،        اين. از جادو استفاده كن   «.زند  آيد و به سرعت حرف مي       سپس دراست كنارم مي   

  ».بجنگ.  ازش استفاده كن وتو بگير. كنه اون قدرت رو توليد مي. ها از ستاره

اگـر در   . اما ذهنم در چرخش است    . كند كه انگار دراست هيچ چيزي نگفته است         بدنم طوري به جلو حركت مي     

اي پـرت     شيد و بـدنم را بـه گوشـه        او حيات را از من بيرون خواهد كـ        . دسترس شيطان قرار بگيرم خواهم مرد     

كنم تا از جادوي كهن اسـتفاده كـنم            سعي مي  .دارد  مي   نگه آندِدها  خواهد كرد، يا اينكه مرا به عنوان يكي از          

  .زبان بياورم هايم را تكان بدهم تا كلمات را بر توانم لب تا با او بجنگم اما نمي

هـاي    درس. كنـد   او قدرت را توليـد مـي      . ها آمده است    ارهشيطان از ست  . يابد  اخطار دراست در ذهنم انعكاس مي     

كـرد تـا از       كرد به من ياد دهد، چقدر مرا تشويق مـي           هايي كه دراست سعي مي      آورم، افسون   اخيرم را به ياد مي    

  .ها نيرو بيرون بكشم، تا به منابع جادويي آسماني كانال بزنم ستاره

و از آن   . كـنم، جـادويش را      قـدرتش را حـس مـي      . ازمانـد   با ذهن، قلب و روحم به سمت لردالس دسـت مـي           

شود   شود، چشمانم گشاد مي     شوم، موهايم راست مي     گيرم، با آن پر مي      با سرعت و حريصانه از او مي      . دارم  برمي

  .دنشو و بازوهايم به بيرون باز مي

شوم، با جادو پـشتيباني   ميمن نيز در هوا شناور . رود اُفتد و چند گام باالتر از زمين مي         نفس مي   شيطان به نفس  

  .شوم گيرم، و جزئي از هوا مي ام و قدرتم را به جاي اينكه از زمين بگيرم از آسمان مي شده

 هايـشان  خـاك و سـنگريزه  . شوند شوند، جدا مي  دو سنگ بزرگ از زمين بلند مي      . گيرم  كف دستانم را پايين مي    

اول . گيـرم   ها قرار مـي     شوند، به طوري كه پشت سنگ       هايم متوقف مي    نزديك دست . آيند  ريزد و به باال مي      مي

ها مستقيم به     سنگ. كوبم  مي و   –زنم    لبخند مي . سپس به لردالس  . كنم  ها نگاه مي    به دستانم، سپس به سنگ    

  .شوند سمتش روانه مي
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اي هاي سنگ برجـ  ريزه شوند و ابري از گرد و خاك و خرده ها منفجر مي آيد و سنگ بازوهاي شيطان بيرون مي 

حركـت     بـي   كـه  به جز من و لردالس    . سوراخ شدن در امان بمانند      خوابند تا از سوراخ     همه به زمين مي   . ماند  مي

  .ايم شويم به يكديگر خيره شده كه از هوا و جادو پشتيباني مي مانيم، و درحالي باقي مي

اي ايجـاد      و تـازه   هـاي عميـق     ي شـيطان برخـورد  و در آن زخـم            شده به گونـه     هاي متالشي   مقداري از سنگ  

  .فقط غمگين است. زده شده باشد رسد عصباني يا شگفت اما به نظر نمي. كنند مي

توانـستند    هاي همچون اين، حيف  است كه بميرند، در اين سن كم، آن هم وقتي كـه مـي                    استعداد«كشد  آه مي 

  »...هاي زيادي به دست بياورند موفقيت

بـا قـدرتي    . دهـد   ايستد و دست راستش را به دست چپ من مـي            ميو روي پا    » !دور شو «:زند  دراست فرياد مي  

دراسـت  . ها را خـاموش كـنم       توانم دستم را دراز كنم و ستاره        كنم كه مي    احساس مي . شوم   از قبل پر مي    تربيش

  »!يا برو يا بجنگ«:زند فرياد مي

و بـه  جنـگ؟ مـن بـدون ايـن كـه حتـي زحمـت زيـادي بكـشم               «:گويـد   خنـدد و مـي      شيطان زيرزيركي مـي   

  ».توانم شما را نابود كنم هايي كه در اين دنيا دارم نزديك شوم، مي محدوديت

زمزمـه  . آورد  شيطان بازوهايش را پايين مـي     . شود  سپس متوقف مي  . رود تا به ما اشاره كند       يك دستش باال مي   

  .شود گردد و در تاريكي شب ناپديد مي و سپس آرام برمي» ؟داما اين چه تفريحي دار«:كند مي

. تو از من دزدي كـردي، بـك       «:رسد  ها به گوش مي     كنم او رفته است، صدايي از سايه        درست وقتي كه فكر مي    

»  .و غـم بـزرگ و مـرگ       . كـشي    مي زجربه خاطر اين كارت     .  از من دزديدي   اتو جادويي كه مال خودت نبود ر      

  ».شود فردا آغاز مي«:كند مكثي آزار دهنده، سپس اضافه مي

  .ماند رود، و با رفتنش سكوت، پريشاني و وحشت برجاي مي يسپس او واقعاً م

گويد كه تا وقتي كـه مـن فريـاد            مي. پريده و لرزان    رنگ. كند  رود سر بلند مي     وقتي شيطان مي  . نال زنده است  كُ

.  نتوانسته تكان بخـورد، و بـا جـادو در جـايش خـشك شـده       است بيدار شده كهزدم خواب بوده است، و وقتي     

كند تا ببيند آيا شيطان از او خورده است يا نه، امـا هـيچ زخـم و خطـي روي گوشـت                          امتحان مي  دراست او را  

  .بيند جو نمي جنگ
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مـن  . اي ندارم   كرد عالقه   نال و اينكه چرا لردالس به جاي اينكه وقتي خواب بود او را بكشد بر او نجوا مي                 به كُ 

جهان به نظر كامالً متفـاوت     . دگي را حس نكرده بودم    هرگز اين مقدار قدرت و يا زن      . تنها براي جادو وقت دارم    

اند و بـاالي   تر از ماه كامل ها روشن ستاره. بينم جا را مثل روز روشن مي همه. كند آيد و حس متفاوتي القا مي   مي

توانـستم ايـن    تـا امـشب نمـي   ! انـد  و آنها به هم متصل. شوند تپند و رنگارنگ مي درخشند، مي   پوشش ابرها مي  

هاسـت و هـر سـتاره بـه           آسمان مانند يك سيستم عظـيم از ريـشه        . را ببينم، اما حاال برايم آشكار است      اتصال  

. آسمان زنـده اسـت    . هاي قدرت جادويي هستند     ها شاهرگ   خطوت بين ستاره  . ي ديگر پيوند خورده است      ستاره

اسـب    را از يك درخت يا يك كره       جادو    كه طور كه بانبا به من ياد داده بود         توانم جادو را از آن بكشم، همان        مي

  . بگيرم

ي جادويي كـه      ذره  ي آسمان را، ذره     خواهم، همه   اش را مي    همه. مگير كنم و قدرت را مي       ذهنم را دراز مي    دستِ

. توانم دنيا را دگرگون كـنم  توانم يك الهه بشوم، آنقدر توانا كه با يك بشكن انگشتانم مي مي. براي عرضه دارد 

  ...توانم مي

ام   بيـنم كـه دسـتهايش را روي دو شـانه            كـنم و مـي      به پايين نگاه مي   . گويد   دراست اين را به آرامي مي      »نه،«

  ».تمومش كن«. ن است چشمان او تاريك استهمانقدر كه آسمان روش. كند گذاشته است، اما مرا لمس نمي

  .دهم و به جذب نيرو از ستارگان ادامه مي» چرا؟«:كنم نجوا مي

  ».ميري  مي،شه بدنت متالشي مي. داري اين همه نيرو رو نداريتو توانايي نگه«

  ».تونم بكنم تونم اونو به هم نگه دارم، با اين همه جادويي كه دارم هر كاري مي مي«:كشم آه مي

  ».كنه نه، اون تو رو نابود مي«:گويد محكم مي

او يك معلم حسود    . بينم  اش مي   رهاما حقيقت را در چه    . تمامش كنم خواهم    نمي. خواهم حرفش را باور كنم      نمي

خواهد مـرا نجـات       پيمان نگران است كه مي       او يك هم   –نيست كه قصد داشته باشد جلوي پيشرفتم را بگيرد          

دنيا در اطرافم تيره و     . شكنم  ي قدرت از ستارگان را مي       نشينم و جريان گيرا و اغواكننده       با اكراه عقب مي   . دهدب

  .شوم دوباره انسان مي. شود تار مي

  ».كارت خوب بود«:گويد مي. فشارد گيرد و به گرمي آن را مي ام قرار مي دستان دراست روي شانه
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من انجامش دادم، من تونـستم      «:دهم  جواب مي . است سخت است كه آن را باور كنم         حاال كه آن لحظه گذشته    

  » روشماجادوي . جادو رو به كار بگيرم

 از ناشـي بـودن و تـازه    نه نديدم كه بتووهرگز كسي ر«. آيد جيده خاطر ميبه نظر رن» بله،«. گذارد بروم  او نمي 

قـدرتي كـه    .  دزديـدي  ش از وشيطان گفت كه تـو جـادو ر       . هكار بودن به اين سرعت به مهارت و استادي برس         

  »...دخالت داشت

  »خواستم بدزدم، كار بدي بود؟ من نمي«:گويم به آهستگي مي

حـاال  « .كنـد   و مرا رها مي   » .منتظره بود  نه، فقط غير  «:زند  د كمرنگي مي  دهد و لبخن    دراست سرش را تكان مي    

ممكنه شياطين ديگري اين اطـراف باشـن        . كننده رو ترميم كنيم      همه رو بخوابونيم و افسون پنهان      صبر كن تا  

  ».نشيني كنن الس عقب كه احتماالً تمايلي ندارن مثل لرد

 به سـراغمون   حرف بزنه؟ منظورش از اينكه فردا مرگ و غم           تونست  دوني اون چي بود؟ چرا مي       مي«:پرسم  مي

  »د چي بود؟امي

توني بـه مـن كمـك         حاال ديگه مي  . در موردش صحبت كوتاهي خواهيم داشت، اول افسون       «:گويد  دراست مي 

  ».كنم تو هم همونو انجام بده با دقت گوش كن، بعد هر كاري من مي. كني تا اونا رو اعمال كنيم

  .ساده است. كند كنم، و كار مي امتحان مي. دهد يو به من نشان م

*  

ديروقت اسـت، امـا     . ايم   ما نزديك هم دراز كشيده     ».هلردالس يكي از دموناتاهاي قدرتمندتر    «:گويد  دراست مي 

  . تواند پس از آن چيزهايي كه اخيراً شاهد بوديم بخوابد هيچ كس نمي

  »اون يك ارباب شيطانيه«

  »تونن عبور كنن فتي كه اونا هنوز نميتو گ«:دهد فياچنا تذكر مي

كنـه و     وقتي كه اولين ارباب شيطاني به زور راهشو از توي تونل بـاز مـي              «. دهد  دراست متفكرانه سر تكان مي    

هـايي كـه حـاال تـوي          تـر از اون قبلـي       وقت جرياني از شياطيني قـوي       اون. شه  تر مي   شه، تونل عريض    وارد مي 
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ن كه تا اونجايي كه انساني براي كـشتن باشـه بكـشن و از بـين                 قن كه مشتا  ش  زنن وارد مي   مي  سرزمين پرسه 

 چـون   –شـيم    وقتي كه تو اين دنيا باشن ما متوجـه مـي          . پيكرن  ، بدشكل و غول     نشدني  اونا وحشي و رام   . ببرن

  .كنه هاي مرگ هوا رو پر مي جيغ

الً توي اين چنـد وقـت اخيـر عبـور           كنم كه لردالس از طريق تونل وارد شده باشه، يا اينكه اص             من فكر نمي  «

تونـه ايـن كـارو        حتي يك ارباب شيطاني قدرتمند هم نمي      . تونست به زبون ما صحبت كنه       اون مي . كرده باشه 

  ».رفته جا بوده، و بين ما راه مي هاي متمادي اين من معتقدم كه اون براي سال. بدون تمرين زياد انجام بده

  ».شياطين فقط از پارسال شروع به اومدن كردنچطور؟ «:افتد اُرنا به نفس نفس مي

تـونن شـياطيني رو       هـا مـي     هايي هست كـه انـسان       راه. هاشون قبل از اون اومدن      نه، بعضي «:گويد  دراست مي 

كـشن و     بسته چند نفرو مـي      اونا معموالً چشم  . تونن براي مدت زيادي اينجا بمونن        هرگز نمي   اما فراخواني كنن 

ي خـودش     رسه كـه اينجـا رو مثـل خونـه           اين يكي به نظر مي    ولي  . گردن  ون برمي زود به قلمروي پليد خودش    

ـ   «:گويد كند، سپس مي  سكوت مي » ...دونه  مي دسـت  ه بيشتر اطالعات ما از دنياي دموناتا از موجـودات كهـن ب

وزش هـا رو آمـ   اونـا اولـين كـاهن   . اينجـا دنيـاي اونـا بـوده    . گذاشتن اونا زماني تو اين سرزمين قدم مي     . اومده

ي  امـا اونـا همـه   . ي شياطين به اونا گفتن، و به اونا ياد دادن كه چطور بـا شـياطين بجـنگن       دادن، و درباره    مي

  ».تونستن، چون بهرحال خدا بودن و ما فقط انسان بوديم شايد نمي. دونستن به ما ياد ندادن چيزي كه مي

 يـك تونـل بـاز       تا اينكه  اين دنيا پرسه بزنن،      تونستن آزادانه تو    تا وقتي كه حواس من جمع بود، شياطين نمي        «

ها مدركي رو ديديم كه اونا از گـروه مـا دريـغ     چيزي كه موجودات كهن به ما ياد دادن، و ما در طول قرن         . شد

لـردالس حتمـاً يكـي از اون        . بيـنم كـه در مـورد اون قـانون اسـتثناهايي وجـود داره                اما حاال مـي   . داشتن  مي

  ».استثناءهاست

 از نظر من بيشتر شـبيه بـه         ،هاي قديمي   تو مطمئني كه اون يك شيطان بود؟ با توجه به افسانه          «:رسدپ  گُل مي 

  ».يك فاموري بود

اكثريت اونـا از ريخـتن خـون لـذت     . اون قطعاً يك دموناتا بود، اما با خيلي از اونا تفاوت داره      «:گويد  دراست مي 

 زمخت و وحشي، و تنها عالقمنـد بـه قتـل    – هستن تري كه شما ديديد ها مثل شياطين ضعيف   ارباب. برن  مي
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ي مـا رو      تونست همه   اون مي . بيشتر از اينكه جانورخوي باشه ظالمه     . رسه  تر به نظر مي     لردالس با فرهنگ  . عام

  »-اون. ي سرگرمي و عذاب آينده حرف زد  به جاش درباره.اين كار رو نكردبكشه اما 

تواند ما را تعقيـب       كردم كه او در روز هم مي        داشتم به اين فكر مي    » !ها  سنگ«:پرم   به ميان حرفش مي    ناگهان

» !هـا ديـدم    سنگ ي  من اونو توي حلقه   «. كند، و شب در بين ما حركت كند، كه تصويري در ذهنم نقش بست             

هـاي    ي سـنگ    ي شيطاني كه آن روزي كه در دايـره          اند، درباره   رسد بقيه متوجه منظورم نشده      وقتي به نظر مي   

دويـد و   اونجا يك شيطان بود كه به بـرَن وقتـي داشـت مـي    «. مگوي ميگير افتاده بوديم ديدم به آنها      جادويي  

اون لـرد الس    . كرد  براي خودش ايستاده بود، روي هوا شناور، و به بقيه ما نگاه مي            .  نداشت اي  رقصيد توجه   مي

  ».كرده از اون وقت داشته ما رو تعقيب مي. بود

  »؟اما چرا«:پرسد اُرنا مي

كنم ايـن شـيطان بـه          من فكر مي   سرگرمي،«:گويد  كه صورتش با نگراني تاريك شده است مي        دراست درحالي 

. رهاحزن به هيجـانش ميـ  . بره ها لذت مي ي بقيه بدسگال و شريره، اما بيشتر از خون، از درد و رنج انسان               اندازه

در حـال تعقيـب مائـه و منتظـر شـروع          اون حتما وقتي كه تو رو ديد نويد درد رو حـس كـرده و از اون وقـت                    

  »بدبختيه

حاال كـه مـا     . شم  ي دست يه شيطان نمي      من بازيچه ! پس اون بايد خيلي منتظر بمونه     «:گويد  گُل با غضب مي   

  ».تونيم باهاش بجنگيم دونيم اون اينجاست، مي مي

  ».شايد«:گويد دراست با افسردگي مي

  .در آنها ببينم ترس را سوسويتوانم  اما چشمانش تاريكند و مي
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  فصل يازدهم

  هاي تاريكي بچه

افتيم، اما اين بار مضطربانه و آگـاه از اخطـار شـيطاني كـه گفـت امـروز مـرگ بـه                         دوباره مثل قبل به راه مي     

هاي   نال دم دم  وقتي كُ . ي اين كه با كوچكترين تهديدي از جابپريم         عصبي هستيم و آماده   . سراغمان خواهد آمد  

 بـه خـاطر خـواب    دهد، گل با سرزنش كـردن او  انجام ميگري را درباره چشم كور گل      ي دي   صبح توهين ساده  

آن دو چيزي نمانده بود كه جوش بياورند اما بـه كمـك بقيـه از       . دهد  رفتنش هنگام نگهباني واكنش نشان مي     

  . هم جدا شدند

آيد به مـا   ها بدشان نمي كنم آن ميترسند و فكر  دو برادر زياد از مرگ نمي. تر از بقيه هستند رونان و لُركان آرام  

  .هاست هاي ماجراجويي بزرگ آن اين تنها يكي از قسمت. حمله بشود تا بتوانند شياطين بيشتري بكشند

ترسيدم كه ممكن است با طلوع خورشيد جادو از مـن بگريـزد،               مي. يابند  هايم در كل طول روز ادامه مي        تمرين

تـا   دهـد   اما دراست به من ياد مي     . هاي ستارگان چيزي جذب كنم      درتتوانستم از ق    زيرا در آن صورت من نمي     

  . روز يا شب بودن از آن جادو بكشمبدون در نظر گرفتنبه حالت آسمان توجه نكنم و 

ي   تـر هـستيم امـا نـه بـه انـدازه             شن اما هميشه اونجا هستن، ما توي روز ضعيف          ها پنهان مي    ستاره«:گويد  مي

  ».تونيم تونن از ستارگان نيرو بگيرن، اما ما مي تابه نمي تي كه خورشيد ميبيشتر اونا تا وق. شياطين

جا با    دارد و حاال همه     هايش را برمي    اي كه اولين گام     ام در جادو رسوخ كنم، مانند بچه        از آنجايي كه من توانسته    

. هـا، حتـي بـرَن    هـا، شـاخه    سنگ–حركت دادن اشيا برايم آسان است . روم كند پيش مي تاتي مي  تاتي سرعت

وقتي در حال استراحت بوديم او را از زمين بلند كردم، چند گام در ميان هوا حركت دادم و سپس بـدون اينكـه    

  .شوم اندازد و خيلي زود بازيابي مي كند اما از پا نمي اين كار مرا خسته مي. حتي متوجه شود بر زمين گذاشتمش

خواهم بدانم    مي.  كه تا به حال ديده است      جام چنين كاري هستم   ها در ان    ترين  گويد من يكي از قوي      دراست مي 

گويـد كـه      او مـي  . توانم بلند كنم و حركت دهم وجـود دارد يـا نـه              كه آيا محدوديتي در اينكه چه چيزي را مي        
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كـنم كـه درختـي را از          پيشنهاد مي . داند كه محدوديت من چقدر است       محدوديت هميشه وجود دارد، اما او نمي      

  . استزود و بلندپروازانهگويد  چنين آزمايشي بسيار  م اما او ميريشه بكن

تواند    و آن را در دستانم نگه دارم، مي        درست كنم گيرم چطور آتش      ياد مي . گر به اين صورت نيستم    يدر موارد د  

ه  آتش من سوسوي رقت انگيـزي دارد كـ         ي  ي شعله   اما زبانه . به عنوان سالح يا مشعل مورد استفاده قرار گيرد        

  .هاي يكپارچه و نوراني دراست باشد تواند مثل شعله سوزانند و نمي انگشتانم را مي

هايي است كه براي پنهان شدنمان در شب استفاده           كنم، مانند همان افسون     هاي محافظ پيشرفت مي     در طلسم 

قبـت كننـد، اگـر      اند كه از حملـه و تجـاوز فيزيكـي مرا            ترند و براي اين طراحي شده       كنيم، اما كمي پيچيده     مي

  .هايش به من آسيب برساند، مگر با جادو تواند با چنگال و دندان درست كار كنند يك شيطان نمي

مـن  . تر است   ها سخت   هايي هم وجود دارند تا در مقابل جادو هم از من محافظت كنند، اما يادگيري آن                 افسون

ت، اما كار سختي است و احـساس تهـي          دراست از پيشرفت من راضي اس     . روم  در هر دو نوع مقداري پيش مي      

  .كند دهد و بدخُلقم مي به من دست ميبودن 

كنم و از خطري كه ممكن است با آن مواجـه شـويم نگـرانم،                 كه به شب پيش رو فكر مي       ظهر، درحالي  از بعد

  »هاي حمله چي؟ افسون«:پرسم مي

مـا خيلـي بـه      . كند  ه اطراف نگاه مي   سپس ب » در حال حاضر زنده موندن تنها نگراني ماست،       «:گويد  دراست مي 

دراسـت صـدايش را پـايين       . رود  بقيه نزديك نيستيم، جز برَن، كه مثل سگ شكاري باوفا پشت سرمان راه مي             

خودتو به خطر ننداز، حتي براي      . اگر مورد حمله قرار گرفتيم تو بايد فقط به سالمتي خودت فكر كني            «.آورد  مي

تو براي تالش در نجـات كـسي          زندگي. مردم تو هم بهت نياز دارن     . كرم، بِ من به تو نياز دا    . نجات يكي ديگه  

  ».كه اهميت نداره تلف نكن

  »خواي كنار وايسم و بذارم دوستام بميرن؟ خواي من بجنگم؟ تو مي تو نمي«:پرسم موذيانه مي

  »اگر مجبور باشي،«:گويد مي

  ».خواي ي مينه تا وقتي كه تو بهم بگي منو براي چ. كنم نمي. تونم نمي«
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 حـاال بـذار روي يـه    .خواد توجـه نكـن   ه دلت مياگ .نصحيت من درست و منطقيه«:اندازد  دراست شانه باال مي   

شـياطين رو   از  تونـه بعـضي       مـي . ده  آسا نشون مـي      اين يكي ظاهرت رو غول     .ها كار كنيم    مدل ديگه از افسون   

  ».بترسونه و فراري بده

آن  خواهد مـرا زنـده نگـه دارد         اينقدر برايش مهم هستم يا اينكه چرا مي       ي اينكه چرا من       و ديگر چيزي درباره   

  .گويد آيد، به من نمي هم وقتي از اين كه كناري بايستد و كشتار بقيه را بپذيرد خوشش مي

*  

شود، تا به خودم و دراست فرصتي داده شـود تـا غـذايي                ها متوقف مي    دو ساعت قبل از غروب خورشيد تمرين      

وقتم را تا رسيدن تاريكي به فكـر        . مباشي هر درگيري كه ممكن است در آن داخل شويم آماده            بخوريم و براي  

سته شيطان يا لـشكري از      يك د . گذارنم   مي دي چيزي كه لرد الس ممكن است به جان ما بيانداز            كردن درباره 

آن ارباب شيطاني چه قـدر  . د؟ شايد آنها از زير زمين بر ما نقب بزنند و يا از آسمان بر سرمان خراب شون              آندِدها

بايد جانور بي قلـب را در       . داند و هيچ راهي هم وجود ندارد تا اين را بفهميم            قوي است؟ دراست هم اين را نمي      

  .عمل ببينيم

آنهـا از مـرگ     . انـد   بقيه، حتي رونان و لُركان، نيز حاال كه شب تقريباً بـاالي سـر ماسـت مـضطرب و نگـران                    

نال رسد كُ   چيز غريب اين است، به نظر مي      . آبروئي بميرند   سند كه غافلگير شوند و با بي      تر  ترسند، از اين مي     نمي

كنـد كـه      رود، و بر ما اصـرار مـي         او ابتدا زننده و تيززبان بود اما حاال با غرور راه مي           . تر است   جمع  از همه خاطر  

ا او اين كار را درست در مواجهـه         كند، چيزي كه غيرطبيعي نيست، ام       او مانند يك شاه رفتار مي     . نگران نباشيم 

ي رهبري كـه پـدرش هميـشه از او            اندازه  شايد او باالخره به   . دهد، اين است كه عجيب است       با خطر انجام مي   

  .انتظار داشته رشد كرده 

  »اينجا«:گويد ايستد و مي نيم ساعت قبل از غروب، دراست باالي يك تپه مي

  ».شيم ني؟ اينجا ما از همه طرف ديده ميمطمئ«.اندازد گُل نگاهي به دور و بر مي
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الس نقشه ريخته كه شياطين رو به طرف ما هدايت كنه، مهم نيست كه كجـا                 اگر لرد «:دهد  دراست پاسخ مي  

تونيم اومدنشونو ببينيم و موقعيت بـراي مـن و بـك              حداقل اين باال مي   . كنه  باشيم، اون بهرحال ما رو پيدا مي      

  ».ها بگيريم تونيم نيرو رو از ستاره تر مي آسونتو اين ارتفاع ما . هم خوبه

پرسم كه آيا حرفش درست بود يا اينكه اين را فقط             شوند از دراست مي     زدن مي  طور كه بقيه مشغول اردو      همان

هاي مرتفـع، بـدون درخـت، بـراي           درسته، مكان «:گويد  مي. به خاطر اين گفت كه به گُل اطمينان خاطر بدهد         

  » ِآل گيرن ايده رو از فلك ميجادوگرهايي كه قدرت 

  »اما اين مكان براي شياطين هم مساعده، درسته؟«:پرسم مي

  ».ش فكر نكنيم بهترين كار اينه كه درباره«:اندازد دراست شانه باال مي

الس جاي مـا را بـه شـياطين          اگر لرد . كنيم  كننده را اعمال مي     اند، من و دراست افسون پنهان       وقتي همه آماده  

زنـد   گـردد و پرسـه مـي    تواند خيلي كارگر بيفتد، اما براي مواقعي كه شـيطاني ول مـي   افسون نمي يد  بگوديگر  

  .تواند محافظمان باشد مي

  

كـس حـرف      هـيچ . مانـد   شود، اما آسمان متراكم از ابر مي        بارد، سپس آرام مي     باران سنگيني مي  . گذرد  زمان مي 

ي مناسب براي     آنقدر حواسمان را به يافتن نقطه     . ام  رسنهشوم كه چقدر گ     پس از چند ساعت متوجه مي      .زند  نمي

خيلي خـوب، حـاال ديگـر       . شب داده بوديم كه هرگز به اين فكر نكرديم كه شكار كنيم يا توت وحشي بچينيم               

  . خورده نشومخودم و اميدوار باشم تا قبل از آن –فقط بايد تا صبح صبر كنم . خيلي دير است

  

مـن  . شـود ايـن را تـشخيص داد         به راحتي مي   ها در آسمان نيستند     ماه و ستاره   حتي وقتي كه   نيمه شب است،  

گرسـنگي بـه   . اي داشتيم خواهم كه به خودم بپيچم و بخوابم، پس از يك شب كم خوابي روز طوالني  فقط مي 

 توان گفـت كـه اگـر شـياطين       اما جرئت ندارم چشمانم را ببندم، به هيچ طريقي نمي         . شود  ام اضافه مي    خستگي

  .ي تفاوت مرگ و زندگي باشند تواند تعيين كننده  لحظات سستي مي.اند حمله كنند چه قدر سريع
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. مابين دنياي خواب و بيـداري . افتم زدن مي برخالف ميلم به چرت. دم  چند ساعت مانده به روشناي صبح     . بعدتر

گفت كه يا بخـوابم يـا         شه به من مي   بانبا همي . كند  حالتي خطرناك، كه تهديد را از جانب دو قلمرو بر ما باز مي            

  .بيدار بمانم، هرگز بين اين دو شناور نباشم

 مـا    -تواند اينطور باشد    بيشتر شبيه صداي بچه است اما نمي      . كند  گيجي خارج مي  از  اي در تاريكي من را        گريه

سه بزنـد، نـه در ايـن    اي نيز جرئت ندارد در شب بيرون از خانه پر ايم، و هيچ بچه    اي عبور نكرده    از هيچ دهكده  

  .زمان آشفته

. آيـد   اي متمركز شده است كـه صـدا از آن مـي             ي چشمها روي نقطه     همه. همه بيدارند . كنم  اطراف را نگاه مي   

   .كند تا وقتي هدفش را ببيند به سمتش پرتاب داردرفته است و تيري آماده  كمان رونان نشانه

افـسون هنـوز    . تكـون نخوريـد   «:كنـد   همه بشنوند نجوا مـي    دراست، با صدايي كه تنها به قدري بلند است كه           

  »-اين ممكنه به ما ربطي نداشته باشه. برقراره

  . پر از درد و اندوه. صداي يك دختر» ...مامانننننن«:رسد تر به گوش مي جيغي، اين بار واضح

  »....مامانننن... كمكمون كن«:صداي ديگري، اين بار صداي يك پسر

  »...ماماننننن... خيلي سرده«:رسد تر از دوتاي ديگر به نظر مي كوچك. پسري سوم، باز هم  بچه

  »اون چيه؟«:پرسد زند و مي هايش تلنگر مي لُركان مضطربانه به گوشواره

 آنـدِدها و  . تونـه صـداي انـسان رو تقليـد كنـه            دونم، فقط يك ارباب شيطاني مـي        نمي«:دهد  دراست جواب مي  

  ».شايد لردالس يه شيطان كوچيكتر رو دستكاري كرده. نگه دارن با خودشونتونن قدرت صحبت  نمي

  »....راقبمون باشم.... مامانننن«:آيد صداي دختر دوباره مي

خواهم به طرفش بدوم و دستانم را دورش بيندازم، حتي بـا اينكـه    مي. اندازد صدايش لرزه بر پشت و گردنم مي    

  .آيد شده مي چك، ترسان، و گمبه نظر كو. تواند يك انسان باشد دانم او نمي مي

  .گردد  چشمش به چپ و راست به دنبال پيكرهايي در تاريكي مي»آد، از اين يكي خوشم نمي«:غرد گُل مي
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هاي واقعي باشن، ممكنه شياطين از اونا استفاده كرده باشن تا ما رو توي تلـه                  ممكنه اونا بچه  «:گويد  فياچنا مي 

  ».بندازن

  »...من... اونا«:شود  صدايش لرزش احساس ميو در» نه،«:گويد اُرنا مي

  .كشد، گويي كه به صداي مادرش پاسخ داده باشد پسر بزرگتر جيغ مي» !مامانننن«

دارد و    گيـرد و قـدمي بـه جلـو برمـي            ، اما او دراسـت را ناديـده مـي         »!نه«:زند  ايستد و دراست فرياد مي      اُرنا مي 

  .كند را رو به آن جانوران باز ميآغوشش  رتش بين وحشت و شوق گير كرده است صودرحاليكه

اي از آتـش      خوانـد، سـپس گلولـه       دراست وردي مـي   . آيند  سه پيكر پيش مي   . كند  چيزي در تاريكي حركت مي    

جلـو  شـود، كـه بـه         سه بچه ديـده مـي     . فرستد، تا آن موجودات را آشكار كند        كند و به پايين تپه مي       درست مي 

 ان قـرار دارد،   نشان در شـرايط خـوبي اسـت، بيـشتر اندامـشان سـر جايـش               بد. آندِد هستند . خورند  سكندري مي 

بـه كنـدي و     . هـاي زنـده نيـستند       اما آنها قطعاً بچـه    . گوشتشان تكه پاره نشده، و سرشان روي گردنشان است        

هايش را از دست داده، و دختـر چنـد            كنند و يكي از پسران يك چشم ندارد، آن يكي گوش            شان حركت مي  پاكِ

  .انگشتش را

 اگر چه قبل از اين كه بترسم سردم بود اما با اين حرف ديگـر يـخ                  .»هام،  بچه«:گويد  اي مي   اُرنا با صداي گرفته   

  .زنم مي

  .دارد اُرنا قدم دوم را به سمت پايين تپه برمي

  »!س اين يك تله! هاي تو نيستن اونا بچه! صبر كن! اُرنا«:كند هيس مي گُل هيس

هايش جاري شده، ديگر مثل يك جنگجـو نيـست، بيـشتر           هايش روي گونه     اشك »خودشونناما  «:گويد  اُرنا مي 

  .  يك مادر–مانند يك زن است 

اي هـستن كـه جـوري         هـاي ديگـه     هـاي بچـه     اين يك طلسمه، اونا احتمـاالً بـدن       «:گويد  دراست به نرمي مي   

  ».هاي تو شبيه باشن تغييرقيافه داده شدن كه به بچه

  ».شناسم هاي كوچولومو هر جا ببينم مي نه، من عشق«:گويد اُرنا مي
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  »....ماماننن... سرده«:دهد پسر كوچكتر ناله سر مي

  »...مامانننن... تنهاييم«:دهد دختر شيون سرمي

  .دارد اُرنا قدم سوم را برمي

  ».كشن اونا تو رو مي«:گويد فياچنا مي

اگـه  «: كنـد   دود، دستانش را باز مي      و مي ابه سمت   . شكند  اش را درهم مي     كننده  پنهان  خيزد و افسون    از جا برمي  

حاال ديگه اونا موجودات    .  قتل عام كردن   خودشونوكنن، مثل شياطيني كه       ت مي   پاره  به طرفشون بري اونا تيكه    

كني و نيشتو     تو اونجايي، درست نميگم ارباب شيطاني؟ داري اين منظره رو نگاه مي           ... مال لرد السن  . دموناتان

  »وا كردي، آره؟

  . آندِدهاي  هاي بيشتر از جانب بچه رسد، جز گريه جوابي نميهيچ 

قبل از اينكـه    . كند تا او را به جاي امن بازگرداند         شود و دستانش را به سمتش دراز مي         فياچنا به اُرنا نزديك مي    

 كـشد و بـا دنـدان قروچـه          پرد و چاقويي بيرون مي      انگشتانش او را لمس كنند، از جلوي دست او به كناري مي           

انگيز به آهنگر نگاه      اُرنا به حالتي رقت   . آورد  زند و دستانش را پايين مي       فياچنا پلك مي  » !عقب بايست «:گويد  مي

  ».كنن اونا منو صدا مي. تونم اونا رو تنها بذارم هاي منن، نمي اونا بچه«:دهد سرميسپس ناله . كند مي

  »!مامانننن«:كنند  ميهر سه با هم شيون

  ».اين ديوونگيه«:گويد خيزد و مي  برميگُل پشت سر فياچنا

تـو بنـداز    اسلحه«.  همچنين با همدردي–شود  گُل با نفرت به او خيره مي. گيرد اُرنا چاقويش را به سمت او مي   

  ».فهمي صبح كه شد حماقت اين كارتو مي. كنار و بيا به طرف ما

  »-هاي اما اونا بچه«

بـا چـشما و مغـزت       ! به اونا نگاه كن زن    ! اي گوشت متحرك نيستن   ه  اونا چيزي جز تكه   ! نه«:زند  گُل فرياد مي  

  ».بذار اين تصوير ذهني از بين بره. اينو قبول كن. هاي تو مردن بچه. نگاه كن نه با قلبت
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فياچنا دوبـاره بـه سـمتش       . شوند  تر جاري مي    ها آزادانه   اشك» ... شايد اونا ... اما اگه «:شود  هاي اُرنا خم مي     شانه

  .صبر كن –دهد  كند و سرش را تكان مي گُل او را متوقف مي. دارد گام برمي

  »بتونه شكل واقعي اونا رو ببينه؟لسم رو بشكنيم؟ برش داريم تا تونيم ط مي«:پرسم از دراست مي

شناسـم كـه    هـيچ جـادويي نمـي   . بينه، نه با چشمش نه، حاال ديگه اونا رو با قلبش مي «:گويد  دراست كوتاه مي  

  ». مثل اون مبارزه كنهيون قدرت گرفته از درونبتونه با افس

  .كند گيري مي باز و با دقت نشانه و با چشم نيمه» .تونم يك تير به سمتشون پرتاب كنم مي«:گويد رونان مي

  »!ميري اي كه هستي مي اگه اين كارو بكني همون نقطه«:غرد مياُرنا مثل يك حيوان وحشي 

اگه اينقدر مشتاقه كه مامان شياطين باشه، ما كي باشيم كـه بخـوايم جلـوي                بذار بره،   «:خندد  نال ظالمانه مي  كُ

  »اونو بگيريم؟

  .زند نال تنها لبخند ميكُ. يك دشنام نامناسب براي يك فضول» !زاده حروم«:زند گُل فرياد مي

مثـل مـادر مـن    تو . كنم، اُرنا، من به تو نياز دارم خواهش مي«:كنم  كنم و زمزمه ميآرامكنم او را     من سعي مي  

  ».تونم طاقت بيارم اگه تو بري من نمي.  دختر تو باشممنبذار . موني مي

و من عاشق توام، تقريبـاً بـه همـون          . تو دختر خوبي هستي، بك    «. زند  شود و لبخند مي     چشمان اُرنا لطيف مي   

  » . دوست دارم... مو دوست داشتم شده هاي كوچيك گم اندازه كه بچه

و دارن منـو صـدا      . هـاي مـنن     اونـا بچـه   . ي واقعـي مـن نيـستي        اما تو بچه  «.دهد  ن مي سرش را به آرامي تكا    

  ».كنن مي

  »-اما«

پرد و به سمت پـايين تپـه،          شويم، از جا مي     مان غافلگير مي    باره، درحاليكه همه    دهم، يك   بيش از اين ادامه نمي    

  .دود مي، دهند اند و آواز شوق سرمي  ، كه دستانشان را باز كردهآندِد  به سمت سه بچه
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شود  طور كه خشمگينانه بلند مي      همان. اندازد  كند كه به دنبال او بدود اما گُل او را به زمين مي              فياچنا شروع مي  

دهد، سـپس بـه        و عالمت صلح نشان مي     گيرد  كف دستانش را باال مي    جوي پير     چرخد، جنگ   به سمت گُل مي   

  ». كمكش كنه36ماچا«:گويد نرمي مي

. ذاشـتي بـرم     بايد مـي  «:كند  زمزمه مي . ما نگاه بيندازد    گردد تا در كنار بقيه      كند و برمي    كش مي غضب فياچنا فرو  

  ».تونستم  بگيرمش شايد مي

  ».زيادي مشتاقه، ديگه ديرهنه، اون خيلي جلو رفته و «:دهد گُل جواب مي

انـد، و بـه او خيـره          جـا ايـستاده   انتظار دارم به او حمله كنند، اما فقـط آن         . ايستد  رسد و مي     مي يشها  اُرنا به بچه  

شـوم    اي اميـدوار مـي      براي لحظه . اند، منتظرند تا آنها را درآغوش بگيرد        اند، و بازوهايشان را برايش گشوده       شده

امـا سـپس    .  و قصد آسيب رساندن به او را نداشـته باشـند           باشندهايش    كه شايد اشتباه كرده باشم، و اينها بچه       

شكل و شـمايل لـرد الس را تـشخيص          . تر از تپه    كند، پايين    به راست اشاره مي    زند و   دراست به من سقلمه مي    

اش حتـي از ايـن فاصـله      ها متمركز شده است، و لبخند شرورانه        دهم، چشمان غيرانساني او روي زن و بچه         مي

  .نيز مشخص است

يـك هدفـشان    كند، سپس يكي ديگـر، امـا هـردوي تيرهـا نزد             رونان تيري به سمت ارباب شيطاني پرتاب مي       

لردالس حتي يك لحظه هم به طـرف مـا نگـاه    . شوند، گويي به ديواري نامرئي برخورد كرده باشند    متوقف مي 

  .كند نمي

 از نشاطي شـيطاني      كه بينم  صورتشان را مي  . كشد  زديك مي ها را ن    گشايد و بچه    زند، بازوانش را مي     اُرنا زانو مي  

هـايش     سپس دندان  –كند     را نوازش مي    مادر گوشت نرم گردن  تر، آرام، با عشق،       پسر بزرگ . روشن شده است  

جـو چفـت      دخترك روي بازوي بااليي جنـگ     . كشد  گيرد اما جيغ نمي     اُرنا خود را سفت مي    . برد  را در آن فرو مي    

 اُرنـا  هـاي  سـينه ترين پسر سرش را ما بين  كوچك. جود شود، و مثل سگي كه استخوانش را بجود آن را مي         مي

 به جـاي شـير،      امامكد،    دانم كه دارد مي     توانم از اينجا چيزي ببينم، اما مي        نمي. درد  ميردايش را     و كند  فرو مي 

  .كشد خون بيرون مي

                                                 
  ي جنگ يك الهه 36
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 اي را    هـايش الاليـي     بـراي بچـه   . گيرد  تر در آغوش مي     ها سفت شده است، و آنها را محكم         بازوان اُرنا دور بچه   

شـنوم بـا وحـشت بـه          وقتـي آن را مـي     . خواننـد   هايشان مي   كردن بچه   خواند كه معموالً مادران براي خواب       مي

ضـيافتي ترتيـب    مادرشـان   ي    ي ترسناك پسران و دختري كه بـا گوشـت زنـده             افتم و از منظره     نفس مي   نفس

  . گردانم اند روبرمي داده

بـا  . ماش بفـشار  ي سـينه   دهد صورتم را در قفـسه       گيرد، و اجازه مي     كند و مرا محكم مي      فياچنا كنار من قوز مي    

. هـاش برگـشته     كنه كه پيش بچـه      فكر مي .  يگانه كوچك،  اون خوشحاله     ناراحت نباش «:گويد  صدايي نرم مي  

  ». با رضايت كامل بميرهاينطورشانس باشه كه  آدم بايد خيلي خوش

  »...هاي اون اونا بچه! اما اونا نيستن«:زنم داد مي

همينـه  . كنه كه هـستن     دونم، اما اون فكر مي      مي«:دگوي  كند مي   كه پشت سرم را نوازش مي      كنان درحالي  نجوا

  ».كه مهمه

 اُرنـا، يـا     ناشـي از درد   پاره شدن گوشت و صـداهاي         توانم صداي تكه    ام، نمي    برگردانده كشتاراگرچه رويم را از     

پوشـانم، آنهـا را       هـايم را مـي      حتي وقتـي بـا دسـتانم گـوش        .  را از گوشم دور كنم     آندِدي رضايت جانوران      ناله

  .شنوم كنم كه مي شنوم، يا شايد تصور مي مي

رويشان را از  پيچه  و تار، چشماني پر از افسوس، و با دل        گرفته  هاي    بعد از كمي بقيه نيز، يك به يك، با صورت         

  . قبل از همه رويش را برگردانددل حتي كُنالي سنگ. گردانند آور برمي ي تهوع منظره

 در همان جـايي كـه از خـواب بيـدار شـده، نشـسته و در                   كه  است، تنها كسي كه صورتش را بر نگردانده برَن       

داند چـه اتفـاقي       انگار كه درست نمي   . نگرد   مي ا با كنجكاوي كج كرده و با اخم،         كند، سرش ر    سكوت نگاه مي  

  .رخ داده و منتظر است تا ببيند كه اين يك جور بازي است يا پاياني غير منتظره و جذاب

دهم   لوح لم مي    به پسر ساده  . نشينم  روم، و كنارش مي     توانم تحمل كنم، به سمتش مي       مينهايتاً، از آنجايي كه ن    

  .اش بميرد خلوت مشتاقانهدهم تا او در  گردانم، و اجازه مي و صورتش را از اُرنا برمي
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  فصل دوازدهم

  خانواده

هاي جسد اُرنا      باقي مانده  كنيم، تا دراست    نماييم، تنها كمي صبر مي      به محض فرارسيدن صبح آنجا را ترك مي       

برند، امـا     هايشان را با خود مي      اغلب شياطين جسد قرباني   .  به حيات باز نگردد    آندِد ديگر به عنوان     تارا بسوزاند،   

هاي گوشتش بيشتر مـا را        ها را وادار كرد اُرنا را بگذارند، تا چند تكه استخوان و پاره              كنم لرد الس بچه     فكر مي 

  .دلسرد و افسرده كند

اش رفت    رحمانه  ي اُرنا و اينكه چطور با اشتياق به سوي مرگ بي            كنيم، همه در انديشه     پيمايي مي   در سكوت راه  

 و ملعون،   آوارههايش است يا محكوم شده تا ابد در اين سرزمين،             آيا حاال روح او در دنياي ديگر با بچه        . هستند

  پرسه بزند؟

دهـد كـه بـا وجـود ظـاهر            انـدازد، و ايـن نـشان مـي          ب مـي  هـا را عقـ      حتي دراست نيز غمگين است، و درس      

  .گيرش، او نيز انسان است، و احساساتي مشابه بقيه ما دارد سخت

  

، بينـيم  مـي شـود، كمتـر درختـي     تر مي رويم، زمين زير پايمان سنگالخي هر چه بيشتر به سمت غرب پيش مي      

اما مـردم   . بينيم  اي در راه نمي    دژ يا جزيره  د و هيچ    نخور  تر است و حيوانات كمي به چشم مي         زمين بي محصول  

هاي سه گـوش       و قبر  37هاي ستون سنگي    اند، زيرا  ساختمان     كرده  كنند، يا زماني زندگي مي      در اينجا زندگي مي   

هـاي   مهر.  هايشان پراكنده و پخش و پال شده اند، سنگ  شود، بيشتر ساختمان ها فرو ريخته شده بوده         ديده مي 

كنم هـيچ جـسدي       من فكر نمي  و  ، چه توسط شياطين، چه توسط انسان،        هكسته شده بود  هاي گوه شكل ش     قبر

هاي سوخته،     با خاكستر جسد   ديدم مطمئناً   ها را مي    اگر داخل قبر   .در اين سرزمين ديگر در آرامش خوابيده باشد       

  .شديم هايي كه خوابند روبرو ميآندِديا 

                                                 
37 dolmens 
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رسـيم، اينجـا بـافتي        گي كندو شكل ساخته شده است مـي       هاي سن   بعد از ظهر به روستاي كوچكي كه از كلبه        

ها در شرايط بـدي قـرار         كلبه. ي كوتاه كه پيرامون آن را احاطه كرده است          هاي فرو ريخته    قديمي دارد، با ديوار   

ي ارواح باشد و تمام مردمش مـرده          كنم، كه دهكده     ابتدا فكر مي   .اند    هايشان به داخل خراب شده     بعضي و   دارند

دهيم و صـداي مـادري كـه سـر            آيد تشخيص مي    اما بعد دودي را كه از چند كلبه بيرون مي         . خته باشند يا گري 

كنيم، و از اين كه در چنين محيط خـصومت آميـز و آسـيب پـذيري                   به يكديگر نگاه مي   . زند  اش فرياد مي    بچه

  . شويم  شگفت ميايم زندگي يافته

  »ها يا شياطين؟ انسان«:پرسد فياچنا مي

كـشد،    دوباره هوا را بو مي    » ...رسه، اما   دونم، بوي چيزي غيرانساني به مشام مي        نمي«:كشد  هوا را بو مي   دراست  

  ».عجيب غريبه. بوي انسان هم هست«.كند و چشمانش را تنگ مي

  »؟فاصله بگيريمبايد ازش «:پرسد گُل مي

. اخيراً خواب كمي داشـتيم    . يمما به استراحت نياز دار    «:دهد  كند، سپس سرش را تكان مي       دراست كمي فكر مي   

  ».بايد دنبال پناهگاه باشيم

  »...اما اگه شياطين اونجا باشن«:كند گُل زمزمه مي

 و مـن كنجكـاوم    . ما بايد در امـان باشـيم      . زمان زيادي تا غروب مونده    «.اندازد  نگاهي به آسمان مي     دراست نيم 

  ».موناتاها جون سالم به در بردنتوسط دِشدن   و چطور از قصابي-كنن  چيكار مياين مردم اينجابدونم 

***  

يك ورودي باريك به دهكده وجود دارد، اما از آنجايي كه ممكن اسـت در آنجـا دام گذاشـته باشـند از بـاالي              

بيننـد    وقتي مـا را مـي      .آن داخل حيواناتي مانند گوسفندان و بزهاي ژوليده وجود دارند         . پريم  ديوار به داخل مي   

  .كنند بع مي  بلند بلند بعشوند و پراكنده مي
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 فكـر   –كند كه فرياد بزنـد        شروع مي . آورد  سنگ در دست، سرش را از يك كلبه بيرون مي           پسري با يك قالب   

بيند و فريـادش از خـشم    سپس ما را مي. اند ها و بزها را ترسانده اند و گوسفند   كند حيواناتي وارد دهكده شده      مي

  »!ها غريبه«:شود به هشدار تبديل مي

هـا و     انـد، و نيـزه       جلـوي كلبـه جمـع شـده        – دو دختـر و آن پـسر         –در چند ثانيه دو مرد، سه زن و سه بچه           

مـانيم، و بـا حالـت تـدافعي      ما سرجايمان مي. كنند اند، و به ما نگاه مي شمشيرهاي روبازشان را در دست گرفته   

قـدمي بـه جلـو      . مان را پـايين بيـاوريم     دهد دسـتهاي    سپس گُل به ما دستور مي     . گيريم  هايمان را باال مي     سالح

  .كند گيرد، و با فرياد سالم مي دارد، كف دست راستش را باال مي برمي

 .نگـرد  را مـي  است، و با دقت مـا  واچين شده رسد، صورتش با بدگماني چين   راه به گُل مي     يكي از مردان در نيمه    

همانطور كه مرد به جاي خودش بـين   گردد و    برمي در آخر، گُل  . دگير اي سريع و آرام انجام مي       بين آنها مكالمه  

  .خواند، گردد با سر ما را به جلو فرامي بقيه بازمي

گويـد كـه آنهـا        سپس مردي كه با آن آشنا شده به مـا مـي           . كند  وقتي همه با هم هستيم، گُل ما را معرفي مي         

نـام  .  هـستند  43 و فَنـد   42، دارا 41دينها آي   زن . 40نام مرد ديگر اِرت   .  است 39نام او تورين  . ها هستند 38گريگور  مك

  .ها به ما گفته نشد بچه

خـوان    مـي « .قد و عـضالني، بـا پوسـتي تيـره اسـت             او مردي كوتاه  »  هستن ا در ماموريت  اون«:گويد  تورين مي 

  ». متوقف كننوشياطين ر

  »تا؟ فقط همين هشت«:خندد  مي– فَند –ها  يكي از زن

  ».ار كافيهيك نفر هم براي اين ك«:دهد دراست پاسخ مي

                                                 
38 MacGrigor 
39 Torin 
40 Ert 
41 Aideen 
42 Dara 
43 Fand 
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هـا احتـرام زيـادي قائـل          ما اينجا براي كاهن   «:گويد  كند مي   اي روي پاي دراست تُف مي       اِرت درحاليكه به لكه   

اي    شـما معاملـه    هـاي   نـوع همها با     پيش  ما خيلي وقت  . كنين قدرتمند نيستيد    شما اونقدر كه تظاهر مي    . نيستيم

  ».داشتيم و اونا ما رو نااميد كردن

  »در چه كاري شما رو نااميد كردن؟«:پرسد دي ميدراست با ادب سر

ما شما رو از خودمـون  . فعالً خوش اومدين. زنيم ش حرف مي بعداً درباره«:گويد كند و مي  تورين به اِرت اخم مي    

بـا چـشم    » .تونيم به شما غذا بديم، پس اگر خواستين غذا بخوريد بايد شكار كنـين               بهرحال ما نمي  . رونيم  نمي

  »دادم من بودم خيلي طولش نمي«:گويد كند و مي آفتاب نگاه ميباز به  نيمه

هاي نزديك ديوار، كـه هـر دو در وضـعيت بـدي بودنـد، اشـاره                   زني كه آيدين نام داشت به يك جفت از كلبه         

  ».تونين اينجا بمونين، اگر پرسه نزنين جاتون امنه شما مي«:گويد كند و مي مي

  ».كنيم داً شما رو صدا ميما بع«:كند  اضافه مي- دارا–زن سوم 

  ».متشكريم«:گويم دهند من زيرلب مي وقتي مردها پاسخي نمي

. شـود  ايستد و بـه مـن خيـره مـي      خواهد كه برگردد، سپس مي      او مي » .كنم  خواهش مي «:دهد  آيدين جواب مي  

  »دختر، بيا اينجا«:دهد فرمان مي

هـاي   پرد و مـن خـودم را از سـر راه نـاخن           من مي  آيدين تند و سريع به سمت     . دارم  با احتياط به جلو گام برمي     

خواهد   كند تا نشان دهد كه نمي       او انگشتانش را باز مي    .  تا افسوني بخوانم   شوم  آماده مي كشم، و     تيزش كنار مي  

گيـرد و سـرم را بـه پـشت كـج              ام را مـي     همچنان كه چانه  . زند  آسيبي به من بزند، سپس با ناراحتي لبخند مي        

  . مانم يكند سر جايم م مي

  »قضيه چيه؟«:پرسد تورين مي

  .گيرد ام را به سمت تورين مي و چانه» ...صورتش«:كند آيدين زمزمه مي

  »اسم تو چيه؟ از كجا اومدي؟! دختر... تونه اما نمي... اون مثل«. كند مرد اخم مي

  ».ها هستم نكُ ك، من از دژ مكبِ«:گويم به او مي
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  » اوناست؟ي  مادرت از قبيلهها هستي؟ تو از اون«:پرسد تورين مي

اون يـه كـم     . دونه كه اون كي بوده يا از كجا اومده بود           رده، هيچ كس نمي   مادر من م  «:دهم  به نرمي پاسخ مي   

ردبعد از به دنيا اومدن من م.«  

خودش بايد  «. شود  ام سفت مي    انگشتانش روي چانه  » !44دناتي آئِ   بچه«:گويد  اُفتد و مي    نفس مي   آيدين به نفس  

گيرد و براي اولـين بـار     صورت مادرم سريعاً در ذهنم شكل مي      . سوزم  گويد از شوك مي     وقتي اين را مي   » !شهبا

  .يابم كه با آن تصورش كنم در عمرم نامي برايش مي

  »!شناختين شما مادر منو مي«:زنم فرياد مي

  ».اون خواهر من بود«:گويد آيدين با صداي گرفته مي

وقتي آيدين متحيرانه سـر تكـان       » كرد؟  ومدم؟ اينجا جاييه كه مادرم زندگي مي      پس اين جاييه كه من ازش ا      «

چـرا اينجـا رو تـرك كـرد؟ چـه           «:زنـم   فرياد مي . ُافتد  تاپ مي   چرخد و قلبم به تاپ       مي  به دور خود   دهد سرم   مي

  »...س؟ شما مي اتفاقي افتاد؟ پدر من كي بود؟ هنوز زنده

ي او هـستم بـرايش         خبر اينكه مـن از خـانواده       –ن خيره شده است     او به م  » !بسه«:پرد  تورين وسط حرفم مي   

  ».كنيم ش صحبت مي امشب درباره. ما بايد در اين باره فكر كنيم«.  خوشĤيند نبوده

كند تا دنبالش بروند، و ما را تنها بگذارند تا       گردد، و به بقيه اشاره مي       ي سنگي بزرگ بازمي     سپس به داخل كلبه   

  .هاي كوچكتر برويم تا براي امشب اردو بزنيم ه شويم و به كلبهمردد به يكديگر خير

***  

ي  كـرد و انديـشه   ديگر داشتم روح مادرم را كه مرا به غرب راهنمايي مـي . چرخد سرم همچنان به دور خود مي    

 مـن هرگـز فكـر       .كردم  ام را باز كنم فراموش مي       خواست به من كمك كند تا رازهاي گذشته         اينكه شايد او مي   

حـاال اينجـا هـستم و در    . گانـه بـود    اين يـك رويـاي بچـه      –ام را كشف كنم       كردم بتوانم واقعيت خانواده     ينم

  .ام ام رو به رو شده ي دانستن گذشته ، ناگهان با نام او و وعده آيندترين مكان ناخوش

                                                 
44 Aednat 
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وسـت كـه مـرا      شايد اين جاد  .  كه اين اسم مادرم است     فهميدمدرست وقتي كه آيدين اين را گفت من         . آئدنات

هـم  بـاز   كنم حتي اگر قبل از شكوفايي قدرت جديدم ايـن اتفـاق افتـاده بـود                   كند، اما من فكر مي      مطمئن مي 

كرده؟ و    او كه بوده؟ چرا در اين بيابان با ديگران زندگي مي          . دانم  ست كه مي   ا اما نامش تنها چيزي   . فهميدم  مي

  قدر دور از خانه بميرد؟  حمل كند و ايناش را ترك كرده تا مرا در تنهايي وضع  چرا خانواده

ي بـزرگ بـدوم و    خواهم بـه سـمت كلبـه    مي.  جوابش را پيدا كنمو فوراً  اين سواالت را بپرسم  حاالخواهم    مي

، ايـن خيلـي     بـا شـرايط نابـساماني كـه دارد        ي آنهاسـت،      اما اين خانـه   . واقعيت را از آيدين و تورين طلب كنم       

ي آنها اين است كه من بايد صـبر كـنم،             اگر خواسته . ينكه وقتش برسد حرف بزنم    احترامي است تا قبل از ا       بي

  .فرساست  مهم نيست چقدر اين كار طاقت– كنم  پس صبر مي

  

 جـانوران شـكاري در ايـن صـحراي          .رونـد   رونان و لُركان در ساعات قبل از غروب آفتاب به دنبال شـكار مـي              

فياچنا، بـرَن و  . گردند  صحرائي و يك كالغ و يك بچه روباه بازمي   سنگالخي نايابند، اما دوقلوها با دو خرگوش      

حتـي  . آورد  اين چيزها غذاي خوبي فـراهم مـي       . آوريم  هاي وحشي مي    من تا وقتي كه آنها نيستند توت و ريشه        

آيـد تعـارف       مـي  صـداكردنمان ماند، كه به فَند وقتي كه كمي پس از غروب براي              چيزي از اين غذاها باقي مي     

  »ما غذاي خودمونو داريم«:گويد او كوتاه و مختصر مي. يمكن مي

هـايي كـه    اي از يكي از كلبه ي وحشيانه رويم، زوزه ترين ساختمان پيش مي    طور كه داريم به سمت بزرگ       همان

كـشند امـا فَنـد        هايشان را بيرون مـي      مان فوراً سالح   جويان گروه   جنگ. شود  تعميراتي افتضاح داشت شنيده مي    

  ».چيزي نيست«:گويد مي. شان را برطرف كند دهد تا نگراني ا تكان ميدستانش ر

  .آورد و شمشيرش را پايين نمي» .اون يك شيطان بود«:گويد گُل خشمگينانه مي

  ».نه، اون برادر منه«:گويد فَند مي

اي كـه زوزه از آن بـه گـوش رسـيد گـام                كشد، سپس به سمت كلبـه       او آه مي  . شويم با ناباوري به او خيره مي     

ما پشت سـرش  . كند شود و به داخل اشاره مي در ورودي، فَند دوال مي  . رويم  ما محتاطانه دنبالش مي   . دارد  برمي

 حيواني  در نور ضعيف ما   . تابد  هاي روي سقف به داخل مي        عصر از طريق سوراخ     خفيف روشنايي. شويم  خم مي 
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ظاهر انسان دارد امـا بـا       . بينيم كه با يك طناب كوتاه به يك سنگ بزرگ در وسط كلبه بسته شده است                 را مي 

كنـد   قروچه مي بيند دندان وقتي ما را مي. موهايي ضخيم و بلند پوشيده شده است، و چنگال و چشمان زرد دارد        

  .شود يكند تا حمله كند، اما با طناب عقب نگه داشته م و سعي مي

  » برادر توئه؟اون«:پرسد گُل با بدگماني مي

  » . بوديعني... 45هاسمش فينتان«:گويد فَند مي

بـاوجود  » چه اتفاقي واسـش افتـاده؟     «:پرسم  ام مي   شده  درحاليكه با نگراني به چشمان زردرنگ آن موجود خيره        

  »؟آندِده «.اند اي به چشمان من شبيه كننده نما دارد، به طرز نگران اينكه چشماني بد

كنـيم، لبخنـد ضـعيفي        وقتـي مـا ترديـد مـي       » .بيـاين . گـيم   ي اصلي بهـت مـي       توي كلبه . نه«:ايستد   مي دفَن

  ».فينتان و بقيه محكم بسته شدن. منهاينجا جاتون اَ. نگران نباشيد«:زند مي

  »باز هم مثل اين اينجا هست؟«:گويد رونان مي

  »تا چهار«

  ».تا االن«.شود مياش گرفته  كند و چهره فَند مكث مي

يك نگاه ديگر به موجودي كه به سنگ زنجير شده اسـت            . شود  داخل مي رود و قوز كرده       به بزرگترين كلبه مي   

هايمـان را     كـه محكـم سـالح       و بعد درحـالي    –رسد     چيزي بين يك گرگ و يك مرد به نظر مي          –اندازيم    مي

  .رويم ي ديگريم به دنبالش مي ك جانور زنجيرنشدهاي از ي نگريم و منتظر نشانه ها مي ايم و به سايه گرفته

  

شـان     يكـي  –ي كوچـك ديگـر        اي كه اول ديديم، و دو بچه        هر پنج فرد بالغ، سه بچه     . داخل كلبه شلوغ است   

. انـد    و الغـر و اسـتخواني      –ها لخـت       بيشتر بچه  –اي دارند     هاي فقيرانه   گريگورها لباس   مك.  و ما  –نوزاد بود   

  .دار، و چشمان برافروخته و قرمز هاي ترك هاي خشن، ناخن بيموهاي كثيف، خالكو

  ».اونا فينتان رو ديدن«:گويد آور مي فَند وقتي نشستيم، بعد از چند ثانيه سكوت عذاب

                                                 
45 Fintan 
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كنـد، بـه مـن        افكارش را جمع و جور مـي      » .شه  خوبه، اينطوري وقتمون كمتر گرفته مي     «:كند  تورين خرخر مي  

  .منبار  سف داستان اَ–گويد  بارشان را به ما مي تأسفي  اندازد، سپس قصه نگاهي مي

خواهند بر    كردند كه نيمه شياطين مي      آنها فكر مي   . كنند  وصلت مي ها    چندين نسل پيش، نياكان آنها با فاموري      

گريگورهـا دسـتگير و بـه         ها شكست خوردنـد، مـك       وقتي فاموري . اين سرزمين غلبه كنند و با آنها يكي شدند        

  .شدندهايشان زنده ماندند و پنهان  اما بعضي. ن اعدام شدندعنوان خائني

كـشه، فكـر كـنم فـرار          بعد از اون چه چيزي انتظارشونو مـي       فهميدن    اگرچه اگر مي  «:گويد  تورين به تلخي مي   

  ».پذيرفتن كردن و مرگ رو مي نمي

. شـدند    سريع كشته مي   آمدند، و   شده بدشكل و شيطاني به دنيا مي        هاي جفت   انسان-هاي فاموري   بعضي از بچه  

هـا همـه چيـز بـه          ها زنده ماندند و رشد كردند، و براي سـال           آن.  داشتند  را اما بيشترشان در ظاهر شكل انسان     

  .رفت خوبي پيش مي

 معموالً به نهايـت بلـوغ       –رسيدن    ها به سن معيني مي      و بعد تغييرات شروع شد، وقتي بچه      «:كشد  تورين آه مي  

.  اُفتـاد   شد اتفاق مي    هايي كه ماه كامل مي      اين اتفاق هميشه نزديك زمان    . دادن   تغييرشكل مي  اشونه   بعضي –

هاشـون بـه چنگـال       شـد و دسـت      دندوناي نيششون دراز مي   . زد  موهاشون بيرون مي  . پيچيد  ن به هم مي   وبدنش

ي بودن وحشي،   شد، و در آخر، اونا جانوراي       تر مي   تغييرات در طول سه يا چهار ماه بدتر و پيشرفته         . شد  تبديل مي 

آدم هـم   دادن تـا آزادانـه بگـردن           اجـازه مـي    هو اگـ  . انساني و عاجز از صحبت كردن يـا تـشخيص دادن           غير

  ».كشتن مي

هـاي خودشـان را بـه دنيـا           كردنـد و بچـه      شدند، درحاليكه بقيه رشـد مـي        شده كشته مي    هاي مورد اثرواقع    بچه

اشـتباه  هـم    اما آنهـا     –برند     و از نفرين جان سالم به در مي        مانند،  كردند كه در امان مي      آنها فكر مي  . آوردند  مي

  .طور آنهايي كه بعدها آمدند هايشان، و همين يافتگان نيز تغيير كردند، و نوه هاي نجات بعضي از بچه. كردند مي

ـ     ها براي چهار يا پنج بچه بعضي وقت. افتد  اتفاق مي شانسي«:گويد تورين مي  وجـود  ه ي هـر نـسل تغييـرات ب

م از  وكـد   هيچ نسلي نبود كـه هـيچ      . كنن  اما هميشه چند تايي تغيير مي     . ها فقط براي دو تا      ، و بعضي وقت   آد  يم

  ».نشكل نداده باش ن تغييروهاش بچه
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بـود و آنهـا    خيانت آنها فرامـوش شـده  كه  وقتي  هماناند، ها شده  ها و كاهن خانواده اخيراً خواستار كمك كاهنه 

بنـابراين  . توانست نفرين را از آنها بـردارد  اما هيچ جادوگري نمي.  ميان مردم زندگي كنندآزاد بودند تا دوباره در   

رفتند، و تا آنجـا كـه امكـان          ميشد، از مكاني به مكان ديگر         شدند، و هر وقت رازشان برمال مي       ميآنها درگير   

هـاي ديگـر      كشتند، و وقت    ها هيوالي جوان خود را مي       كردند، بعضي وقت    داشت دور از قبايل ديگر زندگي مي      

دادند، به اين اميد كه روزي ممكن است دوباره به حال اول بازگردند               ي زندگي مي     به آنها اجازه   – مثل اينجا    –

  .و يا توسط يك كاهن قدرتمند درمان شوند

ـ       اين زندگي نيست، منتظر بچه    «:تورين درحاليكه چشمانش به دور خيره شده بود زمزمه كرد          ا هـامون بمـونيم ت

هايي كه تحت نفرين قرار گرفتن رو غذا بديم و تا وقتي كه به همون شكل                 مجبور باشيم اون  . شكل بدن  تغيير

دم جونـوراي   مـن تـرجيح مـي   . هستن ازشون مراقبت كنيم، همونطور كه قبالً بودن اونا رو به ياد داشته باشيم             

  . اندازد نگاهي مي به فَند كه اخم كرده بود نيم» ...بيچاره رو بكشم، اما

  »ي شما بود؟ و بك؟ مادر اون از قبيله«:پرسد است از طرف من مي تابي مرا حس كرده فياچنا درحاليكه بي

آئـدنات  «. شـود   كند و دوباره صورتش گرفته مي       به من نگاه مي   » .اگر مادرش آئدنات بود، آره    «:گويد  تورين مي 

  بـا هـم      46 و شـوهرش اسـتروان     نالها كـه او   وقتي كه بعد از س    . شكل دادن  شون تغيير   همه. شش بچه داشت  

تونست فكر اينكه يـك   نمي. توافق كردن تا دوباره تالش نكنن براي بار هفتم حامله شد، استروان عصباني بود   

شـه اونـو بكـشه رو         ي ديگه به اين دنيا بياره و پرورشش بده و مجبور بشه وقتي داره قرباني نور مـاه مـي                     بچه

  . تحمل كنه

شانس باشه، و خدايان هرگز براي بـار   بار ممكنه خوش كرد كه اين  فكر مي . ست بچه رو نگه داره    خوا  آئدنات مي 

اون فكـر  . تونستن آبـستن بـشن   اون پير بود، در سني بود كه بيشتر زنها نمي        . كنن  ش رو نفرين نمي     هفتم بچه 

. تروان موافـق نبـود    اسـ . مونـه   س، و ايمـن مـي       اش مبارك و خجـسته      كرد كه اين يك نشانه بوده كه بچه         مي

  ».ي ما همينطور بقيه

                                                 
46 Struan 
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كنـد ديگـر    اما وقتي تورين اخطاركنان بـه او نگـاه مـي   » !بعضيا بودن«:پرد آيدين به تلخي به ميان حرفش مي   

  .گويد چيزي نمي

ي استروان بود و مـا        ما تصميم گرفتيم بچه رو توي رحِم بكشيم، اين خواسته         «:دهد  تورين با خشونت ادامه مي    

امـا هـيچ   . استروان آئدنات رو به جنگل برد تا اين كار رو در خفا انجـام بـده  . شتيم كه اين كار درستيه    اعتقاد دا 

وقتي تنها بودن با اسـتروان درگيـر شـد و بهـش             . خواسته  دونست كه آئدنات چقدر بچه رو مي        كدوم از ما نمي   

  »-كنم كه هدفش كشتن اون بود، اما فكر نمي. خنجر زد

  »مادر من پدرم رو كشت؟«:تقريباً جيغ كشيدم

خواست زخميش كنه، اما      آره، اون احتماالً فقط مي    «:گويد  زند مي   اش مرا آتش مي     تورين، درحاليكه با نگاه خيره    

يك .  خيلي دور شده بود    مادرتوقتي جسد پدرت رو پيدا كرديم       . رد و مادرت گريخت   اون م . زيادي عميق بريد  

وقتـي  . اتل استروان بگيـريم، امـا بعـد از چنـد روز رد پاشـو گـم كـرديم                  مدت دنبالش گشتيم، تا انتقام رو از ق       

  ».شنوم دعاهامون مستجاب شده و من حاال خوشحالم كه مي. خونديمبرگشتيم براي مردنش دعا 

كنم تا او را به خاطر گفتن چنين چيزي نفرين كـنم، امـا فياچنـا بـازوي چـپم را                با عصبانيت خودم را آماده مي     

  .دهد كه ساكت باشم ، و به من اخطار ميفشرد ميكم گيرد و مح مي

ي شماسـت، نـه از قبيلـه      اين دختر به ما ربطي نداره، اون از قبيله        ديگه  البته حاال   «:گويد  تورين به سنگيني مي   

ي  س از يـك رديـف بچـه    شـده  ي نفـرين    اما اون يك بچه   . چه كار كنيد  هاش  تونيم بگيم كه با     ما، پس ما نمي   

. ي طلسمش رو روشـن كنـه        تونه فتيله   اون االن در سنيه كه ماه مي      . ي يك قاتل    ز تخم و تركه   شده، و ا    نفرين

اگـر نـصيحت منـو      . اگر بگذاريد زنده بمونه، احتمالش خيلي قويه كه به يك جانور مثـل فينتـان تبـديل بـشه                  

  »-بخواين

  ».خوايم نمي«:غُرد گُل مي

  ».وقتي ماه كامله، حواستون بهش باشهخواد، اما  هر طور دلتون مي«:كند تورين تصديق مي

ي   دويده باشم، و بـه صـورت مهربـان و خـسته           مسافتي را   زنم، گويي     نفس مي   به سختي نفس  . شود  ساكت مي 

ي   سـپس پـسر جـانور را در كلبـه         . كشت تصور كنم    كنم وقتي را كه پدرم را مي        كنم، و سعي مي     مادرم فكر مي  
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ام ناگفتـه بـاقي       حـاال آرزو دارم اي كـاش گذشـته        . كـنم    او تصور مـي    آورم و خودم را به جاي       خرابه به ياد مي   

  !ماند مي

شايد براي عوض كردن موضوع تا فكر مرا منحرف كند و يـا شـايد چـون        » شياطين چطور؟ «:پرسد  دراست مي 

  »وقت حمله نكردن؟ اونا هيچ«. بيني شوم تورين ندارد ي من يا پيش اي به گذشته هيچ  عالقه

  ».نه«:گويد تورين مي

تونـستن شـما رو قـصابي     خواسـت مـي   حتي با وجود اينكه دفاع شما اينقدر ضعيفه و اونا هر وقت دلشون مي   «

  »كنن؟

اونا مجبور شـدن    . كردن  اي هم بودن كه اين نزديكي زندگي مي         هاي ديگه   خانواده«. اندازد  تورين شانه باال مي   

مـا هـر    . شياطين پارسال اونا رو قتل عام كردن      . شنها ساكن ب    نوبيابتو  به داليل مختلف از كشورشون برن و        

اما با ما كاري نـدارن      . بينن  شن و اونا هم ما رو مي        بينيم كه از اينجا رد مي       چند وقت يك بار هيوالهايي رو مي      

  ».از كنارمون عبور مي كننو 

يطان واقعـي   يك شـ  . پس اوني كه نياكان شما باهاش وصلت كردن فاموري نبوده         «. دهد  دراست سر تكان مي   

كـنن،   بيـشتر شـياطين بـه خودشـون حملـه نمـي      . هـا جنگيـدن    پهلوي فاموري   بعضي از دموناتاها پهلوبه   . بوده

يـاين    شما براي اونا خويشاوند به حساب مـي       . هاي خالصي براي كشتن وجود داشته باشن        بخصوص اگر انسان  

  ». حداقل براي حاال–دارن  پس اونا شما رو كنار نگه مي

 اونايي كه پيشـشون رفتـيم و        –هاي ديگه     كاهن. ي دموناتاها صحبت كرده بوديم      قبالً درباره «:گويد تورين مي 

به ما گفتن كه نفـرين شـيطاني بـوده و بـه همـين خـاطره كـه                   . شون صحبت كردن     درباره –كمك خواستيم   

تمـام    او سوال را نيمـه    » ؟... انتظار ندارم راهي بلد باشين كه      شمااز  «.شود  به جلو خم مي   » .تونن كمك كنن    نمي

  .گذارد مي

اما . يك ارباب شيطاني ممكنه بتونه نفرين رو از بين ببره         «:گويد  كند، سپس مي    اش فكر مي    دراست كمي درباره  

پيونـد  شناسم كه قدرتش رو داشته باشـه كـه چنـين               نمي – ه كاهن، كاهنه يا هر چيز ديگ      –من هيچ انساني    

  ».از بين ببرهخوني رو 
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  »تونستن ما رو درمان كنن؟ منظورتون اينه كه شياطين مي«:گويد  ميفَند به تندي

  ».ترشون، شايد هاي قوي يكي از ارباب«:گويد دراست مي

  »تونيم يكيشونو پيدا كنيم؟ دوني كجا مي مي«

 و سـرش را تكـان       كند  مكث مي سپس  . ي لردالس به آنها بگويد      كند كه پاسخ دهد، و درباره       دراست شروع مي  

 . بيـان، پيـدا كردنـشون آسـونه        - اگـر  –وقتـي   امـا   . هاي شيطاني هنوز به اين دنيا وارد نشدن         ارباب«. دهد  مي

 از اونـا انتظـار   شـه   طبيعتـاً نمـي  – من شك دارم كه شما بتونين اونا رو راضي كنين كه كمـك كـنن        بهرحال

  ».مهرباني و بخشندگي داشت

انـد، چطـور      شـكلي بـوده     پرسم، چـه     مادر و پدرم مي    ي  سواالتي درباره . كنيم  مانيم و صحبت مي     بيشتر مي   كمي

گيـرد و هرگـاه آيـدين يـا فَنـد سـعي               اما تورين سواالت مرا ناديده مـي      . كردند  كردند و زندگي مي     صحبت مي 

خواهم روي او جادو اجرا كـنم، و          مي. كند  كند، و مبحث را عوض مي       كنند جواب دهند به تندي صحبت مي        مي

خوانـد و زيـر گوشـم     خواهم بدانم به من بگويد، اما دراست افكـارم را مـي       ا كه مي  ي ر هايمجبورش كنم تا چيز   

  ».خودتو كنترل كن. كردنه االن نه وقت و نه جايي براي جادو«:كشد خرناس مي

شان بـه اينجـا رسـيد بـه مـا             كه چطور زندگي    ي تاريخ غمناكشان و اين      گريگورها كمي بيشتر درباره     وقتي مك 

كند، از تونلي كه بين دنياي شياطين و دنياي ما گشوده شده اسـت، و            هدفمان صحبت مي   گويند، دراست از    مي

ي اينكه چقدر اميد دارد تا مكان دقيق آن را پيدا كند يا چـرا او                  اما او هيچ چيز درباره    . اش براي بستن آن     نقشه

  . گويد كند نمي  راهنمايي مي– آخر دنيا –ما را به سمت ساحل غرب 

گـرديم و اسـتراحت    ي سنگي كه در كنار آن برايمان مهيا شده بـازمي      رسد، به دو كلبه     واب فرامي وقتي زمان خ  

. ي آن را  قـسمتي از تـاريخم را فهميـدم امـا نـه همـه      -فرسا بـود  كننده و طاقت براي من شبي فاش   . كنيم  مي

ز مادرم به خاطر خيانـت      توانستند به من بگويند، اما تورين ا        چيزهاي خيلي بيشتري هست كه تورين و بقيه مي        

و از آنجايي كه او ديگر اينجا نيست تا از او متنفر            . اش، كشتن همسرش و ترك كردن آنها، متنفر است          به قبيله 

دهد ديگران     و اجازه نمي   خواهد گفت ي مادرم به من چيزي ن       او هرگز درباره  . باشد، به جايش از من متنفر است      

  . نيز بگويند
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آورم و از دراسـت   شود را به ياد مي ام انجام مي اي كه پس از افشا شدن گذشته م، مكالمهقبل از اينكه دراز بكش  

تونستن پيداش كنن،     اگر اونا مي  «: كنم  و اضافه مي  . الس به تورين چيزي نگفت     ي لرد   پرسم كه چرا درباره     مي

جـات آنهـا از نفـرين       توانستم نقشي در ن     كنم، اگر مي    و حساب مي  » .ممكن بود بتونن وادارش كنن كمك كنه      

  .گفتند ي پدر و مادرم به من مي داشته باشم، آنها مطمئناً چيز بيشتري درباره

مـا  دونيم اينه كه اون دوست داره         الس مي  ي لرد   ي چيزي كه ما درباره      آره، اما همه  «:گويد  دراست موذيانه مي  

جـا نگـه دارن، تـا بـه عنـوان طعمـه             گفتيم، ممكن بود سعي كنن مـا رو اين           مي بهشوناگه اينو   . رو دنبال كنه  

  ».استفاده كنن

هاي جـادويي     من و تو قدرت   . هاي بهتري داريم    تريم و سالح    اما تعداد ما از اونا بيشتره، ما قوي       «:كنم  اشاره مي 

  ».تونن ما رو مجبور كنن بمونيم اونا نمي. داريم

ي، اونا هيچ نيازي ندارن كه كار ما رو بـه           طور  اين. تر اينه كه ريسك نكنيم      شايد نه، اما ايمن   «:گويد  دراست مي 

 مجبـور خواهنـد     – يا نوادگانشون    –گريگورها    مك. تأخير بندازن و هيچ كشمكشي به خاطرش به وجود نمياد         

  ».بود يك زمان ديگه يك ارباب شيطاني رو گير بيارن و ازش درخواست كنن

دهـد افـسون      و حتي به خـودش زحمـت نمـي        رود،    چرخد و به خواب مي      بعد از گفتن اين جمله، به آنطرف مي       

شـده از نفـرين و لعنـت، مطمـئن      ي طلسم كننده را اجرا كند، چرا كه از امنيتمان در اينجا، در اين دهكده       پنهان

  .است
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  فصل سيزدهم

  منبع

جدا اي كه آنها را از هم         ي والدينم، آئدنات و استروان و تراژدي        ور ديگر را به فكر كردن درباره      آچند ساعت زجر  

مـن دوبـار نفـرين      . گفت  شده خواند و درست مي      ي لعنت   تورين مرا بچه  . گذرانم   مي آورد،كرد و مرا به اين دنيا       

ي حـال حاضـر    مطمئناً با توجه به وضعيت خـانواده . ام و ديگري دختر يك قاتل بودن       يكي نفرين قبليه  . ام  شده

  .ك هيوال دارمها، من بيشترين احتمال را براي تبديل شدن به ي گريگور مك

دهـم، چـه اتفـاقي        كنم وقتي كه كنترل ذهنم را از دست مي          چند ساعت نگران اين موضوع هستم و تصور مي        

كـردم   فكر مي. شوم كند و به يك جانور مثل هماني كه ديدم تبديل مي          كنم بدنم تغيير مي     احساس مي . افتد  مي

هايي مثل اين، شـك دارم        با نگراني . دانم   بهتر مي  ترسيدم، اما حاال    مرگ بدترين چيزي است كه بايد از آن مي        

شود و به خـواب       هايم غالب مي    اما سرانجام خستگي حتي بر بزرگترين ترس      . هرگز بتوانم دوباره به خواب بروم     

  . هاي مرده  دختران و بچه–روم، خوابي پر از كابوس گرگ  عميقي فرو مي

اند، بنابراين خيلـي از      ها همين يك ساعت اخير بلند شده        شتر آن شوم اما بي    صبح ديرتر از بقيه از خواب بيدار مي       

  .كنم ام  احساس گناه نمي اين كه زياد تر از بقيه خوابيده

دانند و اين كه ممكن است به چيزي تبـديل شـوم، بـا            ي من را مي     ها انتظار دارم حاال كه واقعيت گذشته        از آن 

ها هيچ فكر متفاوتي نسبت بـه ديـروز    شود كه آن برايم روشن مياما خيلي زود . من رفتار متفاوتي داشته باشند 

گذشـته از ايـن،   . اش نگـران باشـند   كنم كه چيزهاي خيلي بيشتري وجود دارند تا دربـاره  فكر مي. از من ندارند 

ي بزرگي از شياطين واقعي با        كسي كه توانايي تبديل شدن به يك نيمه شيطان را داشته باشد، در مقابل دسته              

  .آيد  و شمايل كامل چه چيزي به حساب ميشكل

هـاي غـذاي      مانـده   بـا بـاقي   . كنـد   اند، كه فياچنا با سيخ كبابش مي        رونان و لُركان خرگوش ديگري شكار كرده      

كنـيم امـا      گريگورهـا تعـارف مـي       بار ديگر غذا را به مك     . آورد  ي خوبي براي شروع روز فراهم مي        ديشب وعده 

  .ي كسي ديگر غذا بخورند  از اين مغرورند كه از سفرهبيش. كنند دوباره آنها رد مي
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كنند و برايمان دست تكـان        ترين مسير به ساحل راهنمايي مي       شود، ما را به سمت راحت       وقتي كارمان تمام مي   

رو جرات ندارد كه به مـن        رشخواهد براي من آرزوي موفقيت كند اما جلوي تورين تُ           گويي آيدين مي  . دهند  مي

اش را جلـب خـودم كـنم،      توانستم اينجا بمانم و روي تورين كنم تا احترام و عالقه            اي كاش مي  . مهرباني بكند 

شدم من عضوي از گـروه مـامور    پذيرفته مي اما حتي اگر با من خصومت هم نداشت و به عنوان يك فرد قبيله     

ل دراست براي كمك به  ما       ياگر چه تا االن معلوم نشده است كه دال        . بودم و اشتباه بود كه حاال پا پس بكشم        

ي    شايد، اگر زنده مانـدم، بتـوانم برگـردم و جـايي در اينجـا، در خانـه                  . كنجكاوم تا بدانم   اما من عميقاً  چيست  

نوعانم   ي هم   توانند مرا كنار بقيه      حداقل مزيتش اين است كه اگر بدنم شروع به تغيير كرد مي            –ام بيابم     حقيقي

  .زنجير كنند

كـشد، گـويي او       وار زوزه مـي     هـاي بيچـاره ديوانـه       انـسان   -كنيم، يكي از گـرگ      را ترك مي  طور كه آنجا      همان

كند و بـراي جـانوري كـه مـن روزي ممكـن اسـت بـه آن تبـديل شـوم آواز                          روح را احساس مي    خويشاونديِ

  .خواند مي

 چه اتفاقي خواهد    پرسم  كنم، و از خود مي       فكر مي  –ام     خانواده –گريگورها     مك بهشويم،    رهسپار مي درحاليكه  

انـسان تنهـا      آيـا ايـن مـردم نيمـه       . افتاد اگر ما شكست بخوريم و دموناتاها در اين سرزمين تاخت و تـاز كننـد               

 مردم ما خواهند بود؟ آيا تنها آنها كنار گذاشته خواهند شد، و زنده خواهند ماند فقط به خاطر خون                    هاي  زماندهبا

  يني پرشده از شياطين؟هايي در سرزم انسان شان، تنها صورت سمي

  

كنم كه دراست به تـازگي        هايي را تمرين مي     افسون. شود   از سر گرفته مي    رويم  راه مي طور كه     هايم همان   درس

  -گيرم، مثل به من ياد داده است و چند افسون جديد نيز ياد مي

  .چطور نفسم را براي ده دقيقه نگه دارم

  .كنم تبديل به يخ شود  لمس مي كه راچيزي چطور انگشتانم را آنقدر سرد كنم كه هر

  .چطور تصويري از خود بسازم، تا انسان يا شيطان مخالف را گيج كنم
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هـايي كـه جـادوي        چطور سنگي را تنها با استفاده جادو تيز كنم، تا يك چاقوي زمخت و يا سرنيزه براي وقت                 

  .تنها ممكن است كافي نباشد درست كنم

تحـت تـدريس بانبـا ممكـن بـود بعـضي            . ام  زده شده   حيرت كنم   پيشرفت مي   كه با چه سرعتي دارم      از اين  من

حاال من روي چنـد افـسون در عـرض چنـد     . ها يك هفته طول بكشد تا بر يك افسون جديد تسلط بيابم     وقت

كننـد    ي اينكه چگونه كار مي      تقريباً قبل از اينكه دراست توضيحاتش را درباره       هر بار   كنم،    دقيقه تسلط پيدا مي   

  .شوم اندازند و سريع بازيابي مي كنند، اما مرا از پا نمي و اگرچه آنها مرا خسته مي. ام كندتم

او نظر دادن راجع به اينكه چقدر سريع هستم و نسبت به كساني كه تـاكنون                . زده شده است    دراست نيز شگفت  

ابتـدا فكـر    . دهـد    ادامـه مـي    شـود، را    گيرم و چقدر عميق جادويم انجام مي        به آنها درس داده چقدر تند ياد مي       

امـا  . گريگورها را بگيرد    ي مك   كند تا مرا خوشحال نگه دارد و جلوي فكر كردنم درباره            كنم او چاپلوسي مي     مي

  .فهمم كه او درواقع از پيشرفت من نگران است رود مي همينطور كه روز جلوتر مي

چيه؟ از اينكه تنـد  «:گويم دار مي د با لحني نيشزن ي مهارتم غر مي ر به طور مبهم دربارهاوقتي براي بيستمين ب  

  »گيرم خوشحال نيستي؟ ياد مي

هـا    شه با چنين تالش كمي بـه سـرعت زيـادي از روي درس               البته، هر معلمي خوشحال مي    «:گويد  دراست مي 

ازهـامونو  ديم تا ني  ما قوانين جهان رو انعطاف مي     .  جادو غيرطبيعيه  در كل البته  . اما اين طبيعي نيست   . عبور كنه 

گيـره، و پيـشرفتش بـا بقيـه           آموز فرق داره، و با روش مخصوص به خـودش يـاد مـي               هر دانش . برطرف كنيم 

  ».الگوهاي مشترك وجود داره... هاي يادگيري همه بايد طي بشه گام... هايي هم هست اما شباهت. متفاوته

. آمـوز معمـولي بـودي       ل يـك دانـش    كرديم، تو مث    ، وقتي ما شروع مي    اما تو استثنائي  «:چشمانش سنگين است  

كـردي، يـواش يـواش     هاي قـديميت سـماجت مـي    برابر رها كردن روش يادگيري كند داشتي، و به سختي در    

 قابل توجهي تغيير كـردي و       طور  تو به   . نيستي وقت  حاال مثل اون  .  دادي في جادو وق    خودت رو به جهان تازه    

  ».دونم در اين باره چه فكري بكنم من نمي

من فقط  . نقص اجرا كردم، آسون بود       بار من اولين افسونم رو بي      هاونقدرها هم عجيب نيست، ي    «:كنم  ميغرغر  

  ».ي سختي داشتم زمان شروع دوره
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خوام   من مي «:گويد  كند، سپس آن را مي      ترديد مي » ...من. نه، چيزي بيشتر از اون وجود داره      «:گويد  دراست مي 

  ».و با روحت پيوند بزنم و ببينم چه چيزي باعث اين تغيير شدهخوام روحم مي. به درون ذهنت نگاه كنم

مـن  . اين قسمتي از مراحل آموزش بود. ام  بارها با بانبا شريك كردهامن ذهن و روحم ر . روم  در سكوت فرو مي   

وقت تا االن به چنـين چيـزي اشـاره            كردم كه چيزي مثل آن را با دراست هم بايد انجام دهم، اما هيچ               فكر مي 

 انجام آن با يك زن سخت است، امـا        . سهيم كردن روح يك نفر يك چيز شخصي و خصوصي است          . ده بود نش

  ...با يك مرد

اما مـن   . كنم  تونه آسون باشه، اگر رد كني، من مجبورت نمي          اين براي من هم نمي    «:گويد  دراست به آرامي مي   

. كنم بدونم چيـه     من فكر مي  . ود داره ي رشدت وج    چيزي مشكوك درباره  . دليل خوبي براي اين درخواستم دارم     

  ».اما نياز دارم كه به ذهنت وارد شم تا مطمئن شم

  »ي اين چيزها بايد ناگفته بمونه؟ توني به من بگي؟ چرا همه فقط نمي«:نالم به اعتراض مي

 جزئـي   اريرازد. كنيم  ها مخلوقات رمز و رازن، ما در جهان اوهام و رازها زندگي مي              ها و كاهنه    كاهن«:گويد  مي

گم نياز دارم كه اين كارو انجام بـدم بايـد بـراي تـو كـافي                   وقتي من مي  . ي زندگي ماست    از شخصيت و نحوه   

  ».كني كني يا نمي يا تو به من اعتماد مي. داليل من مهم نيست. باشه

ه اسـت، حـاال     اش مرا هم دلواپس كرد      خواهم اذيتش كنم و ادا در بيارم كه به او اعتمادي ندارم، اما نگراني               مي

بانبـا بـه   . تواند با اين سرعت و تا اين حد پيش بـرود  فهمم كه يك شاگرد نمي      كنم، مي   كه در موردش فكر مي    

 –اگـر خـودت را      . ترين خطريست كه هر جادوگر ممكن است با آن مواجه شـود             گفت كه ناداني بزرگ     من مي 

ير يا زود به نيرويي ناشناخته قربـاني خـواهي          شناسي د    آگاهانه نمي  -بري    هايت و جادويي كه به كار مي        قدرت

  .شد

چيزي كه نيـاز داري رو پيـدا كـن، بعـد بيـا      . خوام زياد توي سرم بگردي  خيلي خوب، اما من نمي    «:كشم  آه مي 

  ».جنگم اگه نه، باهات مي. بيرون

 كند، دسـت  سپس، بدون اينكه سرعت راه رفتنش را كم. زند دهد و با دهان كج لبخند مي  دراست سر تكان مي   

كـنم، گـويي دري در    حضورش را فوراً احساس مـي . كند گيرد و افكارش را به سمت من متمركز مي      چپم را مي  
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بيشترش . كند  شود، و از پوستم رسوخ مي       جادويش به من وارد مي    . گذارد  ذهنم گشوده و از آن به درون قدم مي        

قدرتش مثل ابـري    . ي سينه، سر     پاها، قفسه  –يد  آ  از طريق انگشتانش جريان دارد اما از جاهاي ديگري نيز مي          

آيد كه    خيلي زود حالتي بوجود مي    . كند  چشد و تست مي     بلعد، مرا مي    كند، و مرا در خود مي       دور من را احاطه مي    

  .ام، روياهايم، جادويم افكارم مال اوست، گذشته. انگار دو انسان در يك بدن قرار دارند

بـه    منحـصر هنوز از خـودِ . دهد حركت به من تصور جدايي مي. كنم وقف نميشوم اما راه رفتن را مت     خشك مي 

ترسم دراست به   اگر از حركت بايستم، مي    . ام، و اميد دارم چه كسي باشم        فردم آگاهم، اينكه كه هستم، كه بوده      

  . من تبديل بشود و كامالً خودم را به او ببازم

تـر از بانبـا در    حاال عميـق . كند  و كاوش ميسنجد ويم را مي  آورد، و سطح جاد     او بيشتر به درون ذهنم فشار مي      

هـايم،    را، اميـد    كند، آرزوهـا و تمـايالت پنهـانيم         داند را كشف مي     كس نمي   من فرو رفته است، حقايقي كه هيچ      

دهد، روي قسمتي از من كه جادوي     رفتن را ادامه مي   . نايستاده است  و هنوز از حركت باز    . هايم  ها و ترس    عشق

تـر، جـستجو      كـشاند، عميـق و عميـق        ام مـي    كند، و خودش را به پايين، به سـمت هـسته             است كار مي   خالص

  ...كند مي

. شود  كنم كه به سمت دراست پرتاب مي        اي را احساس مي     قدرت مهلك ناگهاني  . شود  ور مي   چيزي درونم شعله  

آيـد كـه      از جـايي مـي    .  آن را متوقف كـنم     توانم  كند اما نمي    دانم كه اگر ارتباط برقرار بماند با او برخورد مي           مي

كنـد، و قـدرتش       گلوله مستقيم به سمت دراسـت پـرواز مـي         . دانستم آنجاست   توانم كنترلش كنم، كه نمي      نمي

  -آن! .منفجر خواهد كرداو را ! رود كه او را بكشد مي. كند افزايش پيدا مي

 هـم  شكند، و ذهن ت فيزيكي خود را جدا مي     او به صور  .  ارتباط شكسته شده است    ،ناگهان، او ديگر آنجا نيست    

  .كشد، اما  نه دردي كه برگرفته از مرگ باشد شود، از درد فرياد مي رود، و از افكارم محو مي به دنبالش مي

كـه  كـنم     ي جـادو را حـس مـي         كشم، گلوله   سوزد، جيغ مي    اُفتم، سرم مثل آتش مي      زنم و مي    من نيز فرياد مي   

زند، نه آنطور كه ممكن بود به دراست          گسلد اما به من آسيبي نمي        ذهنم از هم مي    ي  شود، در حاشيه    منفجر مي 

  .  و نابودش كند–آسيب بزند 
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 همه دور من و دراست جمـع        بينم كه    مي شود،   واضح مي   دنيا وقتي. سپس مهي قرمز  . ستارگان. نورهاي روشن 

 او را با نوك شمشير گرفته اند، اگرچه او بـه            رونان و لُركان  . هشياربراي من نگرانند و نسبت به كاهن        . اند  شده

ي شمشير خودش را امتحـان        آنهاست، و لبه   نال پشت سر  كُ. كند  شكل توپ به خود پيچيده است و حركت نمي        

بـرد، و   كند، پلكم را باال مي فياچنا صورت مرا بررسي مي. چرخد   چشمانش از اين برادر به آن برادر مي         و كند  مي

  .جود اش را مي برَن نزديك ايستاده، و با اضطراب لب پاييني. د كه من حالم خوب استكن اطمينان حاصل مي

لمـس  . تر شده اسـت     پوستم از هر زمان ديگري حساس      –زنم    و فياچنا را كنار مي    » حالم خوبه «:كنم  زمزمه مي 

  . كردنش دردناك است

اي كـه بـه او اجـازه           است تا لحظـه    دهد، و آماده    رونان درحاليكه نوك شمشيرش را زير گلوي دراست قرار مي         

  »چيكار كرد؟«:پرسد اش پايان دهد مي بدهم آن را پاره كند و به زندگي

بـه اون   . اون شمشيرو بيـار پـايين     «:گويد  رود و با خرناس مي      اي به كمك كاهن مي      نال به صورت غيرمنتظره   كُ

  ».صدمه نزن

  »!كشمش اگه به بك صدمه زده باشه مي«:غُرد رونان مي

ترسـم اگـر حـرف     خواهم دراز بكشم و استراحت كنم، اما مي مي» اون اين كارو نكرد  «:گويم  زنان مي   نفس نفس

داشـت بـه مـن      . كار اشتباه پـيش رفـت     . كرديم  روي يك افسون كار مي    . ..ما داشتيم «. نزنم دراست را بكشند   

  ».زد كرد، نه اينكه به من صدمه مي كمك مي

.  رنجيـده اسـت  ،داشـته شـده   رسـد از اينكـه از كـشتن وا    ن، كه به نظر مـي خاطر شدند، به جز رونا   بقيه آسوده 

كـشد تـا دراسـت بهبـود بيابـد و كـي آمـاده                 پرسد كه چقدر طول مي      گُل مي . كنند  هايشان را غالف مي     سالح

ي آنهـا   وقت. خواهم تا كمي ما را تنها بگذارند        دانم و از آنها مي      گويم كه نمي    به او مي  . خواهيم بود تا ادامه دهيم    

  »شنوي؟ صداي منو مي«:كنم لغزم و زمزمه مي اند، به سمت دراست مي رس دور از گوش

  ».آره«:گويد مكثي طوالني، سپس با صداي لرزان مي

  »چه اتفاقي افتاد؟«:كنم هيس مي هيس
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هاي زشت روي دست راسـتش        تاول و   ها  آثار سوختگي . دهد  چرخد و آرام خود را انعطاف مي        دراست به بغل مي   

ها از دستش باال آمده و به سرش          است، گويي شعله    هايش ايجاد شده    وجود دارد، خطوط قرمزي نيز روي شقيقه      

  .اند رسيده

  ».كردم درست فكر مي«:گويد او با صداي گرفته مي

  »ي چي؟ درباره«

سون شـوم و افـ      است اما به جلـو خـم مـي          آزاردهنده. لرزد  شود و مي    انگشتانش منقبض مي  » .منبع جادوي تو  «

كنـد،    رود، دراست به من نگاه مي       طور كه قرمزي وخيمش از بين مي        همان. كنم  درمان را روي دستش اجرا مي     

بـه  وقتي با لرد الس جنگيدي جـادو  «. بينم ظن و بدگماني ميي قدرداني در چشمانش نيست، تنها    هيچ نشانه 

  ».داخل تو نفوذ كرد

  ».من بهش رسيدم و قدرت رو ازش دزديدم. دونم مي«

كـنم و متوجـه       خم مي ا» .او قدرت رو به تو داد     . ي واقعيت نيست    اون همه . نه«:دهد  دراست سرش را تكان مي    

بيـشتر از  «:دهـد  دراست باز هم توضيح مي» لردالس به تو اجازه داد تا ازش قدرت بگيري  «.شوم  نميمنظورش  

سـختي روحـت، بـه خـاطر     ...  زد بـه به داخل تو نفوذ كرد و ضـربه      .  اون جادوشو به سمت تو روانه كرد       –اون  

 تـو   . تـا مـدت زيـادي تـوي روحـت بمونـه             زنـده كـرد     رو هاي جادو رو ساخت و اونا       جرقه. نقصان روابط بهتر  

  » .هاي جادو رو درونت روشن كرد  چون اون شعله–خواد كه تو باشي  قدرتمندي چون اون مي

  »؟اونههمه به خاطر ... هاي من افسون... منظورت اينه كه جادو«. شود صورتم سفيد مي

  »آره«

  »اما چرا؟ يه شيطان براي چي بايد به يك انسان قدرت بده؟«:زنم فرياد مي

دونم اما حاال اين رو ميدونم كه تو كارآموز مـن نيـستي تـو شـاگرد لـرد السـي، فكـر                       نمي«:دراست جواب داد  

  »ميكردم تو كارآموز من بودي اما نيستي

  .نشيند ام وارد شده باشد به قلبم فرومي ي كه به سينهو ظن درون چشمانش همچون چاقوي
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  فصل چهاردهم

  مهاجران

هاي زيادي باال بـرويم و دراسـت          ن مجبوريم از تپه   اكند، و همچن    ند مي رفتنمان را كُ   بعدازظهر، هواي بد پيش   

، اما با وجـود ايـن   او درست به موقع از سرم بيرون آمد. ام من با انفجار جادو او را زخمي كرده     .  نيز زخمي است  

كند، اما حركـت همچنـان بـرايش        وقت بتواند افسون درمان را روي خودش اجرا مي         هر. ي سختي خورد    ضربه

  .دردناك است

كنـد، و نزديـك گُـل و          اش را از مـن حفـظ مـي          دراست فاصله .  در كار نبوده است    اي  وبارهديگر هيچ تدريس د   

هـيچ  . خودم نيز به خود مشكوكم    . كنم  او را سرزنش نمي   . كند  ي مي رود و از عقب گروه را پشتيبان        فياچنا راه مي  

اي   نـابود كننـده   شـايد طلـسم     . توان گفت كه لرد الس چه چيزي داخل جمجمه و قلبم گذاشته است              طور نمي 

  .ي آنها را بكشم ام تا به دوستانم خيانت كنم و همه گذاشته و من نفرين شده

كند بشوند، اما دراست چيزي نگفت، من هـم جـرئتش              تهديدشان مي  ها بايد متوجه خطري كه از جانب من         آن

كنند و    ها مرا طرد مي     آن. كنم اگر بگويم مرا بكشند اما اعتماد دوباره به من غير ممكن است              را ندارم، فكر نمي   

  .شوم  صرفاً يك دشمن احتمالي برايشان مي-ها باشم توانم دوست آن ديگر نمي

دارم، و نگران وقتي هستم كـه حيـوان درونـم     هايم را براي خود نگاه مي وم و ترس  ر  بنابراين در سكوت راه مي    

  .گريگورهاست سازد چه حيواني كه ميراث مك الس مي  چه حيوان جادويي كه لرد–بيرون بزند 

***  

هاي سـفيد و مـتالطم كـه محكـم بـه              آبي تيره، با موج   . شويم  ي دريا مواجه مي     اواخر عصر است كه با منظره     

. كنـد امتـداد دارد      تا آنجا كـه چـشم كـار مـي         . غرند  كنند، و مانند يك هيوال مي       هاي ساحل برخورد مي     هصخر

اي كه جـايي بـين اينجـا و            را از اينجا ببينم، سرزميني افسانه      47اُگ ن اناميدوار بودم بتوانم يك نظر سواحل تير      

                                                 
47 Tir na n'Og 
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 و  –اند، در ماوراي ديـد مـردم عـادي            ظهار داشته ها ا   اما اگر آنجا باشد، آنطور كه افسانه      . دنياي ديگر قرار دارد   

  . قرار دارد–همچنين مردم جادوگر 

  

حتي دراست نيز با دستش عرق پيـشاني         . كنيم  ي دريا را تماشا مي      زده منظره   ايستيم و حيرت    باالي يك تپه مي   

تواند باور كند     سختي مي نگرد، گويي به       مي گانه  با ذوقي بچه  كند و بعد اُفُق را با چشماني گشاد و            را خشك مي  

  .كه آنجاست

اسـت   هايش را به بازي گرفتـه  و همانطور كه باد مو و ريش  » يك نشانه از زيبايي خدادادي    «:كند  گُل زمزمه مي  

اونوقـت بينـاييم قـوي    . وقتي جوون بودم ديـدمش «:گويد خاراند و مي كورش را ميچشم پوست  . زند  لبخند مي 

  ».فنيه كه قبالً ديدم اما با يك چشم هم به همون خ.بود

  »آخرش كجاست؟«:گيرد كند و سپس سرش را مستقيم مي لُركان به چپ و راست نگاه مي

 ادامـه گن تا ابد      بعضيا مي «. آورد  اولين كلماتي كه بعدازظهر به زبان مي      » .دونه  كس نمي   هيچ«:گويد  دراست مي 

چند نفر حتـي مـدعي هـستن    . ريزه و پوچي مي  رسه و از اونجا به خالء         گن كه به مرز دنيا مي       ديگران مي . داره

ي اونـو طـي كنـي و ادامـه بـدي، از         كه با نوعي از جادو به اون طرف دنيا وصل ميشه، به طوريكه اگـه همـه                

  ».دونه كس واقعاً نمي اما هيچ. هاي شرقي سردرمياري سرزمين

  »اُگ چي؟ اونجاست؟ ن انو تير«:پرسد فياچنا مي

بـه  «. كنـد  كشد و بـه غـرب نگـاه مـي     كند، هوا را بو مي    مكث مي » ...اونجا. شايد«. اندازد  دراست شانه باال مي   

ممكنـه  . تـونين از اونـا بپرسـين        مـي . اُگ كجاست  ن اندونن تير   شيم كه معتقدن مي     زودي با كسايي مواجه مي    

  ». بهتر از جواباي من داشته باشن يهاي بتونن جواب

اي كـه     كه به سمت جنوب غربي ، به نقطـه          رفتن از تپه، درحالي    كند به پايين    پس از آن تذكر غريب شروع مي      

آميـز طـوالني ديگـري بـه دريـا       ي ما نگـاه تحـسين   بقيه. دهد مي تغيير مسير   مرزي بيشتري با ساحل دارد      هم

اُفتـيم و     بـه دنبـالش بـه راه مـي         ميليم  ي وسيع آب بي     كه نسبت به رها كردن منظره      سپس درحالي . اندازيم  مي

  .اي هستيم كه دوباره به جايي برسيم كه منظره پيدا باشد  منتظر لحظهمشتاقانه
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ي سـاحل     ساعتي اسـت كـه درحـال راه رفـتن در امتـداد لبـه              . بينيم شب نزديك است     وقتي آنها را از دور مي     

در اينجـا   . خـوريم   دار زيرپايمـان سـكندري مـي        اي عجيب، صاف و ترك      هستيم، و اغلب روي صفحات صخره     

باد، قطرات پاشيده شده از امواج، لرزش زمين زيـر پـا از             . كنم   حس مي  دشده از دريا را دست اول     نيروي متساع 

همـه   ي امواج اين  مقابل ضربات خردكننده   كنم كه اين سرزمين چطور در       تعجب مي . هاي سهمناك امواج    ضربه

تـر از آنـي       يد خيلي قوي  دانستم در زمين قدرت زيادي است، اما اين قدرت با           هميشه مي . وقت دوام آورده است   

  .ها درمقابلش دوام آورد ها و سال در طول روزها و شببتوان كردم  فكر ميباشد كه 

. كوبد، و هر جفتشان مثل هم نيـستند  آيد و مي كنيم كه باال مي  و به امواجي نگاه مي  ايم  خيره شده همه به دريا    

 آنقـدر گـسترش     آب را آيند، و قطـرات        باال مي  زنند، در آرايشي عظيم مثل دود       در بعضي جاها، وقتي ضربه مي     

  .شوند دهند كه به مه تبديل مي مي

 كه لُركـان    ايم  العاده شده   محو اين نمايش ديدني و فوق     . ماند  پايان مي   هاي بي   مثل يك نقاشي متحرك از طرح     

  . بينيم لو مي و مسافراني را در جشود كه تنها نيستيم  سرش را باال مي آورد و متوجه مي- در جلوي گروه–

 بـه خـاطر قطـرات    –چـشمانم را  . كنـد  ايستد و بـه جلـو اشـاره مـي       و ناگهان بازمي  » !اونا رو «:زند  او فرياد مي  

كنم و صفي منظم از حدود بيست يا سي پيكر را كـه بـه سـمت يـك قـايق                        باريك مي  –ي امواج     شده  پاشيده

  . دهم كردند تشخيص مي  ميرفت حركت  باال و پايين مي،بزرگ كه روي خليجي نسبتاً آرام

  »شياطين؟«:گويد  مي،كند بهتر ببيند ايستد، گويي به او كمك مي ي پايش مي نال درحاليكه روي پنجهكُ

  »نه«:گويد گذرد و مي دراست بدون كند كردن حركتش از لُركان مي

  »آدمن؟«:زند گُل پشت سرش فرياد مي

  »نه به اون صورت«:و پاسخ دراست اين است

  .اُفتيم قراري پشت سر كاهن به راه مي كنيم، سپس با بي  به يكديگر نگاه ميبا ترديد
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. درازند، به ارتفاع سه يا چهار انـسان         باور نكردي هايي كه به طرزي       غول. اي هستند   مسافران موجودات افسانه  

هـاي ظريـف،    ريپ. اي فضول باشند هاي اسطوره 48رسد لپركان اي كه به نظر مي و موجودات كوتاه قد و كوتوله  

بقيه نيز بيشتر بـه     . بينيم   را مي  چشم، گريان و ترسناك     پريده، تاريك   هاي رنگ   بانشي. تيز  هاي نوك   زيبا با گوش  

همه در صف منظم قرار دارند، و راهـشان را بـه سـوي    . ها نيز هستند كاهن و كاهنه. اند تا انسان  شياطين شبيه 

  .نگرند اند، و همه به غرب مي  صبورانه منتظرند، نشسته يا ايستادهاند، جايي كه بقيه مثل آنها قايق پيش گرفته

سپس . دهد تا شيطان را از خود دور كند         و عالمتي نشان مي   » 49!يا شير موريگان  «:گويد  زنان مي   نفس  گُل نفس 

ود شـ  رسد و حس نمـي  اگرچه اينها مسلماً موجوداتي از عالم جادو هستند، به نظر نمي      . ايستد  ميو منگ باز  گيج  

  . كه شرارت يا بدجنسي داشته باشند

كنـد و مـا را        ها اتفـاقي سـرش را بلنـد مـي           يكي از كاهن  . اند  راهروان چشمانشان را به مسير يا به قايق دوخته        

شود، رونان به دراست سقلمه       تر مي   همانطور كه نزديك  . آيد  شود و به سمت ما مي       از صف بقيه جدا مي    . بيند  مي

  »خطري داره؟«:كند زند و نجوا مي مي

  . نوعش است با آرامش منتظر كاهن هم ايستاده و سينه به  دستاو» .نه«:گويد دراست مي

هـايي    مـا داسـتان   » اونـا كـي هـستن؟     «:پرسـد   هاي تنومند و جانورخوي مي      فياچنا درحال بررسي يكي از غول     

هـاي باسـتان    باور كردن داستاناما . ايم، نيمه خدا، نيمه انسان جويان تندخوي گذشته شنيده   ي اين جنگ    درباره

آميز   ماجراها اغراق . گيرند  هاي مختلف شاخ و برگ مي        بين نسل  گذرها در     اين داستان . بيشتر مواقع دشوار است   

  معمـولي  يجويان   جنگ  از طرفي  اند اما    بزرگ بوده  ، واقعاً اي  هاي افسانه   كردم غول   من هميشه فكر مي   . شوند  مي

  .ايم ما در اشتباه بوده. كردند ز همين فكر را ميفياچنا و بقيه ني. نيز بودند

اونـا بعـد از موجـودات كهـن         . ان  شـده   اونا مخلوقات جادوي تقليـل    «:گويد  دراست در جواب به سوال فياچنا مي      

جـادوي موجـودات كهـن      . كـنن   حاال دارن اينجا رو ترك مي     . اومدن و براي مدتي با جادوي قديم رشد كردن        

زمانشون . تونن بدون اون زنده بمونن      اونهايي كه با اين جادو پرورش يافتن نمي       .  شده تقريباً از اين جهان محو    

                                                 
48 Leprechauns –م –اي ايرلندي  هاي افسانه  كوتوله  .  
49 Morrigan's milk –م–هاي جنگ بود   يكي از الهه .  
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چشمانش غمنـاك اسـت     » .اُگ رو پيدا كنن    ن ان تير تا يا بميرن يا   رن    اونا به غرب مي   . در اينجا به پايان رسيده    

  . خواهد با آنها برود او مي. اما همچنين اشتياق نيز دارد

  »كنن؟ نا دارن از دموناتا فرار مياو«:پرسم به آهستگي مي

اونـا اينجـا رو     . هاي دور اومدن، بعضي هـا از اون طـرف دنيـا             لزوماً نه، بيشتر اونا از سرزمين     «:گويد  دراست مي 

هـاي بعـدي    جهان تغيير كرده و در قرن. هاي مذهبي جديد فرار كنن ي گروه كنن تا از مسيحيا و بقيه     ترك مي 

كـنن اينجـا       رو دنبال مـي    كهناونايي كه جادوي    . فرما نيست   وي قديمي ديگه حكم   جاد. كنه  تغيير مي  باز هم   

اي كـه انتظارشـونو       رن، تا از پايـان پـست و حقيرانـه           اونا قبل از اينكه جادو كامالً ناپديد بشه مي        . جايي ندارن 

  ». دور باشنميكشه

  »جنگن؟ چرا نمي«:پرسد گُل مي

ايـن  . هر چيـزي پايـاني داره  . ده  به دعوا ادامه ميه كامالً واضحهنتيجاما فقط يك احمق وقتي كه       . جنگيدن«

  ».ست پايان جادوي بزرگ و هر كسي كه به اون تعلق داره

سـپس نگـاه كنجكـاوي بـه        . دهنـد   او و دراست به يكديگر سرتكان مي      . ايستد  رسد و مي     ديگر به ما مي    كاهنِ

  » برادر؟خواين تو قايق ما جا ميشما «:پرسد اندازد و مي ي ما مي بقيه

  ».اي اينجام نه، من براي كار ديگه«:دهد دراست پاسخ مي

اگـر اينـو از     . هاي بيشتري نخواهد بود، اين ممكنه آخرين قايق قبل از بهار باشـه              امسال قايق «:گويد  كاهن مي 

  »...دست بدي

  ».اينجا يه كاري دارممن «:گويد دراست مي

ه، تعداد زيادي از همنوعاي ما توي راهشون به اينجـا جونـشون             اينجا سرزمين خطرناكي  «:دهد  كاهن هشدار مي  

اي  اگه بموني اونوقـت ديگـه هرگـز قـايق ديگـه      شن، دموناتاها توي چند ماه آينده پيروز مي. رو از دست دادن 

  ».نخواهد بود

  ».دن يها به رفتنشون ادامه م موفق بشم قايقمن شه، اگر  كار من دموناتا رو هم شامل مي«:گويد دراست مي
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  »تو در مقابل شياطين قرار گرفتي؟«.برد كاهن يك ابرويش را باال مي

  ».آره«:گويد دراست با حالتي يكنواخت مي

ره براي كسايي كه بعد از مـا ميـان بـاز              كني كه مسيري كه به غرب مي        اين كارو مي  . آميز  يك تعهد مخاطره  «

  »بمونه؟

نثار باشيم، اما بيـشترمون اينطـور نيـستن و مـن هـم                يد جان ي ما با    همهدرسته كه   نه،  «:زند  دراست لبخند مي  

  ».دم من اينكارو به داليل شخصي انجام مي. استثناء نيستم

. كـنم   بختي مي   هر دليلي كه داشته باشي، برات آرزوي خوش       «:دهد  كاهن لبخند دراست را با لبخندي پاسخ مي       

هـاي    مسافراي بعدي كه ميان اسم تو رو در سرزمين        اگر بتوني تونل بين اين جهان و دنياي دموناتا رو ببندي،            

  ».هاي مرگ  سرزمينشايد هم دريا ... كنن غرب ستايش مي

انـد، و     حاال فقط دو نفر در سـاحل مانـده        . كنند  شوند نگاه مي    هر دو كاهن به قايق و آنهايي كه به آن سوار مي           

شباهت  ام بي آن به هر قايقي كه تاكنون ديده  . كنند  هايي را كه قايق را سر جايش نگه داشته است باز مي             طناب

ديـدن اينكـه چطـور شـناور اسـت      . هاي بزرگ را نگه دارد      آن باال رفته تا بادبان      اي بلند از ميانه     است، و عرشه  

  .سخت است

اونـا دنبـال    «. ماند  اش روي من ثابت مي      كند، نگاه خيره    و به بقيه نگاه مي    » همراهانت چطور؟ «:پرسد  كاهن مي 

تـونيم    تـونن شانسـشونو امتحـان كـنن، مـي           اگه بخوان مـي   .  مونده  در كشتي   جا چندگردن؟ هنوز     گاه نمي  پناه

  ».بهشون جا بديم

. گيـرم  خوايد بريد، من جلوتونـو نمـي   اگر مي«:كند اندازد، سپس با بقيه صحبت مي      نگاهي مي   دراست به من نيم   

 اگر مـن    –يادتون باشه   . م بهتون نياز پيدا كنم    هايي كه در پيش داري      اما احتمالش هست كه توي روزها و شب       

  ».پردازن شكست بخورم، مردم شما غرامتشو مي

حـاال بـرم    «. زنـد   كند چشم سالمش جرقه مـي       طور كه قايق را نظاره مي       همان» اُگ ن انتير« :كند  گُل نجوا مي  

  »...اونم وقتي كه اينقدر به مرگ نزديكم... زندگي جاودان... اونجا
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  ».، تو بايد بري دوست پير منست  براي يك زندگي صادقانهيپاداش خوب« :گويد رمي ميفياچنا به ن

شـود و قـاه قـاه         دهد اما بعد صورتش سفت مـي        را بيرون مي  » آره«ي    با نفسش كلمه  . اُفتد  هاي گُل فرومي    لب

بهرحـال،  !  نه يك اسب جنگي پير زشت مـث مـن          –اُگ براي افسونگرا و خوشگالست       ن انتير. نه«. خندد  مي

ده سـال   «.زنـد   گرداند و چشمك مـي      روبرمي» كنم؟    بازي   كنم؟ با غوال هاكي     من اونجا توي جاودانگي چيكار      

؟ مـن قـبالً    چيو اگه اونا هيچ چيزي جز دريا پيدا نكنن. كنم   حاال برم احساس حماقت مي     هاما اگ . پيش، شايد 

  »!هوعي كه اونجا داشتمو تجربه نكرده بودم تمام عمرم اون حال توقت تو هيچ و –روي اون امواج بودم 

كنـد، و اخـم نامحـسوسي روي          او همچنان به من نگـاه مـي       » اي نيست؟   كس ديگه «:كاهن مودبانه مي پرسد   

  .اندازد اش چين مي پيشاني

ـ اي تير   هاي افسانه   شايد توي جنگل  « :كشد  لُركان با حالتي روياگونه آه مي      اُگ بتـونم شـكارهاي بيـشتري        ن ان

. ي شياطين شكست بخورن يا اينكه مـن بميـرم           تونم قبيلمو رها كنم، نه تا وقتي كه همه          اما نمي .  باشم داشته

  ».شم گردم و اونوقت براي مهاجرت حاضر مي سال ديگه، اگر موفق بشيم، برمي

ـ تـوي تير  . دلـت ميخـواد بـري     دونيم كه چقدر      تو چي شاه جوون؟ مي    «.زند  نال سقلمه مي  گُل به شوخي به كُ      ان

  ».شي كنه و هرگز پير نمي اُگ ظاهرت تغيير نمي ن

  »!عمراًمقام پادشاهي رو اينجا ول كنم و رعيت اونجا بشم؟ «:زند نال پوزخند ميُك

  »دونيم؟ دوني كه ما نمي نكنه چيزي مي. رسه خيلي از شاه شدنت مطمئني به نظر مي«:كند گُل زمزمه مي

مـن  «:شـود   كند و به گُل خيره مي       او سرفه مي  » ... منظورم اينه كه  ... من فقط . البته كه نه  «:شود  نال سرخ مي  كُ

  »!به تو جواب پس بدممجبور نيستم 

خوايد بـا مـا همـراه       اگه شما نمي  . آروم باشيد «:گويد  قبل از اينكه آن دو دعوا را شروع كنند كاهن صميمانه مي           

 –ي شياطين از ساحل جـدا بـشيم           ز حمله شب تقريباً باالي سرمونه و ما قصد داريم قبل ا         . بشيد، من بايد برم   

 اينجـا سـرك     تـر   هـاي چـرب و نـرم        مانـده   ترشون به دنبال پـس      اونا هرازگاهي اينجا ميان، هيوالهاي باهوش     

  ».كشن مي



  بِك/سرزمين شياطين رضا رستگار/درِن شان
 

141 
  ir.rrenshanda.www درِن شان

برو، و اميدوارم كـه لطـف خـدايان شـامل           . ما زيادي شما رو معطل كرديم برادر      «:گويد  كنان مي   دراست تعظيم 

  ».حال شما باشه

او نيـز   . » شـرافتمندانه همراهـي كـنن       ماموريت در اين و اميدوارم خدايان شما رو      –متشكريم  «:يدگو  كاهن مي 

 ،موجودات محافظ طنـاب . كند دهد، سپس به سمت قايق حركت مي ي ما سر تكان مي  به بقيه و كند  تعظيم مي 

انـد و     ها جدا شـده     برسد طنا   وقتي به ساحل مي   . گشايند  شود آخرين طناب را مي      همانطور كه او نزديكشان مي    

اسـتفاده از   و   هـوا    پـرواز در  كند و با      تر مي   هايش را سريع    كاهن گام . قايق در حال فاصله گرفتن از ساحل است       

 طـوري  وكنـد   ، تعظيمي ميدهد قبل از نشستن به ما دست تكان مي. رساند ي كشتي مي جادو خود را به عرشه 

  . گرداند روبرمينه رفته باشد  به سمت خورشيد در حال غروب نشاكه انگار تيري

قـايق بـا    . وزد  ها آرام آرام باال مي روند، و بادي جادويي به آنهـا مـي               كنيم، بادبان   قايق درحال رفتن را نگاه مي     

گذارد، و در چنـد دقيقـه ماننـد           ي ضخيمي روي آب باقي مي       ، و دنباله  رود  پيش مي سرعتي باورنكردني به جلو     

  .حداقل از تيررس من خارج شده اند–سد، سپس ر اي در افق به نظر مي نقطه

 مرز دريا و آسمان تبديل      نوري كه به    ها به خورشيد كم     ي چشم   همه. شود  سكوتي طوالني و متفكرانه برقرار مي     

  .نداش بيندازد خيره مانده ا  جن و پري، و به دنبال اينكه يك نظر ديگر بر قايق و مسافران غولشده

. خُـب، كـاهن   «:گويـد   شكند و با حالتي كشيده مي       ا با كوبيدن بر پشت دراست مي      سپس گُل اين حالت رواني ر     

 ا در امونن، اما مـا يـه جـورايي اينجـا در    آندِدهروي دريا از شر شياطين و     كه  ؟ دوستات   گذرونيم  بو كجا مي  امش

  »معرض خطريم، آره؟

اگـر تـوي   . آره«.شـود  مـي سـپس هـشيار   . اي چشمانش خالي است كند، براي لحظه دراست به اطراف نگاه مي    

 اونجا يه جايي هست     –تر امن خواهيم بود       توي سواحل پايين  .شه كرد   ي باز گير بيفتيم هيچ كاري نمي        محوطه

 اما اگر بخوايم قبل از شب به اونجـا برسـيم بايـد تنـد حركـت                  –يابي محافظت شده       كم كه با جادوي قديميِ   

  ».كنيم

  »كننده رو اجرا كنيم؟ انتونيم بمونيم و افسون پنه نمي«:پرسم مي



  بِك/سرزمين شياطين رضا رستگار/درِن شان
 

142 
  ir.rrenshanda.www درِن شان

اخطـار رو  «. رفـت  گيـرد، تنـدتر از وقتـي كـه اول راه مـي           و راهش را رو به جلو پي مي       » .نه«:گويد  دراست مي 

  ». شياطين دارن ميان اينجا– ؟شنيدين

  ».جا هستن شياطين همه«:گويد فياچنا مي

و شـياطين   . ت جـادويي جمـع شـدن      رن جايي كه موجودا     ها مي   تر  آره، اما فقط شجاع   «:كند  دراست موافقت مي  

مون اعتماد ندارم و فكر نكـنم بتونـه از ديـد           هاي پنهان كننده    من به افسون  . شجاع معموالً شياطين قدرتمندن   

 اگر نتونيم سر موقع به مقـصد برسـيم، شـما ممكنـه     – حاال راه برين و نفستون رو هدر نديد  .اونا پنهان بمونه  

تـر از   سـخت  خـوتر و جـان   شيد به مراتـب درنـده   ايي كه باهاش روبرو مي  امشب مجبور شيد بجنگيد، و هيواله     

  ». باهاشون مواجه شديداونايي هستن كه قبالً
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  فصل پانزدهم

  50نفرين

در نـيم سـاعت اخيـر در    . ايـم  شود، به پايان روز نزديك شده رسيم كه به دريا منتهي مي    اي مي   وقتي به صخره  

ي تـازه   ايم، مجـذوب منظـره   حاال كه ايستاده. امواج در معرض ديدمان نبود   يم و   ا  هحال باال آمدن از صخره بود     

. صخره به صورت عمودي زيرپايمان قرار گرفته است، گويي زمين با يك چاقوي خـدايي كنـده شـده                  . ايم  شده

 به صورت غريزي خود را عقـب    بقيه هم . شوم  زده مي   دارم، و از احتمال سقوط وحشت       فوراً قدمي به عقب برمي    

 . كشند يم

پيكـر از     كند، كه مانند انگـشتاني غـول        ها اشاره مي    زند و به رديف صخره      لبخندي مي . است  اما دراست نترسيده  

  . آوريست انداز شگفت چشم. اند وسط آب بيرون زده

اي را نديـده اسـت، او در    ل هم چنـين منظـره  حتي گُ. ايم زده، با دهاني باز به دريا خيره مانده         متعجب و شگفت  

  . به ساحل درياي بزرگ آمده بود اما بيشتر در قسمتي شمالي آن بوداش انيجو

اول بـه خورشـيد و سـپس بـه     » . كه ما بايد بريمه اونجايي–جزيره از آخر  اونجا، سومين شبه«:گويد  دراست مي 

ش هاي جادوي كهن رو دوسـت نـدارن و معمـوالً از             شياطين تپش . شرايط امنه «. كند  زمين اطرافمان نگاه مي   

  ».اما بهتره بيشتر از اين طولش نديم، فقط براي احتياط. كنن دوري مي

مرغان دريايي براي شـب در  . گيريم  كنيم، و خطوط ساحل را پي مي        رويم، و حاال سرازيري را طي مي        پيش مي 

. كننـد  ا مـي ي ايمن ما را تماش چند خرگوش از فاصله. كنند جيغ مي  و جيغرقا اند، و قار   هاي خود آرام گرفته     النه

توانم به اين     نمي. ها، يك اسب پوني كوچك و تنومند، تنهايي مشغول چريدن است            تر از خرگوش    طرف  حتي آن 

  .شده توسط شياطين دوام آورده است فكر كنم چطور تنهايي، اين همه وقت، در اين طبيعت غارت

ز بـه جلـو بـروم و مـستقيم از           خي  توانم روي شكمم سينه     مي. رسيم  پايين سراشيبي به زمين سخت و صاف مي       

اي به منظـره نـدارد، مـصمم اسـت تـا بـه                 او عالقه  –كند    دراست مكث نمي  . ي صخره به پايين نگاه كنم       لبه

                                                 
50 The Geis –يك نوع نفرين   
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آمده براي چشم دوختن به دريا        توانيم در مقابل فرصت پيش      ي ما نمي     اما بقيه  -سومين برآمدگي خشكي برسد   

لـوليم   وار به جلو، به پايان دنيا مي   ايم، كرم   روي شكم دراز كشيده   . يمي تماشايي مقاومت كن     از باال، از اين زاويه    

  .بينيم مان زيباتر است را مي ي هاي طاليي گذشته ي روياها و خواب و چيزي كه از همه

بـه  (ي صـخره را       ي بدنم لبـه     دهم، و بقيه    ي پرتگاهي صخره استراحت مي      ام را روي لبه     چانه.  ست  باورنكردني

ام، ماننـد    اي كه انگار از ميان زمين و هوا آويزان شده           محكم در آغوش گرفته است، به گونه      ) زمخاطر جان عزي  

هـا در     سـنگ   بينم كه در البالي تختـه       سر مرغان دريايي را مي    . نگرم  يك پرنده يا يك خدا به درياي زيرپا مي        

ر اين نور كم گرگ و مـيش نيـز       كوبند، و حتي د     ي صخره مي    سفيدي امواجي كه بر پايه    . ها به خواب رفته     النه

  .بوي پرندگان و نمك. انش كننده و غرش صداهاي گيج. قابل رويتند

بـراي  ... بميـرم شونده    و تمام و بسيار زيبا،    . ي پرتگاه به پايين بيندازم      شوم كه خود را از لبه       به شدت ترغيب مي   

ها برخورد كنم كـه از مـن چيـزي            سنگ  تختهها و     و جزئي از دريا شوم، و آنقدر با صخره        ... چند ثانيه پرواز كنم   

  ...ي جانداران عمق آب به دنياي ديگر بروم ها، حوريان دريايي و همه اي از ماهي باقي نماند، و با دسته

كنم مردمـي كـه در كنـار سـاحل زنـدگي              گمان مي . كنم، اما سخت است     ي خودكشي را از خود دور مي        انگيزه

. اي مانند ما بـسيار خطرنـاك اسـت          اما براي ساكنان خشكي   . شوند  مقاوم مي كنند در مقابل اين دعوت دريا         مي

نيـستم كـه    كـسي   كند من تنهـا       بينم، كه ثابت مي     ي بقيه مي    كنم، حالتي مبهم در چهره      وقتي به باال نگاه مي    

  .خواهد خودم را بيندازم مي دلم

اگرچـه بـه خـاطر فراخـوان     .  پيروزي–كنم  ي آنها وجود دارد كه من نيز حس مي اما چيز ديگري نيز در چهره     

اش احـساس     تـرم و دربـاره      زيرا من از امواج قوي    . تواند مرا وادار كند     نمي. كنم  ام، مقاومت مي    دريا وسوسه شده  

  .ام حتي ازخودراضي. خوبي دارم

زكـش  آيد اما شايد چيزي بيشتر از چند دقيقه نيست، همچنان روي برآمدگي درا    براي مدتي كه به نظر زياد مي      

گيـرد،    ي ايمني از لبه قرار مـي        رود و وقتي در فاصله      خيز به عقب مي     نال اولين كسي است كه سينه     كُ. مانيم  مي

نال به لبه   خيزد، اما نسبت به كُ      پس از او رونان برمي    . ايستد  تواند به او برسد و با خود ببرد، مي          جايي كه باد نمي   

  .هراسي نداردكش   صفيراز گردبادِتر است، و  پرتگاه نزديك
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ي مـا   دهدكه بقيـه  رود و اين نشان مي اي بعد گُل به دنبالشان مي     دقيقه. اُفتند  آن دو به دنبال دراست به راه مي       

شـده   آيد، و همانطور كه بـه پـايين خيـره    برَن آخرين كسي است كه از لبه كنار مي.  برويمپشت سرشنيز بايد  

دهـد كـه گـويي آنهـا را           ند و برايشان طوري دسـت تكـان مـي         ك  خندد، و به مرغان دريايي اشاره مي        است مي 

 دريـا    ديـدن  ي كافي از     به اندازه  –خاطر    رنجيده. كند  زنم كه با ما بيايد اما حركت نمي         او را صدا مي   . شناسد  مي

  . كشم گيرم و او را به عقب مي گردم، پاهايش را مي  دوباره برمي–ام  سير شده

. بجنب، بايد دنبـال بقيـه حركـت كنـيم    «:زنم با خشونت فرياد مي،   لبه بلولد  كند دوباره به سمت     وقتي سعي مي  

  ».اينجا امن نيست

اما قبل از اين كه بلنـد  » .پز مرغ آب  تخم«:گويد  دهد كه نشان دهد موافق است مي        تكان مي  حاليكه سر  برَن در 

بدود، يـك بـار ديگـر بـا           هشود و دستش را به من دهد و پشت سر لُركان در جايگاه پشتيبان عقب گروه آهست                

  .كند تأسف به لبه نگاه مي

دوجين . پرند  هاي وحشي از زمين بيرون مي       ها مثل مار    آن. كنند  ايم كه شياطين حمله مي      تقريبا به لُركان رسيده   

هايـشان مثـل      هاي تيـز امـا دسـت و سـرپنجه           هايي پر از دندان     بيشترشان چندين سر دارند با دهان     . ..يا بيشتر 

كنند، صداي آشـناي      زوزه كشان در حالي كه تند تند اصواتي نا مفهوم را توليد مي            .  يك درخت است   هاي  شاخه

  .آيند شياطين، پيش مي

ـ      گروهي. كنند  بيشترشان به گروه اصلي شامل فياچنا، لُركان و گُل حمله مي           . رونـد   نال مـي   به سمت رونان و كُ

شـان بـه      و يكـي  . كند  جلوتر براي خودش حركت مي    رود كه خيلي      سالنه به سمت دراستي مي      شان سالنه   يكي

  . جهد سمت من و برَن مي

كنم كه آن جادوي دموناتاست،        و در هيجان آن لحظه فراموش مي       .كنم  آماده مي روم و جادويم را       به درونم مي  

ند، خور  هايم به سرعت تكان مي      لب. كنم نگراني به خرج دهم      توانم نسبت به چيزي كه ممكن است آزاد           و نمي 

 كه دو سر دارد، يك سر خـرس  –كوبانم   مييي آتش را بر شيطان      كنم، سپس گلوله    و دستانم را با آتش پر مي      

پرد، سپس    كنار مي زن    شالقخندد و از سر راه شيطان         برَن مي . افتد  كشد و مي    شيطان جيغ مي  . و يك سر روباه   

طـرف و     انگار از روي يـك طنـاب آتـش ايـن          كند كه     گردد، و طوري با آن بازي مي        دوباره به سر جايش برمي    

  .پرد طرف مي آن
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دهـد و   بـه سـرعت تكـان مـي    را تقريباً باالي سرش است كه او دست راسـتش    بود   دراست   ي كه دنبال  شيطان

حاليكـه تمـام    در اُفتـد، و  كند، و از صخره به پـايين مـي   شيطان از باالي سر كاهن پرواز مي. خواند  افسوني مي 

  .شتابد هاي آن زير مي سنگ  به سمت مرگش بر روي تخته،اندازد غرد و سروصدا راه مي يمسير را با نفرت م

دراسـت شـروع    . شـكافد   زند، و پوست شياطين را مـي        شان جرقه مي   هاي ها و تبر    بقيه مشغول جنگند و شمشير    

را دنبـال   مـسير نگـاهش     . شـود   طرف خيره مـي     ايستد و به آن     كند كه به عقب برگردد و كمك كند، اما مي           مي

هيچ شكي نيـست، حتـي در       .  معلق است  هوادهم، كه روي      اي دور پيكري را تشخيص مي       كنم و در فاصله     مي

  .پرد چيزي مثل يك سگ كنار او باال و پايين مي.  او لرد الس است،اين نور كم

نجـا امـن    اي كه او گفتـه بـود در آ          جزيره  دود، و به سمت شبه      كند، سپس در طول صخره مي       دراست ترديد مي  

  .گذارد تا بجنگيم، و اگر شكست بخوريم، مرگمان حتمي است تازد، و باقي ما را تنها مي خواهيم بود مي

انـد    دهم، سپس به سختي خودم را به جايي كه لُركان، گُل و فياچنا با شياطين درگير شده                  به كاهن فحشي مي   

ي انـدام، گوشـت و حتـي يـك يـا دو كلـه از                هـا   پايشان با خون لغزنده شده است، و تكه        زمين زير . كشانم  مي

ي  جويـان و آهنگـر را بـه سـمت لبـه             آورند، و جنگ    اما شياطين همچنان فشار مي    . شياطين آنجا را دربر گرفته    

  .ها را پايين بيندازند خواهند آن دهند، و مي پرتگاه هل مي

كنـد و      بـه پـايين نگـاه مـي        .كـنم    لمس مـي    را  پوست چرمي كه تقريباً دوبرابر قد من است        پشت يك شيطانِ  

رود، پوسـتش،     كننـد، و عميـق در هيـوال فـرو مـي             هاي دستم فوراً رشد مـي       خوانم و ناخن    وردي مي . خندد  مي

كنـد و خـون از گلـويش بـاال            موجود جهنمي خرخر مـي    . كند  ها و اعضاي داخلي بدنش را سوراخ مي         استخوان

خـوانم و   ورد ديگـري را مـي  . زنـد  طرف بدنش بيرون مـي  نرود و از آ  در بدنش فرومي بيشترهايم    ناخن. آيد  مي

گذارم درون    كنم و مي    زنم و از دستانم جدا مي       ها را گاز مي     كشم، و ناخن    دستانم را با حركتي سريع به عقب مي       

  . اُفتد لرزد و به حال تشنج مي رود مي اُفتد، و همچنان كه مي شيطان بر زمين مي. بدنش بمانند

. فرصتي براي جادو كردن نيـست     . آيد  كشان به سمتم مي     كشان و زوزه    بيند و جيغ    رم را مي  يك شيطان ديگر كا   

هـايش بـه مـن ضـربه      با چنگـال . دارم برم و با پايم شيطان را عقب نگه مي اُفتم، پاهايم را باال مي     به عقب مي  

ريزند و سـرش      نم بيرون مي  ها از زبا    افسون. كنم  توانم ببينم به صورتش اشاره مي       درحاليكه درست نمي  . زند  مي

  .پاشد هاي مغز و استخوان بر من مي شود، و خون و تكه منفجر مي
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وقتي نيست تا   . شنوم  تر مي   طرف  گردم تا با شيطان سوم مقابله كنم، جيغ انساني را از آن             خيزم، برمي   از جا برمي  

  ا گـاز گرفتـه   ري چـپش       شانه شتاي از گو    تكه. ي گاو باالي سر فياچناست      شيطاني با كله  . ببينم چه خبر است   

هـاي    گيرم، صورتم را نزديك دهان و لـب         پرم، دهانش را مي     به روي او مي   . است و سعي دارد گلويش را بگيرد      

  .دهم آورم و نفسم را بيرون مي ميزمختش 

. تواند كند بر سرم غرش كند اما نمي        ، سعي مي  افتد  به سرفه مي  . شوند  هايي به داخل دهان شيطان وارد مي       غبار

بعضي شياطين نيازي به نفس كـشيدن     . تواند نفس بكشد    نمي. زيرا غبار گلويش را خشك و مسدود كرده است        

شـود    دهـد، و همچنـان كـه خفـه مـي            اُفتد، و گردنش را خـراش مـي         اي مي   به گوشه . ندارند اما اين يكي دارد    

  . كند چشمانش باد مي

 از ضـربات شـالقش      تا فقط  دهند  اندازند، او را هل مي      ايين مي گُل و لُركان شيطان آخر را از باالي صخره به پ          

شوند كه بـا      كنند، و مطمئن مي     به اطراف نگاه مي   . كه ممكن است آنها را با آن به پايين بيندازد در امان بمانند            

 من و برَن نيز درست پشت سرشـان       . نال كمك كنند  دوند تا به رونان و كُ       ايم سپس مي    ي هيوالها جنگيده    همه

  .كنيم دنبالشان مي

اما در حاال دويدن به سمت باال، خـودم را آمـاده   . ترسم ، بسيار ميشوند  متوقف مي تر    وقتي گُل و لُركان نزديك    

ناليـي كـه مغرورانـه در    بيـنم، و كُ  ن در حال فرار را مييطاشي كه   هاي بيشتري را اعمال كنم      كنم تا افسون    مي

. دهـد   هاي مختلف مـي     ال گرفته، و پشت سر هيوالها با نعره فحش        ي صخره ايستاده است، شمشيرش را با        لبه

ي شمشيرش از خون خاكستري و سبز شـياطين رنگـي    كند، تيغه نال به ما نگاه ميكُ. شويم با ترديد نزديك مي 

  »-ديدين اونا چه تند! فراريشون دادم! جرئت جنگيدن نداشتن! بزدال«:خندد قاه مي قاه. شده است

  »رونان، برادرم كجاست؟«:پرد هايش مي كند ميان حرف  منطقه را جستجو ميلُركان درحاليكه

  ».اونو پرت كردن«:كشد نال آه ميكُ

ي مـا نيـز       بقيـه . كنـد   رود و به پـايين نگـاه مـي          ي صخره مي    شود، سپس به سمت لبه      نال خيره مي  لُركان به كُ  

فـشارد بـه طوريكـه        غضي گلويم را مـي    ب. نگريم، خوشحالي ناشي از پيروزي فراموش شده است         رويم و مي    مي

بـه سـرعت بـه خـاطرات        . نفس كشيدن برايم به سختي نفس كشيدن براي شيطاني كه خفه كردم شده است             

هايش، پاك كردن خون با موهاي بلند و مجعدش وقتي كـه از               روم، جنگيدنش، شكار كردنش، خنده      رونان مي 
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خواست در اين راه كشته شود، جنگيـدن، امـا            او مي . ختيمگري  كردند مي   ي شياطين كه دنبالمان مي      اولين دسته 

  .تر كند تواند فقدان وجود او را برايم آسان فكر كردن به اين قضيه نمي

او تنها    لُركان را آرام كند اما       هدخوا   مي رسيد كه   در نگاه اول به نظر مي     » .اون شجاعانه جنگيد  «:گويد  نال مي كُ

  .كند ت ميورزد، گويي با يك بچه صحب تكبر مي

  »اون قبل از فرار شياطين اُفتاد يا بعدش؟«:پرسد گُل مي

  ».هرگز هيچ شانسي نداشت. به لبه نزديك بود. اونا هلش دادن. معلومه، قبلش«:كند نال اخم ميكُ

كند امـا خيلـي سـخت         طلبي بيان نمي    گُل اين را از روي مبارزه     » در عين حال تو رو گذاشتن به حال خودت؟        «

  »اونا رونان رو كشتن، بعدش در رفتن؟«.را اينگونه تفسير نكنيم است كه آن 

وقتي ديدن جنگيدن با من راحت نيست فرار كردن، شـانس آوردن كـه اول بـا رونـان روبـه رو                      «:غُرد  نال مي كُ

شدن، اما وقتي رو به روي من قرار گرفتن فهميدن پاشونو از گليمشون دراز تر كردن و به سمت زندگي نكبت                     

  ».اطينيشون فرار كردنبار شي

رسـه   به نظـر نمـي  «:كند كند و با صدايي گرفته زمزمه مي      تكمان نگاه مي    شود و به تك     نال خشك مي  صورت كُ 

  » خيلي خوشحال شده باشيد،

... يك نفرو توي فضاي باز گير بنـدازن       . جنگن  طوري نمي   عجيبه، شياطين اين  «:گويد  فياچنا با حالي ناراحت مي    

  »...بعد هم فرار كنن...  اول شباونم. ..ولي كنارش بذارن

  »-خواي تو چي مي«:كند كه فرياد بزند نال شروع ميكُ

گرداند، صورتش گرفتـه      ي صخره روبرمي    او از لبه  . نيز همچنين را  ي ما      بقيه -» بسه،«:كند  لُركان متوقفش مي  

ديگه بحثي نيست،   . ن فرار كردن  برام مهم نيست چرا شياطي    . اين آخرشه . رونان مرده «. است اما خود را نباخته    

  ».نه در زماني مثل اين

تقـصير بـود،    اون تو مرگ خودش بـي «:گويد نال ميكُ. نال نيز همينطوركُ. نگرند گُل و فياچنا معذب پايين را مي     

  ».دادم تونستم نجاتش مي اگر مي. اين بدشانسيش بود كه خيلي به لبه نزديك شده بود. غافلگيرش كردن
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الزم نيست مقابل چيـزي  . گردونه شانس هميشه در پايان از يك جنگجو روبرمي«. دهد سرتكان ميلُركان آرام  

گرداند، به جايي كه دراست همچنان درحال دويـدن اسـت، و              نگاهش را به سمت دور برمي     » .جواب پس بدي  

  »...از طرف ديگه، اون نامرد«. جهد برقي در نگاه لُركان مي. به شبه جزيره نزديك شده است

كـنم،   ي گـروه رد و بـدل مـي    نگاه نگراني بـا بقيـه  . كند با آخرين سرعت به دنبال دراست شروع به دويدن مي     

جهيم، و نگران اين هستيم كه اگر در اين حالت به كاهن برسد، چه اتفـاقي خواهـد                    به دنبالش از جا مي    سپس  

  .افتاد

  

اي دراز و كشيده كه از دريا بيرون زده            صخره رسيم كه به شبه جزيره مورد نظرش رسيده است،          وقتي به او مي   

وزد به غرب تمايـل پيـدا         اند، كه با بادي كه از سمت شرق مي          است، و چمن هاي ضخيمي اطرافش را پوشانده       

ها را    ، شطرنجش روي چمن، جلويش قرار گرفته، و مهره        اي وسط صخره، پشت به باد نشسته        ه در نقط  .اند  كرده

  .نگرد مي

آورد تـا     دراست سرش را باال نمـي     » !تو«:زند  هاي بلند به طرف دراست مي رود فرياد مي          ه با گام  لُركان درحاليك 

  »براي دفاع از خودت چي داري بگي؟! تو ما رو ول كردي و با شياطين تنها گذاشتي«.جوان خشمناك را ببيند

  .دراست كامالً روي بازي شطرنج متمركز شده است. رسد هيچ جوابي نمي

خواهم او را     مي. برد، صورت جوانش با نفرت در هم پيچيده است          آن را باال مي   .  در دست چپش است    تبر لُركان 

  .متوقف كنم اما جرئت ندارم دخالت كنم

دانم و از او نفـرت   و اگر بخواهم رو راست باشم، با قسمتي از وجودم، دراست را به خاطر فرارش اليق تنبيه مي        

  . دارم

برد، تا دخالت كند، اما قبل از اينكه بتواند، دراسـت             و دستش را به سمت چاقويش مي      غرد    كنان مي  نال اخطار كُ

  ».دي اگه تالش كني فقط خودتو آزار مي. توني به من صدمه بزني اينجا نمي«:گويد با آرامش مي

  .آورد و تبرش را به سرعت به پايين فرود مي» !دم آزارو نشونت مي«:كشد لُركان جيغ مي

از . انـدازد  زنـد و آن را مـي   لُركان از درد نعره مي. شود چوبي آتشين تبديل مي ي آن به تكه دسته وسر تبر ذوب   

رسيد كه از خود      به نظر مي  .  اين جادو بود، اما از جانب دراست نيامده بود         -زنم  تعجب با دهاني خشك پلك مي     

  .زمين آمده باشد
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اگر يه بـار ديگـه چنـين كـاري بكنـي،      «:آورد  ميو سرش را باال» .خشونت در اينجا ممنوعه  «:گويد  دراست مي 

  ».ميري مي

ي درحـال     مانـده   بـاقي . دهـد   ايستد و دشنام مي     مي. قاپد  اش مي   نشده  لُركان شمشيرش را با دست راست زخمي      

  .گرداند زند و با تنفر رو برمي سوختن تبرش را لگد مي

لرد الس حملـه رو   «. شود  ي ما روبرو مي     كننده  هاي متهم   كند، و بدون هيچ شرمي با نگاه        دراست به ما نگاه مي    

مـن فكـر    . كنيم  دونست كه ما حتماً از اين راه عبور مي          رو مستقر كرده بود، و مي     اطين  اون شي . ترتيب داده بود  

بيـنم كـه اون       حاال مـي  . كرد  م ايجاب مي    كردم كه دام بود، به خاطر جونم فرار كردم، به خاطر اينكه وظيفه              مي

  ».من درست عمل كردم. تونستم بفهمم ي ظالمانه بود اما من اون زمان نميصرفاً يه باز

  ».بازي نبود. زني؟ رونان مرد ي چي حرف مي درباره«:كند ُگل غرولند مي

بـه خـاطر    . كـردن    حمله مـي   مني واقعي بود، اونا به طرف         اگر اون يه حمله   «. دهد  دراست سرش را تكان مي    

اگه اون واقعاً   . مون چيه   دونه كه نقشه    دن و صحبتامونو شنيدن، لردالس حتماً مي      اينكه ما رو تا اينجا تعقيب كر      

. به خاطر همين بود كه فرار كـردم       . ي شما مهم نيستيد     بقيه. كشت  خواست ما رو اينجا متوقف كنه، منو مي         مي

  ».تونستم اجازه بدم بميرم، نه حاال كه اينقدر به پايان كار نزديكيم نمي

  ».نامردي –شه  جمالت توجيهي، اما آخرش به يه چيز ختم مي«:گويد فياچنا مي

خواين اسمشو اين بذارين، اما من از اولـش هـم بـه شـما گفـتم كـه                     اگه مي «:گويد  دراست با لحن سردي مي    

اي خـدمت     شما تا اومدن به اينجا كمكـم كرديـد، و بـراي هـدف شـرافتمندانه               . معنيه  زندگي شما براي من بي    

   »كنه تر ناچيز تر نمي هاي بزرگ ر اين سپاسگزارم اما اين شما رو نسبت به برنامهمن به خاط. كرديد

  »!بندم وقتي بچه بودي دوستاي زيادي نداشتي شرط مي«. خندد گُل به تلخي مي

سپس حواسش را بـه دوبـاره چيـدن شـطرنجش جمـع          » .ها به دوست نياز ندارن      كاهن«:دهد  دراست پاسخ مي  

  .كند مي

ـ       توانم زوزه   شب باالي سرمان است و مي     . كنم  زيره را بررسي مي   ج  با ترديد شبه   نال فـراري   ي شياطيني را كه كُ

مطمئني كـه   «: پرسم  مي. كنم در معرض خطر حمله قرار داريم        حس مي . و لرد الس هنوز آنجاست    . داد بشنوم 

  »جامون امنه؟
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يـك  . تونـه پاشـو اينجـا بـذاره     ني نميپايي  هيچ شيطان درجه  .  جادوي كهنه  قرارگاهآره، اينجا   «:گويد  دراست مي 

  ».مرتكب خشونتي بشنتونن  تونه، اما مثل ما، روي اين زمين نمي ارباب شيطاني مي

اي هم مثل اين تو مسير        جاهاي ديگه . هاي كوچك   خدايان را شكر به خاطر اين رحمت      «:كند  فين مي   نال فين كُ

  »ساحل هست، كه بتونيم توي شباي آينده پناه بگيريم؟

خواسـتم بهـش      اينجا جاييه كه من مـي     . كنيم  نه، اما حتي اگه باشه هم بهشون نياز پيدا نمي         «:گويد  ست مي درا

  ».اينجا آخر مسيره. برسم

 همـه    از ها و برخورد امواج     گذارد تا به علف     كند، و ما را تنها مي        حواسش را متوجه بازي شطرنج مي       سپس همه 

 و با خود بگوييم كه واقعاً براي چه او ما           –آيد خيره شويم      مه دارد مي  طرف، كه از جانب دريايي كه تا دورها ادا        

  .را به اين جاي متروك آورده است

  

ابتـدا از اينكـه     . كننـد    سرمان خالي مي   رويهايشان را     و باران ،  ابرهاي سياه باالي دريا را پر     . دشو  شب تيره مي  

 امـا وقتـي     -شـويد   ا از روي صورت و گردنم مـي       ها ر   ترين خون    زيرا چسبنده  –شوم    آيد خوشحال مي    باران مي 

براي ايستادگي دربرابر بـاران و بـاد تيـز و تنـد، بـا        . رود  ي آن نيز از بين مي       كند جذبه   سرما به جانمان نفوذ مي    

ها و رداهايمان را روي سـرمان   درحاليكه شنلو شويم،  كنم و دور آن جمع مي استفاده از جادو آتشي درست مي     

  .لرزيم رطوبت و سرما ميايم، از  كشيده

ي سـموم     شـك دارم همـه    . رنگ دارد   ام، اما زخمي زننده و ارغواني       ي مجروح فياچنا پرستاري كرده      من از شانه  

  .چشم از آن برنخواهم داشتآيد اما  در حال حاضر به نظر خيلي خطرناك نمي. شياطين را پاك كرده باشم

         جـويي   چيز زيادي براي تسلي خاطر جنگ     . كند  اش فكر مي    ردهلُركان دورتر نشسته و ساكت است، و به برادر م

گيرند كه آن را در       جويان ياد مي    ي جنگ    مرگ چيزيست كه همه    .كه عزيزش را از دست داده است وجود ندارد        

لُركـان دلـش بـرايش تنـگ        . حداقل رونـان در درگيـري مـرد       . ي آنهاست   اين قسمتي از حرفه   . آغوش بگيرند 

ها گريه و شـيون راه        ها يا بچه    هيچ سودي در اين نيست كه مانند زن       . بايد ادامه داشته باشد   شود اما زندگي      مي

  .بيندازي
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دهد، سرش باالي تخته خم شده است تا آن را از باران حفظ كند، و هر بـار، پـس       اش را ادامه مي     دراست بازي 

شـده باشـد    تا به جايي كـه او حفاظـت   –شايد قصدش همين بوده . كند ها را جابجا مي از كلي تأمل، آرام مهره  

  .ي شب را شطرنج بازي كند و زندگي در آرامش داشته باشد فرار كند، امن باشد تا بتواند همه

 باشـيم، امـا حـاال كـه بهتـر      شـكرگزار بايـد  . تابـد  شود و نور ماه از ميان ابرها مي        بعد از ساعتي باران كند مي      

شود شناور است، و مـشتاقانه   جزيره شروع مي زديك جايي كه شبهدهيم كه ن بينيم، لردالس را تشخيص مي   مي

  .نگرد ما را مي

كنان به جلـو گـام        گُل غرش . كشند  هايشان را بيرون مي     ايستيم و مردها سالح     با داد و فرياد روي پاهايمان مي      

شيرش را پـايين    شمـ . آورد  ايستد، و چيزي را كه براي تبر لُركان اتفاق افتـاد بـه يـاد مـي                  دارد، سپس مي    برمي

  .نگرد ميآورد و با عصبانيت لردالس را  مي

كند تا بتواند دراسـت را بهتـر          گيرد و سرش را به يك طرف خم مي          جوي پير را ناديده مي      ارباب شيطاني جنگ  

چيـزي در جـايي كـه پاهـايش در          . لغـزد   نزديكتـر مـي   .  كاهن شده اسـت     ي بازي   رسد شيفته   به نظر مي  . ببيند

. آورم ماننـدي را كـه اول ديـدم بـه يـاد مـي           -موجود سگ . كند  يابد حركت مي    گوشت پايان مي  هاي دراز     رشته

بينم كه بدن بزرگ يك سگ را دارد، اما سرش دراز و به طرز عجيبي پهـن                   يند مي آ  مي پايينهمزمان با اينكه    

ال دستان انـساني  و به جاي چنگ. اي رنگ دارد، با چشمان زردرنگ شيطاني     ي سبز يا قهوه     است، و پوست تيره   

  .دستان يك زن. دارد

ايـستد، خرنـاس      كند كه به دنبالش برود، سپس مـي         سگ شيطاني شروع مي   . كند  لردالس از كنار گُل عبور مي     

گفت كه اين مكان از دسـترس شـياطين رده پـايين              دراست راست مي  . گردد  كشد و چند قدم به عقب برمي        مي

  .خارج است

شويم، و با اينكه      دور او جمع مي   . شود  جايي كه دراست نشسته است متوقف مي      خورد و نزديك      لردالس سر مي  

هرگز تا اين اندازه و به اين مدت طوالني به يك شيطان زنـده نزديـك                . مظنونيم شيفته و كنجكاو نيز هستيم     

فش اسـت، و بـه      جادو در اطرا  . ست  احساس غريبي . ايم، تا بتوانيم آزادانه مطابق ميلمان او را برانداز كنيم           نبوده

جـز  . كنيم فرق نـدارد    خيلي با نيرويي كه من و دراست وقتي افسوني را اجرا مي            .كند  آهستگي ترق و تروق مي    

  .كند اينكه جادوي او دائميست، و هرگز تغيير نمي

  .ها ِ مهره چيني كند به دوباره يابد و دراست شروع مي  بازي پايان مينهايتاً
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  »كني؟ اي مي چه بازي«:پرسد م و اندوه فراگرفته، ميلردالس، درحاليكه صدايش را غ

  »كني؟ بازي نمي«:آورد سرش را باال مي» شطرنج،«:گويد دراست مي

  ».نه«

  ».چه حيف«

  ».اما دوست دارم ياد بگيرم«

  »ها رو انجام ميدن؟ شياطين هم بازياي انسان«.كند زده مكث مي دراست شگفت

  ».در آن جادو وجود دارد... اش و تخته. ام هرگز قبالً نديده. كند ب مينه، اما اين مرا مجذو«:گويد لردالس مي

ي   استاد من بهم گفت كـه ايـن تختـه         . اين تخته منحصربه فرده   «:گويد  زند و مي    اي مي   دراست لبخند مغرورانه  

ي   طـور بقيـه     هـا ازش مراقبـت كـردن، و همـين           مردم من براي قـرن    . اصله، يه هديه از موجودات كهن به ما       

اي رو  خيلي وقت پيش، يكي از مالكان اين تخته بـازي . شده ها با جادو محافظت مي     زهايي كه قبل از كاهن    چي

بينـي بهبـود داد، و        قطعاتش رو هنرمندانه به چيزي كـه االن مـي         .  وقت بگذرونن   باهاش  تا روش طراحي كرد  

  ».بازي شطرنج ساخته شد

  »ود؟پس تخته براي بازي ساخته نشده ب«:پرسد لردالس مي

  ».نه«

  »هدف اصليش چي بوده؟«

طور كه متوجه شدي، اين يك محصول از جادوئـه، امـا              همون. دونه  هيچ كس نمي  «:اندازد  دراست شانه باال مي   

  ».هرگز نتونستيم رازهاش رو برمال كنيم

  ».شايد من بتونم«:گويد لردالس مي

  ».يك وقت ديگه«:زند سپس لبخند مي» .شايد«:كند دراست موافقت مي

  »چرا حاال نه؟«:پرسد لردالس مشتاقانه مي

  ».تو بايد بري. اين ممكن نيست«. شود لبخند دراست گسترده مي

  ».روم من نمي«:كند لردالس اخم مي

  .شود ر داده ميآورد و لردالس به عقب س يك دستش را باال مي» .ري آره، مي«:گويد دراست مي

  »اُفتد؟ چه اتفاقي دارد مي«:زند  فرياد مي.تواند  اما نميمقاومت كندكند  ارباب شيطاني درحاليكه سعي مي
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اين بـراي   . كني خسته شدم    بينم ما رو تعقيب مي      يه افسون كوچيك، از بس كه مي      «:خندد     مي نخوديدراست  

  ».داره ي مناسب نگه مي مدتي تو رو توي يه فاصله

توني بـه يـك اربـاب شـيطاني           تو نمي ! يتو فقط يك انسان   ! تو هيچ قدرتي بر من نداري     ! نه«:غُرد  لردالس مي 

  »!دستور بدي

من توانايي كارهايي رو تو اين      . كنه  اما اينجا جادو متفاوت عمل مي     . به طور معمول، نه   «:كند  دراست زمزمه مي  

 ي اينجـا  جـادو به خاطر اينكـه توني مقاومت كني،      و تو نمي   –تونستم    جزيره دارم كه هيچ جاي ديگه نمي        شبه

  ».ه مال تو باشه، مال منهبيشتر از اينك

شـود و   قدرتي را كه درونش ساخته مي. شوند  الس تيره مي شود و هشت بازويش به بيرون باز مي           ي لرد   چهره

شود كه اگر با خشونت حملـه كنـد    سپس ناگهان وقتي متوجه مي    . كنم  رود حس مي    به سمت دراست نشانه مي    

  . دهد كارش را ادامه نمياُفتد  چه اتفاقي مي

اما وقتي من به زمين معمولي      «.خورد  ر مي و بيشتر به عقب س    » تو خيلي باهوشي  «:گويد  طان غرولندكنان مي  شي

ي بعـد     و دفعـه  . و دنبالتـان خـواهم آمـد      . صـبر خـواهم كـرد     . شـود    خـودم مـي    مالهايم دوباره     برگردم قدرت 

  ».تانكشم مي

ياره، اما ميتونـه چنـد روز پابرجـا باشـه،     اين طلسم براي مدت زيادي دووم نم «. دهد  دراست سرش را تكان مي    

. شـود   گيرد و ارباب شـيطاني متوقـف مـي          انگشتش را به سمت لردالس مي     » .مهم هم نيست كه تو كجا بري      

  ».اگر دلت بخواد معامله كنيالبته تونم حاال طلسم رو بشكونم،  اما من مي«

  »معامله با چي؟«:اندازد لردالس تف مي

چـرا برامـون دام پهـن كـردي امـا منـو             . كنـي    به من بگو كه چرا ما رو دنبال مي         اطالعات،«:گويد  دراست مي 

  »اين كار چه سودي برات داره؟. نكشتي

دانـم كـه    كنم زيـرا مـي   كنم، شما را دنبال مي من از غم و رنج ديگران تغديه مي«:گويد لردالس به خشكي مي   

  ».بخشد عذاب شما به من شادي مي. مقصدتان رنج و فالكت است

كـنم كـه تـو مـا رو شانـسي، از بـين هـزاران روح         من فكر نمي. نه، اين سرزمين پر از رنجه«:گويد دراست مي 

  ».زجركشيده، و براي توجه خاصي انتخاب كرده باشي

  »تواند باشد؟ چه دليل ديگري مي«. زند اندازد و لبخند مي لردالس شانه باال مي
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  ».تو با دختر قاطي شدي«:گويد دراست مي

تـو اونـو بـا جـادوي        «. گيرم  شان را ناديده مي     كنند اما من نگاه خيره      برانگيز به من نگاه مي      با حالتي سوال  بقيه  

چرا؟. ر كرديخودت پ«  

  ».خواستم كمك كنم من اونو دوست دارم، مي«:كند شيطان غرغر مي

  ».ندازمت بيرون دي، يا مي يا درست جوابمو مي«:كشد دراست خرناس مي

سپس يـك بـازويش را بـه سـمت گُـل            » .كنم اين كار را بكني      در واقع، من فكر نمي    «:كند لردالس خرخر مي  

  . دود گرداند و مي ي ما رو برمي انگيز، گُل از بقيه ناگهان، به طور غيرارادي، با فريادي وحشت. گيرد مي

امـا بعـد   . دازدي صـخره بـه پـايين بينـ     خواهد او را از  لبه كنم لردالس مي آوري فكر مي   ي وحشت   براي لحظه 

 او گُل را وادار كرده است تا به سـمت خـشكي بـدود، جـايي كـه سـگ       –گرتر از آن است   بينم كه او حيله     مي

اي كه گُل به زميني كه هـيچ محافظـت جـادويي وجـود                كند، و آماده است تا لحظه       شيطاني با شوق عوعو مي    

  .ندارد برسد او را تكه پاره كند

توانم راهي پيدا كنم تا افسون لردالس      اما نمي . كنم تا با جادو او را متوقف كنم         يو سعي م  » !گُل«:زنم    جيغ مي 

  .را بگشايم

  ».ميرد ر ميو هميشه وفادار و هميشه شر51يا آن انسان در دستان وِين. فوراً. من را آزاد كن«:گويد لردالس مي

  ».نه«:گويد دراست مي

  ».برم  وگرنه من بقيه را هم به سوي مرگشان ميتو بايد اين كار را بكني،«:كند لردالس غرولند مي

  ».نه«:كند دراست تكرار مي

  »!نابودش كن! خيلي خوب، وِين«:زند ارباب شيطاني پوزخند مي

اش مـدام بـاز و بـسته     جهـد، و آرواره  طرف مي طرف و آن كشد و به اين كند و زوزه مي    سگ شيطاني پارس مي   

  ...ي ديگر و چند ثانيه. است گُل تقريباً به خشكي رسيده. شود مي

، و  كنـد    و زانوهاي هيوال را نوازش مي      رود  به كنار وِين مي   جوي پير قرار گرفته است،        ناگهان، برَن جلوي جنگ   

وِين به سمت   . شده  تربيت  است، نه يك شيطان نيمه      گويي با يك سگ اهلي روبرو شده      كه  زند    طوري سوت مي  

  .اُفتيم نفس مي  با وحشت به نفسي ما بقيه. خندد لردالس مي. پرد برَن مي

                                                 
51 Vein 
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 سگ شيطاني قبل از اينكه به پشت بچرخد و از بـرَن بخواهـد كـه شـكمش را غلغلـك دهـد                         كه و بعد وقتي  

  .ماند  دهان همه از حيرت باز مي،زند صورتش را ليس مي

  »!بكشش! تمومش كن! وِين«:زند لردالس نعره مي

خاراند با شـادي از خـود صـدا           اش را مي    انطور كه برَن زير چانه    گيرد و هم    شيطان فراخوان اربابش را ناديده مي     

كننـد، و     كند كه با هر سـگ معمـولي ديگـري بـازي مـي               خندد و طوري با او بازي مي        برَن مي . آورد  بيرون مي 

  .آورد معني به زبان مي ي عجيب و غريب و بي كند و يك يا دوكلمه صداهاي نرمي ادا مي

ي ما درحال     خندد و خيلي زود همه      اما بعد فياچنا بلند مي    . تواند  كس نمي   هيچ. ور كند تواند آن را با     لردالس نمي 

  . است خنديدن و اشاره كردن به پسر و سگ هستيم، و گُل كنار آن دو، و حداقل متوقف شده

  . زند حتي دراست هم لبخند مي. شود خنديم، و اشك شوق از صورتمان جاري مي دوبرابر مي

وقتـي نهايتـاً   . ي مـا  شود، سپس به بقيـه    به سگ شيطاني خيره مي    . بيند  ا نمي  قضيه ر  دار  ندهي خ   لردالس جنبه 

  »اين پسر ديگر چه جورش است؟«:گويد كند و مي شود، غرولند مي چشمانش روي دراست متوقف مي

ا دونستم كه با يك نوع جادوي خاص تقـديس شـده، امـ              دونم، مي   نمي«:گويد  خندد و مي    دراست زيرزيركي مي  

خـواد طلـسم      تونه هر جانوري رو كه مي       رسه كه اون مي     به نظر مي  . زدم تا اين حد قوي باشه       هرگز حدس نمي  

اي ممكنـه بتونـه انجـام     دونه كه چه كاراي ديگـه  كي مي. استعدادهاش باشهاز و شايد اين تنها يه گوشه       . كنه

 بتونه يـك اربـاب شـيطاني رو هـم           شايد اون «.شود  ي خشك و جدي مي    ا لبخند دراست تبديل به چهره    » بده؟

  ».بكشه

  ».كني تو مرا تحقير مي«كند زمزمه مي. دانم اين لرزش از ترس است يا عصبانيت لرزد اما نمي لردالس مي

  ».آره«:كند دراست با خوشرويي موافقت مي

گِـيش  مـن يـك     «. كند  تكمان اشاره مي    رود و به تك     هفتيم بازوي لردالس باال مي    » . خواهي ديد  اعوضش ر «

 .وفـق بـشويد چـه نـشويد       چـه در تالشـتان م     . تـان را نـابود كنـد         كـه همـه    نفرينيك  . هم  روي شما قرار مي   

  ».بارتان خواهد بود كدامتان هيچ چيز نخواهيد فهميد، اما بيچارگي براي عمر كوتاه نكبت هيچ

جلـوي چـشام آفتـابي      خوام تا چنـد وقـت         نمي –ترسونه، حاال برو گمشو       گِيش تو ما رو نمي    «:غرد  دراست مي 

  » .بشي
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جزيـره بـه بيـرون         از شبه   و  قوي دور شود دور    دهد و لردالس مثل بالني كه با بادي         دست راستش را تكان مي    

شود سگش را بگيرد، و آن را با تكاني ناگهـاني             كند موفق مي    طور كه به عقب پرواز مي       شود و همان    پرتاب مي 

شـود و     دستان برَن پشت سر سگ گشوده مـي       . دهد  اي خفه سرمي    زوزهوِين  . كند  اش از برَن دور       و گرفتن پوزه  

  .شوند  تاريكي شب از ديد خارج ميدرخيلي زود آن دو با افسون دراست . كند خداحافظي مي

امـا  . خطر و خنثي كنـيم      ايم ارباب شيطاني را بي      دهيم، و خوشحاليم كه توانسته      جزيره خنده را ادامه مي      در شبه 

مان،   با وجود خوشحالي  . نفرين يك شيطان چيزي نيست كه بشود آن را مسخره كرد          . دي دارد ي ما نيز ح     خنده

پرسيم كـه عاقبـت چـه نـوع           كنيم و از خود مي      الس فكر مي   كدام از ما از درون، به نفرين لرد        مطمئنم كه هر  

  .بهايي را ممكن است براي اين پيروزي ناچيزمان بپردازيم



  بِك/سرزمين شياطين رضا رستگار/درِن شان
 

158 
  ir.rrenshanda.www درِن شان

  فصل شانزدهم

  موجودات كهن

حـاال كـه خطـر از سـرمان         . ايـم    دور آتش جمع شـده      بقيه. است همچنان مشغول شطرنج بازي كردن است      در

كـنم چشمانـشان بـا        كنند و احساس مي     ي بين دراست و لردالس بحث مي        ي مكالمه   گذشته، گروهمان درباره  

منظـور  «. پرسـد   يشـان بـود مـ       در آخر فياچنا سوالي را كه نوك زبان همه        . بدگماني روي من ثابت مانده است     

  »دراست از اينكه لردالس با تو قاطي شده چي بود؟

من از يـك دسـتيار      . شد، رشد كرده    تند تر از اون چيزي كه پيش بيني مي        جادوي من   «. كشم  با فالكت آه مي   

 بـه خـاطر   –تر شدن  هـم دارم    قويباره به يك جادوگري به قدرت دراست تبديل شدم، و تواناييِ      ضعيف يك 

كس به    تونم كارايي رو بكنم كه هيچ       ازش ممنونم، حاال مي   . اون به درونم نفوذ كرد و به من نيرو داد         . لردالس

  ».تونه انجام بده تجربگي من نمي كم

  »چرا بايد چنين كاري بكنه؟«:پرسد گُل به درشتي مي

ك كنـه امـا     ست كه فكر كنـيم اون ايـن كـارو كـرد تـا كمـ                 دونيم، احمقانه   ما نمي «:دهم  با صداقت جواب مي   

آب دهـانم را    » ...مگـر اينكـه   .  همه قوي بودن چه مانعي ممكنه ايجـاد كنـه           تونيم تشخيص بديم كه اين      نمي

كار كـرد بـه آن فكـر    هايم آش ي قدرت دهم، سپس چيزي را كه از زماني كه دراست واقعيت را درباره        قورت مي 

شايد، وقتي به قدرت مورد نياز      . ين قضيه باشه  مگر اينكه افسون اسرارآميزي پشت ا     «.آورم  كردم به زبان مي     مي

  ».چيز اطرافمو نابود كنه رسيدم، نيرويي درونم منفجر بشه و همه

يـك شـيطان بـالقوه، اينجـا     «:گويـد  وجود آمده، به تلخي مـي ه اي كه از فقدان برادرش در وي ب لُركان با كينه  

   »-رگردونيم و گلوشو پاره كنيم قبل از اينكه گم كه اونو به خشكي ب تونيم بهش صدمه بزنيم، اما من مي نمي

  »آروم«:كند گُل او را ساكت مي

  »-اما«
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. كنم، بك   من اين حرفو باور نمي    «. زند  سپس به من لبخند مي    » !آروم«:گويد  گُل، اين بار با خشونت، دوباره مي      

اگه يه اربـاب    . يرعمدزني، چه عمد چه غ      تو به هيچ كس صدمه نمي     . شناسمت  از وقتي كه تو يه بچه بودي مي       

  ».تونه با استفاده از تو به ما صدمه بزنه، پاك در اشتباهه كنه كه مي شيطاني فكر مي

 اشـك بـراي   –ام  ام گريـه نكـرده    ي خيلي كوچـك بـوده       از وقتي كه يك بچه    . زند  اشك در چشمانم حلقه مي    

هايم از آبـي گـرم و شـور           ود گونه كند و خيلي ز      اما گرماي كلمات گُل بغضي را درونم آزاد مي         –هاست    ضعيف

  .اند خيس شده

گُـل درسـت    «:گويـد   كند و مـي     گذارد و چند قطره اشكم را پاك مي         ام مي   فياچنا، انگشت شستش را روي گونه     

  ».كگه، دليلي نداره كه از تو بترسيم، بِ مي

زده   همـه را حيـرت  گيـرد و    و براي يك لحظه مرا در آغـوش مـي         » .ترسيم  البته كه نمي  «:كند  نال موافقت مي  ُك

  .اندازد دار به لُركان مي سپس نگاهي كنايه. كند مي

اما هميـشه يـك چـشمم بـه اونـه،           . كنين، من مخالفتي ندارم     اگه شما اينجور فكر مي    «. وردآ  نوجوان ادا درمي  

شـكلش بـه يـك جـانور         شه، چون اگه يادتون نرفته بايد بگم كه خطر تغيير           بخصوص وقتي كه ماه كامل مي     

  »...خواد بر ضد ما كاري كنه اي فكر كنم كه اون مي و اگه لحظه. اك هم وجود دارهخطرن

نال به درشتي، با لحني مقتدرانه به مثابـه لحـن           كُ» .كنيم  ش صحبت مي    گي و ما با آرامش درباره       به ما مي  ... «

  .رساند يك شاه واقعي حرف لُركان را به پايان مي

از . گردانـد   دهـد و بـا غـيض رو برمـي            اما بعد به تندي سرش را تكان مي        دهد،  هايش را نشان مي     لُركان دندان 

جويي باشي كه از تو انتظار نرود بگذاري غم و اندوه بر تـو تـاثير                  دست دادن عزيز سخت است، حتي اگر جنگ       

  .بگذارد

كنـد، سـپس      يها را لمس م     شود، با انگشتش آن     هاي مرطوبم خيره مي     آيد به گونه    برَن چند ثانيه بعد كنارم مي     

بندد، لبخنـد   گذارد، چشمانش را مي ام مي ، سپس سرش را روي شانه     »سنگي«:كند  مرموزانه اعالم مي  . چشد  مي

  .رود زند و به خواب مي مي
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هـا و تختـه را جمـع          رسـاند، مهـره     چند ساعت بعد، دراست پس از اينكه يك دست بازي ديگر را به پايان مـي               

آرام سر برَن   . »بِك«:خواند  مرا فرامي . شود  گذارد و از جا بلند مي        را كناري مي    آن .ريزد    كند، و در كيفش مي      مي

  .خواهد روم تا ببينم كاهن چه مي برم و مي را كنار مي

  ».وقتشه«:گويد نگرد مي دراست درحاليكه با نگاه سنگيني مرا مي

  »وقت چي؟«:كنم اخم مي

بايـد  . مونه  طور نمي   اما خيلي اين  . ح آب االن مناسبه   سط. منتظر جزر و مد بودم    «:دهد  به طور مبهمي جواب مي    

  ».عجله كنيم

من تـا  . خيلي زود او لخت شده است.آورد دراست دارد ردايش را درمي . كنم  مكث مي » ؟...چي. شم  متوجه نمي «

 امـا   –انـد     جنگنـد، برهنـه     جوياني كه به روش قـديم مـي          بسياري از جنگ   –ام    بحال مردان لخت زيادي ديده    

  . بينم كه نبايد كننده است، گويي نمودي از او را مي لختي او ناراحت. دراست متفاوت استپوست 

  »-چيكار داري! هوي«:گويد گُل خرخركنان مي

امـا زود   . عقـب وايـسا، مـن و بـك يـه مـدت بايـد بـريم                «:گويـد   زند و مـي     چشمان دراست به تندي برق مي     

  ».گرديم برمي

نال با شوقي ماليم به پـشت دراز        كُ. است، مثل لُركان    و در كنار گُل ايستاده    حاال ا » كجا برين؟ «:پرسد  فياچنا مي 

  .برَن همچنان خواب است. نگرد كشيده و ما را مي

اونـا شـايد تنهـا      . موجودات كهن درست زير پاي ما مستقر شـدن        «.كند  ي صخره اشاره مي     دراست با سر به لبه    

تونن به ما بگن كه كجا تونل بين اين دنيا و              مي .  موندن كهن باشن كه تو اين دنيا     موجودات واقعي از جادوي     

  ». اين كار حساسيه  و ما به تمركز نياز داريم–حاال عقب وايسين و ساكت باشين . دنياي دموناتا رو پيدا كنيم

. كـنم   و اگرچه معذبم، فرمانش را اطاعت مي      » .لباستو دربيار «:گويد  گردد و مي    دراست دوباره به سمت من برمي     

اولـي باعـث    . قبل از اون، دو افـسون رو بايـد اجـرا كنـيم            . ي صخره راه بريم، و بعد بپريم        خوايم روي لبه    مي«

  ». آب وحشتناك سرده–داره  و بعدي گرم نگهمون مي. شه بتونيم براي چند دقيقه نفسمونو نگه داريم مي
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  »...ها صخره... تونم شنا كنم من نمي... سقوط... اما«:كنم لكنت زبان پيدا مي

تـا  . كـنم   راهنماييت مـي  . من باهاتم «.گيرد  دست راستم را مي   » .الزم نيست از چيزي بترسي    «:گويد  دراست مي 

  ».آد ها رو درست اجرا كني و مضطرب نشي، مشكلي برات پيش نمي وقتي كه افسون

  »؟برگرديم باالتونيم  اما چطور مي«

رسـه   از اون چيزي كـه بـه نظـر مـي    «.خندد ورم ميي ديربا سپس به چهره» .كنيم صخره نوردي مي  «:گويد  مي

  ».ذارم بهت آسيبي برسه نمي. خوره ي تو به درد من نمي مرده. به من اعتماد كن. تره آسون

  ».تو امشب منو با شياطين ول كردي«:كنم زمزمه مي

موند بهتـر   ده مييك نفرمون زن. ميرم كردم اگه براي نجات تو برگردم مي   آره، اما من فكر مي    «:كند  موافقت مي 

مـردي، مجبـور بـودم     اگه مـي . اما من به تو احتياج دارم، بك  . كرد  كدوممون نجات پيدا نمي     از اين بود كه هيچ    

  ».دنبال يه دستيار ديگه بگردم

  »قدر برات مهمم؟ چرا؟ چرا من اين«:پرسم مي

شـه بـا مـن انجـامش          مـي «. گرداند  ي صخره روبرمي    سپس به لبه  » .فهمي  به زودي مي  «:دهد  دراست قول مي  

  ».ي سرزمين و مردمت به اين قضيه بستگي داره بدي؟ حرفمو باور كن، آينده

ايم، و دوستان زيادي را از دسـت          ايم و با خطرات بسيار زيادي مواجه شده         اما ما راه زيادي آمده    . خواهم  من نمي 

هـايي را زمزمـه       افـسون . رم قرار دارد  كنم، دراست در كنا     ايم كه حاال متوقف شويم؟ شروع به راه رفتن مي           داده

پـشت سـرمان ديگـران      . دهيم  داريم و آن را بسط مي       هايمان را نگه مي     كنيم، نفس   كنيم، و خود را گرم مي       مي

  .دانند انتظار چه چيزي را بايد داشته باشند  و نمي– به جز برَن –كنند  نگاه مي

جزيـره    كوبند، و در طـول شـبه        هاي صخره مي    سنگ  ته، بر تخ    امواج زير پايمان سخت و خشن     . رسيم  به لبه مي  

تواند به پايين خيره شود و        تنها يك ديوانه مي   . ماند  ي ورود به دنياي ديگر مي       مثل دهانه . شوند  چند قسمت مي  

كند   ي معمولي حتي براي يك لحظه به اين فكر مي           و تنها كسي ماوراء يك ديوانه     . احساس ترس نداشته باشد   

  . ان و نامطبوع شيرجه بزندپايان و غرّ مق بيكه به سوي آن ع
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كنم كه افسون تنفس را بشكنم، و به او بگـويم             كنم، شروع مي    آورم و به دراست نگاه مي       سريعاً سرم را باال مي    

امـا قبـل از اينكـه بتـوانم،         . خواهم اين كـار را انجـام دهـم          كه نظرم عوض شده است، اين ديوانگيست و نمي        

زمـين  . كـنم  سقوط مي. كشد انگشتانش محكم انگشتان مرا گرفته و پس از خود مرا مي       . دپر  دراست به جلو مي   

  .شوم و وحشت و مرگ حتمي سرازير مي... هاي سهمگين غرش... به درون تاريكي. شود پشت سرم ناپديد مي

***  

پاهايامـان بـه   . خـورد و بعـد بر . چند ثانيه، مطمئناً نه بيشتر. كشد كردم طول نمي اي كه فكر مي  سقوط به اندازه  

خورند، و احتمالش     هايم در فكم از لرزش به هم مي         دندان. رويم  خورد و به زير آب فرو مي        سختي به چيزي مي   

ام، آب سـردتر از آن چيزيـست كـه            كننـده   حتي با افسون گـرم    . زياد است كه از آن جدا شوند و به مغزم بريزند          

  . ام تابحال تجربه كرده

آب اطرافم به سـختي فـشار       . شود  حركتمان كند مي  . تر از دنياي شب باال      ، بسيار تاريك  اين پايين تاريك است   

وحـشت  . شـوم   هـا كوبانـده مـي       بينم كه بر سـنگ      در ذهنم خود را مي    . كنم  چرخش امواج را حس مي    . آورد  مي

خـود را بـه     و   –رسد نزديك باشند       كه به نظر مي    –ها لگد بزنم      كنم دفاع كنان به صخره      كنم، و شروع مي     مي

  .سطح آب برسانم تا بتوانم جيغ بزنم

تـالش  . كند تا سـردي و تـاريكي را ناديـده بگيـرم             درد مرا مجبور مي   . فشرند  انگشتان دراست انگشتانم را مي    

شود و صـورتش را در        سپس نوري تابيده مي   . دهد  كنم دستانم را آزاد كنم اما دراست دوباره آنها را فشار مي             مي

كند تقـال كـردن و دسـت و          بينم، كه به من اخطار مي       هاي خشمي مي    در چشمانش شعله  . ينمب  كنار صورتم مي  

  .پازدن را متوقف، و از دستوراتش اطاعت كنم

اي بـا وجـود       آيد، شـعله    نور از دست راستش مي    . دهد  كنم و دراست ديگر انگشتانم را فشار نمي         خود را شُل مي   

. توانستم آن را انجـام دهـم        اي كاش من هم مي    . فسون را بلد نيستم   ااين  . درخشد  اينكه زير آبيم به تيرگي مي     

. آيـد   كند، سپس آرام در ميان آب به حركت در مي           طور كه در حال فكر كردنم دراست به اطراف نگاه مي            همان

پراند و بازوي راستش به چپ و راست تكان           كند، اگرچه پاهايش به نرمي پشت سرش لگد مي          او واقعاً شنا نمي   

  . كند خورد و ما را هدايت مي مي
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  . كنند اي ندارند از كنارمان عبور مي بينند يا از حضورمان واهمه ها درحاليكه يا ما را نمي اي از ماهي دسته

هاي عجيبي    اي را به يادآوري پيچ و تاب        گذرند، سرگشته و مبهوت، لحظه      كنان مي   فش  نگرم كه فش    آنها را مي  

خيلي آسان اسـت كـه آن را يـك          . گذرانم  ام مي   اي شگفتي كه جزئي از آن بوده      ام و چيزه    كه در زندگي داشته   

دنيـاي  . واقعيت پذيرفته شده بدانم، اما اين چيزيست كه هيچ انسان معمولي براي ديدنش ساخته نـشده اسـت                 

شكر ها متـ    م و از آن   گاهي بايست  چند از ي آن است كه هر      جادو با شگفتي مرا تقديس كرده و اين تنها شايسته         

  . باشم

ها آكنده شده، و روي آن را جلبك دريـايي پوشـانده،              ها و صدف     صخره، با پوست حلزون    ! تخته سنگ  –و بعد   

او رو بـه پـايين تغييـر        . رويـم   به سرعت باال مـي    . رود  دراست مستقيم به سمت آن مي     . سيخ و وسيع است     سيخ

پـاره شـويم، امـا در آخـرين       ضربه بزنيم و تكه   رويم كه به صخره       ماند كه داريم مي     مثل اين مي  . دهد  مسير مي 

  . ورودي يك تونل–دهم  لحظه سوراخي را تشخيص مي

درحاليكـه  . دهد يا فشار جزر و مد       دانم كه آيا جادو ما را به جلو حركت مي           نمي. خوريم  ي تونل پيچ مي     در دهانه 

هـاي    مـشعل دسـت   . رويـم   ان پيش مـي   ها در امانيم، رو     و افسون دراست از برخورد با ديواره      هاي دورمان     با آب 

براي مدتي تنها حركت شديد و صـداي آب  . كند ور مي شود، و ما را در تاريكي مطلق غوطه دراست خاموش مي  

انـدازد كـه متولـد شـدم، و از            مرا به ياد وقتي مـي     . به طور غريبي راحت است    . احساس ترس ندارم  . وجود دارد 

  .  شدمم مادرم به دنيا واردطريق تونلي در رحِ

اي بـا آب نـسبتاً        ايـم، و بـه چالـه        هايي بعد ما از تونل بيرون آمـده         ثانيه. بينيم  و بعد نوري در جلوي رويمان مي      

دهـد و بعـد از مـن          در سطح آب شناوريم، جايي كه دراست مرا بـه خـشكي هـل مـي               . شويم  تر پرتاب مي    گرم

  با نفسي عميق    و شكنم  ميافسون تنفس را    . دهد  يكند و سر تكان م      هايم را لمس مي     لب. آيد  خيز باال مي    سينه

  .لرزم ، و از سرماي آب ميفرستم هايم مي هواي تازه را به درون شش

گذارم تـا مـرا روي پاهـايم بلنـد      زنم، و مي آن را چنگ مي . كند  ايستد و دستش را به سمتم دراز مي         دراست مي 

گرمـا درونـم زبانـه      . گـذارد   ي چپم مي     را روي شانه   زند، بعد يك دستش     ام به من لبخند مي      وقتي ايستاده . كند
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كنم   مسير نگاهش را دنبال مي    . نگرد  كند و به باال مي      دراست مرا رها مي   . شوم  كشد و به سرعت خشك مي       مي

  .اُفتم نفس مي و به نفس

 .هاسـت   توانم سـقفش را ببيـنم، چـرا كـه خيلـي بـاالتر از ايـن                  نمي. ما درست در ميان يك غار عظيم هستيم       

 –و روي هـر كدامـشان       . بيـشتر ... سـي ... بيـست ... هاي سنگي ضخيم فراگرفته است      اطرافمان را همه ستون   

  . استچيزي

 و نور هايي كه رنـگ       كنند  شكالي كه آرام تغيير مي    اَ. اي را به زبان بياورم كه آنها را تشريح كند           توانم كلمه   نمي

پيچد   شكال درونش مي  طور كه اَ     همان .ها برسند   ه ارتفاع آن  توانند ب   و اگر ده مرد روي هم سوار شوند نمي        دارند  

كند، و نور ماليمي كه براي روشـن كـردن غـار بـزرگ كـافي اسـت منتـشر                      هايش تغيير مي    چرخد رنگ   و مي 

ام  كدام از جادوهـايي كـه قـبالً حـس كـرده       جادو وجود دارد، جادويي قوي، اما به هيچها ستوندر اين . كند  مي

ها وقتي كه شـياطين       ي سنگ    در حلقه  . ام  حس كرده من آن را قبالً دوبار      . اين درست نيست  .. .نه. شبيه نيست 

  .و اوايل امشب وقتي كه تبر لُركان ذوب شد. را دفع كردند

  »اينا چي هستن؟«:كنم نجوا مي

ه اي كـ  لبخند غريبي بر لب دارد، و مثـل بچـه  » .موجودات كهن «:دهد  دراست با همان صداي آهسته پاسخ مي      

خالقان زمين، زنـدگي، و شـايد   . جادوگران باستان«. ها شده بازي جديد ديده است محو تماشاي نور   يك اسباب 

، يـا   ان  سـتاره ن  وا خودشـ  اينـ گن كـه       مي بعضيا هم . اومدنها    ا از ستاره  اون گن  ها مي   بعضي.  خدايان  خالق حتي

  ».نوش حداقل نمود زميني

بيـشتر  . كنـد  رود، و هر ستون و شـكلي را بررسـي مـي     كوچك راه مياي دارد، سپس در دايره به جلو قدم برمي 

هـا    ايـن . شـود   هاي اُقام ديده مـي      هاي قديمي دارد، اما نه مثل آنهايي كه روي سنگ           ها عاليم و حكاكي     ستون

تر  ي كلمات باشند، بايد زباني بسيار پيچيده        دهنده  ها نشان   اگر اين عالمت  . اي هستند   هاي دراز و پيچيده     عالمت

  .هاي ما باشد از زبان

ايـن  . ها وجـود داشـته، شـايد هـزاران     داند چندتا از اين كس نمي هيچ«:گويد رود مي  دراست همانطور كه راه مي    

. تـونيم حـدس بـزنيم       آزمـايش؟ مـا فقـط مـي       جـاي   ... زمين پـرورش  ... يك مكان بازي  . جهان مال اونا بوده   
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هـا يـا هرجـايي كـه ازش اومـدن             ون بـردن، و بـه سـتاره       بيشترشون از اينجا رفتن، جادوشون رو هم با خودش        

كردن، امـا حـاال چنـدين         موجودات كهن با نياكان ما آشكارا صحبت مي       . دونيم  ما نمي . يا شايد مردن  . برگشتن

  ».نسله كه ساكت موندن

 كنن  مان سوگواري كردن و ازشون تمنا كردن كه بمونن، و به ما كمك              ها براي استادان اصلي     خيلي از كاهن  «

امـا  . هاي بيشتري از ستارگان رو ياد بدن        تا اين دنيا رو از تهديد دموناتا محافظت كنيم، به ما جادوها و شگفتي             

گـن كـه بـراي هـر چيـزي يـك              و اون قوانين مي   . حتي موجودات كهن هم بايد از قوانين كيهان پيروي كنن         

  ».مونه چيز براي هميشه بدون تغيير نمي هيچ. محدوديت زماني وجود داره

حاليكه انگـشتانش   كند، سپس در دستانش را دراز مي. شود ايستد و به آن خيره مي    ميها    كلاو پيش يكي از هي    

  . كشد اند دستانش را عقب مي منقبض شده

ي  ره، همـه  شد كه وقتي آخرين موجود كهن اين جهان رو ترك كنه، كل زندگي از بـين مـي              به من گفته مي   «

زنان اونا رو به دنبال       شه و با بادهاي وحشي كه شالق        چيز به گرد و خاك تبديل مي        همهشه،    ها ويران مي    زمين

ي   ي ايـن جهـان و همـه         كنم اونها سازنده    فكر مي . كنم  اما من اين رو باور نمي     . شه  كشن دور مي    خودشون مي 

اشـن و  اي هـم سـاخته ب   شـايد دنياهـاي ديگـه   .  عشق ساختنبا و اون رو  - بخصوص ما  –مخلوقاتش هستن   

دن، مـا رو در    اونا تولـد مـي    . بازهم درآينده تعداد بيشتري خلق كنن، يه رشته كامل از دنياها دور تا دور كائنات              

ي خيلـي     ذارن، شايد در آينده     هاي خودمون تنها مي     رن، ما رو با ابزارها و دستگاه        كنن، بعد مي    بچگي كمك مي  

 مادرهـا و  –يك روز نوادگان مـا شـايد مثـل اونـا بـشن              . مدور دوباره برگردن تا ببينن ما چقدر پيشرفت كردي        

  »...پدرهاي دنيا و زندگي

قبل از ايـن هرگـز نـشنيده بـودم كـسي            . و دركشان برايم سخت    جمالتش عجيبند، . دهد  حرفش را ادامه نمي   

كنـد    كنم عالم را آنطور كه دراسـت تـصور مـي            همانطور كه سعي مي   . ي چيزهايي مثل اين صحبت كند       درباره

  .دنيايي كه در آن موجوداتي برتر از خدايان وجود داشته باشند. رود ببينم سرم گيج مي

  .زند  حرف مي–شان با هم  يا همه–ها  و بعد يكي از آن پيكره

  »ايد؟ براي چه آمده«
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. بلند و نرم  . كلمات همزمان آهنگين و يكنواختند    . ام  هاييست كه تاكنون شنيده     ي لهجه   اش تلفيقي از همه     لهجه

تـوزي در آن ديـده        هيچ تهديـد يـا كينـه      . بخش  گرم و تسلي  . رسد  از درون سرم و هر چيز اطرافم به گوش مي         

  .شود تنها خستگي غريبي در آن حس مي. شود نمي

دونم اين گستاخيه كه چيزي بخوايم، و وقتي شما           براي يافتن پاسخ، من مي    «:گويد  كند و مي    دراست تعظيم مي  

  »-اما. ين مزاحمتون بشيمخواين در آرامش باش مي

  ».ايست زمان آشفته-«:كند اش را تمام مي صدا جمله

  .مكثي كوتاه

آنها هميـشه تهديـد   . منتظره نيز نبود اما غير. ما از آن آگاه نبوديم . اند  دموناتاها عبور كرده  «

ها بايد همـواره ادامـه داشـته        جنگ بين شياطين و انسان    . اند و هميشه هم خواهند بود       بوده

  ».اشد، تا وقتي كه آنها شما را شكست دهندب

  »يا ما اونا رو شكست بديم؟«:گويد دراست اميدوارانه مي

قدرتشان فراتر از قدرت نـوع بـشر        . اند  دموناتاها مخلوقات جادوي خالص   . نه«:گويـد   صدا مي 

هـا   در گذشـته مـا از انـسان     . تواند تغييرش دهـد     ايست كه هيچ نيرويي نمي      به گونه . است

تـوانيم    نمـي . اما ما بايد بـرويم    . گرفتيم  هاي شيطاني را مي     كرديم و جلوي حمله     ت مي مراقب

  ». هاي شياطين بايستيم بمانيم و تا هميشه در مقابل دسته

كنـد و چـشمانش قرمـز         به باال نگاه مـي    . كند، صدايش با چيزي فراتر از نااميدي پر شده است           دراست ناله مي  

. تونيـد محـل ورودي تونـل رو بـه مـن نـشون بديـد                 شما مي «. كند   گريه مي  شوم كه او دارد     متوجه مي . است

  ».تونيد به من بگيد چطوري ببندمش مي

زمان ما در اينجا تقريباً به پايان رسيده است، اما تا وقتي كه          «:گويـد   سپس صدا مي  . سكوتي ديگر 

  ».هستيم، كمك خواهيم كرد، مثل هميشه
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و به شكل زمين    . كند  اي، خاكستري، آبي تغيير پيدا مي       ش به سبز، قهوه   شود و رنگ    ها منقبض مي    يكي از پيكره  

. دانـم كـه چيـست       ام اما مـي     ي اينها را قبالً نديده      من نمونه . هاي واقعي   آيد، فقط بسيار كوچكتر از زمين       درمي

  ».يك نقشه«:كنم زمزمه مي

در . خوانـد    آن را مـي    ،تـوانم    من نمي  كند، و به روشي كه      و مشتاقانه نقشه را وارسي مي     » آره«:گويد  دراست مي 

اون جاييـه كـه     «:پرسد  دراست مي . ترين ناخن من    ي كوچك   ي درخشاني قرار دارد، به اندازه       سمت راست، نقطه  

  »ورودي تونل قرار داره؟

  ».بله«

 هـشت يـا نُـه روز بـه اونجـا            در عـرض  تـونيم     اگه تند راه بريم مي    . خيلي دور نيست  «:كند  زده نگاه مي    هيجان

  ».سيمبر

اما شـما  «. گردد  بازمي- حالت هميشه متغيرش   –كند و پيكره به حالت اولش         نقشه تغيير مي  » .به راستي «

  ».چنين شانس خوبي نداريد

  »منظورتون چيه؟«:كند خم ميدراست اَ

. توانيم آنها را حـس كنـيم        ايم مي   حاال كه تمركز كرده   . اند  دموناتاها جمع شده  «:گويـد   صدا مي 

دو شب و دو روز ديگـر اولـين اربـاب           . شكافند  آورند و اساس اين عالم را مي       آنها فشار مي  

  ».شيطاني عبور خواهد كرد

 بايـد  ما !شديم نزديك اينقدر ما كه وقتي نه !تونن  نمي اونا !نه« .گرايد  مي خاكستري به ناخوشي با دراست صورت

  »!كنيد كمك ما به بايد شما !بگيريم جلوشونو

 محـو  حـال  در سـرعت  بـه  هايمان  نيرو و ايم  شده محدود اينجا ما .توانيم  نمي ما«:گويد  مي صدا

  ».ببخشيم سرعت راهتان در را شما توانيم نمي ما، شرايط با مكان، اين از .است شدن

  »نيست؟ اميدي هيچ خوريم؟ مي شكست ما اونوقت« .اُفتد مي زانويش روي دراست »...اما«
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  ».داريد فرصت شب دو و روز دو شما .رددا وجود اميد هميشه«:دهد مي پاسخ صدا

  ».جادو با حتي كنيم، حركت سرعت اون به تونيم نمي ما اما«:كند مي شكايت دراست

  ».شويد نابود يا كنيد، پيدا راهي بايد«:گويد مي صدا

 خطـاب  را كهـن  موجوادت دوباره وقتي .گيرد  مي كنترل تحت را احساساتش و دهد  مي تكان سر تلخي به دراست

  »ببنديم؟ رو تونل تونيم مي برسيم، موقع به بتونيم اگه«.دارد ماليم لحني دهد مي ارقر

  ».دانستي مي قبالً را سوال اين جواب تو اما .توانيد مي«:گويد مي صدا

 اما آره،«:گويد  مي قورقورمانندي صداي با .زند  مي ليس را هايش  لب سپس كند،  مي نگاه من به زيرچشمي دراست

  ».باشه داشته وجود هم اي ديگه هاي راه ممكنه كردم مي فكر ...بودم اميدوار

  ».دارد وجود راه يك تنها .نه«:گويد مي صدا

 اربـاب  يـك  ه؟مناسـب  دختـر  اين .كنيم  مي كارو همين پس خب«:گويد  مي هميشه از تر  خشك اي  چهره با دراست

  »نرفته؟ بين از خاصيتش ارباب اون تماس خاطر به .گذاشته كار روش طلسم يه شيطاني

  ».باشد مناسب توانست نمي او تماس آن بدون واقع، در .نه«:گويد مي صدا

 را حرفش اينكه از قبل من اما »؟-چرا كه دونيد  مي«:گفتن سخن به كند  مي شروع .كند  مي نگاه متحيرانه دراست

   .رمپ مي سخنش ميان به دارم، نگاه اين از بيش را زبانم توانم نمي درحاليكه كند، تمام

  »چيه؟ وسط اين من نقش ببنديم؟ رو تونل تونيم مي چطور ما اما« .لرزد مي صدايم ».ببخشيد«:گويم مي

  » - اينجا !كني صحبت نداري حق تو  !باش ساكت«:غرد مي دراست

 حرف دارد حق آيد  مي ما پيش كس هر« .كنـد   مي قطع را حرفش محكم اما مهربان لحني با صدا »آرام«

  ».شد خواهد داده پاسخ و .پرسيد ليسوا دختر .بزند

  »- هيچ اون !خالصه اون شم مطمئن كه آوردم اينجا اونو فقط من اما«:زند مي فرياد دراست
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 و بنـدد   مـي  را دهـانش  .دارد الزم دراسـت  كـه  اخطاريست همان اين .لرزد  مي خود به ثانيه چند پايمان زير سنگ

  .اندازد مي پايين را سرش

 شده ايجاد جادوگر انسان يك توسط دموناتا دنياي و شما دنياي بين ونلت«:دهـد   مي توضيح صدا

  ».دارد نياز قرباني يك به افسون آن اما .كرد جدا آن از را او بايد تونل شدن بسته براي .است

  »شه؟ قرباني بايد انسان يه«:زنم مي حدس

 فـراهم  تونـل  يـب تخر براي را الزم نيروي تواند نمي انسان يك كشتن .آن از بيشتر چيزي«

 چـشماني  بـا  دراسـت  .كنـد   مـي  مكـث  صـدا  ».كنـد  عمل افسون تا شود  كشته بايد جادوگر يك .كند

 حـرفش  صدا »...شود كشته بايد كاهن يك يا« .نگرد  مي مرا – خواهانه عذر غير و گستاخ، اما – زده  بيرون

  ».كاهنه يك يا«:رساند مي پايان به را
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  هفدهم فصل

  وحش رامِشِ

 فهمد  مي را اين نيز دراست .گفت نخواهند سخن ما با دوباره كه كردم حس و رفتند فرو سكوت در هنك موجودات

 و تـنفس  هـاي   افـسون  وقتـي  .كنـد   مي رفتن براي شدن  آماده به شروع عجله، با بيشتر، سواالت پرسيدن بدون و

 به پريم،  مي آب گودال درون به و يردگ  مي را دستم – كند نگاه چشمانم به آنكه بدون -  داديم، انجام را كننده  گرم

 نيـروي  زيـرا  كنـيم،  حركت تر  آرام بار اين كردم  مي فكر .گرديم  بازمي تونل درون به بعد و شويم،  مي كشيده داخل

  .است قبل مثل دقيقاً حركت روند حاال اما است، مخالفمان جهت در آب

 و بـاال  امـواج  چرخش با سرعت به كه درحالي .مرسي  مي آب سطح نزديك به و شويم،  مي پرتاب بيرون به تونل از

 .كند  مي خروش و جوش سرم باالي هنوز آب زيرا  – شكنم  نمي را تنفسم افسون .آويزيم  مي    هم به رويم  مي پايين

 سالمت به بتوانيم كه نيست راهي هيچ -باشد ديوانه كنم  مي فكر .كند  مي اشاره صخره به آزادش دست با دراست

 و كشش وجود با او، تا گذارم  مي و كنم  نمي مشاجره اما – برويم باال آن از بتوانيم رسيديم اگر حتي يا برسيم آن به

   .ببرد سمت آن به را جفتمان امواج، ي ضربه

 ماننـد  اما كنيم،  نمي شنا .شويم  مي داده سوق آب سطح طرف به بار اين رفتيم، پايين به جادو توسط كه وقتي مثل

 با مقابله براي ما توانايي از گويي زنند،  مي ضربه ما بر خشم با امواج و باد .خوريم  مي سر موج روي دريايي پرندگان

  .اند شده خشمگين فشارشان

 بعـد  و ديگـر  مـوج  حلقـه  يـك  .ايـم   رسـيده  آن به تقريباً ...تر  نزديك ...شويم  مي تر  نزديك صخره مهلك ديوار به

  .كنم لمس را آن و دراز را دستم توانم مي

 فاصله صخره از اما ،مروي  مي پايين و باال ها  موج چرخش با و مماني مي معلق آب روي آرامي به و شويم  مي قفمتو

 بعد و .كنم لمس را سنگ اينكه تا برد  مي جلو را آن و دهد  مي من آزاد دست به را آزادش دست دراست .گيريم  نمي

 بر امواج و باد كند،  مي آزاد را دستم كه وقتي درست .ندك  مي رها هم با را هردو و گذارد  مي آن كنار را ديگرم دست
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 افـسون  و كشم  مي جيغ و ام  چسبيده آن به انگشتانم نوك با .كنند جدا صخره از مرا كنند  مي سعي و كوبند،  مي من

  .شكنم مي درهم را تنفس

  »!نكن نگاه پايين به !دهب ادامه !بروباال«:زند مي فرياد گوشم در و گيرد مي قرار من دور دراست بازوان بعد و

  »!شم مي غرق !اُفتم مي«:زنم مي جيغ

  »!شي مي غرق نري باال اگه«:زند مي نعره و كوبد مي گردنم بر سخت را اش چانه

 ،دشـ  خـواهم  مواجـه  حتمي مرگ با بمانم اگر و بپذيرم را مرگ احتمال و بروم باال اينكه جز ندارم ديگري انتخاب

 بـه  اي  لحظه و كنم  مي پيدا يكي ثانيه دو يا يك از پس .برم  مي باال محكمي گير  ستد جاي دنبال به را چپم دست

 .بـرم   مـي  باال را راستم دست سپس .گردانم  برمي امواج قطرات و ها  فشان  آب از را صورتم و دهم  مي استراحت خود

  .آيند مي باال جاپا دنبال به خودكار صورت به پاهايم

 مـرا  پاهـايم  نهايت در و ران ماتحتم، كمرم، بعد و ام،  شانه دادن فشار با و ارد،د  مي نگه من روي را دستش دراست

 جـايي  تـا  من از بعد سپس بايستم، كه زند  مي فرياد سرم بر شوم،  مي خارج دسترسش از وقتي .دهد  مي هل باال به

  .كنم حركت دوباره تا است من نوبت آن از پس .شويم همسطح كه آيد مي باال

 مرغـان  و ،گيـريم   مـي  ناديـده  را دريا غرش كشيم،  مي باال را خودمان رويم،  مي باال را صخره از ريمقدا ،همانطور

 نگه هوا در اي  لحظه مرا  كند،  مي استفاده جادو از خورم  مي سر كه وقتي تنها دراست .پرانيم  مي خواب از را دريايي

  .بگيرم را سنگ تخته از قسمتي دوباره بتوانم تا دارد مي

  .بودم نكرده را كار اين كاش اي كنم مي آرزو فوراً و كنم مي نگاه پايين به يكباره

 اُفتـاد،  خواهم زودي به مطمئناً و كند،  مي افول قدرتم كنم  مي حس و اُفتم  مي گريه به هق  هق ».شيم  نمي موفق«

  .دهم ادامه را راه توانست نخواهم هم جادو با حتي

  .دهم ادامه را حركت دوباره تا گيرد مي نيشگونم و ».شيم مي«:دهد مي پاسخ لجوجانه دراست
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 بـه  شد، نخواهم بيدار آن از هرگز كه است كابوسي ها  اين ي  همه كه رسم  مي نتيجه اين به وقتي درست پايان، در

 تنمـان  بـه  را هايمـان   لبـاس  سـپس  كـشند،   مـي  باال پرتگاه لبه از را ما دوستانه دستاني و رسيم  مي صخره باالي

 دسـت  با را چيزي توانم  نمي كه كرختند آنقدر انگشتانم – بپوشم را لباسم تا كند كمك من به بايد فياچنا .كنند  مي

   .بگيرم

 كـه  نـد ا  هبود مطمئن .ايم  ديده چه و ايم،  مانده زنده چطور و ايم،  بوده كجا است، افتاده اتفاقي چه كه پرسند  مي آنها

 حـرف  هـم  سـر  پـشت  ها بچه مانند كه است شده باعث ما يافتن  زنده خاطر به شانهيجان و شور .شد خواهيم غرق

  .بزنند

 كـه  اسـت  آن از بيشتر ام  خستگي توجهم،  بي نيز من .پوشد  مي را رداهايش و گيرد  مي ناديده را سواالتشان دراست

 مسـرد  و آبـي  پوسـت  روي دلپـذيري  گرماي ها  پارچه پوشيم،و  مي را هايمان  لباس كامل وقتي .بدهم پاسخ بتوانم

 به و برد  مي راه  صخره طول در مرا .باشيم تنها دقايقي داريم نياز ما كه گويد  مي ديگران به دراست د،نكن  مي منتقل

 آتـش  جـادو  از اسـتفاده  بـا  دراسـت  و نـشينم،   مـي  آن پشت .رساند  مي است باد پناه كه اي  آمده  بيرون سنگ كنار

 قلـب  بـه  و نـشيند   مـي  سپس شوند،  مي شان  معمولي ي  اندازه ربراب  سه ها  شعله و دهد  مي بسط را آن و افروزد،  برمي

  .گويد نمي چيزي و شود مي خيره درخشان هاي شعله

  »نگفتي؟ من به چرا«:گويم مي بزنم حرف بتوانم كه شوم مي گرم آنقدر وقتي سرانجام

  ».اومدي نمي من با گفتم مي .تونستم نمي«:دهد مي پاسخ

  ».اومدم مي شايد«

  ».همينطور هم بقيه .كردي نمي اعتماد من به تو .نه«

 بعـد  و نگـي،  بهـم  نرسـيديم  تونل به كه موقعي تا و داري؟ نگه پنهان رو قضيه اين خواستي  مي تو پس«:غرم  مي

  »بكشي؟ منو اطالع بدون

 اولش من كه داليليه از قسمت يك اين« .شرمساري و گستاخي مابين نگاهي نگرد،  مي من به زيرچشمي ».آره«

 انـدازه  بـه  قـدرتت  بـودي  تو كه اونطوري – كنم بيدار رو تو جادوي تا داشتم نياز من بله، .گرفتم  مي سخت بهت

  »...شم مي مجبور دونستم مي چون بشم ديكنز بهت زياد هم خواستم نمي اما .نبود زياد كافي
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  .كند مي نگاه آتش به دوباره و كند مي مكث

  »بود؟ همراهت اي ديگه ادوگرج كردي شروع رو حركتت كه اولي اون«:پرسم مي

 هـيچ  اونا گفتم، بهت قبالً كه همونطور .شد  نمي همراه من با كاملي كاهن هيچ .دستيار يك«:دهد  مي تكان سر او

 دسـتياري  مـن  اما .شن  مي خوشحال هم خيلي بشه غالب سرزمين اين بر دموناتا اگر و ندارن مسيحيا به اي  عالقه

 بشه الزم اگه شد  مي خوشحال اون .ن  زنده سواحل اين توي هنوز اش  خانواده و بود، شده متولد اينجا كه كردم پيدا

  ».كنه فدا زندگيشو

  »بكنه؟ اينكارو نشه مجبور ممكنه گفتي بهش تو ؟هاگ«:زنم مي پوزخند

 از كـه  وقتـي  تـا  .نگفـتم  هـم  دروغ كـامالً  .باشـه  هم اي  ديگه هاي  راه شايد گفتم« .شود  مي سرخ شرم از دراست

  .رود مي فرو سكوت در و »...داشتم اميد هنوز پرسيدم، كهن وداتموج

  »راهه؟ تنها واقعاً اين«:كنم مي زمزمه كمي از بعد

  ».آره گفتن كهن موجودات كه اونطور«:كشد مي آه

 و اونجـا  بـريم  بايد پس«:گويم  مي كنان من  من  .دهد  مي تكان مخالفت عالمت به را سرش »كنن؟ اشتباه ممكنه«

   .شنوم مي را گردنش ترق صداي تقريباً و آيد مي االب تندي به سرش ».كشيب منو تو

  »!چي؟«:گويد مي بريده نفس با

  ».بديم انجامش بايد همينه، تونل بستن راه تنها اگه«

 فهميـدي،  رو قضيه كه حاال چرا؟« .خاراند  مي را سرش و كند  مي مكث »...دي  مي اجازه من به كه اينه منظورت«

 يـك  تـوني   مـي  قدرتت با .بري شرق امن هاي  سرزمين سمت به قايق با و كني فرار توني  مي .بياي نيستي مجبور

 رو مـذكرها  جـادوي  تـوني   مـي  تـو  امـا  نداشتيم، مونث كاهن هرگز .بشي كاهن يك حتي يا قوي خيلي ي  كاهنه

  ».بميري يا – بموني نيستي مجبور .باشي نفر اولين بتوني شايد پس كني، كنترل
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 هـاي   اربـاب   .مونـه   مـي  بـاز  تونل اما«:گويم  مي آرامي به .نگرم  مي را اي  ديوانه انگار كه كنم  مي نگاه او به طوري

 تونم  نمي من .برن ور اون و ور اين آندِد عنوان به كنن  مي مجبورشون بعد كشن،  مي رو همه .شن  مي وارد شيطاني

  ».بيفته اتفاقي چنين بذارم

  »باشه؟ خودت مرگ ش نتيجه اگه حتي«:پرسد مي دراست

 و دي  مـي  انجـام  مـاموريتو  ايـن  چرا وگرنه .داري احساسو همين هم تو پرسي؟  مي اينو چرا .معلومه«:كنم  مي اخم

  »ندازي؟ مي خطر به زندگيتو

 مهـم  بـرام  واقعـاً  پـس  نيستن، من مردم ها  اين .نيست تو داليل مثل من داليل« .كند  مي تغيير معذبانه اش  قيافه

 هنـوز  و – بودم اميدوار اما بود باال مرگ خطر .بميرم كه نداشتم قصد هرگز من و .بميرن يا بمونن زنده كه نيست

 بـه  چـه  طريـق  اين به چه حتميه، مرگت بدي، ادامه بخواي تو اگه اما .بيام بيرون زنده اينجا از كه – اميدوارم هم

  »بكني؟ كارو اين توني مي چطور .ديگه روش

 حتي .آد  نمي حساب به چيزي نفر هزاران نجات با مقايسه در نفر يك مردن نتونم؟ راچ«:دهم  مي جواب سادگي به

  ».كنم حفظ رو مهمن برام كه اونايي زندگي تا بدم جونمو بار دوازده حاضرم باشه الزم اگه

  »ندارن؟ اهميتي هيچ برات و شناسي، نمي كه اونايي و«

  ».آره«

 خيلـي  ما و دونن،  نمي معمولي مردم از چيز هيچ ها  كاهن گفت بار يه استادام از يكي« .خندد  مي تيرگي به دراست

 از اون كـه  بينم  مي حاال اما نبودم، موافق من .كنيم درك رو اونا تونيم  نمي ديگه و گرفتيم، فاصله مردم از كه وقته

 فـدا  نديگـرا  جـون  نجـات  بـراي  زندگيـشو  كاهني هيچ .ماست طرزتفكر برعكس شما تفكر طرز .بود داناتر من

 حاضـر  كنن  مي پيدا دست ديگر جهان در برتري قدرت به مرگ با كنن  مي پيدا اعتقاد كه وقتي ها  بعضي .كنه  نمي

  ».كنه فدا جونشو كه بده پيشنهاد خودش تو، مثل كه شناسم نمي كسو هيچ اما .كنن قرباني خودشونو شن مي

  ».مهمه قبيله فقط .رهندا ارزشي نفر يك .ن احمق اونا حساب اين با«:گويم مي او به
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 .نگرد  مي من به نو احترامي با سپس ».داريم فرق خيلي« :گويد  مي زيرلب و دهد  مي تكان را سرش دوباره دراست

 سـر  تونيم  نمي ما و شكسته به محكوم كه دارم عقيده من اگرچه كنه،  مي پيدا ادامه ماموريتمون .بك خُب خيلي«

  »بشه؟ انجام بايد كار چه كه دوني مي بتونيم، اگه اما .برسيم تونل به وقت

  ».آره«

  »بكشمت؟ كه ذاري مي و كني؟ مي پيروي دستوراتم از پذيري؟ مي منو هاي راهنمايي«

  ».آره«:گويم مي جديت با اما نرم سپس، .كوتاه مكثي

ـ  در .كوچولو دختر بخواب، كم يه حاال .هستي واقعي قهرمان يك تو«:دزن  مي لبخند پريده رنگي با  زمـان  نريزودت

 آخـرين  بـا  بعد كنيم، مي صبر صبح تا بريم راه بتونيم امشب كه نيستيم شرايطي در چون كنيم، حركت بايد ممكن

  ».ريم مي شرق سمت به تونيم مي كه سرعتي

  »بخوابم؟ بقيه پيش نداره اشكالي«:پرسم مي

 هـر  .هـستن  تـو  مـردم  اونا .ومهمعل خب«:نالد  مي دهم، پاسخ بتوانم اينكه از قبل »شدي؟ خسته من همراهي از«

  ».باش باهاشون خواد مي دلت كه چقدر

  ».ممنون«

 زنـم  مـي  دور را سـنگ  كـه  طـور  همان .روم  مي پيش ام  كرده خم باد دربرابر را سرم درحاليكه و خيزم  برمي جايم از

 ضـربه  چـشمانم  بـه  بـاران  و بـاد  اما آورم  مي باال را سرم .بكوبند ها  علف روي كه هايي  سم مثل شنوم،  مي صدايي

 بـه  همـانطور  .نيـست  اطرافم در چيزي نگرم،  مي وقتي .ببينم درست بتوانم تا كشد  مي طول لحظه چند و زنند  مي

 .تعجـبم  در اما – بزند صدمه ما به اينجا تواند  نمي چيز هيچ –كنم  مي دور خود از را نگراني گردم  برمي گروه سمت

 كـه  كـسي  – باشد بوده انسان است ممكن ولي .بوده روباه يك يا رگوشخ يك فقط احتماالً ،نبوده توهم اگر زيرا

  .كند حركت تند بسيار بسيار تواند مي
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 پـسر  .نـه  يـا  اسـت  كرده مي گوش دراست و من ي مكالمه به آيا كه پرسم مي برَن از گردم،  برمي گروه پيش وقتي

 كـه  كـشم   مـي  دراز وقتـي  .آورد  مي زبان بر يمعن  بي ي  كلمه چند و دهد،  مي تحويلم اي  ابلهانه لبخند هميشه مثل

 جمـع  خـودش  بـه  شـدن  گـرم  براي و كشد  مي دراز من كنار برَن بعد .دارم ناخوشايندي حس او به نسبت بخوابم

  .كند مي حلقه دورم را دستانش و »ها گُل«  كند، مي زمزمه كشيدن نفس حين و شود مي

 يـك  فقط نبوده، برَن احتماالً شنيدم برگشتن موقع كه صدايي نآ .شود  مي ناپديد ام  بدگماني و خندم،  مي خودم به

 گـيج،  پـسر  يـك  .بترسـيم  بـرَن  از ندارد دليلي  دارد؟ اشكالي چه ،باشد هبود او هم اگر حتي و .شايد وحشي حيوان

  برساند؟ تواند مي آسيبي چه او مثل بيچاره و گناه بي

  

 را نكتـه  را ايـن  امـا  داند  مي را تونل جاي حاال كه گويد  مي .دهد  مي قرار خطاب مورد را ما وقت اول صبح دراست،

  .دهد مي شرح را مان اصلي مشكالت وار خالصه بعد .شوم قرباني بايد من بستنش براي كه گويد نمي

 شـب  دو و روز دو فقـط  مـا  امـا  .بيشتر هم شايد راهه، هفته يك حداقل .شده واقع شما ي  دهكده شرق در تونل«

 اون تـرميم  ديگـه  اونوقـت  .تمومـه  كارمون و كنن عبور مانع از شن  مي موفق شيطاني هاي  ربابا بعد .داريم وقت

  ».ديره خيلي خيلي زخم

  ».اومديم دير خيلي باختيم، ما پس«:گويد مي نرمي لحن با گُل

 بـاد  ثـل م .ريم  مي پيش تونيم  مي كه سرعتي آخرين با .بكنيم تالشمونو بايد اما .احتماالً«:كند  مي موافقت دراست

 از و .كنيم  مي استفاده نهرها و ها  رودخونه از گذشتن براي چوب هاي  تكه يا ها  قايق از باشه ممكن جا هر .دويم  مي

  ».بشن مواجه اي غيرمنتظره تأخيرهاي با شياطين كه خوايم مي خدايان

 .داشـته  را سـختي  شب او »كنيم؟ حركت تندتر كه كني استفاده ازش توني  نمي چي؟ جادو پس«:پرسد  مي فياچنا

  .اسـت  درآمـده  زشـت  ارغـواني  رنـگ  به بدنش بااليي قسمت تمام و شده پخش گازگرفتگي جاي از شيطان سم

 آيـا  كـه  پرسـيدم  دراست از .نشدم موفق اما كنم، درمان را او كردم سعي .ريزد  مي عرق شديداً و دارد لرزش بدنش

  .ندارد ها زخم نوع اين از اطالعي كه گفت او اما كند؟ كمك تواند مي
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 باعـث  اونـا  .ن  كننـده   خسته شدت به اما .بدويم تندتر دن  مي اجازه ما به كه هستن هايي  افسون«:گويد  مي دراست

 عبـور  هـا   محـدوده  ايـن  از ،كنيم احساس اينكه بدون و بياريم، فشار بهش بدنمون نيروي حدِ از بيشتر ما شن  مي

 خيلـي  فاصله اما .كردم  مي ريسك من بود، روي پياده روز دو يا كي مسئله اگر .كشونه  مي مرگ به رو ما و كنه  مي

  ».نه حاال اما .كنيم مي استفاده روش اين از ،شديم نزديكتر بهش وقتي .زياده

 سـواري  عنـوان  بـه  تـون   بقيـه  بـراي  تونيم  مي چي؟ كني اجرا ماها از تا چند روي رو افسون اگه«:پرسد  مي لُركان

  ».بشيم استفاده

  »كنم؟ استفاده اسب عنوان به شما از«:گويد مي زده شگفت و زند يم پلك دراست

 بـرَن  و بـك  .ميـريم   مـي  كـنن  عبور شياطين اگه بهرحال ما نه؟ كه چرا«:گويد  مي و اندازد  مي باال شانه پسرجوان

  »-تونيم مي مون بقيه اما كنه، حمل رو كسي كه نيست شرايطي در فياچنا و كوچيكن، زيادي

  »!بدم كشتن به لعنتي كاهن اون خاطر به خودمو ندارم قصد من !نه من«:ندك مي پارس كُنال

  »بميري؟ شياطين دستاي توي دي مي ترجيح«:پرسد مي سردي به گُل

 كـه،  اينه منظورم« .كشد  مي خرناس و شود  مي متوقف سپس ، »- نمي طور  اين«:بزند فرياد كه كند  مي شروع كُنال

 هستي شياطين با وقتي .كنم  مي اعتماد اين از بيشتر اونا به من .كنم امتحان اهيواله با شانسمو دم  مي ترجيح من

  ».كاري كجاي دوني مي حداقل

 لُركـان  و مـن  مـون، جـوان  شـاه  بـدون  حتي« .كند  مي رو دراست به سپس »احمقي يه تو «:گويد  مي پرده  بي گُل

 بايـد  كـه  اينـه  معنـيش  .برسه بهمون تونه  مي دووه  مي كه سرعتي با هم برَن و .كنيم حمل رو بِك و تو تونيم  مي

 خـاطر  بـه «:زند  مي فياچنا به غمناكي لبخند ».ميره  مي زود بهرحال احتماالً اون اما بذاريم، سرمون پشت رو فياچنا

  ».خوام مي معذرت بودنم رك

  ».نيست مهم«:دهد مي پاسخ لبخندي با را لبخندش كنان خس خس فياچنا

  .آورم مي ياد به را ديشبش غضب و ».كنه سوار دوشش رو منو نخواد ركانلُ شايد«:گويم مي آهستگي به
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 دسـت  از خـاطر  بـه  مـن « .انداز  مي پايين را سرش اما درَب  مي باال را صدايش سپس گويد،  مي زيرلب چيزي لُركان

  ».خوام مي تمعذر .نبود دل ته از واقعاً كه گفتم چيزايي و دادم نشون واكنش وحشيانه .بودم ناراحت رونان دادن

  ».نيست خواهي معذرت به نيازي«:زنم مي لبخند

  »كنه؟ مي كار خب؟«:نگرد مي را دراست وري يك سپس ،زند مي لبخند آورد، مي باال را سرش لُركان

 راهـو  نـصف  بتونيم شايد روش اين با« .دهد  مي انجام سرانگشتي ي  محاسبه يك و ».دونم  نمي«:گويد  مي دراست

  ».مرگتونه معني به مطمئناً كه بدويد، توقف بدون كه صورتي در فقط اما – بريم جلو روز يه تو

 اگـه  .روي  پياده روز چهار يا سه و مونين  مي شما ببريم، راه نصف تا رو شما ما اگه نيست، مهم«:كند  مي خرخر گُل

  »...برين راه هم ها شب

 شـما  مـرگ  از بعـد  بِـك  و مـن  .باشـيم  سريع يكاف اندازه به تونيم  نمي بازم وجود اين با«:گويد  مي زيرلب دراست

 رسـيم   مي كه وقتي تا كنيم استراحت مجبوريم چندگاهي از هر اما بدويم، تندتر كه كنيم استفاده جادو از تونيم  مي

 تـا  .روز سـه  شـه   مي مجموعاً و كشه،  مي طول روز دو حداقل .باشيم آماده ها  افسون اجراي براي كافي ي  اندازه به

  ».ن شده وارد شيطاني هاي ارباب اونوقت

  »آره؟ .كنيم امتحانش بايد پس .بيشتره اميدمون روش اين با اما«:دهد مي تذكر لُركان

  ».آره ...پس بدين، انجام اي فداكاري چنين خواين مي اگه«:گويد مي آرام دراست

 كـشتن  بـه  خودتونـو  پـوچ  و هـيچ  بـراي  عاقالنـه،  كـار  دادن انجام جاي به .ايد  ديوونه شما«:زند  مي پوزخند كُنال

  ».ديد مي

  »چيه؟ عاقالنه كار اون و«:پرسد مي خفاش يك مليحي به گُل

 اينكـه  از قبـل  .بـراش  بذاريـد  بادبـان  .كنين پيدا قايق يه !ها  ديوونه ساحليم روي ما« .كند  مي اشاره غرب به كُنال

  ».بيرون بريد شده خراب اين از كنن پاره تيكه تونو همه شياطين
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 وقتـي  .كـردم   نمـي  هـم  رو اينجـاش  فكر اما نداشتم، تو از بااليي انتظار هرگز قبالً« .دهد  مي تكان ار سرش گُل

 شـركت  تـوش  بتونيم كه هست جنگي وقتي كنيم؟ فرار داريم سرمونن پشت كه افرادي جان نجات براي شانسي

  ».كرده بزرگ و آورده اهر سر از رو تو كُن كنم فكر .باشي ما مردم از تو كنم نمي فكر من بريم؟ در كنيم

 سـرراهي  ي  بچـه  ايـن  ببـين  كـن  نگاه بادقت خوب،« .كشد  مي بيرون را شمشيرش و »اينطوريه؟«:غُرد  مي كُنال

  » - و بيرون ريزه مي تو روده و دل چطور

  »!بدو تند«

 انتظارش كس هر كه صدايي از كه است، زده فرياد ممكن صداي بلندترين با برَن .پراند  مي جا از را مان  همه فرياد

 كجـي  دهـن  و گرفتـه  را هـايش   گـوش  دستانش با ايستاده، تر  نزديك او به همه از كه لُركان، .بود بلندتر داشت را

  .كند مي

 و »بـدو  تنـد «:كنـد   مي تكرار خشكي به بار اين .نشسته پا روي و است شده خيره ما به جزيره اهل عجيب كپسر

 اي  ژوليـده  ِ  پوني به بعد و .گذراند  مي نظر از را يكمان به يك كند  مي اهنگ پرخاشگرش شاكيان به كه برِهوني مانند

 گـذارد   نمـي  بـاقي  بحثـي  جاي كه لحني با و – است مانده زنده ديشب پوني آن – كند  مي اشاره دور ي  فاصله در

  »!حبابي«:گويد مي

 بـه  دورهـا  آن كه شود  مي تبديل اي  طهنق به ثانيه چند در و دود،  مي تواند  مي كه سرعتي تندترين با و پرد،  مي جا از

 و رفته بين از حاكم جو .شويم  مي خيره ديگر يك به سپس نگريم،  مي را او سردرگم و گيج .كند  مي حركت سرعت

   .آيند مي پاچه دست نظر به كردند مي بحث و جر هم با كه آنهايي

  »ره؟ مي كجا داره كنين مي فكر«:پرسد مي فياچنا

 رو گُـل  و لُركـان  بـه  و كـشد   مي آه سپس ».كنه  مي چيكار دونه  نمي خودشم حتي پسرك«:دهد  مي پاسخ دراست

 بـشيم،  رهـسپار  قـراره  كرديم توافق كه همونطور اگر .باشيم اون نگران و كنيم صبر اينجا تونيم  نمي ما« .كند  مي

  »...مطمئنين هنوز دوتا شما اگه .كنيم شروع االن كه بهتره

 افسوني خواهد  مي كه وقتي مثل هايش  لب كه بينم  مي .برد  مي جلو ار آنها دراست .هندد  مي تكان سر لُركان و گُل

   .خورد مي تكان كند، اجرا را
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 ثابـت  اسـت  رفتـه  بـرَن  كه سمتي به دوردست، به نگاهم و گيرم  مي قرار دراست و جوها  جنگ بين ».كنيد صبر«

  ».كنيم صبر بايد لحظه چند يه كه كنم مي فكر من« .مانده

  .دهم مي تكان تند را سرم من اما »...مايي نگران كه دونم مي بك،«:بگويد كه كند مي شروع لگُ

  ».كنه كمكمون تونه مي اون .داره اي نقشه برَن كنم مي فكر من .نيست اون خاطر به«

  »شدن؟ حبابي با چطور؟«:كند مي اخم دراست

 .كنـيم  اعمال افسوني هيچ نبايد اما بريم پياده تونيم  يم .كنيم صبر بايد كه گه  مي بهم م  غريزه اما .دونم  نمي من«

  ».داره اي برنامه چه برَن بفهميم كه وقتي تا نه

 خـاطر  بـه  يـا  ، بزنـه  دور يه باشه رفته خودش واسه فقط اگه باشه؟ نداشته اي  برنامه هيچ اگه و«:پرسد  مي دراست

  »برنگرده؟ هرگز اگه چي؟ باشيم كرده ناراحتش اينكه

  ».كنيم استفاده جادومونو االن كه اشتباهيه كار كنم مي فكر فقط .دونم نمي .بدم جوابي تونم نمي«

 مـشخص  هايـشان   چهـره  از اما اند،  شده خيره من به نيز بقيه .كند  مي بررسي مرا سكوت در خاطر، دراست،رنجيده

  .گذارند مي كاهن ي عهده بر را تصميم كه است

 ،كنم  مي كارو اين كه ماحمق پسر اون ي  اندازه به من .راحتي جور هر خوب خيلي«:گويد  مي تلخي اوقات با دراست

 در زمـاني  ي  محـدوده  خـوام   نمي .ذاريم  مي كنار رو كردنجادو مدت يه .كنيم  مي اعتماد تو ي  غريزه به بهرحال اما

  »فقي؟موا .كنم مي اعمال رو ها افسون نداره سودي براش بودن منتظر كه كنم احساس اگه اما بگيرم نظر

  .باشم نكرده اشتباه كندذهن پسر ي درباره كه كنم مي دعا زيرنفسي و كنم مي موافقت ميلي بي با

 اسـت  واضـح  .شود  مي دشوار برداشتن گام فياچنا براي اما .سوارم لُركان پشت من داريم، خوبي پيشرفت راه اوايل

 بغـضي  قـضيه  ايـن  بـه  كـردن  فكـر  با .بميرد نبيابا در تنها تا كنيم، رها سرمان پشت را او زودي به مجبوريم كه

 امـا  .شـوم  او همـسر  و كنم رها را جادو خواستم  مي كه آورم،  مي ياد به را ام  گانه  بچه روياهاي .فشارد مي را ام  سينه

 زنده كسي اگر البته – ماند خواهد زنده آينده روز چند در ما از نفر چند تنها .واقعيت ها  واقعيت و هستند رويا روياها

  .شود رها بايد بيايد، پيش پايمان به پا تواند نمي فياچنا اگر .كنيم حماقت باره اين در توانيم نمي .بماند
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 زمين به سپس – كند  مي كمك او به رفتن راه در گُل – خورد  مي سكندري فياچنا كنم  مي فكر آن به كه همانطور

 من كار«:گويد  مي آرامي به .دهد  مي مال و مشت شده، يارغوان كامالً كه را، گردنش و كند،  مي استراحت و اُفتد  مي

  ».بريد و همينجا بذاريد منو تمومه،

  »...بخواي اگر ...تونيم مي ما«:گويد مي كند مي لمس را شمشيرش ي دسته درحاليكه گُل

 و ببينم كننو  مي حركت آسمون تو كه ابرهايي بكشم، دراز همينجا دم  مي ترجيح نه،«:زند  مي ضعيفي لبخند فياچنا

  ».تره راحت اينطوري .بميرم ،شمقرر وقت در و تنها،

  »چي؟ درد اما«:پرسد مي گُل

 امـا  كنـه   مـي  اذيـتم  هنوز .كرده فروكش داغيش حاال اما .بود بدتر خيلي شبدي .نيست بد خيلي«:گويد  مي فياچنا

  ».كنم تحملش تونم مي

 اكراهانـه  و سـريع  احتـرامش  اگرچـه  كُنال، همچنين و ،همينطور نيز لُركان .گذارد مي نظامي احترام آهنگر به گُل

  .است

 كـه  گم  مي مردمت به شديم، موفق اگر و، .كنم  مي دعا روحت براي« .كند  مي حلقه فياچنا دور را دستانش دراست

  ».مديونن تو به اندازه چه تا و بودي شجاع چقدر

  .اُفتد مي لرزه به و »ممنون« كند، مي سرفه فياچنا

 آزادانـه  هـايم   اشـك  گـذارم   مي حاال اما .كردم  مي مقاومت گريه دربرابر شايد پيش هفته چند .زنم  مي زانو كنارش

 و شـد  خواهـد  تنـگ  فياچنا براي دلم مرگ حد به .رود مي رفتاري چه انتظار من از نيست مهم برايم .شوند جاري

  .بداند را اين نيز او كه خواهم مي

 گـذارم،   مي كنار را گفتن سخن درآخر .بيابم را مناسب كلمات توانم  نمي »...رماميدوا ...باشه چيزي اگه ...تونم  مي«

 صـورت  ايـن  بـه  كـه  باريست اولين اين .مرد يك و زن يك بين اي  بوسه بوسم،  مي را او و كشم  مي آغوشش در و

  .بود خواهد آخرينش احتماالً و .بوسم مي را كسي
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 كاهنـه  اگـه  .كوچـك  ي  يگانـه  بـود،  بهت حواسم كه بود سال چند« .زند  مي لبخند شوم  مي جدا آغوشش از وقتي

  »ديگر؟ جهان در شايد« .كند مي نوازش را چپم ي گونه لرزانش و سرد انگشتان با »...نبودي

 شـوم،   مـي  دور خـوران  سـكندري  و شـوم   مـي  بلنـد  سپس ».بشه اينطور كه كنم  مي دعا« .كنم  مي گريه هق  هق

 بمـانم  او پيش كه كنم خواهش و ببازم را خود كامالً مبادا اينكه ترس از و  نمك  مي پاك هايم  گونه از را هايم  اشك

 از و بميـرد  بـار   فالكت و تيره روز اين در تنهايي در بايد او برويم، پيش تر  سريع بخواهيم اگر .گردانم  برنمي را رويم

  .كند جلوگيري ها انسان از يبيشتر تعداد شدن كشته

  »داري؟ نياز سالح به«:پرسد مي لُركان كه شنوم مي

  ».ندازه مي راه كارمو همين بيان، شياطين و نمردم، شب تا اگه .دارم خودمو چاقوي من .نه«:دهد مي پاسخ فياچنا

 داشتم انتظار نيمه اگرچه آنهاست، ميان در كُنال – آيند  مي سرم پشت بعد كمي نيز ديگران .ام  شده دور ديگر بعد و

  .شود مي كوچكتر هم باز مان دسته ديگر محبوب دوست يك دادن دست از با  – شود جدا ما از اينجا او كه

  

 آيا كه انديشيم  مي اين به و ايم،  شده فكر غرق سكوت، در .دويم  مي آهسته و يكنواخت صورت به .بعد ساعت يك

 بـه  تپـه  يـك  طـرف  آن از صدايي سپس .كند  مي نرم پنجه و دست آن با هنوز يا است شده بيماري تسليم فياچنا

 و گـيج  .آسـمان  از نـه  آيـد،   مي زمين از كه تفاوت اين با برق، و رعد گسترش حال در صداي مثل .رسد  مي گوش

  »! اسب«:اُفتد مي نفس نفس به كُنال بعد و .نگريم مي را اطراف حيران

 و .سـوارند   بـي  تايـشان  شـش  .شوند  مي پديدار كنند  مي تاز و تاخت تپه روي درحاليكه تايشان هفت بعد ثانيه چند

 پـايين  آن از .ايـستد   مـي  و خنـدد   مي شوند  مي جمع دورمان ها  اسب كه همانطور !برَن -دارد سواركار آنها، هفتمي

  »!تندبدو حبابي،«:گويد مي غرور با و كند مي اشاره ها اسب به و جهد مي

  »!شه نمي باورم«:زند مي فرياد شوق و ذوق با گُل

  »كنن؟ مي كار اينا روي ها ونافس«:پرسم مي دراست از سرعت به
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 وقت و بديم استراحتشون تونيم  مي ساعت چند هر .بدون تونن  مي تندتر ما از اونا و .آره«:زند  مي لبخند حيرت با او

  ».بياريم هم اضافي

  »؟...اينكه از قبل برسيم تونل به تونيم مي كافيه؟«:پرسم مي

  »!شيد سوار .نديم هدر زدن حرف با رو بها گران لحظات بهتره اما .ممكنه«:گويد مي دراست

 و – مضطربم همين براي ام،  نشده اسب سوار قبالً هرگز – گذارد  مي اسب ترين  كوچك روي مرا گُل كه همچناني

  .گردد مي فياچنا دنبال به برَن شوند، مي خودشان اسب سوار بقيه

  »؟...تونيم مي« .كنم مي شارها عقب به سر با سپس ».دراست«:زنم مي صدا

 اسـب  پـشت  چـه  و بميره زمين روي چه .نداره اي  فايده«:گويد  مي اي  انهمهربان لحن با تواند  مي كه آنجا تا دراست

  ».ميره مي زودي به باشه نمرده االن تا اگه ،نداره فرقي

 دهـم  مي سرتكان غمگينانه .كنم  مي فكر بود خواهد دشوار چقدر دوم بار براي فياچنا با كردن خداحافظي اينكه به

   .ريزم مي  اشك و

  »خواي؟ مي اسب هم تو«:غرد مي كُنال سمت به گُل

  »نخوام؟ چرا« .نگرد مي او به مغرورانه گستاخ جوي جنگ

 پيدا يا ساحل به رفتن براي .باشي داشته اي  ديگه هاي  نقشه شايد كردم فكر ،گفتي اول كه چيزي اون به توجه با«

  ».يندار نيازي اسب به قايق كردن

 كـار  تـون   بقيه براي كه گفتم فقط من .كنم ترك رو گروه خوام  مي كه نگفتم وقت  يچه من« .زند  مي پوزخند كُنال

 از يكـي  پشت به است، زده زل او به ناباوري با گُل اينكه با و ».مكن فرار مبارزه از كه نيستم كسي من .ايه  عاقالنه

  .رسد مي نظر به تر راحت و تر آرام ما ي همه از و نشيند، مي آن روي شاهانه و پرد مي ها اسب

 نيـز  مـن  كنـد   مـي  تشريح برايم اسب اولين روي را كارش طرز او وقتي – كند  مي كار هايش  افسون روي دراست

 سـرعت  بـا  ما اما دود،  مي سرمان پشت سوار بدون هفتم اسب .كنيم  مي حركت بعد لحظه چند و – كنم  مي كمك
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 يمـان تنها .بازگردد آمده آن از كه جايي هر به تا زند  مي دور و كند  مي رها را ما .اُفتيم  مي جلو او از زود مان  جادويي

  .رويم پيش و بپيماييم وزد مي ما بر حسودانه كه بادي وجود با را سرزمين تا گذارد مي
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  فصل هجدهم

  روز پاياني

ر، بـدون اينكـه بـه نظـر         آو  ها با سرعتي وحشت     اسب. اجزائي خارج از دنياييم    گوييكنيم،    بسيار تند حركت مي   

ريزند   بينيم كه آنها عرق مي      دهد مي   تنها وقتي كه دراست دستور ايست مي      . روند  اند، پيش مي    برسد خسته شده  

يـابيم تـا     كنيم تا گـرم شـوند، و برايـشان آب مـي             آنها را غشو مي   . لرزند  زنند، و از خستگي مي      نفس مي   و نفس 

  .گذاريم كمي براي خود بچرند بنوشند و مي

  .ها فشار بياوريم گويد كه نبايد به اسب بقيه مشتاقند كه ادامه دهند، اما دراست مي

من تنهـا كـسي     . منهاين ماموريت   . حواسم دقيق به زمان هست    «:شود  اند رنجيده مي    از اينكه به او ترديد كرده     

  ».بايد استراحت كنيمتونيم، كي بايد جلو بريم و كي  تونيم بكنيم و چيكار نمي دونم چيكار مي هستم كه مي

خوام وقتـي دوبـاره راه        ازت مي «:گويد  شود و مي    ها در حال چرا هستند، كاهن به من نزديك مي           درحاليكه اسب 

  ».هاي رو كه براي بستن تونل الزمه يادت بدم خوام افسون مي. اُفتاديم كنار من حركت كني

  ».خواي اونا رو اجرا كني چرا؟ من فكر كردم تو مي«

  »...ما اگه اتفاقي براي من بيفتها. بله«

  ».تونه با موفقيت انجام بشه كه يك جادوگر يا كاهنه قرباني شه موجودات كهن گفتن تنها وقتي مي«

افـسون رو   . اما اگه قوز باال قوز بشه، شايد تو مجبورشي اينو روي بقيه امتحـان كنـي               . آره«:كشد  دراست آه مي  

 بعـد يـك نفـرو بـراي قربـاني كـردن       –تو بتوني روش مسلط شـي       كنم    ست اما فكر مي      پيچيده –جاري كن   

  .شود و روي برَن متوقف مي. گردد كند، و نگاهش روي دوستان من مي تأمل مي» ...انتخاب كن

  ».نه«:گويم فوراً مي

شانس موفقيت  .  احتماالً بايد مناسب باشه    چهارمين انتخاب به عنوان   . اون يك جور جادوگره   «:گويد  دراست مي 

  » -ون بيشتر ازبا ا
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 شـايد حتـي كُـنال هـم،         –گُل يا لُركان شايد حاضر باشن با كمال ميل زندگيـشونو بـدن              . نه«:گويم  دوباره مي 

دونـه    من كسي رو كه نمي    . تونه انتخاب كنه    نمي. فهمه   اما برَن نمي   –اگرچه شك دارم، حاضر به اين كار بشه         

  ».كشم خوام نمي ازش چي مي

تـوني    تونه بهترين انتخاب باشه؟ مـي       اما اگه نكرد، نمي   . طمئن نيستم نتونه درك كنه    م«:كند  دراست زمزمه مي  

  ».اُفته الزم نيست حتي بدونه كه چه اتفاقي مي. سريع انجامش بدي، با مهرباني

  ».كشم خوام اما برَن رو نمي م، از بقيه مي بشاگر مجبور«. دهم لجوجانه سرتكان مي

  »شه؟ ش چي مي جود دونستن اين كه اگه شكست بخوريم نتيجهبا و«:پرسد دراست تهديدكنان مي

وگرنه ديگه با شـياطين فرقـي   . بله، چيزاي مشخصي هست كه ما هرگز نبايد انجام بديم       «:گويم  غرغركنان مي 

  ».خورن  كه فقط به درد زندگي در تاريكي ميشيم ي مياحساس  هيوالهاي بي–نداريم 

. كشه  اگه بخت با ما يار باشه، كار به اونجا نمي         . خواد  هر طور دلت مي   «. زداندا  دراست با كج خلقي شانه باال مي      

  ».فقط محض احتياط. هاي چاره رو بهت گفته باشم من فقط خواستم راه

 از مـا  سـواريم  اگرچـه آنهـا وقتـي پشتـشان     –ها را جمع كنـد   زند تا اسب خيزد و به سمت برَن فرياد مي     برمي

  است كـه   گردند و تنها برَن     شان برمي   كنيم تا بچرند به حالت وحشي       ا را رها مي   وقتي آنه ولي  كنند،    اطاعت مي 

دراسـت در كنـار مـن       . رويم   جنگل پيش مي    مسير اُفتيم، و از    كمي بعد به راه مي    . تواند بهشان نزديك شود     مي

كنـد بـه مـن يـاد     هايي كه اميدوار است بتواند تونل بين اين دنيا و دنيـاي دموناتـا را خـراب               راند، و افسون    مي

  .دهد مي

  

پـس از آن بـا      . ميـرد   اُفتد و مي    ها مي   سومين بار، يكي از اسب    . كنيم  در روز، چندين بار بين مسير استراحت مي       

ام   ويم كه او از اينكه پـشت سـرش نشـسته          توانم بگ   مي. تانم كمرش را گرفته   شوم، دس   برَن سوار يك اسب مي    

  .ام را نوازش كند كند تا گونه  ميبرد، زيرا مدام سرش را به عقب خم لذت مي
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هـاي    دهنـد، امـا از چهـره        اين بار لُركان و گُل قضاوت دراست را مورد سوال قرار نمـي            . ايستيم  هنگام شب مي  

بينـد، و اگرچـه       دراسـت ايـن را مـي      . كنند همچنان بايد ادامـه دهـيم        نگرانشان كامالً آشكار است كه فكر مي      

اگه امـشب بـه     . پيشرفت امروزمون عالي بود   «.د تا خيال آنها را راحت كند      گذار  ابرودرهم كشيده است، وقت مي    

داديـم،    اگه حاال ادامه مي   . تونيم بهشون فشار بياريم و تا بعدازظهر به تونل برسيم           اسبا استراحت بديم، فردا مي    

  ».تونستيم سر وقت برسيم  نمي در نتيجه و–مردن، و مجبور بوديم پياده بريم  قبل از صبح مي

تعدادشـان  . كننـد   از كنارمان عبـور مـي     ،  هاي سنگين     كنان و با غرش     خس  خسدر طول شب شياطين زيادي،      

گذرنـد   حتماً بايد به خاطر اين باشـد كـه زيـاد بـه تـونلي كـه از آن مـي              . ام  بيشتر از هر وقتيست كه قبالً ديده      

اي كوچـك      غروب آنها را در دايـره      ها از ديد شياطين سخت است، ولي برَن قبل از           پنهان كردن اسب  . نزديكيم

حركـت    شود و آنها را ساكت و بي        ، و هر گاه يكيشان حركت كند، بيدار مي        خوابد  ميآورد و بين آنها       گرد هم مي  

  .دارد نگه مي

بـسيار نـاگوار اسـت كـه اينجـا دراز           . اين ممكن است آخرين شب زندگي من باشـد        . توانم  نمي. خوابم  من نمي 

ي چيزهايي كـه از   ي مرگ و همه كشد، و درباره  بلرزي، و بداني چه چيز انتظارت را مي      بكشي، از ترس و سرما    

توانم در يك درگيري كشته شوم؟ سريع و بدون اينكه نگران ايـن باشـم در                  چرا نمي . دهي فكر كني    دست مي 

  .اين انتظار از خود مرگ بدتر است. كشد بميرم دنياي ديگر چه چيزي انتظارم را مي

. بـا كُـنال بگريـزم     . تـوانم فـرار كـنم       مي. گذرانم، در اوج تنهايي     شب مي   ديد و دودلي را در اين نيمه      لحظات تر 

توانـست   هـا را آورد مـي   وقتي در ساحل بوديم يا وقتي بـرَن اسـب        . دانم چرا تا اينجاي كار با ما آمده است          نمي

قط اين باشد كـه از تنهـا فـرار كـردن            او گفت كه كسي نيست كه از مبارزه فرار كند، اما شايد موضوع ف             . برود

. اُفتـاد  پريد و به راه مـي  روم، مطمئنم كه  از جا مي     گفتم كه همراهش مي     اگر به او مي   . ترسد  ميبدون پشتيبان   

خودمـان را حـاكم   . توانـستيم جفتـي قدرتمنـد باشـيم        مي. هاي جادويي من    همراهي قدرت و مقام او با توانايي      

  .ها قدرتمندترين. ملكه-اه، و منِ كاهنكُنالي ش. ي دژها كنيم همه

دانم و معتقدم كه درد كوتاهي خواهم داشت، و سـريع در دنيـاي ديگـر بـه                    ام را مي    وظيفه. كننده است   وسوسه

خـواهم بـزرگ شـوم و         ترسم، و مي     يك دختر جوانم، كه از تاريكي مرگ مي        ،اما در قلب  . آرامش خواهم رسيد  

گـريم، و بـه فـداكاري وحـشتناكي كـه       صدا با خـود مـي   بي. عم زندگي را بچشمبيشتر دنيا را ببينم، و بيشتر ط  



  بِك/سرزمين شياطين رضا رستگار/درِن شان
 

188 
  ir.rrenshanda.www درِن شان

هايي كه هرگز درك نخواهم كرد، و عشقي كه ديگـر مطمئـنم هرگـز                 كنم، لذت   خواهم انجام دهم فكر مي      مي

خواهم به سمت كُنال بخزم، پيشنهادم را با او درميـان بگـذارم، سـپس         با قسمتي از وجود مي    . پيدا نخواهم كرد  

  .توانم از اين كابوس فرار كنم اسبي بردارم و با آخرين سرعتي كه مي

هايم يـا تـپش تنـد         توانم لرزش   نمي. شود  در آخر، حس انجام وظيفه بر ترسم غالب مي        . كنم  اما اين كار را نمي    

از تـصور   . كنم  و اين كار را هم مي     . هايم را خشك كنم و سر جايم بمانم         توانم اشك   اما مي . قلبم را متوقف كنم   

اگـر ايـن   ... امـا اگـر ايـن سرنوشـت مـن اسـت        . ترسم  كردم بيشتر مي    مرگ متنفرم و از هر زماني كه فكر مي        

بهتر است بـراي مـردمم و در سـرزمين خـودم      . پس همان خواهد شد   ... خواهند  چيزيست كه خدايان از من مي     

  . و نامردي رنج بكشمراني كنم و تا آخر عمر از گناه بزدلي بميرم، تا در سرزميني ديگر حكم

  

ها را به دسـت   هايشان غنايم جنگشان با انسان     گردند، و بعضي    دم بازمي   بيشتر شياطين يك ساعت قبل از صبح      

. كـشند   زنند و در وحشت جيغ مي       اند، و لگد مي     هايي كه هنوز زنده     ها بچه    سرها، اندام، تنه، بعضي وقت     –دارند  

گاهمـان كـاري      توانيم بدون آشـكار كـردن مخفـي          بگيريم، اما ما نمي    كار سختي است كه فرياد آنها را ناديده       

  .شويم مان كشته مي كنند و همه رحم برما حمله مي اگر كاري كنيم، شياطين با نيرويي بزرگ و بي. كنيم

  ».شه از فردا، ديگه كسي توي دستاي دموناتا كشته نمي. هان اينا آخري«:كند دراست با نگاهي خشك نجوا مي

كنـد تـا بـه كـارش ترديـد كـنم، و مـضطربانه در                  هايم وادارم مي    ها و شك    ترس» خوري؟  قسم مي «:مسپر  مي

  . دهد، بگردم اي براي فرارم به من مي اي از دروغ، كه بهانه صورتش به دنبال نشانه

آسـون نيـست، امـا مـا كـه تـا اينجـا رو اومـديم، مطمئـنم شكـست                     . دم  قول مي «:گويد  دراست با آرامش مي   

  »....شو داري كه هنوز آمادگي«. كند مكث مي» .وريمخ نمي

 رنجيـده   اينكه فكر ديگري داشته باشم    كنم كه گويي از تصور        و طوري وانمود مي   » !البته«:گويم  به سرعت مي  

  .شوم مي

  ».دم قول مي. كشي زجر نمي. شه سريع انجام مي«. گذارد با ماليمت دستش را روي زانوي راستم مي
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كـنم، سـپس بـه شـياطيني كـه            اندازم كه انگار اين آخرين چيزيست كه بـه آن فكـر مـي               يطوري شانه باال م   

  .دهم ها را دربياورند گوش مي كنند جيغ بچه گذرند و سعي مي مي

  

ام كه در بعـضي   هشنيد. پوشانند به مرور، ابرهاي خاكستري آن را مي.  آخر منخورشيدِ. شود  اوضاع آرام مي  . روز

گوهـاي   مطمئناً قصه. درخشد ، و يك روز كامل خورشيد در آسمان آبي مي      اندك وجود دارد  ها ابر بسيار      سرزمين

اين جهان براي اين ساخته شده كه از رنگ خاكستري          . اند  ا چنين چيزي را گفته    ه  بچهخياالتي، براي سرگرمي    

  .امري غيرطبيعيستاگر خورشيد تمام وقت به روشني بتابد . پوشانده شود

و پـس از اينكـه   . دارد كه يكي از آنها براي حركت مناسب نيست          كند و اظهار مي     امتحان مي ها را     دراست اسب 

شايد امـروز، ايـن،     . گردد  شود و به دنبال محل چراي خوب مي         كند آن اسب از ما جدا مي        برَن چيزي زمزمه مي   

  .ي گروهمان باشد يافته تنها نجات

نگـرد، و نگـاه       دهد، به آرامي ما را مي       اش را انجام مي     نرانيقبل از اينكه آنجا را ترك كنيم، دراست آخرين سخ         

  .شود، ابتدا كُنال، بعد لُركان، گُل، برَن و من اش روي يك به يكمان ثابت مي خيره

هاي دسـت مـن بوديـد،         شما مهره . طوري بود   اولش همين .  انگار نگران شما نبودم    من طوري رفتار كردم كه    «

  . تونستم بهش فكر كنم نمي. برام مهم نبود كه زنده بمونيد يا بميريد. جمي شطرن هاي روي تخته مثل مهره

شـما  . دونـم  حاال ديگه شـما رو دوسـت خـودم مـي    . از اين تغيير آگاه نبودم اما عوض شدم. اما من تغيير كردم  

اي وفادار و شجاع بوديد، و آسايش ديگران رو به آسايش خودتون ترجيح دادين، و فقط به خاطر قـول مـن بـر                      

  ».چيزتون رو به خطر انداختيد نجات دنيا از شر شياطين همه

اگـه  . فقـط مـن و بِـك الزمـه ادامـه بـديم      . تونيد بريـد   مي–گم  پس حاال به عنوان يك دوست به شما مي    «

اگه اشتباه پيش بره و مجبور شيم بجنگـيم، احتمـال زيـاد             . مون عملي بشه، ديگه هيچ جنگي پيش نمياد         نقشه

تونيـد كنـار بكـشيد و بـدون      مـي . ي شـياطين داشـته باشـه    تونه تفاوت بخصوصي دربرابر توده  وجود شما نمي  

  ».هاتون برگردين شرمندگي يا احساس گناه به خونه

  .ماند كند و منتظر واكنش مردان مي مكث مي
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 بـا   شـه، و    خوام ببينم آخـرش چـي مـي         مي. مونم  اما من مي  . يك پيشنهاد خيرخواهانه  «:گويد  گُل به گرمي مي   

  »!خواستم قسمتي از يك افسانه باشم من هميشه مي. افتخار به اونايي كه توي دژمون هستن بگم

خواد قبل از اينكـه شـياطينو بنـدازي بيـرون يـه عـده                 عالوه بر اون، دلم مي    . طور  منم همين «:گويد  لُركان مي 

  ».به خاطر رونان. شونو بكشم ديگه

  ».رم من جايي نمي«:گويد انه ميبه آرامي و جسور. نگريم همه به كُنال مي

آورد، يك به يك، آن را لمس         يك دستش را جلو مي    » !. همه با هم   !جويان واقعي   جنگ«. زند  دراست لبخند مي  

كنـد، گـويي انتظـار     ها نگـاه مـي   ايم، حتي برَن، كه با چشم لوچش به دست        كنيم، تا اينكه همه ملحق شده       مي

  . بازي دارد شعبده

  »تا پايان كار«:گويد دراست به سادگي مي

  .خنديم و مي» !ِ شياطين-«:كند گُل اضافه مي

 و حركـت    –نـشينم     راند، و من پـشت اسـب لُركـان مـي             دراست با برَن مي    –شويم    ها مي   سپس سوار بر اسب   

  .و آخرين روز من. مان آخرين مبارزه. آخرين سفرمان. كنيم مي

***  

هايي براي چسباندن دو سـنگ        افسون.  كه چندين ورد مختلف    نه يك ورد  . كنيم  روي اوراد بستن تونل كار مي     

ام يـاد     هايي كه تابحال تـالش كـرده        ترين افسون   سخت. به هم، تكان دادن كف زمين، ايجاد درزهاي جادويي        

زبـانم روي كلمـات بـه لُكنـت         . ام براي تسلط يافتن بر آنهـا مـشكل دارم           شده  هاي وسيع   حتي با قدرت  . بگيرم

  . زنم كنم و آنها را به هم مي ام، نظم كلمات را اشتباه مي ي قوي ود حافظهبا وج. اُفتد مي

 آهـسته كلمـات و      كند، تا وادارم كند آهـسته       آنقدر اوراد را تكرار مي    . دهد  اش را از دست نمي      دراست خونسردي 

   . تمرين كنم بخصوصي را كه از همه دشوارترندعبارات

خوبه . ها رو به كار نبردم      قبالً هيچ وقت اين افسون    . براي منم خوبه  «:گويد  كنيم مي   وقتي استراحت كوتاهي مي   

  ».شن كنم و كلمات روي زبانم روون مي كه نظم وردها رو تو ذهنم مرور مي
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  »ي بايد قرباني كردن رو انجام بدم؟كِ. اگه مجبور باشم به جاي تو كار كنم... اگه تو«:گويم مي

ايـن  . يـك زمـان مـشخص نيـست       . كـنن   ها تو رو هدايت مي      سوناف. فهمي  وقتش برسه خودت مي   «:گويد  مي

حتـي وقتـي   . دن شه متفاوت واكنش نشون مـي     ها با توجه به تهديدهايي كه افسونگر باهاش مواجه مي           افسون

اصـلي رو واضـح تـوي ذهنـت داشـته           ي    رشتهتا وقتي كه    . كنن  كه داري اونا رو به زبون مياري هم تغيير مي         

  ».كنن هاي جديد در طول مسير وردخواني همراهيت مي  افسون–تي، ايمني باشي، و به لُكنت نيف

  »و اگه اشتباه كردم؟ بايد متوقفش كنم و از اول شروع كنم؟«

 اشتباه گفتي يـا بـه لُكنـت زبـان           واي ر   اگه كلمه . كني، بايد ادامه بدي     وقتي شروع مي  . نه«:گويد  به سرعت مي  

نيروهايي هستن كـه بـر ضـد        .  باش كه اون خطا خيلي مهم نبوده باشه        ادامه بده و اميدوار   . اُفتادي مكث نكن  

هـا از مـا       افـسون . كـنن   كنيم، به ما حمله مـي       وقتي دموناتا متوجه شه چيكار داريم مي      . كنن  جادوي ما كار مي   

 تيكـه پـاره     كـشه تـا     يك ثانيه طـول مـي     فقط  ،   اما اگه ازش عبور كردن     – البته اميدوارم    –كنن    محافظت مي 

  ».شيم

. گوييست، هر چقدر هـم تلـخ باشـد    توانست كمي هم اميدبخش حرف بزند، اما حاال زمان حقيقت        اي كاش مي  

و اميدوارم كه هرگز مجبور نباشم ماموريت انجـام ايـن كـار را بـر عهـده      . كنم و تكرار مي . دهم  پس گوش مي  

توانم خـودم را   دانم آيا مي  بلكه نمي–ها را درست اجرا كنم  زيرا نه تنها مطمئن نيستم كه بتوانم افسون       . بگيرم

  . يا نهراضي كنم روي يكي از دوستانم سالح بكشم و او را بكشم
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  فصل نوزدهم
  

  دنياي زيرين
  

  .ها منبع كابوس. گذرگاهي براي شياطين. شكافي بين دنياي ما و دموناتاها. تونل

  .ما اينجاييم

ايم و و روي زانوهايمان      ها را آزاد كرده     اسب. گيرد  مي  يا بيشتر غروب خورشيد همه جا را دربر         ديگر يك ساعت 

اي   سـوراخي در زمـين جلويمـان نقطـه        . كنـيم   ايـم و صـحنه را بازرسـي مـي           ها پنهان شده    نشسته، پشت بوته  

هاي چوب، و بـدن مردگـان         هاي لباس، خُرده    اند و آثاري از تكه      هاي درختان اطرافش ضخيم     شاخه. كانونيست

هاي جادويي، جـايي كـه در ابتـدا در آن             ي سنگ   دست، مثل آن چيزي كه در حلقه         يك پوششي. شود  ديده مي 

  .پناه گرفتيم و حاال برايمان مثل يك عمر گذشته، دور آن را پوشانده

هـاي مـرده      جنگند، يا با بدن     بعضي مي . بيشترشان خوابند . هاي شياطين قرار دارند      دسته –زير پوشش درختان    

 هـستند، امـا     آندِدهايشان    بعضي. شان قابل تصور است     ي منزجركننده   قيافه. خورند  ها مي   كنند، و از آن     بازي مي 

  .بيشترشان نه

  ».تونيم از بين اين همه رد بشيم هرگز نمي«:كند گُل نجوا مي

بقيـه  . به يك طرف حملـه كـنم و اونـا رو كنـار بكـشم     . تونم منحرفشون كنم من مي«:دهد لُركان پيشنهاد مي 

  ».كنن آهسته بريد داخل ي دارن با من مبارزه ميتونيد وقت مي

  ».شايد برَن بتونه برقصه و گمراهشون كنه. شه اينطوري نمي. نه«:گويد گُل مي

  ».تند بدو«:گويد دهد و مي برَن شديداً سر تكان مي

  ».ممكنه همشون گول نخورن. خيلي زيادن«:كند دراست زمزمه مي

  »؟كننده جادو چي؟ افسون پنهان«:پرسم مي



  بِك/سرزمين شياطين رضا رستگار/درِن شان
 

193 
  ir.rrenshanda.www درِن شان

ايـن شـياطين    . تونيم روش حساب كنيم     بهترين اميدمون همونه اما نمي    «:دهد  سر تكان مي  به موافقت   دراست  

تـري    هاشـون از شـياطين قـوي        بعـضي . ترن  نسبت به خيلي از شياطيني كه تا حاال باهاشون روبرو شديم قوي           

  ».گهباني كننهاشون اينجا وايسادن تا از ورودي ن هستن كه عبور كردن و به دستور ارباب

  ».پس ممكنه افسون پوشاننده رو ببينن«:دهم تذكر مي

گُل، . ريم  كنيم و پيش مي     يه افسون خيلي قوي روي خودم و خودت و برَن اجرا مي           . اما بايد ريسك كنيم   . آره«

  ».تونن به نقاط مختلفشون حمله كنن، تا صفشون به هم بخوره لُركان و كُنال همزمان مي

كند، و همانطور كه به كُنال        مكث مي » ؟...نظر تو چيه دوست خوب جوونم     .  خوبيه نظرم روش به  «:گويد  گُل مي 

ها و    جوي خودخواه گوشت دو كف دستش را كَنده و روي گونه            جنگ. اندازد  خيره شده است چين به پيشاني مي      

  . كند  زمزمه ميتوانند افسون باشند و هم دعا، كند، و آرام كلماتي را كه هم مي اش را خوني مي پيشاني

  »كني؟ چيكار مي«:پرسد گُل با بدگماني مي

  ».يك ذره محافظت اضافه«. زند كند، سپس لبخند مي كُنال وردخواني يا دعاكردنش را تمام مي

  ».كنه اون كمكي نمي«:گويد دراست مي

. خُـب، مـن حاضـرم     « .اندازد  ها نگاهي به شياطين مي      و از باالي بوته   » .خواهيم ديد «:خندد  كُنال دهان بسته مي   

  ».خوايد بكنيد و بريم تصميمتونو بگيريد، به من بگيد چيكار مي

 هراسي ندارند،   جويان هرگز از وارد درگيري شدن       گبعضي جن . نگرد  اي كُنال را مي     دراست با شگفتي مضطربانه   

كنـد، مثـل مـردي        مياو هنوز اينجا چمباتمه زده، و بيشتر از ديگران احساس آرامش            . اما كُنال مثل آنها نيست    

  .كند شكست بخورد ماند كه چيزي براي از دست دادن ندارد و يا فكر نمي مي

اجرا كردن افسون بـسته     . ميري  اگه بجنگي، مي    كنيم؟  تو فهميدي درباره چي داريم بحث مي      «:پرسد  دراست مي 

  ».كُشن ميتا وقتي كه ما در حال كار كردن روي افسون هستيم شياطين شما رو . بره شدن وقت مي

  ».ما رو ول كن تا حواسمون به جنگ باشه. تو فقط نگران جادوي خودت باش كاهن«:خندد كُنال مي



  بِك/سرزمين شياطين رضا رستگار/درِن شان
 

194 
  ir.rrenshanda.www درِن شان

پس سـه تـامون بـه شـياطين         «:كند  و رو به دراست مي    » مرد شدي حاال  «:گويد  اش مي   وري  ي يك   گُل با قيافه  

  »ريد؟ كنن و تو، برَن و بِك جلو مي حمله مي

بعضي شياطين ممكنه دستور داشته باشن تا       . نه«.كند  اگهان نظرش را عوض مي    كند، سپس ن    دراست ترديد مي  

ما بايد به هم بچسبيم و      . اونا رو هشيار نكنيم بهتره    اگه  . هاي اونجا باشن    جلوي ورودي بايستن و مواظب حمله     

اخ دهنده ببينن، من و بِك بـه سـرعت بـه سـمت سـور                اگه ما رو بين افسون پوشش     . مثل يك گروه جلو بريم    

  ».تونن بجنگن شما مي دويم و بقيه مي

  ».ذاريم ما شما رو تنها نمي«:گويد كُنال با وقار خاصي مي

با وجود اينكـه نخوابيـدم، اسـتراحت شـبانگاهي          . كنيم  كنيم و جادوهايمان را فعال مي       من و دراست تمركز مي    

وقتـي  . تـر اسـت   از هميـشه قـوي  آيـد، و   كنم نيرويم از درون مثل حباب باال مي حس مي.  آورده است  مسرحال

افزايم و وردي را كه دراست به من يـاد داده اسـت را                كنم، چند گره به آن مي       كننده را اعمال مي     افسون پنهان 

شود، اما روش مـرا     زده مي   شگفت. كند  كاهن قدرت افسون جديد را احساس مي      . كنم  تر مي   تر و پيشرفته    پيچيده

شـود بـه دراسـت     وقتـي كارمـان تمـام مـي    . كنـيم  وچكمـان را ايمـن مـي      دهد، و ما با دقت گـروه ك         ادامه مي 

. ريـم مـدام نگهـش داريـم         نيازي نيست وقتي كه داريم راه مـي       . كنه  افسون به دنبالمون حركت مي    «:گويم  مي

  ».تونيم روي ماموريت پيش رو تمركز كنيم مي

  »چطور اينكارو كردي؟«:پرسد او با كمي حسادت مي

  ».خودش در من بوجود اومد«:اندازم شانه باال مي

توني انجام بدي، شـايد بيـشتر از          خيلي كاراي بيشتري هم هست كه مي      . انتظارشو داشتم «:كشد  دراست آه مي  

  »...اي كاش. هر جادوگري كه تا بحال بوده

به جـز بـرَن     (كند تا همه در دستانشان سالح داشته باشند           بررسي مي . كند  مكث كرده و خود را جمع و جور مي        

  .شويم آييم و به اردوي دموناتا وارد مي ها بيرون مي سپس از بين بوته). لوح ادهس
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هـا و انـدام بـه هـم         رويـم، و بـا دقـت مـابين شـاخك            از كنار صفوف شيطاني پيش مـي      . ماند  افسون باقي مي  

ناديـده  تـر شـياطين را        هـا و بـوي مـتعفن        ي انسان   ي جسد فاسدشده    داريم، و بوي زننده     شان گام برمي    پيچيده

تـر   خـوتر و قـوي   آنها به نظر درنده. ترند بيشترشان از هر شيطاني كه به دژمان حمله كرده بود بزرگ      . گيريم  مي

بـاز هـم اينهـا      . هـا جـان سـالم بـه در بـريم            توانستيم از زير يورش ايـن       كنم با اين گروه مي      فكر نمي . آيند  مي

  .اند هاي شيطاني ر اربابت ترين دموناتاها نيستند، تنها خدمتكاران شايسته قوي

از درون مطمئن بودم كه مـردمم بـه         . تا اين لحظه، حقيقتاً باور نداشتم شياطين بتوانند سرزمين را تسخير كنند           

ها پيروز خواهند شد، و شياطين را دفع خواهند كرد و سرزمينـشان را                سختي خواهند جنگيد و در بعضي قسمت      

هـاي شـيطاني بگذرنـد،        اگر شكست بخوريم و اربـاب     . كردم  باه فكر مي  دانم كه اشت    حاال مي . نجات خواهند داد  

كنـد، در يـك       بسته به اينكه يك شيطان چقدر سريع حركـت مـي          . همه يكي پس از ديگري نابود خواهند شد       

  .هاي پوسيده هاي شكسته و گوشت اي تبديل شود، پر از استخوان توانست به خرابه هفته كل اين سرزمين مي

كُـنال بـا    . زنـد   تر لبخنـد مـي      تر و ترسناك    چند تن از هيوالهاي بدشكل    به  نگرد، و     قه شياطين را مي   برَن با عال  

  .كنند نگاه مي ترس و نفرت ابقيه ب. اند اي گوسفند بدشكل كند، گويي آنها گله تفاوتي نگاه سردي به آنها مي بي

زنـد، مطمئنـاً او       خـشكم مـي   . كنـد   اه مي جنبد و مستقيماً به من نگ       قرمز از جا مي     يك شيطان چهارسر و پوست    

كنـد و دوبـاره       شده را به بيرون تـف مـي         زند، و دستي جويده     اما بعد آروغي مي   . توانسته از بين افسون مرا ببيند     

دارم و بـا    از صفرا گام برمـي  رنگ شده و زرد هضم از روي دستِ نيمه. رود  و به چرت ميگيرد سرش را پايين مي   

  . و باال نياورمگذريم شكمم را آرام نگه دارم آلود مي انطور كه از كنار هيوالي خوابجنگم تا هم خود مي

ماند، اگرچه اطرافش درهم خُرد شده و حفاري شده تـا آن              مثل شكافي طبيعي در زمين مي     . به سوراخ نزديكيم  

  .قرار دارندسوراخ  آنها حداقل شش يا هفت گام دور از –هيچ شيطاني در آن نزديكي نيست . تر كنند را بزرگ

رود و    ي حفـره مـي      دراست بـه لبـه    . رسيم  لغزيم و به سطح صاف مي       الخلقه مي   از فضاي بين دو شيطان ناقص     

روم و چاهي دراز و رو به پايين كـه عميقـاً در زمـين فـرو رفتـه اسـت را                        كنار او باال مي   . كند  پايين را نگاه مي   

ها را آغاز كند، تونـل        خواهم تا اينجا افسون     از دراست مي  . زند  ميگرمايي غيرطبيعي از آن به باال موج        . بينم  مي

  . را از اين نقطه ببندد، و ما را به درون آن چاه و به سمت هر چيز وحشتناكي كه آن زير قرار دارد نبرد
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كند كـه همـه منظـورش را          اطمينان حاصل مي  . كند  زدم، دراست به پايين اشاره مي       اما همانطور كه حدس مي    

. رود به درون تاريكي حفـره فـرو مـي    و گردد شود  و به دنبال جاي دست مي   ايم، سپس خودش خم مي      دهفهمي

  .كُنال آخرين نفر است. آيند روم، سپس برَن، لُركان و گُل مي من پس از او مي

آسـان  . جاي دست بسيار اسـت    . توان تحملش كرد    سنگ آنقدر داغ است كه لمس كردنش مشكل است اما مي          

بـراي  . كـنم   صـبر مـي   . تاريكي خالص دورمـان را گرفتـه      . رود  چاه بعد از كمي به چپ مي      .  پايين رفت  توان  مي

  .لغزم پايان مي نگرم، سپس به سوي شب ابدي و بي ها مي آخرين بار به آسمان عصرگاهي تيره اما زيباي انسان

  

توانم افـسون روشـنايي را اجـرا كـنم امـا         مي. يابيم  نورديم، آرام آرام راهمان را به پايين مي          ده دقيقه مي    يا پنج

انتظار دارم اين فـرود سـاليان       . كنم بايد اين را انجام دهم       دراست اين كار را نكرده است، پس من نيز فكر نمي          

دانـيم بعـد    ايستيم، و نمي خوريم و خيلي زود دور هم مي ميصاف اما چند دقيقه بعد به زمين       . سال طول بكشد  

ترسـيم ادامـه       مـي   باشـيم  اي مشرف به سقوط ايستاده      روي سكوي برآمده  شايد  جايي كه   از اين چه كنيم، از آن     

  .دهيم

تـالش كـن تـا      . با ذهنت كنكاو كـن    . تو هم امتحان كن   . خوام با جادو پيش برم      من مي «:كند  دراست نجوا مي  

  ».جايي كه هستيم و چيزي كه پيش رو داريم رو تعيين كني

. فرسـتم  ام را به بيرون مي  و حسگرهاي ذهني   –كند    ينجا فرقي به حالم نمي     هر چند در ا    –بندم    چشمانم را مي  

 امـا   - يك غـار   شايد –كنم فضاي بزرگي اطرافمان است        حس مي . اما من در اين نوع جادو خيلي خوب نيستم        

ي و  دانم زمين زير پايمان چگونه است، پس از چند قدم به پـوچ              و نمي . ي دقيقش را تصور كنم      توانم اندازه   نمي

  .هايي پر شده است رود، يا با دام خلوص و خالء مي

كشد كه يك مرد وقتي چيـزي را           مي  را اي بعد آهي    خوشبختانه دراست در اين كار از من ماهرتر است و دقيقه          

  ».رسيديم. مشكلي نيست«:گويد با هيجان مي. كشد خواسته يافته است مي كه مي
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دهد تا نور گسترده و بسيط شود، و كف دسـتش را              و اجازه مي  آهسته، ا . درخشد  نوري مبهم در دست چپش مي     

 كند، و محل عجايبِ     كل غار را روشن مي    . فرا بگيرد و سپس باال رود تا در هواي داغ باالي سرمان قرار بگيرد             

  .زيبا و فالكت وحشت را آشكار كند

برخي از آنها از زمـين      . شود  مي و براق نمايان     Vاي نه كامالً شبيه به سنگ به شكل            اشكال ماده  –ها    شگفتي

 از ايـن اشـكال آويـزان چكـه           آب از نوك بعضي   . هاي مختلف   در اندازه . اند  اند، بقيه از سقف آويزان      بيرون آمده 

بعضي جاها طوري اسـت كـه انگـار آن          . شود مي هاي رو به باال پخش       Vكند، و روي زمين غار يا يكي از           مي

  52 .اند  همديگر را لمس كرده و  به سوي يك ديگر رشد كردهاشكال 

و يـك   . هاي كوچـك    اند، بعضي عظيم، بقيه برآمدگي      هاي ديگري نيز هستند كه بين زمين و سقف درآمده           چيز

ريـزد، و بـين       ر فـرو مـي    اآبشار زيرزميني در سمت راستمان، آب پديدار شده گويي با جادو از باالباالهـاي ديـو               

  .رسد رود كه كسي دستش به آن نمي به جايي ميشود، و  هاي زير ناپديد مي شكافي در سنگ

رسد بـه دنيـاي مـا تعلـق داشـته             به نظر نمي  . كردم  اُگ تصور مي    اين چيزيست كه من از دنياي ديگر يا تيرنان        

روم،  كـنم دارم بـه خـواب مـي         احـساس مـي   .  بخش   و آرامش  - به جز صداي آبشار    –بسيار ساكت است    . باشد

زمان به اين غار راهي نـدارد       . بزنم و وقتي بيدار شوم هيچ تغييري نكرده باشم        توانم براي صدها سال چرت        مي

  .كند  يا اگر داشته باشد، به نرمي، آهستگي و زيركانه آن را لمس مي–

  . بار كه درك آن تقريباً غيرممكن است و توضيحش مشكل اينجا را فراگرفته است اما وحشتي تأسف

دار    و بدن پـيچ و تـاب        و اطراف و درونش، كله    .  ديوارهاي غار وجود دارد     در يكي از   – ابتداي تونل    –سوراخي  

اعضاي بدن و گردنش از صخره بيرون زده و دور آن           . كله درست باالي سوراخ آويزان شده     . يك مرد قرار دارد   

پ قـرار  بازويي بسيار دورتر در سمت چ. دهد اي از ديوار را تشكيل مي      را فرا گرفته، با سنگ مخلوط شده و تكه        

كمر و شكمش دريده شده، و دور تا دور سـوراخ را تـشكيل داده، چنـد                 . يك پا دورتر در پايين سمت چپ      . دارد

  . تونل مشخص استي هاش درون دهان قسمت از اندام داخلي

                                                 
 . م–اي هستند  منظور استاالكتيت و استاالگميت است كه در برخي غارها رشد ميكنند و براي خودشان جاذبه 52
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اند تا شگفتي طبيعت سوراخ را بيـشتر          كنم اين حالت و شكل صخره است، و كله را آنجا چسبانده             ابتدا، فكر مي  

اند يـا    هايش را چسبانده    كنم كه آن بدن زينت خارجي صخره است، و قطعات و تكه             سپس فكر مي  .  دهند نشان

اش   رويـم، و در سـكوت جذبـه و وحـشت بررسـي              تـر مـي    طور كه نزديك    اما همين . اند  به داخل شيارها چپانده   

  .بينم كه اين فكر نيز اشتباه است كنيم، مي مي

ايست كه انگار صخره      به گونه . اند، كه انگار هر دو يكي هستند         هم پيوسته  به طوري به  .  صخره است  خودِبدن،  

انـد سـعي كـرده جـدا          شده  ها سفت مي    ذوب شده است و مرد به داخلش گام برداشته، و بعد همانطور كه سنگ             

 شـياطين  آيا او قرباني شده بود؟ آيـا . بايست روش دردناكي براي مرگ باشد      اين مي . اند  شود اما او را دربرگرفته    

   –سنگ را ذوب كرده بودند و بعد 

گُـل،  . شـنوم   هايي اطـرافم مـي      صداي نفس . خورم  جيغم را فرو مي   . شود  خورد و چشمانش باز مي      كله تكان مي  

  .كشند هايشان را بيرون مي لُركان و كُنال ناخودآگاه سالح

  ». به ما صدمه بزنهتونه اون نمي. مشكلي نيست. نه«:گويد دراست با نشان دادن عالمت آرامش مي

  ».نباشيد... مطمئن... خيلي«:گويد مرد درون صخره با صداي گرفته مي

  »!زنه  حرف مي53!يا چشم بالُر«:زند گُل با تعجب فرياد مي

قـدمي از بقيـه جلـوتر       . چرخـد   ، چـشمانش مـي    دهد  ادامه نمي حرفش را   » ؟...اين چيه؟ چجور  «:پرسد  لُركان مي 

كـاهن، ايـن    «. نگـرد   گردد و به دراست مـي       زند، سپس برمي     به صورت زل مي    اي طوالني   رود، براي لحظه    مي

  »!توئهچجور طلسميه؟ اين صورت ديگه 

بينم كه صورتي كه از صـخره آويـزان           كنم و مي    گويد تا وقتي كه دوباره نگاه مي        شوم كه او چه مي      متوجه نمي 

، او، دهـان    او حالت    اما. ريش انباشته . هچشمان رنجيد . موهاي زبر . است بسيار به صورت دراست شباهت دارد      

  .را دارد اش چهره

برادر دوقلوي  «. چشمانش روبروي چشمان مرد قفل شده است      » . بود 54 برود اسمش«:گويد  دراست به آرامي مي   

  ».يك كاهن مثل من. من
                                                 

53 Balor's eye يك غول يك چشم كه از قبيله فاموري ها بوده .  
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سـپس جيرجيركنـان    » بـرادرررررر «:كـشد    آه مـي   - يـا هنـوز هـم هـست        –مردي كه يك زمـاني بـرود بـود          

  »افتخار باشي؟... گواه... تا... اومدي«:ددخن مي

دونـستم    مـن هرگـز نمـي     . ها بيشتر از مسيحيان متنفر بود       برود از خيلي  «:گويد  دراست بدون توجه به سوال مي     

  ».چرا

... اونـا «. شـوند  چشمانش با خشم برافروخته مي» .كشونن مي.. به فساد ... اونا... چون«:كند  برود هيس هيس مي   

  ».كنن نابود مي... اونا. كنن عوض مي... عوض بشه... ه نبايدك... رو.. چيزي

جـادو  . به دنبال راهي گشت تا شكستـشون بـده        . اون تصميم گرفت تا باهاشون بجنگه     «:دهد  دراست ادامه مي  

آخـرش هـم    . پس از نيرويي حيواني استفاده كرد تا لشكري درست كنه و بر ضدشون بـشورونه              . نااميدش كرد 

. اي در سكوت فرو رفت، سپس دوباره، اين بار با صدايي بلندتر، شروع به صحبت كـرد                لحظه» ...متوسل شد به  

اون مـسئول ايـن همـه       . شياطين رو دعوت كرد تـا عبـور كـنن         . اون تونل بين دنياي ما و دموناتا رو باز كرد         «

  »-اون تنها كسيه كه بايد جلوشو بگيريم اگه بخوايم تونل رو. رحمي و مرگ و ميره بي

ها كمك نكردن، اما دوقلوي تـو باعـث ايـن             ي كاهن   بقيه! به خاطر همينه كه تو اومدي     «:زنم  هان فرياد مي  ناگ

  ».تونستي تحمل كني اين همه مردم به خاطر اون بميرن نمي. تو احساس گناه كردي. تهاجم بود

ـ    . وقتي بچه بوديم مثل روحي در دو بدن بـوديم         «. دهد  دراست آرام سر تكان مي     ه خـودش صـدمه     اگـه اون ب

به مرور زمان تغيير كرد، اما رابطه هميشه        . خنديد   خوشحال بودم، اون مي     من وقتي. ديدم  زد، منم آسيب مي     مي

بـا مـسيحيت    . كنـه اشـتباهه     كاري كـه اون مـي     . كرد  داد، متعهدمون مي    وجود داشت، و ما رو به هم پيوند مي        

تونـستم    من نمـي  . شد، نه شيطاني    ني اين كار انجام مي    شد، بايد با وسايل انسا       و حتي اگه مي    –شه جنگيد     نمي

ي اقـوام انـساني        چنين قساوتي رو بر عليـه همـه        – كه از گوشت و خون خودمه        –كنار بايستم و بذارم برادرم      

  ».كردم بايد متوقفش مي. مرتكب بشه

كه نگران مـا بـودي بـه    تو براي نجات ما و اين  . پس دليل خيلي افتخارآميزي هم نداشتي     «:زند  كُنال پوزخند مي  

  ».طرفمون نيومدي، به خاطر اين اومدي كه كاري رو كه دوقلوت كرده بود دوست نداشتي

                                                                                                                                            
54 Brude 
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. اميدوارم بـه ايـن ديـوانگي خاتمـه بـدم          . هاي من اهميتي داره؟ من اومدم       انگيزه«. اندازد  دراست شانه باال مي   

  ».همين كافيه

تـوانم قلـبش را ببيـنم، كـه درون            ام مـي    نزديك تر ايستاده  حاال كه   » .متوقفش كني ... توني  نمي«:غرد  برود مي 

 خـودِ   –پس فقط او نيست كه درون سنگ زنده است          . خورد  تپد، و سنگ نيز با آن تكان مي         ديوار به آرامي مي   

  .سنگ نيز جان دارد

يـن جزيـره   اونـا تـو ا  . كنـه  دموناتا همه چيز رو خراب مي.  برودهاين اشتباه. بايد متوقف بشه«:گويد دراست مي 

كنن تا از دريا بگذرن و در كل جهان پخش بشن، و هر كي تو راهشون ببيـنن     حتماً راهي پيدا مي    –مونن    نمي

  ».بكشن

محكـم  ... هـا   كـاهن . خودمون.. همنوعان... به جز . همينو ميخوام ... ازشون... من هم . خوبه«:كند  برود غرغر مي  

  ».بايد باشه... روشي كه. مونه مي... قوي. شه نابود مي... ضعيف. كنيم سقوط نمي... ما هرگز. ايستن مي

دموناتا هيچ وقت با كـسي شـريكي        . كنن  ها هم در آخر سقوط مي       حتي كاهن «:دهد  دراست سرش را تكان مي    

 –خـوريم   همه زير دسـت اونـا شكـست مـي    . اونا فقط از پا درميارن. كنن كنن، حتي حكومت هم نمي    كار نمي 

  ».ههم. انسان، كاهنه، كاهن

....  ننـگ  پر از لكه  .. دنياي... بهتر از ... پر از شيطان  .. يك دنياي . خب باشه ... اگه اينطوره «. زند  برود نيشخند مي  

  ».مسيحيته

. تونيم اينجا بايستيم و تا هميشه بحث كنيم و به هيچ جـا هـم نرسـيم                   مي  هم .فايده نداره «:كند  گُل خرخر مي  

  »رشو بسازم؟كنم و كان جدا شه سرش رو از گرد ميهم 

شـكند   اش را با برادرش مي رود، و ارتباط چشمي تر مي و نزديك» .گيره اين جلوي كارشو نمي«:گويد دراست مي 

فراتـر از آسـيب   . اون حـاال جزئـي از تونـل بـين دنياهاسـت     . روح برود با سنگ القا شـده «. تا مرا به جلو براند   

  ».تونيم اونو بكشيم ما فقط با بستن تونل مي. جسميه

پـس  «:گويد  زند مي   هايش تلنگر مي    نگرد، و يكي پس از ديگري به گوشواره         لُركان درحاليكه معذبانه برود را مي     

  ».انجامش بده، سريع، و بذار زودتر از اينجا بريم
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بـرادرت  ... وقتي كه ... تو چه احساسي داري     ...بگم... تونم  من مي .  دوقلوييد...  هم شما«:گويد  برود به تلخي مي   

  »تو رو بكشه؟... ادخو مي

  ».گفتم كه اون حق داره خون منو بريزه اگه من جاي تو بودم، مي« :دهد لُركان به خشكي جواب مي

» .روي هـم بلنـد كـنن      ... دستـشونو ... نبايـد هرگـز   ... دوقلـو هـا   . گـي   دروغ مـي  «:كنـد   قروچه مـي    برود دندان 

مـن  . باشـه ... مصداق داشته   ... كنم  من فكر نمي  .. .در اين مورد  ... اما«.شود  اش به لبخند تبديل مي      قروچه  دندان

  ».كنه مي... محافظت...  از مناون. بينم مي... يك دوست.... دشمنام.. بين

  »زنه؟ درباره چي داره حرف مي«:كند گُل اخم مي

  »-بذار راهمونو ادامه بديم و . س ديوانه. به حرفاش توجه نكن«:كند  دراست غرغر مي

جـوي جـوان بـه روي         چـرخم جنـگ     همانطور كه مي  . صداي لُركان است  . شود بايستد   ميفريادي از درد باعث     

  . زند زند، خون از الي انگشتانش بيرون مي اش را چنگ مي ي سينه اُفتد و قفسه زمين مي

هـيچ  . ايستد  گيج و سردرگم مي   . برد  گردد و شمشيرش را باال مي       و به تندي برمي   » !شياطين«:زند  گُل فرياد مي  

  . با چاقوي قرمزشده از خون و لبخند يك قاتل–تنها كُنال ايستاده . ي در غار پشت سر لُركان نيستشيطان

زنـد    دود و در چـاه فريـاد مـي          قبل از اينكه كسي بتواند واكنش نشان دهد، كُـنال بـه سـمت ورودي غـار مـي                  

  »!دشمنا بين شما هستن! بدويد به طرف من! دموناتاها«

ي    شياطيني كه به درون حفره     اياما بعد صد  .  غار مسيركند به دويدن در        شروع مي  دهد و   گُل فحشي زننده مي   

ايستد، و مطمئن نيـست كـه چـه كـار بايـد               گُل مي . شنويم  آيند را مي    پرند و با تقال پايين مي       باالي سرمان مي  

  . بكند

ـ       باال مي . گيرد  دراست هرج و مرج باالي سرمان را ناديده مي         ه صـورت بـرادر دوقلـويش       رود، و تقريباً صورت ب

وقتـي اولـيش    . خوام افسون رو شروع كنم      مي«. كند  ي دهانش با من صحبت مي       سپس با گوشه  . گيرد  قرار مي 

  ».رسونم شو به پايان مي تونيم به تونل وارد شيم، جايي كه من بقيه رو تموم كردم، مي

  »...پس«:كنم شروع مي
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  ». و چند ثانيه معطلشون كنن و دعا كن كه كافي باشهبه اونا بگو بجنگن! وقت نداريم«:زند فرياد مي

رود، و تـصويري آبـي تيـره رنـگ            كند و دستانش باال مـي       هايش با سرعتي غيرطبيعي شروع به حركت مي         لب

گيـرد و وردخـواني را ادامـه          هاي زننـده را ناديـده مـي         دهد اما دراست توهين     برود به او فحش مي    . درخشد  مي

  .دهد مي

ي   كـشد، و بـا لبـه        كُنال در كنار ورودي ايستاده است، و با شادماني سوت مي          . دهم  نال و گُل مي   حواسم را به كُ   

 كُنال –گُل به لُركان كمك كرده است تا  روي پايش بايستد       . كند  هايش را تميز مي     اش زير ناخن    چاقوي خوني 

بـرَن  .  زخمش كشنده است، نمـرده     جوي جوان را نشانه برود، زيرا با وجود اينكه          حتماً نتوانسته است قلب جنگ    

  .داند با آن چه كند وري شده، و نمي شود، سرش يك ي لُركان خيره مي به خون روي سينه

د، تعداد زيادي از    نآي  شياطين حتماً بسيار سريع به پايين مي      . رسد  ناكي به گوش مي     هاي غضب   از درون چاه جيغ   

زنـم در     حـدس مـي   . توانـد دوام بيـاورد       انسداد بيش از اين نمي     اما. بندند   راه خود را مي    آنها، و فشرده و متراكم    

  .رسند كمتر از يك دقيقه به ما مي

  »!ميريم مون مي ؟ حاال همه اينكارو كرديچرا«:زند گُل بر سر كُنال فرياد مي

  ».من با ارباب شيطاني، لردالس معامله كردم. نه من. ميريد  ميشما«:دهد كُنال خودخواهانه جواب مي

مان را با لردالس، درحاليكه او        و اولين مواجهه  » !زد  شبي كه داشت باهات حرف مي     «:گويم    نفس زنان مي   نفس

  .آورم كند، به ياد مي را ديدم كه روي كُنال خم شده و نجوا مي

همه چيزو به من گفت، از ماموريت دراسـت،         . اون به طرف من اومد    . من خواب نبودم  . آره«:زند  كُنال لبخند مي  

بـراي همكـاري مـن    . ش براي اومدن به اينجا، و اگر اون شكست بخوره چه اتفاقي ممكنه بيفتـه  حقيقيدليل  

ي همه اونهايي كه شياطين       شم، فرمانده   در جهان جديد من يك شاه بلندمرتبه مي       . قول قدرت فراوان بهم داد    

  ».گيرن نكشن تصميم مي

  »!ذارن كردي؟ اونا هيچ كسو زنده نمي گوش نمي«:زنم فرياد مي

  ».هر اربابي به خدمتكار نياز داره. ذارن معلومه كه مي«:خندد كُنال مي
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  »لردالس اينو گفت؟«:پرسيدم

  ».شد مستقيماً نه، اما اينطور فهميده مي«

 چيه؟ تو بـراي اون      همكاريمنظورت از   «. نگرد  سپس يك وري به كُنال مي     » !تو يه االغي  «:اندازد  گُل تُف مي  

  »شيطان چيكار كردي؟

تـون، نقـاط قـدرت و         ي همـه شـما بهـش اطالعـات دادم، گذشـته             من درباره . اطالعات«:كند  كُنال زمزمه مي  

و بعـد  .  به اين شكل فهميد كه بايـد اونـا رو بـه كـار بگيـره       –هاي اُرنا بهش گفتم       ي بچه   درباره. هاتون  ضعف

  »...خدمات ديگه اي هم بود

. كننـد    حركـت مـي    پايينرطرف شده و شياطين دوباره دارند به        فهميم كه انسداد ب     از صداي درون چاه باال، مي     

كننـد و او   هايش همچنان حركت مـي  كنم اما لب نااميدانه به دراست نگاه مي   . زمان تقريباً به پايان رسيده است     

  .به جلو قدم برنداشته است

 ي حد و انـدازه م قبل از اينكه خوا رسن و من نمي  ثانيه ديگه ميتا چند! زود باش«:زند گُل بر سر كُنال فرياد مي     

  ».خيانت تو رو بفهمم بميرم

لُركـان  » . اونو از صخره به پايين پرت كردم       – رونان رو كشتم     من. خيلي خوب «:زند  كُنال به لُركان پوزخند مي    

كُـنال ادامـه    . نالـد   شود و مي    پيچد و دوباره خم مي      كند تا ناسزايي بگويد اما صورتش از درد به هم مي            سعي مي 

بعد از اينكـه شـيطان      . لردالس يك كيسه پودر سم به من داد       «. خندد  و اين بار به من مي     » و فياچنا «: دهد  مي

  »-من. گازش گرفت اونو به زخمش ماليدم، وقتي كه همه يا خواب بودن يا حواسشون نبود

بـا  .  ناپديد شد  تادفرواف به درون غار      سقف خواست بگويد در ورود اولين شيطاني كه از ورودي          هر چيزي كه مي   

چرخاند، و به دنبال منبع خطر         و سرش را به اين طرف و آن طرف           صورت به زمين خورد اما فوراً از جا بلند شد         

كنـد و     كـشد، مكـث مـي       دارد، سپس هـوا را بـو مـي          دهد، قدمي به سمت او برمي       كُنال را تشخيص مي   . گشت  

  .گذارد زن را تنها مي دو خائن نيشخن گرداند نگاهش را به سمت باقي ما برمي

ايـستد و شمـشيرش را در رأس سـرش وارد             گُـل محكـم جلـويش مـي       . زند  جهد و جيغ مي     شيطان به جلو مي   

  .دهد آمدند هل مي كند، سپس با لگد او را به مسير آنهايي كه به دنبالش مي مي
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، و يـك دسـتش را روي        دارد  اندازد و با شمشيرش به سوي شـياطين خيـز برمـي             لُركان مرگش را به تأخير مي     

  .گيرد تا جريان خون را بند آورد اش مي سوراخ ايجاد شده در سينه

 و آنهـا را گـيج و        رقـصد    مـي  كننـد   برَن دور غار ، باال، زير و دور شياطيني كه خودشان را به طرفش پرتاب مي               

جانب دراسـت، كـه    و بخصوص از –ي ما پرت كند    كند تا حواسشان را از بقيه       كند، هر كاري مي     خشمگين مي 

  .ي وردها در جلوي برود بدزبان است هنوز درحال زمزمه

چـشم يكـي ديگـر را    . زنم شيطاني را آتش مي   . كنم  خوانم و آزادش مي     كنم، جادويم را فرامي     به درونم نفوذ مي   

  .ندك  در حال ديوانگي به شياطين اطرافش حمله مي–كنم  شان را با فشردن مغزش ديوانه مي يكي. تركانم مي

هـا و چـشمانم بـا سـرعتي            از طريـق انگـشتان، لـب       قـدرت و  شوند،    ها به سرعت روي زبانم جاري مي        افسون

 شـكل هـاي بـاالي       Vيـك رديـف از      . كـنم   شكم يكي از شياطين را منفجر مـي       . شود  وحشتناك پراكنده مي  

  .كشم ريزانم، و بسياري از شياطين را در آن حركت مي سرشان را فرو مي

لُركـان  . ريزنـد   اي به غار مـي      پايان از شياطين كه مثل رودخانه       جرياني بي . آيند  باز هم مي  .  نيست اما اين كافي  

 آخرين چيـزي كـه   –آيد  دارش در هوا به پرواز درمي هاي حلقه يكي از گوش. زير بهمنِ هيوالها گم شده است  

جنگـد امـا      همچنـان مـي   . فتـه شكم گُل دريده شده و نصف صورتش با چنگال شياطين از بين ر            . بينم  از او مي  

  . جوي پير را نجات دهم توانم جنگ نمي. نااميدكننده است

  رود، سريع و چابك مثل هميشه، اما اين چه سودي دارد؟  برَن همچنان قوي پيش مي

كنـد بـين شـياطين راه         اش حركت مـي     هاي شكاري   اُفتد كه مثل يك فرمانده كه بين سگ         نگاهم به كُنال مي   

او به اين   . شنوند كاري به كارش ندارند      غرند اما وقتي بوي خونش را مي        شان با بدگماني بر او مي     بسيار. رود  مي

وردي را  . شود تا كـاهن را بكـشد        چرخاند، آماده مي    رود، و چاقويي را مي      خندد و به سوي دراست مي       ميكشتار  

  .رسد  اما بعد فكر بهتري به ذهنم مي–سازم تا مغزش را در سرش ذوب كنم  مي

آيـد، و بـه ديـوار زيـر آبـشار برخـورد        دهم و كُنال در غار به پرواز در مـي     سريعاً آن را انجام مي    . افسون حركت 

اسـت، و همـانطور كـه         اي نديده   دهد اما صدمه    خيزد، خود را تكان مي      اُفتد، سپس برمي    به سنگيني مي  . كند  مي

  .دهد خورد سرش را تكان مي آبشار با شدت بر او مي
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  »!تو بايد بهتر از اينا كار كني«:دهد كند خرخر سرمي  آب را از چشمانش پاك ميدرحاليكه

  ».كنم من اينطور فكر نمي«:دهم جواب مي

 با سري كه بيشتر شبيه سر انسان اسـت،          .شيطاني نزديك او ايستاده است    . كند  از شنيدن لحن صدايم اخم مي     

هـيس    كشد، سپس با شوق هيس      ئن كُنال را بو مي    اش دارد، نامطم    به جز يك چشم اضافي كه در وسط پيشاني        

ي خنجرماننـد و دو زبـان         فتـه هـم ر    هـاي روي     دنـدان  –شـود     دهانش گشادتر از دهان انساني باز مي      . كند  مي

  .شكل چنگال

اي   لحظـه !  آب خون روي صورتش را پـاك كـرده اسـت   –فهمد   سپس مي . شود  كُنال گيج به شيطان خيره مي     

اما شيطان قبل از اينكه بتوانـد  .  بمالد خوناش وباره كف دستش را ببرد، تا روي گونه  كند تا د    سعي مي . وحشت

طـوري بـه نظـر      . گيـرد   هايش را مـي      لب با دهان . افسون حفاظت را روي خودش اجرا كند باالي سرش است         

كند تا    يش مي شكافد، و رها     تا وقتي كه شيطان دهان كُنال را مي        –بوسند    رسد كه انگار دارند يكديگر را مي        مي

  . رحم ديگر روبرو شود ، و با يك مشت شيطان بيور بزندوار  بيفتد، و ديوانه

آفرين، ! كنه  اين ادبش مي  «. زند  اي مي   مندانه  ي كُنال لبخند رضايت     و از مرگ وحشيانه   » !هاه«:زند  گُل فرياد مي  

  »!ي كوچك يگانه

هاي شيطاني فضاي اطرافش را پر        بدن. اُفتد   مي .كند  جوي پير را از زير او لگد مي         سپس يك شيطان پاي جنگ    

  . رفته بود– كسي كه نامم را بر من نهاد –ماند   يك چشم كه برايم مثل پدر ميو ديگر فوق پادشاهِ. كنند مي

اند و به رقص بـرَن تـوجهي ندارنـد، و روي مـن تمركـز                  شياطين نزديك . وقت سوگواري نيست  . مانم  تنها مي 

تـوانم    امـا نمـي   . كـنم   رسد به طرفشان شليك مي      اي كه به دستم مي      كننده  وار و ويران    كينههر افسون   . اند  كرده

شان به طـرفم      هر آن ممكن است يكي    . اند  تقريباً به من رسيده   . دآين  تر مي   آنها دارند نزديك  . شان را بكشم    همه

  -يورش آورد و بعد

زنم، اما فريادم با فشار يقه به گلـويم خفـه    اد ميفري. شوم قاپد و به عقب كشيده مي  ي پيراهنم را مي     دستي يقه 

كنم گلـويم را آزاد كـنم، تـا افـسوني             تقالكنان روي پا مي ايستم، سعي مي      . خورم  محكم به زمين مي   . شود  مي

  ...بخوانم، و حداقل يك شيطان ديگر را بكشم قبل از اينكه



  بِك/سرزمين شياطين رضا رستگار/درِن شان
 

206 
  ir.rrenshanda.www درِن شان

غرنـد و     انـد، و مـي      شـياطين در دهانـه    . سـت دراسـت كنـارم ا    . در تونلي پر از دل و روده قـرار دارم         . ايستم  مي

. توانند بـه مـا برسـند         اما نمي  – پرند  ميدهد، و با تمام نيرو و خشمشان          هايشان را به سمتمان تكان مي       چنگال

  .توانند مانع نامرئي كه من و دراست را از آنها جدا كرده است درهم بشكنند نمي

بندد و به سـمت پـايين    ند، سپس چشمانش را تا نيمه ميز لبخند تندي مي  » .يك شروع مثبت  «:گويد  كاهن مي 

  .كند اُفتد، و وردهاي افسون بعدي را زمزمه مي تونل راه مي

اما بعد مرگ دوستانم را بـه       . آورم  دهم و براي شياطين خشمگين و كوبنده ادا درمي          اي هيستريك سر مي     خنده

تـوانم از بـين       گردم امـا نمـي      ل جسد گُل و لُركان مي     به دنبا . شود  وارم تمام مي    آورم و خوشمزگي ديوانه     ياد مي 

هيچ نشاني از برَن نيز نيست، اما من مطمئنم         . اند چيزي ببينم    ي تونل جمع شده     جمعيت شياطين كه دور دهانه    

كنم هيچ كدام از ايـن شـياطين    فكر نمي . شده    اش تضمين    با حماقتي كه او دارد، زندگي      –كه او در امان است      

  .او آسيبي بزنندبتوانند به 

ي   كـنم، و همـه      كـنم، بـه گُـل و لُركـان فكـر مـي              ها را از چشمانم پـاك مـي         كشم و اشك    به سنگيني آه مي   

گـذارم، و خـود را       سپس، افكار لطيف را پشت سـر مـي        . هايي كه با هم داشتيم      هاي خوش و ماجراجويي     ساعت

كـنم    اُفتم، خـود را آمـاده مـي          به راه مي   كنم و به دنبال دراست      گيرم، به آشفتگي شياطين پشت مي       محكم مي 

  55.براي مرگي سريع و پيروزمندانه

                                                 
  :توضيح 55

در آن غار كه كف و سقفش را استاالكتيت و استاالگميت پر كرده يك آبشار . اند يك چاه كه مستقيم از سطح زمين به آن غار مي رسيد عبور كردهآنها  از 
ظيفه و. بينيم كه بدنش با ديواره يكي شده است و يك ورودي درست در وسط بدنش درست شده و همچنين در يك قسمتش برود را مي. زيبا نيز قرار دارد

و خوشبختانه در آخرين لحظه كه شياطين بِك را محاصره كرده . دراست اين است كه با خواندن ورد آن شكاف بدن برود را براي لحظه اي عبورپذير كند
شود و  ره عبورناپذير ميشكاف پشت سرشان دوبا. كشاند گيرد و با شتاب او را با خود به درون تونل بعدي مي بودند موفق به اين كار ميشود، يقه بِك را مي

 ...عبور كنند و) همان تونل كذايي(حال بايد از اين تونل كه در واقع نمودي از داخل بدن برود است . توانند آنها را دنبال كنند در نتيجه شياطين نمي
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  فصل بيستم

  قرباني

از طريق نوري كه از دست      . اند، چه براي نگاه كردن و چه براي لمس كردن           شكل  ديوارهاي تونل داغ و گوشت    

تقريبـاً  . خـواهم     ايي را كه نمي    بيشتر آنه  -هاي بيشتري از برود را از اينجا ببينم         توانم قسمت   آيد مي   دراست مي 

 بـه شـكلي وقيحانـه       –رود پنهان بمانـد       هايي از بدن فرد كه انتظار مي         قسمت –ي قطعات دروني بدنش       همه

  . ي سنگ آشكارند يافته هاي تغييرشكل كنان و شرشر در اليه قل كنان، قل تپش

. هاي شياطين بلندتر اسـت      ها و ناله    كشد، صدايش از غرش     كنيم جيغ مي    همانطور كه به تونل بدنش تجاوز مي      

بيند اين كارش تـاثير   وقتي مي. دهد كه برگرديم كند و اخطار مي     كند، به عاقبتي شوم تهديد مي       ما را نفرين مي   

  .ي قدرت، زندگي طويل و امنيت از جانب دموناتا ما را تطميع كند كند با وعده ندارد، سعي مي

كنـد، مـن نيـز        خوان اوراد جادوي قدرتمنـد را زمزمـه مـي           م، دراست آوازه  روي  گيريم و پيش مي     او را ناديده مي   

  .مانم روم، و منتظر دستورش مي مطيعانه به دنبالش مي

  

ي  شود تا اينكه ديگر چيزي نيـست جـز يـك زمزمـه     رويم صداي برود محو مي      همانطور كه در تونل پايين مي     

اگرچـه خطـوط   . انـد  شوند، و بيشتر به سـنگ شـبيه   ر ميت  كنند، سخت   ديوارهاي اطرافمان نيز تغيير مي    . آهسته

  .ها باشند كنم سياهرگ  كه فكر مي–ريزي از بينشان رد شده 

دهـد، آرام امـا    اما به حركت ادامـه مـي  . ام كند از دراست انتظار دارم كه بايستد، افسونش را كامل كند و قرباني         

خـواهم   مي. كند شود دنبال مي و تاب دار تر مي ر و پيچ ت  رويم عميق   تر مي   مطمئن، مسير تونل را كه هرچه پايين      

كند، تا اگر موفق شد بتواند سريع خارج شـود، قبـل از اينكـه ديوارهـا دورش                    بپرسم چرا اينجا كار را تمام نمي      

خواند دخالت كنم، به خاطر ترس ممكن است تمركزش را بر             اما جرئت ندارم وقتي دارد اوراد را مي       . بسته شوند 



  بِك/سرزمين شياطين رضا رستگار/درِن شان
 

208 
  ir.rrenshanda.www درِن شان

م، و مانع جادو را خراب و شياطين را آزاد كنم تا خودشان را به پايين تونل پرتاب كنند و پـشت سـرمان     هم بزن 

  .بيايند

  

ي بخصوصي در     اين يكي از اولي كوچكتر است، و هيچ شكل يا پيكره          . شود  نهايتاً تونل به غاري ديگر ختم مي      

اي بيرون     مثل جزيره   ستخوان از وسط اين گودال    اي از ا    كپه. وسط آن گودال بزرگي از آب قرار دارد       . آن نيست 

هـاي    ي سـنگ    ها يك سنگل مستطيلي عمودي قرار دارد كه مرا به يـاد حلقـه               در مركز آن استخوان   . است  زده

  .اندازد كُهن، جايي كه از شياطين به آن پناه برديم، مي

. كند هاي بيشتري زمزمه مي افسونكند و  ايستد، و سنگ را براي چند دقيقه وارسي مي       ي آب مي    دراست در لبه  

يك سنگ مغناطيسي، مخزن جادوي     «:گويد  مي. كند  شود و با لبخندي خسته به من نگاه مي          سپس متوقف مي  

هايي مثل اين استفاده كردن تا موقعيت جهان ما           كنيم موجودات كهن از سنگ      ما فكر مي  . خيلي قويه . باستاني

مانـده    موجودات كهن بيشتر نيروي باقي    . ها راهشونو به اينجا پيدا كنن       گذاري كنن، تا بتونن از ستاره       رو عالمت 

. ن، با اين وجود اينو جا گذاشتن يا شايد عمداً بخاطر داليل خاصـي گذاشـتن بمونـه                   ها رو كشيده    از اين سنگ  

  ».نيمك حاال ما ازش بر ضد خود برود استفاده مي. برود پيداش كرد و ازش استفاده كرد تا تونل رو باز كنه

  »خواني خطر نداره؟ توقف افسون«:پرسم اندازم با اضطراب مي درحاليكه به پشت سرم و باالي تونل نگاهي مي

كـنن، روي   هـاي صـخره كـار مـي        هايي كه اعمال كـردم روي ديـوار         اي، افسون   براي لحظه «:گويد  دراست مي 

ي تونـل دوم را در        شـوم، و دهانـه      ه مي خوب خير . كند  ها اشاره مي    با سر به آن طرف جزيره استخوان      » ...برود،

هـاي گوشـت       اما ديوارهاي اين تونل از تارهـاي قرمـز و باريكـه            -بينم  تر از گودال مي     اي بسيار آنطرف    صخره

  56.درست شده است

  »اون تونل رابط دنياي دموناتاس؟«:پرسم مي

سنگ مغناطيـسي ايـن   . د آوردهطرف اونا يك ارباب شيطاني مثل برود تغييرشكل داده و تونل رو به وجو        . آره«

ده، و    هاشون رو تغيير مـي      كنه، شكل   جادو رو از ارباب شيطاني و برود جذب مي        . ده  دو تونل رو به هم پيوند مي      

                                                 
  .گشوده شده) جا قرار داده استكه همانند برود خود را در آن(در آن طرف جزيره، يك شكاف ديگر وجود دارد كه توسط يك ارباب شيطاني  56
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تـر تونـستن در طـول ايـن فرآينـد بـه زور        پـايين  شـياطين رده . بافه هاي دو تونل رو به هم مي      آروم آروم بافت  

تونن مثل خدمتكاراشون به اين       ها هم مي    ها يكي بشن، ارباب     وقتي تونل . خودشونو بچپونن اين تو و عبور كنن      

  ».ست شده اگه اين اتفاق بيفته، كار بشر تموم. دنيا پا بذارن

  »ها هستي يه شيطان وارد بشه چي؟ ي افسون اگه وقتي درحال اجراي بقيه«:پرسم مي

شـي باهـاش      تـو مجبـور مـي     . بر كـنم  تونم ص   من نمي «:دوزد  يك چشمش را به من مي     . كند  دراست مكث مي  

  »راهه؟ اوضاع رو به. بجنگي

كُـنال هـم    . گُل و لُركـان مـردن     . بله«. زنم، دهانم از گرماي تونل و غار خشك شده است           هايم را ليس مي     لب

  ».شياطين كشتنش. من افسون محافظشو باطل كردم. همينطور

  »و برَن؟. خوبه«:كند دراست خرخر مي

  »...رد تونل شديم زنده بود، اما اونجا شياطين زيادي بودنوقتي وا. دونم نمي«

  ».كنم اگه زنده باشه، ازش مراقبت مي. گردم اگه بتونم برگردم، دنبال پسرك مي«:خورد دراست قسم مي

. كنـد  گذارد، و وردهاي بعـدي را شـروع مـي    گيرد و قدمي در آب مي    اش را ناديده مي     ايستد، خستگي   راست مي 

انـد يـا     هيچ راهي وجود ندارد كه بگويم آنها اسـتخوان انـسان  –شوم  ها خيره مي  ي استخوان   يرهاي به جز    ثانيه

  .دارم  سپس پشت سر او به داخل گودال گام برمي-شيطان، يا مخلوطي از آن دو

پشت سر دراسـت    . كننده نيست   نيازي به افسون گرم   . با وجود گرماي غار، آب سرد است، اما نه به سرماي دريا           

هاست، و از اين فكر كه ممكـن اسـت او وقتـي               روم، چشمانم روي سنگ مغناطيسي و استخوان        آب راه مي  در  

  .كنم هايم را آنجا، باالي آن توده، رها كند وحشت مي كارش تمام شد استخوان

  

ي  هوقتي آنجاييم، دراست از تپـ . كشد تا به جزيره برسيم خيلي طول نمي. رسد  آب كم عمق تا زير رانم نيز نمي       

كنـد،    توجهي نمي . شوند  اند و بسيارشان زير پاهايش خُرد مي        ها تُرد و شكننده     استخوان. رود  ها باال مي    استخوان
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گـشايد، و بـه مـن اشـاره           دهد و با دست و پا راهش را به سوي سنگ مغناطيـسي مـي                ها را ادامه مي     و افسون 

  .كند تا دنبالش بروم مي

 طوري -ها   بخصوص جمجمه  –ها    استخوان. ه سرخابي تغيير رنگ داده    هاي دراست از آبي ب      مشعل درون دست  

خزم سعي    طور كه به سمت جايي كه دراست زانو زده است مي            همان. اند  رسند كه گويي مشتعل شده      به نظر مي  

او دستانش را به دو طرف سنگ مغناطيسي باز كرده، و آماده است تا وقتـي                .  كنم نگاهم را از آنها برگردانم       مي

  .مانش برسد آن را در آغوش گيردز

روم، تا بتوانم ديد بهتري از تونـل          كند، به آرامي به يك طرف او مي         ها را اعمال مي     همانطور كه دراست افسون   

امـا هيوالهـاي آن طـرف بـه     . خواهم اگر شيطاني از آن بيرون بيايد زود بفهمم       مي –عالمِ دموناتا داشته باشم     

نـه  . خـورد   هـيچ چيـز تكـان نمـي       . توانند به تندي عبور كنند       باشند، يا شايد نمي    رسد كه از خطر آگاه      نظر نمي 

  .اي وجود دارد و نه صدايي سايه

چه كـسي آنهـا را اينجـا گذاشـته؟ سـنگ توسـط              . كنم  ها و سنگ مغناطيسي فكر مي       دوباره دارم به استخوان   

 آن چـسبانده؟ شـياطين آنهـا را اينجـا           هـا را زيـر      موجودات كهن اينجا قرار داده شده، اما آيـا بـرود اسـتخوان            

اند تا اين مكـان جـادويي را          كرده  اند؟ يا آنها هم كار موجودات كهن هستند؟ آيا آنها مردم را قرباني مي               گذاشته

  خواهد مرا قرباني كند؟ بسازند، همانطور كه دراست مي

رسي نكنم، و از خود نپرسم كـه آيـا         ها را بر    توانم جلوي خود را بگيرم تا جمجمه        با وجود حس ناخوشايندم، نمي    

اند؟ در لحظات آخر به چه چيزهايي فكر          داوطلبانه مرده . اند يا اين پايين     ها در سطح زمين كشته شده       اين انسان 

اند؟ شجاعانه به سوي مرگشان رفتند، همانطور كه مـن اميـدوارم اينطـور باشـد، يـا در لحظـات آخـر                         كرده  مي

  ؟اند دادهسراند و جيغ التماس  ترسيده

دستانش به باالي سنگ مغناطيس نزديك شده اسـت، و          . زند  رود، و افكارم را بر هم مي        صداي دراست باال مي   

بـه  . بـرد   تـر مـي     رود دسـتش را نزديـك       هاي پيچيده فرو مـي      ي افسون   طور كه بيشتر به شبكه      آرام آرام همان  

 پس از لحظـاتي     –! كند   صحبت مي   بسيار تند  –دهم، و اگرچه كشف رمزشان سخت است          كلماتش گوش مي  

خيلـي طـول    . هـاي پايـاني اسـت       او در شُرُف به پايان رساندن يكي از افـسون         . شوم  چند تايشان را متوجه مي    
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خواهم براي آخرين بار دعايي براي خود بخوانم، بهتر است آن را حاال انجام دهم، قبـل                   اگر مي . نخواهد كشيد 

  -از اينكه

چـشمانم بـه پـايين    . رونـد  شوند سپس به طرف پهلويش مـي  ش كامالً از هم باز ميدستان. زند دراست نعره مي  

ي تا انتها فرورفتـه در بـدنش          دهم كه از گوشتش بيرون آمده است و دسته          نگرد و خنجري را تشخيص مي       مي

  57.خوانم، انتظار دارم كُنال يا يك شيطان را ببينم گردانم، جادويم را فرامي روبرمي. لرزد مي

  .كدامشان نيست يچاما ه

  ! استبرَناو 

صـورتش بـه    .  او چاقو را پـرت كـرده اسـت         –ي گودال ، درحاليكه دستانش را باز كرده ايستاده            پسرك در لبه  

  .زده است طرزي عجيب بهت

اسـت؟ يـك جاسـوس در ميـان مـا، كـه نقـش                 كرده  نمايي مي   آيا اين همه وقت مظلوم    . اُفتد  قلبم به تپش مي   

توانسته آنقـدر     كس نمي   هيچ! كرده، و منتظر زمان پاياني براي حمله بوده؟ غيرممكن است            مي ها را بازي    ديوانه

  .اما او آنجا ايستاده، دستانش همچنان گشوده شده، خنجر در پشت دراست فرو رفته. خوب ايفاي نقش كند

. كـنم   مـن ترديـد مـي     . نالد زند، سپس از درد مي      با شگفتي نعره مي   . بيند  اُفتد و برَن را مي      دراست به كناري مي   

!  اسـت  بـرَن امـا او    .  برگردانم، و اگر بتـوانم او را نـابود كـنم           – قاتل را    –خواهم افسوني بخوانم، پسرك را        مي

  –توانم به او صدمه بزنم، نه تا وقتي كه مطمئن شوم، تا وقتي كه  نمي

  »چرا؟«:اُفتد دراست به نفس نفس مي

فريـاد  . شـود   هـايش جـاري مـي        و اشـك   –نگـرد     ند، سپس به من مـي     ك  به دراست اخم مي   . زند  برَن پلك مي  

دهد، و اين بـار       زند، دستانش را تكان مي      شود، و به كندي خود را به آب مي          و به جلو خيره مي    » !58 گُل«:زند  مي

  .اش نيست هاي هميشگي بازي هيچ نشاني از سبك

  »!جلوشو بگير! بِك«:گويد دراست با صداي گرفته مي

                                                 
 .م-كند كه به هدف هم خورده پشت سر بِك و دراست، خارج از گودال آب، يك نفر خنجري را مستقيم به سمت دراست پرتاب مي: توضيح 57
  . م–  استFlowerمنظور  58
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. فهمـم كـه چـه اتفـاقي افتـاده         ها مـي    ها بر لبم خاموش شوند، و از اشك         گذارم افسون   و مي » .نه«:كشم  آه مي 

  ».رسونه هيچ آسيبي به ما نمي. چيزي نيست«

اندازد و دوبـاره و دوبـاره         خودش را روي من مي    . رسد  ها مي   ي استخوان   هق كنان به جزيره     كنان و هق    برَن ناله 

ام بفشارد و گريـه كنـد، درحاليكـه سـرش را              گذارم صورتش را در سينه      گيرم، مي  او را مي  . »!گُل«:زند  فرياد مي 

  . كنم دهنده زمزمه مي دهم، كلماتي آرامش نوازش مي

. روي صخره حرفـاي مـا رو شـنيده        «:كنم  نجوا مي . نگرم  پس از چند ثانيه از باالي سر او به كاهن مجروح مي           

. وار خودش عاشـق منـه       به روش ديوانه  . ره اين اتفاق بيفته   تونست بذا   نمي. خواي منو بكشي    دونست كه مي    مي

  ». رو نجات بدهمنخواست   فقط مي–هاي تو رو خراب كنه  اين كارو نكرده كه نقشه

  »-اُفته اگه دونست چه اتفاقي مي نمي! اون احمق«. فشارد هايش را به هم مي دراست با خشم دندان

شايد تنها كـسي كـه تـوي ايـن جهـان بهـش              . من دوستشم . دونست  نمي. نه«:پرم  به آرامي ميان حرفش مي    

تونـسته خودشـو      نمـي . اونو مقـصر نـدون    . خواد من بميرم    دونه كه نمي    اون فقط اينو مي   . احساس نزديكي داره  

  ».كنترل كنه

اين براي ما خيلي راحت نيست      . كنم حق با تو باشه      فكر مي . آره«:زند  لبخند مي . شود  ي دراست ماليم مي     چهره

كنـد، سـپس عقـب        دسـتش را بـه سـمت آن دراز مـي          . چرخـد   چشمانش به سمت سنگ مغناطيس مي     » ...اما

  ».تونم كاري بكنم، بِك نمي«. كشد نشيند و همانطور يك وري دراز مي مي

  »!بايد بتوني«:شوم سرد مي

 امـا   –ن  كن  ها هنوز كار مي      اگه سريع بهشون رسيدگي بشه افسون      –خيلي دير نشده    «. دهد  سرش را تكان مي   

  ».ي كار رو ندارم من قدرت ادامه. برَن زخم عميقي به من زده

  »!نه اينكه اونجا دراز بكشي و كم بياري!  بايد سعي كني !بايد داشته باشي«:زنم دوباره فرياد مي

 امـا  –ها رو كامل كـنم        تونم افسون    نمي من. كنم  آوردن صحبت نمي    ي كم   من درباره «:زند  با ناراحتي لبخند مي   

  ».توني  ميوت



  بِك/سرزمين شياطين رضا رستگار/درِن شان
 

213 
  ir.rrenshanda.www درِن شان

  .و از پاسخ اين سوال وحشت دارم» و برَن رو قرباني كنم؟«:پرسم به آرامي مي

جـان داري   چرا وقتي يك نفر نيمـه «. حاال بيشتر مثل همان دراست قبل شده است  » .نه احمق «:غرد  كاهن مي 

تونـستم بـه      رگز نمي ها رو اجرا كنم، ه      ي افسون   تونستم بقيه   حتي اگه مي  . دو آدم كشته بشن؟ من كارم تمومه      

ها رو كامل كني، بعد گلوي منـو بـشكافي و بـذاري خـون روي            تو بايد ادامه بدي، افسون    . سطح زمين برگردم  

  ».سنگ مغناطيس جاري بشه

  .زنم احمقانه به او زل مي

. يشترمونم، و نه ب     خيلي شانس بيارم چند دقيقه ديگه زنده مي       . بازي درآوردن نيست    وقتِ گيج «:كند  او غرغر مي  

بعد هم خـودت    . هاي دموناتا خالص كن     مردمتو از دست خشونت   . منو بكش . اوراد رو بخون  . انجامش بده بِك  

  ».و برَن رو نجات بده

توانم با تنها گذاشتنش جـواب        نمي. برَن هر كاري كرده است تا مرا برهاند       . دارد  ي آخر مرا به حركت وامي       كلمه

دسـتانش را از دور بـدن       .  وقتي بيايند، كشته شـود      هاي شيطاني،   ان ارباب كارهايش را اينگونه بدهم، تا در دست      

زنم تا نشان دهم همه چيز بر وفق مراد است، سپس در              دهم، لبخند مي    كنم، و به عقب هلش مي       لرزانم باز مي  

  . گيرم كنار دراست قرار مي

  »كار كنم؟ حاال بايد چه«

  »دوني كجا افسون رو ول كردم؟ مي«:پرسد مي

  ».نه«

  ».به افكار قبلت برو. ي دقيقي داري تو حافظه. بايد بدوني«:كند اصرار مي

 قابـل اعتمـادم را بـا انگـشتان           ي هميشه   ي حافظه   رشته. آورم تا تمركز كنم     آسان نيست اما به خودم فشار مي      

ارش را مختل   آورم، درست جايي كه برَن ك       گفت به ياد مي     خوان مي   افسوني را كه دراست آوازه    . گيرم  چابك مي 

  ».فهميدم«:كنم زمزمه مي. كرد
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وقتي كارتو تموم كردي سـنگ مغنـاطيس رو         . دستاتو باز كن  . جا ادامه بده    از همون «:كاهن درحال مرگ گفت   

  ».كنه فرار كني طلسمي كه كمكت مي. در آغوش بگير، بعد به افسون بعدي برو

  »؟...و قرباني چي؟ كِي«:پرسم مي

  ».خواهي فهميد«:دهد قول مي

انـدازم تـا مطمـئن شـوم چيـزي بـه         نگاه كوتاهي به تونل رابط دنياي دموناتـا مـي         . كشم  يك نفس عميق مي   

  .كنم شروع مي. آيد سمتمان نمي

  

 -ام  ام آن را حس كرده      اي كه به اينجا آمده      از لحظه . قدرت فراواني در اين غار وجود دارد      . آيند  كلمات آسان مي  

 اما فقط وقتي خودم را به طـور كامـل در برابـر جـادو قـرار دادم                   –ين بودم   حتي قبل از آن، وقتي در سطح زم       

مطمئنم كه  .  غيرقابل تصوري پر شده است      و العاده نيرومند   اين سنگ با جادويي فوق    . وسعت آن را حس كردم    

  .مگذرد را عملي كن توانم هر چيزي كه در مغزم مي ي كافي به سنگ مغناطيس تلنگر بزنم مي اگر به اندازه

خواهم افسون بعدي را سريع آغـاز كـنم،           مي. گيرم  رسانم، سپس سنگ را با دو دست مي         افسون را به پايان مي    

. خـشكند  گيـرد و كلمـات در گلـويم مـي     اما نيرويي شديد از جانـب سـنگ مغنـاطيس غافلگيركنـان مـرا مـي               

انم عالَم را ببينم، كـلِ آسـمان        تو  مي. شوند  باورنكردنيست، گويي تمام جادوهاي ستارگان به درون من وارد مي         

توانم اگر بخواهم خود را بيرون بكشم، از اين دنيا بـروم، بـروم و بـا موجـودات كهـن سـتارگان را                          مي. شب را 

با اين قدرت فـراوان  . توانم نگرانش باشم شود، و به سختي مي  اين سرزمين ناگهان برايم ناچيز مي     . كاوش كنم 

يـك الهـه    بلكه –نه يك كاهنه، نه يك ملكه . ازم و مردم را به آنجا ببرم توانم دنياي مخصوص خود را بس       مي

  .شوم مي

خواهد كه سرنوشت جديدم را بپذيرم، در مـسيري تـازه گـام بـردارم، روش                  از من مي  . كنم  اختر با من نجوا مي    

. به مـرگ نـدارم    حتي نيازي   . هرگز الزم نيست دوباره ترس، درد يا نياز را احساس كنم          . گزاري كنم   نويني پايه 

  ...تنها چيزي كه الزم است بيرون رفتن است و 

  .شود اي جدي به من خيره مي كند، و با قيافه و ساعد چپم را لمس مي» .كمان رنگين«:كند برَن نجوا مي
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به خاطر اين نيست كـه او       . شود  كنم قدرت از طريق پوستم به برَن وارد و از آن طرف  از او خارج مي                  حس مي 

او . ي ستارگان براي پسرك جـذابيتي نـدارد         وعده. خواهد   او فقط آن را نمي     –د آن را در خود نگه دارد        توان  نمي

كـنم چيـزي شـبيه بـه ايـن            توانست با كلمات احساسش را بيان كنـد، فكـر مـي             اگر مي . تنها نگران من است   

و حـق بـا   » .خوره ي نميهاي عالَم به هيچ درد ي قدرت   اگه نتوني با كسي كه عاشقشي بموني، همه       «:گفت  مي

اند تمام شود؟ من دنياي پـر         ي آنهايي كه برايت مهم      الهه شدن چه سودي دارد اگر به قيمت جان همه         . اوست

  .اند خواهم كه با من مهربان اي از دوستاني مي خواهم، تنها دهكده از بندگان پرستنده را نمي

تمركـز  . كنـد   زند و دسـتم را رهـا مـي           او نيز لبخند مي    .دهم  زنم، و به آرامي سرم را تكان مي         به برَن لبخند مي   

رانـم و افـسون بعـدي را     ي ستارگان را از ذهـن بيـرون مـي    ي اغواكننده بندنم، وسوسه كنم، چشمانم را مي  مي

  .كنم شروع مي

  

اي دورتـادور     تنـد بـاد در دايـره      . كنـد   روم بادي داغ، گزنده و چرخان شروع به وزيدن مي           همانطور كه پيش مي   

دراست و بـرَن خـود را بـه كنـار سـنگ مغنـاطيس               . گيرد  گردد، و سرعت و قدرت مي       ها مي   ي استخوان   جزيره

شوند، تا از باد غيرزميني در امـان          توانند به آن نزديك مي      كنند، اما تا آنجايي كه مي       كشند، آن را لمس نمي      مي

  . بمانند

آيند كـه غـار را بـه     فهمم كه از تونلي مي  اما بعد مي  .كنم اين صداي باد است      ابتدا فكر مي  . شنوم  هايي مي   جيغ

توانند احـساس كننـد كـه         مي. دموناتا فهميده چه اتفاقي درحال رخ دادن است       . كند  قلمروي شياطين وصل مي   

توانند در مقابل انجـام دهنـد ايـن           اما تنها كاري كه مي    . ي ورودشان به اين دنيا درحال فروريختن است         دروازه

  . رت بر سر خبررسانِ بختِ بدشان جيغ بكشنداست كه با نف

چقـدر ابلـه بـودم كـه فكـر      . گـويم  دانم چه چيـزي مـي    دقيقاً نمي . شوند  ها به سرعت بر زبانم جاري مي        طلسم

كـنم    فكر نمـي  . سرايند  ها تقريباً خودشان خود را مي       افسون. كردم ممكن است در بين وردخواني اشتباه كنم         مي

  .چيز تحت كنترل جادوست همه. حاال ديگر كنترلي ندارم.  متوقفشان كنمحتي اگر بخواهم بتوانم



  بِك/سرزمين شياطين رضا رستگار/درِن شان
 

216 
  ir.rrenshanda.www درِن شان

و مكـث  ... گشايم تـا بعـدي را شـروع كـنم     زنم، آنها را مي هايم را ليس مي رسم، لب  به پايان افسوني ديگر مي    

  .و آن افسون نيز بعد از قرباني كردن اجرا خواهد شد. تنها يك افسون مانده. وقتش است. كنم مي

لبخندي كج و معوج    . كشد  بدون اينكه الزم باشد كسي به او چيزي بگويد خود را جلو مي            . فهمد   نيز مي  دراست

  ».خوب زندگي كن. اي داشته باش بِك زندگي طوالني«. زند به من مي

 ي اوراد را    توانم رشته   نمي. توانند كلماتي جادويي باشند     كلمات بعدي من تنها مي    . توانم  نمي. دهم  من پاسخ نمي  

  .پاره كنم

اش مـستقيماً روي      دهـد، تـا چانـه       به جلو تكيه مـي    . رود   سنگ مغناطيس مي   لنگان به سوي ديگرِ     دراست لنگ 

دسـت راسـتم را از روي       . دهـد   گرداند، و گلويش را نـشان مـي         سپس سرش را به عقب برمي     . سنگ قرار گيرد  

زنم، و    به او لبخند مي   . دهم  فشار مي ام را روي گوشت گلويش        دارم و ناخن انگشت سبابه      سنگ مغناطيس برمي  

سپس ناخني را كه با جادو تيز و خـشك شـده اسـت  بـه داخـل فـرو                     . چكد  يك قطره اشك از چشم چپم مي      

  .كنم مي

دراسـت  . كنـد   سپس جريان خون را با عطـش جـذب مـي          . شود  سنگ مغناطيس خيس مي   . زند  خون فوران مي  

. از اين نظر خوشـحالم    . مانش را ببينم، فقط گلويش پيش رويم است       توانم چش   نمي. اُفتد  لرزد اما به كنار نمي      مي

 –دانـم كـدام        نمـي  -دهد، و با جادو يا عزم راسخش            ماند، و خونش را به سنگ مي        او همانطور رو به باال مي     

  .ماند همانطور مي

  .اُفتد كند و دراست فرومي اي ساطع مي و بعد، سنگ نورهاي زرد كوركننده

سـنگ مغنـاطيس    . زنـم   با غرش پيروزي، اوراد آخرين افـسون را فريـاد مـي           . خوردن نيست  فرصتي براي غصه  

هـا را از جزيـره        هـاي بيرونـي اسـتخوان       كـشد، و اليـه      اش زوزه مي    باد در منتهادرجه  . لرزد  غار نيز مي  . لرزد  مي

وار مـرگ را بـه مـا هديـه          دارد و با كوباندنمان به دي       كند كه من و برَن را نيز از جا برمي           كند، و تهديد مي     برمي

  ...اما قبل از اينكه بتواند. كند مي

  .كند رهايمان مي
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غـار  . درد  دهـد، و پيكـر كـاهن را مـي            و قدرتش را افـزايش مـي       – تونل برود    –خروشد    باد به سوي تونل مي    

 جـا    ارد، به همه  د  رود و با سرعتي غيرطبيعي به بيرون موج برمي          كند، سپس از چاه باال مي       سوتر را نيز پر مي      آن

ماند، كه هر چيز شيطاني را بـر سـر            مثل موجي عظيم مي   . كَنَد  ي را از زمين برمي    آندِدرود، و هر شيطان يا        مي

كـشند بـا خـود        كننـد و جيـغ مـي        شويد، و آنها را درحاليكه در كنار خشكي جست و خيـز مـي               راهش ببيند مي  

اي طـوالني و مرگبـار مكـث          شود، جايي كـه بـراي لحظـه        دارد و تا وقتي كه به دريا نرسيده متوقف نمي           برمي

اش را بـه      هاي شيطاني   پس از آن زنداني   . رسد  گردد، به منبع خود، اين نقطه، مي        سپس به عقب برمي   ... كند  مي

  .دنياي خودشان باز خواهد گرداند و با خشونت آنها را در آنجا چال خواهد كرد

دانم كه وقتي آخرين شيطان  با آخرين وزش بـاد        مي. هيم كرده است  جادو به من تف   . مانم  منتظر اين اتفاق نمي   

بندد، و    كشد و تونل را مي      هاي سنگِ برود را نيز به دنبال خود مي          به سرزمين خودش بازگردانده شود، استخوان     

ن شـود يـا زيـر زمـي     ها له مي  و هر كسي كه هنوز اينجا مانده باشد زير سنگ–شود  زخم بين دو دنيا بسته مي     

  .اُفتد تا آرام آرام و به طرزي وحشتناك، در تاريكي، بميرد گير مي
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  فصل بيست و يكم

  گُريز

وزد، مانعمـان     رحمانه برما مي    گردد و بي    بادي كه به منبعش بازمي    . كنيم تا به سمت جاي امن بدويم        تالش مي 

ايي را كه در خود گرفتـه بـه         ي شياطين و آندِده      همه –و مشكل فقط باد نيست      . تندبادي درون تونل  . شود  مي

كننـد، و   كنند، و ما را به عقب پرت مي         اند، به ما برخورد مي      چرخند و در ميان هوا معلق       آنها مي . همراهش است 

  .خواهند ما را با خود به دنيايشان بكشند مي

 اگـر آدم  .كنـيم  خيز، كنار هم، حركـت مـي   كشيم و سينه    به جاي اينكه سعي كنيم بايستيم، روي شكم دراز مي         

  .اند  تونل را پر كرده– و شياطين اسير شده در آن –اي بوديم اين كار نيز برايمان دشوار بود، زيرا باد  معمولي

از . كـنم   ما مخلوقات جادوييم و من از همان جادو بـراي حفاظـت اسـتفاده مـي               . اما ما كه انسان عادي نيستيم     

. سـازم   خوانم و مانعي دورمان مـي       اي تونل، جادو را فرامي    عمق وجود و اطرافم، از جادوي درون بدنم و ديواره         

البتـه  . پرنـد   تواند از ضربات باد در امان باشد، اما بيشتر شياطين بدون برخورد با ما از روي آن مي                   اين مانع نمي  

ـ  ها از مانع عبور مي ها يك تكه از بدن، چنگال يا دندان    بعضي وقت . بيشترشان، نه همه   ه مـا  كنند و با برخورد ب

  .گذارند كبودي و زخم در بدنمان برجاي مي

. خندد  حاال ديگر نمي  . كرد سرگرمي جالبيست     فكر مي  –خنديد    وقتي باال رفتن از تونل را شروع كرديم برَن مي         

 –توانم ببيـنمش    در تابش نور مشعلي كه ايجاد كرده ام تا راه را نشانمان دهد مي–خون صورتش را پوشانيده   

  .ه خاطر شكستگي در دو سه قسمت بدون استفاده در كنارش آويزان استو دست راستش ب

چنـد انگـشت پـاي    . مدام بايد توقف كنم تا خون را از چشمانم پاك كنم     . من هم حال و روزم بهتر از او نيست        

ردايم از پـشت تكـه پـاره شـده و     . كنم   براي اينكه از نزديك ببينم چه شده مكث نمي         –اند    چپم نيز كنده شده   

  . سمتي از پوست و گوشت زيرش نيز همينطورق
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و خـود را بيـشتر از       . كـنم   رحم و طوفان شياطين حيواني مبارزه مي        گيرم و با باد بي      درد وحشتناكم را ناديده مي    

  .كشم، به اميد گريختن و زنده ماندن تونل باال مي

هـاي   افـسون . كوبنـد   شتر به ما مي   رود شياطين بي    همچنان كه قدرتم رفته رفته تحليل مي      . زنان  نفس. خيز  سينه

ترين حالـت بـودم،       وقتي سنگ مغناطيس را لمس كردم در قدرتمندانه       . بستن تونل نيروي زيادي از من گرفت      

. جـادو  حركت مشكل است، چه با جادو چه بي. ام ها بوده  ترين حالتي هستم كه در طول مدت        اما حاال در ضعيف   

هـايم متمركـز نمـايم، امـا در آن            ي نيرويم را بر گوشت و اسـتخوان        خواهم سپر پوششي را رها كنم و همه         مي

  .صورت ممكن است در چند ثانيه من و برَن كه در كنارم است به عقب پرتاب شويم

. ي كافي سخت اسـت      محافظت از خودم به اندازه    . كند كه بگذارم برَن با باد برود        قسمتي از من به اين فكر مي      

  .انس بيشتري براي زنده بيرون آمدن از اينجا داشته باشماگر مشكل را نصف كنم شايد ش

هـايي را در سـتون        با ايـن كـار گـويي نـاخن        .كشم    بندم، و نفس عميقي مي      كارانه مي   گوشم را به افكار خيانت    

 –گذارم تا نـور خـاموش شـود           همزمان مي . كنم  تر مي   سپس پوشش اطرافمان را محكم    . باشم  فقراتم فرو كرده  

خـواهم    نمـي . قدرت زيادي نياز ندارد، اما هر ذره از جادويم ممكن اسـت در آخـر كـار الزم شـود                   ايجاد نور به    

  .ي غيرضروري نور درست چند قدم مانده به پايان سقوط كنم، آن هم به خاطر چند شعله

بـه زور راهمـان را بـه جلـو          . در اين تاريكي حدس زدن اينكه چقدر راه بـراي رفـتن مانـده غيـرممكن اسـت                 

تـوانم سـپر پوشـشي را بازسـازي           نمي. زنند  اييم، باد گوشهايمان را كر كرده، و شياطين آزادانه ضربه مي          گش  مي

كنم تا اگر بادي محكم بر ما وزيد و چيزي نمانده باشد تا پرتابمان كند خودمـان                   حاال از جادو استفاده مي    . كنم

ي سـنگين و طـوالني از جادوهـاي فـوري           ها  در عوض افسون  . را به زمين بچسبانم و از افتادن جلوگيري كنم        

  . اما ديگر نيرويي براي هيچ كاري ندارم–شويم   اگر بيهوش شوم، نابود مي–خطرناك است . كنم استفاده مي

 يا شايد فريب ذهنم بوده؟ اگر به طوري كـش           –پايين آمدنمان سريع بود     ! اين تونل لعنتي چقدر طوالني است     

كينه باعث شده باشد تا درازاي آن براي ما دوبرابر يا سه برابر شـود چـه؟ آيـا                   آمده باشد چه؟ اگر برود از روي        

در غيـر   . توانم بكنم اين است كه فـرض كـنم ايـن غيـرممكن اسـت                تنها كاري كه مي   . دانم  امكان دارد؟ نمي  

  . اينصورت نااميدي مرا در خود فروخواهد برد و مطمئنا سقوط خواهم كرد
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بـه سـختي    . ايم  بسيار زخمي و خسته   . رويم  ي راه را پيش مي      ذره  ا زحمت فراوان ذره   آلود، كُند و ب     دردناك، خون 

كـنم بـا      شان را اجرا مي     و هر بار كه يكي    . آيند  ترين اعماق روحم مي     ها از ژرف    تك افسون   تك. كشيم  نفس مي 

و را اينجـا    امـا در كمـال شـگفتي همچنـان ذرات جـاد           » .ديگه تموم شد  . آخرين افسونه . اينه«:انديشم  خود مي 

  . زند يابم كه سوسو مي مي

شوم، كه سرسختانه به من چـسبيده، و هـر چنـد ثانيـه دسـتم را نـوازش                     از حال و روز برَن به سختي آگاه مي        

ي مـا خطـرات را        بقيه. خواسته  او خودش اين را نمي    . برَنِ بيچاره . كند تا مطمئن شود كه من پيشش هستم         مي

تواند بعضي چيزها را درك كند، اما         او مي . توان فهميد   دانست؟ به هيچ طريقي نمي     اما آيا او هم مي    . دانستيم  مي

هـاي    دهم كـه نفـس       به او گوش مي     واقعاً چقدر از ماجرايي كه خودش را در آن دخيل كرده بود اطالع داشت؟             

  ...كشد، و تند و سنگين مي

  .شود فكرم همانجا متوقف مي

هـاي    از وقتي كه خزيدن را شروع كرديم به خاطر غـرش بـاد و جيـغ   اما. بشنومتوانم صداي نفسش را       من مي 

تمام . شوم كه باد فروكش كرده است       كنم و متوجه مي     سرم را بلند مي   . توانستم هيچ چيز را بشنوم      شياطين نمي 

  ...كه به معني اين است كه. شده است

كنـد، و     اطرافمان را روشن مـي    . سازم يابم و دوباره مشعل مي      دستپاچه و سراسيمه يك فوران ديگر از جادو مي        

بنـدم، سـپس بـه زور آنهـا را بـاز             چشمانم را درمقابل اين نور ناگهاني مي      . شود  باعث كوري پس از تاريكي مي     

زنـده دفـن    هـر دوي مـا زنـده   . شوم، و انتظار دارم چيزي جز سنگ نيـابم  كنم و مضطربانه به جلو خيره مي      مي

  59.ده شده، در زير زمين خواهيم مردايم، و در يك قبر از پيش آما شده

كنم كه كارمان تمام است، با وجود اينكه در اين مبارزه پيروز شـده ايـم، در جريـان آن                      اي فكر مي    براي لحظه 

  .كنم تا در وحشت به گريه بيفتم خودم را آماده مي. ريزد قلبم فرومي. ايم جانمان را از دست داده

ديوارها حاال فقط ديوارنـد، و هـيچ   .  هنوز وجود دارد و ما به آن نزديكيمخروجي! بينم  يك شكاف مي   –اما بعد   

ي تونـل   شـود، دهانـه   اما آن شكاف دارد بسته مي. شود اش ديده نمي هاي برود يا دل و روده نشاني از سياهرگ 
                                                 

حاال برود از بين . اند ها ختم ميشد رسيده ه به غار استخوانيعني به تونلي ك. اند به جايي برسند كه برود شكاف ايجاد كرده بود آنها موفق شده: توضيح 59
 .اي در حال بسته شدن گرفته رفته و جايش را يك شكاف صخره
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 –! نيمحركت ك بايد  . كشد  فضاي كافي براي بيرون رفتنمان وجود دارد، اما خيلي طول نمي          . شود  دارد تنگ مي  

  !همين حاال –! سريع

انـد، ديگـر      بـسيار ضـعيف   . كنم پاهـايم را حركـت دهـم         و تقالكنان سعي مي   » !برَن«:گويم  زنان مي   نفس  نفس

. تـوانيم بخـوابيم     مي. و بعد در امان خواهيم بود     . آخرين تالش . فقط يك موج ديگر   . شود  ام دارد تمام مي     انرژي

  .هر چقدر زمان بخواهيم در اختيارمان است. طين خبري نيستديگر از شيا. هايمان را ترميم كنيم زخم

سـپس  . كنـد   او گيج و خسته به اين طرف و آن طرف نگاه مـي            . گيرم  و سرش را باال مي    » !برَن«:زنم  فرياد مي 

خورد، سپس كنترل پاهـايش   پرد، سكندري مي در كنارم از جا مي. زند بيند و با اميدي تازه فرياد مي  دهانه را مي  

  .آورد گيرد، و شادمان از خود صدا درمي كند، دستم را مي گيرد و به جلو حركت مي ه دست ميرا ب

سوراخ درون صـخره  . ايم اي به شدت خسته خوريم، يك جفت موجود زنده، با روحيه      به سوي خروجي تلوتلو مي    

اگـر زمـين    ... باشدقدر    اگر سرعت حركتمان همين   . دهد، اما حركت آن يكنواخت است       شدنش را ادامه مي     بسته

  ...اگر كم نياوريم... نيفتيم

 اما اگـر    – ممكن است خدايان را بر ضد ما بشوراند          –خواهم زيادي به خود اميد بدهم         نمي! موفق خواهيم شد  

  –توانيم  مان را جبران كنيم، يكنواخت گام برداريم، مطمئنم كه مي بتوانيم كُندي

هايي در ران راستم قفـل        دندان. كشم   و از درد و غافلگيري جيغ مي       اُفتم،  مي. كند  تلق مي   چيزي پشت سرم تلق   

كنم تا مهاجم را با تكان دادن خود عقب بـرانم             كشم و سعي مي     جيغ مي . شده و تا استخوان را گاز گرفته است       

  .توانم اما نمي

! آموز لردالس، وِين    شيطان دست  –بينم    اما در آن تيرگي چيزي را كه به من حمله كرده مي           . رود  نور از بين مي   

. تحمـل اسـت   درد غيرقابـل . جـود  پايم را مـي . هماني كه بدن سگ داشت، و سر پهن و دراز و دستان يك زن         

  .زنم، اما تاثيري ندارد كشم، و با پاي آزادم به سرش لگد مي دوباره جيغ مي

زنـد و   تواند، كنارش زانو مي   ي نمي وقت. كند تا با زحمت او را از پايم جدا كند           سعي مي . و بعد برَن در كنار اوست     

پس از چند ثانيه وِين گاز گرفتن       . زند  كند، و لبخندي لرزان مي      كند، و سرش را نوازش مي       مضطربانه زمزمه مي  
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هـاي بـرَن      كند، و مثل قبل زير بـار افـسون          وق مي   كند و با شوق به سوي برَن وق         ، رهايم مي  گذارد  كنار مي را  

  .آورد دوام نمي

گـردم   گذارم تا  هيوال را سرگرم كند، برمي   گيرم، برَن را تنها مي      شوم، درد را ناديده مي       كه آزاد مي   درست وقتي 

سـوراخ بـه صـورت    . ايـن تأخيرهـا نابودمـان كـرده    . پيچـد  ام به هم مي دل و روده. كنم و به شكاف تمركز مي 

كـنم،   به درون خـود نفـوذ مـي   . توانيم موفق شويم حتي اگر با سرعت بدويم هم نمي . شود  يكنواخت باريك مي  

كـنم قـدرت كـافي را         شوم، تالش مي    ي روحم نزديك مي     كنم، بسيار به هسته     عميقاً به دنبال جادو كاوش مي     

  .براي به جلوراندنمان و پرتابمان به جاي امن، مثل دو تير رها شده از كمان، بدست آورم

 مطمئناً  –ط براي يك افسون كوچك ديگر باشد        شايد فق . تمام جادوي من بيرون كشيده شده     . اما ديگر نيست  

  .بيشتر نيست

زنم و نگاهم را به سـوي         اما آن را به زور پس مي      . شوم  كنم دارم ديوانه مي     حس مي . شود  اندوه بر من چيره مي    

داند كـه   او مي. نگرد  ميشكافكند اما چشمانش مدام از من به  او هنوز دارد با سگ بازي مي . گردانم  برَن برمي 

داند كه بـا      او همچنين مي  . توانم در اين شرايط خود را به سوراخ برسانم          داند كه من نمي     مي. شود  ارد بسته مي  د

  .تواند مرا تنها بگذراد و فرار كند سرعتي كه او دارد، مي

 طور كه شـكاف بـسته       خواهد با من بماند، و مرا از شيطان محافظت كند، و همان             او مي . كند  اما اين كار را نمي    

  . بلعد در كنارم باشد شود و سرنوشتمان را مي مي

او . زنـد   دوبـاره لبخنـد مـي     » !تـو مجبـوري   ! برَن«. زند  او تنها لبخند مي   » .تو بايد بري  . برَن«:گويم  با بغض مي  

دهد در كنار من بميرد تا اينكه بدون          او ترجيح مي  . او براي هميشه دوست باوفاي من خواهد بود       . نخواهد رفت 

  . آزادي بگريزدمن به سوي

بـرَن آن را  . كـنم  كـشم و يـك دسـتم را دراز مـي           آه مي » .خيلي خوب «. دهم  لبخندش را با لبخندي پاسخ مي     

ي   گيرد آخرين ذره    اما در حقيقت چيزي كه او در دست مي        . كند كه فقط مرا لمس خواهد كرد        گيرد، فكر مي    مي

كـنم و تـصويري را بـه          بـه مغـزش نفـوذ مـي       . البداهه اجرا شده    يك افسون كه چابك و في     . جادوي من است  



  بِك/سرزمين شياطين رضا رستگار/درِن شان
 

223 
  ir.rrenshanda.www درِن شان

پيمايـد و ديگـر       رود، و غـار را مـي        كنم، تصويري از سوراخ، و خودش كه از آن به بيرون مـي              افكارش وارد مي  

  »!تند بدو «-زنم  ام جمع كنم، فرياد مي ي نيروي جادويي كه توانسته و بعد، با همه. گردد برنمي

كنـد، از   از تونل به باال پـرواز مـي  . زند دود و با وحشت و شگفتي فرياد مي يبدون اينكه بخواهد م. پرد  از جا مي  

با ناراحتي پـشت سـرش دسـت        . شود  ي موقتيِ جادوي من مي      دهد، برده   گذرد و به راهش ادامه مي       سوراخ مي 

  . تنها و محكوم به فنا–باالخره تنهايم . كشم دهم، و نفسي عميق، طوالني و لرزان مي تكان مي

  

اش را، نزديـك جـايي    زوزه. كند ر دارم حاال كه برَن رفته است وِين دوباره حمله كند، اما او اين كار را نمي              انتظا

  .گذارد كه زنده بمانم شنوم، اما به داليلي او مي ام، مي كه گير افتاده

ميـشه بـسته    ي يك نوزاد اسـت، و بـراي ه          حاال ديگر به اندازه   . نگرم  در روشنايي رو به خاموشي، سوراخ را مي       

قبل از اينكه سوراخ بسته شود بـه نـور          . ي ورود يك دست جا دارد       تر، تا اينكه به اندازه      تر و باريك    باريك. شده

  .شود  درست در همان لحظه صورتي پشت آن ظاهر مي–ماند   مثل شكنجه مي–. كنم خاموش شده فكر مي

امـا ورودي زيـادي كوچـك       . وارد شود و با من بماند     خواهد    مي. تاثير جادو تمام شده و او برگشته      . او برَن است  

كشد   ي زورش آن را مي      دهد و با همه     دهد، انگشتانش را بين شكاف قرار مي        دهد، هل مي    آن را فشار مي   . است

ي يـك     شود، حاال فقط به انـدازه       تر مي   سوراخ كوچك . دهد  صخره به بسته شدن ادامه مي     . اي ندارد    اما فايده  –

  .انگشت است

گذارد و با رنج و فقدان، با بلندترين صداي ممكـن، فريـاد               آخرين لحظه، برَن دهانش را روي آن باريكه مي        در  

. آورد  اولين بار كه نام يك انسان را به زبـان مـي           . آورد  باريست كه نام مرا بر زبان مي        اين اولين » !بِك« :زند  مي

كـنم    دهانم را باز مـي    . شود  از چشمانم جاري مي   رود و اشك      بارش همچون خنجري بر قلبم فرو مي        فرياد اندوه 

امـا بعـد، سـنگ    ... اي را كه بتوانم بـه زبـان آورم          دهنده  تا من نيز نام او را فرياد بزنم، تا حداقل كلمات تسكين           

  .برد شود و غرشي هراسناك انعكاس فرياد برَن را در خود فرومي براي هميشه بسته مي

  .شود نور محو مي. شود انم بسته ميده. زنم ي يكپارچه زل مي به صخره

  .گيرد تاريكي همه جا را فرا مي
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  فصل بيست و دوم

   مطلق محاصره

 به سوي   –كشد     او ديگر زوزه نمي    –برم، دور از وِين       ام، صورتم را به جلو مي       پيچده گُم شده    هاي درهم   در سايه 

در اين تاريكي   . مثل سوراخ بسته خواهد شد    ي تونل نيز      كنم كه بقيه    فكر مي . جايي كه سوراخ قبالً قرار داشت     

آورد، و در     گُفت كـه دانـستن قـدرت مـي          بانبا مي . شايد اينطوري بهتر باشد   . توان گفت   مطلق و غيرزميني نمي   

  .كند اما در اينجا دانستن واقعيت تنها رنج و نگراني را بيشتر مي. بيشتر موارد حق با او بود

هاي وِين مواجه شـوم، مطمئـنم    كنم تا با دندان گِريم، و خود را آماده مي    يروم، به آهستگي م     تقالكنان جلو مي  

چـرا او بـا     . اي فرا برسد كه از او غافل شوم و بر مـن بپـرد               كند، و منتظر است تا لحظه       كه دارد با من بازي مي     

توانـستم بـه    مـي ي همنوعانش به عالَم دموناتا بازنگشت؟ چطور اينجا مانده؟ اگر او حمله نكرده بـود مـن                بقيه

انگيزمان بخندم، بـراي مـرگ دراسـت و           توانستم با برَن در غار باشم و با او به فرار هيجان             مي. جاي امن برسم  

  ...دوستانمان سوگواري كنيم و آينده را تصور كنيم

 بـه تـأخير   ي كـافي  وِين مرا به انـدازه . من بيرون نرفتم. دهند اينها تنها آزارم مي. اين افكار را فراموش كن    . نه

  .دانم كه خيلي طول نخواهد كشيد مي. بايد قبول كُنم. ام حاال من در اينجا گير اُفتاده. انداخت

  . پايان تونل. كند دست چپم صخره را لمس مي

اما آنجا چيزي نيـست،     . دهم، با اين اميد كه هنوز بتوانم صداي برَن را بشنوم            يك گوشم را به صخره فشار مي      

اين صخره حاال كه از برودِ كاهن خالص شده به سـرعت            . و به آن گرمي گذشته نيست     . حتي صداي غُر زدن   

  .در حال سرد شدن است

توانـستم     مـي  –شـد      اگر او نيز كمي بعد از ديگران به قلمروي خودش كشيده مـي             –شايد، اگر وِين اينجا نبود      

 سـوراخي درون صـخره ايجـاد        سپس. دوباره نيرو جذب كنم   . به سوي سنگ مغناطيس برگردم    . استراحت كنم 

  ...كنم و راهم را به بيرون بيابم و
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  .ناك اي غم و خنده. تابشي سبز، ضعيف و لرزان. درخشد نوري پشت سرم مي

  .دانم با چه چيزي مواجه خواهم شد گردانم، هرچند مي به آرامي روبرمي

ناور اسـت و پوسـتش مثـل        خيلي از من دور نيـست، روي هـوا شـ          » .بِك كوچولوي بيچاره  «:گويد  لردالس مي 

زنـد پوشـيده شـده،        هاي پوستش بيرون مـي      دار است، و در تابشي قرمزرنگ از خوني كه از شكاف            هميشه موج 

او كيـف دراسـت را در       . لولند پر شده اسـت      اش با آن موجودات مارماهي مانند كه در هم مي           سوراخ درون سينه  

ي شطرنجي كـه در آن اسـت را           كنند و تخته     مي هايش در محتوياتش جستجو     دست دارد و يك جفت از دست      

  .كنند نوازش مي

است، و چـشمانش از نـوري شـيطاني           بينم، كه آماده نشسته     وِين را پشت سر او مي     . لغزد  تر مي   لردالس نزديك 

اوج «:كـشد   آه مـي  . شـود   آورد و به آن خيره مي       ها را از كيف بيرون مي       ارباب شيطاني يكي از مهره    . درخشد  مي

هـيچ  . اند  اند يا تركَت كرده     دوستاني كه مرده  «. زند  كند اما با من حرف مي       ي شطرنج نگاه مي     به مهره » .تنهايي

يـا شـايد   . مانـدي  شـايد در دژ خـود مـي   . دانستي كه پايانش اينگونه اسـت  اگر فقط مي . راهي به بيرون نيست   

  ».دادي ي جادويت را براي سنگ مغناطيس هدر نمي همه

  ».ي شياطينو برگردونديم همه. ما شكستت داديم. ما برديم«:گويم ام مي هم فشرده  بههاي از بين دندان

 اينجـا   مـن پس  «. گرداند  شود و مهره را به درون كيف برمي         چشمان به رنگ خون لردالس گشاد مي      » واقعاً؟«

من . داني   كم مي  تو از اين جهان خيلي    . بِك بيچاره «. زند  توانم جواب دهم نيشخند مي      وقتي نمي » كنم؟  چه مي 

آور را آغاز كند من در سرزمين شما          خيلي قبل از آنكه برود اين ماموريت شرم       . از طريق تونل به اين دنيا نيامدم      

من براي آن زيـادي     . آمد   در برابر من چيزي به حساب نمي       –ي قدرتش      با همه  –بادي كه ايجاد كرديد     . بودم

  ».قوي بودم

  ».رو از جلو چشما دور كرد خيلي هم قوي نبوديوقتي دراست تو «:زنم پوزخند مي

قـدر الف   اما مـن اگـر بـه جـاي تـو بـودم ايـن       . آن دفعه به شما رحم كردم«. رود ي لردالس در هم مي  چهره

  »گِيش مرا به ياد داري؟. افسون دراست هوشمندانه بود اما برايش گران تمام شد. زدم نمي

  ».ترسم من از نفرين يه شيطان نمي«:گويم مي
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هـاي شـيطاني را دسـت         ها حق ندارند ارباب     انسان. بايد بترسي «:دهد  شود پاسخ مي     مي  درحاليكه صورتش تيره  

مـن تـو را     . گرفتي ممكن بود بگذارم زنده بماني       اگر مرا به تمسخر نمي    . ما دشمنان خطرناكي هستيم   . بيندازند

  ». بودم در آينده تو را بالغ و كامل ببينماميدوار. من مقداري از جادويم را به تو دادم. دوست داشتم، بِك

؟ اگـه ايـن كـارو       داديچرا اون جادو رو بـه مـن         «:پرسم  كند مي   ام بر ترسم غلبه مي      درحاليكه حس كنجكاوي  

  ».تونستيم تونل رو ببنديم نكرده بودي ما نمي

اين جهان،  . كنم  غذيه مي ِ انساني ت    از بدبختي . من نگهبان اندوهم  «. زند  لردالس با حالتي ازخودراضي لبخند مي     

توانـستند هروقـت    نوعان دموناتـاي مـن مـي    اما اگر هم. دارم هايش را گرامي مي و غم، تأثر و درد و رنج انسان    

. اي هـستند    شياطين موجوداتِ فرومايـه و وحـشي      . دلشان خواست به اينجا بيايند، ممكن بود آن را خراب كنند          

مانـد، و در كمتـر از چنـد           كشتند، و هيچ كس زنده نمي       به سرعت مي  آمد    آنها هر انساني كه بر سر راهشان مي       

  »توانستم؟ توانستم بگذارم اين اتفاق بيفتد، مي نمي. اي نداشتم كه با آن سرگرم شوم سال من ديگر هيچ سوژه

تا به من قدرت دادي    ! اونا رو فريب دادي   ! تو به همنوعان خودت خيانت كردي     «. شوم  با ناباوري به او خيره مي     

  »!بتونم تونل رو ببندم

خواسـتم     نمي –توانستم خيلي آشكارا آن كار را انجام دهم           من نمي . البته كه اينطور است   «:گويد  خندد و مي    مي

 اما با يك دخالت موذيانه، تو را مـسلح كـردم تـا بتـواني بـرود را      –كشان بر سرم بريزند    هاي دموناتا جيغ    گروه

  ».هاي محبوبم را حفظ كردم ن دنيا را حفظ كنم، بنابراين مصيبتتوانستم آرامش اي متوقف كني، مي

واسه همين هـر وقـت      . كرد  كُنال براي تو كار مي    «. شوم  حاال همه چيز را متوجه مي     » ...اما«. رود  سرم گيج مي  

  ».كرد دراست در خطر بود اون ازش مراقبت مي

 دادم براي سرگرمي چند تا از شما را بكـشد،           من به او اجازه   . ي گوسفندان   گُرگ من در گله   «:خندد  لردالس مي 

در آخر كار اين را فراموش كـرد و شـياطين را            . اما به او اخطار دادم نگذارد هيچ آسيبي به تو يا آن كاهن برسد             

حالم كـه بـا او جنگيـدي،     خوش. كرد تقريباً داشت همه چيز را خراب مي. تان را سالخي كند دعوت كرد تا همه  

  ».توانستم كاري كنم بيشتر رنج بكشد  مي–دادم آن كار را خودم انجام دهم  اگر چه ترجيح مي

  »اصالً چرا از اون استفاده كردي؟ اگه ما هدف مشترك داشتيم چرا اونو رودرروي ما قرار دادي؟«:زنم فرياد مي
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ي خوشـمزه  دانستم او ناسازگاري و نـاراحتي و انـدوه     مي«. شود  تر مي   ، لبخندش بزرگ  »رنج«:گويد  لردالس مي 

تا  وقتي كه كـاهن      «. شود  لبخندش محو مي  » .اي بود   العاده  سرگرمي فوق . برايم بوجود خواهد آورد تا لذت برم      

  ».مرا راند

دارش   لردالس با يكي از هشت دسـت پـيچ         .آيد  كنان به سمتش مي     زند و وِين يورتمه     ارباب شيطاني بشكن مي   

ات بـه     مـرده . توانستي از اين ماجرا جان سالم به در بري          مي«:گويد  نجواكنان مي . كند  سر شيطان را نوازش مي    

 –غم و انـدوه بـه دنبالـت بـود          . توانست جذابيت بيشتري برايم داشته باشد       زنده ماندنت مي  . خورد  درد من نمي  

كـردم و در غمـي كـه هـر دويتـان از آن رنـج                  من هميشه بودم و تو را دنبال مي       . توانستم آن را حس كنم      مي

  ».بردم شديد لذت مي  يا باعثش ميبرديد مي

و حاال، طبق قولي    . يك عهد جدي بستم   . در اوج عصبانيتم من شما را نفرين كردم       . تواند اينطور شود    اما نمي «

  ».كه دادم، بايد به آن وفا كنم

ديگري شياطين  . ماند  وِين همانجايي كه ايستاده مي    . شود  نور سبزرنگ به آرامي محو مي     . شود  او از من دور مي    

پيكـر و بدشـكل، يكيـشان بـه      موجودات غـول . تعداد زيادي هيوال يا خيلي بيشتر از زياد       . شوند  به او ملحق مي   

پـوش اسـت، آن ديگـري         جاي چشم آتش دارد و بدنش مثل بدن يك بچه است، يكي ديگر مانند ماهي فلس               

  .ي يك چاقو دارد الجثه است كه به جاي دم نيشي به اندازه مثل مگسي عظيم

آنها «. شود  گرفتند از نظر ناپديد مي      هايي كه همه جا را فرامي       و در سايه  » .هاي من   نوچه«:كند  لردالس نجوا مي  

  ».نسبت به من اشتهاي بيشتري به گوشت دارند

. دم  هر كاري بگي انجام مي    . كنم اين كارو نكن     خواهش مي «. چسبانم  و خود را به ديوار مي     » .نه«. كنم  ناله مي 

  »...من

  . ام، و مردمم را آورم كه هستم، چيزهايي كه به ارث برده به ياد مي. آيم كنم و به خودم مي ث ميمك

هاي چشم شيطاني كـه بـه جـاي           حتي نور حفره  » .لعنت به تو  «:غرم  رسد مي   ترين حالتش مي    وقتي نور به تيره   

  .شود چشم آتش دارد نيز كمرنگ مي

  ».باي باي بِك«:گويد لردالس به نرمي مي
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  »!لعنت به تو«:زنم طلبانه مي باره فريادي مبارزهدو

  . رود شود و همه چيز در تاريكي مطلق فرو مي ي نور نيز محو مي آخرين اشعه

ها و انگـشتاني      صداي چنگال . صداي زوزه . رسد  اي به گوش مي     ي موذيانه   و بعد صداي خنده   . اي سكوت   لحظه

خـواهم    مي. كنم  كشم، ديگر گريه يا التماس نمي        مي  ياد دست دهم، از فر    به صخره تكيه مي   . آيند  كه به جلو مي   

. آيند  تر مي   كنان نزديك   تروق  كنان و ترق    هيس  صداها هيس . جوي واقعي   با وقار بميرم، مثل يك كاهنه يا جنگ       

  .شنوم ها را به هم مي ها و نيش سائيده شدن دندان

  . كنم كه قوي باشم و تالش مي. مشو به باال، به پوچي خيره مي. دهم سرم را به ديوار لَم مي

هـايم    بـه زودي تكـه    . يابنـد   هـا بـدنم را مـي        ها و شـاخك     چنگال. كنند  ام را لمس مي     ديده  انگشتاني پاي آسيب  

شوند  طور كه دورم جمع مي همان. جا پخش خواهد شد     قطعه شده در همه     شده و قطعه    شده، چالنده   سوراخ  سوراخ

پيچيـده و     هاي درهـم    رحمشان، صورت   هاي بي   آرواره. كنم  تم حس مي  هايي هم سرد و هم داغ روي صور         نفس

  .كنم هاي تيزشان را در ذهن تصور مي دندان

گيرم كه به لردالس اجازه ندهم از فرياد من           فشرم، و تصميم مي     هايم را محكم به هم مي       لرزم، و بعد دندان     مي

  »-ره! هرگز! هرگز! جيغ نخواهم كشيد«:گويم به خود مي. راضي شود

روند،  در من فرو مي ها عميقاً   ناخن. ي اعضاي بدنم    روند، همزمان در همه     ها به گوشتم فرو مي      ها و چنگال    دندان

كـشند،   ام را بيـرون مـي     روند و قطعات داخلي     مانند به درونم فرو مي      دستاني كرم . نوردند  ام را درمي    و دل و روده   

دهانم بـاز   . دهم  كنترلم را از دست مي    .  درد غيرقابل تحمل است    .شوم  دارم تكه پاره مي   . گردانند  پوستم را برمي  

شنوم، قبل از اينكه ديـوانگي و         آخرين چيزي كه مي   . اُفتد  مغزم به تشنج مي   . روند  هايم از بين مي     حس. شود  مي

  .شود هاي مضطرب و غيرقابل كنترل مرگ من پر مي شياطين مرا در خود حل كنند، اين است كه تونل با زوزه

  .غ در تاريكيجي

  

  پايان
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