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  عصر اژدهايان

  فصل اول

  جنگ

در دنياي آذراث كه هرگز چيزي جز خونريزي هاي دهشتناك به خود نديده بود شورايي جادويي به 

قبل از ايجاد  .يكباره در كايرين تور ظاهر شد كه جمعيت اندك ساكنان دالران را رهبري مي كرد

تا اينكه انسانيت از جانب سرشتي . سرزمين بودند اتحاد لوردران  ترولها تنها جانوران وحشي اين

رانده شده از سرزمينشان همچون شكافي  اركهايِ ؛ موج اولِ بسيار پليدتر مورد تهديد قرار گرفت

در ابتدا بنظر مي رسيد چيزي قادر به متوقف  .مهيب در پيكر يكپارچه اتحاد لوردران ظاهر شدند

؛ اما چيزي كه در ابتدا قتل عامي فجيع بنظر مي رسيد با كردن اين متجاوزين عجيب و غريب نيست 

كشتگاني . مقاومت انسانها تبديل به نبردي فرسايشي شد كه از هر دو سو صدها كشته به جاي گذارد

كه بنظر مي آمد براي دليلي شرافتمندانه نمرده اند؛ براي ساليان دراز اين تنها آينده اي بود كه براي 

  .مي شد كايرين تور پيش بيني

اتحاد ايجاد شد و هوراد به عقب رانده شد و تسليم گرديد؛ حتي با . اما سرانجام تغييرات پيش آمدند

  وجود رهبري فرمانده مقتدر اركها ، اورگريمِ دوم همر بازهم آنها مقلوب و همگي تسليم شدند ؛ بجز 
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ي سيلورهند قرار گرفتند و معدود طوايف خائن ، باقي اركها زير نظر ارتشي متشكل از شواليه ها

  .صلح پايدار كه زماني بنظر آرزويي دور و دراز مي آمد دستيافتني شد

اما احساس سوء ظن و نا امني همچنان در نزد رهبران كايرين تور باقي بود، به همين دليل مالقاتي در 

شد چون بنظر مي بدين نام ناميده مي  –مالقاتي بس مهم در اتاق آسمان . بين اعضاي شورا در گرفت

  .رسيد فاقد هر گونه ديواري باشد وفقط پهنه اي بيكران از آسماني با ابر و نور و تاريكي بود 

  .استادان جادو فارغ از زمان ، حاكم بر اين دنيا بودند

سنگي خاكستري كه در ميان نمادهاي جادويي الماسگون و درخشان در ميان اتاق شناور بود تنها 

جادوگران ابداَاعتنايي به عظمت و شكوه اين .ين اتاق بنظرملموس وحقيقي مي آمد چيزي بود كه در ا

اتاق نداشتند، چهره ها و پيكرآنها پوشيده در رداها و باشلق هاي سياه رنگ مانند اشباحي سياهرنگ 

همانگونه  - در اتاق شناور بود ، رداهاي سياه رنگ آنان با حركت دنياي اطرافشان موج برمي داشت

وبا روشن و خاموش شدن آسمان تصاوير آنان  تيره و روشن  مي  - تصاويرشان موج بر ميداشت كه 

اگر چه درجمع ايشان مرد و زن وجودداشت تفاوت آنان تنهازماني مشخص مي شدكه لب به .شد 

چهره آنان همزمان با تصاوير محلي كه از آن در جلسه شركت كردند كمي واضح .  سخن مي گشودند 

  .د اگرچه جزئيات چهره همچنان مبهم بودتر مي ش

نه لزوما با استعداد ترين و  –در اين جلسه شش تن از بزرگترين جادوگران شورا حاضر بودند 

رهبران كايرين تور با مجموعه اي از استعدادها انتخاب مي شدند كه فقط يكي از  -قدرتمند ترين ها

  .آنها قدرت جادو  بود
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دي با ريش بلند بود كه الگويي از ستارگان در حال گردش اطرافش را اولين كسي كه سخن گفت  مر

در شرف وقوع است   ) (Khaz Modanچيزي در كازمودان«:فرا گرفته بودند وي با صدايي رسا گفت 

  ».در آن زندگي مي كند ) شكم اژدها=Dragon mave(ِجايي حوالي غار بزرگي كه قبيله دراگون ماو

ستارگان اطرافش را روشن مي كرد سخن گفت ، صدا وتصوير چهره اش كه  نفر دوم در حالي كه نور

 اندكي واضحترشده بود وي رازني كهنسال نشان ميداداما آثاراراده اي محكم درچهره اش پيدا بود ؛

چيزي بگوييد كه خود از آن بي اطالع باشيم، اين اركها باقيمانده ارتش اورگريم دوم همر « : گفت

  ».اف پراكنده شده اند و رؤسايشان را ازدست داده اندهستند كه در اطر

بسيار خوب شايد اين نكته كه مرگبال « جادوگر اول با اندكي رنجش ، ولي با صدايي آرام گفت 

  ».دوباره بازگشته براي شما جالب باشد

ير ضربه اي غافلگير كننده به همه وارد شد، همه حاضرين از جمله زن كهنسال از شنيدن خبر غافلگ

در پس زمينه ، شب به يكباره تبديل به روز شد و ابرها از روي چهره شخص سوم كه آشكارا . شدند

سومين نفر كه جادوگري تنومند بود و تنها با اشاره اي خود را . موضوع را باور نكرده بود كنار رفتند 

اعضاء شورا اسير شد ماهها قبل در دريا و بوسيله مجموع . مرگبال مرده است « :ظاهر كرده بود گفت

هيچ چيز حتي اژدهايي مانند مرگبال نيز قادر به گريز . و به هالكت رسيد و در اعماق دريا فرو رفت 

  ».از برابر جادويي اينچنين قدرتمند نيست 
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و جسدش كجاست ؟ او «: ديگران تكاني خوردند تا نظري ارائه دهند اما شخص اول به سرعت گفت 

ن نيست حتي قبل از اينكه گابلينها آن زره مخصوص را بروي فلسهاي او بكشند  مانند ساير اژدها يا

  »... توانسته بود دورفها ي هوراد را وادار به خيانت و قرار گرفتن در كنار خودش بكند

البته آنقدر  - صداي زن جواني كه آشكارا از تمامي اعضا جوانتر و شايد داراي مهارت كمتري بود

  »آيا مدركي براي اثبات حرفهايتان داريد؟«: گفت  - شورا شود مهارت داشت كه عضو

كه تنها موجودي به .ملكه اژدهايان )  Alextraza( مرگ دو اژدهاي سرخ از فرزندان اَلكسترِزا « 

  ».عظمت خودشان قادر به نابودكردن آنها مي باشد

رد كه با ظهورش طوفان و شخصي اين نكته را بزبان آو» .اژدهايان بزرگ ديگري نيز وجود دارند«

رعد در گرفت وباران شروع به  باريدن بر سر و روي همگان كرده بود اگر چه بنظر نمي رسد حتي 

طوفان به سرعت از بين رفت و خورشيد بار ديگر درخشيدن گرفت ... كف اتاق را نيز لمس كند

وضوع در چهره اش بزرگترين جادوگر كايرين تور بدون اينكه كوچكترين عالقه اي نسبت به م

مشخص است بعضي از شما روش كار مرگبال را نديده ايد وگرنه چنين نظري « :مشاهده گردد گفت

  ».نمي داديد

شايد « پنجمين نفر كه چهره الف گونش با سرعتي بيش از سرعت طوفان تيره و روشن مي شد گفت

شكل بتوانيم خود را درگير آن حق با شما باشد  و شايد به همان اهميتي كه شما مي گوييد اما ما م

اگر مرگبال زنده است و به بزرگترين رقباي هم نژاد خود حمله ميكند در واقع به نفع ما كار مي .كنيم 

كند چرا كه اَلكسترِزا همچنان تحت نفوذ قبيله دراگون ماو قرار دارد و اين فرزندان او هستند كه 

  خرابي ببار مي آورند آيا به همين زودي ماجراي ناوگان همواره به سرزمينهاي اتحاد حمله مي كنند و 
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را فراموش كرده ايد؟ من شك دارم كه دريا دار كايلين )  Kul Tiras(كول تايرسسوم اتحاد بنام 

پرادمور هرگزفراموش كرده باشد ، چون به هر حال فرزندارشدش و شش فروند از كشتيهاي جنگي 

ا بودند را در آن فاجعه از دست داد و اگر بداند كه مرگبال آن دو خود با تمام افرادي كه در آن كشتيه

  ».اژدهاي سرخ را نابود كرده بعيد نيست به پاس چنان خدمتي مدال افتخار را به گردن وي بياويزد

هيچ كس حتي بزرگترين جادوگر حاضر در شورا نيز نتوانست اين نكته را ناديده بگيرد ، حادثه اي 

ا و نفرات دريادار پرادمور تنها مقداري تراشه چوب و اجساد متالشي شده باقي كه در آن از كشتيه

مانده بود اگر چه اين مساله نتوانسته بود خدشه اي به اراده دريادار پرادمور براي بازسازي سريع 

  . نيروهاي ازدست رفته و وارد كردن آنها به جنگ وارد كند 

ه ذكر شد و مسائل ديگري كه ما درگير آنها هستيم نمي بخاطر مسائلي ك«: جادوگر الف ادامه داد

  ».توانيم خود را وارد اين ماجرا كنيم

اشاره مي كنيد درست )  Alterac(شما داريد به مساله پيش آمده در آلتراك «: جادوگر ريشوگفت

گبال است؟ چرا بايد براي ما پرداختن به مساله درگيري لوردران در استورم گارد بيشتر از قضيه مر

  »اهميت داشته باشد؟

  »هم حاالدرگير اين ماجرا شده است ) Gilneas( چون گيلنيس« 

  .اينبار همه مجمع حتي جادوگر ششم هم كه تا بحال هيچ حركتي نكرده بود اينبار غافلگير شدند
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براي ما چيزي "شبح  جادوگر تنومند حركت كرد و در مقابل شبح جادوگر الف قرار گرفت و گفت 

  ساس تاسف عميق نسبت به اتفاقاتي كه در سرزمينهاي دو پادشاهي همجوار جن گريمين جز اح

)Genn Greymane  ( چون گيلنيس بروي جزيره جنوبي واقع است كه همانقدر .مي افتد باقي نمي ماند

  ».از اتحاد فاصله دارد كه باقي پادشاهي از آلتراك

ل دستيافتن به مقام رهبري اتحاد بوده است؟با وجود از خود بپرسيد چرا جن گريمين همواره بدنبا« 

اين كه در ميانة جنگ بمحض حمله هوراد به مرزهاي سرزمينش ، اتحاد را براي دفاع از مرزهاي 

خود ترك كرد و ارتشش را باز گرداند؟ تنها دليلش تحريك شاه ترناس براي قرار گرفتن در مقابل 

به همين خاطر شاه ترناس كه در حال . ن و تسلط بر آن استلوردران و  تضعيف نيروي نظامي لوردرا

  ».سلسله فعاليتهايي است تا باعث ازبين رفتن حمايت و پشتيباني شورا از دريادار پرادمور گردد

دو پادشاهي همجوار هستند كه در روزهاي ابتدايي )  Alterac - Storm Guard(آلتراك و استورم گارد 

رهبر )  Thoras Trollbane(توراس ترالبِين . كرده و با هم متحد شدند جنگ به سوي هم گرايش پيدا

استورم گارد نيروهايي استورم گارد را برا پشتيباني از اتحاد لوردران اعزام كرد و با كازمودان بعنوان 

همسايه اش تنهااين احساس رانزدپادشاهي كوهستان بوجود آورد كه ازعملياتي متفق و مجزا از اتحاد 

و اين يكي از . كسي هم قادر به مقابله با نيروي نظامي كار آزموده ترالبِين نبود. ت مي كند حماي

داليلي بود كه اركها توانستند در هفته هاي اوليه جنگ سرزمينهاي اتحاد را مورد تاخت و تاز خود 

  . كه مطمئنا پيامدهاي وخيم و گسترده اي براي تمام اتحاد در بر داشت. قرار دهند

طرف ديگر ، آلتراك با صحبتهاي تحريك آميز درباره شجاعت و عدالتخواني در نزد سربازانش از 

  چندان آيندة روشني نداشت ومانند گيلنيس، او نيز بدنبال حامي بود ولي در جايي كه جن گريمين 
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به  زياده خواهي خود را مهار كرد، شايع شده بود كه لورد پرنولد بيشتر بعلت ترس مفرطش از سقوط

  حتي در نزد برخي از اعضاي كايرين تور اين ايده وجود داشت كه شايد لورد پِرِنولد . اتحاد تن داد 

ممكن است دست به اتحاد با دوم همر بزند كه مطمئناَ باعث حمله هاي بي پايان و ويران كنندة اركها 

  .به اتحاد خواهد شد

لورد پرنولد براستي به اتحاد خيانت كرد  ترسي كه از آن صحبت شد باالخره اثر خود را گذاشت و

اگرچه ناجوانمردي او خوشبختانه زياد دوام نياورد؛ شاه ترناس بسيار سريع متوجه موضوع شد و 

نيروهاي لوردران را به منطقه اعزام و قانون حكومت نظامي را برآن حاكم كرد و اين عمل او با وجود 

ورم گارد با استفاده از موقعيت پيش آمده ميخواست مسائل پيش آمده باعث اعتراض كسي نشد، است

  .با گرفتن زمينهاي همسايه شرقي اش بعنوان غرامت جنگي امتيازاتي كسب كند 

او همچنان در ضميمه كردن خاك آلتراك به پادشاهي . اگر چه ترِناس كامال اينگونه نمي انديشيد 

باعث مورد تاييد قرار گرفتن از سوي كه احتماال -خود يا به قدرت رساندن شاهي دست نشانده 

استورم گارد همچنان وفاداري و ثبات قدم خود را نسبت . ترديد داشت - اتحاد لوردران خواهد شد 

به اتحاد حفظ كرده بود و همه مي دانستند كه هم شاه ترناس و هم ترالبِين همديگر را تحسين مي كنند 

  .ف و تنش بين اين دو متحد شود و اين بحران سياسي ميتوانست موجب بروز اختال

  ». اتحاد متالشي خواهد شد «:جادوگري كه چهره اي جوان داشت با صدايي رسا گفت 

بنابراين ما . ولي خواهيم رسيد«: و افزود» ...هنوز به آن نقطه نرسيده ايم « : جادوگر الف پاسخ داد

  حال تجديد قوا براي انتقام از وقتي براي پرداختن به موضوع مرگبال نخواهيم داشت و اگر او در
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اژدهاي كمتر دنياي  - الكسترزا ملكه اژدهايان است من به شخصه در مقابلش قرار نخواهم گرفت

  ».به هر حال فكر مي كنم عصر اژدهايان سپري شده است - بهتر

  

 شنيده ام زماني الفها و اژدهايان« : صدايي كه تشخيص مرد يا زن بودن آن دشوار مي نمود گفت 

  »!؟.دوستان و متحدان خوب و قابل احترامي براي هم بوده اند

سايه بود برگشت  شبح جادوگر الف به طرف آخرين جادوگر كه چهره اش تنها كمي واضح تراز

ميتوانم به شمااطمينان دهم كه اينها همه افسانه است و ما هيچ رابطه اي با چنين هيوالهاي « : وگفت 

  ».وحشي نخواهيم داشت

شما در مورد حل ديپلماتيك اين مساله حق داريد «: گر ريشو رو به جادوگر پنجم كرد و گفت جادو

و موافقم كه اين مساله مقداري از وقت ما را به خود اختصاص خواهد داد اما اين نبايد باعث شود ما 

ا از زماني كه مسئله كازمودان را نديده بگيريم به هرحال شايد من در مورد مرگبال اشتباه كرده ام، ام

اركها ملكه اژدهايان را تحت سلطه خود درآورده اند باعث از بين رفتن ثبات در اين سرزمين شده 

  ».اند

پس ما نياز به ناظري داريم كه به منطقه اعزام گردد و پيش از اينكه مسئله تبديل « : زن كهنسال گفت

  »...؟ مساله اين است...ه كسيولي چ. به بحراني حاد شود ، اطالعات الزم را جمع آوري كند

  ».در واقع يك نفر وجود دارد«
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جادوگر ششم قدمي به جلو برداشت و اين را گفت؛ اگر چه چهره اش همچنان در هاله اي از ابهام  

  .بود 

  ».رونين هست«: وي ادامه داد 

دوگران رونين؟ بعد از افتضاح اخيرش؟ رونين حتي لياقت پاك كردن رداي جا«جادوگر ريشو غريد 

  »...را هم ندارد و بيشتر از اينكه يك اميد براي ما باشد يك تهديد است

درست است او كمي نامتعادل ورفتارهايش غيرقابل پيشبيني  است « : زن كهنسال موافقت كنان گفت 

.«  

  »...و خودسر و گستاخ«:مرد تنومند ادامه داد 

  ...غير قابل اعتماد

  ...جنايتكار

اند تا جو فروكش كند و همه نظرات خود را ارائه دهند سپس به آرامي سري جادوگر ششم منتظر م

وتنها جادوگري كه در حال حاضر براي رسيدگي به اين مساله در اختيار داريم ... « :تكان دادو گفت 

او . اگر چه اين ماموريت تنها جهت سركشي و بازديد است و او درگيرهيچ مساله حساسي نخواهد شد

فقط ...بود كه به منطقه اعزام خواهد شد تا مسايلي را كه ميبيند به ما انتقال دهد  ناظري خواهد

و من گمان مي كنم كه او از ... « :ووقتي ديد صداي هيچ اعتراضي بلند نشد اضافه كرد ... همين

  ».گذشته درسهايش رافرا گرفته باشد

  ».ده به نظر مي آيداين حتي براي كسي مثل رونين نيز ماموريتي سا« :زن جوان گفت 
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شايد بهتر باشد كه او را بفرستيم ، شايد مرگبال « :جادوگر الف سري به نشانه تحقير تكان داد و گفت 

او را ببلعد و ما از شر هردوي آنها خالص شويم و سپس با خيال راحت به مسائل مهمتر مانند ورود 

  ».گيلنيس به آلتراك بپردازيم

  

عت گذشته را درآن ايستاده بود بازگشت و سرش را پايين انداخت و با او بجاي خود كه تمام دوسا

اطرافش را نوري فرا گرفته بود كه بنظر نمي رسيد .بستن چشمانش به حالت مراقبه وتمركز فرو رفت

منبع مشخصي داشته باشد و بواسطه اندك نوري كه به صحنه مي تابيد قسمتهايي محو از يك اتاق 

بجز صندلي اي كه بال استفاده در كناري رها شده بود چيز زيادي به چشم نمي ديده مي شد كه در آن 

خورد ، اما در پشت سرش ديواري باپرده هاي ضخيم و منَقَش بود كه چشمان تيز بين مي توانست در 

رنگ بنفش زمينه آن نشان زربافت لوردران كه متشكل از چشم طاليي و سه خنجر طاليي رنگ كه 

  .را تشخيص دهد به سمت چشم بود

نشان و پرچم لوردران حتي در زمان جنگ ، تحت حفاظت و قيوميت اتحاد بود؛ هر چند بعضي از 

  .اعضاي كايرين تور به داليلي آنرا چندان افتخار آميز نمي دانستند

  »...رونين« :صدايي كه گويي هيچ منبعي نداشت واز همه جا به گوش مي رسيد اعالم كرد

. ه موهاي پر پشت سرخرنگ و چشماني سبز آتشين وبيني اي شكسته داشتمردي واردصحنه شدك

  ميتوانست  هرچند اگرمايل بود به سادگي –بيني اوتوسط يكي ازشاگردانش مدتهاقبل شكسته شده بود
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با اين حال همچنان چهره اش زيبا بود، چانه اي  - آنرا ترميم كند تمايلي به اين كار نشان نمي داد 

امي كشيده و ابروهايي كماني داشت كه به چهره اش هميشه حالتي پرسشگر يا خوش تراش و اند

چهره اش بيشتر به چهره شاگردي مي مانست كه استادش او را در حال انجام عمل . متعجب مي داد

خالفي دستگير كرده باشد ، خودش نيز براي رفع اين حالت از چهره اش كمكي نمي كرد و بنظر مي 

  .ه اش گوشه اي جدانشدني از شخصيتش او باشد رسيد اين حالت چهر

رونين بلند باال و خندان در حالي كه پوشيده در ردايي بلند و به رنگ آبي آسمان شب بود وارد شد و 

هم قبول سركش بودن رونين و هم باور اينكه او مسئول مرگ . هم سطح با ساير جادوگران ايستاد

وي محول شد مي باشد براي ساير جادوگران حاضر در  پنج انسان خوب در آخرين ماموريتي كه به

اتاق سخت بود ، نگاهي به دورتادوراتاق افكند و منتظر ماند تا ببيندكدام يك از جادوگران وي را 

  .مخاطب قرار خواهد داد

  »؟...تو احضار شده اي و ما منتظريم« : جادوگري باموهاي بافته شده گفت 

و .چون من نيز از دليل احضار خويش بي خبرم! را حل نمي كند انتظارمشكلي«  :رونين جواب داد

  ».منتظرم كسي به من توضيح دهد

درست «:عضوششم شورا در حالي كه تنها اندكي از چهره اش از وراي باشلق ردايش پيدابودگفت

  ».است

و تحريم «: براي نخستين باراززمان حضور رونين در اين جلسه برق اشتياق در چشمانش درخشيد

  »آيا مجازات و اتهام از من برداشته مي شود؟ » من چه ميشود؟ 
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تو حضور دوباره خود را در جمع ما بدست خواهي آورد اگر ماموريتي را كه به تو محول مي شود « 

  ».بيدرنگ قبول كني و به درستي به پايان برساني

به لحن رونين بازگشته بود تلخي گزنده » آيا هنوز در شما اطميناني نسبت به من باقي مانده است؟«

  »بعد از اينكه آن انسانها كشته شدند؟« ...ادامه داد 

  

  »...تو تنها كسي هستي كه براي ما باقي مانده«

  ».بايد مي دانستم... اين منطقي ترين حرفي است كه تا بحال شنيده ام « 

فت و دو شي درخشان دستان پوشيده در دستكش جادوگر رو به باال قرار گر» ...اينها را بگيريد«

ناگهان بر فراز آنها ظاهر گشت، گويي درخشان و زمردين ، و انگشتري طاليي با تك سنگي سياه 

  .رنگ

رونين نيز دستانش راباال آورد و آن دو شي بر فراز دستانش ظاهر گشت ، رونين لحظاتي آن دو شي 

توانم قدرت را در درون آن مي.! گوي  بينش را شناختم ولي ديگري را نه«:را وارسي كرد و گفت

  »...احساس كنم ولي نمي توانم طرز كار و نحوه تسلط برنيروهاي آن را درك كنم 

تو زيركي رونين و اين يكي از داليلي است كه من تورا در اولويت انجام اين مامويت قرار « 

  سرزمينهاي  تو به. ميدهم،گوي بينش به تو قدرت رويابيني مي دهد و حلقه ازتو محافظت مي كند
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اين حلقه اجاز رديابي شدن تو . اركها خواهي رفت و در آن جا هنوز تعدادي وارالك زنده وجود دارد

  »...!توسط آنها را نمي دهد، همچنين تور ار از ديد ما هم مخفي نگاه مي دارد 

ته شانس و الب. بنابراين من اختيار خودم را خواهم داشت« : رونين پوزخندي به حامي خود زد وگفت

  ».كمي نيز وجود دارد كه به مرگ افتخار آميزي نيز دست يابم

حداقل تا بندر توسط .با احترام بايد به شما ياد آور شوم كه شما در اين ماموريت تنها نخواهيد بود« 

  ».يك سوارِ الف همراهي خواهيد شد

ش قائل نمي شد بخصوص رونين سري به تاييد تكان داد ، اگر چه آشكار هيچ اهميتي براي اسكورت

  .او هرگز رابطه خوبي با الفها نداشت .يك سوار الف

  »نفرموديد  ماموريت من چيست؟... «

شبح جادوگر بزرگ به صندلي اي كه توسط جادوگر جوانتر قابل رويت نبود تكيه داد و نوك 

اين  "دد و گفت انگشتانش را مانند گنبدي به هم چسباند ، گويي كه به دنبال واژه اي مناسب مي گر

ماموريت براي تو بي اهميت نخواهد بود، توبا انجام موفقيت آميزآن جايگاه خودرادراين انجمن 

. بازخواهي يافت، جايگاهي كه بعضي از اعضاي آن اعتقاد دارند بايد براي هميشه از تو سلب شود

  ».نحو احسن انجام دهي پس اين ماموريت براي تو ساده نخواهد بود و اهميت بسيار دارد كه آنرا به

  ».!از سخنان شما چنين بر مي آيد كه اين ماموريت نبايد ماموريتي ساده باشد« 

كه به اعتقاد جمع تنها با يكي از استعدادهاي بيشمار تو قابل رها ... اژدهايان اسير شده در بند اركها «

  ».شدن هستند 
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ي گستاخانه و بي تكبف سخن مي گفت ، اينبار با وجود اينكه رونين معموال با لحن» !!؟...اژدهايان«

خودش نيز متوجه شد كه با لحني بي ادبانه تر و گستاخانه تر از هميشه در نزد استادش سخن گفته 

  .است 

  ...!اژدهايان

  .تنها اشاره اي به آنها ترسي آميخته به احترام در جادوگر جوان بر مي انگيخت 

   

و تو در انجام اين ماموريت نبايد مرتكب هيچ ... « : ن ادامه دادحامي او در انجم»  .بله اژدهايان«

گونه اشتباهي بشوي و مطلقا هيچ كس خارج از اين اتاق نبايد از ماموريت تو آگاه گردد، نه حتي 

 سواري كه تو را همراهي مي كند و نه فرمانده كشتي اي كه قرار است تو را به كازمودان برساند ، هيچ 

بشوي و مطلقا هيچ كس خارج از اين اتاق نبايد از ماموريت تو آگاه گردد،نه حتي گونه اشتباهي 

سواري كه تو را همراهي مي كند و نه فرمانده كشتي اي كه قرار است تو را به كازمودان برساند نبايد 

 - چنان كه از تو انتظار مي رود - اگر كلمه اي به خارج درز كند. چيزي در مورد ماموريت تو بدانند

  ».كل ماموريت تو و تمام نقشه هاي ما بخطر خواهند افتاد

اما اين ماموريت چيست ؟ به نظر مي رسد در « برق نگاه رونين به چشمانش باز گشته بود پرسيد 

به اندازه كافي  - براي او –هرچند پاداش آن آشكارا » !اين ماموريت مخاطرات زيادي وجود دارد؟

  ... مجمع و اعاده حيثيت از دست رفته به رونين  قانع كننده بود؛ بازگشت به سطح
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اعضاي شورا بازگشت واقعي او را به صورت كامل به شورا قبول نخواهد كرد اما انجام اين ماموريت 
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  عصر اژدهايان

 فصل  دوم

  همسفر

ي پنداشتند م و حوصله مردم الفها رو كوهي از صبر اغلبِ، از انتظار كشيدن متنفر بود ) VERISA(وريسا 
تازه يكسال از پايان دورة آموزشش گذشته بود از اين لحاظ جواني نظير او و همساالنش كه  اما الفهايِ

  .مانند انسانها بودند

او سه روز بود كه در انتظار جادوگري بود كه دستور داشت تا او را به يكي از پستهاي مرزي در ساحل 
مانند احترامي بود كه ساير الف ها براي جادوگران قائل بود احترامي كه الف  .درياي بزرگ اسكورت كند

  اما اين جادوگر در وريسا احساسي به جز خشم و ناراحتي ايجاد نكرده  .ندباقي انسانها قائل مي شدبراي 
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به پايان برساند و به نزد خواهران و برادرانش باز گردد  مي خواست هر چه زودتر ماموريتش رابود، وريسا 
مانده اركهايي را كه همچنان در سرزمينهاي اتحاد دردسر ايجاد مي كردند را شكار كند و آنها را  تا باقي

يك ساعت ديگر در اينجا منتظر خواهم ماند  «:با خود گفت  .مرگي كه سزاوار آن بودند برسانداعماقِ به 
  ».و بعد اين محل را ترك خواهم كرد

ه هاي خاكي خود ندگان الف اين اسبها را بسيار برتر از عموزادالف خرخري كرد ، تربيت كن كرِند اسبِ 
صداي ماديان درهماهنگي كامل باسوارش بودوهمين  -حداقل در باور الفها چنين بود-تربيت كرده بودند

ه ادباعث شد سوارش عكس العمل نشان دناچيز اگر چه بنظر خر خري بي اهميت از جانب يك اسب بود 
  .قرار دهدتيري بلند در كمانش و اسب پايين پريده و 

در قلب اينجا  ،خطري احساس نمي شد، هرچد اساساَ فراگرفته بودعميقي جنگل اطرافش را سكوت 
او جاده را تا مسافرخانه اي  .را داشتكها ار احتمال حمله از طرف ترول ها يامي شد لوردران به سختي 

مشغول بردن  داركهو به جز پسرك اسطبل گذراند را از نظر د اشحل مالقاتش با جادوگر بمي بايست مكه 
اسب او هرگز بدون دليل .ولي او كمانش را پايين نياورد.علوفه به داخل اسطبل بود كسي ديده نمي شد

  نمي كرد، شايد راهزنان در كمين بودند؟ صدا

ي موهايش او درمسيري  دايره اي شروع به گشت زني كرد، باد به چهره اش مي وزيد و طره هاي نقره ا
چشمان آبي و بادامي شكل او  .را به چهره اش مي ريخت اما باعث كم شدن ميدان ديد عالي او نمي شد

و گوشهاي دراز و  .حتي در تاريكي شب هم مي توانست كوچكترين حركت شاخه ها را تشخيص دهد
ستن يك پروانه نوك تيزش كه از ميان انبوه موهاي نقره اي رنگش بيرون زده بود مي توانست حتي نش

هم سب اما او هنوز دليلي براي نگراني ماديانش نمي ديد ، شايد ا. احساس كندبروي گلهاي اطراف را 
   مانند الفها خطرات را پيشبيني و احساس مي كرد؟
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بلندتر از بيشتر انسانها با پاهايي پوشيده در الف، ، فريبندة خود بروي انسان ها آگاه بود  وريسا از تاثير
   جنگل ، با رداي مسافرتي  سواري برنگ سبز شلوارِ چرم طبيعي زردرنگ و باالپوش و هايي از چكمه

الفها ، با دستكشهايي بلند كه با وجودي كه تا آرنج مي رسيدند اما انعطاف الزم مخصوصِ قهوه اي رنگ 
  زره اي سينه او . ردكه در كنار زين آويخته بود ايجاد نمي ك يرا براي استفاده راحت از كمان يا شمشير

 را مي پوشاند كه علي رغم استحكام در زمان خم شدن براي او زحمتي ايجاد نمي كرد، با چنين ظاهرِ
با در نظر گرفتن اغواكننده اي عجيب نبود كه يكي از اهالي در مهمانسرا به او نزديك شده بود و فقط 

ناديده گرفته بود  جنگاور او راحالت  -ي شايد بعلت مست -و موردش قضاوت كرده بودظاهر زنانه او در
و مرتكب اشتباهي شده بود كه بعد از خارج شدن وريسا از مهمانخانه برايش چيزي بجز انگشتان شكسته 

  .باقي نگذارده بود

اسب صداي ديگري از خود خارج كرد ، كلمات سرزنش آميز در حال شكل گرفتن بروي لبهاي سوار 
  ...بود كه 

صدايي آرام و جذاب از سمتي خارج » . د باشي)   WINDRUNNER( پابايد وريساي باد گمان كنم شما «
از اينكه تازه وارد بتواند كلمة  وريسا به سمت او برگشت و قبل .اين سوال را پرسيدبود از ديد وريسا 

يايد به زبان بياورد تيري بسوي سر او نشانه رفت، سپس اجازه داد تا كمان اندكي پايين تر بديگري به 
  .را نشانه بگيرد، و در صورت رها شدن از طرف ديگر خارج شود اونحوي كه گلوي 

شخص مقابلش بنظر مي رسيد چندان نگران بحراني بودن موقعيت خويش نيست ، سپس متوجه شد كه 
تازه وارد جادوگري است كه مي بايست او را تا رسيدن به مقصد همراهي كند و همين نا تواني الف را 

  »آيا شما رونين هستيد؟ «:توجيه مي كرد ، سرانجام پرسيد  اي اينكه حضورش را احساس كندبر
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  »توقعش را نداشتيد؟«

  »!انسان...آنها فقط گفتند بايد جادوگري را همراهي كنم نه بيشتر«

به الف كرد اي سپس اشاره  ».به من هم فقط گفته شد كه سواري الف مرا همراهي خواهد كرد نه بيشتر«
  ».پس ما در شرايط مساوي همديگر را مالقات كرده ايم  «:نش را پايين بياورد و ادامه داد تا كما

  »...من سه روز است كه در اين محل منتظر شما هستم ، سه روز با ارزش... نه كامال «

ام من نمي توانستم براي آماده شدن از كسي كمك بگيرم و براي انجبعلت محرمانه بودن اين ماموريت «
  .و توضيح بيشتري نداد» . اين ماموريت نياز به وسايل و تجهيزاتي داشتم كه بايد فراهم مي شد

وريسا تسليم شد اين انسان نيز مانند ساير انسانها به كسي يا چيزي به غير از خود اهميت نمي دهد ، به هر 
يش اندكي عجيب بود كه اتحاد با حال او از اينكه مجبور نبود بيشتر در انتظار بماند خوشحال بود ، و برا

  .توانسته بود هوراد را شكست دهد وجود افرادي نظير رونين در صفوف خود چگونه

به » .سرعت حركت كنيمهمين االن با  بايدد به سمت كازمودان حركت كنيد بسيارخوب اگرمي خواهي «
داشت كه جادوگر بگويد وريسا نيمه انتظاري »اسبتان كجاست؟« :پشت سر رونين نگاهي كرد و پرسيد

 وجود اوبا  شاما اگر چنين بود دليلي براي همراهي .به مقصد منتقل كند -با جادو –اسبي ندارد و خود را 
  .نداشت

جادوگران استعداد ها و البته محدوديت هاي زيادي دارند كه به نظر مي رسيد رونين براي زنده بازگشتن  
  نياز دارد، وريسا مي دانست كه كازمودان  و استعدادهايش تت خطرناك به تمام امكاناياز اين مامور
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سرزمين خطرناكيست و اركها از جمجمه جنگجوياني كه به سرزمينشان وارد مي شوند براي تزيين 
استفاده مي كنند و اژدهاياني كه در اختيار دارند دائم در حال گشت زني در قلمرو آنها اردوگاه هايشان 

  .سو و بزدل نبود اما احمق هم نبودهستند وريسا اگر چه تر

ز را در كنار مهمانخانه بسته شده تا كمي به او آب بدهند ، در ضمن من تمام امرو « :رونين پاسخ داد
  »...سواري كرده ام  بانوي من

  

اگر لحن و حالت چهره جادوگر تمسخر آميز نبود وريسا ممكن بود با چاپلوسي او اغوا شود و حركت را 
  .عويق بياندازد اما او شمشير و كمانش را به اسب آويخت و آنرا براي سواري آماده كرداندكي به ت

  »...به استراحت كوتاهي نياز داريممن  وهمينطور اسبم اگر كمي مهلت دهيد  «:رونين گفت 

بزودي خواهي آموخت كه بروي اسب استراحت كني من آهنگ حركت را طوري تنظيم مي كنم كه « 
ل حركت استراحت كنيد ما زمان زيادي را از دست داده ايم ، كشتيهاي زيادي كه قابليت بتوانيد در حا

و منتظر كسي  .حتي آنهايي كه در اختيار كول تيراس هستند. سفر به كازمودان را داشته باشند وجود ندارد
ا به مقصد اگر زودتر خود ر ؛آن هم فقط براي رساندن جادوگري به محل انجام ماموريت خودنمي شوند، 

  .ممكن است ناخداي اين كشتيها نيز براي انجام وظايف مهمتري كه در جنگ دارند حركت كنند منرساني

و آرزو كرد كه كاش مجبور  .وريسا وقتي كه به جز اندكي اخم مخالفتي از جانب رونين نديد خشنود شد
  .صد نباشد تا رسيدن به مقو به حركت درآوردن او به سر و كله زدن با اين جادوگر 
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كه كازمودان با وجود اركها و اژدهايان تحت سلطه شان ماموريت خود متعجب بود، درست بود وريسا از
تري در مهماما در حال حاضر كايرين تور مشكالت  ،مدآهميشه خطري بالقوه براي اتحاد به شمار مي 

ه در اين ماموريت وريسا شك داشت ك. داشت، مشكالتي بزرگ در درون مرزهاي لوردران اطرافش
خطري جدي براي رونين وجود داشته باشد، شايد هم كايرين تورحاضر نبود كوچكترين خطري براي اين 

و قابل اعتماد تري براي اعزام به اين ماموريت  شخص اليقترحتماَ در بين آنها  ،پيش بيايد فاده اجادوگر پر
توانست درچهرة او رگه هايي قابل پيشبيني  وريسا مي نگاهي به او انداخته بود وجادوگر. وجود دارد

  .خواند بنابودي راحركت بسوي خطر مرگ واز

، كايرين تور حتما داليل خود را براي اين تصميم  ترديدهايش را كنار گذاشتالف سري تكان داد و 
وگر تا بندر عضاي اتحاد لوردران نيز آنرا پذيرفته اند در ضمن تنها وظيفه او همراهي اين جاداداشته است و 

در حال حاضر تنها كاري كه بايست مي كرد اين  است و بهتر است خودرا از هر دردسري دور نگاه دارد،
جدا شدنش ازجادوگر، باليي بر سر او بيايد يا نه ، پس از . سريع مسئوليتش رابه انجام برساندبود كه 

  .مشكل او نيست

 حشرات موذي در سفر آنها را تهديد نكرده بود ، چهار روز ازآغاز سفر آنها مي گذشت وخطري بيش از
سفري كه مي توانست شاعرانه باشد به خاطر تمركز رونين بروي مخاطراتي كه پيش رو داشت و كم 

كشتي هاي اتحاد او را به يكباره . كننده شده بودكسل حرفي سوار همراهش تبديل به سفري نامطبوع و 
در سرزميني رها مي كردند كه فقط اركها در آن وجود نداشتند بلكه به كازمودان مي بردند ، و تك و تنها 

رونين ترسو نبود و حتي بي ميل نبود بخاطر عذاب وجداني كه  .اژدهايان تحت سلطه آنها نيز وجود داشتند
 شاين يكي از داليلي بود كه باعث مي شد حاميو . شكنجه ومرگ نيز استقبال كند داشت ازاندكي خطرِ

  .اعزام به دره دراگون ماوانتخاب كند او را براي
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حامي او آخرين اطالعات واصله از تحركات قبيلة دراگون ماو را به اطالع او رسانده بود وبر اساس اين 
 –اگرچنانچه كه به رونين گفته شده بود مرگبال  .دره دراگون ماو به شدت پاسداري مي شداطالعات از 

با وجود تمام اين  ات بسياري در اين ماموريت وجود داشت، امازنده بود، مخاطر -اين اژدهاي سياه 
اواين ماموريت را تنها براي اعاده حيثيت  جادوگر از انجام اين ماموريت منصرف نشده بود، تمخاطرا

  سرافرازي او در نزد حامي اش درشورا خواهد شد، قبول نكرده بود بلكه انجام اين ماموريت باعث 

، چيزي كه در ، اين نام يقيناَ نام واقعي او نبود "كراسوس "...يك نام او راميشناخت  كه تنها با پشتيباني 
  .هم نبودشوراي كايرين تور بي سابقه حلقة 

رشد و ترقي در  .و نام آنها تنها در نزد پيروان آنها فاش مي شد مخفيانه انتخاب مي شددالران  انبزرگ 
بر همين اساس انتخاب عضاي آن بود و استاد بزرگ شورا  نيز  يها و موفقيت اشورا بيشتر بر اساس تواناي

ردانه  بود و شبيه صداي حقيقي صداي حامي رونين فاقد تن م .در نزد پيروان مي شد نه بر اساس محبوبيت
  !؟...اگر اصوال مي بايست مردانه باشد... بش نيز نبود صاح

هويت كراسوس حتي براي  تشخيصِولي  حدس زدن هويت بعضي از اعضاي شورا از روي صدا ممكن بود
ش نيز غير ممكن بود و رونين مي انديشيد اگر مي توانست به هويت حقيقي كراسوس پي ببرد باهوش مامور

  .بعنوان يك جادوگر جوان به آرزوي خود رسيده بود

ت از تمام اين روياها در صورتي به واقعيت مبدل مي شد كه او مي توانست به كشتي برسد به همين جه
  »تا هستيك چقدر فاصله وجود دارد؟« :سوار الف پرسيد
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فقط سه روز ديگر تا پايان اين سفر باقيست ،نگران  «:وريسا بدون اينكه به سمت رونين بازگردد گفت
روز مكالمة اخير دومين مكالمه اي بود كه درطي » .نباشيد ، اسبها مار را بموقع به مقصد خواهند رساند

ز تنها چيزي كه براي رونين ا .بدل شده بود و طوالني ترين مكالمة بين آنها تا كنون بودبين آنها رد و 
ادب و رعايت اگر چه . هند بود شدن با يك الف بدتر بود همسفر شدن با يك شواليه مغرورسيلورهمسفر 

نشايي شرارتبار نزاكت در تعليمات آنها توصيه ميشد و جزء سرشت آنها بود اما به نظر آنها جادو ضرورتا م
آخرين شواليه سيلورهندي  ودر اغلب موارد جادوي صحيح و نيكو با سرشت شيطاني همراه است؛دارد 

  كه رونين با او مواجه شده بود كامال براي او روشن كرده بود كه اعتقاد راسخ دارد پس از مرگ روح 

چگونگي آن مهم نيست ولي  .رونين درچاهي كه ساير شياطين در آن گرفتار هستند گرفتار خواهد شد
  .قطعا اتفاق خواهد افتاد

و رونين آرزو مي كرد  نزديك به زمان غروب سايه روشن هايي در پاي درختان جنگل ايجاد شده بود
  .ولي مشخص بود كه موفق نخواهند شد .بتوانند قبل از تاريكي شب از آن جنگل عبور كنند

نه فقط براي اينكه موقعيتشان را حدس بزند بلكه براي اينكه  كرد خوانياو بار ديگر نقشه ذهني اش را باز
  متوجه شود آيا براستي در زماني كه همراهش به او وعده داده بمقصد مي رسند؟

تاخير او براي پيوستن به وريسا اجتناب ناپذير مي نمود او مي بايست تجهيزات و لوازم الزم را براي اين 
نمي توانست از كسي كمك بگيرد او فقط آرزو مي كرد كه اين تاخير مسافرت فراهم كند و براي اينكار 
  .كل ماموريتش را به خطر نياندازد

  .بودغير ممكن و براي برخي مرگ آور  عضيبراي بكه ماموريتي ...آزاد كردن ملكه اژدهايان 
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د اركهايي رونين اعتقاد داشت كه مشخص است اگر ملكه اژدهايان آزاد شو -حتي در زمان جنگ - حاال
از آخرين و مهلكترين سالح خود دست بر نخواهند  به سادگي كه او را تحت سيطره خود دارند هرگز

داشت وشرايط به گونه اي رقم خواهد خورد كه نبايد توقع داشت اين ماموريت تبديل به حماسه اي بياد 
  .ماندني شود

رند تا لكه سياهي كه در سوابق آنها رونين مي دانست بسياري از اعضاي شورا آرزوي شكست او را دا
در هر دو حالت ماموريت براي  .به رونين دارند  به اين طريق پاك شود ها مامويت بعضيبعلت سپردن 

اگر شكست مي خورد از دست او  و آنها موفقيت درپي داشت اگرپيروزمي شدكه مايه مباهات آنان بود
  .خالص مي شدند

اولين بار كه به نزدش آمده بود از همتاي جوان خود پرسيده بود آيا  ، او حداقل به كراسوس اعتماد داشت
قبيله دراگون ماو  دهمچنان در اسارت  باقي بمان الكسترِزاهنوز به انجام امور غير ممكن اعتقاد دارد؟ اگر 

و با . موقعيت خود را حفظ خواهد كرد و فرصتي به اركها براي بازسازي و تقويت هوراد خواهد داد 
وجود مشكالت فراواني كه اتحاد در خود دارد عالقه اي به شكل گيري مجدد هوراد و وارد شدن به 

  .جنگ با آنان را ندارد

به آسمان نگاهي كرد و تنها ابرهاي پنبه اي پراكنده اي  .صداي آذرخشي رونين را از افكارش خارج كرد
  يند آيا او هم صدا را شنيده است ؟د تا ببرا در آسمان مشاهده كرد ، نگاهي پرسشگر به الف همراهش كر

اسب رونين متوقف شد و وريسا كه بنظر مي رسيد براي  .رونين را منقبض كرد صداي دوم تمام عضالت
  او  زنو .ديبه سوي او پرچنين مواقعي آموزش كافي ديده است و در همين لحظه بروي اسب ايستاده بود، 
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ايه اي سياه تمام اطراف را پوشاند و غريوي س.زمين انداخت و تجهيزاتش رونين و اسبش را با هم به
  .ترسناك و كر كننده اطرافشان را بلرزه در آورد

  .از ميان اين هياهو رونين ناله دردناك اسبش را شنيدكه به سرعت قطع شد

  .وريسا از او خواست تا سرش را پايين نگاه دارد

تا بماند از روي شانه اش به عقب  نگاه كرد  علي رغم اينكه وريسا از او خواست بي حركت باقي
  ...و جهنم را درمقابل چشمانش ديدبهشتياني را كه اين صدا را توليد كرده اند ببيند 

دهايي برنگ زبانه هاي آتش آسمان را پوشانده بود و در پنجه هايش اسب و تمام وسايل ارزشمند رونين ژا
در حالي كه نگاهي اندوهبار به سمت رونين مي كرد با  را داشت ، سوسمار قرمز رنگ در يك آن اسب را

  .تمام وسايل يكجا بلعيد

نشسته بود بر پشت جانور موجودي سبز رنگ با دندانهاي بزرگ و چهره اي مضحك پوشيده در لباس رزم 
با صدايي خشن دستوراتي را  و ودر حالي كه تبر جنگي خود را به سمتي كه رونين مخفي بود تكان مي داد

با را دقيقاً به سمتي كه رونين بود هدايت كرد و اژدها اژدها اُرك با پاشنه هايش ... ه اژدهايش مي دادب
  ...چنگالهاي باز به سمت رونين شيرجه زد

***  
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نجيب زاده با موهاي بلند و مشكي خود و با 
     :صدايي سرشار از فراست و قدرت گفت 

كه وقت خود را به من سرورم باز هم از اين «
داديد تشكر مي كنم شايد با همكاري خوب 

صداي » .بتوانيم اين بحران را نيز مهار كنيم
پيرتر كه متعلق به شخصي با ريش بلند و پوشيده در لباسهاي فاخر سفيد رنگ و ردايي طاليي رنگ بود 

 !لرد پريستور.شما خواهندداشت داليل بسياري براي تشكر از اگر چنين باشد لوردران و اتحاد«:پاسخ داد 
  دليلش را خواهند گيلنيس و استورم گارد نيز بخاطر عملكرد شما مطمئنا از شما قدرداني خواهند كرد وو 

اگر چه شاه تراناس خود باريك اندام و نحيف نبود در نزد دوست و همراه تنومند خود كمي » .فهميد
  .احساس حقارت مي كرد

شاه ترناس اگر كسي را . ي از دندان هاي بي نقص و تيزش را به نمايش گذاشتمرد جوانتر خنديد و رديف
چهرة شاهين وار .مي ديدكه نگاهي شاهوارتر و بزرگمنشانه تر از اين جوان داشته باشدواقعاَمتعجب مي شد

و موهاي سياهرنگ كوتاه و مرتب او بهمراه صورت اصالح شده اش بيشتر زنان دربار را شيفتة او كرده 
منطق و سخنوري او بيشتر از تمام شاهزاده هاي اتحاد شبيه به وجنات يك شاهزاده بود و عجيب نبود .ودب

بنابراين ترناس . كه هركسي درآلتراك درمسائل پيش آمده جانب او را مي گرفت؛ حتي جن گريمن 
  .باخندة سياستمدارانه اي  لبخند او را پاسخ داد
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سال قبل كسي چيزي از او نشنيده بود، پادشاهي از منطقه اي  5كه تا  پريستور ، نجيب زاده اي جوان بود
گمنام وكوهستاني كه توانست علي رغم گمنامي خونبهاي مردمش و مطالبات خود را از پادشاهي آلتراك 

مردمش در اثر حملة اژدهايي نابود شده بودند و او پاي پياده و بدون حتي يك خدمتكار به .مطالبه كند 
پشتكاري كه او براي رسيدن به قصر از خود نشان داده بود به افسانه هاي مكتوب . مده بودپايتخت آ
  .پيوسته بود

مهمتر اينكه همواره پادشاه را در زمان بروز مشكالت با هم فكري خود ياري مي داد ؛ بخصوص در 
يستور در واقع عاملي دوران سياهي كه او نمي دانست در مقابل لورد پرنولد چه موضعي را اتخاذ كند ، پر

نجاتبخش شد ، او انگيزه هاي الزم را به اوبراي اعزام نيروي نظامي به آلتراك و اعالم حكومت نظامي در 
استورم گارد و ساير پادشاهي ها مي دانستند كه مي بايست در مقابل لوردپرنولد واكنش نشان . آنجا داد

  پايان جنگ آلتراك را در جانب خود حفظ كنند و دهند اما ساير امپراطوري ها مي خواستند حداقل تا

اما حاال بنظر مي رسيد سرانجام .بهمين علت كسي دست به عكس العمل دربرابر خيانت لورد پرنولد نزد 
  .پريستور توانايي قانع كردن آنها براي اتخاذ تصميم نهايي داشته باشد 

وقع خواهد شد و هر كس حتي مردي را كه در هرگونه اتالف وقتي باعث از بين رفتن شانس براي اقدام بم
ترناس از بازگرداندن پسرعموي پرنولد به سرزمينش كه مورد حمايت .مقابلش بود به هراس مي انداخت

بين استورم گارد و  –گيلنيس بودخودداري كرده بود، اما مايل نبود در امپراطوري دودستگي ايجاد كند 
ضميمه كردن خاك آلتراك . ن كولتيراس و گيلنيس خواهد شدكه باعث بروز دشمني زياد بي -لوردران

  .هم در برنامه هاي او جايي نداشت
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چه اتفاقي مي افتاد اگر او شخص امين و با كفايتي را در آلتراك مستقر مي كرد كه تنها به صلح و اتحاد 
گر قضاوت ترناس بيانديشد و چيزي براي خود نخواهد و توانايي سرپرستي آنجا را نيز داشته باشد؟ ا

  .درست باشد، كسي در آنجا قرار مي گرفت كه متحد واقعي لوردران باشد

پريستور را با وجود هفت پا » .واقعاً اينگونه نيست لورد پريستور« :شاه دستي به شانه لورد بلند قد زد
به تن كرده  نمي شد دراز و لندوك ناميد ، لباسي آبي و مشكي -بيش از دو متر و بيست سانت -بلندي قد

بايد بيشتر از اينها به تو افتخار كرد و از «:شاه ادامه داد. بود و هر اينچ از بدنش نشان از دالوري او مي داد
  ».تو قدرداني نمود و باور كن كه من به اين زودي پاداش تورا فراموش نخواهم كرد

ترناس . باره بدست خواهد آوردگويي باور دارد كه پادشاهي كوچك خود را دو.پريستور لبخند زيبايي زد
قصد داشت اجازه دهد اين جوان روياهاي خود را در سر بپروراند، چهرة پريستول وقتي پيشنهاد حكومت 

بجز آنان كه ...هر روز پيش نمي آيد كه كسي پادشاه شود. بر آلتراك به او داده شود ديدني تر خواهد بود
  .بصورت موروثي آن را كسب مي كنند

پريستور بدون پشت كردن به پادشاه از درب بزرگ تاالر خارج . يم موقرانة جوان را پاسخ داد ترناس تعظ
شد و ترناس انديشيد؛ هيچ چيز، حتي پرده هاي زربافت و شمعدانيهاي طاليي و كف مرمرين و سفيدرنگ 

او مردي . گرداندتاالر هم نمي توانست نوري را كه با رفتن نجيب زاده جوان از بين رفته بود به اتاق باز
جوان بودكه مي توانست احترام واطمينان ديگران رادر هر زمينه اي بخود جلب كند و ترناس آرزو مي كرد 

  ترناس دستي به چانه اش كشيد . مي توانست بيشتر شبيه به لورد پريستول باشد - آرتاس –ايكاش فرزندش 
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تخار و بزرگي را به يك سرزمين بازگرداند و در مردي بي نقص كه مي تواند اف... بله« : و با خود انديشيد
  »!عين حال يكپارچگي و هماهنگي را در اتحاد بوجود آورد، خوني قوي و تازه

با خود فكر كرد با توجه به مسائل پيش آمده دخترش اگر چه كم سن و سال است اما بزودي بزرگ خواهد 
ر خواهد بود و با اين ازدواج شاهانه او به متحد و براستي همسري زيبا و شايسته براي پريستو "سليا"شد و 

شاه ترناس مي توانست چهرة پريستور را وقتي به او گفته مي شد .دوستي راستين براي او تبديل خواهد شد
  ...در ذهن مجسم كند " .شاه آلتراك ... شاه پريستور"

***  

  »چيزي شده سرورم ؟كسي مرگ فجيع و زهرآلود و خونباري داشته؟«

شوخ طبعي خودت را «:ريستور از بسته بودن درب آهني در پشت سر خود اطمينان حاصل كرد و گفتپ
 (KRYLL)» !با من كنار بگذار كرِيل

باال و در اتاق چوبي كه شاه ترناس به او بخشيده بود پريستور خدمتكاران انتخاب شده خود گماشته بود تا 
نگهباناني كه بخوبي مي دانستند كه .اق زير زميني جلوگيري كننداز ورود ناخواسته و غير مترقبه افراد به ات

  .بهايي كه در مقابل قصور در اين باره خواهند پرداخت همانا زندگيشان خواهد بود

پريستور توقع هيچگونه مزاحمتي را نداشت ، او به وفاداري تا حد مرگ نوكرهايش اطمينان داشت ، 
تغيير در افكار آنها از طرف كسي كه مورد احترام و ستايش  خودش وردي بروي آنها گذاشته بود؛ يك

  .شاه و ساير درباريان بود و كارايي خود رادر طول زمان ثابت كرده بود

  »!عذرخواهي مرا بپذيريد اي شاهزادة دورنگي و ريا «
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 موجود كوچكي اين جمله را به پريستور گفت و در مقابلش تعظيم كرد،لحن شرارت بار خشن و صداي
ناهنجار و غير انساني كسي كه پريستور را مورد خطاب قرار داد شكي باقي نگذارد كه شريك و همدست 

سر اين موجود به زحمت تا كمر پريستور مي رسيد و همين باعث مي شد برخي او را .او يك گابلين است
تمثيلي از شرارت  اين موجود كوچك با رنگ سبز درخشان مانند. موجود ناچيزو بي ارزشي بشمار بياورند

خنده وحشيانة او رديفي از دندانهايي كه بطرزي عجيب، بلند و تيز بودند را بهمراه زبانِ برنگ خون .بود
وشكافته اش را به نمايش مي گذاشت، چشمان زردرنگ و مؤربش فاقد پلك بود و بنظر مي رسيد كه از 

توده .اي ويا بازوي موجودي ديگر بودشادي مي درخشيد؛ اما اين درخشش از شادي شكستن بال پرنده 
اي پوستين قهوه اي رنگ بروي شانه اش انداخته بود وپيشانيِ خميده و ترسناكش به سري نوك تيز ختم 

  .مي شد

اتاق پايين زماني بعنوان انبار لوازم مورد استفاده قرار   » . هنوزهم دليل براي شادي كردن وجود دارد « 
روب را در دماي مناسب نگاه مي داشت اما حال با تشكر از مهندسان مي گرفت و رديف به رديف مش

  .كريل از شدت حرارت شبيه به قلب آتشفشاني خشمگين شده بود

  .براي پريستول اينجا مانند خانه بود

او بسيارمي خنديد ، بخصوص وقتي  خطا كاري در حال . كريل خنديد » ؟شاهزاده مكر؟..!جشن «
يد امور بخوبي در حاال اجرا و پيشرفت هستند و موجودات زمردين، دو ارباب كريل فهم.شكل گرفتن بود

نيمة پشتي اتاق در واقع مملو از . رنج و عذاب ساخته شده اند و در زمان مقتضي توسط او فعال خواهند شد
  .بطريها وپودرها وسايل عجيب و غريبي بود كه همگي توسط گابلين ها جمع آوري شده بودند
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پريستور اين مطلب را گفت ولي نگاهش را از گابلين بر نگرفت و باعث شد خنده از »!،جشن بله كريل«
بايد خيلي تمايل داشته باشي در اينجا «:پريستور ادامه داد. لبان او محو و تبديل به پوزخندي مسخره شود

  »بماني ودر اين جشن شركت كني ؟

  ».بله سرورم«

زوايايي در چهره اش بوجود .اي اتاق زماني بطول انجاميد نفس عميق نجيب زاده در هواي طاقت فرس
 ...بايد منتظر بمانم«, چهره اش سخت تر شد » .كه چقدر دلم براي اين هوا تنگ شده است! ه...آ«آمد،

  »...برو تا وقتي كه تو را خبر كنم كريل

  ».هر طور مايليد سرورم«

  ».بنظرمي رسددربرابرپادشاه آيندة آلتراك ايستاده اي«:لبخند موزيانه دوباره به چهره پريستوربازگشته بود

تبريكات مرا بپذيريد سرور « :گابلين با اندام كوچك ولي عضالني خود تعظيمي كرد و گفت
  »...بزرگوارم

گابلين كوچكتري بنام نيمبلي از درون دخمه اي .ناگهان صدايي توجه هر دو را به سمت ديگر متوجه كرد
درچهره مسخره تازه واردشادي اي به چشم مي خورد .اتاق ودرپاي كريل انداخت قديمي خود را به درون 

  .كه با نگاه ترسناك پريستول از چهره اش محو شد

كرايل هيس هيس كرده و او را .گابلين دوم مطلبي را در گوش هاي بزرگ و نوك تيز كريل زمزمه كرد
  .پديد شداو نيز با بي دقتي دستي تكان داد و در دخمه نا.مرخص كرد
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اگر چه صداي نجيب زاده آرام وماليم بود ولي آشكار منتظر دريافت پاسخي سريع و » چه اتفاقي افتاده؟«
  .بدون ترديد بود

گويا !سرور بنده نواز من ...آه «:كريل با چهره اي كه دوباره لبخندي ترسناك بر آن نشسته بود گفت
  »...برنده شده ايد ؟ستارگان بسيار بخشنده بوده اند و آيا شرطي را...امروز اقبال خوش به شما روي كرده

  »چه اتفاقي افتاده است؟« :پريستور حرف او را قطع كرد و گفت

  ».كسي در صدد  آزاد كردن ملكه الكسترزا است...كسي « 

پريستور براي مدتي طوالني به او خيره شد، نگاه او باعث چروك خوردن كريل شد و گابلين مطمئن شد 
شرارت هاي بسياري بود كه هنوز قصد داشت آنها را ! چه حيف...ة مرگ او فرارسيده استكه لحظ

  ...انفجارات زيادي بودند كه مي خواست انجام دهد...امتحان كند

در همين آن شخص بلندتر در مقابل گابلين سرپا ايستاد و خنده اي بلند و ترسناك سر داد كه ابداَ انساني 
  .نبود

رد پريستور گويي در ميان لذتي وصف ناشدني است، دستانش را چنان گشوده بود ل» ...عالي است «
انگشتانش بصورتي كه غيرممكن بنظر مي رسيد شروع به دراز .گويا قصد دارد هوا را در آغوش بگيد

  .شدن كرد و تبديل به چنگال شد
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  عصر اژدهايان

 فصل سوم

  

  .دنيا يكپارچه آتش شده بود

وريسا و همراهش ناگهان در ميان فوران مهيب آتش از طرف 
ر گرفتند، اگر رونين در ابتداي سفر هيواليي قرمز و قدرتمند قرا

و او  باشندبايست به هاستيك رسيده  تا حال آنها مي. تاخير نكرده بود، با اين مشكل روبرو نمي شدند
بايد تا به حال از همسفرش خداحافظي كرده باشد ولي االن بنظر مي رسيد هر دوي آنها بايد با زندگي 

  .كنندخداحافظي 
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ركهاي كازمودان همواره اژدهايان خود را براي ايجاد رعب و وحشت به سرزمين وريسا مي دانست كه ا
د با يكي از آنها برخورد كنند؟ تعداد اژدهايان اما چرا وريسا و همراهش باي .آرام دشمنان خود مي فرستاند

 

ه اژدها در تعقيب 

اي دور از دسترس به دشمن حمله كنند، اما براي رو در روي دشمن قرار  يا از منطقه

او براي پيدا كردن سالحي موثرتر به اطراف نگاهي انداخت، اما . الي قدرتمندي موثر باشد
  .زي نيافت

  .امروزه كاهش يافته بود و پهنه اتحاد نيز بسيار گسترده بود

به هر حال همراه او... درست است. رف اعماق جنگل مي گريختاو نگاهي به رونين انداخت كه بط
  برخوردار است و  -حتي الف ها -كه اژدها از حواسي به مراتب برتر يك جادوگر بود و الف مي دانست

پس اين بدبختي بخاطر . گفته مي شود كه آنها توانايي دارند كه بدون هيچ مانعي بوي جادو را تعقيب كنند
ا و سوارش به رونين حمله كردند، ظاهرا رونين هم فهميده بود كاژده. رونين بود

وريسا مي گريخت اوست؛ به همين دليل به سمت اعماق جنگل و در جهت مخالف.  

وريسا خرناسي كشيد؛ جادوگران هرگز مبارزان خوبي براي صف مقدم نبرد نبودند، شايد مي توانستند از 
پشت سر و 

  !؟...گرفتن

  .او واقعا يك اژدها بود...بله 

وريسا اگر چه دل خوشي از او نداشت اما مرگ او را .اژدها قصد داشت انسان را از صحنه گيتي محو كند
جادوگر در زمان فرار اسب . كرده بودنمي خواست؛ اگر چه هنوز راه حل مناسبي براي كمك به او پيدا ن

و تنها شمشيري برايش باقي مانده بود كه بنظر نمي رسيد در  و كمان محبوب وريسا را باخود برده بود
برابر چنين هيو

چي
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او به تنها  كه از او ساخته بود انجام دهد،يد براي نجات جان جادوگر هر كمكي بعنوان يك سوار الف با

جايي در آن جهنم رونين تالش مي كرد زندگي خود را نجات دهد و . بود

ي رسيد، اما در حد 

سعي دارد چيزي را با 
  .يسا شيرجه زد

  .موفق شده بود توجه اژدها را از جادوگر بي خاصيت پرت كند

  .كاري كه گمان مي كرد جان جادوگر را نجات دهد دست زد

... اينجا...من اينجا هستم«:شروع به تكان دادن دستهايش رو به آسمان كرد از مخفيگاه خود خارج شد؛
به هرحال او صدايش رانمي شنيد، توجه  -  كه اژدها نر استاو متوجه شد  - ...اينجا... بزمجة تخم گذار

اژدها به جنگل سوزان زير پايش 
  .اژدها سعي داشت مانع او شود

ر ممكن جنگجوي الف دشنامي داد، به اطرافش نگاه كرد وسنگي را كه بلند كردن آن براي يك انسان غي
داشت بنظر غير ممكن م اكاري كه او قصد انجامش ر. به نظر مي رسيد پيدا كرد

  .وريسا فقط اميدوار بود كه بازوانش به توانايي سالهاي قبل باشد. توانايي هايش بود

اما اژدها  به عقب خم شد و سنگ را دقيقاَ به سمت سر اژدهاي قرمز پرتاب كرد، پرتابش برد كافي داشت
ناگهان حركتي كرد و براي لحظه بنظر رسيد سنگ او به هدف نخواهد خورد، اگر چه به سر اژدها 
برخورد نكرد ولي به جايي كه شبكه بالهايش به شانه متصل مي شد برخورد كرد، وريسا توقع نداشت كه 

اژدهاست ، اما وريسا مضحكي در برابر پوست زره مانند اژدها آسيب ببيند، سنگي خشك وخالي اسلحة 
سر اژدها به سمت او برگشت تا به . به هدفش رسيد، او توجه جانور عظيم الجثه را به خود جلب كرده بود

ارك بنظر مي رسيد . سمت كسي را كه براي او مزاحمت ايجاد كرده حمله كند
سمت ورفرياد به اژدها بگويد ولي اژدها بالهايش را جمع كرد و به 

او 
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  »حال چه خواهد شد؟! خوب« :سوار با خود گفت

برگشت  پا به فرار گذاشت، با اينكه مي دانست نخواهد توانست از دست تعقيب كننده غول پيكر خود 
كه اژدها همچنان فرو مي ريخت در حال فرار كند، در پشت سرش سرشاخه هاي درختان از آتشي 

به آتش كشيد و او را وادار در يك لحظه اژدها درختاني را كه در مقابل روي الف بودند . سوختن بودند 

  

 ارك 

د بر سرجاي خود بند شود، الف متعجب بود كه چه 
  ...بياورد 

 
  .پاره و كثيف، ولي گويي او چندان نگارن باليي كه بر او نازل شده بود نبودرخش آشفته بود و ردايش 

  .كرد تا مسير خود را به سمت درختاني كه هنوز آتش نگرفته بودند تغيير دهد

صدايي . بي معرفت از دست مي دهدوريسا با خود انديشيد كه دارد جانش را در راه نجات جادوگري 
اژدها پنجه هايش را برگردانده بود  . وحشتناك او را واداشت تا از روي شانه نگاهي به پشت سرش بياندازد

ودر حال چنك زدن به تمام نقاط بدنش بود،گويي بدنش را خارش شديدي فراگرفته بود؛ بر پشت او
  .كويي كَك به جانش افتاده بود و تحت كنترل ارك نبود سعي مي كرد او را كنترل كند ، اما اژدها

وريسا ايستاده بود و مات ومبهوت به منظره مقابلش خيره شده بود، اوهرگز در زندگي خود صحنه اي 
اينچنين وحشتناك نديده بود، اژدها پيچ و تابي خورد،گويي درحال جان كندن باشد و حركاتش ديوانه 

دند، سوار ارك قادر نبووارتر از قبل به نظر مي رسي
چيزي مي تواند چنين باليي بر سر اژدها 

  »...رونين «:پاسخ بر لبانش جاري شد

به محض بردن نامش گويي روحش را احضار كرده باشد، ناگهان در پيش رويش ايستاده بود، موهاي
س
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»؟!الف...فكر كنم بهتر باشد كه فرار كنيم...ا«  

نيازي نبود كه رونين حرفش را ترار كند، اينبار رونين بود كه راه را نشان دادو براي اين كار از مهارتهاي 
به عنوان يك سوار كار بيشتري از .جنگل شعله ور هدايت كند جادويي اش استفاده مي كرد تا آنها را در

آنقدر در اعماق جنگل پيش رفتند كه وريسا ديگر اثري از اژدها در تعقيب خودشان .وريسا ساخته نبود
فقط او را ديده بود كه به سمت آسمان اوج مي گيرد و دايم به پوست خود پنجه مي كشد، حتي در .نديد

خم هايي ايجاد شده بود وخونريزي مي كرد،يكي از معدود سالح هايي كه قادر به بعضي از نقاط بدنش ز
رك را بروي اژدها نديد؛ مي بايست جايي از او ا. نفوذ در پوست مسلح اژدها بود، پنجة خود اژدها بود

  »يي بر سر اژدها آورديد؟چه بال« : ر انجام وريسا از رونين پرسيد

آنطور كه مايل  -طلسم- «: 

رونين توانسته بود در يك موقعيت خطرناك فرصت مناسبي براي فرار و پيدا كردن . د

  . پشت سر آنها اژدها با نعره اي ناكامي خود را در دست يافتن به شكارش به دنيا اعالم كرد

  !وريسا برايش احساس تاسف نكرد. اژدها فرو افتاده باشد

س

  

رونين در حالي كه سعي داشت از انتهاي مسير آتش راه فراري پيدا كند گفت
  ».بودم پيش نرفت و مي بايست بروي اژدها اثري بيشتر از خارش داشته باشد

كه شده كمي تحت بنظر مي رسيد كه رونين بيشتر با خودش صحبت مي كند ولي وريسا براي يكبار هم 
تأثير قرار گرفته بو
  .مسير ايجاد كند

در
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  »چقدر طول مي كشد؟«

نه ...تقريباَ«: وريسا خيره شد و وريسا در چشمانش چيزي بجز اضطراب نديدچشمان رونين ايستاد و به 

ي بودند تا باد از  شدند و به دنبال مسير

 

نقص و با بالهاي بزرگ و چرمين 

اژدها مي تواند از روي طلسم ما را پيدا كرده و گرفتار .ولي فعالَ نمي خواهم از آن استفاده كنم.

كه قبل از اينكه در شكم اين  او اميدوار بود
  ».وال قرار بگيرند رونين طلسم مرگ آور خود را اجرا كند

  ».به اندازة كافي

آتش تمام اطراف آنها را فرا گرفته بود اما باالخره به جايي رسيدند كه تنها دود بود و شعله هاي آتش  
فروكش كرده در مقابلشان قرار داشت، هر دو لغزيده و متوقف

  .روبرو بوزد و دود و آتش را كه در تعقيب آنها بود متوقف كند

. آنگاه غرشي ديگر آنان را به لرزه درآورد كه ديگر از سر درد جانكاه نبود بلكه مملو از خشم و انتقام بود
زم به گفتندو همراه از روي صداي غرش فاصلة اژدها با خودشان را تخمين زدند ورونين بدون اينكه ال

  وريسا مي دانست كه اثرطلسم از بين رفته است واژدها مطمئناَ      » .اثر طلسم از بين رفت«:باشدگفت

مي دانست چه كسي اين بال را بر سر آو آورده است و با جهت يابي بي
  .خود به سمت آنها در حركت بود و مشخصاَ هدفي بجز انتقام نداشت

  »ورد ديگري شبيه به ورد قبلي نمي دانيد؟«: در حالي كه مي دويدند وريسا از رونين پرسيد

..شايد«
  ».كند

اگر به هر حال اژدها آنها را نمي گرفت؛ «: وريسا انديشيد
هي
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  »تا هاستيك چقدر فاصله هست؟« :  و پرسيد كه

نمي توانست نام يا محل اسقرار آنرا 
  .تي از اين محل گذر مي شود ساخته بودند

  .داي نعره اژدها هر دو را از جا پراند و سايه اي عظيم از باالي سر آنان عبور كرد

شوك و درد زياد مي توانست .ا به رونين دوخت و اميدوار بود او موافقت كند

 براي 
  عجيبي قدرتمند بنظر مي رسيدند وريسا را متوقف كرد و از سر راه خود كنار  يك جادوگر به طرز

رونين نفسي گرفت

  »...خيلي زياد« 

  »در اين فاصله ، قرارگاه ديگري نيست؟« 

وريسا سعي داشت افكارش را متمركز كند، محلي به ذهنش آمد اما او 
آنرا براي وق.به خاطر آورد

  »...جايي هست ولي« 

ص

  

  

  

را كه قابل استفاده باشد همين االن پيشنهاد مي كنم، هر ورد ديگري «:وريسا از همراهش خواهش كرد
چشمانش ر» .بكار بگيريد

  .اژدها را از آنها دور كند

رونين در كنارش ناگهان متوقف شد و رودر روي دشمن ترسناكشان قرار گرفت، او با دستانش كه
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چشمانش بانوري زمردين مي درخشيد؛وريساشنيده بودكه وقتي جادوگري ازنيروهاي خارق العاده اش .زد
  .استفاده مي كند اتفاقات عجيبي روي خواهد داد ولي هرگز با چشم خود نديده بود

  »!دعا كنيد كه آتش به سوي ما پرتاب نكند« :در اين ميان رونين گفت

دستانش را به سمت اژدها  به آسمان بلند كرد وكلماتي نا آشنا به گوش وريسا به زبان آورد كه لرزشي در 
رونين دستانش را به هم كوفت و كلمات ديگري را تكرار كرد، ناگهان . ستون فقرات الف بوجود آورد
  .يگر ظاهر شدنددر ميان ابرها سه موجود پرنده د

براي لحظه اي بنظر رسيد .دهان  وريسا از تعجب باز مانده بود و رونين هم وردهاي خود را متوقف كرد
سپس وريسا موجوداتي را كه باالي سر اژدها پرواز مي كردند . قصد دارد به زمين و زمان دشنام بدهد

  .تشخيص داد

شيردالهاي ...با هيكل هاي ترسناك و بزرگ -.م.موجودي با بدن شير وسر و بالهاي عقاب - سه شير دال
  ...پرنده

  »!هيچ كاري نكن« :او دستان رونين را گرفت و گفت

سپس توجه هر دو به باالي سرشان  و جايي كه اژدها آسمان را پوشانده بود جلب . رونين به او خيره شد
  .شد

سوارها را شناسايي كند؛ هرچند  هر سه شير دال با هم به اژدها حمله كردند ،وريسا توانست شير دال
نيازي به اين كار نبود، چون تنها موجوداتي كه قادر به رام كردن آنها بودند دورفهاي ساكن پادشاهي 

  پادشاهي كوتاالس كه ورود به آن حتي براي الف ها هم ممنوع .دوردست كوهستان هاي ممنوعه بودند
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دة آنها بودند كه قادر به درگيري با اژدهايان در آسمان تنها شيردالهاي وحشي و سواران ماهر و ورزي. بود
  .بودند

دارند و   -نسبت به اندام كشيده اژدها-اگرچه از هيوالي سرخ بسيار كوچكتر هستند اما اندام تنومند تري 
مسلح به ناخنهاي تيزي هستند كه مي تواند پوست مسلح اژدها را از هم پاره كند و نوك قدرتمندي كه 

بعالوه آنها ازسرعت وقدرت مانور بيشتري در آسمان . گوشت او را از استخوان جدا كند قادر است
  .برخوردارند

  .خود دروفها هم قادر به كنترل كامل شيردالها نيستند

اگرچه دورفهاي كوهستان نسبت به عموزاده هاي غارنشين خود بلند قامت تر وكشيده تر هستند اما آنها  
قدرت هستند و سالح محبوب و معروف آنها در گشت هاي هوايي استورم هامرِ هم بسيار ورزيده و پر 

- تا براحتي دردست سوارقرارگيرد-افسانه اي است ، اما اين شيردال سوارها تبرجنگي دو سربادسته بلند 
  دردست داشتندكه تيغة دو دم آن مانند الماس مي درخشيد و براحتي مي توانست از گوشت و پوست اژدها 

با ضربة تبري  -از قهرمانان آنها - شايع بود كه كوردرانِ شيردال سوار. كرده و گردن او را قطع كند عبور
  .مانند اين توانسته بود گردن اژدهايي مسلح تر و خطرناك تر از اين را با يك ضربه قطع كند

رناك تر دائماَ هرسه شيردال به گرد دشمنشان مي چرخيدند تا او را وادار كنند براي شناسايي حريف خط
اركها از ابتدا مي آموزند كه از شيردال ها اجتناب كنند . مجبور باشد از يكي به ديگري تغيير جهت دهد

دورف ها به سرعت اين برتري را . اما اين اژدها بدون سوار خود به نظر مي رسيد كه مستاصل مانده است
اژدها در حال . جلو و عقب حمله كنند تشخيص دادند و مركب هاي خود را وادار كردند كه دائما به

  مو وريشهاي تيز دورفها در باد تكان مي خورد و چهره هاشان پوشيده از خنده هاي بلند و . ناكام شدن بود
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ترسناك بود كه باعث هيجان بيشتر اژدها مي شد، به همين علت اژدها دست به حمله اي ديوانه وار و 
  .شعله هاي بي اثرآتش بودبدون برنامه زد كه شامل پرتاب كردن 

  ».تا ما بتوانيم فرار كنيم« :وريسا توضيح داد كه آنها سعي دارند او را كامالَ گيج كنند و رونين افزود 

  ».شايد به كمك ما احتياج داشته باشند«

  ».من ماموريتي ديگري دارم ؛ در ضمن آنها اوضاع را بخوبي تحت كنترل دارند«

نبرد به نظر مي رسيد تحت كنترل كامل آنها باشد آنها حمالت ايذايي خود  حرف رونين كامالَ درست بود
را ادامه مي دادندوبيشتربه دور اژدهاي سرخ كه بنظر مي رسيد سرگيجه گرفته باشد مي چرخيدند؛ او 
نهايت سعي خود را مي كرد تا نگاهش را بروي يكي از سه سوار متمركز كند اما ديگران حواس او را 

  .دند، فقط يكبار بنظر رسيد كه آتش اژدها نوك بال يكي از شيردالها را لمس كرده باشدپرت مي كر

يكي از دورف ها ناگهان تبر جنگي خود را باالي سر برد و شير دال خود را به سمت گردن اژدها هدايت 
قوي نبود اما كرد،تيغ بر گردن اژدها فرود آمد؛ اگر چه ضربه براي قطع كردن گردن اژدها به اندازه كافي 

اژدها بجز فريادي كه از سر درد كشيد با جمع كردن .براي اينكه اژدها فريادي از درد بكشد زياد هم بود
بالهايش باالسر سعي كرد شير دال وسوارش را بگيرد و تعادل آنها را بر هم بزند ، شيردال سوار سعي كرد 

ز چنگش رها شد و به زمين افتاد، وريسا به طور اوضاع را كنترل كند اما در تقاليش براي اين كار، تبر ا
گفتم بايد «: غريزي براي كمك به سمت تبر حركت كرد كه رونين دستش را جلوي او گرفت و گفت

وريسا بايد موافقت مي كرد اما غريزه جنگجويي او اجازه نمي داد بيكار بماند؛ » !اينجا را ترك كنيم
  حتي آن كسي كه تبر  -در آسمان بود وشيردال ها و سوارانشاناژدهاي غافلگير شده در حال اوج گرفتن 
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در تعقيب او بودند و وريسا اگر تبر را هم بر مي داشت كاري بجز تكان دادن  -خود را از دست داده بود
  .آن از دستش بر نمي آمد

  ...عجيب و غريب... و شنيد كه جادوگر زمزمه مي كند » ...بسيار خوب« :وريسا باالخره گفت

  »چه چيزي عجيب و غريب است؟« :وريسا پرسيد

  »ببينم اين گوشها شما كه فقط دكوري نيستند،هان؟«

وريسا آماده شد تا دشنام زشتي بدهد، انسان ها و دورف ها عادت داشتند تا الف ها را بخاطر حواسي كه 
الغ و خوك و بدتر از همه بعضي اوقات مثالهايي مانند ا.مادر طبيعت در اختيار آنها قرار داده مسخره كنند

  گابلين ها را براي مسخره كردن گوشهاي آنها بكار مي بردند، وريسا تا به حال به اين دليل سالحش را به 

  

سمت كسي نگرفته بود و بيشتر اوقات كسي كه از چنين عباراتي استفاده مي كرد مجبور مي شد تا در 
  .انتخاب كلماتش دقت بيشتري كند

  ».منظورم چيزي نبود كه شما فكر مي كنيد!متاسفم« :كمي تنگ شد و گفت چشمان سبز رونين

اگر چه وريسا در صداقت اين جمله شك داشت ولي آنرا بعنوان يك نقطه ضعف در رونين و بعنوان پوزش 
  »چه چيزي به نظرت اينقدر عجيب آمد؟« :خشمش را فروداد و دوباره از رونين پرسيد.پذيرفت

  »درست سر به زنگاه و بموقع بر سر راه ما قرار گرفت؟اينكه چطور اژدها « 
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در اين صورت بايد بپرسي چطور شيردال ها و سوارهايشان هم بموقع پيدايشان شد و خطر اژدها را دفع « 
  »كردند؟

كسي اژدها را ديده و گزارش داده وآنها براي مقابله اعزام شده اند،سوارها «:رونين سري تكان داد و گفت
مي دانم كه قبيلة دراگون ماو پراكنده شده اند و در حال . انجام وظيفه و گشت زني بوده انددر حال 

تجديد قوا باشند و قصد دارند با قبيلة ياغي ديگري متحد شوند، اما اين محدوده در حوزه گشت زني و 
  ».فعاليت آنهانيست

تجاوز تصادفي است كه در اين نوعي تهاجم و ! كسي چه مي داند در مغز يك ارك چه مي گذرد؟« 
  »!انسان...مناطق مختلف اتحاد اتفاق مي افتد و بار اول هم نيست

ناگهان هر دو ساكت شدند، صداي حركاتي را در اطرافشان احساس » ...ولي از اين متعجبم كه. نه«
 به آساني يك تمرين شمشيرسوار الف از غالفش خارج شد و. كردند،صدايي كه به آنها نزديك مي شد

  وريسا چيزي نگفت اما . دستان جادوگر در جيب ردايش فرو رفت، كه بي شك براي انجام طلسمي بود

در فكر بود كه رونين تا چه حد مي تواند در نبرد پيش رو كمك كند؛ بهتر بود در كناري مي ايستاد تا 
  .وريسا رو در روي اولين مهاجم قرار گيرد

ت اسبهاي عظيمشان از ال به ال درختان ظاهر شدندو آنها را شش سوار سنگين بر پش. ديگردير شده بود
محاصره كردند،حتي در نور اندك غروب هم ابزار و يراق نقره اي رنگ آنان مي درخشيد، الف متوجه نيزه 
اي شده كه به سينة او نشانه گرفته شده بود و رنين اگرچه نيزه اي روي سينه اش نداشت شمشيرهايي بين 

  .داده بودندكتف هايش قرار 
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بعنوان يك . كالهخودهايشان تا روي ابرو پيش آمده بود و ماسكي با طرح شير چهرة آنان را مي پوشاند
سوار وريسا از اين متعجب بود كه اين شواليه ها در زمان جنگ با وجود اينهمه زره و يراق سنگين چگونه 

مي رسيد مشكلي براي حركت  ؟ اما اين شش شواليه با وجود تجهيزاتشان بنظر!حركت مي كنند
اسبهاي تنومند جنگي و خاكستري آنها اگر چه در باال زره داشتند بنظر نمي رسيد براي حركت .ندارند

  .كردن دست و پا بسته باشند

تنها نشانه از هويت آنها دستي فوالدين بود كه بروي زره آنها در . تازه واردين پرچمي حمل نمي كردند
آخرين .شده بود؛ وريسا با وجود تشخيص هويت آنها همچنان آمادة رزم باقي ماند  ناحيه سينه كنده كاري

بار كه يك گروه از اين شواليه ها را مالقات كرده بود ، زره اي متفاوت داشتند و عالمت اتحاد و پرچم 
  .لوردران بروي زره خود و اسبها يشان نقش بسته بود

ز چيزي كه وريسا توقع داشت سالح و زره در بر داشت او كمتر ا.سوارهفتم از پناه جنگل خارج شد
  .وكاله خودي بر سر نگذاشته بود

  ».بازوان تواناي تو مورد احترام ماست«.صدايش چنان كه وريساتوقع داشت نرم وآرام بود» ...!يك الف«

  

 !ويك روح جهنمي«:رهبر بي بديل گروه به سمت رونين برگشت و با لحني آشكارا اهانت بار، گفت
  » .دستانت را قبل از اينكه آنها را قطع كنم در جايي قرار بده كه ديده شود
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رونين در حالي كه تالش مي كرد با وسوسه درگير شدن مقابله كند وريسا خود را در حالتي بين فراغت 
)   Paladin=پهلوان(خيال و استيصال يافت؛ آنها توسط شواليه هاي افسانه اي سيلورهند كه پاالداين 

  ...ناميده مي شدند دستگير شده بودند

***  

  ...دو نفر در سرزمين سايه ها با هم مالقات كردند

جايي كه روياي گذشتگان بارها به .مكاني كه حتي براي هم نوعان آنها نيز به سختي قابل دسترسي بود
تي دونفري ح. بازي گرفته شده بود و در حافظة تاريخي، مه آلود و گنگ آن اشباح سياهي وجود داشت

كه با هم مالقات داشتند هم نمي دانستند تاچه ميزان دنيايي كه در آن همديگر را مالقات كرده اند واقعي 
اما از يك چيز مطمئن بودند، در اين محل كسي صحبت . است و چه مقدار از آن زاييده افكارآنها است

  .هاي آنان را استراق سمع نخواهد كرد

  ...تصوركنيد 

قد و الغر بودند و چهره هايشان با باشلق پوشانده شده بود يكي از آن دو نفر كسي بود كه  هر دو بلند 
رونين ا را با نام كراسوس مي شناخت و ديگري به جز رگه هاي سبز و خاكستري مي بايست برادر 

  .دوقلوي كراسوس  باشد

  

ود صدايي كامال وقتي ديگري شروع به صحبت كرد برخالف كراسوس كه شناخت جنسيتش ممكن نب
  »...نمي دانم چرا آمده ام« مردانه داشت؛ 
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  ».الزم بود كه بيايي...چون بايد كه مي آمدي « 

درست است كه من اينجا هستم،اما هر زمان كه اراده كنم اين « : ديگري با صداي هيس مانندي گفت
  ».مكان را ترك خواهم كرد

  ».حداقل مي تواني حرف هايم را بشنوي«:كراسوس دست الغرودستكش پوش خودرادرازكردوگفت

  »به چه دليل؟ تا همان داليل هميشگي ات را دوباره تكرار كني؟« 

خشم ناخواسته در صداي كراسوس هر دو را » .چون باالخره حرفهايي كه من مي زدم ثابت خواهد شد«
  ».از جا پراند

اي وحفاظ جادويي تو در حال  تو زمان زيادي را در كنار آنها سپري كرده« : دوستش در جواب گفت
  ».نابود شدن است، بايد هر چه زودترآنها را ترك كني وكاري كه ما انجام داديم را انجام دهي

براي نخستين بار صداي كراسوس لحني » .من آن هدف را غير ممكن و غير قابل دستيابي نمي دانم« 
  .ند تصور كنند داشتفراتر از جنسيت و فراتر از چيزي كه اعضاي كايرين تور بتوان

  ».را تحمل كنم -الكسترزا-من بيشتر از اين نمي توانم اسير بودن او«

  

اما معنايي كه ) ! Korialstrasz(كوريالستراژ... معنايي كه او براي تو دارد براي ما قابل درك است« 
  ».براي ما داشته به گذشته تعلق دارد
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در اينصورت چرا شما همچنان بر سر «: پرسيد كراسوس در حالي كه دوباره بر خود مسلط مي شد
  »پستهاي خود باقي مانده ايد؟

  ».تا آخرين روزهاي خود را درصلح و آرامش سپري كنيم« 

  ».به همين دليل بايد به من ملحق شويد« 

آيا هرگز نمي خواهي با واقعيت كنار بيايي؟     ! كوريالستراژ« : ديگري باز هيس هيسي كرد و گفت
ما راكه بخوبي تو را مي شناسيم غافلگير نكرد ؛ آيا واقعا تصور مي كني شخص كوچكي كه نقشه ات 

  »براي انجام ماموريتت اعزام كرده اي واقعاَ در كارش موفق مي شود؟

او پتانسيلش را دارد،اما همة آن چيزي نيست «...كراسوس قبل از اينكه چيزي بگويد اندكي درنگ كرد 
ن هم تصور مي كنم كه او شكست خواهد خورد،اما اين فداكاري او در نهايت م.كه من در اختيار دارم

  ».موجب موفقيت من خواهد و اگر شما مرا ياري دهيد امكان موفقيت بيشتر خواهد شد

منطق يكسان مساوي است با نتايج يكسان، من ... حق داشتم « :همراه كراسوس سري تكان داد و گفت
هر دوگونة ما قدرتمند بود به اينجا آمدم، اما االن مشخص شد كه آرامش فقط بخاطر اتحاد كه زماني در

تو بدون قدرت و پشتيبان هستي و خودت اين نكته را بخوبي مي داني، به همين . من نبايد سلب مي شد
: به اطرافشان و مهي كه آنها را احاطه كرده بود اشاره كرد و ادامه داد» .دليل بايد در جايي پنهان شوي

  ».يي مانند اينجا قبل ازاينكه طبيعت واقعي خودت را فاش كنيجا«
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سخن » كاري كه خود شما هم مي كنيد،نه؟...من كاري را انجام مي دهم كه بايد انجام شود...«
  »؟!هدف تو ز زندگي و وجود داشتن چيست؟دوست قديمي«: كراسوس بسيار طعنه آميز بود، ادامه داد

ه سوال كراسوس انديشيد ، سپس برگشت و در حالي كه در آغوش مه فرو ديگري براي لحظاتي عميقاَ ب
 - اميدوارم كه در كار خود موفق شوي؛واقعاَ اميدوارم، فقط من«: مي رفت سر خود را برگرداند و گفت

تصور مي كنيم كه بازگشت به دوران گذشته غير ممكن است و روزگار ما سپري شده است و از بين  -ما
  ».همراه آن ما نيز ازبين خواهيم رفترفته است و به 

قبل از «:اما قبل از اينكه همراهش او را ترك كند با فرياد گفت».بنابراين ، اين انتخاب شما خواهد بود« 
  »...اينكه به نزد ديگران بازگردي درخواستي دارم

  »وآن چيست؟« 

  ».حتي در اين محل! هرگز دوباره مرا بنام واقعي صدا نكن« 

  »...ر اين محل نمي تواندهيچ كس د«

  »!حتي در اين محل«

كراسوس .سري تكان داد و در ميان مه ناپديد شد. چيزي در صداي كراسوس دوستش را متوجه امر كرد
لحظه اي به محلي كه دوستش ايستاده بود خيره شد و به گفتگوي بي نتيجه اش فكر كرد؛ با خود 

ه اگر باهم باشند اميد اندكي وجود دارد و اگر نه شانس انديشيد، گر آنها واقعيت درك مي كردند، اينك
  ...ادامة حياتشان از آن هم كمتر خواهد بود و سرنوشتشان در دست دشمنانشان قرار خواهد گرفت
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  »!احمق هاي بزرگ... احمق ها«: كراسوس زير لب گفت

  

  
 عصر اژدهايان

  4فصل

  "فرامين مقدس"شواليه هاي 

رونين چندان از اين . بي نام و نشاني كه وريسا قبالَ از آن ياد كرده بود بردند شواليه ها آنان را به قلعة
  .موضوع خوشنود نبود

ديوارهاي بلند و سنگي قلعه از تعداد اندك از شواليه ها ،سلحشوران و تعداد كمي مردم محلي كه با صرفه  
رچم گروه سيلور هند در پ. جويي در تمام امكانات در كنار هم زندگي مي كردند، محافظت مي كرد

اگر حضور اهالي .كنار پرچم اتحاد دراهتزاز بود و وظيفه هرشواليه اي محافظت وحفظ ارزشهاي آنها بود
كنترل همة  "فرامين مقدس"نبودرونين اين قلعه را دژي نظامي درنظرمي گرفت ؛ بنظر مي رسيددراين مكان 

   .امور را بدست دارند
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لف رعايت ادب را بجا مي آوردند وبرخي از آنها كه جوانتر بودند به رفتار خود شواليه ها در برخورد با ا
اما جادوگر را بجز در موارد ضروري بحساب نمي آوردند، حتي وقتي در .اندكي فريبندگي مي افزودند

مورد فاصلة آنها تا هاستيك از ايشان سؤال كرد وريسا مجبور شد سؤال او را تكرار كند تا از آن آگاه 
  با وجود برخورد تحقير آميز شواليه ها با رونين هيچ كدام از اين دو نفر زنداني بحساب نمي آمدند، . شوند

اين حداقل نزاكتي كه در حق .ولي رونين انزجار آنها از خودش را در رفتارشان بخوبي احساس مي كرد
در نزد شاه ترناس ياد كرده  رونين رعايت مي شد نيز ناشي از سوگندي بود كه شواليه ها براي رعايت آن

  .هرچند رونين به هرحال منفور بود! بودند

ما اژدها وشيردال ها را ديديم و وظيفه شناسي وافتخارما ايجاب «: غريد "دانكن سنچوراس"سردسته آنان 
  ».مي كرد تا در صحنه حاضر شويم تا ببينيم چه كمكي از ما ساخته است

اشت با خود فكر كرد كه نبرد كامال هوايي بوده و شواليه ها با تمام رونين در حالي كه پوزخندي به لب د
افتخار و وظيفه شناسي خود درچنين نبردي چيزي بجز احساس حقارت به دست نمي آوردند، نه از شور و 
حرارت مقدس اين شواليه ها و نه حتي با يك نت سالم از عقل سليم جور در نمي آمد كه اين شواليه ها 

جادوگر به طور غريبي . ن دليل خود را به معركه رسانده باشند؛ يا دوستان خوبي بحساب بيايندفقط به اي
احساس مي كرد كه بايد اين افكار را در نزد خود نگه دارد و آنها را حتي براي همراهش فاش نكند؛ با 

  .بماندخود انديشيد به هر حال وريسا بايد بر مسئوليت خود حداقل تارسيدن به هاستيك باقي 

  .بدبختانه دانكن هم براي رسيدن به هاستيك برنامة خود را داشت
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در زمان پياده شدن در قلعه يكي از شواليه هاي جوان بازوي خود را به وريسا تعارف كرده بود و در همين 
براي ما باعث افتخار است كه شما را در اسرع وقت و در ايمني كامل به «:زمان دانكن گفته بود كه 

درست است كه اين وظيفه شما بوده است اما تقدير نيرومندي شما را به سمت ما .ستيك همراهي كنيمها
فرستاده است، ما بهترين راه براي رسيدن به هاستيك را مي شناسيم؛ امشب در قلعه جشني به افتخار شما 

  ».برگزار خواهد شد و فردا حركت خواهيم كرد

ن پيشنهاد ناخوشنود نيست ولي رونين به زحمت مي توانست خود را بنظر مي رسيد سوار الف چندان از اي
در دژ همه به او به شكلي خيره مي شدندگويي قرار است در همان لحظه به اورك . با آن موافق نشان دهد

يا گابليني تغيير شكل دهد، او در جمع جادوگران به اندازه كافي تحقير مي شد و مايل نبود شواليه ها نيز 
  .احساس دامن بزنند به اين

اين نهايت لطف شما را مي رساند، اما وريسا سوار « :از پشت سر آنها خود را وارد بحث كرد و گفت 
  ».اليقي است و خود به تنهايي مي تواند ما را به موقع به بندر برساند

  .پره هاي بيني سنچوراس جمع شد؛گويي بويي ناخوشايند را استشمام كرده است

سپس به » .من شخصاَ شما را به اتاقتان راهنمائي خواهم كرد«: بيت كرد و به وريسا گفتلبخندش را تث
  »...!جايي براي استقرار جادوگر پيدا كنيد! مريك«:يكي از زير دستان خود رو كرد و گفت

و به نظر مي رسيد » ...از اين طرف« : شواليه با بازواني عضالني در مقابل رونين قرار گرفت و گفت
ال خواهد شد كه در صورت مخالفت رونين او را از كمر گرفته و به زور ببرد حتي اگر دراين بين خوشح

  .كمر رونين بشكند
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اشتباه است اما براي محفوظ ماندن محتواي ماموريتش  -نقشه لرد دانكن -مي دانست كه قبول اين كار 
ال راهنمايش براه افتاد؛ رونين توقع به همين دليل بدون اداي كلمه اي به دنب. ناچار بود كه قبول كند

داشت او را به بدترين اتاق قلعه ببرند، اما او را به جايي بردند كه كمترين تفاوتي با محل استقرار ساير 
  .شواليه ها نداشت

اتاق گرم و خشك وبه جز درب چوبين تماما از سنگ ساخته شده بود و از تمام جاهايي كه رونين تا آن 
  تختخواب يكنفره چوبيِ تميزي صحنه را مي ٍاراست و تمام .ستراحت كرده بود بهتر بودزمان در آنها ا

در اتاق هيچ پنجره اي وجود نداشت و رونين , روشنايي اتاق از چراغ پيه سوزي بود كه در گوشه اتاق بود
تاق هاي شايد ا.  مي خواست درخواست كند او را به اتاقي كه پنجره داشته باشد ببرند اما منصرف شد

  .بهتري هم باشند ولي در اين اتاق حداقل از نگاه هاي كنجكاو در امان خواهد بود

وقتي شواليه درب اتاق را بست » .اتاق خوبي است« :سرنجام به شواليه كه در حال ترك اتاق بود گفت
نقدر هم شواليه ها آ.وخارج شد رونين كمي انتظار داشت صداي قفل شدن در را بشنود ولي صدايي نيامد

اين موضوع . سخت نمي گرفتند شايد او را روحي ملعون مي دانستند ولي به هر حال او از متحدانشان بود
او در اغلب موارد شواليه هاي سيلورهند را . كه آنها كمي هم به فكرش بوده اند او را اندكي دلگرم كرد

  .انسانهاي مقدس نمايي مي دانست

ان صرف شام به حال خود گذاشتند و او به يكباره خود را در حالي ديد كه ميزبانان ناخوشنود، او را تا زم
  در كنار وريسا بر سر ميز در حال صرف غذاست؛  بجز وريسا كه چند كلمه با او ردو بدل كرد هيچ كس 
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با او هم كالم نشد و ميز را به سرعت ترك مي كرد اگر غير از دانكن كس ديگري موضوع اژدها را پيش 
  .مي كشيد

در اين هفته تعداد گشتي هاي اژدها بيشتر شده است، در دفعات بيشتر و با دامنة « :شواليه ريشواعالم كرد
بيشتر اركها مي دانند كه زمان زيادي تا رسيدن روز داوري وپايان سرنوشت خود ندارند به .گسترده تر

و درحالي كه جرعه اي شراب      ».همين دليل سعي دارند تا جايي كه قادر هستند خرابي به بار بياورند 
بيشتر از نيمي از افراد .همين سه روز پبش دو اژدها قلعة جارون را به آتش كشيدند«: مي نوشيد ادامه داد

  ».قلعه در حملة اين بي دينان كشته شدند وقبل از اينكه شيردال سوارها سر برسند منطقه را ترك كردند

  »!وحشتناك است« : وريسا زمزمه كرد

ض گلوي دانكن را سد كرده بود و نشان مي داد كه او در زير ظاهر خشن خود و در وراي چشمان بغ
  .قهوه اي خود احساسات رقيقي را مخفي مي كند

اما اين اتفاقات متعلق به گذشته است، بزودي به كازمودان حمله مي كنيم و باقيمانده هوراد را نابود « 
  ».خواهيم كرد

اگر چه رونين اين مطلب را به آرامي ادا كرد لرد دانكن » .كشته خواهند شدو مردان خوبي هم ... «
چون نگاه سرزنش بار خود را متوجه  -گويا او نيز مانند الف ها گوشي حساس دارد –سخنش را شنيد 

ما سوگند خورده ايم تا از لوردران و ساير سرزمين هاي آزاد محافظت ! درست است« :رونين كرد و غريد
  ».از شر اركها خالص شويم و بهايي كه در اين راه مي پردازيم اهميتي ندارد كنيم تا

  »شما بايد ابتدا به فكر چاره اي براي مقابله با اژدها ها باشيد درست است؟« : جادوگر با سماجت گفت
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ستاد، اگر خواهيم فر -جايي كه به ان تعلق دارند -بر آنها نيز غلبه خواهيم كرد و آنها را به اعماق زمين« 
در همين لحظه وريسا به آرامي دستش را بروي دست لرد سنچوراس » ...تو وهمكارانِ شيطان صفتت

.  و لرد را از ادامه سخنش منصرف كرد.گذاشت ولبخندي به او زد كه حتي رونين نيز حسادت كرد
  »چند وقت است كه شما شواليه هستيد لرد سنچوراس؟« :وريسا پرسيد

رونين  -به همان دلربايي زناني كه در قصر سلطنتي زندگي مي كردند –و دلبرانة وريسا لحن كامال زنانه 
وريسا شواليه پير را به بازي گرفته بودو چنان . حالت وريسا لردسنچوراس را نرم كرد.را شگفت زده كرد

  الت ح. به او خيره شده بود كه گويي هركلمه كه از دهان او خارج مي شود او را مجذوب كرده است

وريسا آنقدر زنانه و دلربا شده بود كه رونين به سختي مي توانست باور كند كه اين همان زني است كه 
 . چند روز گذشته را محافظ و راهنماي  او بوده است

  .درمورد خويش كرد -!نه چندان فروتنانه –دانكن شروع به ارائه شرح مبسوط و فروتنانه اي 

كه توانسته بود براي خود اسم و رسمي دست و پا كند؛ شواليه هايش اگرچه  او فرزند اربابي ثروتمند بود
بنظر مي رسيد بارها اين داستان را شنيده باشند اما جذب اين داستان شده بودند،گويي سرنوشت و آيندة 

 رونين چهرة تك تك آنان را را از نظر گذراند؛ همگي آنها ماند هم پلك.خود را در اين داستان مي بينند
مي زدند و حتي مانند هم نفس مي كشيدند، مانند افسانه ها يي كه در آنها شواليه ها جام هايشان را 

  .همزمان باال مي آورده و مي نوشيدند

وريسا در بين صحبت هاي خود سؤاالتي را مطرح مي كرد كه باعث مي شد شواليه مسن تر با عالقة 
  كه او را جسورتر و شگفت انگيز تر نشان دهد، حتي وقتي  بيشتر توضيحاتي را به داستان هايش اضافه كند
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لرد سنچوراس درمورد آموزش هاي رزمي وريسا سؤاالتي پرسيد وريسا با توضيحاتش باز هم او را به بازي 
  .ازميزبانان خود است گرفته بود، اگرچه رونين مطمئن بودكه دربرخي زمينه هاي رزمي وريسا بسيار فراتر

و ميز  -هرچند كسي به اين مطلب توجهي نكرد -براي او كافي است ، عذر خواست  رونين احساس كرد
غذا را براي قدم زدن و استنشاق هواي تازه درحالي ترك كرد كه لرد سنچوراس و افرادش مسحور الف 

  .شده بودند

او .شب دژ را فرا گرفته بود و تاريكي همچون پوششي مخملين و آرام بخش بر آسمان كشيده شده بود
وقتي كارش با شواليه ها ، سوارها و ساير .نقشه ذهني اش را تا هاستيك و سپس كازمودان مرور كرد

  . احمق هاي بي خاصيتي كه تنها مزاحم او بودند تمام مي شد مي توانست به ماموريت حقيقي خود بپردازد

يد كسي گوشش به رونين بدهكار تا قبل  از آنكه آن افتضاح به بار بيا! رونين در تنهايي بهتر كار مي كرد
كساني كه در اين ماموريت .نبود و او مجبور شد دستوري كه به او داده شده بود را بپذيرد تا موفق شود

با او همراه شده بودند، به نصايح او گوش نمي كردند و نمي خواستند خطرات اجتناب ناپذيرماموريتش را 
ود را در مسير وردي قرار دادند كه هدف اصلي آن نابود و به يكباره و با سركشي ذاتي، خ. درك كنند

كردن وارالكهاي اوركي بود كه از مرگ بازگشته بودند و برخي معتقد بودند كه آنها نوعي از موجودات 
  . باستاني هستند

رونين براي مرگ تك تك ان افراد بيش از تمام اساتيد كايرين تور متاسف شده بود، اما آنها باعث تمسخر 
چه مهلكه اي بزرگتر از . تحقير او شده بودند و او را مجبور به قبول اين ماموريت مهلك كرده بودندو 

آزاد كردن ملكة اژدهايان از زندانش؟ و مجبور بود تمام كارها را به تنهايي انجام دهد، نه براي كسب 
  ضجه هايي .را فراموش كند افتخاروغرور،بلكه به اين دليل تا بتواند ضجة مردان كشته شده درآن ماموريت
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حتي كراسوس هم نتوانسته بود راه مناسبي براي .  كه حتي در زمان هاي معدود استراحتش آرام نمي شدند
  .خالص شدن ذهن او از اين اشباح  بيابد و باعث شده بود ارزش و اعتبار ذهني رونين زير سؤال برود

ژ رفت،شواليه هاي اندكي در حال نگهباني بودند و با بادي كه احضار كرده بود به باالي ديوار حصار د
بنظر مي رسيد خبر حضور او سريعتر از بادي كه احضار كرده بود در قلعه منتشر شده است، چون نگهبان 

رونين بار ديگر روي بازگرداند؛ اما آنقدر .با تاباندن اندكي نور فانوس به چهره اش او را به جا آورده بود
در وراي ديوارهاي دژ درختان بلند منظره .نگران بودند رونين به ايشان اهميت نمي دادكه آنها درمورد او 

اعجاب انگيزي ايجاد مي كرد كه باعث مي شد رونين نيمه هوسي كند تا مهمان نوازي سؤال برانگيز 
  حداقل مجبور نبود به .مهمانانش را ترك كند و جايي در زير درختان بلوط براي خوابيدن پيدا كند

در ذهن جادوگر فكر كردن به وريسا جالبتر از فكر .مزخرفات شواليه پير درمورد زندگي اش گوش كند
  ...چشمان الف بسيار زيبا و جذاب بودند و لباسها بر اندام او... آري...كردن به شوالية فرامين مقدس بود

اضتي كه او براي نفس خود او متوجه شد ميزان ري. رونين  ذهن خود را از وريسا و انديشة او خالي كرد
اولين و بهترين ياوراو؛ و اگر روزي ! جادويش زوج او بود.در نظر گرفته است از هر محركي قويتر است

قصد ازدواج داد مطمئناَ كسي را انتخاب مي كرد كه اخالق نرم تري داشته باشد ، شايد دختري ساده دل 
دة دربار، اما يك سوار گستاخ و گردنكش الف ، در مسير سفر و يا يكي از زنان ساده لوح و نازپرور

  !هرگز

  .بهتر بود حواسش را به مسائل مهمتر معطوف مي كرد

به همراه اسبش انگشتر و گويي را كه كراسوس به او داده بود از دست داده بودو آنقدر به كراسوس مديون 
  شك داشت اما بعد متوجه شد كه بايد به در ابتدا براي انجام اين كار .بود تا اين خبر را به اطالع او برساند
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در اين صورت نه تنها .او اطالع دهد، با اين كار ممكن بود او را باز گردانند و ماموريت ناتمام بماند
چشمانش كه ديد بهتري نسبت به يك .ديگران او را نمي بخشيدند، بلكه خودش نيز خود را نمي بخشيد

انسان معمولي داشت اطراف را كاويد، ديواري بين او وآخرين نگهباني كه عبور كرده بود را سد مي كرد 
  .و اگر مي خواست پيامي بفرستد اينجا بهترين محل بود

  .اگر چه اتاقش راحت بود، ولي اگر مي خواست ذهنش را باز كند بهتر بود كسي اطرافش نباشد

از ته يكي از جيبهاي ردايش كريستال سياه رنگي خارج كردكه اگرچه بهترين وسيلة ارتباطي براي مايل 
  او سنگ را در برابر نور ضعيف ستارگان گرفت و .ها مسافت نبود، اما تنها چيزي بود كه برايش مانده بود

ي كه با هر كلمة نوري در سنگ شروع به درخشيدن كرد، نور. شروع به خواندن كلمات قدرت كرد
  ...رونين قويتر مي شد، كلمات باستاني بر زبانش جاري بود

ورد نيمه كاره ماند و رونين با شگفتي به ستارگاني .ناگهان براي يك لحظة كوتاه نور ستارگان قطع شد
كه حال در آسمان مي درخشيدند خيره شد او حاضر بود قسم بخورد براي يك لحظه، براي كمتر از يك 

او .اين بايد ناشي از خستگي خودش يا خطاي ديد باشد... ه هم زدن چيزي از مقابل نور ستارگانچشم ب
ولي ابتدا    .روز سختي را سپري كرده بود و بعد از اين روز پر آشوب بايد سريعتر به رختخواب مي رفت

فر بهتري براي لرد فردا سرحال تر خواهد بود و همس.مي بايست اين ورد را كامل كند ، هرچه زودتر بهتر
بار ديگر ديگر كريستال را باال آورد، و ورد را جاري ساخت؛ اينبار ديگر توهمي . سنچوراس خواهد شد
  ...دركار نخواهد بود

رونين دشنامي داد و به سمت چيزي كه » ؟!اينجا چكار مي كني جادوگر« :ناگهان صدايي بم گفت
  » ...هيچ كاري« :درحالي كه به سمت او مي آمد گفتدوباره باعث توقف وردشده بودبازگشت، شواليه 
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انفجاري ديوار دژ را بلرزه درآورد،كريستال از دستان رونين رها شد و رونين فرصتي براي گرفتن آن 
چون ديواري كه روي آن ايستاده بود در حال فروريختن بود و او بيشتر به فكر نجات خود از .نداشت

شت؛ ابتدا به عقب تلو تلو خورد و سپس به همراه فرو ريختن ديوار با سر شواليه چنين شانسي ندا.مرگ بود
  .گرية شواليه در هنگام سقوط باعث تعجب رونين شد.به پرتگاه سقوط كرد

انفجار متوقف شد ولي فرو ريختن آوار همچنان ادامه داشت، بزودي با فرو ريختن ديوار از درون، 
ه دويدن به سمت برج ديده باني كرد كه بنظر مي رسيد استحكام جادوگر بدشانس در امتداد ديوار شروع ب

  با جهش خود را به سمت درب آن پرتاب كرد و به داخل رفت،برج يكباره شروع به .بيشتري داشته باشد

رونين سعي كرد از برج خارج شود،اما برج شروع به فروريختن كرد؛رونين با . نواسانات خطرناكي كرد
  ...هرچند احساس مي كرد براي اينكار دير شده است -ختن آوار را متوقف كندوردي سعي كرد فرو ري

آوار به آرامي بروي او فرو ريخت و به همراه آن دستي غول پيكر او را گرفت و باعث شد تنفس و 
  .هوشياري خود را از دست بدهد

   

***  

. متمادي در اختيار اوست با خود انديشيد ارادة چه موجوداتي است كه  سالهاي"نكروز اسكول كراشر"
اورك سپيد موي در يك دستش با دندان زرد رنگ گرازي بازي مي كرد و در دست ديگرش مدالي 

طاليي  را بررسي مي كرد وبه اين نكته فكر مي كرد چگونه كسي مي آموزدكه به چنين قدرت عظيمي 
كه نتواندكاري بجز توليد نسل، يكي مسلط شود و  بتواند بعنوان پرستار و زندان بان موجود ماده اي باشد 

  بود و مي توانست كاري انجام  -ماده-البته او صاحب ارادة بزرگترين اژدها. پس از ديگري انجام دهد
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اين حقيقت و حقيقت پاي سالمش اگر نبودند او حتي نمي توانست .دهد تا نامش در طومار قرار گيرد
  .شودآرزو كند كه نامش در طومار افتخار قبيله ثبت 

هميشه اينطور بود؛ ولي با اين كه او . مدال طاليي گويي او را در اختيار داشت و او را به بازي مي گرفت
اين را مي دانست قصد نداشت آنرا كنار بگذارد يا از دست بدهد، اين مدال تنها چيزي بود كه باعث     

  .مي شد جنگجويان همچنان به او احترام بگذارند

براي او افتخاري  - اگر چه آن انسان را كشت –يك نبرد شواليه اي يك پايش را قطع كرد بعد از اينكه در 
  بجز اينكه جنگجويان ديگر او را  كشان كشان تا اردوگاه قبيله رساندند،جاي زخمش را سوزاندند و براي 

رگ و اومي دانست با وجود اين زخم، ميراثي از م. پاي چالقش جايگزين چوبي ساختند؛ وجود نداشت
ساير جنگجويان براي زخمي كمتر از اين خود را مي كشتند ولي او . خون از خود بجاي نخواهد گذاشت

نتوانست،  بارها سعي كرد با دريدن گلو يا سينه خود را خالص كند اما او شهامت سايرين رانداشت، 
  !ي پردازدمي خواست بيشتر زندگي كند و برايش مهم نبود چه بهايي م "نكروز اسكول كراشر"

اين قبيلة دراگون ماو بود كه پيشتر او را بسوي آوردگاه هاي افتخار فرستاده بودند، بعنوان جنگجو، نه 
  .جادوگر جنگي - بعنوان يك وارالك

پيشترها استعدادش در هنرهاي جادويي مورد توجه قرار گرفت و از بزرگان اين هنرآموزش گرفت، مسير 
. نفرين شده بود ودر طي آن انتخابي بودكه نمي خواست انجام دهدتبديل شدن به يك وارالك برايش 

انتخابهاي سياهي بايد انجام مي داد كه او احساس مي كرد در راه هوراد نيست بلكه نسبتاَ موجب تضعيف 
  اما بارها و بارها . او از جمع وارالك ها گريخت و دوباره به جرگة جنگجويان پيوست. هوراد است
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طرف شمن بزرگ قبيله زولوهد براي استفاده از استعدادهاي جادوييش براي انجام كاري كه تقاضاهايي از 
  .بسياري از اركها انجام آن را غير ممكن مي دانستند صورت گرفته يود

  !اسير و در اختيار گرفتن الكسترزا ملكة اژدهايان

ه بعد از شكل گرفتن هوراد زولوهد شمني بود كه از جادوي پيشينيان استفاده مي كرد؛ روش جادويي ك
اما او براي انجام اين كار به برخي از آموخته هاي نكروز احتياج . تعداد اندكي از آن استفاده مي كردند

در ميان منابعي كه او هرگز جادوگر افليج را در آن شريك نمي كرد طلسم قدرتمندي يافته بود كه . داشت
  ه به هيچ يك از قدرت هاي شمني او پاسخ نمي داد،مهم بسيار شگفت انگيز بود، تنها مشكل اين بودك

  

اين باعث شد كه او به تنها وارالك قابل اعتماد و در دسترس از ميان .نبود كه چقدر قدرت اعمال كند
  .جنگجويان قبيلة دراگون ماو متوسل شود

ده بود و كسي دليلش نامي كه زولوهد به آن مدال دا. را بدست آورد "اهريمن روان"ونكروز به اين طريق 
  .را نمي دانست

نكروز مدال را برگرداند و تمام زوايايش را بررسي كرد، مانند هميشه ظاهر ساده و در عين حال شگفت 
  .انگيز اين مدال او را تحت تأثير قرار داد

در  طالي ناب ، به شكل سكه اي بسيار بزرگ و دايره اي بي نقص با لية گرد ساخته شده بودكه حتي! بله 
كمترين ميزان نور نيز مي درخشيد و هيچ چيز آنرا كثيف يا مخدوش نمي كرد، خون، لجن،كثافت،روغن 

  .يا هرچيز ديگري كه بروي آن مي ريخت از رويش سر مي خورد
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زولوهد به نكروز گفته بود كه اين مدال داراي جادويي بسيار باستاني تر از جادوي هر شمن يا وارالكي 
  ...ش نمي تواند آنرا بكار اندازد، اما شايد جادوي او مي توانستاست و جادوي خود

نكروز انديشيد با وجود تعليماتي كه داشته و سوگند هنرهاي سياه كه بجا آورده است شك داشت كه بهتر 
  .او نيز همچنان در حال بررسي چگونگي فرايند و هدف طلسم بود.ازرئيس افسانه اي قبيله اش باشد

اتشكر از موفقيت حيرت انگيزش و راهنمائي هاي دائمي زولوهد او موفق به انجام كاري دو روز بعد ، ب
  .بخصوص خود ملكه اژدهايان ، الكسترزا - شد كه هيچ كس آنرا باور نمي كرد

نكروز غرش كوتاهي كرد؛ پاي معلولش از جايي كه به پاي چوبي وصل مي شد به شدت درد مي كرد، 
هرچند در توانايي –ا روغني كه از مركب  اركها بدست مي آمد چرب مي شد اگرچه توسط بزرگان قبيله ب
  .به زحمت مي توانست از غار خود خارج شود -!رهبري خود شك نداشت

زولوهد و ساير ! ملكه بايد مي دانست كه زمان زيادي ندارد.وقت مالقات با اعلياحضرت فرا رسيده بود
رويايي كه توسط . به روياهاي خود براي بازسازي هوراد بپردازد رؤساي قبايل او را آزاد گذاشته بودند تا

دووم همر ضعيف النفس  نابود شده بود، نكروز در مورد اين افكار شك داشت، او به هر حال اركي 
  .وفادار بود و بعنوان يك ورك وفادار از فرامين فرماندهان سرپيچي نمي كرد

وركي كه درداالنهاي مرطوب و غارهاي زيرزميني تلوتلو ا.روان اهريمن در دستان يك اورك قرار داشت
  .مي خورد

داالنهايي موجود در كوهستان را قبيلة دراگون ماو با تالش بسيار در اعماق كوه ها گسترش داده بودندتا  
  .فضاي مناسبي براي آموزش اژدهايان در خدمت به هوراد بوجود آيد
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  .جداگانة بيشتري براي النه سازي احتياج داشتند اژدهايان به فضاي زيادي براي تحرك  وفضاي

  نكروز با خود انديشيد ومن توقع دارم كه چه كسي او را مجبور كند زودتر تخم گذاري كند؟

نزديك به هفت پا قد داشته و پهناي بدنشان دوبرابرانسان هاي . همراهانش دو اورك جوان و تنومند بودند
انهاي بزرگ سر خود را تاحدي كه درجه و رتبه نكروز اجازه مي جنگجويان اورك با دند. دشمنشان بود
هر دو اژدها سوار و تازه .تبرهاي جنگي بزرگشان از شاخهايي در پشتشان آويخته بود . داد خم كردند

مرگ و مير اژدها سواران دو برابر مركب هايشان بود، كه متاسفانه، بيشتر در اثر فروافتادن از . كار بودند
  . اژدها بود

 -براي نبرد - نكروز گاهي مي انديشيد كه قبيله، تمام جنگجويانش راقبل از اينكه آنها ديگر اژدها يي 
  .نداشته باشند از دست خواهد داد، اما هرگز اين نكته را به زولوهد گوشزد نكرد

اورك سالخورده لنگ لنگان به سمت جايي كه شايع بود ملكه اژدها ديده شده است مي رفت و 
انست صداي نفس هاي سنگيني را كه از درون غار انعكاس مي يافت بشنودو مي توانست بخاري را ميتو

هيچ نگهباني در مقابل . كه از دل زمين بر مي خواست ببيند كه به او فهماند درست سر وقت رسيده است
د، كوششهاي نكروز لحظه اي ايستا. آشيانةعظيمي كه براي ملكة اژدهايان ساخته شده بود ديده نمي شد

بسياري براي كشتن و يا آزاد سازي الكسترازا شده بود كه همگي ناكام مانده بودند، البته نه توسط اژدها 
  . بلكه مهاجمين توسط طلسمي كه نكروز گذاشته بودكشته مي شدند  -او از اين مسئله استقبال مي كرد -

فوراَ هواي » ...!بيا«ديد؛ صدا زد اورك در مقابلش چشمان نيمه بازش چيزي بجز راهي گشاده نمي 
  مقابل ورودي غار شروع به سوختن كرد و به شكل گلوله اي از آتش در آمد كه هيبتي انساني بخود 
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شعله هاي . گرفت وجمجمه اي سوزان در باالي جايي كه مي بايست شانه هاي هيوال باشد شكل گرفت
  .ته تااوركهاي غولپيكر تا مغزاستخوان بسوزاندجهنمي اين هيوال مي توانست هر موجودي رااز دورف گرف

نكروز حرارتي را از اين موجود جهنمي احساس نمي كرد اما مي دانست كوچكترين تماس او يا بدنش 
  .دردي جانكاه بدنبال خواهد داشت كه حتي برترين جنگجوي دو ران را هم از پا خواهد انداخت

نوعي از شياطين باستاني را احضار كرده است او اگر چه  شايعاتي در ميان اوركها وجود داشت كه نكروز
اين شايعات را رد نمي كرد اما مي دانست كه اين موجود شايد بهره اي از موجودات شيطانيداشته باشد 

  .. ولي مطمئنا سرشتي متفاوت با شياطين باستان داشت

نده ترين جنگجويان هم از او به هرحال گذشته از سرشتش، اين موجود نگهباني بي نقص بود كه حتي در
اجتناب مي كردند و تنها از نكروز فرمان مي گرفت؛ او حتي از فرامين زولوهد نيز اطاعت نكرده بود و 

  .بنظر مي رسيد با اين اورك پاچوبي به نوعي ارتباط دارد

  ».من وارد مي شوم« :به موجود آتشين فرمان داد

كوچك تبديل شد كه بارها و بارها تكرار شدند اما غول لحظه اي بي حركت شد سپس به جرقه هاي 
  .نكروز تا وقتي آخرين جرقه هم خاموش شود به سمت داخل حركت نكرد

  »...مي دانستم كه خواهي آمد« : اورك لحظه اي در دهانة غار توقف كرد، صدايي به او اشاره كرد

دستانش را براي . بدتر از آن را مي شنيد سالها بود كه. تحقيرهاي اژدها بر زندانبانش  ابداَ تأثيري نداشت
سر اژدها به زمين چسبانده و بايوغي آهنين مهار شده .پيدا كردن راهش به سوي سر اژدها به ديوار گرفت

  .بود، آنها يك مربي را از دست داده بودند و نمي خواستند تا يكي ديگر را هم از دست بدهند
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چنين موجود باشكوه وعظيمي نبودند اما با كمك مدال آنها  بوسيلة آهن به تنهايي قادر به مهار كردن
او اگر چه تالش را مي كرد اما قادر به ازاد كردن خودش .توانسته بودند قدرت الكسترزا را كنترل كنند

  .نبود

البته او بيش از آنكه نگران نيازها و سالمتي اژدها بود در فكر » چيزي احتياج نداري؟«: نكروز پرسيد
  .دهوراد بو

  .يكباره فلس هاي اژدهاي سرخ شروع به درخشيدن كرد

هيكل عظيمش تمام غار را اشغال كرده بود و با اينكه پوست و استخواني بيش نبود و صدايش ضعيف و 
بيمار مي نمود چشمان طاليي رنگش همچنان در تاريكي مي درخشيد و اورك مي دانست چنانچه روزي 

اما اين .نفري خواهد بود كه در آتش برآمده از گلوي او برشته خواهد شد ملكه الكسترزا آزاد شود او اولين
  .احتمال ضعيفي بود و اين نكته حتي باعث نگراني او هم نبود

  ».مرگ بسي گوارا خواهد بود« 

  .اورك باز گشت تا از اين گفتگوي ناخوشايند اجتناب كند

خوردن غذا باعث مرگ خود شود اما با زماني در دوران اسارت، ملكه الكسترزا سعي كرده بود با ن
الكسترزا اميدوار بود تا . شكسته شدن اولين تخمش در مقابل ديدگانش اين استراتژي خنثي شده بود

روزي آزاد شوند آنگاه از دست رفتن هر تخمي به معني از دست دادن يك اميد است، اميد به اينكه هر 
  .اژدهايان تبديل شود "نواعِاربابِ ا"كدام از اين اژدهايان قرمز رنگ به 
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اگر چه !مانند هميشه نكروز آخرين پنجة اژدها را بررسي كرد و پنج عدد تخم يافت؛ عددي خوش يمن
كه البته هنوز نسبت به  –تخم ها از حد معمول كوچكتر بودند ولي رئيس قبيله از اين اژدهايان كوچك 

  .اخيرش استفاده كرده بوددر ماموريت هاي  -اورك ها بسيار عظيم الجثه بودند

او مدال را در كيسه اي كه بر گردن داشت انداخت و خم شد تا يكي از تخم ها را بردارد،اگر چه او يك 
وزنِ تخم متناسب بود .پايش را از دست داده بوداما براي برداشتن اين تخم ها به اندازه كافي قدرت داشت

  .تخم اژدهاي سالم و جواني خارج مي شد و اگر ساير تخمها هم چنين وزني داشتند، از هر

بايد هرچه زودتر تخم ها را به اتاق جوجه كشي منتقل مي كرد،كه در آنجا دماي مناسب براي پرورش آنها 
  .وجود داشت

همة اين كارها بيهوده است ،موجود « : در حالي كه نكروز تخم را به زمين مي گذاشت اژدها غريد
  ».سيده استجنگ كوچك تو به پايان ر!فاني

نكروز رويش را از .صدايش بي شك اژدها را شگفت زده كرد» ..شايد حق با تو باشد« :نكروز ناليد
  »!اما مطمئناَ اين نبرد پاياني ، مبارزه اي بيادماندني خواهد بود،خزنده بزرگ« : اژدها بازگرداند و ادامه داد

: ث شد آخرين نيروي او نيز تحليل رود گفتالكسترزا با صدايي نحيف كه به سختي شنيده مي شد و باع 
آخرين جفت من مرده و تو مي داني كه بدون آن تخمي وجود نخواهد ... پس آنرا بدون ما انجام دهيد« 

  ».داشت

او به اژدها خيره شد و چشمانش را كه مانند دو گوي طاليي مي درخشيد،كاويد؛ نكروز مي دانست كه 
نها كار خود را با سه جفت براي او آغاز كرده بودند، يكي از آنها در آخرين جفت الكسترزا مرده است؛ آ

  حالي كه سعي داشت از سمت دريا بگريزد در دريا سقوط كرده و هالك شده بود، ديگري را مرگبال 
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گرفته و كشته بود و سمين جفتش كه حتي از خود الكسترزا كهنسال تر بود در غار و در كنار اومانده بود 
اين قرون و آسيب ها عاقبت او را با خود . ياد بود وآسيب هايي هم در آخرين نبرد برداشته بوداما سنش ز
  .برده بودند

  ».پس جفت ديگري براي تو خواهيم يافت«

و تو چگونه اين «: الكسترزا مي خواست با غرش چيزي بگويد اما صدايش به زحمت از ناله اي بلندتر بود
  »كار را انجام خواهي داد؟

يكي « : روز اگرچه پاسخي نداشت اما نمي خواست با اعتراف به آن موجب خوشنودي الكسترزا شودنك
نكروز با اتكا به زنجيرهاي افسون شده تا چند قدمي » ...پيدا خواهم كرد و او را مانند توسوسمارِ

اين كابوس حقيقت  اما به يكباره... الكسترزا آمد، اژدها نمي بايد قادر به سوزاندن و يا خوردن او باشد
يافت،ناگهان سر عظيم الكسترزا حركت كرد به گونه اي كه آروارة ترسناكش درمقابل چهرة نكروز قرار 
گرفت و قصد داشت او را لقمه اي كوچك كند واگر نكروز سريع عكس العمل نشان نمي داد احتماالَ 

ذاشت، ورد يا فرماني را ادا كرد و دستش را روي جايي كه روان اهريمن را قرار داده بود گ.موفق مي شد
الكسترزا فريادي از درد كشيد وناگهان آواري از سنگ و خاك بر سرش باريدن گرفت و او سرش را تا 
جايي كه مي توانست به عقب برد؛ نيرويي كه اطراف اژدها را فرا گرفته بود آنقدر قدرتمند بود كه نكروز 

  .مجبور شد چشمان خود را بپوشاند

خدمتكار آتشين مدال ظاهر شد و با چشمان تهي خود منتظر فرمان بعدي اربابش شد اما نكروز ناگهان 
او را مرخص  "برو"براي برخورد با چنين موقعيتي احتياج به خدمتكار آتشين خود نداشت و با گفتن كلمة 

  .كرد
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ا علم به اين اورك فرسوده به سمت اژدهاحركت كرد، ابروانش اورك زشت روي در هم رفته بود؛ام
موضوع كه هدفي كه به آن خدمت مي كرده از بين رفته است باعث شد با وجود اين حملة هيوال به او 

  .زياد خشم نگيرد

  »؟!بزمجه...ا...هنوز هم پر از حيله و نيرنگي« 

 او به مهاري كه بر گردن اژدها بود نگاهي انداخت، مشخص بود كه الكسترزا مدتها براي جدا كردن آنها
از ديوار تالش كرده وآنها ديگربه سنگهاي نگاهدارنده وصل نبودند، توجه نكردن اوبه اين موضوع 

  .نزديك بود به قيمت زندگي اش تمام شود

  .اما زنده ماندن او ممكن بود به معني پايان زندگي اژدها باشد

» !اما احمقانه بود...لبخيلي جا...حقة جالبي بود« :او نگاهي نافذ و شجاعانه به اژدها انداخت و گفت
زولوهد از من خواسته است تو را زنده نگاه دارم «:او مدال را در مقابل چشمان اژدها گرفت و ادامه داد

او انگشتانش را به دور مدال » ... ولي درعين حال خواسته تا هر زمان الزم نياز به تنبيه بود مضايقه نكنم
  »...و اكنون «: گرفت و مدال شروع به درخشيدن كردو گفت

اوه بايد گوش ...ولي شما بايد اين موضوع را بشنويد...!ارباب رئوف! مزاحمت اين حقيررا ببخشيد...«
  .صدايي لرزان از اعماق مغاك تيره و تار اين را به زبان آورد» .دهيد

  .رگشت چيزي نمانده بود طلسم از دستان او فرو افتد، با بهترين حالتي كه پاي عليلش اجازه مي داد ب

اورك غول پيكر در مقابلش موجودي نحيف با گوشهايي خفاش گونه والبته رديفي از دندانهاي بلند و 
  .نوك تيز را در مقابلش ديد كه لبخندي موذي بر لب داشت
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نكروز نمي دانست كدام موضوع او را بيشتر آزار مي داد ، ظاهرِ اين موجود و يا اين حقيقت كه توانسته 
  .كه غول آتشين از اوممانعت كند وارد غار شودبود بدون اين

چنگالش پايين افتاد و صدايي نااميد كننده از گلويش خارج »تو چگونه توانستي وارد اين غار شوي؟« 
  ... شد، نيت تنبيه اژدها ناپديد شده بود

  »چگونه توانستي؟« 

فقط قدم ..ف« :رچهره داشتحتي وقتي موجود كوچكتر كلمات را بريده بريده ادا مي كرد لبخندش را ب
  »!استاد مهربان...قدم زدم و وارد شدم..قَ...زدم و وارد شدم

نكروز احتمال دادكه گابلين زماني كه غول آتشين براي كمك به او آمده است وارد شده است،گابلين ها 
ردند؛ اما به موجودات حقه بازي بودند و راه خود را به تمام جاهايي كه از آن محافظت مي شد پيدا مي ك

  .هر حاال حقه بازترين آنها هم نمي بايست بتواند وارد اين مكان شود

  »چرا؟ چه خبر شده است؟!بسيار خوب«: پايين بيافتد و گفت -اژدها-او اجازه داد كه جانور

و در حالي » !همين نكته.. فقط همين نكته اهميت دارد، ه.. ف« :گابلين گلويش را صاف كرد و گفت 
  »؟!آيا من موجب ناراحتي شما شدم سرور مهربان..آ« : ندش پهن تر مي شد افزودكه لبخ

نكروز عميقاَ رنجيده خاطر بود، او رگه هايي از غرور و استهزاء را در كالم گابلين احساس مي كرد و 
  .مجبور بود اعتراف كند كه او توانسته بود نكروز را به اشتباه بياندازد
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الت ياران سؤال برانگيزي بودند آنها اغلب به دنبال اهداف خود بودند ونقشه هاي گابلين ها در بهترين ح
خود را اجرا ميكردند، اما قبالَ براي هوراد ماموريت هايي را انجام داده بودند، چه در زمان دوم همر و چه 

  .در زمان بلك هند بزرگ

  »!و سريع باش!پس حرف بزن« 

بيش از  -بله، نقشه هايي ! بله نكروز« : تأييد تكان داد و گفتموجود شيطاني كوچك چند بار سري با 
او ناگهان سكوت كرد و با سر به الكسترزا اشاره كرد و سرش را آنقدر »...براي آزاد كردن-يك نقشه

كه روياهاي قبيلة دراگون ماو ... اين هست « :پايين آورد تا از ديد الكسترزا خارج شود وزمزمه كرد داد
  ».درا نابود كن

  »منظورت چيست؟«:احساسي شوم پشت اورك را لرزاند 

  »؟!استاد ارجمند..شايد جاي ديگر..ش« :گابلين دوباره با سر به اژدها اشاره كرد و گفت

البته جانور حق داشت؛ الكسترزا همچنان تحت طلسم بود ولي اگر چيزي كه جاسوس كوچك نكروز به 
  .مي كرد اصالَ مايل نبود اژدها چيزي در مورد آن بداند او مي خواست بگويد همان چيزي بود كه تصور

  »!بسيار خوب« 

او به سمت ورودي غار حركت كرد درحاليكه ذهنش همچنان مشغولِ خبري بودكه قرار بود 
گابلين در حالي كه نيشش تا بناگوش باز بود او را دنبال كرد، نكروز وسوسه شد تا اين لبخند را از .بشنود

و كند اما هنوز به اين موجود نياز داشت؛ بنابراين با لحن پوزش خواهانه اي به گابلين صورت گابلين مح
  »؟!كرايل...اما بايد رفتار بهتري داشته باشي، منظورم را كه مي فهمي « :رو كرد و گفت 
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به من اعتماد كن « :كرايل سرش در تأييد سرش را مانند عروسك شكسته اي به تأييد تكان داد و گفت
  »...اد نكروز، فقط اعتماد كن است

  
 عصر اژدهايان

  5فصل

  ».رونين ربطي با انفجار نداشته است،چرا او بايد چنين كاري را انجام بدهد«:وريسا تأكيد كرد

به  به تمام سؤاالت وريسا مي داد؛او جوابي بود كه اين » !چون او يك جادوگر است«:دانكن جواب داد
  ».وجادوگران به حيات و ممات هيچ كس اهميت نمي دهند«:سمت وريسا برگشت و ادامه داد

درمورد جادو، سعي نكرد تا با  "فرامين مقدس"وريسا با در نظر گرفتن پيشداوري هاي موجود در مرام 
بعنوان يك الف او دركنار جادو رشد كرده بود و شخصاَ مي توانست جادوهاي .اين نكته مخالفت كند

 نينوراگرچه  .وحشتناكي درمورد رونين نداشت ياتد اين پاالداين ها نظركوچكي انجام دهد و ضمناَ مانن
با بي پروايي خود براي وريسا دردسر ايجاد كرده بود اما به سختي مي شد او را آنقدر ديوصفت دانست كه 

آيا او نبود كه در زمان حملة اژدها جان وريسا را نجات داده بود؟چرا  .اهميتي به زندگي ديگران ندهد
  .ود را به خطر انداخته بود؟ مي توانست او را رها كند و به راهش به سمت هاستيك ادامه دهدخ
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واگر او  ؟نبودواگر او مقصر نبود حاال كجاست ؟ چرا هيچ ردي از او در خرابه ها «:سنچوراس ادامه داد
لرد  »...يافت مي شد كه در اثر ورد او كشته شده اند بي گناه بود مي بايست جسدش در كنار دو برادر ما

  ».اين حماقت ناشي از خطاي اوست، حرفم را قبول كنيد! نه«:دانكن نفسي گرفت و ادامه داد

وگرنه چه دليلي داشت كه لرد سنچوراس ده . وريسا انديشيد، وتو او را مانند حيواني شكار خواهي كرد
زي كه اصوال درنظر وريسا بايد چي نفر از بهترين مردانش را براي پيدا كردن جادوگر همراه خود كند؟
  .عمليات نجات مي رسيد به سرعت داشت به خالف آن تبديل مي شد

وقتي وريسا و ديگران صداي انفجار را شنيدند به سرعت به طرف خرابه دويدند ، وريسا سوزشي در قلب 
بلكه بخاطر  كرد كه فقط ناشي از اين كه نتوانسته بود جان همراهش را نجات دهد نبودمي خود احساس 

از لحظه اول آشكارا چنين احساسي  دانكن نيز، لرد اند شواليه بدون دليل كشته شدهس بودكه دواحسااين 
  .داشت و زماني اين احساس تقويت شد كه اثري از جسد رونين در خرابه ها پيدا نشد

سر گابلين ها باشد،  اولين چيزي كه در مورد انفجار به ذهن وريسا رسيد اين بود كه خرابكاري بايد زير
اما ارشد شواليه ها اعالم كرده بود كه  .كه در خرابكاري و نقب زدن و انفجار شهرة خاص و عام هستند

بخصوص گابلين ها در  آنها تمام منطقه را جستجو و پاكسازي كرده اند و هيچ ردي از حضور هوراد،
چك و احمق ماشين هاي عجيب و اين موضوع كه گابلين ها اين موجودات كو .منطقه وجود ندارد

 اما گزارشي از ديده شدن آنها در اين منطقه وجود نداشت، صحت داشت؛ ،احتماال قابل پرواز داشتند
ضمن اينكه چنين دستگاه هايي براي جلوگيري از ديده شدن بايد سبك حركت كنند، چيزي كه براي 

  .دستگاههايي چنين سنگين غير ممكن بنظر مي رسيد
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  .ديد شدن رونين او را منبع اين خرابكاري نشان مي دادالبته ناپ

بخصوص كه او در به پايان رساند عمليات . وريسا باور نمي كرد كه رونين مرتكب چنين عملي شده باشد
جوان شانس آن را  وريسا اميدوار بود در صورت يافته شدن جادوگرِ.خود وسواس بسيار نشان مي داد

  .دنحقيقت را كشف كنه دانكن و افرادش او را هالك كنند قبل از اينكداشته باشند تا 

آنها در حومة شهر و در مسير حركت مستقيم به سمت هاستيك بودند تا ردي از رونين بيابند،هرچند بيش 
از يك نفر از شواليه هاي جوان اين موضوع را كه احتماالَ رونين با وردي خود را به مقصدش منتقل كرده 

هراَ لرد دانكن در قلب خود آنقدر براي توانايي هاي رونين اعتبار قائل نبود تا او را قادر به ارائه داده بود ظا
  .انجام چنين كاري بداند

كم كم وريسا نيز داشت به بيگناهي رونين .روز داشت به انتها مي رسيد و خورشيد درحال فرو رفتن بود
ورده باشد سپس بخاطر احساس گناه غيبش آآيا امكان داشت او اين خرابكاري را ببار  .مشكوك مي شد

  زده باشد؟

نگاهي به پهنة جنگل » .بايد اردوگاهي در اين منطقه برپا كنيم« :كمي بعد لرد سنچوراس اعالم كرد 
 - و وارد شدن به جنگل ممكن كمي به هدف مابا اينكه من توقع مشكلي را ندارم «:انداخت و افزود 
يك قدم جلوي پايمان ديده نمي شود بيش از ن است در جنگلي كه ممكاما كمك كند  -دستگيري رونين

  ».راه خودمان را گم كرده و سرگردان شويم

ه ها به يديد و بينايي وريسا از همراهانش بسيار بهتر بود و او لحظه اي وسوسه شد تا بدون همراهي شوال
بدون او  -دست نقره اي-لور هنداما نكته بهتري به ذهنش رسيد؛ اگر شواليه هاي سي.دنبال رونين بگردد

  .رونين را مي يافتند شانس كمي براي نجات جان او وجود داشت
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خورشيد درغرب فرو خفت و تنها رگه .در مسيرشان حركت كردند، اما چيزي مشاهده نشد اندكي ديگر 
اده بود لرد دانكن چنانكه قول د.هاي نوراني اندكي كه راهشان را روشن مي كرد از خود باقي گذاشت

دستور به آنچه آن را توقف ناخواسته مي ناميد داد و به شواليه هايش فرمان داد تا هرچه سريع تر اردوگاهي 
وريسا از مركبش پياده شد ولي چشمانش همچنان زمين هاي اطراف را مي كاويد و اميد . برپا كنند

  .بسياري داشت كه جادوگر موقرمز خود رانشان دهد

  »!، بانو وريسااز او اثري نيست« 

وريسا برگشت و به باال نگاه كرد،رهبر شواليه ها تنها مرد در تمام جستجوهايش بود كه آنقدر بلند قد بود 
  .تا او را  وادار به باال نگاه كردن كند

  ».كمكي از من ساخته نيست، سرورم«

  »...به زودي آن رذل را خواهيم يافت«

ه خواهد بود اگر ابتدا به داستان او گوش فرا دهيم، لرد من فكر مي كنم به اندازه كافي عادالن« 
  »!سنچوراس

او شانس اين را « :لرد شانه هاي مسلح خود بدون اينكه در ظاهرش تغييري ديده شود باال انداخت و گفت
  ».خواهد داشت كه طلب بخشش كند

  



 

 

WWW.LIFE-GOOD.IR  سايت زندگي خوب:ازكاري  

م ج ر ت S:م O R R O W M A N              S O R R O W M A N 1 3 @ Y A H O O . C O M Page 75 

درجا اعدام شدن براي او  اگر رونين توسط شواليه ها پيدا مي شد هر دو امكان در غل و زنجير شدن و يا
ن مقدس بودند اما به سرعت در داوري هم معروف يماشواليه هاي سيلور هند اگرچه تحت فر.وجود داشت

  .بودند

رونين از حضور پاالداين بزرگ مرخص شد، زيرا مطمئن نبود كه بتواند زبان خود را از گفتن اين حقيقت 
؛ صداهاي اردوگاه خاموش شد و به درختي تكيه دادكرد  جنگل رهاحاشية  اسبش را زير درختانِ.باز دارد

  .فرو رفت فكرو وريسا در 

او مي توانست به آرامي به درون جنگل .وريسا بار ديگر وسوسه شد تا به تنهايي به دنبال جادوگر بگردد
بخزد و هر شكاف و درز و يا شاخه درختي را كه آنقدر بزرگ باشد كه بتواند جسدي را در خود جاي 

  .دهد، جستجو كند

اولين استاد راهنمايش » هميشه اشتياق داري تمام كارها را بروش منحصر به فرد خودت انجام دهي،نه؟« 
  .در زمان آغاز تعليمات سواركاريش  اين را پرسيده بود، بهترين شخص در ردة آنها 

امه بده، تا مدت زياد به همين روشت اد! با چنين احساسي تو بايد يك انسان زاده مي شدي نه يك الف«
  ».طوالني سواركار باقي نماني

او در بيشتر تمرينات .چنين ترديدي همچنان در نزد بيش از يك نفر از اساتيدش درمورد او وجود داشت
جستجوي  –دوره آموزش خود از هم گروهان خود سرتر بود و حال نمي خواست با اين بي پروايي 

  .دست بدهداين جايگاه را از  –انفرادي رونين 

روي .او به خودش قول داد بعد از كمي تمركز وتمدد اعصاب در جنگل به نزد ساير افراد گروه بازگردد
  .زمين نشست و به درختي تكيه دادو نفس عميقي كشيد
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اگر موفق به يافتن رونين .ماموريتي چنين ساده و او تاكنون نه يك، بلكه دوبار آن را به مخاطره انداخته بود
ند او بايد جوابي براي اساتيدش آماده مي كرد،  اين بدون درنظر گرفتن جادوگران كايرين تور و نمي شد

  ...هيچ كدام از خطاهايي كه در ماموريت اتفاق افتاده بود تقصر او نبود، اما.نظر آنها بود

ر او توانست تندبادي ناگهاني چيزي نمانده بود كه وريسا را از كنار درخت پرتاب كند ،تنها در لحظة آخ
اما از اردوگاه صداي فريادهاي نا اميد كننده شواليه ها و پرتاب شدن وسايل .دستش را به درخت بند كند
  .اردوگاه به گوش مي خورد

باد به همان سرعتي كه آمده بود فروخفت،وريسا موهاي نقره اي رنگش را از چهره اش كنار زد و با 
 ،قدرتمند ياز اين كه لرد دانكن و افرادش از طرف نيرويسرعت به سمت اردوگاه برگشت ، با وحشت 

خوشبختانه قبل از .شبيه اژدهايي كه صبح همان روز به آنها حمله كرده بود مورد تهاجم قرار گرفته باشند
وريسا وارد .اينكه به اردوگاه برسد صداي شواليه ها را كه مشغول مرتب كردن اردوگاه بودند شنيد

تخوابهاي سفري و وسايل ديگري كه پراكنده شده بودند بنظر نمي رسيد آسيبي محوطه شد و به جز تخ
  .جدي به كسي رسيده باشد

حال شما خوب است بانوي «:لرد سنچوراس به سمت او برگشت و با نگراني او را برانداز كرد و گفت
  »آسيبي كه نديده ايد؟ ؟!من

  ».نه ،فقط تند باد كمي مرا غافلگير كرد«

باد طوري  همه را غافلگير كرد؛« :در حالي كه دستي به چانة ريشوي خود مي كشيد گفتلرد سنچوراس 
  سپس به سمت يكي  ».من را تكان داد كه تا بحال هيچ بادي كه سرشتي عادي داشته باشد تكان نداده بود
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سد بنظر نمي ر ،بخصوص اين توفانِ.استحكامات را دوبرابر كنيد ! دلرونا«:از مردانش برگشت و گفت
  ».امشب كارش تمام شده باشد

  »...به كمك شما احتيا!ژاكوب!كريستوف!بله سرورم«

صداي شواليه آنقدر به سرعت قطع شد كه هم لرد دانكن كه به سمت الف برگشته بود و هم وريسا فكر 
در عوض او را درحالي كه به موجود  .كردند كه شايد مورد اثابت تير يا نيزه اي قرار گرفته است

  .كه بروي يكي از تخت هاي سفري افتاده بود خيره شده بود يافتند  يپوشسياه

پاهايش را به درون شكم برده بود و دستانش را به دور خود  موجود سياهپوشي كه دست و پا داشت و
  .حلقه كرده بود و بنظر مي رسيد در بستر مرگ باشد

  .موجود سياهپوشي كه هيبتش به آرامي رونين تشخيص داده شد

الف مشعلي را به چهرة رونين نزديك كرد و در .ريسا و شواليه ها همگي در اطراف رونين حلقه زدند و
او آرام و رنگ پريده بنظرمي رسيدو در ابتدا تنفسش قابل  .نور لرزان آن عالئم حيات را در او بررسي كرد

  ...وريسا سرش را به لب هاي رونين نزديك كرد.تشخيص نبود

  .يكباره باز شد و همه را از جا پراندچشمان جادوگر به 

  »...چقدر خوشحال كننده است كه دو باره شما را مي بينم...ه سوارالف ..آ«

  .چشمان رونين دوباره بسته شد و بنظر مي رسيد كه به خواب فرو رفته باشد

د از خوب و بع هايچطور جرأت مي كني بعد از مرگ انسان!جادوگر احمق« :دانكن سنچوراس فرياد زد
  او دستش را به  »...آنكه ناگهان غيب شدي براحتي دوباره در ميان ما ظاهر شوي و بعد به سادگي بخوابي
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سمت رونين حركت داد تا او را بيدار كند ولي وقتي او را لمس كرد گويي چيزي او را گزيده باشد 
د گفت چيزي ركدر حالي كه به دست دستكش پوش خود نگاه مي  .دستش را به سرعت پس كشيد

شيطاني مثل آتشي نامرئي و يا نيروئي او را احاطه كرده كه حتي با وجود دستكش هم مثل زغال گداخته 
  » !دست را متوقف مي كند ومي سوزاند

و وقتي لباس رونين را لمس كرد چيزي آزار  با وجود اخطار او وريسا مي خواست خودش بررسي كند
با اين حال دستش را به شدت پس  .رد سنچوراس گفته بود احساس كرددهنده را البته نه به آن شدتي كه ل

  .كشيد او قصد نداشت در اين موقعيت بخصوص با حرف هاي سنچوراس مخالفت كند

وريسا از پشت سر خود صداي خارج شدن شمشيرها را از غالف شنيد و نگاه تندي به لرد دانكن كرد كه 
نه « :ره مي كرد و اين نكته را به سربازانش گفت كهخودش با تكان دادن سر به طرف رونين اشا

شواليه هاي سيلور هند هرگز كسي را كه قادر به دفاع كردن از خودش نباشد نمي كشند؛ اين  !وكسفورد
ي قرار خواهيم داد تا صبح ببينيم بايد با اين انبراي او نگهبان.بزرگي براي سوگند ما خواهد بود  لكة ننگ

  ».هرچند عدالت به هر حال در مورد او اجرا خواهد شد و به سزايش خواهد رسيد.جادوگر چكار كنيم

  ».من مراقب او خواهم بود و احتياج به كس ديگري نيست« وريسا اظهار كرد 

  »...عذر مي خواهم بانوي من ولي امكان آن نيس«

 مي بريد؟ زيرسؤال شرافت سواركاري مرا آيا شما« :وريسا به تندي به سمت شوالية بزرگ برگشت وگفت
  »آيا مي خواهيد بگوييد كه من او را در فرار ياري خواهم كرد؟ ؟!آيا اينطور است لرد سنچوراس
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قول مرا قبول  اگر اين چيزي است كه شما مي خواهيد،! البته كه نه« : لرد سنچوراس باالخره جواب داد
  »..اگر مي خواهيد بدون جايگزين تا صبح كشيك بدهيد  كنيد،

  »؟ نتخاب خودم است،آيا شمابااينكه كسي مسئوليت شمارا به عهده بگيرد احساس كسرشأن مي كنيدا« 

و به سمت سايرين رفت و شروع به  باالخره لرد سري تكان داد وريسا لرد سنچوراس را گير انداخته بود،
رونين خودش .دندلحظاتي بعد وريسا و رونين در مركز اردوگاه با هم تنها بو.صادر كردن دستوراتي كرد

  .را روي دو تشك انداخته بود و شواليه ها نمي دانستند چطور بدون اينكه بسوزند يكي از آنها را بردارند

وريسا در حال امتحان كردن وضعيتي بود كه بدون اينكه جادوگر را دوباره لمس كند در كنارش دراز 
اشيدگي و كبودي به نظر مي رسيد بجز چند جاي خر چهرة جادوگر را از نزديك بررسي كرد، بكشد،

  .آسيبي نديده باشد اما در چهره اش خستگي مفرط به چشم مي خورد

وريسا در آغاز شب كمي به اين مرد مشكوك شده بود ولي حاال چهرة او بنظرش معصوم و آسيب پذير 
ر خود را اهرچند او افك وريسا مجبور بود اعتراف كند كه چهرة او اندكي جذاب نيز هست،ي رسيد و م

وريسا مي خواست كاري كند كه كمي موجب راحت تر شدن وضعيت رونين .از ادامة اين مسير بازداشت
ممكن بود با اينكار  .منصرف شددر زمان خواب باشد اما چون اينكار بدون لمس كردن او امكان نداشت 

  .دهد لرد سنچوراس از اين موقعيت استفاده كند و سوار الف را به جادوگر ارتباط

ظاهر شدن . ناچاراَ كنار بدن جادوگر دراز كشيد و اطراف را براي پيدا كردن هر خطري از نظر گذراند
  برايش مشكوك  -اگر چه در موردش صحبت نمي كرد -وريساسؤال بر انگيز رونين در ميان آنها از نظر 
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يت آن را داشته باشد كه با جادو بنظر نمي رسيد قابلرونين . بود و لرد دانكن نيز آشكارا چنين مي انديشيد
  چنين تالشي مي توانست بي هوشي االن رونين را ! خود را درست به ميان اردوگاه منتقل كند، درست

وريسا بيشتر مايل بود فكر كند كه به چهرة مردي . توجيه كند اما هنوز به نظر همه چيز درست نمي آمد
  .نكه كارش با او تمام شده او را باز گردانده استنگاه ميكند كه ربوده شده و رباينده بعد از اي

  چه كسي قادر بود چنين كار خارق العاده اي را انجام دهد وچرا؟... فقط يك سوال باقي مي ماند

  .وريسا انديشيد كه همه چيز بر ضد رونين است

ين اصال قادر به اگر رون -رونين نمي دانست كه وريسا دقيقاَ در كنارش خواهد ايستاد. البته نه همه چيز
در حقيقت سوگند وريسا براي سالم به مقصد رساندن رونين شامل قرار گرفتن رو در روي .ايستادن بود

  .، چيزي كه وريسا از آن ابا داشتشواليه هاي مقدس هم مي شد

 رونين در مالقات قبلي اش با سوار الفي مسن تر و بسيار شبيه وريسا برخورد كرده بود كه با او رفتاري
  !شبيه به دانكن سنچوراس كه در عين حال  فاقد رعايت اينهمه نزاكت بود

او تنها يك راه .رونين نفسش را به آرامي بيرون داد اما مواظب بود كسي از هوشيار شدنش مطلع نشود
      اما قبل از آن  جواب دهد براي خالص شدن از وضعيتش درمقابل ديگران داشت كه به سواالت آنها

بعضي از سؤاالت ي كه از او پرسيده خواهد شد در مورد نقش در .ت افكارش را مرتب كند مي بايس
كه براي اولين  .فاجعه و بخش ديگر ازآن در مورد اتفاقاتي خواهد بود كه بعد از آن براي او افتاده است

  .ؤال دوم او هم به اندازه باقي افراد مي دانستسسؤال كمي پاسخ داشت اما براي 
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بيش از اين نمي توانست تاخير كند نفس ديگري كشيد، سپس به عمد شروع به كش و قوس آمدن رونين 
  .او دركنارش حركاتي را احساس كرد. كرد تا نشان دهد بيدار شده است

و شعفي غير  –و با آسايش خيال  .رونين با بي قيدي ساختگي چشمانش را باز كرد و نگاهي انداخت
بي آسماني او چهره اش بسيار آچشمان  د كه با نگراني به او خيره شده است،چهرة وريسا را دي -منتظره 

افكارش را متوقف كرد؛  و ناگهان صداي برخورد فلزات... جذاب مي كرد براي لحظه اي فكر كرد
  .صدايي كه نشان مي داد ديگران نيز از بيدار شدن او مطلع شده اند

  »...بايد ببينيم چه اتفاقاتي افتاده است بازگشته است؟خوب مثل اينكه به حيات « :لرد سنچوراس غريد

او فقط چشمانش را باز «: سرپا شد و مسير شواليه ها را به سمت رونين سد كرد و گفت وريسا با چاالكي
  ».و بايد به او فرصت ديد قبل از اينكه به سؤاالت شما پاسخ گويد چيزي بخورد كرده است

اما او بايد بعد از خوردن غذا به سؤاالت ما پاسخ ! يمال كنم بانوي منمن نمي خواهم هيچ حقي از او پا«
  ».!بدون هيچ تأخيري.گويد

رونين روي زانوهاي خود بلند شد تا اندازه اي كه بتواند چهرة خشمگين و اخم آلود دانكن را ببيند و 
او نگهبان بدبختي را بياد . تشخيص داد كه شواليه سيلور هند  رونين را خائن و يا احتمااال قاتل مي داند

حتما كسي .داده بود و تصور مي كرد كه شايد قرباني هاي ديگري هم بوده اندآورد كه جانش را از دست 
او را باالي ديوار ديده و شواليه هاي فرامين مقدس اين واقعيت را كنار واقعيت ديگر يعني انفجار قرار 

  .تباه رسيده اندداده اند و مطابق معمول به نتيجه اي كامال اش

رونين نمي خواست با آنان مبارزه كند و در اين وضعيت قادر نبود چيزي بيش از يك يا دو ورد روشنايي 
  .بخواند،اما براي اثبات بيگناهيش در اتفاقي كه در دژ افتاده بود تسليم نمي شد
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در حالي كه هرگونه رونين با ذكر اين مطلب و » .به بهترين وجه به سواالت شما پاسخ خواهم داد«
ابتدا بايد تا حد امكان غذا و نوشيدني ! اما بله« :پشتيباني وريسا از خود را نديده مي گرفت ادامه داد

  ».صرف كنم

اولين لقمه هاي نان بي مزة جيرة شواليه ها در مذاق گرسنه رونين بسيار مطبوع و شيرين بود  و آبي كه از 
رونين به يكباره متوجه شد كه نزديك به .بهترين شرابها را داشت يك قمقمه نوشيد براي او طعمي مانند

او با لذت و آرامش و بدون اهميت دادن به .يك هفته بوده كه بدنش را در گرسنگي نگاه داشته است
بعضي از شواليه ها با عالقه به غذا خوردن او خيره شده بودند ولي .خوردمسائل و مشكالت غذايش را 

  .دانكن با بيزاري به او خيره شده بودندبيشتر آنها بخصوص 

لرد دانكن در مقابل رونين نشست در .به محض اينكه غذا شروع به تمام شدن كرد سؤاالت شروع شد
زمان اعتراف فرا «:حالي كه با نگاه خشمگين خود او را محكوم مي كرد غرش كنان به جادوگر گفت

ر كردي و حاال زمان آن فرا رسيده تا روحت را تو شكم خود را با غذا پ !رسيده است رونين موقرمز
  »...باعتراف به گناه خود بروي ديوارهاي قلعه خالي كني

وريسا در كنار جادوگر كه تازه سرحال آمده بود قرار گرفت و دستش را بر قبضه شمشير قرار داد و 
اين حالت وريسا  –ل بود رونين بيشتر ماي ؛آشكارا در موقعيتي قرار گرفت تا بتواند از رونين دفاع كند

  دفاع در اين دادگاه غيرعادي فرض كند تا سوگند وريسا براي دفاع از جان او،چرا كه او در روز   - را
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گذشته قدرت وريسا را در مبارزه با اژدها ديده بود چيزي كه اين شواليه هاي ساده لوح به چشم خود 
  .نديده بودند

من بر فراز ديوار .براي شما خواهم گفت سرورم كه ابداَ زياد نيستمن همة چيزهايي را كه به ياد دارم « 
قلعه بودم كه انفجاري رخ داد و يكي از شواليه هاي شما بدبختانه از روي ديوار سقوط كرد،كه اميدوارم 

  »...همدردي مرا در مورد او بپذيريد

موهاي كم پشت و طرف  لرد دانكن در حالي كه هنوزكاله خود خود را خارج نكرده بود دستش را به
در داستانت « :خاكستري خود برد و در حالي كه شجاعانه تالش مي كرد بر خشم خود غلبه كند گفت

از ابتدا بايد صداقت را در !حفره هايي به اندازه شكاف هايي كه در روحت هست وجود دارد جادوگر
سالم به در برده اند و قبل از  گفته هايت بكار ببري چون بر خالف انتظارت عده اي از آن حادثه جان

  »!خرابي تو را ديده اند كه طلسمي بكار گرفته اي،دروغ هايت تو را محكوم خواهد كرد

را فقط به دليل  -جادوگران– نه اين شما هستيد كه من و ساير همنوعان من« :رونين به سرعت جواب داد
من فقط در « :بر مي داشت افزود و در حالي كه تكه بسكويت ديگري» !وجود داشتن محكوم مي كنيد

از طرف مافوقانم ماموريتي بسيار محرمانه به .حال تالش براي ايجاد طلسمِ ارتباط از راه دور با كسي بودم
اين سوارعالي مقام مي توانند ... من محول شده كه به تأييد باالترين قدرت اتحاد لوردران نيز رسيده است 

  ».صحت گفته هاي مرا تأييد كنند

گفته هاي او كامالَ «:به محض اينكه نگاه شواليه ها به سمت وريسا برگشت او شروع به صحبت كرد
وريسا در » ...و من دليلي نمي بينم كه او بخواهد چنين خسارتي وارد كند !درست و حقيقت است دانكن

  شيطاني  كه سعي در پافشاري بر-حالي كه دستش را براي جلوگيري از قطع شدن كالمش توسط دانكن 
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و من در مقابل هر كسي،من جمله شما لرد دانكن ... «: باال مي برد ادامه داد-بودن تمام جادوها داشت 
  ».ايستادكه بخواهد حقوق و آزادي او را سلب كند خواهم 

د مطمئن نبود سرانجام سري تكان وبنظر مي رسيد از فكر رويايي با الف در يك نبرد زياد به خكه دانكن 
 سر سختيبنظر مي رسد كه تو مدافع ثابت قدم و !بسيار خوب جادوگر« :رو به رونين اظهار كردداد و 
وكالم او وشرفش براي من مدرك كافي براي اثبات بي گناهي تو در انفجاري كه پيش آمد  !داري
بيرون اما اگر قادر به « :سپس در حالي كه انگشت اتهامش را به سمت رونين گرفته بود ادامه داد» .هست

كشيدن اطالعات از حافظه ات هستي مايلم چيزهاي بيشتري را از تجربة شخصي ات در مورد اينكه 
چگونه بعد از ناپديد شدنت گويي كه برگي از درخت بلندي فرو افتاده باشد درست در وسط اردوگاه و 

  »ميان ما ظاهر شدي؟

هر طور شما بخواهيد «:ود آهي كشيد و گفترونين با علم به اينكه نخواهد توانست از پاسخ دادن طفره بر
  ».سعي خواهم كرد هرچيزي كه ميدانم را به شما بگويم!سرورم

جادوگر بداقبال بار ديگر .چيزهايي كه رونين گفت چندان بيشتر از مواردي كه قبالَ ذكر كرده بود نبود
اس با مافوقش صدا انفجار تمام جزئيات اتفاقي كه بروي ديوار افتاده بود را بيان كرد، قصدش براي تم

  .ناگهاني و به لرزه درامدن همة اطرافش

  »آيا در مورد چيزي كه شنيديد اطمينان داريد؟« :لرد سنچوراس بالفاصله پرسيد

  ».انفجار را بشنوم صدایبدون شك قبل از محو شدن صدا توانستم ! بله«
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اما سالها جنگ چنين خطوط فكري  داده اند،صرف انفجار به اين معني نبود كه قطعا گابلين ها آنرا انجام 
كسي در اين منطقه از لوردران ديده شدن گابلين ها .جادوگر هك كرده بودمن جمله  ،را در ذهن همگان

  سته با ناژدهايي كه ديروز ديديم مي توا! دانكن« :را گزارش نكرده بود ، با اين حال وريسا عنوان كرد

آنها كوچك و پرطاقت هستند و مي توانسته اند براي يك يا . باشد  خود يك يا دو گابلين را حمل كرده
  ».اين مي تواند توضيح منطقي در مورد اتفاقات پيش آمده باشد دو روز جايي مخفي شوند،

به همين دليل بايد هوشياري خودمان را دوبرابر كنيم،گابلين  ممكن است،!بله« :لرد سنچوراس تائيد كرد
  ».بجز شرارت و نابودگري ندارند و كامالَ امكان دارد دوباره حمله كنند ها در  سابقة خود چيزي

برج براي او اتفاق  افتاده بود  سؤال برانگيزِ رونين به حافظه اش رجوع كرد تا در مورد اتفاقي كه در امنيت
ترديد اما حال در تعريف كردن اين موضوع ، ح دهدهمة ماوقع را شرو آواري كه بروي او فروريخته بود 

  .چون مطمئن بود كه اين مطلب براي لرد سنچوراس دست كم سؤال برانگيز خواهد بود. داشت

نمي دانم چه بود،اما مرا محكم گرفت و از ميان خرابه ها بيرون  ...سپس چيزي مرا گرفت سرورم«
قتي دوباره بدبختانه آنقدر مرا محكم گرفته بود كه قادر به نفس كشيدن نبودم و بي هوش شدم و و. كشيد

  ».چهرة ايشان بود« :به طرف وريسا برگشت و ادامه داد»...چشم باز كردم اولين چيزي كه ديدم

زانوي  دانكن منتظر ادامة توضيحات بود اما وقتي ديد كه انتظارش بيهوده است دستش را بروي زره رويِ
  »مي دانيد؟ اين تمام چيزهايي است كه شما اآي!همين بود؟« :خود زد وبا عصبانيت گفت

  »...تمام آن« 
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در زمان ) Uther Lightbringer(او نام اسقفي را آورد كه آتر آورندة نور» !پناه بر روح آلنسوس فئال«
هيچ چيز با ارزشي به ما نگفتي و اگر من ! تو« بنيانگذاري فرامين مقدس در نزد او شاگردي مي كرد؛

  ...از سوي وريسا كالم او را متوقف كردحركتي جزئي » ...كمي فكر خودم را بكار بياندازم

من بر سر تصميم قبلي خودم .من قولي داده ام و تصميم در اين مورد ر به ديگري واگذار مي كنم«
   :او بلند شد و مشخص بود كه ديگر عالقه اي براي ادامة همنشيني با جادوگر ندارد و ادامه داد» .هستم

ك هستيم و ما شما را تا رسيدن به كشتي خودتان همراهي ميكنيم به هر حال ما االن هم در مسير هاستي« 
تا يك ساعت ديگر حركت خواهيم كرد .آنها واگذار مي كنمتصميم گيري در مورد اين مسئله را به  منو

  »!بايد آماده شده باشي جادوگر موقعوتو تا آن 

خود را نجات يافته در كنار وريسا رونين به يكباره  .بزرگ و افرادش به دنبال اومتفرق شدند ةسپس شوالي
آيا حال « :ان او خيره شد و گفتموريسا به چش .ديد كه تمام مدت در بين او و شواليه ها قرار گرفته بود
  »شما به اندازه اي كه بتوانيد سواري كنيد مناسب هست؟

رونين  »!الف بجز خستگي و كوبيدگي بنظر مي رسد تمام قسمت هاي بدن من سر جاي خود باشند،«
  .متوجه شد كه صدايش از چيزي كه مايل بود گستاخانه تر بوده است 

  ».من قادر به سواري با هرچيزي كه بتواند مرا به موقع به بندر برساند هستم! بله... متاسفم« 

دانكن براي وقتي تو را پيدا كرديم اسبي .من حيوانات را ترجيح مي دهم« :وريسا دوباره برخاست و گفت
  ».آورده كه تا تو حاضر شوي من آنرا آماه مي كنمبا خود 

از تو سپاسگذارم وريساي « :در حالي كه وريسا بر مي گشت جادوگر خسته با هيجاني بي سابقه گفت
  »!پا باد
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  ».نگهداري از اسب ها هم بخشي از وظايف من است ،در همراهي شما« :وريسا از روي شانه پاسخ داد  

بود كه هر لحظه ممكن بود از بازجويي تبديل به نار من كدر برابر شواليه در  منظور من ايستادگي شما« 
  ».محاكمه شود

ه مقصد خورده ام بآن نيز بخشي از وظيفة من در قبال شما بخاطر سوگندي كه براي سالم رساندن شما « 
ي رسيد با وجود اداي اين كلمات گوشة لبهاي وريسا به سمت باال جمع شد و به نظر م ».مي باشد

  .لبخندي در چهره اش شكل گرفته باشد

سفر ما يك تاخت ساده نيست و وقت واقعاَ تنگ !بهتر است هر چه زودتر آماده شويد استاد رونين« 
  ».است

وريسا او را در كنار وسائلش رها كرد و رونين به آتش در حال خاموش شدن اردوگاه نگاهي كرد و در 
وريسا نمي دانست كه حرفش چقدر به حقيقت . ود به فكر فرو رفتمورد تمام اتفاقاتي كه رخ داده ب

  د كه وسواري به هاستيك يك تاخت ساده نيست ولي اين فقط بعلت تنگي وقت نب نزديك بوده است،
  .مي بايست شتاب مي كردند

نداخته بود او اگر چه هيچ نكته اي را در حرفهايش جا نيا .الفبا رونين كامالَ هم با آنها صادق نبود، حتي 
شدن شواليه ها دربارة به گمراه او  .اما بخشي از نتيجه گيري هاي خود را از حادثه بزبان نياورده بود

، اما نگراني وريسا براي او و ماموريتش در او احساسي شبيه به عذاب دادنمي هميت زياد ا داستانش
  .وجدان بوجود مي آورد
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 .اهميتي به اين موضوع نمي داد او .شايد گابلين ها .ه استرونين نمي دانست چه كسي باعث انفجار بود
وقتي . و حتي بي هوش شده بود.شكست خورده بودچيزي كه او را نگران مي كرد اين بود كه به سرعت 

  اشاره نكته به اين صحبت مي كرد، او دربارة اينكه چيزي او را درون برجِ درحالِ فرو ريختن گرفته بود 

آنها حرف او را باور نمي كردند ؛ .س مي كرده كه پنجه اي غول آسا او را گرفته استنكرده بود كه احسا
دانكن سنچوراس به اين نكته كه او با موجودات اهريمني ارتباط دارد و از آنها استفاده كرده  شايد هم

  .بيشتر پافشاري مي كرد

ي در همان لحظات اندك هوشياري حت.او را نجات داده بود، اما آن پنجة انسان نبودجان غول آسا  ةپنج
رونين توانسته بود پوست فلس دار و زره مانند و پنجه هاي خميده اي كه ناخن آن از بدن او بلند تر بود را 

  .تشخيص دهد

  !و رونين نمي دانست چرا؟. چيزي كه او را از ويرانه ها نجات داده بود چنگال يك اژدها بود 
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 عصر اژدهايان

     6فصل 

«  ».او كجاست؟ من زماني براي تلف كردن در اين تاالرهاي پوسيده و فاسد ندارم پس!خوب

  . شاه ترناس براي هزارمين بار قبل از اينكه به سؤال جن گريمن پاسخ دهد تا ده شمرد

تو ميداني كه لرد پرستور خواسته است كه ! تا چند لحظة ديگر لرد پريستور اينجا خواهد بود جن« 
  ».ات كندهردوي ما را مالق

من چيزي از اين هماهنگي ها « :مرد عظيم الجثه پوشيده در تجهزات نظامي سياه و خاكستري رنگ غريد
جن گريمن چيزي به جز خرسي كه لباس رزم پوشيده باشد را به ذهن متبادر نمي كرد، البته » .نمي دانم

ندكي بيشتر آبجو ويا شيريني و كامال بنظر مي رسيد زره او اگر فرمانرواي گيلنيس ا!تا حدي زمخت تر
مخصوص لوردران را كه سرآشپز ترناس آماده كرده بود را به او مي داد امكان آن وجود داشت كه زره اش 

  .از هم گسسته شود

برخالف ظاهر پشمالو، نخوت و جمالت بي ادبانه اي كه جن گريمن داشت شاه ترناس ابداَ او را دست 
  به گونه اي . ر سياست بازي افسانه اي بود و اين بار نيز استثناء نبودشهرت مهارت او د. كم نمي گرفت
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كه قاعدتاَ نمي بايست چندان -  پيش آمده  مشكل

ل 

آن مطرح  

يك شمشير خوب      

 اطمينان بود، برگزيده شود تا آنها را براي 
  .وگيري از ورود هر گونه سالحي به جلسات تفتيش كند

كه توانسته بود گيلنيس را وادار كند تا نظرش را درقبال
  .جويا شود –براي اين پادشاهي افسانه اي اهميت داشته باشد 

اگر از باد بخواهيد زوزه نكشد احتما«: ر بزرگ گفتصدايي نافذ و قوي از جهتي مخالف در تاال
  »!حتي براي يك لحظه.موفقيت شما بيشتر از آن است كه بخواهيد اين جانور را وادار به سكوت كنيد

جايي كه در زمان هاي قديم بسياري از .همه توافق كرده بودند تا در تاالر شاهي همديگر ا مالقات كنند
حال با آن سابقه غني و .سراسر لردران در آن اخذ و به امضاء مي رسيد تصميمات مهم و قابل توجه 

باستاني و با وجوداين دكوراسيون مجلل حاله اي از اهميت بسيار را پيرامون هر بحثي كه در 
  .  مي شد ايجاد مي كرد و مطمئناَ موضوع آلتراك اهميتي به اندازه حيات اتحاد را در بر داشت

اگر صداي من گوش شما را آزار مي دهد لرد آدميرال، « : م گفتگريمن با خش
  ».نشنويد -ويا هر صداي ديگري را - مي تواند كاري كند كه ديگر هرگز دوباره آنرا

لرد دريادار دايلين پرادمور به چابكي از جا برخاست و با اندام كشيده و ورزيده از سالها دريانوردي 
ا به طرف قبضة شمشيري كه هميشه به لباس سبز رنگ دريانوردي اش آويزان بود برد؛ بسرعت دستش ر

يكي از موضوعاتي كه از ابتدا در انجام آن . اما غالفش خالي بود، همانطور كه غالف  گريمن خالي بود
. ندتوافق شده بود اين بود كه نمايندگان هيچ كدام ز هيئت ها حق وارد كردن سالح را در جلسات ندار

توافق كرده بودند كه نگهباني از شواليه هاي سيلور هند يعني تنها نيرويي نظامي  -حتي جن گريمن -همه
كه با وجود وفاداري به شاه ترناس در سراسر اتحاد مورد

جل
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پادشاهان قلمروهاي . تنها دليل جمع شدن و تراكم در حد انفجار حضار در اين نقطه بود البته پريستور
آنها از طريق سفرا و ديپلماتها و بازديد هاي دوره اي . كوچك هميشه با سياست با هم مراوده مي كردند

ز بود كه فقط پريستور شگفت انگي. محدود از قلمروهاي يكديگر بخوبي با هم ارتباط برقرار مي كردند
تا از امنيت سرزمين ها و محافظانشان خارج و براي توانسته بود متحدان سرسخت شاه ترناس را قانع كند 

 كه در حا

از ابتداي اين  نمي رساند فاصلة باتالق مانندي بود كه در بين آن دو

ي 
  براي لحظه اي انديشيد كه آرزوي ريشه كني تهديد اورك ها براي هميشه از بين رفته . نگراني نداشت

  .جلسه اي چهره به چهره در اين مكان حاضر شوند

  ...حال اگر نجيب زادة جوان خود نيز در جلسه حاضر مي شد

و به چهرة عبوس » !آقايان ،سروران« :تشاه با چهره اي كه به دنبال حامي اطراف را جستجو مي كرد گف
. مردي كه كنار پنجره ايستاده بود و با وجود گرماي منطقه پوشيده در لباسي از چرم وخز بودنگاهي كرد 

تنها چيزي كه شاه ترناس مي توانست از چهرة توراس ترالبين تشخيص دهد ريش آتشين و بيني كج و 
ل معوج او بود، اما برخالف ظاهرش كه بي تف اوت بيرون را تماشا مي كرد، شاه مي دانست

) STRONG HOLD(دليل اينكه فرمانرواي استرانگ هولد. استنتاج كلمه به كلمة هم رديفان خود در اتاق است
به شاه ترناس در حل اين بحران ياري 

  . ديد ايجاد شده بودبحران سياسي ش

  !كاش او همه را در اين دردسر نمي انداخت! شاه لوردران با خود انديشيد لرد پرنولد لعنتي

اگر چه شوالية فرامين مقدس در حالتي قرار داشت كه آمادگي درگيري با شهرياران حاضر در اتاق را 
بود در مورد درگيريهاي فيزيك داشت، شاه ترناس آنقدر كه نگران از بين رفتن اميد براي حفظ اتحاد
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براي لحظه اي ترناس آرزو كرد . است، انسانها بايد مي توانستند در مواقع بحراني اتحاد خود را حفظ كنند
رزمين گمشده آذراث در اينجا حاضر بود، او مي توانست در كه اي كاش آندوين لوتار سرور مهاجرينِ س

  ...حل اين مشكل كمك كند،اما او اينجا نبود و بدون حضور او

  ».اين حركات در شأن هيچ يك از ما نيست! آرام! آرام باشيد ! سروران« 

  »!خدا را شكر...آه !پريستور« :ترناس آهي از سر آسودگي كشيد و گفت

ند قد و باظاهري معصوم كه وارد شده بود برگشتند، واكنش هاي مرد جوان در بقيه به سمت شخص بل
شاه ترناس انديشيد، او وارد جايگاهش در تاالر خواهد  برابر مافوقان خود بسيار جالب بود،به همين دليل

  !شد و ستيزه جويان سالح هاي خود را فرو خواهند انداخت و در مورد صلح گفتگو خواهند كرد

  .پريستور خواهد توانست لرد پرنولد را سر جاي خود بنشاند قطعاَ!بله

شاه ترناس دوستش را ديد كه به سمت صدر اتاق حركت مي كرد و با تك تك شاهان مانند دوستان 
در تمام وجود پريستور ذره اي غرور و خودپسندي وجود ! شايد هم بودند.قديمي احوال پرسي مي كرد

حتي با لرد توراس عبوس و يا گريمن برخورد كند، گويي مي دانست كه نداشت و حتي بنظر مي رسيد برا
تنها كسي كه بنظر مي رسيد چندان از ديدن پريستور خرسند نيست .با هر يك بايد چگونه برخورد كند

  .جادوگري از لوردران بود، اما اوبه هر حال جادوگر بود، و همة جادوگران چنين هستند

اَ عذر مرا بابت تأخير  پذيرا باشيد، من به روستايي در اطراف رفته بودم اما لطف« : نجيب زادة جوان گفت 
  ».نمي توانستم حدس بزنم كه بازگشتم چقدر زمان خواهد برد

  ».احتياجي به عذرخواهي نيست« :توراس ترالبين دوستانه جواب داد
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ون تالش بسيار نمي توانست اين هم نمونة ديگري از جادوي دروني پريستور بود، توراس ترالبين هرگز بد
هميشه سعي مي كرد كم و گزيده . با هيچكدام از متحدين با لحني دوستانه و احترام آميز صحبت كند

چنان كه شاه ترناس پس از سالها فهميده بود اين سكوت به دليل . صحبت كند و سپس خاموش مي شد
مكالمه هاي طوالني احساس راحتي نمي كرد؛ توهين و بي احترامي نبود، بلكه توراس ترالبين به سادگي با 

  .خوي ذاتي اهالي كوهستان هاي استرانگ هولد كه بيشتر اهل عمل بودند تا سخن گفتن

چيزي كه شاه را حتي از ديدن پريستور بيشتر خوشحال مي كرد از بين بردن جو خصمانه و نگاه هاي 
ديدن دوبارة همة شما در اينجا بسيار  از« :خيره حضار به يكديگر بود وقتي كه سرانجام گفته بود

و اميدوارم بتوانيم مشكالت خود را حل كنيم تا مالقات هاي بعدي ما مالقاتي بين هم قسمان . خوشحالم 
  »...و دوستانه باشد

جن گريمن با حرارت حرف هاي او را تأييد كرد،لرد پرنولد گويي سخنان پريستور دعاهايش را مستجاب 
شاه ترناس اجازه داد تا پريستور كنترل جلسه را با جاذبة . تأييد كننده به خود گرفت  كرده باشد چهره اي

خود در اختيار بگيرد، و وقتي او ذهن جماعت را آماده كرد رسيدن به مقصودش از اين جلسه كار 
  .دشواري نخواهد بود

كه يكي از خدمتگذاران  ميزي. همه به گرد ميزي با كنده كاري هاي استادانه و زيبا از عاج جمع شدند
پدربزرگ شاه ترناس از يكي از سفرهايي موفقيت آميزش كه براي مذاكره با الف هاي كول تيراس به 

شاه مانند هميشه هر دو دستش را بروي ميز تكيه داد، تا از . مرزهاي شمالي رفته بود با خود آورده بود
  ور در آنسوي ميز گره خورد و باعث شد نگاهش به چشمان لرد پريست. ارواح گذشتگانش ياري بطلبد
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نگراني از وجودش رخت ببندد، پريستور مي توانست به خوبي از عهدة اداره كردن اين جلسه بر آيد و هر 
  .موضوع مناقشه اي را حل كند

زماني كه گفتگو ها آغاز شد در ابتدا سرد و بي روح بود اما كم كم گرم و بي پرده شد و لرد پريستور 
. كنترل جلسه را برعهده داشت و مقاصد خود را بي پرده ولي بدون ذره اي بي حرمتي بيان كرد همچنان

بيش از يك بار مجبور شد تا با يكي از شركت كنندگانِ معترض  در جلسه مطلب  خصوصي را بيان كند 
ر وحدت اما هر بار پس از خاتمه گفتگو لبخندي بر چهرة شاهين وار پريستور مي نشست  و پيشرفتي د

  .اعضاي اتحاد و بهبود روابط آنها بوجود مي آمد

در .شاه ترناس در درون خود احساس آرامش مي كرد. جلسه به نقطة اوج رسيده بود و در حال اتمام بود 
حالي كه جن گريمن ، توراس ترالبين و دريادار پرادمور در حال نوشيدن از بهترين براندي شاه بودند، 

شاه ترناس عاشق اين كار بود او هميشه . ر به كنار پنجره رفتند و به شهر خيره شدندشهريار و لرد پريستو
حتي در اين جلسه و در همين لحظه نيز . دوست داشت از پنجره سرزندگي و سالمت مردم را تماشا كند

ين او در فكر مسئوليتش در قبال همين مردم بود، مردمي كه سرنوشتشان را به دست او سپرده بودند و ا
  .ذهنش را آزار مي داد اما او مي دانست كه مردم هر تصميمي را كه امروز گرفته شود درك خواهند كرد

تو به آنها حقايقي را كه ! نمي دانم چگونه موفق به انجام اين كار شده پسرم« :شاه به همراه جوانش گفت
من واقعا . ا من در پيش گيرندبايد مي دانستند گفتي و باعث شدي تا رفتاري متمدنانه  با هم و حتي ب

  ».احساس مي كردم كه جن گريمن و توراس تقاضاي بركناري مرا بكنند

  ».اما به هر حال از اظهار لطف شما سپاسگذارم!من تمام تالشم را بكار بردم تا آنها را آرام كنم سرورم« 
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ري كني،تو به آنها چه چيزهايي اظهار لطف؟پريستور عزيزم تو به تنهايي توانستي از فروپاشي اتحاد جلوگي«
  »گفتي؟

خود را به شاه نزديك تر كرد و چشم در .چهرة زيباي پريستور ناگهان حالتي حيله گر به خود گرفت
به دريا دار پرادمور قول !كمي وعده به اين  و كمي وعيد به ديگري«:چشمان او انداخت و به آرامي گفت 

ند حتي اگر اين به معناي اعزام او براي كنترل گيلنيس باشد، به دادم كه فرمانرواي درياها باقي خواهد ما
جن گريمن وعدة ايجاد مجموعه هاي دريايي را در مرزهاي ساحلي آلتراك و به توراس ترالبين وعدة 

  ».سرزمين هاي شرقي را در صورتي كه حاكم قانوني آن شدم

باه شنيده است او به چشمان هيپنوتيزم براي لحظه شاه به سادگي مبهوت شده بود او فكر كرد شايد اشت
كنندة پريستور خيره شد ومنتظر مخلص كالم براي توجيه اين سخنان از طرفش بود ووقتي خبري نشد 

؟در مورد اين موارد حتي به شوخي هم نبايد چيزي  !عقلت رو كامالَ ازدست داده اي پسرم« : گفت
  »...بگوئي

در حالي كه نگاه شاه را با نگاهش اسير كرده » .ر نخواهي آوردو تو هيچ چيز از اين سخنان را به خاط«
آنها چيزي را از مطالبي كه واقعاَ به آنها گفته ام بخاطر «:بود و اجازه رها شدن به او نمي داد ادامه داد

نخواهند آورد و تو دلقك گرانقيمت و باشكوه من نيز از اين مسئله به يك برد سياسي خواهي رسيد و 
براي خود درخواست مي كنم انتصاب به عنوان فرمانرواي آلتراك خواهد بود،آيا متوجه سخنانم چيزي كه 

  »؟!شدي
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پريستور مي بايست بعنوان .شاه ترناس هيچ چيزي به غير از آن كه به اين هدف فكر كند متوجه نشد 
ان به اين موضوع امنيت و ثبات لوردر. شهريار جديدي براي سرزمين اشغال شدة آلتراك انتخاب مي شد

  .بسته بود

حال به ميان جمع بازگرد و تصميمت را در كنفرانسي كه رو به ! خوب ميبينم كه فهميدي، خوب است« 
پايان است اعالم كن، جن گريمن مانند هميشه محتاط خواهد بود ولي بعد از چند روز موافقت خواهد 

البين بعد از كمي ژرف انديشي انتصاب مرا قبول كرد،پرادمور دستورات تو را انجام خواهد داد و توراس تر
  ».خواهد كرد

ولي «...چيزي به ذهن شستشو شدة شاه سقلمه اي زد ، سقلمه اي كه تبديل به فشار بر ذهنش مي شد
در حالي كه سعي مي كرد » .انتصابي بدون اجازه كايرين تور و دالران در كار نخواهد بود...انتصاب

  »...آنها هم جزئي از اتحاد هستند« :ادامه دادافكارش را در دنبال كند 

اما چه كسي به يك جادوگر اعتماد مي كند؟چه كسي مي داند آنها چه     «:پريستور خاطر نشان كرد
نقشه هايي در سر دارند؟ به همين دليل بود كه من از تو خواستم آنها را از دخالت در اين موضوع 

  ».عتماد نيستند و بايد نابود شوندبازداري، درست است؟ جادوگر ها قابل ا

  ».حق با توست...درست است... نابود شوند« 

تو در اين كار بخاطر « : پريستور  لبخندي زد و دستش را دوستانه بروي شانة شاه ترناس گذاشت وگفت  
  من فداكاري هاي زيادي كرده اي ، حال وقت آن رسيده تا به ميان جمع باز گرديم و تا لحظاتي ديگر 

آغاز  خواهد  - از همان لحظه اي كه مرا پادشاه آلتراك بنامي  -تصميم خود را اعالم كني و برنامة ما 
  ».شد
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  »...بله«

مرد بلند قد، ترناس را از پشت سر به طرف ساير شهرياران به جلو راند و در همين لحظه ذهن ترناس به 
ور حال به خوبي در ضمير ناخودآگاه شاه نقشة شوم پريست. طرف مسئله اي كه در پيش رو داشتند برگشت

  !القاء شده بود، جايي كه اميال و آرزوهاي شاه سياهپوش در آن قرار مي گرفت

و » !اميدوارم از نوشيدن اين براندي ناب لذت برده باشيد دوستان من«: ترناس خطاب به سايرين گفت
كدام از شما بخاطر حضور در اين كه هدية من به هر« :وقتي توجه ديگران به او جلب شد اضافه كرد

  ».جلسه بود

نمايش با شكوهي از دوستي « :پريستور با حالتي تحريك آميز به همتايان ترناس اشاره كرد و گفت
  »اينطور فكر نمي كنيد؟!بود

  .همه سري به تأييد تكان دادند و دريا دار پرادمور حتي جامي به سالمتي ترناس باال برد

ما بايد حتي بيش از پيش ! با تشكر از متحد جديد وجوانمان«:هم قفل كرد و گفتترناس دستهايش را در 
  ».از ته قلبمان با يكديگر متحد شويم

ما هنوز موافقتنامه اي را امضا نكرده ايم،حتي در مورد راه حل آن نيز به توافق « : جن گريمن گفت
  »!نرسيده ايم

  

را براي ارائة پيشنهاد ممتازش بايد بيش از اين وقت را ترناس پلكي زد سپس چشمانش را كامال باز كرد،چ
  تلف مي كرد؟
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به همين سبب دوستان من اكنون « :ترناس دست پريستور را گرفت و به صدر ميز برد و به همه اعالم كرد 
  »...راه حلي براي مشكل يافته ام كه شايد خواست همه باشد

ريستور جوان نمي توانست تصور كند كه به چه جايزة شاه رو به دوست جوان خود لبخندي زدو انديشيد، پ
  !اليق ترين شخص براي فرمانروائي! ارزشمندي دست يافته است، بله

با قرار گرفتن پريستور در تخت شاهي آلتراك اتحاد مستحكم تر خواهد شد و آنگاه خواهند توانست به 
  ...  كنند سراغ جادوگرانِ خائن دالران رفته و حسابشان را با آنها تسويع

***  

آنها نبايد به اين سادگي ما را از چنين امر مهمي كنار ! اين درست نيست«:سنگين وزن ترين جادوگر غريد
  »!بگذارند

  ».نبايد اين كاررا مي كردند، اما اين كاررا انجام داده اند!بله درست است«:ساحرة كهنسال گفت

با هم مالقات كرده بودند دوباره گرد هم  -ق آسماناتا -پنج نفر از شش جادوگري كه قبالَ در همين اتاق
آمده بودند و شخص غايب كسي بود كه رونين او را بنام كراسوس مي شناخت، اما همه آنقدر درمورد 

  .مسائل خارج از اين اتاق نگران بودند كه نمي توانستند براي حضور يك نفر صبر كنند

كل آلتراك تشكيل كرده بودند بدون اينكه شوراي شهرياران غيرجادوگر اتحاد جلسه اي براي حل مش
  وقتي بيشتر افراد حاضر در شورا براي شاه ترناس و برخي ازشهرياران .كايرين تور را در جريان آن بگذارند
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حداقل .اتحاد تا اين حد احترام قائلند براي آنها چنين حركت غير منتظره اي باعث نگراني آنها خواهد بود
ين تور بايد در چنين تصميم گيري مهمي چنان كه از قديم رسم بوده شركت داشته يكي از اعضاي كاير

وقتي دالران در اغلب نبردهايِ اتحاد در صف اول نبرد قرار مي گيرد شركت دادن آنها در اين گونه .باشد
  .مسائل عادالنه خواهد بود

  .اما گويي همه چيز در حال تغيير بود

يد مدتها پيش حل مي شد، ما بايد بيش از اين بر مواضع به حق خود اين مسئله با« :جادوگر الف گفت
  ».پافشاري مي رديم

و آنگاه اتفاقات ناگوار ديگري روي مي داد،توجه نكرده «:جادوگر ريشو با صدايي بلند و رسا جواب داد
شده اند  ايد كه سايرين چگونه از ما كناره گيري مي كنند؟درست زماني كه اركها تا گريم باتول رانده

  ».آنها گويي از قدرت ما واهمه پيدا كرده اند

كساني كه فاقد قدرت جادويي هستند هميشه نسبت به آن بدگمان هستند،اما جادو بايد ! مزخرف است«
  »!رسالت خود را بي هيچ سوالي انجام دهد

نائيهاي ما واهمه اين مسئله اهميتي براي كساني كه هميشه از توا«:زن مسن تر سري تكان داد و جواب داد
حال كه نيروي اورك ها در هم شكسته شده است مردم متوجه شده اند كه ما مانند آنها .داشته اند ندارد

  »...نيستيم،متوجه شده اند كه ما در هر چيزي بر آنها برتري داريم

يگاه خود بود كه اينك به جابي چهره صداي آرام كراسوسِ » ...اين افكار حتي براي ما نيز خطرناكند« 
  .در شورا بازگشته بود
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چه مدت است كه در اينجا « :جادوگر ريشو در حالي كه به سمت كراسوس باز مي گشت گفت
  »حاضريد، در مورد اين مشكل چه چيزي دستگيرتان شد؟

جلسه به صورت غير علني برگذار مي شد و تنها چيزي كه مي توانست دستگيرمان شود !خيلي كم«
چيزي به دانسته هاي پيشين ما اضافه نكرد،باالخره مجبورم روش هاي ديگري را  مطالب كلي بود، كه

  ».براي جمع كردن اطالعات بكار ببرم

  »آيا آنها به تصميم واحدي دست يافتند؟« :ساحرة جوانتر پرسيد

  »...ببينيد«:كراسوس زمزمه كرد

بلند قد ظاهر شد،هيبتي كه به ناگهان در مركز اتاق ، درست در ميان نقش هاي كف اتاق هيبت موجودي 
هر حال انسان بنظر مي رسيد و گويي واقعاَ در آن مكان حاضر و به ديگران خيره شده بود،كه البته تصوير 

با هيبتي شاهانه پوشيده در ردا و لباس هاي سياه رنگ ! او نيز به اندازه جادوگران حاضر در اتاق واقعي بود
  .براي لحظه اي هر شش تن خاموش شدند. بسيار خوش قيافه و آراسته به پرهاي سفيد پرندگان و

  »او كيست؟« :همان زن دوباره پرسيد

سالم بر پريستور اول شاه جديد «:كراسوس همراهش را قبل از اينكه ديگران سخني بگويند نجات داد
  »!آلتراك

  »چي؟«
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  »!اين منصفانه نيست«

  »ند،مي توانند؟آنها نمي توانند بدون حضور ما چنين تصميمي بگير« 

  »اين پريستور كيست؟«

نجيب زاده اي گمنام از سرزمين هاي شمالي كه از فرمانروايي براي هميشه محروم شده است  و حال «
  ».مورد عنايت نه فقط شاه ترناي بلكه ساير شهرياران از جمله جن گريمن قرار گرفته است

  »ه كنند؟يعني تا حدي كه او را شا«: جادوگر ريشو به يكباره گفت

اساساَ انتخاب بدي هم نيست، او خواهد توانست كه آلتراك را در جايگاه متحد با ساير شاهنشاهي هاي «
  ».كاري كه اوبه تنهايي انجام داده باعث شده است كه از فروپاشي اتحاد جلوگيري شود.اتحاد قرار بدهد

  »بنابر اين شما او را تأييد مي كنيد؟« :ساحرة مسن تر پرسيد

اما از گذشتة او هيچ اطالعاتي در دست ما نيست و ظاهراَ دليل شركت « :جواب كراسوس اضافه كرددر 
اما مهم تر و جدي ترين مسئله اين است كه . داده نشدن ما در اين تصميم گيري هم شايد همين نكته است
  ».او در برابر لمس شدن با جادو هيچ واكنشي نشان نمي دهد

سپس جادوگر الف .تي از خبر عجيبي كه دريافت كرده بودند در شگفت شدندهمة جادوگران براي لحظا
و باالخره منظور حقيقي « :كه مشخص بود قطعات پازل را دركنار هم قرار داه و به نتيجه اي رسيده پرسيد

  »شما چيست؟
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يز تماس منظور من اين است كه من از طريق جادو سعي كردم ذهن او را كاوش كنم، اما جادو با هيچ چ«
پرسيديد من او را تأييد . پيدا نكرد، مطلقاَ چيزي نيافت ، گويي كه شخصي بنام لرد پريستور وجود ندارد

  ».مي كنم؟ فكركنم از او مي ترسم

براي لحظه اي بنظر رسيد جوابي از طرف پيرترين جادوگر ، بزرگ انجمنِ كايرين تورخواهد آمد، اما او 
برهايي اطراف چهره اش را گرفت و روشنايي روز تبديل به تاريكي شب كالمش را فرو داد و لحظاتي ا

  .افكار و استنتاج خود را براي خودش نگاه داشت -زن يا مرد-شد اما ساالر كايرين تور

  »بنابر اين او يك جادوگر است،درست است؟« :جوانترين جادوگر مذكر اعالم كرد

  ».لي منطقي و درست استاستدال« :كراسوس سري در تأييد تكان داد و گفت 

  »!و جادوگري قدرتمند« :الف افزود

  ».كامال ممكن است« 

اگر چنين است، او چه كسي است؟ يكي از ماست؟يك خائن؟مطمئناَ جادوگري « :جادوگر افل ادامه داد
  ».با اين قابليت يابد تا به حال توسط ما شناسائي مي شد

  »!تماما من چهرة او را نشناخ« :ساحرة جوانتر گفت

  »!چندان عجيب نيست، هر كدام از ما مي تواند هزاران نقاب بر چهره بزند« :همتاي مسن ترش جواب داد

تا دو هفتة ديگران كانديدايي او براي پادشاهي « :آذرخشي از سوي كراسوس توجه را به او جلب كرد
نباشد تا يك ماه ديگر به  آلتراك اعالم خواهد شد و اگر از سوي هيچ كدام از شهرياران اتحاد اعتراضي

  ».عنوان شاه آلتراك تاجگذاري خواهد كرد
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  ».ما بايد اعتراض خود را اعالم كنيم«

اين اولين كار ماست، هرچند چيزيكه ما واقعاَ به آن نياز داريم اين است كه بفهميم اين لرد پريستور «
و تازماني كه .حقيقي او بدست بياوريمواقعاَ كيست و از هر قبرستاني شده اطالعاتي در مورد گذشته و نام 

  ».همه به جز ما از او حمايت مي كنند ما نبايد آشكارا با او مخالفت كرده و رودروي اوقرار گيريم

وما قادر نخواهيم بود در برابر نيروي ادغام شده ساير سرزمين ها كوچكترين مقاومتي «: ساحرة پير گفت 
  ».راي اهداف خود تلقي كنندكنيم اگر آنها ما را بعنوان مزاحمي ب

  ».خير نخواهيم توانست« 

كراسوس با موجي از نيرو كه از دستش روانه شده تصوير پريستور را مرخص كرد اما بعد از محوشدن نيز 
و همه در سكوت بر سر اهميت اين جستجو .تصويرش همچون داغي بر ذهن جادوگران هك شده بود

  .توافق داشتند

مجدداَ روانه شوم و پيشنهاد من اين است كه هر چقدر هم سخت و غير ممكن  من بايد« :كراسوس گفت
اگر .بنظر برسد همگي بايد تالش كنيم و هر ردي را در اين مسئله هرچقدر هم كه ناچيز باشد دنبال كنيم

تخت پادشاهي آلترك توسط اين موجود مرموز اشغال شود بيم آن است كه اتحاد يكپارچگي خود را از 
و اگر اين اتفاق «:او نفسي گرفت و ادامه داد».هد،اهميت ندارد كه ظاهر آن يكپارچه بنظر برسددست بد

  ».بيافتد مي ترسم كه دالران نيز سقوط كند

  

  »!فقط به خاطر همين يك مرد« :جادوگر ريشو پرخاش كرد
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  »!بله بخاطر او« 

و در خلوت خودش ... پديد شدو كراسوس وقتي كه ديگران شروع به سنجيدن سخنانش كردند دوباره نا
او از اينكه هنوز به ساير اعضاي . تجسم يافت، در حالي كه هنوز از چيزي كه كشف كرده بود مي لرزيد

او چيزي بيش از آنكه به ديگران گفته بود،درمورد لرد پريستور .شورا اعتماد نداشت احساس گناه مي كرد
او دوست داشت كه قارد بود مطالب بيشتري . ه استيا ترجيح ميداد كه فكر كند حس كرد -فهميده بود

ممكن بود آنها سالمت عقل او را زير سؤال ببرند،حتي اگر آنها حرفهايش را باور   .را به ديگران بگويد
  .مي كردند او براي اثبات آنها مجبور بود حقايقي را در مورد خودش واسرار مسلكش فاش كند

  .بحراني مي توانست بسيار خطرناك باشدفاش كردن اين موضوع در اين موقعيت 

شايد آنها به هر حال آن رفتاري را كه « :كراسوس وقتي تنها، به خلوتگاه تاريكش بازگشت با خود گفت
اتاق با نور كمرنگي كه بنظر مي رسيد منبع خاصي ندارد روشن شده بودو » .من آرزو دارم در پيش بگيرند

چشمان سياه و .يانسال و رنگ پريدة مرد را به نمايش مي گذاشتنور سرخ رنگ و ماليمي چهرة زيبا ، م
سه خراش بزگ .درخشانش حتي بيشتر از باقي اجزاي چهره اش به گذر زمان و خستگي اش اشاره مي كرد

  .كه از باال تا پايين گونة سمت راستش كشيده شده بود با وجود گذر سالها همچنان دردناك بودند

كراسوس .ا باال آورد و ناگهان گوي درخشان آبي رنگي در آن ظاهر شداستاد جادو كف دست چپش ر
  او به عقب خم شد تا .دست ديگرش را باالي گوي قرار داد و بالفاصله تصويري درون گوي شكل گرفت

به تصاوير درون گوي نگاه دقيقتري بياندازد و همزمان صندلي بلندي ساخته شده از سنگ به پشت سر او 
  .سر خورد
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كاخ سنگي كه شاه ترناس در آن حكومت      . وس بار ديگر قصر شاهانة ترناس را از نظر گذراندكراس
  برج هاي دوقلوي برآمده بر . مي كرد از زمان بنيانگذاري اين سرزمين به شهرياران آن خدمت كرده بود

پرچم . داشتند تاالر بزرگ اصلي، مانند مينياتوري دقيق از نمونة اصلي آن ظاهري باشكوه و خاكستري
هاي آويخته بر برجها فقط بر فراز آنها در اهتزاز نبود بلكه دروازه هاي ورودي را نيز بخوبي تحت پوشش 

  .قرار مي داد

سربازان پوشيده در يونيفورم گارد شاهنشاهي لوردران در مقابل درب ورودي به همراه شواليه هاي 
در مواقع عادي شواليه هاي سيلورهند براي . ه بودندفراخوانده شدة سيلورهند براي اين موقعيت ايستاد

محافظت از جايي فراخوانده نمي شدند، اما با مسائل كوچكي كه در اثر حضور شهرياران از سرزمين هاي 
  .مختلف بوجود مي آمد ، حال حضور اين شواليه هاي امين الزم بنظر مي رسيد

صوير به درون تاالر شاه كشيده شد و با تمركز جادوگر بار ديگر دست راستش را باالي گوي كشيد و ت
  .جادوگر بر آن تصوير اتاق واضح تر شد

شاه ترناس و شاگرد جوانش درتصوير حاضر بودند، با وجود پايان يافتن جلسه و عزيمت ساير شهرياران 
يب زادة بزرگترين آرزوي كراسوس اين بود كه بتواند ذهن نج.لرد پريستور در كنار شاه ترناس مانده بود

  جوان را كاوش كند، اما ايدة بهتري به ذهنش رسيد،بگذار ديگران احتماالت غير ممكن ديگر را بررسي 

كارهايي كه بدون شك پريستور توقع آن را داشت و با آنها برخورد الزم را مي كرد؛ اما كراسوس .كنند
  .هنوز قصد رويارويي با او را نداشت

زم را براي جستجوي ذهن مرد نداشت،حداقل مي توانست اطراف او را به هر حال اگر كراسوس قابليت ال
  وبراي شروع، چه جايي بهتر از محلي بود كه در قصر براي سكونت اين شاه مهاجر و تحت .جستجو كند
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محافظت شاه ترناس قرار داشت؟كراسوس دستش را به حالت مواجي به حركت درآورد و تصوير جديدي 
براي چند لحظه آن را از راه دور بررسي .از محوطة مورد نظر از نمائي دور در كره شكل گرفت؛تصويري

  .كرد ووقتي به نتيجه اي نرسيد،جستجوي جادويي اش را نزديك تر كرد

به محض نزديك شدن جستجويش به ديواري جادوئي در اطراف ساختمان برخورد كرد،وردي 
بدون اينكه ورد محافظ را خاموش .كرد ضعيف،ضعيف تر از آنچه توقعش را داشت از ورودش ممانعت

ازظاهر اتاق بر . كند از آن گذشت و وارد مكاني شد كه بر خالف ظاهر باشكوه بيروني بسيار مخوف بود
مي آمد پريستور واقعا به مرتب بودن و پاكيزگي اتاقش اهميت مي داد اما اين امر الزاماَ به معني مطبوع 

  .ادوگر را ابداَ غافلگير نكرداما اين موضوع ج. بودن آن هم نبود

جستجوي عميق تر او وردي محافظ و قويتر از اولين ورد، اما همچنان نه آن قدر قدرتمند كه كراسوس 
يك اشارة ماهرانه از جانب كراسوس و او بار ديگر از .قادر به خنثي كردن آن نباشد را احساس كرد

  ...اه مي توانستطلسمي ساختة پريستور مي گذشت و وارد مي شد، و آن گ

  .كره ناگهان سياه شد

  .سياهي ناگهان درون كره گسترش يافت و آن را كامالَ سياه كرد

  !سياهي كه سعي داشت ذهن كراسوس را كاوش كند

شاخه هايي از تاريكي ناب صندلي سنگي را در خود . كراسوس خود را از روي صندلي اش فرو انداخت
وقتي .ي كه خود داراي جادو باشد به سرعت گسترش مي يافتفرو برد، تاريكي چون موجود جاندار

كراسوس سر پا شد شاخك ها را ديد كه گسترش مي يابند وگويي در حال بلعيدن صندلي است و پس از 
  وقتي اولين شاخك به او رسيد، فهميد كه . چند لحظه كراسوس ديد كه  اثري از صندلي بجا نمانده است
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جادوگر به عقب لغزيد، براي يكي از معدود دفعات در .خارج شده انداين شاخه ها از گوي جادويي 
زندگي اش مجبور به واكنش سريع شده بود،سپس نيروهايش را به ياري طلبيد، او از كلماتي استفاده كرد 
كه هيچ موجد زنده اي در طول حياتش قبال آن را نشنيده بود، خودش نيز قبالَ هرگز آنها را بكار نبسته 

  .ونهايي كه فقط براي فرو رفتن در خلسه استفاده مي شدندافس.بود

ابري كه مانند پنبه  متراكم بود و به سوي شاخك هاي در حال گسترش .در مقابلش ابري به وجود آمد
با برخورد اولين شاخك با تودة ابر شكل صداي رعدي شنيده شد و شاخك را به خاكستر .شناور شد

وس آهي از سر آسودگي كشيد،سپس با وحشت شاخك ديگري را ديد كراس.تبديل كرد و به زمين ريخت
  ...كه طلسم محافظ او را در بر گرفت

  »...امكان ندارد...اين امكان ندارد« :او با چشماني از حدقه درآمده گفت

مانند كاري كه شاخك هاي ديگر با صندلي كرده بود اين تاريكي نيز تودة ابر مانند را در خود فرو برد و 
  .كرد محو

جادوي سيري ناپذير كه از تباهي و سياهي سرچشمه . كراسوس فهميد كه با چه چيزي مواجه شده است
او قبالَ هرگز با اين جادو مواجه نشده بود اما هر . مي گيرد، تنها جادوئي ممنوعه چنين سرشتي داشت

شت پليد اين جادو را كسي كه مانند او براي مدتهاي مديد در جادو مطالعه كرده باشد به سرعت سر
هنوز چيزي در حال تحول بود، جادوي مقابله اي كه او خلق كرده بود بايد به اين . تشخيص مي داد

جادوي پليد خاتمه مي داد، براي لحظه اي هم چنين بنظر مي رسيد،اما لحظاتي بعد تغييري شيطاني در 
  گسترش مي يافت و براي لحظاتي حال شاخك ها به سمت او . جوهرة جادوي مقابلش بوجود آمده بود
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كراسوس نمي دانست چگونه از اينكه اين جادوي شوم او را هم در خود فرو برده و جزئي از خود كند 
  .جلوگيري كند

براي لحظه اي ميل به فرار از اتاق در او شكل گرفت، اما فهميد كه اين جادو او را تعقيب خواهد 
  .پنهان شود سرانجام او را مي يافتكرد،تفاوتي نمي كرد كه كراسوس در كجا  

باشد، كه قرباني را تا زماني كه  "گرسنگي بي پايانِ وحشت مطلق"اين جادو مي بايست بخشي از جادوي 
  .به سادگي تسليم شود و در آن فرو رود تعقيب مي كرد

  .او نمي توانست فرار كند ، او مي بايست همينجا و حاال به آن خاتمه مي داد!نه

اجراي اين طلسم مي توانست كراسوس را براي چند .بياد آورد كه بايد بروي آن كارگر مي شد طلسمي را
  .روز از جادو تهي كند ، اما مي توانست او را از چنين جادوي شومي نيز نجات دهد

و البته مي توانست به همان سرعتي كه ممكن بود جادوي پريستور او را به قتل برساند به زندگي اش پايان 
  .دده

كراسوس خود را براي اجتناب با برخورد با يك شاخك به كناري پرتاب كرد، او فرصت زيادي براي فكر 
همين حاال هم . كردن در مورد موضوع نداشت و بيش از چند ثانيه براي اجراي طلسم در اختيار نداشت

  .مي خواست او را از هم بدرد و كامالَ در خود حل كند "گرسنگي"

زمزمه مي كرد مانند كلماتي بود كه در ميان مردم عامي لوردران بكار مي رفت با اين كلماتي كه او 
تفاوت كه گويي از آخر به اول خوانده مي شود وهجا هاي آن اشتباه و تاكيد بروي حرفهاي غلط 

كراسوس تمام واژه ها را با علم اينكه اگر كوچكترين بي دقتي بكار رود باعث فراموشي مطلق او .باشد
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به محض اينكه آخرين كلمات ورد از زبانش . شاخك ها با سرعتي بيش از تصور او به حركت درآمدند
تك شاخه اي باريك به درور دست دراز شده اش پيچيد و انگشتان . تاو را گرف"گرسنگي  "خارج شد

آن دست را به سادگي در خود محو كرد، كراسوس در ابتدا دردي احساس نكرد، اما وقتي انگشتانش در 
  .مقابل ديدگانش محو شد تنها زخمي خونين بجاي آن ها باقي ماند

  .نش را فرا گرفتوقتي كه آخرين كلمة ورد از دهانش خارج شد شاخكي بد

  .ناگهان در اتاق محقرش خورشيدي منفجر شد

شاخكها مانند يخي كه در كوره قرار گيرد ذوب شد و تابش نور آنقدر درخشان بود كه اگر چه كراسوس 
  .چشمانش را بسته بود اما نور آنها را كور كرد، نور تمام درزها و گوشه هاي اتاق را فرا گرفت

  

  .ه زمين افتاد و دست آسيب ديده اش را گرفتكراسوس سرفه اي كرد و ب

صداي هيس مانندي گوش هاي را پر كرده بود صدايي كه قدرت آن با هر ضربان رو به گسترش بود، 
، گرمايي وحشتناك پوست كراسوس را مي سوزاند و كراسوس ديد كه دارد دعا مي كند هر چه ...گرما

  .زودتر با مرگ از اين رنج خالص شود

  



 

 

WWW.LIFE-GOOD.IR  سايت زندگي خوب:ازكاري  

م ج ر ت S:م O R R O W M A N              S O R R O W M A N 1 3 @ Y A H O O . C O M Page 110 

حال به صداي رعد وحشتناكي تبديل شده بود كه مانند فوران آتش فشاني خشمگين درست صداي هيس 
كراسوس سعي كرد چشمانش را باز كند، اما گرما و نور همچنان طاقت .در مركز اتاق رو به افزوني بود

  .فرسا بود،كراسوس بدنش را مانند جنيني در رحم مادر جمع كرد و منتظر سرنوشتش شد

  .دگي محو شد و اتاق دوباره در تاريكي فرو رفتبعد نور به سا

اگر گرسنگي حال به سراغ او مي آمد مي توانست او را بدون .استاد جادو در ابتدا قادر به حركت  نبود
براي لحظاتي كراسوس تمركز كرد تا نيروي خود را بدست آورد ووقتي اندكي . مقاومت در خود فرو برَد

زخم وحشتناكش را پاك كرد و سپس دست سالم خود را بروي دست مجروح از نيرويش را بازيافت ابتدا 
او قادر نبود قسمت هاي از دست رفته را . و آسيب ديده اش كشيد و شكاف هاي خون آلود آن را بست

  .ترميم كند، هرچيزي كه با جادوي سياه لمس مي شد قابل باز سازي شدن نبود

براي چشمان او پر نور بنظر مي رسيد اما چشمان او به آرامي با او به آرامي چشمانش را گشود، اتاق هنوز 
  .را بيشتر تشخيص نمي داد –شايد مبلمان و تزئينات اتاق  -او تعدادي سايه هاي سياه. آن هماهنگ شد

  »...روشنايي «: جادوگر مجروح وردي به زبان آورد

  

اما روشنايي آنقدر بود كه .اتاق تاباند كره اي نواني در نزديكي سقف به وجود آمد كه نور ماليمي را به
حل "گرسنگي  "بجز صندلي كه كامال در. كراسوس بتواند خساراتي را كه به اتاق رسيده بود بررسي كند

بهاي سنگيني پرداخت شده بود ، اما كراسوس در نهايت . و نابود شده بود همه چيزي سر جاي خود بود
ين مصيبت او عمال چيزي از بازرسي اتاق پريستور بدست نياورده در مقابل ا! پيروز شده بود؛ شايد هم نه

  .بود و اين پاياني شكست آميز براي كنكاش او بود
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  ...هنوز... و هنوز

كراسوس به زحمت سرپا شد، صندلي ديگري احضار كرد ودر حالي  بروي آن نشست و كه احساس 
اي اطمينانش از متوقف شدن خونريزي پس از نگاهي دوباره به دست آسيب ديده اش بر. خفگي مي كرد

او درسي .آن، كراسوس گويي آبي رنگ شبيه آنچه با آن قصر نجيب زاده را بررسي كرده بود ايجاد كرد
دردناك و مهم از اين واقعه فرا گرفته بود و حال با تكيه بر آن مي دانست كه چگونه نگاهي اجمالي به 

  .قصر بياندازد

بود و كراسوس آنرا دنبال كرد، و مواظب بود در پيچيدگي هاي آن گرفتار  در آن رد جادو بخوبي مشهود
نشود، بايد هم كه مواظب مي بود، شايد باز نيروي شرير مانند آنكه به تازگي از آن خالص شده بود را 

  .مجدداَ بكار مي انداخت

و قدرت اين  طلسم دقتي كه در مخفي كردن طلسم گرسنگي بكار رفته بود ! زمان بررسي ورد رسيده بود
هر دو حاكي از دانش و تكنيكي بود كه در آن وجود  -كه باعث شده بود به كراسوس اسيب برساند  –

  .داشت دانشي فراتر از حد انسانهاي جادوگر و يا حتي جادوي الف هاي كايرين تور

  

اي حتي برتر از     به جز انسان ها و الف ها گونة ديگري نيز در دنياي جادو در رفت و آمد بودند،گونه
  .الف ها
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در حالي كه هيبتي از پريستور را ايجاد مي كرد » ...حاال تو را شناختم« :كراسوس بريده بريده گفت
  »!حاال تو را به خوبي مي شناسم، هر ظاهري كه مي خواهي به خود بگير« :سرفه كنان گفت

د، اما تشخيص اينكه در مقابل قدرت كراسوس بايد نفسي تازه مي كردچون نيروي زيادي از دست داده بو
حاال من تو را بخوبي      « ... كسي قرار گرفته است قويتر از هر طلسمي او را تحت تأثير خود قرار داد 

  »!مرگبال... مي شناسم
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 عصر اژدهايان

     7 فصل

  »...!مشكلي اينجا هست« :اسبش را كشيد و آن را متوقف كرد دانكن افسار

به عالوة اينكه با توجه به باليي كه در دژ برسرش آمده بود،حق داشت كه رونين نيز چنين احساسي داشت،
  .بر سر راهش قرار گيردنگران باشد كه چيزي به طريقي با ماموريتش ارتباط داشته باشد 

هاستيك در ديدرس قرار داشت ، اما آرامش و سكوتي عميق آنرا فرا گرفته بود، رونين هيچ صدايي      
بندري مانند اين بايد صداهايش آنقدر بلند باشد كه  .نمي شنيد، صداي هيچ فعاليتي به گوشش نمي آمد

  .رنده صداي هيچ جانداري به گوش نمي رسيدبجز صداي چند پ. حتي از اين فاصله هم به گوششان برسد

ي بر سر راه ما وجود دشته باشد،اما اگر اتفاقي به نظر نمي رسد مشكل« :پاالداين بزرگ به وريسا گفت
  ».افتاد به سرعت منطقه را ترك خواهيم كرد

م و با حال، حتي سوار الف هم آرا» .شايد ما فقط به خاطر خستگي راه بيش از اندازه نگران هستيم« 
  .احتياط صحبت مي كرد
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او اسب خودش را ، آنها در ان منطقه آنقدر تعلل كردند تا عاقبت رونين كنترل اوضاع را به دست گرفت
در ميان شگفتي همگان به سمت هاستيك راند،گويي قصد دارد خود را همراه يا بدون همراهي ديگران به 

  .هاستيك برساند

رونين هرگونه حالت  . لرد دانكن هم طبعاَ به دنبال وريسا به راه افتاد وريسا به سرعت از او طبعيت كرد و
او مي توانست .اشتياق را بر اثر ديدن عجلة شواليه هاي سيلور هند براي پيشي گرفتن از خودش رامهار كرد

به هر حال دير يا زود در بندر هاستيك .كمي ديگر نخوت و غرور اين شواليه هاي متكبر را تحمل كند
  .ن همراهان ناخواسته از او جدا مي شدنداي

  !مانده باشداگر چيزي در هاستيك باقي ...چنين مي شد

رونين بايد به .سكوتي كه لحظه به لحظه بيشتر احساس مي شد حتي اسبها هم در سكوت مي تاختند،
از  سواركاري خودش افتخار مي كرد،چون به هر حال با وجود همة ناراحتي هايي كه داشت هيچ كدام

  .شواليه هاي در مورد سواركاري او شوخي يا متلكي نگفته بودند

نده بگوش ل آنها كمي صداي فعاليت موجودات زبراي آسودگي خيا وقتي به شهر نزديكتر شدند،
اما ! رسيد،كمي صداي چكش كاري و سابيده شدن آهن آالت بروي هم ،شايد حركت چند واگن،همين 

با اين وجود آنها همچنان . تيك به شهر ارواح تبديل نشده است كافي بودهمين هم براي اثبات اينكه هاس
 زماني كه رونين در ذهنش شروع به اجراي طلسمي كرد، با احتياط جلو مي رفتند تا غافلگير نشوند،

      همه منتظر وقوع حادثه اي بودند كه هيچ كس  .به دست گرفتندشمشيرهايشان راقبضة وريسا و شواليه ها 
رونين سه هيبت ناميمون را در آسمان  ،قرار گرفتندهاستيك  وروديو وقتي در مسير  نست چيست،نمي دا

  .مشاهده كرد
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بعضي از شواليه ها شمشيرهايشان  وريسا با گرفتن افسارش آنرا مهاركرد،و  ،شيهه اي كشيداسب رونين 
  .غالف كردندرا را از غالف خارج كردند اما با اشاره دانكن دوباره آنها 

ظه اي بعد سه شيردال غول پيكر در مقابل گروه قرار گرفتند، دو تا از سه موجود قدرتمند باالي سر لح
  .بهمراه سوارش درست بر سر راه آنها به زمين نشست شيردالگروه قرار گرفتند و سومين 

 سيد،مي ر سوار با پوست برنزي رنگ و پوشيده در لباس رزم قدش به زحمت تا شانه هاي جادوگر شيردال
قادر است نه فقط جادوگر بلكه اسبش را هم از زمين بلند كند، كه گويي بنظر مي رسيد  قوياما آنقدر 

  »چه كساني به سمت هاستيك مي روند؟«: پرسيد

من لرد دانكن  !سوار شيردالدرود بر تو « :لرد دانكن به سرعت در جلوي گروه قرار گرفت و گفت
    شواليه هاي سيلورهند هستم واين گروه را هدايت مي كنم، اگر سنچوراس رهبر اين گروه و فرماندة 

  »ا بالئي بر هاستيك نازل شده است؟آي !بگوئيد ،مي توانيد به سؤال من پاسخ بدهيد

انسان خود نداشت و بيشتر شبيه وحشي  دورف خنده اي خشن كرد، او شباهت زيادي به عمو زاده هايِ
با اين تفاوت كه گويي اژدهايي او را از وسط به دو نيم كرده  ،ودهايي كه در بيابان زندگي مي كنند ب

او  زمختاين دورف شانه هايي پهن تر از تمامي شواليه ها داشت وموهايي وحشي پشت سرخشن و  .باشد
  .مانند يالهايي در اهتزاز بود

ش يك جفت سه روز پي .بناميد ، بله باليي بر آن نازل شده است "بال"اگر يك جفت اژدها را فقط « 
  اژدها به هاستيك حمله كردند و هرچيزي را كه قادر بودند به آتش كشيدند و اگر من و افرادم زودتر 
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آنها تازه كارشان را شروع كرده بودند كه  !نرسيده بوديم چيزي از بندر با ارزش تو باقي نمي ماند انسان
» .از دست داديم اما نبردي پر افتخار بودمقابلشان قرار گرفتيم ، هر چند كه در آن روز ما گالدين را در

باشد كه مبارزة « :دورف ها همگي به احترام دوست كشته شده شان مشتها را بر سينه زدند و گفتند
  »!جاودانه گردددر حماس ها غرورآفرينش 

سه روز « :رونين با ترس از اينكه دورف ها شروع به حماسه سرائي در مورد شجاعت هاي خودكنند گفت
  »...ا را ديديم كه توسط سه تن از افراد شما دور شدپيش ما يك اژده

سوار ها به سمت او برگشت واگر چه به تندي به  شيردالبه محض اينكه رونين لب به سخن گشود رهبر 
ما بوديم !بله « :سمت رونين برگشت چشمانش روشن تر شد و لبخند به چهره اش بازگشت و گفت

تبر باارزشش را « :به باالي سر آنها اشاره كرد و ادامه داد» ...الك نبرد خوبي بود و اگر چه مو!انسان...ا
  »اماخوب هنوز پتك جنگي اش را در اختيار دارد ،درست است موالك؟ ،در آن نبرد از دست داد

  »!ترجيح مي دهم ريشم را بتراشم تا چكش جنگي خودم را از دست بدهم، فالستاد« 

و خنده اي به دنبال سخنانش افزود،و » توجه زنهاست نه؟ مورد -از ريش -تبر بيشتر... درست است«
و حاال در جمع ما يك بانوي « :گويا تازه متوجه حضور وريسا شده باشد چشمانش روشن تر شد و گفت

فالستاد دراگون ريور در «:باالي شيردال به وريسا تعظيم كرد سختي از وبا ».زيباي الف حضور دارد
  »!بانوي منالف خدمت شماست 

ن به ياد آورد كه الف هاي ساكن كول تيراس جزء معدود افرادي هستند كه دورف هاي وحشي روني
 البته اين تنها دليل تمركز فالستاد بر وريسا نبود،او نيز مانند سنچوراس.ايريس به آنها اعتماد دارند 

  .ه بودشدوريسا زيبايي  مجذوب
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و « :ي احترام او را پاسخ داد و گفتالف مو نقره اي به صورت رسم» !درود مرا پذيرا باشيد،فالستاد«
مواجهه با دو اژدها چيزي نيست كه .تبريكات مرا بخاطر پيروزي خوبتان در مقابل دو اژدها پذيرا باشيد
  ».هر گروه مبارزي در آسمان بتواند ادعاي موفقيت در آن را داشته باشد

نست به وريسا نزديك شد و سپس تا جائي كه مي توا» !همين ،اين فقط انجام وظيفة روزمره بوده«
بانوي زيبائي مانند الف به خصوص  موجود زيبايي را در اين منطقه نداشتيم،برخورد با  توقعما «:گفت

  »واداشته است؟ضعيف شما، چه چيزي شما را به همراهي با اين موجودات 

مساعدت ونه كلماتش چيزي بيش از  لحن دورف .رونين احساس كرد كه موهاي گردنش سيخ شده است
اما به داليلي باعث  چيزي كه اصوالَ در اين لحظه نمي بايست جادوگر را مي آزرد، در خود داشت،
   .نگراني او شد

پيشنهاد همكاري، بزرگواري « :قبل از همه به سخن درآمدپس .ي داشتاحساسگوئي چنين هم دانكن 
بود تا  به كشتي اشا رساندن اين جادوگر شما را مي رساند اما كامال غير ضروري به نظر مي رسد وظيفة م

  ».ام شودزعاز يكي از بندرهاي ما ا

جادوگر دندان  !حرف شواليه حالتي داشت گويي رونين را از سرزمين هاي لوردران اخراج مي كنند
  ».من در ماموريت بازرسي براي اتحاد هستم«:قروچه اي كرد و با لحني قانع كننده گفت

ما دستوري براي جلوگيري از حركت شما به « :اين پاسخ ناخوشنود بود گفتفالستاد كه آشكارا از 
سمت هاستيك نداريم و نمي توانيم از رسيدن شما به كشتي تان جلوگيري كنيم ،اگر بعد از حملة اژدها به 

  ».بندر چيزي از آن باقي مانده باشد؛ بيشتر بنظر مي رسد قطعات كشتي شما االن در آب شناور باشند
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چه اين فكر قبالَ به ذهن رونين رسيده بود شنيدنش از دهان اين دورف باعث شد در چاه يأس فرو  اگر
  .اما به هر حال او نمي توانست به اين زودي در ماموريتش شكست بخورد .بيافتد

  ».بايد مطمئن بشوم«

لو راند و براي سپس مركبش را چند قدمي به ج» .پس ما از سر راه شما كنار خواهيم رفت« :فالستاد غريد
مالقات با شما باعث بسي افتخار براي من بود ، «:آخرين بارنگاهي طوالني وعميق به وريسا كرد و افزود

  »!بانوي من

وقتي الف در جواب سري تكان داد بال فاصله شيردال با چند بار حركت دادن بالهايش به آسمان برخاست 
داشت و مركب هاي كساني كه نزديك تر بودند چند قدم و گرد و خاكي به پا كرد كه گروه را به تقال وا

رونين با . شيردال سوارهاي ديگر به فالستاد پيوستند و با هم در آسمان اوج گرفتند. به عقب برداشتند
نگاهش آنها را دنبال كرد تا جائي كه پس از گشت كوتاهي بروي آسمان هاستيك دور زدند و سپس با 

  .سمان ناپديد شدندسرعتي باورنكردني در پهنة آ

دانكن دستي در هوا تكان داد تا غبار را از دهانش دور كند و رونين دريافت كه خوشبختانه عقايد دانكن  
هنوز كمي بخت و اقبال ! حركت كنيد«در مورد دورف ها به بدي عقايدش در مورد جادوگران نيست، 

  »!با ما يار است

زياد طول نكشيد تا گروه ديابند كه هاستيك  .ادامه دادند بدون هيچ سخني راهشان را تا رسيدن به ساحل
  اولين ساختمان در نگاه اول دست  .حتي بيش از آن چيزي كه فالستاد گفته بود عذاب كشيده است
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زمين ها و  خسارت ها خود را نشان دادند،از نماي آن عبور مي شد اما وقتي  نخورده بنظر مي رسيد،
بودند و از خانه هاي مالكان آنها چيزي بجز تراشه محصوالت كشاورزي سوخته و به خاكستر تبديل شده 

ساختمانهاي سنگي مي بايست در برابر حمله از خود مقاومت بيشتري .هاي نيمسوز چوبي باقي نمانده بود
نشان داده باشند، اما حال مي شد يكي از اين ساختمانها را ديد كه گويي يكي از اژدهايان آنرا تبديل به 

  .ه استمشعلي سوزان كرده بود

بوي تعفن و سوختگي حواس حساس رونين را بيش از ديگران مي آزرد، چيزهاي ديگري بجز چوب، در 
چه تعداد از سكنة هاستيك در اين حملة وحشتناك جان خود را  .حملة دو سوسمار غولپيكر سوخته بودند

نستند كه شانس اوركها مي دا رونين مي توانست نا اميدي اورك ها را درك كند، از دست داده بودند؟
عدالت بايد  ...پيروزي نهائي آنها در جنگ نزديك به صفر است، اما در برابر چنين حملة وحشيانه اي

  .برقرار مي شد

رونين با تعجب مشاهده كرد كه نواحي نزديك دريا برخالف انتظار او كه تصور مي كرد بايد بيشترين 
     بايست عبوسي كه  انع به جز كارگرقمد و در واآسيب را ديده باشد بنظر كامال پا برجا و سالم مي آ

  .مي رسيد هيچ نشاني از حمله به هاستيك وجود ندارد بنظر  - و نديدند -ديدندمي 

  ».شايد حداقل يك كشتي نجات يافته باشد« :رونين به وريسا گفت

  »!دآثار نگاه كني آناگر به !فكر نكنم« 

  .ميبيند تشخيص دهد رونين به سمتي كه وريسا اشاره كرده بود نگاه كرد و سعي كرد چيزي را كه

تمام كشتي به همراه سرنشينان شجاعش بي شك به  !دكل كشتي جادوگر...«:دانكن براي او روشن كرد
  ».ب فرو رفته استآيكباره به اعماق 
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مي شد فهميد كه نزديك به در آب شناوربقاياي با نگاهي به بندر و تكه چوبها و  !رونين طلسمي كشيد
 .حال رونين مي فهميد كه چرا خود بندر كمترين آسيب را ديده است .غرق شده انديك دوجين كشتي 

 ند اين موضوع دليل خسارت به سايرهرچ اوركها از ابتدا قصد داشته اند تا كشتي ها را نابود كنند،
 شايد اين خسارت ها بعد از رسيدن شيردال سوارها به منطقه و درگيري .هاي شهر را توجيه نمي كردقسمت

ه مردم يك منطقه به يكباره در وسط يك درگيري كاولين بار نيست . وارد شده است آنها با دو اژدها
هرچند اگر دورف ها به منطقه نرسيده بودند شايد فجايع وخيم تري  ،قرار مي گيرند و خسارت مي بينند

سطح بندر به درا اژدهايان خود ر -پس از نابود كردن كشتي ها- بوجود مي آمد، اورك ها مي توانستند
  .پرواز درآورند و هرموجود زنده اي را كه سر راهشان قرار گرفت نابود كنند

، و مشكل اين بود كه او كشتي براي سفر به كازمودان مشكالت رونين با به فكر فرو رفتن حل نمي شد 
  .در اختيار نداشت

  »!جادوگر،تو شكست خورده اي.م شدماموريت تو تما« :دون مقدمه گفتلرد سنچوراس ب

  »...شايد هنوز بتوانم قايقي از اين اطراف فراهم كنم و« 

بيچاره ها به اندازة كافي در اين رد؟ اين دان هدايت خواهد كو كدام ملوان قايق تو را به سمت كازمو« 
مي كني كسي حاضر فكر هنوزماجرا رنج كشيده اند و با وجود بالئي كه اوركها بر سر آنها آورده اند آيا 

  »حركت كند؟ اوركها سرزمينشود به سمت 

سپس به سمت » ...كنم، از اينكه مرا همراهي كرديد سپاسگذارم سرورمتا حد امكان تالش بايد من «
و  دكارتان را به نحو احسن انجام دادي! وريسا... و همينطور شما سوارك« :الف بازگشت و ادامه داد

  ».را در نظر گرفته اندشما اين كار  كه چرا براي دثابت كردي
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  ».من فعالَ قصد ندارم شما را ترك كنم« :وريسا نگاه ترسناكي كرد و گفت

  »...اما ماموريت شما خاتمه« 

اگر .من نمي توانم شما را در اين مكان در حالي كه جائي براي رفتن نداريد تنها بگذارم. است نيافته... «
ر به كازمودان پيدا كنيد من  براي انجام هر كمكي كه از من ساخته باشد واقعاَ قصد داريد راهي براي سف

  »!رونين ...اينجا مي مانم 

اگر به هر . من و همراهانم نيز نمي توانيم اينجا را ترك كنيم «:دانكن به يكباره به ميان بحث پريد وگفت
ما ايجاب مي كند كه وسيله اي  وظيفه دليلي فكر مي كنيد كه اين ماموريت بايد ادامه پيدا كند، شرف و

  ».براي انتقال شما فراهم كنيم

يلورهند را اين نمي توانست حضور شواليه هاي سرونين از تصميم وريسا استقبال مي كرد اما بيش از 
اما مردم ديگري نيز در هاستيك نياز به ياري ! سپاسگذارم سرورم« :تحمل كند بنابراين پاسخ داد

  »  ؟تيك بدهيدحمايت از بازمانده هاي هاسكه دستوراتي براي آيا بهتر نيست .دارند

اما بعد از  يك نفس كشيدن رونين فكر كرد توانسته است شوالية مسن را متقاعد به رفتن كند،به اندازه 
مي كنم اما هنوز هم فكر !جادوگر ،ي گفتيبجائ سخن« :فتگمدتي كلنجار رفتن با خود دانكن سرانجام 

تا وقتي مردان من به اوضاع مردم  .ستيك و هم شما هردو مي توانيد از حضورما بهره مند شويدهم ها
بازماندة هاستيك كمك مي كنند، من شخصاَ مي توانم به شما در يافتن وسيله اي براي سفر كمك كنم، 

  »نه؟ اين به نظر راه حل درستي مي آيد،

اما وريسا با موقعيت شناسي پاسخي .د تكان دهد رونين كه مغلوب شده بود فقط توانست سري به تأيي
  ».متشكرم!همراهي شما بي شك براي ما بسيار با ارزش خواهد بود،دانكن«:محترمانه داد
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بعد از اينكه دانكن فراميني به نفراتش داد و آنها را راهي كرد، او، رونين و وريسا بر سر اينكه چه راه حلي 
ه اين نتيجه رسيدند كه هر كدام مسيري را در جهات مختلف در در پيش بگيرند بحث كردند و سريع ب

لرد دانكن  .نتيجه گشت خود را ارئه دهندبه محل بازگردند و قبل از تاريك شدن هوا پيش بگيرند و 
آشكارا در مورد اينكه هر كدام از آنها به نتيجه اي برسند شك داشت اما به خاطر وظايفي كه در قبال 

مجبور بود سهم خود را در اين  -و شايد هم اندكي به خاطر شيفتگي اش به وريسا-شتدااتحاد لوردران  
  .امر به انجام برساند

رونين شمال بندر را براي يافتن هر چيز شناوري كه بزرگتر از يك كلك باشد جستجو كرد، اما روشنايي 
به تا بجايي پيش رفت كه اوضاع .بود و او هنوز چيزي براي گزارش دادن نداشترنگ باختن روز در حال 

اينكه هيچ وسيله اي براي  چيزي او را بيشتر ناراحت مي كند؟ رونين حالتي دست داد كه مطمئن نبود چه
  .باشد كه راه حل اين مشكل را پيدا مي كند تنومنداين شوالية شايد يا اينكه ،سفر پيدا نمي كند

كس به جز مديوي نفرين شده جادوئي براي جادوگران وجود دارد كه هيچ انتقال روش هاي مختلفي براي 
حتي اگر رونين در انجام اين ورد موفق مي شد باز هم  .و افسانه اي قادر نبود با اطمينان آنها را بكار ببندد

حاضر نبود ريسك كند، نه بخاطر اينكه ممكن بود توسط وارالك هاي دشمن شناسائي شود، بلكه به اين 
و او اصالَ دوست نداشت .مسيرش در هنگام جادو تغيير كند دليل كه ممكن بود بخاطر وجود دروازة سياه

  .شودتشفشان ظاهر آبروي مواد مذاب يك 

  اما با كدام وسيله اي اومي توانست به سفرش ادامه دهد؟

يكباره خودش را در ميان بازمانده هاي شهر هاستيك  وقتي سعي داشت كه پاسخي براي اين سؤال بيابد،
  ع كرده يان خرابه هاي بندر در نقطه اي جمزنان وكودكان هر چيزي را كه قابل استفاده بود از م .يافت
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ويژه اي از محافظان  واحد.ايجاد كرده بودنداحتمالي بعدي حمالت در برابر ابتدائي سد دفاعي بودند و 
شان رفته بودند را كشتي هايدريانورداني كه با را براي يافتن بازمانده اي از شهر تمام خطوط ساحل 

   بعضي از مردم به اين هيبت سياه پوش و محزون خيره شده بودند كه به سمتشان  .جستجو كرده بودند
خشم و رونين از چهرة آنها  .مي آمد، برخي از والدين فرزندانشان را در پناه خود قرار دادند تا او عبور كند

حتي تحت اين شرايط سخت و  .گويي او را در مصيبت پيش آمده مقصر مي دانند انزجار را مي خواند،
  .جادوگران دست بردارند زاخود دشوار هم اين مردم حاضر نبودند از پيش داوري و ترس 

ي از وقوع هر گونه آنها در حال گشتزني براي جلوگير يك جفت شيردال سوار از فراز سر او گذشتند،
آخرين حمله  .رونين شك داشت كه به اين زودي اژدهايي دوباره به اين منطقه حمله كند. بودند ةحمل

فالستاد و افرادش به زمين مي نشستند و به مي رسيد، بهتر بود به نظر  .گران تمام شده بودبراي اوركها 
ه روابط چندان خوبي با مردم لوردران نداشتند و مردم كمك مي كردند اما خوي دورفها به گونه اي بود ك

اگر تنها يك دليل خوب پيدا مي شد ترجيح مي دادند  .هميشه ترجيح مي دادند باال و دور از دسترس باشند
  ....آسمان هاستيك را ترك

  »!يك دليل خوب؟« 

غرب مي رفتند خيره رونين به دو موجود بزرگ و سوارانشان كه به سمت » !...البته« :رونين با خود گفت
چه كسي به غير از دورفها ممكن بود در برابر پيشنهاد او اغوا شود؟چه كس ديگري تا اين حد ديوانه  .شد
  بود؟

  .بدون توجه به از دست دادن وقارش رونين شروع به دويدن به دنبال شيردالهاي در حال دور شدن كرد
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 طر اينكه در كارش موفق نشده بود بلكه بخاطروريسا جنوب بندر را با انزجار ترك كرد،نه فقط به خا
بوي فساد و  .شديدي داشت بوي تعفنبعالوة محيط  ،اينكه تمام مردمي كه در هاستيك مالقات كرده بود

 .بوي تعفني كه در هاستيك بود واقعاَ غير قابل تحمل بوداما  هاي گنديده را تحمل كرد يا حتي بوي ماهي
مطلقاَ هيچ  -گوئي–نند ولي اين مردم بيشتر انسانها شامة ضعيفي دارند و بوهاي كمي را احساس مي ك

   .نمي كنندبوئي را احساس 

تا به  سوار الف مي خواست تا از اينجا فرار كند و به سرزميني كه همنوعانش در آن ساكن بودند برود
تا وقتي وريسا احساس نمي كرد كه هركاري كه از او ساخته است را اما  كارهاي حياتي تري بپردازد،

البته با وجودي كه .رونين انجام داده است، نمي توانست با وجدان آسوده از اوجدا شود براي كمك به
نداشت يك نكته به نظر وريسا قطعي بود ، اين هيچ راه حل مشخصي براي ادامة ماموريتش رونين 

جادوگري در حد رونين براي يك چنين .ماموريت فقط يك ماموريت براي بازرسي از منطقه نبود
  . اده اي اعزام نمي شد، رونين حتماَ چيز ديگري در ذهن داردماموريت س

  ...اگر وريسا مي دانست دليل اصلي مأموريت چيست

***  

بدون نشانه اي از راه حلي وريسا به سمت قرارگاه بازگشت، با وجود .خيلي زود زمان صرف شام رسيد
و كوچه هاي هاستيك انتخاب  بوهايي كه استشمام مي شد، او مستقيم ترين مسير را از ميان خيابان ها

هاستيك جاده هايي را براي ارتباط با همسايگانش ايجاد كرده بود، بخصوص جاده هايي به سمت .كرد
البته براي رسيدن به هر كدام از آنها بيش از يك هفته زمان الزم بود،البته شايد اين . هيلزبراد و ساترن شور

  .رونين بودراه حل تنها راه حل براي مسئلة ادامة سفر 
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  »!من زيبايِبانويِ الف ... خوب«

وريسا لحظه اي بتصور اينكه يكي از اهالي هاستيك او را مخاطب قرار داده است به مسير اشتباهي نگاه 
كرد، اما وقتي بخاطر آورد آخرين بار چه كسي از چنين لغاتي استفاده كرده است، به سمت راست خود 

فالستاد را ديد كه با تمام جالل و جبروت نصفه نيمه اش در كنار او  برگشت و به سمت پائين نگاه كرد و
چشمهاي دورف وحشي مي درخشيد و دهانش تا بناگوش باز بود، خنده اي آشنا براي .قرار گرفته است

وزن هر .فالستاد كيسه اي بروي يك شانه اش و چكش عظيمش را بر دوش ديگر گذارده بود!وريسا 
ا تر از طاقت هر انسان و يا الفي باشد ولي فالستاد به راحتي تمام همنوعانش آنرا دوي آنها مي توانست فر

  .حمل مي كرد

  »!درود بر شما !فالستاد ارباب«

  ».انگيزم  نبوده امشگفت  ارباب چيزي بجز سرنوشتتا بحال من . دوستانم مرا فالستاد مي نامند! لطفاَ«

چه بنظر مي رسيد دورف اطمينان زيادي به خود داشته  اگر »!من هم در نزد دوستانم فقط وريسا هستم«
  باشد چيزي در او بود كه دوست نداشتنش را سخت مي كرد، اما اين در حدي نبود كه دورف اميد 

داشت، فالستاد كوچكترين تالشي براي مخفي كردن اينكه وريسا توجه اش را جلب كرده نمي كرد و اول 
وريسا . نگاهش را به پايين تر از صورت وريسا هم خيره كرده بود به چشمان وريسا خيره شده بود و بعد

و تا وقتي دوست من « :پس حرفش را اينگونه ادامه داد.تصميم گرفت  بالفاصله با اين مسئله برخورد كند
  ».باقي مي مانند كه با همان احترامي با من برخورد كنند كه من با ايشان مي كنم

كه به دور خودش كشيده بود حفظ مي كرد، اما رفتار فالستاد ظاهري وريسا خود را در حصاري تارك 
  !بيگناه و معصومانه داشت
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سفرتان براي اينكه جادوگر را به دريا برسانيد چطور بوده است الف بانوي من؟ هرچند مي توانم حدس «
  »نه؟.بزنم خوب نبوده است

از حادثه سالم مانده براي عزيمت از اين  ر مي رسد هر شناوري كهظحال هم بن.نه اصال خوب نبوده است«
  »...هاستيك االن بندري بدون. بندر استفاده شده است

نظرتان .ما مي توانيم مشكالت اين سفر را با جام هاي شراب فراموش كنيم! خيلي حيف شد... حيف«
  »چيست؟

د مخفي كرد و او لبخند كمرنگي را كه از اين پيشنهاد وسوسه انگيز خوشگذراني بر لبش نشسته بو
كه كيسه اي به وريسا  –شما هم من هنوز ماموريتي دارم كه بايد انجام دهم و.شايد زماني ديگر« :گفت

  ».حتماَ كارهايي براي انجام دادن داريد -شاره كردافالستاد بر شانه داشت را 

اين ها «:او براحتي كيسة بزرگ را به زمين گذاشت و ادامه داد» اي كوچك است؟كارهمنظور شما اين « 
  تنها .يكسري آذوقه و تجهيزات ماست كه تا وقتي از سرزمين انسانها خارج شويم براي ما كفايت مي كند

سودگي خيال دنبال كار آكاري كه بايد انجام دهم سپردن آنها به موالك است بعد من و شما ميتوانيم با 
  »...خودمان برويم

سخنان درشت بر لبهايش شكل مي گرفت پرده و بيبا وجودي كه وريسا سعي در حفظ ادب داشت الفاظ 
    كه با فريادهاي درخواست كمكي كه بلندتر  -كه ناگهان صداي خشمگين شيردالي در نزديكي آنها

فالستاد كيسه روي زمين به حال خود رها كرد و  .هردوي آنها را به عكس العمل سريع وا داشت -مي شد
با سرعتي اعجاب آور بر شيردال سوار شد و قبل از اينكه با وجود محدوديت فيزيكي و ساختار بدني اش 

  .در پيچ انتهاي خيابان ناپديد شد وريسا بتواند واكنش او را دنبال كند
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صداها هر لحظه بلندتر و .وريسا سالح مخصوصش را از غالف خارج كرد و به نرمي شروع به دويدن كرد
  .ه يكي از اين صداها متعلق به رونين استگوشخراش تر مي شد و احساس شومي به او مي گفت ك

وقتي پس از عبور از چند كوچه خيلي زود به محيطي باز كه بر اثر خرابي ساختمان ها بوجود آمده بود 
آنها  حاصرةموگر هم در دن فرماندة خود بودند و جادرسيد، شيردال سوارهايي را ديد كه منتظر رسي

،كه البته وريسا ي كردند ماو را ديوانه خطاب .حال مشاجره استده بود و بنظر مي رسيد با آنها در اايست
  .رونين بايد خيلي ديوانه باشد اگر در محاصرة اين دورف هاي وحشي احساس امنيت كندفكر كرد كه 

درواقع همين االن هم يكي از دورفها با طنابي كه به دور رونين انداخته بود او را بيشتر از يك فوت از 
  .ه بودزمين بلند كرد

اگر گوشهايت درست نمي شنود مي توانم به آساني آنهارا  !گفتم كه گورت را از ميان ما گم كن احمق«
  ».ببرم

  »جادوگر چه خطائي مرتكب شده كه تو را تا اين حد خشمگين كرده است؟!موالك« : فالستاد فرياد زد

كه بروي بيني خود داشت  جز زخميبه  او.همچنان رونين را در ميان زمين و آسمان نگاه داشته بوددورف 
  .و چهرة جدي تري كه نسبت به رهبر خود داشت مي توانست برادر دوقلوي فالستاد تصور شود

اين مرد در ابتدا تاپن و باقي افراد را تا كمپ اصلي ما دنبال مي كند و با وجود اينكه او را دور مي كنند «
است تعقيب مي كند و با وجو اينكه سه بار به او تذكر داده ام افراد را تا اين محل كه قرار مالقات ما با هم 

كه از اينجا برود،گويا عقل درست و حسابي ندارد و من هم تصميم گرفتم كاري كنم كه او از نقطه اي 
  »!باالتر به اين موضوع نگاه كند
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مي دانيد تا بحال بسيار با جادوگران با ترحم برخورد !وي منالف بان !...جادوگرانآه « :فالستاد گفت
  »...كرده ايم

همين االن به دوستان خودت بگو تا او را به زمين بگذارند و گرنه مجبور مي شوم به آنها مزه برتري «
  ».شمشير الف را بر پتك هايشان نشان دهم

چند بار پلك زد .فالستاد طوري با تعجب به وريسا خيره شده بود گوئي براي بار اول است كه او را ميبيند
  .ير برهنه و براق الف و چشمان بادامي و مصمم او حركت كردو نگاه متعجبش بين شمش

 تو اين كار را مي كني؟نه؟ تو براي دفاع از اين موجود با كساني كه از زمان هاي قديم متحدين خوبي«
  »نه؟، براي مردمت بودند جنگ خواهي كرد

بيش از ان گويي جادوگر معلق ميان زمين و آسم ».احتياجي نيست كه او از من دفاع كند« :رونين گفت
  .آنكه از موقعيت حقيقتاَ خطرناك خود ترسيده باشد،به ستوه آمده بود

وريسا به .هرچيزي كه رونين از آن باال قصد گفتن آن را داشت فقط باعث مي شد اوضاع بغرنج تر شود
  در بين فالستاد و موالك سرعت به سمت رونين رفت و طنابهايش را بريد و او را آزاد كرد سپس 

اين واقعاَ شرم آور و ماية تأسف است،هوراد « :طوري قرار گرفت تا هر دو مخاطبش باشند  ارگرفتقر
 نندك رها راجنگجويان تو بايد او !فالستاد !هنوز كامالَ نابود نشده است و ما در مقابل هم قرار گرفته ايم

  ».خشم و غضببا قل به مسأله نگاه شود نه عتا با 

اشاره اي به موالك كرد تا  اما در عين حال»...اين فقط يك جادوگر است« :رهبر شيردال سوارها گفت
  .رونين را رها كند
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و رونين جاي بسته شدن طنابها را روي بازوانش  فاصله گرفتندرونين از باقي دورف ها هر چند با بي ميلي 
وريسا دعا كرد كه  .مالشي داد موهايش را پشت سرش انداخت و صورش حالتي تدافعي به خود گرفت

  .رونين سكوتش را حفظ كند

  »چه اتفاقي افتاده است؟« :ونين پرسيد وريسا از ر

  »...من فقط از آنها يك خواهش ساده كردم وآنها بربريت خودشان را به من نشان دادند« 

  ».او از ما خواست تا او را با شيردال هايمان به كازمودان برسانيم« :موالك با خشونت گفت

شكل نمي كرد در دل شجاعت رونين را ؟ وريسا با اينكه اين موضوع كمكي به حل م...يشيردال سوار
جانوران وحشي بدون  سواري با يكي از اين .اگر اين عمل ناشي ازشجاعت او بودالبته  تحسين كرد،

واقعاَ ماموريت رونين بايد بسيار مهم باشد كه  اينكه سواري با آنها را بدانيد يا در كنترل دورف ها باشند،
خيلي هم عجيب نيست كه او را  والك و سايرين بدهد،جادوگر را وا داشته است تا چنين پيشنهادي به م

  .بودندفرض كرده ديوانه 

  ».اما ظاهراَ اشتباه مي كردم...من فكر كردم كه اينها توانائي و شجاعت رفتن به كازمودان را دارند «

 اجازه ،با كنايه هايت شجاعت ما را زير سوال خواهي برداگر مي دانستم كه « :فالستاد با آزردگي گفت
هيچ كس شجاعتر و قويتر از دورف هاي . مي دادم موالك بالئي را كه داشت بر سر تو مي آورد، تمام كند

يل نيستيم بيش از اي گريم باتول نيست، بلكه ما مادليل ما ترس از اژدها يا اوركه!قله هاي ايريس نيست
  »!آن اندازه اي كه متعهد شده ايم رنج تماس با همنوعان تو را تحمل كنيم 
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رونين گوئي  اما داشت، اكنشش در آزاد كردن رونين راوخشمگين شدن دورف ها در برابر توقع وريسا 
بود، وريسا با رونين با لبهايي بر هم فشرده ايستاده چون  را از فالستاد داشت،آمادگي شنيدن اين سخنان 

نگاهي به افكار و تجارب گذشتة خودش متوجه شد كه رونين مي بايست در زندگي خود بارها در چنين 
  .شدوضعيتي قرار گرفته با

من ماموريتي از جانب لوردران دارم، اين بايد تنها چيزي باشد كه اهميت دارد، اما «:رونين تكرار كرد
  .او رويش را از دورف ها برگرداند و براه افتاد» .ظاهراَ اينطور نيست

گهان فكري به سرعت به ذهنش رسيد كه زائيده شك ان به دست سر جاي خود ايستاده بود؛ وريسا شمشير
  .بازرسي از منطقه ناميده بود ي بود كه رونين آنرا ماموريتاو در مورد چيز

او را  حنلمطمئن بود موضوع مهمي باعث شده است كه وريسا با اين  رونين ايستاد،» !بايست جادوگر«
فالستاد،اگر «:به هرحال روي سخن الف با او نبود، وريسا به طرف فالستاد رو كرد و گفت .صدا كند

ما را به نزديك ترين نقطه به گريم باتول برسانيد نباشد من و رونين حتماَ در هيچ اميدي به اينكه شما 
  ».مأموريتمان شكست مي خوريم

  ».فكر مي كردم جادوگر به تنهايي عازم خواهد شد« :چهرة دورف در هم رفت

و اميدوار بود كه رونين كه به شدت مراقب  -عشوه- وريسا نگاه معروف خودش را به دورف انداخت
  .تش بود از اين حركت برداشت بد نكندحركا

چه عكس العملي مي تواند از خود نشان قرار گيرد اورك در همين ابتدا در برابر تبر قدرتمند يك او اگر « 
دهد؟ شايد با يكي دو تا از آنها با وردهايش مقابله كند اما وقتي آنها به او نزديكتر شوند نياز به بازوان 

  ».اشتشمشيرزني قابل دركنارش خواهد د
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، بازواني كه بدون ...بله«: دورف نگاهي به شمشير آختة وريسا انداخت و دلخوري از چهره اش محو شد
او نگاهي به رونين و سپس نگاهي به مردانش انداخت،دستي به ريشِ درازش  ».شمشير هم قدرتمند هستند

اما بخاطر شما .كنم من كار زيادي نمي -جادوگر -بخاطر اين«:كشيد و سپس رو به وريسا كرد و گفت
  »!...موالك.و اتحاد لوردران مطمئناَ هر كاري كه قادر باشم انجام خواهم داد

  »!جدي نمي گوئي!...فالستاد«

اين در جنگ !برادر« : فرماندة دورفها به سمت مردانش رفت و دستش را بر شانة موالك گذاشت و گفت
يا دو اژدها را به  ككشتن ي،ايد بتوانيمش به افتخاري كه نصيبت مي شود فكر كن،! به سود ماست

  »افتخارات تاريخي ِخودمان در طول اين سفر بيافزائيم،هان؟

  »و حتماَ شما بايد بانو را پشت سر خود سوار كنيد؟« :موالك فقط كمي آرامتر شد،زير لب گفت

بايد هم كه ! بله ت،با توجه به اينكه الف ها قديمي ترين متحدان ما هستند و ردة من از همه باالتر اس« 
  »اينطور باشد؛ درست است برادر؟

  .اينبار موالك فقط سري به تأييد تكان داد ولي حالتش چيز ديگري را نشان مي داد

ه افتخار ب !يكبار ديگر دورف هاي قلل ايري براي نجات آمده اند!شگفت انگيز است« :موالك فرياد زد
  »نه؟ اين موضوع بايد يك يا دو بشكه آبجو نوشيد،

سوار الف ديد كه رونين هر لحظه امكان . ديگر دورف ها ،حتي موالك از اين پيشنهاد استقبال كردند
وريسا توانسته بود .اما به هر حال چيزي به زبان نياورد دارد عطاي كمك دورف ها را به لقايش ببخشد،
  ند و زمان آن رسيده بود تر از آن گريم باتول را فراهم ك وسيلة مسافرت رونين به كازمودان و حتي نزديك
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درست  .كه رونين كمي قدرشناسي نسبت به همة كساني كه در اين كار درگير بودند از خود نشان دهد
است كه فالستاد و مردانش خوشحال خواهند شد كه هر چه زودتر از دست رونين خالص شوند ولي 

  .دورف ها داشته باشد وريسا خوشحال بود كه مي تواند در طول سفر هم صحبت ديگري به غير از

  »!نوشيدن با شما براي ما باعث افتخار است،نه رونين؟«

وقتي رونين اين حرف را مي زد لحنش مانند كسي بود كه پايش در كثافت فرو » !كامال همينطور است«
  .رفته باشد

انداخت  فالستاد در حالي كه چند با نگاهش را از رونين به وريسا و از وريسا به رونين مي» !عاليست«
بار دريائي سالم باقي مانده است و مي تواند قدردان كمي از زحمات گذشتة ما باشد، و هنوز «: ادامه داد

  »!، به دنبالم بيائيدمي شود در آن چند بشكة سالم آبجو پيدا كرد

عكس العمل هاي او نشان مي دهد كه اما  الف را همراهي كند، شايد اصرار داشت كه خودش -فالستاد-
تالشي مي رسيد بنظر و !داشتبيشتر از الف به آبجو عالقه فالستاد  ايدش .فاصله بگيرد وسعي دارد از ا

بار مورد عالقه شان  ه سمتش را به سمت مردانش تكان داد تا باو دست .براي جلب توجه او نمي كند
  .بروند

رود، اما ناگهان بپشت سر دورف ها به سمت بار  قصد داردبنظر مي رسيد  وبه وريسا ملحق شد ونين ر
  .وريسا را به كناري كشيد و چهره اش تاريك شد

  ».من تنها به كازمودان مي روم ؟كرديدچه فكري «:مو قرمز زير لب گفتجادوگر 
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ابتدا دورف ها ديدي كه  ي داشت،رسيدن به آنجا را نخواههيچ شانسي براي و بدون بودن من تو اصالَ «
  ».در مقابل تو چه واكنشي نشان دادند

  »!چيز خطرناكي مي كني ،وريساتو نمي داني داري خود را وارد چه « 

  :چهره اش را با گستاخي تا جائي كه مي شد به چهرة رونين نزديك كرد و گفتوريسا 

  »نه؟،تو نقشه اي داري  بجز ماموريتي براي بازرسي از منطقة گريم باتول؛چيست؟"چيز " و آن «

هر دو .شخص ديگري آنها را صدا زد اما ،ال او را بدهدؤبنظر مي رسيد آماده است تا جواب سرونين 
  .برگشتند تا دانكن سنچوراس را ببينند كه به سمت آنها مي آيد

وقتي داشت تالش مي كرد تا فالستاد و افرادش را براي منتقل كردن رونين و خودش به !يكه خوردوريسا 
وريسا ترسيد كه اگر شواليه از نقشة آنها مطلع  .آنسوي دريا تالش مي كرد اصالَ به دانكن فكر نكرده بود

  .شود بخواهد با آنها همراه شود

  .داشته بود ر وريسا نگاهودستانش را داين موضوع نيست چون هنوزنگران چندان بنظر مي رسيد رونين اما 

بدوني وقتي به بايد ! ا وريساما در مورد اين موضوع وقتي با هم تنها شديم باز هم صحبت مي كنيم ام«
با دوست خوبمان فالستاد بر مي گردي توادامه مي دهم و رامسير !و تنها من !ساحل كازمودان رسيديم من

  »...دهيو اگر بخواهي ادامه ب

شعله اي خيره كننده كه حتي الف بي باك را نيز وادار به  ور شد، هچشمان رونين گوئي شعلعناگهان 
  ...حيرت و شگفتي كرد
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    تو را مجبور به بازگشت  شخصا مو اگر بخواهي ادامه بدهي خود« :كالمش را چنين پايان دادرونين 
  »...مي كنم



 
WWW.LIFE-GOOD.IR  سايت زندگي خوب:ازكاري  

  
 عصر اژدهايان

     8 فصل

  .آنها به گريم باتول نزديك مي شدند

از روزي كه دوم همر و هوراد شكست تأسف بار را .نكروز مي دانست كه سرانجام اين روز فرا مي رسد
شمارش روزهايي بود كه باالخره انسان ها و ساير متحدانشان به سرزمين متحمل شدند نكروز در حال 

اگرچه متحدان لوردران بايد با چنگ و  .كنندمي هاي باقيماندة تحت تصرف اوركها در كازمودان حمله 
نكروز حتي مي توانست  .دندان با اورك ها جنگ كنند، نكروز مي دانست كه باالخره موفق مي شوند

  .مرزهاي كازمودان در ذهنش مجسم كند تجمع نيروها را در

 .ند كه نيروي اوركها را باز هم ضعيف تر كنندبودقبل از اينكه به كازمودان حمله كنند اميدوارانسانها اما 
اگر نكروز به حرفهاي كريل اعتماد مي كرد،كه اينبار دليلي براي دروغ گفتن نداشت، دسيسه اي در 

كرايل نمي دانست كه دقيقاَ چند نفر در اين عمليات شركت .يا نابود شودآزاد  يانجريان بود تا ملكة اژدها
ورد تجمع با توجه به گزارشات رسيده در م عملياتي مانند اين،درمي توانست تصور كند  اما، دارند

حداقل يك هنگ از سواران و شواليه هاي نيزه دار  شرقي مرزهاي كازمودان،نيروهاي لوردران در شمال 
  ! قويترين آنها د كرد و حضور جادوگران نيز قطعي است،شركت خواهن
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حتي اهريمن روان هم قادر نبود كه اين توانايي  ،ه طرف آسمان گرفترا ب - اهريمن روان - نكروز طلسم
ودر اينجا او نمي توانست از  .را به نكروز بدهد كه از كنام ملكة اژدها در برابر تمام حمالت دفاع كند

زولوهد برنامه هاي خودش را براي تدارك حمله به شمال را دنبال  .كمك داشته باشد روساي قبايل توقع
، نكروز تعدادي دستيار دون پايه در كنار مرزهاي غربي داشت كه همانقدر به توانائي آنها اعتقاد مي كرد

  . مي چرخيدزحول محوراورك چالق وتصميماتش درحالت عادي همه چي !داشت كه به ثبات ذهني كريل

نكروز لنگ لنگان از روي سنگفرش به سمت خوابگاه اژدهاسواران حركت كرد، تنها چند نفر از كهنه 
سواران در ميان اژدها سواران باقي مانده بود كه يكي از كساني كه نكروز به او اعتماد داشت هنوز زنده 

  .بود و در صف مقدم تمام جنگ ها بود

ميزي كه آنها دور آن در مورد جنگ  .وسط اتاق جمع شده بودندبيشتر جنگجويان تنومند به دور ميزي در 
بخاطر برد يكي از آنها روحية بشاشي  .بحث مي كردند،كار مي كردند،غذا مي خوردند و قمار مي كردند

  .با وجودي كه نكروز در اين جمع زياد مورد احترام نبود ولي چارة ديگري نداشت .بر گروه حاكم بود

  »كجاست؟تارگوس !...تارگوس«

نگاه خشمگين آنها نشان مي داد كه فكر مي كنند كه اين  .يعضي از جنگجويان به طرف او برگشتند
جادوگر پاچوبي دندان هايش را بر هم  .مزاحمتي كه ايجاد كرده است بهتر است دليل مهمي داشته باشد

شد احساس درد و خارش فشار داد، در پاي قطع شده اش جائي كه به دنبالة چوبي و سنگين آن متصل مي 
صرف نظر از پاي قطع شده اش نكروز بعنوان يكي از رهبران قبيله معرفي شده بود و هيچ  .شديد مي كرد

  .كس حتي اژدها سواران حق نداشت او را خوار بشمارد

  »يكي از شما جواب سؤال مرا خواهد داد و يا بايد چند نفر را طعمة اژدها كنم؟...! خوب« 
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وقتي سرپا شد يك سر و گردن از ساير . تنومند از ميان جمع اين مطلب راگفت شخصي» ...اينجا نكروز«
نگاه خيره اش را متوجه  .چهره اش حتي در استانداردهاي نژادش بسيار زشت بود .جنگجويان بلند تر بود

رس يكي از دندانهاي نيش او شكسته بود و خراشهاي عميقي در هر دو طرف چهرة چاق و خ. نكروز كرد
شانه هاي پهن او به بازواني ختم ميشد كه قطر آن به اندازه قطر ران سالم نكروز  .مانند او وجود داشت

  .بود

  »...اينجا هستم« 

 ،ساير جنگجويان با احترام بسيار از سر راه او كنار مي رفتند .ش براه افتادافوقتارگوس به سمت م
او و اژدهاي تحت  .و كامالَ حق داشت .بر ميداشت قدماورك يك قهرمان  وقار وابهت تارگوس با تمام 

شيردال سوارهاي بيشتري  فرمانش بيش از هر كدام از هم قطارانش براي دشمن ويراني به بار آوره بودند، 
   .را به قتل رسانده بودند ومسير نيروهاي مهاجم انسانِ بيشتري را سد كرده بودند

بي اهميتي مانند زولوهد ساي ؤنه ر ،انند دوم همر و بلك هندساي بزرگي مز رؤنشان و مدالهاي افتخاري ا
  .به سينة زره پوش او آويزان بود

جيب همه را آورده بودم  ديگريك هفت اگر  بهتراست كار مهمي داشته باشي، !چكار داري پيرمرد«
  ».خالي كرده بودم

نكروز     » .خواسته مي شودكار من چيزي است كه به تو آموخته شده و از تو «:نكروز با خشم گفت
  »يا شايد اين روزها تو فقط در قمار مي جنگي؟« .نمي خواست كسي او را تحقير كند، حتي تارگوس

يك مأموريت مخصوص؟ «:جوئي گفت دسيسه حالتغرولندي كردند اما تارگوس با  نساير جنگجويا
  »ن؟مأموريتي به غير از كشتن و به آتش كشيدن چند دهاتي بي اهميت انسا
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  »آيا براي تو اين بهتر از بازي نيست؟ .مأموريتي شامل مواجهه با سرباز و جادوگر يا هر دوي آنها«

  »!بيشتر توضيح بده پيرمرد«  :د، حيواني و سرخ تارگوس باريك شدچشمان گر

***  

رونين سرانجام وسيلة عزيمت به كازمودان را پيدا كرده بود و بايد از اين موضوع خوشحال مي شد، اما 
اين موضوع كه بايد با دورف هايي سفر        . ه براي اين كار پرداخته بود براي جادوگر زياد بودكبهائي 

كه فريبندگي  –اه شدن وريسا با او همر ،عالوه برمي كردكه همان اندازه از او نفرت داشتند كه او از آنها
بسيار . اوضاع را دشوارتر مي كرد - اش باعث شده بود فالستاد اجازه سفر با شيردال ها را به آنها بدهد

  !بهتر بود اگر مأموريتش را به تنهائي و بدون همراهان بي مصرف به پايان مي رساند، بدون مصيبت دوباره

  .درمورد مأموريت-بدون نياز به ارائة جزئيات بيشتر

و چيزي كه اوضاع را بدتر مي كرد اين بود كه فهميد، دانكن سنچوراس به طريقي توانسته بود فالستاد 
  .سرسخت رامتقاعد كند تا شواليه ها را هم با او همراه كند

كس ديگري نبايد در اين مأموريت همراه من !اين ديوانگي است« :رونين نه براي اولين بار تكرار كرد
  ».باشد

حاال و با وجود اينكه همه قصد عزيمت به آنسوي دريا را داشتند هم هنوز كسي به حرفهاي رونين گوش 
او حتي شك داشت اگر بيشتر از اين روي حرفهاي  .نمي داد،كسي به او و حرفهايش توجه نمي كرد

د به طرز غير عقالني همين االن هم فالستا. خودش پافشاري كند تنها كسي باشد كه به اين سفر نمي رود
  ...او را عامل تأخير گروه مي دانست
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در  .دانكن و مردانش دور هم جمع شدند و او دستوراتش را به روالند منتقل كرد تا به شواليه ها ابالغ كند
شواليه  - معناي اين حركت را نفهميدرونين  .اين بين مدال يا چيزي شبيه به آن را به روالند تحويل داد

اما وريسا كه به كنار رونين  -براي كوچكترين كارها هزاران آداب و مراسم گوناگون دارندهاي مقدي 
آمده بود به او توضيح داد كه مدالي كه دانكن به روالند داد در واقع نشان فرماندهي گروه بود كه در 

شواليه هاي  .صورتي كه اتفاقي براي دانكن بيافتد روالند را جانشين او در فرماندهي گروه خواهد كرد
  .مقدس هيچ مسأله اي را به شانس واگذار نمي كردند

از وقتي كه رونين وريسا را تهديد به .رونين برگشت تا از وريسا سأالي بپرسد،اما او دوباره دور شده بود
رونين دوست نداشت عاملي باعث شود او مجبور  .بازگرداندن كرده بود رفتار او دوباره رسمي شده بود

او دوست نداشت . در اين ماموريت اتفاقي براي وريسا بيافتدنمي خواست اما  داندن وريسا شود،به بازگر
هرچند شانس اينكه دانكن از سرزمين كازمودان  رادش هم در اين مأموريت اتفاقي بيافتد،واف براي دانكن

  .بود ان سالم به در ببرد بيشتر از خود اوج

خورشيد وسط آسمان است و حتي پيرمرد ها هم بيدار  رواز فرا رسيد،باالخره زمان پ« :فالستاد فرياد داد
  »شده و به سر كارهاي خود رفته اند؛ آيا همه آماده اند؟

  »!من حاضرم« :گفت دانكن با لحن نظامي

رونين  .اين را جادوگر قبل از اينكه او را مسبب هر گونه تدخيري بدانند به زبان آورد» !من هم همينطور«
ه كازمودان پرواز ببه همراه يكي از شيردال سوار ها شب قبل از گروه جدا شده و قبل از همه مي خواست 

  ...ستراحت كنندا شب را كامالَزبايدوداشت كه شيردال ها بعدازفعاليت هاي دير اصرار اما فالستاد كند،

  .و چيرزي كه فالستاد گفت در ميان دورف ها قانون بود
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آيا شما حاضريد، الف « :سرحال رو به وريسا كرد و گفت دورف »!خوب پس همه سوار مي شويم«
  »بانوي من؟

رونين سعي كرد تا چهره اش خونسرد بنظر برسد، او ترجيح  .فالستاد شد با لبخندي وريسا سوار بر شيردالِ
به  اما گفتن چنين چيزي از او يك احمق تمام عيار را .مي داد وريسا با هر كسي به جز فالستاد سوار شود

  اصالَ چه اهميتي داشت كه وريسا با چه كسي سواري كند؟ .نمايش مي گذاشت

عجله كن جادوگر، آرزو مي كنم هر چه سريعتر اين سفر تمام شود و از دست شما راحت « :موالك غريد
  ».ميشو

ان دورف ها بعنوان جنگجوي. شيردال باقي مانده سوار شدپشت تنها بربا زره و تجهيزات سبك تر دانكن 
از آنها خوششان نمي آمد، چون قدرت آنها را هرچند  ترام مي گذاشتند،حدوست به شواليه هاي سيلورهند ا

همراه كردن در جنگ مي شناختند و شايد همين دليل باعث شده بود تا دانكن بتواند فالستاد را براي 
  .خودش در اين سفر قانع كند

  »!در طول سفر مثل ماهي روي خاك باال پايين مي پري محكم بنشين،وگرنه«:موالك به رونين دستور داد

رونين تا جائي كه مي توانست  .شيردال را به جلو و به سمت آسمان به پرواز درآورد ،با اين حرف موالك
  . محكم نشسته بود اما به محض بلند شدن از زمين اطمينانش را به امنيت اين سفر از دست داد

با حركت بالهايش و وقتي شيردال به پرواز درآمد  برپشت شيردال سواري نكرده بود، رونين هرگز قبال
رونين با خود عهد كرد كه اگر از اين سفر جان سالم  ؛...مرتب باال و پايين مي رفت، باال پايين، باال پايين

با هر بار بال زدين پرنده و باال و پايين رفتن بالهاي  .به در برد ديگر هرگز دوباره بر شيردالي سوار نشود
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كرد كه اين موجودات با سرعت و نرمي خارق العاده اي در آسمان پروازمي كردند، رونين بايداعتراف مي 
حتي اژدهايان  با وجود نزديكي  .بعد از چند دقيقه نه تنها هاستيك بلكه تمام ساحل از ديد خارج شد

ل با رونين سه شيردالي كه چند رو قب. نژادي با شير دال ها نمي توانست به اندازه آنها سريع پرواز كند
اژدها رو برو شده بودند را بخاطر آورد كه با چه سرعتي دور سر اژدها مي چرخيدند، شاهكار خطرناكي 

  .از آن جان سالم به در مي برد -حتي شيردال –كه كمتر موجودي 

زير پايشان دريا در جوش و خروش بود، امواج آن گاهي به طرز تهديد آميزي باال مي آمدند و گاهي بسيار 
باد آب دريا را بصورت رونين مي پاشيد،و او براي اينكه اندكي از خود محافظت . پايين مي رفتندبسيار 

اين بادها ابداَ روي موالك اثري نداشت و بنظر    .كند كاله ردايش را تا حدي روي صورتش كشيده بود
  .مي رسيد دارد از آنها لذت مي برد

  »رسيم؟چند ساعت ديگر باقي مانده تا به كازمودان ب« 

  »بهتري براي گفتن نداري؟ حرف!چند ساعت ديگر انسان«:دورف جواب داد

رونين افكارسياهي كه در ذهن داشت براي خود حفظ كرد، هرچه بيشتر به مقصد نزديك مي شدند رونين 
وسعت آبهاي زير . بيشتر احساس مي كرد كه دوست دارد ماموريت را ناديده گرفته و سفر را پايان بخشد

واحل هاستيك تا كازمودان در بين س. بيش از چيزي كه رونين تصور مي كرد او را آزار مي داد ،انپايش
خاطر و فالستاد آشكارا  .امواج دريا را فرو نمي نشاند "تول براد"غارت شدة  بجز جزايرِ هيچ خشكي اي

جزيره توسط اوركها نابود شده بود و حياتي  .خواهد نشستدر آنجا به زمين ننشان كرده بود كه گروه 
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دانكن به خوبي . رونين با نگاهي گذرا يارانش را از نظر گذراند .مه مي دادندآنها همچنان به پرواز ادا
قيافه اي غير قابل رسوخ به خود بگيرد، اگرچه از قرار معلوم فراموش پرواز توانسته بود در برابر مسائل 

 وريسا حداقل. و قيافه اش را آشفته نشان دهد كرده بود كه رطوبت باعث شده بود ريش او نم بكشد
در بيشتر طول سفر وريسا  .اندكي واكنش به اينكه در اين سفر ديوانه وار قرار دارد از خود نشان مي داد

او .نيز مانند رونين سر خود را پايين گرفته بود و موهاي نقره اي رنگ اش را در كاله ردايش پوشانده بود
  .از اين موضوع ناراضي نبودخود را به فالستاد چسبانده بود و به نظر رونين فالستاد چندان هم 

با نگاه كردن به خورشيد رونين تخمين زد كه تا . معدة رونين باالخره حالتي شبيه آرامش پيدا كرده بود
با توجه به سرعت حركت شيردال ها در آسمان، بايد . ساعت يا بيشتردرآسمان بوده اند 5بحال حدود 

پرسيدن اين سؤال سكوت بين خودش و موالك را رونين با  .حدود نيمي از مسير را طي كرده باشند
  .شكست

كنم تا دوساعت ديگر سواحل غربي كازمودان در ديدرس ما مي فكر  نيمة راه؟«:دورف با خنده گفت
  »...!ها! نيمة راه... قرار بگيرد

 در طول سفر سه .خبري كه دورف به رونين داد بيش از شوخ طبعي ناگهاني او رونين را به خنده واداشت
تاحدوديكي دو ساعت ديگر به ساحل مي رسيدند و رونين مي توانست . تاچهار بار جانش نجات يافته بود
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  »ن سراغ داري؟آيا جاي مناسبي براي فرود آمد وقتي رسيديم،«

فقط .خيلي زود ما شما را پياده مي كنيم و از دستتان خالص مي شويم! نترس جادوگر ،...خيلي زياد«
  ».دعا كن تا قبل از رسيدن ما باران شروع به باريدن نكند

شايد ابرهاي .رونين ابرهايي را بخاطر آورد كه در نيم ساعت گذشته در آسمان در حال شكلگيري بود
تنها موضوعي كه حاال براي رونين اهميت داشت اين بود كه اما فعالَ . رونين شك داشت بودند،باران زا 
  . چگونه خود را به گرين باتول برساندردران بازگشتند اووبه لديگران  اينكهبعد از

وقتي ديگران از حقيقت آگاه  -مخفي كردن حقيقت سفرش –رونين به خوبي مي دانست چقدر نقشة او 
ارواحي  رونين دوباره به ياد ارواحي افتاد كه او را تعقيب مي كردند،. شرمانه بنظر خواهد رسيدبيشوند، 

ارواحي كه او را احاطه كرده . آنها همراهان واقعي رونين در اين مأموريت ديوانه وار بودند .از گذشته
  .بودند و موفقيت و يا تالش براي مردن او را مشاهده خواهند كرد

او اين تالش را بهترين چاره اولين بار نبود كه از زمان كه مرگ دوستان گذشته اش ! دنتالش براي مر
شايد رونين مي بايست صادقانه، وجدان خود را كمتردر مورد ارواحي  .براي تمام مشكالتش مي دانست

  .ددامي  ركه درتصور داشت آزا

  .اما ابتدا بايد به گريم باتول مي رسيد

  »...نگاه كن! جادوگر«
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او از روي شانة موالك  .جادوگر به نقطه اي كه موالك اشاره مي كرد نگاه كرد اما چيزي تشخيص نداد
ذرات آب  در ابتدا چيزي نديد،.نگاهي دقيقتر به نقطه اي كه موالك در حال اشاره به آن بود انداخت

دو لكة  شخيص دهد،اما وقتي چشمانش را پاك كرد توانست دو لكه را در افق ت ديدش را تار مي كردند،
  .ثابت

  »خشكي است؟« 

  ».اولين نشانه هاي كازمودان! بله جادوگر« 

حرارت دوباره در وجود رونين ايجاد شد وقتي كه متوجه شد باالخره مي تواند زندگي و! خيلي نزديك
بوده مهم نبود چقدر سفر تا اين نقطه دشوار ! كازمودان.بخوابدرا آسوده خاطر باقي مسير تا كازمودان 

شيردال ها با پروازي طوالني تا اين نقطه آمده بودند و بزودي در .مهم اين بود كه موفق شده بود. است
  ...يك نقطه از آن فرو

دو لكة جديد در آسمان توجه او را جلب كردندكه هر لحظه بزرگتر مي شدند،گوئي كه به سمت گروه 
  .آنها در  حال حركت بودند

  »ر حال حركت بسوي ما است؟چه چيزي د آنها چيستند؟« 

قسم به دره ها و كوه هاي يخزدة شمال كه اژدها هستند، دو « :موالك اندكي به جلو خم شد  فرياد زد
  »!اژدها

  ...اژدها

  »قرمز؟«



 

 

WWW.LIFE-GOOD.IR  سايت زندگي خوب:ازكاري  

م ج ر ت S:م O R R O W M A N              S O R R O W M A N 1 3 @ Y A H O O . C O M Page 12 

»قسم به ريشم كه با سرعت دارند به سوي ما مي آيند اژدها چه اهميتي دارد جادوگر؟  رنگ.«  

رونين نگاهي به سمت ساير شيردال سوارها انداخت و متوجه شد كه فالستاد وديگران هم متوجه دو اژدها 
آنقدر از همديگرفاصله گرفتند تا  تبديل  شروع به اصالح وضعيت خود كردند،دورفها به سرعت . شده اند

د را شايد با توجه به رونين توجه كرد كه فالستاد شيردال خو. به هدفهاي كوچكتر و مشكل تري بشوند
اينكه وريسا را بر پشت خود داشت به سمت عقب گروه هدايت كرد و برعكس آن شيردالي كه دانكن بر 

  .آن سوار بود مي رفت كه در جلوي تمام گروه قرار گيرد

اه اژدهاي بزرگتر در ارتفاع باالتري از همر .دو اژدها هم با نقشه اي كه در سر داشتند تغيير وضعيت دادند
به خودگرفت رونين متوجه شد كه دو  اژدها با اين حركت سعي دارند  تهاجميحالت مستقر شد وخود 

  .شيردال ها را در بين خودشان قرار دهند تا بهتر بتوانند اين موجودات كوچكتر و سوارانشان را نابود كنند

وحشتناك ترين اورك هايي اين دو اورك بزرگترين و . در باالي هر اژدها اوركي درشت هيكل سوار بود
و بنظر مي رسيد بود د تنومند تر بواوركي كه بر اژدهاي بزرگتر سوار . بودند كه جادوگر تابحال ديده بود

تبرش را به سمت اورك ديگر تكان داد و اژدهاي او بالفاصله در خالف جهت  .رهبري حمله با اوست
  .تغيير مسير داد

اين  .سواران ماهري هستند، سوار سمت راست بسيار ماهر است« :اينده اي گفتزموالك با اشتياق ف
  ».نبردي افتخارآميز خواهد بود

و حاال كه بنظر مي رسيدكمي شانس براي دنبال كردن ماموريتش دارد به دست او ... روين فكر كرد،
  ...كشته خواهد شد

  ».ما نمي توانيم با آنها درگير شويم، بايد مرا در ساحل پياده كني«
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  »!جاي من اينجا و در ميانة نبرد است جادوگر« :ن فرياد نااميدكنندة موالك را شنيد كه گفتروني

  »!ماموريت من مهم تر است« 

با اكراه اما موالك .براي يك لحظه احساس كرد كه دورف او را از مركبشان به پايين پرت خواهد كرد
اگر شكافي در حملة آنها !كرد،جادوگر من تمام سعي خودم را خواهم« :سري به تأييد تكان داد و گفت

همه چيز در ميان ما  به وجود آمد تو را به سمت جزيره خواهم برد و در ساحل رها خواهم كرد و اين پايانِ
  ».خواهد بود

  ».موافقم «

  .دو گروه متخاصم به هم رسيدند.كلمة ديگري بين آنها رد و بدل نشد

و با سرعت خود حملة اژدهاي  چابك به سمت دو اژدها شيرجه زدند شيردالهايِ يعنيسريعتر، پرندگانِ
شيردال ها بخاطر وزن زياد خود و سوارانشان مانند رونين و ديگران           .كوچكتر را عقيم گذاشتند

 پنجه هاي قدرتمند با ناخن هايي به تيزي تيغ چيزي .سرعت هميشگي خود مانور بدهندا نمي توانستند ب
همراهش را از و ضربة بال يكي از دو اژدها تقريباَ دانكن و دورف  .فالستاد و وريسا را بگيرد نمانده بود

؛ شواليه و همراهش آنقدر نزديك به اژدها پروا مي كردند گويي در حال يك  روي شيردال پرت كرد
  .عجيب و غريب با اژدها هستندتن به تنِ مبارزة  

خود را به دست گرفت و آنرا باالي سرش به حركت درآورد و  -سالح-همر موالك با كمي تقال استورم
رونين آرزو كرد كه دورف در گرماگرم نبرد  .فريادي مانند كسي كه مويش آتش گرفته باشد، سر داد

  .قولي را كه به او داده است از ياد نبرد
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فالستاد با فريادي  .اژدهاي دوم پايين آمد و بدبختانه فالستاد و وريسا را به عنوان هدف اصلي برگزيد
نمي توانست به اندازة كافي  وجود وريسا شيردال بخاطر بار اضافه يعنياما  شيردال را به حركت درآورد،

خزندة همراهش رابافريادهاي هراس انگيز وحركت ديوانه وارتبر جنگي ، غول پيكر اورك .سريع بال بزند
  .ترسناكش به حمله وا داشت

او نمي توانست بيكار نشسته و مرگ آنها راببيند، بخصوص  م بر هم فشار داد،رونين دندانهايش را از خش
  !را مرگ وريسا

  ».اژدهاي بزرگتر را دنبال كن ما بايد به آنها كمك كنيم! موالك «

اطاعت كرد اما تقاضاي قبلي او را هم خاطر نشان كردرونين را  فرمانبا اشتياق  صورت زخمي دورف: »
  »تو چه مي شود؟ پس مأموريت با ارزش

  »!فقط برو« 

او فريادي كشيد كه تمام اعصاب و اندام رونين را به لرزه  لبخندي بزرگ بر چهرة دورف نشست،
  .سپس شيردال را به سمت اژدها به پرواز درآورد درآورد،

سيده آنها وقت زياد نداشتند و اژدها تقريبا به وريسا ر در پشت سر او رونين شروع به خواندن وردي كرد،
  ...بود

موجود عظيم الجثه به .فالستاد با قوسي ناگهاني با مركبش دور زد كه باعث وحشت اژدها سوار شد
  .سمت باال اوج گرفت چون نمي توانست مانور رقيب كوچكترش را انجام دهد

  »!محكم بنشين جادوگر« 
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رونين در  لي شود؛موالك به سمت پائين شيرجه زد و سعي كرد اجازه ندهد كه ترس بر وجودش مستو
قادر بود به اندازه كافي نفس بكشد مي توانست آنرا به اتمام و اگرآخرين جمالت وردش بود، حال خواندن 

  .برساند

اورك پيشاني زخمي با اندامي عجيب و . دورف فرياد جنگي كشيد كه توجه اورك را به خود جلب كرد
  .رو شودغريب در سر جاي خود برگشت تا با اين دشمن جديد روب

  .چكش و تبر جنگي در مقابل هم قرار گرفتند

شيردال از درد و غافلگيري  .رگباري از جرقه بر سر رونين باريدن گرفت و چيزي نمانده بودسرنگون شود
  .جيغ دردناكي كشيد و موالك نزديك بود كه از جايش پرت شود

موالك دوباره درجاي  .وج گرفتو به سمت آسمان وابرهاي متراكم ا شيردال سريعتر واكنش نشان داد
ديدي چه اتفاقي افتاد؟ سالحهاي كمي مي تواند در  ...!پناه بر كوه هاي ايري« : شست و گفتخودش ن

  ».اين نبردي افسانه اي خواهد شد .مقاومت كند -چكش جنگي دورفها-برابر ضربات استورم همر

  ».اجازه بده من هم سعي خودم را بكنم«

  »جادو؟چه شجاعت و افتخاري در جادو وجود دارد؟«:رفتچهرة دورف در هم 

بار اول هم  مي خواهي بااورك بجنگي وقتي اژدها اجازة نزديك شدن را به تو ندهد؟ چطور دوباره«
  ».شانس آورديم

  »چقدر از زماني كه در يك نبرد پيروز شدي مي گذرد؟! بسيار خوب« 
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رونين به اژدها  .او فقط مي توانست تالشش را بكند بدهد،رونين نمي توانست قولي بابت پيروزي در نبرد 
كه آنها را در آسمان تعقيب مي كرد نگاه كرد،كلمات قدرت را زمزمه كرد و در آخرين لحظه به ابرهاي 

  .باالي سرشان خيره شد

  .و به سمت هيوال رفت گلوله اي از آتش شليك شد،

آتش از نوك يك بال تا  .ه رونين توقع داشت، نگذاشتگلولة آتش، اژدها را فرا گرفت، اما تأثيري را ك
جيغي ازسر خشم بزند، اما جايگاهش را درآسمان از اژدها نوك بال ديگر اژدها را فرا گرفت و باعث شد 

اورك هم كه مطمئناَ مي بايست درد بيشتري را متحمل شده باشد، فقط چند لحظه به جلو  .دست نداد
  .خم شد

به هر  .او توقع داشت كه وردش جانور عظيم الجثه را حداقل كمي گيج كند .جادوگر مأيوس شده بود
داشت اژدها هم در حال حاضر فقط سعي  .حال االن او ويا وريسا در هيچ خطر فوري قرار نداشتند

  .خودش را در آسمان نگه دارد

  »!به طرف ساحل،همين االن« :رونين دستش را روي شانة موالك گذاشت و گفت

  »پس نبردي كه در مورد آن صحبت كردي چه مي شود؟ شده اي جادوگر،ديوانه «

  »...!حاال«

موالك بيشتر بخاطر خشم افسار گسيختة خودش و براي خالص شدن از شر جادوگر تا ترس از هيبت 
    .جادوئي رونين، با اكراه دوباره شيردال را به سمت ساحل هدايت كرد

  ...دانكن سنچوراس پريد
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حتي او هم از حركت شجاعانه و ديوانه وار » ...!به حقِ خدايان و شياطين«:فرياد زدموالك ناگهان 
  .دانكن براي لحظه اي در جاي خود ميخكوب شد

با حركتي كه براي هر كسي حكم . رونين بسيار دير متوجه شد كه شوالية قصد انجام چه كاري را دارد
و قبل از اينكه جانور و  .ي گردن اژدها فرود آمدخودكشي را داشت، شوالية كارآزموده با پرشي دقيق رو

چه كاري را دارد جايش را روي گردن اژدها ثابت و انجام اورك سوارش باالخره متوجه شوند كه قصد 
  .محكم كرد 

سپس  ،يك نگاه به او انداختتنها دانكن . ارك تبر جنگي اش را به سمت دانكن حركت داد اما خطا كرد
ود را فراموش كرده باشد براي جلوگيري از اينكه اژدها با برگرداندن سر خود گويي كه حريف وحشي خ

  .او را بگيرد به سمت سر اژدها حركت كرد

  »!او بايد ديوانه باشد« :رونين فرياد زد

  »...او يك جنگجوست! نه جادوگر« 

ن خزنده چسبيده دانكن دليل لحن آرام و احترام آميز دورف را وقتي كه دانكن با يك دست و پا به گرد
سر دانكن، اورك به آرامي به جلو     پشت  .درك نمي كردگرفته بود، شمشيرش را با دست ديگربود و 

  .ي خزيد و برق قرمز و شيطاني در چشمانش مي درخشيدم

  »!نزديك ترشو! بايد كاري بكنيم« :رونين لعنتي فرستاد

  »...كه شعري حماسي در بين مردم ما هست! خيلي دير شده جادوگر«
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مطمئناَ فرماني ازطرف هدايت كننده اش براي  اژدها براي پائين انداختن دانكن خود را تكان نمي داد،
  .ندادن اين حركت گرفته بود انجام

اورك با اطمينان و تعادل بيشتري نسبت به دانكن روي گردن اژدها حركت مي كرد، تا به جائي برسد كه 
  .بتواند به دانكن ضربه بزند

مشخص بود كه قصد دارد شمشير دراز خود را در پشت سر اژدها، جائي  نشست، دانكن پشت سر جانور
  .كه گردن به سر  متصل مي شدود فرو كند

  .اورك زودتر ضربه زد

دانكن فريادي نزد،  .تبر در پشت دانكن فرو رفت و زره سبكي را كه براي اين سفر به تن كرده بود دريد
او باالخره توانست تعادلش را به . چيزي نمانده بود شمشيرش را از دست بدهدفقط به جلو خم شد و 

اما آشكارا در  او سعي داشت بر نقطه اي كه مي خواست شمشيرش را فرو كند تمركز كند، دست بياورد،
  .ش بودنواتحال از دست دادن 

  .اورك دوباره تبرش را به دست گرفت

  .اجرا كردرونين اولين وردي را كه به ذهنش رسيد 

آذرخشي به درخشش خورشيد در برابر چشمان اورك درخشيد و او با جيغي وحشتناك تسلطش را هم بر 
او تالش كرد تا خودش را نگه دارد اما موفق نشد و به يك طرف . اژدها و هم بر سالحش از دست داد

  .نعره مي زد فرو غلطيدگردن اژدهايي كه از درد 
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او براي  وجه شواليه كرد كه زخم عميق و سرخ رنگي بر پشتش داشت،رونين به سرعت نگاهش را مت
لحظه اي به رونين نگاه كرد و رونين تقريباَ توانست قدرشناسي و احترام را در نگاهش تشخيص 

  .او شمشيرش را تا جائي كه قدرت داشت باال برد دانكن هنوز تالش مي كرد بايستد،.دهد

  . ندارد كه بيشتر از اين سر جاي خود ثابت بماند و شيرجه زداژدها باالخره متوجه شد كه دليلي 

موجود قرمز رنگ . لرد دانكن شمشير درازش را تا نيمه در محل اتصال گردن و جمجمة اژدها فرو كرد
خوني داغ وسوزان  ناگهان بر سر وروي دانكن پاشيده شد، !خون خدايان .ناگهان كنترلش را از دست داد

  .سقوط كرد همراه با اژدها و .تعادلش را از دست دادو  ا گرفتسر تا پاي او را فر

  »!عجله كن !برو به سمت او لعنتي« :رونين به موالك گفت

ديگري را  او در ميان راه شيردال. اما رونين مي دانست كه به موقع به او نمي رسند دورف اطاعت كرد،
وجود وزن دو نفري كه شيردال آنها تحمل با  .فالستاد و وريسا .ديد كه به سمت دانكن حركت مي كرد

  .مي كرد فالستاد اميدوار بود كه بتواند به طريقي شواليه را نجات دهد

سپس از روي ... دانكن ابتدا به رونين سپس به وريسا و فالستاد نگاه كرد و سري براي آنها تكان داد
  .در حال جيغ زدن به پائين غلتيد اژدهايِ

  ...!را از راه دور به سمت مرد در حال سقوط دراز كرده بود فرياد زد نهرونين در حالي كه دستش 

رونين مي دانست كه دانكن در همان لحظه مرده است و تنها پيكر بي جان او بود كه سقوط كرد اما اين 
  . ترسهايش به واقعيت پيوسته بود  .تمام عذاب و رنجهاي شكست ماموريت پيشينش را در يادش زنده كرد



 

 

WWW.LIFE-GOOD.IR  سايت زندگي خوب:ازكاري  

م ج ر ت S:م O R R O W M A N              S O R R O W M A N 1 3 @ Y A H O O . C O M Page 20 

يكي از همراهانش را در مأموريت از دست داده بود، اگرچه دانكن خودش را به زور به اين مأموريت او 
  .وارد كرده بود

  »!مواظب باش« 

او به اژدهاي در حال سقوط نگاه كرد و ديد كه  .موالك با فريادي ناگهاني او را از اوهامش خارج كرد
با فريادهاي انتقام جويانه بالهايش را به اطراف مي چرخاند و بالهاي گستردة او تقريباَ تمام محيط را فرا 

   اما رونين  فالستاد به موقع خود و شيردالش را از مسير برخورد با بالهاي اژدها خارج كرد، گرفته بود،
  .ك زماني براي اين كارندارندالو مو مي دانست كه او

  »...بكش باال...برو باال،حيوان احمق« :موالك فرياد زد

او شنيد كه دورف جيغي زد و  .بال با تمام قدرت به آنها كوبيده شد و جادوگر را از سر جايش جارو كرد
وي جاذبه او را به و سپس نير پرتاب شدبه باالرونين احساس كرد براي يك لحظه  شيردال نعره اي كشيد،

  .سمت زمين كشيد و جادوگر نيمه هوشيار متوجه شد با سرعت در حال سقوط است

با اينكه تالشش را كرد اما نمي توانست حتي آنقدرتمركز كند كه  !هر وردي او بايد وردي مي خواند،
  .خواهد مرد قسمتي از وجودش اطمينان داشت كه اينبار مطمئناَ .كلمات آغاز ورد را به خاطر بياورد

اما برخالف انتظار  رونين فكر كرد شايدكور شده است،. تاريكي اي غير طبيعي تاريكي او را فرا گرفت،
  .از ميان تاريكي صدائي مانند غرش رعد آمد، صدائي كه از فاصلة دور به او مي رسيد

  »!هرگز نترس!نترس!دوباره تو را گرفتم مرد كوچك«

  



 

 

WWW.LIFE-GOOD.IR  سايت زندگي خوب:ازكاري  

م ج ر ت S:م O R R O W M A N              S O R R O W M A N 1 3 @ Y A H O O . C O M Page 21 

رونين حتي تمام فضاي آنها را بدن چنگالهايي آنقدر بزرگ كه  در بر گرفت،چنگالهايي بزرگ رونين را  
  !پر نمي كرد
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 عصر اژدهايان

    9 فصل

  »...!دانكن«: وريسا فرياد زد

افتخار آميز و دوست شما مرده است، اما مرگش افسانه اي ! خيلي دير شده الف بانوي من«: فالستاد گفت
  ».بود

اينكه دانكن را و يا اينكه چه تصورات غلطي در مورد فالستاد وريسا اهميتي به افسانه هاي افتخار آميز 
تنها چيزي كه براي او اهميت داشت اين بود كه مرد شجاعي كه هنوز  .تحسين مي كند يا نه، نمي داد

مثل فالستاد فهميده بود كه  اگر چه او هم .بطور كامل او را نشناخته بود به اين راحتي از بين رفته است
اما هنوز در شوك مرگ اسفبار و ترسناك دانكن  سقوط كرد، پائيندانكن بود كه به بي جان تنها جسد 

  .بود

عملي نزديك به غيرممكن را به انجام رسانده كمي با مرگ شجاعانه اش وريسا با علم به اينكه دانكن 
فت كرده بود وتالشش براي خارج كردن شمشير از اژدها ضربة مرگباري را دريا. احساس آرامش كرد

  و آرام  ؛پس جمجمه اش تنها باعث مي شد كه با حركات ديوانه وارش جراحات بيشتري برخود وارد كند
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، مسئله فقط آرام توانش را از دست مي داد و بزودي به دنبال قاتل خودش در اعماق دريا آرام مي گرفت
  .زمان بود

نگام مرگش هم خطرناك بود و چيزي نمانده بود كه در هنگاه سقوطش با بالهايش حال اژدها در ههر به 
فالستاد و وريسا را پرتاب كند و فالستاد را مجبور كرده بود شيردال را وادار به شيرجه كند تا از ضربة بال 

نوشت نجات يافته بود و او بيش از اين نمي توانست نگران سرزندگي شيرين وريسا . او اجتناب كنند
  .دانكن باشد

باالي سر از ، به همين دليل فالستاد آنرا مانند لحظاتي پيش خطر ضربه خوردن شيردال را تهديد مي كرد
آرواره هاي ترسناك اژدهاي دوم  لبساير شيردال سوارها از مقا. كرد هدايتي ديگربه سمت هيوالي 

اوركي كه اين اژدها را هدايت . آنها نمي توانستند بيش از اين در اين منطقه باقي بمانند ،فرار مي كردند
از دورفها در چنگال هاي  يمي كرد آشكارا تجربة بيشتري در مبارزه با شيردال ها داشت و دير يا زود يك

  .ي اتفاق بيافتدروريسا نمي خواست مرگ ديگ. ترسناك اژدها گرفتار مي شد

  ».بايد هر چه زودتر از اينجا فرار كنيمفالستاد « 

  ».اما اژدها و سوارش نظر ديگري دارند! بخاطر شما حاضرم به اين كار تن بدهم، الف بانوي من« 

روي وريسا و همراهش متمركز شده بود و بنظر به دستور اورك، اژدها بنظر مي رسيد . كامالَ درست بود
تمركز كرده بود، شايد احساس كرده بود كه او اهميت زيادي مي رسيد بيشتر روي سوار دوم يعني وريسا 

آنها . در واقع حضور دو اژدهاي سرخ همزمان در اين منطقه كمي براي وريسا سؤال برانگيز بود .دارد
رونين بيش از وريسا  ،خواه ناخواه بخاطر ماموريت رونين بر سر راه آنها سبز شده بودند، واگر چنين بود

  ...  بود خطرر معرض د



 

 

WWW.LIFE-GOOD.IR  سايت زندگي خوب:ازكاري  

م ج ر ت S:م O R R O W M A N              S O R R O W M A N 1 3 @ Y A H O O . C O M Page 4 

  

اما رونين كجا بود؟ به محض اينكه فالستاد شيردال را به حركت واداشت تا از دست اژدها فرار كند و 
وريسا به سرعت نگاهي به اطراف انداخت، اثري از . اژدها در فاصلة نزديكي پشت سر آنها قرار گرفت

نه تنها اثري از رونين ديده   د،بار ديگر براي پيدا كردن اثري از رونين نگاهي به اطراف كر. رونين نبود
  .نمي شد بلكه وريسا نمي توانست ردي از شيردالي كه او بر آن سوار بود ببيند

  »...من رونين را نميبينم !فالستاد« 

  ».االن مهم ترين موضوع اين است كه محكم بنشيني !نگراني در مورد اين موضوع را بگذار براي بعد« 

ناگهان شيردال با چنان قوسي چرخ زد كه وريسا احساس كرد كه از  ...وريسا بالفاصله اطاعت كرد
  .جايش پرتاب خواهد شد

 اژدها غرش.چنگالهاي اژدها جائي در آسمان را كه وريسا و دورف، به تازگي خالي كرده بودند شكافت
  .بخاطر از دست دادن شكارش بلند شد

  ».ديگري نداريم بنظر مي رسد چارة !براي نبرد آماده باش الف بانوي من« 

در حالي كه دورف چكش جنگي اش را بدست مي گرفت وريسا دوباره بخاطر از دست دادن كمانش 
درست بود كه وريسا هم شمشير داشت اما مانند دانكن او هنوز آمادگي انجام چنين  تأسف خورد؛

چه بالئي بر سر رونين به هر حال مهمتر از هر چيز او هنوز بايد مي فهميد كه  .را نداشت هايي فداكاري
  .آمده است و اين در اولويت كارهاي او بود
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اورك هم تبر بلند جنگي اش را بدست گرفت و شروع به چرخاندن آن به دور سرش كرد وفريادهاي 
فالستاد با فريادهاي از ته حلق خودش به اورك پاسخ گفت؛ وبنظر مي رسيد  .جنگي وحشيانه اي سر داد

  .به نبرد نگراني اش را در مورد وريسا فراموش كرده باشد با درگير شدن افكارش

وريسا بدون اينكه كاري از او ساخته باشد سر جايش محكم نشست و آرزو كرد كه هدف گيري دورف 
  .خوب باشد

و به سمت اژدهاي سرخ حمله كرد و  سايه اش را بروي مبارزان انداخت، موجودي غول آسا به رنگ شب
  .آشفتگي كرداو و سوارش را دچار 

  »؟... !!! به حقِ«  :فالستاد گفت

  .الف احساس كرد زبانش بند آمده است

فلزي از سينة برق  ،سياه دوبرابر همنوع قرمز خود آسمان را پوشانده بودموجود در نگاه وريسا بالهاي 
باعث شد نعره اي وحشتناك مانند رعد آسمان را فرا گرفت و  .تقريبا چشمانش را كور كرده بوداژدها 

  .كه شيردال از محل فرار كند

اژدهاي بينهايت بزرگتر ناگهان به اژدهاي كوچك تر حمله كرد، مردمك باريك چشمان بزرگش با 
اژدهاي كوچكتر با نعره اي به اژدهاي بزرگتر پاسخ داد،اما  .تحقير به اژدهاي كوچكتر خيره شده بود

  .دواضح بود كه خود را در حد اين دشمن جديد نمي دي

اين اژدهاي سرخ با هم نوع سياه خودش طرف شده ! فكر كنم كار ما اينجا تمام است الف بانوي من«
  »!است
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هيوالي سياه رنگ بالهايش را باز كرد و صدايي از ميان آرواره هاي ترسناكش بيرون داد كه به نظر وريسا 
را ديد كه بروي  -رقه هاي فلزي بصورت و –وريسا دوباره برق فلز . شبيه به خنده اي بسيار بلند آمد

پوست اژدها به اندازة كافي محكم و غير قابل . بيشتر قسمتهاي بدن اژدهاي تازه وارد كشيده شده بود
  نفوذ هست، چه فلزي مي تواند استحكام بيشتري از سپر طبيعي يك اژدها داشته باشد؟

      اين فلز بود كه چنين درخششي ايجاد  تنها !يا فلز الماسه "مانتيومآد" .پاسخ به سرعت به ذهنش آمد
قدرت هاي دروني  جادو و و تنها يك اژدها بود كه توانسته بود از چنين زرهي با استفاده از !مي كرد

  .خودش استفاده كند

  »...!مرگبال « : وريسا زمزمه كرد

پنج  در ميان الف ها رايج بود، -سيما يان–از زمانهاي قديم افسانه هايي در مورد پنج اژدهاي بزرگ 
برخي از اين افسانه ها مدعي هستند كه  .موجود عظيمي كه نيروها و اسرار طبيعت را خلق كردند

در مورد چهار اژدهاي ديگر اطالعات چنداني وجود . الكسترزا جوهرة حيات را بوجود آورده است
 .برزمين زندگي مخفي وزاهدانه اي داشته اندگفته مي شودبسيار پيش ازپيدايش انسان اژدهايان  ندارد،فقط

الف ها برتري اژدهايان را قبول داشته و در موارد مختلف با آنها سر و كار داشته اند، اما اين موجودات 
  .به ندرت اسرارشان را براي الف ها فاش كرده بودند ،باستاني تر

كسي كه حتي قبل از اينكه دنيا به . ودحال در ميان اژدهايان، يكي خود را بخوبي به همگان شناسانده ب
يگري داشت خود نام مرگبال را براي خودش دكسي كه اگرچه نام . ياد بياورد بر نژادش فرمان رانده بود

  .نامي كه تحقير و نيت واقعي اش را نسبت به موجودات كوچكتر بخوبي نشان مي داد.انتخاب كرده بود
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حتي الف هاي باستاني هم نمي توانستند به ياد بياورند كه چرا مرگبال به يكباره طغيان كرد، تنها چيزي 
هاي اخير انجام داده است مي توانسته تمام  سالبا كارهايي كه دركه همه به خوبي مي دانستند اين بود كه 

  .كند دنيايي كه الف ها، انسان ها و دورف ها بوجود آورده بودند را نابود

 "زاكسس".الف ها نام ديگري براي مرگبال داشتندكه تنهادربين كهنسال ترين آنها به آرامي زمزمه مي شد
تجسمي از خشم مانند طغيان آتشفشان . وحشت مطلق، آشوب، خشمنامي كوتاه با معاني فراوان از قبيل، 

باعث قرار گرفتن عناصر حيات در كنار هم مي شد، بي شك مرگبال  اگر الكسترزا. يا تكان هاي زلزله
  .تجسمي از نيروهاي تخريب كنندة آن بود

و حال بنظر مي رسيد، مرگبال در مقابل ديدگان آنها تالش مي كرد تا دربرابر يكي از هم نوعان خود از  
 ني با رنگ قرمز بود، رنگاين دشم. البته از ديد مرگبال موضوع به اين شكل نبود. آنها دفاع كند

مرگبال از تمام گونه هاي ديگر اژدها با رنگ هاي مختلف متنفر بود وتمام تالشش را .بزرگترين دشمن او
براي محو كردن آنها از صفحه روزگار بكار برده بود،اما اين رنگ، ملكه الكسترزا را به ياد او مي آورد 

  .كه بيش از ديگران از او نفرت داشت

تا بحال ! نه؟...اين غير ممكن است« :لحظه مبهوت شده بود زمزمه كردچند در حالي كه براي  فالستاد
  ».فكر مي كردم كه اين هيوالي احمق مرده است

جادوگران كايرين تور مدعي بودند كه سرانجام توانسته بودند با بكار . وريسا هم همين تصور را داشت
  مرگبال با وجود زره اي كه  .اين خشم سياه را نابود كنند گيري جادويشان و با كمك از جادوگران الف
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گابلين هاي احمق بروي تمام بدن او كشيده بودند نتوانسته بود در برابر حمالت جادويي مقاوت كند و 
  »...سقوط سقوط كرده بود،

  .اما حال دوباره پيروزمندانه پرواز مي كرد

تمام نيروي رزمي هوراد در كازمودان چه اهميتي  .يت آمدنبرد با اوركها به يكباره بنظر كوچك و بي اهم
  در برابر نيروي اين هيوالي شيطاني داشت؟

اژدهاي كوچكتر كه ظاهراَ نر بود، با خشم به سمت مرگبال يورش مي برد و آنقدر به او نزديك مي شدكه 
ال چنگالش را بسته بود و مرگب ،اما به هر دليل .مرگبال به راحتي مي توانست او را با چنگال چپش بگيرد

با حركت اژدهاي سياه       .و با ضربات دم دشمنش را دور مي كرد .آنرا نزديك بدنش نگاه داشته بود
ايي ه رگه كه سينه وگلوي اژدهاي سياه را پوشانده بودبر فلزي  ورقه هاي فلزي رنگشان تغييرمي كرد،

ع مي كرد، با هر غرش طسا ي درخشانخود نور در آنها آتش مذاب جاري بود و ازگويي كه وجود داشت 
در افسانه ها آمده بود كه اگر كسي آنها را لمس كند خاكستر ، گويي به آتش كشيده مي شدنداين رگها او

مي شوند هستند اما  ترشحبعضي ها مي گفتند كه اين رگها حاوي اسيدي كه از بدن اژدها  .خواهد شد
  .اژدها هستند يدروننابِ وي آتش برخي اعتقاد داشتند كه اين رگها حا

  !اما در هر صورت يك معني داشتند، مرگ

كنترلي بر حركات اژدهايش  -گويي  -و!والبته احمق اورك  بسيار شجاع است ،«:فالستاد زير لب گفت
  ».ندارد، حتي من هم اگر مي توانستم از وارد شدن به چنين نبردي خودداري مي كردم

به تازه واردان انداخت  نها آمد، وريسا نگاهش را از دو اژدهاي در حال نبرددو شيردال ديگري به سمت آ
  .ولي چنان كه توقع داشت آنها موالك يا رونين نبودند، در واقع وريسا با چهار دورف تنها مانده بود
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  »رونين كجاست؟ جادوگر را نديديد؟«: وريسا به آنها رو كرد و پرسيد

موالك مرده است، شيردالش را ديدم كه به سمت دريا « :و گزارش داد روكرد يكي از آنها به فالستاد
  .سقوط كرد

ن باعث مي شد بخوبي در آب بدنهاي آنها بسيار عضالني بود و همي ،دورف ها به نسبت قامت كوتاه
مانند، براي فالستاد و ساير دورف ها سقوط شيردال در آب به معني غرق شدن قطع به يقين شناور ن

  . سوارش بود

. اما رونين يك انسان بود و بر همين اساس ،مرده يا زنده، بايد حداقل چند دقيقه در آب شناور مي ماند
  »يد؟جادوگر چه؟ آيا او را هم مشاهده كرد« :وريسا همچنان اميدوار بود، پرسيد

من فكر مي كنم كه جواب اين موضوع واضح است، الف « :فالستاد به سمت او برگشت و پاسخ داد
  »!بانوي من

وريسا دهانش را بسته نگاه داشت، حق با فالستاد بود، اما اتفاقي كه در قلعه افتاده بود جاي كمي ترديد را 
جادوگري مانند رونين هم نمي توانست اگر چه موضوع تمام شده بنظر مي رسد و حتي . باقي مي گذاشت

  ...درياي زيرپايشان كه مي توانست حتي صخره ها را  در هم بكوبيد دوام بياورد در ميان امواج خروشان

جايي كه اژدهاي قرمز ديگر در حال غرق  وريسا نتوانست از نگاه كردن به زير پايشان خودداري كند،
       ت ديوانه وار اژدهاي در حال مرگ در لحظه هاي آخرموالك و رونين بايد در اثر حركا.شدن بود
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وريسا آرزو مي كرد كه فقط مرگ سريعي نصيب  ضربه اي را دريافت كرده باشند و كشته شده باشند،
  .آنها شده باشد

  »؟!حاال بايد چكار كنيم فالستاد« :يكي ديگر از دورف ها پرسيد

ئناَ دوست ما نيست، و وقتي كارش با جانور كوچك تر مطمرگبال م« :فالستاد چانه اش را خاراند و گفت
عقيب خواهد كرد و اين جنگي دلخواه ما نيست، صد شيردال فقط در دهان او جا مي شود تتمام شد ما را 

  ».ه ديده ايم گزارش كنيماين است كه برگرديم و چيزي را ك و تنها كاري كه ما مي توانيم بكنيم

هم با نظر فالستاد موافق باشند، اما وريسا نمي توانست با اين سرعت نتيجه بنظر مي رسيد ساير دورف ها 
  .بود واضحكامالَ بحث گيري كند، هرچند كه نتيجه 

به ياد داشته باش كه رونين يك جادوگر است و اگر درون آب افتاده و هنوز شناور باشد، به ! فالستاد« 
  ».كمك ما احتياج خواهد داشت

يچ كس، حتي يك جادوگر از هاما !را بابت اين كالم عفو كنيد الف بانوي منم!گويا شما كر هستي«
  ».چنين سقوطي جان سالم به در نخواهد برد

حتي اگر نشانه اي از او يافت      » .برمي گرديم فقط گشت كوتاهي در سطح دريا مي زنيم و!لطفاَ « 
گشت از رونين فرض كند واگر اين مي توانست آنرا پايان مأموريت نافرجام در محافظت نمي شد، وريسا 

  .احساس گناه مي كردنش انجام نداد كمتر از زمانِ انجام مي دادرا  زني كوچك

افراد گروهش طوري به او نگاه مي كردند كه گويي باور دارند كه او بايد عقلش را از . فالستاد اخم كرد
  .كه بيشتر از اين در اطراف مرگبال باقي بماند دست داده باشد
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شما بدون ما از اينجا «:سپس رو به بقيه كرد و گفت »!فقط بخاطر تو! فقط بخاطر تو!بسيار خوب« 
مطمئن شويد كه  برويد، ما نيز بعد از مدت وتاهي به شما خواهيم پيوست و اگر به هر علتي ما برنگشتيم،

  ».كسي خواهد رسيدخبر حضور موجود سياه به گوش 

با شيرجه با عزيمت ساير دورف ها فالستاد بالفاصله شيردالش را وادار به شيرجه زدن كرد و همزمان 
  .دها باعث شد كه هر دو سوار آن با نگراني به باال نگاه كنندشيردال غرشي از طرف دو اژ

همراه با آن با دم و چنگال  هربار بلندتر از بار قبل و .مرگبال و اژدهاي ديگر به هم غرش مي كردند
ظاهر به او رگه هاي آتشين موجود در زره مرگبال . هايشان به هم ديگر ضربات ديوانه واري مي زدند

  . مي داد ،ترسناك و ماوراء طبيعي مانند موجوداتي كه در ارتش لژيون سوزان بودند

كه چه چيزي در ذهن اورك       متعجبم  آنها بايد مبارزه كنند،! رجزخواني كافي است«: فالستاد گفت
  »مي گذرد؟

  .وريسا چندان نگران اورك نبود، او بيشتر با نگراني در حال جستوجوي اثري از رونين بود

ب آوقتي شيردال شروع به پرواز بر باالي اب كرد وريسا نا اميدانه شروع به جستجوي بيفايده اي بر سطح 
 ب شناور بودآنه چندان دور از آنها بر سطح  ،جسد شيردال مرده! بايد نشانه اي از رونين پيدا مي شد.كرد

بدون درنظر گرفتن اينكه شايد او  - در همين نزديكي يافت مي شدمرده يا زنده، اثري  و بايد از رونين هم،
  .موفق مي شد با جادو زندگي خودش را نجات دهد

  :اندازه در اين محل معطل شده اند غريدفالستاد در حالي كه مشخص بود كه اعتقاد دارد آنها بيش از 
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  »!اينجا چيزي نيست« 

  »!فقط كمي ديگر« 

به  را اژدهاي قرمز خود .ن باالي سرشان جلب كرداغرش هاي وحشيانة ديگري توجه آنان را به آسم
ست چپ خود يك بال دنزديك كرده بود در حدي كه مرگبال براحتي مي توانست با چنگال زياد بال گمر

اژدهاي  ،بگيرد اما باز هم او چنگال خود را بسته بود و نزديك سينه اش گرفته بود و با ضربات دماو را 
  .قرمز را از خود دور مي كرد

  پس دليل اين رفتارش چه بود؟ .مرگبال آسيبي نديده بود

بل از رونين در اعماق دريا غرق شده است و متأسفم كه اين را مي گويم، ق!همين است«:فالستاد فرياد زد
  ».بايد اينجا را ترك كنيم ،اينكه ما هم به او ملحق شويم

مرگبال از دم و  .او به شيوه اي كه دو اژدها با هم مبارزه مي كردند نگاه كرد .وريسا او را نديده گرفت
اي امني دور از جاما پنجة ديگرش را دائماَ در  ضربات بال و يكي از پنجه هايش در نبرد استفاده مي كرد

  .بدنش نگاه مي داشت نزديك ،ات حريف و معموالَ در فاصل اي امنضرب

  »چرا اين كار را مي كني؟...چرا؟« :وريسا زمزمه كرد

چون من فكر مي كنم اينجا ماندن مرگ حتمي « :فالستاد فكر كرد كه منظور وريسا با اوست، جواب داد
كه خودش دوست دارد بميرد نه به  است و اگرچه فالستاد از مردن نمي ترسد ولي مي خواهد به روشي

  »!دست اين نجاست مسلح
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در يك لحظه مرگبال با وجود يك پنجة غير قابل استفاده توانست با بالهاي بزرگش اژدهاي كوچكتر را 
به دام بياندازد و دمش را به دور بدن او بپيچاند سپس با سه پنجة باقي مانده اش خراشهاي عميقي را در 

  .ش ايجاد كرد كه يكي از آنها نزديك به گلوي او بودسرتا سر بدن دشمن

مهلكه  اين اگر ما را از به باال حركت كن، د،نتو را حفظ كن يانخدا«: فالستاد از شيردالش تقاضا كرد
  ».طوالني نصيبت خواهد شد استراحت ، يكخارج كني

    داد اما مرگبال همچنان مي اژدهاي زخمي تا جائي كه مي توانست خود را به سمت باال پيچ و تاب 
بر عمر او را  قطرات ،باراني از خون اژدهاي سرخ .زخم هائي را در امتداد سينة دشمنش ايجاد مي كرد

  .فرو مي ريختدرياي زير پايش 

با يك حركت ناگهاني اژدهاي قرمز سعي كرد خودش را از چنگال دشمنش رها كند و با يك تكان  
دا كند ،لحظه اي مردد ماند،گوئي چيز ديگري توجه اش را جلب كرده توانست خود را از مرگبال ج

  .است

  .سپس اژدهاي سرخ چرخي زد و بطور تصادفي در مسير كازمودان قرار گرفت !ماندتعجب موريسا 

مرگبال  كهامادرهمين زمان اندك هم چيزي نمانده بود، بودكشيده دودقيقه طول شايد  يك يا نبرد
  .دشمنش را به قتل برساند

در واقع او نگاهي به پنجه اش كه نزديك سينه نگه داشته .هيوالي سياه بطور عجيبي آنها را دنبال نكرد
  ...بود،انداخت؛گوئي چيزي در ميان پنجه هايش باشد
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  ...چيزي يا كسي

پنجة موجودي او را چنان   بود؟رونين در بارة نجات حيرت انگيزش از فاجعة روي ديوارهاي قلعه چه گفته 
و غير از اين چه موجودي      .گرفته بود كه گوئي عروسكي بيش نيست و از ميان آوار خارج كرده بود

تنها دليلي كه باعث شده بود  به هوا بلند كند؟ ! مي توانست انسان بالغي را مانند يك عروسك، و نه بيشتر
رك نكند اين بود كه تا به امروز چنين حادثة حيرت انگيزي شكار را دآاين حقيقت تا اين لحظه وريسا 

  .رخ نداده بود

  !را از مهلكه نجات داده بود ياژدها انسان

  مرگبال؟...اما

البته دقيقا به طرف جهتي كه همنوع قرمز رنگش  مرگبال به يكباره به سمت كازمودان تغيير جهت داد،
لي كه اژدها از آنها دور مي شود همچنان پنجه اش را وريسا دقت كرد كه در حا .پرواز كرده بود نرفت

  .گوئي كه از محموله اي با ارزش حفاظت مي كند.نزديك سينه اش نگاه داشته است

  ».بايد او را دنبال كنيم! فالستاد«

  !اژدها برود مشك درونِفالستاد طوري به او خيره شده بود گوئي كه از او خواسته است 

  ».عين ديوانگي است! اما چيزي كه شما پيشنهاد كرديد الف بانوي من!هستممن شجاع ترين دورف ها «

   به همين دليل بود كه از يكي از پنجه هاي جلوئي اش در نبرد استفاده  .مرگبال رونين را گرفته است«
  ».نمي كرد
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اده اي چون اين اژدهاي سياه بجز يك لقمة مختصر چه استف بايد جادوگر را مرده فرض كرد، پس خوب« 
  »از او مي تواند بكند؟

او حتماَ به ! نه .مرگبال بايد تا بحال رونين را خورده باشد.به همين دليل است كه بايد او را تعقيب كنيم
  ».رونين براي كار ديگري نياز دارد

  ».تا استراحت كندال خسته است و بايد جائي بنشينيم، شيرد .توقع داريتو خيلي «

  ».من براي محافظت از او سوگند خورده ام!او را تعقيب كن كه مي تواني تا جائي!خواهش مي كنم«

در عين حال شيردال را به  ، امافالستاد اين حرف را زد» .هيچ سوگندي تا اين تو را پيش نخواهد برد«
  .شيردال كمي اعتراض كرد ولي فرمان سوارش را اطاعت كرد .سمت كازمودان هدايت كرد

خودش هم نمي دانست چه چيز باعث  .مي دانست كه حق با فالستاد است .وريسا چيز ديگري نگفت
  .شده است كه نتواند رونين را در چيزي كه بنظر سرنوشت حتمي مي رسيد به حال خود رها كند

در حالي كه به هيكل در حال دور شدن  .ش را تا حدي بررسي كندخود حالت شوريسا سعي كرد در ذهن
اين موضوع ذهن  .يست رونين را خورده باشدود فكر كرد كه مرگبال مي بامرگبال خيره شده بود با خ

  .وريسا را به شدت مشغول كرده بود

موجودي كه از همة جانداران متنفر بود و بدنبال نابودي تمام اورك ها ، الف ها ،دورف ها  -اما مرگبال 
  ممكن بود از يك جادوگر چه خواسته اي داشته باشد؟ -و انسانها بود
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عقيده اي كه فقط در بين شواليه هاي سيلورهند  وريسا عقيدة دانكن را در مورد جادوگر بخاطر آورد،
شايع نبود بلكه در بين اكثر نژادها رايج بود؛ آنها عقيده داشتند كه جادوگران روحي شيطاني دارند كه هر 

  .لحظه آمادگي پيوستن به نيروهاي شر را دارد

  ة نژادها منفورترين آنها را براي شراكت انتخاب كند؟چرا مرگبال بايد از بين هم

آيا در صحبت هاي شواليه حقيقتي بيش از آنچه وريسا درك كند وجود داشت؟ آيا وريسا مي توانست 
  همچنان در فكر نجات دادن جان كسي باشد كه احتماالَ روحش را به مرگبال فروخته بود؟

  »؟او از تو چه مي خواهد؟!رونينتو چه مي خواهد او از « :وريسا زمزمه كرد
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اما او توانسته بود آنقدر  .بدنش پخش مي شد استخوانهاي كراسوس هنوز درد مي كرد و درد آن درتمام
او قصد نداشت باقي اعضاي شورا را از اين . نيرو به دست بياورد تا به سر موضوع مشكل پيش رو بازگردد

اطالع از موضوع  .كاري ممكن بود به سود برنامه هايشان تمام شود موضوع مطلع كند و همين مخفي
و موفقيت نقشة ديگر كراسوس به اين مسئله . مرگبال و ماسك انساني او فقط و فقط مشكل او بود

  .بستگي داشت

اما با . اژدها قصد داشت فرمانرواي آلتراك بشود،كه درظاهر مضحك وغير ممكن به نظر مي رسيد
يانه تري در سر وذاسوس از اژدهاي سياه داشت مي دانست كه  او نقشه هاي پيچيده تر و مشناختي كه كر

اما مرگبال فقط ، شايد لرد پريستور قصد برقراري صلح در بين اعضاي اتحاد لوردران را داشته باشد. دارد
رار واين بدان معناست كه در صدر حكمراني منطقه اي كوچك ق.. .طالب خشونت و هرج و مرج است

صلح امروز به معناي جنگ ! بله. گرفتن براي او تنها آغازي براي ايجاد آشفتگي هاي بزرگ در آينده است
  .فرداست
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بودند كه مي توانست در هم كسان ديگري ،اگر نمي توانست اين مطلب را به شوراي كايرين تور بگويد
را رد كرده بودند، اما شايد حال كسي  آنها بارها و بارها تقاضاي او.مورد اين موضوع با آنها صحبت كند

 ه بود تا بحالباعث شد -در درخواست از آنان  –شتباه جادوگر ا روش شايد .به حرف او گوش مي كرد
شايد با وارد شدن وحشت به خلوتگاه هاي آنان، به حرفهاي او . دهندنآنها نيروهايشان را به او پيوند 

  .گوش مي كردند

  !كرد آنها گوش خواهند!... بله

كاله ردايش را به سر كشيد به گونه اي كه چهره اش ناپديد شد و  با ايستادن در مركز خلوتگاه تاريكش
اتاق كم نور  .كلماتي را زمزمه كرد تا او را به سوي كسي ببرند كه قبالَ بارها از او طلب ياري كرده بود

  .از برف و يخ ظاهر شد پوشيده يغارجادوگر در  تيره و تار شد و شروع به محو شدن كرد و ناگهان

  .تغيراتي فاحشي روي داده بوداز آخرين ديدارش تا به حال در اين مكان كراسوس به اطرافش نگاه كرد، 

او مي دانست در قلمرو چه كسي ايستاده است، وهمينطور به خوبي مي دانست كساني كه براي ياري 
حتي مرگبال هم به ارباب . زه او را نا خوشنود مي كنندگرفتن از او سرزده وارد اين قلمرو شوند تا چه اندا

تعداد اندكي به اين خلوتگاه مقدس و منجمد كننده در مركز دست  يخ زده احترام مي گذارد، غاراين 
  .نيافتني شمال وارد شده اند، وتعداد كمتري زنده آن را ترك كرده اند

قف آويزان بودند و طول بعضي از آنها دو يا سه ند از سبودقنديل هاي يخي كه گوئي از شيشه ساخته شده 
سنگهاي تيزي از ميان برفي كه مانند پتو نه تنها كف، بلكه ديوارهاي غار را  .برابر طول بدن جادوگر بود

  نوري كه از داالنهاي داخلي غار مي تابيد اشباحي را در سراسر غار  .ده بود بيرون زده بودندانهم پوش
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رنگين كمان هايي در ميان قنديل هاي يخي با وزش بادي كه سعي داشت راهي از ميان .ايجاد كرده بود
  .اين غار سرد و مترك و جادوئي به خارج پيدا كند در رقص بودند

در ميان . در عين حال در وراي زيبائي خيره كنندة اين منظره نشانه هائي ترسناك نيز در آن وجود داشت
كه .بزرگي را ببيند يانست قالب هاي يخ زده اي حتي با طرح اندامهايپوشش دلرباي برف كراسوس مي تو

مجموعه اي از  .كراسوس مي دانست متعلق به بزرگترين موجودي است كه جهان به خود ديده است
سرنوشت كساني را كه به  ،اعضاء، بخصوص دستي خميده كه خبر از مرگي دهشتناك مي داد در اطراف

  .ا نشان مي دادتجاوز كنند ر گاهاين خلوت

ت انگيز به مدارك ترسناك ديگري از سرنوشت متجاوزين به اين مكان بصورت بدنهاي يخ زده و شگف
منجمد ميهمان هاي ناخواندة قبلي كه از سقف آويزان بود ابداَ دلگرم كننده به  وبدنهايِ. چشم مي خورد
  .نظر نمي رسيدند

ست كلفت و با شكمي دو برابر همنوعان جنوبي موجودات عضالني و پو -كراسوس جسد چند ترول يخي
 وحشت در چهرة آنها . ه استمرگ ابداَ با اين موجودات مهربان نبود.را در ميان يخ ها تشخيص داد -آنها

  .ديده مي شددردناك مرگي 

ي موجودي كامال شبيه به انسان با خو -.آدمخوار جلب شد نسناسِكمي جلوتر توجه جادوگر به هيبت يخ زدة دو 

در چهار مقالة نظامي عروضي سمرقندي به اين ، حيوان هاي وحشي كه در زمان قديم در ايران ونزديك گرگان و دامغان واقعاَ وجود داشتند
 "نسناس"ترجمه بشود، از كلمة ها وحشي كه ميتوانست به عنوان   beastmenو من تصميم گرفتم بجاي كلمة.موجودات اشاره شده است

  .مترجم.كنم ادهاستفو در عين حال به نوعي اشاره به يك گونة خاص از موجودات هم دارد كه فارسي و دقيقاَ به همان معناست 
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آنها هم منجمد شده بودند اما چهره هاي آنها وحشت مرگ را منعكس نمي كرد، بلكه چهرة آنها را  
  .چه اتفاقي براي آنها افتاده است گوئي باور نداشتند كه.ماسكي از خشم يا حيرت پوشانده بود

كراسوس درون فضاي غار حركت كرد و توانست در ميان مجموعة يخ زدة موجودات غار هيبت يك 
كه اين موضوع ثابت مي كرد كه جنگ، تا درون اين خلوتگاه دور .الف و دو اورك را هم تشخيص دهد

  .افتاده هم دنبال شده است

در نگاه اول هيبتش .هيبتي را مشاهده كرد كه حتي او را هم ترسانددر پشت سر اوركهاي منجمد او 
اما ناگهان  .همچون ماري غول آسا بود كه به اندازة كافي شيطاني بود تا در اين جهنم سرد يافت شود

و دو دست بزرگ .چنبرة آن رو به باال شروع به حركت كرد و هيبت انسان ناقص الخلقه اي به خود گرفت
  .گوئي كه مي خواست جادوگر را هم به مجازات وحشتناك ساير موجودات گرفتار كند.داز آن خارج ش

چهره اي الف وار اما با بيني مسطح و شكافي بجاي دهان و دندانهائي به تيزي دندان اژدها به او خوش آمد 
الف  انست تركيبي از انسان ياودر نيمة پائين بدنش مي ت.چشماني شبه وار از خشم مي درخشيد. گفت
نام اين .اما كراسوس بخوبي مي دانست كه اين موجود حقيقتاَچيست و يا چه چيزي بوده است.باشد

  .موجود ناخواسته در حال شكل گرفتن بر زبان كراسوس بود

  »...نا« :داشت مي گفت

بجز ...هيچ...هيچ...هيچ...تو چيزي نيست در «: زمزمه اي كه گوئي در باد جريان يافته است گفت
  »...تع...ع...شجاع

شد و هيبتي نزديك به انسان به خود  اجادوگر بي چهره برگشت تا بتواند قطعة يخي كه از سقف جد
  و سر هم . پاها همچنان الغر بودند و با زاويه اي نا معقول مانند پاي حشرات خم شده بود. گرفت را ببيند
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شم گوش بيني و دهان وجو داشت اما اگرچه در آن چ.تنها سر همبندي ناشيانه اي از سر يك انسان بود
گوئي هنرمندي سعي كرده است كه با برف موجودي بسازد و در ميانة راه به بيهوده بودن كارش پي برده 

  .و كاري را كه آغاز كرده ادامه نداده است

ردائي درخشان سطح بدن او را پوشانده بود اما كالهي وجود نداشت و بجاي آن طوقي به دور كردنش بود 
  .كه به زائده هاي ميخ مانند بزرگي ختم مي شد

  »روزگارت چگونه مي گذرد؟!ماليگوس«:كراسوس زمزمه كرد

  ».سته نشود...س... س... اگر خلوتم شكس..راحت...راحت...راحتم«

  ».اگر چار ديگري داشتم به اين مكان نمي آمدم« 

  ».من بايد تنها باشم.بروي...بروي...مي تواني بروي.ست..س..س..هميشه چارة ديگري هس«

يا فراموش كرده اي كه چه چيزي تو آ« .كراسوس فكر كرد كه ارباب اين غار اورا به وحشت نمي اندازد
به همين ! ماليگوس...را وادار كرده است تا براي اين مدت طوالني در چنين مكان خاموشي تنها بماني؟

  »...اي؟ تنها چند قرن است كه زودي فراموش كرده

اي خيره شد گوئي كه مي خواهد بداند چه چيزي  هبه تازه وارد به گون يخي به ابتداي غار خزيد وموجود 
  .در مورد او از نگاهش غايب مانده است

روزهاي «:بادي موذي وزيدن گرفت »...هيچ...هيچ... هيچ...من هيچ چيزي را فراموش نمي كنم« 
  »...كمي از دوران تاريكي را فراموش مي كنم
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كراسوس     .گوس را دائماَ روبروي خودش داشته باشديكه مال به نحوي تغيير موقعيت مي داد كراسوس
مي دانست كه ديگري دليلي براي حمله به او ندارد، اما مي دانست كه اين پيرترين شخص از نژاد خودش 

  .و از كل موجودات زنده، شايد تا حدي عقل خودش را از دست داده باشد

لغزندة اين موجود بروي برف به خوبي كار مي كردند و پنجه هايش سطح يخ را مي تراشيد پاهاي الغر و 
و اين كراسوس را به ياد چوب اسكي هائي انداخت كه مردم قطب و نواحي .و در آن فرو مي رفت

  .سردسير براي حركت روي يخ از آن استفاده مي كنند

حفره هاي عميقي در ذهن و  !ين بود كه بوداما حال هم ماليگوس هميشه به اين هيبت نبوده است،
  .خاطرات گذشته اش باعث شده بود فراموش كند كه در ابتدا به چه هيبتي متولد شده است

  »پس بخاطر داري كسي كه خودش را مرگبال مي ناميد چه بر سر تو ونژادت آورد؟« 

  هيس بيرون داد چهرة غريب ماليگوس درهم رفت و پنجه هايش بر يخ كشيده شد وصدائي شبيه

  »...به ياد مي آورم« 

او مي دانست تسليم شدن در برابر  كراسوس محكم ايستاد،.فضاي غار ناگهان به نظر تنگ تر مي رسيد
  .واد كردنابود خگوس او را يمال دنياي عذاب آور

  »...به ياد مي آورم« 

نواي زنگوله اي كوچك بود اما در ابتدا شبيه به ايجاد كرد كه  يصدايو .يخها شروع به ترك خوردن كرد
راهش را به سمت كراسوس تغيير داد وبا دهان شكاف ماليگوس  .به تدريج به غرشي كركننده تبديل شد

  .زمين زير پاهاي نحيف و كج و معوج او پائين مي رفت. با او سخن گفت  انمانند وبا لحني سوز
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 .رد و هر لحظه بر مقدار آن افزوده مي شدبرف و يخ از هم شكافته شد و شروع به پخش شدن در اتاق ك
برف ها در اطراف اطراف كراسوس به چرخش درآمد و از به هم پيوستن آنها هيبت موجودي افسانه اي در 

يخ و يا روح يك جنس هيبتي روح مانند از يك اژدها به خود گرفت، اژدهائي از و ميان اتاق شكل گرفت
  .اژدها

هرگز  !بسته شدعهدي كه ! ...من سوگند را به خاطر دارم« :د گفتموجود مخوف با صدائي هيس مانن
  »!از جهان براي هميشه محافظت شود! كسي كشته نشود

گوس از وراي كاله كراسوس بتواند اين حركتش را ببيند خواه يخواه مال. كراسوس سري به تأئيد تكان داد
  »!تا زمان خيانت«: و گفت! نه

. گشود كه كوچكتر از اندازة طبيعي و واقعي تر از بالهاي يك روح بودند اي برفي بالهايش را از همهاژد
ه ماليگوس مي گفت از ان مي خورد گوئي جمالتي كآرواره هاي بزرگش تحت ارادة اربابش چنان تك

  .دهان او خارج مي شد

كه  شد گلوله اي از برف از دهان اژدهاي برفي خارج» ...خيانت...تا زمان خيانت... تا زمان خيانت«
  .ت و مرگبار بود كه مي توانست در ديوارهاي سنگي هم نفوذ كندآنقدر سف

  »...!مرگبال...تا« 

  .مت ماليگوس گرفت و آماده بود تا هر گاه الزم بود طلسم سريعي بكار بردسكراسوس يك دستش را به 
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و اژدهاي برفي هم حركاتش را  -سرش را تكان داد .موجود ترسناك همچنان در حالت حمله قرار داشت
اما دورة اژدهايان به سر آمده است، وهيچ كدام از «: عاقالنه تر افزودو سپس با صدائي -تكرار كرد

ي "سيما"او تنها يكي از چند  .دليلي ندارد كه از اوبترسيم...هيچكدام...هيچكدام...هيچكدام...ما
 به هر حال او نيز در اين جهان آمده و با ثبات بيشتر دنيا،! هاست زمين است و وجودش براساس آشفتگي

  ».او نيز محكوم به رفتن است

فكر كرد شايد ماليگوس او را غافلگير كرده و . زمين زير پاي كراسوس لرزيد، واز پشت به زمين افتاد
 سنگاما متوجه شد كه او جائي ايستاده است كه اژدهائي ديگر اينبار از جنس خاك و  ،است ار كردهگرفت

  .در حال شكلگيري است

او گفت؛ براي زماني كه تنها انسانها، الف ها و دورف ها در ! او گفت؛ بخاطر آينده« :ماليگوس ادامه داد
   ،  تمام اژدهايان بزرگ ي اژدهاه هابگذار تا تمام گون !اين جهان باقي مي مانند تا از آن محافظت كنند

گرد هم بيايند و اساس جهان را دگرگون كرده و طرحي نو بياندازند، و آنگاه ما قادر خواهيم  -سيما يان–
» .از اين جهان براي هميشه محافظت كنيم حتي وقتي كه آخرين اژدها نيز از روي زمين محو گردد،بود 

من، ماليگوس در كنار ...من...من...و آنگاه من« :كرد و ادامه داداو نگاهي به دو شبحي كه ساخته بود 
  ».تا ساير نژادها را به اطاعت وادار كنم ... قرار گرفتماو 

كراسوس نگاهش را از آنان برداشت و . دو شبح اژدها به هم پيچيده و در هم ادغام شدند، بيشتر و بيشتر
د زندة ديگري از مرگبال متنفر است اما اين بدان معنا بيش از هر موجو سبه خود متذكر شد اگرچه ماليگو

و يا حتي اجازه خواهد داد كه اين كنام سرد را ...را ياري خواهد كرد -يعني كراسوس -نيست كه او
  .زنده ترك كند
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ساير  بخشي از وجود - بخصوص سيمايان-بنابراين، هر اژدها « : جادوگر بي چهره اعتراض كنان گفت
  »...كهمي كنند را پر  از اين احساس  نژادها 

  ».براي هميشه مورد مرحمت اژدهايان هستند«

براي هميشه نيروئي برتر از آنان وجود اين اطمينان را به آنها خواهد دادكه  و« :كراسوس تأييد كرد
  ».دارد،حتي اگر نسبت به آن بي اطالع باشند

ش و همينطور از موضوعي كه از آن صحبت كراسوس دست دستكش پوشش را بلند كرد و شبحي از خود
بنده بود؟ به ياد نداري كه يآيا فراموش كرده اي كه چقدر ظاهرش فر« : مي كردند ايجاد كرد و ادامه داد

  »بنظر مي رسيد؟ بي آاليشچقدر 

دو شبح اژدها با صدائي  به محض احضار شدن تصوير، نفس ماليگوس بند آمدو عضالتش منقبض شد،
صدا آنقدر بلند بود  .شي شدند، اما از اجزاء آنها ابداَ آسيبي به جادوگر و ميزبانش وارد نشدوحشتناك متال

  .كه درون تمام داالن ها و تاالرهاي عظيم اين محل وحشي وپهنه هاي تهي از حيات اطرافش پيچيد

          :زد تقريباَ جيغش را كه چنگال هاي تيزي داشت بر چشم گرفته بود ماليگوس درحالي كه دستهاي
  »!آن را بيش از اين به من نشان مده! دورش كن! دورش!دورش كن« 

! نگاه كنقديمي ترين نژاد  دهندة به زوال! نگاه كن دوست من« :اما كراسوس دست بردار نبود، ادامه داد
  »!روان اهريمن شناخته اند ببين بعنوانچيزي را كه همگان 
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مدالي طالئي اما آنقدر ساده كه ممكن به دست . دوگر ظاهر شدساده و درخشاني در كف دست جا يمدال
در اين مكان تنها تصويري از آن ظاهر  .افراد مختلفي بيافتد بدون اينكه پتانسيل هاي واقعي آنرا بشناسند

شده بود، اما همان هم كافي بود تا چنان ترسي در قلب ماليگوس ايجاد كند كه نتواند بيش از يك دقيقه به 
  .ره شودآن خي

چيزي كه در ابتدا ساخته شد تا در برابر لژيون سوزان بكار  !ساخته شده از جوهرة جادوئي تمام اژدهايان« 
رود و بعد از آن براي به تله انداختن جادو در درونش و در نهايت پس از پايان جنگ، بكار رفتن آن توسط 

ط مرگبال براي بكار بردن بر ضد نزديكترين به كار رفتن آن توس .مرگبال براي خيانت به ساير اژدهايان
  »...متحدان

و مرگبال توسط .از بين رفته است.... از بين رفته است...روان اهريمن از بين رفته است! بس كن«
  ».جادوگران انسان و الف نابود شده است

  »واقعاَ؟«

روان را محو كرد و تصوير كراسوس روي تلي كه از دو شبح اژدها باقي مانده بود رفت، تصوير اهريمن 
تصوير يك انسان،مردي سياهپوش و جوان، با چشماني كه از سني بيش از آنچه به .ديگري را احضار كرد

  .نظر مي رسيد حكايت داشتند

  . لرد پريستور

  .آلتراك در قلب فرمانروائي اتحاد لوردران. بعنوان پادشاه آلتراك برگزيده خواهد شد! اين فاني!اين مرد«

  »چيزي در وجود او بنظرت آشنا نمي آيد؟ بخصوص به نظر تو ؟آيا 
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ماليگوس تصوير .موجود يخي چند قدم نزديكتر آمد و به تصوير چرخان نجيب زادة دروغين خيره شد
  .و ترسي فزاينده در او بوجود آمد... پريستور را با احتياط و دقت بررسي كرد

  ».اين انسان نيست«

  »!را ميبيني بگو چه كسي!بگو ماليگوس« 

» !تو بخوبي مي داني كه او مرگبال است« :چشمان غير انساني ماليگوس با نگاه كراسوس برخورد كرد
  »...مرگبال« .وبراي لحظه اي بارقه اي از عظمت چشمان اژدها در نگاه او درخشيد

د مرده مرگبالي كه دو بار همه تصور مي كرن!مرگبال!بله« :كراسوس هم  باصدائي بدون احساس گفت
مرگبالي كه حال ...اژدهايان پايان دادعصر رگبالي كه با استفاده از اهريمن روان براي هميشه به م .است

  »...انتر را وادار كند تا روش هاي او را بكار گيرندتا نژادهاي جو تالش مي كند 

  »...او يكي پس از ديگري آنها را نابود خواهد ساخت«

ديگري همة آنها را نابود خواهد ساخت تازماني كه فقط چند نفر نجات او يكي پس از ! بله ماليگوس« 
دنيائي متشكل از . تو مي داني كه او در انديشة چه دنيائي است .يابند و سپس آنها را نيز نابود خواهد كرد

  ».اژدهاياني كه از نژاد او نيستندحتي ...تسوية نژادي همة گونه ها . او و برگزيده هايش

  »...!نه«

رنگ  مخوف درآمدحالت خزنده اي به ن ماليگوس ناگهان از هر طرف شروع به گسترده شدن كرد و بد
  بيشتر شبيه اژدها پوست در حال گسترش يافتنش به رنگ آبي نقره اي درخشيدن گرفت ظاهر او اكنون 
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   ودي موج .و يك حشره متوقف شد ااما تغيير شكل او كامل نشد و جائي ميان ظاهر يك اژده بود،
  ! كابوس وار

و اين تنها چيزي است كه از من باقي .من به او ملحق شدم، و تاوانش را با از دست دادن بالهايم پرداختم« 
       و من تنها به اين دليل زنده بودم كه  .اهريمن روان فرزندان و هم نژادانم را از من گرفت .مانده است

  »...ن شده اش به همراه او نابود شده استمي دانستم مرگبال خائن مرده و نشان نفري

  ».همة ما نيز چنين بوديم« 

  »!اما او زنده است«

خشم ناگهاني اژدها باعث شد قنديل هاي تيز يخ از سقف سقوط كنند و به كف غار فرو رفته و تكاني 
  .ايجاد كنند كه كراسوس را به لرزه درآورد

  »!پرداختي زنده استاو به رغم تمام تاواني كه تو ! بله ماليگوس« 

اما تو ...من همه چيز خود را از دست دادم« :هيوالي مخوف از نزديك به كراسوس خيره شد و گفت
توئي كه خودت را كراسوس مي نامي  و ظاهر اژدها هم به خود مي گيري تو نيز بسياري چيز ها را از 

  ».دست داده اي

خاطرة يك روز كه انعكاس نور قرمز رنگ .ناگهان تصويري از ملكة محبوبش از ذهن كراسوس گذشت
  ...الكسترزا او را در خود غرق كرده بود بالهاي

  . الكسترزا بود، اما در وفاداري و عشق اول بود جفتاو در شماره، دومين 
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از در آسمان مي توانست مرهمي بر پرو. كراسوس سري تكان داد تا خاطرات دردناكش را از ذهن براند
  او بايد كراسوس باقي مي ماند نه اژدهاي سرخ رنگ بنام .اما او بايد همچنان انسان مي ماند روحش باشد،

  "كوريالستراژ"

اما . من چيزهاي زيادي از دست داده ام! بله« :كراسوس سرانجام كنترل خود را بدست آورد و جواب داد
  »!براي همة  ... بدست بياورماميد دارم كه چيزي را 

  »چگونه؟« 

  ».الكسترزا را آزاد خواهم كرد«

خنده اي .خنده اي بلند و طوالني، حتي طوالني تر از حد ديوانگي اش هيوال با غرشي سهمناك خنديد،
  .براي استهزاء تمام اميدي كه كراسوس در جستجوي آن بود

اما براي من چه سودي  هدفت ياري مي كند، واين سود تو را براي رسيدن به.اين به سود توست« 
  »؟!مرد كوچك ،دارد؟براي من چه خواهي كرد

  ».مي داني براي تو چه خواهد كرد.تو مي داني كه او كدام سيماست«

آنقدر نا اميد بوده ! ماليگوس هيس هيسي كرد، مشخص بود كه قصد ندارد باور كند .خنده متوقف شد
  .است كه نمي تواند باور كند

  »آيا او واقعاَ مي تواند؟واقعا مي تواند؟« 
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ه جز اين و ب.ت كه تو به پاداش زحماتت برسيو شانس اين هس. من اعتقاد دارم كه انجام آن ممكن است«
  »آيا آيندة بهتري براي خود سراغ داري؟

شدن كرد و او شروع به بزرگ تر .اژدها در اندام ميزبان كراسوس به طرز غير قابل باوري افزايش يافتفرم 
پنج ، ده و بيست برابر بزرگتر از كراسوس در برابرش ايستاد تقريباَ تمام نشانه هاي ماليگوس اول در اين 

ور نژاد انسان هرگز ديده هو اژدهائي در برابر كراسوس ايستاده بود كه از زمان ظ .موجود ناپديد شده بود
  .نشده بود

بدبيني او هم بازگشت و سوالي پرسيد كه كراسوس هم ترس با برگشتن ماليگوس به اندازة طبيعي اش 
و چه چيزي اورك ها را قادر ساخته است تا او را در حبس خود نگاه دارند، «:وهم انتظار آن را داشت 

  »...تعجب من بوده ...تعجب من بوده ...اين چيزي بوده كه هميشه باعث تعجب من بوده

  »!دوست من ،د او را تا به حال محبوس نگاه دارندتو مي داني كه آنها چطور توانسته ان« 

اورك هاي ! اهريمن روان؟«:اژدها سر درخشان و نقره اي رنگش را به عقب برد و هيسي كرد و گفت
احمق اهريمن روان را در اختيار دارند؟ به همين خاطر بود كه تو اين تصوير احمقانه را در برابر من نمايش 

  »دادي؟

روان را در اختيار دارند، اگرچه احتماالَ از تمام قدرت آن سر در نمي آورند فقط آنقدر بله آنها اهريمن « 
اين بدترين خبر اما ... ر به بكارگيري آن هستند تا الكسترزا را در يك جا محبوس نگاه دارنددقا

  »...!نيست

  »وچه چيزي مي تواند از اين بدتر باشد؟« 
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ست اژدها را به مسيري هدايت كند كه با خواسته اش براي شده ا قكراسوس مي دانست كه تا حدي موف
آزادسازي الكسترزا موافقت كند، اما به زبان آوردند عبارت بعدي مي توانست تمام موفقيت او را از بين 

مايل به نجات دادن ملكة محبوبش  بيش از آنكهجادوگر عضو در شوراي كايرين تور با اين حال . ببرد
  .ام حقيقت را به تنها متحد راستيني كه مي توانست بيابد بگويدباشد مي خواست تا تم

و تا بدست آوردن مدال .فكر مي كنم كه مرگبال حال از نقشة ما براي نجات الكسترزا آگاه شده است« 
  .متوقف نخواهد شد -هردو باهم-نفرين شده و الكسترزا
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 عصر اژدهايان

    10 فصل

اما اينبار به هر حال چهرة وريسا .براي دومين بار در طي چند روز گذشته رونين در ميان درختان بيدار شد
در واقع او درميان آسماني .تأسف كردبه او خيره نشده بود،كه رونين براي اين موضوع كمي احساس 

هيچ صدائي از حيوانات و يا آواز پرندگان از ميان شاخه هاي .تاريك و سكوت محض چشمانش را گشود
  .درختان به گوش نمي رسيد

به آرامي و با احتياط سرش را بلند كرد و به اطراف نگاهي انداخت؛ .احساسي شوم در جادوگر بوجود آمد
و چيز بيشتري به چشم نمي خورد؛ اثري از اژدها  و شاخ و برگ آنها فرا گرفته بود،اطرافش را درختان 

  ...بخصوص اژدهاي با ابهت و خائن بنام

  »!باالخره از خواب بيدار شدي؟...آه« 

«  »مرگبال؟

به جائي كه قبالَ نگاه كرده و چيزي نديده بود و با وحشت  -رونين به سمت چپش برگشت و نگاهي كرد
رد كه فضاي سياهي كه اطراف او را فرا گرفته بود به تدريج در حال محو شدن است و با مشاهده ك

  ...تعجب ديد كه هيبت شخصي را بخود گرفت كه براي او آشنا بود
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 .كراسوس نيست ناشناسشو بعد از لحظه اي فهميد كه اين شخص حامي » كراسوس؟«: زمزمه كرد
د كه با افتخار نيروهاي سياهي و تباهي را به تن كرده شخصي كه در مقابل او حركت مي كرد كسي بو

  .بود

هيبت بظاهر انساني بود،اما اگر اژدهائي مي توانست هيبتي  .مرگبال.بار اول درست تشخيص داده بود! نه
  .بود -مرگبال–اينگونه به خود بگيرد فقط خود موجود سياه 

با چهره اي شاهين وار،با چهره اي حداقل مردي سياهپوش، خوشچهره و . چهره اي در زير ردا ظاهر شد
  .به ظاهر  اشرافي و نجيب

  »حالت خوب است؟« 

  ».متشكرم! زنده ام«

پس تو مرا مي شناسي « :گوشة لبهاي موجود به گونه اي باال رفت كه مي توانست بيانگر يك لبخند باشد
  »!انسان

  »!تو مرگبالِ نابودگر هستي...تو«

چهره اكنون حالتي بيشتر اسنان گونه يا الف وار به خود گرفت و .تر شد سايه هاي اطراف موجود كمرنگ
يكي از چندين نام من، كه درست و « :لبحندي كه به لب داشت پررنگ تر شد.جزئيات آن واضح تر شد

مي دانستم كه انتخاب درستي « :او سرش را به يك سو مايل كرد و ادامه داد» .در عين حال نادرست است
  »!حتي از ظاهر شدن من در برابر چشمانت متعجب هم نشدي كرده ام، تو
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  ».هرگز نمي توانم آنرا فراموش كنم. صدايت تغيير نكرده است« 

هستند كساني كه اگر من در برابرشان تغيير شكل !هستي دوست فاني مناز همنوعانت بسيار زيركتر « 
واگر مدركي براي هويت « :رد و ادامه داداو با دهان بسته خنده اي ك» .بدهم باز هم مرا نخواهند شناخت

  ».اين كار را همين االن انجام دهم  من مي خواهي مي توانم

شوم جادوگر در حال محو شدن  آخرين نشانه هاي روز در پشت سر نجات دهندة ».اما نه!...متشكرم« 
يشتر از همه از اين رونين نمي دانست چند ساعت بي هوش بوده و مرگبال او را تا كجا برده است؟ ب. بود

  .موضوع متعجب بود كه چرا هنوز زنده است

  »از من چه مي خواهي؟« 

  ».در واقع مي خواهم تو را در مأموريتت ياري كنم! از تو چيزي نمي خواهم رونين ِ جادوگر« 

هيچ كس بجز كراسوس و اعضاي شوراي كايرين تور نمي بايست از ماموريت رونين » !ماموريت من؟« 
اساتيد . باشد، رونين حتي مطمئن نبود كه همة اعضاء از ماموريت اصلي او اطالع كامل داشته باشندآگاه 

جادويِ شورا كامال پنهان كار بودند، بغير از اين حقيقت كه هويت اصلي خودآنها نيز در جلسات محرمانه 
  .و همراه تازة رونين مطمئناَ نمي بايست از چنين مسئله اي آگاه باشد .بود

نيش هاي مرگبال ناگهان آنقدر از هم باز شد كه به هيچ وجه انساني نبود، ».مأموريت تو!بله رونين..! آه«
تا ملكة اژدهايان الكسترزاي شگفت «:و دندانهاي تيز خود را در اين لبخند به نمايش گذاشت و افزود

  ».انگيز را نجات دهي
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ت مرگبال از مأموريت واقعي رونين آگاه شده واكنش رونين ناخودآگاه بود،نمي دانست چطور ممكن اس
مرگبال همة موجودات از جمله اژدهاياني را كه از گونة خودش .باشد، چيزي كه او نبايد ابداَ بوئي مي برد

در هيچ افسانة باستاني حتي اشاره اي هم به عشق ميان ملكة سرخ رنگ و مرگبال . نبودند تحقير مي كرد
  .نشده بود

زندگي يك .در زمان جنگ به خوبي به او خدمت كرده بودوردي كه ، وردي بكار برد جادوگر محتاط 
فرماندة اورك را به همراه شش تن از ياران جادوگر بعالوة زندگي يكي از وارالك هاي اورك را گرفته 

يد در طومارهاي باستاني تأك .اما به هر حال رونين در بكار گيري آن بر ضد اژدها تجربه اي نداشت.بود
  .شده بود كه اين ورد بخوبي باعث به اختيار درآمدن هيوالهاي باستاني خواهد شد

  ...حلقه هاي طالئي بدور مرگبال شكل گرفت

  ...ون احساس هيچگونه ناراحتي در ميان اين حلقه ها قدم برمي داشتبدو مرگبال 

  »آيا اين واقعاَ الزم بود؟!حال«

  ...ه اي اشاره كرددستي از رداي مرگبال خارج شد و به نقط

حيرتزدة رونين  تخته سنگي كنار جائي كه رونين ايستاده بود قرار داشت و لحظه اي بعد در مقابل ديدگان
با همان سرعتي كه تشكيل شده بود بدون بر جا گذاشتن  هتخته سنگ ذوب شد.شروع به ذوب شدن كرد

  .هر گونه ردي در ميان شكاف ها و درزهاي زمين فرو رفت و ناپديد شد
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حال تو دوبار جانت را به من . اگر من اراده مي كردم! اين اتفاقي ايست كه براي تو مي افتاد جادوگر« 
  »ساب آورده و كارت را تمام كنم؟آيا دوست داري اين را سومين نجات تو بح.مديون هستي

  .رونين عاقالنه سرش را بعالمت نفي تكان داد

هر لحظه رنگ واقعي تري به خود مي گرفت چند قدم  جزئيات چهره اشمرگبال كه » !آخرين دليل«
    اين شراب باعث سر حال آمدن تو!بنوش« :نزديكتر آمد و به سمت ديگر رونين اشاره كرد و ادامه داد

  ».دمي شو

رونين به پائين نگاه كرد و بطري شراب قوي را پيدا كرد و بجز اينكه چند ثانية پيش اين بطري در اين 
تشنگي احساس در اين كار فقط  .شتن و نوشيدن آن شكي به خود راه ندادادر برد ،مكان وجود نداشت

در . ز ذهن رونين گرفته بودرونين مؤثر نبود، بلكه اين ارادة مرگبال بود كه قدرت هر گونه سرپيچي را ا
  . اميد وار بودن... اين لحظات هيچ كاري از رونين بر نمي آمد بجز همكاري و 

اين مرگبال  .همراه سياهپوشش دوباره به حركت درآمد،ظاهر او گاه كمرنگ و گاهي پررنگ مي شد
. بودبخود گرفته ظاهر اژدهاگون خود را رها كرده ودر مقابل ديدگان بهت زدة رونين هيبت انساني 
بر همين اساس،  كسي چه مي دانست كه چنين موجودي قادر است چه بالئي بر سر مردم رونين بياورد؟

چه تضميني وجود دارد كه در همين لحظه هم مرگبال نيروهاي اهريمني خودش را برعليه همنوعان او 
  بكار نگرفته باشد؟

ن در ميان بگذارد؟ و يا شايد تنها مي خواسته رونين رازي را با روني مي خواست چهو اگر چنين است، او 
  را وادار به قبول حرف هايش بكند؟

  »!تو چيزهاي خيلي كمي در مورد ما اژدهايان مي داني«
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  امل خواندن افكار ديگران هم مي شود؟آيا توانائي هاي مرگبال ش! اد شدچشمان رونين از تعجب گش

مرگبال در سمت چپ و كنار رونين نشست، او بروي صندلي كه احضار كرده بود و يا تخته سنگي بزرگ 
در زير كاله نوك تيز و به رنگ سياه ناب . نشسته بود كه رداي گشادش اجازه نمي داد رونين چيزي ببيند

هش را از او چشمان مرگبال در نگاه رونين قفل شد و قدرت ذهن رونين را در هم شكست،رونين نگا
مدارك چنداني در مورد  !تو چيزهاي خيلي كمي در مورد ما مي داني« :گرداند و مرگبال بار ديگر گفت

  »!خصلت هاي اژدهايان وجود ندارد و بيشتر محققان خورده شده اند

شروع به خنده كرد، خنده اش ، بي توجهي رونين به شوخي ظريف مرگبال براي او بسيار جالب توجه آمد
  .تر و بيشتر شد، تا حدي كه به مرز جنون رسيدبيش

خندة وحشتناك نمائي » !فراموش كرده بودم كه گونة شما انسان ها چقدر ميتواند سرگرم كننده باشد« 
  .ترسناك از دندان هاي مرگبال به نمايش گذاشت كه به خندة شادمانش ظاهري اهريمني مي بخشيد

  »!اين حقيقت دارد! بله «

رد به همين را حتي نشستن در كنار چنين موجود خودخواهي نبايد بيش از اين طول رونين احساس ك
او بلند شد و ايستاد، اما يك چشم غره از طرف مرگبال كافي بود تا او دوباره بر سر جاي خودش .بكشد

  .بنشيند، لجاجت در برابر مرگبال در چنين موقعيت خطيري چندان عاقالنه به نظر نمي رسيد

  »!از من چه مي خواهي؟من براي تو چي هستم؟«:دوباره پرسيدرونين 

عملي نااميدانه .براي دستيابي به هدفي كه مدتهاي مديد دست نيافتني بنظر مي رسيد!تو معناي يك پاياني« 
  »...!از موجودي نا اميد
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  :سيدرونين ابتدا درست متوجة حرف مرگبال نشد، سپس بيچارگي را در لحن مرگبال تشخيص داد و پر
  »!؟...تو نا اميد هستي« 

چه ! خوب نگاه كن « :مرگبال دوباره ايستاد و دستانش را گوئي مي خواهد پرواز كند، از هم گشود
  »!ميبيني؟انسان

  »!مرگبال اژدها در سيمائي متفاوت!مردي در رداي سياه« 

وقار و عظمت ما را آيا تو ! اما آيا تو چيز بيشتري نمي بيني دوست كوچك من؟. جواب روشني بود« 
اژدهاي قرمزي را در آسمان ميبيني؟ اژدهاياني  -يا به نوعي متفاوت -نميبيني؟ آيا تو هيچ اژدهاي سياه و

زماني كه انسانها و حتي الف ها هم هنوز در اين جهان پديدار نشده بودند آسمان را  ،كه از زمانهاي باستان
  » پر مي كردند؟

سري تكان  ، با اينكه قانع نشده بود،ه مرگبال مي خواهد او را به كجا بكشدرونين با اينكه مطمئن نبود ك
  !سالمت عقل جائي در وجود اژدهاي سياه نداشت. اما در مورد يك نكته قانع شد .داد

ظاهر مرگبال شروع به تغيير به حالت خزنده كرد،چشمانش مورب،دندان » !تو اين چيزها را نمي بيني«
هايش بزرگتر و تيز شد و حتي هيكل رداپوشش شروع به بزرگتر شدن كرد و به نظر مي رسيد در پشت 

اما . ي شده بودظاهر مرگبال بيش از آنكه جامد بنظر برسد مانند سايه ا.ردايش بالهائي شكل گرفته است
  .در ميانة راه تغيير شكل قطع شدو جادو به يكباره 

چشمانش را بست و دندانها و چشمها و اندازه هاش به » !تو اين چيزها را نمي بيني« : او دوباره گفت
و ادامه !حداقل در ظاهر...و هم ظاهر و هم وضوح انساني به خود گرفت. آرامي به حالت قبل برگشت

  :داد
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  » ...گر وجود ندارندچون دي« 

و ناگهان در باالي آن تصاوير از موجوداتي .او دوباره نشست و كف يك دستش را رو به باال گرفت
اژدهايان خود نيز به رنگ هايي مانند . با شكوه به چشم خوردكوچك و شبيه اژدها بر فراز دنيائي سبز و 

   ت كه حتي رونين هم آنرا احساس فشاري طافت فرسا در هوا وجود داش.رنگين كمان مي درخشيدند
  .مي كرد

جادو از آن ما بود و ما بخوبي از آن پاسداري . جهان از آن ما بود و ما بخوبي از آن محافظت مي كرديم« 
  »...حيات از آن ما بود و ما به خوبي در آن شناور بوديم... مي كرديم

ن توانست موجودات كوچك وارد شده به چند لحظه طول كشيد تا روني .اما چيزي جديد وارد تصوير شد
اما  آنها هم به نوبة خود زيبا بودند،. البته نه الف هائي شبيه به وريسا تصوير را بشناسد، آنها الف بودند،

  .زيبائي سرد و مغرور، كه باعث بي زاري رونين شد

ت به كارهائي زدند و با سرعت زياد دس اما موجوداتي كوچكتر نيز وارد شدند، با زندگي هاي زودگذر،«
هم  شبصداي مرگبال به گونه اي بود كه گوئي از الف هاي » .كه ما مي دانستيم خطرات بسياري دارد

  . نا اميد شده است

رونين بدون فكر كردن به جلو » .و آنان با بي خردي هايشان شياطين را وارد جهان ما كردند« :ادامه داد
هائي در مورد سپاه شياطين كه از آنها بعنوان لژيون سوزان ياد  خم شد، هر نو آموزي در جادوگري داستان

هر كسي كه مدعي ارتباط . مي شد مي شنيد، اما رونين به شخصه مدركي دال بر تأييد قطعي آن نيافته بود
  .داشتن با آنها را داشت معموال به نداشتن سالمت عقل متهم مي شد
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اما مرگبال دستش .دات شيطاني را از نزديك مطالعه كندرونين سعي كرد اگر شده حتي يكي از اين موجو
  .را بست و تصوير ناپديد شد

حتي هزار اورك از هوراد هم نمي تواند با يكي از . اگر بخاطر ما اژدهايان نبود،  جهاني باقي نمي ماند«
گونه هاي  در آن زمان همة.اين موجودات مقابله كند، موجوداتي كه ما با فداكاري با آنها روبرو شديم

موجود » ...اژدها با اتحاد و با ريخته شدن خونمان با آنها مقابله كرده و آنها را از دنيايمان بيرون رانديم
وبعد از آن ما كنرل چيزي را كه نجات ... «:سياهپوش براي لحظه اي چشمانش را بست و سپس ادامه داد

سپس دورف ها و در آخر هم انسان ها از  دورة ما سپري شده بود و الف ها.داده بوديم از دست داديم
در بين ما نفاق افتاد و بدتر از آن شروع به جنگ با هم كرديم  .جهان آينده سهم خود را خواستار مي شدند

  ».و هريك ديگري را كشتيم

همه داستان دشمني بين پنج گونة اژدها بخصوص بين  .رونين مي دانست كه مرگبال زياده روي مي كند
اساس اين دشمني در گذشت زمان فراموش شده بودو شايد حاال زمان آن  .گونة سياه و قرمز را مي دانستند

  .فرا رسيده بود تا رونين حقيقت را بداند

  »خواستيد؟اما چرا بعد از فداكاري هائي كه با هم انجام داديد به دشمني با هم بر « 

قطع ارتباط با هم ديگر، و هزاران دليل ديگر كه اگر زمان بازگو كردن آنها به تو را داشتم باز  !گمراهي «
و بخاطر همين عوامل بود كه تعدادما تا اين حد « :مرگبال ادامه داد» .هم همة آنها را درك نمي كردي

چشمان رونين  و انعطاف ناپذير شد و بهنگاه مرگبال تغيير كرد و بار ديگر سخت » .كاهش يافته است
بخاطركاري كه  ...كه بايد انجام شودتغييري و براي ... اما اين مسائل به گذشته تعلق دارد« :خيره شد

  ».به تو در آزاد سازي ملكة اژدهايان، الكسترزا كمك خواهم كرد !انسان بايد به اتمام برسانم
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رونين مي دانست كه در برابر مخوف ترين اژدها نشسته  ،بر خالف ظاهر دوستانه و موقعيت آرام فعلي
اما هنوز هم يك كلمة اشتباه ممكن بود باعث  است و اگر چه ظاهر او دوستانه و شفيق بنظر مي رسد،

  :به همين علت با احتياط پرسيد. مرگي دردناك براي او شود

  »؟...!دشمن هستيد« ...درونين سعي كرد كلماتش را با احتياط بكار بر» ...تو واو... اما« 

اشتباهاتي مرتكب شديم  به همان داليل خسته كننده كه گفتم ما براي مدتهاي مديد با هم جنگيديم،« 
چشمان اژدها رونين را گرفتار كرده و بدنبال خود » .اما حال من از آن اشتباهات درس گرفته ام! انسان

  »!كسترزا نبايد بيش از اين دشمن هم باقي بمانيممن و ال« :مي كشيد،به درون خود مي كشيد؛ ادامه داد

  »!البته كه نه« :رونين با آن موافق نبود

براي مدتهاي طوالني ما با هم متحد ، دوست و ياور بوديم و اين مي تواند دوباره تكرار شود،موافق «
  »نيستي؟

  »!موافقم« :دبه هيچ چيزي به جز گويهاي نافذي كه به آنها خيره شده بود فكر نمي كررونين 

  ».و تو مأموريتي داري كه به تنهائي او را نجات دهي« 

احساسي در درون رونين به مخالفت با وضع موجود پرداخت،و اوناگهان در برابر نگاه خيرة مرگبال 
  .احساس عدم آسودگي كرد

  »موريت من مطلع شدي؟امورد م ازچگونه ...تو چگونه« 

  »نه؟! اين چندان مهم  نيست« :را كاويدچشمانش دوباره تا عمق وجود رونين 
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  »!نه نيست« .عدم آسودگي رونين در نگاه به اعماق چشمان اژدها محو شده بود

حتي من هم نمي توانم ! منكوچك تو به تنهائي هرگز موفق نخواهي شد، شكي در اين نيست دوست «
ال با كمك من تو قادر به انجام درك كنم با وجود اين چطور تا بحال به مأموريتت ادامه داده اي،اما ح

  ».غير ممكن هستي، و خواهي توانست كه ملكة اژدهايان را آزاد كني

و دستان رونين .به همراه آن مرگبال دستش را دراز كرد و مدال نقره اي رنگي را به سمت رونين گرفت
اي مرموزي كه روي رونين به ورده.ظاهراَ به اختيار خودش مدال را گرفت و آنرا از نزديك بررسي كرد

رونين معناي برخي از آنها . لبة مدال بود و به كريستال سياه رنگي كه در مركزش قرار گرفته بود خيره شد
  .را درك مي كرد و بسياري از آنهابرايش عجيب و ناشناخته بودند

 نيشهاي مرگبال تا».خوب حاال تو دست آموز كوچك و خوب من مي تواني الكسترزا را نجات دهي«
  ».چون حاال با اين مدال در تمام طول مسير همراهت خواهم بود« : آخرين حد امكان باز شد و ادامه داد

  

***  

  

  چطور ممكن است كسي رد اژدهائي را گم كند؟

اين سوال همچون موجود خبيثي دائم در ذهن وريسا و همراهش تكرار مي شد و بنظر مي رسيد پاسخ 
و شيردال آنقدر تحليل رفته  بدتر اينكه، شب كازمودان را فرا گرفته.باشدمطمئني براي آن وجود نداشته 

  .بود كه ديگر قادر نبود جلوتر برود
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         د و حتي فالستاد كه ديدش به خوبي الف نبود هم ورس آنها بدمرگبال در مسافتي نزديك و در دي
ا شيرجه زد در زماني به اندازة يك هرو سپس وقتي مرگبال درون اب .مي توانست هيكل عظيم او را ببيند

  .چشم برهم زدن ناپديد شد

عظيم الجثه با وجود خستگي بسيار آخرين تودة ابر را هم مانند ابرهائي كه پشت سرگذاشته بودند  شيردال
فالستاد شيردالش را روي هدف متمركز كرده بود و او و وريسا هر لحظه منتظر ظهور . جستجو كرد

نها مايل ها آنسو تر و نزديك ترين ابرها به آ. ابرها تهي بودند. مجدد موجود غول پيكر از ميان ابرها بودند
و نمي توانند  در جنوب قرار داشتند و وريسا و همراهش مي توانستند ببينند كه ابرها دست نخورده هستند

  .مرگبال را در خود ناپديد كرده باشند

  .اژدهائي ديده نشد

ان ابرهائي آنها تا جائي كه امكان داشت همه جا را بررسي كرده و مراقب بودند، فالستاد شيردالش را در مي
به هر حال موجود سياه . راند كه اگر مرگبال در آنها مخفي شده بود زندگي اش را به خطر مي انداخت

  .ديده نشد

  !بزرگترين و خبيث ترين اژدها به يكباره در ميان ابرها ناپديد شده بود 

كه فرود بيائيم  به هر حال مجبور هستيم! فايده اي ندارد الف بانوي من« :سرانجام شيردال سوار گفت
  ».چون حيوان زبان بستة من بيشتر از اين طاقت پيشرفتن ندارد

بسيار « :را دنبال كند مجبور بود موافقت كندوريسا اگر چه هنوز قسمتي از وجودش مي خواست شكار 
ابداَ ظاهري دوستانه و جنگل و ساحل زير پايشان .وريسا زمين زير پايشان را از نظر گذراند »!خوب
  . و وريسا مي دانست كه اين صخره ها و دره ها به پرتگاه گريم باتول منتهي مي شوند ن نواز نداشت،مهما
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اگر چه منطقة زيرپايشان پوشيده از جنگل بود اما جتگل روي هم رفته بسيار كم پشت بود و آنها مجبور 
  .ميان تپه ها مخفي شونددر ديده نشوند اورك ها و بودند براي اينكه توسط گشتي هاي احتمالي اژدهايان 

  »نظرت در مورد آن منطقه چيست؟« 

اين صخره هاي « :وريسا را دنبال كرد و منطقه اي را كه نشان مي داد نگاه كرد و گفت فالستاد انگشت
  »!انتخاب خوبي بود،پيش به سوي صخره ها!ناصاف مرا به ياد مادر بزرگم مي اندازد

طاعت كرد و فالستاد او را به سمت شياري كه در ميان بلندترين شيردال با قدرشناسي از فرمان سوارش ا
اهي طبيعي قرار داشت هدايت كرد در حالي كه به زمين مي نشستند وريسا تمام گصخره ها مانند مخفي 

در چنين عمقي از منطقة كازمودان  .منطقه را براي پيدا كردن خطر و يا تله هاي احتمالي بررسي كرد
  .اردوگاه هاي نظامي داشتندي ها و يا اورك ها قطعاَ گشت

از زماني كه آزادي آسمان را  !آشيانه خوبي است« : به محض اينكه فرود آمدند دورف با هيجان گفت
او دستي بر يالهاي شير مانند شيردال » !درك كردم اين طوالني ترين زماني بود كه در جائي نشسته ام

  ».مستحق دريافت بهترين غذا و آب هستيتو حيواني بسيار شايسته و « :كشيد و گفت

  ».من در همين نزديكي نهري ديدم كه در آن ماهي هم بود«: وريسا گفت

فالستاد زين و ساير تجهيزات را از روي شيردال برداشت وضربه اي » !جوينده يابنده است« :فالستاد گفت
بدون اينكه خستگي چند لحظه پيش در شيردال ناگهان با انرژي و  .بر كفل شيردال زد و او را به جلو راند

  .به پهنة آسمان پريداو مشاهده شود 

  »آيا اين عاقالنه بود؟« 
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بهتر است به او اجازه دهيم غذائي  .ماهي خوراك خوبي براي چنين حيواني نيست!الف بانوي عزيز من« 
قت به او احتياج داشتيم و هر و. خودش آنها را پيدا خواهد كرد« :ادامه داد» .را كه دوست دارد پيدا كند

حتي در كازمودان هم شيردال هاي آزاد و وحشي ! خوب ... باز خواهد گشت، اگ هم كسي او را ببيند
زياد از اينجا دور نمي شود و تا ما غذائي « :ووقتي ترديد را در چشمان وريسا ديد افزود» .وجود دارند

  ».از مي گرددببراي خودمان تهيه كنيم 

وريسا آذوقة كمي با خود به همراه داشتند و فالستاد آنچه را باقي مانده بود ميان خودشان تقسيم فالستاد و 
روشن كردن آتش بي عقلي بود و خوشبختانه شوالية الف بنظر  در چنين عمقي از منطقة اوركها.كرد

  ».سرمائي نمي رسيد

  .استقبال كردشيردال با شكم پر و سر حال برگشت و فالستاد با نوازش سرش از او 

  ».مي بينم، اما اين دليل دور بودن اوركها نيستنمن چيزي در آسمان « 

  »مي خواهي به نوبت نگهباني بدهيم؟« 

  »ميخواهيد من اول باشم يا شما؟.پيشنهاد خوبي است«

و فالستاد بي هيچ گفتگوئي قبول كرد بالفاصله .نگران تر از آن بود كه به خواب برود، شد وريسا داوطلب
وريسا اين توانائي دورف را تحسين كرد  .تنها چند لحظه بعد به خواب رفته بودو بروي زمين دراز كشيد 

  .فالستاد بودو آرزو كرد كه ايكاش در اين زمينه او هم مانند 

اما وريسا به  .تاريكي او را در خود فرو برد و سكوت جنگل او را به ياد جنگل هاي زادگاهش انداخت
  كه اين جنگل سالهاست كه در اشغال اورك هاست و اگر چه حيوانات جنگل از بين  خود ياد آورشد
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زادگاه -تيراسل اما تعداد آنها نسبت به جنگل هاي كو -!شكم پر شير دال گواه اين مطلب بود -نرفته اند
  .بسيار اندك بود، هم اورك ها و هم اژدهايان گوشت خوار بودند -وريسا

ن سوسو مي زدند، واگر توانائي ديد در شب فوق العادة الف نبود در اين چند ستارة كم نور در آسما
كي شب ييا از تارآ ،وريسا با خود فكر كرد كه اگر رونين زنده باشد .تاريكي تقريباَ چيزي نمي ديد

آيا رونين جائي در زمين هاي لم يزرع اطرافشان افتاده است يا اينكه مرگبال او را  .وحشت نخواهد كرد
  جائي فراتر از جنگل هاي گريم باتول و يا حتي كشور و سرزميني ناشناخته برده است؟به 

اما اگر اينطور نبود موجود سياه .كه رونين با موجود سياه هم دست شده استبپذيردست نواتوريسا نمي 
اما .بپردازندبه همين دليل بود كه وريسا فالستاد را واداشته بود تا به تعقيب اژدها  با رونين چكار داشت؟
  ارزشي براي اژدهاي تا دندان مسلح بود؟ رونين چه محمولة با

براي خالصي از اين افكار وريسا از كنار فالستاد .سؤاالت زيادي بودند كه پاسخي براي آنها وجود نداشت
و مركبش دور شد تا قسمت هائي از جنگل و صخره هاي اطرافشان را كه جستجو نكرده بودند بررسي 

اگرچه تا مايلها ي با ديد برتر او هم بعضي از سايه ها چيز بيشتري از يك سايه به نظر مي رسيدند و حت.كند
بوجود   احساس محاصره در سايه هاي دلگير و خطرناك را دورتر هيچ اوركي زندگي نمي كرد  در او 

  .مي آورد

ازيك جفت  .نگل كردوريسا شمشيرش را كه همچنان در غالف بود برداشت و شروع به پيشروي در ج
او مي توانست درماندگي .درخت پيچكي كه اگرچه كامال خشك نشده بودند ولي برگي نداشتند باال رفت

او همينطور مي توانست گذشته اي را كه  آنها در آن  و حالت پذيرش مرگ را در آنها احساس كند،
  و سر سبز بود، وقبل از اينكه در  زماني را كه كازمودان منطقه اي سالم زندگي كرده بودند احساس كند،
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كه فرار كرده بودند و سوگند  ؛زير هجوم وحشيانة هوراد نابود شود محل زندگي دورف هاي تپه ها بود
  .خورده بودند كه روزي بازخواهند گشت

  .درختان البته قادر به گريختن نبودند

اين را احساس كند، اما براي اين  وريسا مي توانست دورف هاي تپه ها به زودي مي توانستند باز گردند،
كازمودان اگر قادر به بازسازي جنگل هايش مي شد دهه هاي .درختان و بسياري ديگر بسيار دير شده بود
  .بسيار بسيار زيادي براي اين كار نياز داشت

در زبان تمام » !قول مي دهم.بهار به زودي فرا مي رسد! درختان شجاع« :وريسا به آرامي زمزمه كرد
  .درختان و گياهان بهار تنها يك فصل نبود،بلكه اميدي همگاني براي بازسازي حيات بود

تأثير كالم وريسا بر درختان  .وقتي الف از درختان جدا شد آنها به نظر بلند تر و راست تر مي رسيدند
از بصيرت  گياهان بزرگ راه هائي براي ارتباط با يكديگر داشتند كه حتي فراتر .باعث شد لبخندي بزند

شايد اين پيام در ميان درختان حركت مي كرد واين اميد  باعث مي شد نهالي از مرگ نجات  .الف ها بود
  .تنها مي توانست اميدوار باشد وريسا مطمئن نبود، .يابد

. تماس كوتاهي كه با درختان داشت باعث شد كه اندكي از بار سنگين بروي قلب و ذهنش برداشته شود
الف حاال . سنگ هائي كه او را احاطه كرده بودند ديگر چندان تهديد كننده به نظر نمي رسيدندسايه ها و 

با آمادگي بيشتري در جنگل قدم بر مي داشت، مطمئن از اينكه اوضاع بهتر خواهد شد، حتي در مورد 
  !رونين

كه  -اجازه دهد فالستاد حتي كمي وسوسه شد تا زمان نگهباني او سريعتر از آنچه مايل بود به پايان رسيد،
  اما فكر كرد .بيشتر بخوابد و خود نگهباني بدهد -خرو وپف هايش نشان مي داد در خواب عميقي است
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به همين دليل به طرف همراهش رفت  كه اگر با كسي درگير شوند خستگي او را از پا خواهد انداخت،
  ...و

  كه كسي يا چيزي به سمت آنها مي آيدوباصداي شكسته شدن شاخة كوچكي در نزديكي اش متوجه شد  

به به همين خاطر  فالستاد و شيردال را بيدار كند، ي كوچكريسا نمي خواست براي شنيدن يك صداو
صداي حركت ديگري را از همان دوباره حركت كرد و  محل تاريكي كه صدا از آن آمده بودسمت 

ايد هم نه؟ شايد اين صدا مي خواست وريسا ش !شايد شد؟اشايد تنها يك مالقات كننده باين  .سمت شنيد
  ، تا در تلة دشمن ساكتي كه در كمين است بيافتد؟فريب دهدرا 

  .صداي آرام ديگري آمد و ناگهان موجود بزرگي با جيغي بلند از كنار او جهيد

فالستاد اما ناگها متوجه شد صدائي كه شنيده صداي نعرة شيردال  وريسا شمشير به دست آمادة نبرد شد،
  .بوده نه موجودي غولپيكر و وحشي از جنگل

را شنيده بود اما بر خالف الف او واكنش طبيعي خود را بدون در نظر  ي اولشيردال هم مانند وريسا صدا
  .گرفتن موقعيت و يا مصلحت انديشي انجام داده بود

د به دست رتكش را براي نبفالستاد با سرعتي كه از دورف ها بعيد مي نمود روي پا جست و در حاي كه پ
  »!چيزي در ميان آن درختان كهنسال كه تو بايد بگيري چه بود؟« :گرفته بود غريد 

 سپس. هنوز از دشمن خبري نبود شيردال را تشخيص دهد اما شبهي ازتوانست فقط وريسا در تاريكي 
الف به هر حال توانست صداي ضعيف جيغي را بشنود، صداي ضعيفي كه نمي توانست ناشي از مبارزه 

  .باشد
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  »!من لقمة چرب و نرمي نيستم!از روي من بلندشو!برو كنار!نه!نه«

در را كه بنظر نمي رسيد دشمن باشد شيردال كسي . فالستاد و وريسا هر دو به سمت صداي فرياد دويدند
  .صدا به نظر وريسا آشنا مي آمد، اما صاحبش را بخاطر نمي آورد. ن گير كرده بودگوشه اي زمي

  »!اطاعت كن!... برگرد عقب!عقب«

شيردال در ابتدا بنظر مي رسيد كه مي خواهد سرپيچي كند، شايد فكر مي كرد چيزي را كه گرفته به او 
از طرف سري با منقار فقط صداي گريه و در تاريكي و  .تعلق دارد و يا زياد به اين موجود اعتماد ندارد
  .زاري و شيوني مانند كودكان به گوش مي رسيد

يك بچه تك و تنها در تاريكي شب و در اين منطقة خطرناك چه مي كرد؟ هجوم و وحشتي كه اوركها بر 
توانست بچه از كجا مي  نپس اي.كازمودان حاكم كرده بودندمدتها بود كه چنين امكاني را از بين برده بود

  آمده باشد؟

دهانش !اوه خواهش مي كنم من بدبخت را از دست اين هيوالي وحشي نجات دهيد،اوف ...لطفاَ...آه«
  »...چه بوي بدي مي دهد

  .وريسا خشكش زد،هيچ بچه اي اينگونه صحبت نمي كرد

خشم باز  شيردال يكبار بالهايش را با» !برگرد عقب«: فالستاد ضربة محكمي به پشت شيردال زد و گفت
  .و بسته كرد و فريادي كشيد و سپس طعمه اش را رها كرد

موجود كوچك بالفاصله روي پاهايش پريد و در جهت مخالف شروع به دويدن كرد،اما وريسا به هر 
  .حال از او سريعتر بود و بالفاصله به تعقيب موجودي كه تشخيص داد گوش هاي درازي دارد پرداخت
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  »!صدمه نزنيد،خواهش مي كنم اوه خواهش مي كنم به من«

هرگز در عمرم چنين «:وريسا به او پيوست و ادامه داد» تو اينجا چه مي خواهي؟« :شيردال سوار غريد
جيغ و داد تو تمام اورك ها را ! جيغ و دادي نشنيده بودم،زودتر ساكت شو وگرنه خودم ساكتت مي كنم

  ».روي سرمان خواهد ريخت

  »!نشنيدي چي گفت؟ ساكت شو«  :و تاب خوردن گفتالف به موجود در حال پيچ 

  .موجود بدقيافه ساكت شد

چيزي الف بانوي من ، « : ، گفتباز مي كرد را همراهش آورده بود فالستاد در حالي كه كيسة كوچكي
  »!اين الشخور كثيفي را كه دستگير كرده ايم كمي روشن كند چهرةدارم كه مي تواند  با خود 

كناري نهاد و شيء كوچكي را در ميان دستان ضخيمش گرفت و به آرامي شروع به ماليدن او پتكش را به 
ور ضعيفي كرد و با تكرار اين عمل، نور آن نبا اين عملش شيء مورد نظر شروع به درخشش با  آن كرد،

  .بيشتر و بيسشتر و شبيه به كريستالي درخشان شد

سپس شيء نوراني را به سمت شخص دستگير » !ق مردهيهديه اي از طرف يك رف« : فالستاد توضيح داد 
  »!!!آه درست فكر كرده بودم...؟!حال بگذار ببينيم آيا حدس من درست بوده« :شده آورد و گفت

  .يك گابلين.فالستادواو يكي از غير قابل اعتماد ترين موجودات هستي را گرفته بودند.وريسا هم همينطور

رها كنيم و از براي شيردال بايد تو را !اشتي جاسوسي مي كردي هان؟پس د« :رياد زدفهمراه خشن وريسا 
  »!شرت خالص شويم
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من فقط از دستورات اطاعت ! دوست هيچ اوركي نيستم من!اين موجود حقير جاسوس نيست!نه! نه« 
  ».كرده ام

  »پس تو ايجا چه غلطي مي كني؟«

اژدهائي به !فرار«:زي از آن فهميد گفتگابلين زشت  سبز رنگ با ناله و صدائي كه به سختي مي شد چي
  »!مي دانيد كه آنها گابلين ها را مي خورند.شب ديدم رنگ

يك اژدهاي به رنگ شب؟ منظورت يك اژدهاي سياه است؟ تو « :وريسا گابلين را جلوتر كشيد و گفت
  »چنين اژدهائي ديدي؟كي؟

  ».قبل از تاريك شدن هوا! خيلي نيست«

  »روي زمين يا در آسمان؟« 

  »...او!روي زمين« 

حتي معناي حقيقت را هم درك  آنها! شما نمي توانيد به سخنان يك گابلين اعتماد كنيدالف بانوي من«
  »!نمي كنند

دهائي كه ديدي تنها بود ويا ژآيا ا !گابلين.من حرفش را باور مي كنم اگر به يك سؤال من پاسخ بدهد« 
  »بود؟كسي رابه همراه داشت ؟ واگر داشت چه كسي 

گابلين در ابتدا نمي خواست پاسخ دهد اما »!ابلين خوار صحبت كنمگنمي خواهم در مورد اژدهاي « 
  كسي ...!كسي بود«: كافي بود كه ادامه دهده بوديك نگاه به شمشير وريسا كه از غالف خارج شد
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با او صحبت اما اول مي خواست  شايد مي خواست او را بخورد، !او كسي را به همراه داشت! ...بود
  »...من اژدها و جادوگران را دوست ندارم من مي خواستم فرار كنم، من نشنيدم،  كند،

و وريسا به آرامي بدون اينكه اجازه دهد بيهوده اميدوار شود » جادوگر؟« :وريسا و فالستاد با هم پرسيدند
  »اين جادوگر سالم بود؟ آسيبي نديده بود؟« :پرسيد

  »...!بله« 

  »!را توصيف كنقيافة او « 

اما وريسا به هيچ وجه اين .گابلين شروع به تقال كرد،او دست و پاهاي باريك و الغرش را تكان مي داد
آنها با .گابلين ها جنگجويان مرگباري بودند.تراشيده را دست كم نمي گرفتموجود كله دوكي و 

  .خود را از پاي در مي آوردند استفاده از استعدادها و حيله گري و استفاده از ريز نقشي شان دشمنان

  »!اسمش را نشنيدم اسمش را نمي دانم، قدبلند و در رداي سرمه اي رنگ، !متكبر و با موهاي قرمز«

   جادوگر موسرخ و پوشيده در رداي سرمه اي رنگ چقدر. توضيح زيادي نبود،اما كافي بنظر مي رسيد
  ل؟نهم در برابر مرگباآ قد بنظر برسد،د مي توانسته بلن

  »!مثل اينكه شما كامال حق داشتيد!مثل اينكه مشخصات دوست شماست« :فالستاد غريد

  ».بايد به دنبال او برويم« 

نكه به ما پوشش مي دهد، آدر تاريكي؟ اوال شما حتي استراحت هم نكرده ايد ثانياَ تاركي عالوه بر «
  »!باعث مي شود چيزي ديده نشود،حتي يك اژدها
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براي حركت كردن داشت مي دانست كه حق با فالستاد است اما بازهم نمي توانست  با همة اشتياقي كه
  .وداشت تلف مي شد !بود  وقت طال.تا روشن شدن هوا صبر كند

ساعت را استراحت مي كنيم و بعد بالفاصله  دمن فقط به چند ساعت استراحت احتياج دارم،اين چن«
  ».حركت مي كنيم

و انگار فراموش كرده ايد كه مرگبال چقدر بزرگ و چقدر سياه ...  ماند اما هنوز هم تاريك باقي مي« 
  »!مانند شب! ؟...است

چون مي دانيم او كجاست، يا درواقع .ما ديگر احتياجي به دنبال كردن رد اژدها نداريم« :وريسا لبخند زد
  »!مي داند كه او كجاست... يكي از ما

داستان درازي در مورد  اين ! ي اين گابلين اعتماد كرد؟مي شود به حرف هاچطور آخر « :فالستاد گفت
  ».دزدهاي سبزكوچك  و دروغگوهاي بدنام وجود دارد

به دليل اينكه او دو « :وريسا در حالي كه تيغة شمشيرش را به سمت گلوي گابلين مي گرفت گفت
سر او را براي اينكه خوراك  انتخاب دارد،جايي كه اژدها و رونين فرود آمده اند را به ما نشان دهد ، يا من

  ».اژدها شود قطع مي كنم

  »تو فكر مي كني معدة اژدها هم بتواند چنين موجود خبيثي را هضم كند؟« :فالستاد با خنده گفت

با وجود شمشيري كه روي . چشمان زرد و درشت و بدون مردمك اسير كوچك از ترس گشاد شد
با كمال ميل نشان مي دهم،با « :اال و پائين پريدن كردو گفتگلويش قرار گرفته بود ديوانه وار شروع به ب

  ».من شما را به سمت دوستان راهنمائي مي كنم! كمال ميل
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  »يا شايد بايد زبانت راببرم؟! ساكت شو« :سوار الف شمشير را روي گلوي او فشار داد و گفت

اين موجود بد بخت رحم خواهش مي كنم به !... ببخشيد...ببخشيد« : گابلين با صداي آرامي گفت
  »...كنيد

  ».اين حتي براي يك گابلين هم معذرت خواهي درست و حسابي نيست! پيف « : فالستاد گفت

  ».به شرطي كه راه را به ما نشان بدهد« 

  »!خيلي خوب!اين بدبخت راه را به شما نشان خواهد داد خانم«

  ».فعالَ بايد او را ببنديم« :وريسا اضافه كرد

  ».تا تحت نظر باشدموش را به مركبم مي بندم من اين « 

مو نقره اي تا حدي برايش احساس  فلگابلين از قبل هم بيچاره تر به نظر م رسيد تا حدي كه ا هچهر
  ».اما مطمئن شو كه شيردال به او آسيبي نخواهد رساند!باشد«.دلسوزي كرد

  ».باشد تا وقتي كه مراقب رفتارش« :فالستاد رو به گابلين كرد و گفت

  »...!صادقانه و مطمئن!اين موجود بدبخت مراقب رفتارش خواهد بود« 

وريسا در حالي كه شمشيرش را از روي گلوي موجود بيچاره برمي داشت با خود فكر كرد شايد نشان 
  .دادن كمي مهرباني بيش از خشونت به آنها در استفاده از گابلين كمك كند

دهائي كه مي خواهد تو را بخورد به ژببر و ما اجازه مي دهيم از مقابل ا تو ما را به جايي كه مي خواهيم« 
  »آيا تو نامي هم داري؟« :او ادامه داد»!به تو قول مي دهم! هر جا مايلي بروي
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  »!كرايل!كرايل خانم« :سرش را باال پائين برد و بار ديگر گفت»! خانم بله!بله« 

 .مي دهي وهمه چيز به خوبي وخوشي تمام مي شودخيلي خوب كرايل من سؤال مي كنم وت جواب «
  »فهميدي؟

به جائي  شما رادقيقاَ من ! بله خانم! او بله«:وع به باال و پائين پريدن كرد و گفترگابلين با خوشحالي ش
به توقول        « : لبخند ديوانه واري به وريسا تحويل داد و ادامه داد» .بايد برويد راهنمائي مي كنم  كه

  »...هممي د



 س
WWW.LIFE-GOOD.IR  سايت زندگي خوب:ازكاري  

  
 عصر اژدهايان

    11 فصل

فرماندة .نكروز در حالي كه مدال را در ميان انگشتانش تاب مي داد به حركت بعدي خود فكر مي كرد 
مانند موفقيت آميز تارگوس از مأموريتش  اورك بيشتر شب گذشته را نتوانسته بود بخوابد، باز نگشتن

آيا او شكست خورده است؟ و اگر چنين اتفاقي افتاده است، انسان  .افتاده بودپير خوره به جان جنگجوي 
ها براي نجات الكسترزا چگونه نيروئي را اعزام كرده اند؟ ارتشي متشكل از شيردال سوارها و جادوگران 

در مناطق شمالي و همچنين اختالفات داخلي قادر با هوراد ا وجود درگيري با هم؟ مطمئناَ اتحاد لوردران ب
با زولوهد در مورد نگراني هايش تماس بگيرد، اما  ه بوداو سعي كرد.به فراهم كردن چنين نيروئي نيست

و او معني اين حركت را بخوبي درك مي كرد، . شمن بزرگ به تماس هاي جادوئي او پاسخ نمي داد
ر درگير موضوعات مهم تر بود كه وقتي براي پرداختن به نگراني ها  و ترس هاي بي مورد زولوهد آنقد

شمن بزرگ از او انتظار داشت كه در اين مواقع مانند هر اورك ديگري با . زير دست خود نداشت افسر
ل خود را در اين موقعيت به حا و اين يعني اينكه او افسر معلولش... قاطعيت و اطمينان تصميم بگيرد

  .ه بودگذاشت

درك  توانائياما نكروس مي دانست كه حتي  اهريمن روان به او قدرت فراواني براي فرماندهي داده بود،
  در واقع در اعماق ذهن خودش اورك به اين  .ذره اي از توانائيها و استعداد هاي نهفته در مدال را ندارد

م  ج ر ت S:م O R R O W M A N              S O R R O W M A N 1 3 @ Y A H O O . C O M Page 2 
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زولوهد هم ! موضوع مشكوك بود كه آيا او از مدال در جهت اهدافش استفاده مي كند ، يا مدال از او؟
 نكروس از مدال درك كرده بود، كه خود چيزي اندك .، سر در بياوردقابليت هاي مدالنتوانسته بود از 

ار گرفته شودمي تواند فهميده بود كه نيروي بسيار عظيمي در درون مدال نهفته است كه اگر با مهارت بك
به يكباره  -كه اورك مي دانست در مناطق شمالي كازمودان تجمع كرده اند-تمام نيروهاي انسان ها را 

  ...نابود كند

  .اما مشكل اين بود كه اگر با مهارت بكار نمي رفت ممكن بود تمام ساكنين گريم باتول را هم نابود كند

دو پاي سالم و يك تبر خوب به من بده تا تو را در اولين « :نكروز خطاب به مدال طالئي رنگ گفت
  »...آتشفشان پرتاب كنم

حريم خصوصي او شد و بدون اهميت و بدون اداي احترام نظامي وارد در همين لحظه جنگجوئي با شتاب 
  »!تارگوس برگشته است« :دادن به نگاه خيرة نكروز گفت

ك خبر خوب رسيد، اگر تارگوس بازگشته حداقل يك فرمانده نفس راحتي كشيد و فكر كرد،باالخره ي
او اميدوار بود كه تارگوس حداقل يكنفر را .روي پاي سالمش ايستاد نكروز. اژدها سالم بازگشته است

  ،د سرسختنهر چ را كمي شكنجه  انسان.اسير كرده باشد،چيزي كه زولوهد توقعش را از او داشت
در اختيارشان  واردار مي كرد اطالعاتي در مورد نيروهائي كه براي تسخير كازمودان حركت كرده اند،

  .قرار دهد

  »چه وقت بازگشته است؟ !...باالخره«

  ت اورك اضطرابي وجود داشت نكروز آن را ناديده گرفت،او شاگر چه در چهرة ز» .زمان زيادي نيست«



 س
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هرگز او را نا اميد حداقل تارگوس . جوي قدرتمندش خوش آمد بگويدعجله داشت تا هرچه زودتر به جنگ
  .نكرده بود

او مدال را كنار گذاشت و به سمت آشيانه اي كه اژدهاسواران براي پرواز و به زمين نشستن از آن استفاده 
نكروز . و خبر آورده بود در سكوت كامل او را دنبال كرداجنگجوئي كه براي . مي كردند حركت كرد

تنها صدائي كه او در حال حاضر مايل به  .به هر حال در اين زمان از چنين سكوتي استقبال مي كرد
  .شنيدنش بود صداي تارگوس بود كه چگونگي پيروزي بر خارجي ها را برايش شرح مي داد

. دندتعداد زيادي از اژدهاسواران اورك نيز براي شنيدن خبري از تارگوس در دهانة آشيانه تجمع كرده بو
نكروس از اين قانون شكني نا خشنود شد و اخمي كرد،اما او مي دانست كه ساير اوركها نيز مانند او 

  .منتظر بازگشت قهرمانانة تارگوس هستند

راه را باز كنيد،راه را باز « :او در حالي كه به نور ضعيف خورشيد در حال غروب نگاه مي كرد گفت
قراولي كه توانسته بود نزديك شدن . اژدهاي غول پيكر را هم ببينداو درلحظة اول حتي نتوانست » !كنيد

سپس اورك توانست . اژدها را ببيند مطمئناّ بايد بهترين قدرت بينائي را در ميان اورك ها داشته باشد
  .هيبت سياهي را كه هر چه نزديكتر مي شد بر عظمتش افزوده مي شد را در ديدرسش تشخيص دهد

اما حداقل مي توانست مطمئن باشد كه  !فقط يكي؟ باز هم خسارتي بزرگريد كه اورك چالق زير لب غ
ت كدام اژدها بازگشته است اما مانند سايرين توقع داشت كه سنكروز نمي دان. خطر برطرف شده است
اما اين سوار نيم خيز روي زين نشسته بود و به نظر مي رسيد به سختي مي تواند . اژدهاي تارگوس باشد

  .ا روي زين نگه دارد و نيمه بيهوش استخود ر

  !احساس شومي در ستون فقرات نكروز باال و پايين شد
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  ».منطقه را خالي كنيد،راه را باز كنيد،اوبه فضاي زيادي براي فرود نياز دارد« 

با نزديكتر . در واقع نكروز متوجه شدكه اژدها براي فرود آمدن  به تمام فضاي  آشيانة بزرگ  نياز دارد
براي يك لحظه نكروز احساس كرد كه ممكن  .پرواز نا متعادلش نمايان تر شدشدن اژدها وضع وخيم 

است اژدها با كوه برخورد كند، و چيزي نمانده بود كه اين اتفاق صورت پذيرد اما در لحظة آخر شايد با 
  .فرمان سوارش اژدها توانست مسير درست را براي فرود آمدن در آشيانه انتخاب كند

  .و با ضربه اي شديد در مقابل ديدة همگان فرود آمد

اژدها قادر نبود حركات ناشي از فرود خود .سكوتي ناشي از غافلگيري و ناباوري اوركها را فرا گرفته بود
از اور كها را به پرواز درآورد و  را كنترل كند و بروي زمين به سمت جلو سر مي خورد، ضربة بالش يكي

به ديواره هاي آشيانه ضربه مي زد و قطعات بزرگي از پوشش سنگ و چوب جلو و عقب رفتن دمش 
نكروز خودش را به ديوار چسباند و از خشم دندانهايش را به .داخلي ديوارها را از جاي خود در مي آورد

  .همه جا را خاك و غبار گرفته بود. هم ساييد

كه سعي مي كردند  كه افسر چالق و اوركهاييناشي از اين ن سكوت آشيان را فرا گرفت، سكوتي ناگها
از مسير اژدهاي در حال سقوط كنار روند فهميده بودند اژدها براي يك چيز خود را تا آشيانه رسانده 

  ...است

  ...براي مردن

غبار برخاست،در حالي كه همچنان تلو تلو يبتي در ميان گرد و ه... اما اژدها سوار به هر حال اينطور نبود
نان به چپ و راست خم مي شد و چيزي مي خورد خود را از جسد حيوان عظيم الجثه جدا كرد ولي همچ
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قويترين اژدها سوار اورك دوباره زمزمه » !شكست خورديم!ما شكست خورديم« : اژدها سوار غريد
  »!...ما شكست خورديم« :كرد

چيزي كه فرمانده اش در چهره او تشخيص .غرور و تهور تارگوس با چيزي مهيب در هم شكسته شده بود
بميرد حال در چهره اش تارگوس كه زماني سوگند مي خورد تنها در ميدان جنگ .محض بود مي داد تسليم

  .چيزي بجز تسليم محض نبود

سپس در حالي كه چهره اش از غضب و نا اميدي سياه شده ! او نه! فرمانده اورك با خود فكر كرد؛ او نه
تو ماية شرمساري ! ساكت شو« :بود با تمام سرعتي كه از او ساخته بود به سمت قهرمان رفت و گفت

  »!خود و قبيله ات هستيننگ تو ماية !هستي

من احساس ! شرمساري؟نه« :اشاره مي كرد گفت تارگوس در حالي كه به سمت جسد اژدهايش
ديگر براي ما اميد پيروزي وجود ندارد، . من فقط واقعيت را بيان كردم! ساري نمي كنم پيرمردمشر

  ».حداقل در اين مكان چنين اميدي وجود ندارد

اد و بدون در نظر گرفتن اختالف قامتش با اورك تنومند نكروز شانه هاي تارگوس را به شدت تكان د
  »چه چيزي چنين بالي وحشتناكي را بر سر شما آورده است؟! حرف بزن« :گفت

مي داني چه چيزي اين كار را كرده !مركب من هم خوب نگاه كن نكروزبه ! به من خوب نگاه كن« 
  »مي داني چه كسي اين بال را سر ما آورده است؟ است؟
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  »يك اسكادران شيردال سوار؟ يك لشگر جادوگر؟« 

افتخار هنوز بر رداي خون آلود اورك آويخته بود،او سعي كردد بخندد اما  خنده اش با سرفه  يانشان ه
  .نكروز بي صبرانه منتظر بود. هاي  دردناك خاتمه يافت

نه، ما تنها به يك دسته شيردال سوار ...مي توانم بگويم مبارزة عادالنه تري مي شد چنين بود،... اگر« 
تعداد آنها كمتر از چيزي بود كه توقع داشتيم و هر نيروي قابلي از ما مي توانست برخورد كرديم، در واقع 

  »...با آنها مقابله

  »چه چيزي اين بال را بر سر شما آورد؟! ...مهم نيست« 

چه چيزي اين بال « :نگاهش در ميان همرزمان و فرمانده اش حركت مي كرد گفتكه تار گوس در حالي 
  »!مرگ در هيبت اژدهائي سياه رنگ! ود مرگخ... را بر سر ما آورد؟

  »مرگبال؟« آشفتگي گروه اورك ها را در بر گرفت و نكروز خشكش زد؛

و به سود انسان ها مي جنگيد، ما در حال مبارزه با شيردالي بوديم كه ناگهان از ميان ابرها بر ما نازل .. « 
  »!به زحمت توانستيم فرار كنيم. شد

تارگوس نمي تواند چنين دروغ  !اما گوئي غير از اين نبوده است... افتاده باشداين نمي توانست اتفاق 
خراشهاي عميق و زخم هاي بزرگي كه  –اگر او مي گفت كه اين كار مرگبال بوده ... شاخداري بسازد

  .پس حتماَ كار مرگبال بوده است -روي جسد اژدها باقي مانده بود حرف هاي او را تاييد مي كرد

  »!و چيزي را جا نيانداز!را براي من تعريف كن همه چيز«
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به رغم حال وخيمش تارگوس نقل كرد كه او واورك همراهش چگونه با گروه به ظاهر ناچيز و شايد 
تارگوس چند دورف يك الف و حداقل يك جادوگر را تشخيص . مواجه شده بودندانسان ها پيشاهنگ 
ه يك جنگجوي انسان با جانفشاني غير منتظره يك اژدها را بجز اينك! گروهي ساده براي مواجهه.داده بود

جادوگر كمي . حتي با وجود اين فداكاري هم تارگوس زياد احساس نگراني نكرده بود.نابود كرده بود
اورك وارد نبرد شده و آماده بود تا كار . مزاحمت ايجاد كرده بود و سپس در ميانه نبرد ناپديد شده بود

او كار ساده اي را روي حيوان . تازه مشغول شده بود كه مرگبال وارد معركه شد و.آنها را تمام كند
تارگوس به سرعت اژدهاي  .تارگوس انجام داده بود و باعث شده بود تا از فرمان سوارش اطاعت نكند

    مسلح را شناخته بود و قصد داشت تا از معركه بگريزد، اما مركبش تا زماني كه جراحات وحشتناكي 
و تازه در اين زمان بود كه به فريادهاي سوارش نداشته بود نيروي عظيم حريفش را درك نكرده بود بر

  .گوش داده و با شيرجه اي از محل گريخته بود

كرايل .وقتي داستان او به پايان رسيد نكروز متوجه شد كه بدترين كابوس هايش به حقيقت تبديل شده اند
اتحاد قصد دارد ملكه اژدهايان را از سلطه اوركها رهايي بخشد به او گابلين به درستي در مورد اينكه 

هشدار داده بود اما گابلين احمق نمي دانست و يا اهميت نداده بود كه براي او بگويد نوع نيروهاي 
اتحاد با تنها  -ام برسانندجانسانها به نحوي موفق شده بودند كار غير قابل تصوري را به ان .مهاجم چيست

  .اورك ها و انسانها هم از آن وحشت داشتند و هم احترام ميگذاشتند دي كه هر دو گروه متخاصمموجو

  »...مرگبال« : نكروز زمزمه كرد

با به هر حال چرا بايد انسانها اژدها را در چنين عملياتي بكار گيرند؟ حق  ،نكروز با خود فكر كرد
مطمئناَ نيروي بزرگتري در و يشاهنگ و يا طعمه بودندنيرويي كه با آن مواجه شده بودند پ نايتارگوس بود 

  .آنها وجود دارد پشت سر
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  .و بعد به يكباره همه چيز براي او آشكار شد

تسخير «:او به سمت ساير اوركها بازگشت و در حالي كه سعي مي كرد در صدايش لرزشي نباشد گفت
انسان ها و متحدانشان ابتدا به سراغ ما ! سرزمين ما شروع شده است،اما نه در سرزمين هاي شمالي ما

  ».خواهند آمد

اين بزرگترين وحشتي است نكروز متوجه شد . جنگجويانش با ترس و وحشت به همديگر نگاه مي كردند
ترس از كشته شدت در ميدان نبرد با ترس از اينكه از قبل بدانيد .كه تا كنون هوراد با آن مواجه شده است

   .اوت استقتل عام خواهيد شد متف

حمله اي غافلگيرانه از بخشهاي جنوبي كازمودان،كشتن . اين استدالل نكروز رابه نتيجه اي قطعي رساند
دان "و يا آزادسازي ملكة اژدها، راندن باقيماندة نيروهاي هوراد به بخشهاي شمالي و نزديك به منطقة 

و نيروهاي او  .سمت گريم باتول ازت و سپس حرك جائي كه رئيس هوراد قادر به ياري آنها نباشد "آلگاز
محاصره خواهند شد و آخرين اميدهاي  "دان مودر"مابين مهاجميني كه از سمت گريم باتول و از سوي 

  .نژاد اورك نابود خواهد شد و بازماندگان هم در غارهائي به اسارت انسان ها در خواهند آمد

شمن به درخواست هاي . غارهاي اژدها كرده بود زولوهد او را مسئول تمام مسائل موجود در كوهستان و
! بسيار خوب. نكروز پاسخ نداده بود و اين بدان معني بود كه او مي بايست به تصميم هاي او اطمينان كند

  .او نيز چنين خواهد كرد

  ».بعداَ به وجود تو نياز دارم !و كمي بخواب زودتر خودت را جمع و جور كن! تارگوس«

  »...نكروز«
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  »!ت كناطاع«

سري تكان داد و براي  تارگوس. را هم وادار به عقب نشيني كرد خشمي كه در نگاهش بود حتي قهرمان
رو به باقي نكروز . پيدا كردن نگاه ياري كننده اي به اطرافش نگاهي كرد ، سپس راهش را كشيد و رفت

كنيد تمام تخم ها را در  مفيد و ضروري را در ارابه ها جمعسريع تمام وسايل  «: اورك ها كرد و گفت
او مكثي كرد و كارهائي كه بايد انجام » .جعبه هائي كه از كاه پر شده قرار داده و آنها را گرم نگاه داريد

و آماده شويد تا هر جوجة اژدهائي را كه براي آموزش دادن «:مي شد را در ذهنش مرور كرد و ادامه داد
  ».بيش از اندازه وحشي است نابود كنيد

« :باعث توقف تارگوس شد، او و سايرين با وحشت به سمت فرماندة خود بازگشتند و تارگوس گفت اين
  »...ما به آنها نياز داريم!! جوجه ها را بكشيم ؟

  »!فقط محض احتياط.ما فقط به چيزهائي نياز داريم كه بتوانند سريع حركت كنند« 

  »اطي؟محض چه احتي« :اورك بلند قد تر به او نگاه كرد و گفت

  »...براي وقتي كه من نتوانم با مرگبال روبرو شوم« 

با اين حرف همه طوري به او خيره شدند كه گوئي تبديل به اوگري شده است و همين حاالست كه سر 
  .ديگري در بياورد

  »!با مرگبال روبروشود؟ «:اين سؤال دهان به دهان مي گشت

ان كه او را در رام كردن ملكة اژدها بسيار ياري مي كرد نكروز اطراف را براي پيدا كردن سر مهتر اژدهاي
  »!بايد راهي پيدا كنيم تا مادر را حركت دهيم! تو با من بيا« : نگاهي كرد
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مي خواهي ! تو داري گريم باتول را تخليه مي كني« :تارگوس باالخره متوجه شد اوضاع از چه قرار است
  »!همه چيز را به مواضع شمالي ببري

  »...!بله« 

  »!آنها ما را دنبال خواهند كرد،مرگبال دنبالمان خواهد كرد« 

يا شايد من بجاي جنگجويان شجاع با برده هاي ياغي ... تو دستورات را شنيدي« :اورك چالق غريد
  »احاطه شده ام؟

شايد نكروز چالق و ضعيف .تارگوس و سايرين به دنبال اجراي دستوراتش رفتند.تيرش به هدف نشست
ود اما هنوز فرماندة آنها بود و بايد از او اطاعت مي كردند بدون اينكه اين دستورات بنظرشان تا چه اندازه ب

  .احمقانه و ديوانه وار مي رسيدند

ذهنش به شدت .او قهرمان را از خود رنجانده بود،همه را براي رسيدن به هدفش از خود رنجانده بود
كه ملكة اژدها را با خود خارج مي كردند، فقط اگر مي توانستند  اين بسيار حياتي بود! بله.مشغول بود

  .راهي بيابند تا او را در دهانة غار خودش مهار كنند بسيار عالي مي شد

اگر در كارش موفق مي شد حداقل تخم ها سالم به دست . او هم مانند انسان ها مي توانست حقه بزند
دند، واگر نكروز در پيروزي نقشي داشت برايش مهم نبود و به هوراد كمك مي كر... زولوهد مي رسيدند

  .كه جانش را از دست بدهد، در اين صورت اوركها هنوز شانسي داشتند
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نكروز اسكول كراشر دستش را به جاي خالي جائي كه مدال را معموالَ قرار داد برد، او متعجب بود كه 
س اين را داشت تا اين موضوع را آزمايش حاال شان. محدودة قدرت هاي اين طلسم باستاني تا كجاست

  .كند

***  

عمرش تجربه كرده بود بيدار  اشعه اي باريك از نور رونين را از يكي از عميق ترين چرتي كه در تمام
به اطرافش نگاه كرد و خود را در ميان محوطه اي چوبي ديد، البته اين محوطه مانند مهمانسراهائي . كرد

نبود، مانند مهمانسرائي كه در آن وريسا را مالقات كرده بود  و باهم  صحبت كرده كه در انها مي خوابيد 
  ...بودند 

  »!تو بيدار شدي... خوب است « 

و اطراف را براي پيدا كردن منبع صدا جستجو كرد تا  ي كلمات را در درون ذهنش شنيدربدون هيچ اخطا
  .باالخره متوجه شد منبع واقعي آن صدا كجاست

  .دور مدال نقره اي رنگي كه شب قبل مرگبال به او داده بود حلقه شددستش به 

نوري خفيف از جواهر سياه و درخشان مركز مدال ساتع مي شد و رونين به محض لمس كردن آن تمام 
  .وقايع شب گذشته را به ياد آورد، از جمله سوگند اژدهاي سياه براي كمك كردن به او در ماموريتش

  »تو كجا هستي؟« :سيدجادوگر سرانجام پر

  »...جايي ديگر، اما همچنان در كنار تو« :مرگبال تكرار كرد
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    بنظر . رونين از روي بيزاري لرزيد، هنوز نمي توانست بفهمد كه چرا پيشنهاد مرگبال را پذيرفته است
  .مي رسيد هيچ چارة ديگري نداشته است

  »حاال چه اتفاقي خواهد افتاد؟« 

  »...ع است و تو بايد به دنبال مأموريتت برويخورشيد در حال طلو«

جنگلي كه به سمت صخره هاي خشن . جادوگر بيدار شده نگاهي به اطراف و به دشتهاي شرقي كرد
جائي كه اوركها ملكة  –گسترده شده بود و رونين از روي نقشه ها مي دانست او را به سمت گريم باتول 

رونين متوجه شد كه مرگبال با رساندن او به اين نقطه .هد كردهدايت خوا-اژدهايان را نگهداري مي كنند
اگر رونين بيشتر تالش مي كرد دو تا سه روز بيشتر تا گربم .چند روز او را در مأموريتش جلو انداخته است

  .باتول نمانده بود

  .او به سمت مسير گريم باتول حركت كرد كه ناگهان مرگبال او را متوقف كرد

  ».كه تو بايد بروي اين مسيري نيست«

  ».چرا نه؟ اين راهي است كه به سمت كوهستان مي رود«

  »؟!آيا تو تا اين اندازه احمقي انسان.رود  ياين راه مستقيماَ به اردوگاه اور كها م« 

  »پس كجا؟«:دشنامي  در دهان رونين شكل گرفت،اما او جوابش را فرو خورد و در عوض پرسيد

  »...ببين«
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رونين زمان زيادي براي درك .جادوگر تصويري از محيط اطرافش شكل گرفت بالفاصله در ذهن
تصاويري كه از ذهنش مي گذشت نداشت، تصاويري كه ابتدا آرام آرام و سپس با سرعت بيشتري از 

تصاوير در . ذهنش مي گذشت و مسيرش را از ميان جنگل به سمت صخره هاي كوهستان نشان مي داد
چهرة صخره ها و شكاف هاي .يستاده بود با سرعت سرگيجه آوري مي چرخيدندذهن رونين از جائي كه ا

رونين مجبور شد به نزديكترين تنة درختان بچسبد تا در . سنگي جا به جا توسط درختان محو مي شدند
  .ميان تصاويري كه در ذهنش دوران مي كرد سقوط نكند

حركت تصاوير حتي حاال هم . تپه ها بلند تر و ترسناك تر شدند تا باالخره تبديل به اولين كوه ها شدند
ثابت شد كه باعث  و حركتش تا رسيدن به يك نقطه ثابت نشد تصوير در نوك قله اي.كندتر نشده بود
  .ش را فراموش كندرونين سرگيجه ا

عت بين آسمان و پايين كوه تغيير مي كرد و باعث مي شد در پايين قله نماي تصوير در ذهن رونين با سر
تصوير در ذهن رونين شروع به صعود به باالي كوه  .هر نوع احساس تعادل در درون رونين از بين برود

طاقچه ها و محل هائي را كه مي شد از آنها براي جاي دست و پا استفاده كرد به  ،بزرگ كرد و در مسير
  ...يي كه به دهانه باريك يك غار رسيدتا جا. رونين نشان داد

و تصاوير با همان سرعتي كه آغاز شده بود خاتمه يافت، و رونين لرزان، در ميان الوارها و چوبهائي كه 
  .قبال بود به خود آمد

 »تنها مسير امني كه تو را به هدفمان خواهد رساند درست است، اين راه...«  
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رونين حتي نمي توانست به صعود » .ن سرزمينهاي خطرناكتر مي گذرداما اين مسير طوالني تر و از ميا« 
مسيري كه براي يك اژدها مسيري ساده بود براي يك انسان مسيري پر .از چنان كوهستاني فكر كند

  !حتي با وجود يك هدية جادوئي مخاطره بود،

  »...تو ياري خواهي شد، من نگفتم كه تو مجبوري تمام مسير را پياده طي كني«

  »...اما«

  »...تو بايد از هعمين االن شروع كني« :صدا با تاكيد گفت

  ...يا در واقع پاهايش شروع به حركت كردند... رونين شروع به راه رفتن كرد

وقتي كه .به حركت كافي بود اما براي ترغيب كردن جادوگر احساس يك لحظه بيشتر طول نكشيد،
دست گرفت در مسير شروع به حركت كرد،او نمي خواست رونين دوباره اختيار حركت  پاهايش را به 

  .مرگبال به او نشان داده بود كه ارتباط بين آنها تا چه حد قوي است. دوباره براي نافرماني تنبيه شود

اژدها دوباره سخن نگفت، اما رونين مي دانست كه مرگبال جائي در ذهن او جا دارد،اما با اين حال بنظر 
رنگ با وجود تمام قدرتهاي جادوئي بر تمام افكار و حركات رونين تسلط  مي رسيد موجود سياه

بنابراين، مرگبال در حال حاضر  .حداقل احساساتت رونين از كنترل همدست اژدهاگونش پنهان بود.ندارد
  .و رونين سعي مي كرد كه راهي پيدا كند تا از نفوذ مرگبال خالص شود .دوچندان از رونين راضي نب

حتي  شب قبل چيزي بيش از تمايل درون رونين براي باور حرف هاي مرگبال وجود داشت،! بودجالب 
احساسي واقعي جايگزين آن  اما حاال .آرزويش براي آزاد كردن ملكة اژدهايان بودقسمتي كه مربوط به 

  . شده بود
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آيا او .ن دشمنش داشتمطمئناَ از ميان تمام موجودات كمترين آرزو را براي آزاد كردن بزرگتريمرگبال 
  فراموش كرده بود كه در طول جنگ چه تلفاتي را به همنوعان ملكه وارد كرده بود؟

  .رونين هنوز پاسخ مرگبال رابه آخرين سؤال خود در پايان گفتگويشان به ياد داشت

كه براي و تبديل به موجوداتي شده اند ! فرزندان الكسترزا توسط اوركها به كار گرفته شده اند انسان« 
من آنها را  حتي اگر الكسترزا آزاد شود آنها به اربابان خود وفادار خواهند ماند،. همة موجودات خطرناكند

  »؟!ميفهمي انسان... كشتم چون چارة ديگري نيست

همة چيزهايي كه اژدها در شب قبل به او گفته بود بسيار منطقي و  .ن لحظه فهميده بودآو رونين در 
مرگبال .ر روشنايي روز جادوگردر مورد عمق درستي آنها شك داشتئاما حال د .سيدنددرست بنظر مي ر

اما اين بدان معني نبود كه هدف هاي ديگري نداشت،  شايد اهدافي را كه داشت صادقانه بيان كرده بود
  .دكه بدنبال آن بواهدافي سياهتر 

انست كه در اين صورت هم از دست همراه اما مي د رونين وسوسه شد تا به سادگي مدال را دور بياندازد،
ناخواسته اش نجات نخواهد يافت، چون براي مرگبال پيدا كردن جاي رونين بسيار ساده خواهد 

اگر مرگبال مي خواست به سراغ او  .مرگبال اثبات كرده بود كه تا چه اندازه مي تواند سريع باشد.بود
  .ين بوده استمد كه گويي همراه رونآبيايد با چنان سرعتي مي 

. االن تنها كاري كه رونين مي توانست انجام دهد اين بود كه در طول تنها مسير به حركت خود ادامه دهد
  .حتي بدون يك قمقمه آب رونين مجبور بود مسير را بدون هيچ آذوقه و وسيله اي طي كند،
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مرگبال بنظر نمي رسيد . انده بودوسايل رونين به همراه موالك بيچاره و شيردالشان در دريا جا م آذوقه و 
نوشيدني و غذايي كه شب قبل به او داده بود بنظر  .كه قصد داشته هيچ چيزي بعنوان آذوقة راه به او بدهد

  .مي رسيد تنها آذوقة او در طول اين سفر بوده است

حال او بايد به آن   به هر  البته رونين با رسيدن به كوهستان موافق بود،.رونين مجبور به اين سفر شده بود
  .مي رسيد

 .ذهنش هيچ كمكي به او نكرده بود بجز اينكه او را به ياد وريسا بياندازد.پيش مي رفترونين درمسير 
اما او هم تا اين لحظه مطمئناَ  استواري و ثبات قدم زيادي در راه انجام وظيفه از خود نشان داده بود، ،الف

فكر اينكه شايد وريسا از آن . هم از حمله جان سالم بدر برده باشدالبته در صورتي كه او .بازگشته بود
احساسي در او وجود ! نه. بغض گلوي رونين را بگيرد و بلغزدحمله جان سالم به در نبرده باشد باعث شد 

 شبه سمت لوردران و به ميان همنوعان عقل سليم حكم مي كرد كه داشت كه وريسا زنده است و
  .بازگشته است

  »...ناَ همينطور استمطمئ«

معموالَ از عقل  وريسا. با اين احساس مبارزه مي كرد كه بايستد و به اطراف نگاه كند. رونين متوقف شد
سليم پيروي نمي كرد، بلكه نسبتاَ هدفش را با لجاجت دنبال مي كرد،كه قانع كردن فالستاد قانع نشدني 

حتي حاال هم بنظر نمي رسيد شكست را قبول .از آن بود براي اينكه او را به گريم باتول برساند نمونه اي
  . كرده باشد،كامالَ امكان دارد كه وريسا هنوز در حال تعقيب او باشد و آرام آرام خود را به او نزديك كند

  ...رونين قدمي به سمت غرب برداشت

  »...!انسان« 
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مرگبال با اين سرعت هر چيزي چطور . رونين با پيچيدن صداي مرگبال در ذهنش گامي به عقب برداشت
  را متوجه مي شد؟ ايا او به نوعي مي توانست ذهن رونين را بخواند؟

  »!...انسان حاال زمان آن رسيده كه تو چيزي بخوري و نفسي تازه كني... «

  »!منظورت چيست؟!...چي؟«

  »!بايد آب و غذائي براي خوردن بيابي، يا اينكه نمي خواهي؟! توقف كن«

  »!بله« :اينكه احساس واقعي اش را به اژدها بگويد جواب داد رونين بدون

به هدفت بسيار نزديك شده اي، كمي ديگر به سمت شرق حركت كن، من تو را راهنمائي خواهم « 
  ».كرد

فرصت رونين از دست رفته بود ، راهي را كه به او نشان داده بوند دنبال كرد و به منطقه اي ناشناس در 
كه در وحشي ترين مناطقِ پهنة كازمودان حيات گسترش يافته  براي رونين جالب بود .دميان درختان رسي

  .از همراه ناخواسته اش متشكر هم مي شداستراحت در سايه اي خلوت، است ، رونين براي كمي 

  ».در مركز شقايق ها همة چيزي را كه به دنبالش هستي خواهي يافت« 

او با كمي  با اين وجود .اما اين را نمي توانست به مرگبال بگويد نه همة چيزهايي كه به دنبال آن بود،
با جلوتر آب و غذا خواهد يافت و  كميو با خود فكرد ق به سمت مركز شقايق ها حركت كردتياشا

  .روبه راه تر خواهد شدهميشه  خوردن كمي آب و غذا اوضاع 
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رونين . ا ساية دلچسبي ايجاد كرده بودندفوت طول داشتند ام 12درختان در نوع خود كوتاه بودند حدود 
مطمئناَ بايد در اين مكان نهر و درختان ميوه وجود . وارد شقايق ها شد و به سرعت اطراف را نگاهي كرد

  مرگبال چه نوع غذاي ديگري را در اينجا مي توانست به او تعارف كند؟. داشته باشد

ها و خوراكي هايي كه رونين هرگز نمي توانست در ناگهان ضيافتي در برابر چشمان رونين ظاهر شد، غذا
 -ب دار، نان تازه و قمقمه ايآخرگوش كباب شده ، ميوه هاي رسيده و . اين مكان تصورش را هم بكند
  !آب خنك -رونين با اشتياق آن را لمس كرد

  »!بخور« : صداي اژدها زمزمه كرد

نان ها آنقدر  كباب شده ترد و خوشمزه بود،رونين اطاعت كرد و با لذت به غذا ها حمله كرد، خرگوش 
برخالف عادتش رونين مستقيماَ از قمقمه آب را . گرم و تازه بودند كه گويي تازه از تنور خارج شده اند

           پس او هم با بي خيالي تاجايي كه ازنوشيدنش قمقمه دوباره پرشده است، بعد نوشيد ومتوجه شد
ادامه داد، البته با علم به اين موضوع كه مرگبال مي خواهد او را سالم و مي توانست به پر كردن شكمش 

  !حداقل تا رسيدن جادوگر به قله ... نگه دارد  سر وحال

همين انرژي وتوان زيادي را از او مي گرفت و اما  رونين هم مي توانست بوسيلة جادو چيزهايي ظاهر كند،
البته رونين شك داشت كه . داشته باشد شترييوخوراك ب باعث مي شدكه احتياج به كسب انرژي بيشتر

  .حداقل چندان راحت نبود .حتي او هم بتواند چنين سفرة رنگيني را با جادو فراهم كند

  »سير شدي؟« : زودتر از چيزي كه توقع داشت دوباره صداي مرگبال آمد

  »!از تو متشكرم! بله...بله « 
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  ».هم كه مي داني حاال وقتش شده كه حركت كني،مسير را« 

نشان داده بود مي توانست به او در واقع تمام طول مسير را با جرئياتي كه اژدها  رونين مسير را مي دانست،
مرگبال آشكارا قصد داشت اجازه ندهد كه گروگانش آواره شود ويا راهش را گم . ذهنش ببيند درتمام 
  .كند

نگاهي به پشت سر انداخت تا شايد چهرة آشناي .افتاد رونين بدون اينكه چارة ديگري داشته باشد به راه
براي . سواركار مو نقره اي را ببيند ، هرچند هنوز هم آرزو داشت كه او يا فالستاد در تعقيبش نباشند

اگر به سمت آنها حركت مي كرد، و زمان  ،بودرسيدن به وريسا و فالستاد چند روز بيشتر وقت الزم ن
  .به قله اي كه اورك ها اژدها را نگاه داشته بودندبسيار كمتري براي رسيدن 

اين نقطه رسانده بود، خودش هم مي توانست توضيح دهد كه جادوگر چگونه مي تواند به تا او را  مرگبال
  .مقصد برسد

بايد « :رونين در حالي كه مدال را به دست گرفته بود رويش را به آسمان كرد و شروع به سخن گفتن كرد
  »!با تو صحبت كنم

  »!حرف بزن« 

تا بحال فقط اژدها بود كه با او تماس برقرار كرده  .او حتي تصور هم نمي كرد كه اين روش جواب بدهد
  !بود،نه برعكس

اما اين مسيري طوالني است و من زمان كافي نخواهم  تو راه را به سوي كوهستان به من نشان دادي،«
  ».داشت تا تمام اين مسير را پياده طي كنم
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همانطور كه قبالَ به تو گفتم مجبور نيستي براي رسيدن به مقصد از چنين روش بدوي استفاده كني، «
  ».مسيري كه در ذهن تو نشان دادم فقط براي آن بود كه مسير را گم نكني

  »چطور بايد به مقصد برسم؟خوب پس من « 

  ».آنها به زودي به تو خواهند رسيد!صبر داشته باش«

  »آنها؟«

  ».اين بهترين راه است !همان جايي كه هستي بمان«

  »...اما« 

رونين بار ديگر وسوسه شد تا مدال را از گردنش باز كرده و به  .اژدها بيشتر از اين به مكالمه ادامه نداد
  .ديرسمي  اما آيا در اينصورت خالص مي شد؟ وهنوز هم بايد به  منطقة اوركها  ميان جنگل پرتاب كند،

  منظور مرگبال از آنها چه كساني بود؟

اما با  ابتدا فكر كرد كه بايد اژدها باشد،. سپس رونين صدايي به گوشش خورد كه تا بحال نشنيده بود
، رونين آسمان رو به تاريكي را از نظر خود گفت اگر اژدها باشد بايد دچار سوء هاضمة بدي شده باشد

  .گذراند اما چيزي به چشمش نخورد

  .درخشش رعدي در آسمان و درست در باالي سرش توجه اش را جلب كرد
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مطمئنا رعدي كه ديده بود  .رونين مي توانست سوگند بخورد كه مرگبال او را تحويل اوركها داده است
كه اژدها سواران اورك از آن استفاده    ،جادويي ريستال هايِشباهت زيادي به نوري كه از مشعل ها و ك

  .مي كنند داشت

حتي اگر طلسمش بيفايده  او بدون مبارزه تسليم نمي شد، رونين شروع به خواندن وردي جادويي كرد،
 رونين به يكباره متوجه شد كه نور رعد سرتاپاي او.دوباره رعد درخشيد و اينبار بسيار نزديكتر بود .بود

كه در آسمان كمين  را روشن كرده است و دريافت كه هدف بسيار ساده اي براي اين هيوالي تر ترو
  .كرده است مي باشد

  »!گفتم كه او اينجاست وبه ت« 

  »!خودم مي دانستم، فقط مي خواستم ببينم كه تو واقعا مي داني يا نه«

  »!نمي دانستيمن مي دانستم و تو !من مي دانستم و تو نمي دانستي!دروغگو«

در چهرة  جادوگر جوان اخمي شكل گرفت؛چه نوع اژدهايي مي تواند با اين لحن مسخره و زننده با 
  خودش بحث كند؟

  »!مواظب چراغ باش« :يكي از صداها گفت

اشعة نور بروي جسمي بيضي شكل و . نور به يكباره از روي رونين برداشته شد و به سمت آسمان رفت
از اينكه نور به سمت عقب آن حركت كند رونين دماغه اي در جلوي آن مشاهده كرد عظيم افتاد كه قبل 

  .ودر انتهاي جسم غول پيكر وسيله اي در حال پت پت كردن بود و ملخ بزرگي را مي چرخاند
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راع زيپلين وسيلة نقليه اي شبيه به بالن بود كه آلماني ها اخت -.رونين متوجه شد كه اين يك زيپلين است! يك بالن

بود بسته كه با گاز پر مي شد و به آسمان مي رفت و توسط ملخي به بالني  .تا مدتها براي حمل مسافر و كاال از آن استفاده مي كردند كردند و
 جلو يا عقب حركت مي كرد اما بعلت يك تصادم وحشتناك و آتش گرفتن يكي از آنها در آسمان و كشته شدن چندين نفر استفاده از آن منسوخ

  - .مترجم.در بازي و داستان واركرافت اين وسيله جزء دستگاه هاي ساخت گابلين ها است كه براي انتقال هوايي از آن استفاده مي شود. شد

  رونين قبالَ و در خالل جنگ اين وسيله هاي شگفت انگيز را ديده بود،كيسه هاي بزرگ كه از گاز پر 
راننده به هوا بلند كند و در دريا و خشكي براي انتقال مي شد و قادر بود سبدي را حاوي دو يا سه 

در ساخت و يا حركت اين وسيله هاي جالب از چيزي به غير از  .نيروهاي دشمن از آن استفاده مي شد
در ساخت اين وسيلة جالب از هيچ ورد يا طلسمي براي شناور  !نيروي جادو استفاده مي شد، آب و روغن

  .ه بود و ملخ هايش بدون دخالت انسان مي چرخيدشدن در آسمان استفاده نشد

ظاهرا رانندگان اين  .نور اينبار بروي رونين ثابت شد و بنظر مي رسيد اين كار عمداَ صورت گرفته باشد
جادوگر شگفت زده تازه به  .وسيله حاال او را در ديدرس داشتند و اينبار قصد نداشتند رونين را گم كنند

  .نبوغ و ديوانگي الزم را براي ساختن و استفاده از چنين وسيله اي دارند ياد آورد كه كدام نژاد

  .و گابلين ها هم به هوراد خدمت مي كنند! گابلين ها

رونين خودش را پشت سنگ هاي بزرگي پرتاب كرد و اميدوار بود بتواند آنقدر در آنجا مخفي بماند تا 
  ما دوباره صداي آشنا در سرش پيچيد؛وردي حاضر كند و بر عليه اين بالن استفاده كند، ا

  »!سر جايت بمان« 

       آنها به اورك ها خدمت  گابلين ها در وسيلة پرندة مخصوصشان باالي سر من هستند،! نمي توانم« 
  » !مي كنند
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   »!تو از جايت تكان نخواهي خورد« 

 ه جايي مي آورند تا با وسيلةو او را بپاهاي رونين بنظر مي رسيد بيش از اين از او اطاعت نمي كنند، 
زيپلين تا جائي درست باالي سر جادوگر . اعصاب خرد كن و خلبانان اعصاب خردكن تر آن برخورد كند

  !مشخصا براي رونين بيچاره فرود آمد، سپس نردبان طنابي از آن از درون سبد كنترل آن پايين آمد،

  »!وسيلة انتقال تو رسيد« : مرگبال  تأييد كرد
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 عصر اژدهايان

  12فصل  

 پريستول غير قابل اجتناب پيشرفت موضوع «:هيبت سياهپوش موجود در كرة جادوئي به كراسوس گفت
يك بايد او  تو حق داشتيبنظر مي رسد  ما قانع شده ايم ،ردنيروي قابل توجهي در خود دااو بنظر مي رسد 
  ».جادوگر باشد

قانع كردن « :كراسوس در حالي كه در مركز خلوتگاه خود نشسته بود به كرة نوراني خيره شد و گفت
 ... شهرياران اتحاد به مدارك بيشتري احتياج دارد، كه ترس روز افزون آنها از كايرين تور دليل آن است

  ».اه احتمالي آينده يعني لرد پرستول استدر اثر تلقين هاي همين ش احتماال وهمين ترس هم

موضوع در حال «: هم صحبت كراسوس كه همان زن سالخوردة حاضر در جلسة اتاق آسمان بود گفت
وظاهراَ . پيگيري است، اما مشكل اين است كه اين پريستول بسيار زيركانه از كنترل شدن فرار مي كند

  ».كايرين تور رفت و آمد كندقادر است بدون اينكه كسي متوجه شود به جلسات 

  »چطور چنين چيزي ممكن است؟« :كمي شگفت زده نشان مي داد گفت كراسوس در حالي كه خود را

اقامتگاه او را وردهاي جادوئي غافلگير كننده اي احاطه كرده است و چيزي  ،ما نمي دانيم، بدتر اينكه« 
  ».ز دست بدهيمنمانده بود در يكي از همين غافلگيري ها ما درندن را ا
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درندن همان جادوگر ريشو با صداي بم حاضر در جلسات كايرين تور بود و چيزي نمانده بود كه بوسيلة 
 رايكراسوس ب حاال ،با وجود پر ادعا بودن آنها. همان طلسمي كه كراسوس را تهديد كرده بود كشته شود

 .ي شدل مقائ يبيشتر احترام قدرت جادويي سايرين كه توانسته بودند با چنان طلسم مخوفي مبارزه كنند
  .از دست دادن درندن در چنين زمان حساسي مي توانست ضربة بزرگي باشد

  ».ما بايد هوشيارتر باشيم، بزودي دوباره شما را مالقات خواهم كرد« :كراسوس تاكيد كرد

  »چه نقشه اي داري كراسوس؟« 

  ».قصد دارم در مورد گذشتة اين نجيب زادة جوان تحقيق كنم« 

  »ي بتواني چيزي بيابي؟فكر مي كن«

  ».فقط مي توانيم اميدوار باشيم« :جادوگر رداپوش گفت

كراسو مجبور بود تا كمي متحدان خود را از .كراسوس گوي نوراني را محو و ميهمانش را مرخص كرد
 .حداقل گمراه كردن آنها در مورد فاني بودن موجود سياهپوش بعلت گفته هاي او بود. حقيقت دور كند

او دعا      . ايجاد كند اين مي توانست براي او كمي زمان. كراسوس او را جادوگر قلمداد كرده بودچون 
مي كرد ديگر كسي مانند درندن خود را به خطر نياندازد،  اگر يكي از فرمانروائي هاي اتحاد به آنها حمله 

  .مي كرد، به تمام جادوگران انجمن براي دفاع نياز داشتند

ماليگوس قول داده بود كه به پيشنهاد او . بود اندكياميدواري ودش با ماليگوس حامل مالقات شخصي خ
  كراسوس شك داشت كه او به توانائيهايش براي مقابله با مرگبال در طول حياتش باور داشته .فكر كند
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ز اژدهايان تنها نكته اي كه اژدهاي آبي نقره اي دريافته بود اين بود كه زمان زيادي براي هر كدام ا. باشد
  .هرگز نخواهد شد اگر مرگبال االن متوقف نشود ،و اقي نمانده استب

  .قرار گرفته بود ديگري كراسوس در برابر انتخاب نامطلوب حال

او بايد يكي ديگر از اژدهايان بزرگ را پيدا     » ...بايد اين كار را انجام دهم« :كراسوس با خود گفت
  .هر چند كمك ماليگوس هم هنوز قطعي نبود.ا هم قانع مي كردر "سيمايان"مي كرد، بايد يكي ديگر از 

براي تماس با مورد كراسوس هنوز هم بانوي روياها از همه رويگردان بود و اين بدان معني بود كه بهترين 
  .كسي كه بيش از يكبار تقاضاهاي رونين را رد كرده بود -بودارباب زمان  سيمايان در حال حاضر

  مجدد داشت؟اما مگر چاره اي بجز تالش 

كراسوس با شتاب از روي صندلي اش برخاست و به سمت قفسة شيشه ها و ابزارهايي كه براي احضار 
او رديف شيشه ها و بطري هاي حاوي مواد شيميايي و جادوئي را از نظر . كردن بكار مي برد رفت

كنجكاوي كه باعث قبطة بيشتر همكارانش در شوراي كايرين تور بود، و كمي بيش از  ؛قفسه ايگذراند
اگر مي دانستند . در آنها بر مي انگيخت كه او چگونه توانسته است چنين مجموعه اي را جمع آوري كند

  ...كه او چه زمان زيادي را صرف ممارست در هنر هايش كرده است

  .يك شيشة كوچك حاوي يك گل خشكيده او را متوقف كرد! آنجا

گلي كه توسط خود كراسوس .نقطه يافت مي شد گلي كه در تمام جهان تنها در يك.گل رز جاوداني
گلي كه توسط او از حملة اوركها به آشيانة محبوبش . براي هديه شدن به بانويش تهيه شده بود، به عشقش

  ...زماني كه برغم انتظارش اورك ها او و سايرين را به اسيري برده بودند. نجات يافته بود
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رنگ و شكل متفاوت بود كه كره اي طاليي رنگ در مركزش رز جاوداني،گلي با پنج گلبرگ، هر يك با 
كراسوس به محض باز كردن درب شيشة حاوي گل با رايحه اي كه مشامش رسيد .احاطه كرده بودند

  .كراسوس با حسرت به گل در حال شكوفا شدن در دستانش خيره شد. خاطرات جواني اش را به ياد آورد

  .گل بدان بازگشتبه محض تماس دست كراسوس با گل، درخشش و زيبايي 

آبيِ پررنگ و سياه آبنوسي،رنگهاي گلبرگ هاي زيبا و درخشان  قرمزِ آتشين، سبزِ زمردين، نقره ايِ برفي،
هيچ چيزي در زيبايي نمي توانست با .گل بود كه هر يك همچون روياهاي يك هنرمند مي درخشيد

ي كه در اين گل بود را ايجاد هيچ گلي در جهان نمي توانست احساس زيبايي ذاتي اين گل رقابت كند،
  .كند

  .كراسوس لحظه اي مكث كردو سپس گل شكوفا شده را در دستانش خرد كرد

او گلبرگ هاي خرد شده را از دستش به كف دست ديگرش ريخت،احساس خارشي از كف دستش به 
كلمات قدرت او خردة گلها را باالي سرش پاشيد و . نوك انگشتانش رسيد اما جادوگر آنرا ناديده گرفت

  .را به زبان آورد، سپس باقيماندة گلبرگ هاي خرد شده را بر كف زمين ريخت

دانه هايي كه به  زمين را لمس كردند به يكباره تبديل به دانه هاي شن شدند،ريزه هاي گل اما وقتي 
 خش پدانه هاي شن حال به اطراف اتاق  .به اطراف پخش شدندسرعت  باسرعت بيشتر و بيشتر شدند و 

  ...را در خود فرو مي بردند، همه چيز را مي خوردندمي شدند  و همه چيز 

  .ديدوسط يك بيابان خشك و سوزان ناگهان خود را درو كراسوس ... 
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در همه جا .اين صحرايي بود كه هرگز پاي هيچ موجود فاني و يا حتي خود كراسوس بدان نرسيده بود
به چشم هاي در هم شكسته شده بقاياي ديوارهاي از هم پاشيده، مجسمه هاي خرد شده و بقاياي سالح 

استخواني از موجودي تا نيمه در ميان شن ها فرو رفته بود،كه در زمان حياتش حتي  اسكلت .مي خورد
در -كراسوس با دهان باز به آن خيره شده بود - اژدهايان در كنارش كوچك وحقير بنظر مي رسيدند

نظر مي رسيد متعلق به يك اطراف آن ساختمان هاي ويران مختلفي به چشم مي خورد كه در نگاه اول ب
تمدن و يا يك شهر باشند اما با كمي دقت مشخص مي شد كه ساختمانها با هم هيچ تشابه و تناسبي 

با دقت به آنها مشخص مي شد برخي از اين ساختمان ها ساختة دست بشر و بعضي ساختة دورف . ندارند
شبيه به معابد امپراطوري گمشدة  با سقف فرو ريخته وجود داشت كه نبديكمي دورتر معبدي گ.هاست

 همچنانكمي نزديكتر به كراسوس اقامتگاهي شايد متعلق به يك فرماندة اورك با سرسختي . آذراث بود
  .سر پا ايستاده بود

يك كشتي، آنقدر بزرگ كه بتواند يك دو جين انسان را در خود جاي دهد در جايي تا نيمه در شن فرو 
ة پادشاهي استورم گارد در تپة شني كوچك ديگري در ميان شن ها زرهي متعلق به اولين دور. رفته بود

دستانش به مجسمة يك الف در حالي كه دستهايش باز بود در ميان شنها فرو رفته بود كه . فرو رفته بود
  .هم حالت دفاع و هم حالت دعا را در ذهن ايجاد مي كردحالتي قرار گرفته بودند كه 

موجود مجسمه  .ندناگهان تصويري در مقابل چشمان كراسوس شكل گرفت كه باعث شد خشكش بز
... نامي بر آن گذاشت به جز يكي از خدايان باستان گرفت كه نمي شدقرار چشمان اوغولپيكري در برابر 

  .نكته اي كه چندان هم از حقيقت دور نبود

هيچكدام از گونه ها نژادها و  اين مكان تعلق نداشت، خودهيچ يك از مصنوعاتي كه در اينجا بود به 
  .ندتمدنها به اين مكان تعلق نداشت
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تمام اين عجايب از نقاط مختلف جهان در طول اعصار مختلف با دقت بسياري گردآوري و دركنار هم 
كه در مقابلش قرار داشت حتي در روياهايش كراسوس به سختي مي توانست چيزهايي را.قرار گرفته بودند

  ... ايدببعيد  چنينمكاني براي گرد آوردن چيزهايي اينچنين عظيم ، اينچنين ظريف در . باور كند

بيشتر و  او منتظر ماند،. در حال بي تاب شدن بودبيش از حد  با وجود همة اين موارد،كراسوس از انتظار
  .اما بنظر نمي رسيد كسي از حضورش اطالع پيدا كرده باشد ،بيشتر

  .او بوسيلة اتفاقاتي كه در چند هفتة اخير روي داده بود در هم شكسته بودشكيبايي 

مجسمه دستش  -هيبت مجسمه اي كه نيمي شبيه يك مرد و نيمي گاو بود ثابت كرد  او نگاهش را بروي
 -را به گونه اي امتداد داده بود گويي كه از تازه وارد درخواست مي كند كه اين محل را ترك كند

 »...مي دانستم،من بايد با تو صحبت كنم!من ميدانم تو اينجا هستي نازدرامو« :كراسوس گفت

. يافتن كالم اژدها بادي وزيدن گرفت و توفاني از شن اطراف كراسوس را فرا گرفت به محض پايان
باد در اطرافش چنان غرش مي كرد . كراسوس درجاي خودبه زمين نشست،توفان به چهره اش سيلي مي زد

توفان بنظر مي رسد كه قصد دارد او را از زمين بلند كرده و به  .كه مجبور شد گوشهايش را بگيرد
كراسوس هم از قواي جسماني و هم نيروي جادوئي اش براي ايستادگي استفاده ين نقطه پرتاب كند،دورتر

  .مي كرد

ن هم فهميده بود كه كراسوس قصد تسليم شدن طوفاسرانجام توفان شروع به فرو نشستن كرد،گويي 
ر نزديكي اش حال نگاه كراسوس به تپه شني د ،ندكردشن ها از اطراف كراسوس شروع به حركت . ندارد

به حركت به سمت آسمان كرد، باالتر  عروشمخروط . افتاد كه بصورت مخروطي شروع به باال آمدن كرد
  ...و باالتر
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اين هيبت شني اگر چه . شبيه به اژدها بود...مخروط در ضمن باال رفتن در حال شكل گيري به هيبتي
لهاي شني قهوه اي رنگي بر آن ظاهر شد و شنهاي در بزرگتر از ماليگوس نبود اما حركت مي كرد، با

حال حركت، شروع به ساختن آرواره هاي عظيم اژدها كردند، با اين تفاوت كه شن ها با طال آميخته 
شده بودند، و هيواليي كه در مقابل ديدگان كراسوس در حال شكل گيري بود بيشتر و بيشتر شبيه به 

  .رخشش خورشيد بر ماسه هاي صحرا ظاهر مي شدشعله هاي آتشين رنگي بود كه از د

باد در اطراف كراسوس فروخفت، اما ريزش دانه هاي شن از هيبت اژدها گون همچنان ادامه داشت،اژدها 
پلك ها از هم گشوده شد و چشماني چون جواهري به رنگ خورشيد .بال هاي عظيمش را به هم  زد 

  .شروع به درخشيدن كرد

چطور جرأت كردي آرررامش مرا به هم  بزني؟ ... كولياستراززز«: باره غريدموجود ماسه اي به يك
  ؟...ده بگيريينادمرا  سودگيآچطور جرأت مي كني 

  »...!جرأت كردم چون الزم بود،سرور بزرگ زمان«

  »...!وهمين االن هم بروي... بهتر است كه بروي... اين كالم خشم مرا آرام نمي كند« 

خطري كه همة !موردخطري كه همة اژدهايان راتهديدمي كند صحبت نكرده امنه تا وقتي با تو در ! نه«
  »!موجودات را تهديد مي كند

كسي . نازدرامو غرشي كرد، ابري از ماسه كراسوس را فرا گرفت،او با وردي از نفوذ ماسه جلوگيري كرد
است بر سر  ننمي تواند مشخص كند كه زندگي كردن در قلمرو نازدرامو چه نوع بال هايي را ممك

  د، اما يك چيز كامالَ مشخص بود، اگر كمي از ماسه ها وارد بدن كراسوس مي شد كافي ربياوساكنين آن 
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كراسوس به سادگي از . خ نامي از او باقي نماند، گويي كه هرگز وجود نداشته استيبود كه در تار
  .بخاطر نخواهد آورد چنانكه حتي بانوي مورد عالقه اش نيز او را روزگار محو خواهد شد،

ين ا اژژژدهايان؟ تو گفتي اژدهايان؟ و اين چه ررربطي به تو دارد؟در اينجا تنها يك اژدها وجود دارد، و«
بگذار من به سراغ  برگرد و از اينجا برو،...  نه از اين به بعد ... كراسوس نيست ،جادوگر فاني ،اژدها

  » ...تلف كردي مجموعة با ارزش خود بروم،تو وقت با ارزش مرا بيش از اندازه

چيزهاي زيادي براي جمع كردن «:اويك بالش را به دور مجسمة نيمي مرد و نيمي گاو پيچياند و ادامه داد
  »...چيزهاي زيادي براي فهرستبندي... هست

بزرگ، يكي از پنج سيماي جهان اهميتي به اتفاقاتي كه در زمان،چه  يناگهان اين حقيقت كه اين اژدها
تنهاگنجينة ارزشمندي از يادگارهاي  .مي دهد نمي گذارد باعث خشم كراسوس شد حال و چه آينده رخ

را براي جمع آوري هرچيزارزشمندي كه  زيردستانشاوخدمتكاران و. گذشته دارد براي او اهميت دارد
پيدا مي كردند اعزام مي كرد تا براي اربابشان كه خود را با اشيائي كه زماني وجود داشته اند محاصره 

  .بياورند -بدون اهميت دادن به زماني كه وجود داشته اند يا خواهند داشت  - ودكرده ب

  .او نيز به نوبة خود مانند ماليگوس نسبت به بالهائي كه در طول زمان بر سر نژادشان مي آمد بي توجه بود

!... نازدرامو «:كراسوس در حال كه تالش مي كرد دوباره توجه اژدهاي شني را جلب كند فرياد زد
  »!مرگبال زنده است

او در  ،نداشتاژدهاي قهوه اي طاليي چنداني در أثيرت ظاهراَ كراسوس با وحشت متوجه شد كه اين خبر
و ديگر ! بله« :حالي كه خرناسي كشيد و ابر شني ديگري را به سوي موجود كوچكتر فرستاد پاسخ داد

  »!؟...چه
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  »!تو مي دانستي؟...«: ياوردكراسوس سعي كرد كالمش را بر زبان ب

حاال اگر كار مفيدي بجز بر هم زدن آرامش من نداري  اين سؤالي است كه ارزش پاسخ دادن ندارد،« 
اژدها سرش را تكان داد و چشمان طاليي » !وقتش شده است كه بروي ي ي .شرت را كم كن ن ن ن

  .رنگش شروع به درخشيدن كرد

انش را بر خالف شان و مقام و مرتبه اش مقابل چهره اش دست» ...!صبر كن«: كراسوس فرياد زد
 شر او را از سر همنوعش كم كندگرفت،و با خوشنودي متوجه شد كه نازدرامو، وردي را كه مي خواست 

باوجودي كه مي داني او قصد انجام چه عملي  اگر مي داني موجود سياهرنگ زنده است،« متوقف كرد؛ 
  »وت باشي؟دارد چطور مي تواني بي تفا

چون حتي مرگبال هم در شن هاي زمان دفن خواهد شد،چون او هم سرانجام جزئي از مجموعة من « 
  »...خواهد شد

  »...اما اگر تو به ما ملحق شوي« 

با گفتن اين جمله شن ها به سمت او مكيده مي شدند و همزمان او » ...واگر شما حرفهايتان را زده ايد «
بهمراه دانه هاي شن اشياء كوچكي . و هر لحظه بر پهنا و قامتش افزوده مي شدبزرگتر و بزرگتر مي شد 

  »...حال بايد مرا ترك كني« .از مجموعة او براي چند لحظه جزئي از او شدند

اما اين .كراسوس نيرويش را براي مقابله بكار بست.حال باد كراسوس را احاطه كرده بود، فقط كراسوس
  .و بارها و بارها توسط بادهاي وحشي به اطراف پرتاب شد.خود را نگه دارد بار بنظر نمي رسيد بتواند

  ».من به بخاطر همه اينجا آمدم « : كراسوس سعي كرد با فرياد بگويد
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   چشمان طاليي رنگش »...تو نبايد آرامش مرا به هم مي زدي ، تو اصالَ نبايد به اين مكان مي آمدي« 
  »...براي همة ما باشد شايد اين بهترين اتفاق« :مي درخشيد

نفس . توده اي از ماسه از زمين برخاست و كراسوس را احاطه كرد،او نمي توانست چيزي بجز ماسه ببيند
او سعي كرد براي نجات جانش وردي اجرا كند،اما با وجود . كشيدن غيرممكن و طاقت فرسا شده بود

  .قدرت او بسيار خردوحقيربه نظرمي رسيد قدرت زيادش در جادو در برابر يكي از سيمايان، ارباب زمان،

  ...با نبود هوا كراسوس سرانجام تسليم شد،هوشياري اش كم كم در حال محو شدن بود ... 

  .ناگهان با وحشت متوجه شد كه دارد به خرده هاي گل رز جاودان دركف خلوتگاه خودش نگاه مي كند

  مانند ماليگوس . س رفته بودوقتي كه به نزد ماليگو ورد بايد او را به قلمرو نازدرمو منتقل مي كرد،مانند
متحدي قدرتمند  يكي از قويترين سيمايان، .نازدرمو هم تجسم زمان و عدم بود -جادو بود تجسم كه-

بدون نازدرمو اميد . بخصوص براي وقتي كه ماليگوس به يكباره تصميم بگيرد تسليم ديوانگي اش شود
  .كراسوس براي موفقيت كمرنگ مي شد

كراسوس زانو زد،گلبرگ ها را جمع كرد و بار ديگر طلسم را اجرا كرد،اما تنها چيزي كه به دست آورد 
كراسوس با خود فكر كردچطور چنين چيزي ممكن است؟او همة مراحل طلسم .سردردي وحشتناك بود

كه از جريان  را به درستي اجرا كرده است،طلسم مي بايد اجرا شود،مگر اينكه نازدرمو كاري كرده باشد
و طلسمي اجرا كرده است كه كراسوس نتواند به قلمروي  تماس ذهن كراسوس با خودش جلوگيري كند

  .شن ها بازگردد

او سوگند خورد كه بدون نازدرمو هيچ اميدي به موفقيت ندارد ، هر چند در ابتدا هم اميد چنداني براي 
  نده بود بانوي رويا ها اين سيماي گريزان از حال تنها كسي كه ما.پيوستن او به نقشه هاي خود نداشت
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همه كس و همه چيز بود،كسي كه كراسوس در تمام دوران زندگي طوالني اش هرگز با او سخن نگفته 
كراسوس حتي نمي دانست چگونه بايد با او تماس برقرار كند، غالباَ در مورد او گفته مي شد كه . بود
  .روياها براي او دنياي حقيقي بوددر واقع دنياي ... نمي كندكامال در دنياي حقيقي زندگي  "وايزرا"

اگر چنين چيزي از طرف يكي  روياها واقعي باشند؟ عجب نقشة ناميدانه اي به ذهن كراسوس رسيده بود،
  !چقدر مسخره،چقدر نااميدانه از همكاران كراسوس به او پيشنهاد مي شد او را از خنده روده بر مي كرد؛

  گري هم داشت؟اما مانند نازدرمو مگر چارة دي

او بدنبال يك  بازگشت، ييجادومواد شيمياي و كراسوس به سمت قفسة شيشه ها و بطري هاي حاوي 
آخرين . بيش از يك قرن بود كه از آن استفاده نشده بود به سرعت آن را پيدا كرد، .بطري سياهرنگ بود

به سراغ  او مجبور شده بود .باري كه از آن استفاده كرده بود براي كشتن چيزي بود كه قابل كشتن نبود
  .ز سياهترين فنون جادوگري اش بروديكي ا

  .فقط اميدوار بود كه در محاسباتش اشتباه نكرده باشد

سه قطره از آن  .موجودي كه ده برابر يك اژدها بود هيوالي اعماق را كشته بود، "مانتا"سه قطره از آن 
  .مي كردند موجودي را كشته بود كه مانند مرگبال تقريباَ همه او را شكست ناپذير تصور

  .حاال كراسوس قصد داشت مقداري از سم را روي خودش بكار ببرد

جايي كه او حضور دارد، جايي كه ...عميق ترين رويا... خوابي عميق« :كراسوس با خودش زمزمه كرد
  »...بايد حضور داشته باشد

  



 س

 

WWW.LIFE-GOOD.IR  سايت زندگي خوب:ازكاري  

م ج ر ت S:م O R R O W M A N              S O R R O W M A N 1 3 @ Y A H O O . C O M Page 13 

ريخت و  جرعه اي آب درون فنجان. از قفسة ديگري كراسوس يك بطري آب خالص و فنجاني برداشت
  .نهايت دقت به فنجان آب نزديك كرد ابطري سم را ب

براي فرستادن كراسوس به سفري اينچنين خطرناك چه مقدار از آن  .سه قطره از اين سم مانتا را كشته بود
  الزم بود؟

مطمئناَ  .شبيه تر از آنكه از هم تشخيص داده شوند خواب و مرگ در جوهرة خود به هم بسيار شبيه بودند،
  .وانست وايزرا را در آنجا پيدا كندمي ت

كراسوس كوچكترين قطره اي را كه مي توانست درون فنجان انداخت و سپس آنرا باال آورد و زمزمه 
  ».بهتر است روي يك صندلي بنشينم! يك صندلي« :كرد

مي كرد بتواند لحظه اي شاه لوردران هم آرزو  كه شايدهاي نرمي پوشيده شده بود يك صندلي كه با بالش
  ...شايد براي هميشه...د، حال كراسوس مي خواست در آن بخوابددر آن استراحت كن

  :روي صندلي نشست و فنجان رابه لب هايش نزديك كرد و گفت

  »!هميشه به سالمتي تو!به سالمتي تو الكسترزاي محبوبم« 

  

***  
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 يك نفر اينجا بوده است،شايد« :وريسا در حالي كه رد پاهاي موجود روي زمين را بررسي مي كرد گفت
  ».در مورد دومي نمي توانم با اطمينان نظر بدهم... يك انسان

فالستاد در حالي كه »تو را به خدايان سوگند مي دهم بگويي چطور فرق بين نشانه ها را متوجه مي شوي«
از نگاه كردن به نشانه ها لوچ شده بود اين را گفت، او نمي توانست فرق زيادي بين نشانه ها ببيند، در 

  !را ببيند گفتتي نمي توانست نيمي از نشانه هايي كه الف مي واقع او ح

اين ! اينجا را ببين« :وريسا در حالي كه به فرورفتگي هاي موجود در خاك اشاره مي كرد گفت
  ».فرورفتگي ها جاي چكمه هايِ تنگ و ناراحتي است كه انسان ها استفاده مي كنند

  »او را تشخيص نمي دهي؟حرفت را قبول مي كنم،اما ديگري چه؟هويت « 

خوب در اين اطراف مطمئناَ نشانه اي از حضور يك اژدها وجود ندارد،نشانه هايي كه وجود دارد شبيه « 
  ».هيچ موجودي كه من مي شناسم نيست

هايي را كه چشمان تيزبين نمي تواند تمام نشانه وريسا مي دانست كه فالستاد با همة تالشي كه مي كند 
  .خودش مي بيند را مشاهده كند

  »؟!الف بانوي من منظورت اينهاست،«

نشانه . وجود داشت كه يك يا دوبار ايستاده بوده است -مطمئناَ رونين-نشانه هايي در برابر رد پاي انسان
شناور بوده و چيزي به دنبال ها اثر پا يا حتي پنجه نبودند، از ديد او اين نشانه ها مربوط به چيزي بوده كه 

  .خود مي كشيده است
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اين چيزها هيچ ربطي به حرف هايي كه « :فالستاد در حالي كه كريل را از پشت گردنش گرفته بود گفت
دستان گابلين پشت سرش بسته شده بود و كمر طناب پيچ شده اش  ».اين جانور سبز رنگ  به ما زد ندارد
هم وريسا و هم فالستاد راه مطمئن ديگري براي جلوگيري از  .بود از طرف ديگر به شيردال بسته شده

  .فالستاد بخصوص دائماَ حواسش به كريل جمع بود. فرارش نمي شناختند

خوب كريل؟حاال چي؟ من فكر مي كنم تو فقط قصد داري ما را بيهوده در اين اطراف به دور خودمان «
  ».باشيفكر نمي كنم تو اصالَ جادوگر را ديده . بچرخاني

شايد اسيركنندگانش را تحت تأثير قرار دهد،اما دندان هاي تا كرايل لبخندي زد »...ديده ام...ديده ام«
من او را براي شما توصيف كردم،آيا « .تيز او به جز همنوعانش باعث جلب توجه موجود ديگري نمي شد

  »؟درست نمي گويم.نشانه هاي درست نبود؟ شما مي دانيد كه من او را ديده ام

. ده بودرسي ششماممبه رااز ميان آن بوته چيزي  شيردال پوزه اش را ميان بوته اي كرده بود و ظاهراَ بوي
  .وريسا شمشيرش را كشيد و با نوك آن بوته ها را كنار زد تا ببيند چه چيزي پشت آن مخفي شده است

يني اش نزديك آنرا به ب .يك كوزة خالي شراب پيدا كرد و آنرا با شمشيرش از پشت بوته ها خارج كرد
  .كرد؛ بوي گل هاي بهشتي بيني اش را نوازش داد و باعث براي چند لحظه چشمانش راببندد

  »!؟ بايد آبجوي دورف ها باشدبوست خيلي بد« :فالستاد حال و هواي او را به هم زد

بوده شرابي كه در اين كوزه . كول تيراس هم نديده ام پادشاه ،اين شرابي است كه من روي ميز سرورم« 
  ».است در انبار بهترين شراب هاي او هم پيدا نمي شود

  »!؟...من ناقص عقل بايد از اين چي بفهمم! خوب«
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اين ولي .نمي دانم« :وريسا در حالي كه سرش را تكان مي داد كوزه را روي زمين انداخت وگفت
  ».جا بوده است، يا نه،نمي كندكمكي براي اطمينان از اينكه رونين به هر حال مدتي اينابداَ موضوع 

شايد اين فقط آرزوي شماست كه اين موضوع را « :همراهش نگاه مشكوكي به او تحويل داد و گفت
  »!الف بانوي من.باور كنيد

ميتواني به من بگويي چه كسي ممكن است در اين منطقه بوده باشد و از اين شراب شاهانه خورده « 
  »باشد؟

  »!كه مغز استخوان جادوگرت را مكيده استبعد از اين. مرگبال!بله«

مرگبال اين همه راه را ! نه«:حرف هاي فالستاد او را به لرزه درآورد، اما همچنان بر عقيده اش باقي ماند
  ».نيامده است تا با رونين براي خودش مهماني بگيرد، او حتماَ منظور ديگري دارد

! ممكن است بانوي من«: گاهي به آسمان كرد و گفتفالستاد در حالي كه هنوز حواسش به گابلين بود ن
اما اگر ما مي خواهيم براي پيدا كردن رونين جلوتر برويم بايد قبل از تاريك شدن هوا به راهمان ادامه 

  ».بدهيم

ما بايد اول تكليف اين جانور را مشخص « :وريسا لبة شمشيرش را روي گلوي گابلين گذاشت و گفت
  ».كنيم

و شر يك گابلين را از  دهرچكار كنيم؟ مي توانيم او را با خود ببريم و يا به جهان لطف ك با اين گابلين«
  ».سرش كم كنيم

  ».من سوگند خورده ام كه او را آزاد كنم! نه« 
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  ».فكر نمي كنم كه اين عاقالنه باشد« :دورف در حالي كه ابروهاي پرپشتش در هم رفته بود گفت

سپس در حالي كه با عصبانيت به » .آن عمل خواهم كردمن قول داده ام و به ! هرگز« : جواب دادوريسا 
فالستاد خيره شده بود با خود فكر كرد اگر فالستاد آنقدري كه الزم بود الف ها را مي شناخت مي دانست 

  .ولش را زير پا بگذارداعث شود يك الف قبكه هيچ چيزي نمي تواند 

    شما قولي  ا بگوييد،هر طور شم«:فالستاد باالخره هر چند با بي ميلي سري به تأييد تكان داد و گفت
تا آخر عمر چنين « :افزود مكثدمي و با » .ا زير فشار قرار بدهمداده ايد و من نمي خواهم بابت آن شما ر

  »...كاري نخواهم كرد

وريسا خشنود از موافقت فالستاد با يك حركت شمشير طنابهاي دور دستان و كمر كريل را پاره كرد، او 
از تو متشكرم «:دي اش كه دوباره آن را بدست آورده بود به گوشه اي پريد و گفتبا خوشحالي از آزا

  »!متشكرم!بانوي بخشنده

آيا مي تواني مسير  ،اما قبل از اينكه بروي« :الف لبة شمشير را دوباره روي گلوي گابلين گرفت و گفت
  »گريم باتول را به ما نشان بدهي؟

  »منظورت از اين سؤال چه بود؟«:ابروهاي كلفتش درهم رفت.تفالستاد برداشت خوبي از اين سؤال نداش

  »!؟..خوب«:وريسا آشكارا سؤال او را ناديده گرفت و گفت

حداقل بنظر مي رسيد رنگ سبزش كمي كمرنگ تر  -چشمان گابلين گرد شد و رنگش خاكستري شد
  .شده باشد
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و اژدها ! وهمينطور اژدها... آنجا اورك هست ! هيچ كس به گريم باتول نمي رود بانوي بخشنده« 
  »...گابلين ها را مي خورد 

  »!جواب سؤال را بده«

بله بانو راه را «:در آخر سر بزرگش را باال آورد و به وريسا گفت اام او سرش را با ناراحتي تكان مي داد،
  »مي شناسم، آيا فكر مي كنيد جادوگر آنجا باشد؟

پس در حالي كه براي به اسم صدا كردن الف كمي آشفته س» !جدي نمي گويي وريسا«:فالستاد فرياد زد
  »!تو در گريم باتول باشد بايد او را از دست رفته بداني اگر رونينِ« :شده بود افزود

و البته براي مهماني به !رونين دائم مي خواست كه به گريم باتول برود فالستاد شايد هم نه،!... شايد« 
البته نمي توانم درك كنم اين موضوع چه ... تري داشته باشدبايد دليل به .سراغ اورك ها نمي رفت

  »؟...!ارتباطي با مرگبال دارد

زاد آشايد قصد دارد ملكة اژدهايان را « :فالستاد در حالي كه لبخندي استهزاء آميز بر لب داشت گفت
د و به هر حال او يك جادوگر است و همه مي دانند كه جادوگران عقل درست و حسابي ندارن!كند

  ».كارهايشان معموال ديوانگي است

نه اين درست «:اما براي لحظه اي وريسا ماتش برد -دليل مسخره و مضحكي به نظر مي رسيد
  »...اين نمي تواند دليلش باشد...نيست
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. سخت به فكرفرورفته است در همين بين كريل بنظر مي رسيد دربارة موضوعي كه اصالَ خوشايند نيست،
آيا بانو هنوز مايل هستند كه به گريم « :بلند كرد و با حالت تنفر در چهره اش گفتسرانجام سرش را 

  »باتول بروند؟

اين فراتر از سوگندش براي محافظت از رونين بود اما با اين وجود به .سوار الف به فكر فرو رفته بود
  »!مي خواهم! بله!...بله« :سرعت گفت

  »...ببين بانو! نه«

تا همين جا هم تو كمك بسيار زيادي ! همراهم بيايي مجبور به اين كار نيستي فالستاداگر نمي خواهي «
  ».به ما كرده اي و من از تو متشكرم،اما از اين به بعد را به تنهايي پيش خواهم رفت

من تو را در وسط قلمرو اورك ها با اين موجود پست ! نه«: دروف با عصبانيت سرش را تكان داد و گفت
تنها بگذارم؟فالستاد هرگز دوشيزة زيبايي را هر قدر هم كه جنگجوي خوبي باشد به حال خودش و منفور 

  »!رها نخواهد كرد، با هم مي رويم الف بانوي من

  ».اما بخاطر داشته باش هر زمان كه مايل بودي مي تواني بازگردي« :وريسا با قدر شناسي گفت

  »!فقط در صورتي كه همراه با تو باشم« 

  »خوب، باالخره تو راه را نشان ما خواهي داد؟« :دوباره رو به كريل كرد و گفت وريسا

 جايمن نمي توانم « :موجود سبز رنگ در حالي كه چهره اش بيشتر و بيشتر از نفرت آكنده مي شد گفت
  »!بهتر است كه خودم راه را به شما نشان دهم ...بگويم راي شما آن را ب

  »...مي تواني!و را به تو بخشيدم كريلمن آزادي ت«:وريسا با شگفتي گفت
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اما براي رسيدن به گريم باتول تنها يك ... براي اين موضوع اين موجود حقير از شما سپاسگذار است« 
نه الف و «:كريل در حالي كه سرش را با خودپسندي تكان مي داد افزود» ...و بدون من... راه مي شناسم

  »!نه دورف آن را نخواهند يافت

  »...مي توانيم به سمت آن پرواز !ينجا يك شيردال داريم موش پستما ا« 

بهتر است « :كريل سرش را به نحوي تكان مي داد گويي اين ديوانگي است و افزود»در قلمرو اژدهايان؟« 
اگرچيزي كه بانو مي گويند را درست فهميده ! مستقيم به سمت دهان اژدها پرواز كنيد تا گريم باتول

  ».را دنبال كنيدباشم، بايد م

برخالف مخالفت درجاي فالستاد وريسا نمي توانست به اين سرعت پيشنهاد كريل را رد كند، اگر چه او 
به گابلين اعتماد كامل نداشت،اما او آنها را تا اين جا راهنمايي كرده بود، مگر راهنمايي كردن آنها به 

اينكه آنها او را در اين منطقه و در حال فرار با توجه به  سمت گريم باتول برايش چه سودي خواهد داشت؟
در حالي كه بعد از فروپاشي هوراد ديگر گابلين ها با اورك ها همكاري  ،از دست اژدها پيدا كرده بودند

مي كردند و همگي به كوهستان ها فرار كرده بودند كريل نمي توانست نفعي از همراهي آنها در ن
  ...دكازمودان،قلمرو اژدهايان داشته باش

  ...وريسا را به سمت رونين ببرد قادر بودواگر او 

من به همراه او « :در حالي كه سعي مي كرد خود رامتقاعد به انتخاب راه درست كند رو به دورف گفت
  ».اين تنها انتخابي است كه براي من وجود دارد !خواهم رفت فالستاد
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اين بر خالف تمام قضاوت هايي است كه « :د گفتفالستاد با شانه هايي كه از نا اميدي فرو افتاده بودن
عقل من مي كند،اما بله من به همراه تو خواهم آمد حتي اگر كاري بجز مراقبت از اين موجود بد ذات 

  ».سر خائنش را از بدن جدا خواهم كرد ،ثابت شود منداشته باشم،و اگر حرف

  »كرايل آيا ما بايد تمام مسير را پياده طي كنيم؟« 

را با شيردال  رنه ،مي توانيم بخشي از مسي« :ناقص الخلقه براي لحظه اي مكث كرد ،سپس گفتموجود 
  »...! فقط اگر مي توانست جاي فرودش را پيدا كند« :او نيشخندي تحويل وريسا داد و افزود».طي كنيم

به ما نشان بده  تو فقط راه را« :برخالف بدگماني او فالستاد بالفاصله شيردال را مهياي پرواز كرد و گفت
  ».و خيلي زودتر از آنكه تصورش را داشته باشي ما در مقصد فرود خواهيم آمد.موش كوچك

 گابلين فقط كمي بر وزني كه شيردال قدرتمند مي توانست حمل كند افزود، فالستاد براي هدايت شيردال
ه داشته بود تا وريسا شمشيرش را آماده نگا .كرايل پشت سر فالستاد و جلوي وريسا قرار گرفت در جلو،

  .در صورتي كه همراه ناخوشايندشان قصد هر كاري را داشت از آن استفاده كند

در طول مسيري كه گابلين به آنها نشان مي داد هيچ دام و يا حقه اي مشاهده نمي شد،او دائم آنها را 
كوه هاي بلند  زمين و در مسيري دور از فضاي باز راهنمايي مي كرد و آنها هر لحظه به حطنزديك به س

كه در حال نزديك شدن به هدفشان بودند در خود احساس  وريسا حاال.گريم باتول نزديك تر مي شدند
البته تا اين لحظه هيچ اثري از رونين يا اژدهاي سياه نديده بودند و  .دلشوره و نگراني عجيبي مي كرد
يم باتول اورك ها مي توانستند مطمئاَ در چنين مسافت نزديكي به گر .همين كمي او را تسكين مي داد

  .سمان تشخيص دهندآچنين موجود بزرگي را در 

  



 س

 

WWW.LIFE-GOOD.IR  سايت زندگي خوب:ازكاري  

م ج ر ت S:م O R R O W M A N              S O R R O W M A N 1 3 @ Y A H O O . C O M Page 22 

و به محض فكر كردن به اژدها گويي آن را احضار كرده باشد،فالستاد به نقطه اي اشاره كرد و هيبت 
  ».از گريم باتول اعزام شده است همين االن!و به رنگ خون تازه!... بزرگ«: بزرگي را نشان داد 

در حالي كه به درة تنگ و عميقي اشاره مي كرد ادامه » !...آنجا« :واكنش نشان دادكريل با سرعت 
  ».جاي زيادي براي مخفي شدن هست، حتي براي يك شيردال« :داد

فالستاد با اينكه كمي انتخاب هاي ديگر هم داشت سريع مركبش را به همان نقطه هدايت كرد،وريسا 
شمال و نه به سمت آنها پرواز مي كند ، به سوي نقطه اي در  متوجه شد كه اژدها در مسيري متمايل به

آيا .او كمي در مورد اوضاع نگران بود. شمال كازمودان كه  هوراد نيروهاي لوردران را عقب رانده بود
رونين توانسته بود به اندازه آنها به هدف نزديك شود؟ آيا اتحاد مي دانست كه نيروهايش تا نيمة راه گريم 

  ش رفته اند؟باتول پي

حضورنيروهاي اتحاد از جهتي باعث كمك به . حتي اگر چنين بود هم براي اهداف وريسا مشكل ساز بود
  .آنها بود،اما از طرف ديگر اورك ها را براي افزودن به استحكامات دفاعي خودشان هوشيار مي كرد

ال ترسو نبود اما بطور غريزي شيرد شيردال درون دره فرود آمد و بطور غريزي در پناه سايه ها مخفي شد،
  .درك مي كرد كه چه زماني نبايد درگير شود

وريسا و فالستاد نيز جايي براي مخفي شدن پيدا كردند،كريل به سرعت از شيردال پايين پريد و به سرعت 
در چهره اش وحشت مطلق به چشم مي خورد و وريسا در دلش  از پشت به ديوار صخره اي تكيه داد،

  .و احساس دلسوزي مي كردكمي براي ا
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بعد از چند دقيقه توقف آنها اثري از اژدها ديده نشد و وقتي كه توقف آنها كمي طوالني تر شد وريسا سعي 
كرد كه خودش نگاهي بياندازد تا ببيند آيا اژدها واقعاَ مسيرش را تغيير داده است يانه؟به همين منظور و 

  .براي ديد بهتر از صخره باال رفت

نديد بلكه حتي لكه اي هم در آسمان مشاهده رو به تاريكي نه تنها هيچ اثري از اژدها در آسمان وريسا 
   وريسا فكر كرد كه اگر زودتر جرأت كرده بودند نگاهي بياندازند آنقدر در اين دره معطل .نمي كرد
  .نمي شدند

آمد به از صخره ها باال مي  -كه از نوع اندامش بعيد بود -وچابكي فالستاد در حالي كه با سرعت
  »هيچ اثري از آن نيست؟«:آهستگي گفت

  »!بيش از اندازه تنها!ما تنها هستيم«

او در حالي كه به سمت » !برخالف عموزاده هاي خاكي ام من عالقه اي به حفره هاي زمين ندارم!بهتر«
  »...تو مي تواني خودت را.بسيار خوب كريل،اژدها رفته است «:كريل بر مي گشت گفت

  »چه اتفاقي افتاده است؟« :ن كالمش وريسا سرش را به سرعت تكان دادبه محض قطع شد

اين تخم قورباغة «:فالستاد در حالي كه نيمي از مسير باال آمده را با يك پرش به پايين طي مي كرد گفت
  ».شيطاني مثل نور صبح كاذب ناپديد شده است

زد،او و فالستاد براي پيدا كردن رد  وريسا با مطمئن ترين حالت ممكن به پايين و كنار فالستاد جست
  كريل نگاه مي كردند اما بر خالف توقع وريسا كه فكر مي كرد بتواند موجود خائن را در حال فرار ببيند 
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 ردمي كنگاه اطراف را براي ديدن رد گابلين فراري حتي شيردال هم كه  هيچ اثري از او مشاهده نكرد،
  .چيزي نديد

  »ست به اين سرعت ناپديد شود؟چطور توان« 

  »!حقة جالبي بود! اي كاش مي دانستم الف بانوي عزيزم« 

  »شيردال تو مي تواند او را شكار كند؟«

  »چرا اجازه ندهيم گورش را گم كند و به راهمان ادامه بدهيم؟«

  »...چون من« 

  .ن فرو رفتزمين زير پاي او به يكباره نرم و خرد شد و ظرف چند ثانيه چكمه هايش در آ

وريسا فكر كرد كه درون يك باتالق افتاده است،او سعي كرد كه خودش را از آن بيرون بكشد اما متوجه 
  .شد تقاليش او را بيشتر در باتالق فرو مي برد،در واقع متوجه شد چيزي دارد او را پايين مي كشد

با اين تفاوت كه براي او اين  فالستاد هم در همين مخمصه افتاده بود» !؟اين ديگر چيست!به حق ايريس«
دهد و او هم نجات مانند الف او هم سعي داشت خود را  .در لجن تا باالي زانوهايش بود ناندازه، فرو رفت
  .نا موفق بود

وريسا به نزديك ترين صخره براي نجات جانش چنگ انداخت،و براي لحظه اي بنظر رسيد موفق شده تا 
در همين لحظه چيزي چنان قدرتمند قوزك پاي او را گرفت و رو به فرو رفتنش را كندتر كند،اما درست 

  .پايين كشيد كه وريسا نمي توانست بيش از اين خودش را نگاه دارد
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برخالف او و فالستاد شيردال توانسته بود بموقع و قبل .وريسا از باالي سرش صداي جيغ وحشتناكي شنيد
او باالي سر فالستاد آمد تا شايد اربابش را نجات دهد،اما به .از اينكه گرفتار باتالق شود از زمين بلند شود

محض پايين آمد جانور مقداري لجن به باال پرتاب شد و وريسا با وحشت متوجه شد كه باتالق سعي دارد 
شيردال مجبور شد به باالتر پرواز كند به گونه اي كه ديگر قادر نبود به جنگجويان كمكي .او را بگيرد

  .بكند

  .فرار از از اين وضعيت چيزي به ذهن وريسا نمي رسيدبراي 

و بنظر مي رسيد كه الف در مرز زنده به گور شدن قرار گرفته .ا باال آمده بودسيزمين تا نزديك كمر ور
قامت كوتاه تر نژاد .است ، اما هنوز اوضاع او نسبت به دورف همراهش كمتر خطرناك بنظر مي رسيد

تمام .اال او در حال تالش براي نگاه داشتن سر خود در باالي زمين باشددورف ها باعث شده بود كه ح
او با سرآسيمگي .تالش خود را مي كرد ، اما حتي نيروي بسيار زياد شيردال هم به او كمك نكرده بود

  .خاك نرم را از اطرافش با دست پرتاب مي كرد، اما اين هم كمكي به بهتر شدن وضعش نمي كرد

  »!دست من را بگير فالستاد« :اميدي دستش را به سمت او دراز كردسوار الف با نا 

اما فاصلة بين آنها زياد بود و ناگهان فالستاد كامالَ درون باتالق فرو  هردوي آنها تالششان را كردند،
  . رفت

  .اين تنها چيزي بود كه وريسا قبل از فرو رفتن او شنيد» ...  الف بانو« 

يك  برآمدگي كوچك .او براي يك لحظه در جاي خودش ميخكوب شد.رسيده بودلجن حاال تا كمر او 
  .در محل فرو رفتن فالستاد تنها نشانه اي بود كه از او باقي مانده بود
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  »...!فالستاد«: وريسا زمزمه كرد

يده چيزي كه قوزك پاي او را گرفته بود نيرويش را دوباره زياد كرد تا همانگونه كه فالستاد را پايين كش
دستان الف از روي صخره هايي كه براي نجات جانش به آنها چنگ مي زد سر     .بود او را هم غرق كن

سمان گرفت ، به آاو سرش را به طرف .مي خورد و حال وريسا تا شانه هايش درون باتالق فرو رفته بود
يار آشنا، از جايي جز شير دال چيزي در آسمان مشاهده نمي شد،اما هيبت ديگري بسيار كوچكتر و بس

  .كه تازه دستش از آن جدا شده بود به سمت او خم شد

  .مي توانست نيشخند ترسناك او را تشخيص دهدوريسا، حتي در نور اندك غروب هم 

اما موجود سياه هيچ مزاحمتي را تحمل نخواهد كرد،او به من فرمان داده بود تا !مرا عفو كنيد بانوي من«
اما چه مي شود  ي مانند من،شرم،كاري بي ارزش و خوار كننده براي موجود باهوشما را از بين بب

   كرد،ارباب من دندان هاي بزرگ و پنجه هاي تيزي دارد، ومن نمي توانستم از دستور او سرپيچي كنم،
  »مي توانستم؟

  »...اميدوارم كه درك كنيد« :در حالي كه نيشش باز تر مي شد ادامه داد

  »!لعنت به تو«

  .و لجن دهان الف را پر كرد و از قرار معلوم وارد ريه هايش شد را كامالَ در خود فرو برد، وريسا زمين

  .و دنياي اطرافش سياه شد
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 عصر اژدهايان

  13فصل  

بالن ساختة گابلين ها بر فراز ابرها در حركت بود و حاال كه در حال نزديك شدن به مقصدشان بود  
كه در انتهاي وسيله در حال كار رونين نگاهي به دو گابليني .شگفت انگيزي كم شده بود زصدايش به طر

با درجه ها و ميزان ها در بالن بودند انداخت؛چطور موجوداتي چنين ديوانه قادر به ساختن اين وسيلة 
دائماَ گابلين ها و هر لحظه بنظر مي رسيد كه وسيله خودش را نابود خواهد كرد، شگفت انگيز شده اند؟

  .در حال تنظيم و دستكاري آن بودند

جادوگر با علم به اينكه . از وقتي كه به رونين گفته بود كه به بالن سوار شود سخني نگفته  بود مرگبال
اال رفته بود و سعي كرده بود اگر اطاعت نكند مرگبال او را وادار به اطاعت خواهد كرد از پلكان طنابي ب
  .به اين موضوع  فكر نكند كه اگر سر بخورد چه اتفاقي براي او خواهد افتاد

چنان كه آنها  .بودند و اين زيپلين را هم خودشان به تنهايي ساخته بودند "نولين"و  "يدو"گابلين ها 
البته آنها . خودشان مي گفتند مخترعان بزرگي بودند كه خدماتشان را در اختيار مرگبال قرار داده بودند

  !جملة آخرشان را با طعنه گفته بودند، و با اندكي ترس

  »مرا  به كجا مي بريد؟« :يدرونين از آنها پرس
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اين گابلين در دهان  »!معلوم است،به گريم باتول«.سؤالش باعث شد دو گابلين به سمت او برگردند
البته كه «.خودش بيشتر از هر گابليني كه رونين در طول عمرش از بخت بد مواجهه شده بود دندان داشت

  »!گريم باتول

،اما مي خواست كه از آنها سؤال كند دقيقاَ در چه نقطه اي رونين مي دانست كه مقصد گريم باتول است
بعيد نبود كه او را مستقيماَ در وسط يك  ،اعتماد نداشتبه آنها اصالَ  نروني.پياده خواهند كرد او را

 .اما نشت بخار از ديگ اصليِ بالن باعث شد رونين نتواند سوالش را بپرسد .اردوگاه اورك ها پياده كنند
هر دو با هم حركت مي كرند و اختالل در كار هر يك از آنها باعث  -يا نفت-با آب و روغن اين بالن ها

  .بروز مشكل در كار بالن مي شد

  !،حتي براي كسي مانند رونينبراي هر كسي شب نا آرام  بوجود مي آورداين وسيله 

كرد در ميان مه گم  ابرهاي اطراف رونين آنقدر متراكم و ضخيم شده بودند كه رونين عمال احساس مي
مي توانست تصور كند به جاي آنكه در او تصوري از اينكه در چه ارتفاعي هستند نداشت و. خواهند شد

در واقع هر دو نوع سفر به هم بسيار شبيه بودند، . دنمي روپيش آسمان در حال حركت باشد، در دريا 
متوجه كوه هايي شد كه در فاصلة بسيار نزديك  رونين بارها. بخصوص در احتمال بر خورد با صخره ها

در حالي كه رونين در حال تصور بدترين اتفاقات بود دو همسفرش . از كنار بالن كوچكشان عبور كردند
كه با يك نگاه اجمالي بنظر مي رسيد در حال تلوتلو خوردن  - وسيلة نقليه  بودندهدايت در حال تنظيم و 

  .ه زودي نابود شوداست و چيزي نمانده كه ب

اگر چه مدت زمان زيادي از روشن شدن هوا مي گذشت اما بدي آب و هوا اطرافشان را به تاريكيِ زمان 
  اما در  .ندك جهتشان را مشخص ميويد بوسيله ابزاري مغناطيسي به نظر مي رسيد كه . غروب كرده بود
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هي اوقات عاليم روي آن تغييرات فاحشي نگاهي كه رونين به ابزارش انداخته بود متوجه شده بود كه گا
يابي  در آخر جادوگر كامال به اين موضوع اعتقاد پيدا كرد كه گابلين ها بيش از آنكه با جهت.مي كند

  .شانس پيش مي روند اين وسيله را كنترل كنند بر اساس

احساس مي كرد اما به داليلي رونين .بر اساس محاسبات ذهني رونين مي بايست حال در مقصدشان باشند
دهند كه هنوز زمان زيادي  به او اطمينان سعي دارندگابلين ها ند،ه ابا اينكه به استحكامات اورك ها رسيد

رونين كم كم داشت احساس مي كرد كه آنها يا بخاطر خرابي در وسيلة نقليه و  .تا رسيدن به مقصد دارند
  .يا به عمد در مسيري دايره اي به دور خودشان مي چرخند

وجود نگراني هاي رونين دربارة مأموريتش،تصوير وريسا بيشتر و بيشتر در ذهنش جان مي گرفت، اگر با 
ازه كه او را داين فكر به همان ان.او زنده باشد، رونين را دنبال خواهد كرد،رونين او را خوب شناخته بود

او بايد يا در  ند؟چطور ممكن بود كه الف چيزي در مورد بالن بدا .خوشحال كرد به وحشتش انداخت
  .كازمودان سرگردان شده باشد ويا بدتر از آن مستقيماَ به سمت گريم باتول در حركت باشد

او نبايد اين ... اري كندكنه او نمي تواند چنين « :دستان رونين روي نرده ها محكم تر شد و با خود گفت
  »...كار را بكند

حتي روح موالك هم  .دائم در تعقيبش بود شپيشين روح دانكن مانند روح شواليه هاي مرده در مأموريت
 درونين به راحتي مي توانست تصور كن .را متهم مي كرداو،كه به كام مرگ فرو رفته بود با نگاه خشمگين

      و ارواحشان با چشمان تهي اين سؤال را از او .كه وريسا و حتي فالستاد به همرزمان خود پيوسته اند
  از فدا كردن جان آنها خودش همچنان زنده است؟ مي پرسند كه چگونه بعد

  .اين سؤالي بود كه رونين دائماَ از خود مي پرسيد
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  »...!انسان« 

  »بله؟«:رونين برگشت و به نولين كه از زوج خود چاقتربود نگاه كرد و گفت

  .دبه رونين زگشاد و بشاش سپس لبخندي »!وقت آن رسيده كه براي پياده شدن از كشتي آماده شوي«

من كه « رونين به درون مه نگاه كرد،همه جا حتي باالي سرشان را مه فرا گرفته بود» كجا هستيم؟«
  »!چيزي نمي بينم

پشت سر نولين ويد هم در حال خنده بود، او نردبان طنابي را كه يك سر آن به نرده ها بسته بود پايين 
مشخص بود .تنها صدايي بود كه رونين شنيداندخت، صدايي كه از برخورد طناب با بدنة بالن ايجاد شد 

  .كه سر ديگر نردبان با جايي برخورد نكرده است

ويد اشاره اي به انتهاي طناب »!همين جاست،دقيقاَ همان نقطه اي كه بايد پياده شويد،استاد جادوگر«
  ».خودتان نگاهي بياندازيد«:كرد و ادامه داد

گونه اي كه  هر دو گابلين با كمك يكديگرهم نتوانند ناگهان و رونين با احتياط خم شد و نگاه كرد، به 
  »!من هنوز چيزي نمي بينم«.برخالف توقع مرگبال با ضربه اي او را پايين بياندازند

بخاطر ابرهاست استاد جادوگر،ابرها مي توانند اشياء را از ديد شما « : نولين با حالتي عذرخواهانه گفت
شما از پله ها پايين . بلين ها ديد بهتري داريم، زير پايمان صاف و ايمن استما گا انسان ها مخفي كنند،

  ».برويد بعد خواهيد ديد كه ما شما را به آرام ترين شكل ممكن به زمين خواهيم گذاشت

رونين آهي كشيد،رونين خيلي دوست داشت كه از دست اين زيپلين و خدمه اش خالص شود،اما آنقدر 
  ...يك گابلين در مورد هوا و نزديك بودن زمين كامالَ اعتماد كند ساده نبود تا به حرف
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ناگهان بي هيچ اخطاري دست چپ رونين گلوي نولين كه غافلگير شده بود را گرفت و به شدت فشار 
  .بدون اينكه تالش رونين براي كشيدن دستش موثر باشد ،داد

  من به شما دستور دادم كه فرمان مرا «:كردصدايي كه صداي رونين نبود اما به گوشش آشنا بود زمزمه 
  »!بي هيچ خيانت و خباثتي كرم كثيف بي هيچ حقه اي انجام دهيد،

نولين سعي كرد چيز ديگري بگويد ، » ...د....بو...زي...ك با...فقط ي...! ورم..يد ،سر..عفو كني «
  .اما دست رونين روي گلويش محكم تر شد و صدايش را بريد

انست سر خود را تا اندازه اي پايين ببرد كه نگاهي به مدال روي گردنش كه با نوري رونين به زحمت تو
بار ديگر مرگبال از مدال براي كنترل كردن همراه انسانش استفاده كرده . بياندازد ضعيف مي درخشيد،

  .بود

  »...داري بازي كني؟ من براي تو بازي خوبي در نظر گرفتم بازي؟ دوست« :لب هاي رونين جنبيد

  .با كمي نيرو دست رونين نولين را بلند كرد و به سمت ديگر نرده ها برد

مطمئن بود كه .ا سلطة مرگبال كردبرونين شروع با مقابله .د جيغي كشيد و به پشت موتور فرار كرديو
البته جادوگر عاشق گابلين نبود،اما مايل نبود .مرگبال قصد دارد نولين را از بالن به پايين پرتاب كند

  .ستانش را به خون گابلين آغشته كند، حتي اگر كنترل اين دستان در اختيار اژدها بودد

اين ! مرگبال«:و متعجب از اينكه در اين لحظه صدا متعلق به خودش است ادامه داد» !مرگبال«:فرياد زد
  »!كار را نكن
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ان از بالن به پايين پرتاب آيا ترجيح مي دادي كه آنها تو را در سرگرمي خودش« : صدا در رونين پيچيد كه
  »...كنند؟ اين ارتفاع براي كسي كه نمي تواند پرواز كند اصالَ مناسب نيست

تو اگر فكر !نه با حرف يك گابلين.و قصد نداشتم كه از نردبان پايين بروم!من آنقدر ها هم احمق نيستم« 
  ».مي كردي من تا اين حد احمق هستم در همان ابتدا مرا نجات نمي دادي

  »!درست است«

ديگرش را كه بنظر مي رسيد مرگبال  رونين دست» .بي بهره نيستمنوع خودم ومن هم چندان از نيروي « 
شعلة  كلمة كوتاه به زبان آورد و دچن.ضرورتي براي كنترل كردن آن احساس نكرده است را باال آورد

درد به هم آمده بود  زا رونين آن رابه طرف صورت نولين كه خودورد، بوجود آ شآتشي در نوك انگشتان
  ».راه هاي ديگري هم براي ياد دادن اعتماد به گابلين ها وجود دارد«.برد

نولين در حالي كه به سختي نفس مي كشيد و قادر نبود فرار كند در حالي كه چشمانش از وحشت گشاد 
ت س..دس..و را..ت.م ...ما فقط مي خواستي« :ده بود سر دوكي شكل خود را تكان داد و گفت

  ».سيب بزنيم...دازيم،نه اينكه به تو آس ..يان..ب

  »پس شما من را جايي پياده مي كنيد كه هم من و هم مرگبال آن را تأييد كنيم فهميديد؟«

  .نولين فقط توانست جيغي بكشد

در همين لحظه شعلة جادويي آتش در دست رونين دوبرابر » و اين آتش مي تواند بيشتر از اين هم بشود« 
و مي تواند حتي بدنة پايين كشتي را بسوزاند، ويا شايد به روغن قابل « :ة پيشين شد و رونين افزودانداز

  »...اشتعال برسد
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  »!مي خورم..مي.قسم ..ق!كلك...كل...بدون!كلك..ك...بدون«

به غير  از بالن نيست، او پرتاب كردنديدي؟احتياجي به « :جادوگر مو قرمز به همراه نا ديدني اش گفت
  »!شايد بخواهي بعداَ باز هم از او استفاده كني ،ازاين

بالفاصلة دست دراز شدة رونين به داخل بالن بازگشت و نولين با صداي خفه اي به كف عرشة بالن پرتاب 
براي چند ثانيه نولين در جايش بي حركت مانده بود و سعي مي كرد تنفسش را به حال طبيعي . كرد

  .بازگرداند

  »!ت است جادوگرانتخاب خود« 

ما را به !خوب«:انسان نفس راحتي كشيد و به ويد كه هنوز پشت موتور مخفي بود نگاه كرد و گفت
  »!كوهستان ببر

نولين سرانجام توانست به .دسته ها و درجه ها را ديوانه وار به حركت درآورد  ويد بالفاصله اطاعت كرد،
بار هم به پشت سرش نگاه  كين كتك خورده حتي گابلي. حال طبيعي باز گردد و به كمك دوستش برود

  .نكرد

سرانجام بنظر مي رسيد نمايي از .رونين شعلة آتش را مرخص كرد و بار ديگر به انسوي نرده ها خيره شد
رونين كالم مرگبال را به خاطر آورد كه مي گفت بايد .پرتگاه هاي اطراف گريم باتول به چشم مي خورد

. گابلينها مطمئناَ اين نكته را بخوبي مي دانستند.رميانة راه آن ازبالن پياده شوددر نوك قلة كوه وياجايي د
هر انتخاب ديگري نشان مي داد كه آنها درس الزم را از اربابشان يا جادوگر بابت حماقت پيشين فرا 

بار بتوانند از مطمئن نبود اگر اين اتفاق روي دهد آنها اين.رونين اميدوار بود كه اينطور نباشد. نگرفته اند
  .ه نجات پيدا كننديتنب
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آنها در حال نزديك شدن به همان قله اي بودند كه با اينكه رونين هرگز پا به گريم باتول نگذاشته بود 
مطمئناَ اين همان كوهي .با اشتياق براي ديدن تصوير بهتر به جلو خم شد .نمايش بنظرش آشنا مي رسيد

او با نگاهش به دنبال برآمدگي ها و شكاف هاي . بود كه تصويرش را مرگبال به ذهن او القاء كرده بود
  .روي كوه جسنجو كردآشنا 

مشاهده دهانة غار كوچكي  بود كه بسيار به چيزي كه رونين در سفر ذهني سرگيجه آورش به اينجا ! آنجا
از همين نقطه بايد . به زحمت آنقدر بزرگ بود كه يك مرد بتواند در آن سر پا بايستد .داشت ،كرده بود

اما باز هم ممكن .صعود ترسناكش از چندصد پا ديواره هاي عمودي و صخره اي كوه را شروع مي كرد
از دست گابلين هاي  دوست داشت هرچه زودتر رونين به سختي مي توانست صبر كند،. مفيد باشد بود

  .پرندة اعصاب خرد كنشان خالص شود نبدجنس و ماشي

ور هايي نو دو گابلين مشغول انجام ما. نردبان طنابي هنوز از كنار بدنه براي استفادة رونين آويزان بود
ت رونين بر خالف احساسي كه قبالَ نسبت به زيپلين داش. را به محل نزديكتر و نزديكتر كنندبودند تا بالن 

  .بايد اعتراف مي كردكه گابلين ها حاال با دقت و تسلط قابل قبول تري آن را هدايت مي كنند

  .نردبان حاال در سمت چپ غار و در كنار صخره ها آويزان بود

  »مي تواني همينجا ثابت نگاهش داري؟« :رو به نولين گفت

د بود، حتي اگر آنها از جادوگر يك تكان سر از طرف او رونين را قانع كرد كه حقه اي در كار نخواه
  .نمي ترسيدند از مرگبال كه در دور دست ها بود واهمه داشتند

كه با هر قدم به شكل خطرناكي تاب      رونين نفس عميقي كشيد و شروع به پايين رفت از نردبان كرد
  .رفت نردبانپايين  رونين با ناديده گرفتن درد آن تا. مي خورد و رونين را به ديوارة صخره اي مي كوبيد
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ت خود قدهانة باريك غار با رونين تنها به اندازة يك قدم فاصله داشت و با وجودي كه گابلين ها نهايت د
  .را براي ثابت نگاه داشتن بالن انجام مي دادند اما بادهاي كوهستان تعادل رونين رابه هم مي زد

پاي رونين بر فراز صدها فوت درة عميق معلق رونين سه بار تالش كرد،اما هر سه بار باد باعث مي شد 
  .بماند

سرو صداي . بدتر اينكه باد در حال شدت گرفتن بود و حاال خود بالن هم چند اينچ حياتي جابجا شده بود
  .دو گابلين از عصبانيت درآمده بود، اگر چه رونين در حال تالش نمي توانست كلماتشان را تشخيص دهد

دند استفاده از يك ورد مي توانست شانس ودر نقطه اي كه ب. ه جان مي خريداو بايد خطر پريدن را ب
  .كند، نه جادو تكيهنيروي بدني خودش داشته باشد،اما رونين مي خواست به  بيشتري

نفسش بند آمد  به سختي .بالن بدون اخطار قبلي جابجا شد و رونين را محكم به ديوارة صخره اي كوبيد
اگر ضربة ديگري دريافت مي كرد مطمئناَ نمي توانست دستش را .نردبان نگاه داردتوانست خود را روي 

  .به نربان نگاه دارد

انتهاي نردبان به شدت تكان . رونين نفس عميقي كشيدو فاصلة خودش را با لبة دهانة غار محاسبه كرد
  .ديواره خواهد كوفتمي خورد و از ديواره فاصله مي گرفت، و تهديد مي كرد كه دوباره رونين را به 

  .رونين صبر كرد تا حركت طناب او را به دهانه نزديك كند،سپس به درون غار پريد

  

ابتدا پايش سر خورد، و نمي توانست جاي مناسبي براي .با ناله اي ناشي از درد در پاهاي الغرش فرود آمد
  .موفق شدپا گذاشتن پيدا كند، جادوگر تالش كرد خود را به جلو بكشد و سرانجام 
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خود را روي زمين انداخت و شروع به نفس نفس زدن كرد،و براي وقتي سرانجام احساس امنيت كرد، 
  .چند لحظه روي پشت بي حركت دراز كشيد تا تنفسش عادي شود

، افر ناخواسته شان پياده شده استدر طرف ديگر،ويد و نولين به محض اينكه متوجه شدندكه باالخره مس
  .ندكرددور  از آنجا كه نردبان طنابي از يك طرفش آويزان بودماشني پرنده شان را 

  .ناگهان دست رونين باال آمد و انگشت اشاره اش به سمت كشتي در حال فرار نشانه رفت

  »....!نه«:دهان رونين به فريادي گشوده شد، چون مي دانست چه اتفاقي در حال افتادن است 

ود آوردن آن آتش كوچك در دفعة قبل استفاده كرده بود بر زبان رونين جاري همان كلماتي كه براي بوج
  .شد با اين تفاوت كه اين بار خودش نقشي در اداي آنها نداشت

جرياني از آتش ناب،بزرگ تر از هر آتشي كه جادوگر لرزان در تمام عمرش درست كرده بود به سمت 
  .بالن روانه شد و گابلين ها را غافلگير كرد

  .تش زيپلين را فرا گرفت،و رونين صداي جيغ هاي وحشتناكي شنيدآ

  .مخزن روغن زيپلين منفجر شد

  .كمي قبل از اينكه زيپلين مانند سنگي از آسمان سقوط كند، دست رونين هم پايين افتاد

  »!تو مجبور نبودي اين كار را انجام دهي« :رونين با آخرين تواني كه داشت فرياد زد

و قطعات آن هم در اعماق دره ها گم مي شود .باد صداي انفجار را محو مي كند« :خ دادصدايي سرد پاس
  به غير از اينها اورك ها هم به اينكه گابلين ها خودشان را در حين كار با        . و قابل استفاده نيستند
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ته باشي تو نبايد از كشف شدن محل اختفايت واهمه داش. دستگاه هايشان نابود كنند عادت دارند
  » !دوست من...

البته رونين در اين لحظه ابداَ نگران امنيت خود نبود، بلكه زندگي دو گابلين بود كه براي او اهميت 
كشته شدن در ميدان جنگ يك چيز و تنبيه وحشتناكي كه اژدهاي سياه براي دو خدمتكار بدبخت .داشت

  .در نظر گرفته بود چيز ديگري بود

و براي اينكه بتواني به ماموريتت در اين غارها ادامه دهي بايد بهتر از اين عمل ت« :مرگبال ادامه داد
  ».كني،موضوعات خارج از آن نبايد كمترين اهميتي براي تو داشته باشند

چون باد  ؛او به انتهاي غار رفت.اين حرف ابداَ رونين را تسكين نداد، اما از دستور مرگبال اطاعت كرد
مرگبال او را تا نقطه اي آورده  خوب يا بد، .نمي خواست به پايين پرتاب شودشديدي مي وزيد و رونين 

در اعماق قلبش رونين مي دانست كه  ،پيش از اينبود كه خودش به تنهايي هرگز قادر به رسيدن به آن نبود
  ...خواهد شد، اما حاال شايد كمي شانس داشت شتهكدر اين ماموريت شكست يا  يروزيپدر صورت 

جوان و  رونين بي درنگ غرش اژدها را شناخت، ه غرش عظيمي به رونين خوش آمد گفت،در همين لحظ
  ...در مقابلش بودند.اژدها ها و اورك ها در اعماق كوهستان در انتظارش بودند! تيزتند و

،در حالي كه تازه داشت از اين أموريت جان سالم به در نخواهد بردو رونين دوباره به ياد آورد خواهد 
  .باشدفكر مي كرد شايد شانسي براي زنده ماندن داشته 

  

  .قوي تر از چيزي كه تصور مي شد!انسان قوي بود... 
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يا مرگبال به گروگاني كه گرفته بود فكر مي كرد،  ،هيبت سياهپوشي كه بنام پريستول شناخته مي شد
اين مأمور .جادوگري كه شوراي كايرين تور با ساده نگري به چنين مأموريت خطرناكي فرستاده بود

البته نه  ،شدخواهد باعث موفقيت اورونين ! اما پيروزي مرگبال اهد كرد،ل خوحماقت آنان را به پبروز بد
  .از طريقي كه خود موجود فاني فكر مي كرد

ارادة . حال مرگبال مي ديد كه جادوگر مقاومتي بيشتر از آنچه كه توقعش را داشت از خود نشان مي دهد
چنين جادوگر پر قدرتي ه خواهد شد،نكتة مثبت اين بود كه در حين عمليات كشت.ودب اين يك بسيار قوي

تنها نامي كه مرگبال در ميان نژاد انسان برايش احترام  .زمينه تبديل شدن به كسي مانند مديو را دارا بود
حتي مرگبال هم تمايلي به رويارويي با او . قدرت هاي مديو به نحو باورنكردني زياد بود. قائل بود
  .نداشت

سياه پوش با وجود شايعات زيادي كه خالفش را مي گفت به اين مسئله و موجود  -اما مديو مرده بود
هيچ جادوگري هرگز به گرد پاي اين جادوگر ديوانه نرسيده بود، واگر مرگبال در كارش  .ايمان داشت

  .موفق مي شد، هرگز هم كسي به آن نمي رسيد

باز هم چون مي دانست  -تحادمانند شهرياران ا -حتي اگر رونين از او كوركورانه هم اطاعت مي كرد
شايد آنها قصد  .دو گابلين براي رونين درس خوبي بودند.تمام حركاتش را زير نظر دارد اطاعت مي كرد

داشتند كمي ترس و دلهره در قلب مسافرشان ايجاد كنند،اما مرگبال وقتي براي اين بازي هاي احمقانه 
براي اين مأموريت انتخاب كند تا بدون هيچ مزاحمتي او از كريل خواسته بود تا دو گابلين مناسب .نداشت

ورد انتخابش صحبت مي كرد؛ كار را تمام كنند، و وقتي مأموريت خود او هم به پايان مي رسيد با او در م
  ..نبود ي چون مرگبال ابداَ اهل سرگرم
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وگرنه عذابي كه !بهتر است در مأموريتت شكست نخوري قورباغة كوچك«:مرگبال با خود زمزمه كرد
برادرانت درون كشتي پرنده شان كشيدند در برابر معامله اي كه با تو خواهم كرد، آسايش به حساب 

  ».خواهد آمد

  .لرد پريستول مالقات مهمي با شاه ترناس در مورد شاهزاده كاليا داشت.او موضوع گابلين را دنبال نكرد

او به ظاهر خودش در آينة قدي بزرگي .شت به تن كردبهنرين ردايي را كه در ميان نجيب زادگان وجود دا
آيا هيچ كدام از .ظاهرش ظاهرِ يك شاه آينده بود! بله.كه در راهروي تاالرش آويخته بود،نگاهي كرد

انسان ها ذره اي از شكوه و ابهتي را كه و در ظاهر و رفتار خود داشت در خود داشتند؟ اگر بود اژدها از 
ر حال انعكاسش در آينه اين نكته را به او فهماند كه چيزي كه در آينه مي بيند به ه. آنها خواهد گرفت

  .و او با فرستادن انسان ها به عدم به آنها لطف مي كرد.براي هر انسان فاني آرزويي دست نيافتني است

  »...!بزودي...بزودي«:او در نزد خود سوگند خورد 

يكي از نگهبانان درب تاالر .كه نگبانان جلوي او را گرفتندكالسكه اش او را مستقيماَ به قصر برد، جايي 
در نقش يك نجيب زادة جوان كه از خود چيزي اژدها  .بزرگ با پوزش به او گفت كه پادشاه تنها نيست

محل انتظار براي تا انسان لبخندي زد . بجز نجابت وآرامش نشان نمي داد مجبور بود چيزي نگويد
او توقع نداشت كه ترناس از پذيرفتنش خودداري كند، درحالي كه . ا به او نشان دهدرمالقات با پادشاه 

  .مي بايست دخترش را براي ازدواج با همسر آينده اش آماده مي كرد

تمام موانع براي پيشرفت او از سر راه برداشته شده بودند و او چند روز بيشتر تا فرمانروايي اش فاصله 
ست بيشتر از يك نام بزرگ كه با وصلت با يكي از بزرگترين پادشاهان اتحاد به و چه چيز مي توان. نداشت

  در .دست مي آمد  بر استحكام نقشه هايش بيافزايد؟ البته همة پادشاهان اتحاد انتخاب هاي مناسبي نبودند
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 پرادمورجينا . يادار پرادمور دختراني نزديك به سن ازدواج داشتندرواقع در اين لحظه فقط شاه ترناس و د
! نه.به جز سن كم، بر اساس تحقيقاتي كه كرده بود چندان قابل كنترل و انتخاب مناسبي براي او نبود

  .دختر شاه ترناس بهترين انتخاب بود

  .كالياهنوزبراي رسيدن به سن ازدواج دوسال كم داشت،امادوسال براي يك اژدها زماني بحساب نمي آمد

اما پريستول با .ا تحت كنترل او در خواهند آمد و يا كشته خواهند شددر طي اين مدت تمام همنوعان او ي
نفوذ در فرمانروايي اتحاد با ضربه زدن به شالودة اتحاد آن را متالشي وبرنامه ها و مانورهاي سياسي اش 

  .كاري را كه اورك ها نتوانسته بودند انجام دهد او انجام مي داد.خواهد كرد

اگر كمي در تاالر منتظر بمانيد،سرورم بزودي به مالقات شما خواهند « :گفتخدمتكار درب را گشود و 
  ».آمد

مرگبال در حالي كه غرق در فكر بود تشكر كرد و تازماني كه درب تاالر بسته نشد متوجه حضور دو نفر 
  .ديگر كه منتظر بودند نشد

  »!درود بر شما لرد پريستول«:مرد ريشو گفت

او  .آشكار مي كرد را خشمشفرو داد و تنها چين هايي دور لبش مش را مرگبال غافلگير شد اما خش
جادويي كه او در نهاد . شوراي كايرين تور را داشت،اما در دالران نه در قصر ترناسانتظار رويارويي با 

  .رهبران اتحاد ايجاد كرده بود بايد مانع به حضور پذيرفتن اعضاي شورا مي شد

  »!و و آقابان! درود من بر شما«
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ما اميدوار بوديم خيلي پيش تر از « :نفر مونث كه بنظر مي رسيد پيرترين موجود در نژاد خود باشد گفت
بخصوص در ...شهرت شما تمام امپراطوري اتحاد را فرا گرفته است! اين شما را مالقات كنيم سرورم

  »!دالران

ديگران مخفي كرده بود كه مرگبال       شان را به خوبي از ديد يها رهجادويي از سوي اين دو جادوگر چه
او از قبل جفت آنها را   . مي توانست با يك اشارة كوچك آن را از هم بدرد، اما اژدها اين كار را نكرد

احساس يا هاله اي در مرد ريشو بود كه باعث مي شد بنظر مرگبال . مي شناخت، هر چند نه با نام هايشان
نجيب زادة دروغين به اين موضوع مشكوك بود كه . و برخوردي داشته استآشنا بيايد،گويي كه قبالَ با ا

خود اقامتگاه درون الية جادويي محافظي است كه او به درو  شايد او مسئول حداقل يكي از نفوذ ها به
نا اميدي او از اينكه مي ديد اين جادوگر ناچيز توانسته است از ورد قدرتمند او جان سالم به . گذاشته است

  .د بيش از غافلگيري اش از مواجهه با او يوددر ببر

  ».و سخن از كايرين تور زبانزد همگان است« : پريستور پاسخ داد

  »!ولي بايد بگويم نه در جهتي كه ما آرزو داريم. وهر روز بيشترمي شود! بله«

 اشاره مي كرد، مرگبال در اين لحظه از جانب اين دو خطري -پريستول-زن داشت به خطر خود او
البته نه به اندازه اي كه  حال آنها به او به مثابه خطرِ جادوگري قدرتمند نگاه مي كردند،. احساس نمي كرد

  .او واقعاَ خطرناك بود

من توقع داشتم ايشان را تنها « :پريستور در حالي كه موضوع صحبت را به سود خود تغيير مي داد گفت
  »مالقات كنم، دالران چه كاري با لوردران دارد؟
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در برابر . دالران سعي دارد اهميت موضوعي را براي فرمانروايي لوردران گوشزد كند «:زن پاسخ داد
  ». موضوعي با اهميتي كه اين روزها اتفاق افتاده و ناديده گرفتن اهميت حضور ما در بين اعضاء اتحاد

ي خود را براي مرگبال به سمت كنار ميز جايي كه معموال ترناس چند بطري از بهترين شراب ها
او پيالة . در نظر او تنها چيز با ارزشي كه در لوردران بود،شراب هاي آن بود.مهمانانش قرار مي داد، رفت

بله من توجه عاليجناب را به اين نكته جلب كردم،اما ايشان بنظر « :كوچكي را الجرعه سر كشيد و گفت
  ».مي رسد مايلند كه كايرين تور وارد قضية آلتراك نشوند

  »!با اين حال ما از نتيجه آگاه هستيم،به شما تبريك مي گويم لرد پريستول« :مرد ريشو با عصبانيت گفت

آنها حتي يكبار هم بنام خودشان اشاره نكردند،لرد پريستول هم نكرد، بله آنها او را تا همان حدي كه 
  »!نه بيشتر ه اندمرگبال توقع داشت زير نظر داشت

فقط سعي داشتم بعد از رفتار ناشايست لرد پرنولد، از فروپاشي اتحاد جلوگيري  من.مرا هم غافلگير كرد« 
  ».كنم

او هميشه جواني .بله ،چيز وحشتناكي بودكه من از مردي كه از جواني او را مي شناختم توقع نداشتم«
  ».شايد كمي خجالتي بود، اما خائن نبود

  »!چندان از اينجا دور نيست،نه؟ دايه دسرزمين كه شما از آن آم« :زن مسن تر ناگهان پرسيد

بيش از اين نمي توانست به اين بازي ادامه .مرگبال براي اولين بار نيش رنجش را درون خود احساس كرد
  آيا اين زن از همه چيز خبر داشت؟.دهد
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 با چهره اي درهمقبل از اينكه او پاسخي بدهد درهاي كنده كاري شده ورودي تاالر باز شد و شاه ترناس 
با چهرة بور و آسماني وارد شد،پسر آشكارا به همراه او پسري كه تازه پا به نوجواني گذاشته بود . وارد شد

  .با ديدن هيبت سياه دو جادوگر چهرة ترناس بيشتر در هم شد .قصد داشت توجه شاه را جلب كند

قول    ! ت كنيو سعي كن او را ساك! به نزد خواهرت برگرد آرتاس« :به سمت پسرك برگشت و گفت
  ».مي دهم به محض آنكه كارم تمام شد به نزد شما باز گردم

فكر كنم به مأمور « :وقتي ترناس درب را پشت سر پسرش بست به سمت جادوگران برگشت و گفت
اگر دالران اعتراض يا ادعايي در مورد .تشريفات قصر گفته بودم كه امروز وقتي براي مالقات با شما ندارم

من در زمينة امور آلتراك گرفته ام دارد مي تواند طي يك نامة رسمي آن را به سفير ما در تصميمي كه 
  »!دالران ابالغ كند؛ حال ديگر روز خوش

مرگبال لبخند پيروزمندانه اش را فرو داد و با خود فكر .هر دو جادوگر سر جايشان خشكشان زده بود
گري مانند رونين مشغول است نيز طلسمي كه روي كرد حتي وقتي كه در نزد ترناس نيست و به امور دي

  .پادشاه گذاشته است همچنان قدرتمند است

وقتي مرگبال به ياد گروگان جديدش افتاد ،آرزو كرد كه جادوگران دستور صريح رفع زحمت را با گوش 
  .جان شنيده و اين محل را ترك كنند تا او بتواند شريك جوانش را كنترل كند

در بارة اين كه به شما  نماينده ايماما ما ! به زودي از اينجا خواهيم رفت سرورم« :د جادوگر ريشو غري
الران همواره متحدي ثابت قدم و د .به داليل ما گوش دهيدشورا اميدوار است كه .موضوع تذكر دهيم

  ».وفادار نسبت به اتحاد بوده است

  »!هر موقع كه دلش خواسته است« 
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براي « :جادوگر مونث گفت. را ناديده گرفته و به سمت مرگبال برگشتندهر دو جادوگر خشم شهريار 
مطمئنم كه اين آخرين مالقات ما .ما ماية افتخار است كه سرانجام توانستيم با شما رو در رو شويم

  ».نخواهد بود

  »!خواهيم ديد«

آنها داشتند به او  پس!خوب.زن براي خداحافظي دستش را دراز نكرد،مرگبال هم اين توقع را از او نداشت
شوراي كايرين تور مطمئناَ فكر مي كرد با اين هشدار او را  .هشدار مي دادند كه مراقبش خواهند بود

  . آنها را فقط مضحك مي ديدمرگبال تهديداما دنبال كردن برنامه هايش منصرف خواهد كرد،ترواز محتاط

هاي دوربيني و متقاعد كردن فرمانروايان بگذار شوراي كايرين تور وقتش را با سروكله زدن با گوي 
همة اين تالش ها باعث افزايش دشمني آنها با ساير انسان . اتحاد براي گوش كردن به داليلشان تلف كنند

  .و كامالَ به سود مرگبال پيش خواهند رفت. ها خواهد شد

ر كه مرگبال از آنها توقع آنها آنطو.دو جادوگر  تعظيم كنان و با احترام به پادشاه اتاق را ترك كردند
آنها تا رسيدن به سفارتخانة خودشان در لوردران خود را از نگاه هاي !داشت يكباره ناپديد نشدند،نه

حتي حاال هم اعضاي كايرين تور چهره هاشان . مشكوك و غير قابل اطمينان مخفي نگاه خواهند داشت
  .را از ديگران مخفي نگاه مي دارند

عذرخواهي فروتنانة «:سرانجام محل را ترك كردند شاه ترناس شروع به صحبت كردوقتي كه جادوگران 
لعنت به آنها،طوري وارد قصر مي شوند كه گويي آنها هستند كه بر اينجا ! من را پذيرا باشيد لرد پريستول
  »...اينبار آنها بسيار زياده روي كرده اند! حكومت مي كنند و نه دالران
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و به هر دو ورودي تاالر نگاه كرد . ستول در ميان صحبت هايش، ترناس متوقف شدبا باال آمدن دست پري
سپس به سمت پنجره ها رفت و .ببيندنمي شود و شاه را طلسم شده مي تا مطمئن شود كسي ناگهان وارد ن

با حوصله تمام ورود و خروج ها را به محل زندگي ترناس زير . به محوطة پشتي قصر در پايين نگاه كرد
  .شر گرفتن

آنها سرشان را چنان به هم . دو جادوگر وارد ميدان ديد او شده و شروع به دور شدن از قصر كردند
  .نزديك كرده بودند كه گويا ضرورتي باعث شده است تا در مورد موضوعي فوري با هم مشورت كنند

ا نور قرمز تندي شروع او بروي شيشه هاي گران بهاي پنجره ها با انگشتان باريكش دو دايره كشيد كه ب
  ...سپس يك كلمه از طرف او خوانده شد و.به درخشيدن كردند

  .لبه هاي يكي از دايره ها جمع شد و طرح دهاني را تقليد كرد

  »!او كامالَ تهي شده است و هيچ چيزي را در مورد او احساس نمي كند مودرا! اصالَ و ابداَ« 

شايد تو با وجود درد و رنج زيادي كه از « د گرفت؛دايرة ديگر طرحي ظريف تر از يك لب به خو
  »؟!جستجوي خودت كشيدي زياد درس نگرفتي درندن

و نگو كه تو خودت رد او . من آن را پشت سر گذاشتم، براي كشتن من بيش از اين ها نيرو الزم است« 
  »را دنبال نكرده اي؟ تو چيزي احساس نكردي؟

  »!شايد به اندازة مديو... نشان مي دهد كه او بسيار قدرتمند است واين!... نه« : دهان زنانه جواب داد

  »!او بايد از طلسم يا چيز ديگري استفاده كرده باشد،هيچ كس تا اين حد قوي نيست، حتي كراسوس« 
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مگر ما دقيقاَ مي دانيم كه كراسوس تا چه اندازه قدرتمند است ؟ او از همة  ما « :لحن مودرا تغيير كرد
  ».اين بايد معنايي داشته باشد. است كهنسال تر

  ».او از همة ما قويتر است،با اينكه رهبر انجمن نيست... شايد احتياط مي كند« 

  »!يك بار زبيش ا!خودش نخواسته است«

  .شده بود قويتتمرگبال كمي به جلوتر خم شد نيمه كنجكاوي او حاال 

ند،اما من مي دانم كه چيزهاي ديگري نيز او گفته كه مي خواهد در مورد گذشتة پريستول تحقيق ك« 
  ».هست،هر موقع كه صحبت از كراسوس باشد چيز هاي بيشتري وجود دارد

  »؟اين چيست... اين ماجرا دارد به.اميدوارم كه موفق شود« 

در باال اژدها دستش را حركت داد و دو دهان بروي شيشه محو و شيشه دوباره صاف شد،بدون هيچ 
  .را عقب كشيد ردي، مرگبال خودش

. جادوگر زن باالخره رد طلسم او را احساس كرده بود، اما قادر نبود رد جادو را تا رسيدن به او بگيرد
. مرگبال از اين دو جادوگر اگر چه به عنوان دو انسان بسيار در كار جادو چيره دست بودند،نمي ترسيد

ازيگر ديگري به بازي اضافه شده بود و ب. اما وقتي براي صرف كردن براي مواجهه با اين زوج نداشت
  .باعث شد تا اژدها براي نخستين بار كمي به فكر فرو رود

  .ترناس برگشت كه همچنان بر سر جايش با دهان باز و دست كشيده خشك شده بود او به سمت

  .اژدها بشكني زد
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ك خودم را با آنها قطع من به سرعت تمام روابط ديپلماتي. ومن در برابر اين موضوع خواهم ايستاد... «
چه كسي بر لوردران حكومت مي راند؟ مطمئناَ كايرين تور نيست، هر فكري كه مي خواهند .خواهم كرد
  ».داشته باشند

بگذاريد آنها متن اعتراضشان را تسليم .اما فعال آن را فراموش كنيدبله واقعاَ حركت بجايي است سرورم،« 
ت عيبمن مطمئنم كه ساير فرمانروايي هاي اتحاد نيز از ما طَ.نديدكنند،بعد دروازه ها را روي آن ها بب

  ».خواهند كرد

بله تو مي تواني كنار بايستي و از اين گونه سخنان بگويي،چون «:ترناس لبخند كمرنگي به او زد و گفت
درست است .ما بايد در حال حاضر در فكر تدارك ازدواج آينده باشيم.اين من هستم كه سرزنش مي شود

او شانه » .كه تا آن وقت دو سال زمان هست،اما برگزاري چنين مراسمي تداركات گسترده اي الزم دارد
  »!درست مانند پادشاهي كردن« :اي باال انداخت و ادامه داد

  »!كامالَ متوجه شدم سرورم« :مرگبال تعظيم كوتاهي كرد و گفت

مي كه او بعنوان پسر خوانده اش در چند ماه ترناس شروع به گفتن مطالبي به پريستول در بارة مطالب مه
، بايد از هر بعنوان پادشاه جوان و آيندة آلتراك ، بعالوة نصايحي در مورد اينكه آينده بايد به آنها توجه كند

فرصت پيش آمده و يا موقعيت مناسبي براي مستحكم كردن روابط خودش با كاليا در برابر انظار مردم و 
  .همه بايد بدانند كه اين وصلت سر آغاز دورة جديدي براي اتحاد است. ده كندساير شهرياران استفا

و باالخره زمان آن فرا خواهد رسيد تا اوركهاي شرور را از گريم  باتول و كازمودان بيرون برانيم و طي « 
  ! يزمقدرت تو در اجراي هر چه بهتر مراسم ازدواج پسر عز. مراسمي به دورف هاي تپه نشين تحويل دهيم
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به همه ثابت خواهد كرد كه تو تا چه حد نسبت به حفظ يكپارچگي اتحاد تا رسيدن به پيروزي نهايي 
  »! احساس مسئوليت مي كني

 مي دانست،بي را كه بر زبان مي آورد از پيش بيشتر مطال افكار مرگبال از وراجي هاي ترناس فراتر رفت،
آرام آرام  -خيالي يا هر چيز ديگري -لرد پريستولِ قهرمان ،چون خودش آنها را در ذهن او تلقين كرده بود

  ».ردكبه پاداشش خواهد رسيد، و با اسلوب خاص خودش آغاز به از بين بردن نژادهاي پست تر خواهد 

به هر حال تنها چيزي كه در صحبت هاي چند لحظة پيش بين دو جادوگر توجه او را به خود جلب كرده 
او توجه مرگبال را به خود جلب . خص ديگري از شورا بود، بنام كراسوسبود، سخنانشان در مورد ش

او مي دانست كه شخص ديگري از طلسم هاي محافظي كه بروي اقامتگاه خودش قرار داه بود . كرده بود
، يكي از باستاني ترين و وحشي ترين طلسم هاي جادو او را  " گرسنگي بي پايان"و طلسم . گذشته است
  .مرگبال همچنين مي دانست  كه گرسنگي شكست خورده است. بوددر بر گرفته 

آيا كراسوس نام واقعي كسي است كه توانسته بود طلسمي كه به اندازة خود مرگبال قدمت داشت را باطل 
  كند؟

اژدها وقتي كه متوجه شد شاه وراج منتظر دريافت پاسخي از او بود با خود فكر كرد،آري بايد در مورد تو 
  »...بله من بايد چيزهاي بيشتري بياموزم« :سپس به پادشاه پاسخ داد .انمبيشتر بد
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 عصر اژدهايان

  14فصل  

او چنان . مانند جوجه اي درون تخم. كراسوس به خواب رفت، عميقتر از هر زمان ديگر در طول حياتش 
او در حالي . عميق به سرزمين رويا ها رفته بود كه با اراده ترين كاشفين هم قادر به بازگشت از آن نبودند

ابدي نزديكتر و نزديكتر  به خواب فرو رفت كه مي دانست هر چه بيشتر در آن بماند به فراموشي شيرين
  . خواهد شد

  .اژدها جادوگر، خوابيد و در خوابش رويايي ديد

اولين رويايش مانند روياهايي كه شخص خوابيده در مرز بين هوشياري و خواب مي بيند تصاويري ساده و 
اژدها كه تصويري از دو موجود به هيبت . آشكار تر مي شدندمبهم بودند اما به تدريج تصاوير واضحتر و 

  شبه مردي سياه پوش او را مسخره مي كرد.درحال بال زدن بودند،به نظرمي رسيددروحشت جدايي هستند

كودكي دربرابر باد ايستادگي مي كرد، ناگهان انوار خورشيد او را فرا گرفت و تبديل به موجودي از انواع 
  .شيطاني شد آنددهاي

  

م  ج ر ت S:م O R R O W M A N              S O R R O W M A N 1 3 @ Y A H O O . C O M Page 2 



 س

 

WWW.LIFE-GOOD.IR  سايت زندگي خوب:ازكاري  

م ج ر ت S:م O R R O W M A N              S O R R O W M A N 1 3 @ Y A H O O . C O M Page 3 

ين روياهايي مشكل داشت، با دشواري رويش را چناو حتي در خواب هاي سبك خودش هم با تعبير 
و تا رويش را باز گرداند وارد منطقه اي به تاريكي مطلق شد كه در او هم احساس خفگي و هم . برگرداند

  .آسايش را بيشتر كرد

  .و در اين منطقة تاريك صدايي آرام و آمر، اژدها جادوگر را خطاب قرار داد

  »فدا كني،درست است كوريالستراژ ؟ -الكسترزا -اوتو حاضري همه چيز خودت را براي «

اگر بهايش زندگي من باشد، آنرا فدا خواهم « :درون خوابگاه كراسوس لبهايش حركتي جزيي كرد« 
 »...كرد

هيبتي در ميان تاريكي شكل گرفت كه با هر نفس كراسوس به » ...!كروريالستراژ وفادار و بيچاره« 
اسوس سعي كرد او را بگيرد اما درست در لحظه اي كه مي خواست آنرا در رويايش كر.لرزه در مي آمد
  .بگيرد،غيب شد

  .در رويا او برايش الكسترزا بود

آيا قبل از آن چيزي ! تو هر چه بيشتر در رويا فرو مي روي و به خواب ابدي نزديك مي شوي دالور«
  »هست كه از من بخواهي؟

  »...اينكه تو به او كمك كنيفقط « دوباره لب هاي كراسوس تكان خورد؛ 

كساني كه داوطلبانه ساغر مرگ را        !چيزي براي خودت نمي خواهي؟ شايد زندگي رو به فنايت؟« 
  ».مي چشند با جامي لبريز از بهترين شرابِ مرگ پاداش داده خواهند شد
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را هر لحظه كراسوس نفس كشيدن و فكر كردن .بنظر مي رسيد سياهي او را به درون خودش مي كشد
  .ن در او هر لحظه قويتر مي شددشوارتر مي يافت، و وسوسه خود را به بوتة آسايش وفراموشي سپرد

  ».همة چيزي كه مي خواهم براي اوست« دوباره خود را مجبور كرد تا درخواستش را تكرار كند ؛ 

از روشنايي و  به سوي مكاني سرشار. ناگهان كراسوس احساس كرد كه به سمت باال كشيده مي شود
  .در اين مكان او دوباره مي توانست نفس بكش، دوباره مي توانست فكر كند.نور

او . تصاويري كه از روياهاي او نمي آمدند،بلكه روياي كسان ديگري بودند.تصاويري او را احاطه كردند
در اطرافش  آمال و آرزوهاي انسان ها، الف ها، دورف ها، حتي گابلين ها و اورك ها را مي توانست

تصاوير مانند  .عذاب كشيد و خواب هاي شيرين شان او را غرق لذت كرد اناو از كابوس هايش.ببيند
او حتي . نمي تواند آنها را بخاطر بسپارد لشگري از مقابل چشمانش رژه مي رفتند و كراسوس متوجه شد

  .نمي توانست روياهاي خودش را نيز به ياد بياورد

و در حالي كه ساير رويا ها مانند . كراسوس روياي ديگري در حال شكل گيري بود در ميان منظرة مقابل
ثابت شدن در برابر جادوگرريز نقش مهي محو مي شدند اين رويا به نظر مي رسيد در حال شكل گرفتن و 

  .بود

هيبتي اژدها گون در برابر كراسوس بصورت نيمه جامد شكل گرفت و به محض شكل گيري بال هايش 
كراسوس به باال .ابري از رنگ سبزِ تيره، برنگ جنگل پيش از غروب باالتنه اش را پوشانده بود. به هم زدرا 

كراسوس اما .خيره شد تا به چشمان او نگاه كند، و ديد كه آن ها بسته اند، گويي كه در خواب است
  .در شناخت بانوي روياها نداشت يلشكم
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تو ! ستراژلياراين ايثاري بود كه من توقع آن را از تو نداشتم،كو« :لب هاي اژدها به نرمي تكان خورد
  »...!رويابيني فريبكار... هميشه رويا بين جالبي بوده اي

او  .اما زمين اطرافش نرم و تقريباَ مايع بود! هر جاي پايي. كراسوس سعي كرد جاي پاي ثابتي پيدا كند
  .ثبات بود جبور بود شناور شود، در وضعي كه بنظرش كامالَ بي

  »...! وايزرامن فكر مي كنم كه تو،« 

كه مانند من نام سيمايان بر خود دارند تا بحال بيش از  يهمة همنوعان ،تمام ادب و سياست توبا وجود «
  ».يكبار تقاضايت را رد كرده اند

  ».آنان تمام مشكل را درك نمي كنند« 

وايزرا عقب كشيد و بال ها و گردنش را به » ...منظور تو اين است كه من هم مشكل را درك نمي كنم« 
اگر چه چشمانش بسته بود، اما مي شد .شدت تكان داد و ابري كه اطرافش را فرا گرفته بود به هم زد

  .تمركز عميق او بر اين مزاحم كه به قلمرواش وارد شده بود را به خوبي احساس كرد

و حتي من هم نمي توانم بگويم كه آيا اين . نيستآزاد كردن الكسترزاي مورد عالقة تو كار ساده اي « 
كار ارزش بهايي كه براي آن پرداخت مي شود را دارد يا نه؟ شايد بايد اجازه دهيم جهان نفرين خود را به 

شايد اصالَ آزاد كردن او كار درستي نباشد و سيماي . پايان برساند و به همان سمتي كه مي رود، برود
  ».ساز خودش را بزندحيات بعد از آزاد شدن 

باعث شد كراسوس در خود  -بي عاطفگي تمام سه سيمايي كه مالقات كرده بود -بي عاطفگي او
  .احساس خشم كند
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پس به نظر تو به قدرت رسيدن مرگبال جايي است كه بايد نفرين جهان ما را ببرد؟ البته براي او تا وقتي « 
  ».هستيد اين كار ساده اي خواهد بودكه شما كناري نشسته ايد و به خيالبافي مشغول 

  »!اهميتي نمي دهم« :بالهاي اژدها بسته شد

  »مي شود؟ چرا بانوي روياها؟ آيا او باعث كابوس تو «:كراسوس پاسخ داد

  .اگر چه پلكهاي او كامالَ بسته بود ، اما مي شد در آنها حركتي ناشي از هيجان شديد را ديد

او كسي است كه در روياهايش بسيار . وارد روياهايش نخواهم شد او كسي است كه من هرگز دوباره« 
  ».مهيب تر از بيداري است

تنها چيزي كه او درك مي كرد اين بود .نمي توانست ادعا كند كه منظور او را درك كرده استجادوگر 
     .ندارنددر خود خود را پس بگيرند ي قبل كه اين موجودات قدرتمند چيزي را كه با آن بتوانند جايگاه

ما همچنان ا .هيچ كدام از اين سيمايان به جايگاه قبلي خود باز نخواهند گشت ،از اهريمن روان سپاس با
مشخص است كه هر سه سيما اعتقاد دارند كه عصر اژدهايان . قدرت هاي وحشتناكي در خود دارند

ر بالهت خود فرو رفته اند ارزشي سپري شده است، واين حتي اگر آنها آينده را تغيير دهند، تازماني كه د
  .نخواهد داشت

مي دانم كه  همچنان در حال پخش شدن در ميان نژادهاي جواتر هستيد،من مي دانم كه تو و فرزندانت « 
  »...روياهاي انسان ها و الف هاهم زدن شما با به 

  »...حتي براي قلمرو من هم حد و مرزي وجود دارد!تا يك حدي،كوريالستراژ« 
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ما تو كامالَ هم تسليم حقايق دنيا نشده اي نه؟ برخالف ماليگوس و نازدرامو تو خودت را در ديوانگي ا« 
گذشته از اين، آيا هيچ رويايي براي آينده اي بهتر وجود ! و يا دور باطل در گذشته گرفتار نكرده اي

  »ندارد؟

  »!به ياد بياوريسعي كن .به همان اندازه اي كه در گذشته بوده«

براي . تصويري كمرنگي از يك زنِ انسان كه كودك تازه متولد شده اي را در آغوش داشت ظاهر شد
لحظه اي رويايي از پسري جوان كه در خيالش با هيوالهاي ساختة ذهنش نبردي حماسي مي كرد ظاهر 

آنها بعضي از . ر و غيب مي شدندناگهان كراسوس خود را در ميان روياهاي مختلفي ديد كه ظاه. شد
  !تعادل.اما چيزي در اين ميان مانند هميشه بود. بودند روشنو بعضي  تاريك

رحال پاك كردن زمين از ددر روياهاي كراسوس ملكه اش همچنان اسير و مرگبال بر خالف تعادل پيشين 
  .واگر اين دو مشكل حل نشوند ديگر اميد و آينده اي وجود نخواهد داشت .ساير نژادها بود

  »!مجبورم! دون كمك تو من اين كار را خواهم كرد وايزرايا ب ،با« 

  »...اين كارت بسيار پسنديده خواهد بود« : اژدها كمي موج برداشت هيبت

« :به اين كه رويا ها را پس از بيداري فراموش خواهد كرد از وايزرا رو گرداند و گفت كراسوس بي اعتنا
شايد به عدم رفتن من بهتر از اين است كه زنده  م بفرست،حال يا مرا به خلوتگاهم باز گردان و يا به عد

  ».بمانم و ببينم چه باليي بر سر ملكة من آمده است
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 نكراسوس توقع داشت كه وايزرا او را به ديار فراموشي رهسپار كند، كه اگر چنين مي شد او بيش از اي
احساس كرد همين حال در .دله كندمجبود نبود با او و يا ساير سيمايان در مورد سرنوشت الكسترزا مجا

  .كه دستي به آرامي شانه اش را لمس كرد

. ولي بدنش نيمه شفاف بود ،كراسوس برگشت و خود را با زني الغر و رنگ پريده رو در رو ديد كه زيبا
از . توري نازك پايين چهر هاش را پوشانده بود. زن پوشيده در ردايي مواج به رنگ سبز روشن ايستاده بود

  !هاتي او الكسترزا را به ياد او مي آورد و از جهاتي نهج

  .چشمان زن بسته بود

لبهاي زن تكان نمي خورد،اما كراسوس مي توانست صداي » ...!بيچاره ستيزه جويِ كوريالستراژِ« 
  حالتي محزون چهرة الغر زن را فرا گرفت؛. وايزرا را تشخيص دهد

  »...تو براي او هر كاري انجام مي دهي« 

او دوباره رويش .كراسوس نمي دانست چرا او دائم اصرار دارد نكته اي را كه هر دو مي دانند تكرار كند
  .را از وايزرا برگرداند تا راهي براي فرار از اين دنياي خيالي پيدا كند

  »...فعالَ نرو كوريالستراژ« 

  »!چرا نه؟« :كراسوس برگشت

چشمان او نگاه كراسوس را در خود اسير كرد و كراسوس نمي توانست از آنها . وايزرا به او خيره شد
  عشق به آنها چشمان او به شكل تمام چشماني بود كه كراسوس در طول حياتش ديده بود و . خالص شود
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چشماني به رنگ  .آنها چشماني بودند كه او را مي شناختند، تمام وجود او را مي شناختند. ورزيده بود
  .سبز، آبي، قرمز،سياه و طاليي به هر رنگي كه ممكن است چشمان به خود بگيرند

  .حتي به رنگ چشمان خود كراسوس

  ».من در مورد چيزي كه گفتي فكر مي كنم«

  .كراسوس به سختي مي توانست حرف او را باور كند

  »...تو واقعاَ در مورد « 

فعالَ فقط در مورد آن فكر خواهم كرد،نه « راسوس را قطع كرد؛ وايزرا دستش را باال آورد و حرف ك
  »!كمتر و نه بيشتر

  »!؟...و اگر با حرف هاي من موافق بودي« 

البته .آنوقت من سعي خواهم كرد كه نازدرامو و ماليگوس را براي كمك به تو در مأموريتت قانع كنم«
  ».بدهم حتي بعد از آن هم نمي توانم قولي از جانب آنها به تو

  »...!من از تو سپاسگذارم... من«

محوي لبخند » .بگذار روياهايت همچنان ادامه داشته باشند... نداده اممن هنوز براي تو كاري انجام « 
  .كمي رنگ پشيماني داشتبود بر لبان وايزرا كه 
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عدة او چيزي بيشتر تا به او بفهماند براي ادامة راهش اين و ،كراسوس سعي كرد تا دوباره از او تشكر كند
 كراسوس سعي كرد تا.اما ناگهان وايزرا شروع به دور شدن از او كرد .توقع داشته است هاز آنچه است ك
  .او با سرعت بيشتري دور مي شد به او برسد اما 

  .بعد فهميد كه در واقع وايزرا سر جايش ايستاده و خودش است كه در حال دور شدن است

سپس در حالي كه صدا و » ...خوب و راحت بخواب كوريالستراژ بيچاره«  :صداي وايزرا مي آمد كه
خوب و آسوده بخواب كه براي نبردي كه در پيش رو داري به تمام « :چهرة الغرش محو مي شد افزود

  »...و بيشتر از آن نياز خواهي داشت ...قوايت

تاريكي . به صحبت كردن نبوداو باز هم تالش كرد سخني بگويد، اما حتي در روياي خودش نيز قادر 
  ...گرفت، تاريكي آسايش بخش خواب اژدها جادوگر را فرا

  ...كرده اي را چندان دست كم نگيرخود  اسيرو كساني را كه 

***  

كوهستان هايي كه اورك ها در آن زندگي ميكردند حتي براي رونين هم بيش از آنكه خطرناك باشند 
كرد بايد او را مستقيماَ به هدفش برساند به يكباره تغيير جهت مي داد و تونلي كه تصور مي . ندبودپيچيده 

بعضي از تونل . حتي بعضي اوقات بجاي آنكه به باال برود به پايين مي رسيد. سر از جاي ديگر در مي آورد
 يكي از همين تونل ها او را مجبور كرد كه به ابتداي. ها بدون هيچ دليل موجهي يكباره تمام مي شدند

مسيرش بازگردد، كه اين نه تنها وقت ارزشمندش را هدر مي داد بلكه نيروي رو به نقصانش را نيز تحليل 
  .مي برد
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اگر چه او به هيچ عنوان به . و صحبت نكردن مرگبال هم در اين مقطع هيچ كمكي به او نمي كرد
چه . بزرگ هدايت مي كرد اما به هر حال او رونين را به محل نگهداري اژدهاي مرگبال اعتماد نداشت،

  چيزي حواس اژدهاي بزرگ را از او پرت كرده است؟

ب از قمقمه اي كه گابلين هاي آجرعه اي .سرانجام رونين مجبور شد در يكي از تونل هاي تاريك بنشيند
او فكر كرد كه اندكي استراحت و تمركز مي تواند ذهن او . به او داده بودند نوشيد و دراز كشيدمفلوك 

  .خالي كند تا او براي اينكه دوباره درون تونل ها را بهترجستجو كند، آماده شود را

آيا او واقعاَ تصور مي كند به همين سادگي خواهد توانست ملكه اژدهايان را آزاد كند؟ افكار رونين به 
كه در زماني برگشت كه براي اولين بار در مورد اين موضوع با او صحبت شده بود، او بخاطر اشتباهي 

جادوگر جوان  با كسي . مأموريت پيشين مرتكب شده بود حق خروج از حوزة كايرين تور را نداشت
مجازاتش كسي اجازة  در ضمنِ. مالقات نمي كرد، كم غذا مي خورد و روزهايش كسالت بار بودند

زگشتن به مالقات با او را نداشت،و همين مالقات كراسوس و پيشنهاد پشتيباني اش از رونين براي با
  .را غافلگيرانه تر مي كرد شجايگاه پيشين

رونين هميشه فكر مي كرد كه به كمك كسي نياز ندارد، اما كراسوس خالف اين مطلب را نشان داده 
همكار جوان پيشينش پيش قدم استاد جادوگر بدون اينكه رونين از او خواسته باشد براي كمك به . بود

تا وقتي كه الكسترزا ملكة اژدهايان در بند اوركها . به هر حال موضوع اژدها ها باال گرفته بود. شده بود
با . ايان جديدي خلق مي كرد، مشكل ادامه داشتاژدهكسب افتخارات بزرگ براي هوراد بود و براي 

ا زنداني باقي ماندن او اورك هاي كازمودان به قتل و وجودي كه بنيان هوراد از هم پاشيده بود، اما ب
  .غارت شهروندان بي گناه اتحاد ادامه مي دادند
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زماني كه رونين در چنان بحران روحي اي به سر مي برد تصور و خيالِ روياگونة نجات دادن الكسترزا به 
د و يا در اين راه كشته از رسوايي خالص مي كرخودش را موفق مي شد ورونين يا . نظر منطقي مي رسيد

  .نامش براي هميشه نزد يارانش جاودانه مي شدبا اين فداكاري مي شد و 

كراسوس بسيار مشتاق به نظر مي رسيد، در واقع جادوگر پير زمان بسياري را صرف توضيح دادن جزئيات 
كه اين پيشنهاد از رونين مجبور بود به خود بقبوالند كه در زماني . و تشويق جادوگر سرخ موي كرده بود

شايد پذيرفتن اين . قبول شده بود شسوي كراسوس مطرح شده بود بدون هيچ مخالفتي اين ايده در ذهن
در واقع كامالَ منطقي به نظر مي رسيد كه حامي  كراسوس بود؟تلقينِ خودش باشد  ايدةايده بيش از آنكه 

اگر او در  .داشاي ن مأموريت از بين برده ببي چهره اش هر گونه قدرت مخالفتي را در او براي پذيرفتن 
و اگر موفق نمي شد، ... اد كرده بودمامتياز مثبتي براي كسي بود كه به او اعت،اين مأموريت موفق مي شد

  .هيچ ايرادي بر كراسوس وارد نبود

ير يا زود به اگر او اين افكار را ادامه مي داد د.رونين سرش را تكان داد تا اين افكار را از خود دور كند
اين نتيجه مي رسيد كه حامي اش افكار او را براي قبول كردن و سفر به اين سرزمين خطرناك دستكاري 

  .كرده است

  ...مزخرفه

. اگهاني رونين را از جا پراند و او متوجه شد كه در اثناي افكارش بايد كمي چرت زده باشدنصدايي 
    مطمئناَ اورك ها . كسي از تونل تاريك عبور خواهد كرد د تا بببيند چهنرونين خود را به ديوار چسبا

  مي دانستند كه اين تونل بن بست است، پس آيا آنها دقيقاَ به دنبال خود او بودند؟
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رونين . سپس به تدريج محو شد هنوز ادامه داشت، -كه به نظر گفتگويي آرام بين دو اورك بود –صدا 
. اي دوقلوي سيستم غارهاي درون كوهستان را خورده استمتوجه شد كه او فريب يكي از داالن ه

  .صداي اور كها حاال بنظر مي رسيد چند طبقه با او فاصله گرفته است

رونين به سمت جايي كه  .آيا مي شد صدا را تعقيب كرد؟ به يكباره اميدي در دل رونين بوجود آمد
صدا را هم پيدا نمي كرد شايد      حتي اگر محل دقيق احساس كرد صدا از آن سمت آمده حركت كرد،

  .ن به جايي كه مي خواست برسدآمي توانست با تعقيب انعكاس 

هرچه بيشتر در غار جلو مي رفت صداها  .چند ساعت خوابيده بود؟ رونين هيچ حدسي نمي توانست بزند
يتي شديد و اوركها به نظر مي رسيد در حال فعال. نشان مي داد كه گويي گريم باتول بيدار شده است

حاال از جهات مختلف صداهاي مختلفي به .عث درد سر بودانوعي آشفتگي هستند كه اين براي رونين ب
ان اورك و يا سايشگاه جنگجويآرونين اصالَ نمي خواست كه به يكباره در وسط يك . گوش او مي رسيد

  .ملكة اژدهايان بودتنها چيزي كه او مي خواست پيد كردن محل نگهداري .ودغذاخوري آنها ظاهر ش

رونين قبالَ چنين . صدايي كه به سرعت محو شد .خاموش كرد ارصداي نعرة يك اژدها همة صداها  سپس
حاال مي فهميد كه چقدر احمق بوده است، آيا امكان آن نبود  .نعره هايي شنيده وبه آن اهميت نداده بود

آنها او را به محل نگهداري اژدها ها و از كه تمام اژدهايان در يك محل نگهداري شوند و تعقيب صداي 
  آنجا به محل نگهداري ملكه برساند؟

درحالي كه او با اندكي دشواري راهش را در ميان تونل ها پيدا مي كرد اورك ها بنظر بسيار مشغول و 
با يكباره به ذهن جادوگر رسيد شايد اورك ها در تدارك نبرد هستند، . گرفتار پروژه اي مهم مي رسيدند

  اگرهورادمي خواهد توجه به اينكه نيروهاي اتحاد قواي هوراد را در شمال كازمودان زير فشار قرار داده اند
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 اورك هاي گريم باتول مي بايست براي پشتيباني از ساير برادرانشانانسان ها و متحدانشان را عقب براند، 
   .آماده باشند

اين مسأله نه تنها ذهن اورك ها را به خود شغول خواهد .داگر اينطور بود پس اين فعاليت به سود رونين بو
به زودي هر اوركي كه بتواند پرواز كند بر مركبش سوار و به . كرد بلكه از تعداد آنها نيز خواهد كاست

  .سمت شمال عازم خواهد شد

غولپيكر  اين فكر در رونين چنان اشتياقي ايجاد كرد كه چيزي نمانده بود كه ناغافل در آغوش دو اورك
رونين بالفاصله دست چپش را باال آورد و وردي  .اما خوشبختانه اورك ها بيشتر از او غافلگير شدند. بپرد

  .موقعيت بخصوص به اندازة كافي قوي و مهلك باشد خواند كه اميدوار بود در اين

به سمت تبري  دستش را .چهرة زشت و نقاشي شدة اوركي كه به رونين نزديك تر بود از خشم تغيير كرد
  .ورد رونين درست به كمر او اصابت كرد و او را با شدت به ديوار زد. كه در پشتش آويزان بود دراز كرد

اورك شروع به فرو رفتن در ديوارة سنگي غار كرد تا جايي كه حتي فريادي كه از دهان گشوده اش زده 
  .شد نيز به مرور محو شدمي 

  »!انسان كثيف« :فرياد زداورك دوم تبرش را به دست گرفت و 

تبرش را به شدت چرخاند و تكه اي بزرگ از سنگي را كه چند لحظه قبل رونين به آن تكيه كرده بود از 
در گردن او گردنبندي .زيري تونل را بسته بوداتيره اش سر گ وسبزِبا هيكل بزر اورك .ديواره جدا كرد

و بنظر مي آمد دشمن .هاي ديگر ساخته شده بودوجود داشت كه از انگشتان قطع شدة انسان،الف و چيز
اورك بار ديگر تبرش را تاب داد و اينبار . رونين مايل است انگشتان او را هم به مجموعه اش اضافه كند

  .را از وسط به دو نيم كند ننزديك بود روني



 س

 

WWW.LIFE-GOOD.IR  سايت زندگي خوب:ازكاري  

م ج ر ت S:م O R R O W M A N              S O R R O W M A N 1 3 @ Y A H O O . C O M Page 15 

نبند كرد و اشاره اي به گرد.او دوباره به گردنبند اورك نگاه كرد و فكري وحشتناك به ذهنش رسيد
  .وردي خواند

اثري از ورد بر خودش نديد خندة ترسناكي كرد و او وردش براي لحظه اي اورك را متوقف كرد اما وقتي 
  »!من كارت را سريع تمام مي كنم جادوگر! بيا« :رو به انسان كوچك و بدبخت كرد و گفت

  .به گردن خودش نگاه كنداما به محض آنكه تبرش را بلند كرد احساس خارشي او را وا داشت تا 

  .انگشت با قدرت به سمت گلويش هجوم آوردند - دوازده عدد- بيش از يك دوجين

. او تبرش را انداخت تا انگشتان را كه حال ديگر راه گلويش را گرفته  او را به سرفه انداخته بودند باز كند
  .گرفته بوداما انگشتان حاال تبديل به دست مخوفي شده بودند كه راه نفسش را 

او . رونين وقتي كه اورك براي انتقام گرفتن شروع به چنگ انداختن به اطراف كرد از سر راه او كنار رفت
اما آن انگشتان گويي ورد او را از تا زماني كه بتواند ورد مناسبتري بيابد، بسته بود وردي را سرسري بكار 
دوگر هم رونين نمي توانست باور كند كه روح حتي بعنوان يك جا! انتقام؟ .ته دل انجام داده بودند

  .جنگجوياني كه توسط اين اورك به قتل رسيده اند بتواند چنين اثر باشكوهي داشته باشند

  ...اين مطمئناَ بايد اثر

تمام . در اثر جادو يا انتقام ارواح انگشتان به نظر مي رسيد كار وحشتناك شان را با اشتياق انجام مي دادند
سرانجام اورك تنومند به زانو درآمد و چشمانش خيره شد و .ي سينة اورك را خون فرا گرفته بودگلو و باال

  .چند لحظه طول كشيد تا رونين نگاهش را از چشمان او برگرفت

  .چند لحظه بعد اورك تنومند با صداي وحشتناكي بر كف غار فرود آمد
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چنان به كار خود ادامه داده و تا اعماق گلويش جانور تنومند در خون خود فرو رفته بود اما انگشتان هم
رونين هيچ اثري از حركت و يا حيات در اورك . جدا كردن آنها شهامت زيادي مي طلبيد. فرو مي رفتند

انگشتان بعد از انجام موفقيت آميز مأموريتشان به جاي خود كه قبل از ورد رونين قرار .مشاهده نمي كرد
  .داشتند بازگشتند

  ...و حاال

او نه وقت و نه جايي براي مخفي كردن جسد نداشت،دير يا زود كسي .او جسد را به حال خود رها كرد
اين جسد را پيدا مي كرد، اما رونين مجبور بود كه به اين موضوع زياد فكر نكند تنها چيزي كه حاال براي 

ه آزاد كردن او مي شد او اهميت داشت پيدا كردن و نجات دادن ملكة اژدهايان بود،شايد اگر موفق ب
حاالبه تنها راه نجاتي كه در پيش  درونين مجبور بو.الكسترزا او را بر پشت خود از مهلكه نجات مي داد

  .رويش بود بپردازد

اما به يكباره خود را در ميان  .رونين سعي كرد چند تونل باقيماده را به آرامي و بدون مزاحمت طي كند
رونين  .افت كه صداهايي از منابع مختلف در آن هر لحظه بلند تر مي شدتونل روشن و پر سر و صدايي ي

  .به آرامي به حركت در مسير تونل ادامه داد تا به تقاطع دو تونل رسيد و با احتياط اطراف را بررسي كرد

مسيري را كه او براي ادامة حركتش انتخاب كرد در واقع به دهانة تاالر بزرگي ختم مي شد كه تعداد 
دي از اورك ها در آن مشغول به بارگيري واگن ها و حيوانات خود براي سفري دور و دراز بودند كه زيا

  .بنظر نمي رسيد به اين زودي، بازگشتي از آن در كار باشد
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آيا رونين در مورد نبرد در شمال درست فكر كرده بود؟ واگر چنين بود چرا تمام اورك ها در حال ترك 
ها و اژدها سواران اورك؟ با وجود واگنها سفر آنها به دون آلگاز بسيار طوالني محل بودند ونه فقط اژد

  .مي شد

مشخص بود  .دو اورك به سمت او حركت مي كردند كه چيز بزرگ و سنگيني را با خود حمل مي كردند
كه بود  اما به هر دليلي .كه آنها دوست دارند تا براي چند لحظه هم كه شده بار خود را بر زمين بگذارند

در واقع آنها با چنان وسواسي آن را حمل مي كردند كه گويي از طال ساخته شده . اينكار را نمي كردند
  .است

او قدمي به جلو برداشت تا نگاه دقيق .به نظر نمي رسيد كسي به سمتي كه رونين ايستاده بود نگاه كند
مي رسيد سطح زبر و ! نه بيضي-گرد آن شيء بنظر. تري به چيز ارزشمندي كه حمل مي كردند بياندازد

  ...تقريباَ فلس مانندي داشت و چيزي را به ذهن رونين نمي آورد به جز

  ...!يك تخم

  .يك تخم اژدهاست كه اينقدر با ارزش است

كه  به سرعت توجه اش به ساير واگن ها جلب شد در واقع درون تمامي آنها  تخم اژدها وجود داشت
بعضي از اين تخم ها داراي فلس هاي بيشتري نسبت به اولين تخم و . شده بود اطرافشان با دقت پوشانده

  .بعضي از آنها بنظر مي رسيد در حال جوجه شدن باشند

با وجود ارزش بسيار زيادي كه اژدها ها براي اميد هاي آتي اورك ها داشتند چرا آنها بايد چنين محمولة با 
  ارزشي را به چنين سفر سختي ببرند؟
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  »...!نانسا«

او به ديوارة غار تكيه . صداي كه در ذهنش طنين انداخت چيزي نمانده بود كه باعث فرياد زدنش بشود
مدال نقره اي رنگ  داد و آنقدر درون تونل عقب نشيني كرد تا مطمئن شد هيچ اوركي او را نخواهد ديد،

  .را به دست گرفت و به سنگ سياه مركز آن خيره شد

  »تو كجا هستي؟...! رونين...! انسان«

درست در وسط استحكامات اوركها و به دنبال « :آيا ممكن بود مرگبال نداند؟ رونين به آرامي زمزمه كرد
  ».النة ملكة اژدها مي گردم

  »فكر مي كنم چيز ديگري پيدا كرده اي چيزي كه ردي از ملكه در خود دارد، آن چيست؟«

فقط اورك هايي كه تمرين نظامي مي كنند، « :به مرگبال بگويد به داليلي رونين نمي خواست حقيقت را
  ».چيزي نمانده بود كه ندانسته در ميان آنها ظاهر شوم

سپس . سكوت مرگبال آنقدر طوالني شد كه رونين فكر كرد ارتباط قطع شده است.سكوت برقرار شد
  »!ينممي خواهم بب« :با لحن مخصوصش در ذهن رونين طنين انداخت مرگبال صداي

  »!...چيز خاصي نيست« 

قبل از آنكه رونين بتواند كلمة ديگري بزبان بياورد بدنش از اطاعت او خارج شد و به سمت دهانة غار 
جادوگر خشمگين سعي كرد تا اعتراضي كند ،  .برگشت جايي كه تعداد بسيار زيادي اورك وجود داشت

  .اما اينبار حتي زبانش نيز در اختيارش نبود
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رونين را به جايي كه چند دقيقه قبل ايستاده بود كشاند و دست او را وادار كرد تا مدال را باال مرگبال 
  بياورد؛

  »!پس اورك ها اينطور عقب نشيني را تمرين مي كنند؟... خواهيم ديد... ي؟تمرين نظام«

. به پاسخش بدهدبنظر نمي رسيد كه او اهميتي . او نمي توانست جوابي منطقي به اين سوال مرگبال بدهد
  .اژدها او را مجبور كرد كه در محوطه اي بدون مانع بايستد و مدال را بچرخاند

  ».حاال تو بايد به درون تونل ها بازگردي... متوجه شدم! خوب«

ناگهان دوباره بدن رونين در اختيارش درآمده بود، او خود را از ديد خارج كرد سپاسگذار از اينكه  
دوباره به ديوار تونل . ر كار خود بودند كه هيچكدام براي ديدن او سر برنگردانده بودآنقدر گرفتا ااوركه

رونين متوجه شد خيلي بيش از آنكه . تكيه داد و شروع به كشيدن نفس هاي سنگين و صدا داري كرد
تصورش را داشت از ديده شدنش توسط اورك ها ترسيده بوده است و فهميد كه در خودش به آن اندازه 

  .ه تصور مي كرده ميل براي خودكشي وجود نداردك

  »!بايد به تقاطع قبلي بازگردي! تو مسير اشتباهي را دنبال كرده اي« 

كه رونين را بيش از آنكه اگر توجه نشان مي داد .مرگبال توجه چنداني به حيلة رونين نشان نداده بود
گر مي دانست از كجا؟آيا از ميان اورك ها آيا مرگبال داستان تخم ها را مي دانست؟ و ا .نگران مي كرد

اوركها مطمئناَ .توانسته اين خبرها را به او رسانده باشد يكسي به او گزارش مي داد؟ مطمئناَ كسي نم
  .از مرگبال نفرت و واهمه داشتند -اگر نه بيش از آن-همانقدر كه از اتحاد لوردران ترس و نفرت داشتند 

  »از اين طرف؟«:رونين پرسيد
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  »!بله «

مطمئناَ . اينكه چطور مرگبال اينقدر دقيق درمورد مسير اين تونل ها نگراني هاي رونين را بيشتر مي كرد
باهيبت يك .مرگبال حتي به هيبت انساني هم نمي توانست تا اين حد درون اين غارها و تونل ها پيش برود

  .نبوداورك؟ اين ممكن بود اما هنوز جوابي كامالَ منطقي به اين سؤال 

  ».دومين تونل سمت چپ، مسير بعدي تو آنجاست« 

رونين منتظر يك اشتباه يا يك خطا حداقل در قسمتي از راهنمايي .راهنمايي هاي مرگبال بدون نقص بود
مرگبال به خوبي جنگجويان اوركي كه در اين تونل ها حركت     . چنين اشتباهي رخ نداد. هاي او بود

  !اگر بهتر از آنها نمي دانست، ...مي دانست كردند مسيرهاي آنها را مي

  »!بايست« :ناگهان مرگبال گفت طي مسافتي طوالني،بعد از و بعد از حدود يك ساعت  

  .رونين اگر چه نمي فهميد چه چيزي باعث اين درخواست شده اما متوقف شد

  »!صبركن«

  .چند لحظه بعد صداهايي از درون تونل به سمت او آمد

  »...!سواالت بسيار زياد!من سواالتي از تو دارم ؟...يكجا بود« 

  »...!من نمي توانستم هيچ كمكي كنم! بسيار متأسفم فرماندة من«
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و  صداي اول متعلق به يك اورك بود،.به محض اينكه رونين تالش كرد تا بيشتر بشنود، صدا محو شد
يك .دوم از گونة متفاوتي بود اما صداي .مشخصاَ امكان داشت متعلق به فرماندة اين استحكامات باشد

  !گابلين

آيا اين همان دليلي بود كه باعث مي شد مرگبال تا اين حد از  دند،درخدمت مرگبال بوگابلين هايي و
جزئيات اين محل اطالع داشته باشد؟آيا ممكن بود در ميان اورك ها گابلين هايي باشند كه به موجود 

  سياه هم خدمت مي كنند؟

اما مرگبال .آنها چيزهاي بيشتري از مكالمة آنها بشنود رونين دوست داشت تا با تعقيببا وجودي كه 
. دوادار به اين كار مي شرونين مجبور بود اطاعت كند، در غير اينصورت .دوباره به او دستور توقف داد

ه بتواند رونين حداقل تا وقتي كه كنترل پاهايش را در اختيار خودش داشت مي توانست اميدوار باشد ك
  .راههاي ديگري را هم انتخاب كند

مطمئناَ . رونين فرماندة اورك و گابلين را در تونل تعقيب كرد، تونل او رابه اعماق كوهستان مي بردند
او همين االن هم مي توانست صداي نفس هاي  در واقع .حاال مي بايست به ملكة اژدها نزديك شده باشد

  .هاي گريم باتول هيواليي بجز اژدها وجود نداشتيك هيوال را بشنود و در كوهستان

  »!بعد به سمت راست بپيچ ، و به راهت ادامه بده تا به دهانة غار برسي دو راهروي ديگر برو« 

او تا جايي كه مي توانست آهنگ حركتش .مرگبال چيزي بيشتري نگفت و رونين فرمانش را اطاعت كرد
  ه بود ، تاكي او بايد در ميان اين كوهستان سرگردان باشد؟كاسة صبر رونين لبريز شد.را شتاب بخشيد

با توضيح كوتاهي كه اژدها به او داد توقع داشت . به سمت راست پيچيد و قدم به قدم در داالن پيش رفت
  مسيري كه به دهانة غار ختم مي شد كوتاه باشد اما با وجود اينكه بيش از يك ساعت ونيم در داالن راه 
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دوبار از مرگبال  .ديده نمي شدنها از دهانة غار نشاني نبود، بلكه حتي تقاطع ديگري هم رفت هنوز نه ت
  .يا به هدف نزديك شده است ؟ اما در هر دو مورد جوابي نشنيدآپرسيد كه 

نوري .نوري ضعيف در انتهاي تونل به چشمش خورد ،سپس درست در زماني كه قصد داشت تسليم شود
در انتهاي تونل و ... اما به هر حال وجود داشت نمي شد وجودش را باور كرد،كه آنقدر ضعيف بود كه 

  .سمت چپ

در تونل به حركتش حركت كندبا تمام سرعتي كه مي توانست بدون صدا . يدهاي رونين دوباره زنده شدما
دود يك دوجين جنگجوي اورك از النة اژدها حبا اطالعاتي كه در دست داشت مي بايست . ادامه داد

 اورك ها مراقبت كنند، رونين وردهايي را براي مقابله با آنان آماده كرداما اميدوار بودكه آنها دربرابر ساير
  .هم در لحظات حياتي آينده مفيد باشند

  »!ايست«

صداي مرگبال آنقدر ناگهاني در ذهن رونين پيچيد كه چيزي نمانه بود باعث شود با ديوارة سنگي تونل 
  .ي زمين دراز كشيد، مطمئن بود كه حتماَ كسي صداي او را شنيده استاو رو. دبرخورد كن

  .هيچ كس بجز خود رونين وارد تونل نشده بود. چيزي وجود نداشت

  »چرا مرا صدا زدي؟« :رونين رو به مدال زمزمه كرد

–ست واما توقع داشتم كه غار با چيزي بيش از گوشت و پ... هدف تو در برابر چشمانت است« 

  ».حراست شود - نمحافظي
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رسيدگي اين مطلب به ذهن خودش هم رسيده بود، اما مرگبال به او فرصتي براي فكر كردن و » جادو؟« 
  .به اين موضوع نداده بود

همينطور كه .اما براي پيدا كردن آن يك راه حل ساده وجود دارد.نگهباني از جادو و نيروهاي باستاني« 
  ».بگيرجلو مي روي مدال را روبروي خودت 

  ».م به آنها نيز باشدسدر مورد نگهباناني از گوشت و پوست چه؟ من بايد حوا« 

  »!انسان...همه را متوجه خواهم شد« رونين مي توانست جوشش خشم را در اژدها احساس كند؛ 

و مدال را در مقابلش گرفت  .رونين مطمئن بود كه مرگبال حداقل براي رسيدن به الكسترزا به او نياز دارد
  .آرام شروع به پيشروي كرد

اژدها حرف پيشين »!ضعيف براي اژدهايي مانند من -من فقط يك يا دو طلسم ضعيف را در اينجا ميبينم«
  ».من با آنها مقابله خواهم كرد! همين است« :خود را تاييد كرد و ادمه داد

  .از جا پراندسنگ سياه مركز مدال نگهان شروع به نورافشاني كرد و جادوگر وحشت زده را 

اما حتي بدون اين طلسم ها .هيچ طلسمي در داخل به كار نرفته بود.يك وقفه.وردهاي محافظ خنثي شدند
. و اطرافش زنجير كرده بودند رهم الكسترزا قادر به گريختن نبود، چون اوركها او را به خوبي به دو

  .ده بوداو كامالَ مهار ش. اوركها اين كار را به خوبي انجام داده بودند

  »آيا بايد به داخل بروم؟« 

  ».اگر نروي از تو واقعاَ نا اميد خواهعم شد« 
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رونين كمي كنجكاوي را در لحن مرگبال احساس كرد، اما فكرش را زياد مشغول آن نكرد، چون ذهنش 
رونين و ... بيش از اندازه درگير مالقات با ملكة الكسترزا بود كه مي توانست در اين محل صورت پذيرد

  ...متعجب بود كه چرا مالقات با او بايد موجب خوشنودي اش باشد؟شايد

ترسي كه براي خودش ... برگشت و رونين توانست هيجان و ترس را همزمان در چشمان او ببيند هملك
  .نبود

  »!برو عقب...! نه« :او با تمام تواني كه گلوي در زنجيرش اجازه مي داد نعره زد

  »!عالي است« :مرگبال با لحني پيروزمندانه نعره زددر همين لحظه صداي 

اشعه هايي از نور ناگهان رونين را احاطه كرد، جا به جاي بدنش چنان مي لرزيد كه گويي تماماَ از هم 
  .اگهان از ميان انگشتان لرزان رونين سر خوردنمدال .گسيخته خواهد شد

ل با تكرار يك كلمه خندة وحشيانه اي سر وقتي توانست كمي حواس خود را جمع كند شنيد كه مرگبا
  :داد

  »...!عاليست« 
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 عصر اژدهايان

 15فصل  

كابوس زنده زنده فرو رفتن در .تنفس در حال حاضر براي او حياتي ترين موضوع بود .وريسا سرفه كرد 
گشت و او شروع آرامش كامل به او بازكم كم . خاك با فرو دادن هوا به ريه هايش آرام آرام از بين رفت

  .به باز كردن چشمانش كرد تا بتواند ببيند كه كابوسش با كابوس ديگري جايگزين شده است

شعله هاي . ، به چشمش خوردشبيه به يك غاركم فروغي در مركز جايي  هيبت چند موجود به دور آتشِ
توانست  وريسازودي به .به نمايش مي گذاشترا بودند تشآگرد موجوداتي كه آتش جزئيات ترسناكتري از

گوشت هاي شل و مي توانست او  دنده هاي اين موجودات راكه از پوست خالدارشان بيرون زده بود ببيند،
هره هاي گردن و م بدتر از همه مي توانست چهرة كشيده و بيني پوزه مانند و ولي كه به آنها آويزان بود

هاي  چشمان مورب و گود رفتة آنها و دندانسوار الف مي توانست بخوبي  .را تشخيص دهدكشيده شان 
  .ه كندبسيار بسيار تيزشان را مالحظ

تبرهاي  .پوست بود كه به خود آويخته بودند بيش از يكفقط كمي وجود بر تن داشتند مپوششي كه سه 
دات قرار داشت كه وريسا مي دانست با مهارتي رشك برانگيز از آن پرتابي در كنار هر يك از اين موجو

  با وجودي كه وريسا سعي داشت ساكت باشد در اثر حركت او صدايش به آنها رسيده . استفاده مي كنند
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به سرعت نگاهش گوشهاي اين موجودات شباهت بسياري به گوش گابلين ها داشت و يكي از آنها . بود
  .را متوجه او كرد

  .اين موجود باقي مانده بود را پوشانده بود پچيزي كه از چشم چ ،چشم بند» !قهرمان ها بيدار شدند« 

براي من بيشتر « :گفت پشمالو به حساب مي آمدندو موجود ديگر در برابرش  دطاس بوموجود دوم كه 
  »!شبيه دسري تر و تازه است

از همان نوعي كه هم نژادان وريسا استفاده  همايلي ابريشميسومين موجود كه » !قطعاَ همينطور است« 
او از دو موجود ديگر الغرتر بنظر مي رسيد و با . مي كردند به تن داشت اين كالم را به زبان آورد

 سردستهپس او .عادت ندارد با او مخالفت شودفصاحت بيشتري صحبت مي كرد و بنظر مي رسيد 
  .گروهشان بود

  .هاي گرسنه يك گروه سه نفره از ترول سردسته

  ».اما حاال وقت سور و سات و خوشگذراني است موجود الغر بماند براي بعد،« :گفت ترول همايل پوش

چيزي در سمت راست وريسا ناگهان از خود صدايي خارج كرد كه اگر نمي شد به آن خنده اي تو دماغي 
وريسا به آرامي و تا جايي كه طنابهايي كه او را بسته بودند اجازه  .ناميدگلوته گفت مي شد آنرا صدايي از 

مشخص نبود تا چه البته  مي دادند سرش را چرخاند و فالستاد را ديد كه مانند او بسته شده بود و زنده بود،
ها  ايعاتي حتي قبل از زمان جنگ ترول ها وجود داشت كه مي گفتند ترولش. زماني زنده باقي خواهد ماند

شده بودند  هم كه زماني با آنها متحد احتي اورك ه .هر چيزي به غير از خودشان را بصورت غذا مي بينند
  .اَ يك چشمشان متوجه اين دوستان چابك و مكارشان باشدهم مجبور بودند كه دائم
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قسيم جنگ با هوراد اين نژاد احمق به گروه هاي كوچك و متفرق تخوشبختانه بعد از جنگ ترول ها و 
     وريسا خودش هرگز يك ترول زنده نديده بود و آنها را از افسانه ها و نقاشي هاي موجود. شده بودند
  .وريسا متوجه شدكه خوشحال مي شداگرآشناييش بااين موجودات درهمان حد باقي مي ماند. مي شناخت

  ».اول نوبت توست !دورفاول نوبت توست  !صبر داشته باش،صبر داشته باش« :ترول همايل پوش گفت

چرا نبايد همين االن او را .االن اين كار را كنيم شود همين نمي«:ترول يك چشم اعتراض كنان گفت
ي؟رِبخوريم،گ«  

با اين حرفش گري مشتي مهلك به آرواره هاي شنل كوبيد و او را به » !لن، شَچون كه من مي گويم« 
  .عقب پرتاب كرد

گري زيرچشمي نگاهي . ترول سوم به سرعت از جا بلند شد و مشتاقانه منتظر دعواي بيشتر دو رفيقش شد
در در همين اثنا شنل هم به جاي خود به دور آتش بازگشت   .سر جايش نشستطاس به او كرد و ترول 

  .حالي كه كامالَ رام بنظر مي رسيد 

  »!گروهم، فهميدي شنل؟ سردستهمن « :زد و گفت گري دست استخواني و چنگال مانندش را به كمر

  »!بله! بله گري« 

  »!فهميدي وارش؟«  

گروه  سردستههستي،  سردستهالبته كه تو ! بله« :و شرير سرش را به سرعت تكان داد و گفتترول بي مو 
  »!تو هستي
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ي از آنها و تعداد.نسان ها ، ترول ها هم گونه هاي متفاوتي داشتندمانند الف ها و همينطور دورف ها و ا
اما . حتي وقتي كه داشتند سر ي را از بدني جدا مي كردند -مي توانستند به شيوايي الف ها صحبت كنند

بخصوص گونه هايي كه در تپه ها و اعماق زمين زندگي  .ساير گونه ها بيشتر داراي خوي درندگي بودند
وريسا شك داشت كه در نژاد ترول ها موجوداتي كوچك تر از اين گونه ترولي كه او و  .ردندمي ك

  .نقشه هاي شومي براي آنها داشتند هماما همين موجودات .فالستاد را اسير كرده بودند وجود داشته باشد

       به او نگاه دوباره به سمت فالستادي كه  وريسا .گروه سه نفره واردگفتگويي آرام به دور آتش شدند
با وجود ! نه .فالستاد در جواب ابرويي كه وريسا براي او باال انداخت سري تكان داد .كرد برگشت مي

وريسا هم براي فالستاد سري به همان معني  .نيروي غيرعاديش فالستاد نمي توانست طنابهايش را پاره كند
  .مهم نبود كه ترول ها چقدر وحشي بودند، اما در بستن و گره زدن تخصص داشتند. تكان داد

وريسا در حالي كه سعي مي كرد همچنان شجاع باقي بماند نگاهي به محيطي كه آنها را احاطه كرده بود 
وريسا  .ند كه احتماالَ توسط خود ترول ها حفر شده بودآنها در وسط نوعي تونل نيمه كاره بود .انداخت

چنگال هاي بلند و تيز اين ترول ها را به خاطر آورد كه ابزاري بدون نقص براي حفاري در كوه و زمين 
  .اين ترول ها بخوبي با محيط اطرافشان سازگار شده بودند. بودند

اشت نقطة ضعفي در طنابي كه او را با آن با وجودي كه الف نتيجة تالشش را از پيش مي دانست سعي د
مي كشيد تا شايد بتواند طناب را وريسا با نهايت احتياط مچ هاي طناب پيچش را  .بسته بودند پيدا كند

  .اما بيفايده بود و مچ هايش هم زخمي شد پاره كند،

  .ده اندغرشي ترسناك به او فهماند كه ترول ها حداقل آخرين تالش او براي بريدن طناب را دي

  ».مثل اينكه دسر ما سر حال است، شايد بشود با او حسابي تفريح كرد« :گري گفت
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  »!باقي آنها كجا هستند؟ تا بحال بايد رسيده باشند؟« :شنل غر غر كنان گفت

 »...هالگ مي داند چه اتفاقي خواهد افتاد اگر اطاعت نكند، شايد او« :ترول ها تاييد كرد سردسته
  »!دورف ها« :تبرش را در دست گرفت و فرياد زد ترول ها ناگهان سردسته

تبري كه گري به سمت دهانة تونل پرتاب كرد از چند سانتيمتري سر وريسا عبور كرد و چند لحظه بعد 
نا گهان ديوار هاي تونل منفجر شد و موجوداتي كوتاه قد .فريادي از ته حلق از همان مسير در پاسخ آن آمد

ر حالي كه تبر ها و شمشير هايشان را تكان مي دادند و فرياد مي زدند به درون آن سرآزير و تنومند د
دو .گري تبر تيز بلند ديگري را كه مشخصاَ براي نبرد نفر به نفر ساخته شده بود به دست گرفت. شدند

ديد كه يكي  ترول ديگر در حالي كه از ترس دوال شده بودند سالح هاي خود را رها كرده بودند و وريسا
دو ترول ديگر بعداَ از سر دستة خود .ستبر به سمت تبر شنل شيرجه زد اما او جا خالي داد از مهاجمينِ

  .تقليد كرده و تبر هاي بلندشان را به دست گرفتند و رو در رويِ محاصره كنندگان خود قرار گرفتند

دادند و ترول ها متوجه شدند كه مي  حركتدورف ها شمشير ها و تبر هاي شان را با دقتي حساب شده 
شنل اولين ترولي بود كه از پا درآمد، ترول يك چشم، . بيشتر و بيشتر به سمت يكديگر رانده مي شوند

وارش فريادي براي اخطار كشيد و شنل تبرش  .ببيند ،نتوانست دورفي را كه از سمت كور او حمله كرد
  .فرو رفت لنشكم الغرش دورف درونرا به سمت مهاجم تاب داد اما خطا كرد و شمشير 

يك ضربة تبرش مهاجم دورفي را به عقب راند و چيزي نمانده بود كه  دگري وحشيانه تر مي جنگي
اما متاسفانه تبرش با برخورد با تبر آخرين حريفش كه تبري بلندتر و  .ديگري را از وسط به دو نيم كند
جود كوتاه قد را در دست گرفت و سعي كرد او با نا اميدي دستة تبر مو .خوش ساخت تر داشت شكست

  .آنرا از چنگ او خارج كند
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  .تبر خوش ساخت ديگري در كمر سر دستة ترول ها فرو رفت 

 .وريسا احساس كرد كه براي آخرين ترولي كه او را اسير كرده بودند كمي احساس دلسوزي دارد
چيزي نمانده كه شروع به مي رسيد  چشمانش از ترس و علم به پايان هالكت بارش گشاد شده بود و بنظر

باين حال او به تكان دادن تبرش ادامه داد و چيزي نمانده بود كه يكي از مهاجمان را بر اثر  .گريه كند
قة محاصرة لبه هر حال او نمي توانست در برابر موج حملة دشمناني كه ح .شانس محض به قتل برساند

  .مقاومت كند شمشيرها و تبرهايشان را تنگ تر كرده بودند

  .در آخر دورف ها شروع به سالخي وارش كردند

و دوباره نگاه نكرد تا وقتي كه صدايي كلفت با كمي لحن نخاله .وريسا نگاهش را از صحنه گرداند
  »اين را ديده اي؟! بيخود نبود كه اين ترول ها اينقدر سخت مي جنگيدند،گيمل«:گفت

  »!كرده ام را ببيني اما بهتر است چيزي كه من پيدا! آره رام«

بذار ببينم چكار مي شود كرد كه دستان اين موجود « :جلو هل داد و گفت هدستاني ضمخت وريسا را ب
  ».خوش فرم را بدون اينكه آسيب جدي ببيند باز كنم

وريسا سرش را بلند كرد تا بتواند دورفي را كه حداقل شش اينچ از فالستاد كوتاهتر و از او چهارشانه تر 
بر خالف چيزي كه در ابتدا بنظر وريسا رسيده بود، مهارت او در باز كردن طناب هاي او  .را ببيند بود

 تازه كارضمخت و نشان داد كه نه او و نه ساير دورف هايي كه به كمك آنها آمده بودند ابداَ موجوداتي 
  .نيستند، نه بعد از باليي كه بر سر ترول ها آورده بودند
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بود كه تا بحال توانسته بودند عجيب  .دورف ها در نظر وريسا بيشتر نمايان شدبه زودي سر و وضع اين 
زنده بمانند،وريسا مي توانست تصور كند احتماالَ با تكيه بر چيزهايي كه از اورك ها سرقت در اين منطقه 

لباس هاي مندرس و بوي مخصوصي كه از آنها ساتع مي شد مشخص مي كرد كه حمام كردن  .كنندمي 
  .يي در اولويت كاري اين دورف ها نداردجا

  »...!تو آزادي« 

ريسا به سرعت دهان بندش را برداشت، كاري كه دورف ها زحمت انجامش شد و ازطناب هاي وريسا ب
همزمان سيالبي از دشنام و سوگند هاي مختلف به وريسا فهماند كه فالستاد هم . را به خود نداده بودند

  .آزاد شده است

دهان گشادت را ببند و اگرنه مجبور مي شوم دهان بند را به سر جايش « :سمت فالستاد فرياد زدگيمل به 
  ».باز گردانم

حاضرم يك دست خودم را قطع كنم اگر همة شما دورف هاي تپه اي بتوانيد يك دورف از كوهستان « 
  ».هاي ايري را شكست دهيد

ساكت نشود نجات دهندگان آنها اسير كنندگان غرش هاي اعتراض آميز نشان مي داد كه اگر فالستاد 
او بر سر پا ايستاد و متوجه شد جايي كه او ايستاده تونل چندان از قد او بلند تر  .جديدشان خواهند بود

به هر حال !فالستاد بهتر از با دوستان ما مودبانه تر صحبت كني« :با صدايي نگران گفتالف  سوارِ.نيست
  ».ناك نجات داده اندآنها ما را از سرنوشتي ترس

اين ترول هاي لعنتي هر چيزي را كه از گوشت و پوست باشد مي خوردند، .حق با توست« :رام جواب داد
  »!مرده يا زنده
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بهتر است قبل از اينكه سر برسند از اينجا .آنها از دوستانشان صحبت مي كردند« :وريسا به سرعت گفت
  »...برويم

 چهرة پر چين و چروك او وريسا را به ياد سگ هاي پير .يسا را قطع كردرام دستش رابلند كرد و كالم ور
  .انداختمي 

   :لحظه اي مكث كرد و ادامه داد» .آنها باعث شدند كه ما اين سه ترول را پيدا كنيمنگران آنها نباش،« 
دسته هاي .نيستند كه در اين منطقه حضور دارندحق با شماست، فقط دسته هاي ترول  شايدبا اين حال « 

شكار اورك ها هم هستند كه هر چيزي غير از خودشان را براي سرگرمي شكار مي كنند، حتي اگر از 
  ».، باز هم فكر مي كنند كه اجازة اين كار را دارندباشد -ترول ها يعني  –كوهستاني خودشان  متحدان

ا بخاطر از شم! تهوع آور است« :سرشان بيايد در ذهن وريسا نقش بستبرباليي كه ممكن بودتصوير
  »!وقت شناسي بي بديلتان سپاسگذارم

اگر مي دانستم قرار است شما را از اين مخمصه نجات بدهيم اين دستة مفلوك را وادار مي كردم سريعتر « 
  ».حركت كنند

مرده و  شج«:چشمان گيمل بيش از حد مقتضي بر وريسا خيره ماند،سپس به فرمانده شان پيوست و گفت
باقي افراد حالشان براي حركت . است، حال نارن خراب است و نياز به مراقبت دارد در دهانة غار افتاده

  ».كردن به اندازة كافي خوب است

عملياتي  مي خواست با دست گذاشتن بروي شانة او كمي با او همدردي كند اما دوست جديدش بهوريسا 
اي نه تنها ترول هاي مرده را  وريسا متوجه شد كه دورف هاي تپه.كه افراد در حال انجامش بودند پيوست

  آنها هيچ .هم نوع خودشان را هم وارسي مي كنند براي پيدا كردن هر چيز مفيد جستجو مي كنند، بلكه



 س

 

WWW.LIFE‐GOOD.IR   سايت زندگي خوب:ازكاري  

م ج ر ت S:م O R R O W M A N              S O R R O W M A N 1 3 @ Y A H O O . C O M  Page 10

و وقتي كه رام متوجه معناي . حركتي كه دال بر به همراه بردن جسد رفيقشان باشد از خود نشان ندادند
به ما اجازه نمي دهد كه تجهيزات مفيد را  رها جنگ « :نگاه وريسا شد با كمي خجالت زدگي گفت

دوستانش تقسيم خواهد وسايل او در ميان بهترين .اين موضوع را درك خواهد كرد شج!الف بانوكنيم 
  ».وة تجهيزات ترول ها كه متأسفانه زياد نيستندالشد،بع

گفته مي شد كه دورف ها .من ابداَ نمي دانستم كه دورف هاي تپه اي هنوز در كازمودان حضور دارند«
  ».كامالَ از اين منطقه متواري شده اند چون نمي توانستند با نيروي هوراد روبرو شوند

ند ه اتمام كساني كه توانايي رفتن داشتند فرار كرد !بله« دوباره حالتي خشمگين به خود گرفت،چهرة رام 
 يفراگير همه  جا را فرا گرفت و ريشة بسيار هوراد مانند طاعوني .و آنهايي كه نمي توانستند باقي ماندند

ي از زمين فرو رويم كه و تعدادي ازما كه باقي مانده بوديم مجبور شديم به اعماق.از قبايل مار را قطع كرد
در آن زمان تعداد بسياري از ما نابود شدند و تا به حال هم در حال نابود شدن .تا بحال نرفته بوديم

  ».هستند

  »چه تعدادي از شما باقي مانده است؟« :وريسا به گروه كوچك او نگاهي كرد و گفت

 ةقبيل سهبا  حاالاما . نفر بود هاصد زماني تعداد ما بيش از! منظورت قبيلة من است؟ چهل و هفت نفر «
     و حاال .استبيش از سيصد نفر كمي جمع ما  ديگر كه تعداد دو قبيلة آن بيشتر از ماست در مجموع

  ».مي تواني ببيني كه تعداد بسيار اندكي از چيزي كه زماني ما بوديم باقي مانده است

تعداد هم من مي توانم گريم باتول را سيصد نفر هم براي خود رقم بزرگي است، با همين « :فالستاد گفت
  ».از اورك ها باز پس گيرم
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باالي سر آنها پرواز كنيم، مي توانستيم حواسشان را آنقدر پرت شايد اگر ما هم مي توانستيم مثل مگس « 
اما روي زمين چندان كاري از ما ساخته نيست ، فقط يك اژدها الزم است  .كنيم كه اينكار ممكن باشد

  ».تواند جنگل را به آتش بكشد و زمين را بر سر ما خراب كندتا ب

وريسا به سرعت سعي كرد  .دشمني قديمي ببين دورف هاي تپه اي و ايري مي رفت كه دوباره اوج بگيرد
فكر مي كنم بايد تمام حواس ما به اورك ها و ! اين حرف ها كافي است«  :بپوشاندكه اين اختالف را 
  »رست نمي گويم؟ آيا اختالف در ميان ما كمك به هدف دشمنان ما نيست؟د.ساير دشمنان ما باشد

عذرخواهي « :اما وريسا به هر حال به اين حد هم راضي نبود .فالستاد هم مانند رام از او عذرخواهي كرد
از من كافي نيست، به سمت همديگر برگرديد و سوگند ياد كنيد كه فقط براي چيزي كه براي همه مفيد 

سوگند بخوريد كه فقط با اورك ها بجنگيد ، اورك هايي كه برادران شما را به قتل  !هيد جنگيدباشد خوا
  ».نابود كردند رساندند، اورك هايي كه تمام چيزهايي را كه شما به آن عشق مي ورزيديد را

وريسا چيز مخصوصي از گذشتة دورف ها بخاطر نداشت اما مي دانست تمام كساني كه با اورك ها و 
رام بدون شك عزيزاني را از دست داده  .از دست داده انديا شخصِ عزيزي راهوراد روبه رو شدند چيزي و

فقدان هايي را تحمل كرده  بود و فالستاد كه متعلق به گروه بي باك كوهستان هاي ايري بود نيز مطمئناَ
  .بود

! اين كامالَ درست است! آره« :گفتدر تأييد او فالستاد در حالي كه دستش را به طرف رام دراز مي كرد 
  ».من سوگند مي خورم

  »!اگر تو چنين كني پس من هم سوگند مي خورم« 
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شكل كه  و اين نشان مي دادوقتي دو نفر با هم دست دادند غرغرهاي آرامي از ميان سايرين برخاست، 
  .چنين موقعيت خطيري غيرممكن خواهد بود ي بجز دراتحادگرفتن چنين 

خوب حاال كه ما خطر ترول ها را پشت سر « :افتاد، اينبار رام بود كه از وريسا سؤال كردراه ه گروه ب
آيا .گذاشته ايم به من بگو الف بانو، چه چيزي شما و دوستتان را به اين منطقة نيمه ويران كشانده است

  »؟زاد خواهد شدآهوراد مغلوب شده است و سرزمين ما به زودي  آنطوري كه ما ارزو مي كنيم،

با اداي اين جمله فرياد شادي و هلهله » ...جنگ بر عليه هوراد به شدت ادامه دارد، در اين شكي نيست« 
  ».چند ماه قبل هوراد از هم پاشيده شد و دوم همر ناپديد شد «.از سايرين برخاست

  »پس چرا اورك ها هنوز بر گريم باتول فرمانروايي مي كنند؟« 

اوالَ كه اورك ها هنوز در مناطق شمالي نزديك به دون آلگاز  سؤال مي كردي؟حتماَ بايد « :فالستاد گفت
درست است كه اورك ها در حال فروپاشي هستند، اما بدون مبارزه تسليم . مواضع خود را حفظ كرده اند

  ».نخواهند شد

  »و دوماَ چي عموزاده؟« 

فالستاد اين نكته را با  »خود دارند؟ يا توجه نكردي كه آنها هنوز اژدهايان را در خدمتآدوم اينكه « 
  .حالتي تمسخر آميز در چهرة رام گفت

تنها دشمني ! آه بله اژدها« :اما حرف فالستاد را تأييد كرد گيمل غرشي كرد و رام چپ چپ نگاه كرد،
   يكبار موفق شديم يك اژدهاي جوان را روي زمين .كه ما نيروهاي زميني قادر به رويارويي با آنها نيستيم
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اما با ناراحتي بايد اضافه كنم  .دو جنگجوي خوب كلكش را بكنيم يغافلگير كنيم و با از دست دادن يك
  ».كه معموالَ اژدها ها در آسمان باقي مي مانند و ما در زمين مخفي مي شويم

  ».شما به خوبي از پس ترول ها و احتماال اورك ها بر آمده ايداما « :وريسا خاطر نشان كرد

اما همه  .و در مورد ترول ها ما هميشه آنها را كشته ايم! و بي گاه بعضي از گروه هاي گشتي را بلهگاه « 
او در چشمان وريسا خيره شد و » .اينها اگر سرزمين ما تحت فرماندهي اورك ها باشد هيچ معنايي ندارد

چه چيزي و يا چه كسي ها بر گريم باتول  به من بگوييد كيستيد و  با وجود حكمراني اورك االح«:افزود
  »شما را وادار كرده تا به كاري كه شبيه خودكشي است دست بزنيد؟

ما در اين .از كوهستان هاي ايري هستند دنام من وريساي بادپا سواركار الف هستم و ايشان فالستا« 
او را  او موهاي آتشيني دارد و آخرين بار كه.مكان به دنبال انسان، جادوگري بلند قد و جوان هستيم

اژدهاي سياهي او را  وريسا احتياجي نديد كه اضافه كند كه» .ديديم در اين مسير حركت مي كرد
  .همراهي مي كرد و خوشحال بود كه فالستاد نيز اين را به گفته هايش اضافه نكرد

و با وجود حماقت جادوگران،« :سوء ظني رو به فزوني به اين زوج عجيب خيره شد و گفت رام با حالت 
داستان وريسا » بخصوص انسان هاي جادوگر، چه عاملي مي تواند او را به  گريم باتول كشانده باشد؟

  .آشكارا به مذاق او خوش نيامده بود

  ».اما احتمالَ اينجا بوده تا كاري در مورد اژدهايان انجام دهد!نمي دانم« 

ژدهايان انجام دهد؟ ملكة قرمز را او چه كاري مي خواهد در مورد ا« :رام خندة سبعانه اي كرد و گفت
  ».نجات دهد؟ او بالفاصله او را يك جا خواهد بلعيد و از صحنة روزگار محو خواهد كرد
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 .ساير دورف هاي تپه اي نيز اين موضوع را خنده دار يافتند ، اما وريسا اين موضوع را مضحك نمي ديد
در مورد اژدهاي سياه اطالع داشت و اين او . فالستاد هم بخاطر وريسا به ساير دورف ها ملحق نشد

  .به همين دليل فكر مي كرد كه رونين تا بحال يكجا بلعيده شده است او هم دقيقاَ و .دورف ها نداشتند

من براي محافظت از او سوگند خورده ام و به سمت گريم باتول مي روم تا اگر توانستم به اوكمك  « 
  ».كنم

   حيرت و ناباوري تبديل شد و گيمل سرش را به گونه اي تكان  به صداهايي حاكي از خندة دورف ها
  .مئن نيستمي داد كه گويا از چيزي كه شنيده مط

  ».ما بايد متوجه باشيد كه اين مأموريت تا چه اندازه نا معقول استااحترام مي گذارم  اين كارتانمن به « 

در چهرة آنها .كرده بودند مطالعه كردرفش را احاطه چهره هاي سخت دورف هايي را كه اط او با احتياط
آنها مي جنگيدند و روياي آزادي سرزمينشان را در سر  .سرنوشت را ببيندمي توانست خستگي و تسليم به 

وريسا .مي پروراندند، اما مشخص بود كه اعتقاد دارند كه اين اتفاق در زمان حيات آنها رخ نخواهد داد
ولي حتي ايشان هم مأموريت وريسا را ، ف ها، تحسين مي كردشجاعت اين دورف ها را مانند ساير دور
  .كاري در مرز ديوانگي قلمداد مي كردند

اما تنها لطفي كه مي توانيد به ! من از تو و افرادت براي اين كه جان من را نجات داديد سپاسگذارم، رام« 
گريم باتول مي رود را به من من بكنيد در حال حاضر اين است كه نزديكترين تونلي را كه به سمت قلمرو 

  ».نشان دهيد و من تنها به راهم ادامه خواهم داد
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من آنقدر در اين ماموريت ! شما به تنهايي به اين سفر نخواهيد رفت الف بانوي من«: فالستاد گوشزد كرد
و  در ضمن مي خواهم آن گابلين را پيدا كنم... درگير شده ام كه ديگر قادر به برگشتن از آن نيستم

  ».پوشاندن چكمه هايم از بدنش جدا كنمپوستش را براي 

هر دوي « :مشاهده كرد كه هيچ كدام از اين دو نفر نترسيده اند، شانه اي باال انداخت و گفتوقتي رام 
  اما اگر خواستة شما اين است، من شخصاَ راهي كه شما را به سمت گريم باتول  شما گويا كر هستيد،
  ».مي برد نشان خواهم داد

من اجازه نخواهم داد كه تو در جايي كه پر از ترول هاي وحشي و اورك است به تنهايي «:گيمل فرياد زد
  ».من به همراهت خواهم آمد تا هواي تو را داشته باشم .اين كار را انجام دهي

فت هاي لمخا .به يكباره تمام دورف ها تصميم گرفتند كه براي حمايت از رهبرشان به آنها ملحق شوند
سرانجام رهبر  !و گيمل هم فايده اي نداشت، تمام دورف ها به يك اندازه لجوج و سر سخت هستند رام

  .آنان پيشنهاد بهتري داد

هيچ  مجروحان بايد به خانه بازگردند و كساني هم بايد باشند تا از آنان در طول مسير مراقبت كنند،«
بهترين كاري كه مي شود انجام داد  ،ايستيبه زحمت مي تواني سر پا ب وت !اعتراضي پذيرفته نيست نارن

چه كسي حاضر  ،نيمي از كساني كه بيشترين امتياز را بياورند با ما همراه خواهند شد .ريختن تاس است
  »است؟

وريسا به زحمت مي توانست منتظر بماند تا با قمار كساني را كه بايد با آنان در اين ماموريت همراه شوند 
ديدند كه تعدادي از دورف ها از دور خارج او و فالستاد  .انتخاب گردند، اما چارة ديگري نداشت

  .شتندبسياري از اين دورف ها براي خود تاس دا -از جمله نارن و ساير مجروحين-شدند
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   .ه شدپاسخ دادودند ببا دريايي واقعي از دستاني كه براي شركت در اين قرعه كشي حاضر درخواست رام 

  .اين موضوع باعث لبخند فالستاد شد

      شايد دورف هاي ايري و تپه اي با هم تفاوت هاي زيادي دارند اما كمتر گونه اي از دورف ها را« 
مي تواني ببيني  «:او دستي به زير كمربندش برد و افزود» .مي توان يافت كه براي خود تاس نداشته باشد

گفته شده است كه حتي اورك ها هم تاس ! كه آن ترول هاي بي دين تاس هاي مرا به حال خود گذاشتند
  »نه؟ .ما قرار مي دهد يبلريختن را دوست دارند كه اين اورك ها را در مرتبة باالتري از اسيركنندگان ق

رام و گيمل به همراه هفت دورف كه در چهرة همة  بعد از زماني كه در نظر وريسا بسيار طوالني آمد،
وريسا مي توانست سوگند بخورد كه هر هفت . آنان اراده اي راسخ به چشم مي خورد به سمت آنان آمدند

در نژاد  .ه شايد دو نفر از آنها خواهر هستندهر چند نشانه هايي ديده مي شد ك -نفر با هم برادر هستن
  .ريش مي گذاشتندشان دورف ها حتي دورف هاي مونث هم به عنوان نمادي از زيبايي در نژاد

ما شما را تا ابتداي غاري كه به كوهپايه  .همه سر حال و آماده! داوطلبين شما اينجا هستند بانو وريسا«
  »!بعد از آن شما مي توانيد به تنهايي بر سر مأموريت خود برويد .راهنمايي مي كنيم منتهي مي شود

مسافرت درون منظور شما اين بود كه در خود كوهستان هم مسيري براي  ياآاما  !از تو متشكرم« 
  »كوهستان وجود دارد؟

  ».نمي كننداورك ها هرگز اين مسير را بدون مراقبت رها ... اما مسير ساده اي نيست! بله« 

  »منظورت از اين حرف چه بود؟« :فالستاد گفت

  :تمسخر در صورت او زده بود به او باز گرداند و گفت رام همان خنده اي را كه پيشتر فالستاد به
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  »توجه نكردي كه آنها هنوز اژدهايان را در خدمت خود دارند؟ «

***  

يك  .بوجود آمده بود در جنگلي باستاني اژدهااقامتگاه كراسوس در زماني بسيار قديمي تر از حتي خود 
الف باستاني آن را ساخته بود ، بعدها توسط انساني جادوگر اشغال شده و رها شده بود و از آن زمان تا 

كراسوس احساس مي كرد نيروي عظيميي در زير اتاق ذخيره شده .كنون كراسوس در آن اقامت داشت
در  مخزن آبياز كشف يك روز اژدها جادوگر  .از آن استفاده كنداست و بارها ناشيانه سعي كرده بود 

جواهري در وسط و كف آن بود، شگفت زده  نقطه اي دورافتاده كه شامل حفره اي نوراني با تك سنگ
  .شد

فرا مي گرفت كه مي خواست نعره هر بار كه كراسوس وارد اقامتگاهش مي شد احساس و يا ترسي او را 
جادو در اين محل احساسي در او بوجود مي آورد كه  .چيزي كه از عضوي از نژاد او بعيد مي نمود ،بزند

    كراسوس .انسان نو آموزي است كه اولين حركت جادويي خودش را انجام مي دهد احساس مي كرد
 اتاق وجود دارد را لمس كرده است  نمي دانست كه تنها بخش كوچكي از نيروي عظيمي كه در وراي اي

غالباَ گفته مي شد  .مين موضوع او را وادار مي كرد تا تالش كند نيروي بيشتري از آن كسب كنداما ه
  سط همين نيرو از پاي در توبه آرامي به مرور نيازشان را به قدرت جادويي افزايش مي دهند كساني كه 

  .مي آيند

  .بماندالبته بنظر مي رسيد مرگبال به نوعي توانسته است از اين عارضه مصون 

با وجودي كه آب در اعماق بسيار زياد زمينِ زير اقامتگاه او وجود داشت، اما خالي از حيات يا چيزي 
  حتي با وجودي كه مايعي در جهان از اين آب تميز تر نبود،كراسوس هر قدر هم كه  .بسيار شبيه به آن نبود
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ح ببيند، اين ووضب زندگي مي كردندي را كه در آن الغر و باريكتمركز مي كرد نمي توانست موجودات 
كراسوس مي توانست قسم بخورد كه آنها چيزي جز  .موضوع در اطراف سنگ درخشان شديدتر مي شد

اما حاال مي توانست سوگند بخورد كه دستي شبيه به دست انسان  .ندتاللوء ماهي هاي نقره اي رنگ نيست
   .دوجودات مي بينپاي انسان در اين م و پاهايي با تقليدي ناشيانه از

مالقاتش با بانوي روياها در او كورسويي از ياري  .اما امروز او موجودات درون حفرة آب را ناديده گرفت
زمان زيادي تا وقتي  .از طرف او ايجاد كرده بود، اما چيزي نبود كه بتواند بر اساس آن برنامه ريزي كند

  .ه بودود به تنهايي دست به كار شود باقي نماندبكه مجبور 
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 عصر اژدهايان

 16فصل  

  »!او را بلند كن«:صدايي حيواني گفت  

ناگهان آبي سرد به  ،ندو او را از زمين بلند كرد نددستاني ستبر، باالي بازوي رونين را با خشونت گرفت
  .روي او پاشيده شد و باعث شد به هوش بيايد

يكي از كساني كه رونين را سرپا نگاه داشته بود دست چپ او را بلند كرد  »!دست ديگرش...!دستش« 
  ...و انگشتان ظريف او را در دست گرفت

ر روي اوركي بسيار خود را رودوشدباز چشمانش  .وقتي استخوان انگشتان رونين شكست فريادي كشيد
سيماي اورك هيچ . سالخورده ديد كه آثار و جراحات شركت در نبردهاي طوالني را بر چهره داشت

دي در آن بي صبري به چشم مي خورد، گويي كه لذتي از عذاب كشيدن انسان را نشان نمي داد، بلكه تاح
  .ع مهمتري باشداسير كنندة رونين دوست دارد االن در جاي ديگري باشد و درگير موضو

  كلمات به گونه اي از دهان اورك سالخورده خارج مي شد گويي هر يك نفريني هستند؛» !انسان« 

  »كجا هستند؟ تباقي افراد گروه«
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  ».من تنها هستم« د در انگشتانِ شكسته رونين او را به سرفه انداخت،در» ...من نمي« 

تو نكروز را احمق فرض كرده اي؟ چند انگشت !اي؟تو مرا احمق فرض كرده « :رهبر اورك ها فرياد زد
استخوان هاي زيادي « :او انگشتان ديگر رونين را كشيد و ادامه داد» ديگر برايت باقي مانده است،هان؟

  »!در بدن وجود دارد، استخوان هاي زيادي براي شكستن در بدن وجود دارد

اوركي كه او را اسير كرده رد، كه بارها به به او اجازه مي داد فكر ك دبا نهايت سرعتي كه دررونين 
از او بشنود؟ كه چه چيزي را دوست داشت نكروز  .ت آمده استيتوضيح داده است كه تنها به اين مامور

  آيا اين واقعاَ او را خوشحال مي كرد؟ كوهستانش مورد هجوم يك ارتش قرار گرفته است؟

  .تا وقتي كه بتواند راهي براي فرار پيدا كند ،مي شدزنده ماندن رونين و همين باعث ! البته

مشخص بود كه . بودمرگبال او را فريب داده  .او هنوز به درستي به ياد نداشت كه چه اتفاقي افتاده بود
كامالَ احساس مي شد كه نكروز توقع حضور سربازان دشمن  اما چرا؟ .اژدها مي خواست تا او اسير شود

  !را در سرتاسر قلمرواش دارد

  .در حال حاضر اولويت با حفظ جانش بود .ونين مي توانست  بعداَ در مورد نقشة مرگبال فكري بكندر

  »...ما از هم جدا شديم.... من مطمئن نيستم... خواهش مي كنم!... نه...!نه« 

! كنيملكة اژدها را آزاد كه ماموريت تو اين بود !تو بخاطر او به اينجا آمدي! جدا شديد؟ فكر نمي كنم« 
باعث شود نفس اورك  دوممكن بهر آن  نكروز صورتش را به رونين نزديك تر كرد،» !من اين را مي دانم

  .دورباز هوش رونين 

  » !تو شنيده اي، اينطور نيست ؟كريل! جاسوسان من همه چيز را شنيده اند«  
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  »!من تمامش را شنيدم سرورم.بله، همينطور است سرورم«

هرچند صدا  .ه بوداين صدا نگاه كند اما نكروز راه نگاه او را سد كرد رونين سعي كرد كه به صاحب
بخصوص اينكه كريل گابليني بود كه رونين قبالَ نامش را شنيده  .بخوبي هويت جاسوس را فاش مي كرد

  .بود

  »اينطور نيست؟!تو به اينجا آمدي تا ملكة اژدها را آزاد كني! دوباره به تو مي گويم انسان« 

  »...ما از هم جدا« 

  .نكروز سيلي اي به چهرة رونين زد كه ردي از خون بر گوشة لب او بر جا گذاشت

تو به گريم باتول آمده اي كه تا قبل از اينكه ارتشتان به اينجا . دوبارة يك انگشتت را خواهم شكست«
  »آشوبي كه بوجود خواهد آمد به سود شما خواهد بود نه؟ !يبرسد ملكه را آزاد كن

  »!بله قصد ما همين بود« :به جلو خم شد و گفت اينبار رونين

رونين مجروح براي اولين بار  »...دوبار گفتي !تو گفتي ما« :اورك با خوشنودي عقب رفت و گفت
جاي متوجه شد كه يك پاي نكروز ناقص است و متعجب شد كه چگونه اوركي چالق توانسته است به 

  ؟رسدب درميان اورك ها  ش اژدهاربرنامة پروفرماندهي جنگجويي وحشي ب

سرور  از اين امن نيست، گريم باتول بيش!نكروز بزرگ ؟مالحضه كرديد« :گابلين با صداي بلندش گفت
چه  چه كسي مي داند چه تعداد از نيروهاي دشمن در تونل هاي بي شمار در كمين هستند؟! بزرگروار من

واهند آورد؟ كاش كسي مي تواند بگويد چه وقت انسان ها به رهبري موجود سياه به سمت شما هجوم خ
  ممكن نيست با اين تعداد  .كه تا به حال اژدهايان باقي مانده را به استحكامات دون آلگاز فرستاده بوديد
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بهتر است دشمن ما را در اينجا پيدا نكند،بهتر است زمان ارزشمند را  .كم بتوانيد از كوهستان دفاع كنيد
  »...هدر

او در حالي كه دست گوشتالودش را به سمت » !بدبخت م، موجودچيزي به من بگو كه خودم نمي دان« 
آنها هيچ اژدهاي ! اين و همراهانش خيلي دير به اينجا رسيده اند! خوب« :سينة رونين گرفته بود ادامه داد

  ».نكروز از همة شما باهوش تر و زرنگ تر است !بالغ و يا جواني را در اين منطقه نخواهند يافت

  »...من نمي« 

تنها سودش اين بود كه درد آن باعث شد براي لحظه اي  رونين نواخته شد كه رةبه چهسيليِ ديگري 
  .رونين درد انگشتان شكسته اش را فراموش كند

بگذار همه چيز به  .شما مي توانيد گريم باتول و تمام چيزهاي با ارزش آن را در اختيار داشته باشيد« 
  »!دست شما سقوط كند

  »!رحمي را متوقف كنيتو بايد اين بي ! نكروز« 

  .آن را شنيده بود تنها يك بار قبالَ اگرچه  او اين صدا را مي شناخت، .سر رونين تكان شديدي خورد

ت برگشت تا بتواند موجود رونين تا جايي كه مي توانس .محافظان رونين هم به صدا واكنش نشان دادند
ملكة اژدها به زحمت مي توانست  الكسترزا،. با پوست فلس دار را ببيند كه در غل و زنجير بودعظيم 

او مي توانست آرواره  .پاها و بال ها و دمش بي حركت در جاي خودشان بسته شده بودند. تكان بخورد
   .هاي عظيمش را باز كند،اما فقط به اندازه اي كه بتواند بزحمت غذا بخورد يا صجبت كند
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نين قبالَ هم اژدها ديده بود، بخصوص نوع قرمزش را، رو .حال باقي نمانده بود ملكه در اسارت چندان سر
  ود و در بتيره و مات اما پوست الكسترزا  .همة آنها بدون استثناء پوست براق با فلس هاي درخشان داشتند

متوجه شد و وقتي رونين سيماي خزنده وار او را بررسي مي كرد  .فلس هايش ريخته بود ،نقاطي از بدن
  .حالش ابداَ خوب بنظر نمي رسيد

  .خستگي كه در آن نشاني از بيزاري نهفته بود.چشمان ملكه با خستگي به آنها خيره شده بود

مجبور به . رنجي كه او در زندانش مي برد داشته باشدرونين تنها مي توانست در ذهنش تصور اندكي از 
آموزش داده  براي شركت در عمليات هاي مرگبار اسير كنندگانش بدنيا آوردن اژدهايان جواني بود كه 

شايد او از .چشمش به آنها نمي افتادو هرگز بعد از اينكه به صورت تخم از او جدا مي شدند  .مي شدند
  .زايمان هاي مرگبار او كشته مي شدند، در عذاب بودنقشش درمرگ كساني كه بخاطر 

در دست گرفته بود  كيسه اي را كه در گردن داشتدر حالي كه به سمت اژدها برداشت و نكروز قدمي 
  »!به تو اجازة صحبت داده نشده بود سوسمار« :فرياد زد

رونين متوجه  .باعث خارش در پوست او شدكه نيروي نسبتاَ حيرت انگيزي در كنار رونين بكار افتاد 
  .اما همه به جز خود نكروز تحت تأثير جيغ هاي الكسترزا قرار گرفتند كه اورك چه كاري انجام داد،نشد

هدر مي دهي  را هم انرژي و هم وقت با ارزش تو... تو« :الكسترزا ادامه دادبا وجود عذابي كه مي كشيد 
  ».از بين رفته است –تقريباَ  –تو در حال جنگ با چيزي هستي كه خود ! نكروز

قبل از  بسيارسريع بود، او كه تا چند لحظه قبل تنفس .سرانجام اژدها با فريادي بلند چشمانش را بست
  .الت طبيعي بازگردد، تقريباَ متوقف شداينكه به چيزي شبيه به ح



 س

 

WWW.LIFE‐GOOD.IR   سايت زندگي خوب:ازكاري  

م ج ر ت S:م O R R O W M A N              S O R R O W M A N 1 3 @ Y A H O O . C O M  Page 7

و او هم از اينجا بسيار ! سوسمار فقط زولوهد است كه مي تواند به من دستور دهد«:اورك يك پا گفت
ي كه او سپس دستش را از كيسه اي كه بر گردن داشت برداشت و همزمان جريان جادوي ».فاصله دارد

  .رونين احساس مي كرد قطع شد

هوراد بر چنين موجودات شگفت انگيزي شنيده بود، اما هيچ دي در مورد نحوة تسلط زيارونين شايعات 
 .مطمئناَ ساخته و يا ابزار بسيار قدرتمندي درون كيسه بود .كدام از آنها با چيزي كه ديد جور در نمي آمد

تن چيزي كه با با در اختيار داش آيا نكروز واقعاَ از وسعت نيروي عظيمي كه در اختيارش بود آگاه بود؟
  .يك اشاره چنين نيرويي فرا مي خواند نكروز براحتي مي توانست بر كل هوراد فرمانروايي كند

بايد بقية آنها را نيز «:اورك سالخورده به سمت اوركي كه در ورودي غار ايستاده بود برگشت و گفت
  » جسد دو نگهبان را كجا پيدا كرديد؟ .پيدا كنيم

  »!طبقة پنجم،تونل سوم« 

ابروان نكروز از تعجب باال رفت، او نگاهي به رونين انداخت گويي كه او برشي از گوشت تازه است و 
  شروع به جستجوي تمام تونل ها از طبقة پنجم به باال كنيد، ! كار جادوگران است !؟ما باالي سرِ«  :گفت

سپس در حالي كه  ».ردبه طريقي آنها از باال حمله خواهند ك .هيچ تونلي را بي محافظ رها نكنيدو 
تارگوس  .شايد هم اصالَ جادويي در كار نباشد«:نشست ادامه دادمضحكش رنگ شده وچهرة  لبخندي بر

همة آنها به دنبال مرگبال كه به تارگوس حمله كرده بود از باال به ! همين است .شيردال هايي ديده بود
  ».اينجا سرآزير خواهند شد
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؟مرگبال به هيچ كس به جز خودش خدمت ...!مرگبال« :چشمانش را باز كرد و گفتناگهان الكسترزا 
چه كسي  رونين نمي توانست او را سرزنش كند، چشمان او موج مي زد، وحشت در» ...!نخواهد كرد

  بود كه از شيطان سياه نمي هراسيد؟

ي كند، تارگوس او را ديده اما او حاال به انسان ها خدمت م« :اسير كنندة الكسترزا اعتقاد ديگري داشت
پذيرايي از او هم شايد بايد براي !خوب« :سپس در حالي كه كيسه را در دست مي فشرد افزود »...است

  »!حاضر باشيم

در حال حاضر كاري از رونين ساخته نبود بجز خيره شدن به كيسه اي كه نكروز به دست گرفته بود و  
چه نيرويي در آن  .ي شبيه به يك مدال يا ديسك داشتحدس زدن در مورد محتواي مرموز آن كه شكل

نكروز را به اين باور رسانده است كه مي تواند به وسيلة محتواي اين كيسه در مقابل اژدهاي مسلح 
  مقاومت كند؟

و آنها را  اين اژدها ها بودند كه شما هميشه بدنبال آنها بوديد،« :نكروز به سمت رونين برگشت و گفت
سپس به سمت » .اما خوشحالي شما و موجود سياه چندان دوام نخواهد داشت! آورد به دست خواهيد

  »!از اينجا ببريدش« :ورودي غار اشاره كرد و دستور داد

  »او را بكشيم؟« :يكي از نگهبانان با صدايي كه نوعي اشتياق  در آن احساس مي شد غريد

مي دانيد كه بايد او را در كجا حبس كنيد، من  !شايد سؤاالت بيشتري از اين يكي داشته باشم! هنوز نه« 
  ».هم پشت سر شما مي آيم تا مطمئن شوم كه حتي جادويش به او اجازة فرار كردن نخواهد داد
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دو اورك تنومند چنان به شدت رونين را از بازوانش گرفته و مي كشيدند كه بنظر مي رسيد هر لحظه 
در همين حين رونين در يك نظر اشارة  .انه جدا شودامكان دارد دستان رونين از محل اتصال به ش

  .مختصري را كه نكروز به اورك ديگر داد مشاهده كرد، و يا تصور كرد كه چنين نشانه اي را ديده است

      من .رديف مي كنمملكه را  من كارهاي مربوط به.نيد،گاري ها را آماده كنيدكارها را دوبرابر ك« 
  ».باشدمي خواهم كه همه چيز آماده 

  .نكروز از برابر ديدگان رونين كنار رفت و هيبت ديگري در برابرش ظاهر شد

گابليني كه نكروز او را كريل خطاب مي كرد در برابر او ظاهر شد و نگاهي دزدانه به رونين انداخت، 
پليد  به محض اينكه رونين خواست دهانش را باز كند موجود .گويي كه هر دو از راز مشتركي خبر دارند

گابلين چيزي را محكم در دستانش .كوچك سر بزرگتر از حد طبيعي خود را تكان داد و لبخندي زد
  .گرفته بود،چيزي كه توجه انسان را به خود جلب كرد

  !مدالِ مرگبال

به محض اينكه دو نگهبان او را از اتاق فرماندهي خارج كردند،جادوگر مجروح فكر كرد كه فهميده 
از تمام نقشه هايي كه همچنين و رون گريم باتول داردگبال چنان اطالعات دقيقي از داست كه چگونه مر

  .نكروز در سر دارد مطلع است، اورك هم مانند رونين دقيقا طبق خواسته هاي اژدهاي سياه اقدام مي كرد

***  

وريسا مجبور شد با وجودي كه سرزمين مادري وريسا در جنگل ها و تپه هاي انبوه و گمراه كننده بود، 
  نيروي  .قادر به تشخيص تونل ها از يكديگر نبود نداعتراف كند از زماني كه وارد تونل هاي زير زمين شد
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فرو رفتن دائمي در ين نيرو و شايد هم جهت يابي دروني وريسا بنظر مي رسيد او را به اشتباه مي اندازد،
با وجودي كه ترول ها براي مدتي از اين حتي . تونل هاي زير زمين او را به شدت سر در گم كرده بود

از خلوطي روزگاري كه گريم باتول چيزي شبيه به م اين تونل ها در اما تونل ها استفاده كرده بودند،
واين . زندگي و تردد دورف ها ساخته شده بودنددورف ها بود، در واقع براي محل سكونت و  دنامع

اما الف بلند قد .كل كمي براي تردد در اين تونل ها دارندبدان معنا بود كه، رام، گيمل و حتي فالستاد مش
نمي خواست هيچ وريسا اما  كمر و زانوانش درد مي كرد،.بايد دوال دوال اين مسيرها را طي مي كرد

جنگجويان سرسخت از خود نشان دهد، چون به هر حال خودش اصرار كرده بود كه  ضعفي در برابر اين
  .به اين مكان بياورنداو را 

  »آيا به مقصد نرسيده ايم؟« :اما سرانجام مجبور شد سؤال كند

  .بدبختانه تا به حال چند بار اين پاسخ را به وريسا داده بود» !به زودي !به زودي« :رام جواب داد

  »اين ورودي، اين براي چه كاري ساخته شده است؟« :فالستاد پرسيد

ي كرديم ساخته شده بودند،حتي مي شود چند واگن را اين تونل ها براي انتقال طاليي كه ما استخراج م« 
كه براي اين كار استفاده مي شدند در اين اطراف ديد، اگر اورك ها آنها را براي ساختن سالح ذوب 

  ».نكرده باشند

  »و از اين سمت ما مي توانيم داخل شويم؟« 

حركت كنيد،اما در طول مسير شما مي توانيد از اين مسير كه فقط واگن ها در آن تردد مي كنند « 
  ».نگباناني حضور دارند و اين كار آساني نخواهد بود
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، چقدر باالتر منظورت اين است كه اژدها هم از آنها مراقبت مي كنند« :وريسا اين فكر را كنار گذراشت
  »از آن ؟

است روي زمين بلكه اژدهاهاي  !منظور من اژدها هايي كه در آسمان پرواز مي كنند نيست بانو وريسا« 
  ».همين است كه حركت از اين مسير را خطرناك مي كند! بانوي من

  »!؟روي زميناژدها « :فالستاد پرسيد

در اين سمت كوهستان دو  .آنهايي كه بالهايشان آسيب ديده و يا براي پرواز چندان قابليت ندارند! بله« 
  ».اژدها وجود دارند

سبك متفاوتي از نبرد را طلب مي كند ...اژدها روي زمين« :ي  زمزمه كرداهلِ كوه هاي اير دورف.«  

  ».ورودي آنجاست.آنجاست« :رام به يكباره توقف كرد و به سمتي اشاره كرد و گفت

وريسا حتي با وجود قابليت فوق العادة ديد در شب هم قادر نبود در سمتي كه او اشاره كرده ورودي 
  .مورد نظر را تشخيص دهد

  ».براي رد شدن خيلي تنگ است« :ما فالستاد مشخصاَ اين ورودي را ديده بودا

بله خيلي تنگ براي اورك ها،و اورك ها هم خيال مي كنند خيلي تنگ براي ما،اما كلكي براي انجام « 
  ».اين كار هست

وقتي كه بنظر فقط .وريسا كه هنوز قادر نبود چيزي ببيند خود را وادار كرد كه دورف ها را دنبال كند
  .رسيد همه به انتهاي تونل رسيده اند او توانست كورسوي نوري را از باالي سر مشاهده كند
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  »گفتيد حقه اي وجود دارد نه؟« :وريسا سرش را به سمت رهبر دورف هاي تپه اي خم كرد و گفت

كاري كه .تر شودحركت دهيد تا ورودي تونل گشادرا  ها حقه اش اين است كه شما بايد اين سنگ«
و بي فايده بنظر مي رسند ي ها فقط بصورت تخته سنگ ها فقط از پايين امكان انجامش هست، از باال اين

  ».هند بايد نيرويي چند برابر بكار گيرندداورك ها براي اينكه بتوانند اين كار ار از باال انجام 

  »پس آنها از حضور شما در زير زمين اطالع دارند، نه؟« 

راه هايي كه  .آنها بخاطر اژدها ها در اين اطراف ترس كمي از ما دارند!بله«:گفتوج رام با چهره اي لج
خودتان بايد متوجه . به داخل كوهستان مي روند از زير زمين رد مي شوند و اين راه ها خطرناك هستند

اري از براي ما اسباب نا اميدي است كه تا اين حد به اين متجاوزينِ لعنتي نزديك باشيم و ك. شده باشيد
  ».ما ساخته نباشد

به نظر مي رسيد كه رهبر دورف ها تمام حقايق را به . توانست حرف او را باور كند به داليلي وريسا نمي
ه داليل ديگري هم وجود داشتبايد درست باشد اما چيزي كه او گفت از جهاتي مي بايست  .او نمي گويد

آيا اتفاقي در گذشته باعث شده بود كه آنها از  .ديستنن كه مردمش ديگر قادر به استفاده از اين راه ها باشد
  اين راه ها دوري كنند و يا واقعاَ به همان اندازه اي كه مي گفت خطرناك بودند؟

  و اگر واقعاَ تا اين حد خطرناك بودند آيا الف حاضر به قبول خطرات آن بود؟

اين كار شايد مي توانست كمكي با،بخاطر رونينفقط نه  .وريسا به هر حال ريسك اين كار را پذيرفته بود
هنوز كمي اميد در خود براي زنده پيدا كردن رونين اگر چه او  .به پايان گرفتن اين جنگ طوالني كند

  .احساس مي كرد
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مي كنيم بايد طبق الگوي خاصي كنار هم  آيا وقتي كه اين سنگ ها را جا به جا.بايد دست بكار شويم« 
  »قرار گيرند؟

بايد تا تاريك شدن هوا صبر كنيد، كمي زودتر از آن اگر شروع ! الف بانو« :رام چشمكي زد و گفت
  ».كنيم باعث مي شود به همان خوبي كه شما من را در برابر خود مي بينيد موقعيتتان مشخص شود

وريسا نمي دانست كه چقدر از زماني كه توسط ترول ها اسير » !ريماما ما وقت زيادي ندا« :وريسا گفت
  .اما حداقل بايد چند ساعتي را در اسارت آنها سپري كرده باشند شده بودند مي گذرد،

  ».صبر كردن را دارد كميفقط حدود يك ساعت و نيم ديگر هوا تاريك مي شود و زندگي شما ارزش « 

  »از نظر تو اين كمي صبر كردن است؟« :تسوار الف به فالستاد خيره شد و گف

و براي ... تو براي مدت بسيار زيادي بيرون بوده اي « :فالستاد به سوال هنوز مطرح نشدة وريسا پاسخ داد
  »...كردم كه تو مرده ايمي لحظاتي من فكر 

  ».بسيار خوب مي توانيم تا آن  موقع صبر كنيم «:الف در حالي كه سعي مي كرد خود را آرام كند گفت

مي توانيم از اين !خوب است« :رهبر دورف هاي تپه اي در حالي كه دستانش را به هم مي زد گفت
  ».غذا بخوريم و استراحت كنيم فرصت استفاده كرده،

قي بعد دقاياگر چه در ابتدا وريسا حتي حوصلة خوردن چيزي را هم نداشت اما غذاي مختصري را كه 
مختصر چيزهايي كه بدست مي آوردند در مورد اين مردم سخت كوش  .يمل به او تعارف كرد پذيرفتگ

  اگر دورف ها اراده مي كردند به راحتي مي توانستند بعد  .همدلي و غمخواري را بين آنان افزايش مي داد
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رگز كسي در خارج از گروه آنها ه. از آنكه ترول ها را نابود كردند فالستاد و وريسا را هم به قتل برسانند
  .اهميت نداشت انبرايش

رام بعد از اينكه سهم غذايش را دريافت  .گيمل مسئوليت نظارت بر تقسيم عادالنة غذا را بر عهده گرفت
هر ردي از زماني را صرف جستجوي تونل هاي اين اطراف براي پيدا كردن  دوست داردگفت كه ،كرد

  .نوع فعاليت از ترول ها كند

فالستاد با لذت غذايي را كه به او داده بودند صرف كرد گويي كه طعم گوشت و ميوه هاي خشكي كه به 
ذائقة دورف ها ود، چندان خوشايند نبوريسا غذا در مذاق اما  .او داده بودند در مذاقش بسيار خوشايند بود

وريسا مي دانست كه دورف ها گوشت را براي  .در ميان الف ها و انسان هاشهرت چندان خوبي نداشت
اينكه براحتي قابل حمل و مصرف باشد به اين شكل در مي آورند و متعجب بود كه چگونه ممكن است 

ن وجود حس چشايي برتر او در برابر مالل انگيزي ميوه اي پيدا كند، اما با اي ين منطقةنكسي بتواند در چ
مي دانست كه به الف  سوارِاما به هر حال غذا ائ را سير مي كرد و .طعم اين غذاها همچنان شاكي بود

  .انرژي نياز دارد

فالستاد و ساير دورف ها با . وريسا بعد از اينكه غذايش را صرف كرد برخاست و به اطراف نگاهي كرد
وريسا شكلكي درآورد و  .اما وريسا نياز داشت كه قدم بزند، مي كردندآرامش نشسته بودند و استراحت 

بيشتر الف ها در زمان  .با خود فكر كرد استادش اگر حاال او را ببيند بيشتر به او لقب انسان خواهد داد
در تمام بلوغ نشانه هاي بي صبري و كم طاقتي را از خود نشان مي دهند، اما برخي از آنها اين خصلت را 

اغلب اين ها زندگيشان را در بيرون از سرزمين هاي الف ها از دست مي دهند و يا در  .مر با خود دارندع
شايد اگر او اينگونه شد يكي از  .شركت مي كنند مأموريت هايي بنام مردمشان در سرزمين هاي مختلف

  .داشته باشدازديدي اين راه ها را انتخاب كند و شايد بتواند در اين بين از دالران هم ب
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خوشبختانه تونلي كه پيش رو داشتند نسبت به تونل هايي كه طي كرده بودند ارتفاع بيشتري داشت و 
و بيشتر آنها را به صورت دوال طي  وريسا مي توانست بر خالف تونل هايي كه پشت سر گذاشته بودند

  .، سرپا بايستدكرده بود

كان مزيادي را طي كرده بود و كامالَ ابدون توجه مسير  او .صدايي خفه از مقابل ناگهان او را متوقف كرد
تياط بسيار وريسا شمشيرش را كشيد و چند سانتيمتر حبا ا .داشت كه وارد منطقة ترول ها شده باشد

  .جلوتر رفت

اما ... در واقع هر چه نزديك تر مي شد صاحب صدا را بيشتر مي شناخت. صدا شبيه صداي ترول ها نبود
  ؟چطور ممكن بود

مه امكثي كرد و ادصدا » !شما نمي خواهيد آنها در مورد شما چيزي بدانند! كمكي نمي كند بزرگوار« 
ديگري؟ دورفي از كوه هاي ايري «توقفي ديگر و» !همان!بله يك سوار الف خوش رو و خوش اندام«:داد

  ».كردند شيردالش گريخته استمي ش ركه مي گويد وقتي ترول ها اسي

اين سمت مكالمه ،دورفي از اما  ،دشنوطرف ديگر مكالمه را بصداي وريسا هر چه تالش كرد نتوانست 
  .تپه ها بود كه براي او بسيار آشنا بود

اما او با چه كسي .پس حرف هاي براي جستجوي تونل ها براي يافتن رد ترول ها حقيقت نداشتن! رام
آيا رام عقلش را از دست داده بود و با  مي شنيد؟ا نرسخن مي گفت؟چرا وريسا صداي طرف مقابلش 

  خودش حرف مي زد؟

تأييد كند مي خواهد اطالعاتي راكه دوست ناپيدايش ارسال مي كند بهتر  تا ،حال رام صحبت نمي كرد
  . بفهمد
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ديده شدن وريسا به سمتي كه صداي دورف مي آمد پيش رفت و به جلو خم شد و سرش خطربا پذيرفتن 
  .ه اندازه اي بلند كرد كه بتواند با يك چشم او را زير نظر بگيردرا تنها ب

رنگ و قرمز را در دستان گوشتالودش گرفته بود كه نوري كم شسته بود و چيزيندورف بروي يك سنگ 
  .وريسا چشمانش را تنگ كرد تا بتواند چيزي را كه او در دست دارد ببيند. از آن متصاعد مي شد

توانست يك مدال را كه در مركزش چيزي شبيه به يك جواهر قرمز رنگ بود را با كمي دشواري او 
با قدرت جادو را  الزم نبود كه وريسا مانند رونين جادوگر باشد تا بتواند يك شيء .تشخيص دهد

بزرگان قوم الف هم براي ارتباط با همكاران . تشخيص دهد، يك طلسم كه بوسيلة جادو بوجود آمده بود
  .ارانشان چنين طلسم هايي را بوجود مي آوردندو يا خدمتك

و به  ،ابداَ به جادو عالقه اي نداشتنددورف ها  اما كدام جادوگري در حال صحبت كردن با رام بود؟
  .خوششان نمي آمدهم ني كه از جادو استفاده مي كردند همين علت آنها از كسا

، چرا او و گروهش دورف در خدمت اوسترام با جادوگري در تماس بود، كسي كه مشخص بود  اگر
كه روزي شايد بتوانند در زير آسمان به آزادي قدم با اين اميد سرگردان بودند تونل هااين همچنان در 

  .مطمئناَ اين جادوگر بزرگ مي توانست براي دستيابي به اين هدف كمك هايي به آنها بكند بزنند؟

  »؟چي؟ كجا«:ناگهان غريدرام 

  .سرش را بلند كرد و مستقيماَ به جايي كه وريسا پنهان شده بود نگاه كرد با سرعتي حيرت انگيز دورف

حتي با وجود تاريكي اما مي دانست كه دير شده است، رهبر دورف ها  وريسا خودش را عقب كشيد،
  .ته بودفمحل او را يا
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من « :اضافه كردو وقتي كه مكث وريسا   را ديد » ...بيا بيرون و جايي بايست كه من بتوانم تور اببينم« 
  »...!مي دانم كه اين شما هستيد بانو وريسا

وريسا ديگر دليلي براي طفره رفتن نداشت ، از مخفي گاهش در حالي بيرون آمد كه شمشيرش را غالف 
  .در حال خيانت كردن به مردم خودش باشدممكن بود كه رام .نكرده بود

من فكر كردم آنقدر از آنها دور شده ام كه «  ا نا اميدي به او خيره شده است؛وريسا متوجه شد كه رام ب
  »تو چرا به اين نقطه آمدي؟. بتوانم از گوش هاي تيز اين الف در امان بمانم

خيلي سؤال بر ... اما نيت تو از به اينجا آمدن،.فقط مي خواستم قدم بزنم! من قصد بدي نداشتم رام« 
  »!انگيز است

  »چي؟... ضوع هيچ ربطي به تو نداراين مو« 

رام سرش را به گونه اي خم كرد كه گويي دارد .درخشش ناگهاني جواهر درون مدال هر دو را از جا پراند
سخنگوي نا پيدا گوش مي دهد، و اگر چنين بود مشخص بود كه از چيزي كه مي شنيد به حرف هاي 

  .چندان خوشنود نبود

  »...هر طور شما مايل هستيد! بله...عاقالنه استآيا فكر مي كنيد اين « 

  »با چه كسي سخن مي گويي؟« :وريسا دستش را به دور قبضة شمشيرش محكمتر كرد و گفت

و » .خودش به تو خواهد گفت« :در كمال تعجب رام مدال را از گردن خارج كرد و به سمت او گرفت
  »!ست، دشمن نيستاو دوست ا« :وقتي ديد كه وريسا مدال را نگرفت افزود
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او توقع .وريسا در حالي كه همچنان قبضة شمشيرش را مي فشرد با دست آزادش با احتياط مدال را گرفت
  .اما مدال سرد و بي خطر بنظر مي رسيد .بخورد و يا داغ باشد مدال تكانداشت كه 

  »!درود برتو وريساي بادپا«

چيزي نمانده بود كه مدال از دست او بيافتد و اين بخاطر خود صدا نبود صدا درون جمجمة وريسا پيچيد، 
او با تعجب به رام كه بنظر مي رسيد او را .بلكه به اين علت بود كه صاحب صدا او را به نام مي شناخت

  .ترغيب مي كند نگاه كردبه ادامة گفتگو 

  »تو كيستي؟« :رسيدپبي صدا كرد وريسا در حالي كه افكارش را به سمت  سخنگوي ناپيدا ارسال مي 

  .وريسا دوباره به سمت دورف نگاه كرد. جواب نيامد

  »آيا او سخني با تو نگفت؟«  

  ».در ذهن من با من سخن گفت، من هم به همين روش از او سوال كردم اما پاسخ نداد« 

تي كه با تو درست مانند وق .با صدا درون مدال صحبت كني، او از آنجا صدايت را خواهد شنيدتو بايد « 
من هم دليل اين را « :دورف در حالي كه قيافة معذوري به خود مي گرفت ادامه داد ».صحبت مي كند

  ».نفهميدم، اما به هر حال به اين طريق است كه اين طلسم كار مي كند

  »تو كيستي؟« :وريسا در حالي كه نگاهش را به مدال بر مي گرداند دوباره امتحان كرد

  ».رسمي كه به مهتران تو نوشتم مي شناسي، من كراسوس از كايرين تور هستمتو مرا از نامة «
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كراسوس؟ اين نام جادوگري بود كه با الف ها هماهنگي الزم را براي همراهي وريسا با رونين تا رساندن 
زمان  دربجز احترام زيادي كه اساتيد او براي اين جادوگر . او به اولين نقطه در كنار دريا انجام داده بود

الف هيچ انساني را نمي شناخت .وريسا چيز بيشتري از كراسوس نمي دانستقائل شده بودند حضورش 
  .كه فرامينش بتواند چنين تأثيري بر رهبران الف بگذارد

  »!تو ولينعمت و حامي رونين هستي!نامت را مي شناسم« 

  .ه نبودمكثي پيش آمد،مكثي كه اگر وريسا درست قضاوت كرده بود وقفه اي ساد

  ».من مسئوليت مأموريت او را بر عهده دارم«

  »آيا مي داني كه او ممكن است اكنون زنداني اورك ها باشد؟« 

  ».من اين نبود هدفاما ! بله«

  م اين نبود؟هدف وريسا ظهور خشم را درون خود احساس كرد،

  »!ديگر جايِنه  ،از اينجا سر در مي آوردمأموريت او مي بايست به هر حال «

از درون سياهچال هاي گريم  ؟سر در مي آورداز كجا « :الف خيلي وقت پيش به اين نتيجه رسيده بود
  »و يا او مي بايست با دورف هاي تپه اي به داليلي كه تنها تو مي داني مالقات مي كرد؟ باتول؟

پيچيده تر هم و حاال ! موضوع از چيزي كه بايد پيچيده تر شد جوان «:مكثي ديگر و كراسوس پاسخ داد
  ».تو بايد از ساحل باز مي گشتي. بعنوان مثال حضور تو در نقشه هاي ما برنامه ريزي نشده بود .شده است

  ».مي بردبه فراتر از مرزهاي لوردران مرا  سوگندممن سوگندي ياد كرده بودم و احساس كردم كه « 
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مي گويد دكه مطالبي را كه كراسوس اوتالش مي كر.چهره اي گيج به خود گرفته بوددر كنار وريسا رام 
   .را از ميان جواب ها و حرف هايي كه وريسا مي زند درك كند

  »!خوش شانس است... رونين« :كراسوس سرانجام گفت

  »!اگر هنوز زنده باشد، خيلي خوش شانس است! بله« :وريسا درحالي كه تقريباَ فرياد مي زد گفت

چرا دائم او همين رفتار را از خود نشان مي داد؟ .مكثي كردباز هم جادوگر قبل از اينكه پاسخ دهد 
خواه انسان  ،وريسا به اندازة كافي جادوگران .قائل نبود هميتي براي آنچه بر سر رونين مي آمد،مطمئناَ او ا

را مي شناخت كه بداند  آنها براي رسيدن به هدف خود اگر فرصت مي يافتند يكديگر را نيز و خواه الف 
فقط از اين متعجب بود رونين كه بنظر بسيار زيرك مي رسيد چگونه در دام نقشة  .ي كردندقرباني م

  كراسوس افتاده است؟

بايد ببينيم چه كاري از ما براي آزاد كردن  ...«كراسوس باز هم مكثي كرد »...اگر هنوز زنده باشد! بله«
  ».او ساخته است

  .اصالَ توقع اين حرف را از جانب او نداشتاين حرف كراسوس وريسا را كامالَ غافلگير كرد، 

بخاطر  -من تا به حال چندين بار از نقشه ام منحرف شده ام! خوب به من گوش كن! وريساي بادپا« 
تو سعي داري كه او را . و سرنوشت رونين يكي از اين انحرافات از نقشه هايم است -نگراني هاي زياد

  »بيابي، نه؟

  »!بله« 

  »و در جايگاه اژدها ها؟ حتي در قلمرو اورك ها«
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  »!بله« 

من تمام . و اميدوارم هنوز هم خوش شانس باشد! رونين بسيار خوش شانس است كه تو همراه او هستي«
تالشم را براي ياري كردن تو در اين عمليات خطرناك انجام خواهم داد،البته تمام خطرات فيزيكي تو را 

  »!تهديد خواهد كرد نه من

  »!لبتها« :وريسا زير لب گفت

  ».لطفاَ طلسم را به رام بازگردان، مي خاوهم چند لحظه با او صحبت كنم«

دورف به جواهر مركز آن خيره شده بود و مرتب سرش را  .با كمال ميل وريسا مدال را به رام باز گرداند
، خوشحال نشده مي داد هر چند مشخص بود كه ابداَ از حرف هايي كه كراسوس مي زند به تأييد تكان

  .است

بسيار خوب اگر تو فكر مي كني «:سرانجام سرش را بلند كرد و در حالي كه به وريسا نگاه مي كرد گفت
  »...كه اين كار ضرورت دارد

چند لحظه بعد جواهر دوباره چشمكي . وريسا متوجه بود كه جملة او در خطاب با جادوگر بوده است
  .را به وريسا تسليم كردزد،رام در حالي كه ابداَ خوشحال بنظر نمي رسيد، مدال 

  »منظور از اين كار چيست؟«

  ».خودش به تو خواهد گفت! بگيرش.او مي خواهد كه باقي مسير اين مدال همراه تو باشد« 

  .صداي جادوگر در سرش طنين انداخت وريسا مدال را گرفت و بالفاصله
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  »كه تو مدال را حمل كني؟آيا رام به تو گفت كه من مايلم  «

  »...نمي خواهم اما من! بله« 

  »آيا تو نمي خواهي كه رونين را بيابي؟ آيا نمي خواهي كه او را نجات دهي؟«

  »...اما... مي خواهم « 

  »!من تنها اميد تو هستم«

تنها با همراهي فالستاد شرايط كامالَ به . وريسا مي توانست مخالفت كند، اما مي دانست كه حقيقت دارد
  .ضرر او بود و او نياز با كمك داشت

  »چكار بايد كرد؟! بسيار خوب« 

من تو و دورف هاي همراهت را در كوهستان و از .طلسم را به گردنت بياويز و پيش سايرين بازگرديد« 
  ».راهنمايي خواهم كرد نزديكترين راه هايي كه به محل نگهداري رونين ختم مي شود

زنجير را از . قانع كردن او كافي بوداين تمام چيزي نبود كه وريسا مايل به شنيدن آن بود، اما براي 
  .گردنش رد كرد و اجازه داد كه مدال بروي سينه اش قرار گيرد

  ».وريساي بادپا هر زمان كه من اراده كنم تو قادر به شنيدن صداي من خواهي بود«

  .رام از او عبور كرده بود و او كامال عقب مانده بود

  »!الف بانوتو داري وقت را تلف مي كني .از اين طرف« 

  در حالي كه حركت مي كردند كراسوس حرفش را ادامه داد
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و با هيچ كس بجز كساني كه من اجازه مي دهم در  !اين مدال چيزي نگونقش به هيچ كس در مورد «
  » .فقط رام و گيمل هستند كه از حضور من آگاه هستند. مورد آن صحبت نكن

  »و نقش اين مدال چيست؟« :تآرام صحبت كند گفوريسا در حالي كه نمي توانست 

  »!نقشش اين است كه آينده اي براي تمام ما ايجاد كند«

اما چارة  او هنوز به اين جادوگر اطمينان نداشت، .وريسا از اين پاسخ تعجب كرد، اما سخني نگفت
  .ديگري نيز نداشت

   شايد كراسوس اين را فهميده بود، چون افزود؛

حاال خوب به من گوش كن وريساي بادپا، ممكن است من از تو بخواهم كه كارهايي را انجام دهي كه «
در برابرتو  .اما مطمئن باش كه هستند، مي دهي نباشدبه سود تو يا كساني كه به آنها اهميت بنظرت چندان 

ي نخواهي توانست با آنها روبرو خطراتي وجود دارند كه تو قادر به درك آنها نيستي، خطراتي كه به تنهاي
  ».شوي

وريسا با خود گفت، و تو تمام آنها را درك مي كني؟ در حالي كه مطمئن بود كراسوس صدايش را 
  .نخواهد شنيد

فعالَ  هنوز زمان كوتاهي تا غروب باقي مانده است، و تامن اشاره نكرده ام درون تونل حركت نكنيد،« 
  »!خدانگهدار، وريساي بادپا

او .وريسا زير لب لعنتي فرستاد .اينكه وريسا بتواند اعتراضي كند صداي كراسوس محو شده بودقبل از 
  وريسا .كمك سؤال برانگيز جادوگر را قبول كرده بود و حاال مي بايست از فرامين او هم اطاعت كند
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نشسته است اصالَ از اينكه زندگي خودش و همينطور فالستاد را در دستان جادوگري كه در برج امن خود 
بدتر اينكه او مي خواست زندگي شان را در دست جادوگري قرار دهد كه قبالَ  .قرار دهد، خوشنود نبود

  .و او را رها كرده بود تا بميرد... نين مأموريت نا معقولي فرستاده بودرونين را به چ
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 عصر اژدهايان

  17فصل  

. بارها به هوش آمد و از هوش رفت در طول مسيري كه اورك ها مي خواستند او را زنداني كنند، رونين 
كشيدن و پيچاندن آنها با  كه اورا به مقصد مي بردند نقش بالقوه اي در اين مسئله داشتند، ينامسلماَ نگهبان

باليي بر سر رونين آوردند كه درد  تازماني كه چشمانش سياهي رفت وكامالَ بيهوش شد بازوهاي رونين
  .انگشتان شكسته اش را فراموش كرد

كابوس هولناكي از اسكلتي آتشين  با حفره هاي سياه به رونين سر انجام بيدار شد تا خود را رو دروي 
  .با شرارت به او مي خنديد جاي چشمانش ببيند كه

اما اين حركتش با دردي  هولناك خود را عقب كشيد،چهرة اين جادوگر در عكسي العمل نسبت به 
موجود  و پاهايش محكم بسته شده بودند و او نمي توانست از دست ها مچ دست.شديد پاسخ داده شد

  .اهريمني كه بر فراز سرش شناور بود به جايي پناه ببرد

او را از موجود شيطاني به هر حال از جايش تكان نمي خورد و رونين به تدريج با فرو نشاندن وحشتش 
اين موجود با قامتي بلندتر از هر انسان به نظر مي رسيد اسكلتي باشد كه زره اي از  .نزديك بررسي كرد

  چيزي را كه رونين در او بعنوان لبخندي شرور در نظر گرفته بود در واقع بخشي از  .ده استآتش به تن كر
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ا بآتش اين موجود را احاطه كرده بود  .اين نگهبان شيطاني بود وستپچهرة شعله ور و فاقد گوشت و 
 شك نداشت اگر اين شلعه ها او را لمس كنند درديرونين هيچ حرارتي احساس نمي كرد، اما  اينكه

  .وحشتناك او را فرا خواهد گرفت

  »كيستي؟... تو چي« :به ناچار رونين سعي كرد كه با اين موجود صحبت كند

  .جوابي نيامد، بجز حركت شعله هاي آتش در اندام او هيچ حركتي از طرف او به چشم نيامد

  »آيا مي تواني صداي مرا بشنوي؟« 

  .باز هم پاسخي در كار نبود

سپس با  .جلوتر رفتجكاوي بيشتر رونين تا جايي كه زنجيرهايش اجازه مي داد با ترس كمتر و با كن
اما هيچ پاسخي در كار نبود، حتي سر موجود .ازة يك پا عقب رفتبدگماني تا جايي كه مي توانست به اند

  .در جهتي كه رونين جلو و عقب مي رفت حركت نمي كرد

يك مجسمه به نظر نمي رسيد، و با وجود ظاهر شيطاني اين موجود زنده تر از  ،با وجود ظاهر ترسناك
رونين مطالبي در مورد غول ها خوانده بود اما هرگز يكي از آنها، آن هم  .نمي توانست يك شيطان باشد
  .البته نمي توانست اين موجود را چيز ديگري بجز غول آتشين بنامد از نوع آتشينش را نديده بود،

ن كار چاره اي نداشت وانايي هاي بالقوة اين غول آگاه مي شد و براي ايجادوگر اخم كرد، او بايد از ت
  .به هر حال او بايد فرار مي كرد...  بجز اينكه

كه آنها را تكان بدهد تا بتواند،آرزو مي كرد كه بتواند طلسمي  رونين بي توجه به درد انگشتانش سعي كرد
  ...انجام دهد تا او را از دست نگهبانش خالص كند



 س

 

WWW.LIFE‐GOOD.IR   سايت زندگي خوب:ازكاري  

م ج ر ت S:م O R R O W M A N              S O R R O W M A N 1 3 @ Y A H O O . C O M  Page 4 

  .سرعتي شگفت انگيز غول حركت كرد و دستان آتشينش دست دراز شده رونين را پوشاندبا 

رونين جيغ  .حرارتي كه روحش را مي سوزاند گرمايي وحشتناك او را در بر گرفت، اما حرارتي از درون،
  .او آنقدر جيغ زد تا ديگر تواني براي جيغ زدن در او باقي نماند .زد و باز هم جيغ زد

  .او دعا مي كرد كه اين آتش درون يا او را رها كند و يا كارش را بسازد .واري به هوش آمدرونين با دش

  .غول دستش را از روي دست رونين برداشت

رونين سرفه كنان سعي كرد تا جايي كه بتواند نگهبان مخوفش را ببيند  .آتش درون رفته رفته خاموش شد
حالت خندة مسخره دوباره به چهرة او بازگشته بود،كه كامالَ با نوع شكنجه اي كه به  .سرش را بلند كند

  .قرباني اش داده بود در تضاد بود

  »!لعنت به تو... لعنت«

  .هيبتي آشنا در پشت سر غول باعث شد تا موهاي پشت گردن رونين سيخ شود

  »!ا آتش بازي كني مي سوزياگر ب! با آتش اگر بازي كني مي سوزي! اي سركش! اي نا فرمان«

هيوالي مقابلش تكان اما  رونين به آرامي سرش را به يك طرف كج كرد و دوباره سر جايش بر گرداند،
رونين مي دانست ايستاده بودكه نكروز اوراكريل خطاب كرده بودوالغري  نزديك ورودي گابلين. نخورد
  .دنبراي مرگبال هم كار مي ككه او 

سنگ سياه را در دست داشت و حتماَ نكروز متعجب مي شد كه چرا  كريل مدالِدرواقع همين االن 
  .خدمتكار بد ذاتش هنوزطلسم رونين را در اختيار دارد
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استاد نكروز هرگز اين مدال را گردن تو نديده است « :گابلين جهت نگاه رونين را دنبال كرد و گفت
  ».بلند كردن چيز هاي براق ماهر هستيمدر گابلين ها چقدرمي داني كه ما تو در ضمن ! انسان

حتماَ گرفتارتر از آن بوده كه به اين موضوع «  :رونين فكر كرد بايد داليل ديگري هم وجود داشته باشد
  » توجه كند، نه؟

استاد  نخواهد كرد، او افكار زيادي در سر دارد، اگر تو هم به او بگويي گوش! زيركآدم !...زيرك« 
  » .كلي كار سخت براي انجام دارد براي حركت دادن اژدها و تخم ها ،نكروز بيچاره و بدبخت

غول آتشين عكس العملي در برابر حركات گابلين از خود نشان نمي داد، و اين زياد ماية تعجب رونين 
  .هيوال تا وقتي كه گابلين براي آزاد كردن او تالش نمي كرد كاري با او نداشت. نبود

  » ... خدمت مي كنيخوب پس تو به مرگبال « 

براي ...  براي مدتي !بله...  او را قبول كردم من پيشنهاد« :جانور را از جا پرانداي اخم رونين براي لحظه 
   »... مدتي

پس تو اينجا چكار مي كني؟ آيا من به اهداف ارباب تو كمك زيادي نكردم؟ من بازي احمقانة او را « 
  »دنبال نكردم؟

ش بيشتر از هر زمان ديگري باز در حالي كه نيش هاي خندة كريل شد،به داليلي اين حرف رونين باعث 
اما تو در اين بازي به غير از ارباب ! هيچ كس تا به اين حد نمي توانست احمق باشد«  :شده بود گفت

  »!تو به من هم خدمت كردي انسان سياه به كس ديگري هم خدمت كردي،
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من چطور اين كار را انجام دادم؟ من چطور به تو « :رونين به سختي مي توانست حرف او را باور كند
  »؟!گابلين خدمت كردم؟

به همان طريقي كه به ارباب سياه كمك كردي، به همان طريقي كه به ارباب سياه كمك كردي، كسي «
كه آنقدرگابلين ها را بي ارزش مي داند كه فكر مي كند آنها بدون اينكه نفعي برايشان داشته باشد و به 

چيزي مانند رگه اي از تلخي در كالم كريل بوجود  ».خودشان باشند به هر اربابي خدمت مي كنندفكر 
  »!بيش از اندازه خدمت كرده ام !اما من به اندازة كافي خدمت كرده ام«  :آمد

  همان فكري را در سر داشت كه جادوگر تصورمي كرد در سر دارد؟كوچك يا اين موجودآ رونين خنديد،

  »اما چگونه؟! دي كه حتي به اژدها هم خيانت كنيتو نقشه كشي«

! استاد نكروز بيچاره و بدبخت« :به يكباره گابلين مضحك از خوشحالي شروع به جست و خيز كرد
آنقدر درگير اورك هاي متعفني است كه اطرافش را  آنقدر درگير جا به جا كردن اژدها و تخم هاست،

او بايد بيشتر  .را انجام مي دهد كه ديگران از او خواسته اند گرفته اند كه نمي توانست متوجه شود كاري
وارد مي شوند  ي اتحاد از سمت غربهانيرو او در اين فكر است كه هر آن فكرش را به كار مي انداخت، 

  »!مثل يك اورك !منظورم را كه مي فهمي و او بايد مثل يك اورك، عكس العمل نشان دهد،

  »...!تو عقلت را كامالَ از دست داده اي« 

او مدال را بلند كرد و به رونين نشان داد،  »!تو اين را براي من آوردي !احمق«:لين بلند تر شد خندة گاب
       البته مرگبال اينطور فكر كه وقتي تو افتادي شكست، «:خندة موزيانه اي تحويل رونين داد و افزود

  » !مي كند
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كرد، بعد از چند لحظه در برابر چشمان جادوگر گابلين الغر شروع به درآوردن جواهر از وسط مدال 
بوسيلة اين سنگ ديگر «  :جواهر را در برابر چشمان رونين گرفت و گفت تالش او سرانجام موفق شد،
  » !مرگبالي در كار نخواهد بود...  مرگبالي در كار نخواهد بود

ا اين تو فكر مي كني كه ب! مرگبالي در كار نخواهد بود؟« :رونين اصالَ نمي توانست حرف او را باور كند
  » سنگ مي تواني مرگبال را شكست دهي؟

ناگهان نفرتي عميق » !شايد او بايد به من خدمت كند !بله و يا او را وادار كنم كه به كريل خدمت كند،«
در كار نخواهد بود، بيش  و ديگر تملقي براي اين سوسمار... «:چهرة گابلين را در بر گرفت و ادامه داد

! ومنتظر ماندم!نقشه اي طوالني و سخت كشيدم ،من براي اين! و نخواهم بوداز اين نوكر و دست نشاندة ا
  »!بله .ماندم تا وقتي كه او نقطه ضعفي بزرگ از خود نشان دهدمنتظر 

  »اما چگونه؟« :گفت در حالي كه او مجذوب خودش شده بود جادوگر اسير

و ... راهم خواهد كردنكروز بدون اينكه بداند راهش را ف« :كريل به سمت ورودي برگشت وگفت
اين قسمتي از بدن موجود «:ادامه داد به هوا مي انداخت و دوباره مي گرفتدر حالي كه سنگ را» !اين؟

براي آنكه مدال كار  فلسي از او كه توسط جادوي خودش تبديل به جواهر شده است، !سياه است انسان
  »!وجود يك اژدها چه معنايي دارد؟ تو كه مي داني در اختيار داشتن بخشي از .كند بايد چنين مي شد

  ، آيا درست شنيده بود؟چيزي كه رونين شنيده بود باعث شد افكارش به جريان بيافتد

موجودات بايد بخشي از وجودشان كه جادوي آنها را در بر دارد در  بزرگترينِ براي در اختيار گرفتنِ«
خودت هم نيروي  الزمة اين كار اين است كه !اما هرگز اين اتفاق صورت نگرفته است ... اختيار داشت

  »...تا اين سنگ براي تو كار كند، كجا جادوئي عظيمي داشته باشي
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ناگهان غول آتشين به حركت رونين واكنش نشان داد، دهان ترسناكش گشوده شد و دستش استخواني اش 
  .حتي نفس هم نمي كشيد جادوگر در جا خشكش زد،. به سمت رونين دراز شد

ت، رونين نفسش را همچنان نگاه داشت و دعا كرد كه موجود رفد آتشين متوقف شد، اما عقب نموجو
  .عقب برود

! اما تو االن خيلي گرفتار هستي انسان« :كريل در حالي كه به موقعيت خطرناك رونين مي خنديد گفت
كسي كه او هم به ! مبايد بروم و با يك نفر در مورد موفقيتم صحبت كن! ببخشيد كه زياد اينجا ماندم

  »!بايد بروم و نكروز را ببينم، او هنوز هم به راهنمايي هاي من احتياج دارد !زودي خواهد مرد

به اميد اينكه به اندازة كافي آن را نگه داشته باشد  رونين بيش از اين نمي توانست نفسش را نگاه دارد،
  .نفسش رابيرون داد

  !اشتباه بود

از درون دوباره رونين را فرا  آتش وقبل از اينكه كريل كامالَ ناپديد شود، غول آتشين او را لمس كرد
  .گرفت

***  

همانطور كه كراسوس از او . همه جا را فرا گرفت-و تا اندازه اي سريع براي وريسا- تاريكي به آرامي 
مدال شكل ممكن او به بهترين  .خواسته بود مدال و هدف آن را از ساير همراهانش و بخصوص رام پوشاند

لباس مسافرتي مخصوص الف ها كه به تن داشت مخفي كرد، اما اگر كسي از نزديك نگاه  ةرا در يق
  .دقيقي مي انداخت مي توانست حداقل زنجير آن را تشخيص دهد
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رام گيمل را به گوشه اي كشيد تا نقشة جديد كراسوس را براي  وقتي كه او و رام به گروه ملحق شدند،
و از  در اين بين هر دو چند بار به سمت وريسا نگاه كردند، با دورف ديگر مشورت كند يح دهد واو توض

  .چهرة گيمل مشخص بود كه او هم مانند فرمانده اش چندان از اين پيش آمد خوشنود نيست

بعد از اينكه تاريكي اطراف حفره را فرا گرفت دورف ها با نظم خاصي شروع به جا به جايي سنگ ها 
وريسا اصال نمي توانست بفهمد كه چرا بايد يك سنگ را قبل از سنگ ديگر جا به جا مي كردند  .ردندك

سرانجام وريسا در حالي كه تالش مي كرد به  .اما ظاهراَ دورف ها به اين موضوع بسيار اهميت مي دادند
  .و به تماشاي كار آنها پرداخت از دست رفتن وقت فكر نكند گوشه اي نشست

به جا شدند صداي جادوگر به يكباره در سر وريسا پيچيد و او  وقتي كه سرانجام آخرين قطعات سنگ جا
  .را از جا پراند

  »!آيا باز شده است وريساي بادپا؟... راه به سمت خارج«

  ».همين االن تمام شد« :وريسا برگشت تا به بهانة سرفه كردن بتواند زير لب حرف بزند

      اين باعث  .كه مخفي كرده اي بيرون بياوريپس بايد راه بيافتي، اما در ابتدا بايد مدال را از جايي «
من تا وقتي كه تو و دورف اهل ايري از تونل ها  .مي شود كه من بتوانم ببينم چه چيزي در مقابلمان هست

  ».خارج نشده ايد نمي توانم با توصحبت كنم

من؟  آيا شما آماده ايد الف بانوي« :به محض اينكه برگشت، فالستاد در مقابلش قرار گرفت و گفت
دوست كه  !درست مثل من.دورف هاي تپه اي عجله دارند كه هر چه زودتر از دست ما خالص شوند

  ».دارم زودتر از دست آنها خالص شويم



 س

 

WWW.LIFE‐GOOD.IR   سايت زندگي خوب:ازكاري  

م ج ر ت S:م O R R O W M A N              S O R R O W M A N 1 3 @ Y A H O O . C O M  Page 10 

د كه ربا بي صبري به هر دوي آنها اشاره مي ك وروجي ايستاده بود مين االن هم رام در دهانة خهدر واقع 
در ضمن باال رفتن كمي  .باال رفتن كردند فالستاد و وريسا با عجله از او گذشتند و شروع به. عجله كنند

وريسا از  باالي سرش باد او را به خود مي خواند . توانست خود را باال بكشداما  پاي وريسا خواب رفت،
  .هدايت نكنددنياي زير زمين متنفر بود و آرزو كرد كه به اين زودي ها سرنوشت او را به سمت اين دنيا 

به باالي  حفره رسيده بود دستش را براي كمك به او دراز كرد و با كمي فالستاد كه زودتر از وريسا 
  .تالش وريسا موفق شد باالي حفره برود و در كنار او بنشيند

در واقع قبل از اينكه  .دورف ها شروع به بستن حفره كردند به محض اينكه آنها از حفره باال آمدند،
  .بودوريسا كامالَ بنشيند حفره تقريباَ بسته شده 

  »باال برويم؟ -كوه -حاال ما بايد چكار كنيم؟ از آن! خب« :فالستاد پرسيد

دي كه وحتي در تاريكي شب هم مي شد صخره هاي عم .ارتفاع كوهپايه بود فالستاد در حال تخمين
هر چقدر كه وريسا تالش كرد نتوانست .تمام مسير چند صد فوتي ابتداي آن را تشكيل مي داد بوضوح ديد

رام طوري صحبت . و همين او را گيج كرده بود را در صخره هاي يكدست تشخيص دهد دهانه ايهيچ 
  .كرده بود كه او فكر كند بالفاصله آن را تشخيص خواهند داد

وريسا زانو زد و . يده مي شوددفهميد كه به زحمت اثري از آن حفره برگشت تا رام را صدا كند، اما او
  .وش هايش را روي سوراخ تنگ بزمين گذاشت تا شايد صدايي بشنود، اما هيچ صدايي به گوشش نرسيدگ

در لحن فالستاد » .آنها به سوراخ هايشان خزيده و مخفي شده اند! آنها را فراموش كنيد الف بانوي من« 
  .اندكي تحقير نسبت به عموزاده هاي زميني اش احساس مي شد
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سرانجام حرف هاي كراسوس را بخاطر آورد، ردايش را كنار زد و مدال را  .د كردوريسا حرف او را تأيي
وريسا آرزو كرد كه جادوگر قادر باش در تاريكي هم ببيند، در غير اينصورت كمك .از گردن خارج كرد

  .زيادي از او ساخته نخواهد بود

  »!؟...اين چيست« 

  »...!اميدوارم!... كمك«

اما او مطمئناَ توقع  ه بود كه به هيچ كس در مورد مدال چيزي نگويد،كراسوس مشخصاَ از او خواست
اگر فالستاد مي ديد كه او دارد با خود حرف مي زند حتماَ فكر  .فالستاد را در جريان نگذاردنداشت كه 

  .مي كرد عقلش را از دست داده است

  .دصداي او وريسا را از جا پران »!كراسوس گفت همه چيز واضح است، متشكرم«

  »!چه اتفاقي افتاده است؟ چرااز جاي خود پريدي بانوي من؟« 

  »تو مي دانستي كه كايرين تور رونين را به اين مأموريت اعزام كرده است،درست است؟! فالستاد« 

  »؟طورچ !، نهكه اين كار را كردهولي آن احمقي ! بله« 

كه من فكر مي كنم  ،واقعي مأموريت -مدال متعلق به جادوگري است كه رونين را به اين مأموريتاين « 
  ».فرستاده است -بخشي از آن مربوط به وارد شدن به اين كوهستان است

  »!اما به چه دليلي؟«  :فالستاد با صدايي كامالَ شگفت زده گفت
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اما در مورد اين مدال، اين مدال يكي از آن جادوگران بنام  .براي من هم هنوز كامالَ مشخص نيست« 
  ».ر مي كند كه با من از راه دور صحبت كندكراسوس را قاد

  »!ولي من كه چيزي نمي شنوم« 

  ».اين مدال همينطور كار مي كندمتأسفانه « 

در لحن فالستاد نسبت پيشتر همان تحقيري كه وريسا   »!كارهاي جادويي هميشه همين طور بوده اند« 
  .مي شدباز هم در لحن او احساس به دورف هاي تپه اي احساس كرده بود 

 همانطور كه گفته شده است،.االن بهترين زمان براي حركت است« به يكباره به سخن درآمد؛  كراسوس
  »!وقت طالست

  »اتفاقي براي تو افتاد كه دوباره از جا پريدي؟« :فالستاد از وريسا پرسيد

ه به راه او از ما مي خواهد ك. همانطور كه گفتم تو نمي تواني صداي او را بشنوي اما من مي توانم«
  ».او مي گويد كه مي تواند ما را راهنمايي كند .بيافتيم

  »مي تواند اطراف را ببيند؟چطور او « 

  »!از درون كريستال« 

قسم مي خورم كه اگر « :فالستاد به سمت مدال حركت كرد و انگشتش را روي كريستال كشيد و گفت
  »!قسم مي خورم! به كشتن دهي روحم تا وقتي نابود شوي دست از سر تو برندارد، جادوگر ما را

  »!به دورف بگو اهداف ما يكي است« 
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. را در ذهنش نگاه داشتحرف كراسوس هم همينطور، الففالستاد با بي ميلي اين حرف را پذيرفت، 
  .جهت استهم و يا است با هم يكي اهدافشان كراسوس گفته بود كه اهداف آنها شبيه هستند نه اينكه 

به داخل كوهستان آنها را حداقل گفته بود كه كراسوس را بخاطر آورد،ادعاي وريسا  ،با وجود اين افكار
مسيري كه او نشان مي داد در ابتدا به نظر مي رسيد عجيب و غريب باشد و باعث  .راهنمايي خواهد كرد
 غاري بلند و باريك دهانةاز سريع ترين راه ممكن به  اما به هر حال كراسوس آنها را اتالف وقت باشد،

اگر اينطور نبود وريسا بايد كمي با  .رساند، كه وريسا حدس زد راه ورودي آنها به درون كوهستان است
  .راهنماي مشكوكشان صحبت مي كرد

اين غار يكي از معادن قديمي دورف هاست كه اورك ها تصور مي كنند به جاي  « :كراسوس گفت
  ».صي نمي رسدخا

چرا رام و افرادش براي رسيدن به « :تا جايي كه تاريكي اجازه مي داد غار را بررسي كرد  گفتوريسا 
  »درون كوهستان از اين تونل استفاده نمي كنند؟

  »!ندانتظاردر چون آنها صبورانه « 

  .را گرفت و كشيد وريسا مي خواست بپرسد كه انتظار چه چيز را مي كشند كه ناگهان فالستاد بازوي او

  »!اين صدا را شنيدي؟چيزي به اين سمت مي آيد« :شيردال سوار گفت

هيبتي ترسناك در حالي كه هيس هيس مي كرد  .آنها به موقع توانستند در پشت يك برآمدگي مخفي شوند
وريسا سر اژدهايي را ديد كه چشمانش مانند دو گوي آتشين در تاريكي شب  .به سمت دهانة غار مي آمد

  .مي درخشيد
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مي دانستم  .حاال معلوم مي شود كه چرا دورف ها از اين مسير استفاده نمي كردند« :فالستاد زمزمه كرد
  ».كه اين راه آنقدر خوب و راحت بنظر مي رسد كه نمي تواند واقعيت داشته باشد

  .سر اژدها برگشت و ناگهان اژدها مستقيماَ به سمت آنها به حركت درآمد

  ».ما بايد كامالَ ساكت باشيد،شنوايي يك اژدها مي تواند بسيار تيز باشدش«: كراسوس گفت

 مستقيم به سمتيشمشيرش را كشيد و به اژدها خيره شدكه . وريسا قطعاَ به اين يادآوري احتياجي نداشت
اما آنقدر بزرگ بود كه  اين اژدها در حد مرگبال نبود بزرگيِ .كردكه آنها مخفي شده بودند حركت مي 

  .اند با يك حركت او و فالستاد را نابود كندبتو

در شب وريسا اجازه  ناگهان بالهاي اژدها در پشت سرش ظاهر شد، بالهايي كه تا جايي كه توانايي ديد
  .عجيب نبود كه اين اژدها به عنوان سگ نگهبان براي اورك ها كار مي كرد.مي داد ناقص بودند

حتي  به حال خود رها نمي كردند،تنها اورك ها هرگز يك اژدها را ؟ هدايت كنندة اين اژدها كجا بوداما 
  .آنهايي كه هرگز قادر به پرواز نباشند

اوركي غول  .هيبتي مشعل به دست از انتهاي غار نزديك شد .فريادي از انتهاي غار به اين سؤال پاسخ داد
طول آن تقريباَ به پيكر كه در يك دستش مشعلي را نگاه داشته بود و در دست ديگرش شمشيري بود كه 

اورك بار . مي كرد هيس هيس  خشونتنگهباني فريادي بر سر اژدها كشيد كه با  .اندازة قد وريسا بود
  .ديگر دستورش را تكرار كرد

، وريسا نفسش را نگاه جايي كه وريسا و فالستاد مخفي شده بودند برگشتجهت به آرامي جانور از 
  .ه اش هر چه سريعتر دور شوندداشت و دعا كرد كه اژدها و رام كنند
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در همين لحظه ناگهان جواهر مركز مدال شروع به نور افشاني كرد و تمام محيط اطرافشان را روشن 
  .كرد

  »!خاموشش كن« :فالستاد زمزمه كرد

تنها اژدها به سمت آنها نه . براي انجام اين كار خيلي دير شده بود ديگر اماسعي خود را كرد،وريسا 
شمشيرش را در برابرش گرفت و به سمتي كه آنها مخفي  .، بلكه اينبار اورك هم واكنش نشان دادبرگشت

  .اژدهاي قرمز رنگ هم در پشت سر او حركت مي كرد و منتظر فرمان او بود. شده بودند حركت كرد

  »!اب كنيآماده باش كه به سرعت مدال را از گردن خارج و آنرا به سمت اژدها پرت «كراسوس فرمان داد؛

  »!؟...اما«

  »...!حاال« 

وريسا مدال را از گردن خارج كرد و آن را به دست گرفت، فالستاد نگاهي به همراهش كرد، اما جلوي 
  .زبانش را گرفت

اما با وجود اژدهايي در كنارش  او بارها در جنگ با چند نفر همزمان روبرو شده بود،. اورك نزديكتر شد
  .ندداشتالف و همراهش هيچ شانسي ن

  ».به دورف بگو بيرون رفته و خود را نشان دهد« 

وريسا در حالي كه خودش هم از اينكه چرا چنين مطلب احمقانه اي را به فالستاد مي گويد متعجب بود 
  »!او از تو مي خواهد كه بيرون بروي و خود را نشان دهي« :گفت
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نكه خودم را جلوي او بياندازم تا با حوصله من ن اژدها بروم و يا ايامي خواهد من مستقيم توي دهنآيا او « 
  »را تكه تكه كند و ميل كند؟

  »!وقت ما خيلي كم است«

، نفس عميقي فالستاد نگاهي به وريسا انداخت .وريسا دوباره حرف كراسوس را براي فالستاد تكرار كرد
وريسا لغزيد و  او پتك جنگي اش را به دست گرفت كمي از كنار .و سرش را به تأييد تكان داد كشيد

  .خود را از پشت سنگ بيرون انداخت

بلندش از آن بيرون زده بود  نيشِاژدها غرشي كرد و اورك نعره اي زد و با لبخند در دهاني كه دندانهاي 
  .رو در روي فالستاد قرار گرفت

تو مي توانم با تو كمي سرگرم شوم، واقعاَ حوصله ام سر رفته بود و !خوب است! دورف« اورك فرياد زد
  »!كه گرسنه اينجا ايستاده شوي "زاراش" براي من ورزشي حسابي هستي قبل از اينكه خوراك

، من كمي اين بيرون احساس سرما مي كردم، اين تو و حيوانت هستي كه براي من ورزش حسابي هستيد« 
  ».حاال با خرد كردن و سوزاندن استخوان هاي شما مي توانم خودم را گرم كنم

  .هر دو به سمت او حركت كردنداژدها و اورك 

  ».طلسم را به سمت اژدها پرتاب كن و مطمئن شو جايي در حدود آرواره هاي او بيافتد« 

بعد با خود فكر كرد شايد .دستور او آنقدر مضحك بنظر مي رسيد كه وريسا فكر كرد اشتباه شنيده است
  .د اژدها را فلج كندطلسم وردي را اجرا كند كه حداقل بتوان كراسوس قادر باشد از طريق

  ».مدال را پرتاب كن قبل از اينكه دوستت جانش را از دست بدهد«
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اورك او نگاهي گذرا به . كه هر دو نگهبان را از جا پراند »!...فالستاد «:وريسا بيرون پريد و فرياد زد
  .كرد سپس با هدفگيري دقيق مدال را به سمت دهان اژدها پرتاب كرد

  .كشاند و مدال را به دهان برددراگون با كنجكاوي و نوعي اشتياق خود را به سمت مدال 

  .وريسا با خود فكر كرد مطمئناَ كراسوس توقع اين را نداشته است 

اژدها بدون اينكه مدال را  .جايشان متوقف كرد برره اي افتاد كه هر سه جنگجو را به هر حال اتفاق مسخ
از درون دهان او . بيرون بياندازد بي حركت ايستاد سپس گردنش را به جلو خم كرد قورت دهد و يا آنرا

  .، اما بنظر نمي رسيد كه اين نورها آسيبي به اژدها بزندنور قرمز رنگي شروع به تابيدن كرد

  .در ميان بهت همگان اژدها سر جاي خود نشست

اما بنظر نمي رسيد كه اژدها  اژدها داد، اورك از اين موضوع اصالَ خوشنود نشد، با فرياد دستوري به
  .صداي او را بشنود، در واقع بنظر مي رسيد كه او از شنيدن هر صدايي فاصلة بسيار زيادي دارد

 ،مثل اينكه توله سگ تو اسباب بازي ديگري براي بازي پيدا كرده و اينبار« :فالستاد با پوزخندي گفت
  ».يي در مقابل حريفت قرار گيريبراي يكبار هم كه شده تو مجبوري به تنها

. ريش او را به آتش بكشد كه چيزي نمانده بودچرخانددر پاسخ اورك مشعلش را به سمت فالستاد 
فالستاد در حالي كه دشنام مي داد پتكش را وارد معركه كرد، او خودش را به نزديكي اورك رساند تا 

جايي قرار گيرد كه اورك  بتواند دست دراز شدة اورك را با پتكش خرد كند و اين باعث شد كه او در
  .بتواند با شمشيرش به او ضربه بزند
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چه زماني ممكن د، اما نمي دانست كه مي خواست تا به كمك فالستاد برو انده بود،بال تكليف موريسا 
بايد  اين اتفاق مي افتاد اگر .خود ملحق شود   است اژدها از فلج عجيب خود خارج شود و به رام كنندة

  .مي گرفتدر برابر حيوان قرار كسي 

پتك فالستاد قرار  در برابرهمزمان ورك مشعل و شمشير ا .دورف و حرفش ضرباتي را به هم مي زدند
اورك سعي مي كرد دشمنش را با ضربات خود وادار به عقب نشيني كند و هدفش مشخصاَ . گرفته بودند
  .فالستاد را از صخره هاي بلند پايين بياندازد آن بود كه

آمد و به اگر اژدها به هوش مي  .وريسا شمشيرش را به دست گرفت و براي نجات فالستاد حركت كرد
  .او نمي توانست بايستد و مرگ همراهش را ببيند. اهميتي نداشتهم  آنها حمله مي كرد

نفس وريسا كه نزديك بود مشعل صورتش . اورك حركت او را حس كرد و مشعل را در دستش تاب داد
  .را بسوزاند براي يك لحظه بند آمد

تالشش براي آتش زدن وريسا گاردش را از با ورود او اورك مجبور شد همزمان با دو نفر روبرو شود و 
  .پتك جنگي پايين آمد .تذكر نداشتاز اين فرصت استفاده كند نيازي به  هم باز كرد، فالستاد براي اينكه

شمشير از دست اورك  .مخفي كند فريادي مهيب چيزي نمانده بود كه صداي شكستن استخوانِ اورك را
  .را بال استفاده كرده بودو همة دست او  هدان دراز فرو آمدآرنج جنگجوي دنپتك جنگي روي  فرو افتاد،

فالستاد  .اورك با نيرويي كه از خشم و درد ناشي مي شد تالش كرد تا مشعل را به سينة فالستاد فرو كند
ختن ريش و سينه اش عقب نشيني كرد، دشمن وحشي اش سعي مي كرد او را از براي جلوگيري از سو
  .وريسا در برابرش قرار گرفت صخره پايين بياندازد كه
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  »!كوچك الف ،تو را هم خواهم سوزاند« 

اورك سعي داشت وريسا را در بين دست شكسته و مشعلي كه تاب مي داد گير بياندازد، وريسا دوبار از 
خلع سالح كند اين او بايد به سرعت و قبل از اينكه اورك موفق شود اورا  .برابر شعله هاي آتش فرار كرد

  .را تمام مي كردمبارزه 

وقتي بار ديگر او مشعل را به سمت او تكان داد وريسا شمشيرش را نه به سمت او بلكه به طرف مشعلش 
اورك وحشيِ در چهرة  .ب داد، كه باعث مي شد شعله هاي آتش به شكل خطرناكي به او نزديك باشندتا

  .شدديده  خوشنودي از اين حركتبراي يك لحظه 

نگهبان گرفته  و آن را از نزديك جايي كه انگشتانِ شمشير وريسا در قسمتي از چوب مشعل فرو رفت لبة
اوضاع از چيزي كه وريسا توقع داشت بهتر پيش رفت، او مشعل را گرفت و به سمت صورت  .بود بريد

  .اورك فشار داد

طرفي پرتاب كرد، اما آتش فريادي از درد برخاست و اورك مشعل را به  .آتش چهرة اورك را در بر گرفت
او ديگر قادر نبود جايي . چهره اش را سوزانده بود بيني و نيمي از باالي،ها چشمو كارش را انجام داده بود

  .را ببيند

حركت  شبه سمت .را خاموش كند ركمي كرد اما مي دانست كه بايد صداي اووريسا  احساس گناه 
  .رد، و فريادهاي دردناك او را خاموش كردك

  ».قسم به خدايان ايري كه فكر نمي كردم بتوانم خودم را از اين معركه نجات دهم« :رياد زدفالستاد ف

  »خوبه؟...حالت.. تو« :الف در حالي كه هنوز سرفه مي كرد گفت
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اما حاال  .مي توان با آن كنار آمد مقداري از ريش هاي من كه حاصل سالها مراقبت بود از بين رفت ولي« 
  »!گ چكار كنيم بانوي من؟رسگ بز بايد با اين

همچنان در مدال . ر دست و پا دراز كشيده بود كه گويي مي خواهد بخوابدااژدها به گونه اي روي چه
دهانش بود، اما در حيني كه آنها نگاه مي كردند او مدال را از دهانش بيرون و جلوي پاي آنها انداخت، به 

  .دال را برداردگونه اي كه گويا توقع دارد يكي از آنها م

  »!آيا او از ما مي خواهد همان كاري را انجام دهيم، كه من فكر مي كنم، الف بانوي من؟« 

و ... مي ترسم كه همينطور باشد« :منتظر خم مي شد جواب داد وريسا در حالي كه در مقابل اژدهايِ
  ».دانم توقع دارد چه كسي اين كار را انجام دهدب ،فكر مي كنم

  »واقعاَ نمي خواهي آنرا برداري، نه؟تو كه « 

  ».چارة ديگري ندارم« 

چشمان اژدها به خوبي مي ديد و .همينطور كه وريسا نزديك مي شد چشمان اژدها بروي او خيره شده بود
در چنين فاصلة نزديكي اگر حمله مي كرد وريسا هيچ شانسي  .بويايي اش حتي قويتر از آن بود حسِ

  .نداشت

در مدتي كه مدال در دهان اژدها قرار داشت كامالَ از بزاق . مدال را از زمين برداشتوريسا با لبة ردايش 
و وريسا با مقداري بيزاري آنرا تا جايي كه امكان داشت با ماليدن بروي زمين پاك . او پوشيده شده بود

  .كرد

  .سنگ به يكباره در مركز مدال شروع به درخشيدن كرد
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  ».عجله كنيداينكه ديگران سر برسند راه باز است، بهتر است قبل از «

  »تو چه باليي بر سر اين هيوال آوردي؟« :وريسا پرسيد

  ».عجله كنيد هر لحظه ممكن است ديگران سر برسند! من با او حرف زدم و او حاال درك مي كند« 

سؤاالت بيشتري بپرسد اما مي دانست كه در اين موقعيت او يك  اژدها درك كند؟ وريسا مي خواست كه 
به هر حال كراسوس به نوعي كاري غير ممكن را انجام . نخواهد دادسواالتش ابداَ جواب قانع كننده اي به 

  .داده بود و براي همين وريسا از او سپاسگذار بود

 :ديگر مدال را به گردن آويخت و اجازه داد آزادانه روي سينه اش تاب بخورد و به فالستاد گفتوريسا بار 
  »!اه بيافتيمما بايد همين االن ر« 

  .دورف در حالي كه همچنان سرش را به سمت اژدها تكان مي داد به دنبال وريسا براه افتاد

كراسوس بر سر قول خود ماند و آنها را در ميان تونل هاي معدن متروك راهنمايي كرد، و آنها به صورتي 
او آنها را مجبور  .انجامش نبوددر قلمرو كوهستان حركت كردند كه وريسا بدون كمك او هرگز قادر به 

اما سرانجام آنها به درون غاري روشن و وسيع  .كرد كه در راهروهاي ساكت و مرموز باال و پايين بروند
  ...پا گذاشتند كه

  .بودهاي سراسيمه  كه پر از اورك

جله همه جنگجويان ترسناك را ببينند كه با ع نداز لبة جايي كه هر دوي آنها مخفي شده بودند مي توانست
در يك سمت رام كننده اي سعي داشت اژدهاي جواني را  .چيز را جمع كرده و درون واگن ها مي ريزند

  .آماده شود وازي سريعپري سعي داشت براي ديگر رام كنندةبراي حركت آماده كند و در طرف ديگر 
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  ».به نظر مي رسد كه قصد دارند اين محل را ترك كنند« 

  .او كمي به جلو خم شد تا بتواند بهتر ببيند. را فهميده بودوريسا هم بخوبي اين مطلب 

  »...!نقشه ها عملي شد  «

حتي بنظر . را با خودش مي زنداين حرف ها او كراسوس به سخن درآمد، اما اينبار وريسا مي دانست كه 
يا كراسوس به نوعي اورك ها را مجبور آ .نمي رسيد كه او متوجه باشد كه با صداي بلند سخن گفته است

به ترك گريم باتول كرده بود؟ با وجود شگفتي وريسا ازمعامله اي كه جادوگر با اژدهاي نگهبان كرده 
  .بود، شك داشت كه او تا اين حد قدرت نفوذ و كنترل اورك ها را داشته باشد

سوارش هم در جاي خود مستقر و  .رآمديك اژدها آمادة حركت شد و به سمت دهانة اصلي غار به پرواز د
  .برخالف مواقع نبرد اين اژدها بار زيادي را به همراه داشت .آمادة پرواز شد

ترباعث و بيش.تخليه گريم باتول مسائل زيادي را براي اتحاد در بر داشت به پشت تكيه داد،او برگشت و 
ه كنند چه احتياجي ممكن بود به رونين اگر اورك ها مي خواستند گريم باتول را تخلي .نگراني وريسا بود

  .نبود ضروريمطمئناَ به همراه بردن جادوگري از نيروهاي دشمن براي آنها  داشته باشند؟

  ها ها را از اينجا ببرند؟و آيا واقعاَ آنها مي خواستند تمام اژد

امالَ خاموش وريسا منتظر بود تا كراسوس در مورد گام هاي بعدي با آنها صحبت كند، اما جادوگر ك
 ...ندهداري رونين را حدس بزل نگبه مح وريسا به اطرافش نگاه كرد تا شايد بتواند سريعترين راه.بود

  .رونيني كه كراسوس ادعا مي كرد هنوز كشته نشده است

  »!آن پايين! آنجا را نگاه كن« :گفت دستي بر شانة او گذاشت وفالستاد 
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او با عجله داشت در طول لبة يك دهانة ديگر كه در فاصلة  .ا دنبال كرد و گابلين را ديدرفالستاد او نگاه 
  .دور و سمت چپ آنها قرار داشت مي دويد

  »!نمي تواند كس ديگري باشد! يل استاين كر« 

ا پيدا به نظر مي رسد كه او خيلي خوب مي تواند در اين اطراف راهش ر« :الف هم همينطور فكر مي كرد
  ».كند

  ».هدايت كند همينطور بود كه او توانست ما را به سمت ترول ها! بله« 

اما چرا كريل آنها را به اورك ها تحويل نداده بود و آنها را در دام ترول هاي وحشي انداخته بود؟ مطمئناَ 
  !گير انداختن و بازجويي آنها بيشتر خوشحال مي شدند اورك ها از

كراسوس آيا مي تواني راهي را به ما « :او فكري در سر داشت! تعجب كافي است خود گفت، وريسا با
  »برسيم؟ جايي كه گابلين مي رودنشان دهي كه به آن 

  .صدايي در سرش نپيچيد

  »كراسوس؟« 

  »اشكالي پيش آمده است؟« :فالستاد پرسيد

  ».بنظر مي رسد جادوگر به تماس من جواب نمي دهد« 

  »پس ما به حال خودمان رها شده ايم، نه؟« :فالستاد غريد
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آن لبه اي كه آنجاست احتماالَ ما را به جايي .فعالَ كه اينطور بنظر مي رسد« :وريسا سر پا ايستاد و گفت
  ».بسازنددوقلو بنظر مي رسد كه اورك ها دوست دارند كه تونل هاي  .كه مي خواهيم مي رساند

  »!من از اين بيشتر خوشم مي آيد! جادوگر مي رويمپس ما اينبار بدون ! خوب است« 

  »!مان كريلخود اما نه بدون دوست كوچك! بله بدون جادوگر« :وريسا با لبخندي تأييد كرد
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 عصر اژدهايان

 18فصل  

  .آنها خيلي كند هستند.كند هستند

قاصدي را به نزد اورك هاي كارگر بي مقدار و دون پايه فرستاد تا سريعتر نكروز با فريادي خشمگين 
  .تعظيمي كرد، سپس به سرعت به دنبال اجراي فرمان نكروز رفتاورك ديگر ابتدا  .كار كنند

اورك هاي دون پايه اورك هايي بودند كه به درد هيچ كاري بجز كار در معادن نمي خوردند و نكروز 
هاي جنگجو را  بنابر اين او مجبور شد كه اورك. حاال مي فهميد كه در همين كار هم چندان تبحر ندارند

نكروز قصد داشت كه با استفاده از تاريكي  .نار آنها به تمام كردن كارها كمك كنندوادار كند تا در ك
اما اين امر بنظر ممكن نمي رسيد و نكروز نمي خواست روز ديگري  هوا همين امشب محل را ترك كنند،

گريم باتول توسط نيروي اتحاد  شدن آنها به تسخير ،هر روز كه مي گذشت .را در اين محل سپري كند
اما  ،مي شدند ، هر چند ديده بانان او هنوز هيچ ردي از ساير نيروهاي مهاجم مشاهده نكرده بودندنزديكتر

هم يك جادوگر توانسته  اين اهميت نداشت چون به هر حال هم نيروهاي شيردال سوار ديده شده بودند،
و چون ديده  .ه بودبود راهش را به درون كوهستان پيدا كند و هم قويترين اژدها به نيروي آنها ملحق شد

  .بانان اورك نتوانسته بودند نيروهاي دشمن را ببينند دليل نمي شد كه آنها هنوز وارد گريم باتول نشده اند
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در حالي كه نكروز هنوز مشغول فهماندن فوريت و ضرورت عجله در جمع آوري و آماده شدن براي 
ا وقتي كه او با صاف كردن گلويش حركت به اورك هاي دون پايه بود متوجه حضور معاونش نشد، ت

  .حضورش را اعالم كرد

  »از اين بدبخت ها از زير كار در مي روي؟بگو ببينم تو چرا مثل يكي ! حرف بزن بروگاس«

دندان هاي نيش او در حالي كه از كنار لبش رو به .اورك جوانتر كه اندامي ورزيده داشت پوزخندي زد
  .اخم آلود او ظاهري خشن تر مي دادندپايين تاب خورده بودند ، به چهرة 

  ».فكر مي كنم كه بزودي خواهد مرد! نكروز... اژدهاي نرآن « 

  »!برويم و ببينيم« :نكروز جواب داد. و خبرهاي بدتر هم ممكن است در پيش باشند! يك خبر بد ديگر

وي حركت كند بروگاس سعي مي كرد به نح .آن ها تا جايي كه مي توانستند به سرعت حركت مي كردند
براي دنبال .كه معلوليت فرمانده اش زياد به چشم نيايد، اما نكروز مشغله هاي ذهني مهم تري داشت

، و بدون هر يك از آنها، او كردن برنامة جوجه گيري نكروز هم به موجود نر و هم ماده احتياج داشت
  .و زولوهد ابداَ از اين موضوع خوشحال نمي شد... هيچ چيز نداشت

. نها به دهانة غاري رسيدند كه در آن آخرين و پيرترين جفت الكسترزا نگهداري مي شدآنجام سرا
نكروز اعتقاد داشت كه از نقطه نظر  .هنوز هم ظاهري با ابهت تر از ساير اژدها ها داشت تيراناستراژ

اكنون ديگر  موضوعهرچند كه اين  ،دنمرگبال برابري مي كقدرت و بزرگي اين اژدهاي نر و قرمز رنگ با
اين اژدهاي غول پيكر هنوز هم غار عظيم را كامالَ پر كرده بود و همين باعث . به افسانه ها پيوسته است

  .مي شد كه نكروز نتواند بيماري چنين هيواليي را باور كند
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را احساس ي ناميدند مران، چنان كه همه او را به اين نام يمنظم تاما نكروز مي توانست صداي نفس هاي نا
زماني نكروز تصور مي كرد كه اژدها  .سال گذشته او حمالت بيماري بسياري را متحمل شده بود .كند

اما به مرور متوجه شد كه براي ناپذير است كه فقط در مبارزه امكان مرگ او وجود دارد،موجودي فنا
را آهسته  اوژدهاي پر ابهت اين ا چيزي از درونِ .اژدها ها هم محدوديت هايي مانند بيماري وجود دارد

  .مي خورداما به شكلي مرگبار 

  »چه مدت است كه اين حيوان در اين وضعيت است؟« 

در چند ساعت  اام... از ديشب تا به حال مدام بهتر و دوباره بدتر مي شود« :بروگاس جويده جويده گفت
  ».گذشته بهتر شده است

  »!زودتر به من اطالع مي دادي بايد! احمق« :نكروز بر سر دستيارش فرياد زد

حمله كند، اما بعد متوجه شد كه حتي اگر اين خبر زودتر هم به او رسيده اورك ديگر به او نزديك بود كه 
فقط     ،دبود فايده اي نداشت، او از قبل هم مي دانست كه دير يا زود اژدهاي پير را از دست خواهد دا

  .نمي خواست آنرا باور كند

  »!بر نيزه خواهد كردزولوهد جمجمه هاي ما ! حاال بايد چه كار كرد نكروز؟« 

ما بايد « برايش خوشايند نبود؛و مطمئناَ اين موضوع ... اين مسئله به ذهن خود نكروز هم رسيده بود
  ».بگذار زولوهد خودش در مورد او تصميم بگيرد! اژدهاي پير را با خودمان ببريم، مرده يا زنده

  »...!نكروز اما« 

  »!فرامين را اطاعت كن! احمقِ دندان دراز« :اينبار نكروز به راستي به زير دستش حمله كرد
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زير از  مطمئناَ او هم مي توانست تالفي اين حملة نكروز به خودش را.بروگاس مطيعانه از نكروز دور شد
  . در بياورد كه مشغول انجام دستورات نكروز بودنددستانش 

حداقل براي رد گم  .،حتي اگر نفس هم نمي كشيدهمراه مي شد با آنهابايد تيران فكر كرد؛ نكروز 
  ...كردن

پوستش كدر و تنفسش نا منظم و  .نكروز قدمي به جلو برداشت تا بهتر بتواند نرِ بزرگ را معاينه كند
  ...در اين جهان نخواهد بودرا پيرترين جفت الكسترزا زمان زيادي ! نه... حركاتش ضعيف بود

مي توانم بوي تو را كه نزديك مي شوي احساس ... نكروز« : به گوش رسيدملكة اژدها غرش به يكباره 
  ».كنم

خواهد آورد را فراموش  شاين موضوع كه مرگ تيران چه باليي بر سر نكروز در حالي كه تالش مي كرد
لكه نزديك مي شد مانند هميشه كه به م. كند از تيران عبور كرد و به سمت آشيانة الكسترزا حركت كرد
  .دستش را بروي كيسه اي كه اهريمن روان در آن بود قرار داد

الكسترزا نيز نشان از بيماري او داشت، اما  ظاهرِ .چشمانش ملكه ورود او را تماشا كرد از درون شكاف
 بنظر مي رسيد كه ملكه از .نكروز اصالَ نمي توانست به خود بقبوالند كه او را هم از دست خواهد داد

نكروز آرزو مي كرد كه يكي از دو جفت ديگر الكسترزا  .مرگ قريب الوقوع آخرين جفتش آگاه است
  .آنها جوانتر و داراي قدرت باروري بيشتري بودند زنده مانده بودند،

  »چه شده است ملكة بزرگ؟« 

  »را ادامه مي دهي؟چرا تو هنوز اين ديوانگي « 
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ه تو با من داري؟ من كارهاي مهمتري از جواب دادن به اين آيا اين تمام كاريست ك« :نكروز فرياد زد
  ».سؤال احمقانة تو دارم

تو يك شانس داري كه زندگي خود  .تمام تالش هايت تو را به سمت نابودي سوق مي دهد« :اژدها غريد
  ».و مردمت را نجات دهي ولي نمي خواهي از آن استفاده كني

همر تفاله هاي ترسو و پستي نيستيم كه عقب نشيني كنيم، ما تا آخر ما مردم قبيلة دراگون ماو مانند دوم « 
  ».ما باشدمبارزة خونيني خواهيم كرد، حتي اگر اين، آخر كار  كار

  »؟!سعي مي كنيد به شمال فرار كنيد؟ اين همان مبارزه اي است كه از آن دم مي زني« 

چيزهاي زيادي هست كه « :دست مي گرفت گفتنكروز اسكول كراشر در حالي كه اهريمن روان را به 
  ».در زمان جنگ گاهي عقب نشيني الزم است! موجود باستاني تو در موردشان نمي داني

  »پس تو دست از تالشت بر نمي داري نكروز نه؟« 

  »...باالخره متوجة مطلب شدي« 

هر دو چشم » ور است؟تو در النة تيران چه مي كردي؟ دردهايش چط اما به اين سؤال من جواب بده،« 
  .او را براي آخرين جفتش بيان مي كرد صدايش نگرانيِاژدها همزمان با 

تو بايد اكنون نگران خودت باشي، ! چيزي نيست كه تو بخواهي فكرت را مشغول آن كني ملكة بزرگ« 
  »!كمتر درد را احساس كني به زودي تو را منتقل خواهيم كرد، رفتار درستي داشته باش تا
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با اين جمله نكروز اهريمن روان را در كيسه گذاشت و از نزد ملكه رفت، با اينكه يكبار او نكروز را صدا 
كرد تا احتماالَ در مورد سالمتي جفتش سؤال كند نكروز جوابي نداد، اوكارهاي مهمتري از نگراني در 

  .اژدها ها، حداقل نوع قرمز آن داشتمورد 

اعتقاد راسخ نكروز  بل از نيروي مهاجم اتحاد گريم باتول را تخليه كند،حتي اگر گروه موفق مي شد تا ق
اژدهاي سياه صبح  .مرگبال خواهد آمد .داشت، كه يك موجود براي انتقام و قتل و غارت خواهد آمد

  ...تنها به يك دليل... فردا آنجا خواهد بود

  .او براي انتقام از ملكه خواهد آمد !...الكسترزا

سپس در حالي كه دستش را روي كيسه اي » ...بگذار همة آنها بيايند!بگذار بيايند« :گفتنكروز با خود 
تنها چيزي كه من نياز دارم اين است كه مرگبال در ابتدا « :كه اهريمن روان در آن بود مي فشرد ادامه دا

  »...و بعد مرگبال كار بقيه را خواهد ساخت... بيايد،

***  

و او مواظب بود تا حركتي ناگهاني از خود نشان ندهد، .رونين باز مي گشت هوشياري،هرچند به آرامي به
اوبارقبل را بخاطر داشت ودوست نداشت كه غول آتشين او را دوباره به عالم بي هوشي بفرستد،كه رونين 

  .مي دانست اينبار از آن باز نخواهد گشت

  .كرد در حالي كه قوايش باز مي گشت جادوگر به آرامي چشمانش را باز

  .غول آتشين جايي ديده نمي شد

  .رونين با حيرت سرش را بلند كرد و اطراف را نگاه كرد
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چيزي از اين حركت او نگذشته بود كه ناگهان هوا در مقابلش توسط هزاران گوي آتشين كوچك به آتش 
 اين گوي هاي آتشين به همديگر پيوستند و كم كم هيبتي شبيه به انسان را به خود گرفتند كشيده شد و

  .كه نفس را در سينه حبس مي كرد

رونين .و با چهره اي مضحك در برابر رونين ايستاده بودموجود ترسناك دوباره هيبت خود را باز يافته بود 
سرش را پايين آورد و چشمانش را بست و در انتظار تماس وحشتناك دست غول با خودش شد، او باز هم 

  .ش را باز كردمچشبه اندازه اي كه فقط بتواند نگاه كند يك منتظر ماند و وقتي اتفاقي نيافتاد سرانجام 

  .ده بودغول دوباره ناپديد ش

معلوم بودكه نكروز با او بازي مي كند، .به چشم نمي خوردپس رونين هنوز هم زير نظر بود، اگر چه غول 
  .شدنداميدهاي جادوگر محو .هر چند رونين احتمال مي داد كه كريل اين برنامة آخر را رديف گرده باشد

شايد به اين صورت مي توانست دين قل رونين با خود فكر كرد شايد اين براي او بهترين پايان باشد، حدا
آيا اين بهترين راه براي او . خود را نسبت به كساني كه بخاطر او جانشان را از دست داده بودند ادا كند

  از بين ببرد؟ نبود تا احساس عذاب وجدانش را

و يا سر و  او توجهي به گذشت زمان.در همان حال ماند ي از او ساخته باشدديگر رونين بدون اين كه كار
. از خود نشان نمي داددر حالي كه آماده شدنشان براي ترك اين محل رو به پايان بود ،صدايي كه اورك ها

نكروز هر زمان كه تصميم مي گرفت مي آمد و يا او را هم با خود مي برد ويا قبل از اينكه او را به قتل 
  .آخرين بازجويي را از او مي كرد برساند

  .هيچ كاري نبودو رونين قادر به 
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رونين در مورد . بعد از اينكه رونين دوباره چشمانش را بست،خستگي او را به خواب عميقي فرو برد
ديدن وريسا در خواب بعضي از  .وريسا... دورف ها و ... غول ها... چيزهاي زيادي خواب ديد،اژدها 

ت، اما رونين متوجه شد كه تصوير او زمان زيادي از آشنايي او با وريسا نمي گذش. آالم او را تسكين داد
شايد در زمان و مكاني ديگر رونين مي توانست او را بهتر . بيشتر و عميق تر در ذهنش ايجاد مي شود

  .بشناسد

او بار ها .تصوير وريسا آنقدر عميق در ذهن او نقش بسته بود كه رونين حتي قادر به شنيدن صداي او نبود
  »...!رونين« :صدا مي زد در ابتدا با اشتياق و سپس با لحني مضطرب.و بارها نام رونين را صدا زد

  مي رسيد ولي هر لحظه قويتر مي شد رونين صداي او در ابتدا از فاصله اي دور و بصورت نجوايي بگوش 

  »!رونين« 

ه رونين اصالَ دوست نداشت بيدار شود و ب .فرياد وريسا اينبار آنقدر بلند بود كه رونين را از خواب پراند
  .دنياي واقعيِ سلولش كه مرگ در آنجا انتظارش را مي كشيد باز گردد

سرانجام رونين به آرامي صداي » ...او هيچ جوابي نمي دهد« :زيبايي آهنگ صداي وريسا گفتصدايي به 
  .بيداري كشيده شدعالَم او را تشخيص داد و بيشتر به سمت 

توانسته اند فقط با غل و زنجير او را محبوس نگاه شايد به همين خاطر است كه آنها « :الف ادامه داد
  »...به نظر مي رسد به من حقيقت را گفته اي... دارند

  »!دروغ نخواهم گفت! من به تو دروغ نخواهم گفت بانوي مهربان« 

  و او را آرام آرام .صداي اخير تيزتر از هر صداي ديگري بود و آخرين بقاياي خواب را از رونين دور كرد



 س

 

WWW.LIFE‐GOOD.IR   سايت زندگي خوب:ازكاري  

م ج ر ت S:م O R R O W M A N              S O R R O W M A N 1 3 @ Y A H O O . C O M  Page 10 

  .الم بيداري پرتاب كردبه ع

و به دنبال آن رونين صداي قدم هايي » .بگذار اين كار را انجام دهيم« :صداي فالستاد آمد كه مي گفت
  .را شنيد كه به سمت او حركت مي كردند

وريسا  .وريسا و فالستاد همزمان وارد اتاق شدند در حالي كه چهرة زيباي الف سرشار از شگفتي بود
مرگبال به او داده بود به چشم  گرفته بود و در گردنش مدالي بسيار شبيه به مدالي كهشمشيرش را پايين 

در مركزش جواهري به رنگ قرمز داشت و مدالي كه مرگبال به او مي خورد با اين تفاوت كه اين مدال 
  .داده بود جواهري به سياهي روح صاحبش داشت

بعنوان يك سالح براي او وشمشيري را كه وريسا فالستاد پتك جنگي اش را به پشتش آويخته بود برخالف 
  .دربند گرفته بود زير گلوي كريل بسيار بلند بود

  ...براي لحظاتي چهرة مشتاق يكي دو نجات دهندة رونين بخصوص وريسا در برابر چشمانش ظاهر شد

آمده بودند غول آتشين در سكوت كامل دوباره شكل  در پشت سر گروه كوچكي كه براي نجات رونين
  .گرفتمي 

 خششكنجه هاي غول كشيده بود  جيغ هايي كه ازبخاطرفريادش  »!مواظب باشيد«  :زد رونين فرياد
   .داشت

كريل كه  .وريسا و فالستاد به سرعت به سمت اسكلت آتشين كه به سمت آنها حركت مي كرد برگشتند
اب شده بود خود را به جايي كه رونين به ديوار بسته شده بود كشاند و چنان توسط فالستاد به طرفي پرت

  .خود را به ديوار چسباند كه رنگ سبزتيره اش مانند بخشي از صخره ها درآمد
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عبورش از ميان زره آتشينش بي اثر فالستاد اول حمله كرد و شمشير بلند را به سمت موجود پرتاب كرد كه 
وريسا هم با به دست گرفتن شمشيرش به . سپس فالستاد پتك جنگي اش را بيرون كشيد .بنظر مي رسيد

  .او پيوست

وريسا و فالستاد از دو جهت . رونين هنوز بسيار ضعيف بود و كاري بجز تماشا كردن از او ساخته نبود
  .مختالف به سمت غول حركت مي كردند تا او را وادار به اشتباهي مهلك كنند

  .ونين شك داشت كه با سالح هاي فاني بشود به اين موجود ضربه زدمتأسفانه ر

فالستاد با ضربة اول پتك مهيبش غول را قدمي به عقب برد اما در ضربة دوم غول دستة پتك را گرفت و به 
  .مرگبار گرفتار كرد سمت خود كشيد واو را در نوعي مسابقة طناب كشي

  »!هايش باشمواظب دست ! دستهايش« :رونين فرياد زد

دست هاي بدون گوشت و سوزان غول به سمت فالستاد كه حاال در دسترسش قرار گرفته بودند حركت 
  .از دسترس دشمن شيطاني اش دور كردگذشتن از خير پتك ارزشمندش خودش را اما فالستاد با  كرد،

ره مخوف غول شمشير الفي اش ردي كوچك بر ز .وريسا با شمشير كشيده خودش را به جلو پرتاب كرد
  .غول به سمت او برگشت و پتك فالستاد را به سمت او پرتاب كرد. گذاشت

، اما متوجه شد كه حاال بدون اينكه وسيلة دفاعي مناسبي در اختيار وريسا خود را به كناري پرتاب كرد
وريسا حاال با دو دستش شمشير را  .داشته باشد به تنهايي رو در روي دشمن غير انساني خود قرار دارد

غول آشكارا . اما در ضربة دوم چيزي نمانده بود كه سالحش را از دست بدهد. گرفته بود و ضربه مي زد
  .دوست داشت كه شمشير وريسا را با گرفتن تيغة آن از دستش خارج كند
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  .نبوددوستان رونين در حال شكست خوردن و نابودي بودند و هيچ كمكي از او ساخته 

  .وقتي فالستاد تعادلش را باز يافت و به دنبال پتكش روان شد اوضاع وخيم تر شد

چيزي نمانده بود گوي آتشين سياه رنگي كه  و... غول آتشين تا جايي كه مي توانست دهانش را گشود 
كند، البته  در آخرين لحظه فالستاد توانست از برابر آن فرار .از آن خارج شده بود فالستاد را فرا بگيرد

  .مقداري از لباس او در اين ميان سوخت

  .و اين دوباره وريسا را تنها در مسير حملة غول قرار داد

اگر او كاري نكند همة آنها خواهند ... وريسا خواهد مرد اگر او كاري نكند .رونين غرق در نا اميدي شد
  .مرد

با  .روهاي بازمانده اش سعي كرد وردي بخواندبا فراخواندن ني وا. رونين بايد ابتدا خودش را آزاد مي كرد
و فقط به كمي زمان نياز  .درگير شدن غول با وريسا و فالستاد او مي توانست براي آزادي تالش كند

  .داشت

زنجير هاي كه دست و پايش را به هم غالب كرده بودند با صدا به ديوارة صخره اي بر  ...و او موفق شد
  ...خورد كرد،رونين دستانش را با ال آورد و بروي غول تمركز كرد

  .راه نفسش را بستدستي الغر گلويش را گرفت و چيزي سنگين ناگهان از پشت سر بروي او افتاد و 

  »!كه بايد تا به حال مرده باشي؟ نمي داني! جادوگر بدبخت! بدبخت« 

رونين مي دانست كه گابلين ها بيش از .ريل كه رونين را گرفتار كرده بود او را به حيرت انداختي كونير
  .چيزي كه از ظاهر نحيف شان بر مي آيد نيرو دارند، اما نيروي كريل واقعاَ غير قابل تصور بود
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  »!...در بيابه زانو ! تسليم شو! ... همين است انسان« 

ه او سرش را به دوار انداخته بود، و همين به نرسيدن هوا ب .رونين چيزي نماندهه بود كه همان كار را بكند
و .همراه فشاري كه گابلين با دستانش به گلويي او وارد مي كرد چيزي نمانده بود او را وادار به تسليم كند

  ...وريسا هم اگر او حاال اين كار را مي كرد، شايد فالستاد و 

گابلين با جيغي گوشخراش .به پشت و به سمت گابلين دراز كرد و او را گرفت با تمركز رونين دستش را 
  .به كف غار كوبيده شد

در حالي كه بازويش مي سوخت خود را از رونين دور كرد و نفرين كنان .گابلين نيازي به نگراني نداشت
در اختيار دوستم قرار مي دهم تا از من شما را  !جادوهاي تولعنت به ! جادوگر احمق! احمق« :گفت

  »!نوازش هاي او بهره مند شويد

  ...كريل در حالي كه به سرنوشت تاريك مزاحمين مي خنديد به سمت خروجي رفت

ل فرار برگشت، نگاه ترسناكش به سمت كريل در حا.غول مبارزه اش با وريسا و فالستاد را متوقف كرد
  ...ش گشوده شد ودهان ترسناك

با جيغي كوتاه  .انفجاري از آتش سياه از دهان اسكلت خارج شد و گابلين غافلگير شده را در بر گرفت
مدالي كه خاكستر و ...  گابلين در ميان شعله هاي آتش ناپديد شد و چيزي بجز خاكستر از او باقي نماند

  .سيب ديده بودآاو در كيسه اي به كمرش داشت و به شدت 

  »!هيوال اون موجود پست كوچك را نابود كرد« :لستاد با شگفتي گفتفا
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با اينكه من هيچ حرارتي احساس نمي كنم شمشيرم ! و بعد از آن نوبت ما خواهد بود« :الف ياد آوري كرد
و من فكر نمي كنم بيشتر از اين  از بر خورد با آتشي كه او را احاطه كرده است تقريباَ تاب برداشته است

  ».نم او را از خودم دور نگه دارمبتوا

  »!مواظب باش...اگر پتك من به دستم مي رسيد شايدمي توانستم كاري بكنم! بله« : فالستاد جواب داد

و به محض برخورد با آن چيزي ! غول دوباره گلوله هاي آتشين خود را فرستاد،اما اينبار به سمت سقف
فش يسقف جدا شد و به سمت هر سه حرعات بزرگي از فراتر از حرارت صخره ها را در بر گرفت، و قط

  .باريدن گرفت

نقدر زياد بود كه آموج ضربه  .يكي از صخره ها به بازوي وريسا برخورد كرد و او را به زمين انداخت
  .فالستاد را از كنار وريسا به سمتي پرتاب كرد و همين رونين را حتي از حركت به سمت وريسا بازداشت

  ...سمت وريسا كه روي زمين افتاده بود برگشت و دهانش باز شدغول آتشين به 

ه در تمام كرونين قدرتمندترين سپر محافظي را  ،فوق العاده اي و با جمع كردن نيرويِ! رونين فرياد زد نه
  .عمرش ساخته بود به سمت وريسا پرتاب كرد

  .شتسپس به سمت غول برگسپر نامرئي را فراگرفت وبا خشونت شعله هاي سياه 

نه تنها صاحبش را فرا گرفت  رونين توقع نداشت كه سالح غول بر خودش كارگر باشد،اما ظاهراَ شعله ها
غير انساني و بي رحم فريادي وحشتناك از گلوي موجود . بلكه همچون موجودي گرسنه به جان او افتاد

  .در غار طنين انداخت
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زاد كرد، وتندبادي كه براي اين آادويي زيادي هيوالي آتشين ابتدا لرزيد سپس منفجر شد و نيروهاي ج
  .آنرا فرا گرفتغار كوچك بسيار زياد بود 

حصار جادوئي باقي مانده بود  رونين بدون اينكه بتواند در برابر اين نيروها كاري انجام دهد چيزي را كه از
  .بر سر خود و ناجيانش گرفت

***  

يا دقيقتر از وبه سمت كازمودان سريعتر از باد . دريا در پرواز بودمرگبال به سمت شرق  در تاريكي شب،
هر موجود خنده اي كه  ،با خود مي خنديددرواقع مرگبال  .به طرف گريم باتول در حركت بود آن

  .در قمار خطرناكي كه كرده بود به همه چيز رسيده بود او .پايان مي يافتبي  وحشتي عثاديگري آنرا ب

چرا كه ساعتي قبل نامه اي از شاه ترناس  .بسيار خوب پيش رفته بودها نقشه هايش در مورد انسان 
تا يك هفته بعد از تاج گذاري رسمي لرد پريستور به عنوان دريافت كرده بود كه به او وعده داده بود 

د از رسيدن او به سن با دختر جوان پادشاه لوردران درست يك روز بعاو ازدواج فرمانرواي جديد آلتراك 
 - كه براي يك اژدها چشم بر هم زدني است -بعد از آن تنها چند سال .خواهد شدبه جهان اعالم قانوني 

بعد از آن نوبت الف ها و دورف ها خواهد بود كه . طول خواهد كشيد تا جهان را از نژاد انسان پاك كند
ين برگ هاي يك و آنان را مانند آخر. ، خواهد شددفاقد قدرت انسان ها هستنقديمي تر از نژاد انسان اما 
  .واهد ريختدرخت خشك بر زمين خ

اما فعال مي توانست به  .او بخوبي مي توانست طعم آن روز ها را كه در آينده اي نزديك خواهد بود بچشد
قصد اورك ها در حال تخلية قلمروي كوهستاني خود در گريم باتول به م. موضوعي لذت بخش تر بپردازد

  .آخرين استحكامات هوراد در دون آلكاز هستند
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  .و اژدهاها نيز به همراه آنان خواهند بود

اورك ها توقع حمله اي براي تسخير گريم باتول از سمت شرق را داشت كه شامل نيرويي متشكل از 
مرگبال قصد نداشت كاري  .انسان ها و شيردال سوار ها و جادوگرها به همراهي موجود سياه خواهد بود

از طريق كريل مي دانست كه اورك يك پا ! كند كه محاسبات نكروز اسكول كراشر غلط از آب در بيايد
سعي داشت پيشبيني كند چه نقشة احمقانه اي ممكن است در ذهن موجود  مرگبال. چيزي در ذهن دارد

برايش جالب بود كه يك اورك بتواند  ست، امامرگبال فكر مي كرد كه مي داند اين نقشه چي. باشدپست 
  !داراي فكري براي يك تغيير اساسي باشد

اين منظره به چشمان مرگبال كه در وقتي . نور كمي كه از كازمودان سوسو مي زد در افق ديده مي شد
تنها چند ساعت تا طلوع باقي مانده . تاريكي بخوبي مي ديد رسيد،راهش را بيشتر به سمت شمال كج كرد

و از آنجا اژدها قادر خواهد . او وقت زيادي خواهد داشت تا بهترين جا براي فرودش را انتخاب كند .بود
  .اوضاع را تحت نظر داشته باشد و منتظر بهترين لحظه بماند بود

  .تا مسير آينده را تغيير دهد

از احساسي . دهاي ديگري هم به پرواز درآمده بود، اژدهايي كه سال ها كسي از او نشانه اي نديده بودژا
 .ت خودش دور بوده استذا كه به او نشان مي داد چقدر از. رعشة رهايي وجودش را به لرزه درآورده بود

ودش باشد، بنظر مي رسيد بخشي جداناپذير از وج از چيزي كه بايد طبيعت او باشد، از چيزي كه بايد
  .دور بوده استه مدت ها ب

  .كوريالستراژ، اژدهايي كه براي مدت مديدي كراسوسِ جادوگر ناميده مي شد
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روز فرا رسيده بود و كساني كه عبور او را مي ديدند موجودي غول پيكر را در حال پرواز مي ديدند كه 
رنگي به سرخي خون و شفاف و نرم . مايان نبوداز سي يمطمئناَ يكاگر چه بسيار عظيم الجثه بود اما 

براي نوع خود بسيار زيبا و جذاب بود، كه مطمئناَ چشم ملكة كوريالستراژ در سال هاي جواني .داشت
ه ، هيوالي سرخ همچنين مدافع و مفتخر بمرگبار و در مبارزه مكار بود چابك ، .را هم گرفته بود خودش

تبديل به بهترين  وقتي كه نژدادهاي جديد به زندگي آنان وارد شدندو  همراهي ملكه در پرواز هايش بود
  .خدمتكار او شد

الكسترزا به اسارت در بيايد هم او بعنوان جادوگر كراسوس زندگي كرده بود، و وجود  سالها قبل از اينكه
و نتوانسته بود به اگر چه بعنوان جوانترين جفت الكسترزا ا .حقيقي اش را فقط در برابر ملكه نشان داده بود

  .دست يابد اما مي دانست كه در گوشه اي از قلب ملكة خودش جايگاه ويژه اي دارد جايگاه تيراناستراژ

الكسترزا براي راهنمايي هاي مختلف نژاد  مأمورِبه همين دليل بود كه او داوطلب شده بود تا تبديل به 
  .به سمت كمال شودتا حد امكان،  -انساني-جديد

بعد از اسارت ملكه و مقهور شدن ساير اژدهايان . بي شك گمان مي كرد كه او مرده است الكسترزا
باقي . ادامة مبارزه باقي ماندن در هيبت كراسوس جادوگر مي دانست پرنده،كوريالستراژ تنها راه را براي

ن براي او مشاركت در كشت.ماندن در هيبت كراسوس و كمك به انسان ها در مبارزه با اورك ها
اما اين اژدهايان سرخ كه در خدمت هوراد بودند آنقدر جوان بودند . همنوعان خودش بسيار دردناك بود

، و به زحمت آنقدر عمر مي كردند كه بتوانند كه چيزي از گذشتة افتخار آميز نژاد خود نمي دانستند
   .كنندخونخواري و خونريزي را فراموش كنند و فرزانگي و حكمت نژاد اژدها را درك 
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در طي راهنمايي الف و دورف ها درون كوهستان او خوش شانس بود كه توانسته بود به ذهن الفي جوان 
چيزي كه اژدهاي  .خواسته هايش را دقيقاَ به انجام مي رساندغرغر كردن را كنار گذاشته و وارد شود كه 

  .اميد باقي بودپس هنوز اميدهايي، حداقل يك . از ته قلب آرزو مي كرد -مرگبال -ديگر

هنوز هم بايد حيله، زمانبندي دقيق و البته خوش شانسي . البته اين كار همچنان كار ساده اي نخواهد بود
  .محض وجود داشته باشد

و خودش را بصورت  .مرگبال زنده بود و مشخصاَ در حال برنامه ريزي براي سقوط اتحاد لوردران بود
برنامه ريزي و به انجام رسانده بود  وريالستراژساليان دراز كتهديدي وحشتناك براي تمام چيزهايي كه 

با چيزي كه كراسوس فهميده بود مرگبال با فرو رفتن در امور سياسي اتحاد قصد رويارويي  .نشان مي داد
يكپارچه نگاه داشتن ازمرگبال هدف  !نه .پر غرور بودبا اورك ها و از بين بردن بازماندة اژدهايان سرخ 

خوشبختانه  .جنگ و تفرقه را ايجاد مي كردميان اتحادسرانجام دراوآنها گرفتناختيار  با در.دبوبازي اتحاد 
را فراموش و به  هاكوريالستراژ فعالَ مي توانست مسئلة انسان چنين نقشه اي نيازبه سالها زمان داشت و

  .ملكة محبوبش بپردازد

با اين حال اگر چه اژدها مي توانست مشكل رو به فزوني را در امپراطوري زير بال هايش فراموش كند، 
و !رونين.افكارش را چون موشي مي جويد و نمي توانست آن را ناديده بگيردمسئله اي وجود داشت كه 

بودند و چيزي در نفري كه به جستجوي او رفته بودند، به او بعنوان كراسوس جادوگر اعتماد كرده دو 
مورد كوريالستراژ اژدها نمي دانستند و او چيزي بيش از زندگي خودش را براي نجات ملكه اش به خطر 

حد اقل تا بحال  -زندگي سه فاني براي رسيدن به چنين هدفي بهايي ناچيز به حساب مي آمد. انداخته بود
   .مي انديشيداينطور 
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، بلكه بخاطر فريب دادن الف و تنها بخاطر خيانت به رونيناما او احساس عذاب وجدان مي كرد، نه 
  .دورف بعد از اينكه به آنها قول داده بود كه در كوهستان آنها را راهنمايي خواهد كرد

اما شايد براي نجات جان الف و دورف هنوز شانسي . رونين بنظر مي رسيد تا بحال كشته شده باشد
ست تا وقتي كه نهايت تالشش را براي كمك به آنها انجام ندهد اژدهاي سرخ مي دان .وجود داشته باشد

  .قادر به تمركز بر مأموريت اصلي خودش نخواهد بود

در منتها اليه جنوب غربي كازمودان و در فاصلة چند ساعتي با معدن آهن در ميان رشته كوه هاي مرتفع او 
خودش را با محيط تطبيق دهد سپس  چند لحظه صرف كرد تا .محلي مخفي را در نظر گرفت و فرود آمد

  .بروي مدالي كه رام به وريسا داده بود،تمركز كرد

اگر چه وريسا تصور مي كرد كه در مركز مدال فقط جواهري درخشان وجود دارد،آن در واقع قسمتي از 
شده و  به وسيلة جادو پرداختهكه در واقع يكي از فلس هاي بدن كوريالستراژ اژدها بود  .وجود اژدها بود

    اگركه ، اژدها وجود داشتجادوئي يك فلس درافسون هايي .بصورت جواهري درخشان درآمده بود
اندكي خوشبختانه تعداد  .داشت جادوگري را به حيرت وا مي هر را بكار گيرند شمي توانستند جادوي

    فكر يساهم رام وهم ور .وگرنه كوريالستراژ خطر ساختن آن را قبول نمي كرد قادر به اين كار بودند
مدال تنها وسيله اي براي ارتباط است و اژدها نمي خواست اين سوء تفاهم آنها را برطرف  مي كردند كه

  .كند

با شروع بارش برف و وزيدن باد در كوهستان اژدها بالهايش را باالي سر جمع كرد تا در هنگام تمركز 
   .كردال ديده بود در ذهنش ايجاداو تصوير الف را چنان كه از طريق مد .بروي الف سرش محفوظ بماند
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. خودش هم جذاب بود و مطمئناَ توجه رونين را هم به خود جلب كرده بود زيباي در ميان نژادحتي وريسا 
  .همچنين او جنگجوي قابلي هم بود

  .او و دورف كوهستان هاي ايري هنوز زنده باشند بله شايد

به طرز عجيبي . كردتمركزنيروي دروني اش بر او » ؟!وريساي بادپا...! وريساي بادپا« :به آرامي صدا زد
اگر الف مدال را در برابرش مي گرفت او مي بايست  اطراف را از طريق مدال  .او قادر به ديدن چيزي نبود

  . ببيند

  »!حركتي كن تا من حداقل بدانم كه تو صداي من را مي شنوي!... وريساي بادپا« 

  .باز هم جوابي در كار نبود

  »؟...!؟ الف...!الف« :چيزي نمانده بود كه اژدها صبرش را از دست بدهدبراي اولين بار 

تصوير و يا كوچكترين صدا حتي غرش يك اورك را كوريالستراژ با تمام نيرو بروي مدال تمركز كرد تا 
  .تشخيص دهد

  .اما باز هم خبري نبود

دهندگان رونين بسيار دير حركت عجوالنه و وجداني او براي نجات جانِ نجات ... بسيار دير شده بود
  .و آنها هم حاال جانشان را بخاطر بي فكري هاي او از دست داده بودند. انجام شده بود

به عنوان كراسوس او باعث شده بود كه رونين بخاطر كشته شدن همراهانش در مأموريت قبلي بيشتر 
حاال او          .تر مي كرداين عذاب وجدان او را براي هدف هايش سازگار و دكنعذاب وجدان احساس 

  الكسترزا همواره در مورد نژادهاي جديد با لحني . مي توانست عذابي را كه انسان مي كشيد احساس كند
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گويي كه آنها كودكان خودش  ايجاب مي كرد، ، چنان كه طبيعت اواز عطوفت و مدارا صحبت مي كرد
اين احساس به جفت ملكه هم سرايت كرده بود و كراسوس تالش زيادي كرده بود تا اين كودكان  .بودند

اسير شدن ملكه به دست اورك ها باعث شده بود تا بنياد افكاري كه او در ذهن  .به بلوغ خود برسند
  !تا حاال... ايجاد كرده بود به لرزه در آيند و آنها را فراموش كند كوريالستراژ

  .حاال هم براي نجات آن سه نفر دير شده بوداما 

وقتي كه او ملكه اش را نجات داد » !اما حاال براي نجات تو دير نيست ملكة محبوب من« :اژدها غريد
حاال تنها چيزي كه اهميت داشت . تمام تالشش را براي جبران از دست رفت جان آن سه نفر خواهد كرد

اميدوار بود ... رد كه جفتش مجبور به اين كار بوده استدرك مي ك لكسترزانجات جان الكسترزا بود، ا
  .كه درك كند

  .اژدهاي سرخ و بزرگ بال هايش را گشود و به آسمان پريد و به سمت شمال پرواز كرد

  .به سمت گريم باتول
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 عصر اژدهايان

 19فصل  

اما سعي كرد كه اين حادثه او را از هدفش  ،گرداندرويش را از خرابي با خشم  نكروز اسكول كرشر 
  .منحرف نكند

او سعي داشت به » ...يك جادوگر زياد است اين همه خسارت از طرف فقط« :نكروز با خود زمزمه كرد
توانسته هم زندان را ويران كند و هم غول بكار برده است كه چه وردي رونين اين موضوع فكر نكند كه 
خودش جان  گرفتنِچون عالوه بر مطمئناَ وردي بسيار پرقدرت بوده است  .شكست ناپذير را نابود كند

  .است فرو ريختهر مجاوكوهستان را بر سر تمام تونل هاي 

  »جسدي به دست آمده است؟« :يكي از جنگجويان پرسيد

   و فكر  نكروز در حالي كه اهريمن روان را در دست مي فشرد» !جستجو كردن اتالف وقت است !نه«
ما همين االن گريم باتول را ترك  «:ادامه داد ن است،به هم ريختمي كرد كه تمام نقشه هايش در حال 

  ».خواهيم كرد
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اين تصميم ناگهاني براي ترك ذيرفتن براي بيشتر جنگجويان پ. اورك هاي ديگر او را دنبال كردند
و  هنيمي از تونل هاي شان را خراب كرد ، اما بعد از اينكه جادوگركار ساده اي نبود قلمروي كوهستان

  .تونل هاي باقيمانده را هم با وردش ضعيف كرده بود كمتر كسي مايل به ماندن بود سيستمِ ديگرِ نيمِ

، فشاري آنقدر وحشتناك كه احساس مي كرد هر لحظه ممكن وحشتناكي بر سر رونين وارد مي شد فشار
بازكند تابتواند چيزي را كه اين فشار  باتالش زياد اوسعي كردچشمانش را.شودمتالشي است جمجمه اش 

  .بر سرش وارد مي كند ببيند، و اگر توانست آنرا بردارد را

  .با باز كردن چشمانش و نگاه كردن به باال نفسش بريد

كه بنظر مي رسيد يك تن و يا  ،صخره اي بسيار بزرگ در فاصلة حدود يك فوتي باالي سرش شناور بود
جاد كرده بود باقي مانده بود و درخششي كم نور تنها چيزي بود كه اسپر محافظي كه اي .بيشتر وزن دارد
  .له نشدن او تا به اين لحظه استتنها دليل اين بنظر مي رسيد 

و آنرا فعال بود كه هنوز با ورد در تماس  بودفشاري كه در سرش احساس مي كرد حتماَ مربوط به قسمتي 
كه با گذشت هر ثانيه  به هر حال با افزايش درد جادوگر متوجه شد. بودنگاه داشته و جانش را نجات داده 

  .وردش ضعيف تر مي شود

در  .او كمي جابجا شد تا شايد بدنش در وضعيت مناسب تري قرار گرفته و از شدت فشار كاسته شود
او دستش را براي برداشتن آن دراز كرد و به  همين بين سرش به چيزي مانند تكه اي سنگ برخورد كرد،

  .حساس كردرد ضعيفي از جادو را امحض تماس با آن 

با كنجكاوي و فراموش كردن وحشتي كه بر باالي سرش معلق بود دستش را به سمت آن دراز كرد و آنرا 
  .جلوي چشمانش گرفت
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  .كامالَ شبيه به جواهري كه در وسط مدال مرگبال بود!جواهر سياه رنگيك 

موقع او توجه چنداني به آن .او اخم كرد،آخرين باري كه مدال را ديده بود وقتي بود كه كريل مرده بود
  ...جواهر نداشت و تمام حواسش به نجات جان وريسا

او و دورف در وردي كه ابتدا بكار برده بود  .چهرة الف ناگهان تمام ذهن رونين را فرا گرفت! وريسا
  ...محافظت شده بودند، اما

  .صخره چند اينچ پايين تر آمدشد و برابر با اين حركت فشار چند .او برگشت تا بتواند اطراف را نگاه كند

  .در همين لحظه او صداي بلندي را شنيد كه دشنام داد

  »!فالستاد؟...فا« :رونين بريده بريده گفت

با اينكه سنگ ها بر سر ما فرود  !مي دانستم كه تو زنده اي جادوگر...! بله« :صدايي در جواب رونين آمد 
  ».شده بودماز بيدار شدن تو نا اميد اشتم نيامدند اما د

  »وريسا زنده است؟... آيا تو« 

وقتي بيدار شدم نور كمي كه از ورد تو ساتع مي شود به من اجازه داد كه او را . گفتنش سخت است« 
  ».ببينم، در اين فاصله نمي توانم چيزي زيادي از او ببينم ولي تا به حال حركتي در او نديده ام

  !سا بايد زنده باشدريرونين دندان هايش بر هم فشار داد، و

  »صخره ها چقدر با تو فاصله دارند؟! فالستاد« 
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وگرنه تا به ! است جادوگر خيلي به نوك بيني من نزديك« :خنده اي كنايه آميز از طرف همراه رونين آمد
  ».هرگز فكر نمي كردم در مراسم تدفينم زنده باشم .حال براي كنترل كردن وريسا رفته بودم

با .رونين با نديده گرفتن شوخي فالستاد فكر كرد كه قدرت ورد با دور شدن از خودش كاسته مي شود
كامالَ اما  ،بوداينكه ورد فرو ريختن بهمن صخره ها بروي آنها را متوقف كرده و جانشان را نجات داده 

  .رسانده باشدو او را به قتل  -وريسا برخورد كرده باشد در اين بين سنگي بر سر شتامكان دا

  .مانداميدوار بمجبور بود باز هم رونين اما 

  »آيا مي تواني كاري براي نجاتمان انجام دهي؟ -اگر پرسيدن اين سؤال زياده روي نيست -!انسان« 

در » !چند لحظه به من فرصت بده« :رونين با خود فكر كرد؛آيا واقعاَ مي توانست؟ به فالستا جواب داد
  .يأس بيشتر در وجودش رخنه كرده بودحالي كه نا اميدي و 

  »مگر كار ديگري هم از من ساخته است؟« :فالستاد جواب داد

 .فشار بر مغز جادوگر به مرحلة خطرناكي رسيده بود و هر لحظه امكان داشت سپر حفاظتي او از بين برود
ورد محافظ را نيز فعال اما او در حالي كه در فكر انجام ورد شايد بسيار پيچيده تري بود بايد همچنان 

  .نگاه مي داشت

او نه تنها بايد هر سه نفرشان را از اين موقعيت خطرناك منتقل مي كرد بلكه بايد اين انتقال را به محلي امن 
  .و همة اينها در حالي بود كه بدن خسته و كوفته اش براي كمي استراحت فرياد مي زد.انجام مي داد
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قال چگونه كار مي كرد؟ فكر كردن برايش دردآور بود اما او سرانجام رونين از خود پرسيد ورد انت
رونين تصور مي كرد كه با پرداختن به ورد انتقال تمركزش را بر ورد .توانست كلمات را بخاطر بياورد

  ...محافظ از دست خواهد داد و اگر كارش زياد طول بكشد

  اما مگر چارة ديگري هم دارم؟

  »...نم كه ورد را اجرا كنمفالستاد من تالش مي ك« 

  » !انسان ،اما صخره ها همين االن هم دارند به سينة من فشار مي آورندكه كارم ساخته نيست  خوشحالم« 

  .بايد عجله مي كرد... رونين هم همين را احساس كرده بود! بله

  ...او كلمات را زمزمه و قدرت را رها كرد

  ...كردندصخره هاي باالي سرش به شكل شومي حركت 

  .رونين با استفاده از دست سالمش نشانه اي ترسيم كرد

  ...ورد محافظ فرو ريخت و چندين تن صخره بروي هر سه نفر آنها سقوط كرد

و ناگهان رونين احساس كرد كه از پشت به زمين افتاد، و خود را درحال تماشاي آسماني مملو از ابر ... 
  . يافت

  »نمي شد زودتر آوار را متوقف كني؟! پتك داگسپناه بر « :فالستاد فرياد زد

به او كمك مي كرد تا از وضع  بادي خنك مي وزيد كه واقعاَ .رونين با وجود درد بلند شد و نشست
  .او به سمت دورف برگشت .نامطلوب خارج شود
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عيتي قرار بنظر مي رسيد براي اولين بار در موق در نگاهش استيصال به چشم مي خورد،. اونيز نشسته بود
رنگ چهره اش پريده بود، چيزي كه رونين هرگز تصور نمي كرد  .گرفته بود كه ربطي به مبارزه نداشت

  .خشني ببيند در چهرة چنين جنگجوي

قسم به پتك داگس كه هميشه در !هرگز ديگر درون هيچ تونلي قدم نخواهم گذاشت!هرگز!هرگز« 
  »!آسمان خواهم ماند

رونين با .جادوگر مي خواست جواب بدهد كه صداي ناله اي از سمتي ديگر توجهش را به خود جلب كرد
سعي زياد توانست بروي پاهاي نا متعادلش قرار گيرد و به سمتي برود كه وريسا با صورت به زمين افتاده 

شنيده است  -ر مي رسيدكه كامالَ بي جان بنظ –در ابتدا رونين فكر كرد ناله اي كه از سمت وريسا .بود
  .توهم بوده،اما وريسا دوباره ناله كرد

  »!او زنده است فالستاد... او « 

  »مي شود اين را از روي ناله هايش فهميد،اما قسمت مي دهم زودتر بگو حال او چطور است؟آره « 

بجز . ا كرداو الف را برگرداند و شروع به معاينه سر و بدن وريس» !چند لحظه صبر كن« :رونين گفت 
خراش هايي در جاهاي مختلف بدن و خونريزي از زخمي بر بازويش او هم به اندازة همراهانش سالم بنظر 

  .مي رسيد

ناگهان چشمانش گشوده  وقتي كه رونين سر وريسا را براي معاينة كبوديِ روي پيشاني اش بلند كرد،
  .شد

  »!؟...رونين...رو« 
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  ».ر مي كنم ضربة سختي به سرت وارد شده باشداما آرام باش فك!خودم هستم! بله« 

سوار الف براي لحظه اي چشمانش را بست سپس به يكباره بلند شد و » ...اين را به ياد مي آورم... بله« 
  »...سلول دارد بروي ما فرو مي ريزد... سلول « :نشست و فرياد زد

  »!هستيم انر امدما  ...!هن !نه وريسا« : رونين او را نگاه داشت و گفت

نه ما ديگر درون غار «:بعد چهرة الف آرام گرفت و ادامه داد» ...اما سقف غار در حال فرو ريختن بود« 
  »اما كجا هستيم رونين؟ما چطور به اينجا آمديم؟ اصالَ چطور از آوار نجات پيدا كرديم؟. نيستيم

تو سپر محافظي كه آتش غول را به سمت خودش بازگرداند و او را نابود كرد به ياد داري؟ همان كرة « 
  ».با اينكه نيرويش ضعيف شده بود ما را از ريزش آوار حفظ كرد و از مرگ نجات داد؟ محافظ 

  »؟... آيا او ... فالستاد« 

شد هر سه نفر ما را نجات دهد، الف او موفق « :فالستاد آمد و در سمت ديگر وريسا نشست و گفت
  ».اما ما را به وسط نا كجا آباد آورده است! بانوي من

و بادي خنك كه هر  فش نگاه كرد،همه جا را برف پوشانده بودانا كجا آباد؟ او به اطر.رونين پلك زد
   .لحظه سردتر مي شد مي وزيد

حتي با وجود تاريكي كه آنها را احاطه كرده با وجود ابرهاي اعجاب انگيزي كه آنها را فرا گرفته بود 
  .رونين دقيقاَ مي دانست كه كجا هستند ،بود

كه ،جايي كه همه چيز .فكر كنم كه خودمان را به قله منتقل كرده ام! اينجا نا كجا آباد نيست فالستاد«
  ».بسيار پايين تر از ما قرار مي گيرندشامل اورك ها هم مي شود 
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  »!كوهستان؟ باالي« :وريسا پرسيد

 ».اين بنظر منطقي مي رسد! بله« :فالستاد گفت

شما دونفر هرلحظه بهترمي شود مي توانم ببينم كه حال اين كوهستان  لهمان وضوحي كه مي بينم حا هب«
رونين درحالي كه اخم هايش در هم مي رفت » .بريزد ومي ترسم كه همين االن فرو هرلحظه بدتر مي شود

تخم ها از دنياي اورك ها باشد پس اورك ها به همراه و اگر نكروز اسكول كراشر يك اورك « :ادامه داد
   ».و ساير چيز ها در حال ترك قلمروي كوهستان هستند

چنين كار دست به آنها بايد چرا « :الف و دورف هر دو با تعجب به رونين نگاه كردند و فالستاد پرسيد
  »چرا بايد منطقه اي چنين امن را ترك كنند؟ احمقانه اي بزنند؟

لشگري .نيرويي از شيردال سوارها و شيردال هاي ورزيده .سمت غربز بخاطر حملةقريب الوقوع ا« 
ين مقاومت اورك ها در برابر چن.شامل صدها و يا شايد هزاران دورف و جادوگر و شايد تعدادي الف

  » .نيرويي بخصوص جادو حتي از درون كوهستان هم عملي غير ممكن است

را تكان داد و با خود فكر كرد كه اگر فرماندة اورك ها از نيروي واقعي درون مدال مطلع  شرسجادوگر 
نسته بود اين كار را انجام ارقم مي خورد، اما فعالَ كه نكروز نتومي شد مطمئناَ اوضاع به گونة ديگري 

فته بود كه به اورك تصميم گر. اش به رئيس قبايل ساكن در دون آلگاز قويتر بود ابستگيدهد و يا شايد و
  .شمال برود ، بنابراين او و اورك هايش به شمال مي رفتند

چطور چنين فكر احمقانه اي ممكن است حتي به ذهن يك « :فالستاد هنوز نمي توانست باور كند پرسيد
  »اورك هم برسد؟
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مرگبال من را به اين نقطه فرستاد تا مدركي براي اين ! بخصوص خود من .بخاطر حضور ما! بخاطر ما« 
و وقتي من را در ميان خودشان پيدا كردند مطمئن شد كه زمان حملة ! اين نكروز ديوانه است .حمله باشم

اومي توانست .بودنگاه رونين متوجه انگشت شكسته اش شد، كه متورم شده » ...بزرگ فرار رسيده است
  .يك انگشت داشت شكسته بنديبعداَ آن را مداوا كند ، اما فعال كارهاي بسيار مهمتري از 

ه چيزي چموجود سياه مي خواهد كه اورك ها اين منطقه را ترك كنند،  اما چرا« :سوار الف پرسيد
  »د؟نصيبش خواهد ش

پرتگاه رفت و به پايين نگاه كرد، اما طوري جاي  رونين اين را گفت و به لبة» ...فكر كنم كه مي دانم« 
هنوز هم نمي توانست چيزي ببيند . پايش را محكم كرد كه بادي كه مي وزيد او را به پايين پرتاب نكند

اما مي توانست از روي صداهايي كه مي آمد حدس هايي بزند،شايد صداي حركت گروهي از اورك ها و 
  ارابه هايشان بود؟

در واقع  -همانطور كه سعي مي كرد مرا قانع كند -كه منظور او از آزاد كردن ملكة اژدها فكر مي كنم« 
زماني كه درون غارهاست اين كار خطر زيادي در بر دارد اما در فضاي باز با يك فوت او  . كشتن اوست

  ».را از بين خواهد برد

  »آيا مطمئني؟« :وريسا كه به رونين ملحق شده بود پرسيد

حتي ابرهاي ضخيم هم نمي توانست حقيقتي را كه در زير . رونين به باال نگاه كرد» .ينطور باشدبايد ا« 
  .مخفي كنند رفتگمي پاي آنها شكل 

  »...نكروز قصد دارد كه سپيده دم اين مكان را ترك كند« 
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  »ترك كنند؟ عقلش را از دست داده؟ بهتر نيست شب و با استفاده از تاريكي اينجا را: زمزمه كرد فالستاد

مرگبال توي شب ديدش بهتر هم مي شود، شايد بهتر از  «:رونين سرش را به عالمت نفي تكان داد و گفت
يك نكته خيلي حساب مي كرد، در ضمن باز جويي ها گفت كه او در ضمن نكروز روي .هر كدام از ما

  ».م اشتياق وجود داشتحتي مي توانم بگويم در لحنش كمي ه! براي همه چيز آماده است حتي مرگبال

چطور يك اورك تنها مي تواند . اما همة اين چيز ها اصالَ معقول بنظر نمي رسند« :وريسا جواب داد
  »مرگبال را شكست دهد؟

او چطور توانسته بود ملكة اژدها را اسير و در بند نگاه دارد؟ و چطور توانسته بودآن غول « :رونين گفت
رونين مي دانست كه مدالي .بيش از هر چيزي رونين را آزار مي داداين سؤال ها » آتشين را بوجود بياورد؟

  »ن حد؟كه نكروز حمل مي كرد داراي قدرت خارق العاده اي است، اما آيا تا اي

گهان فالستاد دستش را به عالمت سكوت تكان داد و به سمت جنوب غربي در فاصله اي دور از ان
  .كوهستان شاره كرد

  .از فراز ابرها ناگهان نمايان شد و لحظه اي بعد دوباره درون ابرها فرو رفت ه رنگ و عظيم تيرهيبتي 

  »...!اين مرگبال است« : فالستاد زمزمه كرد

اگر مرگبال بود كه مي آمد و اين به يك .زمان حدس و گمان سپري شده بود.را تكان دادرونين سرش 
  ».هر چيزي كه قرار بود اتفاق بيافتد، شروع شده بود« :معني بود

***  
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 .به محض برخورد اولين اشعه هاي افتاب بر گريم باتول صف طوالني كاروان اورك ها به حركت درآمد
واگنها توسط  .ارابه ها از ابتدا تا انتها با اورك هاي مسلح به تبر و شمشير و نيزه هاي تازه تيز شده پر بود

اورك هاي كارگر پياده همراهي مي شد كه بخصوص وظيفة مراقبت از واگن هايي را داشتند كه تخمهاي 
كه هر لحظه  ر مي كردند گوييهر كدام از اورك ها به گونه اي سف. ارزشمند اژدها را حمل مي كردند

احتمالش هر لحظه بيشتر بودكه از سمت غرب وارد نبرد خواهند شد، و اين بخاطر شايعة حملة متجاوزين 
   .مي شد

روي يكي از معدود اسب هايي كه اورك ها در اختيار داشتند نكروز با بي صبري حركت كاروان را 
به سمت دون آلكاز اعزام كرده بود تا اگر خودش كشته  او اژدها و سوارهايشان را قبالَ. تماشا مي كرد

حيف كه نمي شد از اژدها براي جابجا كردن  .شد حداقل همان تعداد اژدها در خدمت هوراد باقي بماند
  .را براي اين كار كه با شكست مواجه شده بود بياد داشت تخم ها استفاده كرد، او تالش قبلي اش

فعال كنترل كردن دو اژدهاي بزرگ به . لند كردن آن كاري غير ممكن بودبستن يك ارابه به اژدها و ب
در انتهاي كاروان و تحت كنترل  اهريمن روان حركت  الكسترزا و تيران غول پيكر .عهدة خود نكروز بود

نكروزمي دانست  .جفت بيمار ملكه به سختي مي توانست ازعهدة اين وضعيت دشوار بر بيايد. مي كردند
  .از اين سفر جان سالم به در ببرد، اما آنها چارة ديگري نداشتند بعيد است كه اژدها كه بسيار

و موثر باشند،بخصوص اژدهاي ماده، تا وقتي  هر دو موجود عظيم مي توانست هنوز براي اورك ها مفيد
هيچ او . نكروز رويش را از درخشش نفرت در چشمان الكسترزا گرداند .كه اوضاع سالمتي اش بهتر بود

  .تا وقتي كه او مدال را با خود داشت الكسترزا كامالَ از او اطاعت مي كرد. هميتي براي او قائل نبودا
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هر كدام از اين ابرهاي بزرگ مي توانستند اژدهايي را در خود مخفي .با فكر اژدها ها به آسمان نگاه كرد
مرگبال  ز آنها فاصلة زيادي داشته باشند، امااتحاد ا شايد نيروهاي.سرانجام بايد اتفاقي مي افتاداما  .كنند

  .نكروز روي اين موضوع حساب مي كرد.مطمئناَ مي آمد

 .اندبا سپردن رمز پيروزي خودشان به مرگبال مرتكب حماقتي بزرگ شده خواهند فهميد كه انسان ها 
بوسيلة  .چيزي كه يك اژدها را تحت فرمان بگيرد، مي تواند اژدهاي ديگري را هم  تحت فرمان بگيرد

او ارباب  .داهريمن روان فرماندة اورك قادر خواهد بود كه وحشي ترين موجود را تحت فرمان بگير
  .فقط اگر او خودش را نشان مي داد... مرگبال مي شد

  »!جود ملعون؟ كجا؟تو كجايي مو« :نكروز زمزمه كرد

... سربلند و وحشي . نكروز رژة آخرين گروه جنگجويان را كه از دهانة غار خارج مي شدند تماشا كرد
صفوف آنها او را به ياد روزهايي انداخت كه هيچ شكستي نمي شناختند ، روزگاري كه دشمني در برابر 

بال او مي توانست  افتخار را به مردمش  با تحت فرمان داشتن مرگ .آنها قرار نمي گرفت كه نابود نشود
هوراد سرزمين هاي  .هوراد دوباره احياء مي شد، حتي آنهايي كه محاصره بودند آزاد مي شدند. بازگرداند

  .اتحاد را در مي نورديد و تمام انسان ها و ديگران را نابود مي كرد

ر نكروز جرأت مي كرد خود را در براي اولين با. وشايد آن زمان هوراد فرمانرواي جديدي مي يافت 
با اهداي پيروزي به مردمش او  !چنين مقامي تصور كند در حالي كه زولو هد هم به او تعظيم مي كند

  .فرمانروايي محبوب مي شد

  ...فرمانروا نكروز اسكول كراشر
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در . اگر با گروه حركت نمي كرد همه كشكوك مي شدند .او اسبش را براي پيوستن به گروه حركت داد
هيچ  .ضمن براي مهار اژدها ها هم مشكلي وجود نداشت اهريمن روان از هر فاصله اي كار مي كرد

خواسته اي  و مطمئناَ اورك پير هم چنين اژدهايي بدون خواست نكروزنمي توانست ازكنترلش خارج شود،
  .نداشت

  ون و سياه كجاست؟نكروز فكر كرد اژدهاي ملع

 فرياد چنان كه نكروز توقعش را داشت از آسمان نمي آمد بلكه از  .در جواب او نعره اي به گوش آمد
اين فرياد اورك هايي را كه به دنبال منشأ صدا  .زمين هايي كه آنها را احاطه كرده بود به گوش رسيد

  .بودند دچار آشفتگي كرد

  !رون فوران كردندو دمي بعد  دورف ها از زمين به بي

  .تعداد آنها بيشتر از حدي بود كه نكروز تصور مي كرد در كل كازمودان وجود دارند.آنها همه جا بودند

آنها از زمين به بيرون مي جهيدند و از هر طرف با تكان دادن شمشيرها و تاب دادن تبرهايشان به كاروان 
  .كردندمي حمله 

او را از اسب به زير بكشد از خود دور كرد و محافظانش در برابر نكروز با لگد دورفي را كه سعي داشت 
اورك اسبش را به كنار ارابه اي .دورف قرار گرفتند و لحظه اي بعد نبردي حساب شده بين آنها در گرفت

او توقع حمله از طرف متجاوزين را داشت و حاال اين موجودات كثيف .راند تا كمي افكارش را منظم كند
نكروز هميشه مي دانست كه اين دورف هاي ژنده پوش در تونل هاي زير .كرده بودندبه او حمله 

كوهستان وجود دارند،اما حاال با برآورد تعدادي كه به آنها حمله كرده بودند متوجه شد كه ترول ها 
  .وظيفه شان را بخوبي انجام نداده اند



 س

 

WWW.LIFE‐GOOD.IR   سايت زندگي خوب:ازكاري  

م ج ر ت S:م O R R O W M A N              S O R R O W M A N 1 3 @ Y A H O O . C O M  Page 15 

  !ها بايد حاضر مي شداژد. او روي حضور اژدها حساب كرده بود ؟مرگبال كجا بود اما

 ي ضخيم بيرون پريد وي در ابتدا نيمه آشكار در ميان ابرهاتصدايي مانند غرش رعد به گوش رسيد و هيب
  .با وضوح كامل به سمت اورك ها شيرجه زدسپس 

او اهريمن روان را در دست  .نكروز خشكش زد، و تقريباَ دستپاچه شد» ...سرانجام آمدي موجود سياه«
  .نانكه قبالَ برنامه ريزي كرده بود قادر به استفاده از آن نبودداشت ولي چ

  !اژدهايي كه به سمت او شيرجه زد رنگ آتش داشت، نه تاريكي

  ».بايد پايين برويم،من بايد بدانم چه چيزي در حال روي دادن است« :رونين زمزمه كرد

  »بار هم انجام دهي؟ نمي شود همان كاري را كه درون غار انجام دادي اين« :فالستاد گفت

بعالوه من . اگر هم اين كار را انجام دهم نيرويي براي حفاظت از خودمان در زمان فرود نخواهم داشت« 
نمي دانم كه دقيقاَ كجا فرود خواهيم آمد،تو كه دوست نداري درست در برابر اوركي كه تبرش را تاب 

  »مي دهد فرود بيايي؟

  ».راهي هم براي پايين رفتن از اينجا به چشم نمي خورد«:وگفتوريسا از لبه به پايين نگاه كرد 

سپس  فالستاد لحظه اي مكث كرد و» ...براي هميشه هم كه نمي توانيم اين باال بمانيم« : فالستاد گفت 
! بالهاي هيستراقسم به « :به يكباره طوري عقب پريدكه گويي پايش را روي چيزوحشتناكي گذاشته است

  ».فكر كنم هنوز هم همين اطراف باشد! چه احمقي هستماستفاده كنيم،  وا ما مي توانيم از

درمورد چي حرف مي زني؟ «:رونين طوري به فالستادنگاه مي كردكه گويي عقلش را ازدست داده است
  »در مورد چه كسي؟
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از من ترول هاي ملعون آنرا « :بدون هيچ پاسخي فالستاد روي يك بلندي ايستاد ودستش را در جيبش كرد
  »!آهان اينجاست! گرفته بودند،اما گيمل آن را به من برگرداند

در برابر چشمان وريسا و رونين او چيزي را كه شبيه به سوتي باريك بود از جيبش خارج كرد و به دهان 
  .برد و با تمام توان در آن دميد

  »!من كه صدايي نشنيدم« :رونين خاطر نشان كرد

او خيلي خوب تربيت شده است، بهترين ! فقط منتظر باش و ببين!شنيديمتعجب مي شدم اگر مي «
ما را اسير كردند چندان از اينجا فاصله  يادت باشد كه جايي كه ترول ها.مركبي است كه تا بحال داشته ام

از هم  البته تا بحال اينقدر« :فالستاد  با كمي ترديد اضافه كرد» ...او نبايد زياد از اينجا دور باشد. ندارد
  »...دور نشده بوديم

تو سعي داري شيردال خودت را فرا « : سوار الف در حالي كه شك و ترديد در صدايش موج مي زد پرسيد
  »بخواني؟

  »نه؟ ،بهتر از اين است كه صبر كنم تا بالهايمان سبز شود« 

م با وجود نيروي او ه. يدانتظارشان آنقدر طوالني شد كه براي رونين زماني ابدي بنظر رس.آنها منتظر مانند
مرگ باد سردي كه مي وزيد به او باز گشته بود، اما هنوز براي اينكه هر سه نفرشان را به جايي بفرستدكه  

  .يد داشتسريع انتظارشان را مي كشيد، ترد

هر كاري از دستم برمي آيد « :سر پا ايستاد و گفتحال بنظرمي رسيدكه مجبور بودخطراين كاررا بپذيرد 
  مكاني را در فاصلة كم با كوهستان كه مرگبال تصاوير آن را به من نشان داد در نظر . جام خواهم دادان
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  ».دارم و فكر مي كنم بتوانم خودمان را به آنجا منتقل كنم

وريسا با » ...اماده نيستيمطمئني؟ بنظر مي رسد هنوز كامالَ « :وريسا بازوي رونين را گرفت و گفت
! من مي دانم كه وردي كه درون غار بكار بردي انرژي زيادي الزم داشت رونين«:كردن اضافه نگرالحني 

  »...و بعد از آن هم حفظ كردن جان من و فالستاد! آن ورد ورد ساده اي نبود

  .او قدردان حرف هاي وريسا بود، اما آنها چارة ديگري نداشتند

  »...اگر من اين كار را نكنم« 

مطمئناَ مرگبال  رونين و وريسا هر دو واكنش نشان دادند، .يان ابرها ظاهر شدبالهاي بزرگي ناگهان از م
  .بود كه حمله كرده بود

به سمت هالكت فقط فالستاد كه بنظر مي رسيد با دقت بيشتري نگاه مي كند مانند آنها فكر نمي كرد كه 
  .او خنديد و دستانش را به سمت موجود تكان داد. مي روند

  »!ديديد، مي دانستم كه مي شنود! ي شنودمي دانستم كه م« 

 - موجود عظيم به سمت آنها. خوشحالي تعبيركند جيغ كشيدشيردال با صدايي كه رونين مي توانست آنرا 
او تقريباَ خودش را روي فالستاد انداخت، فقط بال زدن . شيرجه زد -در واقع بيشتر به سمت سوارش

  .ا له نكندهايش در لحظة آخر بود كه باعث شد دورف ر

  »!حاال بنشين !پسر خوب! پسر خوب! آه « 

بالهايش را به عقب برد و آنها را پشتش جمع كرد، حالتش بيشتر شبيه به سگي در نزد صاحبش بود تا 
  .او در مقابل سوارش زانو زد! موجودي نيمه شير
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  »فكر نمي كنيد كه زمان رفتن فرا رسيده؟! خب« :جنگجوي كوتوله به دوستانش گفت

رونين شك داشت . آنها بر شيردال سوار شدند رونين بخاطر ضعفش در بين وريسا و فالستاد قرار گرفت
  فالستاد تأييد كرد كه .كه شيردال بتواند هر سه نفر آنها را بلند كند، اما او بخوبي از عهدة اين كار بر آمد

اي يك سفر كوتاه مشكلي بر اما براي يك سفر طوالني حمل سه نفر براي شيردال كاردشواري است،
  .ندارد

  .چند لحظه بعد آنها از ميان ابرها خارج شدند و منظره اي در برابر آنها قرار گرفت كه توقعش را نداشتند

رونين تصور مي كرد كه سر و صداي نبرد مربوط به دورف هاي تپه اي است كه سعي مي كنند واگن ها 
كنند، اما ابداَ تصور نمي كرد كه اژدهايي بغير از مرگبال و ارابه هاي سنگين را از دست اورك ها خارج 

  .را ببيند كه بر فراز نبرد پرواز مي كند

اما نه از آن اژها هايي كه قبالَ بر فراز كوهستان پرواز ! يك نر پير! يك اژدهاي قرمز« :سوار الف فرياد زد
  ».مي كردند

الكسترزا در دوران اسارت به دنيا  آن بود كه توسطاژدها مسنتر از .رونين هم اين نكته را متوجه شده بود
فقط .به غير از اين اورك ها اژدها ها را قبل از اينكه سنشان باال برود و مستقل شوند مي كشتند.آمده باشد

  .اژدها هاي جوان بودند كه رام كنندگانشان قادر به مهار آنها بودند

  اينجا چه مي كرد؟پس اين اژدهاي قرمز از كجا آمده بود و ! خوب

و به رونين يادآوري كرد كه فعالَ موضوع مهمتري » خوب ما بايد كجا فرود بياييم؟« :فالستاد فرياد زد
  .پيش رو دارد
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ناگهان نگاه رونين .رونين منطقه را به سرعت از نظر گذراند،نبرد بيشتر در اطراف كاروان جريان داشت
  بر اسب كناري ايستاده بود و در دستش چيزي بود كه  به سمت نكروز اسكول كراشر جمع شد كه سوار

نوري درخشان را به سمت آسمان مي فرستاد،او سؤال فالستاد را فراموش كرد، و سعي كرد از موضوع سر 
  .نكروز آشكارا به سمت اژدها جديد اشاره مي كرد. در بياورد

  »!؟...خوب« :دورف سوالش را تكرار كرد

او به تپه اي كوچك در پشت »! آنجا«  :رداند و بر ميدان نبرد تمركز كردرونين نگاهش را از اورك گ
  ».فكر مي كنم آنجا بهترين نقطه است« :كاروان اورك ها اشاره كرد و گفت

  »!از هر جايي بهتر به نظر مي رسد« :فالستاد پاسخ داد

قصد رساند و رونين به با وجود مهارت زياد شيردال سوار، شيردال در يك چشم به هم زدن آنها را به م
  ».سرعت از شيردال پايين پريد تا از لبة تپه اوضاع را زير نظر بگيرد

  !چيزي كه ديد هيچ معنايي براي او نداشت

اژدها كه در ابتدا بنظر مي رسيد مي خواست به نكروز حمله كند حال داشت تا جايي كه قادر بود در 
مي كشيد و  پيكر عظيمش به هم مي پيچيد، گويي  يوحشتناكد و فرياد هاي مي كرآسمان به عقب پرواز 

رونين چهرة اورك را بررسي كرد، و متوجه شد كه نوري كه  .كه با دشمني نامرئي دست به گريبان است
  .دواز شيء درخشان در دست نكروز مي تابيد هر لحظه بيشتر مي ش

تجلي آن را توانست از همين فاصله هم چيزي جادويي با قدرت فراوان در دست نكروز بود كه رونين مي 
  .رونين مي توانست اثر آن بروي هيوالي قرمز را مشاهده كند. ببيند
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رونين در زمان هاي گذشته بار ها از خود پرسيده بود كه اورك ها چگونه موفق شده اند ملكة اژدها را 
  .تحت سيطرة خود درآورند و حاال به راستي دليلش را با چشمان خود مي ديد

سه نفر . بيشتر از حدي كه انسان تصور مي كرد كسي قادر به مقابله باشد اژدهاي قرمز مقاومت مي كرد،
مطمئناَ او دردي را تحمل مي كرد كه كمتر موجودي تا . مي توانستند نعره هاي دردآلود اژدها را بشنوند

  .بحال تحمل كرده بود

كه داشت  يآسمان كنترل خود را از دست داد و در حالسپس به همراه آخرين نعره ها اژدها ناگهان در 
  .شروع به سقوط به سمت فاصله اي دور از ميدان نبرد كرد به يكباره ارتفاعش را از دست مي داد

  »آيا او مرد؟« :ورسيا پرسيد

  »!نمي دانم« 

كه نمي توانست رونين .اَ اورا ازميان خواهدبردحتم يحتي اگر شيء جادوئي او را نكشته باشد،چنين سقوط
و اژدهاي ديگري را ديد كه به سمت . سقوط اين موجود را تماشا كند رويش را از صحنة نبرد گرداند

  !ميدان نبرد شيرجه مي رفت، اين اژدها كابوسي سياه بود

  »!مرگبال« :رونين به سايرين هشدار داد

ير حركت نكرد، درواقع او به دو اژدهاي اسنكروز يا اما به سمت  مرگبال به سمت كاروان نعره كشيد،
  !اژدهاسمت هدفي كامالَ غير منتظره شيرجه زد، ارابه هاي حمل تخم 

برگشت و شيء جادويي را به سمت مرگبال گرفت و همزمان . فرماندة اورك سرانجام متوجه او شد
  .چيزي را به سمتش شليك كرد
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بطرز عجيبي گويي فته بود سقوط كند اما رونين و سايرين توقع داشتند با طلسم پرقدرتي كه به سمت او ر
  ...به او برخورد نكرد و مرگبال به سمت ارابه ها و يا دقيقتر به سمت تخم هاي درون ارابه ها شيرجه زد

او اهميتي به الكسترزا ، مرده يا زنده « :رونين نمي توانست چيزي را كه چشمانش مي ديد باور كند
  »!خواهدنميدهد، او تخم هاي او را مي 

مرگبال دو واگن را با پنجه هايش با نرمي عجيبي گرفت و در حالي كه اورك هاي كه بر آن ارابه سوار 
حيواناتي كه ارابه ها را مي كشيدند بي آنكه كاري از كسي ساخته باشد در  .بودند آنرا از زمين بلند كرد

   .، كه مرگبال راهش را كشيد و رفتميان هوا معلق بودند

  اما يك اژدهاي تنها چه نيازي به اين تخم ها داشت؟ تخم هاي اژدها را سالم مي خواست،مرگبال 

. خود مي خواست ايمرگبال تخم ها را بر.پاسخ اين سؤال در برابر چشمان رونين قرار گرفت سپس
آنها با پرورشِ مرگبال قدرتي به شيطان صفتي خودش از اژدهاي قرمز از اين تخم ها متولد خواهد شد، اما 

  .بوجود خواهد آمد

او به سمت  ؟دادمي نسبت به دزدي از خود واكنش نشان فقط نكروز شايد اين را تشخيص داد، و يا شايد 
دست آزادش  ااز دستي به دست ديگر داد و بكه همچنان باال گرفته بود انتهاي كاروان برگشت و مدال را 

  .سمت اژدهاي در حال ناپديد شدن اشاره كردبه 

رونين در  .بالهايش را به زحمت از هم گشود و به سنگيني از جا بلند شد -اژدهاي نر -از دو اژدهايكي 
تماشاي تالش اژدها براي اوج گرفتن در . عمر خود هرگز اژدهايي به اين بي حالي و مريضي نديده بود

در به رقابت با مطمئناَ نكروز فكر نمي كرد كه اين اژدهاي مردني قا. جالب بودآسمان براي رونين 
  اژدهاي جوانتر و قويتر را داشته باشد؟
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در همين اثناء نبرد بين اورك ها و دورف هاي تپه اي در جريان بود،اما به سرعت در حال مغلوبه شدن به 
دورف هاي تپه اي آشكارا اميد زيادي نسبت به اژدهاي قرمز اول داشتند، و حاال با  سود اورك ها بود،
  .و اگر چنين بود رونين اين يأس آنها را درك مي كرد.اميدي و ياس آنها را فرا گرفته بود ناپديد شدن او نا

مطمئناَ ! جادوگر بايد االن اينجا باشد ؟كمكي نمي كندچرا كراسوس  !من نمي فهمم«:وريسا گفت
  ».بخاطر اوست كه دورف ها اينبار جرأت كرده و سرانجام وارد نبرد شده اند

در واقع او سواالتي داشت  .او براستي حامي اش را فراموش كرده بود» !كراسوس« :گفترونين با هيجان 
  .كه كراسوس بايد پاسخ مي داد

  »كراسوس چه ارتباطي با اين قضايا دارد؟« 

مطمئناَ او .ابتدا باور نمي كرد، اما سپس با خشمي فزاينده گوش داد.وريسا ماجرا را براي او تعريف كرد
بلكه وريسا و فالستاد و حتي  نه فقط او، .ة يكي ديگر از اعضاي شورا قرار گرفته بودمورد سوء استفاد

  .همين دورف هايي كه در ميدان با نا اميدي در حال نبرد هستند

ديم او ساكت شد و تا اين لحظه هم سكوتش بعد از اينكه با اژدها رودر رو شد و ما وارد كوهستان ش« 
  .از گفتن اين جمالت مدال را از گردن خارج كرد و به رونين داد وريسا بعد» .را حفظ كرده است

وقتي فالستاد و وريسا . حتي از لحاظ طرح اين مدال دقيقاَ شبيه به مدالي بود كه مرگبال به او داده بود،
 سآيا كراسو. سعي داشتند او را از دست اورك ها نجات دهند اين مدال كمي توجه اش را جلب كرده بود

  ژدها نحوة ساختن اين مدال را آموخته بود؟از يك ا
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تصور اينكه  بارونين آنرا با انگشت به جايش بازگرداند و  .از جهتي مدال آسيب ديده بنظر مي رسيد
كار ديگري هست كه ما برايت  ؟آنجا هستي! خوب كراسوس«:مهترش صداي او را خواهد شنيد گفت
  »انجام دهيم؟ شايد بايد بخاطر تو بميريم؟

كراسوس حتي اگر امكانش را داشت .هر قدرتي كه درون آن بود آشكارا از ميان رفته بود. فايده بودبي 
  ».رونين آنرا بلند كرد و آماده بود كه آنرا از تپه به پايين پرتاب كند. نمي خواست كه به آنها پاسخ دهد

  »رونين؟« :نا گهان نوري ضعيف در مدال درخشيد و صدايي آرام گفت

  .بشنود شمگين متوقف شد و منتظر ماند تا دوباره صدا راجادوگر خ

  ».شايد هنوز اميدي باقي مانده باشد... شايد... !درود بر تو... درود ...  !رونين« 

رونين چيزي نگفت، صداي  .همراهان رونين او را نگاه مي كردند و از كارش سر در نمي آوردند
  .حال مرگ بنظر مي رسيدكراسوس بيمار و حتي در 

  »...قادر باشي همه را نجات دهي... شايد تو.. تو... تجديد قوا كنم... من بايد انرژي!...گوش كن«

  »چه مي خواهي؟« :با وجود بد گماني رونين پرسيد

  ».در ابتدا بايد تو را به نزد خودم بياورم« 

  .ناگهان نوري قرمز رنگ جادوگر متحير را احاطه كرد

  »!رونين« :به سمت او حركت كرد و فرياد زد وريسا 
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او به نزديك بازوي رونين رسيده بود كه ناگهان رونين ديد كه او و فالستاد به همراه كل تپه ناپديد دست 
  .شدند

تقريباَ در يك لحظه او به محوطه اي ديگر و صخره اي رسيد كه جنگ هاي زيادي را به خود ديده بود و 
وس او را به سمت غرب كوهستان ودر نزديكي جايي كه نبرد در جريان بود منتقل كراس.بودچيزيك گواه 

  .او ابداَ تصور نمي كرد كه جادوگر اينقدر به او نزديك باشد. كرده بود

  »...!كراسوس لعنت بر تو، خودت را نشان بده« :رونين درحالي كه به مهتر خائن خود فكرمي كرد گفت

چشمان اژدهاي سرخي خيره شده است كه دقايقي قبل سقوط او به ت كه فناگهان او خود را در حالي يا
به باال تاب خورده بود و سرش اژدها به پهلو دراز كشيده بود و يك بالش  .را از آسمان مشاهده كرده بود
  .را روي زمين دراز كرده بود

كه  رنج هاييبخاطر تمام ... بخاطر! عذرخواهي هاي مرا بپذير رونين« :موجود عظيم با تالش بسيار ناليد
  »...من براي تو و سايرين ايجاد كردم
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 عصر اژدهايان

  20فصل  

  !اينقدر سهل الوصول! اينچنين ساده

وقتي كه مرگبال به سمت باقي تخم ها بال گشود با خود فكر كرد كه در ابتدا چقدر اجرا شدن نقشه 
او همواره اين نگراني را داشت كه نبايد خودش شخصاَ به كوهستان  !ديدههايش را با دشواري همراه مي 

درست است كه احتمال  .الكسترزا حتي با ظاهر مبدل هم ممكن بود حضور او را متوجه شود .وارد شود
او از اين موضوع واهمة بسياري داشت،  .آسيب ديدن خودش اندك بود، اما تخم ها مطمئناَ نابود مي شدند

 با وجودي كه مي دانست .بالقوه باشند حامل يك نر بودهريك از تخم هايي كه نابودمي شوندچون ممكن 
ايي كه به چنگ مي آورد نياز داشت و شانسش به تمام تخم ه ،الكسترزا هرگز با او همكاري نخواهد كرد

  .بوددر اجراي نقشه هايش در واقع اين موضوع بيش از هر چيز ديگري باعث تأمل او . را افزايش مي داد

مي فهميد كه چقدر وقت را تلف مي كرده و هيچ چيز قادر به متوقف كردن او نيست، چنانكه قبالَ  حاال
  .هم چيزي نتوانسته بود او را متوقف كند

او فكرش را اصالح كرد؛ چيزي در برابرش قرار نگرفته بجز اژدهايي لرزان و مردني كه از زمان برداشتن 
  .نابودي مي رفت خم ها او را تعقيب كرده بود و به سمتت
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  »تو هنوز زنده اي؟« مرگبال كه احترامي براي ساير اژدهايان قائل نبود نام كامل او را نبرد» ...!تيران«

  »!پس بدهرا تخم ها « :تيران با صدايي خشدار گفت

خواهند شد  ربابان واقعي جهانتا تبديل به سگي براي اورك ها شوند؟ حداقل در كنار من آنها تبديل به ا «
  ».كه هر كدام توانايي حكمراني بر زمين و آسمان را دارند

ه بيماري باعث شد ...كجا هستن؟ آ -اژدهاهاي سياه - و همنوعان خودت« :همسان بيمارش گفت
  ».فراموش كنم كه همة آنها براي افتخارات تو كشته شدند

جهان را از تا ! سمت من بيا تيران به« :اژدهاي سياه هيسي كرد و بالهايش را از هم باز كرد و گفت
  »!وجودت پاك كنم

و به » .نه، من تا آخرين نفس تو را تعقيب و شكار خواهم كرد به فرمان اورك ها باشد يا« :تيران غريد
  .سمت گلوي مرگبال حمله كرد،ولي خطا كرد

  »!من بايد تو را در قطعات كوچك و خونين براي اربابان اوركت بفرستم،پيرِ خرفت« 

  .دبو نوازغرش تيران در برابر غرش مرگبال گوش .هر دو اژدها غرش كرده و به سمت هم هجوم آوردند

  .آنها براي نبرد نزديك شدند

***  
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  »؟...!كراسوس«:رونين با تعجب گفت

من كه وقتي ... نامي بود... اين « .اژدهاي سرخ فقط به اندازه اي كه بتواند تأييد كند سرش را باال آورد
  »...بر خود داشتم ...به تن مي كردم... هيبت انساني

تو همة  .تو به من و همة دوستانم خيانت كردي«.صداي رونين از حيرت به تلخي گرائيد» ...!كراسوس«
  »!تو مرا بازيچة خودت كردي! اين چيز ها را برنامه ريزي كرده بودي

  »...خواهد بوداين چيزي است كه هميشه باعث حسرت و پشيماني من « 

  »...!تو هيچ فرقي با مرگبال نداري« 

شايد اين .من مستحق اين سخنان هستم« :اين باعث شد اژدعا غرشي كند اما بار ديگر تأييدكنان گفت
توجه  ...توجه نكردنساده است ...شايد اين راهي ايست كه او هم در ابتدا انتخاب كرده بود... راه

  »...چه عواقبي براي سايرين دارد يك نفركارهاي  اينكهنكردن به 

و به رونين خاطر نشان مي كرد كه موضوع  صداي نبرد همچنان از فاصلة نه چندان دور شنيده مي شد،
وريسا و فالستاد به همراه دورف هاي تپه اي هنوز آنجا « .مهمتري از اين فخر فروشي ها وجود دارد

  »!كراسوسبه اينجا احضار كردي؟  تو چرا من را .و بخاطر تو كشته خواهند شد هستند،

 هايي شفتگيآ... بوجود بيايدها شفتگي آهنوز شانس آن هست كه پيروزي از درون اين ... چون كه « 
تو ومن « .اما فقط توانست به حالت نشسته در آيد كراسوس سعي كرد بلند شود،» ...كه من بوجود آوردم

  »... هنوز شانسي هست... 
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جا نگاه داشته بود اين اميد بود كه اينرا تنها چيزي كه رونين . جادوگر خشمگين شد اما چيزي نگفت
   .وجود داشته باشداين آشفتگي راهي براي نجات وريسا و فالستاد و دورف هاي تپه اي در  شايد

  »!من از تو سپاسگذارم.به سينة من نزدي... تو دست رد !خوب است« 

  »فقط بگو قصد انجام چه كاري را داري؟« 

اين مدال از مجموع تمام اژدهايان قدرت ! اهريمن روان... رك ها مدالي را حمل مي كندفرماندة او« 
  ».دن مرگبال استمانزنده ... بيشتري دارد و باعث

چرا بروي « :رونين به ياد آورد كه نكروز چگونه بيهوده تالش مي كرد از آن بر عليه مرگبال استفاده كند
  »مرگبال اثر ندارد؟

  ».چون خودش آن را ساخته است« :ه پاسخ دادصدايي آرام و زنان

  .به شماره افتاد ي مجروحژدهاا و نفس. جادوگر به سمت صدا  برگشت

پوشيده در ردايي بلند و مواج در حالي كه لبخندي بر لبان كم رنگش ديده مي شد،  زني زيبا و اثيري
چشمان او بسته است اما مشكلي براي  رونين متوجه شد كه با وجودي كه. پشت سر رونين ايستاده بود

  .ندارداو يا اژدها روبرو شدن با 

  »...!يسرا« :هيوالي سرخ با احترام گفت

مرگبال اهريمن روان را ساخت،  «:و دنبالة پاسخش به رونين را گرفت دكراسوس نداجوابي به او در ابتدا 
  او در حالي كه در برابر » .و به داليلي كه در آن زمان موجه به نظر مي رسيدند ما نيز به او كمك كرديم
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سهمي از  دآنقدر او را باور داشتيم كه وقتي تقاضا كر«:رونين شروع به قدم زدن كرده بود ادامه داد
  ».نيروهاي خودمان را به او بخشيديم

اما او نيروي خودش را « :مردانه و گوشخراش كه چندان معقول بنظر نمي رسيد فرياد زدصدايي 
بگو كه چطور وقتي كه با استفاده از نيروي ما شياطين را ! به او بگو يسرا! نداد،نيروي خودش را نداد

  »!شكست داد از آن بر عليه خود ما استفاده كرد

ود موجودي استخواني با هيبتي نه چندان انساني و موهاي در باالي سنگ هايي كه بصورت تختي درآمده ب
او ردايي بلند پوشيده بود كه به دو رنگ آبي  و نقره اي بود و به او  .آبي سيخ و پوست نقره اي نشسته بود
انگشتان چون خنجر او صخره ها را مي خراشيد و در عمق آن فرو  .ظاهري شبيه به دلقكي ديوانه مي داد

  .مي رفت

رونين اينبار .يسرا دوباره لبخند زد» !نه كمتر و نه بيشتر! ر آنچه را الزم است خواهد شنيد ماليگوساو ه« 
اما وريسايي كه او زماني در يكي از .بيشتر به او دقت كرد،ظاهرش رونين را به ياد وريسا مي انداخت

  .خواب هايش ديده بود

مي شد كه خودش هم به اندازة ما فداكاري و تصور . مرگبال از گفتن اين نكته به ما صرفنظر كرد! بله« 
  ».اما وقتي كه او شروع به رقم زدن آيندة ما كرد، حقيقتي هولناك نمايان شد. مي كند

        سرانجام رونين متوجه اين مطلب شد كه يسرا و ماليگوس از مرگبال بعنوان يكي از خودشان سخن
با سكوتش از او او سرش را به سمت اژدهايي كه او را بنام كراسوس مي شناخت برگرداند و  .مي گويند

  .در مورد صحت گفته هاي آنان جويا شد
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آنها دو تن از پنج اژدهايي . ان چيزي هستند كه تو تصور مي كنيمآنها ه !بله«: اژدهاي مجروح پاسخ داد
اژدهاي سرخ بنظر مي رسيد از » .ها بعنوان پنج سيماي جهان ياد مي شودهستند كه در افسانه هاي از آن
  »!دست جادو... بانوي روياها و ماليگوس... يسرا«:حضور آنان انرژي يافته است

زمان « :اين مطلب را صداي مذكر سومي گفت و ادامه داد» !را هدر مي دهيمزززمان ما اينجا « 
  »!را ارررزشمند

  »!همه در اين جا حاضر شديد« :اژدهاي سرخ با حيرت گفت »!اب زمانارب... و نوزدرامو« 

كاله ردايش چهره اي آنقدر خشك رِدر زي .هيبتي كوچك و مشخصاَ مذكر در كنار يسرا شكل گرفت
چشمان درخشانش با بي صبري همزمان . شكل گرفت كه به زحمت مي شد آنرا پوستي بر استخوان ناميد

 !واين ميييييهماني بسيار ططططوالني شده است! ما آمده ايم!بله ه ه ه«:اژدها خيره شده بود به جادوگر و
چيز هاي زيادي براي دسته !زياددددي براي جمع كردن هستچيز هاي ! شايد من بايد ززززودتر بروم

  »...!بندي

  »...!همش مرخرف گويي... همش ياوه بافي«:از باال ماليگوس با تمسخر گفت

نازدرامو دست الغر و قدرتمندش را به سمت ماليگوس گرفت و موهاي ماليگوس كه شبيه به ميخ بودند 
آنها آمادة مبارزه شده بودند، هم مبارزة فيزيكي و هم از هردوي .در پشت سرش شروع به درخشيدن كرد

به همين دليل است كه مرگبال  «:كه هيبت شبه وار زن در بين آنها قرار گرفت و زمزمه كرد ،انواع ديگر
  ».تقريباَ به پيروزي دست يافته است
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د به همه رو كرد و يسرا در حالي كه هنوز چشمانش بسته بو.هر دو موجود با بي ميلي عقب نشيني كردند
تا اينكه ما دوباره با هم متحد شديم و اجازه نداديم كه .زماني تقريبا به موفقيت رسيده بود «:گفت

  »...اهريمن روان دوباره به دست او بيافتد و آن را به اعماق زمين فرستاديم

اما « :است گفت ن انداخت، و در حالي كه مشخص بود اميد به او بازگشتهاياژدهاي سرخ خودش را به م
آن فرستاده است،  و هر كس كه بوده من معتقد هستم اورك ها را به سمت. كسي آن را پيدا كرده است

اگر خودش هم قادر . در حالي كه مي دانسته آنها با در اختيار داشتن آن چه استفاده اي از آن خواهند كرد
معتقدم ... من معتقدم. ه اهداف او را عملي كنندبه استفاده از آن نبوده مي توانسته اوركها را مجبور كند ك

او نقشه اش را طوري طرح كرده است كه الكسترزا نه تنها بعنوان كسي كه از او واهمه دارد، بلكه به  كه
عنوان ابزاري در دست هوراد براي ايجاد وحشت در سراسر دنيا استفاده كند بدون اينكه موجود سياه 

حاال بنظر مي رسد هوراد او را نا اميد كرده است و براي اهداف ... وحاال .كمترين زحمتي به خود بدهد
  »...او بهتر است كه اورك ها ملكه را جابجا كنند

  »!تخم هاي او! او نه« :يسرا حرف او را اصالح كرد

  »!ونه خود ملكة من؟« :پيشين فرياد زد كراسوسِ» تخم هايش؟« 

 .داني تمام همنوعان مرگبال در اولين روز نبرد نابود شدند تو كه مي. تخم هايش! بله« :يسرا پاسخ داد
خواهر  فرزندانِو حاال او مي خواهد ... بخاطر خودخواهي ها و بي پروايي هاي مرگبال همه كشته شدند

  »...براي خودش برداردما را 

ژدهايانِ دوره اي براي اژژژ... تا دورة جديدي براي اژژژژدهايان بوجود بياورد« :نازدرامو گفت
  »!مرررررگبال
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  .به يكباره رونين متوجه شد كه هر چهار موجود به او خيره شده اند،حتي يسرا با چشمان بسته اش

اهريمن روان را لمس كند و هرگز آنقدر به موجودي اطمينان نداشته ايم تا او هيچ كدام از ما قادر نيست « 
فكر مي كنم بتوانم درك كنم چه چيزي كراسوس بيچاره را . را از جانب خودمان براي اين كار بفرستيم

اما چيزي كه او بايد بداند . دنب كوادار كرده است كه تو را از دوستانت جدا كرده و براي اين كار انتخا
  ».در حال حاضر او كسي نيست كه بايد مرگبال را به خود مشغول كنداين است كه 

  »!زاي من استجاين ! اين وظيفة من است! نه«:اژدهاي سرخ فرياد زد

به تو در موارد بعالوه . تو در برابر مدال بسيار آسيب پذير هستي.اين فقط يكي به تلفات ما اضافه مي كند«
ملكه به تو احتياج .جان سالم بدر نخواهد بردتيران در حال مبارزه با مرگبال است و . ديگر احتياج است

  »!خواهد داشت كوريال عزيز

بيشترين چيزي كه خودش مي خواست » از من چه مي خواهيد؟« :رونين با حالتي از بيم و اميد پرسيد
  .بازگشت به سوي وريسا بود

ي يچشمان رويا .براي يك لحظه سر رونين به دوار افتاد .سمت او برگشت و چشمانش را گشوديسرا به 
تند، كساني كه دوستشان مي داشت و يا از آنان شاو نگاه تمام كساني را كه در عمرش ديده بود در خود دا

  .متنفر بود

يي را كه بر سر خواهر ما بدون آن اورك قادر نخواهد بود بال! مدال را از اورك بگير! تو اي موجود فاني« 
  ».از سلطة اورك خارج كنيآورد بر سر ما بياورد و با داشتن آن مدال تو قادر خواهي بود كه الكسترزا را 
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اما اين تأثيري به حال مرگبال ندارد، و بخاطر مدال نفرين شده او از « :كوريالستراژ با اصرار گفت
  »...مجموع شما قويتر است

تو هم زماني كه به ! نكته اي واقع بينانه كه ما آن ررررا مي دانستييييم« :كنان گفتنوزدرامو هيس هيس 
به همين راضي ! حاال ما را در كنار خود داررررري... ي ي ي  سسسسراغ ما آمدي اين را مي دانستي

بياييييد اين مزخرفات را تماممممم كنيم و اين « :سپس به دو همنوع خود نگاه كرد و ادامه داد» !باش
  »!ماجرا را به آخخخخخر برسانيم

  .رفتاژدها سمت يسرا دوباره چشمانش را بست و به 

اين انسان نمي تواند فقط به ! و خطر زيادي در بر دارد كوريالستراژ كاري هست كه تو بايد انجام دهي«
اهريمن روان اين كار را خطرناك مي كند، ضمن اينكه اين .كمك جادو به ميان اورك ها منتقل شود

تو بايد او را حمل كني و دعا كني چند ثانيه فرصت داشته .خطر وجود دارد كه در زير يك تبر ظاهر شود
او به سمت اژدهاي مجروح » .ا در نزديكي اورك پياده كني و اينبار مدال تو را اسير نكندباشي تا او ر

با اينكه تو جفت الكسترزا بودي اما يكي از ما نيستي و بخوبي توانستي «:رفت و پوزة او را لمس كرد
  »...مبارزه كني و از چنگال گرسنة اهريمن روان بگريزي

اما . بكار مي بستم تر لسم را قويط، فكر كنم بايد آماده كرده بودمخود را  من براي مقابله با آن« 
  ».سرانجام شكست خوردم

  ».ما مي توانيم اين كار را براي تو انجام دهيم«

  .و هر سه با هم پوزة كوريالستراژ را لمس كردند .قرار گرفتنديسرا ناگهان ماليگوس و نازدرامو در كنار 
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  »...اهريمن روان از ما كشيد كمي بيشتر تفاوتي ايجاد نمي كند با وجود نيروي عظيمي كه مدال« 

هاي نوراني به رنگ هاي مختلف در اطراف دستان سه سيما ايجاد شد كه رنگ هايشان نشان از  هاله
در عرض چند . هاله به هم پيوست و همزمان از سر تا دم اژدها را فرا گرفتسه  .طبيعت صاحبشان داشت

  .نقص كراسوس در جادو غرق شدبي ثانيه تمام پيكر 

دوباره متولد ...احساس مي كنم« :يسرا و سايرين سرانجام عقب كشيدند و كراسوس سرپا ايستاد و گفت
  »!شده ام

ما « :سپس رو به دو اژدهاي ديگر گفت» .تو به تمام اين نيرو احتياج خواهي داشت« :به كراسوس گفت
  ».بايد به مالقات برادر بدنام خود برويم

  ».درمورد ززززمان، من بايد سسسسخن بگويم« :ازدرامو با خنده گفتن

سه موجود بدون اينكه كلمة ديگري به موجود سرخ رنگ و يا رونين بگويند برگشتند و به سمتي كه 
يكي يك دستانشان را از هم گشودند و دست ها تبديل به بال هايي شد  .مرگبال رفته بودحركت كردند

همزمان بدن هايشان هم پهن تر و بزرگتر شد و رداهايشان تبديل . پهن تر مي شدندكه هر لحظه بزگتر و 
  .به فلس شد و چهره هاشان كشيده و سخت شد و از حالت انساني به هيبت اژدها درآمد

صحنه آنقدر نادر و پر ابهت بود كه رونين  سمان برخاستند و اوج گرفتند،آهر سه اژدهاي غول پيكر به 
  .تماشا كندفقط مي توانست 
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سپس به » ...اميدوارم همة اين ها كافي باشد، من كه مي ترسم اينطور نباشد« :كوريالستراژ گفت
نظر تو چيست رونين؟آيا بر اساس پيشنهاد « :جادوگر نحيفي كه در كنارش ايستاده بود نگاه كرد و گفت

  »آنها عمل مي كني؟

  »!الَكام« :بخاطر وريسا هم كه شده بود او موافقت مي كرد

وقتي كه مرگبال توانست بال او را . تيران مغلوبه شده بود و او زندگي اش را از دست مي داد زيانه بنبرد 
خوني سرخ رنگ بر سينة تيران جاري بود و انگشتانش در . از باال در اختيار بگير غرش پيروزي را سر داد

ي كه سينة مرگبال را پوشانده بود ترشح حال ذوب شدن بود كه نتيجة تماس با اسيدهايي بود كه از زره ا
  .هيچ كس نمي توانست مرگبال را لمس كند مگر اينكه تا زمان مرگش عذاب بكشد. مي شد

در واقع به .موجود سياه دوباره نعره كشيد و پنجه اش را باز كرد و اجازه داد تا اژدهاي ديگر سقوط كند
خم ها و بيماري خود شكنجه اي تا دم مرگ نبود؟ به اما آيا زندگي كردن او با وجود اين ز.او لطف كرد

هديه كرده بود،اگرچه براي خودش نبردي آسان به حساب  هر حال او مرگي در خور يك جنگجو را به او
  .مي آمد

  !بي انتهايش را نشان دهداو براي بار سوم نعره كشيد تا به همه كرامت 

  .نعره اش با نعره هايي از غرب پاسخ داده شد

  »كدام احمقي جرأت كرده و مرا به مبارزه دعوت مي كند؟« :غريد

  !و آنها سه احمق نبودند.،مرگبال به سرعت متوجه شد، سه تن بودنديك احمق نبود

  »...!و دوست عزيزم ماليگوس... نازدرامو.... يسرا« :او با خونسردي درود فرستاد
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  »!تا به ديوانگي هاي تو خاتمه بدهيم برادر زمان آن فرا رسيده« :اژدهاي سبز و براق به آرامي گفت

و بدان هيچ چيز نمي تواند ! چشمانت را بر اين حقيقت باز كن! من در هيچ چيزي برادر تو نيستم يسرا« 
  ».دورة حكمراني نژاد خودمان كنم باز دارداز اينكه من آينده را تبديل به 

  »!هدف تو حكمراني خودت است، نه بيشتر« 

تو بهتر است به درون روياها فرو بروي، و تو  !كامال همينطور است «:رش را تكان دادموجود سياه س
نازدرامو، عاقبت سرت را از درون ماسه ها بيرون كشيدي؟ تو به ياد نمي آوري كه چه كسي اينجا از همه 

  ».قويتر است؟ حتي نيروي هر سه نفر شما در برابر من كافي نيست

زمان تو « :اژدهاي قهوه اي رنگ در حالي كه چشمانش مانند جواهر مي درخشيد تفي كرد و گفت
جايت را در ميان چچچچچيزهاي مربوط به گذذذذشته در مجموعه هاي بيا و .... سسسسپري شده است

  »....!من بگير

 »تو چي ماليگوس ؟تو چيزي نداري كه به رفيق قديم ات بگويي؟« :مرگبال غريد

سيالبي از يخ از دهانش شليك شد  .درپاسخ اژدهاي نقره اي آبي، با ظاهري سرد دهان عظيمش را گشود
به هر حال به محض تماس با بدن مرگبال سيالب تبديل .و با دقتي باور نكردني به سمت مرگبال روانه شد

ن را از هم به هزاران موجود موذي مانند خرچنگ شد كه تالش مي كردند پوست و گوشت ميزبانشا
  .بدرند

موجودات خرچنگ .تراوش كردمرگبال هيسي كرد و از رگهاي قرمزي كه در ميان فلس هايش بود اسيد 
  .مانند در دسته هاي هزارتايي نابود شدند و تنها چند عدد از آنها زنده ماند
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دان هاي سپس در حالي كه مي خنديد دن.مرگبال با ضرافت تعدادي از اين موجودات را گرفت و بلعيد
  »...پس.اوضاع همانطوري است كه بايد باشد« :نوعانش گفتترسناكش را به نمايش گذاشت و به هم

  .با نعره اي كه زمين و زمان را به لرزه درآورد به سمت آنان يورش برد

  

آنها موفق نمي شوند، او را « : كراسوس در حالي كه به كاروان اورك ها نزديك مي شد به رونين گفت
  »!آنها توانايي اش را ندارند !كنندمغلوب 

  »پس چرا به خودش زحمت اين كار را مي دهند؟« 

چون بايد موضع خود را صرفنظر از نتيجه اش مشخص كنند، عالوه بر آن ترجيح مي دهند بميرند تا از « 
  ».سرنوشتي كه مرگبال براي جهان رقم خواهد زد به خود بپيچندتماشاي رنج 

  »بتوانيم به آنها كمك كنيم؟راهي نيست كه ما « 

  .اژدها با سكوتش به اين سؤال پاسخ داد

حتي اگر به نوعي موفق به .رونين به اورك هاي پيش رويش نگاه كرد و به سرانجام خودش فكر كرد
  »به كار گيرد؟بدست آوردن مدال مي شد تا چه مدت مي توانست آنرا حفظ كند؟آيا مي توانست آنرا 

  »آيا مدال حاوي قدرت اژدهايان بزرگ است؟!كوريالستراژ... كراس« 

  ».به همين دليل است كه او اسير مدال نمي شود !و همه در خدمت حفاظت از مرگبال!بله«
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 ناما به علت بعضي از وردهايي كه ديگران روي مدال كار گذاشته اند خودش قادر به استفاده از آ« 
  »نيست؟

  ».اينطور گفته مي شود« 

  »اني كه مدال چه قابليت هايي دارد؟مي د« 

  ».اما هيچ كدام از آنها مستقيم يا غير مستقيم تأثيري بر موجود سياه ندارد! خيلي چيزها« 

  »چطور چنين چيزي ممكن است؟« :رونين اخم كرد

  »چه مدت است كه تو در جادو تعليم مي بيني دوست من؟ «

جادو هنري بود كه شامل بيشترين ضد و نقيض ها بود و از ميان همة هنرها، . رونين به فكر فرو رفت
  .واين قوانين گاهي در بدترين زمان ممكن تغيير مي كردند. قوانين خاص خودش را داشت

  »!متوجة نكته شدم« :رونين به كراسوس گفت

كه فرض اينكه اهريمن روان را بدست بياري عالوه بر اينتو با . سيمايان نقشه هاي خودشان را دارند« 
قادر  -و مي دانم به محض آزادي به كمك سايرين خواهد شتافت -ملكة محبوب مرا آزاد خواهي كرد

مدال توانايي آن را دارد ، به شرطي كه بتواني !خواهي بود كه تمام نيروهاي بازماندة هوراد را از بين ببري
  »آنرا به درستي بكار بگيري،مي فهمي؟

ر نكرده بود، البته كه مدال مي توانست بخوبي بر عليه اورك ها اين موضوع اصالَ به ذهن رونين خطو
  ».اما آموختن طريقة بكار گيري آن زمان زيادي الزم دارد« :بكار گرفته شود
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 لي     ومن هم چنان كه مي داني يكي از پنج سيما نيستم و! اورك ها مربيان دلخواهي نيستند، رونين« 
  ».فكر مي كنم كه بتوانم.. .به تو آموزش دهم به اندازة كافيمي توانم 

  »...به شرط اينكه جان سالم به در ببريم« :رونين با خودش زمزمه كرد

  .مطمئناَ اژدها شنوايي بسيار قوي اي داشت» ...بله همينطور است« 

  »!خوب اين همان اوركي است كه ما بدنبالش بوديم، آماده باش« 

نكروز نزديك شود چون مي ترسيد قرباني اهريمن كوريالستراژ نمي خواست زياد به . رونين آماده شد
روان شود، كه به اين معني بود كه رونين براي اينكه به فرماندة اورك ها نزديك شود بايد از جادو استفاده 

رونين قبالَ در گرماگرم نبردها طلسم هايي را بكار گرفته بود، اما اين تجارب  او را براي چيزي .مي كرد
كوريالستراژ مي توانست سعي خودش را بكند، اما در دور و اطراف  .نمي كرداده كه پيش رو داشت آم

  .اهريمن روان آسيبي كه به جادوي او وارد مي شد بيش از رونين بود

  »...آماده باش« 

  .كوريالستراژ نزديكتر شد

  »!حاال« 

به سمت يكي از ارابه ها و او در ميان هوا معلق شده و مستقيم . وردها با سرفه از دهان رونين خارج شد
  .فرود آمد

  .ارابه ران اورك به باال نگاه كرد و دهانش از تعجب باز ماند
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  .رونين روي سر او فرود آمد

رونين با دست و پا ارابه ران  .افتادن روي اورك فرود او را نرم تر كرد، اما اين كمكي به حال اورك نبود
  .راي پيدا كردن نكروز جستجو كرداورك را به كناري هل داد و سپس اطرافش را ب

اهريمن . هيبت در حال برگشتن كوريالستراژ خيره شده بودبه  اورك يك پا هنوز بر اسبش سوار بود و
  ...روان را بلند كرد و شروع به درخشيدن در دست او كرد

  » !نكروز« :رونين فرياد زد 

. دقيقاَ چيزي بود كه رونين مي خواستنكروز به سمت او برگشت و نگاهش را از اژدها گرداند، و اين 
  .ر شدن داشتوحاال اژدها فرصت كافي براي د

ابروان ضخيم اورك در هم رفت و سايه اي سياه بر نگاهش  »!تو ديگر مردي! جادوگر...! انسان« 
  »!در واقع به زودي خواهي مرد! خوب« انداخت؛

كه نكروز به سمت او فرستاده از آتشي كه رونين به سرعت سپري ايجاد كرد، با اين آرزو كه هر چيزي 
اژدهايان بزرگ ظاهراَ اهميتي به اينكه مقداري از نيرويي را  .ول آتشين به سمتش فرستاده بود قويتر نباشدغ

زي نمانده بود البته اژدهاي سرخ چي .نمي دادندكه به كوريالستراژ بخشيده بودند به او نيز مرحمت كنند،
تمام اميدهاي رونين . اقيماندة نيرويشان براي مقابله با مرگبال احتياج داشتندكه از پا در بيايد و آنها نيز به ب

  .به توانايي هاي متزلزلش وابسته بود

اما سپري كه او .دستي غولپيكر از شعله هاي آتش به سمت رونين آمد و سعي كرد رونين را فرا بگيرد
  ه آنرا فراگرفته بود براي لحظه اي سپرش را ساخته بود واقعاَ در برابر آن مقاومت كرد و شعله هاي آتشي ك
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. سپس جنگجوي اوركي را كه چيزي نمانده بود گردن حريف دورفش را بزند فرا گرفت.نمايان كرد
  .اورك قبل از اينكه تبديل به توده اي شعله ور شود فرياد كوتاهي كشيد

  ».گ حفظ كندحقه هاي تو زياد نمي تواند تو را از مر« :نكروز با عصبانيت فرياد زد

زمينِ زير واگن شروع به لرزيدن كرد و درست چند لحظه قبل از اينكه كل واگن به همراه بار و حيواناتي 
كه آنرا مي كشيدند در حفره اي كه ايجاد شده بود فرو روند رونين در ميان آنچه از جاده باقي مانده بود 

  .را خاموش كندفرو آمد در حالي كه براي اين كار مجبور شد سپر محافظش 

امروز من از دست تو ! هر اتفاقي كه روي دهد،جادوگر« :نكروز اسبش را به سمت او راند و گفت
  ».خالص خواهم شد

، و او با وجودي كه  صورت نكروز با مشتي كثافت پوشيده شد.رونين ورد ساده و كوتاهي اجرا كرد
  .دشنام مي داد مجبور بود براي ديدن صورتش را پاك كند

  .رونين خودش را باال كشيد و بروي اورك انداخت

رونين كم آورد و بجاي اينكه مدال را بگيرد دستي را كه نكروز با آن اهريمن روان را نگاه داشته بود 
اورك با اينكه جايي را نمي ديد يقة رونين را گرفت و سعي مي كرد دستان نيرومندش را به گلوي . گرفت

  .او برساند

  »!خواهم كشت انسان پستمن تو را «

در بين تالش براي بدست آوردن طلسم و نجات جان خودش رونين .انگشتانش بر گلوي رونين قفل شد
  نكروز شروع به كشيدن حيات از وجود رونين . و سعي داشت هر دو كار را انجام دهد گرفتار شده بود
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  ...ه خواندن وردي كردرونين شروع ب. كرد، نيروي اعجاب آور اورك براي رونين زياد بود

نكروز فرو آمد و او و جادوگر را با هم به چيزي بر پشت  و هيبتي بالدار ناگهان به سمت نكروز شيرجه زد
  .زمين سخت كوبيد

آنها محكم به زمين خوردند و چنگال مرگباري كه گلوي رونين را گرفته بود در ضمن زمين خوردن 
  .ناپديد شد

  »!قبل از اينكه بلند شود حركت كن« :گرفت و گفتتلو مي خورد دستي شانة رونين را كه تلو 

  .رونين با حيرت و خوشنودي به چهرة جذاب الف نگاه كرد» !؟...وريسا« 

من و فالستاد، هر دو ديديم كه اژدها تو را به پايين انداخت و ديديم كه چگونه در برابر ورد نكروز از « 
  ».كمك به تو بياييم خودت دفاع كردي و فكر كرديم بايد براي

رونين به باالي سرش نگاه كرد و فالستاد را ديد كه سوار بر شيردالش اطراف مي چرخد و با » فالستاد؟« 
  .وجودي كه هنوز سالحي ندارد،  اورك هايي را كه قصد دارند به آنها حمله كنند دور مي كند

  »!بايد زودتر از اينجا فرار كنيم! زود باش« :وريسا فرياد زد

  »!مواظب باش... نه تا وقتي كه! نه«:رونين با اكراه خودش را عقب كشيد و گفت

اوركي زشت . رونين او را درست قبل از اينكه تبر جنگي اي او را از وسط به دو نيم كند به طرفي هل داد
د با زخم هايي در هر دو طرف چهره دوباره تبرش را بلند كرد و بروي وريسا كه روي زمين افتاده بو

  .تمركز كرد
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. دستة تبر شروع به دراز شدن كرد و موج برداشت و مانند چنبرة ماري درآمد... رونين وردي خواند
ناگهان اورك با .اسلحه اش به دور او بپيچداورك سعي داشت آنرا كنترل كند، اما تنها باعث شد كه 

مي كرد شروع به دويدن  وحشت موضوع را متوجه شد و در حالي كه درون چنبر تبر جان گرفته تقال
  .كرد

  ...جادوگر دستش را به طرف وريسا دراز كرد

  .و از مشتي كه به كمرش خورد به زمين كوبيده شد

  »كجاست؟اهريمن روان كجاست؟« :نكروز اسكول كراشر فرياد زد

  ...او درست منظور اورك را نمي فهميد، مطمئناَ مدال دست خود او بود.رونين يك لحظه گيج شد

بروي ! همانجا كه هستي بمان« :او شنيد كه نكروز مي گويد .زياد روي پشت رونين فشار مي آورد وزني
رونين فلز سرد را روي گونه اش » .فقط بايدكمي فشار بدهم تادوستت درزيرتومانند ميوه اي له شود! الف

  »!بخشمشايد من زندگي ات را به تو ب! بي هيچ كلكي آنرا به من بده جادوگر«  .احساس كرد

اش  ينكروز پاي چوب.نكروز كمي به رونين اجازة حركت داد و رونين توانست از گوشة چشم او را ببيند
تون فقراتش سرا روي ستون فقزات رونين گذاشته بود و رونين شك نداشت كه اگر كمي فشار دهد 

او را قطع كند فشار وزن زياد نكروز چيزي نمانده بود نفس » ...مدال نزد من نيست« .خواهد شكست
  »!اصالَ دست من به آن نرسيد« .حرف بزندچه رسد كه بخواهد 

در حالي كه در نكروز كمي فشارش را بيشتر كرد و » !من براي دروغ هاي تو وقت ندارم انسان« 
  »!همين االن به آن نياز دارم«: صدايش عالوه بر خشم، رگه هايي از نا اميدي احساس مي شد فرياد زد
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تو باعث شدي كه فرزندان من كشته ! نكروززز« :تندرمانند و سرشار از نفرت سخنش را بريدصدايي 
  »...!فرزندان من!شوند

  ...رونين احساس كرد كه اورك ناگهان برگشت، سرفه اي كوتاه كرد و سپس 

  »...!نه« 

پشتش احساس بر گرم و سوزان را عبور بادي ناگهان رونين . ين و دشمنش را پوشاندنسايه اي سياه رو
  ...او شنيد كه نكروز جيغي كشيد. كرد

  .و ناگهان وزن اورك از روي او برداشته شد

به سرعت به پشت برگشت، مطمئن از اينكه هر چيزي كه اورك را گرفته بود او را هم خواهد رونين 
ه موجودي كرونين وريسا درست زماني او را به سمت خود كشيد كه وريسا به كمكش شتافت، . گرفت

  .آشنا بود شبه گوشنقدر آ؛ به همين دليل بود كه صدايش ه بودسايه اش را بر آنان گسترده بود شناخت

وريسا شمشيرش را  .الكسترزا دوباره نعره اي كشيد ، سپس سرش را به سمت جادوگر و الف پايين آورد
كرد تا شمشيرش  اما رونين به او اشاره.بنظر مي رسيد آماده است كه از دو نفرشان دفاع كند.باال گرفت

  .را پايين بياورد

! من از شما بخاطر اينكه باالخره مرا قادر ساختيد تا انتقام فرزندانم را بگيرم سپاسگذارم! انسان والف« 
  ».حاال كسان ديگري هستند كه به كمك من احتياج دارند، هر قدر هم كه اين كمك نا چيز باشد
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رونين رد نگاه او را .ود غولپيكر مي جنگيدند دوختر موجاوريسا نگاهش را به آسمان و جايي كه چه
تعقيب كرد، جايي كه نوزدرامو، ماليگوس و يسرا همزمان حمالت بي نتيجه اي را بارها و بارها به سمت 

  ...هر بار آنها راعقب مي راندهيوالي سياه مرگبال انجام مي دادند،اما 

  »و هنوز نمي توانند او را شكست دهند؟ ،سه نفر بر عليه يكي« 

الكسترزا آماده بود كه بال هايش را به هم بزند و به پرواز درآيد كه براي جواب دادن به اين سؤال متوقف 
بر او .ما نيروي نيرويمان نصف شد،اما او تمام نيرويش را در اختيار دارد .بخاطر اهريمن روان است« : شد

 اما ...نيرويِ خودمان را بدست مي آورديمنيرويش نصف مي شد و يا ما تمام پيروز مي شديم اگر او هم 
نعره اي از سمت » .ما فقط مي توانيم با اميد زياد به نبرد ادامه دهيم !يرممكن هستندغ ي اين مواردهر دو

! ي كنمخشيد كه شما را تنها رها ممرا بب. من بايد بروم« :و الكسترزا گفت آسمان زمين را به لرزه درآورد
  ».باز هم از شما متشكرم

با گفتن اين حرف ملكة اژدها به آسمان بلند شد و در ضمن برخاستن از زمين با دم خود اورك هايي را 
  .كه با حملة دورف هاي شجاع مقابله مي كردند جارو كرد

اهريمن .انداخترونين با گفتن اين جمله نگاهي به اطراف » !بايد كاري باشد كه ما بتوانيم انجام دهيم«
  .روان بايد جايي در همين اطراف افتاده باشد

سپس در حالي كه حملة تبر يك اورك را دفع مي كرد و او را به عقب » !فكر آن را نكن«:وريسا فرياد زد
  »!ما هنوز مجبوريم كه زندگي مان را نجات دهيم« :مي راند ادامه داد

يكباره توانست قسمتي از مدال را كه .جستجو ادامه داد وجود نبرد شديدي كه در اطرافش بود رونين بهبا
  .ي شدبه سمتش رفتمجادوگر درحالي كه اميدهايش بيشتر.از زيردست جسد يك دورف بيرون بود ببيند
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مطالعة آن رونين با اطمينان از اينكه اين ساختة سخت اهريمن روان است با حيرت زيادي به 
با . به جز مديويِ بدنام -گريوداراي قدرتي بيش از هر جاد چنين زيبا وساده و در عين حال.پرداخت

فرمانرواي دالران به وسيلة آن رونين هم مي توانست . چنين قدرتي نكروز مي توانست فرماندة هوراد شود
  ...شود، امپراطور تمام سرزمين هاي لوردران

تماس با اهريمن روان . را تكان داد و اين افكار را از خود دور كرد اين ها چه افكاري بودند؟ رونين سرش
  .افكار گمراه كننده اي ايجاد مي كرد، يكي از مواردي كه  رونين بايد در موردش هوشيار مي بود

جايي در ميانة نبرد او تبر اوركي به دست آورده بود كه  .فالستاد بروي شيردالش به سمت آنان پايين آمد
  .خوبي از آن استفاده مي كردكامالَ ب

تو چه مرگته؟ رام و ساير دورف ها باالخره موفق شدند اورك ها را وادار به فرار كنند،اما اين ! جادوگر«
  »!دليل نمي شود كه تو وسط اين جنگ بايستي و به اسباب بازي هاي احمقانه ات زل بزني

شكست  كليدكه اهريمن روان  حساس مي كردبه نحوي ا. وريسا رفت نزدرونين او را نديده گرفت و به 
هم در مجموع كافي بنظر چهار اژدها قدرت داشت؟  قابليت راي اين نيرويوگرنه چه  !دادن مرگبال است

   .نمي رسيد

و متوجه شد كه هيچ ا .درونش را لمس كردمهيب رونين شيء جادوئي را باالي سرگرفت و قدرت هاي 
  .حداقل در شرايط فعلي كمكي نخواهند كرد مدال يك از قدرت هاي

در رسيدن به هدف هايش قادر به متوقف كردن مرگبال  ،هيچ چيز... كه شايد هيچ چيزاين بدان معنا بودو
  ...يستن
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 عصر اژدهايان

 21فصل  

آنها هم  .بودمانده  باقي ي كه برايشانيا حداقل تمام نيروي -آنها تمام نيرويشان را بر عليه او بكار مي بردند
 .و او با بي تفاوتي حمالتشان را دفع مي كرد از نيروي جسمي و هم جادوئي بر عليه او استفاده مي كردند،

واقعيت اين بود كه چهار سيماي ديگر با كاستن از نيروي  ،قدر شديد به او حمله كنندمهم نبود كه آنها چ
كاهش يافته بود و در حال حاضر قدرت نيرويشان  -در سال ها قبل -ساخت اهريمن روان برايخودشان 

  .در مقايسه با موجود سياه بچه گانه بنظر مي رسيدآنها 

. حداقل براي مدتي كوتاه اين طلسم بنظر تهديد آميز آمد. تادنازدرامو شن هاي زمان را به سمت او فرس 
ضعف او را فرا مي گيرد و كه مرگبال احساس كرد . اين خطر وجود داشت كه جواني مرگبال ربوده شود
درهمين لحظه ودرست قبل ازاينكه تغييرات دائمي  .استخوان هايش خشك و حركاتش ضعيف مي شوند

  .زيركانه نابود شد ، شن هاي زمان سوختند و طلسمِآشوبگر منقبض شداژدهاي  درونيِ شوند نيرويِ

موجوداتي خشمگين سراپاي او را  .ناك تر از جانب ماليگوس به مرگبال شدرحمالتي مستقيم تر و خط
فراگرفتند كه بنظر مي رسيد قادر هستند خود را با نيروي او تطبيق دهند، حداقل براي مدتي كوتاه چنين 

   .سرتاپاي او را پوشانداز سوي ماليگوس به سمت دشمن منفورش رفت كه  انواري منجمد .دبنظر مي رسي
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اما زره كاشته شده بر بدن  .ي منجمد كننده همزمان مرگبال را از درون مي خوردئگرماي سوزان و سرما 
ه سزايش مرگبال آماده بود تا دشمن حقيرش را ب و مرگبال تقريباَ تمام اين طوفان مهلك را دفع كرد

  .برساند

در ابتدا بنظر مي رسيد  .همة آنها فكر مي كردند كه زيركترين و خطرناك ترين دشمن مرگبال يسراست
بعد مرگبال در خودش احساس رضايت از  .كه او عقب نشسته تا اتالف نيروي همراهانش را تماشا كند

تقريباَ خيلي دير متوجه  مرگبال. سرمستي و غرور و سپس گيجي وديوانگي شدخود را يافت كه تبديل به 
او سرش را تكان داد و شبكه اي را كه يسرا درون ذهنش ايجاد  .شد كه به رويايي روزانه فرو رفته است

مانند دو دشمن ديگرش كه سعي مي كردند او را در نيروهاي خود اسير درست  كرده بود از هم گسست،
  .كنند

در ميان پنجه اش . ميان آنها باال كشيد، سپس به آنهاحمله كردو خود را از با چند ضربة بال هاي عظيمش ا
  .ره اي بزرگ از انرژي خالص و اصيل ايجاد كرد و درست به ميان آنها انداختكُ

  .كره درست در بين سه اژدها منفجر شد و يسرا و دو نفر ديگر به عقب پرتاب كرد

نيرو داريد به سمت من بفرستيد، هر چه باشد هر چقدر  !احمق ها« :مرگبال با لحني مبارزه جويانه غريد
  »!فرقي نمي كند، زيرا من تجسم قدرت هستم و شما چيزي نيستيد بجز سايه هايي از گذشته

  »...!هرگز فراموش نكن كه ممكن است چه درسي از گذشته بگيري موجود سياه« 

آن را در آسمان ببيند و حتي سايه قرمز رنگ چشمان مرگبال را فراگرفت كه تصور نمي كرد هرگز دوباره 
  .او را هم شگفت زده كرد
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  »!؟انتقام جفتت را بگيريآمدي تا !... الكسترزا« 

بخوبي مي دانم تو علت بالهايي بودي كه بر سرشان . آمده ام تا انتقام جفت و فرزندانم را از تو بگيرم«
  ».آمد

قادر به لمس كردن اهريمن روان  من؟من كه حتي« : مرگبال در حالي كه لبخندي شيطاني مي زد گفت
  »!دانيدتو و دوستانت كه بخوبي مي  نيستم،

چيزي كه به آنها ياد  .اما چيزي اورك ها را به جايي كه فقط اژدها ها از آن اطالع داشتند راهنمايي كرد« 
  » .داد چگونه قدرتش را بكار گيرند

  ».آغاز شده است ؟ روزگار تو گذشته و دورة من!مگر فرقي مي كند الكسترزا« 

و چيزهايي كه از آنها ... اميد ... حيات«  :الكسترزا نگاه شوم، مصمم و ثابت مرگبال را ديد و گفت
  »...بوجود مي آيند

  »!اما تو همين االن هم مرده به حساب مي آيي «:به ميان حرف او پريد و با خنده اي بلند گفتمرگبال 

  .دو اژدها به هم حمله كردند

***  

بخاطر نيرويي كه مدال  .هيچكدام نمي توانند. او نمي تواند مرگبال را شكست دهد« :گفترونين 
  ».اهريمني از آنها گرفته است

  ».ما بايد اينجا را ترك كنيم. كاري از ما ساخته نيست «:وريسا گفت
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وانند مرگبال را اگر آنها نت! در واقع براي همة ما... من بايد كاري براي او انجام دهم! نمي توانم وريسا« 
  »متوقف كنند، چه كسي مي تواند؟

  »نمي تواني كاري انجام دهي؟! چيز... تو با اين« :فالستاد با نگاهش به اهريمن روان اشاره كرد و گفت

  ».چون به هر حال بر عليه مرگبال كار نمي كند! نه« 

ا گرفته باز گرداند وگرنه آنهحيف كه نمي شود نيرويي را كه از « :دورف چانة پرمويش را خاراند و گفت
  »...مي توانستند با شرايط برابر با مرگبال مقابله كنند

 خاطر دردب، اندازد رفكرش را به كاسعي كرد » ...اين نمي تواند اتفاق بيافتد« :رونين سرش را تكان داد
رونين .ودشدت سرگيجه قادر به سرپا ايستادن نب زخم هايي در سرتاسر بدن وو شكسته  انگشتانِ در

  »!خوب شايد هم بشود... اما«:فكر كندچيزي كه شيردال سوار گفته  هتمركز كرد،سعي كرد ب

رونين اطراف را نگاه كرد تا مطمئن شود براي چند دقيقه از شر . دوستانش با حيرت به او نگاه مي كردند
  .طراف را نگاه كردشد پيدا كرد، امي هستند سپس براي يافتن سخت ترين سنگي كه اورك ها در امان 

  »چكار مي كني؟« :وريسا با لحني كه گويا فكر مي كند رونين عقلش را از دست داده است گفت

رونين مدال را بروي سنگي گذاشت و سنگي ديگر را تا جايي كه » !قدرتشان را به آنها باز مي گردانم« 
  .مي توانست باال برد

  .حرفي كه فالستاد مي خواست بزند دير شده بودبراي هر » ...فكر مي كني چه آتشي مي خواهي« 

  .رونين با تمام قدرت سنگ را روي مدال فرود آورد
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  .سنگي كه در دستش بود دو تكه شد

ي را كه در دست داري مي تواني تبرتو « :به طرف دورف نگاه كرد و گفت» !بايد مي دانستم! لعنت« 
  »ضربة بسيار محكمي به اين مدال بزني؟و بچرخاني

اين تبر را درست است كه « :لستاد در حالي كه گويي به او توهين شده بود زير لب دشنام مي داد گفتفا
ي بي مقدار ساخته اند، اما فكر مي كنم سالح خيلي خوبي باشد، و من هم مي توانم آنرا مانند هر اورك ها

  ».سالح ديگري بكار بگيرم

  »!همين االن! بزنش روي مدال«

  »تو واقعاَ فكر مي كني موثر باشد؟ !رونين « :تش راروي شانة رونين گذاشت و گفتوريسا بانگراني دس

طلسم هاي جادوئي  اتفاوت چنداني بمي شناسم،  هدايت كندمن وردهايي كه نيرو را به سمت آنها «
نم، و اما قبل از آن بايد بتوانم آنرا باز ك ديگري كه من سعي مي كنم نيرو را از آنها استخراج كنم ندارد،

به را نيروي آزاد شده من آنوقت ديگر حصاري كه نيرو را در خود نگاه داشته بود وجود نخواهد داشت و 
، البته به شرطي كه بتوانم طلسم اهريمن روان را باز انمه آن را از دست داده باز مي گردسمت اژدهايي ك

  ».كنم

 !عقب بايست جادوگر ؟!راهش اين استخوب پس « :مي برد گفت فالستاد در حالي كه تبر را باالي سر
  »يا خرد كنم؟ از وسط نصف كنم،دوست داري آن را 

  »!هر طور كه مي تواني! فقط نابودش كن« 
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چنان قدرتي تبر را به  بااو . و پايين آورد تبرش را باالتر برد، نفس عميقي كشيد »...!خيلي ساده است« 
كه در طول بازو و دست فالستاد به حركت درآمده بود چرخش درآورد كه رونين مي توانست  نيرويي را 

  .با چشم ببيند

  ...تبر به هدف خورد

  ...قطعات فلز به پرواز درآمد

  »!سر كامال نابود شد! قسم به خدايان ايري« 

بي مصرف  فالستاد تبرِ.پوشش محكمي دارد شكسته شدن قسمت اعظم سر تبر ثابت كرد كه اهريمن روان
   .به گوشه اي پرتاب كرد -ا نفرت به ساختة تقلبي اورك ها دشنام مي داددر حالي كه ب -را 

  .رونين به خوبي مي دانست كه مشكل از تبر نبود

  »!اين از آن چيزي كه من فكر مي كردم بدتر است« 

  »جادو از آن محافظت مي كند،آيا جادو هم نمي تواند آن را از بين ببرد؟« :وريسا زمزمه كرد

من به تنهايي و با دست خالي نمي توانم كاري كنم، اگر طلسم ديگري  .رتمندي باشدبايد طلسم قد« 
به وريسا داده بود به خاطر  –يا بهتر بود گفته مي شد كوريالستراژ  -او طلسمي را كه كراسوس» ...داشتم

ل فكر نمي كرد اما به هر حا آورد، اما مدال را وقتي با اژدهاي سرخ به نبرد باز گشته بود جا گذاشته بود،
بايد چيزي از طرف خود مدال را مرگبال ساخته بود و براي نابود كردنش كه آن هم فايده اي داشته باشد، 

كه در كوهستان از دست رفته  او مدالي را كه مرگبال به او داده بود به ياد آورد .مرگبال به كار مي رفت
  ...بود
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  ...!اما

  .نگي كه از يكي از فلس هاي خود مرگبال با جادو ساخته شده بودجواهر درون مدال هنوز باقي بود، ساما

  »!اين بايد موثر باشد« :رونين در حالي كه جيغ مي زد دستش را درون جيب ردايش برد

  »توي جيبت چيست؟« :فالستاد گفت

دو نفر ديگر بنظر مي رسيد چندان » !...اين« :رونين در حالي كه سنگ را از جيب خارج مي كرد گفت
  .حت تأثير آن قرار نگرفته اندت

درست مانند اهريمن روان كه آن را از جادويش . مرگبال اين را از قسمتي از وجود خودش ساخته است« 
  ».اين بايد كاري را كه هيچ چيزي قادر به انجامش نيست انجام دهد. ساخته است

زديك كرد، او در نحوة استفاده از در حالي كه فالستاد و وريسا تماشا مي كردند رونين سنگ را به مدال ن
هميشه در ابتدا ساده ترين روش را "سنگ ترديد داشت، اما آموزش هاي جادوئي خودش را به ياد آورد 

  ".امتحان كنيد

او  .رونين سنگ را چرخاند تا تيز ترين لبة آن را بكا بگيرد .سنگ درخشش خفيفي در لبه هايش داشت 
  .نمي رسيداما راه ديگري به ذهنش  شه اش با شكست مواجه شود،بخوبي مي دانست كه ممكن است نق

  .كشيدشيطاني  با نهايت احتياط او سنگ را روي وسط طلسمِ

ره اي سنگي كه از فلس هاي مرگبال ساخته شده بود سطحِ مدال طاليي رنگ و خدشه ناپذير را مانند كَ
  .برش داد
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، نوري خالص و يكدست به صورت عمودي از وريسا درست بموقع او را عقب كشيد» !مواظب باش«
  .مدال خارج شد و به آسمان رفت

فوران مي كرد احساس كرد و فهميد كه اگر به سرعت آسيب ديده رونين نيروي عظيمي را كه از مدال 
  .دست كساني كه واقعاَ تعلق داشت خارج مي شددست بكار نشود، اين نيرو براي هميشه از 

خسته تمركزكرد،نمي خواست جادوگر.رمي كردمي بايست درست باشداجراكرداو ورد رابه شكلي كه فك
  .بايد كار مي كرد ورداين  .خستگي باعث شود در اين موقعيت بحراني خطا كند

رونين با نهايت دقت ورد را تكرار كرد و  .رنگين كماني درخشان از مدال خارج و به سمت آسمان رفت
  ...كند چيزي را كه مي خواست درخواست كردبا بهترين لحني كه مي توانست تلفظ 

تقريباَ كور كننده صدها پا در آسمان باال رفته بود نا گهان چرخيد و به سمت  رنگين كمان كه با درخششِ
  .اژدهايان در حال نبرد حركت كرد

  »تو اينكار را كردي؟« :وريسا نفس زنان پرسيد

اميدوارم كه ... فكر مي كنم« :ه شده بود گفترونين كه به هيبت الكسترزا و مرگبال و سايرين خير
  »!اينطور باشد

آيا شما به اندازة كافي تالش نكرديد؟ آيا « :به دشمنانش نگاه مي كرد گفتتحقيرمرگبال در حالي كه با 
  » مي خواهيد به جنگ با كسي كه نمي توانيد او را مغلوب كنيد ادامه دهيد؟

     آنها بيهوده مشت بر سندان . بود مدتها بودكه از ميان رفته بود احترام اندكي كه زماني براي آنها قائل
  .، هرچند كه مي دانستند مجموع نيروي آنها هم در برابر او ضعيف استمي كوبيدند



 س

 

WWW.LIFE‐GOOD.IR   سايت زندگي خوب:ازكاري  

م ج ر ت S:م O R R O W M A N              S O R R O W M A N 1 3 @ Y A H O O . C O M  Page 10 

نه ! بوجود آوردي مرگبالزيادي و وحشت تو رنج و عذاب « :الكسترزا به سمت مرگبال رو كرد و گفت
  » !هم همينطوراين جهان ت فاني بلكه براي موجودا !فقط براي ما

آنها چه ارزشي براي من دارند؟ اصالَ چه ارزشي حتي براي خود شما دارند؟ من هيچ وقت اين را درك «
  »!نكردم

هرگز هم ! نه«:الكسترزا سرش را با حالتي كه مي توانست تأسف براي مرگبال باشد تكان داد و گفت
  »!نخواهي فهميد

  »!بايد سالها قبل همة شما را از بين مي بردم. ما بازي كردم، ديگر كافي استمن به اندازة كافي با ش« 

  »...بودضعيف كرده زماني ساختن اهريمن روان حتي تو را هم ! اما تو نمي تواني«

ونقشه هاي من به سرعت در حال اجرا شدن هستند، ! اما حاال قدرت من كامل شده است« :مرگبال غريد
و با آن دنيايي بدون نقص خواهم ! من تخم هاي تو را برخواهم داشت الكسترزا بعد از نابود كردن شما

  »!ساخت

مرگبال با علم به اينكه اين طلسم هم مانند طلسم هايي كه قبالَ  .در جواب اژدهاي قرمز دوباره حمله كرد
نيروي محافظ او  مي دانست هيچ طلسمي نمي تواند از .بكار گرفته بودند به او اثر نخواهد كرد بلند خنديد

  .و فلز جادوئي كه به پوستش پيوند خورده بود عبور كند

  ...هيچ چيز نمي توانست به او آسيب بزند

  »!خ...آاااا«
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زره جادويي اش تنها  .آمادگي اش را نداشت او كه ،نيرويي درنده از حملة الكسترزا او را در خود گرفت
اما ضربه  .ت سپري قدرتمند به دور خود تشكيل دادمرگبال به سرع. كمي از قدرت ترسناك آنرا كاست

  .كار خودش را كرده بود و او در درونش دردي را احساس مي كرد كه قرن ها از آن بي خبر بود

  »!؟...چكار كردي... با من ...! تو« 

اما با فهميدن دليل آن خنده اي ترسناك چهرة  –الكسترزا خودش نيز شگفت زده بنظر مي رسيد 
  .رش را پوشانداژدهاوا

  »!موجود احمق ،داشتم شروع به آشكار شدن كرده استدر سر كه سال ها روياي انجامش را  نيت من،« 

و مرگبال را . در واقع هر چهار تاي آنان چنين بنظر مي رسيدند .الكسترزا بنظر كامل و بي نقص مي رسيد
  .صش را به هم ريخته باشداحساسي شوم فرا گرفت كه بايد خطايي وحشتناك نقشه هاي بي نق

چه احساس ! كامل شده ام! من دوباره خودم هستم مي توانيد احساسش كنيد؟« :ماليگوس فرياد زد
  »!شكوهمندي است

بستگي به ززززمان فقط « :بطرزي غير عادي مي درخشيد و نور مي پراكند نازدراموچشمان جواهر گون 
  »...!شتبستگي زززززيادي به ززززززمان دا !بله...داشت

اينبار چشمانش چنان گيرا بودند كه مرگبال نمي توانست نگاهش را از . يسرزا چشمان بسته اش را گشود
  .آن چشم ها باز گرداند

  »!هاي شيرين ما به واقعيت پيوسته اندروياو ! كابوس پيايان يافته است« : يسرا زمزمه كرد
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اهريمن ... اهريمن روان .به نزد ما بازگشته استچيزي را كه از دست داده بوديم «:تأييد كرد الكسترزا
  »!روان ديگر وجود ندارد

  »!دروغ! دروغ است! غيرممكن است« :فرياد زد رنگ، اژدهاي فلز

بايد فاش شود اين است كه تو هست و تنها دروغي كه ! نه« :حرفش را تصحيح كردهيبتي قرمز رنگ  
  »!شكست ناپذير هستي

  »!من نيز وقتي به آينده نگاه مي كنم چنين فلسفة احمقانه اي را پايدار نمي بينم !ببببله«:نازدرامو فرياد زد

در آنها نيرويي بود كه مرگبال پيش از اين  آنگاه مرگبال خود را در برابر حملة چهار قدرت عنصري يافت،
هر يك كه !هاريكي در برابر چ نبرد اين ساية تنها در برابر دشمنانش زياد بطول نيانجاميد، .نديده بود

  .او داشتند، و او در حد هر چهار نفر با هم نبودبا قدرتي مساوي 

و  ماليگوس ابري ضخيم و خفه كننده را در اطراف آرواره ها و سوراخ هاي بيني مرگبال ايجادكرد
راحت هفته ها و ماه ها و سال ها اين شكنجه را بدون است همزمان نازدرامو زمان را به جلو راند تا مرگبال ،

با در هم ريخته شدن دفاع مرگبال يسرا مشكلي در دست يافتن به افكار او و تبديل . تحمل كند
  .روياهايش به بدترين كابوس ها نداشت

در اين زمان بود كه الكسترزا مانند ملكة انتقامِ وحشتناكي در برابرش ايستاد و با لحني كه در آن كمي 
و مانند هر مادري ! من سيماي حيات هستم موجود سياه «:تأسف هم براي مرگبال احساس مي شد گفت

در اين چند سال گذشته من فرزندانم را ديدم كه  !به دنيا آوردن فرزند را احساس كرده ام تيِفدرد و شگ
و بدون اينكه اراده اي از خود داشته باشند به قتل  مانند ابزاري در جنگ مورد سوء استفاده قرار گرفتند،

  »!با علم به اين موضوع كه كاري از من ساخته نيست! زندگي مي كردم منو  .رسيدند
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و در حالي كه بيهوده سعي مي كرد با نعره » !حرف هاي توهيچ معنايي براي من ندارد« :مرگبال پاسخ داد
  »!هيچ« :هايش ديگران را به وحشت بياندازد افزود

اجازه مي دهم مستقيماَ نمونه اي از رنجي كه به همين دليل من به تو ... !بنظر مي رسد كه ندارد! نه« 
  »!كشيدم را تحمل كني

در برابر حملة سايرين، حتي كابوس هاي يسرا مرگبال مي توانست حداقل ! كرد او الكسترزا همين كار ر
با دردي اما  ،با درد حمله كرد لكسترزاا .اما در برابر حملة الكسترزا هيچ سالحي نداشت. كمي دفاع كند

مادري كه  او با دردهايي كه براي مرگبال شناخته شده بودند حمله نكرد، بلكه با درد. ن خودشاز درو
   .ندمي بيبه سرنوشتي شوم گرفتاررا رنج مادري كه فرزندانش  با.حمله كرد شده بودند او جدا فرزندانش از

  !بخاطر هر فرزندي كه كشته شده بود

  »!واهي ديد، بگذار تحمل تو را در برابر آن ببينيمتمام رنجي را كه من تحمل كردم خود ختو « 

شريري درد چنان او را مي دريد كه هيچ چنگال و يا دندان  .اما مرگبال تجربة چنين دردهايي را نداشت
  .از هم مي گسستاين درد تا اعماق درونش را . نبودآن قادر به انجام 

  .هيچ اژدهايي چنان نعره اي نشنيده بود ترسناك ترين اژدها نعره اي كشيد كه تا كنون هيچ كس از

هايان را از جا پراند و باعث شد كه طلسم هايشان دجيغش ساير اژ .و شايد همين نعره جان او را نجات داد
  .و او از قيد طلسم آنان آزاد شد و برگشت و با سرعت و شدت شروع به فرار كرد .متوقف شود

  .از برابر آنان دور شدهايش همچنان ادامه داشت تمام بدن او مي لرزيد و در حالي كه جيغ  

  »!ما نبايد اجازززززه دهيم كه ففففرارررر كند« :نازدرامو ناگهان متوجة مطلب شد و گفت
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  »!دنبالش كنيم... دنبالش كنيم« :ماليگوس هم حرفش را تأييد كرد

ت كه گويي خودش نيز سپس به سمت الكسترزا برگش» !من موافقم«:بانوي رويا ها به سرعت تأييد كرد
  »!؟...خواهر« از كاري كه انجام داده شگفت زده است؛

  ».من هم به زودي به شما ملحق خواهم شد! با تمام قدرت برويد! بله« :اژدهاي سرخ پاسخ داد

  »...!!مي فهمم« 

اي الكسترزا لحظه  .خائن خود پرداختندهمنوعِ به تعقيب و به سرعت سه سيماي ديگر از او جدا شدند 
حتي با وجود بازگشت قدرتشان قادر نيستند سه سيماي ديگر دور شدن آنها را تماشا كرد و فكر كرد كه 

اول كار واجب تري  -آنها به كمك او نياز داشتند اما - دنيا را از شر مرگبال خالص كنندي هميشه اتا بر
  .بود كه بايد انجام مي شد

  .نجام كسي را كه مي خواست يافتها زمين و آسمان را جستجو كرد و سردملكة اژ

  »!يسرا نيستيروياهايم در قلمروي تو اصالَ شبيه ! كوريالستراژ« : الكسترزا زمزمه كرد

نه تنها بخاطر تعداد  .دورف هاي تپه اي اگر به تنهايي با اورك ها مواجه مي شدند مطمئناَ نابود مي شدند
وقعيت مناسبتري برخوردار بودند، اما سال ها زندگي بلكه به اين دليل كه اورك ها از م بيشتر اورك ها،

بي هدف و پوچ ا را ههم آن جهاتيبود، اما از كرده رام را سر سخت تر گروهدر زير زمين و شرايط سخت 
  .كرده بود

، يك الف و يكي از پسرعموهاي ديوانه شان سوار بر شيردالي با يجنگ خوشبختانه به آنها يك جادوگرِ
  با از بين رفت اهريمن روان سه نفر به كمك دورف هاي تپه اي رفته    .يز اضافه شده بودتي منقار وپنجه ها
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  .اوضاع را به سود آنها تغيير دادندو 

، وقتي كه تالش مي كردند صفوف خود را منظم االبته اژدهاي قرمز هم با شيرجه هاي دائمي بروي اوركه
  .كمك بزرگي بود ،كنند

يم باتول باقي مانده بود در محاصرة دورف هاي پيروز زانو زدند، با علم به چيزي كه از اورك هاي گر
بخاطر كشته شدن دوستان و يارانش  رام بخاطر از دست دادن مردمش، .اينكه به زودي كشته خواهند شد

     چه كسي  -ديگري را اجرا كرد به هر حال رام فرمانِ مي توانست به خدمت آنها برسد، امااز جمله گيمل 
  مي توانست از فرمان يك اژدها سرپيچي كند؟

در بند قرار  فرستاده خواهند شد تا توسط نيروهاي اتحاد در كنار ساير اورك هايِ آنها به سوي غرب« 
امروز به اندازة كافي خون ريخته شده است، و جنگ در شمال كازمودان خون هاي بيشتري را  .گيرند

امروز به اندازة كافي خون «بسيار خسته؛  ...ته بنظر مي رسيدكوريالستراژ خس »...جاري خواهد كرد
  »!متشكرم... ديده ام

  .نگاهش را متوجة رونين كردبا قول رام براي اينكه اورك ها را سالم بمقصد برساند،كوريالستراژ 

 فكر  .من در مورد شخصيت حقيقي تو به كسي چيزي نخواهم گفت« :جادوگر جوان به سرعت گفت
  ».ال بتوانم دليل كارهايي را كه انجام دادي درك كنممي كنم حا

هيوالي سوسمار شكل تقريباَ با حالتي انساني  ».اما من هرگز خودم را بخاطر خطاهايم نخواهم بخشيد« 
در شورا مطرح خواهد بخاطر جايگاه من در كايرين تور، اين موضوع  «:شانه اي باال انداخت و ادامه داد

  اتفاقاتي كه رخ داده بلكه به اين خاطر كه بايد آنها از  مايل من به ماندن در شورا،نه فقط به خاطر ت.شد
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انست كه من تو را صرفاَ به يك مأموريت شناسايي دآنها خواهند ... !تا اندازه اي،حداقل حقيقتاَ آگاه شوند
  »!نفرستاده ام

  »حال چه روي خواهد داد؟« 

هوراد جايگاهش را در دون آلكاز حفظ كرده است، ! يزهاخيلي چ...اتفاقات زيادي روي خواهد داد« 
شانس اينكار بوجود آمده .. .بعد از آن اين دنيا بايد از نو ساخته شود .اما به زودي شكست خواهد خورد

 ».سياسي تغيير خواهند كرد امورامروز، تفاقات ا زو بعد ا «:لحظه اي مكث كرد و افزود ».است
     نوعي احساس گناه نگاه موجود كوچكي كه در مقابلش ايستاده بود با  كوريالستراژ در حالي كه به

و بايد بگويم نژاد من بخاطر آسيب هايي كه رسانده بيش از هر چيزي دچار اين «  :مي كرد ادامه داد
  » .تغييرات خواهد شد

رونين  .اهد گفتاما مي دانست كه كوريالستراژ به آنها پاسخ نخو براي رونين سؤاالت بسياري پيش آمد،
در كه اين نژاد قديمي  شك نداشتبا دانستن توانايي كوريالستراژ و مرگبال براي گرفتن ظاهر انساني 

  .بالطبع در ساير نژادها انجام داده اندو ي را در نژاد انسانها و الف ها  دستكاري هايطول تاريخ 

تو هميشه شاگرد خوبي ! ع بود رونينكاري كه تو در اين موقعيت انجام دادي بسيار بموق«:اژدها گفت
  »...بودي

براي يك لحظه جادوگر خسته فكر كرد كه اين .وقتي سايه اي وسيع بر آنها افتاد،گفتگويشان قطع شد 
باعث مرگبال است كه به نوعي توانسته از دست تعقيب كنندگانش فرار كند و باز گشته تا از كساني كه 

  .انتقام بگيرد شكست او شده اند،

  .ه هرحال اژدهايي كه در باالي سر آنها شناور بود سياهرنگ نبود بلكه رنگش به سرخي كوريالستراژ بودب
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  ».اگر هم متوقف نشده باشند، به هم ريخته اندگريخته و نقشه هاي شيطاني اش  موجود سياه« 

  »...!ملكة من« :كوريالستراژ به باال نگاه كرد و گفت

براي تو  ي طوالنيمدت هاو تا ... من فكر مي كردم كه تو مرده اي« :دالكسترزا رو به جفتش زمزمه كر
  »!عزاداري مي كردم

تا بوسيلة آن بتوان آزادي شما را برنده ! اين ترفندي الزم بود ملكة من« :اژدهاي نر با حالتي معذور گفت
بخاطر عذابي كه بلكه  نه فقط به خاطر رنجي كه به شما تحميل كردم، من از شما عذر مي خواهم، .شوم

من مي دانم كه شما چقدر نسبت به ... ي هاي خود وارد كردمگ به اين موجودات فاني با بي مالحظه
  »...ايشان لطف داريد

سپس در كنار كوريالستراژ به  ».پس من هم مي توانم اگر آنها بتوانند تو را ببخشند،« :ملكه پاسخ داد
سايرين در تعقيب موجود سياه هستند، «  :تاب مي داد افزودش را به دم او زمين نشست و در حالي كه دم

را ، من و تو بايد آن تعدادي از افراد نژدمان كه باقي مانده اند اما قبل از اينكه در شكار به آنها ملحق شوم
  ».فكر مي كنم، اين بر هر كاري مقدم است. جمع كنيم و آشيانه مان را از نو بنا كنيم

حاال و براي ... من در خدمت شما هستم« :كه سر عظيمش را خم مي كرد گفتكوريالستراژ در حالي 
  »!هميشه عشق من

بخاطر فداكاري هاي شما من مي توانم به « :ملكة اژدها به سمت جادوگر و دوستانش بازگشت و گفت
  ».اگر بتوانيد اندكي صبر كنيد... پرواز به خانه را پيشنهاد بدهم شما
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با سپاسگذاري اما رونين  توانست با اندكي تالش هر سة آنها را به خانه برساند، ميهم شيردالِ فالستاد 
هر دوي  -با وجود حقه اي كه كوريالستراژ به او زده بود -او احساس مي كرد. پيشنهاد ملكه را پذيرفت

اگر او هم در موقعيت جفت ملكه قرار داشت همين كار را براي نجات . اين اژدها ها را دوست دارد
  .عشقش مي كرد

بعد از اينكه همة تخم ها را ما فردا  .دورف هاي تپه اي به شما غذا و محلي براي استراحت خواهند داد« 
 :ملكة اژدها نشست و افزودچهرة بر لبخندي  ».به سراغ شما خواهيم آمدني قرار داديم مجمع و در محل ا

به آنها تمام شده آسيب به قيمت رگبال اگر شكست دادن م شكر كه تخم هاي ما بسيار محكم هستند، «
  »...بود دردي جانكاه به من وارد مي شد

  »!به زودي من و تو بهتر از آن را بدست خواهيم آورد!... فكرش را نكن« :اژدهاي نر غريد

رونينِ « :سپس سرش را به سمت جادوگر و دو همراهش پايين آورد و گفت» ...!بله« ملكه جواب داد
بخاطر سهمي كه شما در اين ماجرا داشتيد، تا زماني كه من ملكه هستم،شما و ! رفانسان،الف و دو

  »...مردمانتان از جانب همنوعان من در امان خواهيد بود

با اين كالم هر دو اژدها از زمين بلند شدند و به سرعت در جهتي كه مرگبال اولين تخم ها را برده بود به 
تا زمان مراجعت دو اژدها از تخم هاي باقيمانده مراقبت  ز پيروزي دورف هاي شادمان ا. پرواز درآمدند

دورف هايي كه سرانجام قلمروي كوهستان و كل سرزمين گريم باتول دوباره به دست آنها  .مي كردند
  .افتاده بود

سپس به سمت همراهانش بازگشت  »!چقدر با شكوه هستند « :اژدها ناپديد شدند فالستاد گفت دو وقتي 
  او دست الف متعجب را » .خواهيد بودحاضر شما هميشه در روياهاي من  !الف بانوي من« :تو گف
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قبالَ هرگز با جادوگران سر و كار من ! جادوگر« :گرفت و تكان داد سپس به رونين رو كرد و گفت
نداشته ام، اما در اينجا بتو اقرار مي كنم كه سرانجام يك جادوگر در قلب يك جنگجو جاي گرفته 

اگر روزي نامت را در افسانه هاي ...! تسخير گريم باتول .بگذار سخنم تمام شود! ...ساكت باش.است
  »هان؟ ،مردم من شنيدي كه تعجب نخواهي كرد

ي را بدست آنها تازه پيروز »تو مي خواهي ما را ترك كني؟« : رونين در حالي كه كامال گيج بود پرسيد
  .جا نيامده بود ن همه تقال سرنفس رونين هنوز از اي. آورده بودند

   »!صبر كنتو نبايد بروي،حداقل تا فرا رسيدن صبح « :وريسا اصرار كرد

 لحظه اي به نظر رسيدكه دورف وحشي درحال سبك و سنگين كردن موضوع است، هر چند مي توانست 
چه زودتر به اما خبرهايي هست كه بايد هر ! متأسفم« :اما تصميمش را گرفته بودبا افتخار بماند، 

ه تالش قبل از آنها به لوردران برسراي اينكه سرعتي كه اژدها ها دارند من ببا .ايري برسدهاي  كوهستان
من دوست دارم اشخاص  ...در ضمن !كه اين اخبار را به لوردران برسانم وظيفة من است.زيادي كنم

  »...بخصوصي را از اينكه هنوز زنده هستم مطلع كنم

دورف دست آسيب ديده اش  گرفت،قبل ازاينكه خود سالمش دستا ست قدرتمند او را برونين باسپاس د
  .خردكننده داشتشيردال سوار هنوز هم دستي ، با وجود خستگي !را بگيرد

  »!تشكرم فالستادبراي همه چيز از تو م« 

سروده شود كه از خيلي دوست دارم سواري را ببينم كه داستاني برايش !من از تو سپاسگذارم! نه انسان« 
  »!باور كن بانوان دورف از ديدن من به دوار خواهد افتاد، و بدان كه سرِ. داستان من باشكوه تر باشد
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چهرة دورف در . وريسا در حالي كه از او بعيد بنظر مي رسيد خم شد و به آرامي گونة دورف را بوسيد
  .رونين كمي احساس حسادت كرد. قرمز شد زير ريش هاي پر پشتش 

  »!مواظب خودت باش« :او به فالستاد هشدار داد

با پرشي ماهرانه بر پشت شيردال پريد، و ضربة نرمي با پاشنه هايش به پهلوي  فالستاد با اين پاسخ» !حتماَ« 
  »!شايد روزي كه اين جنگ واقعاَ به پايان رسيد دوباره همديگر را ببينيم« :شيردال زد و گفت

سپس جنگجويِ كوتوله به  .ز چرخي در آسمان دوباره از آنها خداحافظي كردبه آسمان بلند شد و بعد ا
  .و از نظرها ناپديد شد سمت غرب پرواز كرد 

او با شرمساري قضاوت اولية خود را دربارة  .رونين دستش را به سمت هيبت در حال دور شدن تكان داد
در مواقعي حتي خود را اليق تر از رونين  ود،خود را اثبات كرده بتوانايي اما فالستاد  دورف به ياد آورد،

  .نشان داده بود

  .دستي به نرمي دست آسيب ديدة رونين را بلند كرد

فكر مي كنم اين براي خوب شدن نياز به زمان « :وريسا در حالي كه لحنش سرزنش كننده بود گفت
براي سابقة من خوب فكر نكنم اين ! سيبي نبينيآمن قسم خورده بودم كه تو هيچ ... زيادي دارد

  »...باشد

سيده بوديم پايان رآيا سوگند تو وقتي به سواحل كازمودان « :رونين در حالي كه لبخندي مي زد گفت
  »يافته بود؟ن
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  اما بنظر مي رسيد كه در تمام طول روز من بايد از تو در برابر خودت محافظت مي كردم، بعد ...! شايد« 

  .به رونين پاسخ داداما به هر حال او هم با لبخندي   »خواهي آورد؟از اين چه بالهايي بر سر خودت 

با خود  .رونين اجازه داد كه وريسا در حالي كه دست آسيب ديده اش را گرفته است به نق زدن ادامه دهد
   .از اينكه اژدهاها آنها را به لوردران بازگرداندند بتواند به سفرش با وريسا ادامه دهد دفكر كرد شايد بع

بايد . گزارش دو نفرة آنها بهتر بود، و مدرك محكم تري به حساب مي آمدمطمئنا براي رهبران لوردران 
  .اين را به وريسا مي گفت تا نظرش را در اين مورد بداند

چطور ممكن است كسي به اندازة او از مرگ جان سالم به در !رونين با خود فكر كرد خيلي عجيب است
يل به زندگي در او قوي باشد؟ آنهم بعد از اينكه انواع بالها بر سرش آمده بود، چيزي قدر مبرده باشد و اين

  ! سرش از تن جدا شود و يا بلعيده شود تلف شود، له شود، نمانده بود كه خاكستر شود،

لي بيش از اين ارواح كشته افتاده بود خواهد بود واش او هميشه در ياد اتفاقاتي كه در مأموريت قبلي 
  .ان او را نخواهند آزردشدگ

من بتوانم چيز بهتري بعد دستت را همينطور نگه دار تا فعالَ ! اينجا« :وريسا حواس او را به خود جلب كرد
  ».اينطور زودتر شفا مي يابد. براي ثابت كردنش پيدا كنم

ست رونين را آتل او نواري از ردايش بريده بود و بوسيلة خرده چوبهايي كه از تبر شكسته باقي مانده بود د
  .بندي كرده بود و وقتي رونين آن را بررسي كرد متوجه شد كار او استثنايي بوده است

  . براحتي مي توانست دستش را به طور كامل شفا دهد خودش رونين ابداَ نيازي به اين كار نداشت، او

  .به سالمتي او اهميت مي دهدبيش از اندازه مي رسيد كه وريسا  بنظر 
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  »!متشكرم«

در نبود اوركها رونين در خود شتابي  .رونين اميدوار بود كه اژدها ها در انجام كار خود زياد شتاب نكنند
  .براي رفتن به خانه نمي ديد

  با انتشار خبر سقوط گريم باتول در ميان مردم اتحاد، و خارج شدن اژدها ها از سيطرة هوراد در سراسر 

مطمئناَ حاال صلح  .مطمئناَ جنگ باالخره در حال تمام شدن بود .لوردران جشن و شادي برپا خواهد شد
  .دستيافتني بنظر مي رسيد

شنوند و سؤاالتي از تك تك فرمانروايان لوردران مايل خواهند بود تا اخبار را از دهان رونين و وريسا ب
تان هاي ايري اخباري هم در تأييد حرف هاي آنها از كوهس. ايشان بپرسند، و جواب هاي مفصل بشنوند

  .از جشن هايي كه به افتخار فالستاد قهرمان برپا خواهد شد .خواهد رسيد

در حالي كه او و وريسا مسافرت خود را درون لوردران براي گزارش ماوقع به فرمانروايان اتحاد خواهند 
هره كسي كه ماسك كراسوس جادوگر را به چ -و در طول اين سفر به هم نزديك تر خواهند شد -داشت

مطمئناَ در ابتدا از طرف دوستانش در شورا با او  .داشته گزارش خود را در اتاق آسمان ارائه خواهد داد
اما مطمئناَ كسي نمي تواند  .بخاطر دروغ هاي آشكاري كه گفته است برخورد خصمانه اي خواهد شد

  !بخصوص جادوگرانِ نتيجه گرا .نتايج درخشان را در نظر نگيرد

***  
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تو نمي تواني تمام چيزهايي را كه « :سر شبه وارش را به سمت جادوگر بي چهره تكان داد و گفت درندن
صدايش مانند آذرخشهايي كه اتاق آسمان را فرا گرفته » !سالها ما براي ايجادشان تالش كرديم نابود كني

  »!تمام آنها« :محيط انعكاس مي يافت بود در

 اگر منظور شما اين است كه من عذرخواهي كنم و يا اخراج شوم،و  !من حاال متوجه اين مطلب هستم« 
  ».شكايتي ندارم

  »...بسيار بيشتر از اخراج! اينجا هستند كساني كه توقعِ بيش از اخراج را دارند «:مودرا جواب داد

نتايج رضايت آميزي  مأموريتش انجام داد،همه توافق كرده ايم كاري كه رونينِ جوان در « :درندن گفت
از طرف متحداني از ما كه بخاطر محدوديت در اطالعاتشان در مورد جزئيات اين  حتي،داشته است

الف ها بخصوص بخاطر همراهي يكي از همنوعانشان در اين مأموريت . مأموريت شكايت داشتند
 وجودي كه شما كراسوس را سرزنش مي كنيدبا .من دليلي براي ادامة اين بحث نمي بينم. خوشنود هستند

  ».اما من از طرف خودم از او تشكر مي كنم و به او تبريك مي گويم

  »!درندن«:مودرا فرياد زد

ما اينجا تنها هستيم و من هر چه مايل باشم خواهم « :و گفت نوك انگشتانش را بهم چسبانددرندن 
شهريار كه قرار بود  كنيم و به موضوع لرد پريستور و حاال وقت آن شده تا موضوع بحث را عوض.گفت

  ».بنظر مي رسد كه او به يكباره از صفحة گيتي محو شده است. جديد آلتراك شود بپردازيم

كاخ « :مودرا در حالي كه هنوز نگراني اش درمورد موضوع كراسوس را به همكارانش نشان مي داد گفت
  ».او خالي بوده و خدمتكارانش فرار كرده اند
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طلسمي هم كه كاخش را احاطه كرده بود «:انجام سخن گفتسر -چاقترين آنها-يكي از ديگر جادوگران
ناپديد شده است و نشانه هايي از اينكه گابلين ها براي اين جادوگر آواره كار مي كرده اند به چشم      

  ».مي خورد

  .تمام شورا به سمت كوريالستراژ نگاه كردند

. شده استار حيرت و سردر گمي او دستانش را چنان از هم گشود كه گويي او هم مانند سايرين دچ
با وجود منافعي كه داشت، فقط بخاطر اينكه  .آشكارا نقش زيادي در اين بحران داشته استلردپريستور 

  همه مي خواستند او را بشناسند چرا به يكباره ناپديد شد؟

مجموع  شايد او متوجه شده كه .اين موضوع براي من هم به اندازة شما معما شده است« :كراسوس گفت
مطمئناَ چيز ديگري نمي تواند او را به اين . نيروي ما او را شكست خواهد داد، اين بهترين حدس من است

  ».سرعت تسليم كند

  .تمجيد بودند مشتاقِهم مانند ساير مخلوقات آنها . اين جمله تأثير خوبي روي ساير جادوگران داشت

يكي از داليل آن مخالفت اخير جن گريمن با  .ن رفته استنفوذ او بر اتحاد از بي «:كوريالستراژ ادامه داد
بررسي مجدد شاه ترناس هم در حال و .است، حتي دريادار پرادمور هم به او پيوسته استترقي لرد پريستور 

خطر اعالم نامزدي قريب  .وجود داردلرد پريستور  در سابقةپاسخ داده نشدة زيادي است كه سؤاالت 
  »...با او نيز برطرف شده استالوقوع شاهزادة جوان 

 »!تو كسي بودي كه سابقة او را كنترل كردي« :مودرا گفت

  »!بله...اينطور بوده كه برخي اطالعات غلط به ذهن اعليحضرت ترناس القاء شده بودندشايد «
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عقايد ترناس و مأموريت موفقيت آميز رونين « :درندن سري به تأييد تكان داد و با خوشنودي گفت
ظرف دو هفته لرد .ن را به سود ما تغيير داد و ما بايد به بهترين نحو از اين تغيير عقيده استفاده كنيمسايري

  ».پريستور در سرتاسر اتحاد مورد لعن و نفرين قرار خواهد گرفت

     چون زمان زيادي  .ببريمموقعيت ن ايبهترين است حداكثر استفاده را از « :كوريالستراژ هشدار داد
  ».وجود داشته استحتي رد تا همه فراموش كنند كه روزي چنين شخصي نمي گذ

او . شايد حق با تو باشد« :جادوگر ريشو در حالي كه سايرين نيز حرف او را تأييد مي كردند گفت
و آماده شد تا شورا  سپس او دستش را بلند كرد» .بود جادوگري گمنام و در عين حال بسيار حيرت انگيز

  »...لة ديگري باقي نمانده استئخوب حاال اگر مس« :را مرخص كند

ابري از آسمان طوفاني فرود آمد و او را » !در واقع مسئله اي هست« :ها جادوگر حرف او را قطع كردداژ
  .در خود پوشاند

  »چه مسئله اي؟«

تي از د، اما من بايد تا مدپذيرفتياگر چه شما عذرخواهي مرا بخاطر كارهاي سؤال برانگيز من قبول « 
  ».فعاليت هاي شورا دور باشم

آنها حيرت كردند، كوريالستراژ تا بحال حتي در يك جلسه هم غيبت نكرده بود و در واقع او بود كه كم 
  .و بيش اعضاي شورا را در كنار هم نگاه مي داشت

  »چه مدت؟« :مودرا پرسيد
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ا بوده ايم و زمان زيادي الزم است مدت زيادي از هم جد -الكسترزا -و اومن  .نمي توانم دقيق بگويم« 
  ».يمبدست بياوريم دوباره داشتتا ما چيزي را كه زماني 

  .كوريالستراژ تقريباَ مي توانست چشمك درندن را با وجود طلسمي كه چهره اش را محو مي كرد، ببيند

  »؟ههمسر داري؟ يك زوج... تو يك«

  »...واقع من و او مدت زيادي از هم جدا بوديم در... بله ببخشيد كه من اين مطلب را به شما نگفتم« 

اما حاال او به سوي « :كوريالستراژ لبخند زد، اگر چه سايرين نمي توانستند لبخند او را ببينند و ادامه داد
  »...من بازگشته است

ما بر سر راه تو قرار ! به هر حال... خوب«:سايرين نظرهاي مختصري دادند و سرانجام درندن گفت
  »!تو قطعاَ استحقاق آنرا داري... يم گرفتنخواه

حياتش را وقف  طوالنيِيِ قرنهازمانِ  بيشترِتقريباَ او  .در واقع او آرزوي بازگشت داشت. او تعظيم كرد
براي پيوستن به  حاال جدا شدن از آن حتي. بيش ازهرچيزديگري كرده بود، -شورا -اين موضوع

  .شتياق داشت دردناك هم بودالكسترزايش برايش به همان اندازه كه ا

  »!...قول مي دهم... من تمام اخبار را دنبال خواهم كرد البته ! سپاسگذارم«

به محض اينكه دستش را براي خداحافظي بلند كرد ورد انتقالش بكار افتاد و او را از اتاق آسمان منتقل 
از اعضاي  بعنوان يكي .از حرف هاي كوريالستراژ بيش از تصور سايرين حقيقت داشت يقسمت .كرد
. اتحاد را داشت ارت بر حركت هاي سياسي فرمانرواياناو وظيفة نظ -حتي بعنوان عضوي غايب -شورا

 .داشت در ميان اعضاي مختلف اتحاد وجود درگيري هم خطر باز شدن پريستور، ناپديد وجود حتي با
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ديگري هم الزم بود، مراقبت و از چيزهاي تاني اش و همنوعان ديگرش مراقبت نژاد باسو براي او و 
كاري كه و با  .الكسترزا هميشه به توانايي هاي اين نژادهاي جديد اعتقاد داشت. دخالت در صورت لزوم

ش را براي تالشنهايت و به همين سبب كوريالستراژ . اعتقاد راسخ تر شد رونين و سايرين انجام دادند اين
مأموريتش ياري داده بودند  را در او هم به ملكه و هم به كساني كه او .اثبات عقايد ملكه اش مي كرد

  .مديون بود

 وجود ساير اژدهايان كه موردبا . نديده بود ،موجود سياه ناپديد شداين هيچ كس مرگبال را از وقتي كه 
          .او را زير نظر داشتند حاال بنظر مي رسيد كه تا آيندة نزديك او خطر و وحشتي ايجاد نخواهد كرد

  .و بخاطر او سايرين هم اهميت بيشتري براي حيات و آينده قائل مي شدند

ن معنا نبود كه آنها اثر خود را بر حيات جهان اداين ابداَ ب اما! درست.عصر اژدهايان سپري شده بود
ه ا  !حتي اگر كسي توقع آن را هم نداشته باشد... ند گذاشتخو ن
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