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1  

 پادشاه

  

جارد، بدون هيچ جلب توجهي، ميان جمعيتي ايستاده بود كه در تاالر قصر ازدحام كرده بودند. او      
  به ستوني مرمري تكيه داده بود و گيج و خسته ، پلك مي زد.

و به سيل  نيمه شب بود كه با صداي زنگ و فرياد درباريان از خواب بيدار شده بود. لباسش را پوشيده
  خروشان نجيب زادگاني پيوسته بود كه به طرف تاالر مي رفتند.

  »شاه مرده. شاهزاده جوان بايد فوري تاج گذاري كند.« جمعيت آهسته مي گفتند:

جارد به سختي باورش مي شد. شاه دلتورا، با آن ريش بلند و بافته و رداي طاليي اش، از بيماري 
  در چند هفته اخير او را از پا انداخته و به بستر كشانده بود. حاال مرموزي مرده بود؛ بيماري اي كه

پيغام به نظر نامفهوم بود و اگر كسي در قصر به طور اتفاقي آن را پيدا مي كرد، چيزي از آن سر در 
  نمي آورد. اما رمز ساده اي بود.

بود، آن را  "ال"كجا كه  تنها كاري كه بايد مي كردي اين بود كه تمام حروف را دوباره بنويسي و هر
  حذف كني.

  ب ه آ ش پ ز خ ا ن ه ن ر و م ي ن آ ن ج ا س ت

  و بعد حروف را به صورت كلمه در مي آوردي. 

  به آشپزخانه نرو: مين آنجاست.

*  

وقتي اندون و جارد بزرگ تر شدند، وقت كمتري براي بازي داشتند. تمام روزهاي آنها با انجام 
  ه عهده شان مي گذاشتند.وظايفي پر مي شد كه ب
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بيشتر وقتشان صرف يادگيري قواعد مي شد. هزاران قانون و آداب و رسومي كه خانواده ي      
  سلطنتي طبق آن زندگي مي كرد. در واقع، اين قواعد بر زندگي آنها حاكم بود.

دشان را ببافند تا طبق قواعد، موهاي بلن -اندون با بردباري و جارد با بي حوصلگي-آن دو مي نشستند
و آنها را با نوار طاليي تزيين كنند. آنها ساعت ها وقت صرف مي كردند تا فلز داغ و سرخ را بكوبند و 

  آن را به شمشير و سپر تبديل كنند. اولين شاه دلتورا، آهنگر بود.

م دهند، عصر ها وقت آزاد داشتند،كه برايشان بسيار با ارزش بود. تنها كاري كه اجازه نداشتند انجا
باال رفتن از ديوار بلندي بود كه دور تا دور باغ هاي قصر را احاطه كرده بود. عبور از دروازه هايي كه 
به شهر آن سوي ديوار ها مي رفت نيز ممنوع بود. زيرا شاهزاده دلتورا، مثل شاه و ملكه، هرگز با 

  مردم عادي ارتباط برقرار نمي كرد. و اين بخش مهمي از قواعد بود.

اين تنها بخشي بود كه گاهي جارد وسوسه مي شد آن را زير پا بگذارد. اما اندون كامالً  سر به راه و 
وظيفه شناس بود و با اصرار از او مي خواست كه هرگز حتي فكر باال رفتن از ديوار را هم به ذهنش 

  راه ندهد.

سد كه مبادا تو تاثير بدي روي جارد، اين كار ممنوع است. و پرانداين از اين مي تر« او مي گفت:
رفتار من بگذاري. او اين موضوع را با پدرم در ميان گذاشته. اگر قواعد را زير پا بگذاري، تو را به جاي 

  »ديگري مي فرستند و من دلم نمي خواهد اين كار را بكنند.

د و تازه، اگر جارد هم دلش اين را نمي خواست. او مي دانست كه به شدت براي اندون دلتنگ مي شو
قصر را ترك مي كرد، كجا مي توانست برود؟ قصر تنها خانه اي بود كه او مي شناخت. بنابراين، حس 
كنجكاوي خود را سركوب مي كرد و شهر آن سوي ديوار ها همچنان برايش مرموز باقي مانده بود؛ 

  همين طور براي شاهزاده.

  رين، رويش را به سوي انتهاي تاالر برگرداند.صداي شيپور بلورين در افكارش نفوذ كرد. مثل ساي

اندون با لباس رسمي آبي كم رنگي كه نوار دوزي طاليي داشت، كيان دو رديف از نگهبانان سلطنتي 
  »اندون بيچاره! خيلي غصه دار است.«وارد تاالر شد. جارد فكر كرد: 
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احضار نكرده بودند. در عوض،  دلش مي خواست كنار دوستش بود و او را دلداري مي داد. اما او را
  مشاور عالي، پرانداين، مغرورانه درسمت راست اندون راه مي رفت.

جارد با نفرت به پرانداين نگاه كرد. مشاور عالي بلندتر و الغر تر از هميشه به نظر مي آمد. او رداي 
يي بود. هنگام بلند بنفشي پوشيده بود و چيزي در دست داشت كه جعبه اي پشيده در پارچه اي طال

  راه رفتن، سرش را جلو مي گرفت، طوري كه شبيه پرنده شكاري بزرگي شده بود.

هاله اي از اندوه بر چشمان اندون سايه افكنده بود و با آن نيم تنه ي شق و رق نقره اي و يقه جواهر 
ه بود؛ درست نشان بزرگ، خيلي كوچك و رنگ پريده به نظر مي آمد. اما سرش را شجاعانه باال گرفت

  همان طور كه به او ياد داده بودند.

« در سراسر زندگيش، او را براي چنين لحظه اي آموزش داده بودند. پدرش بار ها به او گفته بود:
  »پسرم، وقتي من بميرم، تو شاه خواهي شد. در انجام وظايفت كوتاهي نكن!

وقتي زمانش برسد، كاري را كه صحيح نه پدر، كوتاهي نخواهم كرد. « و اندون مطيعانه گفته بود:
  »است، انجام خواهم داد.

اما جارد و اندون فكرش را هم نمي كردند كه آن روز به اين زودي برسد. پادشاه چنان سالم و قوي 
  بود كه به نظر مي آمد براي هميشه زنده خواهد ماند.

رفت. وقتي به باالي سكو رسيد،  حاال اندون جلو تاالر رسيده بود و داشت از پله هاي سكو باال مي
  برگشت و با دريايي از چهره ها رو به رو شد.

  »شاهزاده بسيار جوان است.« در نزديكي جارد، زني به كنار دستي اش آهسته گفت:

  »هيس! او وارث بر حق است.« كنار دستي او هشدار داد:

جا نياورد، اما متوجه شد كه زن او زن اين را گفت و دستپاچه به جارد نگاه كرد. جارد چهره او را به 
را مي شناسد و مي ترسد كه نكند او به اندون بگويد كه دوست زن خائن است. جارد بالفاصله چشم 

  از زن برگرفت.
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شيپور بلورين دوباره به صدا در آمد و زمزمه هاي آهسته و هيجان زده اي از ميان جمعيت شنيده 
  شد.

داشت، روي ميز كوچكي كنار تخت سلطنتي گذاشت. او پارچه پرانداين جعبه اي را كه در دست 
طاليي را كنار زد و جعبه اي شيشه اي نمايان شد. پرانداين در جعبه را باز كرد و چيزي از آن بيرون 

  آورد كه مي درخشيد و چشم را خيره مي كرد.

سش را در سينه كمربند جادويي دلتورا! صداي آه كوتاهي از ميان جمعيت برخاست و جارد نيز نف
اش حبس كرد. او از كودكي درباره ي اين كمربند چيز هاي زيادي شنيده بود، اما تا آن لحظه هرگز 

  او را نديده بود.

و حاال كمربند آن جا بود. زيبا و اسرار آميز ، شيئي كهن كه هزاران سال دلتورا را از حمله ارباب سايه 
  نگه داشته بود. هاي شيطاني، حاكم آن سوي كوه ها در امان 

كمربندي كه از ميان انگشتان استخواني پرانداين آويزان بود به ظرافت يك تور بود و هفت گوهر 
  گرانبها و درشت كه به رديف روي آن قرار گرفته بودند، همچون تزيينات زيبايي جلوه مي كردند.

ر يك از گوهر هاي البته جارد مي دانست كه كمربند از محكم ترين فوالد ساخته شده است و ه
  گرانبهاي آن نقش ويژه اي در حفاظت از دلتورا بازي مي كند.

ياقوت زرد رنگ روي كمربند، نشانه وفاداري و رنگ طاليي آن همچون خورشيد در حال غروب بود. 
مي روييد. الماس، نشانه  1لعل بنفش، نشانه حقيقت، به رنگ بنفشه هايي كه در كناره هاي رود دل

به سبزي علف هاي شاداب و با  -شفاف و درخشان همچون يخ. رمزد، نشانه شرافت -رتپاكي و قد
به تيرگي آسمان شب با نقطه خايي نقره اي رنگ، همچون  -طراوت. سنگ الجورد، سنگ بهشتي

كه بازتاب همه رنگ هاي  -و به سرخي خون. و اوپال، نشانه اميد -ستارگان. ياقوت سرخ، نشانه شادي
  ر آن ديده مي شد.رنگين كمان د

                         
1 Del 
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وقتي پرانداين خم شد تا كمربند را دور كمر اندون ببندد، از كسي صدا در نمي آمد. گويي همه 
نفسشان را در سينه حبس كرده بودند. انگشتان مشاور با دستپاچگي كمربند را بست. بعد او راست 

  »را!انگار مي ترسد! نمي دانم چ« شد و عقب رفت. جارد با كنجكاوي فكر كرد:

سپس ناگهان كمربند با صدا بسته شد و پرسش جارد جواب داده شد. پرانداين عقب پريد و در همان 
  انگار كمربند به صورت انفجار نور در آمد.  -لحظه صداي شكستن چيزي شنيده شد

گوهر ها همچون آتش، با درخشش رنگين كمانشان تاالر را غرق نور كردند. مردم فرياد كشيدند و 
  را برگرداندند. رويشان

اندون دست هايش را باال گرفته و سر جايش ايستاده بود. درخشش آن نور خيره كننده چهره ي او را 
تقريبا پنهان كرده بود. او ديگر پسري جوان با چهره ي اندوهگين نبود. كمربند جادويي او را وارث 

مي توانست قدرت، جادو و راز اين حقيقي تاج و تخت دلتورا تشخيص داده بود. حاال او، وتنها او ، 
  كمربند را به كار گيرد.

اما آيا اندون از اين قدرت استفاده مي كند؟ آيا پدرش از آن استفاده كرده بود؟ آيا « جارد فكر كرد:
  »پدرش بجز پيروي از قواعدي كه قرن ها قبل بنا نهاده شده بود، كار ديگري هم كرده بود؟

آتشين سنگ هاي گرانبها به آرامي محو شد و به صورت نور ضعيفي در  او آن قدر نگاه كرد تا نور
آمد. او ديد كه پادشاه جوان كمربندش را باز كرد و به دست پرانداين داد و ديد كه پرانداين، با 

  لبخند، كمربند را دوباره به درون جعبه برگرداند.

، آن را به باالترين اتاق برج قصر بر حاال جارد مي دانست كه به سر كمربند چه مي آيد. بنابر قواعد
مي گرداندند. به در اتاق، سه قفل طاليي مي زدند و سه نگهبان با لباس هاي زرين، بيرون آن 

  نگهباني مي دادند.

و بعد ... زندگي همچون گذشته از سر گرفته مي شد. هر گونه تصميم گيري در مورد قلمرو پادشاهي 
  متي انجام مي دادند.را پرانداين و ديگر افسران حكو

پادشاه در مراسم و جشن ها شركت مي كرد، در تاالر بزرگ به دلقك ها و بندباز ها مي خنديد، يا 
تير و كمان تمرين تير اندازي مي كرد و هنر آهنگري مي آموخت. او ساعت ها مي نشست تا 
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شدني را امضا مي كرد ببافند، اسناد و مدارك تمام ن -و پس از چند سال ريش هايش را -موهايش را
  و با انگشتري كه مهر سلطنتي رويش بود آنها را امضا مي كرد. او نيز از قواعد پيروي مي كرد.

دختر  -چند سال بعد، پادشاه با دختر جواني ازدواج مي كرد كه پرانداين برايش در نظر مي گرفت
قصر مي گذراند. آنها صاحب بچه  يكي از اشراف نجيب زاده، كه او نيز تمام عمرش را داخل ديوار هاي

اي مي شدند تا وقتي كه شاه مي ميرد، جانشين او شود. آن بچه نيز فقط يك بار كمربند را به 
  كمرش مي بستو كمربند را دوباره در اتاق مي گذاشتند و درش را قفل مي كردند.

. براي اولين بار به اين جارد براي اولين بار در عمرش به اين فكر افتادكه آيا  اين روش درستي است
فكر افتاد كه چطور و چرا اين كمربند ساخته شده است. راي اولين بار به شك افتاد كه وقتي گمان 
مي رفت كه قدرت جادويي كمربند بايد از قلمرو ناديده اي محافظت كند كه پشت ديوار هاي بلند 

  اتاق برج بي استفاده بماند.قصر قرار گرفته، آيا عاقالنه است كه چنين نيرويي تا ابد در 

او بدون جلب توجه ديگران، از تاالر بزرگ بيرون خزيد و به سوي كتاب خانه قصر، از پله ها باال رفت. 
اين اولين بارِ ديگري در زندگيش بود. او هرگز مطالعه را دوست نداشت، اما بايد از چند چيز سر در 

مال زياد مي توانست در اين مورد اطالعاتي به دست مي آورد، و كتابخانه تنها جايي بود كه به احت
 آورد.
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2   

  كمربند دلتورا

  

پس از ساعت ها جست و جو، سرانجام جارد كتابي پيدا كرد كه فكر مي كرد بتواند كمكش كند.     
كتاب روكشي به رنگ آبي كم رنگ داشت و روي آن حروف طالييِ رنگ و رو رفته اي به چشم مي 

  ما عنوان داخل كتاب هنوز واضح و روشن بود.خورد. ا

 كمربند دلتورا

  تاريخچه، قدرت و جادوي آن

     

اين كتاب به كتاب هاي دست نويس با شكوهي كه او و اندون در كالس درس مي خواندند، هيچ  
  شباهتي نداشت، و نيز شبيه هيچ يك از كتاب هاي حجيم داخل قفسه هاي كتاب خانه هم نبود.

كوچك، كم حجم و خاك گرفته بود. آن را در تاريك ترين گوشه قفسه، ميان انبوهي از كاغذ  كتاب،
  انگار كسي عمداً مي خواست اين كتاب فراموش شود. -ها جا داده بودند

جارد كتاب كهنه را با احتياط روي ميز گذاشت. تصميم داشت از اول تا آخر آن را بخواند. اين كار 
مي برد. اما انتظار نمي رفت كسي مزاحمش شود. آنجا كسي به سراغش نمي  احتماالً تمام شب وقت

آمد. اندون از تاالر بزرگ،مستقيم به نمازخانه مي رفت؛جايي كه جسد پدرش ميان شمع هاي روشن 
 قرار داشت. مطابق قواعد، او بايد تا سحر كنار جسد بيدار مي ماند.

وز پيش بود كه همين مراسم را براي مادرش انجام داد. بيچاره اندون! درست چند ر« جارد فكر كرد:
حاال در اين دنيا تنهاست، درست مثل من. اما دست كم همديگر را داريم. ما تا دم مرگ، دوست هم 

  »هستيم و من تا جايي كه بتوانم از او حمايت مي كنم.

  حمايت در مقابل چي؟
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گهان براي اندون نگران شده بود؟ چه كسي اين سئوال همچون كاردي تيز در ذهنش فرو رفت. چرا نا
  يا چه چيزي شاه قدرتمند دلتورا را تهديد مي كرد؟

  »خسته ام و خياالت برم داشته.« جارد فكر كرد:

با بي تابي، سرش را به چپ و راست تكان داد و براي رهايي از تاريكي شمعي روشن كرد.اما 
جادويي را در اتاق مي گذاشت و درِ آن را يادآوري لبخند ضعيف پرانداين، وقتي كه كمربند 

قفل مي كرد، همچون سايه اي از كابوسي شبانه به ذهنش هجوم آورد. چهره در هم كشيد، 
  سرش را روي كتاب خم كرد، سراغ صفحه اول رفت و شروع به خواندن كرد:

 

 يشان با هم در روزگاران كهن، دلتورا به هفت قبيله تقسيم شده بود. قبايل براي حفظ مرز ها
مي جنگيدند، اما هميشه در منطقه خودشان مي ماندند. هر يك از اين قبايل، سنگ گران 

 بهاي داشت كه از اعماق زمين به دست آورده بود؛ طلسمي با قدرتي استثنايي.     

  زماني رسيد كه دشمن از سرزمين سايه ها چشم طمع به دلتورا دوخت. قبايل تقسيم شده
از آن ها به تنهايي نمي توانست مهاجم در حال پيشروي را كه چيزي به بودند و هيچ يك 

 پيروزيش نمانده بود، از سرزمين خود بيرون كند.

 ل مردم برخاست. او مردي عامي بودآهنگري كه شمشير و زره و  -قهرماني به نام آدين از د
 بهره مند بود.نعل اسب مي ساخت، اما از موهبت هايي چون قدرت، شجاعت و تيزهوشي نيز 

 هفت قاب بزرگ فوالدي كه چكش  -شبي آدين خواب كمربندي با شكوه و استثنايي را ديد
خورده و به نازكي ابريشم درآمده و با زنجير زيبايي به يكديگر وصل شده بودند. روي هر يك 

 از اين قاب ها، يكي از گوهر هاي آن قبايل نصب شده بود.

  دليل مهمي داشته است. او چند ماه مخفيانه كار كرد تا آدين پي برد كه ديدن اين خواب
توانست كمربندي شبيه آنجه در خواب ديده بود، درست كند.  سپس به سرتا سر قلمرو سفر 

 كرد تا قبايل را تشويق كند طلسمشان را به كمربند بيفزايند.
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 ا اميد شده بودند، قبايل ابتدا مردد  و نگران بودند، اما چون تك تكشان از نجات سرزمينشان ن
همه موافقت كردند. همين كه قبيله اي گوهرش را مي داد، قوي تر مي شد. اما مردم راز 

 قدرتشان را پنهان نگه داشتند و منتظر زمان مناسب ماندند.

  و وقتي سر انجام كمربند تكميل شد، آدين آن را به كمر خود بست و كمربند همچون
پشتيباني از او متحد شدند و ارتش بزرگي تشكيل دادند خورشيد درخشيد. همه ي قبايل به 

 و با كمك يكديگر دشمن را از سرزمينشان بيرون راندند.

  و به اين ترتيب، آدين اولين پادشاه قبايل متحد دلتورا شد و سال ها با خردمندي حكومت
اعتماد كرد. اما او هرگز فراموش نكرد كه برخاسته از همين مردم است و منشا قدرت او ، 

آنهاست. و نيز هرگز از ياد نبرد كه دشمن، گرچه شكست خورده، اما نابود نشده است. آدين 
مي دانست كه دشمن زرنگ و زيرك است و در مقابل خشم و حسادت او هزاران سال 
همچون يك پلك زدن است. از اين رو، هميشه كمربند را به كمرش مي بست و هرگز آن را 

 كرد...از ديدرس خود دور مي 

 

و هر چه بيشتر مي خواند، بيشتر نگران مي شد. در جيبش مداد و چند ورق  جارد خواند و خواند 
كاغذ داشت. اما نيازي به يادداشت برداشتن نبود. كلمات كتاب در مغزش مي سوخت. بيش از 

  انتظارش مي آموخت؛ نه فقط درباره كمربند دلتورا، بلكه درباره قواعد.

 لسترداولين كسي كه كمبود. كه در ميانسالي و   2ربند را از كمرش باز كرد، نوه آدين، شاه ا
در اثر رفاه زياد چاق شد، طوري كه كمربند فوالدي شكمش را آزار مي داد. مشاور عالي 
السترد ترس او را تسكين داد و گفت كه مي شود كمربند را فقط در موقعيت هاي مخصوص 

، نيز روش پدر را دنبال كرد و در دوران حكومتش  3لكه آدينابه كمر بست. دختر السترد ، م

                         
2 Elstred 

3 Adina 
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، آن را سه بار به كمر بست. و  4فقط پنج بار آن كمربند را به كمر بست. پسر ، شاه براندون
سرانجام رسم بر اين شد كه پادشاه فقط در روزي كه وارث تاج و تخت مي شود، كمربند را 

 به كمر ببندد...

  ل قصر  5عالي، شاه براندون دستور داد تا كارگران  راالددر اثر تشويق مشاوردر مركز شهر د
بزرگي روي تپه بنا كنند. خانواده سلطنتياز دكان قديمي آهنگري به قصر نقل مكان كردند و 

 به تدريج رسم بر اين شد كخ داخل ديوار ها بمانند تا خطري تهديدشان نكند...

ين بود. شمع سوخته و كوچك شده بود و اولين روشنايي وقتي جارد كتاب را بست، قلبش اندوهگ
سپيده دم از پنجره به درون مي تابيد. لحظه اي بي حركت نشست و فكر كرد. سپس كتاب را داخل 

  پيراهنش سر داد و بيرون دويد تا اندون را پيدا كند.

*  

بود. جسد پادشاه پير نمازخانه در طبقه زيرين بود؛ در گوشه دنج و خلوت قصر. آنجا ساكت و سرد 
روي سكوي مرمري مركز اتاق قرار داشت و دور آن شمع چيده بودند. اندون با سري فروافتاده، كنار 

  جسد زانو زده بود.

« وقتي جارد با عجله وارد شد، او سرش را بلند كرد. چشمانش از اشك سرخ شده بود. آهسته گفت:
  »ت.جارد، تو نبايد اينجا باشي. برخالف قواعد اس

  »صبح شده، بايد تو را ي ديدم.« جارد نفس زنان گفت:

  »موضوع چيست؟« اندون با بدني كوفته از جا برخاست، به طرف او آمد و آهسته پرسيد:

اندون تو « مغز جارد انباشته از مطالبي بود كه شب پيش خوانده بود. كلمات از دهانش بيرون ريخت:
همان طور كه پادشاهان و ملكه هاي گذشته اين كار را مي  بايد هميشه كمربند دلتورا را ببندي،

  »كردند.

                         
4 Brandon 

5 Ralad 
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  اندون حيرت زده به او خيره شد.

  »بيا، بيا برويم و همين حاال آن را بياوريم!« جارد بازوي اندون را گرفت و با اصرار گفت:

ي توانم اين كار نه، جارد! مي داني كه نم« اما اندون خود را عقب كشيد. او سرش را تكان داد و گفت:
  »را بكنم. قواعد...

قواعد را فراموش كن! قواعد فقط مجموعه اي از سنت « جارد با بي صبري پايش را به زمين كوبيد:
هايي است كه به مرور زمان به وجود آمده و مشاوران عالي آن را به صورت قانون در آورده اند. اندون! 

ت كه تمام فرمانروايان دلتورا روز به روز ضعيف تر از خطرناك است. به خاطر رعايت همين قواعد اس
با تو! بايد كمربند را بياوري و آن را به كمرت ببندي. –گذشته مي شوند. بايد جلو اين كار را گرفت 

  »بعد هم بايد به همراه من به بيرون از دروازه هاي قصر بيايي!

يده بود و خود را از جارد عقب مي بسيار تند و هيجان زده حرف مي زد. اندون چهره در هم كش
  »تو بيماري، دوست من؛ يا شايد هم خواب ديده اي.« كشيد. او با نگراني و آهسته گفت:

نه، اين تويي كه در خواب زندگي مي كني. تو بايد ببيني كه بيرون « جارد به دنبال او رفت و گفت:
  »در شهر و آن سوي شهر. -قصر چه ميگذرد

  »من شهر را مي بينم. هر روز از پنجره اتاقم آنجا را مي بينم. بسيار زيباست. جارد،« اندون گفت:

 اما تو با مردم حرف نمي زني. ميان آنها نمي روي. -

 البته كه نمي روم، چون بر خالف قواعد است. -

  »اما مي دانم كه همه چيز رو به راه است.« اندون لحظه اي سكوت كرد و سپس ادامه داد:

  »تو غير از آنچه پرانداين برايت گفته ، چيزي نمي داني!:« جارد فرياد زد

  صداي سردي همچون فوالد تيز هوا را شكافت.

 و آيا اين كافي نيست؟ -
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3  

 فرار

  

اندون و جارد وحشت زده برگشتند. پرانداين ميان در ايستاده و چشمان سرخ و پر كينه اش را بر      
  جارد دوخته بود.

چطور جرئت مي كني شاه را تشويق « لند  وارد نمازخانه شد و زير لب غريد:پرانداين با گام هاي ب
كني كه از انجام وظايف و رعايت قواعد سرپيچي كند، پسرك خدمتكار؟ تو هميشه به او حسودي مي 

  »كردي، و حاال دنبال راهي هستي تا اورا نابود كني. خائن!

باور كن. من از صميم قلب، خوبي تو را مي « گفت:و رو به اندون كرد و با التماس » نه!« جارد گفت:
  »خواهم.

  اما اندون وحشت زده، از او روي برگرداند.

جارد دستش را در پيراهنش برد تا كتاب را بيرون بياور و آن را به اندون نشان دهد و به او ثابت كند 
  كه براي حرف هايش دليل دارد.

و به جلو پريد و طوري كه انگار مي خواهد » اب! چاقو دارد!مواظب باشيد، عاليجن« پرانداين فرياد زد:
آدمكش!خائن! « از اندون حمايت كند، او را زير ردايش كشيد. بعد صدايش را بلند كرد و فرياد زد:

  »نگهبان ها! نگهبان ها!

لحظه اي جارد بر جا ميخكوب شد. سپس صداي زنگ هاي خطر را شنيد، و بعد فرياد هاي هشدار و 
قدم هاي سنگين را كه به طرف نمازخانه مي دويدند. جارد لبخند پيروزمندانه و تمسخر آميز  صداي

فرصتي كه  -پرانداين را ديد و متوجه شد او فرصتي را كه مدت ها منتظرش بوده، به دست آورده
  براي هميشه از شر جارد خالص شود.

او پرانداين را كنار زد و همچون باد از جارد مي دانست كه اگر جانش را دوست دارد، بايد فرار كند. 
نمازخانه گريخت. جارد از پله ها باال رفت. به سوي پشت قصر دويد و خود را به درون آشپزخانه 
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بزرگ و نيمه تاريك انداخت. آشپز ها تازه داشتند آتش اجاق هاي بزرگ را روشن مي كردند. پشت 
  »خائن! بگيريدش! بگيريدش!« د:سرش، صداي نگهبان ها را مي شنيدكه فرياد مي زدن

اما آشپز ها سعي نكردند او را بگيرند. آخر ، از كجا مي دانستند او همان كسي است كه نگهبان ها 
دنبالش مي كنند؟ او دوست پادشاه جوان بود و سال ها بود كه او را مي شناخت. از اين رو، وقتي 

  دويد، همه فقط او را نگاه كردند.جارد با عجله وارد آشپزخانه شد و از در ديگر بيرون 

همه جا خلوت بود و فقط پيرمرد ژنده پوشي داشت باقيمانده غذا ها را در گاري اسبي اش خالي مي 
  كرد. وقتي جارد خود را زير بوته هاي مقابل ديوار هاي قصر كشاند، پيرمرد هيچ توجهي به او نكرد.

خزيد. بعد همچنان به فرار ادامه دادتا خود را به  جارد دوال دوال از ميان بوته ها به طرف جلو قصر
درختي رساند كه نزديك دروازه ها بود. در گذشته، او و اندون اغلب در تنه آن درخت پنهان مي 

  شدند تا مين آنها را نبيند.

به خاطر كم طاقتي اش خود را مالمت مي كرد؛ به خاطر اينكه با حرف هاي تند و هيجان زده اش 
، كه هنوز بهت زده بود، خسته و عزادار بود، ترسانده بود؛ به خاطر اينكه بازيچه دست اندون را

  پرانداين شده بود.

چندان دور، صداي جير جير و خش خش آمد. جارد با احتياط از داخل درخت بيرون را  از جايي نه
ي دروازه هاي نگاه كرد و ديد كه گاري حمل زباله از كناري قصر به سختي حركت مي كند و به سو

قصر پيش مي رود. پيرمرد جلوي گاري نشسته و عنان را به دست گرفته بود و اسب خسته اش را 
  پيش مي راند.

قلب جارد به شدت مي تپيد. شايد اين بهترين فرصت بود تا از قصر فرار كند! اما چطور مي توانست 
حاال ديگر مطمئن بود كه پرانداين آدم از قصر فرار كند و اندون را تنها و بدون حامي آنجا بگذارد؟ 

  پست و شريري است.

  اگر بماني، مي ميري و ديگر هرگز نمي تواني به اندون كمك كني. هرگز!

 با اين افكار به خود آمد. مداد . كاغذ را از جيبش بيرون آورد و يادداشتي نوشت.
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  اگر به من احتياج داشتي، هدف باالتر را بزن. من مي آيم. 

او يادداشت را در سوراخي در تنه درخت جا داد. در اين فكر بود كه آيا دوستش را مي بيند يا نه. 
  داين را باور كرده باشد و ديگر سراغ آن محل نيايد.ممكن بود اندون تمام حرف هاي پران

اما اون آنچه از دستش بر مي آمد، كرده بود. حاال ديگر گاري نزديك تر شده بود و به زودي از زير 
  درخت عبور مي كرد. اين تنها شانس او بود.

فت و به زور، خود را همان طور كه قبالً هم بارها اين كار را كرده بود، از ميان تنه خالي درخت باال ر
  از حفره اي بيرون كشيد كه نزديك پايين ترين شاخه ي درخت دهان باز كرده بود.

از آنجا مي توانست نگهبان ها را ببيند كه همه جا پخش شده بودند. اما او به پنهان شدن عادت 
  رد.داشت. روي شكم دراز كشيد، خود را به شاخه چسباند و احتياط كرد كه شاخه تكان نخو

حاال گاري زباله درست زير پايش بود.او منتظر شد تا لحظه مناسب فرا برسد. آن وقت به آرامي پشت 
گاري پريد و به سرعت ، خود را ميان ته مانده هاي چسبناك غذاها فرو برد تا كامالً از نظر پنهان 

  شود.

احال مالن هال بال گالر اال  

هال الياشت دال جال اال تيال  

اال رال تالر ال اال بال فال دك  

 يالم آال ميال مالن الن بالز
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ي نيم خورده به خرده هاي نان، پوست سيب، پنير كپك زده، استخوان هاي گاز زده و كيك ها
صورتش فشار مي آوردند. بوي زباله ها هم كم و بيش نفسش را بند آورده بود. چشمانش را ميحكم 

  بست و نفسش را حبس كرد.

صداي پاهاي اسب را مي شنيد. صداي فرياد نگهبان هايي كه دنبال او ميگشتند، نيز از دوردست 
ه چوبي را بشنود كه با صداي جير جير باز مي شنيده مي شد. و سر انجام توانست صداي اولين درواز

  شد.

همچنان كه گاري با زحمت پيش مي رفت، قلب جارد تاپ تاپ مي زد. بعد شنيد كه دروازه ها پشت 
  سرش بسته و دروازه هاي دوم باز شدند. به زودي، به زودي...

مه مي داد. دومين لنگه گاري بي وقفه تكان مي خورد و باال و پايين مي پريد، اما به حركت خود ادا
دروازه نيز با صداي جير جيري محكم بسته شد. سپس جارد فهميد كه براي اولين بار در عمرش ، 
بيرون ديوار هاي قصر است. در حقيقت، به زودي به شهر زيبايي مي رسيد كه اغلب از پنجره اتاقش 

  آن را ديده بود.

ه آرامي در جايش تكان خورد تا چشمان و بيني بايد نگاه مي كرد. بيش از حد كنجكاو شده بود. ب
  اش را از ميانته مانده هاي غذا بيرون بياورد.

جارد برگشت و به قصر نگاه كرد. حاال مي توانست ديوار و دروازه ها را ببيند. مي توانست باالي آن 
اي قصر را چرا نمي توانست برج ه -حيرت زده از گوشه چشمش نگاه كرد –دره كم عمق را ببيند اما 

  ببيند؟ يا نوك درختان داخل قصر را؟ باالي ديوار، فقط مه درخشاني به چشم مي خورد.

  فكر كرد چشمانش اشتباه مي بيند، و آنها را ماليد. اما مه از بين نرفت.

گيج شده بود. سرش را برگرداند تا به شهر نگاه كند. و چنان يكه خورد و وحشت كرد كه چيزي 
  ياد بكشد. او به جاي شهري زيبا، مخروبه اي را پيش رو مي ديد.نمانده بود كه فر

ساختمان هاي زيبا فرو ريخته بودند.جاده ها پر از چاله بود. مزارع زرد و پر از علف بود. درخت ها 
خميده و خشك شده بودند. پايين دره، جمعيتي ژنده پوش و الغر، كيشه و سبد به دست، به انتظار 

  ايستاده بودند.
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د سعي كرد خود را از ميان زباله ها بيرون بكشد. چنان گيج شده بود كه ديگر برايش مهم نبود جار
كه گاريچي صدايش را بشنود. اما پيرمرد رويش را بر نگرداند. جارد متوجه شد كه او ناشنواست. 

  ترديد نداشت كه پيرمرد الل هم هست و نمي تواند حتي به اسبش هم كلمه اي بگويد.

پشت گاري پايين پريد و در ميان چاله اي كنار جاده قل خورد. گاري به طرف پايين تپه به جارد از 
  راه خود ادامه داد و او همان جا به تماشا ايستاد.

هنگامي كه مردم ژنده پوش به توده هاي زباله هجوم بردند، پيرمرد خيره به جلويش نگاه كرد. جارد 
وي ميز قصر با هم مي جنگند تا بتوانند دهان و سبد هايشان ديد كه مردم بر سر باقيمانده غذاهاي ر

  را از استخوان هاي گاز زده، خرده هاي نان و پوست ميوه ها پر كنند.

  آنها داشتند از گرسنگي مي مردند.

جارد با قلبي اندوهناك به قصر نگاه كرد. از آنجا فقط نوك برج هاي قصر ديده مي شد كه از ميان مه 
  زده بودند.درخشان بيرون 

احتماالً در همين لحظه اندون از پنجره اتاقش به شهر نگاه مي كرد. او از آنجا صلح، زيبايي و وفور 
نعمت را مي ديد. او در واقع، دروغ را مي ديد؛ دروغي كه به ياري تصاويري بر پرده اي از مه به وجود 

  آمده بود.

ان و ملكه هاي دلتورا را كور كرده بود؟ و چه چه مدتي  بود كه اين جادوي اهريمني چشمان پادشاه
  كسي آن را به وجو آورده بود؟

  كلمات كتاب به ذهن جارد هجوم آورد. از وحشت به خود لرزيد

  دشمن زرنگ و زيرك است و در مقابل خشم و حسادت او هزاران سال همچون پلك زدن است. ...

 ارباب سايه ها به حركت در آمده بود.
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4  

 ريدكان آهنگ

  

جارد اصال به خاطر نمي آورد كه چطور تالش كرده و خود را از گودال بيرون كشيده بود. به ياد      
نمي آورد كه چطور سكندري خوران از ميان علف هاي در هم تنيده و بوته هاي خاردار آن سوي 

جايي كه  -جاده عبور كرده بود. نمي دانست چه چيزي او را به سوي دكان آهنگري هدايت كرده بود
  او سر انجام از حال رفته و نقش زمين شده بود.

شايد از دور، درخشش آتش را ديده بود. شايد صداي كوبيدن چكش آهنگري را بر فلز داغ و سرخ 
شنيده بود و صدا او را به ياد همان درس هاي آهنگري انداخته بود كه با اندون داشتند و يا شايد روح 

راين آهنگر، آن مرد شجاع و نيرومند، شايد تنها كسي در شهر دل بود كه آدين مواظبش بود. زيرا ك
  به او جا و مكان مي داد.

كراين او را از زمين بلند كرده و كمكش كرده بود تا به درون خانه كوچكش، پشت دكان آهنگري 
برود. وقتي صدا زده بود، دختري خوش سيما دوان دوان به سويشان آمده بود. دختر نگاهي 
پرسشگرانه به آنها انداخته بود، اما در سكوت به كراين كمك كرده بود تا به جارد آب و نان بدهد و 
زخم ها و خراش هاي روي بدنش را بشويد. آنها لباس هاي كثيف و پاره را از تن جارد در آورده، 

  .لباس خواب ساده و بلندي به او پوشانده و او را در تختخواب باريكي خوابانده بودند

  بعد جارد به خواب رفته بود. و

غروب بود كه از خواب بيدار شد و بار ديگر صداي چكش را بر فلز شنيد، و نيز صداي دختر را كه در 
  آشپزخانه آواز مي خواند. تمام روز را خوابيده بود.

  در انتهاي تختخوابش، يك دست لباس ديد. آنها را پوشيد، تخت را مرتب كرد و بيرون خزيد.

  ن در دكان آهنگري مشغول كار بود. پيرمرد برگشت و بدون هيچ سخني، او را نگاه كرد.كراي
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با تمام وجود، از محبتي كه به من كرديد، متشكرم. حاال ديگر مي روم. « جارد با دستپاچگي گفت:
چون دلم نمي خواد شما را به دردسر بيندازم. اما از شما خواهش مي كنم كه اگر نگهبانان قصر به 

ست و جويم آمدند، نگوييد كه من اينجا بوده ام. آنها به شما مي گويند كه من خواسته ام پادشاه را ج
  »به قتل برسانم. اما اين حقيقت ندارد.

اگر اين كار را كرده « و دوباره مشغول كار شد و ادامه داد:» خيلي بد شد.« پيرمرد با ترشرويي گفت:
  »ون مي شدند.بودي، خيلي ها در شهر دل از تو ممن

از اين حرف، نفس جارد بند آمد. پس نظر مردم اين بود. پادشاه مورد لطف و محبت مردم نبود، بلكه 
مورد نفرت آنها بود. و تعجبي هم نداشت. تا جايي كه مي دانستند، او پشت ديوار هاي بلند و در ناز و 

دانستند كه شاه از بدبختي مردم نعمت زندگي مي كرد؛ در حالي كه آنها زجر مي كشيدند. آنها نمي 
  اطالعي ندارد.

نگهبان ها نمي آيند. من لباس هاي تو را از باالي « پيرمرد بدون اينكه رويش را برگرداند، گفت:
صخره ها تو دريا انداختم و ديدم كه نگهبان ها لباس هايت را پيدا كردند. آنها فكر مي كنند تو غرق 

  »شده اي.

يد. او ديد كه كراين كار چكش زده بر نعل اسبي را تمام كرد. بي اراده، انبر جارد نمي دانست چه بگو
هاي سنگيني را از كنار كوره برداشت و جلو رفت. كراين با تعجب به جارد نگاه كرد، اما گذاشت كه او 
نعل اسب را بردارد و آن را در بشكه آب فرو كند. آب فيسي صدا داد و قل قل كرد تا اينكه آهن سرد 

  شد.

  »تو قبالً هم اين كار را كرده اي.« پيرمرد آهسته گفت:

  »بله، كمي.:« جارد سر تكان داد 

  او با احتياط نعل اسب را از آب بيرون آورد و كناري گذاشت.
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من ديگر پير شده ام. پسرم، كه لباس هايش را پوشيده اي، سه « كراين كه او را تماشا مي كرد، گفت:
. 6قبل از او مرد؛ سر زايمان بچه اش. حاال من فقط يك فرزند دارم، آنا سال پيش كشته شد. همسرش

ما زندگي ساده اي داريم. اما هميشه غذايي براي خوردن هست. و تا وقتي كه نيرويي در بدن داشته 
  »باشم، غذا خواهيم داشت.

اگر بخواهي،  «و گفت: -نرم و سفيد، با ناخن هاي بلند و گرد شده -او به دست هاي جارد نگاه كرد
  »مي تواني اينجا بماني. اما براي امرار معاش بايد كار كني. موافقي؟

  »موافقم.« جارد محكم گفت:

هيچ چيز بيشتر از ماندن در آنجا او را خوشحال نمي كرد. او از آهنگر چير خوشش مي آمد و در 
ي از دستش بر نمي آمد، ضمن، در آنجا مي توانست به قصر نزديك باشد. حاال ديگر براي اندون كار

  جز اينكه مراقبش باشد. او قبالً قول داده بود كه اين كار را مي كند.

پرانداين فكر مي كرد كه او مرده است. اما بعيد به نظر مي آمد كه در اين مورد چيزي به اندون 
اندون براي بگويد. به نفع او بود كه بگذارد پادشاه فكر كند جارد هنوز زنده است و خطرناك. اگر 

  جانش مي ترسيد، دقيقاً هر چه را كه او مي گفت انجام مي داد.

اما باالخره روزي اندون مي فهمد كه حق با من بوده است. روزي ممكن است مرا « جارد فكر كرد:
  »خبر كند. و اگر اين اتفاق بيفتد، من آماده خواهم بود.

ت و موهاي بافته بلندش را كه به راحتي نشان مي پس قرار بر اين شد كه بماند. جارد قيچي را برداش
  داد از قصر آمده است، چيد. و از آن به بعد، هر روز در دكان آهنگري كار كرد.

از قبل مي دانست كه چطور آهن داغ و فوالد را چكش بزند و از آن شمشير و سپر بسازد. حاال بايد 
نعل اسب، تبر و تيغه هاي گاو آهن. اما چيز هاي ساده تري ياد مي گرفت. چيز هايي مثل ساختن 

اين كار ها را زود ياد گرفت و هر چه بازوانش قوي تر و دستانش از كار سخت سفت تر مي شد و 
  بيشتر پينه مي بست، بيشتر و بيشتر مي توانست كار هاي آهنگري را انجام دهد.

                         
6 anna 
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خيلي زود متوجه شد علت فقر دكان آهنگري شلوغ بود، اما كراين و آنا همچنان فقير بودند. جارد 
آنها اين است كه مردم شهر دل حتي از آنها هم فقير ترند و نمي توانند مزد آهنگر را بپردازند. در 

هر وقت « حقيقت، بعضي ها هيچ چيز نمي دادند. اما كراين كار آنها را هم انجام مي داد و مي گفت:
  »داشتي، بده.

جه شد كه هر چه او و اندون درباره زندگي بيرون از قصر ياد روز دوم، جارد با قلبي اندوهگين متو
گرفته بودند، دروغ بوده است. شهر محل گرسنگي، بيماري و مبارزه بود. در آن سوي ديوار هايش، 
موجودات ترسناك و عجيب و دسته هاي راهزن پرسه مي زدند. سال ها بود كه كسي خبري از شهر 

  هر نداشت.ها و دهكده هاي پراكنده خارج ش

بسياري از مردم از شدت گرسنگي ضعيف شده بودند. با اين حال، گفته مي شد كه در تاريكي شب، 
گاري هاي سنگيني كه به شدت از آنها محافظت مي شود، با انبوهي از خوراكي ها و نوشيدني هاي 

ري ها از مختلف، وارد شهر مي شود و به طرف دروازه هاي قصر مي رود. كسي نمي دانست اين گا
  كجا مي آمد.

به هر حال، اين گاري ها از جاي « شب دوم، آنها كمار آتش نشسته بودند كه كراين زير لب گفت:
  »دوري مي آيند. چنين غذاهاي مجللي اين دور و بر ها پيدا نمي شود.

هاي  مي گويند كه زماني دلتورا سرزمين صلح و فراواني بوده است. اما از آن زمان سال« آنا افزود:
  »زيادي مي گذرد.

  »پادشاه جديد از اين موضوع هيچ اطالعي ندارد، بايد به او مي گفتيد...« جارد فرياد زد:

  »به او مي گفتيم؟ بارها و بار ها به او گفتيم!« كراين با عصبانيت غريد:

ف او روي صندليش چرخي زد و از روي طاقچه، صندوقچه اي قديمي و كهنه را برداشت. آنرا به طر
  »بازش كن!« جارد دراز كرد  و دستور داد:

جارد درِ صندوقچه را باز كرد. داخل آن، چند طومار كوچك با لبه هاي طاليي بود. او حيرت كرده 
  بود، يكي از طومار ها را برداشت و آن را باز كرد.
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 كندپادشاه از پيغام شما تشكر مي

  در وقت مناسب به

 شود.درخواست شما رسيدگي مي

 لتونآ

 

 

چهره درهم كشيده، طومار را داخل صندوقچه گذاشت و طومار ديگري برداشت. دقيقا مثل  جارد با
 قبلي بود. و

طور هم طومارهاي بعدي و بعدي. تنها تفاوتي كه طومار چهارم با طومارهاي قبلي داشت، اين همين
  !1ليليا-بود كه به جاي شاه، ملكه آن را امضا كرده بود

  آورد كه ملكه ليليا مادر آلتون بود.جارد به ياد 

تر از او طومارها را زيرو رو كرد. صدها طومار آنجا بود و همه با مهر سلطنتي. بعضي از آنها قديمي
  هاي تاريخ خوانده بود. بقيه بودند و امضاي كساني در زيرشان بود كه او نامشان را در درس

همه ي طومار ها مثل هم هستند. تنها « اند، وگفت: كراين به جارد نگاه كرد، كه طومارها را ميخو
ها را به قصر فرستاده و درخواست كمك هاست كه مردم اين پيغامفرقشان اسامي زير آنهاست. قرن

ده و هيچ كاري انجام نشده، كرده اند. و اين طومارهاي لعنتي تنها جوابي است كه به آنها رسي
  » هيچي!

كم، دست« توانست خود را آرام كرد و گفت: ت. او تا جايي كه ميخشم و اندوه گلوي جارد را گرف
شاه آلتون هرگز پيغامي از شما دريافت نكرده، كراين. فكر ميكنم مشاور عالي موضوع را از او پنهان 

  »ميكرده است... مردي به نام پرانداين. 



 

 25 جلد اول/جنگل هاي سكوت/درجستجوي دلتورا 

ا امضا كرده و مهر سلطنتي ها رشاه تمام اين جواب« كراين با انگشت آهسته به صندوقچه زد و گفت: 
  »اند. طور كه مادرش و پدربزرگش قبل از او اين كار را كردهخود را پايين آنها زده است، همان

نويسد وآنها ها را ميطبق قواعدـ آداب و رسوم ـ مشاور عالي از طرف شاه جواب« جارد توضيح داد: 
كرد و گذاشت؛ امضا ميپرانداين مقابلش ميرا براي امضا پيش شاه ميبرد. پادشاه پير هرچه را كه 

  مهر 

  »زد.مي

پس او آدم ضعيف و احمقي بوده است. وشكي نيست كه پسرش هم « كراين با پرخاش گفت: 
  »همينطور است! اندون هم مثل پدرش آدم بدرد نخوري است! 

ترسم. ما آن قدر يبراي دلتورا م« اوسرش را به اين طرف و آن طرف تكان داد و زير لب ادامه داد:
  »ايم كه اگر از سرزمين سايه ها به ما حمله كنند، نميتوانيم از كشورمان دفاع كنيم. ضعيف شده

ارباب سايه ها به كشورمان حمله نخواهد كرد، پدربزرگ! نه تاوقتي كه كمربند « آنا اورا تسكين داد: 
- كم، اين كار براي ما ميميكند. دستكند. وپادشاه ما از كمربند مراقبت دلتورا از ما محافظت مي

  »ند.ك

فهميد كند. اگر او ميديد كه به آنا بگويد اشتباه ميجارد از ترس مورمورش شد. اما در خودش نمي
دارد، آخرين اميدش را از بندد و آن را در اتاقي زير نظارت ديگران نگه ميكه پادشاه كمربند را نمي

  دست مي داد.

توانم به تو نزديك شوم، مگر آه، اندون! نم«رختخواب رفت، با خود گفت: د به آن شب وقتي جار
تواني با من تماس بگيري. به درخت تو شود. اما تو ميخودت بخواهي. از تو خيلي خوب مراقبت مي

  »داشت مرا بخوان. عالمت را بفرست.خالي برو. ياد

ه درخت روي تپه نگاه مبكرد كه از ميان از آن زمان به بعد، جارد هر سپيده دم، قبل از شروع كار ب
گشت؛ عالمتي ابر مه آلود بيرون زده بود. او با دقت به دنبال برق نيزه طاليي شاه در باالي درخت مي

داد اندون به كمك او نياز دارد. مدت زمان زيادي گذشت تا اينكه عالمت رسيد، اما ديگر كه نشان مي
 خيلي دير شده بود. 
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  5                       

 حمله غافلگيرانه دشمن 

 

  ها سپري شد و زندگي همچنان ادامه داشت. كراينِ پير مرد جارد جاي اورا در آهنگري گرفت.سال   

كرد كه در گذشته زندگي ديگري هم داشته است. سال هايي كه در جارد گاهي تقريباً فراموش مي
كرد. ا هنوز، هر سپيده دم به درخت روي تپه نگاه ميقصر گذارانده بود به نظرش همچون رؤيا بود. ام

اي كه پيش رو خواند واز آيندهوهنوز اغلب كتاب كوچكي را كه در كتابخانه قصر يافته بود، مي
ترسيد. براي خودش افتاد. براي آناي محبوبش وطفلي كه در راه داشت، ميداشتتند به وحشت مي

  تورا.ترسيد، براي اندون وبراي تمام دلمي

  تابانه در رختخواب غلت درست هفت سال پس از شبي كه اندون تاجگذاري كرده بود، شبي جارد بي

  »اي. از چه ناراحتي؟ تقريبا صبح شده و تو هنوز نخوابيده« زد. آنا به آرامي گفت: مي

  »توانم بخوابم. دانم، عزيزم. اما نمينمي« جارد آهسته گفت: 

  »كنم. شايد اتاق زيادري گرم است. الي پنجره را كمي باز مي« آمد، گفت: آنا كه از تخت پايين مي

  او پرده را كنار كشيدو تازه قفل پنجره ره باز كرده بود كه ناگهان جيغي كشيد و عقب پريد.

جارد از تختخواب پايين پريد و به سوي او دويد. وقتي جارد دستش را به طرف آنا دراز كرد، آنا با 
  »آنجا را ببين. اوه جارد! آنها چه هستند؟ « يزي اشاره كرد و گفت: انگشت به چ

جارد از الي پنجره نگاه كرد و نفسش بند آمد. در آسمان، باالي قصرِ روي تپه،  چيز هاي غول پيكر   
  زدند. و وحشتناكي چرخ مي

پيكري هاي غولپرنده هوا انقدر روشن نشده بود كه بتوان آنها را به وضوح ديد. اما ترديدي نبود كه  
  اي داشتند. هاي عظيم و خميده و وحشيانههستند. آنها هفت پرنده بودند. گردنشان دراز بود. منقار
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خورد. جارد نگاه كرد و ديد كه آنها هاي نيرومندشان به طرزي زشت، اما قدرتمند در هوا تكان ميبال
ا شدند و به سرعت در جهت هاي مختلف به شيرجه رفتند و دوباره اوج گرفتند و بعد از يكديگر جد

  پرواز در آمدند.

و دستش » آق بابا. « هاي پيشين. آهسته گفت: نامي به ذهن جارد رسيد؛ نامي از كالس درس سال
  را روي شانه همسرش فشرد.

  آنا برگشت و با چشماني گشاد و ترسان به اونگاه كرد.

آق بابا. پرندگان عظيمي كه گوشت « ي تكرار كرد: جارد همچنان كه به قصر خيره شده بود، به آرام
  »كنند. هفت تا از انها در خدمت ارباب سايه ها هستند. خورند و هزاران سال عمر ميمردار مي

  »چرا آنها اينجا آمدند؟ « آنا زمزمه كرد: 

  شد.و بالفاصله سخنش را قطع كرد و به جلو خم » ترسم كه... دانم، اما مينمي« جارد گفت: 

حركت ايستاد. سپس درخشيد. لحظه اي بياو چيزي ديده بود كه در اولين پرتو لرزان خورشيد مي 
  اش جدي و رنگش پريده بود.به طرف آنا برگشت. چهره

  »تير اندون روي درخت است. احضارم كرده. « او گفت: 

*  

  چند لحظه بعد، جارد لباس پوشيد و از خانه پشت آهنگري بيرون رفت.

ديدند و ها اورا ميرفت، قطعاً نگهبانتوانست حود را به اندون برساند؟ اگر از ديوار باال مير ميچطو
-اي كه باقيمانده غذاها را حمل ميشد. گاريها تير ميقبل از اينكه پايش به زمين برسد، هدف ده

فرار كرده است. چون خورد. پرانداين حتماً حدس زده بود كه جارد با گاري كرد، ديگر به دردش نمي
ايستاد و پس از آن ديگر اجازه نداده بود گاري به قصر وارد شود. اين روزها گاري ميان دو دروازه مي

  زدند. هاي زباله را داخل آن بار ميها كيسهنگهبان

تواند كمكم كند، شايد چشم انتظار من فقط خود اندون مي« دويد فكر كرد: جارد درحالي كه مي
  »منتظرم است تا... است؛ 
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اند شده ها محكم بستهزنان سرعتش را كم كرد و ديد كه دروازههاي قصر، نفساما بارسيدن به دروازه
  خورد.و جاده بيرون قصر اثري از كسي به چشم نمي

هاي بلندي كه ديوارهاي قصر را احاطه كرده بودند، شد. علفجارد نزديك تر شد. پشتش مورمور مي
رفت. شايد هر لحظه سربازان كردند. شايد با پاي خودش به طرف تله ميبحگاهي نجوا ميدر نسيم ص
كردند. شايد اندون باالخره تصميم گرفته بود به او پريدند و او را دستگير ميها بيرون مياز ميان علف

  خيانت كند و او را به پرانداين تحويل دهد.

اي  را ديد. تكه كاغذ گانهن را نگاه كرد و تير چوبي بچهپاهايش روي خاك جاده به چيزي خورد. پايي
  كوچكي به دور تير بسته شده بود.

تپيد. خم شد، تير را برداشت و كاغذ را از دور آن باز كرد. اما همين كه كاغذ قلب جارد به سختي مي
  را صاف كرد و نگاهي به آن انداخت، هيجانش فرو نشست.

- كرده و باالي ديوار تير ميچه يكي از درباريان با تيروكمان تمرين ميفقط يه نقاشي كودكانه بود. ب

  انداخته است؛ درست مثل او و اندون، زماني كه كوچك بودند.

                                                       

  
هاي بسته نگاه كرد. دوباره به دور و بر و دروازهجارد با نفرت كاغذ را مچاله كرد و روي زمين انداخت. 

خورد. هيچ عالمتي نبود. هيچي، بجز تير چوبي روي زمين و اي به چشم نميهنوز اثري از جنبنده
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شد. به كاغذ مچاله شده خورد و از كنارش دور ميكاغذ مچاله شده كه همراه نسيم به آرامي قل مي
  نيِ آن افتاد.معخيره شد و دوباره به ياد شعر بي

با سر در گمي فكر كرد كه عجيب است. آن شعر شبيه نوعي دستورالعملي بود؛ دستورالعملي كه هر 
  توانست بخواند و به خاطر بسپارد.بچه كوچكي مي

هاي آن را صاف و او از فكري به ذهنش رسيد. دنبال كاغذ دويد و دوباره آن را برداشت. چروك
بار، دو چيز ديد كه بار قبل به آنها توجهي نكرده بود. كاغذ دراثر گذشت نزديك به آن نگاه كرد. اين 

  ها زرد شده بود. و دست خط آن، گرچه كودكانه بود، ولي به طرز عجيبي آشنا بود.سال

كرد. مطمئنم كه اين نقاشي كار وقتي اندون بچه بود، اين طوري نقاشي مي« با تعجي فكر كرد: 
ناگهان متوجه شد چه اتفاقي افتاده است. اندون وقت كمي داشته، » رم! اندون است. هيچ شكي ندا

  اما در هر حال

هاي زمان كودكيش را از دفترش خواسته است پيغامي براي جارد بفرستد. پس يكي از نقاشيمي 
گانه استفاده كرده بود تا درصورتي كه كنده و آن را به آن سوي ديوار فرستاده بود. او از تير بچه

  ها كاغز را روي زمين ديدند، به آن توجهي نكنند.نگهبان

دليل انتخاب نكرده بود. نقاشي معنيِ خاصي براي او بود، اندون آن نقاشي را بيو اگر حق با جار مي
  داشته است. در غير اين صورت، چرا آن را نگه داشته بود؟

  خرس را بيدار كن

  نترس صداش كن...

فشرد، از جاده خارج شد، ل نكرد. همچنان كه تكه كاغذ را در مشت ميجارد بيش از اين ديگر معط
  به طرف چپ پيچيد و در امتداد ديوار به راه افتاد.

هاي هاي بلند و بوتهگشت، جاده از نظر پنهان بود. علفتا پيش از پيدا شدن چيزي كه دنبالش مي
شد. آن صخره عظيم به وضوح ديده ميدرهم پيچيده و نامنظم برصخره سايه انداخته بودند. اما شكل 

  صخره حقيقتاً شبيه حيواني خفته بود.
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هاي در هم تنيده، به سوي صخره راه باز كرد. او متوجه شد كه در طرف انتهايي جارد از ميان بوته
هايش قرار داشت، علف ها به نسبت جاهاي ديگر كمتر رشد صخره، جايي كه بيني خرس روي پنجه

  اين طور بود؟ مگر اينكه... كرده بودند. چرا

  »وقتش است كه بيدار شوي، خرس پير! « جارد با صداي بلند غريد: 

- ها به راحتي كنده ميهاي كم پشت شد. علفبه سوي آن محل دويد، زانو زد و مشغول كندن علف

 ها را دست كشيد، موجي از ارامش را حس كرد و فهميد حق باشدند. همين كه روي زمينِ زير علف
خورد. زير آن اليه، صفحه فلزي گرد بزرگي او بوده است. در آنجا فقط اليه نازكي خاك به چشم مي

  بود.

ها را كامالً از روي صفحه فلزي هاي قوي جارد، چند لحظه بيشتر كار نداشت تا خاكبراي دست
ود.جارد با تعجب هايش از سنگ پوشيده شده بپاكند وآن را كنار بزند. حفره سياهي نمايان شد. ديوار

  متوجه شد كه او را ورود به تونلي را پيدا كرده است.

  موشه از تو لونه

  اومده تو خونه...

هايش خود را به جلو دانست بايد چه كند. روي شكم دراز كشيد و داخل حفره، روي آرنجحاال مي
  قدر جلو رفت تا راه را كمي پهن تر و حركت در آن آسان تر شد.كشاند. آن

پس حاال موش توي سوراخ است. بايد « رفت، با ترشرويي فكر كرد: نان كه در تاريكي پيش ميهمچ
  »اي در انتهاي سوراخ كمين نكرده باشد. اميدوار باشم كه گربه

گذرد. مدتي كوتاه، تونل سرازيري شد، بعد مسير صافتر شد و جارد احساس كرد كه از مركز تپه مي
هاي قديمي و همه جا تاريك بود. او كه زمان را گم كرده افش از سنگهوا ساكن بود، ديوارهاي اطر

  خزيد. بود، در تونل به جلو مي

رفت. مجبور بود با دار منتهي شد، كه رو به باال ميهاي سنگي شيبسرانجام تونل به رديفي از پله
  لمس 
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رش به سنگ سختي خورد. با ها راه خود را به سوي باال پيدا كند. هر بار يك پله. ناگهان فرق سپله
توانست جلوتر برود. ترس شديدي او را در برگرفت. پس حيرت متوجه شد كه راه مسدود است. نمي

-ها با خبر از اينكه او راه فراري ندارد و مياز اين همه زحمت، نكند اين راه تله باشد؟ نكند نگهبان

اگهان از ميان افكار درهم برهمش چيزي توانند گيرش بيندازند، پشت سرش وارد تونل شده باشند؟ ن
  را به خاطر آورد:

  دستت رو دراز كن

  درو بلند كن

هايش را باال برد و محكم فشار داد. احساس كرد كه سنگ باالي سرش وحشتش از بين رفت. دست
  تكان 

خورد. بيشتر فشار داد. وقتي سنگ با صداي گوشخراشي كنار رفت، چيزي نمانده بودكه جارد مي
  ادلش را از دست بدهد و بيفتد.تع

  اي قدم گذاشت. كننده از چند پله آخر باال رفت و از سياهي به روشنايي خيره

  »كي هستي؟ « صداي بم و خشمگيني فرياد زد: 

ها در تاريكي قامت بلند و پر زرق و برقي را باالي سرش ديد. جارد با ديدن آن پلك زد. پس از مدت
  »من جارد هستم. عقب بايست! « آمد. فرياد زد: و از آنها آب ميسوخت ماندن، چشمانش مي

  با زحمت، خود را باال كشيد و ايستاد. بعد كورمال كورمال به دنبال شمشيرش گشت. 

كرد و از زيورآالت طالييش صداي جرينگ خش ميناگهان آن قامت بلند، كه لباس ابريشمينش خش
  زد.رسيد، مقابل او زانو جرينگ به گوش مي

ها را خواهم كه گذشتهآه جارد! نشناختمت. به خاطر دوستي قديميان از تو مي« صدايي فرياد زد: 
  »توانم به او اعتماد كنم. لطفاً كمكم كن! ببخشي. تو تنها كسي هستي كه مي

  و تازه جارد متوجه شد مردي كه پيش رويش زانو زده، اندون است.
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6  

  دوستي تا دم مرگ

  

  اي لرزان، دوال شد و شاه به زانو در آمده را از زمين بلند كرد.خندهجارد با    

  ـ اندون! من هم تو را نشناختم. به خاطر خدا، بلند شو!

كم به نور عادت كرد، با خود گفت، تعجبي ندارد كه وقتي جارد بيشتر نگاه كرد و چشمانش كم
  اش را بشناسد.نتوانسته است دوست قديمي

ي كه او هفت سال پيش ترك كرده بود، حاال براي خود مردي شده بود. اندون، پسر الغر و موقر
درست مثل خود جارد، قد بلند و چهارشانه شده بود. شنل شق و رق و يقه بلندش پوشيده از 

درخشيدند. طبق رسم دربار، چشمانش را سرمه گوهرهاي گرانبهايي بود كه زير نور خورشيد مي
هاي بلندش را نيز با نوارهاي طاليي بافته و تزيين ي كرده بود. موها و رريشهايش را آبكشيده و مژه

  كرده بود. از او بوي خوش و معطري به مشام 

رسيد. به نظر جارد، كه مدت طوالني از قصر و رسومش دور مانده بود، اندون قيافه عجيب و مي
  حيرت آوري داشت.

هاي كند، و ناگهان متوجه لباس كار، پوتيننگاه ميجارد متوجه شد كه اندون هم با حيرت به او 
سنگين، ريش زبر و موهاي نامرتبش شد. دستپاچه و ناراحت، براي سرپوش گذاشتن بر احساسش، 

  روي خود را برگرداند.

هاي مرمريِ كف وقتي روي برگرداند، تازه متوجه شد كه كجاست. او در نمازخانه بود. يكي از سنگ
  شد.قرار داشت، كنار رفته بود و از ميان آن حفره تاريكي ديده مي سكويي كه وسط آنجا
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فقط خانواده سلطنتي از تونل زير تپه خبر دارند و « او صداي اندون را شنيد كه با ماليمت گفت: 
ساخت، دستور داد تا اين كنند. وقتي شاه براندون قصر را ميفقط در مواقع خطر از آن استفاده مي

كنند. وقتي بچه بودم، پدرم درباره تونل با من صحبت كرد؛ همانطور كه وقتي خودش تونل را درست 
بچه بود، در اين باره با او صحبت كرده بودند. با كلماتي كه حتي يك بچه كوچك بتواند آنها را به 
خاطر بسپرد. براي ورود به تونل، شعري هست و براي خروج از آن هم شعر ديگري. اين يك راز سر 

هر است. حتي مشاوران عالي قصر هم از آن خبر ندارند. به م«  

جارد چيزي نگفت. او به سكو نگاه كرد و آنچه را آمجا قرار داشت، ديد. جسد پيرزني روي سكو بود 
هايي كه اورا احاطه كرده بودند، اش قرار داشت. زير نور لرزان شمعاش روي سينهبستهكه دستن پينه

  آمد.زن آرام به نظر ميچهره پرچين و چروك پير

  »مين! « جارد آهسته گفت: 

همين كه به پرستار پير، كه تمام دوران كودكي از او مراقبت كرده بود نگاه كرد، چشمانش پر از 
شد كه او را نديده بود، اما در اين مدت گاهي به يادش افتاده بود. باورش اشك شد. چند سالي مي

  شد كه او مرده باشد.نمي

كرد، اما من هرگز اورا داني، او پسر بزرگي داشت كه در قصر زندگي ميمي« زمزمه كرد: اندون 
هاي نديدم. وقتي مين مرد، دنبال پسرش فرستادم. به من گفتند كه فرار كرده. موقع جشن از دروازه

نست كه مين داقصر فرار كرده. جارد، او ترسيده بود. حتماً مين آنچه را شنيده به او گفته بود. او مي
  »كشته شده است. 

  »كشته شده؟ اما... « نفس جارد بند آمد: 

مين  به اتاقم آمد. داشتم براي هفتمين سالگرد « غم و اندوه بر چهره اندون نشست. آهسته گفت: 
- كرده، از بيرون حرفگفت وقتي در اتاقش خياطي ميرفتم. ناراحت بود. ميام به جشن ميپادشاهي

حسابي او را ترسانده بوده است. به من گفت كه دشمن داخل قصر است و قرار است  هايي شنيده كه
  »نيروهاي شيطاني امشب به قصر حمله كنند. 
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به حرفش گوش نكردم. فكر كردم سر خياطي خوابش برده واين « اندون سرش را به زير انداخت: 
كردم. و كمتر از يك ساعت بعد، او  چيزها را در خواب ديده. من به ترس او خنديدم و از اتاق بيرونش

  »هاي تاالر، به پايين پرت شد. آنها گفتند كه حادثه بوده، اما... مرده بود. از باالي پله

كرد، جمله اندون را تمام كرد: حركت مين نگاه ميجارد كه همچنان با اندوه به چهره رنگ پريده و بي
  »ي كه فهميده بوده، كشته شده است.به خاطر چيزهاي كنيكني. تو فكر ميطور فكر نمياما تو اين« 

  »كند. طور فكر ميبله، و همسرم هم اين« اندون آهسته گفت: 

  »طور. اي. من هم همينپس ازدواج كرده« جارد به او خيره شد و گفت: 

خيلي خوب است، اميدوارم تو هم مثل من از ازدواجت « اندون نيم لبخندي زد و مؤدبانه گفت: 
راضي باشي. اسم ملكه، همسرم، شارن است. طبق قواعد، ما تا قبل از ازدواج حتي با هم حرف نزده 

  »آيد. شود. آخر تابستان، اولين فرزندمان به دنيا ميگذرد برايم عزيزتر ميبوديم. اما هر سال كه مي

  »و فرزند ما اولين پاييز. « جارد گفت: 

كردند كه آن هفت سال رخ داده بود. سپس اندون فكر مياي هردو در سكوت، به تغييراتي لحظه
بينمت، دوست من. خوشحالم كه دوباره مي« مستقيم به چشماي جارد نگاه كرد و به آرامي  گفت: 

  »به خاطر اينكه باور كردم تو خائني، به سختي تنبيه شدم. خيلي دلم برايت تنگ شده بود. 

رخت بربست. جارد دست پيش برد، اندون را به گرمي  فشرد و و ناگهان تمام آن بيگانگي از ميانشان 
مانيم. وقتي بچه بوديم تا دم مرگ با هم دوست بوديم و حاال هم تا ابد با هم دوست مي« گفت: 

دانستي؛ چون هنگام دردسر احضارم كردي. كاش زودتر اندون، تو هميشه و از صميم قلب، اين را مي
  از اين احضارم كرده بودي! 

  »ترسم فرصت كافي نداشته باشيم. مي

  »پس حق با مين بود. نيروهاي اهريمني اينجا هستند. « اندون زمزمه كرد: 

  »هاي سال است كه اينجا هستنتدو حاال... نيروهاي اهريمني سال« جارد گفت: 

  همين كه صداي باز شدن در راشنيدند، هردو با هم دست به شمشير بردند و در جا چرخيدند.
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  »اندون صبح شده. « صدايي به آرامي گفت: 

  و به پيشواز زن جوان و زيبايي رفت كه قدم به نمازخانه گذاشت.» شارن! « اندون گفت: 

زن نيز درست مثل خود اندون، لباس فاخري پوشيده و موهاي شفافش را بافته و باالي سرش جمع 
  نش گود افتاده بود.كرده بود. چون تمام شب را بيدار مانده بود، زير چشما

نترس، « زن همين كه جارد را ديد، در جا ايستاد و خود را عقب كشيد. اندون با ماليمت گفت: 
  »شارن! اين جارد است. 

  »جارد! تو آمدي! « چهره خسته زن به لبخند ماليمي باز شد و گفت: 

كنم تا دشمن را از اد ميبله، آمدم و هر كاري از دستم بربي« جارد به تأييد سر تكان داد و گفت: 
سرزمينان بيرون كنيم. اما  بايد سريع اقدام كنيم. بايد فوري به برج برويم تا اندون مكربند دلتورا را 

  »ببندد. 

  »توانم، قواعد... اما جارد، من... من نمي« اش پريده بود، با لكنت گفت: اندون كه رنگ از چهره 

قواعد را فراموش كن، اندون. يك بار به تو گفتم و به « گفت: رفت، آهسته جارد كه به طرف در مي
حرفم گوش نكردي. يك اشتباه را دوبار تكرار نكن. كمربند تنها راه حمايت از دلتوراست. مردم روي 

كند؛ خطري كنم كه خطري آن را تهديد ميكنند كه از آن مراقبت كني. ومن فكر ميتو حساب مي
  »بزرگ. 

تو « حركت ايستاده بود. اما شارن دست اورا در دست گرفت و با ماليمت گفت: ياندون مردد و ب
تر از وظيف تو در برابر رعايت قواعد است. پادشاهي هستي، اندون. وظيفه تو در برابر دلتورا بسيار مهم

  »بيا باهم به برج برويم. 

  »رويم. مي بسيار خوب، با هم« وسرانجام اندون به تأييد سر تكان داد و گفت: 

هاي بزرگ باال رفتند. از طبقه اول، دوم و سوم گذشتند و به اتاق برج رسيدند، سعي كردند آنها از پله
سرو صدا نكنند. در راه، كسي را نديدند. هوا هنوز كامالً روشن نشده بود و اگر چه آشپزها تو 

  بودند.پلكيد، اما عده اندكي در قصر بيدار آشپزخانه، در طبقه پايين، مي



 

 36 جلد اول/جنگل هاي سكوت/درجستجوي دلتورا 

رود. با هنوز به پاگرد آخرين پله نرسيده بودند كه جارد فكر كرد همه چيز دارد به خوبي پيش مي
كرد، از پله ها باال رفت. او به آخرين پله اشتياق، همراه اندون و شارن، كه سايه به سايه او حركت مي

  رسيد... سپس ناگهان از حركت باز ايستاد. 

شكسته و درِ آن باز بود. سه نگهبانِ بيرون اتاق نيز، درحالي كه همچنان سه قفلِ طاليي اتاق برج 
  فشردند، روي زمين افتاده و مرده بودند.شمشيرهايشان را در دست مي

هقي شنيد. اندون از كنار او گذشته و داخل اتاق دويده بود. صداي فرياد جارد از پشت سر صداي هق
  دردناكي به گوش رسيد، وبعد سكوت.

  يي قلب جارد از جا كنده شد. او وشارن آرام به دنبال شاه وارد اتاق شدند.گو

رسيد. از پنجره باز اتاقِ گرد وكوچك برج بسيار ساكت بود و بوي نامطبوعي در هوا به مشامش مي
اي ابر ميان تودهشد. نور تند و قرمز خورشيد كه تازه از افق سر برآورده بود، اتاق، آسمان ديده مي

  اي محافظ كمربند دلتورا شكسته و هزاران تكه شده بود. شيشه يرخشيد. جعبهدمي

مقابلش روي زمين بود.   -يا درواقع بقاياي آن  -هاي شفاف زانو زد. كمربند اندون روي خرده شيشه
مصرفي برداشت. كمربند روي دستانش شل و آويزان بود. زنجير فوالدي بهم بافته شده بي كمربند را

  هايش كنده يا مچاله شده بود. هفت گوهر آن نيز سرجايش نبودند. ابكه ق
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7  

  خيانت 

  

شان با فريادي خود را به شوهرش رساند و به آرامي كمكش كرد تا از جا بلند شود. اندون برخاست    
بر و كمربند خالي و نابود شده را كه در نوسان بود، محكم در مشتش فشرد. نااميدي جارد را در 

  ترسيدند، بر سرشان آمده بود. دشمن پيروز شده بود.گرفت. باليي كه همه از ان مي

خنده تمسخرآميزي ضعيفي را پشت سرش شنيد. پرانداين ميان استانه در ايستاده بود. با آن رداي 
بود. آن اش افتاده آمد، اما گويي نقاب از چهرهتر به نظر ميبلند و سياه، از هميشه بلندتر و استخواني

رحمي سوخت و بيحالت جدي و با وقارش از بين رفته بود. حاال چشمانش از طمع و پيروزي مي
  وخشونت بر لبانش سايه افكنده بود.

خوب جارد! تو از گور بلند شدي تا دوباره در كار من دخالت كني. اما خيلي دير « او با خشم گفت: 
  »آيد. ها به زانو در مياب سايهدلتورا در مقابل ارب -خيلي زود-شده. به زودي

اي بر جارد حجوم آورد. به طرف پرانداين حمله برد و شمشيرش را برقلب او نشانه خشم وحشيانه
رفت. اما بالفاصله شمشير در دستانش داغ شد. با فريادي از درد، شمشير را انداخت.دستش سوخت و 

  تاول زد.

اي. اگر نيامده بودي، واقعاً باور ي كه به اينجا آمدهتو آدم احمقي هست« پرانداين با خشونت گفت: 
طور اي. حاال سرنوشت شومي در انتظار توست؛ درست مثل پادشاهت و همينكردم كه مردهمي

  »اي كه در شكم دارد. اش، و تولهعروسك كوچولوي بزك كرده

  زد.مياش به سبزي او از زير ردايش خنجر باريك و بلندي را بيرون كشيد كه تيغه

كرد، خود را عقب كشيد و نااميدانه سعي كرد فكر كند. اش به شدت درد ميجارد كه دست تاول زده
دانست كه به هر قيمتي شده بايد اندون، شارن و طفل در راهشان را، خواست بميرد، اما ميدلش نمي

  كه وارث آينه دلتورا بود، نجات دهد.
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تواند كني، ديگري مياست، پرانداين. وقتي با يكي مبارزه مي عده ما بيشتر« او با صداي بلند گفت: 
  »فرار كند. 

در اين فكر بود كه نكند پرانداين متوجه اين حيليه او شود و بفهمد كه در واقع حرف او نوعي مبارزه 
 كنم، شارن را بردار و فرار كن.طلبي نيست، بلكه پيامي براي اندون است. وقتي حواسش را پرت مي

هيچ « پرانداين دوباره خنديد و با لگد، در را پشت سرش بست، او جلو رفت و با تمسخر گفت:  اما
درگيري در كار نخواهد بود. تيغه خنجر آلوده به زهر مرگباري است. يك خراش سطحي كافي است 

  »تا كارت تمام شود؛ همان باليي كه سر پدر مادرت آمد، شاه اندون. 

قاتل! خائن! تو به پادشاه و سرزمينت خيانت « زنان گفت: هل داد و نفساندون شارن را پشت سرش 
  »اي. كرده

اينجا سرزمين من نيست. وفاداري من، مثل وفاداري مشاوران قبل از من، « پرانداين با پرخاش گفت: 
  »نظيرتر بوده است. هميشه متعلق به سرزميني ديگر و اربابي بسيار بي

هاي سلطنتي هستي، تو آخرين نفر از سلسله دلقك« ون انداخت و ادامه داد: او با تحقير نظري به اند
ات در آورديم تا اينكه شما ديگر چيزي نبوديد جز كم قدرت را از چنگ خانوادهشاه اندون. ما كم

اي هاي ما بود. . باالخره لحظههايشان در دستهايي كه نخهاي خيمه شب بازي. عروسكعروسك
  »ن محافظتان را از شما گرفتيم. رسيد كه آخري

  هاي اندون بود.اي اشاره كرد كه در دستاش به زنجير بافته شدهاو با انگشت استخواني

  ـ باالخره زنجير لعنتي ساخت آدين آهنگر از هم باز شد. ديگر كمربند دلتورايي وجود ندارد.

ها به شوند. بردن اين سنگابود نميگوهرهاي كمربند ن« اش گفت: هاي رنگ پريدهاندون از ميان لب
  »آوريست.  آن طرف مرزهاي دلتورا كار مرگ

اند. آن گوهرهاي گرانبها از هم جدا شده و به جاي دوري منتقل شده« رحمي خنديد: پرانداين با بي
به تان بميريد، ايم كه كسي جرئت ندارد به سراغشان برود. وقتي شما و تولهآنها در جايي پنهان كرده

  »هر حال پيداكردن آنها ديگر سودي ندارد. 
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اتاق در تاريكي فرو رفت و رعدي بيرون برج غريد. چشمان پرانداين از پيروزي درخشيد. او آهسته 
  »آيد. ارباب سايه ها دارد مي« گفت: 

ه شنود، پاورچين پاورچين بشارن درمقابل ديوار كز كرد و ناله اي سر داد. بعد، انگار كه چيزي مي
سوي پنجره باز رفت و بيرون را نگاه كرد نه رو به اسمان سياه، بلكه به طرف پايين، رو به سوي پايين 

خواست فريادي را فرو برج. لحظهاي بعد، او به عقب پريد و دستش را روي دهانش گذاشت، گويي مي
  دهد.

چپ و راست تكان  شارن سرش را به» موضوع چيست؟ « پرانداين ناگهان متوجه شد وبا خشم گفت: 
  »هيچي، اشتباه كردم. چيزي آنجا نيست. « داد وبا لكنت گفت: 

گويي. متشكريم. تواند بفهمد كه دروغ ميآه شارن، حتي يك بچه هم مي« جارد با نااميدي فكر كرد: 
  »اما هركسي كه به كمك آمده، سرنوشت شومي درانتظارش است. 

سر جايتان بمانيد، وگرنه « رفت، به اندون و جارد گفت: پرانداين در حالي كه به آن سوي اتاق مي
  »شود. شارن فوري كشته مي

نه، « همين كه پرانداين دستش را به طرف شارن دراز كرد، او خود را عقب كشيد و دوباره فرياد زد: 
  » بيرون را نگاه نكن! كسي آنجا نيست! 

  هايش را از پنجره باز بيرون برد.سر و شانهو» كه نظر تو اين است! « پرانداين با عصبانيت گفت: 

يك لحظه بعد، شارن پشت سر او خم شد، دشتانش را دور زانوان پرانداين حلقه كرد و اورا از زمين 
  بلند كرد و از پنجره بيرون انداخت.

جارد و اندون برجا ميخكوب شده بودند. آنها صداي فرياد دشمنانشان را كه از آن ارتفاع به طرف 
زده به قامت كوچكي خيره مانده بودند كه از شنيدند. هردو حيرترفت، ميين سخت شيرجه ميزم

  گشت.كنار پنجره رو به آنها بر مي

  ديدم كه از آن پايين هاي كوچكي را ميهميشه در تاالر بزگ قصر، دلقك« شارن با خونسردي گفت: 
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جا معلوم كه من نتوانم اين حيليه را به كار كردند. با خودم گفتم از كتر را گيج ميهاي بزرگدلقك
  »ببندم و مؤثر نشود. 

  »از... از پنجره چه ديدي؟ « جارد با لكنت گفت: 

دانستم كه حرفم را باور هيچي! همانطور كه به او گفتم. اما مي« شارن سرش را تكان داد و گفت: 
اي كردهبايد از عروسك كوچولوي بزكشود تا بيرون را ببيند. چرا دانستم كه خم ميكند. و مينمي

  »مثل من بترسد؟ 

درست مثل من از همسر شانس تو « جارد با تحسين به او خيره شد و بعد رو به اندون گفت: 
  »آوردي.

  اندون آرام، به تأييد سر تكان داد. هنوز مبهوت بود. 

هاي كبودرنگ به سياه با لبهآميز بود. ابرهاي غريد و همچون جانوري وحشي تهديدرعد در بيرون مي
  غلتيدند و پيش مي آمدند. سوي برج مي

  »بايد به سرعت به طرف تونل برويم. زود باشيد! « جارد بالفاصله گفت: 

*  

هاي وحشتناكي در قصر پيچيده بود. ساكنان قصر از خواب بيدار ها پايين دويدند. سر و صدااز پله
  ديدند.ويشان ميرميشدند و وحشت زده، تاريكي را روبه

توانم من اين بال را سر مردم آوردم چطور مي« وقتي آن سه به در نمازخانه رسيدند، اندون ناله كرد: 
  »آنها را ترك كنم؟ 

ات زنده بمانند، وگرنه دلتورا براي اندون، تو چاره اي نداري. بايد خانواده« جارد نفس زنان گفت: 
  »شود. مي ها اسيرهميشه در چنگ ارباب سايه

ما فوري به « او اندون و شارن را به داخل نمازخانه هل داد و در را پشت سرشان بست. بعد گفت: 
  وبا عجله به طرف ورودي تونل رفت.» ريم. دكان آهنگري مي

  گيريم كه چه كنيم.ـ آنجا سر فرصت تصميم مي
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  »ينم. بايد از شهر فرار كنيم و جايي براي مخفي شدن پيدا ك« شارن گفت:

فشرد، اما اندون، درحالي كه مشتي فوالد در هم تنيده را، كه زماني كمربند دلتورا بود، در دست مي
توانيم فرار كنم و مخفي شوم. بايد گوهرهارا پيدا كنم و آنها را به سر جايشان، روي نمي« فرياد زد: 

  »ار دلتوراست. ام و سرنوشت شومي در انتظكمر بند، برگردانم. بدون آنها درمانده

گوهر ها بايد « جارد نگاهي به چهره نگران شارن انداخت ودست دوستش را گرفت و محكم گفت: 
آيد. ها به جستوجوي تو ميپيدا شوند. اما تو كسي نيستي كه بايد آنها را پيدا مني، اندون. ارباب سايه

  »تو بايد مخفي شوي و منتظر بماني. 

ما اگر قبل از پيدا شدن گوهرها و درست شدن دوباره كمربند من بميرم، ا« اندون با نااميدي گفت: 
  »درخشد. شناسد و تنها براي من ميآن وقت چه؟ كمربند فقط وارث حقيقي آدين را مي

فهميد كه جارد دهان باز كه چيزي بگويد، اما فكر بهتري به ذهنش رسيد. به زودي اندون مي
  . پس كمربند دلتورا ديگر براي او نخواهد درخشيد.مردمش ديگر به او اعتماد ندارند

عزيزم فراموش نكن كه فرزند ما هم وارث آدين « شارن به آرامي كنار همسرش رفت و آهسته گفت: 
  » است. 

ها اگر ارباب سايه« اندون با دهاني باز به شارن خيره شد. شارن با غرور زنجير را بلند كرد و گفت: 
كنيم. اما توانيم. از حاال به بعد، خودمان را از دست او پنهان ميپس ما هم ميتواند صبور باشد، مي
  طور كه او فكر آن

  »كند، نه از ترس جانمان، بلكه به خاطر حفظ كودكمان و آماده شدن براي آينده. مي

ها خواهد گذشت و شايد ما بميريم، اندون. اما سال« او با محبت دست همسرش را نوازش كرد: 
رزندمان پس از ما زنده خواهد ماند. او دشمن را از سرزمينمان بيرون خواهد كرد و دوباره به ف

  »حكومت خواهد رسيد. 

  رو شود. زده شد و شهامت پيدا كرد تا با هر آنچه بايد انجام دهد، روبهجارد از شهامت شارن هيجان
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راي من موهبتي هستي. اما متوجه تو واقعاً ب« اندون شارن را به سوي خود كشيد و زمزمه كرد: 
  »ها را شكست دهد. گوهرها ... تواند ارباب سايهنيستي كه بدون كمربند، فرزندمان نمي

  »روزي گوهر ها پيدا خواهند شد. « جارد حرف او را قطع كرد و گفت: 

ن موضوع ي ايبعداً، در دكان اهنگري، درباره« زن و شوهر به او نگاه كردند. جارد به سرعت گفت: 
داند تو بيرون قصر، دوستي كنيم. يادت باشد، حاال كه ديگر پراندين مرده، كسي نميصحبت مي

  »كند كه يك اهنگر كودن بتواند تهديدي برا او باشد. ها فكر نميداري. ارباب سايه

  »روي تا گوهرها را پيدا كني؟ حاال مي« اندون گفت: 

طور كه تو موفق شوم؛ هماننه ، اگر حاال بروم، موفق نمي« جارد سرش را تكان داد و گفت و گفت: 
هاي گوهرها به شوي، اندون. خادمان دشمن ما براي اينكه خطري تهديدشان نكند، از مخفيگاهنمي

  خوبي مراقبت

كند وديگر مثل شود كه خطري تهديدش نميكم باورش ميها كمها بعد، ارباب سايهكنند. اما سالمي
  »جوي را شروع كنيم.وتوانيم جستكند. آن موقع، وفقط آن موقع، ميگوهرها مراقبت نميگذشته از 

از امروز به بعد، تا وقتي زنده هستيم ديگر « او دست سالمش را به طرف اندون دراز كرد و گفت: 
ر چه داند در آينده پرخطنبايد همديگر را ببينيم، دوست من. ما بايد از هم جدا شويم و كسي چه مي

شود. مطمئن آيد؟ اما روزي گوهرها پيدا خواهند شد و كمربند دوباره مثل اولش ميبر سر ما مي
  »باش. 

اندون دست جارد را ميان دودستش گرفت و سرش را خم كرد. بعد ناگهان ديوارهاي نمازخانه چنان 
  لرزيدند كه انگار قصر مورد هوجوم باد شديدي قرار گرفته بود.

  »بايد برويم! « فرياد زد:  شارن با وحشت

وقتي اندون در پايين رفتن از ورودي تونل به شارن كمك كرد، به طرف جارد برگشت و با صداي 
  »توانيم برويم؟ گويي كه بايد فرار كنيم و پنهان شويم. اما كجا ميتو مي« لرزان پرسيد: 
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و آشفتگي خواهيم داشت. بسياري هايي سراسرتاريكيها، سالبا آمدن ارباب سايه« جارد جدي گفت: 
ها از ديدار يكديگر محروم خواهند شد، و رندگي مثل ها خواهند رفت، همسايهاز مردم به دهكده

  »سابق نخواهد بود. اما همين اشفتگي به نفع ما خواهد بود. 

  »تو فكر جايي را كرده اي؟ « اندون گفت: 

زش دارد كه شانست را امتحان مايل باشي، ارشايد خطرناك باشد، اما اگر « جارد اهسته گفت: 
  »كني.

اندون ديگر چيزي نپرسيد. او به دنبال همسرش وارد تونل شد. جارد پس از او وارد تونل شد و سنگ 
  اند.توانست بگويد آنها كجا رفتهمرمر باالي سرش را به جاي اولش برگرداند، طوري كه كسي نمي

حو شد و تاريكي اورا در برگرفت، به فكر آنا افتاد و قلبش به همين كه آخرين روشنايي نمازخانه م
  درد آمد.

از وقتي زندگي مشتركشان را آغاز كرده بودند، روزگار سختي را پشت سر گذارده بودند، اما با اين 
هاي حال خوشبخت بودند. حاال همه چيز به پايان رسيده بود. ترس و گرفتاري از راه رسيده بود. سال

  دهد.ها ناله سر ميانتظار، هنگامي كه دلتورا در زير يوغ ارباب سايه پايانبي

  تواند بگويد كه آن موقع چه پيش خواهد آمد.فقط زمان مي و
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  بخش دوم 

  زير نفوذ سايه 

8  

  ليف

  

  زد، از كنار ليف در تاريكي به طرف خانه دويد. در حالي كه خيابان هاي پشتي شهر دل را دور مي    

هايي گذشت كه به خاطر فرا رسيدن شب درهايشان را محكم بسته بودند. به نرمي و سرعت نهخا
  تپيد.دويد وقلبش به شدت ميگربه مي

داد. دانست كه كوچكترين سر و صدايي او را لو ميكرد، اما ميدير كرده بود؛ خيلي دير. بايد عجله مي
ود. اين يكي از شديدترين قوانيني بود كه ارباب پس از غروب آفتاب، رفت و آمد در خيابان ممنوع ب

ها وضع كرده بود. او درست شانزده سال پيش، همان روزي كه شهر دل را به تصرف در آورد، سايه
  اين قانون را وضع كرده بود. رعايت نكردن اين قانون مساوي با مرگ بود. 

گذشت. آنجا بوي نم و هر ميليف وارد خيابان باريك و درازي شد كه از ميان بخش مخروبه ش
  داد. سنگفرش خيابان پر از لجن و خطرناك بود. گنديدگي مي

قدر دور از خانه. با تمام قدر دير ونه آناو قبالً هم پس از غروب آفتاب بيرون مانده بود، اما نه آن
و كرد كاش بيشتر احتياط كرده بود. از ذهنش گذشت كه پدر و مادرش منتظر وجود، آرزو مي

  نگرانند.

پسرم، امروز بعد از ظهر آزاد هستي و هر « آن روز وقتي ناهارشان را خورده بودند، پدرش گفته بود: 
تواني بكني. روز تولد شانزده شالگي تو، روز مخصوصياست. من و مادرت خواهد ميكاري دلت مي

  »خواهد به تو خوش بگذرد و اين روز را با دوستانت جشن بگيري. دلمان مي
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شناخت. تا به آن روز، هرگز سابقه نداشت كه وسط كار به او مرخصي ليف از خوشحالي سر از پا نمي
  بدهند. معموالً او مجبور بود بعد ازظهرها هم مطالعه كند.

كردكه اين كار غيرمنصفانه است. او درميان دوستانش تنها كسي بود كه بايد هميشه احساس مي
هاي فكري ياد ن و نوشتن ياد گرفت؟ چرا بايد رياضيات و تاريخ و بازيخواند. چرا بايد خوانددرس مي

  خورد؟گرفت؟ چنين چيزهايي به چه درد يك آهنگر ميمي

كرد. ها ادامه يابد كه يابد و ليف غرغركنان اطاعت ميكردند كه بايد درساما پدر مادرش اصرار مي
برد. نصف اين نبود كه از اين كارها لذت مياش حاال به همه اين كارها عادت كرده بود. اما معني

كرد. پدرش درحالي كه نگاهي با روزمرخصي، بهترين هديه روز تولدي بود كه تصورش را هم نمي
امشب هديه ديگري هم خواهد گرفت و بايد درباره موضوعي با « كرد، گفته بود : مادر رد و بدل مي
  » هم صحبت كنيم. 

  »چه موضوعي؟ « آنها نگاه كرده و پرسيده بود:  ليف كنجكاوانه به چهره جدي

-اش صحبت ميامشب درباره« مادرش لبخند زد و سرش را به چپ و راست تكان داده و گفته بود: 

  »كنيم. 

ات لذت ببر. اما دردسر حاال از مرخصي« و او را به ارامي به طرف در هل داده و ادامه داده بود: 
  »وقت را فراموش نكني و قبل از غروب خانه باشي. خواهم كه درست نكن. و ازت مي

-ليف با خوشحالي قول داد، از دكان داغ و وسوزان آهنگري، كه هر روز در آنجا به پدرش كمك مي

اي بود كه تمام روز را كنار پوش و نيمه ديوانهرد شد. باردا گداي ژنده 1كرد، بيرون دويد و ازكنار باردا
اي رفت كه به قصر روي خوابيد. ليف به سوي جادهحياط آهنگري مي نشست وشب را دردروازه مي

قدر دويد تا به بازار شد. او از ميان مزارع پوشيده از علف رد شد. سپس با خوشحالي آنتپه منتهي مي
  ها و سر و صداي شهر شلوغ گم كند.توانست خود را ميان بوتهرسيد؛ جايي كه مي

  د، بعد ديگري و سه نفر ديگر را.او يكي از دوستانش را پيدا كر

آنها با خوشحالي و محل هايي كه پاتوقشان بود، پرسه زدندو پولي براي خرج كردن نداشتند، اما به 
گذاشتند؛ در كوچه هاي كثيف، باال و داران توي بازار ميگذراندند. سر به سر دكههر حال بد نمي
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رفتند؛ و در جوي هاي مسدود پر آب، در ميدويدند؛ از دست نگهبانان خاكستري پوش پايين مي
ها در قطعه زمين پرتي كه از ديوارهاي قصر خيلي دور نبود، چيزي گشتند. بچهدنبال پول خرد مي

  هاي كوچك گرد و سرخي داشت.بهتر از پول خرد پيدا كردند. درخت تناوري كه ميوه

مع سيب را چشيده بود. آن موقع، او او قبالً يك بار ط "سيب!  "دانست ليف نام اين ميوه را مي
ها را خيلي كوچك بود. در آن زمان، هنوز چند تايي باغ ميوه در شهر وجود داشت. سيب و ديگر ميوه

هاي ها پيش اعالم شد كه تمام درختشد در بازار خريد، هرچند كه خيلي گران بودند. اما سالمي
هاست.اين درخت به نوعي فراموش شده بود و يهميوه شهر دل، هرجا كه بود، جزو اموال ارباب سا

  شد. هيچ نگهباني در اطرافش ديده نمي

هاي فاظالب زير شهر رفتند تا تونستند سيب كندند و به طرف تونلليف و دوستانش تا جايي كه مي
دار، اما شيرين بودند. ضيافتي بود و خوشحالي آنها هاي كوچك و لكپنهاني آنها را بخورند. ميوه

اند؛ از همان كه مورد نفرت ها  دزديدهها را از ارباب سايهدانستند سيببيشتر از اين جهت بود كه مي
  همه بود.

هايشان به راه ساعتي قبل از غروب اقتاب، دوستان ليف اورا ترك كردند و با عجله به طرف خانه
ند. او در سوكوت، در تاريكي آمد اين ساعت آخر آزاديش را بيهوده تلف كافتادند. اما ليف دلش نمي

  كانال ماند و به فكر فرو رفت.

قصد داشت فقط كمي آنجا بماند، اما متوجه مجراي فاضالب كوچكي شد كه از لوله اصلي منشعب 
يابد. او به درون اين شده بود. ليف ترديد نداشت كه آن تونل فرعي به طرف قصر روي تپه امتداد مي

جرئت داشت پيش رفت. بعد برگشت و به خود قول داد كه يك روز  تونل جديد خزيدو تا جايي كه
ديگر، مسير ان را ادامه دهد. اما وقتي سرانجام به سطح زمين رسيد، متوجه شد كه وقت به سرعت 

  شب از راه رسيده است. گذشته و

  حاال ليف در خطر بود.

به راهش ادامه داد. آنها با  همين كه دو سرباز سر پيچ به طرفش پيچيدند، ليف ايستاد. بعد آهسته
زدند. به همين دليل، صداي او را نشنيده و او را نديده و ردش را دنبال نكرده بودند. اما هم حرف مي

 همين كه نزديك شدند...
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ليف نفسش را حبس كرد و نااميدانه به چپ و راست نگاه كرد تا را هفراري بيابد. در دو طرفش، 
هاي ليز چكيد. ديوارها پوشيده از خزهكه از رويشان آب گل آلودي ميهاي بلندي قرار داشت ديوار

توانست برگردد و فرار توانست بدون كمك ديگري از آنها باال برود، و درضمن نميبودند و او هرگز نمي
  انجاميد.كند. چنين كاري به طور يقين به مرگ مي

باليد رو شده بود. به خود ميب با خطر روبههاي دل زياد پرسه زده و اغلليف در زندگيش در خيابان
كه در گذشته بارها شانس آورده و گريخته بود. او فرز و چابك و شجاع بود. اما در ضمن، عقل و 

  شود. تواند از خيابان به اين درازي بگذرد و حتماً دستگير ميدانست كه نميشعور داشت و مي

  هاگفتند. تاولمي "تاول  "وادي كه مردم دل به آن ها با خود فالخني داشت و مهريك از نگهبان

اي بودند كه با زهري سوزاننده پر شده بودند. اين مواد به محض تماس با هدف مرغ هايي نقرهتخم
توانستند آنها را با قدرت و دقت مرگباري پرت كنند. ها حتي در تاريكي ميشدند و نگهبانمنفجر مي

- . بنابراين دلش نميپيچيدندبا درد و رنج بخ خود مي تاول را ديده بود كهليف به قدر كافي قربانيان 

  خواست كه به همان سرنوشت شوم دچار شود.

مرد. با تاول كردند و در هر صورت ميها دستگيرش ميايستاد، نگهبانبا اين حال، اگر سرجايش مي
  مرد.يا دشنه، در هر صورت مي

زنان به ها قدمديوار چسباند. جرئت تكان خوردن نداشت، نگهبانليف همچون سايه، خود را ارام به 
  تر...تر و نزديكآمدند؛ نزديكسوي او پيش مي

-كرد! آنرفتند، كاش چيزي حواسشان را پرت ميگشتند و ميكاش آنها بر مي« تابي فكر كرد: با بي

  »وقت شانس فرار داشتم. 

جزه اعتقادي نداشت. آن روزها عده اندكي به معجزه اعتقاد اي رخ دهد. اصالً به معاو دعا نكرد معجزه
ها شنيد، بسيار تعجب كرد. اي بعد، سر و صدايي از پشت سر نگهبانداشتند. از اين رو، وقتي لحظه

  در جا چرخيدند و به سوي صدا دويدند. 
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ما با تعجب شد چنين شانسي به او رو كرده باشد، تصميم به فرار گرفت، اليف ليف كه باورش نمي
خورد. با حيرت، متوجه شد كه طناب است؛ طنابي از باالي ديوار اش مياحساس كرد چيزي به شانه

  خورد. چه كسي طناب را انداخته بود؟ آويزان بود و تكان مي

فرصت نداشت فكر يا تعجب كند. در چند ثانيه، از ترس جانش از طناب باال رفت. او حتي براي نفس 
نكرد، تا اينكه به باالي ديوار رسيد و خود را تاب داد و روي درختي كه در طرف  تازه كردن توقف

شد، بغل كرد و نگاهي زنان درخت را، در قسمتي كه دو شاخه ميديگر ديوار بود پرت كرد. ليف نفش
  به دور و برش انداخت. 

آن را از ديوار پايين  تنها بود. طناب دور تنه درخت محكم بسته شده بود، اما اثري از كسي نبود كه
  انداخته باشد.

ها در مورد صدايي كه شنيد. آنشدند. اما ليف صدايشان را از ان نزديكي ميها هنوز ديده نمينگهبان
كنند. اگر او هم سعي ها چيزي پيدا نميكردند. او كامالً مطمئن بود كه آنشنيده بودند بحث مي

  كرد. را ميسعي داشت دوستي را نجات دهد، همين كار 

دانست، تمام دوست؟ از فكر لبش را به دندان گرفت و به سرعت طناب را باال كشيد. تا جايي كه مي
  دانست او توي دردسر افتاده است؟هايشان بودند. چه كسي ميدوستانش صحيح و سالمت درخانه

يگر اين موضوع حاال د« زده بر جاي ماند. بعد سرش را تكان داد و به خود گفت: اي حيرتلحظه
  »اهميتي ندارد. مهم اين است كه تا دردسر ديگري پيش نيامده،خود را به خانه برسانم. 

اش انداخت. طنابي مثل اين بسيار با ارزش بود. او ليف طناب را باز كرد، آن را حلقه كرد و روي شانه
كم شبح چيزي ند. كمدر سكوت از درخت پايين آمد و چشمانس را گشاد كرد تا در تاريكي بهتر ببي

ها قرار اش روي علفگري بود كه شكسته و روي يك پايهرا در نزديكي خود تشخيص داد. چرخ كوزه
گري شهر بود. ترين كوزهداشت. با ترس متوجه شد كه در حياط پشتي محلي است كه زماني بزرگ

ها آن عالمت ارباب سايه هاي باز و درش، كههزاران بار از كنار اسكلت سوخته آن ساختمان، پنجره
  نشانه گذاري كرده بودند، رد شده بود.
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گري دست گذاشته است. حاال آنجا متروكه بود، ها روي ملك كوزهمعني نشانه اين بود كه ارباب سايه

  شد. حتي كسي نبايد وارد آنجاان استفاده مي ديگر هرگز نبايد دوباره از

اي در اين منطقه هايي در اين قسمت شهر زياد بود. عدهها و چنين عالمتشد. از اين ساختمانمي
ها مقاومت كنند. آنها دسيسه كرده بودند تا او را سرنگون كنن. سعي كرده بودند در مقابل ارباب سايه

برده بود. ليف از  هاي قبلي پيطور كه به تمام دسيسهه به تمام همانطور كاما او پي برده بود؛ همان
هاي بلند آنها را پوشانده بود، راه را باز كرد. از كنار دو كوره هاي خرد شده، كه علفميان انبوه كوزه

كردند و حاال ديگر مخروبه شده بودند. روي ها را در آنها خشك ميبزرگ گذشت كه زماني كوزه
ها گانه كه مدتها مدفون شده بود، تقريباً سكندري خورد. يك اسب چوبي بچهميان علف چيزي كه

  هاي نگهبانان خاكستري خرد شده بود.قبل زير لگد

كشيد. اما حاال نه لرزيد و به سختي نفس ميقبل از آنكه به قسمت جلويي ساختمان برسد، بدنش مي
  از ترس، بلكه از خشمي شديد و ناگهاني.

صدا در شهر خودش كشيدند؟ چرا او بايد همچون جانايتكاران، بيطور زجر ميمردمش بايد اينچرا 
  ترسد؟خزيد و هميشه از زندان و داغ خوردن و مرگ ميمي

سوخت. ليف به طرف جاده خلوت به راه افتاد و روبه باال، به طرف قصر روي تپه نگاه كرد. از نفرت مي
قصر مقر فرماندهي ارباب سياه بود. دوستانش به او گفته بودند كه قبل از  آورد،از زماني كه به ياد مي

رنگي كرده و قصر كم و بيشه با مه درخشان و كمآن، پادشاه دلتورا در آنجا در نازو نعمت زندگي مي
 قصر ها به آنجا آمده بود، مه كامالً ناپديد شده بود. حاالپوشيده بوده است. اما از وقتي كه ارباب سايه

  شد.به وضوح ديده مي
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گرچه والدين ليف از همانه كودكي اورا مجبور كرده بودند كه تاريخ دلتورا را مطالعه كند، اما آنها 
-زدند. انگار از صحبت كردن درباره آن دوران ميدرمورد دوران قبل از تولد او هيچ حرفي نمي

گذاشته و بهترين كار سكوت است. اما  جا جاسوسها همهگفتند كه ارباب سايهترسيدند. آنها مي
  ترسيدند. آنها خيلي چيزها به او گفته بودند.دوستان ليف نمي

داد و هيچ آنها گفته بودند كه آخرين پادشاه، مثل حاكمان قبل از خود، اصالً به مردم اهميت نمي
دويي دلتورا بود. اما او كرد. تنها وظيفه شاه اندون مراقبت از كمربند جاكاري براي خدمت به آنها نمي

توجهي بوده و باعث شده بود كه كمربند دزديده شود. او راه را براي به شخص ضعيف، تنبل و بي
  ها هموار كرده بود.حكومت رسيدن ارباب سايه

دوستان ليف گفته بودند كه شاه اندون مرده است. او كه عجله داشت تا خود را به خانه برساند، با 
  »چه بهتر! شاه به خاطر زجري كه به مردمش داده يود، اليق مرگ بود. « رد: رحمي فكر كبي

هاي بلند پنهان كرده بود، شروع اي رسيد. او درحالي كه خم شده و خود را ميان علفليف به مزرعه
هاي خانه را كه از دور شد. از آنجا، چراغبه دويدن كرد. چند دقيقه ديگر از اين دردسر خالص مي

  زدند، ديد.يسوسو م

افتد و درباره طنابي كه بر دوش داشتف بازخواست دانست كه براي دير امدنش توي دردسر ميمي
شدند كه كرد و پدر و مادرش چنان از ديدن او خوشحال ميشود. البته شايد هم شانس ياري ميمي

  يخشيدند.به سرعت او را مي

وانند بدون شام مرا به رختخواب بفرستند، تدست كم، آنها نمي« ليف با رضايت به خود گفت: 
و به آن سوي جاده » خواهند امشب درباره موضوعي با من صحبت كنند. خودشان گفتند كه مي

  دويد و به سرعت به طرف دكان اهنگري رفت.

و با يادآوري چهره جدي پدر و مادرش، » اما درباره چه موضوعي؟ « اي با تعجب فكر كرد: او لحظه
  كردند، لبخند زد.ه در اين باره صحبت ميهنگامي ك

تر از تر، ترسوتر و ساكتتوانستند معمولياو هردويشان را بسيار دوست داشت. اما هيچ زوجي نمي
جارد و آناي آهنگر باشند. وقتي ليف ده ساله بود. پاي جارد بر اثر سقوط درختي، صدمه ديد و از آن 
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هايي كه مسافران خانه به دوش برايشان هراً از شنيدن داستانلنگيد. اما حتي قبل از آن ظاپس او مي
  بردند تا اينكه خودشان بروند و دنيا را ببينند.كردند، بيشتر لذت ميتعريف مي

دانست ها بود، متولد شده بود. اما ميليف پس از زمان وحشت و تاريكي، كه نشانه حضور ارباب سايه
ها مبارزه كرده و در اين راه كشته شده و بسياري ديگر از يهكه بسياري از مردم شهر با ارباب سا

  وحشت گريخته بودند.

كدام از اين كارها را نكرده بودند. تا مدتي كه اطرافشان اغتشاش و وحشت حاكم بود، جارد و آنا هيچ
نيز  شان مانده، از تمام دستورات اطاعت كرده و براي پرهيز از خشم دشمن، كارشان راآنها در كلبه

تعطيل كرده بودند. و وقتي وحشت پايان يافته و جاي خود را به سيهروزي در شهر داده بود، آنها 
  دوباره درهاي دكان آهنگري را باز كرده و كارشان را از سر گرفته بودند. اما فقطط تا حدي كار 

  كردند كه در جهان تازه و ويرانشان زنده بمانند.مي

اش برآيد اين بود كه علت اين كار آنها را درك كند. او به بود از عهده كاري كه ليف هرگز نتوانسته
خود قبوالنده بود تنها كاري كه پدر و مادش در زندگي خواستار آن هستند اين است كه به هر 
قيمتي كه شده از دردسر دوري كنند او مطمئن بود، كامالً مطمئن، كه آنچه قرار است آنها به او 

  اش نخواهد كرد.زدهبگويند، شگفت

درِ حياط آهنگري به داخل دويد، از كنار بارداي گدا، كه آهسته به بنابراين، با آرامش خاطر از 
رفت، گذشت و با عجله وارد كلبه شد. كلمات عذرخواهي نوك زبانش خوابگاهش در گوشه حياط مي

  بود و تمام فكرش غذا.

  نظرش تغيير خواهد كرد.اصالً خبر نداشت كه تا يك ساعت بعد، همه چيز در 

  اصالً خبر نداشت كه چيزي نمانده تا اولين ضربه روحي زندگيش به او وارد شود.
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9  

  راز

  

  ليف مبهوت از چيزي كه شنيده بود ، به پدرش خيره شد . گويي با ديد تازه اي او را مي ديد .   

  ، باور  باورم نمي شود ! نه شما زماني در قصر زندگي مي كردي ؟ شما دوست شاه بودي ؟ شما ... -

  نمي كنم !

  پدر با چهره اي جدي لبخند زد :

  پسرم ، بايد باور كني . -

  او مشت هايش را فشرد و ادامه داد :

فكر مي كني براي چي تمام اين سال ها ساكت مانديم و مطيعانه هر دستوري به ما دادند ، اطاعت  -
دانستم كه وسوسه شدم طور ديگري رفتار كنم . اما مي كرديم و هرگر قيام نكرديم ؟ بارها و بارها

  نبايد توجه دشمن را جلب كنيم .

  ليف با لكنت گفت :

  اما ... اما چرا قبال ، هيچ وقت اين موضوع را به من نگفته بوديد ؟ -

  ليف ، ما فكر كرديم بهترين كار اين است كه تا به امروز سكوت كنيم . -

- آمده بود . او كنار آتش ايستاده بود و خيلي جدي پسرش را نگاه مي اين مادر بود كه به سخن در

  كرد.

  آنا ادامه داد :
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مي داني ، از نظر ما بسيار مهم بود كه هيچ حرفي به گوش ارباب سايه ها نرسد . وقتي تو ده ساله  -
شدي ، پدرت به اين فكر افتاد كه وقتي زمانش برسد ، خودش به جستجوي گوهر هاي كمربند 

  دلتورا برود ، اما آن وقت ...

او سخنش را قطع كرد و به شوهرش ، كه روي صندلي راحتي نشسته ، و پاي معيوب و شق و رق 
  اش نگاهي انداخت .

  پدر لبخندي زد و جمله ي مادر را تمام كرد :

وز و آن وقت ، درخت روي پاي من افتاد و مجبور شدم قبول كنم كه اين كار امكان ندارد . من هن -
اما نمي توانم  –تا حدي كه خرج خورد و خوراك مان را در مي آورم  -هم در آهنگري كار مي كنم 

  به اين سفر بروم . براي همين ، ليف ، اين وظيفه به عهده توست ؛ البته اگر مايل باشي .

رود . ليف سرش گيج مي رفت . آن قدر سرگيجه اش زياد بود كه فكر ميكرد چيزي نمانده تا از حال ب
  او من من كنان گفت :

  پس ... پادشاه نمرده . -

  سعي مي كرد موضوع را به خود بقبوالند . 

  او با ملكه فرار كرد . اما چرا ارباب سايه ها او را پيدا نكرد ؟ -

  پدر گفت :

وقتي ما به مغازه آهنگري رسيديم ، شاه و ملكه لباس مردم عادي را پوشيدند . آن روز ، باد بيرون  -
كشيد و تاريكي ارباب سايه ها بر سرزمين مان نفوذ كرده بود كه ما با عجله براي فرار نقشه زوزه مي

  كشيديم. و بعد از هم جدا شديم.

  چهره اش از ياد آوري آن همه غصه چين خورده بود . 

 مي دانستيم كه شايد ديگر هيچ وقت همديگر را نبينيم . اندون تازه آن وقت متوجه شد كه به -
خاطر حماقت و بي فكري هايش همه اعتماد مردم از او سلب شده است . كمربند ديگر هرگز براي او 

  نمي درخشيد . تمام اميد ما به فرزند هنوز متولد نشده او بود .
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  ليف بي مقدمه گفت :

  اما پدر ... از كجا مي دانيد بچه صحيح و سالمت به دنيا آمده و هنوز زنده است ؟ -

بست؛ از پدر به زحمت روي پاهايش ايستاد و كمربند قهوه اي كهنه اش را كه هميشه هنگام كار مي
كمر باز كرد . كمربند محكم و سنگين بود و از دو رشته چرم دراز درست شده بود كه از عرض به هم 

  در آورد . دوخته شده بودند. او با كاردش محل دوخته شده را بريد و آنچه را ميانش پنهان بود ، 

نفس ليف بند آمد . از الي چرم ، زنجير فوالدي زيبايي لغزيد و بيرون آمد كه هفت قاب بزرگ به آن 
متصل بود . حتي با وجود سادگي و نداشتن هيچ زيوري ، هنوز زيبا ترين چيزي بود كه او به عمرش 

  ديده بود .

  رد . پدر در حالي كه كمربند را خيلي دلش مي خواست آن را لمس كند . با اشتياق ، دست پيش ب

  به او مي داد ، گفت :

قبل از آنكه پنهانش كنم ، تعميرش كردم تا بار ديگر پذيراي گوهر ها باشد . اما مسلما چنان به  -
اصل و نسب آدين متربط است كه اگر وارثي وجود نداشت ، از هم متالشي مي شد . همان طور كه 

  . پس مي تواني مطمئن باشي كه وارثش زنده است . مي بيني ، هنوز هم يكپارچه است

  كمربند رويايي دست ساخت آدين كبير.  –ليف با تعجب به شيئي كه در دست داشت ، خيره شد 

مطالعه در اختيارش  چند بار درباره كمربند دلتورا در كتاب آبي كم رنگ كوچكي كه پدرش براي
  اورش نمي شد كه همان كمربند را دردست گرفته است.گذاشت ، چيزهايي خوانده بود . اما واقعا بمي

  او شنيد كه مادرش مي گويد :

پسرم ، اگر حاضري به جستجوي گوهر ها بروي ، بايد هميشه اين كمربند را ببندي و هرگز آن را از 
  جلوي چشمانت دور نكني . حاضري بروي ؟ قبل از جواب دادن ، به دقت فكر كن .

گرفته بود . او با چشماني درخشان سرش را باال گرفت و به والدين  اما ليف قبال تصميمش را
  منتظرش چشم دوخت . بعد محكم گفت :

  حاضرم . -
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و بدون ترديد و دودلي كمربند را به زير پيراهنش بست . پوستش در اثر تماس با كمربند يخ كرد. او 
  پرسيد :

  براي پيدا كردن گوهر ها كجا بايد بروم ؟ -

با  چهره اي نگران و رنگ پريده ، دوباره نشست و به آتش خيره شد . او پس از چند پدر ناگهان 
  لحظه گفت :

براي آماده شدن در چنين روزي ، به داستان هاي زيادي از مسافران گوش كرده ايم . و حاال هرچه  -
كرده و  را مي دانيم به تو خواهيم گفت . پرانداين گفت كه گوهر ها را در محل هاي مختلفي پخش

در جاهايي پنهان كرده اند كه كسي جرئت پيدا كردنشان را ندارند . پس به نظر من، آنها را در مكان 
  هايي گذاشته اند كه مردم مي ترسند به آنجا بروند . 

  پدر از توي كشو ميز كنار صندلي ، كاغذي پوستي در آورد و آن را به آرامي باز كرد و گفت :

  سم . من هم از همين مي تر -

  و ادامه داد :

درست روزي كه گوهر ها را از كمربند جدا كردند ، هفت پرنده آق بابا با يكديگر دور برج قصر پرواز  -
مي كردند . آنها از هم جدا شدند و هر كدام به جهت هاي مختلفي رفتند . ما معتقديم كه هر 

نهان كند . اينجا را نگاه كن . من كدامشان يكي از گوهرها را مي برده تا آن را در مكان مخصوصي پ
  نقشه اي كشيده ام .

  ليف ، كه قلبش مانند طبل در سينه اش مي كوبيد ، خم شد و به نام هايي كه پدرش يكي پس از 

  ديگري روي نقشه نشان مي داد ، نگاه كرد .

  ليف خواند :

يوال ، دره درياچه اشك ، شهر موش ها ، شن هاي روان ، كوهستان وحشت ، هزار توي ه -
  گمشدگان، جنگل هاي سكوت ...

  صدايش لرزيد . با خواندن نامهاي آخر ترس وجودش را فرا گرفت ؛ به خصوص با خواندن آخرين نام .
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داستان هاي وحشتناكي كه ليف درباره جنگل هاي شرق دلتورا شنيده بود ، ذهنش را پر كرد و 
  لحظه اي نقشه در جلوي چشمانش تيره و تار شد .

  رش مي گفت :پد

هايي را سال هاست كه مسافران مختلف گفته اند ، رزي كه ارباب سايه ها به اينجا آمد ، آق بابا -
ديدند كه هر يك به تنهايي باالي يكي از اين هفت محل پرواز مي كرده است . ما مطئمنيم اين 

مورد اين پرندگان، اطالعات پرندگان به همان جاهايي رفته اند كه تو بايد دنبال گوهر ها بگردي . در 
زيادي نداريم. اما هيچ كدام شهرت خوبي ندارند. ليف ، وظيفه اي كه به عهده توست، طوالني مدت و 

  خطرناك است . آيا هنوز هم مايلي بروي ؟

دهان ليف خشك شده بود . او آب دهانش را قورت داد و به نشانه ي تاييد سر تكان داد . ناگهان 
  مادرش گفت :

  و هنوز خيلي جوان است .ا -

  و سرش را بين دستانش پنهان كرد :

  آه ، تحمل اش را ندارم ! -

  ليف رو به مادرش برگشت ، دستش را دور گردن او انداخت و گفت :

  من دلم مي خواهد بروم مادر ، براي من گريه نكن . -

  مادر با گريه گفت :

  خودت نمي داني چه قولي داده اي ! -

  ليف گفت :

  -هركاري  -دي ندانم چه قولي داده ام ، اما مي دانم كه هر كاري از دستم بر بيايد مي كنم شا -

  تا سرزمينم را از چنگ ارباب سايه ها آزاد كنم .

  بعد ، ليف رو به پدر كرد و با هيجان پرسيد :
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و وارث كمربند كجاست ؟ دست كم اين را بايد بداني ، پدر ! چون شما محل مخفيگاه را به ا -
  پيشنهاد كرده اي .

  پدر آرام گفت :

شايد اين كار ار كرده باشم ، اما نبايد با گفتن آن به تو ، هدف مان را به خطر بيندازم . وارث بدون  -
كمربند ، قدرتي ندارد . او بايد تا جايي كه مي شود مخفي بماند تا كمربند تكميل شود . تو جوان كم 

كه پيش رو داري بسيار سخت است . ممكن است قبل از اينكه صبر و تحمي هستي ، ليف ، و راهي 
  جست و جو به پايان برسد ، وسوسه شوي و به سراغ وارث بروي . نمي توانم خطر كنم .

  ليف دهان باز كرد تا بحث كند. اما پدرش دست باال برد و سرش را تكان داد و گفت :

رار گرفتند ، كمربند خودش تو را به طرف نه ، پسرم ! وقتي همه گوهرها در جاي خودشان روي ق -
  وارث راهنمايي مي كند . بايد تا آن وقت صبر كني .

  ليف با نااميدي آه كشيد و پدرش نيم لبخند زد . سپس خم شد و از زير صندلي چيزي بيرون كشيد 

  و گفت :

  شايد اين تو را خوشحال كند . اين هديه من براي توست .  -

درخشاني خيره شد كه در دستان پدرش بود . هرگز انتظار نداشت صاحب ليف به شمشير ظريف و 
  چنين شمشيري شود .

  پدرش شمشير را به دست او داد و گفت :

ام . اين شمشير را در آهنگري خودمان درست كرده ام . اين بهترين چيزي است كه تابحال ساخته -
  از آن خوب مراقبت كن . آن هم از تو مراقبت مي كند .

  ف به تاييد سر تكان داد و در حالي كه بريده بريده تشكر مي كرد ، متوجه شد مادرش هديه اي لي

نيز در دست دارد ؛ يك شنل خوش بافت ، نرم ، سبك و گرم . وقتي تكانش مي دادي انگار رنگش 
  تغيير مي كرد ، طوري كه مشكل مي شد گفت قهوه اي است يا سبز يا خاكستري . 
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  اين نتيجه رسيد كه رنگ شنل چيزي بين اين سه رنگ است ؛ مثل آب رودخانه سرانجام ليف به 

  در پاييز .

  مادرش شنل را در دست هاي او گذاشت ، او را بوسيد و گفت :

  اين شنل هم از تو محافظت مي كند ، هر جا كه باشي . الياف آن مخصوص است . من هر  -

  ؛ عشقي سرشار و خاطراتي بسيار همراه آنها هنري كه مي دانستم در بافت آن به كار برده ام

  بافته ام ، همين طور قدرت پايداري و صميميت را .

شوهرش به طرف او آمد و دستش را گرفت . زن با محبت به شوهرش نگاه كرد ، اما اشك در 
  چشمانش درخشيد .

  ليف آرام به آنها نگاه كرد و آرام گفت :

  ي كنم به اين جستجو بروم . سما هرگز شك نداشتيد كه من قبول م -

  مادر سعي كرد لبخند بزند :

  ما آن قدر تو را خوب مي شناختيم كه هيچ شكي نداشتيم . من حتي مطمئن بودم كه تو دلت مي  -

خواهد فوري راه بيفتي . غذا و آب الزم براي چند روز اول مسافرتت ، از قبل آماده و منتظر توست . 
  تا يك ساعت ديگر حركت كني . اگر دلت بخواهد ، مي تواني

  ليف نفسش بند آمد :

  امشب ؟ -

دلش زير و رو شد . فكرش را نمي كرد كه به اين زودي راه بيفتد . ولي تقريبا بالفاصله متوجه شد 
- كه حق با مادرش است . حاال كه تصميم گرفته شده بود ، جز شروع سفر ، دلش چيز ديگري نمي

  خواست .

  ف در رفت و گفت :پدر لنگ لنگان به طر
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  يك چيز ديگر ! در اين جستجو ، تو تنها نخواهي بود . يك همسفر خواهي داشت . -

  دهان ليف از تعجب باز ماند . خبرهاي غافلگير كننده امشب تمامي ندارد ؟

  او شروع به صحبت كرد :

  كي ؟ -

  پدرش فوري گفت :

  ماد كنيم .يك دوست خوب ؛ مردي كه مي دانيم مي توانيم به او اعت -

  در را باز كرد .

  و ليف در كمال حيرت ديد كه بارداي گدا ، لخ لخ كنان وارد شد . 

    

  

    

10  

  تصميم

  

  باردا زير لب گفت :    

  خوب ، ليف ! از ديدن همسفرت خوشحال نيستي ؟ -

  ليف فقط مي توانست سرجايش بايستد و به او زل بزند .

  ي دست او را فشار داد و گفت :مادر ليف به طرف پسرش رفت ، به آرام

  باردا ، سر به سرش نگذار . ليف از كجا مي دانست اين چيزي كه تو نشان مي دهي نيستي ؟  -



 

 60 جلد اول/جنگل هاي سكوت/درجستجوي دلتورا 

  خودت توضيح بده !

باردا شنل كهنه اي را كه پوشيده بود ، باز كرد و آن را روي زمين ، كنار پايش انداخت . زير شنل ، 
اش را از روي ود . او شانه هايش را صاف كرد ، موهاي ژوليدهلباس هاي زبر ، اما تميزي پوشيده ب

بلند،  -صورتش كنار زد ، فكش را محكم كرد و سرش را باال گرفت . ناگهان چهره او كامال تغيير كرد 
  قوي و چند سال جوان تر .

  باردا با صدايي كامال متفاوت گفت:

  صر زندگي مي كردم. من پسر مين ، زماني كه پدرت و شاه اندون جوان بودند، من هم در ق -

  دايه شان هستم . اما آنها مرا نمي شناختند و من آنها را . وقتي آنها درس مي خواندند ، من براي

  نگهباني قصر تعليم مي ديدم .

  ليف من من كنان گفت:

  اما ... اما تو در تمام دوران زندگيم ، بيرون آهنگري زندگي مي كردي . -

  فرو رفت : چهره باردا در هم

شبي كه مادرم در قصر كشته شد، من قصر را ترك كردم . مي دانستم كه اگر بمانم، همان  -
سرنوشت در انتظارم است . لباس نگهباني ام كمكم كرد تا از دروازه هاي قصر رد شوم و به اينجا 

  بيايم .

  ليف آب دهانش را قورت داد و گفت :

  چرا اينجا ؟ -

  باردا آرام گفت :

نظرم ، سرنوشت مرا به اينجا هدايت كرد ، همان طور كه قبل از من جاردا را به اينجا هدايت  به -
كرده بود . شبي ظلماني بود . كلبه در تاريكي فرو رفته بود . در دكان آهنگري پنهان شدم و خوابيدم 

آمد روز باشد . . چند ساعت بعد ، وقتي از خواب بيدار شدم ، روز شده بود ، هر چند كه به نظر نمي
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باد وحشتناكي مي وزيد . نيمه بيدار و تلوتلو خوران بيرون رفتم و چهار نفر غريبه را كنار دروازه 
  ديدم. حاال مي دانم كه آن چهار نفر جارد و آنا بودند كه با عجله 

  شاه و ملكه را از اينجا دور مي كردند . اما آن موقع نمي دانستم آنها كي هستند .

  ليف نگاه كرد و ادامه داد : او به پدر

جارد هم از ديدن نگهباني كه تلوتلو خوران به طرفش مي رفت ، حسابي ترسيده بود . او با مشتي  -
  جانانه از من پذيرايي كرد كه مرا مدت ها خواباند !

ليف سرش را به چپ و راست تكان داد . باورش نمي شد كه پدر مهربانش روي كسي دست بلند 
  كند. 

  ا ادامه داد :بارد

وقتي از خواب بيدار شدم ، متوجه شدم كه جارد و آنا ديگر از من نمي ترسند . در بيهوشي، با  -
صداي بلند، از ترس و غصه ام حرف زده بودم و آنها فهميده بودند كه من كي هستم و چه خطري 

  مرا تهديد مي كند . مي دانستند كه من يك دوست هستم .

  :مادر ليف زمزمه كرد 

  مي دانستم . -

  و به طرف ليف برگشت و ادامه داد :

ما به باردا گفتيم كه مهمان هايمان چه كساني بودند و از او خواستيم هر وقت زمانش رسيد، در  -
  پيدا كردن گوهر ها كمك مان كند .

  باردا چهره در هم كشيد :

هر كاري از دستم بر آيد بكنم من هم با كمال ميل قبول كردم . من از قبل تصميم گرفته بودم كه  -
  تا ارباب سايه ها را سرنگون كنم و انتقام مرگ مادرم را از او بگيرم.

  ليف با لكنت گفت :
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  باور نكردني است . تمام اين مدت ، تو ... -

  باردا شانه هايش را باال انداخت .

من غذا و سرپناه دادند و تمام اين مدت ، با اين لباس ژنده گدايي جايم امن بود . جارد و آنا به  -
كمكم كردند تا بدون درد و رنج نقشم را بازي كنم . در عوض ، از وقتي ده ساله بودي ، مواظبت 

  بودم.

  نفس ليف بند آمد :

  مواظبم بود ؟ -

  باردا با لحن كشداري گفت :

گوهرها اوه ، بله ! وقتي پاي پدرت زخمي شد ، به او گفتم كه وقتي زمانش برسد ، به جستجوي  -
روم. اما جارد و آنا جور ديگري فكر مي كردند . آنها معتقد بودند كه بايد اين فرصت به تو داده مي

  شود تا به پيماني كه پدرت بسته ، عمل كني .

باردا در حالي كه صحبت مي كرد ، به پدر و مادر ليف نگاهي انداخت . چهره آنها بي حالت بود ، اما 
  ر گذشته درباره اين موضوع بسيار بحث و جدل كرده اند . براي ليف واضح بود كه د

  باردا ترجيح مي داد تنهايي به سفر برود .

  ليف با خشم فكر كرد :

  حاال او فكر مي كند كه من باري به دوشش هستم . -

  اما قبل از آنكه چيزي بگويد ، باردا ادامه داد :

به تو اجازه بدهند عقل و هوشت را تقويت كني من قبول كردم تا همراه تو باشم ، به اين شرط كه  -
و با پرسه زدن آزادانه در شهر ، زندگي كردن را ياد بگيري . من معتقد بودم كه اين كار به اندازه 

  كتاب خواندن و شمشيربازي تو را براي زماني كه پيش رو داري ، مجهر مي كند .

  هاي جدي حمايت مي كرديم . البته ، بدون اينكه خودت بداني ، بايد تو را از آسيب
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  لب هاي باردا به لبخدي باز شد :

ليف جوان ، دور نگه داشتن تو ازدردسر كار آساني نبود . و اين مورد مرا به ياد چيزي انداخت . فكر  -
  كنم طناب من پيش توست ، درست است ؟

  و دستش را پيش برد .

ناب لوله شده را كه در گوشه اي انداخته ليف جرئت نگاه كردن به پدر و مادرش را نداشت ، اما ط
بود، به او داد . بعد به خاطر آورد كه در سال هاي گذشته ، چقدر به خود باليده بود كه بارها شانس 
آورده و از دردسر گريخته بود و چقدر به دوستانش پز داده بود . و با ياد آوري اين خاطرات چهره اش 

ار نبوده ، بلكه در تمام اين مدت ، باردا نگهبان شخصي او بوده سرخ شد . پس شانسي يا مهارتي در ك
  است .

  نگاهش را بر زمين دوخت . از شدت شرم ، معده اش پيچ مي زد . در سكوت و با خشم فكر كرد :

به نظرش چه آدم احمقي هستم! بايد ... بايد مثل يك دايه مراقب اين بچه بود! چقدر به من  -
  خنديده است !

ه شد كه باردا دوباره شروع به صحبت كرده است و مجبور شد دوباره سرش را بلند كند . بعد متوج
  آن مرد در حالي كه طناب را به آرامي دور كمرش مي بست ، مي گفت :

لباس گدايي بيش تر وقت ها به نفعم تمام مي شد. نگهبانان خاكستري، جلو من به راحتي با  -
  شنيد، شك كنند ؟اي كه حرف هايشان را ميه گداي نيمه ديوانههمديگر حرف مي زدند . چرا بايد ب

  پدر ليف كه با اشتياق به چهره پسرش نگاه مي كرد ، گفت :

دانيم كه زمان حركت رسيده به خاطر اطالعاتي كه باردا در سال هاي گذشته جمع آوري كرده، مي -
ما راحت شده و به سرزمين هاي آن  ها كه طمعش تمامي ندارد، سرانجام خيالش ازاست. ارباب سايه

  سوي درياها چشم دوخته است. كشتي هاي جنگي از ساحل سرزمينمان آماده حركت شده اند .

  باردا اضافه كرد :



 

 64 جلد اول/جنگل هاي سكوت/درجستجوي دلتورا 

هنوز هم نگهبانان خاكستري زيادي در شهر هستند. اما ظاهرا در حال حاضر عده كمي از آنها در  -
هاي وحشتناكي طق را به دسته هاي راهزنان و ديگر گروهزنند . آنها آن منانواحي روستايي گشت مي

سپرده اند كه فعال اختيار آنجا را در دست دارند . عوامل وحشت و موجودات شرير هميشه در دلتورا 
بوده اند. اما در آن زمان ، نيروهاي پاكي آنها را كنترل مي كردند . با آمدن ارباب سايه ها ، كنترل به 

  وهاي شيطاني قوي تر از هميشه شدند .پايان رسيده و نير

ترسي سراسر وجود ليف را فراگرفت كه خشمش را فرو مي نشاند . اما نگاه باردا بر او بود، و او ترجيح 
  مي داد بميرد تا اينكه ترسش را نشان دهد. او نقشه را برداشت و بالفاصله گفت :

  آيا تصميم گرفته ايد كه ما از كدام راه برويم ؟ -

مي خواست توضيح دهد كه باردا قبل از او ، با انگشت به نقطه اي روي نقشه اشاره كرد و  پدرش
  گفت :

  من معتقدم كه اول بايد به شرق و به طرف جنگل هاي سكوت برويم . -

  سه آه حاكي از وحشت در اتاق كوچك طنين افكند .

  پدر ليف گلويش را صاف كرد و با صداي گرفته اي گفت :

گرفته بوديم كه جنگل هاي سوكت آخرين مرحله جست و جويتان باشد، باردا، نه اولين ما تصميم  -
  مرحله .

  باردا شانه هايش را باال انداخت و گفت :

امروز چيزي شنيدم كه نظرم را عوض كرد . نگهبانان خاكستري هم درست مثل ما ، هميشه از  -
لفاتي كه داده اند ، حاال هيچ نگهباني به جنگل هاي سكوت وحشت داشته اند . اما ظاهرا به خاسر ت

  آنجا نزديك هم نمي شود . دست كم در جاده هاي اطراف جنگل اثري از نگهبان نيست .

ليف ، كه در اثر وحشت بدنش خشك شده بود ، با نگاهي خيره به نقشه چشم دوخت . رويارويي با 
، چيزي بود و رويارويي با آن به در آينده  -مكان كابوس هاي شبانه كودكيش  -جنگل هاي سكوت 

  همين زودي چيزي ديگر .
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  ليف شنيد كه باردا پرسد :

  ليف ، نظر تو چيست ؟ -

صداي باردا بي تفاوت بود . اما ليف مطمئن بود كه اين سوال نوعي آزمايش است . او لبانش را تر 
  مواجه شد ، گفت: كرد، سرش را از روي نقشه بلند كرد و وقتي با نگاه خيره آن مرد بلند قد

به نظر من ، نقشه ات خيلي خوب است ، باردا . وقتي نگهباني آنجا نباشد تا برايمان دردسر درست  -
كند ، زود مي توانيم موفق شويم .  و اگر بتوانيم به سرعت يكي از گوهر ها را به دست آوريم ، 

  شهامت پيدا مي كنيم كه به سفرمان ادامه دهيم .

  ي زد . ليف فكر كرد :چشمان باردا برق

تواند از حق با من بود . او فكر مي كرد كه من قبول نمي كنم همراهش بروم . فكر مي كرد كه مي -
  شر من خالص شود . خوب ، اشتباه مي كرد .

  باردا با لحني تند گفت :

  خوب ، جارد ؟ -

  آهنگر سرش را خم كرد و آهسته گفت :

خواهي بكن . نقشه مرا تغيير دهد . بايد تن دهم . هركاري ميظاهرا دست سرنوشت در كار است تا  -
  ما تمام و كمال در اختيارت هستيم .  
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11  

  مواظب باشيد !

  

 –چند ساعت بعد ، ليف در جاده اي كه از شهر دل جدا مي شد ، به سمت شرق راه افتاد       
و قوي ، و با قدم هاي بلند ، كنار  مي كرد در رويا به سر مي برد . باردا ساكت ، شق و رق احساس
با آدم عليلي كه سال هاي سال ، يعني تا جايي كه ليف به ياد مي آورد ، هميشه من  -آمد ليف مي

  من كنان و لخ لخ كنان در حياط آهنگري پرسه مي زد ، كامال متفاوت بود .

  خزيدند . سوراخ را به خوبي آنها بدون اينكه توجه كسي را جلب كنند ، از سوراخي داخل ديوار بيرون

از نظر پنهان كرده بودند و ليف از وجود آن خبر نداشت . حاال ديگر شهر ، پدر و مادرش و هر آنچه 
شناخت از او دور شده بودند . او با هر قدم به طرف محلي مي رفت كه حتي اسمش هم عرق مي

  ترس بر بدنش مي نشاند .

  ليف با خود گفت :

- مرا وحشت زده مي كنند ، چون نزديك هستند و من در تمام عمرم داستانجنگل هاي سكوت  -

هاي زيادي درباره شان شنيده ام .اما بدون شك مكان هاي ديگر روي نقشه هم به همان قدر 
  مرگبارند .

  اين فكر حتي ذره اي باعث آرامشش نشد .

تپيد . افتاده بود و قلبش ميدر اولين ساعتي كه شهرش را ترك كرده بود ، مدام دست به شمشير راه 
اما آنها در راه به كسي برنخورده بودند ، و حاال مدتي طوالني بود كه ذهنش را فقط بر حركت سريع 
متمركز كرده بود و پا به پاي گام هاي بلند باردا راه مي رفت . تصميم گرفته بود اولين كسي نباشد 

فته بود اولين كسي نباشد كه سر صحبت را كه پيشنهاد استراحت مي دهد . و در ضمن تصميم گر
  باز مي كند ، هرچند ذهنش پر از سوال بود .
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آنها به محلي رسيدند كه راه دوشاخه مي شد ؛ جاده كوچكي از جاده  اصلي جدا مي شد و به راست 
رسيد . باردا رفت. اين جاده از پل چوبي كوچكي مي گذشت و سپس مي پيچيد و به تاريكي ميمي

  د. او گفت:ايستا

مي رود و راه ميانبري به جنگل هاي سكوت است. اين پيچ  7فكر مي كنم اين جاده به شهر ون دل -
با چيزي كه براي من تعريف كرده اند ، جور در مي آيد . البته بايد يك تابلو راهنما هم باشد ، ولي 

  چيزي ديده نمي شود .

هيچ برگي تكان نمي خورد . سكوتي سنگين و  درختان بلندي در اطرافشان قد افراشته بود ، اما
محض همه جا را فرا گرفته بود. گويي زمين نفسش را حبس كرده و منتظر آنها بود كه تصميم 

  بگيرند چه كنند .

ابرها براي لحظه اي پراكنده شدند و نور شبح وار ماه از ميان آنها درخشيد . ليف به دور و برش نگاه 
  ف سفيدي ديد . به سرعت به سوي آن رفت ، زانو زد و به باردا اشاره كرد .كرد و كنار جاده نور ضعي

  او در ميان برگهاي خشك دنبال چيزي گشت و با هيجان گفت :

  اين جاست. يك نفر آن را انداخته تا راه را مخفي نگه دارد . -

ها يف آخرين برگعالمت جاده ري زمين افتاده و تقريبا با برگ و گياهان كوچك پوشيده شده بود . ل
  را از روي عالمت كنار زد و سپس با ديدن آنچه زير آن بود ، وحشت زده عقب نشست. 

  

         

  

  

                         
7 Wenn Del 

 مواظب باشيد!    ون دل     
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  باردا زير لب گفت :

  يك نفر سعي داشته ساير مسافران را از خطري كه در طول اين جاده كمين كرده ، آگاه كند . -

كوت به نظرش غليظ و سنگين شد و بر او ليف ايستاد و آهسته به پشت سرش نگاه كرد. ناگهان س
  فشار آورد . او متوجه شد كه همسفرش با اخم نگاهش مي كند . باردا گفت :

اگر از اين راه برويم ، يك روز و نصفي به نفعمان مي شود . اما چون تازه شروع كرده ايم، شايد  -
  درست نباشد تو را به خطر بياندازم .

باردا كه ترس او را ديده بود، از دست خودش كه ترسش را نشان  ليف فوري عصباني شد؛ از دست
  داده بود، و بيش از همه از دست دشمن ناشناس كه با حيله گري عالمت خطر را پنهان كرده بود .

  ليف درحالي كه برگ هاي خشك را با لگد به اطراف مي پراكند ، با صداي بلند گفت :

ن باشي، باردا. راه ميانبر با ارزش تر از آن است كه هدرش ديگر مجبور نيستي مدام مواظب جان م -
رويم، بدهيم. ما خودمان را براي دردسر آماده مي كنيم، و همين حاال. و همين طور كه پيش مي

  منتظر خطر خواهيم بود .

  باردا روي برگرداند و گفت :

  بسيار خوب ، هر طور كه مايلي . -

  توانست بگويد كه آيا او خوشحال است يا غمگين.و ليف نمي صدايش مثل هميشه خونسرد و آرام بود

آنها به راست پيچيدند ، از پل كوچك گذشتند و به راهشان ادامه دادند . جاده ميپيچيد و باريكتر و 
باريكتر مي شد. دو طرف جاده ، پوشيده از بوته هاي بلند و انبوه بود . برگ هايشان پهن، نرم و شق و 

  گ هاي عجيب و بي رنگ كه تا حدي در مقابل سبز تيره به سفيدي مي زد .رق بود، با رگبر

هنوز راه زيادي نرفته بودند كه پشت گردن ليف به سوزش در آمد . به آرامي سرش را برگرداند و از 
گوشه چشمش ديد كه چيزي ميان برگ ها برق مي زند. يك جفت چشم قرمز بود كه در مهتاب 

  خود را كنترل كند و فرياد نزند، بازوي باردا را گرفت . درخشيد. ليف سعي داشتمي

  باردا زير لب گفت :
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بينمشان. شمشيرت را بكش ، اما همين طور به راه رفتن ادامه بده. جلويت را نگاه كن و آماده مي -
  باش .

و ليف طبق گفته باردا عمل كرد . تمام بدنش از دلهره گز گز مي كرد . او يك جفت چشم ديگر ديد 
يك جفت ديگر . و چيزي نگذشت كه به نظرش آمد تمام طول راه پوشيده از نقاط درخشان نور است 

  . اما همچنان همه جا ساكت بود .

او دندان هايش را به هم فشرد. دستي كه شمشير را نگه داشته بود ، از شدت عرق خيس شده بود . 
  آهسته به باردا گفت :

  ند ؟ آنها چي هستند ؟ منتظر چه هست -

وقتي صحبت كرد ، چيزي از آن سوي جاده ، مقابلش پريد . او درست به موقع خود را كنار كشيد و 
موجودي خميده و رنگ پريده كه انگار فقط دست و پا بود و  -ديد موجودي ميان بوته ها ناپديد شد 

  مثل فرفره حركت مي كرد . تنش مور مور شده بود .

  بازوي ليف را مي كشيد تا او را دوباره وادار به حركت كند، گفت :باردا در حالي كه با عصبانيت 

  جلويت را نگاه كن ! مگر نگفتم ... -

  و آن وقت بود كه صداي وز وز شروع شد .

وز وز ي بلند و ناله مانند؛ انگار  -صدا ابتدا ماليم بود . از دور و برشان مي آمد و هوا را پر مي كرد 
  ه جاده حمله كرده باشند .انبوهي از حشرات ناگهان ب

كردند . با اما حشره اي ديده نمي شد . آنجا فقط رنگ سبز تيره برگ ها بود و چشم هايي كه نگاه مي
هر قدمي كه بر مي داشتند ، صدا شديد و شديدتر مي شد ، طوري كه طولي نكشيد سرشان پر از 

  صدا شد و گوش هايشان شروع به زنگ زدن كرد و درد گرفت .

بلند ، گوش خراش و غيرقابل تحمل . آنها از روي ناچاري، براي از  -همچنان بلند تر مي شد  صدا
بين بردن صدا ، دست هايشان را روي گوش هايشان گذاشتند ، سرهايشان را خم كردند و سريع و 

نفسشان  سريع تر دويدند تا از آنجا بگريزند . در آن جاده بي انتها ، پاهايشان تاپ تاپ صدا مي كرد .
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به سختي در مي آمد ، نفس نفس مي زدند و قلبشان مثل طبل مي تپيد . اما آنها جز درد چيزي 
درد ناشي از آن صدا كه بلند و بلندتر مي شد ، در مغرشان نفوذ مي كرد و تمام  -حس نمي كردند 

  افكارشان را بيرون مي كشيد .

فرار از آن صدا بي تاب شده بودند . اما راه فراري آنها تلوتلو خوران به چپ و راست مي دويدند . براي 
وجود نداشت . آنها فرياد زدند و كمك خواستند . اما حتي صداي خودشان را نيز نشنيدند . سرانجام 

  به زمين افتادند ؛ درمانده و خسته به خود پيچيدند و نوميدانه روي خاك افتادند .

كه حاكي از پيروزي بود . برگ ها به حركت درآمدند  صدا باال گرفت و تبديل به جيغي عذاب آور شد
  و خش خش كردند . لشكري از موجودات رنگ پريده و دراز ، با چشماني سرخ ، به سوي آنها دويدند.

  و طولي نكشيد كه آن دو را احاطه كردند .

  

                                                      ***  

  

- زنگ خفه ليف آرام از خواب بيدار شد . نمي دانست كجاست و چه مدتي گذشته است . هنوز صداي

كرد. اي در گوشش طنين مي انداخت . گولويش خشك شده بود و تمام ماهيچه هاي بدنش درد مي
  با تعجب فكر كرد :

  زنده ام ؟ چطور شد كه هنور زنده ام ؟ -

تالش كرد كه ماجرا را به ياد آورد ، هرچند كه انگار مغزش با مه غليظي پوشيده شده بود . آخرين 
، اين بود كه از شدت صدا سرش داشت منفجر مي شد و با باردا در جاده ون  چيزي كه به ياد آورد

  دل مي دويد . پس از آن فقط سياهي بود .

كرد؛ گويي آيا واقعا سياهي بود ؟ انگار رويايي را به خاطر مي آورد . دردي گزنده و سوزان را حس مي
سفتي را به خاطر آورد كه در تنش  در سرتاسر بدنش سوزن فرو مي كردند . روياي انگشتان باريك و

-فرو مي رفتند و او را سيخونك مي زدند . روياي باال و پايين پريدن بدنش و حمل شدن روي شانه
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هاي استخواني . روياي ريشخند هاي گوشخراش و حرف هاي زيرلبي ؛ آن هم درحالي كه شب صبح 
  مي شد و صبح شب .

ين چيزها رويا بود يا واقعيت ؟ نكند همه اين چيزها واقعي روياي وحشتناكي بود . اما ... آيا همه ا
  بوده باشند ؟

به پشت دراز كشيده بود . نور خورشيد از ميان شاخه هاي باالي سرش مايل مي تابيد . ليف خواب 
  آلود فكر كرد :

ب؟ پس بايد حاال روز باشد . با ديدن جهت نور مي توان گفت كه نزديك غروب است ؟ اما كدام غرو -
  چه مدت بيهوش بوده ام ؟ و كجا هستم ؟

  صداي ناله اي را از همان نزديكي شنيد . سعي كرد سرش را برگرداند .

  و تازه آن وقت متوجه شد كه نمي تواند تكان بخورد .

وحشت وجودش را فرا گرفت . سعي كرد دست هايش را باال ببرد يا پاهايش را تكان دهد ، اما حتي 
  را حركت دهد . با گيجي فكر كرد : نمي توانست انگشتش

  چطور توانسته اند همه جاي مرا ببندند؟ -

وكم كم با وحشت جواب را پيدا كرد . او به هيچ وجه بسته نشده بود ، بلكه هيچ جاي بدنش به اراده 
  ي وي عمل نمي كرد .

  با وحشت فرياد كشيد :

  چه اتفاقي افتاده ؟ -

طور كه زنبورهاي وحشي كرم پروانه را نيش مي زنند ، همانطور كه آنها ما را نيش زده اند ، همان  -
  عنكبوت ها مگس ها را نيش مي زنند .

اين صداي باردا بود ، بم و آهسته . اما ليف آن را تشخيص داد . همين طور متوجه شد اين باردا بوده 
  وان بود . باردا ادامه داد :است كه ناله مي كرده. باردا كنار او دراز كشيده بود . او هم مثل ليف نات
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اين موجودات ما را فلج كرده اند ، طوري كه هنوز زنده هستيم ، ولي نمي توانيم تكان بخوريم .  -
  گيرند .آنها برمي گردند و آن وقت يك جشن درست و حسابي مي

  او دوباره ناله كرد :

به ذهنم نمي رسيد آنها از ما احمق بوديم كه به عالمت هشدار توجه نكرديم. تقصير من است.  -
اسلحه اي استفاده كنند كه نتوانيم با آن مبارزه كنيم. اما آن صدا! هيچ كس نمي تواند آن را تحمل 

  كند. سر در نمي آورم كه چرا نگهبان ها ، در شهر دل ، در مورد آن حرفي نزده بودند.

  ليف گفت :

اش صدا را شنيده اند، زنده نماندند تا دربارهدانند يا شايد هيچ كدام از كساني كه اين شايد نمي -
  حرف بزنند .

  ليف ، من باعث شدم كه تو به طرف مرگ بروي . -

  ليف لب هاي خشكش را تر كرد و گفت :

  تقصير تو نيست. ما با هم اين جاده را انتخاب كرديم . و هنوز نمرده ايم ! ما كجا هستيم ، باردا ؟ -

  وقتي ليف صدا را شنيد ، قلبش لبريز از وحشت شد . صدايي آهسته تر از قبل آمد و

  باردا با صداي ضعيفي گفت :

  آنها راهي طوالني ، ما را حمل كردند . فكر مي كنم ... فكر مي كنم در جنگل هاي سكوت هستيم . -

ليف چشمانش را بست و سعي كرد با موج نااميدي وحشتناكي كه به او هجوم آورده بود، مبارزه كند. 
  فكري به ذهنش رسيد . او پرسيد : بعد

  چرا ؟ چرا ما را به اينجا آورده اند ، به محلي كه از خانه شان بسيار دور است ؟ -

  صداي جديدي گفت :
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هستيد . آنها شما را براي پيشكش به خدايشان به اينجا   8چون شما جايزه بزرگ و مهمي براي ون -
  د . وقتي خورشيد غروب كند ، به اينجا مي آيد .گوشت تازه را دوست دار 9آورده اند . ونبار

صداي خش خشي از باالي سرشان شنيدند . دختري وحشي، به سبكي پروانه، درست كنار سر ليف ، 
  روي زمين فرود آمد .

  

  

  

  فصل دوازدهم

  ونبار

  

ليف حيرت زده به دختر باالي سرش خيره شد . تقريبا همسن و سال خودش بود ؛ با چهره اي    
نند جن ، موهاي سياه ، ابروهاي سياه و كماني و چشماني سبز . دختر لباس پاره خاكستري رنگي ما

  به تن داشت كه عجيب آشنا بود . او روي ليف دوال شده بود و بند شنلش را باز مي كرد .

  ليف آهسته گفت :

  خدا را شكر كه آمدي ! -

  دختر گفت :

  . 10اين به درد مي خورد ، فيلي -

                         
8 Wenn 

9 Wennbar 
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رس متوجه شد كه دختر با او حرف نمي زند ، بلكه با موجود كوچك و پشمالوي چشم ليف با ت
  درشتي حرف مي زند كه روي شانه اش قالب شده بود .

  دختر ادامه داد :

چه شانسي آورديم كه امروز از اين طرف آمديم! اگر تا فردا صبر مي كرديم ، شنل كامال از بين  -
  .رفت و ديگر به درد نمي خورد مي

او با يك ضربه دستان الغر و آفتاب سوخته اش ليف را به طرفي غلتاند تا بتواند شنل را از زير او 
  بيرون بكشد . بعد گذاشت ليف به جاي اولش برگردد ، شنل را روي دستانش انداخت و ايستاد .

، يك كالغ ،  از باالي سر ، صداي جيغ گوشخراشي شنيده شد . ليف به باال نگاه كرد و پرنده اي سياه
  را ديد . كالغ روي درختي نشسته بود كه دختر از آن پايين پريده بود .

  پرنده سرش را كج كرد و با چشم تيز و زردش با دقت به آنها خيره شد . 

  دختر با خنده ، لباس را در هوا گرفت و گفت :

  ن االن برمي گرديم.؛ يك پتوي عالي براي النه . اما نترس ! همي 11ببين چي پيدا كردم ، كري -

  او برگشت تا برود .

  ليف وحشت زده فرياد زد :

  نه ! ما را تنها نگذار ! -

  باردا نيز همان وقت غريد :

  تو نمي توني ما را اينجا تنها بگذاري ! -

                                                                          
10 Filli 

11 Kree 
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 ، به يادرده بود . ناگهان ليف با نااميدياما دختر از جلو چشمشان ناپديد شده و لباس را با خود ب
  ش افتاد كه زير نور شمع و با صبر و حوصله بسيار شنل را بافته بود . او فرياد زد:دستان مادر

  شنلم را برگردان ! -

حتي وقتي فرياد مي زد، مي دانست چه حرف احمقانه اي زده است. او قرار بود بميرد ؛ آن هم خيلي 
  زود . پس چه اهميتي داشت كه شنل از بين برود ؟

  در فضاي خالي با خشم فرياد زد : اما چرا ، اهميت داشت. او

  مادرم اين لباس را برايم بافته ، مادرم ! -

لحظه اي سكوت برقرار شد. آنگاه ، ليف با تعجب ديد كه دختر برگشت و با ترديد از ميان موهاي به 
  هم ريخته و آشفته اش به او خيره شد .

  دختر پرسيد :

  هبانان خاكستري مادرشان را نمي شناسند .چطور مادرت توانسته چنين شنلي درست كند؟ نگ -

  آنها در دسته هاي ده تايي بزرگ مي شوند، در خانه هايي با ...

  ليف فرياد زد :

من نگهبان خاكستري نيستم. من و دوستم مسافراني از شهر دل هستيم. از روي لباس هايمان  -
  تواني اين را بفهمي ؟نمي

  دختر با تحقير خنديد :

  نمي تواند مرا گول بزند . فقط نگهبانان خاكستري از جاده ون دل مي آيند . چون تغيير لباس  -

  اين جاده به جايي ختم نمي شود ، مگر جنگل هاي سكوت .

او دستش را باال برد و حيوان كوچكي را كه از شانه اش آويزان بود ، نوازش كرد . سپس صدايش 
  خشن شد :
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آمده اند تا هر موجود زنده اي را كه ديدند نابود كنند. اما  خيلي از هم شهري هاي تو قبال اينجا -
  آنها به طرز دردناكي به اشتباهشان پي بردند .

  باردا فرياد زد :

ما نگهبان نيستيم. اسم من بارداست و همسفرم ليف. ما به دليل خوبي به جنگل هاي سكوت  -
  ايم .آمده

  دختر با ناباوري پرسيد :

  به چه دليلي ؟ -

  گفت :ليف 

  ما ... نمي توانيم به تو بگوييم . -

دختر درحالي كه شانه هايش را باال مي انداخت ، رويش را برگرداند . ليف با موجي از ترس به دنبال 
  او فرياد زد :

  اسم تو چيست؟ خانواده ات كجا هستند ؟ مي شود آنها را به اينجا بياوري ؟ -

نگاه كرد . ظاهرا گيج شده بود ، انگار هرگز كسي تا آن روز  دختر ايستاد . او برگشت و دوباره به ليف
  چنين سوالي از او نپرسيده بود .

  سرانجام دختر گفت :

  است . كري و فيلي خانواده من هستند . سال ها پيش ، نگهبانان خاكستري 12اسم من جاسمين -

  پدر و مادر مرا گرفتند و با خود بردند .

امني  ترتيب ، كسي وجود نداشت تا كمكشان كند و آنها را به جاي قلب ليف فرو ريخت. پس به اين
  . اما با اين حال ... آن دختر قوي بود. شايد حتي حاال هم راهي وجود داشته باشد ...ببرد

                         
12 Jasmine 
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  ليف در نهايت آرامش و خيلي محكم گفت :

ما در  همان طور كه نگهبانان خاكستري دشمن تو هستند ، دشمن ما هم هستند . جست و جوي -
جنگل ها بخشي از نقشه اي است كه آنها را شكست مي دهد ... ما دلتورا را از شر ارباب سايه ها 

  نجات مي دهيم . كمكمان كن . خواهش مي كنيم !

  نفس ليف بند آمد ، چون دختر درحالي كه با انگشتانش لباس را لمس مي كرد، با ترديد ايستاد .

يغ كشيد . جاسمين سرش را باال برد و به پرنده نگاه كرد، بعد دوباره پرنده سياه باالي سرشان ج
  شنل را روي سينه ليف پرت كرد و بي هيچ حرفي، به سرعت دور شد .

  ليف با تمام قدرت فرياد كشيد:

  !جاسمين برگرد -

اما هيچ پاسخي نيامد. وقتي ليف دوباره به باالي درخت نگاه كرد، حتي پرنده هم رفته بود . ليف بار 
اي آواز نمي ديگر ناله درمانده و خشم آلود باردا را شنيد . بعد ، سكوت محض حاكم شد . هيچ پرنده

خواند . هيچ جنبنده اي ميان علف ها خش خش نمي كرد . اين سكوت انتظار بود ؛ سكوت نااميدي ، 
  سكوت مرگ .

اف آنها را راه راه كرد. به خورشيد در آسمان پايين تر آمد و سايه هاي باريك و بلند ، منطقه و اطر
  زودي ، يعني خيلي زود ، هوا تاريك مي شد . ليف فكر كرد :

  بعد ... بعد ونبار مي آيد . -

شنل سينه اش را گرم كرده بود . نمي توانست دستش را بلند كند و به آن دست بزند، اما وجودش 
  ش را بست ...به او آرامش مي داد . خوشحال بود كه شنل پيش خودش است . چشمان

  

                                                        ***  
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چيزي شانه اش را گرفت . ليف از وحشت فريادي كشيد ، چشمانش را باز كرد و چهره جاسمين را 
  نزديك صورت خود ديد .

  دختر دستور داد :

  دهانت را باز كن ! زود باش ، عجله كن! -

عمل كرد.  او بطري كوچكي را به لب هاي ليف نزديك كرد. ليف كه گيج شده بود ، طبق گفته دختر
  احساس كرد دو قطره سرد روي زبانش ريخت و مزه وحشتناكي دهانش را پر كرد .

  او با لكنت گفت :

  چي ... ؟ -

  اما جاسمين از پيش او رفته بود . او صداي دختر را شنيد كه آهسته به باردا مي گفت:

  دهانت را باز كن ! -

مزه يف متوجه شد كه به او هم از آن مايع بد اي بعد ، باردا صداي خفه اي از خود درآورد . للحظه
  . باردا با صداي گوشخراشي گفت :خورانده شده است

  زهر ! تو به ما ... -

قلب ليف به تپش افتاد. بعد ناگهان بدنش داغ شد و تمام اندامش به سوزش افتاد . هر لحظه اين 
نش سوزن سوزن مي شد؛ حس شديدتر و وحشتناك تر مي شد . انگار بدنش آتش گرفته بود . بد

  طوري كه انگار ميان بوته هاي تيغ دار آتش گرفته گير كرده باشد .

 . آسمان از اليبسيار دور از آنها در آسمان بود صداي جيغ هشدار دهنده پرنده اي را شنيدند كه
-. اما ليف بجز درد و وحشت خود چيزي نميسرخي مي زد . باردا فرياد مي زد برگ هاي درختان به

  ديد و چيزي حس نمي كرد . او روي زمين دست و پا مي زد و به خود مي پيچيد.شنيد ، چيزي نمي

، با پاهاي كشيدآنگه، به طور مبهمي متوجه شد كه جاسمين روي او خم شده است . او دستش را مي
  گفت :هنه و خشنش به او لگد مي زد و ميبر
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تواني بدنت را ! تو ميي؟ تو داري تكان مي خوريار مي كن! گوش كن! متوجه نيستي چه كبلند شو -
  ! حركت بدهي

نفس افتاد و با دردش مبارزه كرد و تواني بدنت را حركت بدهي ! ليف باورش نميشد، به نفستو مي
ها و پاهايش را تكان دهد. كوركورانه لباسش را برداشت. خيال نداشت آن را جا سعي كرد دست

  بگذارد.

  »درخت ! برو به طرف درخت ! از درخت برو باال ! ونبار تقريباً پشت سر ماست! «جاسمين فرياد زد: 

  كرد.غلتيد و با درد و رنج ناله مياو به طرف باردا برگشت . باردا روي بستري از سرخس ها مي

كشيد ، خود را به زور به طرف آنها كشاند . اما دختر او را ليف كه لباسش را به دنبال خود مي
  »برو! من مي آورمش! برو! از درخت برو باال!« د و با خشم فرياد زد : برگردان

- كرد، ميتوانست به او يا باردا كمك كند. خيلي هنر ميدانست كه حق با دختر است . نميليف مي

- ها و پاهايش ميتوانست به خودش كمك كند. به كندي به طرف تنها درخت بزرگ خزيد. دست

  رزه افتاده و موجي از گرما به آن هجوم آورده بود.لرزيدند. تمام بدنش به ل

نفس زنان به آن چنگ به درخت رسيد و خود را از آن باال كشيد. شاخه اي نزديك دستش بود. نفس
  زد و با دست ديگرش شنل را به دور خود انداخت.

ديوار رسانده اي فكر كردن، خود را از طنابي به باالي همين يكي دو روز پيش بود كه او بدون لحظه
  بود. اما حاال ترديد داشت كه آيا حتي مي تواند خود را به اين شاخه برساند يا نه.

  هوا تاريك شد. خورشيد در افق فرو رفته بود.

اي كه روي آن نشسته ي باالي سر ليف، پرنده سياه از روي شاخهاز باالي درختان سر به فلك كشيده
كشيد، با هايش در فضا پيچيد پرنده كه به شدت جيغ ميبود، پر زد و صداي به هم خوردن بال

سرعت به طرف جاسمين شيرجه رفت. جاسمين تلوتلوخوران باردا را كه به شانه او تكيه داده بود، به 
  كشاند.طرف دختر مي
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دانم كري؛ بويش را مي«زنان گفت :  زد، جاسمين نفسپرنده با نگراني باالي سر جاسمين بال مي
  »م.كنحس مي

همين كه جاسمين اين حرف را زد، ليف نيز بويي حس كرد. بوي تهوع آور گنديدگي به آرامي در 
  شد.محوطه پخش مي

اش زير و رو شد. او بند شنلش را گره زد، شاخه را با دو دست، محكم گرفت و خود را باال معده
  كشيد. نفس زنان و ارزان به درخت چسبيد. وحشت داشت كه مبادا بيفتد.

زد. حاال ديگر جاسمين و باردا به درخت رسيده بودند و پرنده همچنان باالي سرشان چرخ مي
تواند از درخت باال تواني، باالتر برو. ونبار نميباالتر! تا جايي كه مي«جاسمين به سوي ليف فرياد زد : 

  »تواند با چنگال هايش ما را پايين بكشد.برود، اما مي

هم فشرد، دستانش را باال برد و با زحمت خود را به شاخه باالتر رساند. او از ليف دندان هايش را به 
كشيد. حاال ديگر بوي زننده پشت سر صداي باردا را شنيد كه با تقال خود را از درخت باال مي

صداي  -شديدتر شده بود. چيزي به طرف آن محوطه به حركت درآمد و صدايي به گوششان خورد
ها و صداي خش برگهاي كوچك، صداي خشآهسته، صداي خرد شدن شاخهسر خوردن سنگين و 

  شكستن شاخه هاي كلفت تر.

  »زود باشيد، عجله كنيد! :« جاسمين كه از درخت باال پريده و خود را به ليف رسانده بود، گفت 

 كرد و چشمانش ازجيغ ميكرد، روي شنه دختر جيغموجود ظريفي كه جاسمين آن را فيلي صدا مي
  وحشت گشاد شده بود.

  » -باردا « ليف باالخره توانست بگويد: 

تواني بكني، اين است كه از داند چه كار كند. تنها كمكي كه ميخودش مي«دختر با پرخاش گفت: 
  » -فهمي؟ خورشيد غروب كرده. ونبارسر راهش كنار بروي. احمق جان، برو باال! نمي

هاي آن سوي محوطه شكست و خم شد. هوا چنان شيد. بوتهفيلي جيغ كشيد. پرنده سياه نيز جيغ ك
از بوي گنديدگي سنگين شد كه ليف حالت تهوع پيدا كرد و به خفگي افتاد. آن وقت سر و كله 

  موجود عظيم الجثه ترسناك و زشتي پيدا شد كه شبيه آن روز را تا آن روز نديده بود.
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شده بود؛ بدني گرد، لك دار و پف آلود كه شبيه كرده تا چهار پاي گوشتالو زير سنگيني بدني ورم
هاي كوچك را مي شكست و پودر پيكر و گنديده بود. كف پاهاي بزرگ و صافش شاخهاي غولميوه
خورده و آويزان بود. سرش كرد. چند اليه گوشت سبز مايل به خاكستري روي گردنش چينمي

ها باز بودند و اش قرار گرفته بود. آروارهانههاي وحشيچيزي نبود جز دو چشم ريز كه باالي آرواره
دادند. جانور با هر نفس، تنبادي از هواي كثيف را چند رديف دندان سياه و نوك تيز را نشان مي

  داد.بيرون مي

ها و پاهايش را ليف كه به خفگي افتاده بود، فرايدي از نفرت و وحشت سر داد و در حالي كه دست
هاي باالتر كشيد. يك شاخه، مانبرداري كنند، با زحمت خود را به طرف شاخهكرد از او فرمجبور مي

  بعد يكي ديگر و باز هم يكي ديگر .

غرش وحشتناكي در محوطه زيرپايشان طنين انداخت. او پايين را نگاه كرد. باردا و جاسمين درست 
ه بستر سرخسي رسيد. همين كه پايين پاي او بودند. آنها نيز رو به سوي پايين نگاه مي كردند. ونبار ب

اش فرار كرده است، با خشم دو فكش را به هم فشرد و سرش را از اين سو به آن سو متوجه شد جايزه
  تكان داد.

تواند خود را باال حاال در امانيم! در امان! او نمي«تپيد، فكر كرد: ليف كه قلبش به شدت در سينه مي
  »بكشد.

  برگرفت. چشمانش را بست.حسي حاكي از آرامش او را در 

  »ليف « جاسمين فرياد زد: 

اش به هوا ليف درست به موقع چشمانش را باز كرد و ديد كه ونبار خود را بلند كرده، با پاهاي جلويي
غريد، و سرش رنگش در ميان تاريكي مي درخشد. آن موجود ميزند و شكم خاكستري كمچنگ مي

هاي پوستش كه از شد و در نتيجه چينكرد و دراز ميردنش رشد ميآورد. انگار گرا باال و باالتر مي
  شد...گردن آويزان بودند، ناپديد مي

خورد و چشمان ريزش از شدت خشم و گرسنگي مي سوخت، به آن وقت، هيوال كه فكش به هم مي
  جلو جهيد و خود را به طرف درخت پرت كرد.    
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13  

  النه

  

آورد كه چطور از طرف باال راند. بعد از آن لحظه، او ديگر به خاطر نميترس و وحشت ليف را به       
هاي پاييني درخت را شكسته و با ترس جانش از درخت باال رفته بود و ونبار با بدن عظيمش شاخه

هاي پاي او را گاز گرفته بود. ليف فرصت نكرده بود شمشيرش را بكشد. او اش پاشنههاي وحشيانهفك
  يچ كاري فرصت نكرده بود، بجز اينكه فرار كند.براي ه

هاي بااليي درخت چسبيده بود و جاسمين و باردا كنارش بودند. وقتي به خود آمد، به يكي از شاخه
  هايش در گوششان مي پيچيد.نفس زننده ونبار فضا را پر كرده بود و صداي غرش

- قدر باال رفته بودند كه دست او به آنها نمينا آبا آنكه ونبار گردنش را كامالً دراز كرده بود، اما آنه

كرد، با چنگال هايش رسيد. البته ونبار خيال نداشت تسليم شود. او خود را به طرف درخت پرتاب مي
  كشيد و سعي مي كرد آنها را پايين بيندازد.به پوست درخت پنجه مي

- كرد، اما دستليف بدنش را گرم مي شد. شنلكم سرد ميهنوز هوا كامالً تاريك نشده بود، اما كم

لرزيد و دندان هايش به حس شده بود. كنار او، باردا به شدت ميهايش كه به درخت چسبيده بود، بي
  خورد.هم مي

توانست خود را به طرف افتد. پس تا جايي كه ميليف فكر كرد كه اگر اين وضع ادامه پيدا كند، او مي
اش شنل را جمع كرد و روي آن دو كردهحس و يخا انگشتان بيباردا و جاسمين كشاند. بعد، ب

  انداخت تا آنها نيز بتوانند در گرماي آن سهيم شوند.

  اي آنها كنار هم ماندند. و بعد ليف متوجه شد كه چيزي تغيير كرده است.لحظه
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داده بود. هايش جاي خود را به غرغر كوتاهي كوبيد. صداي غرشجانور، ديگر خود را به درخت نمي
كرد تا ببيند ليف متوجه حركت چيزي شد و بعد جاسمين را ديد كه از الي شنل به بيرون نگاه مي

  چه اتفاقي افتاده است.

كند كه ما تواند ما را ببيند و فكر ميرود! انگار ديگر نميدارد از اينجا مي«جاسمين با حيرت گفت : 
  »ايم، اما چرا؟فرار كرده

  »شنل... حتماً شنل ما را از ديد او پنهان كرده.«يفي گفت : باردا با صداي ضع

داد، قلبش به تپش افتاد. اين شنل هاي مادرش، هنگامي كه شنل را به او ميليف با يادآوري حرف
  كند، هر جا كه باشي. الياف آن مخصوص است.هم از تو محافظت مي

  چقدر مخصوص؟

  »چي شده؟ «ته پرسيد : او شنيد كه جاسمين نفس تندي كشيد. ليف آهس

اند كه صداي بينم. آنها متوجه شدهآيند. چشمانشان را مياهالي ون دارند مي«جاسمين گفت : 
  »اند.كنند كه كار ونبار با شما تمام شده. براي باقي مانده غذا آمدهآيد و خيال ميغرشي نمي

ها، ه شد. چشمان سرخي ميان بوتهليف به خود لرزيد. با احتياط، شنل را كناري زد و به محوطه خير
درخشيد. آن موجود سرش را باال كرد و فرياد تيز، بلند و زد، مينزديك جايي كه ونبار پرسه مي

  پارس مانندي سر داد. اين فرياد شبيه نوعي دستور بود.

يده و پرخش كردند. ونبار دوباره فرياد زد؛ حتي شديدتر از قبل. سرانجام، دو هيكل رنگها خشبوته
  خميده، لرزان پيش او خزيدند و در برابرش زانو زدند.

هاي هاي به زانو درآمده را چنگ زد و در هوا انداخت و بعد با آروارهونبار غرغري كرد، آن هيكل
  وحشتناكش آنها را گرفت و درسته بلعيد.

  ليف دلش زير و رو شد و از اين صحنه وحشتناك روي برگرداند. 

بينيد؟ اهالي ون فرار كردند و جانور دارد حاال ديگر در امانيم. مي«ار زد و گفت : جاسمين شنل را كن
  »گردد.به غارش بر مي
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غار بايد مخفيگاهش باشد. فردا «ليف و باردا نگاهي رد و بدل كردند. باردا با صداي آهسته گفت: 
  »ويم.ررود، ما به جست و جوي آن ميشب، وقتي جانور براي غذا خوردن بيرون مي

آيد. شما دنبال چه در غار ونبار، بجز استخوان و بوي گند، چيز ديگري گيرتان نمي«جاسمين گفت : 
  »گرديد؟مي

دانيم توانيم به تو بگوييم. اما ميما نمي«باردا با بدني خشك، به زحمت روي دو پا ايستاد و گفت : 
هبان وحشتناكي دارد. غير از آنجا، هاي سكوت پنهان شده و نگكه آن چيز در مرموزترين جاي جنگل

  »تواند باشد؟كجا مي

اطالعاتتان خيلي كم است. اين فقط «در كمال تعجب آنها، جاسمين زيرخنده زد و فرياد كشيد : 
گوشه كوچكي در كناره جنگل است. در مجموع، سه جنگ وجود دارد كه هر كدام صدها محل 

  »تر و مرموزتر از اين دارند!خطرناك

داي خنده جاسمين در محوطه طنين انداخت. باردا و ليف بار ديگر نگاهي رد و بدل كردند. وقتي ص
ناگهان صداي خنده قطع شد. وقتي آنها برگشتند و دخترك را نگاه كردند، ديدند كه او چهره درهم 

  كشيده است.

  »چي شده؟«ليف پرسيد : 

  فقط... -

  داد.او سخنش را قطع كرد و سرش را به چپ و راست تكان 

- برم. آنجا جايتان امن است. آنجا ميام ميزنيم. من شما را به النهاش حرف نميحاال درباره -

  توانيم حرف بزنيم.

                                                                  

          

كه جنگل انبوه بود،  آنها تا جايي كه باردا و ليف در قدرت داشتند، به سرعت حركت كردند. از آنجا
براي اين  -رفتنداي به شاخه ديگر ميآنها تقريباً در تمام راه روي سرشاخه درختان بودند و از شاخه
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تكه ديده هاي نرم كمك مي گرفتند. باالي سرشان، آسمان پرستاره تكهكار، از گياهان رونده و ساقه
-كرد و هر وقت آنها عقب مين پرواز ميشد و در پايين، تاريكي و سكوت بود. كري باالي سرشامي

  درخشيد.ماند. فلي به شانه جاسمين چسبيده بود و چشمان بزرگش ميماندند، منتظرشان مي

آورد. او همچنان كرد كه نيرويش را به دست مياي كه مي گذشت، ليف احساس ميهر لحظه
يك بشقاب  -نجا نوعي النه بودخوشحال بود تا اينكه سرانجام به خانه جاسمين رسيدند. در واقع آ

هاي درهم تنيده. درخت در هاي به هم بافته شده وي درختي تناور، با شاخهها و تركهبزرگ از شاخه
تابيد و با نور هاي باالي سرشان ميدرختي پوشيده از خزه، رشد كرده بود. ماه از الي برگمحوطه بي

  كرد.سفيد و ماليم خود، النه را روشن مي

ن فوري شروع به صحبت نكرد. او ابتدا ليف و باردا را نشاندو سپس برايشان ميوه و توت و جاسمي
  آجيل و پوسته سختي از نوعي هندوانه آورد كه پر از آبي خنك و گوارا بود.

كرد، آرام گرفت. جاسمين چيزهايي در آنجا داشت. بعضي از ليف كه با تعجب به دور و برش نگاه مي
ندان شكسته، يك پتوي پاره، يك شال كهنه، و بطري كوچك، و يك عروسك مثل شانه د -آنها

يك كمربند، دو خنجر،  -اش بودند. بقيهتنها يادگار خانواده گم شده -كاري شدهكوچك چوبي كنده
را از جسد نگهبانان خاكستري،  -چند سنگ آتشزنه براي وشن كردن آتش، و چند سكه طال و نقره

  ودند، به دست آورده بود.كه قرباني ونبار شده ب

جاسمين خوراكي ها و نوشيدني را به پنج قسمت مساوي تقسيم كرد و بعد، جاي كري و فيلي را 
  اش بودند. مرتب كرد، طوري كه انگار آنها واقعاً بخشي از خانواده

اش هم مال نگهبانان هاي خاكستري كهنهكرد، متوجه شد حتي لباسليف كه به او نگاه مي
  ي است. او لباس را بريده و اندازه خودش كرده بود.خاكستر

گذاشت تا كرد و آنها را به حال خود ميوقتي يادش آمد كه دخترك از قربانيان بيچاره دزدي مي
بميرند. از ناراحتي به خود پيچيد. سعي كرد به خاطر بياورد كه نگهبانان پدر و مادر جاسمين را 

و او را تنها در اين جنگل وحشي رها  -كم اسير كرده بودنددستو احتماالً كشته يا  -دستگير كرده
  ترساند.رحمي جاسمين او را ميكرده بودند. اما با اين حال ، بي



 

 86 جلد اول/جنگل هاي سكوت/درجستجوي دلتورا 

  بخور! -

صداي جاسمين افكارش را بر هم زد. او سرش را باال برد و به جاسمين نگاه كرد كه كنارش نشسته 
  »ويت شود. اين غذا بسيار مقوي است.كند تا بدنت تقغذا كمك مي«بود. جاسمين گفت : 

اي صورتي و عجيب پذيرايي كرد حريصانه گاز محكمي به آن زد، طوري كه آب او از خودش با ميوه
  اش سرازير شد.آن از چانه

طور قضاوت كردم. او به بهترين شكل ممكن زندگي اش آناحمق بودم كه درباره«ليف فكر كرد : 
، مديون او هستيم. او به خاطر ما جانش را به خطر انداخت. در حالي كه ايمكند و اگر هنوز زندهمي
اش را هم با ما تقسيم اش آورده و غذا و نوشيدنيتوانست ما را بگذارد و برود. حاال ما را به خانهمي

  »كرده.

ليف وقتي ديد كه باردا مشغول خوردن شده است، خودش نيز همين كار را كرد. به عمرش غذاي به 
خورد فرق عجيبي نخورده بود. نه فقط به خاطر اين خاطر كه غذايش با آن چه قبالً در خانه مي آن

خورد؛ آن هم زير نور سفيد ماه و داشت، بلكه به خاطر اينكه در چنان ارتفاعي باالي زمين غذا مي
كري و جانور  اي به نامخورد، و نيز همراه پرندهروي سكويي كه با وزش هر نسيمي به آرامي تكان مي

  كوچك و پشمالويي به نام فيلي.

  »كني؟چه مدت است كه اينجا تنها زندگي مي«سرانجام پرسيد : 

  جاسمين انگشتانش را ليسيد و دست پيش برد تا ميوه ديگري بردارد.

وقتي نگهبانان خاكستري به اينجا آمدند، من هفت سالم بود. آنها از شهر دل تا اينجا بايد راه  -
آمده باشند، چون اهالي ون آنها را دستگير نكرده بودند. من كنار رودخانه ظرفمان را دوري را 
-مان، باالي درخت ميكردم. پدر و مادرم هم دنبال غذا مي گشتند و آن را به خانهآب مي

ها خانه را سوزاندند و آنها را آوردند كه نگهبان ها آنها را ديدند و دستگيرشان كردند. نگهبان
  جا بردند.از اين

  »ها تو را پيدا نكردند؟اما چطور شد كه نگهبان«باردا پرسيد : 
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ها مخفي بشوم و ساكت بمانم. من هم مادرم به من اشاره كرد كه الي سرخس«جاسمين جواب داد : 
گويند بكنم و دختر خوبي باشم، آنها به كردم اگر هر كاري ميهر كاري كه او گفت، كردم. فكر مي

  »وقت برنگشتند.ردند. اما آنها هيچگزودي برمي

هايش آويزان شد، اما گريه نكرد. ليف فكر كرد كه دخترك دهانش را محكم بست و گوشه لب
  جاسمين احتماالً مدت زيادي است كه گريه نكرده است.

  »اي، نه؟پس با اين حساب، تو در اين جنگل تنهايي بزرگ شده«او پرسيد : 

  »هاي خوب هم كمكم كردند.ها و پرندهدرخت«د و گفت : جاسمين به تأييد سرتكان دا

  زند.اين را طوري گفت كه انگار حرفي عادي مي

مان هر چه چيزهايي كه پدرم و مادم به من ياد داده بودند هم به ياد آوردم. از خانه قديمي -
 ها توي آنمي توانستم جمع كردم؛ چيزهايي كه سوخته بودند. اين النه را ساختم و شب

كشيدند، در امان خوابيدم و به اين ترتيب از چيزهايي كه كف جنگل و در تاريكي زوزه مي
  كنم.ماندم. از آن موقع تا حاال، اينجا زندگي مي

و با يادآوري آن چهره » آن مايعي كه به ما خوراندي تا بتوانيم دوباره حركت كنيم،«باردا گفت : 
  »آن چي بود؟«درهم كشيد. 

هايي درست كرد كه شبيه آنها در جاده ون مي مادرم سالها قبل، آن را از برگ«جاسمين گفت : 
ها اسير رويند. وقتي پدر را نيش زدند، اين دارو او را معالجه كرد. وقتي فيلي بچه بود و به دست ون

سته ، شده بود، من از اين دارو به او هم خوراندم. از آن به بعد بود كه او آمد و با من زندگي كرد. در
  »فيلي؟

خورد، جيرجير كرد. جاسمين خنديد. اما وقتي به طرف ليف و جانور كوچولو، كه كنار او توت مي
وقتي شما را پيدا كردم، فقط چند قطره از آن «باردا برگشت، لبخندش محو شد. او به سرعت گفت : 

  »باقي مانده بود. حاال ديگر بطري خالي است.

  »باره از اين دارو درست كني؟تواني دونمي«باردا پرسيد : 
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هايي را كه در اين ها برگنه، آتش نگهبان«جاسمين سرش را به چپ و راست تكان داد و گفت : 
  »هاست.ها هم در مسير ونروييدند، نابود كرد. بقيه برگجنگل مي

قلب از تو ما از صميم «و زير لب گفت : » دفاع است، آن هم به خاطر ما.حاال او بي«ليف فكر كرد : 
  »متشكريم، جاسمين. ما جانمان را مديون تو هستيم.

  هاي ميوه را از روي پاهايش تكاند.هايش را باال انداخت و آخرين هستهجاسمين شانه

  »تونيم به جست و جويمان ادامه دهيم.و دلتورا به تو بيشتر مديون است. حاال ديگر مي«باردا افزود : 

اگر جست و جويتان در جنگل، شما را به جايي بكشاند كه «ك گفت : جاسمين سرش را باال كرد و ر
  »گذاشتم.مانيد. بايد شما را براي ونبار ميكنم، پس در هر صورت شما زنده نميمن فكر مي

سكوت كوتاه و ناخوشايندي حاكم شد. سپس دوباره دخترك شانه هايش را باال انداخت و آه كشيد: 
  »دهيد.ه بگويم، باز شما به راهتان ادامه ميكنم هر چه هم كاما فكر مي«

  و بلند شد و ايستاد.

  دهم. حاضريد؟پس راه را نشانتان مي -
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14  

  تاريكي

  

شدند، آنها تمام شب را روي سرشاخه درختان سفر كردند. زير پايشان، موجوداتي كه ديده نمي     
د. زيرا جاسمين فقط از ميان دادند. مسيرشان پيچ در پيچ بوفش صدا ميخش و غرغر و فشخش

  ناميد.كرد كه آنها را درختان خوب ميدرختان خاصي عبور مي

داد و وقتي در مورد كرد و ظاهراً گوش ميجاسمين گاهي سرش را روي تنه چنين درختاني خم مي
گويند كه جلوتر چه خبر است. اگر خطري سر راه آنها به من مي«گفت : پرسيد. مياين كارش مي

  »دهند.شد، به من هشدار ميبا

شد كه انگار سر در برد، جاسمين چنان به اوخيره ميو وقتي باردا ابروهايش را به نشانه تعجب باال مي
  آورد چرا نبايد حرفش را باور كنند.نمي

-برد، چيزي نگفت؛ فقط گفت كه خودش هم چيز زيادي نميجاسمين در مورد جايي كه آنها را مي

  داند.

دانم كه اين محل در مركز جنگل وسطي است؛ جنگلي كه از همه قدر ميفقط همين« او گفت :
گويند كه در روند، اما مياندازند و به آن جنگل نميها جانشان را به خطر نميتر است. پرندهكوچك

اند گويند. كساني كه به آنجا رفتهمي "تاريكي"قلب جنگل محلي شيطاني و ممنوعه وجود دارد، 
  »ترسند.ها از آن محل مياند. حتي درختبرنگشته هرگز

  »گرديد؟شبيه جايي نيست كه شما دنبالش مي«رنگي به ليف نگاه كرد و گفت : او با لبخند كم

  ليف به تأييد سر تكان داد و براي قوت قلب خود، روي شمشيرش دست كشيد.

                                                         *  

  درختي گذشتند و وارد جنگل وسطي شدند.صبح بود كه از منطقه كوچك بي
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درختان بجز چند اشعه نور ، جلو تابش خورشيد را گرفته بودند و در گوشه و كنار اصالً صدايي به 
اي كه هاي روندهخورد. حتي درختان و شاخهاي تكان نميخواند. حشرهاي نميرسيد. پرندهگوش نمي

رفتند، چنان آرام بودند كه گويي نسيمي شهامت نداشت آرامش اين فضاي نمناك باال مياز ميانشان 
  و تيره را برهم بزند.

هايش پنهان كرده بود، به كرد. فيلي كه سرش را ميان پشمحاال جاسمين آهسته و محتاط حركت مي
و نيز همراه آنها از كرد، بلكه اپشت گردن جاسمين چسبيده بود. كري ديگر باالي سرشان پرواز نمي

  پريد.اي به شاخه ديگر ميشاخه

- گويند اگر ادامه دهيم، ميگويند كه برگرديم. آنها ميها به ما ميدرخت«جاسمين آهسته گفت : 

  »ميريم.

زد. اما نايستاد. ليف و باردا با چشماني گوش به زنگ، از ميان جنگل انبوه، در صدايش، ترس موج مي
ند. اطرافشان همه چيز سبز بود و سكوتي كه فقط صداي حركت خودشان آن را رفتبه دنبال او مي

  مي شكست.

اي هاي پيچك روندهتوانستند از آن جلوتر بروند. شاخهآنها سرانجام به محلي رسيدند كه ديگر نمي
كه يكديگر را قطع كرده و درهم گره خورده بودند، روي درختان غول پيكر را پوشانده و مانعي مثل 

وجو كردند و اي عظيم و زنده درست كرده بودند. اين سه همسفر چپ و راستشان را جستتنه
فهميدند كه تنه آن درخت رونده دايره كاملي درست كرده و هر چه را داخل آن است محصور كرده 

  است.

  »اينجا قلب جنگل است.«جاسمين زير لب گفت : 

  او دستش را دراز كرد و كري فوري روي آن نشست.

  »ما بايد پايين، روي زمين برويم.«باردا گفت : 

نه، اينجا خطر وحشتناكي كمين كرده. درختان سكوت «جاسمين سرش را تكان داد و آهسته گفت : 
  »گويند.اند و به من چيزي نميكرده

  »هاي پيچ رونده آنها را خفه كرده است.اند، حتماً شاخهشايد مرده«ليف زير لب گفت : 
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اند، حبس نه، آنها نمرده«زد : ره سر تكان داد. در چشمانش، اندوه و خشم موج ميجاسمين دوبا
  »كشند.اند. آنها زنداني هستند و زجر ميشده

  »ليف، بايد برويم پايين.«باردا دوباره آهسته گفت : 

ن انگار حرف زدن درباره درختان، احساس ناخوشايندي در او به وجود آورده بود. به نظر او، جاسمي
هايي كه به ما كردي، به خاطر تمام محبت«كمي ديوانه بود. او رو به جاسمين كرد و مؤدبانه گفت : 

  »آيد. ما بايد تنهايي برويم.از تو متشكريم. اما از دست تو ديگر كاري برنمي

آنها جاسمين را كه روي شاخه بلندي قوز كرده بود، ترك كردند و رو به سوي كف جنگل، نيمي از 
ها پايين آمدند و نيمي ديگر را نيز سر خوردند. ليف به باال نگاه كرد و يك نظر را از شاخهراه 

كرد. با جاسمين را ديد. كالغ همچنان روي دستش نشسته بود و او رو به پايين، آنها را تماشا مي
  كرد كه خود را زير موهاي او پنهان كرده بود.دست ديگرش، نيز فيلي را نوازش مي

و به پايين سر خوردند و ناگهان ليف چيزي احساس كرد كه قلبش از وحشت شروع به تپيدن آنها ر
  شد و پوستش را مي سوزاند.كرد. كمربند فوالدي در زير لباسش گرم مي

ايم. يكي از گوهرها همين نزديكي هاست. كمربند آن را راه را درست آمده«او آهسته به باردا گفت : 
  »كند.احساس مي

هايش را به هم فشرد و فهميد كه همسفرش در چه فكري است. اگر گوهر همين كه باردا لب او ديد
كرد كه اگر هاست. باردا حتماً به اين فكر ميهاست، پس دشمن وحشتناك هم همين نزديكينزديكي

كرد تنها بود، چقدر راحت تر بود؛ چون ديگر الزم نبود مواضب كس ديگري باشد. ليف كه سعي مي
براي من نگران نباش! تنها چيزي كه اهميت دارد به «يش آرام باشد و نلرزد، آهسته گفت : صدا

دست آوردن گوهر است. اگر در اين راه كشته شوم، تقصير تو نيست. تو فقط بايد كمربند را از كمر 
  »طور كه همبشه آرزو داشتي ، تنهايي به راهت ادامه دهي.من باز كني و همان

خواهد جوابي دهد، اما بالفاصله دهانش را بست نگاهي به او انداخت. به نظر آمد كه ميباردا با سرعت 
  و به تأييد سر تكان داد.
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هاي خشك فرو رفتند. در آنجا تاريكي و سكوت محض حاكم آنها به زمين رسيدند و تا زانو در برگ
كپه سر برآورده بودند. هوا ها كپهبود. تارهاي عنكبوت روي تنه درختان خشكيده بود و همه جا قارچ

  از بوي رطوبت و گنديدگي سنگين بود.

اي شكل درخت پيچك به حركت ليف و باردا شمشيرهايشان را كشيدند و آهسته به طرف ديوار دايره
  درآمدند.

  ...»به زودي «تر... داغ! او آهسته گفت : تر و گرمتر شد؛ گرمكمربند دور كمر ليف گرم

  باردا دستش را چنگ زد.سپس احساس كرد كه 

پيكر و مقابلش، روي ديواري كه درخت پيچك ساخته بود، شكافي بود و در ميان شكاف هيكل غول
  شد.ترسناكي ديده مي

درخشيد. دور تا پوش شواليه در آن تيرگي مياي با زرهي طاليي. زره سينهاو يك شواليه بود؛ شواليه
حركت، به حالت شمشير بزرگي در دست گرفته و بيهاي طاليي داشت. او دور كالهخودش، شاخ

دفاعي ايستاده بود. ليف وقتي متوجه شد چه چيزي روي دسته شمشير شواليه است، نفس تندي 
  كشيد.

  يك سنگ بزرگ و زرد؛ ياقوت زرد.

  كي آنجاست ؟   -

وب همين كه انعكاس صدايي انساني در فضا طنين انداخت، ليف و باردا از ترس، سرجايشان ميخك
شدند. شواليه اصالً سرش را برنگردانده و از جايش تكان نخورده بود. با اين حال، آنها متوجه شدند كه 

اي ندارد از جواب دادن طفره بروند او آنها را به مبارزه طلبيده است. همچنين متوجه شدند كه فايده
  يا سعي كنند خود را پنهان كنند.

  »خواهد چنين چيزي را بداند؟ل هستيم. چه كسي ميما مسافراني از شهر د«باردا گفت : 
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هاي آن. شما متجاوزيد. هستم؛ نگهبان اين محل و مالك گنج 13من گورل«صداي پر طنين گفت : 
  »ميريد.مانيد. اگر بمانيد، مياگر االن برويد، زنده مي

توانيم م، مينفر هستيم. اگر غافلگيرش كنيما دو نفر در مقابل يك«ليف در گوش باردا گفت : 
  »رويم و بعد...كنيم كه ميشكستش دهيم. ما وانمود مي

هاي كالهخود بود، آنها فقط سرِ گورل آهسته به طرف آنها چرخيد. از ميان شكافي كه كه محل چشم
  ديدند. ستون فقرات ليف به لرزه افتاد.سياهي مي

  »ن را كرديد.كنيد! بسيار خوب، انتخابتاشما عليه من توطئه مي«صدا غريد : 

خوران به طرف پوش شواليه باال رفت و اشاره كرد. ليف با وحشت متوجه شد كه تلوتلودست زره
كشيد. نااميدانه تالش كرد خود را عقب بكشد. اما نيرويي رود؛ گويي نخي نامرئي او را ميدست او مي

يد كه ناسزاگويان و درست مثل كشيد، بسيار پرقدرت بود. او صداي باردا را شنكه او را رو به جلو مي
  شد.او، به طرف دست شواليه كشيده مي

ها! كي دزدها! احمق«سرانجام آن دو مقابل شواليه ايستادند. او از آنها بسيار بلندتر بود. شواليه غريد : 
هاي مرا بدزدد؟ حاال شما هم به كساني ملحق مي شويد كه سعي كردند گنج مرا جرئت دارد گنج

  »طور كه بدن آنها شد.شود؛ هماندنتان هم غذاي درخت پيچك من ميبدزدند. ب

  او كنار رفت و ليف با حيرت متوجه شكافي در درخت پيچك شد.

كرد، و از صدها درخت تر از چيزي بود كه او فكر ميهاي درهم تنيده شده، بسيار كلفتديوار ساقه
انبوهي از درختان بزرگ نيز ميان تله  پيچك جداگانه تشكيل شده كه از ميان هم رد شده بودند.

ها رشد كرده بود و كلفت شده بود و درخت پيچك گير افتاده بودند. حتما ديوار به تدريج و طي قرن
كرد، به همان نسبت درختان بيشتري اسيرش هاي بيشتري رشد ميهر چه از مركز درخت شاخه

  شدند.مي

                         
١٣.Gorl   
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هاي درختان پيچك از نوك درختي به نوك درخت ديگر اخهدر ارتفاعي بسيار باالتر از سطح زمين، ش
كردند، يك ها را به هم وصل كرده و روي فضاي گرد و كوچكي كه از آن محافظت مي رسيده و آن

شد. هاي كلفت درختان، تنها تكه كوچكي آسمان آبي ديده مي سقف درست كرده بودند. از الي برگ
مي رسيد و آنچه را كه در وسط دايره قرار داشت، به طور مبهم تنها مقدار كمي نور خورشيد به زمين 

  داد. نشان مي

شمار قديمي و هاي بيها و استخوانهاي كج و معوج و بدنها، پوشيده از ريشهدور تادور اين ديوار
كردند. در مركز اين دايره، قربانيان شواليه كه درختان پيچك از آنها تغذيه مي -درهم شكسته بود

هاي طاليي، از آن زار گردي بود كه گل سياه و سنگيني داشت و سه شيء درخشان، شبيه نيزهلجن
  بيرون زده بودند.

  »آنها چي هستند؟«زنان گفت : ليف نفس

هاي سوسن حيات هستند؛ همان داني كه آنها چي هستند، دزد! آنها گلخوب مي«شواليه غريد : 
  »ايد.آمده گنجي كه شما به خاطر دزديدنش به اينجا

  »ايم.ما براي دزديدن آن به اينجا نيامده«باردا توضيح داد : 

گوييد! شما آنها را براي دروغ مي«شواليه سر وحشتناكش را برگرداند، به او نگاه كرد و گفت : 
خواستم. آرزويتان اين است كه شهدش را ها پيش ميطور كه من سالخواهيد، همانخودتان مي

- ام به خوبي محافظت ميجاويدان پيدا كنيد. اما موفق نخواهيد شد! من از گنجينهبخوريد تا عمر 

  »كنم.

  پوشش را باال برد.او مشت زره

هاي سوسن شكوفه بدهند و شهدش بيرون بريزد، فقط من آن را خواهم نوشيد. بعد وقتي گل -
مقابل من فرمانرواي تمام آن هفت قبيله خواهم شد. چون ديگر كسي توانايي ندارد كه 

  بايستد. من تا ابد زنده خواهم ماند.

زند كه انگار هفت قبيله هرگز تحت فرمان آدين او ديوانه است. طوري حرف مي«باردا آهسته گفت : 
  »متحد نشده بودند. انگار كه حكومت دلتورا هرگز وجود نداشته است.
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ها قبل از اينكه كنم او مدتكنم... فكر ميفكر مي«ليف دلش زير و رو شد. او نيز آهسته گفت : 
شان هاي سوسن را كه دربارهچنين اتفاقي بيفتد، به اينجا آمده. او به اينجا آمده تا اين... اين گل

  »اند. از آن موقع تا حاال اينجاست.ها او را افسون كردهزند، پيدا كند. و اين گلحرف مي

ره برويد. شما را بايد آنجا بكشم تا خونتان به طرف داي«گورل شمشيرش را باال برد و دستور داد : 
  »درختان پيچك مرا تغذيه كند.

ليف و باردا دوباره متوجه شدند كه پاهايشان به اراده آنها نيست و به فرمان اوست. آنها تلوتلوخوران 
- به طرف شكاف داخل درختان پيچك رفتند. گورل كه شمشيرش را باال برده بود، نيز دنبالشان مي

  رفت.

  

  

  

15  

  هاي حياتگل

  

هاي طاليي سوسن تازه شكفته، تنها چيز موجود در آنجا بود كه داخل شكاف، تاريك بود. پيكان   
  اي تيره يا سبز مات بودند.رنگ گرمي داشت. چيزهاي ديگر قهوه

حتي  توانستند مبارزه ياتوانستند تكان بخورند. نميليف و باردا، درمانده مقابل شواليه ايستادند. نمي
  فرار كنند.

  گورل شمشيرش را باالتر برد.

ليف انديشيد كه بايد براي مرگ آماده شود. اما تنها فكر و ذكرش كمربند دور كمرش بود. اگر كشته 
شد؛ ديگر هرگز گوهرها سر جايشان، روي كمربند جا فراموش ميشد، كمربند با جسدش همانمي
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ها باقي شان تا ابد، زير نفوذ ارباب سايهشد؛ و سرزميننميگشتند؛ ديگر هرگز وارث دلتورا پيدا برنمي
  ماند.مي

  »آيد؟طور بشود! اما چه كاري از دستم برمينبايد اين«با ناراحتي فكر كرد : 

تو زره يك شواليه را به تن داري، گورل، اما... يك شواليه «بعد شنيد كه باردا شروع به صحبت كرد : 
  »ا دشمنانت از روي شرف و جوانمردي نيست.واقعي نيستي. مبارزه تو ب

تر كردنش ما را باردا، اوضاع به اندازه كافي خراب هست. چرا با عصباني«ليف با وحشت فكر كرد : 
  »اندازي؟بيشتر به خطر مي

بايد از «لرزيد، با ترشرويي گفت : اما گورل مكث كرد. در حالي كه شمشير بزرگش در دستش مي
- هايش ميها قبل، همان لحظه كه ديدم شهد طاليي از گلبرگت كنم. سالهاي حيات محافظگل

  »چكد، دانستم سرنوشتم چيست.

  »اما تو وقتي شهد را ديدي، تنها نبودي. درست است، گورل؟«باردا پرسيد : 

  لحنش قوي و جسورانه بود.

  هاي سكوت نيامدي. همسفراني داشتي، نه؟جو، به تنهايي به جنگلوتو براي جست -

باردا سعي دارد حواس «ها چيست، و با خود گفت : ليف ناگهان متوجه شد هدف باردا از اين صحبت
گورل را پرت كند. او اميدوار است كه حلقه محاصره گورل را ضعيف كند و نگذارد او به چيز ديگري 

  »فكر كند.

  »به سر همسفرانت چه آمد، گورل؟«باردا پرسيد : 

كنان گفت : مناي زده بود. گورل منت كه انگار باردا به او ضربهسر شواليه چنان شديد برگش
  »هاي سوسن دويدند و...به طرف گل –دو برادرم  -همسفرانم«

  و تو آنها را كشتي! -

توانستم شهد را با آنها مجبور بودم! نمي«اي بلند و رسا تبديل شد. او گفت : صداي گورل به ناله
  »دانستند.هد را براي خودم احتياج داشتم. آنها بايد ميسهيم شوم. من يك مشت كامل از ش
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در مدتي كه «زد، زير لب با خود گفت : طور كه دور دايره قدم مياو سرش را پايين انداخت و همان
هاي سوسن پژمرد. شهدشان هم جنگيدند و سعي داشتند خود را نجات دهند، گلبرادرانم با من مي

ها مال من بودند؛ فقط مال من! تنها كاري اميد نشدم. گلت. اما من ناها ريخت و به هدر رفروي لجن
  » ها دوباره شكوفه دهند.كردم اين بود كه صبر كنم تا گلكه بايد مي

تواند آزادانه حركت كند، تر شده است و او دوباره ميوقتي ليف احساس كرد كه حلقه محاصره شل
ها از آنها دور بود. كرده بود. حاال ديگر فكر شواليه كيلومترقلبش به تپش افتاد. فكر باردا درست كار 

  برد. او نگاهي به همسفرش انداخت و ديد كه باردا دستش را به طرف شمشيرش مي

هاي پيچان درخت پيچك را ها و ساقهپوشش برگحاال پشت گورل به آنها بود. او داشت با دست زره
-فراموش كرده كه كس ديگري هم آنجاست. او زير لب ميآمد كم و بيش كرد. به نظر مينوازش مي

هاي تازه از ميان لجنزار بيرون آمدند، دورشان ديوار كشيدم تا آنها را از دست وقتي شكوفه«گفت : 
طور مزاحمان حفاظت كنم. من كارم را خوب انجام دادم. هرگز درختان پيچك بدون مراقبت من اين

  »شدند.كردند و قوي نميرشد نمي

باردا به ليف عالمت داد و آنها همزمان، شمشير به دست، آماده و آهسته به طرف گورل رفتند. هر دو 
اي نبود. بايد قبل از آنكه حواس شواليه دانستند كه يك بار بيشتر شانس ندارند. مبارزه منصفانهمي

ا نيز مانند بسياري از كشتند. در غير اين صورت، آنهكردند و ميآمد، او را غافلگير ميسر جايش مي
  شدند. كساني كه قبل از آنها به آنجا آمده بودند، نابود مي

  زد. كرد و زير لب حرف ميهاي درخت پيچك را نوازش ميگورل همچنان برگ

ام، با جسد شدند قطع كردههايي را كه مانع رشد درخت پيچك ميهاي درختمن شاخه -
كرد به آن نزديك من با جسد هر كسي كه جرئت ميدشمنانم! زن و مرد، پرنده يا جانور! 

ام. مدت زيادي ام و گنجم را از دستبرد ديگران محافظت كردهشود، درختم را تغذيه كرده
  ها شكوفه كنند. مطمئنم كه روز موعود تقريبا فرا رسيده. است كه منتظرم تا سوسن

شكاف باريك و  -ف را پيدا كردباردا با فريادي پرقدرت، به طرف گورل يورش برد. شمشيرش هد
  مانده بود. او شمشير را در هدف فرو كرد. اي كه در كالهخود و زره شواليه بازتيره
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اما ليف با وحشت متوجه شد كه شواليه به زمين نيفتاد. او با غرشي ضعيف برگشت، شمشير باردا را 
ترس فريادي كشيد و در حالي از پشت گردنش بيرون كشيد و آن را به كناري انداخت. سپس ليف از 

پوش گورل همچون كرد زره شواليه را پاره كند، ديد كه دست زرهكه بيهوده با شمشيرش سعي مي
  ماري به طرف باردا نشانه رفت، گردن او را گرفت و او را وادار كرد زانو بزند. 

  رو كرد. و شمشيرش را در سينه باردا ف»بمير، دزد! آرام آرام بمير!«او آهسته گفت : 

  » نه!«ليف فرياد زد : 

از ميان غبار سرخ اندوه و وحشت، گورل را ديد كه شمشيرش را از بدن باردا بيرون كشيد و با نفرت 
ناليد و زندگيش براي تقويت او را با لگدي به زمين انداخت. ليف دوستش را ديد كه از شدت درد مي

ه گورل رويش را به سمت او برگرداند. احساس رفت. و بعد ديد كهاي درخت پيچك از دست ميريشه
  فشارد. هايش را ميكند و استخوانكرد كه اراده آهنين شواليه در او نفوذ مي

آلود را دوباره باال برد، ليف از ترسف سر جايش ميخكوب شد و منتظر همين كه گورل شمشير خون
  مرگ ايستاد. 

  و بعد...

  گورل! گورل!  -

  صدايي بلند و وحشي همچون صداي يك پرنده. -آمداالي سرش ميصدا از ارتفاع زيادي ب

  وقتي گورل با غرشي از خشم و وحشت به باال نگاه كرد، سرش به عقب تكان خورد. 

زند. او از باالي يكي از درختان ليف نيز باال را نگاه كرد و با وحشت ديد كه جاسمين گورل را صدا مي
- كرد. كري كه باالي سر او چرخ ميپيچك، به پايين نگاه ميبزرگ، از ميان شكافي در سقف درخت 

خواست از او حمايت كند. جاسمين فرياد زد : هاي سياهش را طوري گشوده بود كه انگار ميزد، بال
اي و ها را اسير و زنداني كردهاي. تو درختتو با حسادت و بدخواهيف نيكي را به پليدي تبديل كرده«

و با » و همه اين كارها براي محافظت از چيزي است كه متعلق به تو نيست! -ايپرندگان را كشته
شكل را پوشانده بود. برف اي هاي پيچكي كه آن محوطه دايرهخنجرش شروع كرد به بريدن شاخه

  تكه شده شروع به باريدن كرد. هاي تكهسبزي از برف
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ه تمام نيرويش را به طرف باال و رو به گورل با غرشي وحشيانه دستانش را باال برد. همين كه شوالي
  شود. وارد برد، ليف احساس كرد عضالتش آزاد ميمزاحم تازه

  »فرار كن، ليف! برو وسط محوطه، همين حاال!«جاسمين فرياد زد : 

صداي شكافتن و پاره شدن مهيبي از باال به گوششان خورد. ليف براي حفظ جانش از جا پريد و خود 
ط محوطه انداخت. درست در همين لحظه، صداي شكستن و فرو ريختن چيزي را در لجنزار وس

  عظيم، زمين پشت سرش را لرزاند و همچون رعدي خروشان در فضا طنين انداخت. 

رفت و حركت ماند. چشمانش را بسته بود، سرش گيج ميتا مدتي كه به نظرش طوالني بود، بي
رود؛ گرما و حرارت. زي نرم روي پشتش راه ميتپيد. سرانجام احساس كرد چيقلبش به شدت مي

  زنان روي زانوانش بلند شد و رويش را برگرداند.نفس

چشمانش، كه مدت زيادي به تاريكي عادت كرده بود، حاال در برابر پرتوهاي آفتاب درخشاني كه از 
از وسط شد. سقف پيچكي طور كامل باز نميريخت، بهآسمان باز باالي سرش به داخل محوطه مي

ريخت. علت خرابي در محلي قرار داشت كه او و ها بر زمين ميها و ساقهپاره شده بود و باراني از برگ
اي زره اي بزرگ شكسته بود و در زير شاخه، تودهشاخه –گورل لحظاتي پيش كنار هم ايستاده بودند 

  خورد.طاليي و درهم شكسته به چشم مي

شد. كمربند روي پوستش داغ ناگهاني رخ داده بود كه باورش نمي ليف خيره ماند. اين اتفاق چنان
شد. او رو به پايين نگاه كرد و شمشير گورل را ديد كه درست مقابلش روي زمين قرار داشت. كم مي

درخشيد. با و بيش بدون توجه، آن را برداشت. ياقوت زرد روي دسته شمشير مثل طالي ناب مي
  ين گوهري كه پيدا شده ياقوت زرد است؛ نشانه وفاداري.حالتي رؤيايي فكر كرد، اول

-جو پرداخت و سپس آنچه را ميوناگهان ذهنش روشن شد و به خود آمد. چشمانش به جست

پريده، دراز به دراز، وسط محوطه افتاده بود. ليف از جا اي آرام و رنگخواست، پيدا كرد. باردا با چهره
  انو زد و نام او را صدا كرد.پريد و به طرف او دويد. كنارش ز
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اش، كشيد، اما خيلي ضعيف. از زخم وحشتناك روي سينهباردا از جا تكان نخورد. او هنوز نفس مي
چكيد. ليف ژاكت و پيراهن او را باز كرد و سعي كرد زخم را تميز كند؛ سعي كرد با شنلش خون مي

  اي ندارد. ديگر خيلي دير شده بود.فايدهدانست كه كرد، اما ميمانع خونريزي شود. بايد كاري مي

- باردا دارد مي« وقتي جاسمين نرم و سبك كنار او پريد، اصالَ سرش را باال نكرد. و با اندوه گفت : 

  »ميرد.

  در قلبش، درد وحشتناكي حس كرد؛ حس وحشتناك سرگرداني، تنهايي وبيهودگي.

  »ليف«او صداي نفس زدن جاسمين را شنيد : 

  هم از جايش تكان نخورد. اما او باز

  ليف! نگاه كن! -

  ميلي سرش را باال كرد.كشيد. ليف با بيجاسمين داشت دست او را مي

زده بود. ليف درجا چرخيد تا ببيند او به اش وحشتجاسمين به مركز محوطه خيره شده بود. چهره
  كند. چه چيز نگاه مي

هاي گل سوسن اي طاليي كه در واقع غنچههدادند. پيكانهاي سوسن حيات داشتند شكوفه ميگل
ها به شكل شكفتند. غنچههاي طوالني از آن محروم بودند، ميبودند، زير نور خورشيدي كه مدت

شدند و نور خورشيد را جذب هايشان شادمانه از هم باز ميآمدند و گلبرگشيپورهاي طاليي درمي
ريخت و به شكل رريز كرده بود كه بيرون ميكردند. از مركز شيپورها، شهدي غليظ و طاليي سمي

  شد.جويباري خوشبو به سوي لجنزار سياه جاري مي
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16  

  ياقوت زرد

  

ليف فريادي كشيد، شمشيرش را زمين انداخت و از جا پريد. او به طرف لجنزار دويد و دست    
برگشت. شهد را روي هايش را زير شهد روان گرفت. وقتي دست هايش پر از شهد شد، به سوي باردا 

  پريده اش ماليد.  هاي رنگ زخم سينه او ريخت و ته مانده آن را روي لب

  زنان منتظر ماند. يك دقيقه گذشت. دو دقيقه... بعد نفس

  »شايد خيلي وقت است كه مرده.«جاسمين آهسته گفت: 

  »باردا! برگرد! برگرد!«ليف با التماس گفت: 

چشمانش باز شد. چشمانش مات زده بودند؛ گويي خواب  مژه هاي آن مرد بزرگ به هم خورد.
  »چي شده؟«من كرد:  ديد. او من مي

كم رنگ به گونه هايش باز مي گشت.كورمال كورمال به زخم سينه اش دست كشيد. لب هايش را  كم
  » كند. درد مي«با زبانش تر كرد و گفت: 

خورد؟ به  بيني؟ دارد جوش مي بريدگي زخمش دارد خوب مي شود. مي«جاسمين حيرت زده گفت: 
  »عمرم، چنين چيزي نديده بودم.

شناخت، ديد كه به راستي زخم ترميم مي شود. حاال زحم به شكل خراش  ليف كه سر از پا نمي
  شد. جز خطي سفيد و نازك، اثري از آن باقي نماند. كم محو مي قرمزي در آمده بود كه كم

  »باردا! تو حالت خوب است.«او فرياد زد: 

  » معلوم است كه خوبم.«باردا با ناله گفت: 
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سر جايش نشست، دستش را الي موهايش به هم ريخته اش فرو برد و با حيرت به اطراف خيره شد. 
چه اتفاقي افتاده؟ من غش كردم؟ «او دوباره به حالت طبيعي برگشته بود. از جا برخاست و پرسيد: 

  »گورل كجاست؟

اي اشاره كرد كه زير شاخه شكسته افتاده بود. باردا اخم  م شكستهليف بي هيچ حرفي به زره در ه
اما بندي داخلش «و لگدي به آن زد و ادامه داد: » اين زره اوست.«كرد و به طرف شاخه رفت. گفت: 

  » نيست.

كنم بدن گورل مدت قبل از بين رفته. توي زره چيزي نبود جز تاريكي و..  من فكر مي«ليف گفت: 
توانست به  مين كه زره نابود شد، حتي آن اراده هم نتوانست دوام بياورد. در روشنايي نمياراده. اما ه

  » زندگي ادامه دهد.

پس يك شاخه درخت افتاد و كار «باردا با نفرت چهره در هم كشيد. بعد سرش را بلند كرد و گفت: 
  »او را ساخت. چه شانسي آورديم!

. من به بلند ترين درخت گفتم كه چه بايد بكند و شانسي در كار نبود«جاسمين اعتراض كرد: 
باالخره او هم گوش داد. من به او و بقيه درخت ها گفتم اگر كاري را كه مي گويم بكنند، از شر 

  »درخت پيچك خالص مي شوند. براي بدست آوردن آزادي، فدا كردن يك عضو بهاي ناچيزي است.

باور كن! هر چه «ف دستش را روي بازوي او گذاشت و گفت: ابروهاي باردا با ناباوري باال رفت. اما لي
  »جاسمين مي گويد درست است. او زندگي هر دو ما را نجات داد.

نه، اين تو بودي كه زندگي باردا را نجات دادي. نور خورشيد باعث شد «جاسمين دوباره اعتراض كرد: 
  »گل هاي سوسن شكوفه دهند و...

رگشت و به گل هاي سوسن حيات نگاه كرد. ليف هم نگاه كرد و ديد او حرفش را قطع كرد و فوري ب
كه گل ها كم كم پژمرده مي شوند. فقط چند قطره شهد هنوز از گلبرگ هاي پژمرده شان مي 

  چكيد. 

جاسمين به سرعت زنجيري را كه به گردن داشت كشيد و از زير لباسش يك كوزه كوچك بيرون 
. بعد به طرف لجنزار دويد و كوزه را زير شهد گل گرفت. او چند آورد كه رويش نقره كاري شده بود
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قطره آخر آن شهد طاليي را در كوزه ريخت و ديد كه گل هاي سوسن سر خم كردند و به آرامي 
  روي لجنزار، نقش زمين شدند. 

كي مي داند كه چه مدت ديگر طول مي كشد تا «جاسمين وقتي به طرف همراهانش آمد، آرام گفت: 
اره اين گل ها شكوفه بدهند؟ اما باالخره شكوفه مي كنند. چون بعد از اين، نور خورشيد به آنها دوب

  » مي تابد. خوب شد كه دست كم چند قطره شهد جمع كردم! واقعا كه پاداش بزرگي نصيبمان شد.

از قبل  و لبخند زد. زيرا» تو مي خواهي از اين شهد بخوري و عمر جاويدان پيدا كني؟« ليف پرسيد: 
  جواب را مي دانست. 

نه، فقط يك آدم احمق چنين آرزويي دارد. طبق گفته گورل، «جاسمين سرش را تكان داد و گفت: 
  »اين چند قطره اصال به درد چنين كاري نمي خورد، اما به هر حال شهد مفيدي است.

  »چطوري؟«باردا حيرت زده پرسيد: 

  » .رداند. بعد برايت تعريف مي كنم. اما اول..تو را از آستانه مرگ برگ«ليف آهسته گفت: 

آسا به او چشمك مي زد. گوهر از دسته  او شمشير گورل را برداشت. به نظرش، ياقوت زرد غول
شمشير جدا شد و در دست او افتاد. همين كه آن را باال گرفت و اشعه خورشيد سطح زرد و طاليي 

  آن را روشن كرد، ليف از شادماني خنديد. 

  »اين چست؟ همان چيزي است كه دنبالش بوديد؟«ين پرسيد: جاسم

ليف متوجه شد كه در اثر خوشحالي و هيجان، رازشان را فاش كرده است. اما ديگر دير شده بود. او 
كمي به او بگو، ولي نه همه «اخم باردا را ديد و بعد به آرامي سر تكان داد. حركت سر باردا مي گفت: 

  »چيز را.

  »اين ياقوت زرد است؛ نشانه وفاداري.«ست مشتاق جاسمين گذاشت و گفت: ليف سنگ را د

  »بعضي ها مي گويند ياقوت زرد مي تواند..«باردا شروع كرد: 
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و وحشت زده سخنش را قطع كرد. آن محوطه بالفاصله تاريك شد؛ انگار خورشيد پشت ابر رفت. 
د. فيلي از ترس دندان هايش به هم كم  غباري در هوا شكل گرفت. كري جيغ كشي  همان لحظه، كم

  مي خوردند. آن سه همسفران از ترس، سر جايشان ميخكوب شده بودند. 

  از درون توده غبار، چهره لرزان و سفيدي بيرون آمد؛ زني زيبا كه لبخند بر لب داشت. 

  »اين يك روح است. ياقوت زرد...«باردا نفس زنان گفت: 

  »جاسمين! جاسمين عزيزم!«يد. صدا گفت: غبار چرخيد. سپس صدايي به گوش رس

ليف فوري به جاسمين نگاه كرد. جاسمين محكم ايستاده و ياقوت زرد را مقابلش، كف دست خود 
نگه داشته بود. چهره اش به سفيدي آن غبار شده بود. همين كه به چهره مقابلش خيره شد، لبانش 

  »يد؟ واقعا خودتان هستيد؟اين.. شماي«نفس مي زد:  نفس» ماما!«به حركت درآمد: 

بله جاسمين. چقدر عالي است كه باالخره توانستم با تو حرف بزنم...! با دقت به من گوش  -
كردند، كارت خيلي خوب بوده. دور كن. وقت زيادي ندارم. از وقتي كه من و پدرت را از تو 

 اما حاال بايد كارهاي بيشتري انجام بدهي.

  »چه كاري، ماما؟چه كاري؟ «جاسمين زمزمه كرد: 

اين پسر، ليف، آن و مرد، باردا، دوستان ما هستند و «روح دست هايش را پيش برد و گفت: 
  جستجويشان راست و به حق است. 

جويي است كه سرزمين ما را از دست ارباب سايه ها نجات  و اين جست«صدايش به نرمي ناله باد بود. 
سفر دور و درازي در پيش دارند. تا بايد به آنها بپيوندي.  مي دهد. اما هنوز خيلي كارها بايد بكنند و

آيد به آن ها بكن. اين سرنوشت  جنگل را ترك كن و همراهشان برو و هر كمكي از دستت بر مي
  »توست، مي فهمي؟

  »بله، اما ماما..«جاسمين آهسته گفت: 
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تو خواهم بود. همان طور كه حاال ديگر بايد بروم. اما من مراقب «صداي ناله مانند نفس زنان گفت: 
هميشه بوده ام. جاسمين دوستت دارم. همان طور كه هميشه دوستت داشته ام. خوش قلب باش، 

  »عزيزم.

وقتي توده غبار به آرامي ناپديد شد، جاسمين بي حركت ايستاد. بعد به طرف ليف برگشت و ياقوت 
اين چه جادويي «يش با عصبانيت گفت: زرد را به او داد. چشمانش از اشك خيس شده بود. او كم و ب

  »است؟ اين چه سنگي است كه مي تواند مادرم را به من نشان دهد؟

مي گويند ياقوت زرد قدرتي دارد كه مي تواند بين زنده ها و دنياي ارواح ارتباط «باردا فوري گفت: 
  »برقرار كند. من باور نمي كردم، اما...

من فكر مي كردم مرده باشد...هميشه حس مي كردم. اما باز  پس مادرم مرده.«جاسمين زمزمه كرد: 
  »هم اميدوار بودم..

لب هايش را محكم فشرد. سپس نفس عميقي كشيد، چانه اش را باال گرفت و مستقيم به آن دو نگاه 
  »ظاهرا وقتي شما از اينجا مي رويد، من هم بايد همراهتان بيايم؛ اگر قبولم كنيد.«كرد و گفت: 

را به طرف موجود پشمالوي كوچكي كه روي شانه اش نشسته بود، دراز كرد و ادامه داد: او دستش 
آيد. بايد اين موضوع را درك  اما من نمي توانم فيلي را اينجا بگذارم و كري هم هرجا برم دنبالم مي«

  »كنيد.

پذيرد. پس نگاه اما ناگهان متوجه شد او تنها كسي نيست كه بايد اين موضوع را ب» البته!«ليف گفت: 
سريعي به باردا انداخت. وقتي ديد كه باردا آهسته سرش را به عالمت نه تكان مي دهد، قلبش 

  فروريخت. اما باردا آهي كشيد و شروع به صحبت كرد.

حتما دارم پير مي شوم. يا شايد هم وقتي زمين خوردم، مغزم تكان خوره. به نظرم همه چيز  -
 دارد به سرعت پيش مي رود.

البته نه آن قدر سريع كه وقتي عقيده خوبي را بشنوم، «كم لبخند بر چهره اش نشست. او افزود:  كم
  »نتوانم آن را تشخيص دهم.
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بايد اقرار «باردا دست نيرومندش را روي شانه ليف گذاشت و رو به جاسمين كرد و شادمانه گفت: 
باشد. اما اگر در خانه مانده بود، تا  كنم وقتي اين سفر را شروع كرديم، دلم نمي خواست ليف همراهم

حاال مرده بودم و جستجو بي نتيجه مي ماند. من براي بار دوم اشتباهم را تكرار نمي كنم. اگر 
  »سرنوشت مقدر كرده كه ما سه نفر با هم باشيم، پس همين كار را مي كنيم.

ت. و بعد خم شد و ياقوت كمربند دور ليف مي سوخت. ليف ان را باز كرد و مقابلش روي زمين گذاش
زرد را داخل اولين قاب محكم كرد. سنگ سر خورد و سر جايش رفت، و درخشيد؛ شفاف و طاليي 

  همچون شهد سوسن حيات، گرم و زرين همچون خورشيد. 

هفت قاب دارد. شش «جاسمين كه با كنجكاوي به كمربند خيره شده بود، به آن اشاره كرد و گفت: 
  »تاي آن خالي است.

  »اما يكي از آنها پر شده.«ليف با رضايت گفت: 

بزرگ ترين سفر ها با اولين قدم آغاز مي شود و ما اولين قدم را برداشته ايم. در قدم «باردا گفت: 
  »بعدي، هر چه پيش آيد، باز ما دليل خوبي داريم كه حاال جشن بگيريم.

اين درخت پيچك لعنتي خالص  براي شروع خيال دارم از شر«ليف دست به شمشيرش برد و گفت: 
  »شوم.

  »احتياجي نيست. خبر همه جا پخش شده كه تاريكي وجود ندارد.«اما جاسمين لبخندي زد و گفت: 

او به طرف باال اشاره كرد و ليف با تعجب ديد روي درختاني كه شاخه هاي پيچك آن ها را پوشانده 
ن پرندگان آن قدر مشغول بودند كه وقت بود، پر از پرنده است. او صدايشان را نشنيده بود. چو

نداشتند آواز بخوانند. آنها به شدت گرم كار بودند و شادمانه با نوك ها و چنگال هايشان شاخه هاي 
  پيچك را تكه تكه مي كردند. هر لحظه پرندگان بيشتري به آن جا مي آمدند.

وچكي كه ريشه ها و ساقه ها را جانوران ديگر هم در راهند. موجودات جونده ك«جاسمين زمزمه كرد: 
دوست دارند، يك ساعت ديگر اينجا خواهند بود و از جويدن درخت پيچك لذت خواهند برد. يكي دو 

  » روز ديگر، درخت آزاد خواهد شد.
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هر سه لحظه اي ايستادند و با تعجب به منظره باالي سرشان نگاه كردند. مقداري از شاخه هاي 
لي شده بود. ديگر چيزي جلوي رشدشان را نمي گرفت. ديگر چيزي درخت از شاخه هاي پيچك خا

  بر آنها سنگيني نمي كرد و آنها را روي به زمين خم نمي كرد. 

  »حتما اينجا زماني جاي قشنگي بوده است.«ليف آهسته گفت: 

و دوباره قشنگ خواهد شد، به خاطر شما دوتا. چه خوب شد كه شما به اينجا «جاسمين گفت: 
  »آمديد.

بايد اقرار كنم كه تا مدتي شك داشتم، اما انگار همه چيز به خوبي تمام شد. «باردا خنديد و گفت: 
فكر مي كنم بايد يكي دو روزي «و با خستگي دست هايش را دراز كرد و ادامه داد: » خيلي خوب!

  » اينجا بمانيم، استراحت كنيم، بخوريم و ازاد شدن درختان را تماشا كنيم.

  »و بعد چه؟«رسيد: جاسمين پ

  »و بعد، راه مي افتيم و مي رويم.«باردا گفت: 

ليف كمربندش را بست. در قلبش، احساسات مختلفي داشت. وقتي به آنچه پشت سر گذارده بودند 
فكر مي كرد، حيرت و نوعي پيروزي در قلبش حس مي كرد. وقتي به آنچه پيش رو داشتند مي 

  وحشت او را در بر مي گرفت. انديشيد، هيجان، اشتياق و ترس و 

  او بيش از هر چيز احساس آسودگي مي كرد، و شادي عميق و شديد.

  اولين گوهر پيدا شده بود. 

 جست و جو براي نجات دلتورا به راستي آغاز شده بود. 

  

  

   

     



 

 108 جلد اول/جنگل هاي سكوت/درجستجوي دلتورا 

   

  

  

  

در صورت تمايل به همكاري با تيم تايپ دوران 
 اژدها به پروفايل من به آدرس:

http://forum.dragon-
age.ir/members/noora1363-18/ 

.مراجعه فرماييد  

  

 


