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   حاتیتوض

ها    تی است و فقط اسم شخص یلیداستان تخ نیوموضوعات ا نیبه ذکر است تمام مضام الزم
 یداستان نگاه نیوام گرفته شده است وا  یباستان یمکان ها از افسانه ها  نیوموجودات وهمچن 

 ها دارد.ازملت  یبرخ  یافسانه ا خی کوتاه وگذرا به تار

کنم که  یکنم وکار   یباستان یدر زنده کردن فرهنگ ها ی متن کمک نیکتاب وا  نیبا نگارش ا باشدکه
است ازآنان درکتاب ها نام   ستهیشود وآنطورکه شا ادی  یبه درست یباستان  یازفرهنگ ها وافسانه ها

 برده شود. 

 ****************** **************************** 
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 باد و طوفان   یاول:الهه  فصل

 

  یبلندشد و به سمت مادرش رفت وگونه   یچوب یصندل ی از رو شیمثل هرشب باتمام شدن غذا دایل
گفت و وارد اتاق خوابش شد؛   ریشب بخ  گرانیوبه د دیتشکر بوس  یرا به نشانه   نیمادرش نوش آفر

 یدوموهایکش رونی اش ب یمیابرش  یموها یاتاق رفت وسنجاق سرش را از البه ال ی نهیبه سمت آ
چشم دوخت   نهیخودش در آ ی کرد وبه چهره  شانیرها  شی اش را بازکرد ودرپشت گوش ها هبافت

رنگشان  چگاهی که ه یخانواده اش نداشت و چشمان یاز اعضا کی چیبه ه یشباهت چیکه ه یچهره ا
  هیوهرثان  قهیدرگردش بود وهرلحظه ،هردق شهیهم یکمان نی رنگ ی لهیت کیآرام وقرارنداشت ومثل 

  انیبرجسته اش دقت کرد تا درم یولب ها  یودماغ قلم  زشی ت یآمد؛به گوش ها یم  ردرنگ  کیبه 
برخورد   ی. هنوز سرگرم تماشاکردن خودش بودکه صدا ابدیب  یهمه تفاوت باخانواده اش شباهت نیا

اتاق رفت وپرده  یفاصله گرفت و به سمت پنجره  نهیاتاق توجه اش راجلب کرد.ازآ یباپنجره  یز یچ
 راکنار زد. 

 پنجره افتاده بود.  یچوب  یلبه  ینه کوچک ونه بزرگ رو یا پرنده

پنجره گذاشت. باد   یروبه رو یچوب زی م یپنجره برداشت و رو یپنجره را باز کرد و پرنده را ازلبه  دایل
  یپرنده را از روکنترل بود.او به زحمت پنجره را بست و رقابلیغ  شیسرما دکهیوزد  یم رونی از ب یسرد

کوچک  یاز بالش ها یک ی یاتاقش برد. پرنده را رو یگوشه  نهی برداشت وبا خود به سمت شوم زیم
 راخشک کند.   سشی خ  یبال ها نهیشوم یرهاکرد؛تاهم گرم شودوهم گرما   نهیشوم یجلو

پرنده به دهکده وگذر از   نیورود ا یوجود وچگونگ  شیپرنده نشست و پرنده را نوازش کرد.برا   اوکنار
چگونه ممکن است پرنده  نکهیذهنش را مشغول کرده بود:ا یبود و سوال  زیمحافظ تعجب برانگ وارید
  ییایدن واریاز د رونی ب یایکه دن  یکند؛ آن هم درحال یمحافظ زندگ  واریاز د رونی ب  ییبایز نیبه ا یا

 اهیس یباقلب ها  یومردمان  منین اهرو سربازا اهیو س  دیپل واناتیجزح  یز یاست و چ  کیسرد وتار
 یکه تنها قطعه  یپرنده وارد دهکده شده باشد؟! دهکده ا  نیندارند وچگونه ممکن است ا یدرآن جا

  نی سرزم نی ا گرید اطقمحافظ نبود مانند تمام من  واریکه اگر د یاست؛منطقه ا ایگلور ن یسالم سرزم
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حائل به دور ازچشم   یوارنامرئید نیسوال بودکه چرا آنهاپشت ا دایل یبرا شه ینابود شده بودوهم
دور از چشمه ساکنان دهکده وخانواده با به زبان آوردن    یبار پنهان  نیکنند. او چند یم  یزندگ گرانید

 وارید رونی کوتاه به صورت ناشناس در ب یاز آن عبور کرده بود و ساعات  واریکلمات رمز مخصوص د 
 وقت گذرانده بود. 

بود  دهیکه در شهرد  یبودوتنها پرنده ا دهیند واریدر آن طرف د ییبایز نیبه ا یپرنده ا چگاهیماها
بار او را تا    کیکه  ییگفتند. کالغ ها یم  منیاهر نانیبودندکه به آنهاخبرچ  یو زشت  اهیس یکالغ ها

  تی خاص  نیبودند.ا هگشت دیدودشده بودندوناپد یوارنامرئیدنبال کرده بودند امابا برخورد با د وارید
  فیوارضعی بود که قدرت د ی.امامدتتوانست از آن عبورکند  ینم  یاهی دوسیموجود پل چیبود ه وارید

 واریبودوانگارطلسم د دهیرا در دهکده به چشم خود د  اهی کالغ س کی بار پدرش  کی یشده بودوحت 
که   یمدت  نیا امدانست. درتم  یفاقات را نمات نی از ا کی چیه لیدل دای درحال شکستن بودول

اثر گذاشته  ا یچهار فصل پرش  یدهکده  یهوا یدهکده رو رونیب یبود؛هوا یدرحال نابود یوارنامرئید
که نابود   ا ی گلور گرید یشد مثل تمام شهرها  یترم کیبودودهکده روز به روز سردتر وخشک تر و تار 

پرنده خشک شده بود و اکنون   یها آمد. بال  رونی واربیبا نگاه کردن به پرنده از فکر د  دایشده بودند.ل
. دید ی نم رونیب  یپرنده وکالغ ها انیم  یشباهت چی توانست بادقت به آن نگاه کند اوه  یم دایل

کنار تختش   یبرخاست . به سمت کتابخانه   شیپرنده برداشت واز جا یبال ها  یدستش را از رو
بود؛کتاب   نشیو جالل سرزم  وهدوران شک یدرباره  یم یقد یکه مملو از کتاب ها یانه ارفت کتابخ 

  دهیاز آنها را به چشم ند کی چیتا اکنون ه دایسخن گفته بودند که ل ییزهایکه ازموجودات وچ ییها
  یانبوه کتاب ها،کتاب انیو از م ستادیآن ا یرا به سمت کتابخانه برد و رو زشی کنار م هیبود.چهار پا

اتاق رفت وکنار پرنده   ی نهیسمت شوم دوبهآم نییپا  ی هیپرندگان برداشت وازچهارپا یدرباره 
 نشست وشروع به ورق زدن کتاب کرد. 

  ی(زبان ایمردمان گلور یبود.)زبان باستان  نیبه زبان الت ییشده ونوشته ها   ینقاش ریمملو از تصاو کتاب
 وخته بود.آم ی آن را به سخت دایکه ل

به پرنده کنار دستش داشت و شروع به خواندن   یادیکه شباهت ز دیرس یاز پرنده ا ییبای ز ینقاش  به
دارد و   بایز  اری بس يیکه بال ها یافسانه ا  یپرنده ا ییطال مرغی:سرکرد یرتصویز  نیکلمات و جمالت الت 

 نگاه کرد.  دستشکنار یالهه ي آتش آذربانو است با تمام کردن جمله دوباره به پرنده  اوری و  اری

 نبود   شنیآت  اسرخی ییطال  شیبرف بود و رنگ بال ها یدیبه سف  پرنده
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 اند.  یکرد آنها نامرئ  یبود که انسان گمان م دیانقدر سف شی از بال ها یکم یوحت

وبا شوق دوباره   دیهمان پرنده کنار دستش را د ریتصوبعد  یي کتاب را ورق زد.در صفحه  داصفحهیل
  یو دم  بایبلند و ز یهاست که بال ها مرغیاز س یگر ید یدرمانگر گونه  مرغیشروع به خواندن کرد:س

و شاف   یدرمانگر  تی دم آن خاص  یطاووس دارد وتمام پرها یتک تک به شکل پرها ییبلندبا پرها
  یکند.سرعت یدر آسمان پروازم یار یاست که باسرعت بس  درنگیو سف زپای ت ییدارد او پرنده ا یبخش

 است.  ینامرئ  هیسا کیمثل  شهیرعد است وهم کیسرعت   یکه به اندازه 

  ویبادها بانو وا یدست آموز الهه  یو پرنده   اروی درمانگر  یها مرغیو سر دسته س پادشاه
  ایونجات دهنده گلور شتراستیب   انیند قدرتش از تمام الهه هاوخداگفته ا انیشگو یکه پ ییاست.بانو
 است.   منی از شر اهر

به آن پرنده گفت:پس    شیکردن جمله اش به سمت پرنده برگشت وهم زمان بانوازش ها داباتمامیل
 یاز منقارش به نشانه  بایز ییتکان داد وصدا یدرمانگرسر  مرغی!س؟یدرمانگرهست مرغیس کیتو
  هاشوند. آن  یدارم یخواهران و برادرانم ب  سی پرنده رانوازش کردوگفت:ه گریبار د دایکرد.ل دخارجییتا

 تیغذا یکتاب که درباره  نی. درا یشک گرسنه ا ینگاه کردوگفت:ب مرغیخواب هستند وبعد به س
به آن چشم دوخت   داید. لدرآور  ییدوباره پرنده صدا یشو  ریس دبانانیننوشته است. شا یز یچ

  زا یاتاق رفت و تکه نان  رونی بلند شدوبه ب مرغیاست او ازکنارس  بیعج یفهم  یوگفت: توزبان من رام 
درمانگر داد آن هم  مرغیازنان را خردکردوبه س ییپارچه برداشت و با خود به اتاق برد.تکه ها یال

هواحتما   ن یودرا یبال زخم نیبا ابودوبا خودگفت:تو مرغیمحوي تماشا س  دای مشغول خوردن شد.ل
.  یبمان  نجایپس بهتراست ا ستی ن یزندگ یبراي توجا  نجایازا نطوربيرونیو هم  یپروازکن یتوان  ینم

دستش ر ابه سمت دهانش بردوشروع کرد به   دایانتخاب کنم وبعدل  یاسم تی بگذار برا
  مرغیشدوبه س دهیخشک شده اي کناره پنجره کش  یها  نرهیفکرکردن،همزمان نگاهش به سمت س 

 .دهیزمان خواب فرارس  گری. خب دنرهیگذارم س  یاسمت را م دمیانداخت وگفت: فهم ینگاه

رفت وباعوض کردن لباسش  وبه سمت تختش  رگفتیپرنده رامرتب کردوبه آن شب بخ ری بالش ز دایل
  نیزم  نیبعدحس کردکه ب قهیفرورفت وچنددق قيیلحظه به خواب عم د؛بعدازچندیتخت درازکش یرو

و   ییبایکه داستان ز ییسرسبز فرود آمدجا ین یزم  یبعد رو یو آسمان معلق است ولحظه ا
سفرکرده بود.پروانه   سیبه بهشت گمشده پارادا ایبود گو دهیاز زبان مادرش شن طرافق  شیسرسبز

 شد.  دهیازدورشن ییآنها شد. صدا یمحو تماشا دایاطرافش نظرش راجلب کردند و ل یها
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 فرزندم. -

 تر.  کی شد وصاحب صدا واضح ترونزد  یترم کیبه سمت صدابازگشت صدا هر لحظه نزد دایل

زانو  یوبه نشانه احترام بررو   انیجهان  یلب تکرار کرد:اهورامزدا خدا ریصاحب صدا ز دنیباد دایل
 عالم. یآوردوگفت: سالم ودرود به خدا  نیینشست وسرش را پا شیها

 !د؟یفراخوانده ا سیو به بهشت خود پرد دیشده است که من را مورد لطف خود قرارداده ا چه

بادها   زنگهبانی دخترم.برخ زیرا تکان دادوگفت:برخ  شینوران  یاعصا دایدر پاسخ به سخن ل اهورامزدا
  نیاطی وآن را از چنگال ش یکه از وطنت محافظت کن دهیفرزند من زمانش رس نیوطوفان ها آخر

 ادردستانی اکنون نجات دن یرا بازگردان   ایو دوباره شکوه وجالل گلور  یبکش  رونی ب  منیوبرادرم اهر
 طوفانها  یبانو  ویتوست. فرزند من وا

هستم  انییا یآر ی لهی فرزند سردار بزرگ سورن از قب ای پرش یاز دهکده  ادیعالم سرورم من ل یاماخدا-
 بادهاوطوفان ها  یبانو ویونه وا

 یشد دهیروشن خواهدشد.تو برگز   تیبرا قت یحق ی.به زودیالهه و نگهبان طوفان هست وینه.تو وا-
 . یتاجهان رانجات ده

تکرارشد.  بعد وارد عالم خلع شد،چندلحظه  دای جمله اهورامزدا در ذهن ل نیبار آخر نیچند
. باتعجب به اطرافش نگاه کرد   دارشدیتختش فرودآمدوازخواب ب  یبود رو ایکه درعالم رو یبعددرحال

  زندارم.آرام ا  یقدرت چیعنصرجهان باشم. من ه نیچهارم  یالهه  ویو گفت: چگونه ممکن است من وا
اش به دنبال   نهیشعله شوم ییگرفتن ازآن و روشناوکمک   یتخت بلند شد و باروشن کردن شمع یرو

به   افت،ناگهانی آنان بود اما آن ران یوقدرت ها انیتمام خدا یکه درباره  یگشت، کتاب انیکتاب خدا
 یاست و او اکنون درسفراست درجستجو دهیبار آن را دردستان پدرش د نیآخر ادآوردکهی

  یبه سمت تخت برگشت و بانفس دانهینا ام دایلطلسم دهکده. یدوباره  یباساز  یبرا  دیادوگرسپج
 سپرد.   الیوخود را به عالم خ دیتخت درازکش یرو قیعم

 ************************* 

به او پناه آورده بود  شبیکه د یدرمانگر  مرغیس نره،یس یآشفته  یدم صبح باصدا دهیسپ دایل
تخت بلند شد وبه   یاست از رو  کیارتاریوحس کردکه با وجود پنجره اتاقش بس دارشدیازخواب ب
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بهتر   ایشده بود    یانداخت.رنگ آسمان قرمز و مشک ی و آسمان نگاه رونیسمت پنجره رفت وبه ب
اصالخوب   نیشده بودوا لیمتما ای پرش یازدهکده  رونی ب  ایدن  یاهیو س یکی وتار ی زرشک به میبگو

 نبود. 

انداخت امروز روز تولد   ینگاه یرفت وبه روزشماره چوب   زشی کنار م یوچوب  یباستان   میسمت تقو به
اتفاق افتاده بود و   نیروز ا نیکرد اما چرا در ا یم یآن لحظه شمار  یکه برا یاش بود،روز  یسالگ ۱۸

 افتاده است؟! یاتفاق  واریطلسم د یابرایگشته بود،آ رهی بود ت رکردهییرنگ آسمان تغ 

 یبه سو ییواز سو  گرید یبه سمت ی وآشفته از سمت مهیآمد که مادرش سراس رونیب  یاز اتاق درحال  او
شانه اش گذاشته بود به سمت مادرش رفت واو را صدا   یرا رو نرهیکه س ی. او درحالدیدو یم گرید

 زد:مادر؟! 

 ! ؟یآورده اپرنده را از کجا  نیکردوگفت:ا ارتعجبیبس  مرغیس دنیبه سمتش برگشت وباد  مادرش

 توانم نگه اش دارم.  یبه اتاقم پناه آورد.م رونیب  یازسرما شبید-

 . دیشا-

 درحال رخ دادن است؟چه شده است؟! یمادرچه اتفاق-

 اورد یخبر ب   مانیرفته تا برا  واریدانم برادرت به سمت د یهنوزنم -

 م یگرفت یروز را جشن م  نیما ا یاما چرا امروز،امروز تولد من است. همه -

 !! دهیبرده بودم.پس زمانش رس   ادیپاک از  ای.اوه خدایشو یساله م ۱۸. امروز تودایل یگفت  یچ-

 . دیکن یمادر چرا انقدر نامفهوم صحبت م  یزمان چ-

 ی فهم  یرا م  قتیحق  ینگران نباش به زود-

 جغد را در آورد. کی یسوت کوچک صدا کی خانه رفت و با  یبه سمت پنجره از او جداشد و مادرش

کوچک به   ینامه ا دایپنجره حاضر گشت،مادر ل  یَاشوزوشت )مرغ بهمن( در لبه  کیلحظه بعد  چند
 یصحبت ها دایل  ینامه را به اوبده.برا نیوا داکنی آن مرغ بست و به آن گفت: سورن را پ  یپا

  کیَاشوزوشت را تا آن زمان از نزد ایمرغ بهمن و کی  چگاهی بود،چراکه او ه  زی مادرش تعجب برانگ
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  هیگرفت ودرثان شیبود.مرغ بهمن راه آسمان را در پ  زیبحث برانگ   شیآن پرنده برا دنیبودود دهیند
 یا

 وارد خانه شد  هیسراسم نیآتر دایدرهمان لحظه برادر ل دشد یمقابل آن دوناپد درآسمان

 وگفت:چه شده است؟! دیدو به سمت او   مادرش

 . دخواهدشدیاست وقطعا تاشامگاه ناپد  یحدس شمادرست بود.طلسم در حال نابود-

 م؟ ییو مردم دهکده بگو دایرابه ل قتی پدرت که هنوز برنگشته است چطور حق یول-

قرار است رخ   ی!چه اتفاق؟ی قتیوگفت:چه حق ستیبه سمت مادرش وبرادرش رفت وبه آن دونگر دایل
گذاشت وگفت: صبر داشته باش خواهرم   دایل یشانه  ی خم شد و دستش را رو یاندک  نیتردهد؟! آ

  و.اکنون به اتاقت برمیبازگشت پدر ندار یجز صبر برا یاکنون راه  دیفهم یرا خواه  زیهمه چ یبه زود
 سفر را آماده کن لیو وسا

 ی سفر؟!چه سفر -

 . یوجودت روبه رو شو قتیکه تو باحق  دهی از دهکده زمانش رس رونیب  یایبه دن  یسفر -

  نیچشم دوخت وبه مادرش گفت:باوجود ا داینشسته بود نگاه کرد و به ل زیم ی که رو نرهیبه س  نیآتر
 پرنده به تو کمک خواهد کرد.  نیسفرت را آماده کن ا لی .برو و وسادهیپرنده قطعا زمانش رس

شانه اش گذشت وبه سمت اتاقش رفت و در اتاق رابست    یرا رو  نرهیبا تعجب وپرسشگرانه س دایل
که تعداد  ییتخت نشست.اکنون هزاران سوال ذهن کوچک او را محاصره کرده بود. سوال ها یورو

 شد.  ینداشت ولحظه به لحظه به انبوه آن ها افزوده م  یآنها تمام

 بود؟! دهیفرارس  یزمان چه اتفاق یراست به

 کرد؟  یم ای سفر را مح یتوشه  دیچه با یشد وبرا  یآماده م یز ی چه چ یبرا  دیبا دایل و

شانه او به    یاز رو نرهیشده بود،درهمان لحظه بودکه س شانیازتمام سواالت به وجود آمده پر ذهنش
 یکتاب را با چنگال ها نیاتاق رفت و چند یدراتاق زد وبعد به سمت کتابخانه  یپرواز در آمدو چرخ 

تخت   یو چشم دوخته بود از ر نرهیکه به س یدرحال  دای انداخت.ل  نیزم  یبر رو اش یقو یکوچک ول
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انداخته بود را برداشت ونام آن را   ن یزم  یرو  نرهیکه س یکتاب  نیبلندشدوبه سمت کتابخانه رفت و اول 
  ییای جزهزاران نقشه جغراف  یز ی بعد کتاب را ورق زد.اوچ اویگلور نیسرزم  یبلندخواند:نقشه ها

  واناتی به آن نگاه کرد، نامش ح  یا هیفرود آمد واو ثان شی در جلو گرید یلحظه کتاب ددرهمانیند
نگاه کرد وهردو کتاب را از   نرهیکنجکاوانه دوباره به س دای خوب بود. ل یو موجودات افسانه ا یمنیاهر
نقشه را از کتابخانه برداشت و به   ک ی تختش گذاشت در همان لحظه پرنده یبرداشت ورو  نی زم یرو

گذاشتش و در   دایل یهانشست سپس پرنده نقش را باز کرد و در دست  دای دامن ل یهمراه آن رو
به او و نقشه نگاه کردوگفت:متاسفانه من زبان   دایاز منقارش خارج کرد. ل ییگرفت وصدا یکنار او جا

که من دستور برادرم را اطاعت کنم   یخواه ینگارما یول  یخواهیدانم که توچه م یفهم ونم یتو را نم 
 از منقارش خارج کرد.  ییصدا  ددوبارهیی پرنده به نشانه تا اکنمیسفر را مح لیو وسا

را   یپارچه ا  یم یقد فیک  کیرفت   شیلباس ها یبلندشدوبه سمت کمدچوب شی لبخند زنان ازجا دایل
شانه خودگذاشت   یرا رو نرهیو کتاب هاونقشه لوله شده را در آن گذاشت وبعد س  دیکش رونی از کمد ب

 آن را آماده کنم. دیدارم پس با ازین  نیسفر کردن قطعا به کاسپ  یوبه آن گفت:برا

آنهاهم چون او  دکهی وبه نظرش رس ستینگر یآمد به مادر وخواهرش آتر  رونی که از اتاق ب یهنگام
  یدانست که قرار است آن را تنها یهنوز نم  دایکه ل یهستند.سفر  یسفر  یدرحال آماده کردن توشه 

 تجربه کند. 

 شده است.  ریتسخ  منینجات جهاني که در دستان اهر یدور و دراز برا یراه

  یرفت و در اصطبل را باز کرد و وارد آن شد و به سمت محل نگهدار   رونی خانه به سمت اصطبل باز او
و پرواز کردن   دنیشروع به پر دای اسب ل دنیباد  شیبایپرنده ز  نرهیرفت. س  نی اش کاسپ  یبایاسب ز

از زمان  مشناختند.آن ه یرام گرید  کی.انگار آن دو دیاز سرشوق کش یا ههیش  شانیبرا  نیکردو کاسپ
 وگفت:آرام.   ستیباتعجب به رفتار آن هانگر  دایآوردند. ل یم ادیرابه   گرید کیدور و  یها

آب  یبرد. مقدار  رونی را بازکرد وآن را باخود از اصطبل ب  دشیو سف   بایاسب ز نیکاسپ  سمانیوبعدر
به  را   یکوچک شروع به شانه کردن و قشو کردن اسبش کرداوساعات  یبرس دوبای خانه کش  کیازچاه نزد

  وشد یتر م  کیدهکده هر لحظه تار یکه هوا یکردن اسبش گذارند آن هم درحال  زی قشوکردن وتم
 .گرفت  یوجودمردم دهکده رافرام یشتر یرعب و وحشت ب

 ******************************* 
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طناب و   د،یرا د  یبودکه برادرش گفته بود.که از دور سوار  یسفر  لیکردن وسا ای سرگرم مح اوهنوز
 یشدن پدرش از اسب مردم دهکده وخانواده  ادهی باپ دی را رها کردوباشوق به سمت پدرش دو لیوسا

 گرید و دایبازگشته بود.او به ل  یودست خال دانهیبه استقبال او آمدند اما پدرش سورن نا ام دایل
وبه  افتمیرا ن  دیفرزندانش نگاه کرد وبعدبه سمت همسرش بازگشت و گفت:متاسفانه جادوگرسپ

 طلسم نابود  یزود

.درهمان  میآن ندار یبازساز  یبرا یز یچ چیچراکه ما ه ستیلسم نط یبازساز  یبرا یشود و فرصت  یم
  نینشانه ها از شکسته شدن طلسم ظاهر شد و خودش را نشان داد، کوچکتر نی لحظه بود که اول

شدواز   لیکردن کردوبعدجسم آن ذره ، ذره به خاکستره تبد هیکودک دهکده درآن لحظه شروع به گر
مردم دهکده  یدهکده افتاده وهمه  یتک تک اهال  ی اتفاق برا نیا هیازثان ی ن رفت وبعددرکسر یب

 از دست او ساخته نبود.  یکار  چیکه ه  یشدند، درحال ل یکم کم و ذره  ذره به خاکستره تبد دایبجز ل

از دهکده  رون ی ب یاه یوس یدیبود شکسته شدن طلسم نبود بلکه پل آنان شده ی که باعث نابود یز یچ
  نیمردمان سرزم نیوبهتر نیبودچراکه آنان پاک تر افتهی آنان ن یورود به قلب ها یبرا یبود که راه

 بودند.  ایگلور

مردم پاک فقط   نیتمام ا انیامیآ   ینداشت.وبه راست ییدر دل آنهاجا شیوکارها منی که اهر یمردمان
بودند چرا   رای آنان ازجنس موجودات نام نکهیا ایبودو داکردهینفوذ پ  واناتشیوح دایبه جسم ل یاهیس

 افتاد؟! یاتفاق م  یانسان هاوموجودات فان یاتفاق فقط برا  نیکه ا

خانواده   یازاعضا یکی خاکستر  دیدو  یزده بودتا ناراحت،او به هرسمت که م رتیح  شتریب  دایل اکنون
به   شانینابودنشده بودوباهمان حال پر  داوهنوزیسمت پدرش دو دابهی.لدید  یش ودوستانش را ما

 هستم پدر؟! یدرحال رخ دادن است من ک یچه اتفاق  ستیچ قتیاوگفت:حق

نگهبان طوفان   وی:تو وادیوبه گوش او رس  افتی انیکلمات ازدهان پدرش خارج شد و درهواجر نیآخر
خاکستر پدرش را دستان   دایشد. ل  لی.آنگاه پدرش هم مثل تمام مردم دهکده به خاکستر تبدیهست

شکل   دایکوچک در پشت ل  یکردن کرد؛درهمان لحظه گردباد هیخود گرفت و شروع به گر
  انیبه سمت گردباد بازگشت وناگهان ازم دایشد. ل یتروبزرگ ترم میکه هرلحظه عظ یدگرفت،گردبا

  دایبرد و به سمت ل نی اش گردباد را متوقف کرد وآن را از ب یآمد وبا چوب دست نروی گردبادشخصي ب
برخاست وبه شخص روبه  شی که ترس تمام وجودش را فراگرفته بود از جا  یآرام درحال  دایآمد. ل

 کرد.  اهنگ  شیرو
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نگ  نسبتا بلندبه ر ییرنگ وموها د یبراق وسف ییبا مردمک ها یخاص، چشمان   یقد بلندباچشمان یزن
بلند بر   یبه سرداشت وشنل یحک شده بود وتاج  یزن ناشناس حالل ماه یشانی.،در وسط پرهیت  یآب

عقب   دایشد ول  یترم کینزد دایانداخته بود.اوهرلحظه به ل شیشانه ها یتن کرده بودکه کاله آن رارو
 رفت.    یتر م

 ی هست یباترس به اوگفت: توک دایل

نشست گفت:من را  نیزم یزانو زد ورو  دایشد و درمقابل ل  کینزد دایل گربهید یناشناس کم  زن
از خدمتگذاران   یکیهستم  دهیسرورم که باحضورم شمارا وحشت زده کردم من جادوگرسپ  د یببخش

 که پدرتان به دنبال او بود. یترا،کسینگهبان ماه بانو چ 

چه   یرآمد یا دشدوگفت: چر ک یوبه جادوگر نزد افتیخاطرش آرامش  یاسم اواندک دنیباشن دایل
  قتیحق  ینشدم به راست دهیکش یدوستان و خانواده ام افتاده چرامن به عرصه نابود یبرا  یاتفاق

 ! ست؟یچ

  یبانو دی انداخت وگفت: نگران نباش ینگاه  دایمظلوم ل یبرخاست و به چهره   نیزم یاز رو جادوگر 
  نیمن،من زودتر از ا یشما بازگو خواهم کرد امابانو یرا برا   قتی. من تمام حقدیمن صبر داشته باش

 یا هکرد هنوز در وجودمن ذر ی شما حاضرشوم چراکه طلسم من رانابودم شگاهیتوانستم در پ ینم
 موجوداست  یاهی وس یدیازپل

  یرا برا قتیامن ببرم،بعدحق  ییجا  دتاشمارابهیایبامن ب دویخواهم بامن همراه شو یازشمام اکنون
و نوازش   ستادیانداخت وبه سمت اسبش رفت و درمقابل آن ا یبه جادوگرنگاه دایکنم.ل  یشما بازگوم

 زن اعتماد کنم؟! نیکردوبه اوگفت:به نظرتوبه ا

به سمت جادوگر بازگشت   دایرا تکان داد.سپس ل دوسرشیکش هیشه  دایدرمقابل حرف ل نیکاسپ
 جزاعتمادبه تو ندارم. یراه  نکهیوگفت: مثل ا

 . اکنمیسفرمان را مح  لیوسا  دیپس بگذار-

  رییتغ دای ل  یکرد. آنگاه لباس ها یرا بر زبان جار   یاش را تکان دادو زير لب کلمات یچوب دست وبعد
خاص   ییرهای رنگ بات  ییطال یرنگ وکمان  ینقره ا یر ی شد و در هوا شمش لی تبد  بایز  یکردوبه زره

 آمدو آن دو واردش شدند. دیکوچک پد  یگرفتند؛سپس گردباد یجا دایمعلق گشتندودر دستان ل
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 شد. دیورود آنان به گرد باد دهکده هم ناپد با

 رونیدر حالي ازگردباد ب  نرهیس مرغشی وس نیبه همراه جادوگرواسبش کاسپ دایاي بعد ل لحظه
 و آسمان معلق بود. نیزم انیتخت سنگ م کی یحاضرشده بودندکه رو  یکلبه ا یآمدندکه جلو

بودو به سمت جادوگربازگشت   ستادهیکه در آن ا  ییبه جا ستیزده به اطرافش نگر رت ی داحیل
 !گرکجاست؟ید نجایگفت:ا

  یکه شب هابرا ین یماه سالم مانده است؛سرزم نیسرزم که از یمن است تنهاقطعه ا ی نجاخانهیا-
نگهبان ماه   ترایچ یو نابود ترایبانو م  گهبانشدونیخورش   یآورد.امابانابود یشما نورش رابه ارمغان م

 نابودشد. 

 سمت در رفت ودر راباز کرد وسپس وارد کلبه شدند.  جادوگربه

  زانیآو یخاص   یها یز یوارهاچی تمام د یبود،بر رو بی وغر بی وعج ارکوچکی کلبه بس یداخل یفضا
چهارنفر در وسط خانه   زیم کینداشت و  یاتاق چیه ،کلبهیشده بود اعم ازطلسم ها و ابزار جادوگر 

که   یاجاق خوراک پز  کی یرو گری گرفته بود،سمت د یجا وارید یدرگوشه  یداشت وتخت خواب یجا
 دایبود.ل  دنیسبز رنگ درحال جوش یعیگرفته بود ودرآن ما یجا گید کیشد    یروشن م آتشبا 
به چهره    دایمقابل اونشست.ل آن نشست و جادوگر  یو رو  دیرا کنارکش یچوب یها یاز صندل  یکی

 . م یسفر کرد یگفت یکه توم  یآمن یمابه جا ارخوبیجادوگرچشم دوخت و گفت:بس 

اتفاقات   نی هستم وچرا تمام ا یرا از زبان توبشنونم وبدانم که واقعا ک   قتیمن آماده ام که حق حاال
 رخ داده است؟!

  انیاز م انی جهان یاهورامزدا خدا شی گفتن ماجرا حاضرهستم:هزاران سال پ ی سرورم من هم برا بله
عطا کردو   ییمردمان را انتخاب نمودوبه آنها قدرت ها ن یوبهتر نیتمام مردم عالم پاک سرشت تر

قلب تپنده جهان است   نیسرزم  نیچراکه ا دیبرگز نیسرزم  نیآنهارا به عنوان محافظان ونگهبانان ا
موضوع خشم  نیدوهمیرس  منیاتفاق به گوش برادرش اهر نیعالم.ا ینابود یعن یآن  یونابود

عطانشده بود واو درعالم مردگان پادشاه   ینی به اوسرزم چگاهیچراکه ه ختی وحسادت او را برانگ
 مردگان بود . 
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اش رابه بردارش ثابت کندوبه او بفهماندکه   یستگی کند که شا یگرفت که کار  میتصم نیهم یبرا
که با آن به مردم   ی. قدرت ستندین  یقدرت ماورائ  کیعطا کردن  ستهیشا یمعمول یان هاانس چگاهیه

 کنند.  احکومتیگلور  نیو جهان وسرزم

را در جهان   یفرستاد تاشر و بد رون یکرد وآنها را به جهان ب داریرا باقدرتش ب دش یموجودات پل پس
از   منینگهبانان کمتر وسپس اهر یروی ترشد ون یهر روز قو منیاهر یروین لهیوس نیبگسترانندو بد

مقابل    راز نگهبانان نتواستند د کی چیه یسربرآورد وبه جنگ بانگهبانان پرداخت ول  نیریجهان ز
 درآمد.  منیاهر  ریبه تسخ   نیسرزم  نیو او را شکست دهند پس نابود شدند وا رندی قرار بگ منیاهر

از جنس خودش را خلق کرد وآنان رابه جهان   یزدانیزمان بود که اهورا مزدا الهه هاو ا آن
 منیراشکست دهندچراکه اهر منیاز آنان نتواستند اهر ک ی چینداماهیای ب منیمافرستادتابه جنگ اهر 

و الهه  انیمشابه قدرت اوخدا یباقدرت یکس جلودارش نبود مگرفرد چیشدوه  یهر روز قدرتمندتر م
  نیاش در ا یاهی کردوبه گستره س یزندان ینامعلموم یاسارت او درآمدند و او آنان را درمکان ها  هابه

  یکودک  یفرستادآن هم درحال   نیفرزندانش را به زم  ن یجهان افزود آن زمان بود که اهورامزدا آخر
 نبودند.  شیپ

محافظت از   یدمان را برامر نی. او صالح تر دیالهه خشم وقهربود ندریدو فرزند تو الهه طوفان و آ آن
و   منیاهر یتاجلو میمحافظت ازشما بساز یمحافظ برا یخواست تاطلسم دوازماجادوگرانیشمابرگز

طلسم  دارشدن یلحظات پد نی به شما وارد شود اما در آخر یکه صدمه ا میونگذار  میری ورود اورا بگ
  منیو او را به دست اهر دیرا دزد  ندری کرد.او آ انتیمابه ماخ  مانیازجادوگران وهم پ یکی محافظ 

که تو به  ی شودمگر زمان  یکه شکست نم  یدیخاص آلوده کرد.طلسم پل یسپردو جسم تورابه طلسم
وجود پاکت رانشان دهد.چراکه درجسم وسرشت   قتی پاک که حق یدست يابي ،عشق یق یعشق حق

به همراه خواهران که طلسم شکسته شود تو یاندوتنهاهنگام ختهیدرهم آم کیبدون یروهای تو ن
و شکوه وجالل رابه  ی رانجات ده  نیسرزم نیجهان وا  یتوان یاتحادم یروی وبرادرانت بان

 . یراشکست ده منیواهر  یابازگردانیگلور

تمام جادوگران و   وارجانیداد: طلسم د دوادامهیکش ینفس خسته ا شیکردن حرف ها جادوگرباتمام
ساخت آن صرف شد وفقط من ماندم چرا که من آن  یبرا یادیز  یرویاجداد من را گرفت چراکه ن

طلسم را  می توانست ینشده بودندم گرنابودیاگرخاندانم وجادوگران د دینبودم،شا شیب  یزمان نوجوان 
   یابیشکستن آن راب دراهیبا دوخودتیآ یبرنم  یکار  ییکه ازدست من به تنها یامابه راست میبشکن
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 . داشدیازسمت ل یومنتظرحرف  ارکردی اخت  بعدجادوگرسکوت

 سخنان او دورغ باشد. یبرد که  همه  یرا باور نداشت وگمان م  دیهنوزسخنان جادوگر سپ دایل

  یرو ینشان چیپاک هستم پس چرا ه زدانیوگفت: اگرمن فرزند اهورامزدا  ستیبه جادوگرنگر پس
 !ست؟ی من ن یبدن و مچ ها

 دایمچ دست چپ ل  یگردباد رو کی اص به شکل خ یاش را تکان دادوسپس نقش یدست جادوگرچوب
از شما آن را محو کرده   شتریمحافظت ب یدادوگفت:من برا یکه خبر ازالهه بودنش م یدارشدنشان یپد

زمانش   واریپنهان باشدواکنون با شکسته شدن طلسم د منیاهر یبرا تتانیبودم که تازمان مقرر هو
 ؟ یمقابله کن  منی که شما با اهر دهیرس

 ندارم.؟  یقدرت چی که ه یامامن چطوربه جنگ با او بروم درحال -

  منیازخواهران و برادرانت را که به اسارت اهر کیکه شما هر دهیبا قدرت اتحاد،اکنون زمانش رس -
 د یبرو منیوبعد باهم به جنگ اهر یونجات ده یاب یشده اند ب یدرآمده اند و زندان 

  یبرا یمن راه منیمبارزه با اهر  یبرا  یفراهم آوردن سپاهيافتن خواهران وبرادرانت و دتازمانیشا
 آن هستم.   ینابود یبرا یراه افتنی یسال است که درجستجو۱۸هرچند که  افتمی شکستن طلسمت 

 .شده اند  یزندان  نیسرزم نیا  یآنان درکجا ابمیآنان راب دیحاالمن چگونه با-

به دل دشمن    دیآنان با افتنی یداند که آنان کجا هستندوبرا یکس نم چی ه یراستش را بخواه-
 .یحاضرشو منیاهر شگاهیمردم درپ انیودرم یبرو

 . اسازمیسفرتان را مح یشمابازگوکنم وتوشه  یرا برا قتیداشتم که حق فهی فقط وظ  من

  دایادوگر لبا تمام شدن حرف ج دی خواهران وبرادرانتان باش  افتنی یبرا  یبه فکر راه  دیبا شماخودتان
  نینجات سرزم یبرا یا شهیچه اند دایل  یمرگبار کلبه رافراگرفت.به راست یبه فکر فرورفت وسکوت 

 وبرادرانش در ذهن دارد.  اوخواهرانیگلور

 ******************************************* 
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بلند شدوشروع به قدم زدن کرد.هم زمان جادوگر به سمت    یچوب یصندل یلحظه بعد او ازرو  چند
پگاسوس )اسب  کیاسب تو یدان ینگاه کردوگفت:م دایرفت و بعدبه ل دایل  مرغیوس  نیکاسپ

 بالدار(است 

 پگاسوس؟! یچ-

 باشد.  نطوریرسد که ا یپگاسوس است البته به نظر م  کیاو -

  نیازکاسپ  ین پرواز توست سپس کمو گفت:پگاسوس زما د یکش نیبدن کاسپ یدستش را رو وبعد
را باز کرد    شیبال ها نیدارشدکاسپیپد نیبدن کاسپ یرو  ییفاصله گرفت چند لحظه بعدبال ها

 اتفاق خوشحال بود.  نیرا باال آورد و انگار او از ا  شیو دست ها دیکش یا ههی وش

 ی کرد ل یپگاسوس تبد  کیتو او رابه -

رابه تو نشان   شیکه بال ها یاپگاسوس بوده است فقط توتاکنون ازآن نخواسته کی شهینه او هم-
 دهد.

 توانددر فراز آسمان ها پرواز کند   یم یآن هرزمان که بخواه اکنون

.درهمان لحظه جادوگر  دیکش دشی سف  یبه بال ها یودستآمدواو را نوازش کرد   نی به سمت کاسپ دایل
  مرغیس کیپرنده هم  نیوگفت:ا  ستید و به آن نگرمچ دست خود نشان یرارو دایل مرغیس

 !؟یدار  ی پرنده را ازک نیا نمی بب  ستین  یدرمانگرمعمول

 ما پناه آورد.  یبه خانه  رونی ب یشب گذشته خودش از سرما یها مهیدرن-

  زدبانویازطرف خواهرتوست.ا یفرستاده ا  مرغیس نیرا نوازش کردو گفت:مطمئنم ا  مرغیجادوگرس 
قطعا   مرغی س نیا یحاضرشو منی اهر شگاهیادرپیو یبرو  تختیبه سمت پا ستی.الزم نعتیمادرطب 

 که اوهم به دنبال توست  ی از سمت خواهرت است به راست یافرستاده

 ست ین منیمگر او دراسارات اهر یول-

 نیدرآمان بماند وخود را پنهان کند قطعا اوا منینه اوتنهاخواهرتوست که توانست از دست اهر-
 او ببرد.  شیرا فرستاد تا تو را به پ مرغیس
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 خواهرم بروم   شیپ دبهیپس اکنون من با-

  دقبلیوبا یدار  شی در پ یروشن است که راه سخت  یراه را به تونشان خواهد داد،ول  مرغیس نی. ایآر -
 نیدرهمه جاي ا  منیاهر نانیسربازان و خبرچ رای دهم ز ریی را تغ  واناتتی ح  یاز رفتن ات چهره 

 حضور دارند.   نیسرزم

را تکرار کرد باتمام شدن زمزمه ي    ییاش رابرداشت و آن را تکاني دادوهمزمان وردها یدست بعدچوپ
اش به   یاه یشدکه س لیرنگ تبد اهیاسب س کیبه  نی اش کاسپ  یچوب دست  یوردهايش وتکان ها

اماکوچک از نسل کالغ ها  یشد)پرنده ا  لیزاغ کوچک تبد کیهم به  دایل مرغیشب بودوس  یرگیت
  یکه به زود دوارمیو ام یبرو عتیي طب   زدبانوالههیخواهرت ا یکه به جستجو یتو آماده ا  نونتر(اک
  دایرا برداشت وآن را به ل شهیش کی پنجره  یوبعد دستش را دراز کرد واز لبه    یابی او را ب

 نیازخاکستر ا یاست مقدار  یفقط کاف یداشت  ازیهر زمان که به من ن ریراهم بگ ااينی دادوگفت:ب
.بعدچوب می آ یشوم وبه کمکت م  یحاضر م شگاهتیو من درپ یز یآتش بر یشعله ها   یرا رو شهیش

 گشت،  داریپد دایدر مقابل ل یاش راتکان دادودروازه ا یدست

 است.   نتی درواز راه بازگشت تو به سمت سرزم نیا-

شانه اش نشاند   یشده بودرو لی زاغ تبد کیرا که اکنون به   مرغشیاسبش را گرفت وس سمانیداریل
 دروازه قدم برداشت  ی پله  نیوبه سمت اول

 !؟یکم دار  ییزهای نگاه کرد و گفت:صبرکن انگارهنوزچ دایدوباره به ل جادوگر 

 شد.  داظاهر یزره ل  یرو ی رنگ مشک  بابهیز  یاش راتکان دادوشنل  یچوب دست ودوباره

وارد آن شدوچندلحظه بعد دروازه   نیوکاسپ نرهیبه سمت دروازه قدم برداشت وبه همراه س دایل آنگاه
که   یقرارداشت درختان دهیهزاران درخت خشک واناتشی وح  دایظاهرشد.اطراف ل  یشدودرجنگل  دیناپد
متوجه حضورش درجنگل   یموجود چیه نکهیا ینبود.اوبرا یآنهابرگ  یاز شاخه ها یک ی یرو یحت

 داشت.  یاسبش را گرفته بودواهسته وآرام روبه جلوقدم برم سمانینشودر

را   ریخواست که پروازکندومس  نرهیوازس ستادیا گریدرخت د کی یکی ازچند درخت درنزد بعدازعبور
  داواسبشیسرل  یرا از باال  ریبه پرواز درآمدوکل مس دودرآسمانیپر دایشانه ل یازرو نرهی.سندیبب   شیبرا
 .دید
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قرارداشت   یاش شهر  یک یبود ودرنزد  یبودومکان امن دیوپل  یوحش  وانیازهرگونه ح یخال جنگل
  رامنی : مسدیمچ دست او نشست.او پرنده رانوازش کردوازآن پرس  یبازگشت و رو دایپرنده به سمت ل

 بود؟

آوردوبا آن  رونی ب فشیازک یپاسخ پرسش او را داد.بعداوسنجاق سر  شیباصدا شهیمثل هم  پرنده
رنگش رادرپشت سرش بست وشنلش رامرتب کردوکاله آن را به  یوقهوه ا ییطال یشمیابر یموها

 متصل کردوسوارآن شدوبه سمت شهرحرکت کرد. نی کاسپ نی را به ز  فشی سرکرد،ک

 دند؛ یشهر رس یبه دروازه ها یطوالن  یر یکردن مس یبعدازط  آنان

دروازه ي آن   دازیبد و پل   انیشده بودودونگهبان ازجنس جن دهیکش یبلند واریاطراف شهرد سرتاسر
داشتند،   یخاص  لی . وچهره وشمادیرس یم  وارمحافظید  یکردند که قدشان به بلندا یشهر محافظ م 

  دندوتاب خورده بو جیبلندکه درهم پ يیبه مانندانسان باشاخ ها یُسم مانندودست هاوچهره ا یپاها
رنگ از شانه شان به سمت کمرشان    ییطال ین داشتندوشال برت یبلند درنگیهردوجن لباس سف 

آن راگرفت وبه سمت   سمانیشدور ادهیاز اسبش پ  دایشده بودودورتادورکمرشان راگرفته بود.ل دهیکش
عبور   عدر دروازه گرفتندومان یرادرجلو شانیها زهین دهردونگهبانیدروازه حرکت کرد به دروازه که رس

صحنه را بارها وبارها   نیکه وارد شهرکناره دهکده شان شده بود ا یهنگاماو از دروازه شدند.او قبال 
آمدند؛گرگ   رونی کنارجن هادوگرگ ب یعبورکرده بود.سپس از کلبه   یبودواز آن دروازه به راحت دهید

خم شدکه   یدرحال تراماح ینشانه  دابهیشدند.ل  لیشدندبه انسان تبد کیدانزدیبه ل  یکه وقت ییها
 ترس سراسر وجودش را فراگرفته بود. 

دانست که اگرپاسخ   یها را قانع کندکه واردشهرشودوم  نهیدانست که چگونه گرگ یاو هنوزنم چراکه
که به   یبازبان مهی شود.اوسراس یآنهام  یشک طعمه  یآن دونداشته باشد ب  یپرسش ها  یبرا  یخوب

 ارفتهیآمده ام چراکه خانواده ام ازدن نجایب به اهستم واز شهرآفتا دایلکنت افتاده بودگفت:من ل
از گرگ   یک یکنند. یم یشهرساکن هستندوزندگ  نیازاقوام من درا یاندوبه من گفته شده که کسان

به نشانه   دایل میرا بگرد  لتیاسب وسا یبگذارقبل ازآنکه وارد شهرشو ارخبیهابه اونگاه کردوگفت:بس
  نیکاسپآمد دایبه سمت اسب ل نهیازهمان دو نگهبان گرگ یک یاطاعت از دستورآن دوسرتکان دادو  ی

را بادقت    فشیک نهی ستادومنتظرشدتاگرگیآمدودرکنارآن ا نیسمت کاسپ دابهی کرد.ل  یقرار  یب  یاندک
 نگاه کند.
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کتاب است و   نیباخودش به همراه ندارد چند یز یرابه نگهبان کناردستش کردوگفت:چ  شی رو نهیگرگ
 رنگ    اهیس بینان و دوس  یبلندواندک   سمانیر کیکوچک و  ینقشه  کی

لحظه   نیجلورفت ودرآخر  دانگرانی.لیچه برتن دار  نمیرابازکن تا بب  اوشنلتیدخترک جلو ب ارخبیبس
او   یلباس وشانه  یرا رو  شیاز پرها یشانه اش نشست و پر  یکوتاه بر رو یلحظه ا یاش برا نرهیس

شنل رابازکرد.آنگاه خودش   یها  دانخیآن نشست.ل نی ز یدورویداپریانداخت وبعدبه سمت اسب ل
 داده بود رشکلییتغ  یلباس معمول کیکه به تن داشت اکنون به  یکرد.زره دتعجبیکه د یز یهم ازچ

 مانده بود. یبودوفقط خنجرکوچکش باق دشدهیهم ناپد روکمانشی شمش و

 .  یواردشهر شو  یتوان یم  ارخوبیه بر تن او بود انداخت وگفت:بس ک ی به لباس ینگاه نهیگرگ

پس   نگاه کردوگفت:کارپرتو بود  نرهیبه سمت اسبش رفت وشنل اش را دوباره به تن کردوبه س دایل
.آنگاه  دیاو پر یبه سمت شانه  نی کاسپ  یهستند،پرنده سرش راتکان دادوازرو  ییجادو  تی واقعا پرها

شهر را   ین دو نگهبان تشکرکردوبه سمت شهر راه افتاد. دوجن در دوازده هاسوار اسبش شدوازآ دایل
 گفتند.  یم انیبه آن شهرخدا میکه در قد ییگشودند و او واردشهرشد شهرالمپ جا  شیبرا

 زدبه شهر واطرافش بادقت نگاه کرد. یکه قدم م ی شدودرحال ادهیکه گذشت از اسبش پ  یاندک

  یکردوکه باگفتار دروغش ازمردم کمک بخواهدودرطرف   یم ینشسته بودوسع یر یفق یدرطرف
 دهیبن بست رس  یکوچه  کیبرنداکنون اوبه  یمردرابه غارت م  کیبه زوراجناس  نهیگرگ نیگرچندید

 به در آن زد. یا رفت وضربه اکاروانسرا قرار داشت او به سمت کاروانسر کی آن  یبود که درانتها

اوبازکرد   یترول را داشت در را برا  کی لیتاس که شما یو سر  زی ت ییکوتاه قد باگوش ها یمرد
 دفرزندم ییوگفت: بفرما

 شمابگذرانم   یروز را در کاروانسرا ک یتوانم  یخواستم م ی ماندن م  یجابرا کی-

 ! ؟یداشته باش یزر  یالبته اگرسکه  یآر -

 دارم -

 یا رهیساده ودا اری کاروانسر بس طیدر را باز کرد و اوبه همراه اسبش واردکاروانسرا شد. مح  رمردیپ
  ییتخت ها واریآن طرف درکنار د ی قرار داشت،کم ی آن حوض کوچک اطیشکل بود و در وسط ح 
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 کی  یگر یآن ها نشست بودند.درطرف د یرهسپار سفر)مسافر( رو نیگذاشته شده بود که چند
را به سمت اصطبل اسب ها برد وآن را درکناراسب رهسپاران   نیکاسپ دایقرارداشت.ل باصطبل اس

تخت نشست و نقشه   یرفت رو  یتخت خال  کیآوردوبه سمت  رونی ب فشیازک یوتکه نان   گربستید
 او کجاست؟! یخواهرمن هست یاش چشم دوخت وبه او گفت:اگرتو فرستاده  نرهی را بازکرد وبه س

آنجاکه   یبه آن نگاه کردو گفت:کوه المپ ول  داینقشه نشست سپس ل یپ روبه روي کوه الم  سينره
 جز ورودبه قصرندارم. یاست.چطورممکن است خواهر من آنجا باشد انگار راه منیقصر اهر

که برسرش داشت   یکوچک دوتاجی رس یکه قدشان به کمرش م  ییقدبلند باموها یلحظه مرد درهمان
 اوحتما  یی گو یدوخت وگفت: توباپرندگان سخن م  داچشمیل داحاضرشدوباتمسخربهیسرل  یدر باال

بودندوبه   ستادهیسرباز ونگهبان ا ن یسرداد.درکنارمردناشناس چند یبلند یفهمدوبعدقهقه  یرام  زبانت
  نیبودوهم دایل هیارشبیمردناشناس بس افهیاوازاشخاص ثروتمندان شهرباشد.ق دکهی رس  ینظرم

 واداشته بود.  رتی ه حاوراب یشباهت کم 

شدوگفت:سالم برسروم سرداربزرگ شهرمان    کیلحظه صاحب کاروانسرا به مردناشناس نزد درهمان
 د یآمده ا نجایشده است که به ا ندرچهیآ

آن مرد ناشناس همان برادر گمشده   یعنیخشک اش زد شی ناگهان در جا ندریاسم آ دنیباشن دایل
 . نیسرزم نیا انیازخدا  یکیفرود آمده بودو نیسرزم نیکه همراه اوبه ا  یاش بود کس

داده وازمن خواسته که آن رابه مردم  یبه من خبر  منینگاه کردوگفت: سرورم اهر رمردیبه پ  ندریآ
 خبربه شهرآمده ام  نی ا یابالغ کنم.اکنون برا

 !؟یچه خبر -

بزرگ   گرجشنیخواهد سه روز د  یاست و او م من یسرورم اهر یتاج گذار  گرجشنیسه روزد-
 تاسخاوتش رابه مردم نشان دهد. داکنندی تواند درآن حضور پ  یبرپاکندکه تمام مردم م 

  یز یچ  نیبه خودش گفت:سخاوت وآرام زمزمه کردا  رلبیزد و ز یندرلبخندیحرف آ دادرمقابلیل
 . ابمیبتوانم از راه جشن واردقصر شوم و خواهرم راب   دیشا یول   ستین  بیفر کیجز
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  ازیخدمتکارن  کیبه  زدجهانیو ا زدانی منیوگفت:درقصرسرورتان اهر ندربازگشتیبه سمت آ او
همه  ابمی خود ب  یبرا یام تاکار  نجاآمده یخانواده ام را از دست دادم وبه ا شی پ یچند د؟منیندار
 توانم انجام دهم؟! یهم م یکار 

حتماسخن گفتن   یانجام ده یتوان  ی!م؟یبه او انداخت گفت:مثالچه کار  یز ی گاه تمسخره آم ن ندریآ
 ومسخره کردن او کردند.  دنیدونگهبان اوشروع به خند ندریحرف آ  نیقصر.باا واناتیباح 

از نگهبانان   کی یهستم اگرباورندار  یوگفت:نه من مبارزه خوب ختیاورابرانگ ندرخشمیسخن آ نیا
  یر به او نگاه کرد و گفت : مبارزه با تو م ندیکنم. آ یرابه مبارزه دعوت م  اخودتی سربازانت و ایو

 ! ؟یبا سربازان من مبارزه کن یخواه

را از پشت اسبش برداشت و    شیرهای برخاست و کمانش و ت ش یاز جا ندر یدر مقابل حرف آ او
آماده کن تامهارت   میبرا بل یس  کی یوگفت:اگرسخنم را باور ندار  ستیندرنگر یبه آ  تی باعصبان

 رابه تو نشان دهم   میراندازیت

 میدر دست آن مرد را به دون اهی س بیس یتوان  یم یاگر درگفتارت صادق باش  ست ین  بلی الزم به س-
 ی کن میتقس

را نشانه   بی آن قرارداد، سپس س  ی انهیرادرم  یر ی وت دیزه کمانش راکش   دکردویی راتا ندریا سخن آ دیل
و رهسپاران   ندریکار اوآ نیرانصف کرد.ا بیروانه شدوس بی سمت س ربهیرا رها کردوت ری گرفت وت

نگاه کرد وگفت:اگر بازهم به مهارتم  گرانیو د ندریحاضردر کاروانسرامتعجب زده کرد.و دوباره به آ
 کن؟ شمیآزما یشک دار 

  یرانداز یانداخت گفت:مهارتت درت  یاو نگاه وبه کمان ستادیآمد ودر مقابل او ا دایبه سمت ل ندریآ
تامورد   ییآ ی دارد و تو فردا با من به قصر م ازی مالزم ن کی از سروران من درقصربه  یک یاست  یستودن

و واقعا چه  ستیکند.امانام ونشانت چ  یقطعا انتخابت م یباش  ستهیو اگرشا یر یاو قراربگ شیآزما
 ! ؟یهست یکس

او   شیپ ی بود،که چند واناتیح  یشکارچ کیآمده ام وپدرم   نجایهستم وازشهر آفتاب به ا دایمن ل-
 وخانوادام را از دست دادم.



 ا یگلور نیسرزم

22 
 

من  یات باشد،قطعابانو یرانداز ی ات هم به مانند ت یزن  ریخانواده ات متاسفم.اگر مهارت شمش یبرا-
 . یمت قصرحرکت کن دم فردا آماده باش که همراه مابه س  دهیتو را انتخاب خواهدکرد.سپ

آن   یخم شدوبه سمت تختش بازگشت ورو  یاحترام اندک ینشانه  دکردوبهیی را تا ندریسخن آ دایل
بود که به سمت کوه المپ رهسپار شود ودرآن  افتهی یکارش اکنون فرصت نینشست.اوباا

 . ابدی راب  عتیطب ی زدبانوالههی جاخواهرش ا

  ****************** 

 لحظه   کی  یشب تاصبح حت دایل

سفرش را آماده   لیو وسا نیدم صبح زودترازهمه اسبش کاسپ  دهیامدوسپیخواب به چشمانش ن هم
به خودش  ذهنش را  ی. هنوزهم سوالدارشوندیازخواب ب گرانیو د  ندریکرده بودوبعد منتظرشده تا آ

نجات عالم   یبرا نیباشد که با او به اين سرزم  ییخدا ندرهمانیبود،که ممکن است آ رکردهیدرگ
شک   یاست واومطمئن بودکه ب دایشده است.؟!جادوگربه اوگفته بودکه برادرش بزرگتر از ل ستادهفر
 است.  اهی که خالق آن جادوگرس  ییخاص متبالاست جادو یمانند اوبه جادو ندرهمیآ

 ****************** 

به سمت قصر و   شانیسوار بر اسب ها دایو ل  ندریهمراهان آ یباال آمده بود که همه  دیباخورش یتقر
عقب تر ازهمه  یکم  دایکردول یصف کاروان کوچک حرکت م یدرجلو ندری کوه المپ راه افتادند.آ

شدندهوا  یترم کیکرد،هرچه که به قصروکوه المپ نزد یحرکت م  نیدرپشت سرکاروان باکاسپ
شد. کوه   یم  لیشب متما یاهیوس یک یوتار  یبه سرخشدوآسمان  یهم کمترم  ییو روشنا  ونورسردتر

آب وعلف   یخشک وب  یبودنبودو مکان  دهیآن را شن فی تعر یروز  دایکه ل یسرسبز  گرمکانیالمپ د
هوا  یشدوگاه یشترمی ب یخشک  نیا یشد ی م کیشده بود.که هرچقدربه قصرنزد لیتبد

  انهیسخت شده بودوآنان درم دای ل یهوا برا نیداشت شد؛تحمل ا یانهم آفتاب سوز ی سردبودوگاه
 . دندیرس  یپل چوب کیراه بودند که به 

از آب قرار داشت   یته میدره عظ ک ی رشی که ز یپل چوب یآمدند واز رو نییپا شانیاز اسب ها همه
خشک    رشی دراز است که رود ز انیبود وروشن وگواه بود که سال ادیکه عمق اش ز یردشدند،دره ا
سخت وطاقت   یراه دایل یشده بود برا  منیکه اکنون قصر اهر انیبه قصرخدا دنیشده است.رس

قدم نگذاشته  طیمح نینکرده بودوبه ا  یزندگ ی ط ی مح نی در چن چگاهی چراکه او ه ود،فرسا ب
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کوه ساخته شده بودواطرافش   یقله  ن ی.قصر درنوک بلندتردنیبودوشامگاهان بود که آنان به قصر رس
پل   کی دندیقصر رس یکی که آنهابه نزد یجوشان پوشانده بود.هنگام  یآتشفشان یاسرچشمه هاسرت

گرفت وآنان از آن  یجا نی زم یوهوامعلق شدوبعدرو  نیزم  نیمتحرک ازجنس مفرق وآهن ب
  دید یرام اقدبلندیجن کوتاه  کی ست ینگر یدرقصربه هرسمت که م دایگذرکردندووارد قصر شدند، ل

 گرید  یبه سمت یکه ازسمت

گذارندوبعدازکنارآنان   یشدندوبه آنان احترام م یاحترام خم م یکه به نشانه  یدودوسربازانان یم
 یچون شاخه ها یزهایچ  گرشید میازبدنشان پربودون  یم یکه ن ی نیخبرچ  یکنند وکالغ ها  یگذرم

 کردند.  یموپرواز  دنیپر یگرمید ییبه جا ییپرندگان از جا نیکوچک درختان وا

 شدند.  گرانیقصر منتظر استقابل د اطیشدند ودر ح ادهیپ شیخو یاز اسب ها همگان

همراهان او  گرانیو د ندریآ یاحترام برا  یشدند وبه نشانه  کیهابه آن ها نزد نهیاز گرگ یا دسته
درقصر   ندریتعجب داشت.مگرمقام ومنزلت آ یجا دایل یهاهم برا نهیکار گرگ نیسرخم کردند.ا

  ن ی مردم وساکن انی دوست داشت هرچه زودترخواهرش رادرم شیاز پ  شتریچه بود؟او اکنون ب منیاهر
شان به   یسبز رنگ که سبز  یو چشمان یمشک  یقدبلند باموها یلحظه بود که زن  نیهم ابدودری قصر ب

 یمشک یتنه ا میبرتن داشت؛ن یبای باس فاخروزشد.اول کیبود به آنان نزد لیبرگ درختان متما یسبز 
هاو   یدامن به همان رنگ با گل دوز  کی نی شده در اطرافش وهمچن یگل دوز  یرنگ بانوارها

 سبزرنگ.  یارهانو

شباهت آن زن به خودش شد.آن زن برخالف   ی دامتوجهیترشد ل  کیکه آن بانو به آنان نزد یهنگام
 داشت.  یانسان معمول کیچون  یمعمول  یگوش ها ندر یآ داویل

احترام   یشدوبه نشانه  کیدنزدیرس یآشنابه نظرم  یقدر  دا یل یبه آن بانوناشناس که اکنون برا ندریآ
التان چطور  امروزح زدبانویمن ا  یسرش رابلندکردوگفت:سالم بربانو میسرش راخم کردو پس از تعظ

 است؟!

 بانوخواهرش باشد.  نیدایشک کردکه شا  یاندک زدبانویاسم ا دنیداباشنیل

  یمن یو موجودات اهر منیباشد در قصر درکنار اهر یاگر خواهرش بود چگونه ممکن بود که راض  اما
 است  یموجودات درسراسر هست نیوپاک تر نیباتریکه خودش خالق ز یکند؟! درحال  یاش زندگ
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 !ست؟یک گری دختر د نیکرد وگفت: ا ندرنگاهیوبعدبه آ ستیبه او نگر زدبانو یشدو ا کیبه آنان نزد دایل

به شما او را    یخدمتگذار  یدارد برا  یرزن ی وشمش یرانداز یدر ت  یستودن یمبارزاست که مهارت  یبانو کی
 که از شمامحافظت کند.  دیدار ازی مالزم جنگجو ن کیبه  شهیآوردم شما هم  نجایبه ا

  میخودفرودآمدوتعظ یاز زانو ها یکی یاحترام بررو یو او به نشانه    ستیدانگریدوباره به ل زدبانویا
که   یازشهرآفتاب هستم شهر  انییا یاز نسل آر یدختر سورن شکارچ  دای کردوگفت:سرورم من ل

 دبلندشدوگفت: سرورم من آماده ام که مور  شیکوه دنباوند)دماوند(قرار دارد وبعدازجا یکی درنزد
 ام رابه شماثابت کنم.  یستگیوشا رم یشماقرار بگ   شیآزما

  یاگربتوان ییآ یم  یسن کم دخترتوانمند نیگذاشت وگفت:به نظر باا دایل یدستش رابرشانه  زدبانویا
از   یک یتش کنم.سپس با تکان دس یتو را مالزم خودم م  یسربازقصر را شکست ده یها نهیازگرگ یکی

 .اضرشدح  دایمبارزه بال یگشت و برا لیتبد یبه گرگ یدر لحظه ا نهیسربازان راصدازد.سرباز گرگ

 قهیودق هیوباهم شروع به مبارزه کردند ودرکمتر ازچندثان  دیکش رونی را ازغالف خودب ری شمش دایل
و   زدبانوی اش را به ا یستگیدر آوردوشا یاو را از پا نهیبدن گرگ یزخم بررو  کیبا   دایولحظه ل

 کرد.  ندرثابتیآ

است.سپاس   یا ستهینگاه کردوگفت:قطعا که مالزم شا ندری وبعد به آ  ستیدوباره به او نگر زدبانویا
  منینکردم سرورم بروم که سرورمان اهر ی:کار زدبانوگفتینشانه احترام شدوبه ا ندربهیسردارآنگاه آ

  زدبانویا ربه سمت قص ندریمنتظرش بگذارم. بارفتن آ نی از ا شی اهم پخو یمن است ونم داریمنتظرد
ناراحت و   ن یکاسپ ینگاه کرد.چهره  انی به کاسپ دای.لایبازگشت و گفت: تو همراه من ب   دایبه سمت ل

  دیکش یم ههی قرارانه ش یب  نیبود، اوآرام به اسبش گفت: نگران نباش وآرام باش اماکاسپ نیخشمگ
دست او پروازکند.او   تبه سم نرهیدستش را درازکرد تاس دایوسربازان آن را به سمت اصطبل بردند.ل

رفتندوبه  گرقصریبه راه افتاد.آنهاباهم به سمت د زدبانویدادوبه دنبال ا یشانه خود جا یآن را رو
قلعه   یج یرپ و ما یمرمر  یشان بازشدوآنهاازآن گذرکردند و بعدازپله ها یدند،دربرا یرس  یدربزرگ 

  کی باتنهابزرگ وبلند یقرارداشت، قصر  اقات کیکه تنها یی. جادندینقطه قلعه رس  نیباالرفتندتابه باالتر
ازجنس مفرق قرار   نهیآ کیتخت و  کیدراتاق رابازکردوبعدوارد اتاق شدندداخل اتاق  زدبانویاتاق، ا

وارد آن شده  دایکه ل ین دروازه اهما  هیشب یز یبه چ نهیوآ  دیدست کش نهیآ یآرام رو  زدبانویداشت ا
بازگشت    دایبانوبه سمت ل زدیبود. ظاهرشد.ا ابازگشتی گلور نیبودوباآن به جنگل وسرزم

 وگفت:زودپشت سرمن واردشو.  
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 نهیدرپشت آ یگر یانگار جهان د باشدندویسرسبزو ز یي اتاق عبورکردند ووارد مکان  نهیازآ هردو
بود  یجار  یآن نهر  ری قرار داشت که ز یپل چوب  کی  زدبانویو ا دایچشمان ل یقرارداشت.درجلو

بازگشت گفت:   دایبه سمت ل  زدبانوی دورشدند ا نهیکه از آ یداشت. کم  باقراریز ی قصر  گرشیوسمت د
را به    داسرشیعنصرجهان ل نیخواهرم من و الهه ي چهارم نیکوچکتر یهست ویدانم که تو وا یم من

  نجایوا یهستم اماچگونه من راشناخت ویمن وا یتکان دادوگفت: آر  زدبانویا دحرفیینشانه ي تا
 کجاست؟!

  یبه رنگ ی رنگش که درهر لحظه ومکان یا لهیقراروت یشودخواهرکوچک ترم را با چشمان ب  یمگرم-
 است شهرومحل حکومت من  سیجاپارادا نینشناسم ا ندیآ یدرم

 .  ایبامن ب-

درپشت   سیچگونه ممکن است که پارادا یدرآمد منیچرا به خدمت اهر ی اگرتوخواهرمن هست-
 شود.  یمانم  بتیمتوجه غ یباشد.کس  منیقلعه وقصراهر

  کی تنها ی برو رونی ب  ایو بعدبه دن ینجابمان یروز درا کی فرق دارد اگر  رونی نجابابیراستش نه زمان ا-
بودم که  ی من تنهاکس  افتمین ندریمحافظت از آ یبرا نی جزا یگذشته است.راستش من راه قهیدق

  واناتیکندچراکه هرچه باشدمن خالق ح  یزندان  یز یوچ  یوان یح چیتوانست او را باه  ینم  منیاهر
 یادیادرقصرافرادزیآن اثرندارد. بامن ب  یرو ییجادو چیکه ه ی.الهه اعتی مادرطب زدبانویهستم ا

 منتظرتو هستند. 

آورده   نجایاست وبه ا افتهیدرمانگر تو را  غمر یس نیرا به تو خواهم گفت: خوشحالم که ا زیهمه چ من
 است.

 بود.  دایدرانتظارل ی. انگارخطر ستادیا یلحظه هم ازسروصداکردن بازنم کی یداحتیدرمانگر ل مرغیس

داغ وسوزان است  اری گذاردبس یآن پام یکه رو ییچوب پل که پا گذاشت حس کرد جا نیاول  یدارویل
وگفت:چرا به   دابازگشتیپل بود.او به سمت ل یهنوزرو زدبانوی اش بازگشت به کنار پل،ا یقبل یوبه جا

 .  ییآ یدنبال من نم 

)کفش ها(حس   میافزار ها یپا ریآنهارا از ز  یپل داغ هستند.داغ ی.چوب هاستین  سیپارادا  نجایا-
من انقدر   مرغ یس یچراکه اگربود  یستیرامطمئنم توخواهرمن ن  نیمن ا یستی ن  زدبانویکنم و توا یم
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  ییادوبودحتماج  سینجاپارادای دانم چراکه اگرا یم یرابه خوب   نیا یستیقرارنبود. توخواهرمن ن یب
 گشت. یاش بازم  یپرنده به شکل واقع نیشدوا ی من متوقف م مرغیس

 بانو پرتاب کردو فوت کرد.   زدیرا جداکردوآن رابه سمت ا نرهیس  یازپره ها یداپرهایل

  یشدورو زدبانوروانهیازقدرتش خودش رانشان دادوپردرهوامعلق شدبه سمت ا یباراندک   نیاول یبرا
زشت   یشدوجادوگر  دهیبرچ   زدبانویا یچهره  ییلحظه بعد،نقاب جادو کیدامن او نشست.

   دررنگیسف ییباموها  یبودول دی او مانندجادوگر سپ  یشدچهره    داریدپدیوپل

 یهست  یاهی توجادوگرس-

 یهستم کس اهیمن جادوگرس  یسردادوگفت: آر  یبلند یعقب گردکردوآنگاه جادوگرقهقهه  یداکم یل
 وبعد ستمی ن عتیالهه ومادرطب زدبانویکه من واقعا ا دینخواهدفهم  چگاهیندرهیخالق طلسم توست.آ

 اش راتکان داد. یسردادوچوب دست یبلندتر  ی قهقهه

 از موادمذاب وجود داشت . یتخت سنگ بودواطرافش نهر  کی دافقطیل  یپا ری گرزید اکنون

آن  یشکل قرارداشت که رو   رهیدا یتخت سنگ اهینگاه کردپشت سرجادوگرس  شی روبه رو دابهیل
اطرافش   گربهیبارد کیدایشده بود.ل یشده بودوزندان   دهیکش ری به قل وزنج عت یطب یالهه  زدبانویا

 نگاه کرد 

 بودند.  ختنی که درحال فرور  یبودو تخت سنگ ها هستادیکه درآن ا  ییجا به

از دست جادوگر   عتیطب یالهه  زدبانوی نجات خودش وخواهرش ا یبرا یا شهی اند چیلحظه ه درآن
  دیپل بودشا یها سمانیکه به ذهنش خطورکردپاره کردن ر یز یوِسحرش نداشت. تنها چ

  گربهی داشت.سرش رابلند کردو بارد یبرم انیشدوحداقل اورا ازم  یجادوگرم ینابود نکارباعثیباا
نشست    شیزانو ها  یرو عی.سردابودیاو هنوز در حال قهقه زدن ومسخره کردن ل  ستیجادوگر نگر

جداشدن   د،بایپل را بر یا هیمحکم چند ال سمانیکه داشت ر یودست به خنجرش برد و باتمام توان 
رها    یاوجداشدوبه سمت مواد مذاب آتشفشان ازسمت خودش پل ازسمت سمانیهردور

 شد.  دیدره ناپد یک ی به سمت موادمذاب پرتاب شدودرتار  دکهیشد.بارهاشدن پل،اوجادوگر را د
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  ری که خواهرش اس ییصخره جا گر یرا به سمت د مرغشینگاه کردو بعدس نییبه پا  گریبارد کی دایل
  ی. درهمان لحظه بودکه جادوگردرحال ابدینجات خواهرش ب یبرا یراه  مرغشی بود پرواز داد تابلکه س

 سراوحاضرشدودوباره یاش در دستانش بود در باال یبود وچوب دست یچوب جادو کیکه سوار بر 

 اهیس ب یکردن س میدون ادیبه  دایسردادکه ازقبل بلندتر وترسناک تربود.ناگهان ل  یبلند ی قهقه
زدن آن به  یرانشانه گرفته وهرچه توان دربدن داشت براجادوگر  یدست عاچوبیافتادوبا کمانش سر

پرتاب شدوبه   یاز کمان جداشدوبه سمت چوب دست ر یرانشانه گرفت ت  یکاربرد و بادقت چوب دست
 یازدست او افتاد و وارد مواد مذاب شد.با افتادن چوب دست یدست جادوگر برخوردکردوچوب دست

  لیتبد  بیزشت وبدترک  یزن  ری دوگرشکسته شدواوبه پجا یازطلسم ها یمیداخل مواد مذاب انگارن
 مواد مذاب افتاد. دشدوجادوگرداخلیآن نشسته بودوناپد یکه رو یپرنده ا یشدوچوب جادو

 . اهوراگرفتی آن ه یبعدسکوت جا یراپرکرده ولحظه ا ه یآن ناح یادجادوگرفضایدادوفر یصدا آنگاه

 دهد. ییکه با آن بسته شده بودرها یها سمانی را از تمام ر  زدبانویتوانسته بود ا دایل مرغیس

 یپل گذاشت لحظه ا سمانیر ینشست ودستش را رو  نیزم یبه لبه صخرهه آمدوبعد رو  زدبانویا
راگرفت   یپل قبل  یازبرگ درختان وچوب درختان دوباره ساخته شده وجا یدستانش پل یبعدبا جادو

که  یدرحال  دیدارس یبه ل یگذاشت وحرکت کرد.اوهنگام قدم دایپل به سمت ل یرو زدبانویوبعدا
 درسته   یهست  ویاوگفت:تو وا دبهیلرز یم شیصدا

  یروی .هردوآنهابه کمک ندیاو رابه آغوش کش زدبانوناگهانیرادرپاسخ حرف اوتکان دادوبعدا  داسرشیل
 یگر یدستانش دروازه د یبا جادو زدبانویبه سمت دروازه بسته شده حرکت کردند. ا زدبانوی ا ییجادو

وبه  بودنشستکه تواتاق  یتخت  یزدبانورویبه وجود آوردواز آن عبورکردن وبه داخل قلعه بازگشتند.ا
شک تاکنون  ی.ب میبه فکرچاره باش میرو  رونیقلعه ب نیاز ا نکهیازا دقبلیوگفت:با  ستینگر دایل

 ندرهمی که شده آ یا وهیوبه هر ش میاين قصرفرارکن داز یمتوجه نبود جادوگر شده است. با منیاهر
   میباخودمان همراه کن

 یدرآمد منیبه وجودآمده توچگونه به اسارت اهر یمن پرسش ی. امابراییگو یدرست م یآر -
 .یمن فرستاد یدرمانگر در اسارت به سو مرغیوچگونه س

را بدان که فرستادن   نیاما ا ستیبازگو کردن آن ن  یبرا یاست. واکنون فرصت  یقصه اش دراز وطوالن -
 ماه اورافرستاده است.  ترانگهبانیشک چ  یکارمن نبوده است وب  مرغیس
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 ماه مگر او زنده است  رانگهبانیچت-

 .میفرار مان باش  یراب یفکر راه دبهیدانم.با یکه زنده بوداکنون نم امینجاب یبه ا نکهیتاقبل ازا-

  نیقصرکاسپ اطی او درح ستی نگر رونیقلعه به ب یبرخاست واز پنجره ها   شی ازجا زدبانویا آنگاه
 . ستیک  یگفت:آن پگاسوس برا دابازگشتیسمت ل دوبهیراد

 پگاسوس. -

 گفت:آن اسب من است  ستادیسمت پنجره آمد ودرکنار او ا دابهیل

 داده است. بی داند که جادوگرچگونه او را فر ینم  ندریشک هنوز آ  یخب.ب  اری بس-

خارج شدنم از   یخواهم که اسب من را برا  یروم واز خدمتکاران ومالزم م یم  رونیقلعه ب نیاز ا من
رفتن    رونیب  یکه ما را برا یخواه  یو از او م  یرو یم ندری آ شیفاصله تو به پ  ن یقصر آماده کنند ودرا

 م یکن یپرواز م سیپگاسوس به سمت پاراداکندوسپس به کمک آن   یاز قصر همراه

 توان حمل کردن ماسه نفر را باهم ندارد. نیاماکاسپ-

پرواز   یبرا ی.آنگاه من راه میکه گفتم از قصرخارج شو یب یاست به همان ترت  ینگران نباش فقط کاف -
 . ابمی یم سیبه آسمان و رفتن به پارادا

نقشه را   زدبانویا یها شهیکردوهردو براساس اند میحرف خواهرش تعظ دییبه نشانه اطاعت وتا دایل
 ازقصر خارج شدند.  ندریبرندو همراه آ شیپ

  ****************** 

من   یبانو میرو  یکردوگفت:به کدام سمت م زدبانونگاهیا ندربهیکه کامالازقصرخارج شدند. آ یهنگام
 من را خواستارُشديد؟! یهمراه  یچه امر  یوبرا

شماروشن خواهد   یماجرا برا قتیرفت که حق  میخواه یبه مکان  ی.به زودمنیراز جهنم اه یراه  یبرا-
 . دیایشد پس بهتراست به دنبال من ب 

را   شیتمام اتفاقات شدومرگ جادوگرخو یمتوجه  منیازحرکت کردنشان بودکه اهر ی*بعدازساعت
.تاآن هارا  ادندرفرستیداوآیزدبانو،لیپوش به دنبال ا اه ی سوارس نی.پس چنددیاش د یجادو نهیدرآ
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جادو   هکه درآن ن ین یبودندسرزم سی بودچراکه آنهادرراه رفتن به پارادا  رشدهیگردیاوبازگردانداماد شیپ
که سال هاست ازنظرها پنهان شده   ینیاجازه ورود نداشتند سرزم  یمنیاهر یروها ی ونه ن یاهیونه س

است که   یافسانه ا ین یکنندکه سرزم یآن خبرنداردوهمگان فکرم  یکس از وجودواقع چیاست وه
که به  ی دندراهیرس  یدو راه ک یدارد.پس ازدورشدن ازقصر بودکه آنان به   یمردم جا الی تنهادرخ

اسبش رابه سمت   زدبانویرفت. ا ی وسرد م کیجنگل تار  کی که به سمت  یرفت و راه یسمت شهر م 
به  دنیراه رس ی مهیکنند درن یاورا همراه  ندرخواستارشدکهیآداو یحرکت دادواز ل کیجنگل سردوتار

 کیآمدوشروع به خواندن  نییپا  شی جنگل بودندکه از آنان خواست تاتوقف کنند.سپس از اسب خو
 .بودند  دهیآن رانشن ری ندرنظیداوآیکه تاکنون ل یآواز کرد.آواز 

  نیزم  یرخ بررو کیافتادو   نیزم  یبررو یبزرگ یپرنده  هیازتمام شدن آوازبودکه سا پس
چون  ی لیازآسمان رافراگرفته بودو شکل وشما یا مهی اش ن یکه بزرگ اربزرگیبس یفرودآمد.پرنده ا

و به  ستیبه آنان نگر  زدبانویبه پاکرد.سپس ا  یطوفان  نیزم  یعقاب داشت. رخ بافرودآمدنش بررو
 دایپرنده شووبعدبه ل نین سواراو گفت:همراه م   ستیندرنگریرفت و او رانوازش کرد و به آ  خسمت ر 

رابه پروازدرآورد.آنگاه آنان بابه پروازدرآمدن پگاسوس وآن رخ به سمت   نیروکردوگفت:توهم کاسپ 
  هک ینیسرزم  س؛یپارادا  نیوارد سرزم  یوارنامرئید کی بعدباگذراز  یگرفتندوآنان ساعت یشیآسمان پ

 سیآنهابودشدندباورودشان به پارادا یپاک وامني برا نیبه آن راه نداشت وسرزم  یجادو چیه
که توسط  یادآورداززمان یرا ازگذشته تابه امروز به  زیشد وهمه چ ندرشکستهیآ  یجادوگر بر رو یجادو

  یزمان به او سپرده شده بودتا وینجات جهان فرستادشده بودو محافظت ازخواهرش وا یاهورامزدابرا
اتفاقات   یشده بود.او همه  ریاس  منینجات او آمده بودامادردستان اهر یبرا  زدبانوی اهرش اکه خو

 نی سرزم سیپرد سیسرسبزپاراد نیزم یبه خاطره آورد.رخ بررو سیگذشته راباورود به پارادا
 پاگذشتند. سیسبزپارادا نیزم یآمدندورو نییآنهاازرخ پا افرودآمدویگلور

داستان خواهر وبرادرش بود.او ازپگاسوس   دنیزده وسردرگرم وهمچنان مشتاق شن رتی ح داهنوزهمیل
  لیبرف تبد یدیبودومثل گذشته به سف رکردهییآمدوهمراه اسبش که اکنون رنگش تغ نییپا شیخو

 یهستم وآنطور که م ویو گفت:راستش من وا ستینگر   ندریشده بودبه سمت خواهرش آمدوبه آ
 ی گفت:آر  ستیاونگر ندربهی.آیو قدرت  روی ن چیان وبادهستم اما بدون هطوف یالهه  همان ندمنیگو
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ازتومحافظ نکردم وباعث شدم که قدرت   منیمن بودکه باقدرتم درمقابل اهر یدانم ازجهل و نادان  یم
وگفت:من راببخش خواهر    ستینگر دایشوند.سپس سرش راخم کرد وبه ل  منیگرفتارطلسم اهر  تیها
 جادوگرشدم.  یرجادوی من بود. امامن اسمحافظت ازتو با ی فهیوظ 

 

 

 اما  ییگو یسخن م  یز یدانم ازچه چ ینم یو گفت:راستش به درست  ستیبرادرش نگر یچهره  دابهیل

 یهم م یانسان معمول  کیدهدکه  یمن است که به مانشان م ریتقد نیام،ا  دهیهمگان رابخش من
  یذهنش برا یرویون شهیاست که از اند یمبارزه کند.فقط کاف دآنیپل یها ی رویون  منیتواندبا اهر

 استفاده کند.  منیاهر یروی شکست ومهار ن

  میخواهرمان روشن کن یکه گذشته را برا دهیگفت:اما اکنون زمانش رس  ستی به آن دونگر  زدبانویا
نوسواربراسب  .درهمان لحظه بود که دوبا مییاتفاق افتاده است رابه او بگو مانیبرا یوآنچه به درست 

 ییبه رنگ طال ی کی برتن داشتند.  ییبای ز یشنل ها شانی آن بانوهاهردو دندیتک شاخ به آنهارس یها
  زدبانوحرکتیوا ندریدا،ایشدندوبه سمت ل ادهیپ شانی تک شاخ ها دوهردوازیبه رنگ سف یگر یو د

  یاحترام درمقابل آنان زانو زدندوازجا یسرخود برداشتندو به نشانه  یکردند. سپس شنل ها را از رو
 دادند. مراخم کردند وباهم به آنان سال شانیاحترام سرها یخود برخاستندودوباره به نشانه 

 یرنگ به رنگ اشعه ها ییطال یسوانیازآنهاگ یک ی ستیآن دوبانو نگر یبادقت به چهره  دایل
به مانندخودش داشت   یوبرجسته ا زی ت یآسمان وگوش ها یرنگ آب   رنگ به یآب  یو چشمان دیخورش 

داشت  زوبرجستهیبه همان شکل ت  یی وگوش ها یبه رنگ آب یباچشمان  درنگیسف  یسوانیگ یگر یو د
به همان رنگ برتنش بود لب به سخن    یداشت وشنل یدرنگ یسف یکه موها  یینووآنگاه با

  ایگلور نی شب هابانورش سرزم ی که زمان ین یماه سرزم ی  ارهیهستم نگهبان س ترایگشودوگفت:من چ
. ماهردومان ازبازگشت شما  دی خورش  ی ارهی است نگهبان س ترایخواهرمن م  نیکردوا یرا روشن م

درقصر منتظراستقابل از   سیپارادا یاهل م،تمامیکن یشماراتاقصرهمراه که میومفتخر میارخرسندیبس
 شماهستند. 

خودش شدوهمگان به سمت   داسواربراسب یگرشدندولیسواربر دوتک شاخ د  زدبانویندروایآ سپس
  قتیکه به سمت قصرحرکت مي کردند،حق یودر حال  داقرارگرفتیزدبانودرکنارلیقصر حرکت کردند.ا
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  شیپ یدانوزاد یشدند.ل افرستادهیگلور نینجات سرزم  یکه آنهابرا یاوبازگوکرد:هنگام یگذشته رابرا
آمده بود. آن زمان اهورامزدا سرورجهان   ایخارق العاده به دن یروهای باقدرت ها و ن ینوزاد هنبود

  یروی اتحادوبه کمک ن یرویکه همگان فرزندان اوبودند بتوانند بان  گرید انیکه الهه هاوخدا دداشتیام
گونه رقم  نیرای نجات دهند،اماتقد منیجهان را از دستان اهر  نیوا ایگلور نی سرزمالهگان چهارعنصر

کدام ازآنان   چیفرودآمدندوه نیسرزم  نیازا یمختلف یوالهگان درمکان ها  انی خوردکه هرکدام ازخدا
که فرود   یهرکدام ازآنان رادر مکان   منیمقابله ومبارزه کنند.پس اهر منیتوانستندبااهر ینم  ییبه تنها

 نیرابه محافظت ازآنان گمشات.درا  شیخو  یمنیآمده بودند به اسارت خوددرآوردو موجودات اهر
که ازلحظه    یفرودآمدمکان سیدرپارادا زدبانویشدن چندالهه وخدا ا دهیبودکه بعدازبه اسارت کش انیم
  نیسرزم  نیا یبر رو  یبود.او زمان  دشدهیاپدبودازنظرهان اگذشتهیگلور نیپابه سرزم منیکه اهر یا

درآمده  من یبه اسارت اهر رانشباخبر نبودوخواهران وبراد  سیکس ازمحل پارادا چیه دارشدکهیپد
درحال  ییایآر لهیقب انیگمشده م یداستان ماطلسم شده بودو دردهکده ا یدایل  ویبودندو وا

را   ندریبرادرش آ منیاهر یازچنگال ها افتهینجات  ترادونگهبانیراومیرشدونمو بود،اوبه کمک چت
گدازه  انیاو رادرم  منیواهر اهیسجادوگر  افتیراه  منینجات او به قصراهر  یکه برا  یاماهنگام  افتی

استفاده کردند اماطلسم  انیهمه الهه هاوخدا یوبرایکردند. سپس آنان ازطلسم وا یآتش زندان  یها
 خاص عمل کرد.   یو جاد کیشکل  گربهید  انیالهه هاوخدا یبررو

که درآن  یبودندشهر  سیشهر پارادا یک یبادرنزدی تقر دآنان یرس انی پا زدبانوبهیکه سخنان ا یهنگام
  ایگلور نیسرزم یباهم ودرکنارهم مثل گذشته  یپاک درصلح وآرامش ودوست  یوانسان ها واناتیح

که ازش صحبت   یخاص  یوگفت: راستش جادو ستی به خواهرش نگر دادوبارهیکردند.ل یم  یزندگ
 از برادران وخواهران ماچگونه عمل کرده است؟! کی هر یور یکرد

عمل کردواو    یفراموش یجادو کی به شکل  ندریآ یدانم.امارو یپرسش ات را نم نیراستش پاسخ ا-
من خودم   عمل کرد،چراکه روین کی من مانند  یرو  یدرآمد،ول منی خدمت اهر ادبردوبه ی را از زیهمه چ

وخلق   نشیآفر ییجادوگر بودم وخالق هزاران طلسم وجادو و مهم ترازهمه من توانا کی  یزمان
که با آن به خلق    ییکرده بودم، توانا افتیاهورامزدا در انیجهان یوانسان ها را ازخدا جوداتمو

اهمراهشان و در همه ج شهیکه هم  یخواهران وبرادرانم پرداختم،موجودات یبرا یموجودات افسانه ا
جادوگردرجسم من به شکل   یتو،جادو ااسبیو  مرغیدارندمانند س یخاص  یو قدرت ها رویهستندون

و   داویپل یارتباط عمل کردوباعث شد که روح من باروح او در ارتباط باشد و من ازنقشه ها  یروین کی
فرصت را داد که من ازمکان   نیجادو به من ا نیتازمان مرگش به دستان تو باخبربشوم ا منیاهر
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  یخبر و ب  ی آنان اثر کرده ب یکه رو یازجادو یشدن تمام خواهران وبرادرانمان مطلع شوم ول  یزندان
ممکن است که جادو آنان را به  یم؛حتیآن مقابله کن دبایاست که مابا یز یچ نیاطالع هستم وا

باعث شکستن   سیکرده باشد.امانگران نباش ورودآنان به پاراد لیترسناک و زشت تبد یاناتویح
  هشکست یسادگ نیبه ا چگاهیشکست، اماطلسم هاه ندریآ یشود.همان طورکه جادو  یم شانیجادو

  قتیکه حق ی؛عشق یاب یراب  یقی شودکه توعشق حق  یممکن م  یشوندوشکستن طلسم تو زمان  ینم
 باشد.   یز ی توانددوست داشتن هرچ  یسرشت پاکت رانشان دهدواين عشق م

آنان بازشدکه   یبرا یدروازه درحال  یو درها  دنیشهررس  یزمان بودکه آنان به دروازده اصل درهمان
  یپورهای شکل اسب{ درش گربهی د یمی به شکل انسان ون مهیتان یبابدن  یواناتیقنطورس }ح  نیچند

 یا ره یو دا ارکوچکیکه بس  شی خو یوانسان هااز کلبه ها واناتینواختند آنگاه تمام ح یخودم
بود  دهیخود د یرا درکتاب ها رآنانی نام وتصو دافقطیکه ل یافسانه ا واناتیآمدند. ح رونیب  ربودندوا

 .  ستیافسانه ن کیجز   یز یکردکه وجود آنان چ یوگمان م

وانسان هاازکلبه   واناتیگرازح ید یداشتند.گروه یخود به سمت قصربرم  یکه آنان بااسب ها یهرقدم
بزرگ ومجلل قرارداشت   یتمام شهر قصر  ی.درانتهاستندینگر ی شدندوبه آنان م یخودخارج م یها

که به  یداشت. قصر  یشده بودورنگ سبز  باپوشاندهیمختلف وز اهانیکه کامالباگل هاوگ یقصر 
  یدرخشش ازهزاران فرسخ معلوم بودواندک دو یدرخش یم سیلماس سبز رنگ درپاراداا کی ییبایز

 یومحوطه   اطی نداشت ودر واقعه ح یباز   یو فضا اطیح  چیه  سیباالتر ازشهر قرار داشت.قصر پارادا
سربازازتمام   نیآنان باز شدکه چند یبه رو  یقصردرحال یبود.درها سیبازش همان شهر پارادا

 بودند. ستادهیدرا یشهردرجلو  یها نسانوا واناتیح

  یشدند و واردقصرشدند و درها  ادهیپ شانیها گرازاسبید یبه همراه خواهروبرادرش ودو بانو دایل
  لیباتمام سران قبا یشده بودکه جلسه ومجلس بزرگ  نیکه قراربر ا یقصر بسته شد،آن هم درحال 

بازگشت   یبرا یکوب  یمراسم جشن و پا نیبرگزار شودوهمچ   سیشهرپارادا یموجودات و انسان ها 
مردم  لیبزرگ بر پاشدکه تمام روساوسران قبا یدرشهربر پاشود درسالن بزرگ قصرمجلس  نآنا

خدمتکار کوتوله   کیپس ازعوض کردن لباس خود باکمک  دایبودند.ل افتهیدرآن حضور  سیشهرپارادا
جمع شده  اربزرگی بس یزسنگیم  کیشد. تمام بزرگان شهر دور   ییمجلس راهنما ییبه محل برپا
تمام انسان  انیبودندوم ستادهیگراید یها نشسته بودندوبعض یصندل یرو  ازآنان یبودندوبعض 

قنطورس جوان  کیقرار داشت ازجمله  بیوغر  بیعج یوموجودات سخنگو وانیح  نیهاوبزرگان چند
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  یانسان بابدن  کیبه شکل  ی)موجود ری سات کی قرارداشت و هیشوال  کیشنل  ش ی شانه ها یکه بر رو
  ییخاص ازکوتوله هابودندکه گوش ها یبلند(ودوترول کوتاه قدکه نژاد یابز باشاخ ه کی به شکل 

 یکه موها هیشوال  تی هاب کی بودو دهیدرشهرالمپ د دایکه ل یرمردی داشتند، مانندپ زوبرجستهیت
نام   دایکه ل بیو غر بیازموجودات عج  یگر ینداشت و تعداد د یتناسب  چیبلندش باقدکوتاهش ه

 سخنگوبودند.  انآن یدانست وهمه  یآنهارانم

خواهرش    گرینشست؛درطرف د زدبانو یدرکنارخواهرش ا  یزسنگی ازکنارتمام آنهاعبورکردودرراس م دایل
به صحبت کردو آن    تراشروعیمجلس را فراگرفته بودکه بانو چ یمرگبار  یوسکوت ندرحضورداشتیآ

ها کارمن بود؛درست است که بافرستادن آن  مرغیدرمانگر پادشاه س مرغی تادن سراشکست:فرس
  نید؛اگرایدان یکرده شماکه م دا یهم نفوذ  پ  سیبه پارادا  منیرا متحمل شدم اما اهر  زرگب یخطر 

گفت:به  ستیبه آنان نگر زدبانویافتاد.ا یم  یزمان چه اتفاق نیهم درا دارشودآنیشهر دوباره پد
 احساس کردم.   مردم را یافتاده است.در بدو ورودم آشفتگ ید من چه اتفاقدر نبو یراست

  یمن درخت یآمدوگفت: درخت جهان بانو یزسنگیم یشودبه رو  دهیبهترد نکهیا یازترول هابرا یکی
محافظان   دشد، یشهرناپد نیمحافظت از آن ا یکه برا یجهان قرارداد درخت  یآن قلب تپنده   ریکه ز

است ودرحال خشک شدن است.خشک شدن آن  ختهیاز هزاران برگ آن ر  شیآن خبر داده اند که پ
  شیها نی وتمام سربازانش تمام جهان ماوسرزم منیدهدکه اهر ینشان م نی وا ستین یخوب  هنشان

 راگرفته اند. 

و  دمیان دجسته را درنهر دهکده م میماربزرگ وعظ  کی ،یمنیاهر وانیح کی ش ی پ یخودم چند من
 من   یبانو میدفاع هست یبگذارد ما در مقابل او ب نجاپایبه ا  منیآن راکشتم.اگراهر

  یو او را کشته ا یا دهیرادرنهر د یمارآب  کی تو یبه راست-

 دم یاصرار ورز مرغیدر فرستادن س ترایمن به بانو چ یبله بانو-

دم  دهی.سپ میخواهران وبرادرانم دار  افتنی یبرا  یمعلوم است وقت اندک نطورکهی.خب.پس ااری بس-
وبه  دیکوب ن یرابه زم   شی.قنطورس عصامیشو یآنان عازم سفرم  افتی یفردا من خواهر و برادرم برا

مان  ی. اگرممکن است خواهرتان و خدا نجابماندیا دی ازشمابا یکیمن  یوگفت:بانو ستیآنان نگر
  ازی ن تانیروی آماده کردن مردم وسپاه به شماون یبروند مابرا گرسرورانید یبه جستجو ندریآ

خواستارشدند که    زدبانویدکردندوازاییتمام بزرگان حرف آن قنطورس راتا  م؛آنگاهیدار
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 یبرا مینیسمت درخت جهان بروم.تابب  دبهیمانم.امااول با یدرشهربماندواودرپاسخ آنان گفت: باشدم 
 .م یچه مقداروقت دار وسپاهش منی با اهر  ییارویرو

 ****************** 

سمت درخت جهان حرکت   ندربهیداوآیبه همراه ل عتیطب ی زدبانوالههی دم صبح ا دهیسپ
 میقد یداشته ودر افسانه ها یآن جا یها شهیر  ریدر ز ی جهان ماورائ یکه قلب تپنده  یکردند،درخت

جهان است.   ینصراصل چهارع انیم یوند یآمده است که اگردرخت جهان که پ  ایگلور
  ستی ومردمش ن ایبازگرداندن گلور یبرا یدیام چیه  گریبرود د انی ازمباد(  ای)خاک،آب،آتش،هوا

  یم نی والهگان همه وهمه ازب  انیشودبلکه تمام خدا  یبامرگ درخت نه تنهامرگ انسان ممکن م
درخت بسته شده است.آنان پس   نیبه ا یجهان ماورائ  یعمرتمام هست قتیروندودر حق 

  یم ین یوسعت اش به بزرگ اکهیگلور نیشهر بزرگ سرزم  هازد یک ی سیعبورازهزاران فرسِخ شهر پارادا
که   یشد مکان  ی متصل م انوسی ها به اق یکه خشک دنیرس  یجهان بودبه مکان نیا یها نی ازسرزم

به سمت    زدبانویآمدندوبه دنبال ا نییپا شیخو ی.وآنگاه ازاسب هاختندیآم  یآب وخاک باهم درم
ازصخره ها گذاشت   یک ی یدستش را رو زدبانویا نحرکت کردند،پس از آ  یرنگ شن  دیسف یصخره ها

عقب گردکردو صخره ازهم گسسته شدوآنها از   یرا جابه جا کردوبعداندک  یو با دستش سنگ کوچک
داشت و    یکوچک جا نیزم کی بزرگ  یبرکه  کی انیدر م  ییرفتند. جا نیی پا  یهزاران پله سنگ

راپوشش داده بود  هیآن ناح  مامآن ت یشاخه ها هیگسترده که سا یی با پهنا یدرخت بزرگ
به   ینیرنگ آتش گرشید مهیآن کامال سبزبودون یازتنه وشاخه ها یم یکه ن یدرآنجاقرارداشت؛درخت 

درخت جهان است   نیوگفت: ا ستیبه درخت نگر  زدبانویآن داخل آب بود. ا یها  شهیخودداشت و ر
  گراستی د یجهان رابهم متصل کرده و دروازه ورودبه جهان ها نیا یها نی که تمام سرزم یدرخت

بلکه دروازه   میریدرخت خشک شودنه تنهامام  نیدرخت قلب تپنده جهان ماقرار داردواگرا نیرایز
. داکندیجاورودپ تواندبه همه یم  منیشودواهر یهم ازهم گسسته م گرید یورودبه جهان ها

را   شیزدبانوپاهایا ه.آنگامیریبگ  گرید یها اوجهانیورودش رابه دن یوجلو می ده داوراشکستیمابا
درخت   دارشدتابهیپد شی پاها ری سنگ درز کیآب نهادوقدم به داخل برکه گذاشت باهرقدمش  یرو

آن رالمس کرد. درهمان لحظه هزاران  یدرخت گذشت وآرام تنه  یرا رو زدبانودستشی.ادیجهان رس
  ندربازگشتی وآ داینبود،اوبه سمت ل یاصال نشانه خوب  نیکردندوا ختنیبرگ ازدرخت شروع به ر

شودوجهان مابه  یترم  فیدهدکه درخت روزبه روزضع یدرخت نشان م یبرگ ها  ختنیوگفت:ر
روز و   یفقط س  یعنی میدارکامل آن زمان  یماه تا نابود کیشود. وماتنها یم کی شترنزدیب ینابود
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  ی.در روزسمیروب  منیبه جنگ با اهر  انیودرپا میابیخواهران وبرادران مان را ب دتمام یروزبا یس نیدرا
شود.سپس دستش رابه   یبازم گرید یورودمابه جهان ها یشودو دروازه  یدارمیشهر پد نیا کمیو 

 کی یکوچک به اندازه  یراتکان داد؛هزاران ترول درخت یدرخت بردوشاخه ا یسمت شاخه ها
کوچک درمقابل  یازترول ها یبزرگ وطوالن یآمدندومانندسپاه  نییبندانگشت ازدرخت پا 

که به  یکوچک  یها زهی شاخه درخت داشتندون کیبه مانند ی. هرکدام ازآنهابدن ستادندیندرایداوآیل
داشت.آنگاه   یجا  ریشمشم یبه جا  شانیست هاسوزن بوددر د کیاندازه بدنشان بود ودر واقعه 

  نیکه محافظت از ا ینگهبانان درخت جهان هستندکسان  نانیسمت آن دو بازگشت وگفت:ا زدبانوبهیا
  یلیخ ناکهیوگفت:ا ستیبه سمت آنان رفت وبعدبه خواهرش نگر دایدرخت به عهده آنان است ل

  یز یداچیشروع به صحبت کرد. ل  یمانند غیج یاز آن ترول جلو آمد وباصدا یکیکوچک هستند.
  چیو گفت:ه  ستیاونگر زدبانوبهیوباتعجب به سمت خواهرش بازگشت وا دی آن رانفهم یازحرف ها

به قدرت    یغول است.روز  کیقدرت   یآنان به اندازه  رقدرتیدست کم نگ اکوچک ر  یزهای وقت چ
را در مقابل آن ترول   کردوخودش به سمت آنان رفت ودستش میداخواهیپ  ازیمحافظت آنان ن 

 کف دست آن قرارگرفت.  یگذاشت و بعدترول رو 

  شیبلندشدوباهمان زبان ترول هاباآن ترول کوچک صحبت کرد وبعدآن رادرسرجا ییازجا زدبانویا
آنهابه سمت   یکوچک به نشانه احترام خم شدن وبعد همه  یگذاشت.چندلحظه بعدتمام ترول ها

کوچک  یخانه هاوکلبه ها یتوانست یم یکرد یحظه اگردقت مدرخت بازگشتند.اکنون بعدازچند ل
 . ین یدرخت جهان بب یهرشاخه  یآنهارا رو

که تمام    ییجا  ستادند؛درستیبازگشتند ودرکنارساحل ا رونیاب یداستان مابه دن یزدبانویوا  ندریدا،آیل
خواهر وبردارش قرارگرفت    یدرست روبه رو زدبانویشد.ا یمتصل م انوسیاق ابهیگلور یخشک

شود.من صبحگاه قبل   ینقطه آغازم نیبازگشت به قصرنيست سفر شما ازهم  یبرا یوگفت:فرصت 
که  یرسد. کشت ینجام ی به ا یکشت یسفرتان را آماده کردم به زود لی ازآمدن شماتمام وسا

 یراوگفت:من ب   ستینگر ندر ی. بعدبه آدیدست آموزتان هست واناتیشما وح  شیمسافروناخدا
به  یرفت و دست ندریرنگ و تک شاخ آ یام.سپس به کناراسب قهوه ا دهیدست آموزبرگز وانیتودوح

  یرو نیشاه کی شدوبعد دستش راباالبردو لی پگاسوس تک شاخ تبد کیبه  دواسبیبدن اسب کش
که افسارهر دواسب را در دستانش گرفته بودبه سمت آنان بازگشت   یدستش فرودآمد.آنگاه درحال 

 . ندرنشستیآ یشانه  یرو نیپرواز دادوشاه ندریآ یرابه سمت شانه   نیوشاه
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به  یاست وبه زود یهمه داخل کشت لتانیبه سخنان اش ادامه داد وگفت:لباس رزم و وسا  زدبانویا
 . دیشو یم ایگلور  کیاز حرکت تان واردقسمت تار یرسد وشمابعدازساعت  ینجامیا

 نیا انوسی اطلس تنهااق انوسیگرفت ودستش رابه سمت اق یجا  انوسیدودرمقابل اق اودرکنارآن
  یکه تمام آب هابه هم م   یمکان  نیسزرم نیا یآب ها  ینشانه گرفت وگفت:در انتها  نیسرزم

  عتیعنصرطب نیدوم یقراردادآن جاست که الهه  سی به نام آتالنت یا رهیرسند،.در اعماق آب جز 
نجات آنان   یشده اند.شمابرا منیراهری واس یباران زندان یخدا ردادی ت  تاوهمسرشیاهخواهرمان آن 

وسپس به اعماق آب  دیحرکت کن  نیسرزم نیا یسمت انتها  دوبهیکن یراط   یرطوالنی مس دیبا
درآوردوبه سمت آنان گرفت وگفت: ازتمام آنچه که از ارتباط   فشی ازداخل ک ی.آنگاه نقشه ادیسفرکن

که هرکدام  قیومکان دق  دمیسفرتان کش ینقشه رابرا نیمانده بود.ا ادمیبه  ربا جادوگ  میذهن
به   یان یآنان کمک شا افتنیکه در   دوارمیمشخص کرده ام؛ ام تانیازخواهران و برادران مان رابرا

سفر خود ادامه   دوبهیکن شانیراهنما  سیبه سمت پارادا دیافتیشماکرده باشم.هرکدام از آنان راکه 
 افتنی  یبرا یسفرهمراه شماباشندچراکه وجودآنان خطر  نیتواننددرا یک ازآنان نمی چیدهیده

شان   ییراهنما سیسمت پارادا دبهیکه آنان رانجات داد یاست پس هنگام  منیشمابه دست اهر
  یکه تاسرش ازخاک پرشده بود رابه سمت آن دوگرفت وگفت:فقط کاف یکوچک  شهیش یدوبعدبطر یکن

خاک    نیجادوگرباطل شود،ا ی تاجادو دیزی زجسم آنان برا یقسمت  یخاک رو نیاز ا یاست مقدار 
 کند.  یشهراست که جادوها را باطل م نیاست و در واقع خاک ا سیاز خاک پارادا یز یقسمت ناچ

 بود. ستادهی عرشه آن ا یرو  تیهاب کیکه  دینه کوچک ونه بزرگ به ساحل رس  یلحظه کشت درهمان

آمدوبااحترام سرش راخم کرد    نییپا یکشت یراانداخت وبه سمت آنان ازعرشه   یلنگرکشت تی هاب
تان   ینمک سودهم برا یآذوقه وماه ی.اندک دیکن  دحرکتیتوان  یآماده است م یوگفت:سرورم کشت

 بازگشت وگفت:سپاس ژنرال. تی به سمت آنان هاب زدبانویگذاشته ام.ا

 چگاهیوپرندگان تان راه د یخودتان باش:مواظب دوگفتیخواهر وبردارش رادرآغوش کش آنگاه
اش ازمکان   ییجادو نهیباآ منیگذارندکه اهر یهانم  دآنیازخودتان دورنکن

سر   ریگاه به جزا چی.هدیباش   یوخشک ایاودر در اهیدوسی موجودات پل  نطورمواظبی شماباخبرشودوهم
درست   دی دوگر باشجا ی.مواظب جادوهاستندیکدام از آن ها امن ن چیکه ه دچرا ینگذار یراهتان پا

را در  دایشماست.سپس دستان ل  نیدرکم شهیاونابودنشدوهم یاست که او مرده است اماجادو
که   داوارمیزدوبه اوگفت:ام  یم دموجیازام ییایکه درچشمانش در  یدادآن هم درحال یدستان خودجا
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دانم   یدارم وم مانیوجود پاکت ا قتیباوجود آن هم من به تو وحق  یطلسمت شکسته شودول
حرف    دوبهینداردودوباره اورابه آغوش کش   یو صداقت جا ی.درستیجزپاک  یز ی چ چیدرجسم توه

  یوقدرت  یبنام دایاگرخودت را ل یالهه باد وطوفان حت یهست ویوا شهیماهم ی:: توبراادامه داد شیها
اش روي مچ   یبای ز دونشانهیکش  دادستیل یبازو یآنگاه رو یچراکه توازجنس ماهست ینداشته باش
 . دیاکنون برو یکه پنهان اش کن ست یالزم ن گریگفت:د دارشدوبعد یدستش پد

به رنگ قهوه   یاسب یوکورند )به معنا ن یکاسپ شانیاسب ها یها سمانیکه ر ی ندردرحال یداوآیل آنگاه
راست وچپ شان   یشانه  ی(رابه دستشان گرفته بودندوپرندگان دست آموزشان رویشاه بلوط یا

راازآب   یندرلنگرکشتیآن قرارگرفتند، سپس آ یحرکت کردندورو  یکشت ینشسته بودندبه سمت عرشه 
 کی کندوبه سمت قسمت تار احرکتیروان گلور  یدرآب ها یوبادبان هاراباالبرد تاکشت دیشک

که   یاندوتازمان  ستادهیا یکشت یعرشه   یبرود.هردورو ن یسرزم نیا یرانتهاد س ی آتالنت رهی اوجزیگلور
  یکوچک دست تکان دادند وبعداز ساعات  تی خواهرشان وژنرال هاب یشدبرا ی ازساحل دور م  یکشت

  نی سرزم کی قدم گذاشت وبه قسمت تار سیشهر پارادا یازآب ها رونی به ب یبودکه کشت شانازحرکت
رابه دست گرفته  یسکان کشت ندریبودندوآ ستادهیا یعرشه کشت یبازگشت.هردو رو  ایگلور

که تمام   ییجا  ایگلور نیسرزم یاطراف به سمت انتها ریبودوبانگاه کردن به مناظره وسواحل جزا
  یکه انتها یکرد. مکان  یم تیزندهدای ر یام یگلور نیوبه آبشار سرزم وندنیپ یهم م اهابهی رودهاودر

حال   نی وجود ندارد. درهم یگر ید یاخشک یشهر و چیکه پس از آبشار ه  ییاست جا ایلورگ نیسرزم
  یاب یموردنظرارز ینقشه را به دست گرفته بودوهرلحظه جهت حرکت شان را به سمت نقطه  دایل

  واناتشانیخودوح  یزدگ  ایازدر یر ی استراحت و جلوگ یبرتوقف کوتاه برا  ارشانکرد قر یوسنجش م
  ریتمام جزا انیکه درم یا رهی بود.جز  ییایدر یپر  یوصخره ا  یقابل سکونت ومرجان رهیدرتنهاجز

نقطه  نی تر ی.اکنون آنهابه سمت جنوب نداشت  یمن ی واهر یطان ی موجود ش چیاز وجود ه ینشان
 رهی جز ن یباتریز یکه روز  یقرار داشت،مکان  ییایدر یپر  رهی که جز ییجاکردند.  یحرکت م  نیسرزم

  لی تبد یاه ی پوشش گ نیخشک باکمتر یبود واکنون به مکان  ایکوچک وبزرگ گلور ریتمام جزا انیدرم
محل   یروز   انوسیدرکف اق رهیجز ری بودکه در ز لیدل نیاسم به ا نیبه ا شیشده بود.علت نام گذار 

نان  آ  یمردم بودندوبرا انیراهنما شهیکه هم یمهربان انیخوب بود،پر ییا یدر یهزاران پر  یزندگ
 یروی رنی تاث  اتحتیآورند؛اماآنها هم مانندتمام مردم گلور یآذوقه رام نیبهتر شهیازداخل آب هم

  نیبه سرزم منیدر رفتاروکردارشان شدندوبعداز ورود اهر یراتییدست خوش تغ منیاهر
  یراه ی اتوشهیکردندوبه آنان غذاو ینم  ییمامردم را راهن گریاآنهادیگلور
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  یم بیرافر  نی مردمان سرزم شانیبایز یکه باصدا ییایبه دزدان در لیدادند،بلکه همه آنهاتبد ینم
که  ییمارواژدها  نیبزرگتر اتانی برندودرراه خدمت به لو یامی دادند شده بودندوانسان هارابه قعردر

  انیکه تمام پر یم دوربمانند،از هنگا اتانیکردندتاازگزندلو  یم میبودانسان هاراتقد دهیبه خودد ایگلور
ماننداست    یازسکونت انسان هاخال  رآنی وشهرز ییایدر  یپر  رهی درآمده اند،جز  اتانی به خدمت آن لو

اطلس پراکنده شده  انوسیاق یجا  یدر جا ییایدر یها  یکندوتمام پر   ینم یکس درآن زندگ  چیوه
پس از  ایگلور یهاوافسانه ها تیبزرگ باشندودر تمام روا انیبه خدمت آن لوتا شهیاندتاهم

  یم یاطلس زندگ انوسی اواقیکه در در یاوهرموجودیدر  واناتیآمده است که تمام ح  منیوجوداهر
زندان بزرگ   کیرهاشدن از یعن یاست ومرگ آن  منی کند درخدمت اوست و اوخود درخدمت اهر

چنان توجه اش به سمت نقشه بودوبادقت تمام به   داهمی.لای گلور نیسرزم  یتمام موجودات آب  یبرا
زمان   نیدرهم یرابه دست داشت که کشت  یسکان کشت  ندریوآ ست ینگر ینقشه م یایجهت هاو زوا

بازگشت   دایبه سمت ل  ندریشد.آ  داریآب هاپد انی درم کباریکه به  یصخره برخورد کردصخره ا کیبه 
 .یدیوگفت: توام صخره را د 

ازسکان   ستی صخره ن رآنی :ازسکان فاصله بگندرگفت یبه سمت صخره بازگشت وبه آ کباریبه  دایل نگاه
درمحاصره آن قرارگرفت   یبزرگ از سطح آب باالآمدوکشت اریاختاپوس بس ک ی.ناگهان ری فاصله بگ
  ندریداوآیبزرگ قرار داشت وهزاران چشم که حرکات ل  یکه درست درقسمت سرش صخره ا  یاختاپوس

  انیرا درم یگذاشت سپس گشت یکشت یاش را باال آوردو رو یپا کی. اختاپوس کرد  یدنبال م ار
ضربه   نیاختاپوس هجوم بردوبااول یرنگش به سمت پا ینقره ا ری باشمش ندریآسمان وآب معلق کردآ 

 ر یباکمانت چشم اش رانشان بگ  داگفتیآن راقطع کردوبه ل 

 . ریاش رانشان بگ یکدام هزارتاچشم دارد.چشم وسط پشان-

آن گذاشت و چشم اختاپوس رانشان  انهیرا درم  ریخود برداشت و ت  یکمان را از شانه  دایل آنگاه
  گرهمیردیت  نیبه سمت چشم آن آختاپوس رهاکردو بعدباسرعت چند ررای وت دی گرفت وزه کمان راکش

را رها کردوبه   یاختاپوس برخوردکردندو اختاپوس کشت یچشم ها رهابهیبه سمت آن روانه کرد؛ت
 ی قیآب فرود آمد.هردونفس عم  یازهوابه رو ی ناگهان  یآب پناه بردوهمان زمان کشت ماقع

درآن   ییکامال نابود شده بودوسوراخ ها یکشت یاطرافشان نگاه کردند.سکان و عرشه  دندوبهیکش
 ! ؟یگفت:چرا ازقدرت استفاده نکرد ندربازگشتیسمت آ دابهیبود.ل داشدهیهو
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  یروهایبه ن یی روی کرد،همچون ن ینبودوقدرت من برعکس عمل م  یاختاپوس معمول کیچراکه آن -
 شد.  یآن اضافه م

 م یچه کارکن یکشت نیحاال با ا-

 .میکن  رشیودر آنجا تعم  میبرو  رهیسمت جز دبهیدانم.با ینم-

 آورد. یدوام نم رهیده تاجزتمامش سوراخ ش یکشت نی دانم اما ا یرا م نیا-

 .میتوسط آنهاندار یکشت  دنیجز پرواز با پگاسوس هاو کش یراه-

به پرواز   یبه دوپگاسوس خودبستندوسوار آنهاشدندوآنهارادرحال  یبلند یها سمانیرابار  یکشت سپس
 دیندرهردوام یداوآیکردو ل  یآن دوحرکت م لهیسطح روانه آب به وس یرو   یدر آوردندکه کشت

 یآب ها ی کنندوسفر دور ودرازخود رابه سمت انتها ریراتعم  یتوانند کشت یم رهیداشتندکه حتما درجز
 ادامه بدهند..  ایگلور نیسرزم

خسته    اریفرودآمدندکه از پرواز بس  رهیدر جز یازساعت هاپرواز وحرکت باالخره دوپگاسوس درحال پس
 حاصل بود. یبود. کامالخشک وب  یاهیو گ یسرسبز  چیبدون ه رهیوگرسنه شده بودندوجز 

مانع از آن شدکه هردو به ادامه سفرشان   یدیوناام اسی دشدندویناام  یرکشتیهردواز تعم  ندریو آ دایل
  یسخت وشن نیزم  یدوپگاسوس آوردورو یداشتندبرا  یکه درکشت ییازکاه ها یاندک دای.لشندیندیب

اندک   ان ی ازم اهیکوچک س بی وهردو پگاسوس مشغول خوردن شدند.سپس دو س ختیر رهی جز
  یکی نشسته بودحرکت کرد، ندریکه آ ییسمت جا دوبهیکش رونیداشتن ب  یکه دربشکه چوب یآذوقه ا

اطلس   انوسیومثل اوبه اق ندرنشست یرا خودش گاز زد ودرکنارآ یگر یدادود ندری هارابه آ بیاز س
که به   یجمالت نیبازگشت و اول  ندریبه سمت آ یا شهیاند چیبدون ه آن چشم دوخت سپس یوانتها

 ذهنش  

 !م؟یازقدرت تواستفاده کن میتوان  یرفتن به آنجانم  یزبان آوردوگفت:برا درابهیرس یم

  دایپاسخ ل یدرحال  د،سپسیترس  یارم ی بس قتیتعجب کردچراکه ازگفتن حق  دای سوال ل دنیندرازشنیآ
کرد:نه.من توان حرکت به   یراداد که زبانش ازشدت ترس به لکنت افتاده بودوکلمات رامنقطع ادعام

که  یترس  یبود ومتوجه  ابازگشتی سمت در دابهیچشم بهم زدن ندارم.نگاه ل  کیسمت آنجارادر
 زد نشدودوباره  یموج م  ندریآ ی چهرهدر
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 ! د؟یآ یم یچه کار  به ستیتوچ  یروی:پس قدرت وندیپرس یگر یمقدمه سوال د یب

.قدرت و  ادآوردیاستفاده کرده بودرابه  شی رویکه ازن یبار   نیرا فراگرفت واول ندر ی دوباره وجودآ ترس
خشم  یگرفت چراکه اوخدا یآن نداشت وازخشم و قهرش سرچشمه م یرو یکنترل  چیکه اوه یروین

از   انیرجهانوپدرش اهورامزدا سرو  روزگار  یآمده بودکه مادرش الهه  ای به دن یکه زمان ییو قهربود.خدا
کرد   تی گردانده بودندوخشم وقهرمادر و پدرش به اوسرا یرو منیآوردن به اهر یمردم بخاطر رو

وسرچشمه گرفته شده ازخشم وقهرش،او آرام و   یکنترل نشدن  یرویمتولدشدباقدرت ون  نگونهیوا
تن   قتیحق  گفتنبازگو کردوبه  دای ل  یرس به لکنت افتاده بودگذشته رابراکه از ت یآهسته باهمان زبان

که باوجود   ی گردد زمان  یبازم شیسال پ  نیکه ازش استفاده کردم به چند یزمان نیدانم،آخر یداد: نم
را هم   منیاهر یکه شدتش حت ینابود کردم،نابود  منیدهکده رابه فرمان اهر کیآنان 

.نگاه داشتمآن ن یرو  یکنترل چیرابه من نداد؛چراکه من ه میروی ه ازناستفاد گراجازهیترساندواود
 ! ست؟یسمت اوبازگشت وگفت:منظورت چ  ابهیزده ازدر رت ی داحیل

  جی بر آن دارم پس ترج  ی دانم ونه کنترل یدارم اما نه راه استفاده از آن را م روی من قدرت ون-

 یاافرادیو  یامکانی و ییگاه از آن استفاده نکنم چراکه باوجودش و استفاده ازش جا چیدهم که ه یم
استفاده وکنترل آن را به  یکه کس  ادندارمیرابه   یزمان چی برم وه یم  نیکنم وازب یرا ناخواسته نابودم

 نیباتو به ا داز وجودش را نشان دا یکه قدرتم کم  یمن آموزش داده باشدچراکه درست بعداز زمان
سن وبه   نی تابه ا افتمیدرآمدم ودر دستان اوپرورش  منیفرستاده شدم و بعدبه چنگال اهر نیسرزم

 . دمینجارسیا

 . یدوباره ازآن استفاده کن ای و یآن راکنترل کن  ینکرد یگاه سع چیتو ه  یعنیآرام گفت: دایل

ازدستوروفرمان   یچی را بدون سرپ یکار  چیبودم وه من یسال  ها درفرمان اهر نینه چراکه تمام ا-
 دادم.  یاوانجام نم

وما را به سالمت به  یاز آن استفاده کن یتوان یمن مطمئنم که تو م  یچطور ممکن است ول -
 دارم   مانیگفته ا نی من به ا یمقصدبرسان 

  یشوم مانندهزاران مردم یشمام یآن ندارم وباعث نبود یرو یکنترل  چیتوانم چرا که من ه ینه نم-
 ه نابودشان کردم ک
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 یانجام داد  منیتو آن کار رابه فرمان اهر یول-

 نه-

 که به فرمان اوبوده است. یخودت هم اکنون گفت  یول-

وتمسخر خشم او را   نیکه باتوه ینفر را نابودکنم کس کیاوفقط ازمن خواست که  قتینه درحق -
درگناه آن  یشراکت چیکه ه  یتمام مردم دهکده رانابودکردم مردم میرویبود امامن بان ختهیبرانگ

 .ربودندیتقص  یفردنداشتند وب

 ی ازآن استفاده کن یروز   کیدیبا  یول-

 اکنون نه   ی.ول یآر -

کرد  یندرفکرنمیآ یروهای به دست ن یظهورکرده بودواواصال به نابود دایدرذهن کوچک ل یا شهیاند
 رابه من نشان بده  تیرویازقدرت و ن یکوبند ومحکم گفت:چشمه ا یبازبان یترس چیوبدون ه

 نه-

 نشان بده. -

کندکه او از قدرتش استفاده کندوبه تکرار   یوکار  زدیرابرانگ ندر یقصد داشت که خشم آ اوباسخنانش
شدادامه  زی سرخ گشت وچشمانش ازخون لبر یازخشم و ترس ونگران  ندری که صورت آ  یحرفش تازمان

دو   انیگردازآب م یآوردکه گلوله ا رونیب  یهردو دستش رابه داخل آب فروبردودرحال  ندریداد.آنگاه آ
 شد وبزرگ تر   یکوچکش افزودم یکه هرلحظه وهرزمان به اندازه ا یدستش ظاهرشدگلوله ا

برخاست   شیدفعه ازجا کی دایست؛لی نگر یباخشم به آن م  ندرهمچنانیشدوآ یم
 :صبرکن. ادزدیوبلندفر

داد  ییرها ندریدستان آ انیبافوتش آنچه ازقدرتش مانده بودرا نشان دادوگلوله ي آب را از م سپس
را لمس کرد وآرامش دروني اش را به اومنتقل   ندریبار دستان گرم آ  نیاول یودر هوامعلق اش کردوبرا

 کند. ندرکمکیآ یرویکار به کنترل ن نیکردتا وجود او را آرام سازدوباا
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 یم یدیگفت:د  دایوکم کم آرام وآسوده خاطرشد،سپس ل   ستیدر دستش نگر دایلبه دست   ندریآ
حباب   کی آن رابه  یتوان یامی!آ؟ یداشته باش مانیاست به خودت ا یفقط کاف یکنترلش کن یتوان
 !م؟یوبه سفرخود ادامه بده میبرو ای که با آن به اعماق در یکن  لیتبد

  یناممکن وسخت بودول  یکنترل آن کار  ی.کنترلش کردم اما باکمک تو. شک ندارم که اگر تو نبودیآر -
آوردوشکل   ی شکنده است و قطعادوام نم  اریحباب ناممکن است چراکه بس کی درآوردن آن به شکل 

  وداتسخت است به عالوه ما با وجود حباب توان مبارزه باموج ایدادن دوباره اش پس از ورود به در
  یوگفت:پس اکنون چه کار  ندرنشست یکنارآ دشدودوبارهیاش ناام شهیازاند دایدريايي رانداريم. ل 

 همگان به ماست.  دیوام میروز وقت دار  ی.سمیانجام ده

آوردوکف دستش گذاشت وبه آن نگاه کردودوباره تکرارکرد:پس   ن ییرا از شانه اش پا نرهیآرام س او
 !. م؟یاکنون چه کارکن

وبا   دانشستیل فیک یپروازکردورو نی سمت کاسپ دوبهیداپریدست ل یدرمانگر از رو مرغیس ناگهان
. داکردیل فیکوچک درک ی شهیش  کیراباز کرد،سپس شروع به نوک زدن به  فیمنقارش در ک 

را  شهیش  دایرفتند،ل   فیخودبرخاستندوبه سمت ک یآن بودندوازجا  یکه درحال تماشا  ندریداوآیل
 !میری بگ دکمکیسپ دازجادوگریاست که با نیآوردوگفت:منظورش ا رونی ب  فشیازک

  یوبه شکل کوه ختیر  نیزم یرا رو شهیداخل ش اتیازمحتوا ینشست و اندک نیزم  یليدا رو سپس
خاکسترهاگذاشت    انیرا برداشت وآن رام یکشت یچوب ازچوب ها کیکوچک جمع شان کردوبعد

سرعت   نیوساخت آتش باا ارکندبودیت دستانش بسبسازد اماسرع  یوشروع به چرخاندنش کردتاآتش 
که   یکرد،کم  لیخاکسترهارا به آتش تبد  عیچرخش سر  کیکمک اوآمدوبا ندربهیناممکن بود،پس آ
 شد.  داریآتش پد یشعله هاودودها  انیگذشت جادوگر م 

چه  یمن برا یبانو دییو بااحترام به آنان سالم کردو گفت:بفرما  ستیآنان نگر جادوگربه
 د یمرافراخواند

  یامابه مشکل میخواهر دومان هست  افتنی یندردرپ یو اکنون به همراه آ افتمیرا  زدبانویراستش من ا-
بدون   نی وا میاوبه اعماق آب سفر کن  افتنی یدبرایآن دردستان توست ما با دحلیکه کل میبرخورد

 !ست؟ یممکن ن کمک تو



 ا یگلور نیسرزم

43 
 

وبعد دست چپ اش رابه سمت چانه اش بردوبالمس کردن لبش شروع به  ستیآنان نگر اوبه
  میاوریرا به ساحل ب یکشت دیکه گذشته دوباره به آنها نگاه کردو گفت:ابتدا با  یکرد، کم دنیشیاند

وبعدپگاسوس    دیبگذار دودرکنارآتشیآن بردار دازداخلیدار اجیتان احت  یایسفردر یوبعد هرچه برا
  کیکه آتش خاموش نشودچراکه من فقط  دیمواظب باش  نیح  نیدودرایراوارد آب کن وپرندگانها

 شوم.  یآتش ظاهرم انی باردرروزدرم

رابه ساحل آوردندو جادوگر   یجادوگرکشت   یبه کمک جادو  ندریو آ دایشدن سخنان جادوگر ل باتمام
  ییکردوآن رابه جا ری اتاق کوچک آن را تعم یآن کشت ِیه چوب هاماند یاش ازباق ییباچوب جادو

وابزارسفرشان را   لیوسا ندریداوآی بود ل  یرکشتیکه جادوگرمشغول تعم یکرد.زمان لیتبد  منیمحکم وا
دادندوهرچه که الزم نداشتند راداخل کلبه گذاشتند.باتمام شدن کارشان   یآماده کردندودر کنارآتش جا

پرندگان رابه سمت آب پرواز دادو ازپگاسوس هاخواست که به سمت آب حرکت کنندوداخل آب   دایل
 ستادندی وبعدهردودرکنارآتش ا  ستندیآب با انیساحل م یک یبشوند ودر نزد
 رابه آنان نشان دهد.   شیاجادوگرجادوومنتظرشدندت

آن  ندربتوانندیداوآیل بست که فقط یرابه گونه ا یاش راتکان دادو دراتاق کوچک کشت یدست اوچوب
که   ییایدر  یها یآذوقه شان از گزندپر  نیندروهمچن یداوآیل لیمحافظت از وسا یبرا نکاریرابازکنند.ا

  ندگانآمدندالزم بودوبعدبه سمت پگاسوس هاوپر  یساحل م نیاستراحت به ا یبرا یهنوز هم گاه
کرد.   لیتبد  ییایدر یاسب هاوپگاسوس هارا به  یاش پرندگان رابه ماه یوباتکان چوب دست  دیچرخ

 یوخواندن ورد یوشروع به تکان دادن چوب دست دیچرخ  دایندرولیاوبا اتمام کارش به سمت آ
داشت  هدرهوانگ نیباالتراز زم یبلندکردوکم  شانیرا ازجا  ندری داوآیاش ل یچوب دست یکردوباتکان ها
حلقه   انی که هرلحظه بزرگترو آنان درم ییبه دورآن دوشکل گرفت حلقه ها ی نوران  ییوبعدحلقه ها
  لیتبد ییایدر انی وظاهرشان به پر دشدندوجسمیشدندوبعدناگهان حلقه ها ناپد   یهاپنهان تر م

 نشستند نی زم یخوردن ورو ن ی شدوهردوشان به زم

 کردند.   ینگاه م گرید کیآمده بودندومدام به جسم خود وجسم  رتی اتفاق به ح نیازا ندریداوآیل

  یازبدنشان مانندماه یمیکه ن  یشده بود]موجودات لی تبد ییایدر یبه دوپر  ندراکنون یآ داویل جسم
را   دادستانشیانسان است.[ل ه یدرست شب گرشانید ی م یدارد ون  یپولک  یاست وبال و دم باپوشش

  یوجادوگرمحفوظ داشت وشنل کنار دستش رابرداشت ورو  ندریبدنش گرفت وآن را ازنگاه آ یجلو
 اش انداخت. وتنشانه 
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به آنان گوش  شانیجادو ینکات را درباره  نیشروع به سخن گفتن کردوآخر  ددوبارهیبعدجادوگرسپ 
محوشود شما   تانیجسم ها یقطرات آب از رو  نکهیمحض ا دبهیباش  تانیزدکردوگفت:مواظب جادو

 دیشو  یم لی تبد  ییایدر یآب به پر  یوبه محض لمس دوباره  دیشو یم ل ی دوباره به انسان تبد

جادو ازآب خارج   داربودنیآنهاراتاپا دیستدونباین نگونهیا واناتانی اما ح ییا یدر انیمثل پر درست
 فرصت شمامحدوداست.  داراست؛پسی گرپایجادوفقط تاشامگاه دو روز د نیدوایکن

به جسم شان نگاه   ندردوبارهیوآ  دایخاموش شد.باخاموش شدن آتش ل دشدوآتشیوبعدجادوگرناپد
وآنچه ازبدنشان  دنیرا پوش شان یکردند وبعدهردوشان پشت شان را بهم کردندوزره هاولباس ها

نقشه در   کیو   ییجادو اتیبا محتوا شهیراکه درآن دوش فشیکمان وک  دایبودراباآنهاپوشاندن.بعد ل
را که اکنون به    رشیشمش ندرهمیشانه اش انداخت آ ی برداشت و رو قرار داشت را یچوب لوله کی
سمت آب   زبهیخ  مهیکه هنوز نشسته بودندن  یشده بود برداشت وهردو درحال لی شاخه تبد زسهین کی

آنان    یبزرگ وهم اندازه  ییایخودکه اکنون به اسب در یها دندوسواراسبیرفتندوداخل آب پر
 شده بودندشدند. لیکوچکتراز آنان تبد یم ک یدیوشا

افسار اسب  یها سمانیکه داشت بست وبعدهردو ر یراباسنجاق کوچک سشیخ یداموهایل
شده  ل یتبد یهاراتکان دادندوبه سمت مقصدشان حرکت کردندو پرندگان شان که اکنون به ماه

 ............ بودندآنان رادنبال کردند............................

  باتروشگفتی ز یحت  یکه روز  یپاگذاشته بودندمکان  رآبی به جهان ز ندرهردوشانیداوآیل کنونا 
   زترازیانگ

پاک ومهربان پوشانده بوداما  یراموجودات آب ابودوسرتاسرآنیگلور نیاز آب سرزم رونی وجهان ب خاک
  یرام اهی وس  یمنیهزاران موجوداهر یزد یسرم  عیگسترده و وس انوسیاق نی ازا کهیامروزاگربه هرت 

  یمن یاهر یدیوپل یاهیآکنده از س شانیپاک بودند امااکنون قلب ها یکه روز  یاموجوداتیو یدید
 است.

کردندومقصدشان   یشان حرکت م یای در یاما ناهموار بااسب ها میرمستقیمس کیهمچنان در آنها
داشت وپشت آن آبشاربزرگ   اقراریدر یدر سطح آب درانتها یکه روز  یا رهیبود جز سی آتالنت رهی جز

وهمسرش    ییایدر اها،رودهاوموجوداتی آب،در یوبانو تاالههیوحکومت آناه  یزندگ  ابودومحلی کتوریو
 بود.  یرعدوبرق آسمان  ی زهیباران زاوصاحب ن  یباران وابرها یردادخدایت
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آن  یها هیوپا  گرشید میازآن در سطح آب ون  ی میساخته شده بودکه ن یبه گونه ا رهی آنان درجز قصر
 گریوانسان هاود ییایموجودات در رهی سطح جز ی رو اویردری قرارداشت ودر ز انوسی دراق رآبیز

ا  یگلور نی به سرزم منیکه اهر یکردند اما زمان  یم یوباصلح و آرامش باهم زندگ  یموجودات به خوب
  یزندان  رهی اران را درقصرشان درهمان جزب یآب وخدا یبردوالهه  رآبی راکامل به ز رهی آمدجز

 . رکردهیواس

........................................ .. 

 اهی وس دیموجودات پل ستندووجودی نگر یشان به اطراف خودم  یهرحرکت اسب ها ندرهردوبایوآ دایل
 کردند. یحس م  انوسیاق یجا یرادر جا

 یها رنی ازس  ینداشتند. ناگهان دسته بزرگ رهیباجز یاد یراه بودند وفاصله ز انهیبادرمیتقر آنهااکنون
سه شاخ شان رابه سمت آنهاگرفته بودندوازادامه  یها زهی شدند که ن داریپدآنها  راهبرسر   یمرددرحال

  یتفاوت که به جا  نیاداشتندبا ندریداوآیبه شکل ل یهابدن رنی کردند. س یم یر یدادن راه آن هاجلوگ
شهرو جهان   ابزرگانیاز سربازان و  دکهیرس  یو باله،هشت پابه ماننداختاپوس ها داشتندوبه نظرم دم 

  رنیگرسیدرست مشابه د یاوچهره ا ستاد،یندرایداوآیهاجلو آمدودرمقابل ل رنی ازس یکی باشند. رآبیز
 ها باشد.  رنیفرمانده س دکهی رس یشانه اش قرارداشت وبه نظرم یرو  یتفاوت که شنل نیهاداشت باا

 !د؟یآمد  نجایچه به ا یوبرا د یستیشدوشروع به صحبت کردوگفت:شما ک  کی ندرنزدیداوآیبه ل او

صحبت کردن   یچشم دوخت و سکوت را به جا نیانداخت وبه زم نیی وترس سرش راپا یاز نگران  دایل
کرد،اوباهمان   یبودوآنهارانگاه م  ستاده یا ییایتوار سواربراسب درهمچنان محکم و اس ندریآ دامایبرگز

  یا همحکم وباغروراماآرام زبان به سخن گشودوپاسخ آن ها را دادو گفت:ماهردوفرستاد یچهره 
 .میهست انی نگهبان آب و نگهبان زندان یبرا ارمهمیبس یوحامل خبر  میهست منیازطرف سرورمان اهر

 است؟! انوسی سلطان اقاژدهاو انی منظورتان لوتا-

 .یار -

 میرابه اوبرسان   یوخبر  میزودتر اورامالقات کن  دهرچهیمابا-

  یجزسربازان اصل  یمنطقه مرزقلمرو اوست وکس  نیازا دچراکهییمن بگو دبهیدار  یغامیهرپ  ارخبی بس-
 منطقه را ندارند.  نیشده اش حق ورودبه ا دهیبرگز گرسربازانیماود یعنیاش 
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 م یبرسان شانیخبررابه ا نیازما خواستارشده که خودمان ا منیاست سرورمان اهر رممکنیغ نیا-

 دی گذرکن  دوسپسیده دنشانیدار یکار بدون فرمان نامه ناممکن است اگرفرمان نامه ا نیا-

 میهشداربده انیلوتا دبهیبه فرمان نامه ندارد. مابا یاز یما انقدرمهم است که ن   غامیپ یراستش نه ول -
  ینجام ی به ا یآزادکردن وجنگ بااوبه زود یزندوبرایبرخ   منیاهر هیپاک برعل زدانیچراکه فرزندان 

 .ندیآ

چهره   رکردوبهییمذکور ونام برده تغ رنیآن س  یانگارحالت چهره  ندریشدن سخن آ باتمام
ه  و خرسند است.اوب ارخوشحالیخبربس  نیا دنیاو ازشن دکهیرس  یشدوبه نظرم  لیتبد یشادوخوشحال

گرفت وآرام وآهسته به  ندریآ  ییای اسب در سمانیتر شدودستش رابه ر کینزد ندریآ ییایاسب در
باخبر شودوباآمدن    غامیپ نیدازای او رانشنوندگفت: ازنظرمن اونبا یگرصداید یها رنیس هک یگونه ا

 چیازظلم وستم اوبه ُسطوح آماده اند وه ای نه تنهامن بلکه تمام موجودات در رشودچراکهیآنهاغافلگ 
. چون دیگذارم شماعبورکن یجزسکوت ندارم وم یاکنون راه یست،ول یکس ازگزنداو راحت وآسوده ن

  دیدعبورکنیتوان  یم ست،اکنونیخدمتگذاران اصالخوب ن گریمن ود یحادثه برا نیا یامدهایپ
که آنها مانند   دچرایارباشیاندهوش دهیآرام که در کنار مرجان هاوصخره ها ییایامانسبت به ستارگان در

 هستند. انی لوتا نانی خبر چ  اهیس یکالغ ها

  یغامی آنان حامل پ دیوگفت:راه رابازکن  گربازگشت ید یها رنی با اتمام حرفش به سمت س سپس
تاآنان   دیرا بگو نیتمام سربازان ا دوبهیهستندوبرو انیلوتا ایپادشاه در یبرا منیازطرف سرورمان اهر

 برسند. رهی به سالمت به قصروجز

 ورودآن دوبه مرزقلمرو  یرا برا ستادندوراهیآوردندودرکنارهم ا نییخود راپا   یها زهیهان  رنیبعدس

که  یراباال آوردودرحال   داسرشیادشدلیهاز رنیکه فاصله شان بادسته آن س یبازکردند.کم انیلوتا
 !؟ی:چرا دورغ گفت ندرگفت یکردبه آ  یاطراف نگاه م 

 یو آنهاده هانفرتازه باهشت پا  مییکه مادونفر یوباآنها بجنگم درحال  ستمیکه با یانتظارداشت -
سربازان  گر یادیکه آنان و یکن یفکر م  میداد یوشکستشان م میدیجنگ  یقدرتمندبه فرض که باآنهام

  یستگدست کم به سالمت بدون خ نگونهی.امیکردندتاسالمت گذرکن یمارا آسوده خاطر راه م انیلوتا
محافظ ونگهبان آنهااست وقرار است باکه مبارزه   انیکه لوتا میدان یودست کم م میرس  یبه قصرم

 .  میومقابل کن
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صدها هزار    یدیچرا که همانطورکه شن میوبه راه مان ادامه بده میبهتراست که خاموش باش حال
هستندکه  یومنتظرخبر  دهیها وصخره ها آرام رجانرمیهستند در ز انی لوتا نیکه خبرچ  ییایستاره در

 برسانند.................  انی به گوش لوتا

  کینزد رهی به جز شتریفاصله داشتند وهرچه که ب رهی باجز یادیفرسخ حرکت آنهاهنوز راه ز بعدازهزاران
ارگان  ازمرجان هاوست یجز تعدادانبوه یز یشدوچ  یترازسکن م  یآب خال ریشدندمکان ومنطقه ز  یترم
.اکنون آنان  دکر یشترمیبزرگ ب انیروبه روشدن با آن لوتا یترس آنان را برا نی دندواید ینم ییایدر

  یخسته بودندوم شانیفاصله داشتند؛اماهم خودشان وهم اسب ها رهی باجز گریدرست هزار فرسخ د
به   میرا ندارندپس تصم ی منیشک توان مبارزه باآن موجود اهر یب یخستگ  نیدانستندکه باا

 یهاگذاشتندوبامرجان هاوجلبک  ییایصخره در کیرا درکنار   لشانیاستراحت و اقامت گرفتندوسا
خواب آماده کردندوهردوشان با بستن اسب ها  یبرا ییخودجا یکه درآن منطقه بود برا ییایدر

زود مهمان    یلیخواب خ  ادیز  یو از فرط خستگ دنیرازکش جلبک هاومرجان د یسرشان رو یدرباال
دوباره احساس کردکه به جهان   دایشدوبه خواب رفتند.بابخواب رفتن شان بود که ل شانیچشم ها

پاک   زدانی جهان  یدرنزد خدا انیبهشت خدا س یبعددوباره درپرد هیثان  کیخلع پاگذاشته و
 اهورامزدا حاضراست. 

زادگاه اش بوده است کرد.   یزمان دیکه شا ییجا انیبهشت خدا  سیشروع به قدم زدن در پرد آرام
  یا اوخانهیپرش یاطرافش به دهکده  یکردکه فضا یداشت حس م یبرم  شتردرآنجاقدمیهرچه که ب

دهکده و  یداشت وهوا  یشود.او آرام و آهسته قدم برم   یترم هیکرد شب یم یکه درآن زندگ 
شانه اش قرارگرفت واو به   یرو یکرد.همان لحظه بودکه دست کس  یراحس م  سیدوستانش در پرد

اندازه  ی که اوب یبودهمان سردار  ستادهیسمت پشت سرش بازگشت. سورن پدرش درمقابلش ا
 دوستش داشت، 

  لی خودش را در آغوش او پرتاب کنداو محوشدوبه خاکستر تبد نکهیشداماقبل از ا  کینزد دابهشیل
که در روز طلسم تجربه کرده بوددوباره تکرار شدوبعدجنگل اطرافش و خانه   یتفاقشد ودرست همان ا

 لیبه خاکستر تبد یا هیشروع به سوختن کردندودرکمترازثان دید یکه او آن ها را از دور م یها
به جهان خلع بازگشت   دادوبارهیل  گرنبودجسمید یها  یزهای اچیپاک و زدانی از یخبر  چیشدند.ه

بوداصال خوب  دهیکه او د ید؛خواب یازخواب پر کبارهی به  دایبودول دهیکه خواب ییوبعدبه همه جا
  یبه انجاآماده بودواوهم برا  یحرف   ایو یگفتن سخن  یداشت که پدرش سورن برا نانی نبودواطم
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فراخوانده شده  شیکس فرصت نکرد آنچه برا چیآن سخن به آنجافراخوانده شده بود.اماه دنیشن
 . دیبود را به او بگو

رفت    یبه سمت سطح آب م  دیداشت پس با اجیشده بود وبه تنفس احت نیسنگ شیآب برا یفضا
  رونیکه سرش را از آب ب  یخودش کنار زد وبه سمت باالوسطح آب تازمان  یپس شنلش را از رو

خواهرانش  یدهکده افتاد؛چقدر دلش برا ادیدوباره  رونیب یآوردشناکرد. باتنفس کردن هوا
کوچک شان   یخانه  یهوا یبرا یوگرشاسپ تنگ شده بود، دلش حت نی آتر درانش.مهربان وبرایآتر 

با   یکه فاصله چندان  یکه داشتند تنگ شده بود.او آرام به سمت ساحل کوچک شن یو دهکده سرسبز 
 یشد،تنها قطعه ا  رهیخ  نشی سرزم شکل  یساحل نشست وبه ماه مثلث یاو نداشت شناکرد وبعد رو

شدنش به ماه کم کم  رهی داد،باخ  ینورم نیسرزم نیکه به ا یا بودوتنهاقطعهماه مانده  نیکه ازسرزم
سخت   نی زم  ی.دستش را رورشدی سراز شیگونه ها یاش رو  یمیخانه قد یبرا  یدلتنگ یاشک ها

دستش حس کرد،به   یرو یساحل گذاشت وآرام آن رالمس کردهمان زمان نوازش آرام دست گرم
 کرد.  یدر سکوت نشسته بودوبه اونگاه م کنارش درست در  ندریسمت مقابلش نگاه کردآ

  یز یاشک را از صورت او پاک کردوگفت:چ  دایل یگونه ها یرو دنیشدوبادست کش  کیدانزدیل اوبه
وآشفته بودنت شدم.ونتوانستم آرام ومنتظر   دارشدنتی ات شده.متوجه ب  هیباعث گر یز یشده چه چ

 !؟یبمانم تابازگرد

که هجده  یخواهران وبرادارنم کسان یمردم.برا یدهکده تنگ شده برا ینشده فقط دلم برا یز یچ-
 .دمید یکردن باآنها خوگرفته بودم. خواب بد یسال در زندگ

گذشت رنگ   یم دایل یت هاکه ازصحب  ندرکرد،هرلحظهیآ یکردن خوابش برا  فیشروع به تعر وبعد
 . دیرس  یشدو نگران به نظرم یم شترآشفتهیندربیچهره ي آ

به سمتش بازگشت   ندریآ درحال رخ دادن بود،باتمام شدن حرف او  یواقعا اتفاق خاص  انگار
 میندار یاست فرصت چندان ی تمام جهان ماورائ  ینابود قتیحق یدیوگفت:آنچه که تودرخواب د

  یبا نابود میدیکه د یجهان است.همان درخت نیبه دنبال قلب ا منیدهد که اهر ینشان م نیوا
  کینزد ی هشدار برا تی حکا یدیکه د یخواهد پابگذاردخواب   یبه هر کجاکه م  واندت یدرخت اوم
 وفرصت کوتاه ماست .  منیبودن اهر

 فشردوآرام گفت:   یرا دردستانش گرفت و به گرم دایل اودستان
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همه  منیامابا شکست دادن اهر میدهکده ندار یبرا  یرفع دل تنگ  یبرا یفرصت دانم اما اکنون یم
 راباز 

 است.  کیدم صبح نزد دهی.سپ میدوباره حرکت کن د ی.اکنون بامیگردان یم

راه  رهیهاراآماده کردند وبه سمت جز ابازگشتندواسبیواعماق در نییهر دوبه سمت پا  آنگاه
 ............................ دندیرس رهیبه جز  لومتریکردن همان هزارک یافتادندوباط 

 ییها وارهاستونید انیشده بود وم دهیوارکشید نیزم یرو  یدرست مثل تمام شهرها رهی جز  دراطراف
 وانات یازح  یکی مختلف قرارداشت وهرکدام ازسر ستون هابه شکل  ییایدر واناتیح  یباسرستون ها

در دروازه گرفته  یشان رو ی ها زهی بودندون ستادهی کنار دروازه ا وسانتور یکتیا نیبودوچند  ییایدر
ازبدن آنهاانسان بوداما   یم یخاص؛ن یهابودنداماباتفاوت  یی ایدر یپر  هیدرست شب یبودند؛آنهاموجودات 

  ینژاد دکهی رس یداشت وبه نظر م  یجا  یماه کیمثل  یسم مانندودم  ییپاها گربدنشانید میدرن
  یکیدروازده  ندربهیداوآیشدن ل  کیکنند.با نزد یم یزندگ  رآبیتفاوت که ز نی ازقنطورس هاباشند.باا

 ! د؟یونشان آنهاراپرس وسانتورهاجلوآمدونامیکتیاز همان ا

 م یهست انی الوتاینگهبان در یمهم برا یغامی وحامل پ میهست منی:مافرستادگان اهر ندریآ

 شماست.  دنیصبرانه منتظرد یسلطان ماب  دمیبه اوکردو گفت:خبرآمدنتان راشن ینگاه وسانتور یکتیا

 . دیورودمابازکن یرابرا  دودروازهیمنتظرش نگذار نیازا شی پس بهتراست پ-

  یبزرگ اما خال رهی آنها بازکردندوآنهاواردجز یدروازه رابرا ب یموجودات عج  ندرآنیشدن سخن آ باتمام
وجودنداشت.هردوبه اطرافشان  رهی درجز یوانیح  چیاهیکس و چیه شدند.انگار  سی آتالنت یاز سکنه 

بزرگ   وانیح  کیحرکت   ی هیداسایبودندول یموجود  هیاسایکردندومنتظر حرکت و ینگاه م
 یکردوهرچه که زمان م یم  دوحرکتیخز یم نیزم یمار رو کی هیکه درست شب ید؛موجودیراد

 شدوناگهان درست درمقابل آنهاظاهرشد.  یتر م  کیآن موجودبه آن دونزد هیگذشت سا

درست   ییجسته باچنگال ها  میوعظ اربزرگیبس  ییای در یاژدها کیتمامامانند انیوظاهرلوتا  شکل
درست   یچهره ا نیبدن مارهاو همچن هیدرست شب  یعقاب درقسمت پاودستش بود وبدن   کی هیشب
باله  نیچند نی وهمچ ی سم شی ن کی و زیت یادندان هابزرگ داشت ب  نگتونیمارپ  کی هیشب

 شکل اش را پوشانده بود. یپوست پولک  طرافا  یوخارکوچک که تمام 
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 یطرف وآن طرف پرتاب م نی کردم ودم بلندش رابه ا یهمچنان که به سمت آنها حرکت م انیلوتا
 یکترشدباصدای که نزد یکردم کم یآن هاراهم استشمام م یاش بو کرهیبزرگ وغول پ ین یکرد باب

شما   ارخبی کنم.بس یزادراحس م  یآدم یشتربویب دومنیآ ینم یماه یکلفت وخش دارش گفت:بو
 . دمیراشن برآمدتان. خ دیهست یک

گذاشت ونشان قدرت اش   گرشیمچ دست د یازحرف زدن آهسته دست مخالفش رارو ندرقبلیآ
ش را    یرویخواست خشم ون   یکارم نیازدودبودرا پنهان کرد؛انگاراوباا یه اهال انیردرمیشمش  کیراکه 

رابه وجودش بازگرداند،وبعدبالمس مچ دستش سرش را باالآوردوباغرور ولحن    دارسازدوشجاعتیب
 یگر ی.اماقصددمیا نجاآمدهیهشداردادن به ا یمابرا یدفکرکنیبه صحبت کرد: شا  وعشر یمحکم 

 .میدار

  یراپرت کندوکار   انیکلمات وسخنان قصد داردکه هواس لوتا نیا ندرباگفتنیآ دکهی رس ینظرم  به
  نییبوداز اسب خودپا  انیصحبت بالوتا ندردرحالیکه آ داهمچنانیشودول کی به قصرنزد دایکندکه ل

 یرهایاز ت  یک یآمدوآرام وآهسته به سمت پشت آن قدم برداشت وکم کم کمانش را آماده نمودو
به قلب  ستادکهیا یازحرکت بازم یکه زمان  یر ی برداشت،ت ردادنیداخل ت  یرهای ت  نایاش راازم یجادو

  ندریکردوآ یآرام وآهسته همچنان به سمت قصرحرکت م درآورد.او  یفردبرخوردکندواو را ازپا کی
  یسع

 پرت کند.  دایراگرم کندوهواسش را از سمت ل انیسر لوتا شیکرد باکلمات وحرف ها یم

 ام نجاآمادهیشکست توبه ا یخشم وقهرواکنون برا یخدا  ندریپاک هستم آ  زدانیپسر نیمن آخر-

وبه او  یگرداند یام تو از سرورمان رو دهیباکدام قدرت؛درموردت شن  رممکنی غ یز ی شکست من.چ-
 .یکرد انتیخ

 .افتمیرا  قتی نکردم.من فقط حق انت ی من خ-

 است. ی خوب  یکلمه  قتیحق-

قرار   ییدرجا دودرستیبه پشت اورس  دادرستیکربود،لیآن مارغول پ صحبت با   ری ندردرگیکه آ همنچان
نگاه کرد و   انیپشت لوتا دابهیتوانست درقصررابازکندو وارد قصرشود.ل یحرکت آرام م کی داشت که با

نشان مچ دست  هیدرست شب  یپوست سخت اوشد،نشان ها یمتوجه وجود دوعالمت خاص رو
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شده   رهیکه به نشان خ یآن در حال  یگرد آب وقطرات آب رو کیعالمت کوچک به شکل   کیخودش 
ممکن است   یجادو به اوگفته بود:حت  یکه درباره  یکلمات نیآخر ادیزدبانوافتادی ا یها ادحرفیبود 

 کرده باشد.  لیترسناک وزشت تبد یواناتیکه آن جادو آنان را به ح

 آرام وآهسته تکرارکرد:جادو  سپس

  یرا درمحاصره  دایسمت اوبازگشت وبا دم بلندش ل دوبه یراشن  دایل یحرف ها یصدا انی ارلوتاانگ
رهاشدن به  رآمادهیقرار داشت وت  داهنوزدردستانشیبلند کرد.کمان ل   نیخودش قرارداد وآن را از زم

شدکه    باعث نکاریفروبرداوبا ا نیزم ارداخلیمانندش رابا قدرت بس  زهی رنی ندرشمشیبود.آ انیسمت لوتا
 کن  ررارهای داتیزد:ل  ادیکننداوبلندفر زشیرخ دهدوصخره هاشروع به ر  نی لرزه اي درزم

 س یخاک پارادا  ستین  انینه آن لوتا-

 دارفت یکمان ل ی رو انی.رهاکن. زه کمانت رابکش دست لوتا یچ سیخاک پارادا-

من را  ی خواست  یکمان م نیوگفت:حتما بااسرداد یبلند  یگرفت و قهقه  دا یآن را ازل وباچنگالش
ازفرصت به دست  ندریزمان آ  نی.درهمدیوبعدبلندترازقبل خند  رکوچکیت نی نه وحتماهم باا  یبکش

شدوآن راباز   کیشده بودنزد زانیآن آو نیکه به خرج یف ی آمده استفاده کردوبه پگاسوس وک
 . ختی ازخاک رادرکف دستش ر یخاک رابرداشت و مقدار  ی شهیکردش

اوآرام خاک  توانست جسم او رالمس کند  یحرکت دست م   کیشدکه با کینزد انی انقدربه لوتا سپس
 . ستادیاش ا یوازآن فاصله گرفت ودرچند قدم  ختی ر انیجسم پولک مانندلوتا یرا رو

مچنان که شروع به کوچک شدن کرد اوه انیخوردولوتا  نیرهاشدوبه زم انی لوتا داازدست یل کمان
 سخت برخوردکرد.  نیزم  دارارهاکردواوبهیشدل  یکوچک م

 . رکردییکم کم کوچکتر،کوچکترشد ودست وپاوظاهرش تغ انیلوتا

به آنها   ندرهردوشانیوآ دایافتاده بودول نیزم  یباران مدهوش رو یآب وخدا  یدوجسم الهه  اکنون
  یبه رنگ آب شی زاماموهایت یا گوش ه دابودباهمانیل  هیآب درست شب ی تاالههیشدند،آناه کینزد

  یشدودرخشان بودنش رانشان م  یم  شیشترازپیب  شیدرخشان بود و هرلحظه برق موها
  یشتررنگ یرنگ بودوب  ابدونیزال بودو    ایدیداشت وانگارسف  یباران رنگ خاص یخدا یدادوموها
به حالت درازکش مانده   نیزم یققنوس درمانگرداشت.چشمان هردوشان بسته بودو رو  یمانندپرها
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 شیکه صدا یحال   دادریدست برادرش را دردستش گرفت ونشان او را آرام لمس کرد.ل ندریبودند.آ
 تکرارکرد:مرده است.  دآرامیلرز یازشدت ترس م

 دنش آن هامدهوش شده اند.بود که باشکسته ش  ینه هردوشان مدهوش شده اند. جادو انقدرقو-

نشست ودست خواهرش رادردست   ندریآرام گرفت ودرکنار آ یمقدار  دایروح ل ندریشدن حرف آ باتمام
 اشک  یقطره  نیگرفت وشروع به لمس کردن و نوازش کردن دست اوکرد.آرام وآهسته اول

 گردادوازی قطره د کیخودش رابه  یجا  دوبعدآرامیگونه اش چک یرو  داکردوی راهش راپ  دایل ازچشم
آن  تا،اویآناه یبه لب ها دایاشک ل  دنی.بارس دیتاچکیصورت آناه  یآمدورو  نییداپا یصورت ل یرو

 یراآرام مزه مزه کردوسپس شروع به سلفه کردن کردوگفت:چقدرشوربودوآرام چشمانش رابازکردوبرا
سرزنده   اویپو یو و درست به رنگ آببه همان رنگ م  یخواهرش راديد.اوچشمان  داچشمانیبار ل  نیاول

بلندشدوبه سمت آنان بازگشت گفت: جادو شما آن  مهی تان شیآرام وآهسته ازجا تایداشت.آناه
 الهه ي باددرست است؟  یوهستیوگفت: تووا  دابازگشتی. سپس به سمت لدیراشکست 

غرق   شیخواهرانه خوآغوش خود دعوت کرد و اورادربغل  دارابهیل تایسرش راتکان داد.آناه داباشوقیل
نگاه   تایداوآناهیندرولی راکم کم بازکردوبه اطرافش وآ شیآرام چشم ها ردادهمی نمود،درهمان لحظه ت

به  شروعآرام  رهیکردند وبعدجز ااحساسیدرسطح در یلرزه ا نیکرد.درهمان لحظه بودکه آنهازم 
  انوسیدر اق یمنیاهر یانگار طلسم ها رهی حرکت به سمت باالوسطح آب کرد.باشروع شدن حرکت جز

آب آرام گرفت وبعد   انیبه سطح آب،جر رهی جز دنیدوباره جان گرفت وبارس  انوسیشکست شدواق 
  داجدایآرام و آهسته خودش را از آغوش ل تایپرخروش ترازقبل به سمت آبشار بزرگ حرکت کرد.آناه

خودبرخاست وبه سمت آب رفت و دستش رادرآب فروبردوآرام آب را لمس کرد و  ینمودوازجا
.باخارج کردن  ابازگرداندی رابه در ییبای وز اراشکستیدر یچشمانش رابست وباعمق وجودش طلسم ها 

موجودات  یآنها تمام دارشدی آب پد یرو ییایوموجودات در واناتیاز ح  یدستش ازآب صف بزرگ 
وبه کنارهمسرش رفت   ندربرخاستیداوآیهم ازکنارل  ردادیبودند.ت  یو ناپاک دیزپل ا یر خوب و عا 

آسمان  یجا   یبزرگ در جا ییابرها شیودستانش را به سمت آسمان بردوبعدباتکان دادن دست ها
 یجار   یآوردوباران نییرا به هم زدوپا  شی.او دست هادارشدیاپدیگلور نیسرزم ی درقسمت خشک  یحت

 کردوهردوشان شادشده بودند.  یبرخوردم ندریداوآیبه صورت ل  نشد.قطرات بارا

شدند.سپس هردو   لیتبد یمعمول یبودن آن ها شکسته شدوآنهابه انسان ها  ییایدر یپر  یجادو
شان چشم   یمردم روبه رو یوهله ها یشاد ستادندوبهی گرفتندوا یشان درکنار خواهر وبرادرشان جا
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کنند.آنگاه جلوتر از همه  اریراباالبردواز همگان خواست که سکوت اخت دستش تایدوختند.آناه
  ییرها  منیرساشروع به صحبت کرد: اکنون طلسم ماشکسته شده وما از چنگال اهر ییصدا  ستادوبایا
  اجی کمک ما احت ابهیگرگلورید یها و شهرها نیاما اوهنوز زنده است وسرزم  میا افتهی

ودوباره به شکوه قبلش    میرا که آکنده ازموجودات اوست پاک کن رآبیز دجهانیدارند،مابا
موجودات به کمک شما   اازآنیکردن در یته  یاطلس اکنون برا ی.مردم من موجودات آب هامیبازگردان

احترام   یبه نشانه  ییایموجودات در تاتمامیآناه ی.باتمام شدن حرف ها زدیپس به پاخ  ازمندمین
 .م یردادهستیت  مانیرار کردند:ماهمگان درخدمت شما وخداصدا تک  ک یسرخم کردندوبلندو

چشم  ک یجادکردندودریدرآب ا یچرخش شانیباتکان دادن دست ها تاهردوشانیردادوآناهی وبعدت
  ییخانه ها رهی سطح جز یاش ساخته شد ورو یقبل  ییبای باهمان عظمت و ز س یبهم زدن قصرآتالنت

  یدستانشان جا انیآمدند و دستان آن هارادرم دایول  ندری . آنهابه سمت آدآمدندیکوچک پد باامایز
دهکده   یصبرانه منتظربازگشت اهال   ی: مابداکردیبه صحبت بال تاشروعیوازآنهاتشکرکردندوآناهدادند
.فرصت  دیراترک کن  نجایکه شما ا دهیشود.اکنون زمانش رس یدارمیب ی.روح آنان به زودمیهست
شده وحتما   شیشکست شدن طلسم ها یمتوجه  منی اهر چراکه دینجات آذربانو ندار یبرا یچندان

و   دیخورش ی هیمهرداد هد افتنیآنهاو  افتنی جنگ است.با یکردن آذربانوو بهرام خدا ندرصدپنها
 !گر؟یدرسالمت است د زدبانویرسد.ا  یم نییشمابه پا ی فهی آسمان وظ 

اودرسالمت است.اوازماخواست که پس از   یخواهرش چشم دوخت گفت:آر  یبای چشمان ز دابهیل
 نبردهستند. یبزرگ برا ی.آنهادرحال آماده کردن سپاهمیکن  ییراهنما سینجات شمارابه سمت پارادا

سالمت دوباره به  دشمارابهیاما اول با  میکن یدم فردا به سمت آنجاحرکت م دهیماسپ  ارخبی بس-
 ساحل 

راصدا   سنادهیوگفت:ا ردادبرگشتیپس به سمت ت س نی سرزم نیگرازاید یبه قطعه  میبرسان  یاصل 
 بزن.  

کنار رفتندو    ییایسه شاخه اش رادرآب فروبرد،بعدتمام موجودات در زهیسمت آب رفت ون  ردادبهیت
 آمد. رهی آوردودرست به کنار ساحل جز رونی آب سرش راب انیوال بزرگ از م کیناگهان 

وال ابتداشما رابه  نیا دهیزمان رفتن شمارس وگفت:اکنون  ستیبه خواهروبرادرش نگر  تادوبارهیآناه
اما از  دمید ی م انیچشمان لوتا ی لهیرا به وس  زی.من همه چدیراازکلبه بردار لتانیبردتاوسا یم رهی جز
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  تبرد.وبعداوبه سمت آب رف  یم یمحروم بودم وبعدشمارابه سمت ساحل اصل  قتیگفتن حق 
 . دیپوزه آن وال بزرگ کش  یودستش را رو

 همراه اسب هاوپرندگان شان به سمت دهان وال حرکت کردند.  ندربهیداوآیوال بازشدول دهان

 !؟یراه آنجاچ سیبه سمت خواهرش بازگشت گفت:نقشه پارادا دادوبارهیل

 اوچشم دوخت وگفت نگران نباش من راه آنجاراحفظ ام   تابهیآناه

  یرا نشان م سیکوچک درکف دستش شکل گرفت که راه پارادا یدستش راباالآوردونقشه ا سپس
 داد 

وارددهان وال شدند.  شانیآسوده خاطربه سمت وال بزرگ حرکت کردندوبا اسب ها ندریو آ دایل آنگاه
  رهی ازساحل جز شی خو لیازساعت هاحرکت وبرداشتن وساوال واردآب شدوازآن منطقه دور شد.بعد

  گرشی د میازآن خشک بودون ی میکه ن یپاگذاشتند،منطقه ا یناشناخته ا  یبه ساحل ییایدر یپر 
 ادهکدهیآوربود.شهرو رتیوح  بیهردوشان عج  یدرکنار هم برا یدوخشک  نی.وجود ایارسردو برف یبس

 یخانه ا  ی زندگ یکه برا ییبود.غول ها یسنگ یغول ها یکه به آن وارد شده بودندمحل زندگ  یا
 یکوچک و بزرگ درم یخودشان را به شکل تخت سنگ ها شهیاستراحت هم ینداشتندوبرا

وقت وجودو    چیبوداماه دهیشن نیآن ها ازمادرش نوش آفر  یدرباره  یار یبس یها داستان  دایآوردندل
بودآنهانگهبانان کوه آتنا محل حکومت آذربانو   دهیهارا باورنداشت وآن طور که شن بودن آن یواقع
 .آتش بودند  یالهه 

  یراگرفت. بزرگ  شانیجلو یغول سنگ کیآن دودرحال قدم زدن با پگاسوس هادرشهربودندکه  اکنون
راپودر کندواندازه   ندر ی داوآیتوانست ل یم  شیپا  کیبودکه با یبه قدر  یآن غول سنگ

.اوخم شدودستش رابه  دیرس  یاش نم یپا ایانگشتان دست و یوجب  کیبه  یحت  ندردرکنارآنیداوآیل
باتکان دادسرش از آن هاخواست که به سمت دست اش    یحرف  چیندرقرار دادوبدون هیو آ  دایسمت ل

 رندی رابگ یگبه حرکت به سمت دست آن غول سن میتصم ندریوآ دایل نکهی حرکت کنندوقبل از ا
 یدست بزرگ وتکه تکه سنگ انیپگاسوس ها بدون دستور به سمت دست غول حرکت کردندودرم

خودش   یبزرگش قرار دادکه برا یشانه  یراباالبردوآنان رارو اشغول قرارگرفتند.سپس غول دست 
 گسترده بود.   نیزم
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بودندکه اوشروع به حرف زدن کندوپاسخ    یستندومنتظرزمانینگر یم یبه غول سنگ  ندرباتعجبیداوآیل
رفت که   یاز دهکده دورشدوبه سمت یکه در ذهنشان به وجود آمده بودرابدهد.غول اندک ییسوال ها

 انیم  ندریداوآیازسکنه بودو بعددستش را به سمت شانه اش گرفت ودوباره ل  یاش خال یخشک
 قرارگرفتند.  شدست

 وشروع به سخن گفتن کرد: رنگش به آن دو نگاه کرد یخاک  اوباچشمان

  نییکه ازپگاسوس خود پا یدادرحال یمن ازشماهستم.ل د ی.نترسدیباش ندریآ ووسرورمانیدبانووایشمابا
 .درست است یآمدگفت:آر  یم

دهکده ساخته  نیتمام ساکنان ا یعنیازموجودات ساخته شده به دست آذربانوهستم  یک یمن -
 راموش کردند. دست اوهستنداماهمه به جزمن همه خالقشان راف

که طلسم آب ها شکسته   یآب وساحل است،هنگام انیهستم که محل استراحتش م  یغول سنگ من
شما   یپس درجستجو د،ازآنیهست نجایکه شمادرحال سفربه ا دمیمن برگشت و فهم یشد.حافظه 

 وتاکنون منتظر شما بودم  دارشدمیب

بودن خواهرمان رابه    یازندانیو یومحل زندگ  یبه ماکمک کن یحاضر   یشناس ی خب اکنون که مارام-
 داده است؟!  نجارخیدرا یکه چه حادثه ا یی بگو قای ودق ییمابگو

کوه مقابل اش که پوشانده شده   گرشیتکان دادوبعدبادست د یسر  ندریدرپاسخ حرف آ یسنگ غول
 ماآنجاست.  یوبرف بودرا نشانه گرفت وگفت:بانو خیاز

زد برگشت .    یو برف وسرمادرآن موج م  خیکه سراسر اکنده از یبه سمت کوه خشک درنیو آ دایل نگاه
 یسنگ یکردغول ها  نجاحملهیبه ا منیکه اهر یادامه دادوگفت :هنگام شیبه حرف ها  یغول سنگ

ازآنهاقدرت مقابله بااو وجادوگرهمراهش را   کی چی رنداماهی او را بگ یکردندکه جلو یسع یادیز
داشت که باتکراروردآن وتکان دادن  یمنی اهر یجادو کی که همراهش بود  یدوگر چراکه جا داشتندن

قدرت مقابله با آن  ییآتش به تنها یکردوآذربانوالهه  یلحظه پودرم  کیاش مارادر  یچوب دست
 ی اش کوه آتنا که کوه اه یس یباطلسم وجادو من یم؛اهریماشکست خورد یرانداشت وهمه 

  لیزده تبد خی یرا به کوه میکرد  یم هیتغذ نشیآتش  یما ازآن وگدازه ها ی  مهبودوه یآتشفشان 
 یبرا ینداگرکسیگو یکرد.م یزندان یکردوبعدآذر بانورا در اعماق کوه آتنادرکنارتخم دراگون هزارساله ا

 کند  یاو را نابودم یخی شودودراگون باآتش  ینجات بانو برودتخم شکسته م
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  نیسرزم ن ی که او درهم میدیاست شن یروز ی جنگ وپ یرم بهرام خدامنظو یاز اوخبر دار  یبرادرم چ-
 فرودآمده است.  

واردنشده باشدچراکه اگر   نیسرزم  نیا داصالبهیاش خبرنداردشا یکس از او ومکان زندگ  چینه ه-
 .میجنگ بود روزیواردشده بودقطعاماپ 

 نگهبانان کوه اتناهستند؟! یخوب اکنون چه کسان -

شده ازپشم دارندوکامال   دهیپوش یکه درست جسته شان اندازه ماست وبدن ی برف  یهاغول ها یتی-
 رنگ هستند. کی وبرف ها خیبا

 ماست   فهیوظ  نی.امی وآذربانو رانجات ده می به آن سمت حرکت کن  دیسپاس اکنون ما با-

  ییمن راه گشا دیدشایستین دانیم روزیراه پ  نیدرا ییتنها راشمابهیز میآ یهم باشمام دمن یصبرکن-
 تکان دادوگفت: باشه. یسر  دایسخن او را بدهدل  ندرپاسخیآ نکهیسفرتان باشم.قبل از ا یبرا

 !!!؟یول-

 کند.  یبه دردفاع وحرکت م یانیآمدن اوکمک شا ندریاست آ  یاوهمراه خوب-

 یی ایهمراه ماب یتوان  یباشدتوم-

وآسوده خاطر به کوهستان  می هابه دورباش  یتیتاازگزنده  میپس بهتراست شب هنگام حرکت کن-
 م یبرس

و شامگاه به سمت کوهستان حرکت   میکن  یاست پس ماامروز را استراحت م  ی خوب  ی شهیفکر واند-
 دارند؟! یچون همه ي موجودات نام ونشان ستینامت چ ی.راستم یکن یم

 هستم ن یمن سنگ آذر-

 ابيم ی استراحت و اردو زدن ب یبرا ییتاجا یبگذار   نییشودمارا پا یم نی سنگ آذر ارخبی بس-

 سرورم  یآر -
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برخاست و    شیگذاشت وازجا  نیزم  یبرد وآنان را رو نی دستش را به سمت زم یغول سنگ سپس
شدندوهمان    ادهیپ شانیهردو از اسب ها ندریو آ دایحرکت کرد.ل یگر یبه سمت د ی سخن چیبدون ه
درخت   کی ی هیکوچک در سا یاردو زدن انتخاب کردندوچادر  یاز سکنه را برا یخال  یمنطقه 

  کیبا نی ازاستراحت شان نگذشته بودکه سنگ آذر یبناکردند.هنوزساعت  شی خو تاستراح  یدبرایب
  ندریو آ  دایپهن کرد و کنار چادر ل  نیزم یبه سمت آنان بازگشت.او پوست را رو  یتیپوست 

از   یوکوچکش تکه ا فیشدوبادست ظر کینزد یتیاز چادر خارج شدوبه پوست  دایست.آنگاه ل نش
مقابل چادرشان پهن شده بود را لمس کردو همزمان  نیزم  یبزرگ وگسترده که اکنون رو یآن پوسته 

 ! ست؟یچ  گرید نی:ادینگاه کردوپرس نیسنگ آذر یسرش باال آوردوبه چهره 

پوست راسال گذشته  نی.من امیست یآنهان یبرا  یی شناسا گرقابلیپوست د نی.باایت یپوست -
 .داکردمیپ

  یشوندوگاه ایدر واناتیاندازندتاخوراک ح یآوردند وبه داخل آب م  یم نییهامردگانش را به پا یتی
 . میکن یدادن خودمان استفاده م نت یز یآنهابرا یاز پوسته  یسنگ یماغول ها

 .بازهم سپاس.ارخبی بس-

استراحت دوباره به چادر بازگشت.وشامگاهان بودکه آنها با داخل شدن   یشدن حرفش برا داباتمامیل
زده که  خیسردو  یبه سمت کوهستان حرکت کردند،منطقه ا نی به همراه سنگ آذر  یتیبه آن پوست 

 زوآهسته ا آراماری بس یبودند.غول سنگ دهیبزرگ خواب   یها مانندگلوله برف ها یتیآن  یجا یدرجا
 دی را تهد ندریو آ دایآنها ل  یازسو یگذشت تاگزند یخوابيده بودم نی زم یکه رو یتیکنار هر

حضور آنهادرکوهستان شوند به   یهامتوجه  یتیرابدون آنکه  ندریداوآیدم صبح بودکه ل دهینکندوسپ
  ی دهیکوه سربه فلک کش ندریو آ دایکه درست مقابل چشمان ل ییکوه جا یاصل یدامنه 
غول  یبودوحت دایبلند بودکه دهانه اش بخاطر ارتفاع بلندش ناپ  یرساند؛کوه آتناکوه رداشت آتناقرا 

خودش   یرا از شانه  دایو ل  ندریآمد.او آ یبه حساب م یز ی هم در مقابل عظمت آن موجودناچ یسنگ
 و   دگذاشتیرس یازکوه که دستش م ینقطه ا نیبلندتر یکردوبعدآنان را رو ادهیپ

ها   یتیبود که شمارا از خطر  نیمن ا  ی فهیدوظ یخودتان برو  دیپرا با ریمس ینجا ی: سرورانم ازاگفت 
 یاست و روشن است که برا کیاربار یبه دهانه بس دنینقطه برسانم،راه رس  نیدور بدارم وسالمت به ا
 من ساخته نشده است 
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  دیهست که جان ماراتهد نجایدرا  گری.موجودات دیبه ماداشت یار ی جالطف بس  نی :سپاس.تاهمندریآ
 کند؟!

کردندامادرست از زمان شروع   یم  یمنطقه زندگ نیدرا  نیآتش یسمندرها یدانم سرورم زمان  ینم-
از پوسته  یمقدار  نیسنگ آذر  ده،آنگاهیکس آنها را ند چیمنطقه ه نیزدن ا  خیو طانیحکومت ش 

 نیپوست نینانش ادامه داد وگفت:بااسخ ندردادوبهی و آ دایکه به تن داشت را جداکردو به ل یتی
  یرا احساس م یشتر یب یدسرمایشو یترم کیهر چه به دهانه نزد دچراکهیخودتان راگرم کن ککوچ

 . دیکن

 باشد. -

خودش را به محل    نیزم یرو دنیوغلت نیزم  یرو دنیباخواب  یآنها از هم جداشدندوغول سنگ آنگاه
اش بسته بودبازگشت   یرا در کنار دوست تخت سنگ ندریو آ  دایل یاردو و چادر،مكاني که پگاسوس ها

  کید،ش یکه به دهانه ي کوه وقصرخواهرشان ختم م یوآن دوباپرندگانش به راه خودادامه دادند،راه 
شد،آن   یتر ازقبل م  کیبار یشدوگاه یآن افزوده م یبه پهنا   یکه گاه جیو مارپ کی بار  اری جاده بس

از سنگ  یکه روز  یبودند،قصر  یم یدر آن جاده درست در مقابل قصر قد یرو ادهی پ یدو پس ازساعت
و   بودکوه درست در دل کوه ساخته شده  ینقطه  نی وپهناورتر نیخاموش در بلندتر  یهاوگدازهها

 کند.  ینم ین زندگکس درآ چیکرد که ه یازآن م هیآن کنا زیبازبودن درقصروسکوت ربح انگ

به استراحت   میدرکوهستان به سطوح آمده بودند،پس تصم  یرو ادهیزدن وپ  ندرهردوازقدمیداوآیل
 قصر شدند.  اطی گرفتندو واردح

  یداخل ییبایقدم شد،ز  ش یقصرپ یبازکردن دراصل یبرا مرغشیهمراه س ندربهیداجلوترازآیل
وحشتناک آن  یکردوباوجود سرما یدادوآنها را مدهوش خودم یرانوازش م  یا  ندهیقصرچشمان هرب 

زردرنگ   ی آن گل ها یجا  یداشت و درجا یز یدل انگ ی بودوهوا ارگرمی قصربس یداخل  یمنطقه فضا
  یبه داخل قصر لحظه به لحظه به تعدادشان افزودهم ندر یداوآیبودکه باورودل  دهییرو ین یوسرخ آتش

 شد.

  یاتفاق باعث نگران نیا یآورده بود ول رتیرا به ح  ندریو آ دایل  زرد و سرخ رنگ یآن گل ها زيباي
 خارج قصرکرداند.   یبه سو دنیشده بودو آن دو شروع به آواز خواندن و پر ندریآ  نیوشاه دایل مرغیس
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که   یشدتازمان  یم شی از پ شتریشدوتعداد گل ها ب  یبسته م  یکردند، در  یهرسمت که پروازم امابه
 خارج شدن وجودنداشت.   یبرا ییفضا چیتمام قصر پرازگل شدوه

آن دو پرنده به ترس   یقرار  یهمه ب  نیبه خودآوردو آنان از ا یرا لحظه ا ندریداوآیپرندگان ل  پرواز
 درقصر وجودداشت.  یآمدند، انگارطلسم و مشکل خاص 

قصر شنيده مي  یکردکه از هرجاقصر را پر  یفضا یآواز آزاردهنده ا یگل هاصدا دنییشدن رو باتمام
به سمت هم  ندری و آ دایداد وانسان ها را مدهوش مي کرد، ل یکه گوش ها را آزار م  يیشد،صدا

 زدن:  اد ی باهم فر گرید کیبرگشتند وبانگاه کردن به 

 یصدا دنیگذاشتندتامانع شن شانیگوش ها یرا رو شانیآواز خوان سپس هردو دست ها یها گل
 گل هاشوند. 

 شد.  یشدوبه قد آن هاافزوده م یگل هابلندتر م یصدا  اماهرلحظه

شروع به رشد کرد و   یبلند یها  غیت شانیازساقه ها  ندرشدندویو آ دایکه آنها بلندتر ازقد ل یتازمان 
 خورد مدهوش شد....  نی رفت و او با زم جیگ  ندریدرهمان لحظه بودکه سرآ

برداشت و باترس    شیگوش ها یرا از رو ندرکردودستشین آوحشت زده شروع به صدا کرد دایل
شدند را قطع   یترم کیکه هرلحظه به آنها نزد یوگل ها دیکش رونیب  ندریرا از کمر آ  ندریآ  ریشمش

 شد.  یآوازآن هابلندترازگذشته م دوییرو  یم یگر ی،اما باقطع هرگل،گل دکرد 

شدن   ستادوبامدهوشیا یهم شده بوداما او ازتالش بازنم نیبه زم دایوافتادن ل جهیباعث سرگ آواز
  ید،فردیقصرد یآمدن ازپله ها نیی را از دور در حال پا یلحظه بود که او مرد نی کرد، درهم یمبارزه م
به  یادیزد،اوشباهت ز یدرچهره اش موج م یرنگ داشت و چشمان سرخ رنگ یقهوه ا ییکه موها

  یبلند  یو قهقه ها دیخند یآمدم یم  نییان که ازپله هاپافردناشناس همچن ندرداشت،یو آ دایل
با   دایشود،ل دایمانندش هو شیبلندون یبلندش باعث شدکه دندان ها یقهقه ها نیدادکه هم یسرم

او   آن قرار دادوبه سمت انیرا درم  ریاو کمانش را از شانه اش برداشت وت  شین یدندان ها دنید
خورداما بازهم از   نیبه زم یا جهی را رها کندباسر گ  رینشانه گرفت اما قبل از آنکه زه کمان رابکشدو ت

  دودریبگذاردبانشانه گرفتن آن مرد دوباره زه کمان راکش الی اخیازآن که پا به دن  ستادوقبلیتالش بازناا
آنان بودوبعد  تبه سم دنیگرگ وپر کیشدن به   لیکردکه آن مرددرحال تبد شی رها  یحال

 شد...............  دامدهوشیل
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  یم دایرها شده ازکف ل  ری شدن آن فرد با ت یزخم  ندرویو آ دایهاازمدهوش بودن ل ساعت
قصرراپرکرده   یکه فضا ییشدقهقهه ها یدمیشن یبلند یتنهازمزمه قهقهه ها انی گذاشت.ودرآن م
 دادند.  یآنان رانوازش م  ی بودندوذهن خال

 اخلع ی احساس نمودکه روحش ازجسم اش جدا شده و وارد دن دادوبارهیبودکه ل انیم نیدرا
درکارنبوداوگذر زمان وماندن در جهان خلع رابه   یگر ید یایتفاوت که واردشدن به دن نیشداماباا

 کرد. یحس م   یخوب

  جهان جسم اش کندوتمام تالش او ی بکشدووارد دن  رونیتوانست روح وذهنش را از آن جهان ب  یامانم
  ییدصدایراشن   یزمزمه خاص ی صدا  شیتالش ها انی اثربودو ناگهان درم یبازگشت ب  یبرا شیها

 گفت: ازقدرت استفاده کن.  یآشنا که به او م 

 تکرارکرد:  داآرامیل

 .روهستمین  یب یندارم من تنهاالهه  ییرویکدام قدرت من قدرت ون-

 درآمد:  یادیصدابلندترازقبل شدوبه شکل فر آنگاه

  ینجاتش تورابرنم  یگونه نبود درخت جهان برا  نیاگرا ،کهیقدرت دار   یقدرت یب  نیتودرع نه
 با او را ندارد.  یکس توان برابر  چی که ه یهست یقدرتمند ی.توهمان الهه دیگز

 خاموش شد.  شیآرام آرام بازمزمه وتکرار کردن کالم آخر خو صدا

 . افتی و آهسته چشمانش راباز کردوخودش رادردرون جسمش  داآرامیل

  نیزردوسرخ آتش یافتاده بودبه اطرافش نگاه کرد،گل ها نیزم یکه هنوز درازکش رو یدرحال آنگاه
 ی به سرم الیخ  یایفرد ناشناس هنوزمدهوش بودندودر دن ندروآنیبودندوآ دشدهیهمه ناپد

  شی آمده بود.او آرام آرام ازجا رون یب  الیخ  ايیدو ازدناش رابه دست آورده بو  یار یبردندوتنهااو هش
  یدرمانگرش رو مرغی حالت نشسته درآمدوسپس دستش رابه سمت باالنشانه گرفت وس بلندشدوبه

 مچ دستش فرود آمد. 

دم آن راجدا کردوبه سمت جسم سردشده  یانتها ی ازپرها یکی را نوازش کرد و  مرغشیآرام س او
 آرام پر را دایداد،ل یسرم یاو نشسته بودوباآوازش ناله ي خاص ندردرکنارجسمیآ نیشاه ندررفتیآ
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 راحس کند.  ندرآنیکردواجازه داد که مشاعرآ  کیندرنزدیآ ین یب به

 وگفت:   ستینگر دایبازشدوبه ل ندرآرامیآ چشمان

 رخ داده است؟!  یاتفاق چه

اول نگاهش به آن فردناشناس افتادوزمزمه   یبرخاست ودرهمان لحظه  شی هم آرام ازجااو  سپس
 یروز یآورپ  امی جنگ آوروپ  یوار گفت:بهرام خدا

 شده است؟!  یافتاداوزخم یکردوگفت:چه اتفاق دانگاهیبه ل آنگاه

ه  دفاع ازخودم و توب یشدومن مجبورشدم برا نهیگرگ  کیبه   لیاو تبد یکه تومدهوش شد یزمان -
 .اوواقعابهرام است ربزنمیاوت

 ندارم  ی دربودنش شک یآر -

 . ممکن است اومرده باشد دیآ یازمابرم یاکنون چه کار -

 درمانگررابه من بده.   مرغیس یازپرها یشده.پر  یفقط زخم میهست رایمانام ینه.همه -

زخم اوبگذاردوهردوبه جسم   یبودرابه او داد،تارو دارکردهیباآن ب  ندررایکه آ یپر  داهمانیبعدل
 بدن بهرام بودکه یآوردودرحال گذاشتن پررو رونی از بدن برادرش ب ررای ندرتیشدندآ  کیبرادرشان نزد

 صبرکن -

 شود.  لی تبد نهیگرگ ابدبهی یکه دوباره بهبود م  یچرا!ممکن است هنگام-

 . اوریخاک را ب  شهی.ش ییگو یراست م -

شده بود باچهره   دیناپد شهیبود وهردوش یخال   فشیرفت اماک فشی ندشدوبه سمت کبل  شی از جا دایل
که  یخاکستر  شهیخاک ونه ش  ی شهی.نه شستندی هان شهیکرد وگفت ش  ندرنگاهینگران به آ یا

 جادوگربه من داده بود. 

 است  رممکنیغ-

 قهقه ها ی.صدانجابودهینفرا کی-
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 قهقه؟!-

 طوربسته شدن درقصررا  نی وهم  دمینفرراشن کیخنده   یبودم زمزمه ها دارنشدهیهنوزب یوقت

بدون آن  میری راپس بگ دخاکی کنندبا ییتوانندماراراهنما  یاست؟!پرنده هام نجابوده ینفرا کیپس -
مچ دستش  یرفت و آن رارو نشیسمت شاه  ندربهیاست.بعدآ رممکنینجات خواهران وبرادران ماغ

 !؟نجابودهیا  یاکسینشاندوگفت: آ

 اوبود.  دحرفیی ازمنقارش خارج کردکه نشانه تا ییندرصدایدرپاسخ سوال آ   پرنده

 : دایل

 خواهدما  یکه نم  یانسان بوده است کس کی شک  یهانبوده است ب یتی نجابودازجنسیکه ا یکس

 . میمان را ادامه ده راه

 از طرف او بوده است. یشک قصرهم تله ا یدرست ب-

 م یدنبالش برو دبهیبا-

 است  نجادورشدهیشده وحتما ساعت ها ست که او ازا کیآسمان تار دهیشب فرارس  رشدهید یل ینه خ-

 م؟ یپس اکنون چه کن-

  ییدانم او تنها خدا ینشده باشدچراکه تاآنجا م اطلسمیو  داصالجادویشا میساز  داری.بهرام رابدیاول با-
 است که جادووطلسم براو اثرندارد. 

 . ارشودیهش ابدوبرادرشانیزخم برادرش گذاشت وبعدمنتظرماندن تازخم بهبود یپررارو ندریآ سپس

زخم او گذاشته بودند.گذشت واوچشمانش رابازکرد.بانگاه کردن به آن  یکه پررارو  یاززمان یساعت
 ندر یدوآرام تکرارکرد:آ

 !؟یتوافتاده است توجادو شده بود یبرا یراتکان دادوگفت:چه اتفاق   ندرسرشیآ

 وآوازآن ها. نیزردرنگ وسرخ آتش ینه.گل ها-
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 گل ها -

  میکه مافرودآمد  یزمان  یموجودات سنگشدم شهر افرستادهیقسمت از گلور نیمن همراه آذربانوبه ا-
  یگل سم  یها غیآوازخان فرود آمدم ت یگل ها  انیماراازهم جدانمودومن درست در م ریتقد

شوم.بعدازآن    یم لیتبد نهیکردن اکنون من تنهادرحضورگل هابه گرگ  لیتبد نهیگرگ کیبودندومن رابه 
 یاما جادوگر مراباگل ها نجاآمدمیه انجات اوب یشدن آذربانو درکوه آتنامن برا  یو زندان  حادثه
گل هارا ودستش رابه سمت   یدوحتیبرد نی او را از ب یکرد؟!اماشماطلسم وجادو  یقصرزندان  نیزرددرا

 گرفت وگفت:  دایل

 رفتن گل ها شده ؟! نیوجود تو باعث از ب یدرخت جهان هست ی دهی شک تو همان برگز یب

سورن   ییایدادخترسردارآریل ایي باد و والههیهستم وا  یمن ک یدرخت جهان؟!به راست ی دهیبرگز-
 . ایپرش  یازدهکده 

  یبرا نیسرزم نیبادوطوفان.به گمانم داستان فرود آمدن مان را به ا یالهه  وی.وا یتوازجنس ماهست-
  زیجادوگرهمه چ  به سرش دادوگفت:بله  یحرف بهرام تکان  دادرپاسخی؟!ل یدان یدفاع ازقلب جهان رام 

 رابه من گفته. 

 .می ما انتخاب شدگان درخت جهان بود یاست که همه  نیا قتیحق-

را خلق کرددرخت جهان  گریعالم و هزاران عالم د نیکه زوران خداي زمان ا یهنگام شی قرن پ هزاران
دارد.درخت   ییدرخت کامال زنده که هرتوانا کیکاشت  گرید یرابه عنوان دروازه ورودبه جهان ها

  رشتس هی س زدانی  منیپاک واهر زدعالمیپاک سرشت ا  زدانیاهورامزدا  نشیجهان بود که باعث آفر 
 .سرنوشت شد  یوالهه   یاه یس زدعالمیا

دادواو  هی پاک هد زدانیبودرابه اهورامزدا ییکمان طال  کیاش راکه  نیقدرت محافظت راست درخت
  افتنی یساخت اوسال هادرپ  داریب منیاتفاق حسدرادرجسم اهر نیدهمیمحافظش برگزرابه عنوان 

 به دست آوردن کمان بود.  یبرا یراه

بردارد،درست است   انیکردکه برادرش اهورامزدا را ازم ی بارسع نی خوردو آخر ی شکست م شهیاماهم
و الهه ها   انی هستندکه جان خدا یبرنده ا   یرهایدرخت جهان شمش یاماشاخه ها میراهستی که مانام

  نیوپرتاب اوبه سمت اهورامزدا آخر  منیدرخت به دست اهر یشاخه  کی.شکسته شدن ردی گ یرام
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وجهان مردگان  نی ریکشتن برادرش بود اينکاراوباعث رانده شدنش شدوبه عالم ز یاوبرا یسع
تنهاراه نجات   شدن قلب انسان ها  اهیداشت س یآزاد یشانس برا کی  شهیهم دشدامااویتبع

سرنوشت ازدواج کردوپس ازآن   یماند، اهورامزداباالهه  یاوبود.سال هاگذشت ودرهمان عالم زندان
زمان تمام قدرتش رابه اهورامزدافرزند ارشدش عطاکرد   یوزوران خدا میمتولدشد هابودکه ماوالهه 

  یگرنمیدست آورد د رابه انیقدرت خدا یتمام یکه فرد یارفت؛هنگام یازدن ی فان یانسان کیومثل 
 گردد.  یتواندمحافظ درخت جهان باشدوکمان به سمت درخت بازم 

بودرابه سمت   دهیبرگز  نیسرزم  نیمحافظت ازا یکه برا ی بارهرکدام ازما و نگهبانان نیاهورامزداچند
  یم،کمانیدرخت جهان انتخاب شو نی وبه عنوان محافظ راست میریدرخت فرستادتاکمان محافظ را بگ

ردآسا   یوالهه هاراداردوباسرعت   انیازجنس خود درخت است وقدرت کشتن خدا رهاوچوبشیکه ت
 . ستیزخمش ن  یبرا  یدرمان چیردوهیگ  یکندوقلب ها رانشانه م یحرکت م شهیمه

رتش را به  قد  منیکه اهر یوحتي نگهبان ها را انتخاب نکرد. هنگام انیازالهه هاوخدا کی چیه درخت
 جهان بازگشت کرد. نیدست آوردوبه ا

که   یبه فرمان اهورامزدا ازنظر هاپنهان شدتا زمان سیشهرپارادا  یعن یومکان کاشته شدنش  درخت
درخت جهان کمان   یکه تومتولدشد یازآن محافظت شودو زمان  یشود به درست دایپ  یمحافظ واقع

الهه  یدرخت بود نی دادکه به دست توبرسانند پچراکه توهمان محافظ راست یدرخت  یرابه هزاران پر 
که به عنوان محافظ   یهست یاست،توکس انیقدرت تمام خدا انیو قدرتش پا  رویازجنس بادکه ن  یا

که تواکنون در دست داري همان کمان است و   یوکمان  یانتخاب شد ییو صاحب کمان طال یابد
 . یدفاع ازخودت دربرابرمن استفاده نکرده باش یراخاص ب  یرهایازآن ت  داورمیام

  نیا قتیدرخت هستم.حق نی بوده است من محافظ راست نیدرخوابم هم هم یپس منظورصدا-
داشتم اماشباهت تو   ردانی ازت رهایاز همان ت  یکیبربرداشتن  یسع یکه به ماحمله کرد یاست که زمان 

 دارم. بر  رهارای ازهمان ت یکیاز آن شدکه  ندرمانعیبه آ

از   شیپ منیمردم،اهر یم یزود ابهیزنده نبودم و گریاکنون من د یکرده بود رهااستفاده یاگراز آن ت -
  یشوم یبودوفکر ها  یدرخت جهان م  دمحافظیبردکه او با  یهمه به دنبال توست چراکه گمان م

 بهمابراي محافظت ازتو  یو دراصل همه  گرداردید یجهان ونفوذ به عالم ها  نیبردن ا نیازب  یبرا
 . میآمد نجایا
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.به جزقدرت  یدار  یبرم انیکه او را ازم یاست ودرانتها توهست  منیهرشکست ا یاتحادتنهابرا یروین
گل  یکه باعث نابود ییرویمحافظت ازدرخت نهفته است و همان ن یرویالهه هادروجودتون یرویون

 شد.  دارشدنتیهاوب

 .دیگو ی.بهرام راست م یآر -

 دالههی شمامن همان محافظ درخت هستم.امابا ی.درست است که به گفته  میکن دچهیبا اکنون-
 شده دهیدزد  سیاماخاک پارادا میشان راباطل کن یوجادو  میابیگررابید انیوخدا

که باعث   یز یچ اورهمانیب مانیات ا یدرون  یرویبه ن یازندار ی بردن آن جادوبه خاک ن  نیازب یتوبرا-
 .ندیشده درخت جهان تورابه عنوان محافظ برگز

 درخت باشم؟! نیاماچگونه ممکن است من انتخاب راست-

رفت سپس دست راستش را بازکردوگفت کمان رادردست من   دایبلندشدوبه سمت ل  شیازجا بهرام
 بگذار

 !؟یچ-

است آن را در دست   یجنگ یهستم که سازنده تمام سالح ها یجنگ آورم.من کس  یبگذارمن خدا-
 انتخاب ومحافظ را نشانت دهم. یمن بگذار تاجادو

بعد کف دست او به   قهیبرداشت و درکف دست بهرام گذاشت،چند دق نیزم  یرا از رو  داکمانشیل
انداخت وگفت:تنها در دست   نیزم  یشدومثل آتش داغ شد. سپس بهرام کمان را رو لیمتما یسرخ

نشان صادق بودن کالم من  نی زندوا  ینم بیآس دهی ماند و تنها به برگز یفرد محافظ سالم م یها
 شده نهی که در وجود تو نهاد یوقدرت   واست جاد

 شک   ،بي یهست  یکه ک یاور ی ب مانیاست که ا یاست، فقط کاف منیاهر یتمام قدرت ها  شکست

 چیبدون قدرت و بدون ه یانسان عادي باور دار  کی ودت رابه عنوان همه نشانه تو هنوز خ نیا با
  یو آذربانو را نجات م میکن  یدم صبح به سمت دهانه حرکت م  دهی .سپ ییروی و ن ییتوانا
وجهان   ددرختیبا  اباتویدارد بدون تو  اجی.فرصت ما اندک است و جهان به کمک ما احتمیده

 . میرانجات ده
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به پله  نکهیباالرفت،اماقبل از ا یگرفت وبه سمت طبقه    دافاصلهیو ل  ندریواز آ د یبهرام به آخر رس کالم
جادو   یتوان  یپس من همراه شماهستم اگر نم  نیآخر برسدبه سمت آنان بازگشت وگفت:از ا

 کنم. یمرا  نکاریمن ا یوقدرتت نابودکن رویهارابان 

به در برسد   نکه یرفت اماقبل از ا بلندشدوبه سمت در شی وازجا دیکش ی قیعم  دانفسیبهرام ل  بارفتن
 !؟یرو یاو راصدا زد: صبرکن کجام  ندریآ

ودستش راتکان   مرغمیآزادقدم بزنم نگران نباش هم کمانم را دارم وهم س یدرهوا یخواهم کم یم-
 شانه اش نشست.  یبه سمتش پروازکرد ورو  مرغشیداد وس

شد وآرام شروع به قدم   اطی آمد و واردح رونی بازکردوقصر برا  دادریتنهاباشم. ل یچندلحظه ا  خواهمیم
بود.هنوزهم  قتیحق کیری عمر درگ کی یقصرکرد،ذهنش به اندازه ا اطی وار درح رهیدا یزدن وحرکت 

پاک باشد.دستش راتکان داد وبه  زدانیاهورامزدا  ی مردم وحت  یهمه  دیباورنداشت که چشم ام
 گرفت!! ی درم میباتکان دستم نس یباد بودم حت یخودش گفت:اگرمن الهه 

 !؟یندار  مانیکه به خودت ا  ینه باوجودطلسم که در وجودت نهفته است.نه زمان-

  یحت  ندریبود،چشمان آ ستادهیکه درپشت سرش ا یبه سمت صاحب صدا بازگشت وکس  دایل
ش  را دردستان  دایشدودستان ل کی نزد دایداشت.او به ل  یاش برق خاص  یاهیشب هم باس  یک ی درتار

:هرزمان که دگفت یشن  یدامیرا فقط خودش ول شیحرف ها یکه زمزمه  یگرفت و آرام به گونه ا
 دهد. ی خودش رانشان م تی روی ون  ودقدرتوجودت ازطلسم پاک ش

 دوخت وگفت:  داچشمیقراروهفت رنگ ل یچشمان ب  وبعدبه

  عتیطب  یاز رنگ ها یک یکه هرلحظه به رنگ  یچشمان یامروز به رنگ چشمانت دقت کرده ا تابه
و  میدار  مانیاست.ماهمه به تو ا ایگلور نی. چشمان توهمان آسمان هفت رنگ سرزمدیآ یدرم

رابه دست   ت ی روی که قدرت ون ی؛تازمانیهرکس که بنام ای و  داینه ل یهست ویکه تو وا میمطمئن هست
مانم و ازت   یو قدرتت درکنارت م روین بعد از به دست آوردن یحت  یآور  مانیخودت ا  وبه یآور 

کنم به جبران  یکه اهورامزدا پدرمان به من سپرده است عمل م  یا فهیکنم و به وظ  یمحافظت م
من بودکه ازتودر برابرطلسم محافظت کنم ونگذارم که   ی  فهیکردم.وظ  تی گذشته که ترکت کردم ورها

که   یراخوردم و تازمان   منیوشکوه قصر اهر  ییبای ز بینتواستم.من فر ابدامایوجود تو راه  به یطلسم
 بودم  یدرقصرش زندان یتوآمد
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او   شیدادتاتو رابه پ یمن فرصت آزاد دوبهید نهیتو را درآ من یاهر یکه تو وارد شهر المپ شد یروز 
 برم. ب

  دیشا یوهستیکه وا داکردمیپ نیق ی یکه داشت یکه تو را در آن کاروانسرا مالقات کردم باشجاعت یزمان
اوبودم اما اکنون تاهرزمان که جان   ردستیبسپارمت چراکه اس منیآن زمان قصد داشتم به اهر

 کنم.  یدربدن داشته باشم ازتو محافظت م

 . اواکنون ندرنداشتیحرف هارا از سمت آ نیانتظارا هچگایشده بوده ندریآ یها دامحوتماشاوحرفیل

فاصله گرفته  ندریگاه اوست...، بعد از آ هیکه تک یدارد.حام یحام  کیهمه مردم  انی بودکه م افتهیدر
 گرفت.  یاستراحت جا یبرا شی به سمت قصر رفت و آرام در جا  یکالم چیوبدون ه

 ********************************************** 

که در آن آذربانو الهه ي آتش   ییکوه حرکت کردند.جا یبه سمت دهانه   یصبح سه نفر  دهیسپ
  یمنیاهر  یروهایشدوحضورن  یشدندهوا سردت م  یترم کیشده بود،هرچه که به دهانه نزد یزندان

 یدهانه راه بودوآنهافرصت و زمان محدود کردند.ساعت ها و روزهابه سمت  یحس م   شترازقبلیراب
زمان داشتند.پس ازگذرچهار روزطاقت فرسا و   انینجات الهه هاوخدا یروزبرا  یدکمترس ی اداشتند وش
  انهی کوچک مانندغار درم یگود کی  يیجا  دنیباالخره به دهانه ي کوه رس یطوالن یرو ادهی سخت باپ

  یپرشده بودآنان باگذر از رو خی  یازمواد مذاب ازانبوه  یانبوه ییکوه وجود داشت،کوهي که به جا
 یها لیداخل کوه پاگذاشتند،مكاني که سراسرآکنده ازقند یایاي واردغارشدندوبه دن شهیش یها خی
 هدی خواب خی آکنده از یسکو کی یزده رو خی يیهاويخ هابانو  لیتمام قند انیزده بودودرم  خی

قرار داشت.هرسه باگذرازپل    یمیدراگون قد کی یچنگال ها  انیتخم دراگون درم کیبودوکنارآن 
هاوبرف   لی شدند.ازمقدارقند کیداشت نزد  یآذربانو جا یزده  خیآن جسم  یکه رو  ییسکوبه  یخی

 خی است و  یمکان خاص زندان نیجسم اومعلوم بودکه سال هاست که درا  یموجود رو یها
شدن   لیزدن اوتبد  خیعمل کرده بودوباعث  یگر ی بار به شکل د نیجادوگرا  یزده؛طلسم و جادو

که   یگرفت آن هم درحال  یدرکنارجسم خواهرش جا داآرامیبود.ل شدهوسرد   یخ یشهر  کیشهرش به 
 یخواهرشان شده بودند،الهه ا یبودند،آنهاهرسه محوتماشا  ستادهیسرش ا یهردودرباال  ندریبهرام وآ

لبانش هم درعين  یکه حت یدرختان،الهه ا زيییپا یبرگ ها یبای به ز یو لباس   شنیسرخ آت  یوهابام
  ییکه دررأس آن گو يیمحصور شده بود،عصا یی دستانش عصا انی ودرم دسرخ رنگ بو یشیآرا چیه

  ییزده بودوبه گو  خیسرخ رنگ وآکنده ازحرارات آتش وجود آذربانو بودامااکنون  یقرارداشت که زمان 
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دست خواهرش گذاشت وآرام آن را لمس    یدستش رارو داآرامیشده بود. ل  لی تبد خیاز
که متعلق   ییای رو  افتی دور ییایکه خودش رادردرون رو  هنگذشت یکردوچشمانش رابست چندلحظه ا

که با   ید،مکان ید خیهزاران قطعه   انی دش را اکنون درکنار خواهرش درمبه آذربانو خواهرش بود.او خو
  ستیدانگریداداوبه ل یسرم یکمک خواه ادی هااوفر خی  انیوبرف پوشانده شده بودوم  خی از یانبوه

حداقل مشعله ها را روشن کن آتش من    یکن ی:اگرکمکم نمگفت وبعددرست درمقابل اوقرارگرفت و 
آتش ازدهان خواهرش چشمانش  یعنیکلمه  نی آخر نیا دنیباشندای.آتش لازدارمی به آتش ن

بازگشت وگفت: آتش تنها راه شکستن جادو برافروختن آتش است  ندروبهرامیرابازکردوبه سمت آ
 . میهست اماچگونه روشن شان کن یچوب وارهامشعلهی:به دندر یهاراذوب کندآ خیکه  یآتش

 شما؟!  اقدرتیباساغه و-

 ! د؟یانجام ده دیخواه ی:چه کاري م بهرام

 .شود  یآن شکسته م دوتخمیکن یدارم یکردن آتش دراگون راب باروشن

 ست؟ ین  نیبه جزا یدانم اما راه یم-

 کنم.  ی:پس من آتش هاراروشن مبهرام

که دردستش  یآتش مانند یي کوه رفت وهرکدام رابا گو   وارهیکنار د یوبعدبه سمت مشعله ها 
کوه   یداخل یکنون هزاران مشعل کوچک و بزرگ دراطرافشان درگوشه وکنار فضاظاهرشدروشن کرد،ا 

 کوه درحال ذوب شدن بودند  یهزارساله  یها خیدرحال سوختن بودن و هم زمان 

 یپوست شکسته  انیو درم  کبارشکستیتخم دراگون شروع به ترک خوردن کردوبه  نیح  نیدرهم
 اژدها ظاهرشد.  کی هیدرست شب  یدراگون باپوزه ا کیتخم دراگون،

بال هاي   یبه بزرگ  يیپرنده اند که درآسمان پروازمي کنند وبال ها ی]دراگون هادراصل همان اژدها ها
 یکه سع یودرحال  دیپر نییچنگال بزرگ پا یسخت ونه پر[دراگون از رو یرخ ها دارند اما از جنس 

جسم آذربانوگذاشت و ناله   یشدوسرش رارو  کیورکند به آذربانونزدوبهرام راازسکو د   ندریداوآیکردل یم
شد،دراگون باآتش وجودش   داریپد  شیآرواره ها انیازم  یسردادوبعد دهانش رابازکرد وآتش یبلند ی

که تمام    دلحظه بو نیهم ستاد،دریعقب گردکردوا یجسم آذربانو راذوب کردوبعد اندک یها خیتمام 
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خودشان راکم کم    یجا  رپلیز یهاوبرف ها خی ه ذوب شدن کامل کردندوکوه شروع ب یداخل یها خی
 آتش دادند. یبه مواد مذاب وُگدازه ها

که آذربانو درکنارآن   ییآنان از موادمذاب وپل پشت سرشان به سمت سکوبازگشت درست جا نگاه
 بود.  ستادهی سکوا یدراگون درجلو

  کینزد ندروبهرامیداوآیبود.آذربانوبه ل دارشدهیاوشکسته شده بودواوازخواب ب ی طلسم و جادو اکنون
من  یدراگون اژدها نیدایگرفت وگفت:سپاس شماطلسم من راشکست یشدودرست درمقابل آنان جا

 ازهزاران همراهان من یک یاست 

باالآمدن  . موادمذاب درحالمیبرو رونینجاب یدازایرسدوبا یزمان فوران آتشفشان کوه م یزود به
 هستند.

سردهکده به پرواز   یآمدند  وبعددراگون در آسمان باال رون ی کوه آتناب انیهمه سواربردراگون ازم آنگاه
 ختندوآتشفشانیر رونیکوه آتناب  یو دهانه  انهیدرآمد،چندلحظه بعددرپشت سرشان موادمذاب ازم

 شد.  یآتش درسراسرکوهستان جار  یازموادمذاب وُگدازه ها یفعال شدورود

شدندوخاکسترشان  لیکوهستان به خاکسترتبد یجا یشدن رودمواد مذاب درجا یباجار  یتی هزاران
 وآسمان معلق شد. نیزم  نیب

نظارگرپرواز آنها در   یکوه وازشهر غول هاسنگ نییازپا  یسنگ  یغول ها ندروتمامی داوآیل یها پگاسوس
ساحل شهرفرودآمدن   یموادمذاب آنهارو یبعدباآرام گرفتن خروش رودها یآسمان بودندولحظه ا 

آتش    یُگدازه آتش.آذربانو به سمت رودرفت ودستانش رادرُگدازها یازرودها یکی درست درکنار 
گرفت و   برخاست و از رودفاصله  شیکردوازجا ی وشروع به زمزمه کردن سخن و کالم روبردف

  یگر یآتش خروش د یُگدازه ها انی و بعددرم دهیفرزندان من زمان بازگشت شما فرا رس زيدیگفت:برخ 
ازآتش بودند به همراه  یوهزاران سمندرکه چون گلوله ا یشکل گرفت واز رودصدهاهزارغول سنگ

به همراه   یبزرگ و طوالن  یبه نشانه ي احترام صف یآمدندوهمگ رونی اما از جنس آتش ب ولهزاران تر
 کی یرو نیزم  یفرودآورندورو میدادندودرمقابل آذربانوسرتعظ  لیتشک ی شهر سنگ گریساکن د

 زانوخود نشستند 

  اشروعیگلور یوبه زبان باستان  دی آنها کش یشانه ها یآنهاحرکت کردودست گرمش رارو  نیآذربانودرب
 یکرد:من آذربانوهمان سرورشماهستم واکنون که همه  یبه سخن گفتن وتکرارکردن کلمات 
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من   دچراکهی.فرزندان من بامن متحدشومیبرو منیدوباره به جنگ اهر دهیوزمانش رس میا دارشدهیماب
 .ازمندمی ن تانیروی ن  شماوبه 

از   دوبعدی بازگشت وهرسه نفرشان را به آغوش کش ندروبهرامیو آ  دایشدن حرفش به سمت ل باتمام
که من رانجات   یگرفت وگفت:سپاس دراصل توبود شی دست ها انیدرم دارایدودستان لآنهاجداش

 . یداد

دستان  انیکه هنوز دستان خواهرش در م یدرحال  دایبعد فاصله گرفت.ل دویاو رابه آغوش کش ودوباره
 یموها ن یرنگ اش وهم چن یاو چشم دوخت و به چشمان قهوه ا  یداشت به چهره  یآذربانوجا

  تاالههیسمت حرکت کنم.آناه نی کدام دبهیگرباید یوالهه ها انیخدا افتنی یسرخ رنگش و گفت:برا 
 . یکن  یم تی به ما گفت شمامارابه سمت آنان هدا آب ی

  انیم وندیکه پ  ییزدوخدای دایدنبال مهرداد برو دبهیوجودنداردوشمابا یگر یدرحقيقت الهه وخداي د-
  نیپاک،او درسرزم زدانیو اهورامزدا  ترایدمیفرزندنگهبان خورش  فرزندان اهورامزداونگهبانان است و 

  نیسرزم نیزاکه ا یدرتنهاتکه ا  دیآرته خورش نیشده؛درسرزم   یو زندان نجامحصوریبه دوراز ا یگر ید
گردندو  یماه به شکل سابقشان بازم دویخورش   یها نی او دوباره سرزم افتنی است با  مانده

در   یراباال بردوبه صورت افق شی رسد.آذربانو عصا یم انی والهه ها به پا انیخدا افتنی یسفرشمابرا
ن و آسمان یزم  انیمانند درم رهیدا یوارتکان داد وبعددروازه ا رهیدست اش گرفت و آن رادا

 است.  نیورودشما به آن سرزم یدروازه   نیکردوگفت:ا دانگاهیول  ندریآ دارشد،اوبهیپد

شدندوبعدبه   کیآنهابه دروازه نزد سمانی ان رفتندوباگرفتن رش یسمت پگاسوس ها دابهیندرول یآ
 ! ؟ییای به بهرام نگاه کردوگفت:توهمراه ما نم دایسمت بهرام وآذربانو بازگشتندول

و آذربانو   ،منیبرادر   انیجادو ها را ازم یتوان یکه م ینه!توباشکستن جادو وطلسم آذربانو نشان داد-
که   یبرم کس یچراکه گمان م  میحرکت کن سیزودتربه سمت پارادا دهرچهیبا انیجنگجو نیبه همراه ا

 است  سیباشدوقطعااو در جستجوي يافتن شهرپارادا اهیاست جادوگرس  دهیهارادزد شهیش

 موادمذاب فرورفت.  انیکه درم دمیاومرده است من خودد یول-

مام جادوگران وساکنان ت یعنی  راداردینام  یدانم او زنده است.چون اوهم همانندماوجود یدمیبع-
  رندیبه کارگ شانیروی روند که تمام قدرت و ن  یامیازدن یرادارندو تنهازمان یژگ یو نیماه ا نیسرزم

 خلق کنند.   یقو یاطلسم ی وجادو
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کنندوقطعااوهم اکنون  یم یزنده هستندوهزاران سال زندگ شانیها یبدون چوب دست  یحت آنان
آن  م،زمان یازاوبه آنجابرس دزودتر یاست ومابا سی پارادا افتنی یبرا یزنده است و به دنبال راه

را    دیخورش هیردادهدیو ت  دیدبرسیآرته خورش   نیبه سالمت به سرزم دوارمیم؛امیازهم جداشو دکهیرس
 . دقطعااومنتظرشماستی. برودیاب یب

آن  شدن کالم بهرام آنهاهردوبا پگاسوس هاوپرندگانش به سمت دروازه حرکت کردندووارد باتمام
 .دشدیشدندوبعد دروازه ناپد

 ***************** 

درذهن هردوشان شکل   یشده که پرسش دیاز دروازه خارج شدند و دروازه ناپد یدرحال ندریداوآیل
شده بودند آرته   یجهان ماورائ  ینقطه  نیکجاست[و اکنون هردوشان واردگرم تر نجایگرفته بود]ا

  یا کهیبودواکنون ت  یکننده نور تمام جهان ماورائ نیتام یکه روز  ین ی، سرزم دی خورش اچرخی دیخورش 
  یراحس م ییشان گرما یرپاهایهردو آنهادرز یکی ازآن هم نورنداشت وکامال خاموش بود.باوجودتار

  رشانیقرار داشت.اکنون مقصدمس یآتشفشان یکوه ها کیگرم  ینفس ها  نیزم  ری کردندوانگاردرز
  ینشان دندکه ید یوماسه م یشن یوتپه ها یکی داددرآن تار یم یار یکه تاچشم   یبودومکان  یکی تار
 شدو  ینم دهیدرآن د یاتی عنصرح چیازه

که اکنون به   یشهر  نیسرزم نیسمت منبع نور ا دبهیآذربانوآنان با یحرف هاوکالم ها نیآخر  براساس
 شی رادرپ  یوسخت  یطوالن ر ی دتاآنجامسیترد یکردندوب یگفتند،حرکت م  ی م اهیآن شهرعقرب س 

 داشتند.

  یکه آذربانوبه هردوشان داده بوداندک یچخماغ یشان باسنگ ها یچوب یکردن مشعل ها باروشن
ادامه سفردر   یرابرا یدوراهین یرابب  شانیرو  شیردرپیتوانستندمس یکاسته شدوحداقل آنها م   یکی ازتار

  یمکان   ای کندو تی هدا ییکه معلوم نبودآنهارابه مقصدنها یمشخص  رینندومسیبرگز شانیرو  شیپ
  ریبعدهردوشان درهمان مس  یاز آن ندارندانتخاب کنندولحظه ا یاطالع چی وناآشنا که ه معلومنا

 شان به حرکت درآوردند.............. یبودندقدم نهادندوباپگاسوس ها دهیکه برگز یمشخص

شدندوچند لحظه   دیکه انتخاب کرده بودند خسته وناام یر یازساعت هاحرکت هردوشان ازمس  پس
استراحت کوچک انتخاب کردند   ک ی یبرا ییآمدندوجا ن ییپا  شیخو یها ستادندوازپگاسوسیا یا

تازه کنندودر   یآنجا پهن کردندتانفس   یابانیخاک ب  یکه ازبرگ درختان بافته شده بودرارو یر ی وحص
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  یوبناکردن مکان استراحت شان رو ری پس ازپهن کردن حص.شندیندی به ادامه راه خود ب ابانیسکوت ب
 . رنشستندیحص

ونامعلوم  نی هردوآنهانامع  یزبرایرافراگرفته بودزمان همه چ دیخورش  یکه آرته   یک یباوجودتار
 زد.  یموج نم رشانی مس اکلیراه و  یدرانتها یمنبع نور  چیبودوه

 ! ؟یشیاند یم یز ی وگفت:به چه چ ستیدانگر یمتفکروغرق درسکوت ل یبه چهره  ندریآ

وجود   ن یسرزم  نیسطح ا یرو ینور  چیه میدیند یدرتمام طول راه منبع نور  رمانیبه ادامه مس-
 ی ات یعنصرح  چینطورهینداردو هم

 . میکن  یآن حرکت م یباشدکه مارو ی نیدرون زم  داصالمنبعی .درست است.شایآر -

گرم وسطح    نیزم یخودغرق شدو دستش رارووافکار  شهی دراند یلحظه ا ندرچندی سخن آ دنیداباشنیل
وگفت:   ستی ندرنگریگرفت وبعدبه آ انیدرذهنش جر یدی جد شهیاند کباری گذاشت و نیگرم آن سرزم

که  میاب ی ب دشکافیاست با نیشک منبع در پداخل زم ی.بییگو یکند.تو راست م  یدمیمنبع نورگرماتول 
 .میشو  نیسرزم ن یآن وارداعماق ا زراها

 . ییگو یراست م -

 . میابیب نی سرزم  نیبه اعماق ا یباشدکه با ورودبه آن راه   یاغار ی و دشکافیبا-

  میآن رابه وجود آور دخودمانیبا   دیکردوگفت:شا دانگاهیل دبهیزیخ  یبرم  شی که از جا یندردرحال یآ
  یام وفرصت مابرا دهیند یاغار یشکاف و نی سرزم نیسطح هموار ا  ردریچراکه من درتمام طول مس

که نشسته بودندفاصله گرفت وبه سمت قسمت   یوپگاسوس هاومکان  دایغاراندک است.اوازل افتنی
 آن وجودنداشت وکامال صاف بود. یرو یاهیگ چ یرفت که ه یح مسط

 وبه سمت آسمان گرفت وبابستن چشمانش درخاک فروبرد. دیکش رونی را ازغالف ب  رشیشمش

  ندرشکلیسرآ یدر باال ینورو ساعقه ا یدیخورش  یآرته  نیداخل خاک سرزم  ربهی شمش بافرورفتن
که  ییدرست ازجا  نیبه وجود آمدوزم  یوطوالن میعظ یکرد وشکاف  دنیشروع به لرز  نیگرفت وزم

 شد می تقس میرافروبرده بودبه دون رشیشمش  ندریآ

 وگفت:    ستینگر دایل ربهیکارش و برداشتن شمش  ندربااتمامیآ
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و به اعماق   میبرو نییاست پا  یوفقط کاف  میدار نیسرزم نیورودبه اعماق ا یشکاف برا  کیما اکنون
که آن  ییجا یمرکز  یبه هسته  دنیهاورس هیاز گذرازتمام ال ردادراپسی و ت میواردشو نیزم

  نی سرزم نیاوهم طلسم ا افتنیم؛قطعابایبازگرد نی وبعدبه سطح زم میابینامندب ی م اهیراشهرعقرب س
 شودمثل گذشته. یشکسته  م

شکل گرفته بودنگاه  شیکه چند لحظه پ یشکاف ندرحاضرشدوبهیبرخاست ودرکنار آ شی از جا دایل
 !م؟یگردوگفت:پگاسوس هاراچگونه باخودببر

  نیاعماق زم یطاقت فرسا ی.چراکه هردوشان درگرما میمکان ندار نیجز رهاکردن آنها درا یراه-
 .میبردن شان ندار  نییپا یبرا یآوردندوراه یطاقت نم

 اماآذوقه ماآندک است؟!-

 میوبازگرد میابی ردادرابی دزودتی با میاسب هاآذوقه دارسه روز یآنکه برا یوبرا میهارا رهاکن دآنیبا-
 شوند.  یهردوشان تلف م میواگربازنگرد

هردو پگاسوس رابه تنهادرخت   دای.لمیو اکنون واردشکاف شو میپس بهتراست وقت راهدرنده-
  یسفرشان رابرداشت واندک لیخارداربودبست و تمام وسا  یبوته ها هیشترشبیبودوب  افتهیکه  یکوچک

بازگشت صورتش رابه صورت   نی که داشتندرادرکنار پگاسوس هاگذشت و به سمت کاسپ  یاز آذوقه ا
و موفق   میگرد یوگفت: نگران نباش مازود بازم دیاوکش یبه چهره  یکردو دست  کینزد شپگاسوس

 برگشت.   قیکاف عمش  ندردرکنارآنیوبعدبه کنارآ دیجابمان نیدرست مثل گذشته پس هم میشو یم

انداخت و   نشیقالب ساخت وبعدقالب رابه دورگردن شاه   کی که داشتند یسمانی فاصله آيندربار دراين
 یکه م یدهانه ا نیتر کیمتصل کنددرنزد ییازآن خواست که به داخل شکاف پروازکند و آن رابه جا

 . ابدی یندوم یب

او   یشانه  ی آمدورو رونیشکاف ب   انی ازم یپرواز درآمدو وارد شکاف شدوپس لحظه ا ندربهیآ نیشاه
 گرفت.  یجا

  سمانی وبعدهردو پشت به پشت هم از ر  افتی نانی وازمحکم بودن آن اطم  دیراکش سمانیندرریآ
شکاف آن  انی شدندکه درم یهاهردو وارد غار  ه یها وثان قهیرفتندوباگذر ساعت هاودق  نییپا
  یشده بودندکه انتها یبودواکنون هردوشان واردغار  رشانیادامه مس یبرا یکه قطعاراه یافتند،غار یرا
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بود.نوري   دنیدرحال درخش  ینور  شهیراهش  هم  یداشت و در انتها بیعج  یبودوشکل   نامعلوماش 
بودکه آنها دنبالش بودند.آنهادرحال قدم زدن وراه رفتن بودندکه    یشک منشأاش همان منبع یکه ب

راه شان  یزددر جلو یموج م  یاه یآن س انیکه درمکامال اسکلتي   یوبدن اهیس یسه مردباشنل ها
  یمیکه ن یا زهی و آسمان معلق بودند.شبح هابان نیزم  نیکه مانندشبحي ب یی.اسکلت هادارشدیپد

 داوی راه ل یاسکلت بزقرارداشت جلو کیشکل و یحالل   ريی سرش شمش یازآن چوب بودودرباال
اجازه داده که  ی!چه کسد؟ی ستیازآنها شروع به حرف زدن کردوگفت: شماک  یکی ستادندویندرایآ

  دبهیمگردر زمان تبع یورود هرانسان   د،یخورش یجهنم است جهنم آرته   نجایدایوش نیری ز ايیوارددن
 است.  نجاممنوعیا

 م یهست نجایپادشاه ا یبرا یماحامل خبر -

  یم  یمردگان درآن زندگ یکه همه   ییاست وجا رمردگانی نجاضمیندارد ا یپادشاه چینجاهیپادشاه.ا-
معما   یبرا یداگرپاسخ یما را جواب ده یمعماها دیممنوع است مگربتوان نجای کنندورودانسان هابه ا

 د یورود دار داجازهیابیهرسه ماب یها

گهبانان  چراکه مان میشو یم داریما درسر راه شما پد دبازهمیکه بازگزد یدوازهرسمتیدبازگردیبا واگرنه
 ! م؟ینجاهستیا

سپس همان شبح   میده یوبه آنها پاسخ م میاب ی یآنهام   یبرا  ی!ما پاسخد؟یرابپرس تانیباشدمعماها-
  شیکردپس ازچندلحظه گفت:کجاست که رودخانه ها ندر یداوآیبه دورل دنیشروع به راه رفتن وچرخ

  ندریداوآیبدون درخت است؟!بااتمام پرسش اول ل شیبدون خانه وجنگل ها  ش یبدون آب،وشهر ها
 خود غرق شدند.  شهیاند یایفکرفرورفتن ودردن دوبههر

  نییساعت به پا  نیا یکه شن ها یگذاشت وگفت:تازمان  نیزم  یرا رو  یساعت شن کی شبح
 د یابیپرسش من ب  یدرست برا یپاسخ دکهی زمان دار زندشمایبر

 چینقشه ه یجهان است.رو یگفت:پاسخ پرسش شما نقشه به آنهاکرد و  یدانگاهیل یا باگذرلحظه
باالفاصله درکنارآن ها به  یگر یآن وجود ندارد.شبح د یرو ی درخت ایرودو چیه وست ین یخانه ا

پرسش من   نیپاسخ شما درست.اکنون به ا نی:آفرندرکردوگفتیوآ دایل انیم  یحرکت درآمدوگردش
 کنند؟!  یاز شما از آن استفاده م شتریب  انتانیکه متعلق به شماست اما اطراف یز ی!چد؟یپاسخ ده
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  یمیتوانم ن  یمن م دیدادوگفت:اگراشتباه پاسخ ده یحرکت کرد وآن را تکان یسمت ساعت شن  اوبه
 کنم  لی مثل بدن خودم تبد یاز بدن شمارا به اسکلت 

ن کردندو ساعت هاگذشت اماهردوشان هنوز  هردوشان دوباره شروع به فکرکردن وراه رفت دایو ل  ندریآ
 کردند.  یخودتکرار م  یبودند ومداوم پرسش رابرا افتهی پرسش ن  یبرا  یپاسخ

ازآن استفاده کنند   گرانیباشدکه متعلق به ما باشد اماد  یز ی دچیکردوگفت:بي شک با دانگاهیل ندربهیآ
که متلعق   یز یم ونشان چ .سپس به سمت شبح بازگشت گفت: نا میازآن نداشته باش یسود چیوما ه

  رستبرم که د یکنند.گمان م  یخواندن وصداکردن من ازآن استفاده م یبرا گرانیبه من است اما د
 گفته باشم. 

من پاسخ   یمعما دبه یحرکت درآمدوگفت:پاسخ درست بودو اکنون با گربهید یلحظه شبح  همان
برادرانم ساده  یکنم معماها یاسکلت تبديل م کیشما رابه  دمنیابیآن ن یبرا   یو اگرپاسخ دیده

من به آن  دچراکهیبه آن ندار یی پاسخگو یبرا یادیز  یوشما فرصت  ستیمن ساده ن یبود. امامعما
مايع   کی آورد که درآن  رونیراب یي کوچک   شهیشنل اش ش انیندارم وازم   ینانیاطم  یشنساعت  

بشکند زمان شماتمام   شهیبجوشدوش شهیش نیداخل ا  عیقرمزرنگ قرار داشت وگفت:هر زمان که ما
گذاشت وگفت:اگر   نیزم یرارو شهیاست وخم شدوش  نجاگرمیا نیزم دکهیدان  یشودوشمام یم
کنم   یم لی ُمرده تبد یکندمن شمارابه اسکلت ها دنیآن شروع به جوش  ندرو عیبشکند وما شهیش

وبعدبه حرکت   دیپاسخ پرسش مرابده دکهیداخل آن فرصت دار عیقبل از جوشيدن مافقط تا 
 است؟! نیدرآمدوگفت:پرسش من ا

سوارزردنقاب.چارپاست،نه كه گاو   كی گناگهان  دیچی آمدوفوج شاه درپ میآن پادشاه هفت اقل ستیچ
  یدارویسردادوبه چرخش درآمدل  یبلند یا دوبعدخندهیکن  لیجواب تعج  افتنیاست؟بهتراست در

پاسخ اش   یام ول  دهیشن گرهمی بارد کیمعما را نیفت:مطمئنم انگاه کردوگ ندری نشست وبه آ نیزم
 !؟یدانست  یرام  یقبل یتوچگونه پاسخ معما نمی . ببستی اکنون درذهنم ن

 کردم. نانیدانستم به شانسم اطم یراستش نم -

 میچراکه مرده ا میواردشو م یتوان یحتما م  میشو ل ی اگرمابه اسکلت تبد-

 .میتوان  ینه نم-
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  ندرنگاهیکه درپشت سرشبح قرار داشت درازکردوبه آ یاسکلت یازسر ها یرابه سمت انبوه دادستشیل
برم   یگمان م افتنیبودندکه پاسخ پرسش آخرران  یشک همه ي آنهاکسان یب  نیکرد وگفت:آنجارابب 

 . میبازگرد  ایو  میوگذرکن میجنگ دبهیابایو  ستیبه ادامه سفرمان ن یدیام

   ییگو یتوراست م یآر -

  شانیگرفت ونشست.اکنون هردوشان نشسته بودند وسرها یداجایدرکنار ل  دانه یناآم ندرهمیوبعدآ
چشم دوخته بودندومنتظر شکستن آن بودندچراکه   شهیگذاشته بودند وبه ش شانیزانوها یرو

 پرسش نداشتند.  نیا یبرا  یپاسخ

  ینقارش شروع به رسم اشکالسپس بام ستادیا نیزم یو رو دیپر نییپا دایل یشانه  یداازرویل مرغیس
ازمنقارش خارج کردوبه  یرسم کرد وصدا نیزم یرو  یدیکرد آن پرنده در ابتداخورش  نی زم یرو
آن   ستیشبح را زمزمهوتکرارکرد:چ یآن آرام پرسش ومعما یتوجه به صدا یداب ی.لستیدانگریل

سوارزرد نقاب. چارپاست،نه كه گاو   كیناگهان  دیچ یآمدوفوج شاه درپ  میهفت اقل اهپادش
  دیکرده بودوگفت: سوارزردنقاب خورش  میترس نیزم یرو   مرغشی نگاه کردکه س  یاست؟وبعدبه رسم
  یم یکه هنوزکودک بودودر دهکده زندگ  یادآوردزمانیدور را به  یاز زمان ها یاست،وبعد خاطرات

 دست کتاب بزرگ وقطورکه آکنده ازمعمابودرابه   کی کردوهرشب پدرش 

خواندواوآرام دوباره   یآنها م ینشست ومعمابرا یم نهیآتش شوم  یگرفت ودرکنارشعله ها یم
نگاه کرد؛فرصت   شهیخودش پاسخ آن راتکرارکردوبعدبه ش  شیبارزمزمه کردو پ نیچندم یمعمارابرا

برخاست وبه سمت    شیآورد.او ازجا یبود رابه زبان م دهینداشتندوبايدهرچه به ذهنش رس  یچندان
 است.  دیزدوگفت: پاسخ ماه وستارگان وخورش  یم ادیکه فر یدرحال حرکت رفت و درحال یاشبح ه

وقفه شان فضا را پرکرد و   یب یخنده  یسه شبح آغازشدوصدا یدر پ  یپ یقهقه هاوخنده ها سپس
ومخلوط شدندوبعد از هم  بی وسه شبح درکنارهم قرارگرفتن وباهم ترک بعدمتوقف شد ییلحظه ا

صورت انسان بود؛باخارج   کی  یکه مانندهاله  یاسکلت هابه وجودآمد؛نور  انیم  یشکافتن ونور 
  انیوآسمان معلق شدندوبعددرم  نیپودرشدندودرزم یاسکلت هاچون خاکستر   نیآتش نورشدن کامل 

زن با هزاران دست   کیانسان مانندبه شکل  یباچهره ا  اهی س یدادوعقرب رخ یان یقل نی نورآتش
 یبلند یازبدن آن عقرب بودوقهقه   یمیکه فقط ن  یعقرب دارشدیاسب پد یچون سم ها  ییوپاها

که  یشدوتازمان  یشدوجسم اش کامل ترم   یاوهرلحظه بلندترم یسرداد که فضا راپرکرد.قهقه ها
هالل   یاسکلت بزقرارداشت وخنجر  کیسرش  یخاص که درباال زهی درست درمقابل آنهاباهمان ن
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شدوبعد اوباصدايي   کبارمتوقفی اهی عقرب س ی.خنده هاافتیاتفاق ادامه  نی ا ستادیمانندداشت ا
من   دیکرد:با پاسخ دادن به معماشماطلسم مرا شکست شی خنده ها انی کلفت شروع به صحبت درم

دسته اسکلت ها اشاره   د،بعدبهیبايد بااوبجنگ ردادینجات ت  یهستم که برا  یوکس  ینگهبان واقع
  یزندگ یا ی دن نیکس جزمن درا  چیکس ازجنگ بامن جان سالم به درنبرده است وه چیکردگفت: ه

 کند.  ینم

مبارزه بااوآماده شدند.عقرب هشت   یگرفت وهردوبرا یجا دایبرخاست ودرکنار ل  شیندرازجایآ
 اهرشد.  ظ  ش یها انیم  ییرهایدستش راتکان دادوشمش

رارها کردباقطع شدن دست عقرب دست   ریعقرب رانشانه گرفت و ت  یازدست ها یک ی داباکمانشیل
 ... راهستمیسردادوگفت:کشتن من ناممکن است آخر من نام  یبلند ی دارشدواوقهقهیپد یگر ید

 بود  چیعقرب باقدرتش داشت اماقدرت او درمقابل توان عقرب ه ری برکنترل ضربات شمش  یسع ندریآ

 یاب ی ردادرابی کن باآن ت یسع  میمحافظتت استفاده کن یروین  دازیوگفت:با ستیدانگریبه ل او

 چگونه-

که درباره   ست ین ی،فرصت یاسارت آذربانو شد یایرا لمس کن همان گونه که وارددن نیتمرکزکن و زم -
قدرت کالغ سه چشم   یزمان رادار  اوهریفقط بدان توقدرت گذرازهر دن  میقدرت محافظ برايت بگو ی

 که گفتم راانجام بده.... یکار  ستین  حی توض یبرا ی،فرصت 

  یگذاشت و چشمانش رابست وبعدهرچه توان دربدن داشت برا ن یزم  یدستش رو دایل
بر دفع کردن عقرب   یسع  روقدرتشی باضربات شمش ندریآ نیح  نیهااستفاده کردودرا هیورودوگذرازال

  شیکه موها ییطال یباموها یآتش ودرکنارپسر  انیدرم افتی یگر ید یخودش را درجا دایداشت ول 
 کیبه او نزد دایبود،ل  ندریبه آ هیمانند آنهاوشب ندودرستیدرخش یدمیخورش  یچون اشعه ها

 کجاست؟!  نجایشدوگفت:ا

من  ییرها یابه داخل بدنش فروبرد برااومنبع نوراست ومن ر میمادرون بدن عقرب هست-
  دابهیل رهامحوشدوروحیآنجاست. بعدتصو رقلبشی.بکشش باکمانت سرش راهدف بگدشیدبکشیبا

درنگ دست به کمان بردوباآن سر عقرب   یجسم اش بازگشت. اوچشمانش رابازکردوبدون اندک
  انی درخت م یساخت شده ازجنس شاخه ها یرهایت انیراازم  یر یدوت یاکشرانشانه گرفت وزه کمان ر
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سرش    یقدم کیآن رادر اهیسمت سرعقب به حرکت درآمداماعقرب س ربهی کرد،ت شیآن گذاشت ورها
به سمت   ردوبارهی کرد،ت بشداپرتا یگرفت اش و به سمت ل شیازدست ها یک یرامتوقف کردو با

بود که درآن   یبه دنبال قلب  ریدادامات یجسمش جا خال ربهی برخورد نکردن ت  یبرا دایشدل  داروانهیل
 یداجلو ینجات ل  یندربرای شد.آ یکردپشت اوروانه م یم داحرکتیکه ل یهرسمت دوبهیفرودآ

  نیبرخورد کردوقلب او راچاک دادواو زم ندریقلب وجسم آ  ربهی برخوردآن با قلب اوشدوت دومانعیرپریت
دست  انی ودست او رام ندررفتیسمت آ عابهیدوسریکش اهیازمبارزه با عقرب س دادستیخورد.ل

 . اوریگرفت وگفت:تاب ب شیها

که تو اورا   دهیاکنون زمان آن رس ردیگ  یرام میروی تمام توان ون رداردی مبارزه ندارم ت گرتوانیمن د-
بهره   یاهیس ینابود یشودمگراز قدرتت برا یاست که طلسم شکسته نم نی ا قتیحق  ینابودساز 

هرلحظه  اهیعقرب س یقهقه ها  یمحافظت کن  ی اهیو ازجان مردم جهان درمقابل س  یببر 
 شد.   یترم   کیندرنزدیداوآیشدوبه ل یترازقبل م نیمگ بلندتروسه

 شکستن  یرا بکش  داویگفت:برو تواکنون با یالجون  یانداخت وبازبان  دایل یچهره  گربهید ینگاه ندریآ

 شود.  یطلسم هابه دستان توممکن م  تمام

  نیزم یرا از رو ندریرآی انداخت خم شدوشمش اهیبه عقرب س یبرخاست وباحرص نگاه شی ازجا دایل
  کباردرسرشتی به  انیم نیاو را دفع کرد ودرا رضرباتیبرداشت وبه سمت عقرب حمله ور شدوباششم

 یدرگستره  شهیاز جنس ش باودرخشانیز  ییقدرتمندرااحساس نمودوبال ها یروی ن  کیاش وجود
درپشت سرعقرب  میعظ  یگردباد شی دارشدند؛او هردودستش راباال بردوباتکان دست هایبدنش پد

  ادی عقرب فر یخنده ها انیشد.اوم  یترم  میدابزرگتروعظ یکه هرلحظه باخشم ل یظاهر شد.گردباد  اهیس
  رانیبادو اکنون توبه دست من و ی طلسم شده،نگهبان طوفان والهه  یهستم همان الهه  ویزد: من وا

باهرقدمش به سمت   انیم نیکالمش دوباره به سمت عقرب حمله ورشد و درا داوبااتمامش یخواه
هم قرار گرفتندوباتکان دست   یقدم کیکه در ییشد تا جا یترم کیبه عقرب نزد میعقرب گردبادعظ 

  یبه خودداد وبا گرفتن دوباره   یداچرخشیگردبادغرق شد.آنگاه ل  انیدرم اهی اوعقرب س
 یقهقه ها  انیوبه پرواز درآمدبه سمت گردبادرفت وواردآن شد ودرم مندشقدرت یها ردردستیشمش

که قلب اوقرار داشت   ییسرعقرب درجا انی برد ودرم  رراباالیشمش اه یعقرب س  یوقفه  یب
نشستند وبدن عقرب از فرق   نیشد وخاک هاوگردوغبارهابه زم وقفرگردبادمتیفروبرد.بافرورفتن شمش 

 دابابرداشتنیبدن او خارج شدول  انی ازم میعظ ی.آنگاه نور شد میتقس میسرش چاک خوردبه دون
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 ندردادوجسمیبه جسم آ  یاوحاضرشدوتکان نیگردکردوبرسربال ندرعقبیسرعت به سمت آ ربهیشمش
جسم   گربهید ی.وبعدتکان دارشویندربیراموردخطاب قراردادوگفت:من او راکشتم.آ  ندریمدهوش آ

چشم  دایرنگ اش به چهره ل   یاش رابه دست آورد وبا چشمان مشک  یار یدوباره هوش  ندریاوداد،آ
نگهبان درخت جهان  یالهه  ویکه وا یدیباور رس نیو به ا یست یدانیگرلیدوخت و آرام گفت:اکنون تود

منبع نوروخارج شدن همان   یدرخشندگ  شترشدنیزمان باب  نی.درهمیهستوطوفان وباد 
منبع نور کالم   انیگرنبودازمید زدانیا ی رهشباهت به چه   یکه ب  یوچهره ا یباچشمان آب  ییپسرموطال

:چه  دوگفتیسمت آنان دو عابهیبه آن دوانداخت و سر  یشد.مهردادنگاه دامتوقف یندرولیآ انیم
 افتاده است؟! یاتفاق

 . ستیآن هان  یبرا  یدرمان چی که ه ییرهایدرخت به بدن او خوردازهمان ت یرهای ازت ییرهایت-

  ییرویدستان ماهمان ن یدرمانگر  یروی اش هست ن یبرا  یبه آن دوکردو گفت: درمان  یمهردادنگاه
شودبه دستان ماسه  لیتبد یفان ی انسان کیخواست به   یکه م یهنگام امنیالهه آر  شیکه سال هاپ
  شیرابه مادادوپ یوشفا بخش  یدرمانگر  یروی.امااون  یندار  ادیشک توآن زمان رابه   ینفرعطا کردب

درخت جهان  ،نگهبانیطوفان باش ی والههیاگرتوهمان وا د،البتهیآن را به وجودتوبخش ازهمه
 د؛یکش رونیب  ندریآ رراازقلبیاوت

درخشان   یونور و چشمانش رابستند  ندرگذاشتندیقلب آ ی دارویدست ل  یشان رو یآنهادست ها آنگاه
  انیخارج شدن ازم یبرا یراه  ختندوی ترازمنبع نوراطراف آنان را فراگرفت وکم کم هردونوردرهم آم

  ییدرخشان وجهان افروزپرکردوشهاب سنگ ها یرانور  یماورائ  یتیشکاف يافتندوآنگاه گستره گ
تکه وتکه شده وقطعه قطعه  یها  نیدندوتمام سرزم ش   یودرخشان واردآسمان جهان ماورائ  یورانن

وابسته به  اتشانی که ح یشکل سابقشان بازگشتندوتمام موجودات پاک وستندوبهیشده به هم پ
 .دارشدندیافتندوبیشان را اتی ح  قتیدبودحقیخورش   ینورجهان افروز آرته 

 به سمت باالحرکت کرد؛  شانیرپاهی ز نیدادزم ردادرخی ت  ندرویدا،آیدراطراف ل  یلرزش آنگاه

که   یقبل اش را بدست آورد.شکوه وجالل ییبای شکوه وجالل وز  ایگلور نیسرزم  دوتمامیخورش ی آرته
  ی ماورائ یتیکه درسرتاسرگ ییتنها صدا انیم نیکردودرا یام یگلور یبایو ز  یازنام باستان  تیحکا

که  ییاش بود؛نعره ها اهیارتش س یدارساز یب  یبرا منی اهر یشدنعره ها یم  دهیوگوشه وکنارآن شن
 کرد.  یم  ینبردبا پاک یبرا   یاهی ازخشم او،وساخت ارتش س تیحکا
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  یخودش رابه نورجهان افروز آرته   یبودوجا دشدهیبودونوردرخشان ناپد افتهی شفا ندراکنونیآ زخم
ابل  .اکنون در مقستندیبود.سپس هرسه نفرشان چشمانش رابازکردندوبه اطرافشان نگر ددادهیخورش 

  یشان موها وچشمان یکه همه  ی ازموجودات آفتاب قرارداشت انسان ها و موجودات  ینگاهشان صف 
زنده شده  دینورآرته خورش  یبه واسطه  دداشتندوهمگانیخورش  یچون پرتو ها یو درخشان  یورانن

 زانو زدن وتاکمرسرخم کردند.  ردادی ندر،تیدا،آیبودند. همه آنها به نشانه احترام درمقابل ل 

  ستی نگر دیخورش یوبه صف مردمان آرته   ندربرخاستیو آ دایبه همراه ل  شیمهردادازجا آنگاه
 وگفت:  

به   دیومابا دی اکنون زمان نبردبااورس  دیرا شن  منیاهر نیسهمگ ینعره ها یها یشک تمامتان صدا  یب
دست   انیم یدروازه  شی. آنگاه باتکان دست هام یوندیپ گربهید یوالهه ها زدانیا ی ارتش پاک

 که هرلحظه بزرگترو   یکرد؛ دروازه ا تیهدا نیساخت وآن را به سمت سطح زم  شیها

واردش شدندوپشت به پشت شان صف   ندریداوآیشد وخودش و ل  یتر ودرخشان تر ازقبل م نوراني
وقرارگرفتن شان درکنار ارتش   سی داوارددروازه شدند؛باورودشان به پارا  دیخورش یانبوه مردمان آرته 

در   ومشعله بلند کی آتش بزرگ در یآذربانووبهرام درکنار  نیارتش آتش زدبانوویا یبزرگ و گسترده 
 آب دروازه بسته شد. انی تادرمیردادوآناهی وارتش بزرگ ت یخشک  یکنار دراگون آذربانو بر رو
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 منیدوم:نبردربا اهر فصل

تمام اتفاقات دادگرفت   نهیکه چون آ  یاش همان آب روان يیجادو ی نهی نگاهش را ازآ اهريمن
 کرد جادوگر راصدازد.  یازشدت خشم اش م تی که حکا یادیوبافر

 اش حاضرشدوگفت:بله سرورم  شگاهیدرنگ در پ  یبدون اندک  اهیجادوگرس 

 م یو زنده کردم تاآنها رابرا دمیکش  رونیآتش ب  یچه وضع است؟!من توراازدل ُگدازه ها نیا-
  ابیمکان  یکه تمام طلسم ها  یخاک یارزش آورد یخاک ب  یمن مشت یآن وقت توبرا ینابودساز 

  یخشک  اویر توآنها تمام خدمتگذاران من را دردرنداشته.بخاط  یآن کارساز نبودواثر  یروات بر 
 . دندنابودکر

 ابم ی یرام سیپارادا یچه شده است سرورم.من بزود-

  یپاک  دارشدنیها؛ب نیسرزم  وستنیپ ؛بهمیا دهیچه شده است؟!نور درخشان و جهان افروز راند-
 هاهمه صدمات فرصت دادن به توست.  نیها؛ا

وبدون درنگ درقلب   یندار  ی گرفرصتیو با باالبردنش گفت: د زبرداشت یم  یرا از رو بعدخنجرش
پودرشدو  یجادوگر فرواش برد؛بافرورفتن خنجردرقلب جادوگرچند لحظه بعداوچون خاکستر 

اتاقش رفت وبه   ی نهیسردادوبه سمت آ یبلند یخنده  منیهوامعلق گشت؛اهر انی خاکسترش درم
اش   نی راست  نیازتنش جداکرد؛آنگاه پوست یون لباسانداخت وآن راچ  یاش نگاه نیدورغ  یچهره 

سرش   ی انهیکه ازم ییانداخت.شاخ ها یکه لرزه به اندام همگان م یترسناک یشد؛چهره  انینما
جهان   ینداشتندوقرمز  یمردمک چیکه ه یوتاب خورده بودندوچشمان جیسربرآورده بودندودرهم پ

  یکه بخاطر هزاران سال زندگ یتنومندوگسترده ا یزد؛بدن  یشان موج م انی درم یافروزوکورکننده ا
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  گربهیپوست اش بار د یداشت،او با جداساز  یوجهنم رنگ سرخ نیری درجهان ز یآتش وزندگ انیدرم
واز اتاق به سمت   ستیاش نگر یمنیاهر افهیاش وشکل وق کیبار یانداخت وبه چانه  ینگاه نهیآ

ام مردم شهرالمپ نظاره گرش بودند ومحکم واستواربه نرده  که از آنجا تم یبالکن قصرخارج شد.مکان 
  یامیگلور نی که باآن هالرزه به اندام مردمان سراسر سرزم  ییدادوشروع به نعره زدن کرد؛نعرها هیهاتک

که سربازنش هزاران   یشد،ارتش  یم  داریمردم ظاهروب انیدرم  یمنیاهر یانداخت وباهرنعره اش ارتش
 یبودند؛بلکه تمام هست دارنشدهیابی گلور نی افروزسرزم یتیگ یدرگستره  بودندوتنها یمن یموجوداهر

ارتش اودستش   دارشدنیشتافتند.باپد یشان م  نیراست یفرمانروا منیرافراگرفته بودندوبه سمت اهر
  انیکه در م  یرسان غامیپ یمرغ بهمن را صدازد؛پرنده  اهمانیَاشوزوشت و کیرابه سمت آسمان بردو 

 زبان زدبود.  انیخدا

 دست اوفرود آمدآنگاه او به قصرش بازگشت؛  یآسمان ظاهرشد. و رو انیدرم  َاشوزوشت

مرغ بهمن   یرا به پا رکاغذ؛آنیرانوشت وبازدن مهرش ز  ی آن کلمات یبرداشت ورو زی م یاز رو یکاغذ
اخواهم  خواهندمن باآنه یآسمان پروازداد وباخودگفت:اگرنبردبامن رام یبست وآن را به سمت پهنا

 من هستم درست مانندگذشته.................  دانیاين م روزیوقطعاپ  دیجنگ

و مهردادبه    ندریداوآی؛ل یگرپاکید ی شدن دروازه وقرارگرفتن ارتش مردم آفتاب درکنار ارتش ها بابسته
  یآغوش گرم آنان جا انیبودند شتافتند ودرم ستادهی سکو ا یسمت برادران وخواهران خودکه رو

 گرفتند.

 ستادهیسخن گفتن مقابل همگان ا یزدبانوبرایآنها به سمت ارتش بازگشته بودندوا یهمه  اکنون
را باال  شی پاک بود.اوبراي صحبت دست ها زدانیفرزند اهورامزدا نیشواواولی پ یبود چرا که اوالهه 

به  بانهمتعج یبانو نگاه  زدیرودآمد؛ادستش ف ینامه بود رو کیَاشوزوشت که حامل  کی برد؛ ناگهان 
آن پرنده انداخت و دست بردو نامه را ازچنگال آن پرنده بازکردوآن رابه دست گرفت وآرام دردلش  

 خوانده؛

  کاریکردن نامه ترس به وجودش رخنه کرد؛آنگاه به سمت ارتش بازگشت وگفت:قطعازمان پ باتمام
سکو فاصله گرفته وبه سمت خواهران و برادرنش رفت  .سپس ازمینبردآماده شو  یبرا دهمهیوبا دهیرس

درنگ به همراه آن پرنده وارد چادرشد؛پشت سرش    یو آنان را به داخل چادرفراخواند وخودش ب
  ییگردهما یزسنگی چادر شدند وهمگان دورم  ندرواردیداوآیازجمله ل گرید یزدان والهه هایا

 . دیسخن بگو زدبانوینشستندومنتظرشدن تاا
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از   دشیوگفت:بخوان زگذاشتیم یاوبودرارو یمنیدواهریراکه آکنده از سخنان پل منیاهر ي اونامه
 سمت اوست. 

تمام جهان   یکتای زدیا منیدست بردونامه را برداشت وشروع به خواندن کرد:)من اهر زدبارانیردادایت
والهگان کوچک فرزندان اهورامزدا نبرد با من را خواستار   زدانیهستم؛شما ا  یاهیو خالق جهان س

و من هم به شدت آماده ي نبردبا شماهستم اماباوجود   دیمن شورش کرده ا هید؛وبرعلیشد
اوقطعاشمادرمقابل من دشمن شکست   ردوبدونیگ ی صورت نم  یوجوداهورامزداجنگ رادرم؛بدونب

 . ستیدرکارن  ینگمنم چرا که بدون اوج دانیم  نیروزای پ دویخورده ا

 مردم باشد.  انیشودودرم نیسرزم  نیتواندواردا یاو خالق جهان و عالم است وقطعانم یول-

جز   یشدوهمگان به سمت صدا برگشتند.صاحب صدا کس   دهیچادر شن یازگوشه   ییصدا ناگهان
 پاک ايزدعالم نبود؛  زدانیاهورامزدا 

 حرکت   یزسنگی که به سمت م یو درحال  ستیفرزندانش نگر اوبه

 گفته؟! یکردوگفت:چه کس  یم

پاکان  یتوانم واردشوم؛امابامرگ من همه   یگرنمید  یجهان وطن من است من به جهان ها نیا
   نیازب

جنگ   ن یددرایکه من خالق جهان وعالم هستم وبا گرچراید یها یموجودات هست یروند؛حت یم
که   یکس ینبردمن است ونه شماول  نینبودمن باعث شکست شماشدوقطعا ا یقبل  ابم،درجنگیحضور

شماست. سپس دستش راباال بردوانگشت اشاره اش رابه    انیازم ی برادرم رانابودکند کس  منیداهریبا
رابکشد؛صاحب کمان ومحافظ درخت جهان الهه  منیداهریاست که با یوگفت:اوکس داگرفتیسمت ل

 بادوطوفان  ی

  یکه ب یاش چشم دوخت؛ چهره ا یبای ز یگرفت و به چهره  یشدودرکنارش جا کی دانزدیل وبه
  افه یپاک و ق زدانی  یتنهاصورت نوران انیم نیبااونداشت ودرا یشباهت به خودش نبودوتفاوت چندان

  یشمیبلندو ابر یی وجودموها نی کردوهمچن یزمیمتما  گرشیفرزندان د یاش او را با چهره  یمعمول
 . یقهوه ا نگبه ر
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 انیمرگ تمام خدا ی لهیتو وس رکمانی دادوگفت:تنهات  یجا شیدست ها انی را درم دایدستان ل او
 . راستیآن ت یوجود تودرمانگر زخم ها  نیجهان است وهمچن

 است  نیخطرآفر  تانیجهان برا نی:اماپدروجود شمادرا دوگفتیپاک دو زدانیکالم پدرش  انیردادمیت

 بردن برادرم بايد خطر کنم وخطر رابه جان بخرم.  نیازب یبرا-

  ییپاک چهره ا زدانی چادرظاهر شد،او برخالف  ی کتادرگوشهی یسرنوشت پر  یلحظه الهه  درهمان
  یچهره  شترازیاش راب ییبایرنگ داشت که ز یی طال یفاخر باتاج یولباس یجوگندم  ییجوان ترباموها

گرفت وآنان رابه آغوش خود دعوت کرد؛پس   ینش جافرزندا انیکرداو هم م یپاک م زدانیساده 
دادوچشمان  یخودش جا یدست ها انیآمد و دستان او را ماننداهورامزدا م دایبه سمت ل  آناز

ره موه ها یوتکان  دانبودبستیشباهت به چشمان ل   یهفت رنگش راکه ب  اش   یجوگندم  یبه طُّ
 درست مانند گذشته. دیند دیسپ یصفحه   کیجزو یز ید،اماچ ینی را بب داونبردیل  ی ندهیکردآ یدادوسع

  ریهم درتصو دآنیسف یصفحه  دن یشد؛آخرد زی وجودش ازترس لبر دیسپ یصفحه  یدوباره  دنیباد
 درانتظار آنان بود.................  ینامعلوم ندهیشک آ ینبود وب  ی زخوبیچندان چ ندهیآ

 کیواردچادر شدوگفت:سروران من   مهیچادر راباال بردوسراس ی رگوشهیسات کیلحظه  نیدرهم
 نیکه باعث پنهان ماندن ا یز یهمان چ یوارنامرئید  نی گشودن است؛وهمچ گردرحالید یدروازه

 است. یونابود دشدنیشهرشده درحال ناپد

 افتاد.  یاتفاق م دمیکش  ی:نبردزودترازآنچه انتظارش راماهورامزدا

  ندوداردیب  یمحض نم یک ی در تار  یبرماندگار   یلیکه نوربازگشته وجهان روشن شده ودرخت دل  اکنون
 یم  انیشهرنما نیازا یتکه ا نیکشدباهرحرکت درخت به سمت زم یخودش رابه سمت نورم

آمده  یچه کسان  نمیمردمان حاضرشوم وبب  انی ددرمیمن با میم،برویشو دزودترآمادهیشود.با
درنگ دورازچشم   یخطورکرد اوب   دایبه ذهن ل یآخرفکر  یشدندامادر لحظه  رخارج اند.همگان ازچاد

نوشت:   یقلم پر  کیبا منیبه چادربازگشت ودست برد و نامه رابرداشت ودرجواب کالم اهر گرانید
من   ستیبه جنگ ن یاز ین یرا فقط بخاطر کمان خواستار  نیسرزم  نیا انیوخدا زدانی اگرتوجنگ با ا

 قینبرد تن به تن باتو خواهم داشت وآنگاه هرکس ال کیدختر اهورامزدا   نیرطوفان آخ  یالهه 
و   سیباشدکه شهرپارادا یگز.زمان نبردتن به تن مازمان یاورا برم  نیانتخاب کمان باشدکمان زر

 دهد. یدرخت جهان خودش رابه مردم نشان م
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چادر   گریبه سمت د یآن را پرواز دادوهنگامقلم راکنار گذاشت ونامه را به چنگال آن پرنده بست  آنگاه
فقط درگرفته بود که  شهیاند کی ندر یذهن آ انیکنددرم ی که متجب به او نگاه م دیرا د  ندریبازگشت آ

او   ندربهیو آ گرفت یجا ندریدرکنار آ دایرا به جنگ تن به تن فراخوانده است.سپس ل  منیاهر دایل
 . ینوشت یگفت:نامه در آن چ 

 ی چ یه-

که افتاده باشدمن همراه توهستم من  ینده هر اتفاق   بیمرا فر هودهی!ب؟یراپرنده راپروازدادپس چ-
 م یآ یهم باتوم

 باشد.. -

وبه دنبالش هزاران  دیدروازه جادوگرسپ  انینگاه همگان به دروازه باز شده بازگشت وازم  وآنگاه
 ازدروازه خارج شدند.  گریجادوگرد

  ییکه همگان موها ییآمدوبه استقابل خدمتگذارانش رفت انسان ها نییسکو پا یازپله ها ترایچ
 . دندیدرخش یکه چون ستاره م یداشتندوچشمان یدرنگیسف

 دید ارایپرش یتمام آن جادوگران پدرومادرش و مردمان دهکده  انی وم ستیبادقت به آنان نگر  دایل
خواهر   نیوآتر یآنها آتر  انیرمگرفت واماد یآغوش آنان جا انیو درم دیوشتاب زده به سمت آنها دو

:  وگفت به پدر و مادرش کرد ینگاه افت؛پسیازآن دون ی وهرچه جستجوکرداثر  د یوبرادربزرگش راند
 آن دوکجاهستند؟! 

  دیجادوگرسپ یدرخانه  م؛ماهمگانیافتیآنهاران میودوباره زنده شد میدارشدیکه ب یهنگام  میدان ینم-
  یچراکه اوخاک دهکده را باخودش آورده بوداماممکن است خاک آن دوهمان خاک میزنده شد

 مانده است.  یباشدکه جا

 !ست؟یمنظورتان چ-

. میگرد یبه آن بازم  میرو  یم ایدن نیکه ازا یوهنگام می ماانسان هاوموجودات ازِگل زاده شد ی همه
پاک زنده مان کرد.با   زدانیورامزداکه اه میبود یجادوگرتمام ِگل ماواجداش راجمع کرده بود؛ماوجود

 گرفت و وجودش را به  یجاسکو  یاتمام حرف سورن اهورامزدارو
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 مردم نشان داد. تمام

نشستندو  نیزم  یاحترام وپرستش رو یاوسکوت کردند و سرخم کردندوبه نشانه  دنیباد همگان
زدابا برخاستن مردم از  درودفرستادن آنگاه اهورام شیخو یخاک نهادند وبه خدا  یشان رابررو یسرها

من   نیشماوهمچن یهمه  دیوبا ده یرس  منیگرفت وگفت:زمان نبردبااهر یآنان جا انیشان درم یجا
  فهیچراکه وظ  میمکان به کنار درخت جهان منتقل شو نی دازای،بامینبرد با اوآماده باش  یبرا  فرزندانمو 
 گرید یجهان وجودداردونه جهان ها نیمهم مامحافظت ازآن است؛بدون درخت وقلب تپنده نه ا ی

 ونه من ونه شماپس محافظت ازآن برعهده ماست. 

 دمنیکه شماازدرخت محافظت کن ستی:الزم ندوگفتیسخن پدرش دو ان یدامیزمان ل نیدرهم
جهان را از وجودش    نیسازم وا  رانابود  منیداهریهستم که با یمحافظ آن هستم،من همان الهه ا

واردشدم که   ی به مکان یام وگاه دهی پاک سازم.من او رابه نبردتن به تن فراخواندهام؛من قدرت او را د
سازد وتنهاراه شکستش نبرد تن به   یاش ارتش م ادونعرهی دانم که او باهرفر  یدم،میاو راد ازانسرب

من بااوخواهم   روزشومی نبردپ نیددرایباشم با نیتن باخودش است واگرمن همان محافظ راست
شمانيکان و   یخواهم خطر  ی محافظت از درخت به من سپرده شده ونم ی  فهیوظ  د؛چراکهیجنگ

ازخشم  یم یهستم که در وجودش ن یانتخاب من است چراکه من الهه ا ن یدکندوای پاکان را تهد
ودرگذشته  دمیکتادی یوشت پر سرن  یموجوداست ومن گذشته ام را با لمس دستان الهه  منیاهر
دانست که   یبه جسم پاک من داد؛اوم یخودش را پنهان   یروی ازن ی مین منیکه اهر افتمیرا  یزمان

را کردکه من انتخاب درخت نباشم چراکه تاآن   نکاریدرخت باشم وا یده یممکن است من همان برگز
 بودند. دهی زمان فقط پاکان برگز

که به من  ی واستفاده ازقدرت  دیشمانظارگر آن باش یتن بااو؛جنگنبردتن به  کی است  نیمن ا میتصم
فاصله گرفت و وارد چادر  عاازمردمیخودش.آنگاه سکوت کردوسر یدادآن هم درجهت نابود هیهد

 شد...

  یدرگرفت، اهورامزدا برا زدانیالهگان وا انی م یر یمردم به وجود آمدو درگ نیب یاش همهمه ا بارفتن
  داویمحافظ است امامانبا یانتخاب الهه  نیدهد دستش راباال بردوگفت:ا انیآنکه به همهمه ها پا

 کرد.  مینبردشرکت خواه نیوقطعادرکناراودرا میراتنها بگذار

.آنگاه همه به دیانتقال آماده شو یوبرا  دیبرو دپس یرافراهم کن  ییجابه جا  لیوسا  دیبا حال
  یشک او برا یزد.ب  ی از وجودش درچادرموج نم ینشان چیدادرچادرنبودوه یازل ی زگشتند؛اماخبر چادربا
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به سمت درخت حرکت کرده  شی خو  مرغیبودنش باپگاسوس و س دهیاز برگز  نیقیو   قتیحق افتنی
 و   ستیومحافظت ازدرخت ن  نیکمان زر ی  ستهیبردکه شا یاو هنوز گمان م راکهبود.چ

 یبودکه فقط بالمس تنه   یاتفاق نیا ابدویشدنش راب دهیبرگز قتیبودکه حق  ده یزمان آن فرارس حال
  میخواست که باتصم یوخلوت کردن م ییتنها یبرا ی.اواکنون فرصت افتی یدرخت جهان امکان م 

سمت درخت شتافت اوپگاسوس   دابهیکردن؛ل دنیشیاند  یبرا یفرصت نیدوهمچنیایکنارب  عشیسر
وبه درخت برسدو خودش را به صخره  دیترراه به پيما  عیآسمان به پروازدرآوردتاسر یهنااش رادرپ 

  نی.سپس مانند گذشته کاسپدندیوندیپ  یبهم م یدرآنجا که آب وخشک یومکان درخت رساند؛مکان 
 یسنگ یصخره واردغارشدواز پله ها یصخره بست وباتکان دادن سنگ ها یک یدرنزد یرادرکناردرخت 

خواست    یباالتر ازسطح چشمه معلق بودچراکه م یدرخت اندک  د،اکنونیبرکه رس ابهرفت ت   نییپا
شدودرادامه  داریپد  شیرپایز یسطح آب گذاشت وسنگ  یرا رو شیداپایابدلی ب  نیبه سطح زم  یراه

اطراف   یکه به خشک یاتازمان آب وهو انیبه درخت درم دنیرس  یچون پله برا ییباهرقدمش سنگ ها
 یبست؛برا یا شهیاند چیه یگرفت و چشمانش راب یظاهر شد.آنگاه درکناردرخت جا  دیدرخت رس

درخت    یاش بود.آنگاه بالمس دوباره  یرو شهیددرپی سپ ريیدتصوید یکه م یز ی لحظه تنهاچ کی
  انیدرم  ینوران  یدرخت ازهم گسستند و دروازه ا ی دهیدرهم تن یچشمانش رابازکردبعد تنه ها
 یاو رابه داخل درخت فرام یبه سمت آن رفت که حس کردکس یدرخت آشکارشد.آنگاه درحال 

 خواند...

آن نور محو شد؛باورودش به   انیدرخت گذاشت و وارد آن شد و درم یتنه  یرا رو  شیها دست
 شدندودروازه بسته شده   کیدرون درخت تنه هادوباره بهم نزد یایدن

 زد.  یدرخت موج م انی درم دکهی سف یفقط نوربودنور  دید یکه م یز ی چندلحظه تنهاچ ی،برا

سبز رنگ به او  یدرختان با چشمان  یها شهیبه مانندبرگ هاور یسبزرنگ باوجود یپر  کی آنگاه
  یهم به همان سمت م دایل دنگاه یچرخ یم یزد.هر طرف که پر  یداچرخ یشد و دراطراف ل کینزد

 ...... دیچرخ

 ی ست یتوک-

 نجا یچه به ا یدانم برا ی.مدهیکه تورابه عنوان محافظ برگز یمن روح درخت جهان هستم همان کس-
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گرفت وگفت:   یجا دایترشدودر مقابل ل ک ی.سپس به اونزدیهست یچه پاسخ  یودرجستجو یا آمده
بود که من   یازهمان آغاز تولدت تو همان کالغ سه چشم یانتخاب من بود تی وجود یرویتو بخاطر ن 

لحظه   کی  یبرا  شیروی مکان ها اشراف داشت ون یکه به همه جاوهمه  یبه دنبالش بودم موجود
 یو وجودش طوفان من فرد میکه نفسش باداست ودستانش نس یيافت،فرد  یم  انعکاسدرهمه جا

گرفته   یدرکنارهم جا ک یبدو ن روی خواستم که در وجودش ن   یدرخت وقلب م ن یمحافظت ازا یرا برا
 باشند؛  

 . یکندکه تو انتخاب من نباش  یم یدادن قدرتش کار  هیبردکه باهد  یگمان م منیاهر

کردچرا که   یشترمیانتخاب ب نیمن را از ا  نانیبودکه اطم یز ی تنهاچ دیاودرجسم توشا یروی اماوجودن
  لیدهدآن هم برابر.تنهادل  یم یوبد را در کنارهم جا  کی که ن یفرد یعامل تعادل عالم هستتو همان 

 بود. نیا انتخاب من 

هدف باعث   نیجهان افروزعالم باا یزوران خدا شی :سالها وقرن هاپ میبگو تی رابرا یبگذارداستان
 روشررادرکنارهمیجهان وکل عالم خ  نیآن دودرا نکه یا یشد.برا منیمتولد شدن اهورامزداواهر

بدون هم  یدیو سپ  یاهیندارند؛همان طورکه س ییمعنا چیبدون هم ه روشریقراردهند؛ چرا که خ 
جهان شدو ماازانتخاب مان  ختنیباعث بهم ر نیداشت و هم یروح حسود من ی اما اهر دارند،معنان

در   اآمدکهیبه دن  یهابعدفرزند اسالم؛امیمحافظت ازدرخت رابه پاکان بسپار می ومجبور شد میبازماند
او رالمس    دوصورتیکش دایشد.سپس او دستش رابه صورت ل  افتیدرکنارهم   یو بد یکی وجودش ن

به جهان خودت همه منتظرت هستند. برو و به   یدبازگردی!اکنون با؟ی: آن فرزندتوبودت کردو گف 
دروازه   دشدودوبارهیناپد یبعدپر  یهست قیهمگان ثابت کن که من درانتخابم اشتباه نکرده ام وتوال

نگاه کردهزاران  نی به زم یآمد.ووقت رونی دورن درخت ب یایاز دن  دایشد ول  داریدرخت پد انیم ی
به نشانه احترام سرخم کرده بودندونشسته  نیزم یکوچک بررو  یکه چون توپ دیراد  یترول درخت
 دارد. یبرم  یکه به سمت اوقدم م  دیراد  زدبانویبرکه خواهرش ا  نییبودندودرپا

رابه   قتی کردو گفت:پس تمام حق دانگاهیگرفت و درخت رالمس کردوبه ل   یداجایدرکنارل  زدبانویا
 توگفت 

 !؟یدرخت نبودپس چرا انتخاب  ینیوگذشته را بب  ندهی آ یتوان ی توام م یآر -
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  یخلق کندنم یز ی چ ایرا خلق کندو   اهانیگل ها و گ وانات،یح تواندیکه م یچون من خالقم الهه ا-
ازهمان  یک ی نیرا نداردوا یز ی که قدرت خلق چ یهست یتواند محافظ درخت باشد.تو تنها الهه ا

 . دکنن یترول هااز درخت تازمان مقررمحافظت م  نیا  میدبازگردیانتخاب درخت بود.اکنون با لیدال

 رسد؟!  یبندانگشتم نم کیقدشان به  یآخرچگونه آنهاحت-

هزاران اتفاق بزرگ   لیکوچک دل یزهای همان چ رچراکهی کوچک رادست کم نگ یزهایگاه چ چیه-
 هستند.

 منتقل کنند..... خودبه سمت مردم راه افتادند تا آنان را به کناردرخت  یسوار براسب ها آنهادوباره

حرکت   انیهمان چادرالهگان وخدا یبه سمت چادر فرمانده  شی شتاب زده ازچادر خو  دیجادوگرسپ
 دوچندان کرده بود، منی نبردبا اهر یوجودش رابرا یبودکه نگران  دهیرافهم  یز ی کرد؛اکنون چ

راتندکرد   شیبود.اوگام ها  ندریو آ دای ل یدست ها انیگرفته بودکه پاسخش م یدرذهنش جا  یپرسش
که   یباال برد و وارد چادرشد،تنها کس   ی. پارچه چادر را اندکدیچادر رسان  عابهیوخودش راسر

جناح دشمن رفته بودندواو را   یبررس  یبرا انیخدا یباران بودوهمه  زدیردادای درچادرحضور داشت ت
 بودند.  دهیمردم برگز یبه عنوان نگهبان برا

 کجاهستند؟! ویوالهه وا ندریگفت: آ  یخم شدوبدون اندک درنگ  ز یم یشد؛رو کی او نزد جادوگربه

 گردنند  یبازم  یبه زود یمناطق رفته اند؟!ول یاب یارز یبرا گرانیبه همراه د-

 چه موقع؟!-

 دم فردا  دهیسپ دهمیشا دشبیدانم شا ینم-

 . راستید-

 چه چه شده است؟! یبرا-

 احضار خودم به شان داده بودم یکه برا یهمان  یدان یمن م ییخاک جادو شهیازش  یز یچ-

 است.  دهیآن از آنان دزد اهیافتاده؛جادوگرس  منیدانم به دست اهر یآنجاکه م ؛تایآر -
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 نه!! -

 شده؟!  یچ-

 قرارداشت  نیو آتر یآتر  ی!!درآن ِگل وجودشهیش-

 درست بگو؟!  یچ-

از   نیهم یانسان موجودباشد.برا  کی یداشتم که درآن گل وجود ازی ن یاحضارشدنم به خاک یمن برا-
 افتد یب  منی خاک به دست اهر  نیدانستم که ممکن است ا یخاک مردم دهکده سودبردم امانم 

 باشند   دارشدهیزنده وب  منیممکن است آنهادرتخت گاه اهر یعنی-

 ی آر -

 یدی پل یفکرها منیت اهربرسانم چراکه ممکن اس  انیخدا  گریداودیخبر رابه گوش ل نیدایبا-
ازچادرخارج   رونیدرذهنش سکوت کردوبه سمت ب یا شهیدرسرداشته باشد.سپس بادرگرفتن اند

 !؟یرو یزد و موردپرسش قرارش داد:حال کجا م  ش ی ردادصدایدرچادر بودکه ت  یقدم کیشد.در

  منیتوانم اتفاقات قصراهر یآن م ارباشدبایدرست کنم اگربخت  ییجهان نما یروم تاچشمه  یم-
 نمیاو را بب  دیپل یوکار ها

 رسانت باشد آنگاه هردوبه سمت چادرجادوگر قدم برداشتند.  یار ی من  یرویدنیمن باتوخواهم آمدشا -

 .......................................... 

 یها  یاسروصد دنیدرحال رخ دادن بود. اوباشن من یدر قصراهر یگر یزمان اتفاق د نیامادرهم
 .دارشدیازخواب ب یمشکوک

مرگ آوارش را   ری بلندشد وشمش  شی دازجایانسان پاک به مشامش رس یبه اطرافش کردوبو ینگاه
  اهیکرد.بو او را به سمت اتاق سابق جادوگرس دنیبدست گرفت وشروع به چرخ زدن درقصروبوکش

که درآن اتاق حس   یز ی رابازکرد؛تنهاچ  دودراتاقیراشن یا شهیشکستن ش  یکرد وناگهان صدا تیهدا
 .   دانبودندیپ شی پاک بودگرچه برا یها  ودانسانکردوج یم
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.باخشم به آن دونگاه کرد دیرا درمقابلش د   نیوآتر یاتاق راروشن نمودوآتر  یکردن ورد بازمزمه
 !نجاکشانده؟یشمارابه ا یز ی وگفت:چه چ

 ز یچ چیه-

 !د؟یچگونه ظاهرشده ا-

دهکده  م؛ساکنانیا دارشدهیتو ب ی ازطلسم ها یمیکه باشکستن ن میهست یاکانازداخل آن خاک ماپ-
 هستند  یی ایجنگجوآر یافراد ای پرش ی

آن هارابه  شی سردادوبا حرکت دست ها یز یبلندتمسخرآم یخنده   نیآتر یپس ازحرف ها منیاهر
  امنیآر یودوست  زدصلحی سرورتان ا یگفت:حت افتیحضور عادرآنجایکرد.آنگاه سر تیچال هدا اهیس

 دادو خودش رانابود کرد.  هیبه همگان هد شی کردکه قدرت ها یاراشتباه یجلودار من نبود؛اوکاربس

 بالکن  یمرغ بهمن بررو کیبلندتر سردادوبه خوابگاه اش بازگشت ونظاره گر نشستن  یخنده ا سپس

 ازسرخشم  یبلند ی رابازکردوباخواندن نامه قهقه یشد به سمت آن رفت واز چنگالش نامه ا اتاقش

تواندمرا  یدادم م هیکه خودم بهش هد یبردکه باقدرت  یوباخودگفت:دخترک نادان گمان م سرداد
 ................................... رمی مشترکمان جانش را بگ یرویتوانم بان  یداندکه م یشکست دهد،نم

ورودبه قصرناممکن ونا موفق   یاکه ساخته بودنگاه کردتالش اش بر ییبه آب جهان نما جادوگردوباره
 بود.

 ساخته است  منیا ییقصراو را ازهرجادو اهینداردجادوگرس ی:سودردادکردوگفتی به ت ینگاه

وارد   ندری داوآیچادرآمد ول یاز انتها ییدرهمان لحظه صدا نمی قصرش را بب یروش   چیتوانم به ه ینم
 چادرجادوگرشدند؛ 

 یروم آنهاخواهر وبرادرمن هستند واگرهم نباشندمن سال ها  ینجاتشان م یهست من برا یچراراه-
 یادیز

 آنان بودم.  شیپ

 ست ین یدرست  نکارینه سرورم ا-
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 در سرش دارد.  دیوفکرپل لهیهزاران ح شهیهم منیکند؛اهر دیشما را تهد یممکن است خطر  چراکه

 .مگر؟! ادیبرنم یکس کار  چیاز دست ه دیگو یراست م -

 ! ؟یمگرچ-

کرده بود.اودرقصرهم طلسم اش   لیجادوگر آن را به زاغ تبد یکه به شهرآمده بود یتو.هنگام  مرغیس-
 کند.  لی تبد اهی کالغ س کیو جادوگرآن را به  میکن کشی است اورا به قصر نزد ینشکست فقط کاف 

   میابیازآن اطالع  میتوان یهم داشته باشدنم  یاگرخبر  می فهم  یمازبان آن رانم -

  یفاصله  نجاهمیصحبت کردن باهمه موجودات را داردا  ییفهمداو توانا یزبان اورا م زدبانویچرا ا-
 ندارد.  منیباقصراهر یچندان

 باشد.  یبرم که فکرخوب یگمان م-

 .میرو  یم منیقصراهر یکیوبه نزد میکن  یدم صبح به سمت خارج دهکده حرکت م دهیسپ پس

  منیسمت قصراهر زدبانوبهیدوایخود به همراه جادوگرسپ   یپگاوسوس ها ندربایداوآیبودکه ل  صبحگاه
  یآن دومطمئن م یافتندوازسالمتی  یآگاه م  یوآتر  نیآتر  تی از وضع یقبل ازهر اقدام دی.باراه افتادند

اش راتکان   ی قصر رساندن؛آنگاه باتوقف اسب ها جادوگر چوب دست یک یشدند.آنان خودشان را به نزد
به سمت قصرحرکت کرد    مرغی کرد.سپس س لیتبد اهیکالغ س  کیرا درآسمان به  دایدادوسيمرغ ل

چال  اهیمختلف قصرآن دو را درس یگذر ازمکان ها دوبایرس منیپرواز به قصر اهر قهی وپس از چنددق
 وازسالمت آنان مطمئن شد.  افت یقصر

تازمان نبرد   یگر یان دباخبر کرد.زم  نیواتر یبازگشت و آنان را ازسالمت آتر   گرانیداودیل  شیپ وبه
دانستند که چه   یباخبر نبودندونم   منیداهریپل یاز آنهاازنقش ها کی چینمانده بودوه  منیبااهر
درمورد آن    منیاهر شهیپس ازآن زمان است واند نیوآتر یدرانتظارآتر  یاتفاق
 ......................ستیدوچ

بودند  افتهینجات آن دون  یبرا یراه  چیگذشت وآنان ه یم نیوآتر یبودن آتر  یروزاززمان زندان  ده
ورود پاکان نداشت   یبرا یراه چی محاصرشده بودکه ه  اهیس یروهای بودو با ن من یانقدرا منیقصراهر

  رهم درخت د یشدندوازطرف  یم  عاشناختهیشدندسر یم  منیواردحصار اهر کانی ازپاکان و ن کیوهر
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آماده  دهرلحظهیوآنان با ابودیودر یخشک انیمکان خوددرم افتنیو نیبه سطح زم  دنیحال رس
 که قرار   یبودند.نبرد منینبردبا اهر

بدست آوردن کمان و   یآن دوبرا انیباشد درم یا ردومبارزهی شکل بگ منیو اهر  دایل  انیدر م بود
وجودش راتباه کرده   یایبودکه دن یشک همان کس یخوردب   یکه شکست م ی جهان وکس   یپادشاه

 .بود.

 درحال رخ دادن بود.، یگر یاتفاق د  انیم نیامادرا

فرزندش را درآغوش گرفت   نیوآخر  نی بد بودرفت واول  انیبه سمت همسرش که ازتبار جنا منیاهر
چون  یقرمز وبدن  یو روشن قرمزو چشمان  رهی به او داشت با همان رنگ ت هیشب  یکه چهره ا یکودک

 چون سم اسبها  ییبلندوپاها یجن ها بادم

نگران به فرزندش به سمت   یبانگاه  منیسرش وجودداشت.اهر انیدرم زاماکوچکی ت ییها وگوش
به سر داشت وفرزندش   ی داشت وکاله دراز  یوبلند دیسف  یها شیکه ر یرمردی رفت،پ شگویپ

  یاه یبا گرفتن فرزند دردستانش تنهاس شگویاش راببين پ  ندهیدادوگفت:آ یگوجا  شیرادرآغوش پ
بازگشت وگفت:   منیبه سمت اهر زبودآنگاهیهمه چ ینابود یکه معنا  تهابي ان یاهی.سدیراد
که  یکه نابودکننده جهان هاست وهنگام یشخص دترازشمایاست پل یفرزند  نیا دیکن  دنابودشیبا

اگر شماهم زنده  یدهد حت یم بی همگان راترت یگذارداو نابود ینم  یراباق  ییای دن چیبزرگ شوده
است که اگر بزرگ   یاو فرزند ستی جلوداراون یموجود قدرتمند چیه.او شما راخواهدکشت ودیباش

انسان  بندهی باشد همان فر طانیکندونامش اگرش  یم چیتالش شماروه  ابدتمام یشودو قدرت 
که بزرگ شود خودش   ینداردچراکه هنگام  ایدردن يیاوجا مشیدبکشی هاوموجودات است با

کس   چ یکندوه یم ین یب شی همه پ سرنوشترابه عنوان  یداندونابود یرتمندترازهمگان مراقد
 شما سرورم.  ینداردحت یدرقدرت بااوبرابر 

  اهیازسخنان اوخشمش گرفت و دست به خنجر شدوخنجرس  منیاهر شگویکالم پ دنیاتمام رس  بابه
 شکل اش رادرقلب آن کودک فروبرد ونفس آن را خفه کرد.   یوحالل

روح ماننداز جسمش خارج شدوشروع به گردش   یآن کودک نبود اوچون سرشت یزندگ انیپا نیاماا
 کردن درتمام عالم نمود.
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  سیگرفت و مردم پارادا یجا نیزم یو رو افتی نی زمان درخت جهان مکانش رادرسطح زم نیدرهم
 آماده نبرد شدند.   دانزیوتمام الهه هاو ا

به سرعت   یدرخت جهان خودش را در لحظه ا بی آن کودک درهمه جاگردش کرد وبا فر روح
 .داکردیگرورودپید ی تازه متولدشده،يک نوزا پسردرجهان یکردوبه جسم کودک  یگر یواردجهان د

 ............................................. 

 .ندی شهررابب نیتوانستندا یگشته بودوهمگان م دایمردم پ  یبرا سیشهرپارادا یقسمت ها اکنون

 یرویو هزاران ن منیاهر اهیازآن دردستان س یشده بودکه طرف اینبردمح  یبرا  یگسترده ا نیزم و
اگرچه تعدادشان اندک   یبود؛ارتش کانیپاک ن  یدر دست ها گرشیوارتش اش بودوسمت د یمنیاهر

  یو وطنشان جان م  نیسرزم یوبرا دندیجنگ یبودندکه تالحظه آخر خالصانه م یبوداماکسان
شدن طلسم اش عشق اش به وطن و فدا کردن  دشکستهیکه کل یا داالههیمانندل  تدادند،درس

 بود.   یاهی دربرابر س شیخو

  یخوردوآشکارم یرقم م  یجهان ماورائ  خیکه تار یروز نبردبودند؛روز  دنیهمه به انتظار رس اکنون
برحق است که    یاست وچه کس گرید یجهان وجهان ها نیا نیراست یفرمانروا یشودکه چه کس

دارد  دانیروزم ی پ کیکه تنها یخوردروز   یشودوشکست م یم دهیکش ن ییپا یبرتخت بماندوچه کس 
 . یو رستگار  یدیاسپ یو یاه و تب یاهیس

...................................... ...... 

سرش   یدرباال ندری.آدیشی اند یم منیدرخت جهان نشسته بود وبه نبردش بااهر دادرکناریل
 :به چه  د یظاهرشدوبا نگاه کردن به اوپرس

 .؟!یشیاند یم

 .نمیرا بب  ندهیتوانستم آ ی.کاش مندهیبه آ-

  دیوشا یهم دار  ینگر  ندهیودرهزاران افسانه آمده که توقدرت آ ی.توکالغ سه چشم هستیدبتوان یشا-
  ینبردرانداشته باشد.کاف نیتووا ندهیآ دنیسرنوشت مادرمان قدرت د یباعث شدکه الهه  نیهم
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  آنو یاب یب  منینبردوشکست اهر یبرا یودرآن نشان  ینیرا بب  ندهیآ  یبتوان دیشا  یاست فقط تالش کن 
 ی کن شی را آزما  تی ها رویون  یراببند تیچشم ها  دیبا  یرا شکست ده

 یبلندشدودست به تن درخت بردوآن رالمس کردپس از آن تمام صحنه ها شیداازجایل آنگاه
 .دیگررادیادیتاورودروحش رابه دن  یطانیمتولدشدن آن کودک ش

 راباز کردوگفت:نه    اوچشمانش

 ! ؟یدیچه د-

  کیحضورداشتم مرگ  منیامامن در قصر اهر ندهیاآیگذاشته است و یبرا دمیکه د یز ی دانم چ ینم-
 گر ید یورودروحش به جهان  نی و همچن دمیرابه چشم د یطان ی فرزندش 

 . ین یبب  یشتر یب  زیچ  دیراببندشا تیدوباره چشم ها-

که  یز ی جمع کرداماتنهاچ ندهیآ دنید یاش رابرا یروی چشمانش رابست وتمام ن دادوبارهیل
  یم نداماگمانیتوانست ظاهرش رابب   یکه نم یبود کس  یدرجسم کس منیراهری شمش  دفرورفتنید

  یکنم اومرگ کس  یرا بازکردوگفت:حس م شیآشنا باشدوبعدبه سرعت چشم ها یبردکه فرد
 رافراخوانده است. 

 .ین یخودت رابب  ندهینکن آ  یگرسعید ی.ول دیشا-

درکنارآنان حضور   کتااکنونی  یسرنوشت پر  یحرف را زدبازگشتندالهه  نیکه ا یسمت کس  ندربهیداوآیل
 داشت. 

چراکه تو    ین یخودت را بب ندهیآ  یتوان  یگاه نم  چیشدوگفت:توه کینزد شیازپ شیفرزندانش ب  اوبه
  ینیب  یکه م ندهیرابدان هرآ نیا یول  ین یبب یتوان ی رام  گرانید ندهیآ ی،ولیکالغ سه چشم هست

  یگاموهن ی ده یرمیی تغ رراینکارتقدیچراکه باا یردهییوآن را تغ یددرآن دست ببر زمان موعو دتاینبا
  ندیخوشا شهیبرحذرباش چراکه هم ندهیآ داریکند.ازد یرمیی جهان تغ خی کندتار ریی رتغیتقد

  شی سمت خو دارابهیل  ندری رفت.آ یگر ی .آنگاه او ازکنارآن دوگذرکردوبه سمت دستین
جنگ   نیا  ندهیبه آ ستیالزم ن  گریاو رادردستانش گرفته بودگفت:د یکه دست ها یبازگرداندودرحال

 مانم. یلحظه درکنارت م نیکه تا آخر میگو یوبازهم به توم میده یراشکست م منیاهر ما  یش یاندیب
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نبردشرکت کنم.   نیتوانم درا یمن نم لیدل نیبه هم یرا از او خواستار شد منی به تن بااهر تونبردتن
شود.آنگاه هردوشان    یرا  ممکن م  منیرابسازدکه شکست اهر ییروی ماهمان ن یروی ن بیدترک یاماشا

  ناطراف آ یدادندوپس ازچندلحظه نور  یدردستان هم جا شانیدوبارچشمانشان رابستند ودست ها
حس    وجودشانرورادریدون  بیو ترک  انیهردوشان قل دشدنشیکه باناپد یدوظاهرشد نور 

  یادمیزدوفر  یاش؛ آب جهان نماهمچنان نعره م یجادو نهیلحظه درآ نیا دنیباد منیکردند.واهر
 منی.اهراوردی اش شکست را به ارمغان ب یبود که ممکن بود برا دهیراد یز یاو اکنون چ دچراکهیکش

کرد اوبه سمت   یحدومرز نداشت وفقط خون آرامش م   تشیدوعصبان یدو یهرسمت م بهنعره کشان 
 شود؟! یجنگ چه م ندهیرفت و باخشم به اوگفت:آ رشیپ یشگویپ

 اجازه ورود را به من   یز یچ یشود. انگار  ی.امانم نمیرابب  ندهی کردم آ  یدانم قربان.هزاران بار سع ینم-

 کند.  یجنگ وآن دخترمحافظت م  ی ندهیبرم که درخت از آ  یدهد.گمان م ینم

  یهمه ي آنها.من کس  یاو بلکه نابود ینه تنهانابود داکنمی اش پ یکشتن و نابود یبرا یدراهیمن با-
  یاهیرسد که س یم  ی. روز ستین دانیروزم ی حق پ شهی، هم  سازدیهستم که سرنوشت هارا دگرگون م

راچون  نی وآتر یکه آتر  ییرفت جا  انشی درنگ به سمت چادر زندان یاست.سپس اوب  ز یهمه چ روزیپ
  رونی راازقفس ب نی کرده بودباتکان دستش درقفس را بازکرد وآتر یقفس زندان ک یکوچک در یواناتیح

 .دیکش

شودناخون   یبرزبانش جار  یاکالم یبزندو یرابه دست گرفت وقبل ازآنکه اوحرف  نیي لباس آتر قهی
که به   یست بدن او راتازمانفروبردوپو نیبلند بودند دربدن آتر  ییها زهیدستش راکه چون ن زیت یها

  یآتر  ن،قلبیخردکردباخردشدن قلب آتر  شیرادرآوردودر دست ها  نیشکافت وقلب آتر دیقلبش رس
  اآمدهیدن  وندبهی پ کیبودندکه از ییآنهادوقلوها یافتاد چراکه هردو  نیبه زم  ستادواویهم ازتپش ا

 کرد.   یدمیرا تهد یگر یافتاد همان اتفاق جان د یازآنان م یکی  یبرا یبودندواگر اتفاق 

پوسته ولباس درآوردوبعددر آسمان معلقش کردوباخود   کیجسم آن رابه شکل  یبابشکن  منیاهر
گاه  دانیرا به م گرید یبه سربازانش کردوگفت:جناز ِآن زندان یبه چادرش نگاه   دنیبردش،قبل از رس

چادرش شدودومرتبه باتکان دستش لباس رابه حالت  برسد.وبعد وارد کانیدست ن دتابهیندازیرزم ب
 به تن کرد.  یو آن راچون لباس دشیدر آورد وبه سمت جسم وجسته اش کش ستادهیا
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برد از کشتنش به دستان  یکه گمان م یداشت.پوسته ا کانین  بیفر یبرا یگر ید یپوسته  اکنون
 شد.   یکندومانع مرگش م یم یر ی جلوگ دایل

برخاست و   شی .آرام ازجاافتی نبرد دانیاو خود رادرم دارشد،یازخواب ب یا  جهیباحس سرگ یآتر 
براي دوباره زنده شدن اش وجود    لیدل  کیبرادرش افتاده بودرامرور کرد.تنها یکه برا   یخاطرات اتفاق

  ی لهیاز ح  کانی به جسم برادرش بود؛ او اکنون فرصت فرار وباخبرکردن ن منیداشت آن هم ورود اهر
  ینبردم دانیخودرابه آن طرف م ن یاط یش  نیزبیتردورازچشمان ت عیسر دهرچهیراداشت وبا منیاهر

حاله   کی راحس کردبعد  یمیوالهه هااردو زده بودند.ناگهان گردش نس کانیکه در آن ن یرساند؛مکان 
 !؟یوگفت:توطلسم را شکست   ستیدانگری.اوبه ل دارشدیپد نی زم یدارویاز ل یروحان

 .شکستم.یآر -

   میایکن من به سمت شماب  یکار -

 .کند  یم دیشمارا تهد  یشوم  یمهم ول اتفاق

 بسپار.  میوجسمت را به نس  ستیباشد.با-

به   میباگردش نس  یبلند کرد وآتر  نیاززم یاش اوراچون پرکاه یدست ها داباچرخشیل آنگاه
عالم به  یکتای یواهورامزدا خدا زدانیمام الهه هاواشد.ت تیچادرآنان درآن طرف رزمگاه هدا

 نیا یجسم برادرم رابرا  منیگرفت و گفت:اهر یدرکنارآنان جا یبودندوآتر  زگردآمدهیدورم
 شماشود.  یروز یتامانع پ ردهک رهی نبردتسخ

 ی آر  یواردشده واوراکشته پس توهم مرد ن یاوبه جسم آتر یعنی-

 زنده شدم.  نیورود اوبه جسم آتر  یرا قبال کشته است ومن به واسطه ن ینه او آتر-

 ناقوس نبرد  یلحظه صدا درهمان

 شد.  دهیشن دانیم یجا  یگوشه گوشه وجا از

 !ست؟یچ یگرصدای د نیمتعجبانه به آنان نگاه کردوگفت:ا یآتر 

 برم  یناقوس است. او مارا به جنگ دعوت کرد.گمان م یصدا نیا-
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کرد.آنگاه کمان  لیتبد باوسختی ز ی.ليدا بايک بشکن لباس تنش رابه زره ادهی س زمان شکستش ر که
 رفت.  رونی از چادرب منینبردبااهر یرنگش را برداشت وبرا ینقره ا ری وشمش

 یزدو گفت:برادرم درآن جسم مرگ  شیکتاصدای یبودکه اهورامزداخدا دهینرس  دانگاهیبه م اوهنوز
  رونیجسم ب  نیکه او را از ا یکن  یدسعیکند.با یعمل م شی ندارد چراکه آن جسم همچون زره برا

 . یبکش

  یوم  رمیرا ازاوبگ ختهیر یخون ها  دانتقامیهستم که با ی کنم من کس  یخودم رام  یباشدپدرتمام سع-
 . رمیگ

جهان درآن   یاهورامزداخدا یکلمه برا نیعالم به زبان آوردوا یخدا یبار نام پدر را برا نی اول یبرا او
گام برداشت واز آن سمت   منینبرد بااهر دانگاهیبه م نی داسواربرکاسپ یکالم بود.ل نیتر نیری لحظه ش
 دنی،د اسب که اندام وجسم اش چون اسکلت بودبه سمت اوحمله ورشد  کی سواربر منیهم اهر

 منی کشتن اهر یآورو رنج آوربود وخشمش رابرا اردردیبس  دایل یبرا نی آتر یدرچهره  منیاهر
  منیبردفع هم داشتند.اهر یرسعی ضربه شمش نیوبا اول دنیکرد. هردوبه هم رس یم  شیشترازپ یب

   مییآ نیجنگ برزم یبرا ستیوگفت:بهترن ستیدانگریبودبه ل   تیکه سرشارازخشم وعصبان  یبانگاه

 باشد. -

  ریداشمشیکار راتکرارکرد.ل نی هم هم منیواهر دیپر  نیاسبش به زم  یپرش از رو کی با  دایل آنگاه
سردادوگفت:   یخنده ا منیکمانش گذاشت.اهر  انیدرم  یر یراغالف کرد ودست به کمان شدوت 

 یکه ما برسرآن نبردم  یدرحال یاستفاده کن  ییکه درجنگ تن به تن ازکمان طال ستین ستهیشا
تا    یوقدرت  روی ن چیجنگم بدون ه  یرم یسردادو گفت:باشد. باشمش منیبه مانند اهر یا داخندهی.لمیکن
چراکه هجده سال است که باآن انس گرفتم. من  هستم یربازقهار یدرکارنباشد من شمش یتقلب  چیه

 باطل.  ای روزاستی به تو نشان خواهم دادکه حق پ دانیم  نیامروزدرا

مبارزه حمله ورشد.   یبرا منیسمت اهر دوبهیکش رونیرنگش را از غالف خودب   ینقر  رهی شمش آنگاه
هاحبس شده بودچراکه   نهیداشتندونفس ها درس گرید کی ریشمش بردفع ضربات یوبعدازآن هردوسع 

  یرادفع م  منیراهری ازهر طرف شمش داباهرضربهینبردبود.ل نیا یملت دردست ها کیسرنوشت 
 نمود.

 است  ییربازتوانایاوشمش دیگرفت وگفت:نگران نباش  یتخت گاه جا  یعالم بررو یدر کنار خدا سورن
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توبزرگ   شی و پ یندارم چراکه توهجده سال او را آموزشش داد یدانم درمهارتش درجنگ شک یم-
درسر دارد.آنگاه دوباره آنان   یدیپل یها شهیاند شهی ترسم؛او هم یبرادرم م یها لهیشده اما ازح

 چشمانشان رابه صحنه نبرددوختند  

توانم شکستت   یخت.وگفت:من ماندا رونیراازدستانش ب  منیاهر ری شمش رومندشی ن یبا ضربه  دایل
 ترس تو ازماست   یونشان دهنده  ستی ن یا ستهیبرادرم کارشا نیدهم امارزم باپوست

که   ینبردتازمان نیخودشان قدم برداشت وگفت:ا یکردبه سمت چادرها  منیرابه اهر داپشتشیول
باخشم به  منی راگرفت. اهر شی .وبعدراه چادرخومن منحل است  یبرا یتودرجسم برادرم هست 

که ازدرخت داشت را باتمام قدرت   ییهزارساله ا یکردواز فرصت استفاده کردوهمان شاخه  دانگاهیل
 یروهای و ن  منیکه هنوزپشتش به اهر یراباال بردودرحال  دادستشیکرد.ل داپرتابیلبه سمت 

 بازگشت وگفت:   منینگهداشت وبه سمت اهر   شیاوبودچوب رادرهواگرفت ودردست ها

من   بیدرفر یشنوم پس سع یرام  ییبوداکنون که قدرتم رابه دست آوردم هرصدا  یدنیشن  شیصدا
به   منیکنم.اهر  یمن دوباره با تومبارزه م ی ات بازگشت نیراست  نینداشته باش.هر زمان که باپوست
ازتن درآوردآنگاه  ین لباسراچو نیآتر یپوست وچهره  ت یتنش دست بردوباخشم وعصبان 

نبردوحمله به   ینه تنها اوبلکه تمام سربازانش آماده  داکنونیبه گوش همه رس  ادشیفر نیادزدوتنیفر
 والهه هابودند....... زدانیوا کانین

 دایبردندوبه سمت آن تاختند.ل  ورشیوارتش خوبان  کان ی به سمت ن  ادشیبافر منیاهر یها ارتش
رابست   ش یهم فروبردوچشم ها انی و دو دستش رادرم ستادیسپردرمقابل سپاه خوبان ا کیچون 

  دانگاهینبرددرم دانیم یازشن وماسه ها میعظ  یوهرچه توان دربدن داشت راجمع نمود.آنگاه گردباد
 ی هرکدام اندک زدانیشد،الهه ها وا یکه هرلحظه به سرعت ووسعت اش افزوده م دآمدهیپد

 دوچونینبردرادرنرو دانیکرد.گردبادم تیآن را به دل دشمن هدا دایردبادافزودند ول ازقدرتشان رابه گ
 برد.  انی دوازمیدردنده هرچه برسرراهش بودرابه داخل خودش کش  یوانیح

  بیترک  یرویبازهم ماآن رابان  یکه ارتش بساز  ینگاه کردو گفت:هرچندبار  منیبه اهر دادوبارهیل
  یرادرپهنا شی .آنگاه دست هایبربد یک ی ن یروز یامروز روز شکست توست و روزپ  میکن یواتحاد دفع م

آمدوبه سمت آسمان   دیبدنش پد یاش در راستا یونامرئ  دیوسف  میعظ ییجسم اش باالبردوبال ها
والهه هاودونگهبان بازمانده ودر راس آنان  زدانیکه تمام ا ییگرفت و به راس سپاه جا شهیپ

اکنون نشسته بر پگاسوس   دا یبودند بازگشت.ل ستادهیخودا یار براسب هاسو کتایزدیاهورامزداا
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وتمام ارتش دست در   کتاونگهبانانی یوخدا زدانیالهه هاوا یگرفته بود.سپس همه  یدرکنارآنان جا
که  یهم گذاشتندوبابستن چشمانشان شروع به خواندن و زمزمه کردن کالم اتحادکردن کالم دست

  ی،نگهبان هاوخدا زدانی،الهه ها،ا واناتی،ح  انیآدم ییرووتوانای جهان بود نتمام فردهادر یشکننده 
  یبردندوهرچه سرراهشان بود چون خار  ورشی منیشدندوبه سمت اهر  بیباهم ترک کتای

 هیهد ای گلور نی مانده سرزم یباق  یرابه تمام قسمت ها  یوجالل باستان زنابودکردندوشکوه یناچ
رفته  انیازم یاه یشده بودوس  یکی و ن  یمردم دوباره آکنده ازپاک یدادندوبازگرداند.اکنون قلب ها

اش که از   یباهمان عظمت باستان دیدرخش یانگشترم کی انیدر م  ینینگ اچونیگلور نیبودوسرزم
نبردحضور داشت؛   ی زدرصحنهیناچ یچون موجود  منیگرفت واهر ینامش سرچشمه م یمعنا

 توان دفاع ازخود را نداشت.  یکه حت یموجود

 دانگاهیروانه کرد که درجا اورادرم   منیبه سمت اهر یر ی زه آن ت  دنیدست به کمان بردو با کش دایل
حکومت   گاهینمودبه سمت جا تیهدا نی ریبه سمت عالم ز یطانی ش یبردو او راچون روح  انینبردازم 
 اش. نهیرید یوزندگ 

******* ************************************************************* 

  زدیپاک ا زدانیگذشت واکنون زمان بازگشت  یم یروز یپ  دانیونبرددر م منیازشکست اهر روزها
بود.  دهیفرارس  انیخدا نیبهشت بر س،ی عالم پرد کتابهی  یسرنوشت پر  یاهورامزداوالهه  انیجهان
  یدورودب  یبرا یدر  چیکه در آن ه یبودند،جهان انی نظاره گرتمام اعمال جهان ان یکه درآن خدا یمکان 
دست   شیخو   یبه صلح باستان نی سرزم  نیا یماورائ اوموجوداتی نداشت، مردم گلور یجا  یاهیو س

درکناردرخت جهان گردهم آمده  یو درست یک یمهربان وسرشار ازن  یبودند و باهمان قلب ها افتهی
 زدانیسرنوشت به جهان شان باشند.اهورامزدا یپاک سرورشان والهه  زدانیبودندتاشاهد بازگشت  

گرفت وتمام   یجا زدانیالهه هاوا گریسکودرمقابل مردم درکنارد یسرشت عالم ،سرورجهان بر رو اکپ
  میراشکست داد  منیقرار دادولب به سخن گشود:مااهر شی رامخاطب کالم خو واناتیمردم وح 

  ینم  ی شکل باق نیبد یجهان  چگاهی ه دکهی اماآگاه باش میازگرداندرابه جهان ب یودرست یکی ون
نظم و تعادل  یبرقرار  یشوند چراکه آن ها برا یبرداشته نم  انیازم چگاهیه ید یوپل  ی،زشت یماند،بد
ماند.ماباکشتن  یدارنمیو پا یگرفته اند و درنبود آن ها جهان پا برجا  یجا  یودرست یک یدرکنارن 

  داریپا نی سرزم نیدرا گرید یوعظمت رابه شکل میبه وجود آورد  یو بد یک ین  انیرام  یبرابر  منیاهر
  یبه جهان  دیو ما با  دهیعالم فرارس یکتای یسرنوشت پر   ی. واکنون زمان بازگشت من والهه میساخت
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و محافظت ازشما تا ابد وتا هر    یپاسدار  یاما تمام فرزندان من برا میکه به آن تعلق دار میبازگرد
را   یاهیوس یپاک انی نظم برابردر م نیماند و ا یجهان م نیدرتپش باشد درا  شانیزمان که قلب ها

کنند. مانند هزاران قرن  یدارند واز شما درمقابل تمام حوادث روزگارمحافظت م  ینگه م داریپا
ورود   یدروازه  دارشدنیوبه انتظار پد گرفت ی.اهورامزدابا اتمام کالمش درکنار درخت جهان جاشیپ

داستان  یدایلبادوطوفان نگهبان درخت جهان همان  یالهه  وی.هم زمان واستادیبه عالم شان ا
 یدرست ومطمئن برا یچشمان اش رابست تاباگردش در صفحات عالم راه گریمابارد

و  دید اهی غوش جن سرادرآ طانی ش منیباردوم متولدشدن فرزنداهر یبرا ابد،اویسفرپدرومادرش ب
به   یو داخل شدنش چون روح  گرید یو ورودش به جهان  منیکشته شدنش به دست اهر  نیهمچن
شد   لی تبد یدیوپل  یاهیزشت وآکنده ازس  یبه انسان طانیکه باورودش  یکودک کودک. کیجسم 
واضح تر و    شیدروازه برا ربابازشدنی تصاو ی.همه دیروح پاک آن کودک انسان را شن ی هیگر یوصدا

 روشن ترشدند. 

سرنوشت درآن بازکردو   یچشمانش رابا کامل شدن دروازه وقدم گذاشتن اهورامزداو الهه  آنگاه
هنوز زنده است من   منی فرزند اهر دیقرارداد وگفت:صبرکن شیوحشت زده آن دورا مخاطب کالم خو

داناکه اکنون  رمردیهمان پ  منیاهر یگوشی.پ دمیکردم وچهره اش را د گرحسید یوجود او را درجهان 
  یشک اوهمان فرزند یوگفت:ب ست یو اهورامزدا نگر وی گرفته بودبه وا یجا یوخوب  یک یاش ن  رقلبد

است و باداشتن   منیقدرتمندترازاهر یفرزند دمیجهان رادرچشم هاو وجودش د  یاست که من نابود
داستان ما به مردم وحشت زده ومتعجب  ی ویدادن روح انسان.وا  بی وفر یگر  لهیقدرت ح

اش بازگشت وگفت:من  نی صبرکرد سپس به سمت مادر و پدرراست  یواندک ختدو اچشمیگلور
  نکاربهی ا یو برا گراستید یها یجهان وهست نیدرانتظار ا یز یکه چه چ نم،وبدانمی را بب ندهیدآیبا
در صفحات زمان   داکنونیامامن با ستین  یکار درست ندهیدرادانم دست بردن   یازدارم؛میشمان   یروین

گرفت   یقدم برداشت وکنارانان جا شی.انگاه به سمت پدرومادرخونمیرابب ندهیآگذرکنم تادوباره 
پاک جهان و   زدانیاهورامزدا یدست ها انی رادرم شی.انگاه دست ها دیمن کمک کن دبهیوگفت: با

 .یوبرایشان به وا یدادوان دوبا بستن چشم ها  یسرنوشت جا یالهه 

 درصفحات زمان به گردش  وی.روح وارودادندیو ورق زدن صفحات زمان ن  ندهیداراید

 و وارد ان شد افتیرا ندهیفراوان،زمان درست درآ یوپس از سع  درامد

 . از راه دروازه درخت جهان شد یطان ی ش  یو روح یبا جسم انسان  ی.انگاه اونظارگر ورودپسر 
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هردو دستش  انی که درم یزد.فرزند یموج م طانیدشی که درتمام وجودش روح وسرشت پل یشخص
گذاشته   یجهان پا  نیهابه ا یتمام عالم هاوهست ینابود یگرفته بود و برا یازآتش جا  يیگلوله ها

درسرندارد.انگاه  یجز نابود یفکر  چیاست که ه منیخودخواه ترازاهر ی شک فرد یبود،و او ب 
به همگان چشم دوخت و گفت:او   وی.وارابازکردند  شانیوهرسه نفرچشم ها  دشدیناپد ندهیرایتصو
ما را چون  یشک نابود یوتمام عالم داردو ب ؛جهانیهست ینابود یقدرتمند برا  يیروی است که ن یفرد
  کیشکست اش به  یبرا ما داکندیجهان ورود پ  نیبه ا  یشک اگر روز   یپروراند و ب یدرسرم  ییایرو

  یآمد و به سمت درخت رفت و درکناران جا نییپا گاهی.اوازجا میدار ازین  رومندی انسان ن  کیای صالح و
کند   افت یرا در طانی درخت گذاشت تابالمس ان رازپنهان مقابله باش  یتنه  یگرفت ودست اش را رو 

 را بست..... شیوچشم ها

  شینه تنهااوبلکه تمام انان رامخاطب کالم خو یاسمان ییدرخت لب به سخن گشودو چون ندا روح
  یجسم انسان  کیگذردتااوبا یاست.هزاران سال وقرن م  اردوردستیقراردادوگفت:زمان نبرد بااوبس 

د ینظارگربود ندهیا ین یب شی اماهمچنان که در پ ابدیجهان را ازهرعالم ب  نی برسدودروازه ورودبه ا
جسم قدرتمند    کی یگروروز ید یبه جسم  یهمگان راداردوقدرت انتقال خودش ازجسم بیوقدرت فرا

رودمگربه دستان  ینم  انیشود واز م ی.انگاه نابودنم ابد ی  یاش م یمیبدست اوردن قدرت قد یبرا
  یمعمول یانتخاب اش کنم؛انسان   گرید یایفرستاده شدن به دن یکه من برا ین یمحافظ راست رومندین

  یدهد.اوشخص یقدرت ازتمام شمادر وجودش جا یان را دارد که اندک  ییجسم و روحش توانا که
ها مقابله    یتمام هست یجهان ونابود نیبه ا طانیکندوباورودش یگرسفرم ید یاست که به جهان ها

  یهابا انسان هامتولد م   الهه وندیپ انیازم یکه روز  یفرزند رد،یگ یوروداورام یکندوجلو یم
  یدرخت یترول ها  نیشود،تا زمان تولد او ا ی گرفرستادمید ی ازتمام عالم به جهان یپاسدار  یاشودوبر

  یشمام یکنند.همه  یمحافظت م گر ید یجهان وجهان ها نیورودو خروج ا ی هستندکه ازدروازه ها
ورودوخروج عالم   یدروازه هارادارد وانهاتاکنون تمام دروازه ها یان هاقدرت نابود یصدا دکهیدان
  یوبد یازان خوب  ییدرجا یکه گاه داکردهیورودپ یبه عالم منی . امافرزند اهرکردند  درانابودیپل یها

 شود.   یم افتی  یازخوب  شیپ  یدیگرپلید یبرابر است ودرجا

 نیجز خودشان وجودندارد.ا یود موج چیو ه ی عالم چ یبردند که ه یکه مردمانش گمان م یجهان
فقط باقدرت   یمعمول یجهان افروزعالم است ودران انسان ها یخدا یجهان بازهم تحت سلطه 

ندارند . وجود   یگراعتقادید ی زهای سازند و به جادو و وجودما وچ یرام یز ی شان چ شهیذهن واند
جهان    یکه هزاران بارخدا یشود.جهان   یم افتیشان  یباستان  یها وکتاب ها سانهمافقط دراف
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 مانیاز انان ا یاوردنشان فرستاده است اما فقط اندک  مانیو ا تیهدا یبرا یافروزعالم مردمان 
 یدامی انان ظهورپ انیدرم یفرد  یچراکه قطعاروز  می ندار یانان کار  یاتفاق واگاه نیاوردندمابه ا
جهان چون جهان ما   نیرادرا یوبد یوخوب کند  یم تیجهان هدا یانان رابه سمت خدا یکندکه همه 

کندکه او   یپاک کند وکار  طانی داردکه جهان را از وجود ش فهی مافقط وظ  یسازد.فرستاده   یبرابرم
 دهد. بیمردم رافر بشیفر یرویرانداشته باشدوفقط با ن ی موجود اهریقدرت ورودبه جسم انسان هاو

شود و در ان جهان   افتیاد دارند ظهور کندوکه آنان به وجودش اعتق یکه همان فردراسخ یتازمان 
تمام مشکالت وحوادث روزگار   دحلیصبرودرنگ کل  یفقط اندک  یعدل وداد را گسترش دهد. گاه

 .بعدروح درخت خاموش شد. می تولدان فرزند صبرکن دتازمانیاست.پس مابا

 دخواهمیگرفت وگفت:هم چنان که درخت گفت من تولد او را به شما نو یمردم جا انیاهورامزدادرم
 ازدارد یبه من ن  یبازگردم چراکه تمام هست گاهمیجا  دبهیاکنون با یداد.ول

.انگاه  ستین  گرید یجهان و جهان ها نیسرنوشت به ا ی من و الهه ها یبرا یگربازگشت ید دکهی وبدان
 .دشدیدرخت پس از ورودشان بسته وناپد یورانن  یهردوشان به سمت دروازده رفتند ودروازه

................... ................................................................................ 

و   نیزم انی درم شی خو یگرفت وانان قصر را برا یجا ویو وا ندریا انیم یوند یازان بودکه پ  پس
اتش اذربانو ازدواج کردوان   یجنگ باالهه  یکه درهوا معلق بود. بهرام خدا  یاسمان ساختند قصر 

 زدبارانیا انیوندم یو استفاده ازقدرت تفکر رابه مردم اموختند،پ لیرزم و ساخت وسا نییدوا
 به نام  یباعث متولد شدن فرزند تای اب اناه ی ردادوالههیت

  کی یازدواج نمودوباعث برقرار  عتیطب  یالهه  زدبانویبا ا  دیخورش هیزدوهدینباتاشدومهرداد ا اپ
.هزاران سال وقرن گذشت وتمام الهه ها و  اشدیگلور دومردمیمردمان ارته خورش انیصلح پا بر جام

که   یمانرفتند،تاز انی ازم یفان یشان چون انسان ها  یبعد   یشان به نسل ها  یروی باانتقال ن زدانیا
نجات جهان   یبرا یفرد چگاهیشدن وگمان بردندکه ممکن است ه دیزند ناامهمه ازمتولدشدن ان فر

 متولدنشود.

  انیندرباادمیوا وینوادگان الهه وا وندیپ  انیزمان بودکه پس ازگذرهزاران سال وهزاران قرن درم ان
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  ابودیوازتبار مردم دهکده وشهرپرش  ییای که بازهم ازنسل مردم ار یمتولدشد.دختر  یفرزنددختر 
که تمام   یداشت؛فرزند یجا  دهیخواب یتمام نقشه ها چون گربه ا یکه شکل اش بررو ی،شهر 

  سی بانام ارتم  یانسان یباجسم ی باورنکرد یوقدرت  رو یدادوبان یدروجودش جا  ارایمردم گلور یروهاین
زن گرفته بودوارد جهان   یپارس  اساالریدر  کیکه از مردمان همان جهان به عنوان  ینام

  یدجایام  یدیناام انیدرم شهی جهان افروز عالم به همگان ثابت کرد که هم  یخدا گرشدودوبارهید
 رسد.  یم یکه انتظارش راندار  ییکمک ازجا شهیداردو هم

 جلد اول  انیپا                                          

 ................................................................................................... 

مبارزه  یمجموعه با نام بانو  نی گرازایاست که درکتاب د یگر ید یان دختروقدرتش داستان داستان
 دارد… یجا سی آرتم

 .  دیباش کینزد ندهی دوم در آ منتظرجلد

  دیتوان  یدر آمده است وشما م یرمان و جلد دوم آن به شکل رمان صوت نیه ابه ذکر است ک الزم
از   farsi romanاز کانال   ی به شکل موشن گرافyoutubeرمان در     نیا  یپارت ها یشنونده 

 .  دیباش1400ماه  شهتیاردب
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