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  گاِد

١  

بـه   اش خـورده  گره از زیر ابروان دگا خستهنگاه  .پر کرده بودرا  ضافباران  یبو

بـوم آبـی   بـر   یرنگ اهیسهای  مانند لکه ای ابرهای پنبه .آسمان دوخته شده بود

افه اضـ  سـمت شـمال  هر لحظه بر فشردگی ابرهـای   .ندآسمان کشیده شده بود

را  پـه ت نـوک  آن نور طالئی رنـگ  وسوراخ  را ابرها ،نور خورشید ی اشعه. شد می

خورشـید هـم   نرمک هاله  نرمو روز کاسته  یروشنهر لحظه از  .روشن کرده بود

   .شد پشت سیاهی محو می

دستان بـاد،   .شیده شده بودندک زرد و نارنجی در پهنه دید دگا سبز، درختان 

 بـه  ش نـرمش آغـو  آنـان را در  سپس کرد ها جدا می ها را از شاخه دانه برگ دانه

ی نسیم خنکـ . خواباند روی زمین می گرید کیکنار  درو  ددا می وتاب چیپپایین 

   .بود هانداختدگا لرزی بر اندام  ،پیچید میها  شاخ و برگ درختان و علف نیب که

مانند مـاری از  هجاده . لغزید روبرویش آسمان تیره به جاده خاکی از دگا نگاه

در زیـر   هـای دو طـرف جـاده    دشت .خورد می وتاب چیپی نوک تپه به پایین رو

 هـم چنـدین درخـت،    .بز تیره تغییر کرده بودنـد از سبز روشن به س سایه ابرها

  .شدند یمدیده  دشتدر میان  ییها مترسک چون

قطـور  کتـاب  دگـا   .پدیدار گشـت  سیاه ای نکشید که بر نوک تپه نقطه یطول 

 شدست دیگر. ندبازیچه دستان باد شده بود های کتاب ورق .را بست ایدر گرگ

های آن مانند چتری بر فـراز   که شاخهتکیه داد تنومندی  راشنه درخت به ت را

 شکمـر  .اما به آهستگی از زمین برخاست ؛تمام قدرتسپس با  ندباز بود شسر

اختیار سایبان چشـمان تنـگ    یرا ب شدست راست .صاف کرد خفیف را با دردی

  .کرداش  شده
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ید که بـر نـوک تپـه    طولی نکش. محو شد دگا سیاه در شیب تپه از دید نقطه 

سوار بـا سـرعت هـر     .دوم هیبت سیاه رنگ سواری بر اسب تنومند هویدا گشت

 گردوخـاک ابـر  بـر   زمـین  های قوی اسب بـه  خورد سمبا بر. ختتا چه تمام می

ماننـد امـواج   گامش در هـوا   هر بایال سیاه اسب  .شد زوده میپشت سر سوار اف

 ی تنه مین .روی اسب خم شده بودمل کا سوار .خورد می وتاب چیپدریا  زده طوفان

  .ر پس او در حال رقصیدن بودنددآتش  یها شعله چون همپاره سوار 

. ه بودگستره آسمان را در بر گرفت ،سیاهی. به آسمان لغزید دگابار دیگر نگاه 

ای نگـاه او را جلـب    ای محو و تاریک چند رگه نور لحظهه پشت کوه ،دور بسیار

حـس   اش خنک باران را بر گونـه و بینـی  برخورد چند قطره زمان با آن  هم. کرد

با  باران ت آبقطرات درش. شدت باران به اوج خود رسیدطولی نکشید که  .کرد

امـا   ؛و سقف چوبی کلبه قدیمی آهنگـی مالیـم  ب جوی آ ،شاخ و برگ درختان

  .راه انداخته بوده نگیزی با غم

گـر   فقـط نظـاره   دگا .گذشت دگاتاخت از جلوی  سوار با همان سرعتی که می

دیری نپایید که سوار . کرد رتاب میپهای اسب به دنبالش  سمآب و گلی بود که 

بـه معنـی   (کاندور  روباگاس« زمزمه کردخود با  دگا .گم شد اودر پیچ راه از دید 

  »!است مرده) کاندور پادشاه

ای  ظـه لح .نگریست می هخیره به را چنان هم دگا .در حال سرد شدن بود هوا 

فکـر  خسـته از راه،   .الطمش را صـاف کـرد  تذهـن مـ   .را بر هم فشرد شچشمان

   .خل کلبه رساندخود را به دا دوان دوان. استراحت دمی او را از جا جنباند

بـه نقطـه محـو شـدن     چشمان سیاه و براقش  .جره ایستاده بودپنکنار  آگیرا 

را  باگاسـور کانـدور   های مرگ باالخره چنگال« :گفت دگا .سوار دوخته شده بود

  ».دست آوردنده بهم 

یـک روز همـه را در   دیـر یـا زود   ها  آن چنگال« :گفتهیچ حرکتی  بی آگیرا 

   ».خواهند گرفتبر
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بـر   )تـاریس  به معنی شاهزاده(تاریس  کوردوسپسرش، « :گفت دیتاکبا  دگا

ن چه اتفاقاتی با نشست .و باگاسور این سرزمین خواهد شد اریکه تکیه خواهد زد

  »او بر تخت رخ خواهد داد؟

 توانـد  بگذارند می است، ر به مشامشان رسیدهاهایی که بوی مرد شخوراگر ال«

مرگ به همراه خود نداشـته  امیدوارم فقط  .آینده نامعلوم است .بر تخت بنشیند

  ».باشد

او االن باگاسـور تمـام    .آورنـد  جلوی او سر فرود مـی  دست به سینهاما همه «

توانـد   هر کار که بخواهـد مـی   .ها مرد در تمام سرزمین نویتریق. هاست سرزمین

  ».انجام دهد

همـان  « :و دستی به ریشش کشید و گفت را با مخالفت تکان داد سرش آگیرا

و فقط منتظر یـک   ها قرار دادند رهای برهنه و تیز را در زیر لباسها، خنج دست

  ».لحظه هستند

ذارنـد  گ نمی اند به راحتی ق گستراندههای خود را تا اعما شهای که ری خانواده«

  ».تنه تنومند آنان را قطع کنند دچندین تبر کن

  ».دفعه فرو می ریزد تنه موریانه خورده یکفراموش نکن که اما «

٢  

دار  کش یها هیسا .ن بودنددیدر حال رقص اجاق آتشنارنجی رنگ  یها شعله 

 گـاهی  تیـره و  هـا  ایهس گاهی .نقش بسته بود ی کلبهروی کف و دیوارهااجسام 

به  همیشه کهپیچیده بود  ای خود را داخل لباس و پارچهدگا  .دندیگرد یممحو 

شـاخ و بـرگ    بـراق از پنجره بدون شیشه به شـبح   گاهی. بست یم رشدور کم

را روشـن کـرده    هـا  آن اجاقکه نور کم سوی انداخت  نگاهی می خیس درختان

ریـتم   کـه داده بـود   ر گرفتـه هـای گـ   صدای ترق و تروق چـوب  گوش بهو  بود

را  دگا سـرش  .زد یمبرخورد قطرات ریز و درشت باران را بر سقف چوبی بر هم 

 دگـا . دبه سقف خیره شده بو کنارش خوابیده و آگیرا در .برگرداند آگیرا طرف به

  »؟گشتیم ما به دنبال آن میاست که نه انشاین همان «: گفت
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کسـی   .اند راز مانده همانندها  از کار خیلی. تواند یک شروع باشد مرگ او می«

ای  شـاید عـده   .داننـد  هـا نمـی   کند و چیزی هم در مـورد آن  ها توجه نمی به آن

 )نـام شـهر  ( تنهـا در هـاگوت   .داننـد  خواهند نشان دهند که مـی  بدانند؛ اما نمی

 فتـد جا برای مـا بی  قرار است آن فکرکنم اتفاقاتی که. را فهمید ها شود ناگفته می

  ».کردیم تر از آن چیزی باشد که فکر می بزرگ

فر پایـانی دور  به نظر من این س« :ای سکوت برقرار شد سپس دگا گفت لحظه

  ».و دراز داشته باشد و پر از حادثه

این طور که این  .که چگونه تمام شود مهم است این مهم نیست، دیر یا زود«

  ».به راحتی تمام شودم نفکر نک ،سفر شروع شده است

مراسـم  . نـوردد  ها را در می مانند باد سرزمینمرگ باگاسور کاندور خبر  افرد«

  »شود؟ ار میاری کی برگذسپ خاک

ده روز . دورترین سـرزمین هسـتند   ،مردمان قدیم یا همان ن،دیراِیسرزمین «

   ».احتماال جسد را تا آن روز نگه دارند .جا برسانند نیاز دارند تا خود را به این

چوب  آوردنبنابراین تا پایان شب نیاز به ؛ پر بود خردشدهی ها از چوب کلبه 

و  سـرمایی کـه از در  . پاهـایش را در خـود جمـع کـرد     دگـا  .برای آتش نداشت

هـای   صـدای نفـس   .کـرد  یمنوازش سر انگشتان پایش را  ،شد یموارد  ها پنجره

حال غرق شدن در دریای خودش در  همانند دانست که او می. شنید آگیرا را می

انگار همه چیز که درمورد مرگ باگاسـور کانـدور گفتـه     .زده افکارش بود طوفان

  .مرگ او یک شروع بود. بودند درست بود

٣  

صـدای قطـرات    .بـیش نخوابیـده بـود    یا لحظهانگار  .نش را گشودچشما دگا 

 قـدرت کـم   اشـعه  .داده بودنـد حیوانـات   پرنـدگان و را به صدای  شانیجاباران 

را  اوهوای تازه و سرد صبحگاه بینـی   .دیتاب یمبه داخل  در از پنجره و خورشید

  .شده بودتبدیل  آتش اجاق به تلی از خاکستر .کرد یمنوازش 

 شبر خـالف مـیل  . هیچ اثری از او نبود .کلبه را از دید گذراند آگیرادنبال  به 

چوبی مثل سـنگ   کف روی یدنبدنش بر اثر خواب .برخاستی از جایش سخت به
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خـود را بـه    تلوتلوخـوران . بیرون کرد بدنش درد را از ،کش و قوسی با .شده بود

را  دسـتش  .را کـور کـرد   چشـمانش  یا لحظـه بـرای   ینور صـبحگاه  .رساند در

با فرشی از  رنگینفضایی  .باز کرد آرام آرامرا  ها آنسپس  ش کردنچشما سایبان

زمـین را  های کوچک و بزرگ آب سرتاسـر   گودال .روبرویش قرار داشت ها برگ

ترکیـد و   مـی  هـا  آنروی سـطح   هـزاران حبـاب  گاهی یکی از . در بر گرفته بود

   .کرد یمسطح آن را طی  وار رهیداموجی 

 .یکباره همه چیـز را بـه خـاطر آورد   . ناگهان به یاد مرگ باگاسور کاندور افتاد

را بـر پشـت    کمـان بـزرگش   آگیرا .تشویشی از حوادث آینده در او شعله کشید

با  .کرد یمجاده را نظاره  و ستاده بودیا راش کنار درخت ساکت و آرام و انداخته

دگا سی و پنجمین سـال  . رانده بود عقب بهرا  های مشکی و بلندشآب باران مو

: گفـت  یبرگردد بـا صـدای مالیمـ    که آن یبآگیرا . گذراند عمرش را با آگیرا می

ممکـن اسـت دیـر     .فتـیم بیبایـد راه   !ها نفر از این جاده عبور کردند دیشب ده«

  ».شود

 .که علف روییده بـود گذاشت  میهایی  روی قسمت اطیبااحترا  هایش گام دگا 

را  او آب .فرو بـرد سرد  آبرا داخل  دستانش .گودال خم شد آگیرا روی نزدیک

آب از  قطرات که یدرحال .ن برداشتآمشتی از  .کرد میبه نوشیدن خود وسوسه 

برداشـت و روی   را بار دیگر مشـتی از آن  .را نوشید آن ،ریخت میالی انگشتان 

 دسـتانش  کـه  یدرحال .لودگی او را پراندآب واآب خنک باقی خ. ریخت صورتش

  ».برویم که راه زیاد است .ام من آماده«: کرد گفت را با لباسش خشک می

لی پر از جـای  جاده ِگ .دندز قدم می جادهاز علف  پر بود که در حاشیه یمدت 

  .بودهای گاری  اسب و چرخهای  سم

  ».خش شده استم پدکر چه که فکر می تر از آن خبر سریعانگار «

 :آب نگـذارد گفـت   گـودال  درپاهـایش را   کـرد  یمـ سـعی   کـه  یدرحال رایآگ 

برای مـردم عـادی خیلـی مهـم      ،افتد که برای طبقات باال میهمیشه اتفاقاتی «

و هـا بـه او    خیلـی ت کـه سرنوشـ   های بـزرگ  آدممخصوصا مرگ  .کند جلوه می

 .خواهد از این آب گـل آلـود مـاهی بگیـرد     می هر کس. بستگی داردجانشینش 
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ها اتفـاق   تا سال موقعیتی که شاید. های دیگر دزدان، تاجران، پادشاهان سرزمین

    ».فتدنی

حیوانـات کوچـک و بـزرگ در جنگـل     . به جنگل داده بود یا تازهجان  باران 

چند  هر باخونی خرگوشی را به دهان گرفته بود و  روباهی الشه. زدند میپرسه 

طرف دیگر چند . گذراند یمو اطراف را از دید  ستادیا یم ،داشت یمقدمی که بر 

سـریع   ،یبا صـدای  و دندیپر یمبه شاخه دیگر  یا شاخهسنجاب باسرعت زیاد از 

رس هوای سرد خبری از زمستانی زود .شدند یمختی خود ناپدید رد یها النهدر 

در تکـاپو بـرای   با سرعت زیـادتری  حیوانات که انگار متوجه شده بودند  .داد یم

  . آذوقه زمستان بودند آوردن دست به

در  وار چیپـ  مـار جاده . دزدن میقدم  آرامی در حاشیه جاده به چنان هم آن دو

. شـد  یمـ هر لحظه بر حجم درختان و گیاهان اضافه  و رفت یمدل جنگل پیش 

گفت که آن کالغ صد سـال   آگیرا می. ، کالغ آگیرا شنیده شدرناگهان صدای وِی

؛ اما دگا خیلی کـم او  آمد میهمیشه به همراه آگیرا . و مال پدربزرگش بود دارد

بعـد از  . داد در راه بـود، خـود را نشـان مـی     یفقط زمـانی کـه اتفـاق   . دید را می

   .شنیده شداز پشت سر چند اسب  ههیش صدای یا لحظه

  ».نحیوا آ هیآ بروهی«

بـه اطـراف پرتـاب     مـوج وار  را هـا  گل ،لبه قایقمانند ههای قوی اسبان  سم 

ـ  .گرفته بـود ی کل جاده را در برآرایش سواران مانند پیکان .کرد یم صـدای   ،لِگ

 پـوش  زرههیکل پـنج سـوار    عبور از پیچیبعد از . کرد یمه خفدر خود  را ها سم

دو شاخ گاو ماننـد روی  . بود یسال انیممردی تنومند و  ها آنجلودار  .نمایان شد

 خود کالهرنگ سوار از سوراخ باالی  یا قهوهموی . داشت اش قرار یمس خود کاله

بـر پشـت    و سـپری آهنـین   امین درکدام شمشیر  هر .مانند دم اسب آویزان بود

آگیـرا  جلـوی  افسـار اسـبان را کشـیدند و    طولی نکشـید کـه سـواران    . داشتند

چشـمانش تنهـا قسـمتی     .نزدیک شد آگیراچند قدم به  ها نآجلودار . ایستادند

طـاب قـرار داد و   خرا مـورد   آگیـرا  ،دار جلو .خود آن را نپوشانده بود بود که کاله

  »؟دای ؟ از کجا آمدهدکیستی ها غریبه«: گفت
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چهـره سـوار را    گـرم اسـب   هـای  و از بین نفسبود را باال گرفته  سرش آگیرا

  .کرد یمنظاره 

  ».رویم می تهاگوبه  و میآی یم ُبرُدناز «

  .روی کمان ثابت شد تا این که نگاهش در حال برانداز کردن آگیرا بودسوار 

   »؟یاد داریتیراندازی «

  ».پدرم در کودکی کمی به من یاد داده است«

امشب آن باال بـرف   .یدعبور کن آن باالسریع از . دردت خواهد خورده خب ب«

شب مـاه نـو    ،سه شب دیگر .یچ آبادی وجود نداردهم هت هاگوتا  .خواهد بارید

هـای   ود را بـه دروازه و قبل از غروب فردا نتوانید خـ  اگر در برف گیر کنید .است

   ».خود را از همین االن مرده بدانید برسانید، هاگوت

بعد از  جلودار .کرد یمرا برانداز  ها آندر سکوت  رایآگ. دگا متوجه حرف او نشد 

 بـا پاشـنه پـایش    را در دستانش فشرد، افسار اسب را چرخاند،سر  اتمام حرفش

. ایسـتاد  پـایش  دوروی  کشـید سـپس   یا ههیش اسب. لگدی به پهلوی اسب زد

اسـب  . دیـ چیپ یمـ اسـب در جنگـل    یهـا  ههیشـ صدای . رفت عقب بهچند قدم 

بعـد از او روانـه    یکی یکیافرادش . ندآمدبه حرکت در چهارنعل سپسوار  یورتمه

 بـا صـدای نـازکش    برگشـت و  ار آخر که تیر و کمانی بر پشت داشتسو .شدند

  ».بدردت نخواهد خوردهم  فردا شب آن تیر و کمان«: گفت

 .خـورد  ابا تکان مـی مه و بی بودنقطه سفیدی روی مردمک چشم راست سوار 

  .مرد نیشخندی زد و به حرکت در آمد. انگار چشمش نابینا بود

او . ترسـی ضـعیف را در درون خـود یافـت    دگا با دیدن صورت او و حـرفش،   

دگا که انگار گیج شـده   .پشت درختان گم شدند کهدنبال کرد زمانی را تا  ها آن

حـس خـوبی بـه ایـن سـرزمین       هایش چـه بـود؟   منظور او از حرف« :بود گفت

  ».ندارم

روی زمــین مــا االن . فرامــوش نکــن کــه مــا دیگــر در شــهر خــود نیســتیم«

کنی خیلـی فـرق    سرزمینی که با آن چه که تو فکر می .زنیم می مشاخداران قد

  ».دارد
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  »دارد؟ فرقیخب مگر چه «

ین جـا قـوان   ایـن . اما ایـن جـا فـرق دارد    ؛جا شب و روز برای ما مهم نبود آن«

  ».کند دیگری حکمرانی می

زمـانی کـه تـاریکی     شود، زمانی که ماه در آسمان دیده نمی« :داد ادامهآگیرا 

هـیچ موجـودی    گـاه  آن. خیزنـد  ها از تاریکی برمـی  سایه یرد،گ جا را فرا می همه

فـردا قبـل از   . ها هستند ساکنان اینجا بیش از انسان. ماند ها زنده نمی جلوی آن

 ».رسیده باشیم هاگوتفتاب باید به آغروب 

 را بـاور  هـا  هیچ وقت آن. ت خرافاتی هستندمردم هاگو«: دگا با مخالفت گفت

  ».نکردم

ارزش را امـا جـان مـا ایـن      شود که درست است یا نه؛ میزودی مشخص ه ب«

. کنی تر از آن است که فکر می عجیباین سرزمین  .دارد که آن را جدی بگیریم

  ».هر چه که فکر کنی امکان اتفاق افتادن آن در این سرزمین است

که دوباره صدای شـیهه اسـبی نظـرش را جلـب      بود ور غوطه در افکارش دگا 

 نوک درختان توانست یمکه  یا گونهبه  ،آمده بودسرباالیی در رتصو بهراه . کرد

 درختـان . درخت بـود  کرد یمپشت سر تا چشم کار . ببینند هم راستای خود را

 .شـدند  یمـ دیده  کاج درختان شمار یببین تعداد  یگاه گهراش و صنوبر و سرو 

هماننـد  نـگ  های سیاه رابر. شد یمتر ند، هوا نیز سردرفت یمهر اندازه که پیش 

  .آسمان بودند قبل از سمت شمال در حال تسخیر

 آن ینحیفـ  یا قهوه اسب. باال آمدن بود حال درکوچکی اری گ انتهای راه در 

بـه   کنواخـت یبـا ریتمـی   های گـاری   غیژ چرخ صدای غیژ .دیکش یم دنبال بهرا 

 سـپید  ریـش  .را بـر بـاالی آن ببینـد    مـردی پیرتوانسـت   دگـا  .دیرس یمگوش 

از . بسـته بـود   بـه دور سـرش  ی سفید رنگـ   پارچه .رسید شکمش می ش تاانبوه

از زمانی که وارد این سـرزمین شـده   . داد ظاهر او حس خوبی به دگا دست نمی

 .را ادامـه داد  مسیرشو برگشت  دگا. آمد همه چیز در نظرش عجیب میبودند، 

  .هوای سرد ساکن جایش را به نسیمی سرد داده بود
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 گاری با همان سـرعت از کنـار دگـا    باالخره .شد تر ی واضحرصدای گا کم کم 

 یا پارچـه بـا   را از گزنـد بـاد سـرد    صـورتش و داخل گاری زنی نشسته . گذشت

تـا آخـرین    .زل زده بودنـد  زن به دگا سبز ناخوانا دو چشم. پوشانده بود مشکی

را  دگـا  بـا چشـمانش   همچنـان  زن جـوان  ،دمحو ش دگالحظه که گاری از دید 

 دگا نگـاهش  .داد می دگابه  یندیناخوشااحساس  چشمان سبز او .کرد می دنبال

  . دوخت اورآسمان پهن به را برگرفت و

٤  

روی زمـین خشـک   و  زدنـد  رونیـ ببرای رفع خسـتگی از جـاده    آگیراو  دگا 

. کردند ق میُذ قُذ پاهای دگا .بود را گرم کرده زمینپرتوهای خورشید  .نشستند

نه پـا بـه او تعلـق    زانو تا پاشـ  از انگار. ددنراحت راه رفته بورا بدون است روز تمام

 آگیـرا  .را مـالش داد  هـا  آنکمی  انشرا دراز کرد سپس با دست پاهایش .نداشت

نگـی  رشید به غول قرمـز  رخو ،غروب یها دم دم. کنار او روی زمین دراز کشید

  .رنگ خون نقش زده بود به ای را های پنبه ابرآن  نور ودر آمده 

به آبـی کـم رنـگ و     رفت یمشرق  طرف بههر چه از سمت غرب  نارنجی نور 

 از آبی محو بـه آبـی   گریکدیوار پشت  کوها پله ،در شرق دور .کرد یمیر یسرد تغ

از  جـاده  .محکم نشسـته بودنـد   گریکدیکنار مانند دیوار بلند  وقرار گرفته تیره 

فکر گذراندن شـب   .داشتقرار  دگا که روبروی کرد یمادامه پیدا  بین دو کوهی

 .دیــچرخ یمــ دگــاوار در ذهــن  دایــره و بــا بــارش بــرف آن هــم در آن جنگــل

از زیـر شـال    .های هاگوت در شب بدون دفاع مواجعه شود خواست با افسانه نمی

آن را بـاز کـرد و تکـه نـانی بیـرون      . ای کوچک را بیرون آورد دور کمرش، بغچه

: گرفـت و گفـت   آگیرا طرف بهدیگر را  ی همنی .آن را به دو نیم تقسیم کرد .آورد

آذوقه را  .است اما از هیچی بهتر ؛کم و خشک هست. کمی از این نان بخور بیا«

  ».کنیم در هاگوت تجدید می

غذا  توانستیم از داخل جنگل می اگر وقت داشتیم«: آن را گرفت و گفت آگیرا

را داخـل جنگـل   دهـم شـب    ترجیح مـی . ؛ اما االن دیگر زمانی نیستپیدا کنیم

  ».نباشم
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بـال و پـر   . روی یک شاخه نشسته بـود  یرِو. یر افتادِو، کالغ آگیرانگاه دگا به 

که نان خشک را  طور همان دگا. نگریست سیاهش را باز کرده بود و به آگیرا می

شاید حیـوانی بـا    .در راه است یانگار اتفاق«: کرد گفت خرد می هایش زیر دندان

  ».گاری آن پیرمرد رفته بودیم کاش با. موجودی باشد

در زیـر   کـر یپ غـول مرد  .افتاد ناشناس عظیم مردی هیکلبه  نگاه دگا ناگهان 

دگـا   تـا آن زمـان   .توانست بـاور کنـد   دید نمی میکه را  آنچه. درخت خفته بود

و  رفـت  یمـ سـینه مـرد آرام بـاال و پـایین      .مردی را با آن تنومندی ندیده بـود 

او  دورتادور ه بلندنیم ها علف .در خواب عمیقی فرو رفته بود زیچ همهبه  اعتنا یب

   .را گرفته بودند

صـدا  . جلب کرداز سمت دیگر نظر آن دو را  ها برگ خش خشصدای  ناگهان 

کسی یا حیوانی بـه آرامـی در حـال قـدم     . آمد یماز پشت درختان کاج و بلوط 

که رساند ای  شت بوتهخود را به پ جا کرد سپس دگا کمی خود را جابه. زدن بود

کم  کم. زده بود چمباتمهدر طرف دیگر آگیرا زیر درخت  .های پهنی داشت برگ

دگـا   .شد هم شنیده می ییس گلوِخ سای ِخهمراه آن صد به .شد صدا واضح می

 .ای را ببیند از بین دو درخت بدن پر موی قهوه تا توانست خود را کمی کج کرد

ناخواسته موهای  صدای غرش. ه گوش رسیدهمراه با آن صدای غرش خفیفی ب

اختیـار شمشـیر    بـی . عرق سرد را از پیشانی او جاری ساخت و دگا را سیخ کرد

  . دیکش را از نیام بیرون کوتاهش

  ».فکر کنم یک خرس بزرگ است«

روی  از تیـردانش آگیرا تیـری  . کرد یماحساس  خفیف را در صدایش یلرزش 

 همچنـان هـای خـرس کـه     صـدای قـدم   .کشـید کمان قرار داد و تا نیمه آن را 

 آگیرا آهسته بـدون ایـن کـه    .رسید زد به گوش می هدف در جنگل پرسه می بی

 طـور  همـان « :تکـان بخـورد گفـت    شیهـا  لـب  را از خرس بـردارد و  چشمانش

فقـط  . بوی ما را حس کنـد  دتوان نمی .وزد می روبروباد از . جا بمان حرکت آن بی

  ».بیند زنده نخواهیم مانداگر ب. نباید ما را ببیند
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سپس هوا را به  را به آن نزدیک کرد اش و پوزه ایستاد ینزدیک درخت خرس 

تنـه آن را   هو پوسـت  روی تنه آن کشـید  را اش چندین بار پنجه .دییبودنبال آن 

جا تا محلـی کـه    از آن خرس .انگار بویی حس کرده بود .را برگرداند سرش. کند

در خـالف   مـرد هماننـد آن دو   .نداشـت فاصله زیادی  مرد تنومند خوابیده بود،

  .دیگر تغییر داد طرف بهرا  خرس مسیرش .جهت باد نسبت به خرس بود

 دیـ د ینمـ های لـه شـده را    فاگر عل. خالی مرد افتاد یجا به دگاناگهان نگاه  

دانسـت کـه چـه اتفـاقی در حـال       نمی .نخوابیده بود آنجاکه کسی  کرد فکر می

  .افتادن بود

خـرس   طـرف  بـه بـا سـرعت    از بین درختان را دید که پیکر غول ناگهان مرد 

 یا ضـربه  مرد با شانه .دانجام ده یالعمل عکسنتوانست خرس . ور شده بود حمله

خـرس  . فضا را پر کرد از درد یا نعره خورد ضربهبا بر .پهلوی خرس زدمحکم به 

مرد بـا  . ورد کردبرخ شناخواسته غلتی زد و با سینه محکم به درخت پشت سر

در حـال تقـال کـردن     خرس .خرس حرکت داد طرف بهرا  چابکی بدن عظیمش

را مشت کرد و آن را  انگشتانش دیکش یمنعره  که یدرحالمرد . برای ایستان بود

محکم به سـر خـرس    با تمام قدرت سپس برد عقب بهتا جایی که امکان داشت 

را دور  بـزرگش بـازوی   مـرد  .کـرد  برخوردپوزه خرس محکم به زمین  .ضربه زد

مـچ دسـت راسـتش را گرفـت و      با دست چـپش . گردن قطور خرس حلقه کرد

را در هوا تکـان   شو پاهای دست مهابا یب. تبدیل شد یا نالهنعره خرس به  .فشرد

  .دییگرا یمبه سرخی  صورتش های گردن مرد بیرون زده بود و رگ .داد یم

 یا ناله اراده یبمرد  .وی مرد انداختروی باز خراشی اش پنجهناگهان خرس با 

خـون از   یها کهیبار .عقب کشیدخمیده و آرام خود را  و گشودرا دستانش  کرد،

کـه  ببینـد  حرکت سـینه مـرد را    توانست یمدگا  .روی دستش سرازیر شده بود

خـرس برخاسـته   . دیسنج یمانگار مرد موقعیت را  .رفت یمباال و پایین  وقفه یب

را  خـرس چنـدین بـار گـردنش    . سـت ینگر یم شخونینا چشمان بود و مرد را ب

   .تردید را در حرکاتش دید شد یم .تکان داد
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٤ 

هـای   زمـانی کـه قـدم    .مرد با فریـادی بـه سـمت خـرس روانـه شـد       ناگهان 

های خشک با فشار هوا مانند مـوجی بـه    ، برگگذاشت یمرا بر زمین  سنگینش

. را به هـوا بـرد   شخرس دست ید،به نزدیکی خرس رس زمانی که. رفتند یمکنار 

مرد برای دوری کردن از آن مجبـور   .پنجه خرس در زیر انوار خورشید درخشید

  .شد روی زمین بخزد

 یهـا  برگبا ابری از  تر طرف آنمرد کمی  .چنگ زد به هواخرس فقط  پنجه 

پنجه خرس بار  .از او بود تر عیسراما خرس  ؛سرعت ایستاد با .متوقف شد شناور

در همـان حـین   . شـد  گردن مرد روانـه   یسو به ای با نعره و شکافت هوا را  دیگر

اننـد پرنـده از قفـس رهـا     تیر که م. شکافتن هوا توسط تیری شنیده شدصدای 

با برخورد تیر بـه   .رفت یمو پیش  آزاد آگیرااز چله کمان  کشان ریسفشده بود 

فضـا را در   کـرد  یمـ  مو را بر تـن راسـت   که از درد و خشمی  ا هشانه خرس، نعر

  .نوردید

را به دور گردن خرس  دو دستش .درنگ به سمت خرس حرکت کرد بی مرد 

پـرت   یدرخت طرف بها تمام توانی که داشت خرس را بلند کرد و او را ب. انداخت

جمجمـه آن بـه    و صدای خرد شـدن  خرس محکم با تنه برخورد کرد سِر. کرد

 سر آن را در دستانش و خرس انداخت رویخود را  .دادنمرد امان . گوش رسید

 سـپس بـا تمـام تـوان و     سر آن را کمی چرخاند با وجود مقاومت خرس .گرفت

 تـرق  تـرق صـدای  . سر خرس را بـر گردانـد  شنیده بود نفریادی که دگا تاکنون 

 .سـت ینگر یمـ سـر خـرس را    زنـان  نفـس  نفسمرد . رسید گوش به ها استخوان

. زنده نبوده اسـت  گاه چیهگویی که . اده بودروی زمین افت آرام خرس بدون تقال

مـرد   .افتانـد  ی خـرس مـی  ا قهـوه روی موهای  قطرات خون از روی دستان مرد

 طـرف  بـه سـپس   مدتی به همان حال ماند .پاک کرد موهای خرسرا با  دستش

 ،ببا بینـی متناسـ  دو چشم مشکی براق  ،پیکانی خورده گرهابروان  .برگشت دگا

 یا چهره. ه او را نقش زده بودندچهر کلفت نسبتًاهای  لب و دهانی بافکی بزرگ 

مـرد   .انداخت یمقدیمی  یها افسانه جنگجویان را به یاد دگاکه  جدی و مصمم

  .دید یم یا منتظره گویی چیز غیر .زل زده بود دگابه 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٥ 

توانسـت از آن   او .ای را ببینـد  کرد که اینچنین صـحنه  گاه فکر نمی دگا هیچ 

عـرض  . دیرس یمتا آرنج او  زحمت به دگاقد . پی ببرد مردواقعی  زهاندا بهمسافت 

 یراحتـ  بـه مانند تنه درخـت کـه    شدو دست بزرگ .بود دگادو برابر  یشها شانه

 رازیـ غ بـه . گرد و پهـنش آویـزان بـود    یها شانهاز  کند هرا ل دگا سر توانست یم

چیـز   ،ی که بر سر گذاشـته بـود  سمورپوست و  ی که به تن داشتپوست خرس

هـای کلفتـی    که با نـخ به پا داشت رم از چ یهای کفش .دیگری به همراه نداشت

 .گره خرده بود محکم اش ستیوپ شلوار یها پاچهروی  دیگر و با نخ دوخته شده

از پیشـانی   که جای سه زخم بزرگ .پر بود های ریز و عمیق زخمصورت مرد از 

جـایی کـه   . رگون کرده بودصورت او را دگسمت راست  ادامه داشت اش چانهتا 

 ،بـه خـرس مـرده    اعتنـا  یبـ مرد . دیگر مو نروییده بود ،ابروان را بریده ها چنگال

   . دگا حرکت کرد طرف به

  »  !!!!زنند مانده به ماه نو در جنگل پرسه میهایی که سه شب  غریبه«

از  کـدام  چیهـ زمـان صـحبت کـردن    . دار و بلند بـود  خش مرد کلفت، یصدا 

در هـم گـرده    ابـروان  بـا  .خوردنـد  تکان نمیایش ه لب رازیغ به او اجزای صورت

  .خیره شده بود به آن دو اش هخورد

  .کرد خونین مرد نگاه می دست بهاختیار  بی دگا

  ».هستیم مسافر«

خواهیـد   مـی  اگر. باالی همین کوه شهری قرار دارد .استوقتی باقی نمانده «

که  یهایبا این ابر .جا برسانید د را به آنباید خو ،در برف یخ نزنید و زنده بمانید

       ».بارد می جا اینبینم امشب برف سنگینی  آسمان می در

پیکـر بـه    انگار چیزی برای آن مرد غـول  .نگاهی رد و بدل کردند آگیرادگا با 

مرد دستی بر زخم روی بازویش کشید و خون را پاک . غیر از خودش مهم نبود

  »منظورش چی بود؟«: دگا گفت. راه افتاد به درنگ یب زیر لب غرید و مرد. کرد

بهتـر اسـت   دانم که  فقط می .انمد نمی«: گفتآهسته  اما ؛خشنلحن  آگیرا با

داند که چطور باید  آید، راه بلد است و خوب می طور که از او برمی آن .برویم با او

  ».نجاستبهتر از ماندن در ای .با او بودن شانس خوبی برای ماست .زنده ماند
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٦ 

٥  

ی را ا پارچـه  یزیـ ر خـون بـرای جلـوگیری از    .زد یمقدم  ها آندر جلوی  مرد 

از زمانی که با آن مرد همـراه شـده بودنـد، مـرد      .بسته بود روی بازویش محکم

  . کشید اعتنا به سرما و جنگل تیره، در راه گام می بی .چیزی نگفته بود

راه  رفتنـد  یمـ هر قـدر کـه    .ندو درد گرفته بود شده منقبض دگا پاهای ساق 

فقـط   محـو شـده بـود،    هـا  کـوه  خورشید به طور کامـل پشـت  . شد یمتر  سخت

 کم کمسیاهی  ،در سمت مخالف. را فرا گرفته بود ها کوهقرمز رنگ دور  یها لهاه

در خـود   آهسـته  آهسـته را  هـا  کـوه و درختـان و   وردآ یمـ سـر بـر    هاز پشت کو

 دگـا  از چشـمان را  کاشـ  کـه داده بـود  ی سرد را به باد نسیم جایش. دیبلع یم

 به باد اجازه صحبت کردن را. شد یم تمام راه در سکوت طی .ساخت میسرازیر 

چنـدین بـار آن را بـه دور     .بـاز کـرد   ارچه را از دور کمـرش پ دگا. داد ینم ها آن

 اطیـ بااحت آگیرا .که فقط چشمانش قادر به دیدن بود یا گونهبه  چرخاند سرش

؛ داشت ینمرا از آن مرد بر  نگاهش یا لحظه. زد یمقدم  بافاصله پشت سر آن دو

  .حرکات مرد را زیر نظر داشت ترین حتی کوچک

چیز خبر از اتفاقتی عجیـب   همه. رفت کرد پیش نمی طور که فکر می سفر آن 

بـه آن گلوگـاهی    کم کم. داشت می تفاوت در جلو گام بر پیکر بی ل غو  مرد. داد می

جای چکـش و  . جاده بود اندازه بهعرض آن . دو کوه قرار داشت رسیدند که بین

اما انگار به  ؛شد یمکردن دهانه دیده  تر بزرگکوه برای  یا صخرهبر دل  ها شهیت

. افتـاد  سنگی باالی صـخره گلوگـاه   یبان دهید به برج دگانگاه  .اتمام نرسیده بود

کـوه اشـرافیت کامـل     مناطق پایینساخته شده بود که به کلیه  یا گونهبرج به 

دو سـتون   دو سوی گلوگـاه  .قابل دیدن نبود وجه چیه  بهاز آن پایین  ؛ اماداشت

ـ   کاره مهینبزرگی را نگه دارند  در که قرار بود چنـدین بـار    دگـا  .درها شـده بودن

انگـار   .برج دیدبانی متروکـه بـود   .نگریست یبان دهیدو به برج  را برگرداند سرش

در کنار برج، نگاهش به چند جمجمـه   .ننهاده بود ن گامسالیان دراز کسی در آ

داد زمان زیادی از مرگشان گذشته  ها نشان می وضع آن. و استخوان انسان افتاد

   .بود
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٧ 

٦  

خبـری از   کـرد  یمـ فکـر   دگا آنچهبرخالف . شد یم ی ا درهراه وارد  شیروبرو 

عـرض   کم مکبعد از کمی راه رفتن . درخت نبودبدون  یسنگالخ باریک وجاده 

پـر از درختـان کـاج و بلـوط قـرار       یا درهروبـروی او   .جاده بیشتر شـد  و شیب

صـدای   .خود مخفی کرده بودنـد  دل را در شهر مانند صدف ها کوهانگار  .داشت

از دور  .داده بـود  حیوانـات  همهمه را به صدای پرندگان گشوده بال و باد جایش

در دل  یکـوچک  ط دره شهرپایین درست وس .شد یمصدای زوزه گرگی شنیده 

درختـان سـر بـه فلـک      آن ازکدر شده  سنگی هایبرج و بارو. جنگل خفته بود

        .ندبیرون زده بودکشیده 

ت هـیچ  تا هاگو پس چرا به ما گفتن که ،که یک شهر است نجایا« :گفت دگا 

  »آبادی وجود ندارد؟

  ».ها پیش نابود شد این شهر مدت«: اعتنایی گفت مرد با بی

  »چرا؟«

یـن  ا .ت در گرفتو هاگو )سرزمینی در جنوب(  وحشی ها جنگی بین ِنگرون«

شود گفت که طعمه  می. بین دو شهر قرار داشت ،شد یده میکه دراگور نام شهر

االن بیسـت سـال اسـت کـه      .طلبی دیگران شـد و یـک روزه نـابود گشـت     جاه

  ».زنند حیوانات در آن چرخ می

  »بازنگشت؟ های اولش روزبرای چه دوباره شهر به «

 !همـه مردنـد  . زنده کنـد باقی نماند که بخواهد دوباره شهر را  از شهر کسی«

  ».ها تمام شد نسل آن. هایشان هم باقی نماند حتی استخوان

   .کنون درباره آن چیزی نشنیده بوددگا تا

  »؟چرا آن جنگ شروع شد«

ـ  فقـط سـه شـهر    در ایـن سـرزمین  «: نفس عمیقی کشید و گفـت  مرد  رای ب

 هـا  زمین بقیه .سه شهر هستند هاگوت، یوک و ِکروس. وجود دارد زندگی کردن

یـک   سـه هـزار سـال قبـل    از . قابل زنـدگی نیسـت  های ماه نو  خاطر شب هبآن 

باگاسور سیدارا ، بیست و چند سال قبل. کرد میحکم فرمایی  هاگوتخانواده بر 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٨ 

کـوردوس  اش  زاده عمواو  بعد از. بدون وارث مردکه آخرین نفر از نسل خود بود 

هـاگوت  بـه مقـام باگاسـوری     یـوک  شـهر  از )کانـدور  به معنی شاهزاده( کاندور

ر پسـ االن . شـهر مرکـزی اسـت     هاگوت. که او هم دیروز مرده استبود   رسیده

هـای   عمـوزاده . کنـد  حکمرانـی مـی   هاگوتبر  تاریس کوردوس باگاسور کاندور،

  ».رانند حکم می هستند ِکروس و یوکر هم در دو شهر دیگر که وباگاس

بعد از مرگ باگاسور سیدارا، اوضـاع بـه هـم    « سپس ادامه داد کردمرد مکثی 

ها از روی  بعضی. بود هدوخته شد تاما آن موقع چشمان زیادی به هاگو ؛ریخت

تـرین و   کـه قـدیمی   ی جنـوب هـا  نِنگـرو . هـا هـم از روی کینـه    طمع و بعضی

جـا   از موقعیت استفاده کردنـد و بـه ایـن   ، ندترین دشمن این سرزمین بود اصلی

عده کمی زنده ماندنـد و خـود را    .اما در همین شهر متوقف شدند حمله کردند؛

از یـوک بـه هـاگوت     خود را عکاندور به موق کوردوسجا  آن. به هاگوت رساندند

انگار که هیچ  .به سرزمین خود بازگشتند اه ِنگرون. ها را شکست داد رساند و آن

و منتظـر انتقـام    ماننـد  ها مانند آتش زیر خاکستر می اما آن بود؛ قی نیافتادهاتفا

  ».هستند

  »ها از هاگوتیان کینه دارند؟ چرا نگرون«

هـا فقـط بـرای     انگـار نگـرون  . دانم؛ اما دلیلش باید خیلی قدیمی باشـد  نمی«

  ».کشتن هاگوتیان زنده هستند

٧  

هنـوز بـه   آسـمان  . دندیدرخشـ  یمـ  زنان چشمک در آسمان شب ستاره چند 

 یگـاه  گه .نددفضا را پر کرده بو ها رکیرجیجصدای . در نیامده بود ابرهاتسخیر 

درختـان ماننـد شـبح     .دیرسـ  یم گوش به ها بوتهبرگی از بین  خش خشصدای 

سیاهی شب هـر لحظـه    .خفته بودند که ایستادهرسیدند  به نظر می یانیجنگجو

  .شد یمتر  غلیظ

 راهی کـه ادامـه جـاده بـود و راه    . شد یمبه دو راه تقسیم  ها جاده روبروی آن

ه ندر فاصله  .کرد به سمت راست ادامه پیدا می که پر از علف هرز و بوتهی دیگر

کـه علـف و    آمـد  یمـ به چشـم  ساختمانی ، ر از بوتهپ در انتهای راه دور چندان
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 امین منصوری فرد

١٩ 

ایش بـه  مراقب بـود تـا پـ    طور که همان دگا .پیچ خورده بودندروی آن  ها شهیر

های درختان که طاقی را بر باالی جاده به وجـود   هاز بین شاخ ،چیزی گیر نکند

 هـا  ه بـاالی آن کنگـره  سـاختمانی کـ   .کـرد  ساختمان را برانداز می ،بودند ردهآو

 دو در .شـد  و به دو ستون مربعی سنگی ختم می هکشیده شد دیوار آن سرتا سر

افتـاده   روی زمـین  دو سـوی راه  ای در زده های فلزی زنگ حفاظبا چوبی کلفت 

قسـمت بـاالی سـتون     .با ضربه سهمگینی خرد شـده بـود   قسمتی از در .بودند

هـا   جای ستون جای. کامل فرو ریخته بود بزرگاست بر اثر ضربه سنگی رسمت 

   .داشتریز و درشت  یها سنگد رو دیوارها نشان از برخو

هـای   زدند، به ساختمان از سنگ و چوب قدم می که در خیابان پر گونه همان 

سـمت   .شـدند  ها تشخیص داده می کوچه یسخت به .کردند نگاه می شده یمتالش

و چوب قرار داشت که با ضـربه   سنگ از شده ساخته راست ساختمانی سه طبقه

انبار بزرگ چوبی قرار داشت که نیمی  رطرف دیگ .بود ریختهمهیبی در هم فرو 

که نیمـی از آن  تمام سنگی  یبلند ین برجدر آن ب .از آن طعمه حریق شده بود

در  ها ساختمان مانده یباق .روی زمین زانو زده بود ن بدون سر، مانند َتمانده یباق

   .لفافی از خز و ریشه پنهان شده بودند

وِیـر در   غـار  غارصدای . فشرد یمتر  غم او را محکمهای تیز  چنگال با هر قدم،

و  رهیـ ت ،زد ینمـ  جز ارواح کسی در آن قـدم  ها سال شهر که .پیچید ها می کوچه

ماننـد افـراد    هـا  سـاختمان  .آرام و ساکت نشسته بود شب تاریکغم زده در دل 

هـزاران   ها آن .شدند یممحو و  دندیکش یمدر سیاهی شب عقب  آرام آراممنزوی 

در اینجـا جـان هـزاران نفـر گرفتـه      . زدند فریاد می دگاحرف نگفته را در گوش 

قـدم   دگـا هایی آهسـته همـراه    در سکوت با گام پیکر غول و مرد یراآگ. شده بود

  .از روی زمین محو شده بودند بار کی بهانگار تمام مردم شهر  .زد می

که تقریبـا   دید دو طبقه یا خانهخود را در مقابل  این که متوجه شود بی دگا 

ها شـده  وسط خیابان ر ،به غارت رفته شیها چرخه گاری ک یک .سالم مانده بود

دو  .بـود ی بـزرگ از سـنگ مرمـر سـاخته شـده      عمـارت  ها آنسمت راست  .بود

هـا را در میـان    هـا سـتاره   ابر .ورودی آن قرار داشت نر دو طرف در مجسمه گاو
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٠ 

جـا   هسایه تیره شـب بـر همـ   . شد ینماثری از ستارگان دیده  چهی .خود گرفتند

چه مـدت   دانست ینم. احساس کرد تنها یتنهاخودش را  دگا. کشیده شده بود

توانست تالش برای  می .ایستاده بود گ و چوبتلی از سنان میبه همان حال در 

در بعضـی جاهـا    .های خـراب ببینـد   های و خانه تک کوچه زنده ماندن را در تک

صدای بسته شـدن دری از طـرف    .شد ها دیده می های استخوان انسان هنوز تکه

  .دیگر شهر به گوش رسید

 توانسـت  یمـ  .نشسـت  اش ینـ یببر نوک که کوچک نرم و سفید ناگهان یک ت 

این که بخواهد  بی. بارید آسمان می .ببیند یراحت بهبرف را  یا ستارهذرات سفید 

 هـزاران . دوخـت  تیره را به آسمان اهشنگ ندازدبیپایین  اش را از نوک بینی آن

سـیاهی را   کنـان  رقـص  دانه برف در آسـمان  اردیلیم اردهایلیمیا شاید هم  هزار

قطرات برف اشـک را از چشـمان    .نشستند یمروی زمین  آرام آرام و شکافتند یم

کـه بـرف    زمـانی  .نکـرد  هـا  کنـار زدن آن هیچ تالشی برای . جاری ساختند دگا

حرکـت   .کـرد  یم نگاه برف یها دانهبه و  ستادیا یمبه زیر آن  ها ساعت دیبار یم

  .بال و سفید سبک .دادند یمبه او  حس آرامش را ها آن

بـرف روی او   یا هیـ الآن اندازه به زیر برف نشست که  بار کیبه یاد داشت که 

وقتـی از کنـار او رد شـد     ،گشت یمبه دنبال او  مادربزرگزمانی که  و را پوشاند

  . انگار همین دیروز بود .نتوانست او را بشناسد

اولـین  بازی کردن کودکـان بـه هنگـام     و شوقشور  صدای توانست یمگویی  

بـاال و   ،دزدنـ  جیغ میکه  ییها بچه. را در کوچه و خیابان این شهر بشنود بارش

 .کردنـد  یمـ برف باز  یها دانهو دهان خود را برای شکار کردن  دندیپر یمپایین 

از پشـت   هـا  رزنیـ پو  رمـرد یپ .رفتنـد  یمـ بخواب  یبرف آدمشب به امید ساختن 

و بـه یـاد روزهـای کـودکی      کردنـد  یمخود را تماشا  یها نوهشیشه بازی کردن 

      .آمد یم شانیها لبروی خود لبخندی 

صـدای  . در دنیـای تخـیالتش غـرق شـده بـود     . کرد یمکسی او را صدا  انگار 

زل زدن طـوالنی   .را بر هم فشـرد  چشمانش .دیچیپ یممبهم و کلفت در سرش 

 پیکـر  ل غو دمر ،دگابروی رو .های گردنش را به درد آورده بود به آسمان، ماهیچه
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 نگـاه  بـه او با تعجب  دگا. ستاده بودیخشک ا کلفت و های با دستانی پر از چوب

 یا هیـ ال. درا از دید گذرانـ  سرعت اطرافش با .انگار زمان زیادی گذشته بود .کرد

غرق  قدر آن .برف نشسته بود روی شانه و اطرافش بندانگشتدو  اندازه بهکلفت 

   .مان نشده بودر زکه متوجه گذ شده در افکارش

منتظری تا سـرما بـه دنبالـت بیایـد و تـو را      . ای هنوز که ایستاده« :گفت مرد

  »ای؟ پیدا نکردهبرای خوابیدن ای  خانه ؟بکشد

ای پیدا کند؛ امـا او   انگار به او گفته بودند که خانه .شد مردمتوجه حرف  دگا 

 :د و گفـت آمـ  بـین دو خانـه بیـرون    از سـیاهی  آگیـرا ناگهان  .متوجه نشده بود

  ».ست که این حوالی سالم مانده استا ای شود گفت که این تنها خانه می«

بـا  . که طبقه دوم آن ویران شده بـود را نشان داد  ای انگشت خانه دو طبقه با 

فکـر ایـن کـه    . بـا زور بسـت  شد آن را  اما می ؛آن از باال شکسته بود راین که د

پرسه  دیگری دار درب  خانه به دنباله بخواهد در این سیاهی در این شهر غم زد

  .بیرون کرد را از سرش بزند

٨  

برف نگـاه   یها دانهاز پنجره به . بود کرده کزگوشه اتاق  د چوبِیروی کم دگا 

رم گرمای آتش اجاق از طرف دیگـر صـورت او را   سرما از یک طرف و ُه. کرد می

هـای   در دریـف  هـا قبر. روبروی او گورستان قدیمی قـرار داشـت   .کرد یمنوازش 

وسـط گورسـتان قـرار     نیـز  سـنگی  یا مقبـره  .خفته بودند دیگر یکمنظم کنار 

انگار کسی بـا   .خراب نشده بودکه  بود تنها قسمتی از آن شهرقبرستان . داشت

  . کاری نداشت ها مرده

. و بیرون رفـت  پا کرد بهی آتش مرد بودند، هداخل خانه آمدبه از این که  بعد 

را از  نگـاهش  دگـا  .شـده بـود  تاق خالی به جایی مطبوع تبـدیل  زود آن ا خیلی

 .بـود خود  کنار اجاق در حال گرم کردن آگیرا .دوخت آگیراگرفت و به پنجره بر

  »کجا رفت؟« :دگا گفت

خواهـد   می«: بگیرد گفت اش پنجهرا با  ها شعله کرد یمسعی  که یدرحالآگیرا 

  ».چیزی برای خوردن پیدا کند
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  »کنی؟ فکر میدرمورد او چه «

شـود از او   نه مـی  .ماند مانند آتش می .ندارمکامل دونم ولی به او اعتماد  نمی«

  ».داشتنش بهتر از نداشتنش است. به او نزدیک شد شود میه دوری کرد و ن

  ».شاید او هم مانند ما مسافر است«

 .است طور قیافه او هم همین خورد، ور که قیافه ما به این اطراف نمیط همان«

خبـر دیشـب   در ضمن . اما اهل این اطراف نیست ؛خواهد باشد اهل هر کجا می

 توانسـت خـود را بـا    بود نمی ترین آبادای هم می اگر در نزدیک. است پخش شده

   ».هدفی باشد فکر کنم شکارچی بی .جا برساند این سرعت به این

خـود   آگیرا. گوش رسید به های سنگین مرد از نزدیکی در صدای قدم ناگهان 

 و های بـزرگ و پهـن   برگ ،خاکاز  پر چند ریشه بامرد  .آتش مشغول کرد را با

برای این که بتواند وارد شـود کامـل    .ظاهر شد جلوی درهای قرمز  تعدادی دانه

 از پر کمرش کیف چـرم را  .روی کف چوبی انداختها را کنار اجاق  آن .خم شد

یکی  .ای رنگ بود ههای قهو از شلغمداخل آن پر  .قرار داد ها باز کرد و کنار برگ

بیـرون   ای سیاه را از پشـتش  قابلمه. ها قل خورد و کنار دست آگیرا ایستاد از آن

 هـا را  آن. ها را جمع کرد و داخل قابلمه ریخت از روی زمین برف ،برگشت. آورد

  .که باالی اجاق قرار داشت آویزان کرد روی قالبی

از تمیـز کـردن،   بعد  .شد ها آنکردن  مشغول تمیزروی زمین نشست و  مرد 

تمیز کـردن  بعد از  .پیچاند ها آنبرگ را به دور  سپسها را کنار هم گذاشت  آن

   .را داخل قابلمه پر از آب انداخت ها آنها،  شلغم

 هـا  شـلغم انتظـار  بـه  تکیـه زد و   کنار اجاقبه دیوار  ،درا تکان دا تن عظیمش

 دگـا معمـایی بـزرگ بـرای     ،هـیکلش  ازهانـد   به مرد. را به دیگ دوخت نگاهش

بار دیگر  دگا .کرد یمتنها سفر  آن دومانند که  کارآزموده مردی ؛شد یمحساب 

 سال انیمرا او  ،اش سوخته آفتابو  کلفت پوست ،ها زخم .برانداز کرد او را دقت به

  .انگار صورتش دائم در حال اخم کردن بود. ُپشت بود شش کمری. داد یمنشان 

  »اسمت چیست و اهل کجا هستی؟«: گفت ورا به دریا زد  دگا دل
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از  !َاِور« :تامـل جـواب داد   بعـد از لختـی   .به دگـا نگریسـت   با نگاه جدی مرد

  ».آیم می ِکروس

  »روی؟ برای خاکسپاری می«: سپس گفت ای مردد ماند دگا لحظه

را  که بخواهم این همـه راه  آن اندازه برای من مهم نیست کاندورروباگاس. نه«

  ».بیایم

 .بت َاِور تمام شده بـود حاما انگار ص ؛منتظر ادامه صحبت او بود همچنان دگا 

. کننـد  کلی از آن تعریف می. ما هشنید خیلیرا  ِکروساسم «: گفت آگیراناگهان 

اما تـا   م خودش هم تمام آن را بلد نیستند؛ها که حتی مرد شهری در دل صخره

  »جا فاصله دارد؟ تا این چقدر .االن آن را از نزدیک ندیدم

 ».سه روز و بتوانی زنده بمانی بلد باشی را اگر راه«

  »شکارچی هستی؟« :تامل کرد و پرسید آگیرا

  »کنی؟ طور فکر می چرا این«

تنهـا   .گوینـد  طور مـی های روی صورتت این ات با خرس و زخم روش مبارزه«

  ».آید چیزی که به تو می

  ».ودم هستمخ. نه شکارچی هستم و نه جنگجو«

  »خواهی بروی؟ به کجا می«: دگا گفت

  »کنید؟ جا چکار می شما این. ر کجاه«

خواسـت چیـزی درمـورد خـود      انگار مـرد نمـی   .انداخت آگیرانگاهی به  دگا 

حـوادث مـا را بـه    «: گفـت دگـا  . نخواند آگیراچشمان  ی دراحساسهیچ  .بگوید

دیشب خبر مرگ باگاسـور  . مروی به دنبال اطالعاتی به هاگوت می .جا کشاند این

  ».کاندور را شنیدیم

شـب مـاه نـو چـه     «: پرسـید  دگـا . رفت رو به طرف دیگ شدبلند  َاور ناگهان 

  »ترسند؟ این سرزمین چه دارد که همه می ؟افتد اتفاقی می

در او دیـده   سوزشیهیچ احساس . با انگشت اشاره آب جوش را بر هم زد َاِور 

دو و  از ماه نو اما االن دو روز قبل ط شب ماه نو بود؛قبال فق« :گفت َاور. شد نمی

جوداتی که هنوز کسی وم توی این پنچ شب. افتد این اتفاق میبعد از ماه نو روز 
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تاریک خود بیـرون  و های تنگ غارها و زیرزمین ها، از گودال هستند چه نفهمیده

  ».وردخ ای را که پیدا کنند می و به دنبال غذا هر موجود زنده خزند می

    »خب«

   ها همـه بـه    توی این شب .دیباید نور داشته باش د،زنده بمانی دخواهی اگر می«

 هـیچ . دکنن ها را روشن می مشعل ردند و تمام شبگ خود باز می یها دورن خانه

 .زنـده نخـواهی مانـد    اگر هم بیرون باشی. های شهر نیست کس بیرون از دروازه

ی آن آتـش همـواره درحـال    و بـاال  دردنـ وصـل ک  یهـای  تیـرک  دور تا دور شهر

داخل شـهر  . زنند گشت میها  دور دیوار با مشعل دور تا نگهبانان. سوختن است

 شـود  تـر مـی   که ماه بـزرگ  از شب سوم .کنند میمردم گوشه کنار آتش روشن 

   » .مانند و تا ماه نو بعد منتظر می خزند های خود می موجودات به النه

  »اقعیت دارد؟و« :دگا با دو دلی گفت

   ».توانی فردا شب این را ببینی یماگر شک داری «

صـدای  بـا  سـپس   آمدنـد  یمروی آب گ های بزر حباب کنار رفتند، ها کف تا 

هـر چـه سـعی کـرد      َاور. رفتنـد  یمدائم باال و پایین  ها شلغم .دندیترک یمریزی 

اخـل آب  را د دسـتش  .سر رفت اش حوصلهتا این که  را ببیند ها شلغمنتوانست 

بـه   اش چهرهدر  سوزشیهیچ احساس باز . َاور خیره شده بود صورت به دگا. کرد

 ندین برگ گذاشتچرا از آب بیرون آورد و روی  ها آن تک تک .خورد ینمچشم 

  ».شام آماده است«: و گفت

٩  

هـای   نور زغـال . دی نگذشته بودانگار زمان زیا. ناگهان از خواب بیدار شد دگا 

بـه   در کنـار اجـاق آرام  َاور  .ای دور اجاق را روشن کـرده بـود  اخته کمی فضگد

باید آتش را روشن  .در حال بارش بود نم نمبرف هنوز  رونیب .بود پشت خوابیده

 آگیـرا ، ی سه کنج دیـوار ناگهان در تاریک .برخاست آرام از جایش .داشت یمنگه 

: دگا گفـت  .ستیرنگ یمو بیرون را  ه بودذاشتگ زانوانش را روی سرش او .را دید

  »چرا بیداری؟«
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 امین منصوری فرد

٢٥ 

آن  .هسـتم  نوشـته  دسـت به فکر آن  .برد خوابم نمی« :آهسته جواب داد آگیرا

   ».پیوندند انگار همه دارند به حقیقت می. های که در آن نوشته شده بود حرف

باگاسور کاندور درسـت همـان   . نددرست بود ها نوشتهتمام . گویی راست می«

ترسـم   مـی  .ترسـم  هایش مـی  از دیگر حرف .گفته بود نوشته دستد که زمانی مُر

   ».ها هم به واقعیت برسند آن

ای را  برگـه  .زد مانند گردابی در سرش چرخ مـی  آینده. کرد دگا او را درک می

برگه بسیار قـدیمی  . از بین کتاب گرگ دریا بیرون آورد و نگاهی به آن انداخت

. نوشـت شخصـی بـود    دسـت  ،ن برگهآ .بین کتابی پیدا کرده بودندآن را از . بود

چیز زیـادی روی آن  . گشت برمی و به چه کسی شد فهمید که به چه زمانی نمی

اهمیـت ندادنـد؛ امـا بعـد از مـدتی       هـای آن  در آغاز به نوشته. نوشته نشده بود

نوشته به تاریخ هاگوت  دست .ها همه حقیقت هستند آن نوشتهمتوجه شدند که 

  .گشت بازمی

ور گوشه اتـاق روی  َاهای فراوانی که  هیزم از ین کتاب گذاشت ودگا برگه را ب

کـه از   یا لحظـه بعد از  .انداخت ها زغالمقداری برداشت و روی  هم انباشته بود

در حـین  . سـمت پنجـره روانـه شـد    ه ب اطمینان پیدا کرد ها چوب شدن روشن

 شـدت  بـا برف بیرون  .بیدار نکند را غیژ کف چوبی َاوررفتن مواظب بود که غیژ

 او هماننـد  منظره روبرو. شاید اندازه یک وجب برف باریده بود .دیبار یم کمتری

   .بودند خورده قلمآن  یرو دیسف، ها و درختان مانست که خانه بوم سیاهی می

  ».فردا روز سختی در پیش داریم. بهتر است بخوابیم. فراموشش کن«

  »ید چکار کنیم؟جا با م، آنیاگر به شهر رسید«: دگا با تردید گفت

  ».گردیم که اطالعتی در این مورد داشته باشد به دنبال کسی می«

نگـاه دگـا را    گورستان آمـده بـود   طرف بهدو خانه  یرد پایی که از بین سیاه

 قبرهـا بـا دیگـر   فاصـله   یباکمکه  شد یمختم   قبر به کنار یک رد پا. جلب کرد

 .قرار داشت یلروی قبر گ .آورد ینمردپا زیاد دوام  ،با آن شدت برف .قرار داشت

  »آن رد پا مال کیست؟«: گفت گاد

  ».بودم که آن را ندیدم قدر غرق افکارم دانم آن نمی«
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 امین منصوری فرد

٢٦ 

آن هـم   .زنـد  بهتر است ببینیم که چه کسی در این شهر متروک پرسه مـی « 

  ».در این زمان

١٠  

ا هـو  .بـود بـرای او یـک آهنـگ تـازه      هـا  بـرف صدای له شدن  ها مدتبعد از 

 پنجاه قدم آن طرف. ن را دور زدساختما. ودسرد نب دیرس یم نظر به که چنان آن

اگـر گـل روی   . با سرعت خود را به قبر رساند. گورستان در دل زمین خفته بود

بـرف  . نگذاشـته بـود   آنجـا پا به  کس چیهگفت که  شد یمقبر باقی نمانده بود، 

خـم شـد و    اگـ د. نبود یا انهنشاما هیچ  ؛را به دنبال ردپا از دید گذراند کدستی

تا آن زمـان گلـی مثـل     .برف روی آن را تکاند سپس گل را از روی قبر برداشت

دانسـت   نمـی  .دگا آن را لمس کرد. برگ یخی داشتگلگل چهار . آن ندیده بود

گـل،  برخالف ظـاهر یخـی    .که سردی از خود گل بود یا اینکه به خاطر هوا بود

  »این دیگر چگونه گلی است؟«: دگا گفت. های نرم و لطیف بودند گلبرگ

و رویـد   فقط در این سرزمین هـم مـی  . گویند به این گل یخ می«: آگیرا گفت

  ».فصل خاصی هم ندارد

دقـت و   بـی روی آن  قدیمی های نوشته. را جلب کرد ی قبر نگاهشسنگ رو 

  ».آرام بیاسای«. روی قبر خم شد و نوشته را خواند .ه شده بودخشمگینانه نوشت

: گفـت  رایـ گآ .روانه شد که رد پا از آن آمـده بـود   یا خانهآن دو  طرف به اگد

  ».خواهد کردرش برف رد پای او را محو با. بیهوده است کار تو«

 .ریکی به دنبال ردپا روان شده بودچرا در آن تا دانست ینم. ایستاد اریاخت یب 

ـ   .را در وسط گورستان نشان داد معبد کوچکی رایگآ بیشـتر   هـا  ا آنچند قـدم ب

کنـده   یشـان جا ازچندین سنگ  .خورده بود ای به باالی در ضربه. شتندافاصله 

و پایین آن سوراخ کـوچکی پدیـد    کمی کج شده اندازه به سنگی در .شده بودند

قسـمتی از  . پـایین آن را بازرسـی کـرد    .سوراخ خـم شـد   طرف بهدگا . آمده بود

روی آن حکـاکی شـده   دقتی  ا بیب نجاتم دهیدخطوط  .سنگ تراشیده شده بود

  . بود
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 امین منصوری فرد

٢٧ 

بـا دقـت   سـپس   را نشان داد مانندی گاوتراشیده شده  یصورت ،روی درآگیرا 

بـه چشـمان   تا این که  .را با دست لمس کرد ارهایش تک تک. آن را بررسی کرد

 اریشـ  را داخل ک ناخنون .داخل نرفت اما چشم را فشار داد؛. گاو رسید ارداریش

اما باز اتفـاقی   ؛چشم به داخل رفت یراحت به .راست چرخاندسپس آن را به  کرد

 اما زمانی که به داخل فشـار داد،  ؛چشم دیگر را به همان صورت چرخاند. فتادنی

 .کـرده بـود   ریـ گای که به باالی در خورده بود،   ضربهبر اثر  در. گیر کرد راه مهین

  .خانه بازگشت طرف هب .بود آن را باز کرد، آن هم َاِور شد یمفقط از یک راه 

 نگـاه  ار دوآن  بـا چشـمان بـراقش    و ستاده بودیدر سایه تیره ساختمان ا َاور 

 ماننـد  بـه هیبـت او   .برداشـت  عقب بهدیدن او یکه خورد و قدمی  دگا با .کرد یم

کسـی  « :گفـت  آگیـرا  را در بر گرفت ترس او یا لحظه. یک جنگجوی واقعی بود

ـ   ؛داشته استبه کمک احتیاج  از تـوان مـا دو نفـر خـارج      از کـردن آن در امـا ب

  ».است

فکر کنم بیست سال قبل نیاز به «: سنگی حرکت کرد و گفت در طرف به َاِور 

  ».کمک داشته است

بـار  . بـه همـان حـال مانـد     در .کمی فشار آورد را داخل شکاف کرد، دستش 

ف شـکا ه هـر انـدازه کـ    .شدشکاف آن کمی باز . آورد ی به دردیگر فشار بیشتر

یکـی از  تـا ایـن کـه    . بـرد  یمـ داخل شکاف فـرو  بیشتر را  تشدس ،شد یمتر  باز

 یهـا  چـه یماه. فشـار آورد  یا نعـره بـا   سـپس  قرار داد پاهایش را طرف دیگر در

تا نیمه با صدای بلندی  ، دربعد از آن فشار .ندمنقبض شده بود شآمده ساعدبر

 در روی ار دو پـایش را به دیـوار و   شپشت .را عوض کرد موضعشسپس  شد باز

ی نعره َاور داخـل کوچـه   اصد .را باز کرد پاهایش کشید و یعمیق نفس .گذاشت

 بـود و  خـون زیـر پوسـت صـورتش دویـده      .های شهر مرده پیچید و پس کوچه

   .از آن سرازیر شده بودندهای درشت عرق  دانه

بـاز کـردن آن   . ایستاد و چند نفس عمیق کشـید  یا لحظه باز شدن دربعد از 

 داالنـی تاریـک  روبرویشـان   .بود رممکنیغتا آن زمان  دگاتوسط انسان برای  در

در جلو پـیش   دست بهمشعل  آگیرا .شدند دیده می آن چند پله اولفقط  که بود
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٢٨ 

دار درختـان و   های کش سایه. کرد می ذوبرا  های برف اطرافش آتش دانه .افتاد

   .گردیدند ین محو و تیره میروی زم ،ها سنگ

بـیش از ده پلـه    کـرد  یمفکر دگا  چه آنبرخالف  .برد مشعل را جلو در آگیرا

و در کنـار هـم    شـده  با دقت بریده وارهایدو  ها پله ِ سنگ. روبرویش قرار نداشت

 که یدرحالَاور  پشت سرش. کرد یمطی  اطیبااحترا  ها پله دگا .گرفته بودندقرار 

صدای شن و گلی که کـف   .داشت یمخود را کج کرده بود به همان نحو قدم بر 

روی  یرنگـ  رهیـ ت یهـا  لکه .دیچیپ یمداخل داالن  ،چسبیده بود ها آنهای  کفش

    .تا پایین ادامه داشتند ها لکه .را جلب کرد دگانظر  ها پله

در وسـط اتـاق   سـنگی  قبـر بـزرگ   . قرار داشـت اتاقی کوچک  ها آن یروبرو 

 رد دگـا  .کامل خالی بـود  اتاقل داخ. مشعل را باال برد آگیرا. کرد یم ییخودنما

، سـمت راسـت  . رسـید  هـا  پلـه کنار تا این که به  دنبال کردتیره را  یها لکهآن 

مشـعل  زیـر نـور    .تـر شـد   چند قدم نزدیک. آمد یمچیزی به چشم  گوشه دیوار

 .قـرار داشـت  تکیـه زده بـه دیـوار     هنـه و نـخ نمـا   های ک با لباس مردی اسکلت

موهای مشکی او را در بـر   ای، کهنه ه و پارچهاو به سمت راست کج شد جمجمه

خنجـر   .نگریسـت  خالی جمجمه به سمت مقابل خیـره مـی  دو حفره  .گفته بود

 از بـازو  او دیگر دست استخوان .دست راستش بوددر  نوک ساییده شدهبا تیزی 

از بـین   ی دسـت هـا  زمان که ماهیچه و دیگر قسـمت  گذر در .شده بود شکسته

   .و روی زمین افتاده بود جداشدهاز اسکلت  ن دست، استخوارفته بودند

و از طـرف دیگـر    او واردراسـت  از کنـار ران   یتیر. مشعل را پایین برد آگیرا

را  بـاالی رانـش   داشـت  دیگر چیزی را نگه نمـی که  دستمالی با .بیرون زده بود

 .لکه همـان خـون بـود    .شد روی پارچه دیده می یرنگ تیره بزرگلکه  .بسته بود

روی مرده خم شـد و بـا دسـت    دگا  .گرفته بود زیر پای مرده را در بر ،تیره خون

نخ آن  .ای قرار داشت کیسه ،ها یکی از جیب داخل. او را بازرسی کردلباس چپ 

بـزرگ و  زیـادور طالیـی   یک سکه  .و محتوای آن را روی زمین ریخت را گشود
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 زی بـر کـف  بـا صـدای تیـ   مسـی   ١و دو سکه پیکوت ای نقره ِورسی هشت سکه

امـا چیـزی    ؛هـای او را بازرسـی کـرد    بار دیگر لبـاس  .افتادند پر از خاک سنگی

  . نکردنظرش را جلب 

 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
١
ای معادل صد سکه پیکوت  ای و هر سکه ِورسی نقره زیادور سکه طالیی به ارزش ده سکه ِورسی نقره 

  .باشد مسی می
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  تاگار

١  

پنجـره بـزرگ وارد    از را هـا  گـل به همراه خود بوی  بهاریصبح  مالیم مینس 

اق از پنجـره  و طی کردن طـول اتـ  ا ه تکان دادن پردهبعد از  کرد سپس میاتاق 

از درخـت پـر    دگان دائـم رنجوجه پ کیج کیجصدای بلند . شد یمدیگر خارج 

 .نور خورشید کل اتاق را روشـن کـرده بـود    .دیرس یمبرگ کنار پنجره به گوش 

درختـان   بیـرون . دیدرخشـ  یمـ آن  طالیی رنـگ  زیر انوار ،تمیز شده چوبِی کِف

   .شدند یمبا نسیم همراه  کنان رقص

در زیـر   شیاهچشمانی سـ . نشسته بود ی با لبخند ملیحیجوان روبروی او زن

 .مست از صبح بهاری به زن خیره شده بـود سر مرد .درخشیدند مژگانی بلند می

گـل یخـی را داخـل گلـدان      خواست یماز روی صندلی چوبی بر  که یدرحالزن 

 .دیـر شـده اسـت    تاگار خب«: گفتو و آن را لمس کرد روی میز تاگار گذاشت 

دوست دارم با دیدنشـان بـه   . ها هم خوب مراقبت کن از این گل .باید برومدیگر 

  ».ها را خیلی دوست دارم من این .یاد من بیفتی

شب زود به خانه . باشد برو. را به یا تو خواهم بوییدها  آن. ها سپاس برای گل«

  ».بر خواهم گشت

دور کمـر  را بـه   دستانش .برخاست و به طرف زن جوان رفت از جایش تاگار 

فاصله صورتشـان   .گذاشت تاگار یها شانهروی  را دستانش زن .باریک او انداخت

 گریهمـد دیگر را در چشـمان  تصـویر یکـ   توانسـتند  یمنزدیک بود که  آن اندازه

بـه   ها سالکه انگار  یا لحظه .در سکوت به همان منوال گذشت یا لحظه. ببینند
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زن جـوان فـرو   ، مواج و بلند یالیطهای  داخل مورا دستش  تاگار .طول انجامید

  .زداو  انسپس بوسه عاشقانه بر لب. برد

  ».مواظب خودت باشرینا، «

بـرای   .گرفت را در دستانش ف رینالطی دستان .رینا را با لحن خاصی ادا کرد 

بـاالخره   .به پایان برسـد  خواست ینمانگار آن لحظه  .به او خیره شد مدتی دیگر

 پـایینِ . پشت او روانه شـد  هم تاگار. پایین رفت ها پله ازآمد و به حرکت در رینا

 .نشسته بـود  ی با لباس تمیزجوان مردپشت میز . اتاق کوچکی قرار داشت ،ها پله

بـرو  « :به او رو کـرد و گفـت   تاگار .برخاست آن دو از جایش مرد جوان با دیدن

   ».دو نگهبان را همراه خود بیاور .چی را صدا بزن درشکه

  ».مبله سرور«

 :گفـت  رینـا . با سـرعت از اتـاق بیـرون رفـت     تعظیمی کرد سپس مرد جوان

  ».افتد هیچ اتفاقی نمی. روم نیازی نیست من تنها می«

  ».اما بهتر است که تنها نروی ؛دانم می«

چـوب بـراق    ،گردوخـاک . با دو اسب مشکی قرار داشت یا درشکه در یجلو 

هـای خـود را بـه زمـین      مهـر از گـاهی اسـبان سـ     .درشکه را کـدر کـرده بـود   

  .دندیکش یمو شیهه  دندیکوب یم

هـای مرتـب از    مردی بـا لبـاس   .اتاق شدوارد که مرد جوان  دینجامین یطول 

تعظـیم کـرد و    از این که نگاهش بـه تاگـار افتـاد،    بالفاصله بعد. آمد میپس او 

   ».علیاحضرت درشکه برای حرکت آماده است«: گفت

خـانم  «: ه کنار درشکه آمده بودند اشاره کرد و گفتبه دو نگهبانی که ب تاگار 

  ».دخانه همراهی کنیرا تا 

برگشـت و بـا    تاگـار بـه سـمت   برای آخرین بار  رینا .ندتعظیم کرد نگهبانان 

 آرام رینـا  .داد یمرا تکان  نازک رینا رنِگ نسیم لباس کرم. لبخندی از او جدا شد

را بسـت و خـود را بـه     در یچـ  درشـکه  .درشکه بـاال رفـت   یها پلهخرامید و از 

در پـیچ  تاگار تـا زمـانی کـه درشـکه     . سپس افسار را برداشت رساند اش یصندل
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 امین منصوری فرد

٣٢ 

بـود   برگشـته مرد جوان که پشت میز  طرف به سپس. آن را نظاره کرد محو شد

  ».ندیدماو را کجاست؟ امروز صبح  رومیند وزیر« :و گفت چرخید

  ».روند گفتند که به هاگوت می«

  »برای چه بدون اطالع رفته است؟«: جب گفتبا تعتاگار 

  ».دانید گفتند که شما می«

  ».اند چیزی به من نگفته«

 گـاور آقـای  اگـر  «: گفت و رود که ناگهان چیزی به خاطر آوردبرگشت ب تاگار

  ».بفرستیدش باال خواست مرا ببیند،

روی آن  کاره مهین یا نامه. شتافتمیز  طرف به کسرهی. باال رفت ها پلهاز تاگار  

. آن را بویید و مدتی به آن خیره شد. یخ رینا را در دست گرفت  گل .قرار داشت

در   و مواظب بود که گـل راه لـه نکنـد سـپس     را بر پشتش حلقه کرد دستانش

. محو و تاریـک وارد ذهـنش شـد     یها گوشهاز  ینامفهومفکر  .قدم زد طول اتاق

روبروی پنجره ایسـتاد  . نشد رشیگ دستهر چه به دنبال مبدا آن گشت چیزی 

   میندور کجا رفته بود؟ وزیر. و به خیابان نگریست

پنجـره جلـوی   .پر بـود  های زیبای چوبی ساختمان و شهری از درخت و بوته

سبز و های سر علف .ندقرار داشت یهای متفاوت با رنگ ل تازه شکفتهگهای  گلدان 

افراشـته  برجی بلنـد سـر بر   کنار ساختمان .خیابان خاکی روییده بود ه تا لبتاز

مـردم مثـل همیشـه در    . حس کنـد  کل شهر را زیر پایش شد یمجایی که  بود،

مـرد   .ایسـتاده بـود   های تـازه  گاری پر از سبزی ،سمت راست. حال تکاپو بودند

طـرف دیگـر   . زد یمهر از چند گاهی برای جمع کردن مشتری فریاد  یسال انیم

 یفروشـ  پارچـه . جلوی آن غوغا کرده بودند ها در مشتری .چند مغازه قرار داشت

اعالیـی   یهـا  پارچـه از  شـده بودنـد،   دورش جمع ای که چندین زن و بچه برای

گـری  صدای ضـربات آهن . برایش رسیده بود تهاگوکه دیروز از  کرد یمصحبت 

دائـم در خیابـان    ها درشکهگاری و . دیرس یم گوش به تر طرف آناز چند کوچه 

سـه و چهـار نفـری در     صـورت  بـه شـهر هـم    نگهبانان .نددر حال رفت آمد بود
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٣٣ 

منـوال خـود پـیش     بـه  زیچ همه .در حال گشت زنی بودند ها ابانیخ کنار گوشه

  . رفت یم

 رشدر افکـا  .بـود ه که چه چیز فکر او را به تشویش انداختـ  دانست ینمتاگار 

ال او کـه بـه دنبـ    مرد جوان را دید .را شنیدکه ناگهان صدای پایی  بود ور غوطه

   ».همان شخصی که گفتید .گاور .سرورم« :مرد جوان گفت .آمد یم مردی الغر

بعـد   .او را مرخص کـرد  سر تکان با تاگار. و منتظر ماند کرد میتعظ مرد جوان

   ».در خدمت حاضرم. سالم«: گفت الغرمرد . از این که مرد جوان رفت

   ».دنشینی؟ بفرمایید بدهستی خوب. گاورآقای سالم « :گفت تاگار 

وی میـز  صندلی روبـر  طرف بهبا رویی خندان  ه بوداب شدخط گاورمردی که 

دانید که  می. خواهم که کمی دیر شد عذر می .جناب ممنون عالی« :رفت و گفت

   ».پیدا کردن آن خیلی سخت بود

  »؟دنوشیدنی میل داری. های شما ممنون از زحمت«

دانیـد داخـل    مـی . باید بروم .من فقط آمدم این را تحویل دهم. خیر ممنون«

  ».مغازه کسی نیست

داخـل  . بیـرون آورد  را یدوز هیحاشـ دسـتمال   ش،مـت یق گـران از داخل لباس 

  .و آن را روی میز گذاشت برخاست از جایش .شی کوچکی قرار داشت ،دستمال

  ».اگر دیر شد پوزش من را قبول کنید«

   ».ستا اتفاقا سر موقع آماده شده ،به هیچ وجه«

کـوچکی  داخـل آن گردنبنـد طالیـی    . دسـتمال را بـاز کـرد    یهـا  هیـ ال ارتاگ

نـور خورشـید از یـاقوت     .ی قرار داشـت زرگب قرمز آن یاقوت وسط. دیدرخش یم

بـا دو دسـت    تاگار .شد زمین شکل هندسی زیبایی ترسیم می گذشت و روی می

  . چرخاند چندین بار در دستانش برداشت و به آرامی آن را

   ».عالیست. بسیار زیباست«

 د وییگ قدر هم که شما می آن. ده نفرماییدشرمن. جناب لیاکنم ع خواهش می«

  ».نیستخوب 

  ».واقعا زیباست. کنم جهت نمی به هیچ وجه تعریف بی«
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 ی رابزرگـ سـکه   از داخل کشـو میـز کیسـه   . اد آوردچیزی به ی تاگارناگهان  

 آننگـاهش را بـه    بـا چشـمانی درخشـان    گاور .بیرون آورد و روی میز گذاشت

  .انداخت

  ».قبول کنیداین را هم به عنوان مزد زحمات خود «

٢  

گردنبنـد داخـل    یگـاه  گـه با آن کـه   .زد یمبود که طول اتاق را قدم  یمدت 

 گـاور . کرد ینما هاو را ر شوره دلاما  ؛آورد یملباسش هیجانی را در او به وجود 

 زمـانی کـه   .پـایین رفتـه بـود    ها پلهاز  کنان میتعظو بعد از گرفتن پول شادمان 

پـایش بـه    ،هـا  سـکه  به کیسـه  توجه کامل خاطر بهعبور کند  از در خواست یم

را  گـردنش بعد از بلند شدن مثـل سـنجابی    .ه بودمین خوردزکرده و  ریگ درب

کیسه را . بودتا اطمینان یابد که کیسه در امان  چرخاند یم و آن طرف طرف نیا

  .ه بودو در بین شلوغی گم شد هکرد پنهان داخل لباسش

صبح خبر آن را خوانـده و بـه سـران شـهر     . قرار داشت یمهم  میز نامه یرو 

تـرین   نزدیـک . باگاسور سیدارا مـرده بـود و هـیچ جانشـینی نداشـت     . گفته بود

اختالفات شـدیدی  . یوک بودشهر کاندور از  کوردوس او، شخص برای جانشینی

  . بین سران هاگوت در گرفته بود

ناگهان صـدای   میندور برود، وزیردنبال  ت تا نگهبان را باز صدا کند کهواسخ

اسـبی شـتابان   از دور  .پنجره سـوق داد  طرف بهباز شدن دروازه اصلی شهر او را 

. کشـیدند  کنـار مـی   سـوار خود را از سر راه  ادیدادوفربا مردم . آمد یماو  یسو به

توانسـت سـوار را واضـح     طولی نکشـید کـه مـرد   . روی اسب خم شده بودسوار 

ماننـد طنـابی کنـار او     دست راستش. تیری در شانه راست او نشسته بود. ببیند

ولـی   اسـت خ یمـ بر  یگاه گهست دیگر افسار را گرفته بود و با د .خورد یمتاب 

افسـار را   عمـارت نزدیک . گشت یمحالت اول بر   بهو دوباره  داد ینمضعف امان 

  . کشید نیمه

را  هـا  پلـه  سرعت بدون فکر با. داد یمخود را نشان  تاگار شوره دلعامل  انگار 

خود را نگه دارد و بود ه سوار نتوانست .رساند عمارتطی کرد و خود را به جلوی 
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در حـال  خـوران روی زمـین    لقـ او  خـود  کـاله  .از روی اسب به زمین افتاده بود

مـین بلنـد   و را از زد و ادو نفر نگهبان با سرعت خود را به او رساندن .حرکت بود

  ».زود طبیب را صدا بزنید چه شده است؟ رینود« :گفت تاگار .کردند

صـورتش  . خـورد  به پایین سر مـی  دوریندرشت عرق از سر و روی  یها دانه 

قطـرات   .شانه راستش غرق در خـون بـود   .بود شده روح یبمانند جسد سفید و 

انـرژی خـود را    مانـده  یبـاق با زحمـت   .دیچک یماز روی زره بر روی زمین  نخو

. به ما حملـه کردنـد   ها نِنگرو. به ما خیانت شده جناب یعال« :جمع کرد و گفت

هـا   که نیـرو  دسریع دستور بدی است تا دیر نشده. فاصله زیادی ندارندجا تا این 

  ».یندآ ده هزار نفر دارند به این سمت میحداقل  .ندآماده باش

سـربازی کـه تـازه بـه      آن مـوروخ « نفس عمیق کشید سپس ادامه داد چند 

 هدیشب تمام دیدبانان را با سم مسموم کـرد . به ما خیانت کرد لوگاه فرستادیدگ

 گارگـاس، رئـیس   او را بـا  ،رفـتم  بـرج دیـدبانی   امروز صبح که به سرکشی. بود

جـا افسـار را    نرسـیده بـه آن  . آن دو نگهبانـان را کشـته بودنـد   . ها دیـدم  نگرون

  ».ها در راه هستند آن دعجله کنی .سریع دور شوم نتوانستماما  ؛کشیدم

   ».را به صدا دربیاورند جنگ برو به برج و بگو شیپور .د باش نگهبانزو«

فرمانده را هـر جـا کـه هسـتند     « :و گفت برگشتنگهبان دیگر  طرف به تاگار 

ا ببریـد  رریـن  دوشما دو نفـر هـم    .روم می جنوبمن به دروازه  .پیش من بیاور

   ».دطبیب از راه برسداخل تا 

توانسـت بـه    با آن سرعتی کـه مـی  . شد سواررین دواسب  بر مهیسراستاگار  

ناگهـان   .بودند وآمد رفتچیز در حال  خیال از همه مردم بی. سمت دروازه تاخت

سـنگ بـا   . آمد به سمت شهر میزنان  سنگ چرخ. افتاد یبزرگ نگاهش به سنگ

  .برخورد کرد شهروسط  سنگی برج بزرگ نیمه اول سرعت به

ـ  گردوخـاک  همراه با مهیبی یصدا  ان زمـ  یا لحظـه انگـار  . برخاسـت  رجاز ب

ماننـد  بـرج  طولی نکشید که . ندفرو افتاد تک تکهای برج  ناگهان سنگ. ایستاد

را  تاگـار تـا توانسـت مسـیرش    . به سـمت دروازه کـج شـد    ای درخت تبر خرده

کـه بـا افتـادن    قرار داشت  شخصی داخل اتاق برج باالی .دیگر کج کرد طرف به
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را  اوه بودنـد و سـقوط   مردم در کمال نابـاوری ایسـتاد   .شروع به فریاد زدن کرد

  .را زیاد کرده بود و سرعتشانگار اسب هم متوجه خطر شده . کردند نگاه می

٣  

. جـا را در بـر گرفتنـد    شت سنگ همـه رهای ریز و د و تکه گردوخاک ناگهان 

تاگـار   .رسـید  به گـوش مـی   شهر جای نان از جایجیغ و فریاد مردان و زصدای 

 سرش. درد تمام وجودش را فرا گرفته بود. ه بودمتوجه نشد که چه اتفاقی افتاد

 طـرف کمـی آن   .اطراف را نگاه کرد گردوغبار مهو در میان  را از زمین برداشت

 بـا سـختی از جـایش   . روی زمـین افتـاده بـود   بـدون حرکـت    شالشه اسـب  تر

 در آن .بود همعجزه بود که زنده ماند .روانه شد یسمت خوران بهوتلوتل .برخاست

 و پریشان هر کدام به سـمتی  شفتهدید که آهای مردم را میشبح ،گردوغبار مه

هـر چـه   . رسـید مـی  گـوش  بههای دیگری نیز صدای برخورد سنگ .دویدند می

. آمدنـد  میجا به چشم  های برج همهسنگ. تر خود را از آن مه بیرون آورد سریع

  .آن اندازه دور نبود. دروازه روانه شد طرف بهگیج و منگ با پای پیاده 

بـا سـرعت خـود را بـه      داران کمـان  .سرباز کنار دروازه ایستاده بودند صدها 

 .بـا دویـدن طـی کـرد    راه را  مانـده  یبـاق  تاگار به ناچار .رساندند یمباالی دیوار 

سربازان را  و با دست جاهای زد یمره نع شتکلففرمانده با صدای  وازهنزدیک در

  .داد یم نشان

داران بـاالی   تمـام کمـان   .ندازیـد را پـایین بی  حفاظ آهنی دروازه .زود باشید«

هـا   دار یک شمشـیر زن هـم بـاال کنـار آن     به ازای هر کمان .مستقر شوند دیوار

 مـدن قبـل از بـاال آ  . دگذارند باشی دیوار می رویهایی که  مواظب نردبان .دبایست

 .دیوار غربی برویـد به و شما هم  به دیوار شرقیشما . ندازیدها را بی آن ها، نگرون

. مخصوصا دیوار غربی کـه ارتفـاع کمتـری دارد   . جا هم حمله خواهند کرد آن از

  ».ماند مرگ منتظر شما نمی. ع بجنبیدریس

 یاجـ  بـه پـی آن ردی از دود تیـره    .را دنبال کردگلوله آتشین  پرواز رد تاگار 

طـولی   .ن پدیـد آورد آ دیـوار سـوراخی در   و نشسـت  یا خانهگلوله در دل  .ماند

آتش مانند موجـود وحشـی    .نداز پنجره و سوراخ زبانه کشید ها شعلهنکشید که 
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 هـا  ده ،در پـس آن گلولـه   .دیبلع یم دهان پر دندانشخانه را در  یریناپذ یریس

بـه   کشـان  زوزه هـا  آناز  یکـی  .را تیـره کردنـد   آبـی  آسمان دیگر گلوله آتشین

 یهـا  دانـه سـربازان ماننـد    .ایستاده بودند جا کیاز برخورد کرد که چندین سرب

 .پیش آمد تا جلوی تاگار زنان غلتگلوله  .پرتاب شدند یا گوشه بهشن هرکدام 

گلوله در ده قدمی تاگار  .خوردند یم وتاب چیپدر باد  ها زن مانند موهای ها شعله

   .برخورد کرد او صورت بهی آن هرم گرما .ایستاد

ـ برخورد سنگ و گلوله آتشین  یصدا  ابـری  . دیرسـ  یمـ بـه گـوش    وقفـه  یب

 ابـر سطح شـهر   دردود  یها رشته .بود بر فراز شهر قد برافراشته رنگ یخاکستر

نیمـی از دیـوار   . لولـه را دور زد تاگـار گ . کردند یمتبدیل  تر بزرگرا به هیوالیی 

تـر   نزدیـک  کـرد  یمدشمنان از آن چه که تاگار فکر . بودکنار دروازه فرو ریخته 

رفتـه  گسربازان شکل نظامی خود را از دست داده و هر کدام جایی سنگر  .بودند

صدایش دورگـه   ،فرمانده از بس فریاد زده. رساند تاگار خود را به فرمانده. بودند

  »اوضاع از چه قرار است؟«: تاگار به فرمانده گفت .شده بود

هـا را   تواننـد جلـوی آن   نیروهای شهر نمـی  .خیلی زیاد است ها ِنگرون تعداد«

 ،شهر برسـند  ها از نزدیکترین جا بهاما تا نیرو فرستادم؛ تهاگوپیکی به . بگیرند

االن هم که باگاسور سیدارا مرده اسـت، اوضـاع   . کشد حداقل نصف روز طول می

ت بـه دو هـزار و   زحمـ  بـه هـای شـهر    تمام نیرو .هم درهم و برهم است هاگوت

 .با این بارش سنگ فکر نکنم تا قبـل از ظهـر دوام بیـاوریم   . رسند پانصد نفر می

فقـط  . انگار همـه فلـج شـدند    .در کام خود فرو برده استرا وحشت مرگ همه 

  ».ندکن د و نگاه میایستن می

 ای سمت عـده فرمانده به . کرد یمرا مخفی  شیها لبحرکت  ،کلفت او لیسب 

جـایی سـنگر    .دیسـتی ناجـا   هـا آن  ماننـد احمـق  « :برگشـت و گفـت  از سربازان 

   ».بگیرید

روی دیوار تـا همـه چیـز را    باید برویم « :تاگار بازگشت و گفت طرف بهسپس 

  ».ببینیم
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تاگـار  . سالنه خود را به دیوار رساند را تکان داد و سالنه کل بزرگشهی سپس 

بـه   زده وحشـت  یچشـمان  بـا  تنـا اع سربازان بـی  در راه. روانه شد نیز به دنبال او

 بـاالی دیـوار   .به دروازه دوخته شده بـود  جانشانانگار  .دروازه خیره شده بودند

و آماده  نهادهتیری در چله  داران کمان .تاگار و فرمانده بین دو کنگره ایستادند

  .رسید ه صدای کشش طناب و چوب به گوش میهر لحظ .اندازی بودندتیر

٤  

 بـه ناگـاه   .گرفترا در بر فضاتمام جنگل صدای بلند فیلی از قهقرای  ناگهان 

از  .بـود انگار جنگل به تکاپو افتاده  .از روی درختان پر گشودند بارکیپرنده  ها ده

همراه با آن صدای برخورد صـدها جسـم سـنگین     هر سو صدای جیغ و فریاد، 

 طبلـی بـزرگ  از دور . یدسـ ر بـه گـوش مـی    ها با صـخره  موج مانند نوای خشن

   .ها به لرزه افتاده بودند درختان و بوته .آمد نواخت به صدا در مییک

نمایـان   زنـان  نعـره تیره و ورزیـده  های  با بدن لخت مهین ِنگرونصدها  ناگهان 

مـور و   همانندها  نگرون .دیرس یماز هر سو به گوش  کننده کرفریادهای  .شدند

هـا   نگـرون  .آمدنـد  یمـ وار به سـمت دیـ   به سربازان اعتنا یبملخ از بین درختان 

صورتی سفید شده که چهار خـط سـفید    .از چرم حیوانات به پا داشتند یشلوار

در دستانشـان تیـغ و دشـنه و شمشـیر      .ادامه داشت ها آن دهیتراشسر  تا پشت

 .آمدنـد  یمبه دنبال ها  نردبانی باریک از نی با افرادی ها آنهمراه با . دیدرخش یم

س تیرهـا ماننـد پرنـده از قفـ    . دندهای خود را رها کر تیر ها آنسربازان با دیدن 

بـا   نفـر  هـا  دهبا رها شـدن تیرهـا   . رفتند یمو پیش  ندشکافت یمهوا را  رهاشده

و  رفـت  یمفرمانده با سرعت از قسمتی به قسمت دیگر  .به زمین افتادند یا نعره

  . داد یمدستور 

 با سرعتنی بر دیوار گذاشتند نردبا راگ. دبان دارندکه نربزنید کسانی را اول «

   ».ندازیدآنان را بی

بـدن   بـر  و دندیکش یمپر  امان یبتیرها  .انداختند یمتیر  وقفه یب داران کمان 

ای  و  رعشه گذاشته بود روی گلویشونی دستش را رِنگ. نشستند وران میآ جنگ

 حـیطِ م .دیرس یمبه گوش  جه از هر سوناله و ض یصدا .لرزاند تمام بدنش را می
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 کرد یمتاگار هر کجا را که نگاه  .های خونین شده بود پر از جسد جلوی شهر باِز

هـر کـس بـه نحـوی     . در حال جنـگ بـود   که با چنگال مرگ دید یمانسانی را 

های هـم رزم خـود   توجه بـه جسـد   ها بی ِنگرون. گیر کشتن و زنده ماندن بوددر

را طعمـه   شـهر  ورانآ نـگ ج های چوبین  زهیندر خط مقابل هم  .رفتند یمپیش 

   .کرد یمخود 

بـا آن   زمـان  هـم  .از جنگل سر بـر آوردنـد   دست بهنردبان مرد  صدها ناگهان 

بـل  کـه بـا صـدای ط   رسـید   گـوش  بهاز انتهای مسیر  یهای سنگین صدای قدم

بـه انتهـا جـاده     های پایین دیوار به وحشی اعتنا یبتاگار . بزرگ یک نوا شده بود

 زیت نوکهای تراشیده شده و  چوب .آمد ها می به سمت آن بزرگ فیلی. نگاه کرد

. به روی عاج بزرگ آن وصل شده بود های تیز آهن تیغ. دور فیل را گرفته بودند

فیـل را   زنـان  ادیـ فرِنگُرون داخل آن چهار  .قرار داشت چوبی یا کجاوهروی آن 

دو  .ودنـد فیل را مانند خـود سـفید کـرده ب    یسرتاپا ها نگرون .کردند یمهدایت 

با سـرعت   به اطرافش اعتنا فیل بی .زد یمهوا بال مانند بال پروانه در  فیلگوش 

   .آمدند یم پیش نیز یفیل دیگر تعدادپشت سر او  .آمد یمدروازه  طرف به

 بجنبیـد . بگذاریـد  هـا را پشـت دروازه   کنـده . را بشـکنند  خواهند دروازه می«

   ».آماده باشید پشت دروازه ،سربازان

در باالی فیل مـردی بـا موهـای بلنـد      .افتاد یسرخ نگاه تاگار به فیلان ناگه

 .هـا بـود   رئـیس جدیـد نگـرون    او گارگـاس  .نگریست نشسته بود و جنگ را می

آن را هـم در  . به حرفش عمل کرده و به شهر حمله کرده بـود  گارگاس باالخره

   . ده بودبهترین زمان انجام داده بود، درست زمانی که باگاسور سیدارا مر

سرتاسر دیوار قرار گرفتـه   گریکدیکنار  ها نردبان. پایین دیوار را نگاه کرد تاگار

سـربازان  . را محکم گرفته بودنـد  ها آنپایه ِنگُرون نردبان چهار هر پایین . بودند

 دیگـرِ  هـا  آنپشـت   .ندازنـد یبنردبـان را   توانسـتند  ینم ،کردند یمهر چه سعی 

داران فایـده   ای کمـان تیر انداختن بر .دندآم باال میدبان ها با سرعت از نر ِنگُرون

در  .های تیز و نازک خود را از نیام بیـرون کشـیدند   شمشیرکمان داران . نداشت

هنوز . چوبی به گوش رسید جسمی سخت به دروازههمین حین صدای برخورد 
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 بـا  هـا  لیف. رسید گوش به با شدت بیشتری مدتی نگذشته بود که صدای بعدی

 بتواننـد  هـای بعـدی   تا فیل رفتند یمو بعد کنار  زدند یمضربه  به دروازه عتسر

روی دیـوار  ها با چاالکی خـود را   ِنگُروناز  ییک تر طرف آنده قدم  .ضربه بزنند

 .زد یمـ و ضـربه   چرخانـد  یمـ  هوا دررا  با سرعت و مهارت دستانش. رسانده بود

بالفاصـله ضـربه   . ن انـداخت از ضرباتش زخمی را بر شـانه یکـی از سـربازا    ییک

ضـعیف از روی   یا نالـه و با  کرد کسرهیرا  نگرونکار  شمشیر سرباز پشت سرش

 .زدنـد  شمشیر میروی دیوار ها ِنگُرون  دطولی نکشید که ص .دیوار به پایین افتاد

   .شد های خونین  از جنازه یکم پای دیوار تبدیل به تل کم

به آن چـه کـه    اعتنا یب .کرد یمرا پاره  ها نهیسو  دیدر یمرا  گلوها رهایشمش 

شمشـیر وارد  . دیـ بر یمـ های گـرم را   نفس ریناپذخسته  ،قرار داشت آنروبروی 

هـای بـدون    بـدن  .زد میفواره  دهیچسبو خون با قطرات درشت و به هم  شد یم

ر د ابـد  تا و با چشمانی باز و خیره خوردند یمروح در خاک و خون و عرق غلت 

  .دندیپوس یمزیر آسمان 

 رهیـ دا مینـ عده زیادی از سربازان به شکل . پایین آمدسرعت از دیوار  با تاگار 

از روی یکـی از  تاگـار   .بودنـد  سکوت منتظر بـاز شـدن دروازه  در  جلوی دروازه

  .اجساد که بر اثر گلوله آتشین مرده بود شمشیری برداشت

ین اتفاقات را سیر انگار در خیال ا. کرد یمنگاه  و حیران به اطرافش سرگشته 

آن  صـبح  یهـا  دم دم. ن وقفه ادامه داشتکابوسی تمام ناشدنی که بدو. کرد یم

به جهنمی سوزان تبـدیل شـده    ناگهانهمه شور و نشاط و آن شهر آرام و زیبا 

و فکـر او را آزاد   دیـ چیپ یمـ  اش ینیبهای  در سوراخ و دودعرق  بوی خون، .بود

که ماننـد مـوجی بـه او     را حس کند کینه ترس و خشم و توانست یم .کرد ینم

هـا   موروخ بـه آن  .خورد یمدر حدقه تکان  اریاخت یبچشمانش  .شدند یمکوبیده 

  .دشمن داده بود دست بهبانی را  خیانت کرده و برج دیده

 خـورد  دروازهمحکم به  یا ضربه ،در همین حین که ساکت و آرام ایستاده بود

را  هـایش  آخـرین نفـس   دروازهانگـار  . ه بودروی آن ایجاد کردبزرگ و سوراخی 

کمـی بـاز    روازهد، کـرد  یمـ وارد  سوارها لیفاز  یکه یک یا ضربه هر با .دیکش یم
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های خود را برای بازی با مـرگ گـرم    مچ کم کم ،دانستند یمسربازان که . شد یم

درشـت عـرق از    یهـا  دانـه  را شروع کرده باشند، یا مبارزه که این بی. کردند یم

. با نیزه و سپر راه را بسته بودنـد  جلوداران .خورد یمابروانشان به پایین سر  کنار

های آرامی که  با نفس .های آخته قرار داشتند شهر با شمشیر نگهبانانپشت سر 

که مرگ پشـت آن غـرش    چشم دوخته بودند ند به دربیکشید از بینی خود می

  .کرد می

ضربه قطرات خون در  باهر .ده بودتبدیل ش اریع تمامدیوار به جنگی  سرتاسر 

یکی از باالی دیوار  های ریز یکی ها مانند سنگ آدم .شدند پرتاب می یطرف بههوا 

   .ندافتاد به پایین می

  ».ها برسانید مزود خود را به باالی پشت با. داران کمان«

فکـر  در  ،دروازهپی به  در ضربات پی و ها ناله از داد و فریادها، الیخ یب فرمانده 

: گفـت  کمی مردد مانـد و . سربازان برگرشت طرف بهبعد از مدتی  .فرو رفته بود

ـ  دروازهپشت این . م به شما دروغ بگویمهخوا نمی« غیـر از مبـارزه تـا    ه چیزی ب

ایـن کـار را   دانیم چـرا   هایی هستند که نمی وحشی آن پشت .ندارد مرگ وجود

. ها فقط مـرگ ماسـت   فکر آن. دای ندار د و برای ما هم دیگر فایدهدهن انجام می

بـه   .کردنـد  جا حمله نمـی  کردند به این از این اگر به چیز دیگری فکر می غیره ب

بـه  . جـا زیـاد اسـت    راهشان تا ایـن . شود فکر کرد های پشتیبانی نمی آمدن نیرو

 ایـن  ،شـهر من به عنوان فرمانده  ،ود را نجات دهندتوانند جان خ کسانی که می

دسـت زن و   ،خواهند هایی که  می آن ،مانده استباقی  تا زمان دهم اجازه را می

  ».را برگرداند سپس رویش. شان را بگیرند و بروندهای بچه

٥  

، شـهر را در  دابر دو .دیچیپ یم ها خانهشیون باد در بین کوچه و  و ناله یصدا

ماننـد   و سوختند یمدر آتش  آرام آرامچوبی شهر  یها خانه .فرو برده بود کامش

کـه آن شـهر متـروک     سـت ها سـال  گویی .ختندیر یموبی موریانه خورده فرو چ

تاگـار  . دیرسـ  یمـ طبل و شمشـیر بـه گـوش     همهمه جنوباز سمت  .شده بود

دسـت   شمشیر خونین .کرد یمخلوت را طی  یها کوچهشبحی  همچونشتابان 
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بـه ریـتم یـک     زمینبا  شیها کفشصدای برخورد  .راست او را خسته کرده بود

   .تی تبدیل شده بودنواخ

کـه پـیش    طـور  همـان  .کردنـد  مـی  یـر تغیها از چوبی به سنگی  کم خانه کم 

ی و گرفتـه کـه سـاکت و    های قدیم خانه .شد ها افزوده می بر ارتفاع آن ،رفت می

 صاحبانشـان  دسـت  بـه هـایی کـه صـبح     پنجـره  .نشسته بودند گریکدیآرام کنار 

ها بر گرفت و  را از آن گار نگاهشتا. بودند رهاشدهاکنون به حال خود  و بازشده

   .انداخت در دلش میغمی سنگین  ها دیدن آن. به خیابان دوخت

 .کـرد  یمشیب پیدا  ،و راه به سمت باال شد یمکم  ها ساختمانکم از تراکم  کم

تـا  . نمایـان شـد   یدرختـ  یبـ  کوچک ی تپه رین خانه را طی کرد،زمانی که آخ

با نمایی سـفید   ی بزرگعمارتروی آن  .وییده بودهای تازه ر علف ،تپه آنپایین 

  .رفت آرام در کام آتش فرو می آرام عمارت .قرار داشت

دلشـوره تمـام وجـودش را فـرا      .ناگهان عرق سردی بر پیشانی تاگار نشسـت 

  . اختیار شروع به دویدن کرد بی .گرفت

٦  

بیـرون   هـا  پنجـره کشان از آتش هو. سوزاند یمآتش صورت تاگار را  داِغ هرم 

را  عمارت ها شعله. را در بر گرفته بود عمارتاطراف  کننده رهیخنور قرمز  .زد یم

چـوب   یها تکه .ترق تروق آتش فضا را پر کرده بود .برد یمدر خود فرو  آرام آرام

هـای   دود سـنگ . ختیر یمو با صدای بلندی فرو  شد یمخانه جدا  یجا یجااز 

سعی کرد خـود   .را به جلوی ساختمان رساند تاگار خود .سفید را تیره کرده بود

جـای پاهـای فیلـی در    . داد ینمـ اما گرمای آتش اجازه  ؛برساندورودی  را به در

آمـده   آنجاها به  نگرون ،انگار قبل از او .شد سرتاسر محیط جلوی خانه دیده می

از پشـت خانـه بـه     درشـکه سپس صدای چـرخ هـای    شیهه اسب یصدا. بودند

  .رفت را دید که در جاده پیش می خودش درشکه سلطنتی تاگار .گوش رسید

فیل سرخ بـه  . ا چرخاندسرش ر. صدای غرش فیلی از نزدیکی به گوش رسید

بـه داخـل شـهر    ها در پایین تپـه بـود و داشـت     فرمانده نگرون همراه گارگاس،

  .او آمده بود عمارتاو بود، برای همین به کشتن دنبال  گارگاس به .گشت میباز
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  »کجایی؟. رینا. رینا« :با صدای بلند نعره زد تاگار

. دندیلرز یم لیدل یب شیها لب. احساس کند لرزش را در صدایش توانست یم 

 عمـارت های درخت نزدیک  برگ. ساختمان را دور زد .زد یمپشت سر هم فریاد 

  . ندپژمرده شده بود بر اثر گرما

تاگـار بـا   . بود ا، خدمتکار رینانورساو  .افتاد یجان مهین ناگهان نگاه دگا به بدن

ای وارد شکمش شده بـود و خـون از کنـار     دشنه. شتافتسرعت به باالی سر او 

   »نورسا؟«: تاگار سر او را بلند کرد و گفت. جوشید آن می

بیـرون   یسـخت  بـه هـایش   نفـس . نورسا با چشمان گشاد شده به او نگریسـت 

انگـار نورسـا    .نـد رفت رو مـی فـ  گریکـد یابـروانش از درد در   یگـاه  گه. آمدند می

های لرزانش را از هـم گشـود؛ امـا صـدایی بیـرون       لب. ست چیزی بگویدخوا می

هـا کجـا    چـی؟ آن «: تاگـار گفـت  . فروغ چشمانش در حال کم شدن بـود . نیامد

  »هستند؟ چه کسی این کار را کرده است؟

  »...برد... نوروم«: صدای ضعیف نورسا به گوش رسید که گفت

نورسا را  های تاگار پلک. مان نگریستاو امان نداد و خیره به آس دیگر مرگ به

  .کرد مرگ او را باور نمی .بست و سرش را روی زمین گذاشت

از جلوی دیـد   عمارتدیوار  کم کم. به راه افتاد عمارتتاگار با سرعت به پشت 

روی زمـین افتـاده    گریکـد یشهر کنار  نگهبان جسد خونین دو .تاگار کنار رفت

دیگر قرار  در سینه نگهبان یتیز  دشنهقطع شده بود و  ها آندست یکی از  .بود

نی را دیـد کـه بـا صـورت روی زمـین      جسد ِنگرو تر طرفچند قدم آن  .داشت

. خیـره شـد   روبرویش باور رقابلیغبرای مدتی گیج و منگ به منظره  .افتاده بود

 جـایی . زد یمـ  انگار کسی با پتک بـه سـر او محکـم ضـربه    . زد یم شیها قهیشق

رینا . قرار داشت رینا با بدنی خونی ،شد یمکه رد درشکه دیده  جسدهاتر از دور

. شد یم نشافتاداز  عمان ،که وارد بدنش شده بود یا زهیننشسته و  روی زانوانش

روی زمـین جمـع    و خوردنـد  یمـ از روی نیـزه سـر    قطرات گرم و سـرخ خـون  

در اثر گرمـای   موهای پریشانش. ه بودخون تمام لباس او را قرمز کرد. شدند یم
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توانسـت آن را بـاور    نمی .نزدیک شد به ریناتاگار لرزان  .خورد یم وتاب چیپ آتش

  .کند

 .رفـت  یمـ فـرو   ی تاریـک نگـار بـه درون سـوراخ   ا داشـت  یمقدمی که بر هر 

بـه   رو اش یانـرژ  .داد ینمـ که زمان فکـر کـردن بـه او     انیپا یبو  سوراخی سرد

 .شـد  یمـ روی زمـین کشـیده   زدن نوک پاهایش در حین قـدم   .رفت یملیل حت

روی زمـین  شمشـیر بـا صـدایی     .نداشت شمشیر را حمل کردنستش طاقت د

  .رفت یممانند قایقی باال و پایین  در جلوی چشمانش تمام دنیا .افتاد

انگـار   .را با دو دلـی پـیش بـرد    دست لرزانش. تسشروی دو زانو نرینا  کنار 

بـازوی گـرم رینـا را در     .بـود نتوهم یا سرابی بـیش   رار داشتق چه روبرویش آن

 گرفتـه روی هم قـرار  رینا  تحرک های بی پلک .کمی آن را فشرد .گرفت دستش

موهـای او   .بـاز شـود   گریکدیهای رینا از  هر لحظه منتظر این بود که مژه .بودند

   .داد یمهنوز بوی صبح را 

گرفـت و   نشاو را در دسـتا  دسـت . مشت کـرده رینـا افتـاد    دست به نگاهش 

 نگـاهش . دیدرخش یمدرون دست او  یطالیی رنگ ی حلقه .را باز کرد انگشتانش

تلی از خاکسـتر و سـنگ چیـزی از     رازیغ بهتا لحظاتی دیگر . را به خانه انداخت

هـای   دشـنه . ن بیرون آمدندچند ِنگروناگهان از بین درختان  .ماند ینمآن باقی 

. برداشـت  طالیی را از درون دست رینا حلقه .دزدن می در دستانشان برق صیقلی

اش سـر   اجازه داد تـا قطـره اشـکی روی گونـه     .ای کوتاه به رینا خیره شد لحظه

برای آخرین بـار نگـاهی بـه     .برخاست ای بر گونه او زد و از جایش بوسه .بخورد

د شـنی  هـا را مـی   صدای ِنگرون .دور شد آنجابا سرعت از  اش انداخت سپس خانه

   .آمدند که به دنبالش می

٧  

 وتـار  رهیـ تچشـمانش   .دیـ چیپ یمـ  شیها گوشدر  های مداومش نفس یصدا 

صـورت   دیـ وز یمبادی که  .سرتاسر بدنش جاری بود عرق در یها کهیبار. شد یم

صدای نعـره   .ندگذشت یمختان با سرعت از کنار او رردیف د .کرد یماو را خنک 

را  ها آنگاهی اوقات . دیرس یمدائم به گوش  هکنند بیتعقن و جیغ چندین ِنگِرو
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 توانسـتند  یمـ  کردند یمخود را دراز  انکه اگر دست کرد یمقدر نزدیک حس  آن

هـر چـه تـوان داشـت،      .نداشـت  عقب بهرا  سرش جرات برگرداندن. رندیبگاو را 

   .دیدو یمجمع کرده بود و 

  جسد ار داشت،سمت چپ جایی که دروازه غرب قر. سه راهی رسید به تاگار 

ن وسـایل  ها در حال غارت کرد ِنگرون .ندروی هم تلنبار شده بودشهر  نگهبانان

  .به سمت راست پیچید اریاخت یب .ها بودند آن

٨  

انگـار از دنبـال کـردن او    . دیرسـ  ینمـ  ها به گوش مدتی بود که صدای ِنگِرون

و  عتش کـم سـر  .نداشـتند  توان ادامه دادن دیگر پاهایش .بودند نظرکردهصرفه 

 .پاهایش سست شده بودند

بـام   روی پشـت . نگاهش را جلب کرد صدای فریادی از سمت راستش ناگهان 

 هـم و سـرعت   بامهـارت  پـوش  یخاکستر. انسانی را دید پوش یخاکسترهیبت 

را بـا   اش کرد کـه فاصـله   سعی می نیب نیدرا. دوید می ها بام در روی پشت او یپا

سعی کرد کـه  او هم . جود تاگار را در بر گرفتحس خوشایندی و. تاگار کم کند

  .کم کند پوش یخاکستراش را با  فاصله

او را  دسـت  بـه ای شود که حضور چند نگرون دشـنه   تاگار خواست وارد کوچه

جـوم  او ه طـرف  بـه  کشـان  نعـره  ها با دیدن او بدون معطلی نگرون. منصرف کرد

طی کرد و به همـان مسـیر    بعق بهتاگار چند قدمی را که برداشته بود، . آوردند

اش فرو ننشسته بود که دوبـاره ماننـد آتـش در     هنوز درد سینه .اصلی بازگشت

تمـام تـوان راه را ادامـه     بـا  کـرد  که سعی می طور همان. اش شعله کشید سینه

 . کرد ها را نیز نظاره می بام پشت دهد،

ا جمع کرد و بـه  ر توانش باقیمانده. ا از دور دیدساختمان فرماندهی ر ناگهان 

را خراب  شساختمان سر راه نیچندهای برج سنگی  خرابه. روانه شد سمت آن

نزدیـک دروازه   در انتهای راه ،آن بودسوار  بلجسد اسبی که مدتی ق. کرده بود

تیر تیـز گلـوی نگرونـی    . انداخت شرا به پشت ای نگاهش برای لحظه. افتاده بود

بـود کـه    فتادهینروی زمین هنوز نگرون . دنداشت را دری چندانی که با او فاصله
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تاگار دنباله تیر را ادامـه داد تـا ایـن    . تیر دیگری گلوی نگرون بعدی را پاره کرد

را  بار دیگر کمانش پوش یخاکستر. ثابت شد پوش یخاکستروی رش که نگاه

ای دودل  تاگار برای لحظـه . ای نگاهش را به تاگار دوخت برای لحظه. کشیده بود

خواسـت   .خیـره شـد   خاکسـتری های  پیچیده شده در پارچه صورت بهو  ایستاد

ن آ متعجـب  ؛آمد او می طرف بهاما پرواز تیر را دید که با سرعت او برود؛  طرف به

 شـدید بـه همـراه سـوزش را در پـایش     دردی  کوتاهی بعد از مدت. را نگریست

 .ن افتـاد روی زمـی ناخواسـته  . بـود  تیر در ران پای راستش فرو رفته. حس کرد

هـایش   دندان .زد خون با شدت کمتری بیرون می. را محکم گرفتباالی زخمش 

با پای . تیر دیگری را دید پرواز اش جمع شده های از بین پلک. را روی هم فشرد

در دل  قـرار داشـت  تیر در جایی که قـبال سـر او   . جا کرد هخود را جاب ،سالمش

ضعف بـه وجـوش رخنـه کـرده     . با سختی از جایش برخاست .ه بودخاک نشست

  .کرد از ساختمان پایین بیاید پوش سعی می خاکستری. بود

هـا از سـمت دروازه بـا سـرعت      نگـرون  .شنیدرا صدای صدها نگرون  ناگهان 

سـاختمان   طـرف  بـه  .را جمـع کـرد   تمام قـدرتش  اجبار به .آمدند او می طرف به

 هیکلها با  کوچه پس کوچهها از  ها همانند مورچه نگرون .به راه افتادفرماندهی 

نگاهش به درشکه شـش   فشرد، را می پایش که یدرحال. ریختند خونی بیرون می

  . درشکه سلطنتی بود باز. اسب کنار دروازه شمال افتاد

پـای  . بـه راه افتـاد  فرمانـدهی  قبرسـتان کنـار سـاختمان     طـرف  بهاسته وناخ

سـنگی   به سـمت معبـد   اختیار بی .داد درشکه را نمیاش امکان دویدن تا  زخمی

کشـید و   روی زمـین  را بـا زحمـت    شیپـا  .وسط قبرستان به راه افتـاد  کوچک

  .آن رساند لنگان خود را به در لنگان

خـل  را دا انگشـتانش . بـود  شـده  یحکـاک  صورت گاوی بـا دو شـاخ   روی در 

 در بـا . را بـه داخـل فشـار داد    هـا  آنسـپس   چشمان گاو کرد و آن را چرخانـد 

 .جـاری شـده بـود    اش یشـان یپعرق سـردی از   .آرامی کنار رفتبه  ،کمصدایی 

ها را دیـد کـه بـا سـرعت در حـال       ِنگرون و در پس قبرستانرا برگرداند  شسر

بـا قـدمی   . خـود را کـج کـرد   . کمی باز شده بود اندازه بهدر  .نزدیک شدن بودند
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 یا لحظـه  در. خـم کـرد   را بالفاصله اهرم چوبی کنار در. به داخل خزید دردناک

شهر را دید که به جهنمـی   مانده یباقدر روزنه  .بسته شد آرام آرامسپس  ایستاد

گوشه و  ها ِنگرون .دود و آتش بود کرد یمرا که نگاه  هر قسمت .تبدیل شده بود

  . را دید شدن در، افول شهرش هبا بست. زدند یمپرسه  ها کوچهکنار 

را بین دو  اگار دو دستشت. برخورد کرد معبدمحکم به سقف  یا ضربهناگهان 

 .دید ینم  یزیچ در آن تاریکی  .ندخورد یمبا شدت تکان  وارهاید. دیوار گذاشت

وارد  نور از گوشه پـایین در  .تمام شد با همان سرعتی که شروع شده بود لرزش

روی پایش خون را گرم  هنوز جریان. کرد یمو تا چند قدمی او را روشن  شد یم

 کـرد  یمسعی  .آمد یمدر آن به وجود  یدرد شدید ایشبا تکان پ .کرد یمحس 

و نمـور پـایین    سختاز پلکان  شهای با کمک دست .روی زمین نگذاردپایش را 

  .رفت

 .به پایان برسـد  خواست ینمانگار آن روز . ادامه داشت ادهایفرهنوز  در پشت 

 را صـاف  اش رخوردهیتپای  .روی زمین نشستبه آرامی  سمت راست کنار دیوار

صـدای   .چندیـدن نفـس عمیـق کشـید     تکیـه زد،  دیواربه  روی زمین گذاشت،

  .را پاک کرد اش یشانیپهای روی  عرق. دیچیپ یمداخل مقبره  شیها نفس

را بـه آن   شاین کـه دسـت   محض بهاما  ؛بیرون بیاورد تیر را از پایش خواست 

 اطیـ احت بـا . را باز کرد ششال دور کمر .را در نوردید سوزش شدیدی پایش زد،

هـایش را از درد   لـب  اریـ اخت یب. زد یمدوری که  هر با. بست پایشبه دور  آن را

  . را تمام کرد و آن را گره زد پارچه نباالخره پیچاند .فشرد یمروی هم 

٩  

دیگر صـدای برخـورد شمشـیر و آه و نالـه بـه      . جنگ آرام گرفته بود یصدا 

او را دائـم بـاال و    هـا  مـوج . دغرق بـو  شپرتالطمدر افکار تاگار . دیرس ینمگوش 

اشـعه نـور    از گوشـه در . بـود  گذشـته دانست که چه مدت  نمی .بردند یمپایین 

سرگردان در نـور بـه هـر سـو      گردوغبار ذرات. تابید مهتاب به داخل می ای نقره

حرکت قطـرات  . نداخته بودبدن تاگار را به لرزش ا ،فضای نمور مقبره. رفتند می

گردنبند و حلقه را از داخل جیبش بیـرون   .کرد اس میروی بدنش احسعرق را 
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 امین منصوری فرد

٤٨ 

بوییـد و گـاهی    گاهی آن را می. دست گرفته بود چون گلی درها را هم آن .آورد

را محکـم   و حلقـه  روی هم گذاشـت هایش را  تاگار پلک .زد ها می ای بر آن بوسه

  .فشرد در مشتش

١٠  

را از دیـد   رافشگـیج و منـگ اطـ   . جیغ و فریاد او را از خـواب پرانـد   یصدا 

در دل  .که توانست تمام وقایع را به خـاطر آورد  تا این دیکش مدتی طول. گذراند

دائم به گـوش   خراش دلصدای شمشیر و فریادهای . استه بودشهر غوغایی برخ

خواسـت پـایش را   . هنش عبور کـرد فکر رسیدن نیروهای کمکی از ذ. سیدر می

اش را در هـم   چهـره . ر نوردیـد جابجا کند که دردی با سـرعت کـل پـایش را د   

 چهاردسـت و پـا   و روی زمین گذاشتش را و دستان نفسش را بیرون داد. کشید

انگار صـداهای  . شد ر از دیگری طی میت هر پله سخت. ها به راه افتاد پله طرف به

از سوراخ کـوچکی  . رساند با بدنی لرزان خود را به در. دندبیرون تمام ناشدنی بو

ح بیشـتری  وصداها با وضـ  .قرار داشت سعی کرد بیرون را ببیند درکه در پایین 

تاگـار  . آمـد  رنگ چند خانه به چشم مـی  روبرویش شبح سیاه. رسید به گوش می

  ».جا هستم من این. کمک. کمک«: با تمام قدرت فریاد زد

از . شـد  های بیرون بلعیده مـی  صدایش توسط جیغ. را تیز کرد سپس گوشش

موجـوداتی   .شـدند  جا مـی  هدید که با سرعت جاب یی را میها آن فاصله فقط سایه

  .به فریاد زدن ادامه داد تاگار .کشیدند تازاندند و جیغ می در بیرون می

١١  

 همان. توانست کلمات را زمزمه کند اندازه داد زده بود که دیگر حتی نمی آن 

دیگـر  . گوش فرا داده بود ضعیفی به صداهای .روی پله گذاشته بودرا  سرش جا

  .از نگاه کردن به بیرون خسته شده بود

دیگـر صـدای هـیچ    . گرفـت  سـکوت شـهر را در مشـتش    باره که یب ناگهان 

تـا آن  . تاگار بار دیگر بیرون را نگاه کـرد . رسید شمشیر یا فریادی به گوش نمی

بـاره   انگار بـه یـک  . چیز خاصی نگاهش را جلب نکرد توانست ببیند اندازه که می

مدتی به . را حبس کرده و منتظر تک صدایی بود نفسش. ه بودشهر متروک شد

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٩ 

نگـاهش بـه تکـه سـنگ     . بـود  هانگار همه چیز تمـام شـد  . همان منوال گذشت

مـدت طـوالنی را   . را از سوراخ بیرون برد آن را برداشت و دستش. کی افتادکوچ

  .کرد روی پایین در صرف نوشتن نجاتم دهید

افتادن فلـزی را  ناگهان صدای . یین بازگشتجا رها کرد و به پا را همان سنگ 

شـتابان   خواست تاگار. ها افتاد و در بین سیاهی گم شد روی پلهگردنبند . شنید

بـه ناگـاه دنیـا    . را از دسـت داد  اما در بین راه تعـادلش  ؛رساندبپایین  بهخود را 

انگـار اسـتخوان بـازویش     .احساس کرد دردی را در بازوی راستش. شد وتار رهیت

کمک کـرد   با دست دیگرش. اما نتوانست ؛خواست بنشیند .شکسته بوداستش ر

آرام به جـایی کـه قـبال    . کرد را اذیت می درد پایش. تا سرانجام توانست بنشیند

. برگـردد  قال توانست همانند قبل بـه جـایش  بعد از کلی ت. نشسته بود روان شد

  .تاگار انگشتر کوچک را بیرون آورد و به سیاهی خیره شد
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٥٠ 

 
 
 
 
 

  دگا

١ 

را  دگـا بـدن   لرزشـی ضـعیف   .را از روی جسـد تاگـار برداشـت    سـتش دگا د

بـه   اش  هـای درشـت عـرق از روی شـقیقه     ه قطـر . دیدش تار شده بود. لرزاند می

ای نـامعلوم   کرد و به نقطـه  را باز می هایش پلک یگاه گه. خوردند پایین سر می

ور کند که این همه خاطرات در ایـن جسـد نهفتـه    توانست با نمی. شد خیره می

تاگار هم در این . شد نابودشهر  نفر کیبا خیانت  .بود شهر دراگوراین . شده بود

    .مرده بود اش ییتنهامقبره در 

 اما بدن او هماننـد سـنگ   ؛دنبلند کندگا را از جایش کردند  دستانی سعی می

، طلسـم سـکوت را   نگریسـت  را می دگاَاِور که در بهت و حیرت . سخت شده بود

کـس جسـد او را    هـیچ  بیست سال قبل. این جسد تاگار است«: شکست و گفت

توانسـت   دوسـتت  چگونـه  .پس اینجا بوده و تنهـا مـرده اسـت    .ه بودپیدا نکرد

  »را ببیند؟ تاگارخاطرات 

ایـن را فقـط   . دانـم  نمـی «: گفـت  آگیرا. شد گاهی مبهم میصدای َاور و آگیرا 

  ».اندد خودش می

  »توانی برخیزی؟ می دگا« :آهسته گفتخم شد و  روی دگا رایآگ 

. روی هـم گذاشـت  را  یشهـا  به همان حال مانـد و پلـک   دگااعتنا به  بی دگا 

  .او را گرفته بود دیدن خاطرات تمام قدرت .بدنش را تسخیر کرده بودضعف 

 دگـا لـرزش  . کـرد  ها چیزی را زمزمه می گاهی وقت .در فکر فرو رفته بود َاِور 

 آگیـرا . کـرد  را پاک می اش عرق پیشانی با دستش با همان حالت .بود قطع شده

شهر بود که قبال بـه   این این همان داستان نابودی«: َاِور برگشت و گفت طرف به

  »شما گفته بودند؟
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 امین منصوری فرد

٥١ 

نمانده بود کـه   زنده اصال کسی. دانست کسی در مورد نابودی آن چیزی نمی«

ایـن بـود کـه     مـا شـنیده بـودیم   تمام آن چه کـه  . بگوید بخواهد داستان آن را

بعـد تـا    . مـام شـهر را بـا خـاک یکسـان کردنـد      و ت جـا حملـه   ها به این نِنگرو

یـوک   شهر از کاندور کوردوسجا  اما در آن پیشروی کردند؛ت های هاگو نزدیک

  ».ها هم عقب نشینی کردند آنها را شکست داد و  آن به موقع رسید و

هـم  اگـر چیـزی   یـا  «: گفت سپس ای دگا را گرفت و او را نشانده دست آگیرا

  ».اش کردند مخفی بوده

. تو اهل ِکروس هستی« :که انگار چیزی را به خاطر آورده بود ادامه داد آگیرا 

از آن کـه هـیچ کـس نتوانسـته اسـت      ها توانستند از دروازه شـما   نچطور ِنگرو

   »به راحتی عبور کنند؟ بگذرد

: سـپس گفـت  . انگار چیزی فکر او را مشغول کرده بـود . نگ کردکمی در َاِور 

. های بلنـد بـودم   کنار کوه جایی در سمت شرق. در ِکروس نبودمآن موقع من «

هیچ وقت هم به ایـن فکـر نکـردم کـه چطـور توانسـتند از دروازه ِکـروس وارد        

  ».شوند

  »کردی؟ چه می آنجا«: از َاِور پرسید آگیرا

  ».کردمشرق خدمت می  به عنوان جنگجوی برج«

کردی؟ مگر چنـد   بیست و سه سال قبل چطور به عنوان جنگجو خدمت می«

  »سال داری؟

سـال بـه آن    بـیش از سـی  . کرد براندازَاِور را  خاطر حرف آگیرا چهرهه ب دگا 

االن «: سپس با دودلـی گفـت   َاِور کمی در فکر فرو رفت. خورد چهره خشن نمی

  ».شصت و سه سال دارم

یعنی آن موقع چهـل سـال   « :اختیار گفت ا تعجب به َاِور خیره شد و بیب دگا 

  »داشتی؟

 تکیه داده بود خواست چیـزی بگویـد   که به دیوار آگیرا. با سر تایید کرد َاِور 

  . را ادامه داد شولی پشیمان شد و سکوت

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٥٢ 

تاگـار را  «: که هنوز نتوانسته بود حرف َاِور را در مغز خود بگنجانـد گفـت   دگا

  »شناسی؟ می

آن موقـع  . زد تمام کارهایم در اطراف ِکروس دور مـی . اطالعات زیادی ندارم«

همه مـا کامـل   . وجود داشت سرزمین سواران خطر جدی برای هاگوت از طرف

  ».ای بیش نبود این اتفاق برای ما مانند شایعه. جا بودیم سرگرم آن

  »کنند؟جا حمله  کنون نشنیدام که سواران به این تا«: آگیرا گفت

. شـوند  ت حساب میترین متحد هاگو مها مه آن. طور هم است در واقع همان«

هـا هـیچ    کسبه غیر از هوِر. وجود دارد بین هاگوت و سرزمین سواران ای منطقه

یچ قـدر در هـم پـ    جنگلی بسیار قدیمی که آن. کند موجودی در آن زندگی نمی

ب جا شـ  انگار تمام وقت آن. تواند وارد آن شود که نور خورشید نمی خورده است

  ».در حال جنگ هستند ها کست بر علیه هوِراز همان اول سواران و هاگو. است

جنگل درست بـین ایـن دو سـرزمین قـرار     «: نفسی کشید و ادامه داد سپس 

هـا بـه    کسا مامور بـودیم تـا از وارد شـدن هـور    م. درست پشت برج شرق. دارد

کار ادامـه   االن هم هنوز این. رف دیگرو سواران هم از ط هاگوت جلوگیری کنیم

  ».دارد

  »جا تمام وقت بیرون هستند؟ آن ها کسهوِر«: در جواب َاِور گفت دگا

  ».کنند ها به برج شرق حمله می مانند و شب اما روزها در جنگل می آره؛«

  »شوند؟ جا محسوب می خطر جدی برای این«

زی از ایـن  مطمئا چیـ  ند،برسانجا  اگه بتوانند خود را به این. هم آره و هم نه«

بـرای  . ها را بگیـرد  داند چطور جلوی آن ت میهاگو اما تمدن باقی نخواهد ماند؛

  ».شوند و اکثر مردم هم از این موضوع اطالع ندارند همین زیاد مهم حساب نمی

هـا از یـک راه    نیـا ِنگـرو  . لنگـد  انگار یک جای کار می«: آگیرا با جدیت گفت

ها همکاری کـرده و   که ِکروس با آن یا این خیلی بعید است که جدید وارد شدند

هـا را   و نگـرون   خیانت کـرده  شهر دراگوراگر به  .ها را از دروازه گذرانده است آن

  ».هم خیانت کرده باشند توانند به کروس اند، پس می ردهوارد شهر ک
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٥٣ 

: و گفـت داشت و به دو نفر دیگر نشان داد  آگیرا تیر را از روی زمین بر سپس 

  ».یدببین. در ضمن این هم یک مشکل دیگر است«

که هنوز جای  قدیمی تیر. ردبا دقت آن را نگاه ک دگا. را به زیر نور گرفت آن 

چـه چیـز ایـن    «: در همان حال گفـت  دگا. روی آن وجود داشتهای خون  لکه

    ».مشکل دارد؟ همه چیز آن درست است

ها از تیر و کمان اسـتفاده   اما ِنگرون مشکل ندارد؛ نظر شکلیاز «: گفت آگیرا 

. این تیر مـال هـاگوت اسـت   . باشد ها نیزه و دشنه می سالح اصلی آن. کنند نمی

  ».ها حک شده است روی تنه آن نشان آن

  »خب؟«

هـا نبـوده    زن تاگار فرو رفته بود، هم مال ِنگـرون  ی هم که در کمر ریناا نیزه«

   ».سری متفاوت ساخته شده است ا از یک چوب ساده وه نیزه نگرون. است

خـواهی   یعنی مـی «: داد وارد صحبت شد و گفت که تا آن موقع گوش می َاِور 

  »های خودی کشته شدند؟ ها به دست نیرو بگویی که آن

فقط این وسط یک سری مسـائل وجـود دارد    ،چنین حرفی نزدم من هم ،نه«

را  دیگـر  یـک تاگـار  هـم   پـوش،  هم خاکسـتری انگار  .که با هم جور درنمی آیند

تیـر  بـرعکس انتظـار بـه تاگـار     خواست به طرف او برود ولی تاگار . شناختند می

زمـانی هـم   . جایی که رینا مرد. تاگار بود عمارتکنار  درشکه سلطنتی .انداخت

که تاگار به میان مقبره وسط قبرستان رفـت، درشـکه سـلطنتی جلـوی دروازه     

جاسـت   فقط سوال این .آن درشکه است، پس تمام اتفاقات مربوط به شمال بود

فکـر  . جا دفن کرد کارش خود را این که چرا تاگار به طرف این مقبره آمد؟ با این

راه شـود، بایـد    حتی بـه راحتـی بـاز نمـی     کنم این مقبره یکی از بزرگان است؟

  ».ورودش را دانست

شـد افکـار او را    در آن سـیاهی دخمـه نمـی   . برخاست شآگیرا از جای سپس 

هـای   را به یاد طبل دگا پاهایش، یصدا .رفتتاگار روبروی جسد آهسته  .اندخو

 اآگیـر . شـد  اما بم که پشت سر هم تکـرار مـی   صدای کم؛. انداخت ها می نگروِن

. کمی تامل کـرد و بازگشـت  . کنار دیوار خم شد و شی را از روی زمین برداشت
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مشـت کـرده   سپس از داخل دست  .درخشید در دست او گردنبندی کوچک می

 قـدرت ایـن کـه از جـایش    «: گفت آگیرا .انگشتر نقره را بیرون آوردتاگار  جسد

   ».بود هخواست کاری بکند؛ اما نتوانست انگار می. برخیزد برایش نمانده بود

را برانـداز   و انگشـتر  مـدتی آن گردنبنـد   در سکوت هر سه در زیر نور مشعل

ها برای رینا  اندازه آن«: گفت رایآگ .بسیار زیبا و ظریف تراشیده شده بود .کردند

   ».فکر نکنم مناسب او باشند. کوچک است

َاِور . جنگــل را در نوردیــد ،از نزدیکــی ناگهــان از بیــرون صــدای زوزه گرگــی

صبح . باید برگردیم و بخوابیم. است راه زیادی مانده«: سکوت را شکست و گفت

تـوانیم خودمـان را بـه     یموقـع نمـ  ه ب در غیر این صورت. نیمزود باید حرکت ک

  ».ت برسانیمهاگو

 .نشسـتند  روی زمـین مـی  دند و آم آرام فرود می مانند قبل آرام های برف دانه 

نزدیـک  . صـدا برگشـت   طـرف  بهدگا . ناگهان صدای شیهه اسبی در فضا پیچید

گاری در میـان سـیاهی دروازه ناپدیـد     .گاری را دید بادروازه شمال شبح اسبی 

ایـن بایـد همـان کسـی     «: گفت آگیرا. به خانه بازگشتند کوتهر سه در س .شد

جـا   هر کـس کـه باشـد در مـورد ایـن     . باشد که گل یخ را روی قبر گذاشته بود

جا بیایید، وقتی کـه   داند، در غیر این صورت چه دلیلی دارد به این هایی می چیز

  ».کس از این شهر زنده نماند است هیچ

از شهر کسـی زنـده    ممکن است«: گفت دگا .رسید ها می برف تا ساق پای آن

  ».کند مان را کم می برف سرعت. اریمفردا روز سختی در پیش د. مانده باشد

٢  

ایستاده بـود   ر درَاِور کنا. را از خواب بیدار کرد دگاغیژ کف چوبی  غیژ یصدا 

 داخـل  آرام بـه  سـرما از بـین در  . نگریست اطراف را می شیوم گرگو در هوای 

رسـاند و بـه پاهـای او چنـگ      مـی  دگـا از گوشـه دیـوار خـود را بـه      خزیـد،  می

توانست ببیند که لحافی سـفید   می آنجااز . بارش برف قطع شده بود. ختاندا می

در حـال شسـتن دسـت و     آگیـرا  طرف دیگر. بودگرفته  تمام شهر را در بر رنگ
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 امین منصوری فرد

٥٥ 

از  شبـر خـالف مـیل    دگـا . ها را آب کـرده بودنـد   انگار دوباره برف. بود صورتش

  ».صبح همگی بخیر. سالم«: و گفت برخاستجایش 

 ازحـد  شیبـ ش های پلک. را کامل باز کند نتوانست هر چه سعی کرد چشمانش

در مسـیر چیـزی وجـود دارد کـه بتـوان      «: از َاِور پرسـید  آگیـرا  .سنگین بودند

  »برایمان دردسر ساز شود؟

نکنم پایین بـرف وجـود   فکر . االن باید راه را به پایین ادامه دهیم. فکر نکنم«

  ».ت قرار داردم به رودخانه سرخ و بعد از آن هم هاگورسی بعد می. داشته باشد

  . را شست صورتش ،آب مانده یباقبرخاست و با  شاز جای دگا 

٣  

هـا بیـرون    را از بـرف  پاهـایش  یسـخت  بـه . رسـید  ها می تا زیر زانوان آن برف 

. یـخ زده بـود   دگـا ان پاهـای  نـوک انگشـت  . داشـتند  کشیدند و قـدم بـر مـی    می

. بـود سوزش از انگشتانش به ساق پایش رسیده . ها را حس کند توانست آن نمی

کـه فقـط دو چشـم او هویـدا      یطـور  بـه پیچانده  پارچه را محکم به دور سرش

و کمـی بعـد محـو     زد یمـ بخار از بین پارچـه بیـرون    کشید نفس که می. بودند

ولـی سـرما اجـازه     شـد  مرطوب و گرم میپارچه  نفس کشیدن ربا هر با. شد یم

را بـر جـای پاهـای َاِور     هـایش  قـدم  کـرد  سعی می. زد یمداد و جای آن یخ  نمی

 دگـا هم در پشت  اآگیر. شد میتر  تراحبا این کار قدم برداشتنش کمی . بگذارد

  . کرد هم پای او حرکت می

. بودنـد  ها خـم شـده   های درختان در زیر وزن برف شاخه. وزید هیچ بادی نمی

خطـری  . روی زمین بریزد ها تا حجم زیادی از برف کافی بود کمی تکان بخورند

ـ . نشسـت  ها می زیر آن دربزرگ برای هر کسی که نادانسته   کدسـت یخـاطر  ه ب

را از  کـه حواسـش   بـرای ایـن   دگـا . رفـت  پیش می یکند بهمناظر  ها بودن برف

ایـن   ،رخ وجود داردشهر ما هم رودخانه سدر « :سوزش پاهایش پرت کند گفت

  »هم همان رودخانه است؟
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هایش بـر هـم    اراده دندان بی .حس کند نست لرزش را در صدایشتوا می دگا 

کـه سـرما او را    مبنی بر ایـن  زیچ چیهو کرد  می حرکت یراحت بهَاِور  .خوردند می

  .دید کند در او نمی اذیت می

هـا فقـط    این سـرزمین  خیلی از. ها این رودخانه وجود دارد در تمام سرزمین«

هر جـا   هر جای این سرزمین که پا بگذاری، .خانه زنده هستندبه خاطر این رود

  ».که زندگی وجود داشته باشد، این رودخانه هم وجود دارد

  »منبع رود کجاست؟«

 صـحرا آن طـرف سـرزمین    کـنم از کوهـای غـرب    رولی فک. دانم دقیق نمی«

  » .گیرد سرچشمه می

پوشـش بـرف تـا پـایین کـوه ادامـه       . کـرد  ادامه پیدا می با شیب مالیمی راه 

تا جایی که دیگر هیچ اثری از بـرف   شد از شدت برف کاسته می آنجادر . داشت

انگـار هـزاران   . نگاهش به رودخانـه سـرخ افتـاد    دگا های راه نیمه. شد دیده نمی

انـوار طالیـی رنـگ    . زدنـد  درخشـیدند و چشـمک مـی    ستاره کوچک در آن می

دوبـاره همـان    بعـد از رود . داد نشـان مـی   آن را مانند یاقوتی درخشانورشید خ

ترکیبی از سبز و زرد و قرمز و نارنجی . خورد منظره هزار رنگ پاییز به چشم می

جنگل با افق خط بینهـایتی  در آخر . که ماهرانه توسط طبیعت نقاشی شده بود

  .آورد را به وجود می

کـوهی عظـیم قـد     و آرام خفتـه بـود،  که کوهستان سرد  جایی پهنه دور در 

و سمت راست آن در اثـر انفجـار کامـل از بـین رفتـه بـود        هنیم. برافراشته بود

بـا   دگـا . آن را دیـد  شد از هر کجا می. تک حکمران منظره بود و نخوت بااقتدار

کـوه شـمال یـا     طور که فکر کنم، آن بایـد آن« :دیدن آن به هیجان آمد و گفت

ها پیـدا کـرد؟    توان در کل سرزمین بلندترین جایی که می .باشد وه آکرهمان ک

   »درست است؟

تـاکنون کسـی   . گوینـد  به آن کوه زندگی و مـرگ هـم مـی   . آره«: آگیرا گفت

مثل تمام  هر کس هم که از آن ابرها گذشته. نتوانسته خود را به قله آن برساند

دارد یـا آن انـدازه   کر کنم آن باال دنیایی وجـود  ف. ها دیگر برنگشته است افسانه
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قـدر بـد کـه اگـر بخواهنـد       هـا دوسـت ندارنـد بازگردنـد یـا آن      که انسان خوب

  ».گردند توانند بر نمی

  »کی آن کوه منفجر شده است؟«: دگا گفت

و داند که کی فوران کـرده   کسی دقیقا نمی«: َاور به آن نگاهی انداخت و گفت

سه هزار سال قبـل، درسـت    گویند ای می نیمی از آن منفجر شده است؛ اما عده

باگاسور بازارات اولین نفر بود که هـاگوت را بـه وجـود    . در زمان باگاسور بازارات

  ».است ترین باگاسورها یاو اولین باگاسور و قو. آورد و حکومت تشکیل داد

ساختمانی بلند و خاکستری به چشم  ،ایستاده بود دگادرست وسط جایی که 

آن دیگـر  «: آن نشـانه رفـت و گفـت    طـرف  بهرا  شتشاختیار انگ بی دگا. آمد می

  »چیست؟

ترین دبلن. باشد برج مرکزی هاگوت می .گویند برج آبی میبه آن «: گفت آگیرا

برج دقیقا وسط هاگوت قـرار دارد  . ها ساخته شده است بنای که به دست انسان

  ».وار به دور آن ساخته شده است و شهر مارپیچ

را بـه هـم    کمـی دسـتانش   دگا. رسید می یا آکر شمال برج تا یک چهارم کوه

ایـن  «: سـپس گفـت  . کمـی گرمـا داخـل دسـتانش بـه وجـود آمـد       . مالش داد

  »خاکستری است برای چه می گویند برج آبی؟

  ».شب متوجه خواهی شد« 

  »اند؟ خب برای چه آن را ساخته«

نشـان قـدرت باگاسـور نیـز بـه      . بانی و ستاره شناسی اسـت  جا برج دیده آن«

ها هـم   آن. چهار برج دیگر نیز در چهار طرف هاگوت وجود دارند. آید ساب میح

که بین هر بـرج سـه روز فاصـله     گویند با این می. اند شده درست مثل این ساخته

هیچ وقـت  . ام من در برج شرق بوده. دیگر تبادل اطالعات دارند است، ولی با یک

  ».ایم اجازه باال رفتن تا نوک آن را نداشته

 بودندهایش یخ زده  قدر دست آن. داد نمی دگاسرما اجازه حرف زدن به  گرید 

دو دسـتش را  . شکسـتند  انگار با تلنگری می. را تکان دهدها  توانست آن که نمی
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دو در  ، هرآگیراَاِور و . کردبا زحمت بلند را  اشت و پاهایشگذ شیها بغلبه زیر 

  .دادند سکوت به راه خود ادامه می

٤  

. اگر با این سـرعت حرکـت کنـیم   «: را به آسمان انداخت و گفت نگاهشَاِور  

  ».ظهر به کنار رود سرخ خواهیم رسید

از رودخانـه تـا   «: شـد گفـت   از گلویش خـارج مـی   زحمت بهبا صدایی که  دگا

  »است؟ هت چقدر راهاگو

   ».های هاگوت خواهیم بود عصر پشت دروازه. راه زیادی نیست«

از میـان  . شـد  هـم کاسـته مـی    راه بیشـ و از  افزودهکم بر حجم درختان  کم 

ایـن راه بـه کجـا خـتم     «: گفـت  دگـا . شـد  اضـافه   رشـان یمسراهی به  درختان

  »شود؟ می

از این راهـی کـه    یچ کساز زمان نابودی شهر ه«: َاِور بعد از کمی تامل گفت

  ».زنند را دور می شهر دراگور همه از طریق آن یکی راه. آیند نمی آمدیم

هـای   چندین کـرکس بـال   ،شد یمتر  جایی که جاده کمی عریض دورتر یکم 

هـا   َاِور بـا دیـدن آن  . زدنـد  باالی درختـان دور مـی   شوم خود را گشوده بودند و

رانـد و پـیش    ای مـی  هـا را بـه گوشـه    بـرف  با پاهای بـزرگش . افزود سرعتش به

 آنقـدم   چنـد . را زیاد کرد خود فشار آورد و کمی سرعتش نیز به دگا. رفت می

هـا   روی شـاخه  چنـد کـرکس  . قد برافراشـته بودنـد   درختان بلند کاج تر طرف

زمـانی کـه َاِور را دیدنـد،    . ندکرد ها را برانداز می نشسته بودند و حریصانه جنازه

  . های خود را گشودند و به پرواز در آمدند بال

یـر  هـا در ز  جنـازه . یک جنـازه آویـزان بـود    های درختان هر یک از تنه یرو 

. بـود  کرده همانند برف سفیدرا پوستشان  سرما .آرام خفته بودند ای از برف الیه

. صورتشــان یــخ زده بــودهــای خــون روی  و باریکــه شــده دهیــبرهایشــان  پلــک

هـا   شدت سرما سیاهی چشمان آن. های کلفت دوخته شده بود با نخهایشان  لب

شمشـیری تـا    ها سینه آندرست وسط . ها را سفید کرده بود را از بین برده و آن
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 از جـای زخـم شمشـیر   . محکم کـرده بـود  ها را به درخت  دسته وارد شده و آن

  . را سرخ کرده بود شانیپاهای زیر  زده و برف یخ شانیپاجریان خون تا نوک 

خـود او را   کاله. که دیروز دیده بودندنفر همان فرمانده جنگجویان بود  نیاول 

بعـد از او سـه جنگجـوی    . اش فرو کرده بودند ینهبرداشته و دو شاخ آن را در س

 .انی به بلندی َاِور ولی استخوانی آویـزان بـود  انس ها روبروی آن. دیگر قرار داشت

 یبـ الغر دست و دو چشم تنها انگشتان . به تن داشتلباسی گشاد و قرمز تیره 

  »ها دیگر چه قومی هستند؟ این«: دگا گفت .او قابل دیدن بودند پلک

تمام اسـرار  . ترین سرزمین ناشناخته. این مردمان ژاوو هستند«: جواب دادَاِور 

هـا را   شـود ایـن   خیلی کـم مـی  . افتد و اتفاقات عجیب در این سرزمین اتفاق می

  ».قدی بلند در لباس بلند و قرمز تیره. همه هم به یک شکل هستند. دید

ت آن را لمـس  توانسـ  قدر غلیظ که مـی  آن. بود کرده فضا را پر ظیغل یسکوت 

 سرمای هوای بیرون. برگشت آگیرا طرف بهنگاه سرد و یخ زده مردگان زیر . ندک

کـرد هـیچ    هایش منجمد مـی  خون را در داخل رگکه ها  آن نگاه سرددر مقابل 

 :آهسـته گفـت   زیر لـب  دگا. گذراند ها را با دقت از دید می یکایک آن آگیرا. بود

  »تواند باشد؟  کار که می«

توانـد   هـا مـی   کار خیلـی «: گیرد گفتها بر را از جنازه  نگاهش که نیا یب آگیرا

  ».هاگوت فقط در ظاهر دوستان زیادی دارد. باشد

  . شد زه دسته گرگی از نزدیکی شنیده میصدای زو

  »اند؟ چه منظوری از این کار خود داشته«: گفت دگا

ـ . تک مردگان را بررسی کرده و به گوشه ایسـتاده بـود   َاِور تک هـا   آن طـرف  هب

فکر کـنم ایـن   . اند حداقل یک نفر را کشته ها از تمام سرزمین«: گفت برگشت و

  ».هاست هشداری برای تمام سرزمین

خیلـی از   تـا چنـد روز آینـده   « :گفت اش افتاده بود که چین بر پیشانی آگیرا

توانسـتند   هـا کـه مـی    یکی از بهترین موقعیت. کنند ها از این مسیر عبور می آدم

  ».اتفاقاتی در هاگوت در راه است .ام خود را به همه بدهندپی
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٦٠ 

ها را دیدیم هـم   جنگجویانی که دیروز آن«: ها را برانداز کرد و گفت جنازه دگا

  ».هستند

همانی که آخر از همـه رفـت و   . ها کم است یکی از آن«: با جدیت گفت آگیرا

  ».ردنخواهد خوه این تیر و کمان فردا شب به دردت به من گفت ک

  »فرار کرده است؟«

یـا شـاید هـم خیانـت کـرده      « :را باال برده بود گفت ابروانش که یدرحال آگیرا

دیـر  . هاست اما این به منزله اعالم جنگ به همه سرزمین شود گفت؛ نمی است؟

  ».یا زود چه بخواهند و چه نخواهند باید خود را نشان دهند

  »باید بیارمشان پایین؟«

بـرای ایـن کـار    . ای نـدارد  فایده«: چرخید گفت نه سرخ میرودخا طرف بهَاِور 

  ».به فکر خودت که زنده هستی باش .مرده است ،مرده. زمان نداریم

٥  

 پارچه دور صـورتش  دگا. روی زمین نشسته بود پوشش نازکی صورت به برف 

انگـار  . کـرد  مـی زده او را گـرم   صورت یخ های گرم خورشید پرتو. را باز کرده بود

کوهسـتان   .نگـاه کـرد   عقـب  بـه . زیر پوسـتش بـه جریـان افتـاده بـود      خون در

انگار در حـال خـوردن   . شد ها دیده نمی اثری از کرکس. پوش را نظاره کردسپید

  . عصرانه خود بودند

مانند نفس حیـوانی   مه. کرد سطحی صاف و هموار ادامه پیدا می صورت بهراه 

به آسـمان   خوردند و می وتاب چیپبه دورهم  گلوله گلولهشود،  وحشی دمیده می

دار  َاِور کـه جلـو   .شـدند  به ذراتی ریز و درخشان تبدل می گرفتند سپس اوج می

   ».شویم مه یعنی این که به رودخانه نزدیک می«: ها بود گفت آن

ای صـد . رسـید  دگـا از کمی قدم زدن صدای جریان تنـد آب بـه گـوش     بعد 

شـدند، از   کـه وارد مـه مـی    طور نهما. بود که دائم در حال غرش کردن یبلند

. توانست رودخانـه سـرخ درخشـان را ببینـد    سرانجام  .شد کم مینیز غلظت آن 

دیـده   هـای خروشـان رود   روی مـوج  ینـواز  چشـم  صـورت  به خورشید نور تأللؤ

 های بلنـد  علف. رسید از دور جریان آب همانند شریانی خونی به نظر می. شد می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٦١ 

هویـدا   لب رودخانـه را آب ریشه درختان . ته بودندر برگرفخانه را د دو سوی رود

ها کج و در باالی رود معلق مانده  گاهی یکی از شاخه در بین درختان. کرده بود

رودخانـه   محـو تماشـای   دگا. جهید ماهی بزرگی از آب بیرون می یگاه گه. بود

  »های آن سرخ است؟ چرا آب«: گفت

گوینـد بـه دلیـل     یک عده می«: دَاِور که گویی منتظر این سوال بود جواب دا

این رود را  ها بعضی. اند ها در این رودخانه کشته شده این که تعداد زیادی از آدم

از آن بـرای   ای هـم  عـده . کننـد  دانند و هیچ وقت از آن استفاده نمی مقدس می

هـا   کنند و عقیـده دارنـد محصـول بیشـتر بـه آن      آبیاری گیاهانشان استفاده می

هـای عزیزانشـان را بـه دسـت ایـن رود       جنـازه  هـا  ز سـرزمین خیلـی ا . دهد می

هـای زیـادی هـم بـرای ایـن رود برگـذار        مراسـم  در فصول متفاوت. سپارند می

  ».ها در مورد این رود کهن زیاد است عقیده. شود می

تنهـا  . یـک مشـت چرنـدیات   . تسه ااحمقان«: گفت زیرآمیتحقبا لحنی  آگیرا

. اسـت کـه کـف آن خـاک رس وجـود دارد      دلیل سرخ بودن این رودخانه ایـن 

    ».تواند رنگ آن را تغییر دهد نه مرده و نه هیچ چیز دیگر نمی. همین و بس

 سـریع کـرخ   انگشتانش. فرو بردرا درون آب دستانش . رود خم شد روی دگا 

خیلـی خـوب   . سـرد و گـوارا  «: نوشید و گفـت  برداشت،از آن را  یمقدار. شدند

  ».بود

  ».ق توسط همین رود تامین می شودآب خیلی از مناط«

  »چگونه باید از این رود عبور کنیم؟«: آگیرا گفت

. شـد  زد، داخـل مـه گـم    را کنار می پرده نازک مه با دستانش که یدرحال َاِور 

 آگیـرا و  دگـا . صدای پای َاِور را در خود بلعیـد  بعد از مدتی صدای خروشان آب

توانسـتند   رفـت و مـی   به کنار میه گاهی پرده م. سر جای خود ایستادند منتظر

. غریـد  مـی  یگـاه  کـه سبتا عریض و پـر از آب  ی ندرو. دنخانه را واضح ببینرود

  . پدیدار گشت راندند که ناگهان جسم عظیم َاِورمدتی را به تماشای رود گذ

 ،ار بارانی که چند روز پیش باریـده اسـت  هیچ اثری از پل چوبی نیست؟ انگ«

  ».آب هم پل را با خود برده است. بیایدباعث شده سطح آب باال 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٦٢ 

  »چکار باید کرد؟ هیچ پل دیگری وجود ندارد؟«: گفت دگا

  ».جا خیلی زیاد است اش تا این اما فاصله وجود دارد؛«

زمـان کـافی بـرای    . راهی وجـود نـدارد  هیچ « :سپس کمی مکث کرد و گفت

  ».عبور کنیمبه هر نحوی که شده است باید از این رودخانه . بازگشت نداریم

 تتوانسـ  مـی . نیز خـود را بـه او رسـاند    دگا. روانه شد به سمت چپ بالفاصله

  . کرد های مه را پاک می دستان باد، لکه. ش باد را حس کندوز

  »خواهی چکار کنی؟ خب االن می«

ـ   یکـی کارگاهی در همین نزد یادم هست آن موقع برای ساخت پل« راه ه هـا ب

  ».زی در آن پیدا کردشاید بشود چی. انداخته بودند

. دیدنـد  یی نسبتا بزرگـ  کلبه م نشده بود که کنار درختانحرف َاِور تما هنوز 

  . داخل آن مانند بیابانی برهوت بود. باز شد یراحت بهآن  دِر

جـا   روم پشـت کلبـه شـاید بشـود آن     من می. ها را با خود بردند همه وسایل«

  ».چیزی پیدا کرد

دیگـر هـیچ اثـری از    . خود را به بیرون رساند دگا. دَاِور این را گفت و خارج ش

بـا   سـرخ  رود. روبـرویش قـرار داشـت    نمایی درخشان و زیبـا . د نداشتمه وجو

. را پدیدار سـاخته بـود   ینواز چشممنظره  رکیب درختان زرد و قرمز و نارنجیت

پـل در کـم   . بـرد  هـای پـاییزی را بـا خـود مـی      از برگ جریان آب حجم زیادی

از پل . شد خانه بیشتر می باالتر عرض رود. ای رود ساخته شده بودترین ج عرض

رود کنـار   آگیـرا . در دو طرف رود باقی مانده بود خردشدهفقط چند تیکه چوب 

  . صدای َاِور به گوش رسید بعد از مدتی. کرد ایستاده بود و آن را نگاه می

  ».نیمفکر کنم بشود از آن استفاده ک. جا هست لک ناتمام اینیک ِک«

سپس َاِور با کلکی نـیم  . به گوش رسید یخش برگ پشت کلبه صدای خش از 

های یـک شـکل بـه     تراشیده شده و با طناب دقت بهها  چوب. نمایان شد ختهسا

ک را َاِورکلـ . رسید کلک خیلی خوبی بود اگر به اتمام می .هم گرده خورده بودند

هـا   روی علـف آن را  یـک رود خـم شـد و   نزد. کرد حمل می بر پشتش یراحت به

  . انداخت
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٦٣ 

   ».تا دیر نشده باید حرکت کنیم. برای هر سه نفرمان جا هست«

رف آب دو طـ . روی آب انداختندآن را  گریکدیخود را به َاِور رساند و با  آگیرا 

  . باقی ماند رود آرام بود و کلک سر جایش

   ».باید سه تا چوب برای هدایت آن پیدا کنیم«

  .سه تا را برداشت مانده کنار کلبه ارهای باقیَاِور از روی الو

فقط باید روی کلک طـوری بایسـتیم کـه تعادلمـان     . قرص و محکم هستند«

زنیـد و مـن هـم در عـرض      شما دو نفر بر خالف جریان آب پارو می. حفظ شود

. دکنـ  شدت بیشتری پیـدا مـی   تر جریان این رودخانه پایین. میزنم رودخانه پارو

در  رسـانیم، باید خود را به آن طـرف رودخانـه ب   ه آن جا برسیمقبل از این که ب

   ».داند که چه اتفاقی خواهد افتاد این صورت خدا می غیر

ولی َاِور خود . پای او کج شد طرف بهکلک . روی کلک گام نهادو  را گفت نیا 

کلـک  . و آرام ایستاد تا تعادل کلک حفظ شـود  به وسط کلک رساند سرعت بهرا 

  .   ای درخت به زیر آب رفته نهتا لبه ت

  »کنی که بتواند وزن ما را تحمل کند؟ فکر می« :گفت دگا

   ».باید بتواند تحمل کند. کنم فکر نمی«

  .کنار َاِور ایستاد و کلک رفت روی آگیراسپس 

  ».زود باش معطل چه هستی؟ سوار شو«

 هـم  بهش تعادل نیب نیدرا. روی کلک رفتگرفت و  لوار را در دو دستشا دگا 

ناگهـانی از   شلـرز . فـت رامـا َاِور او را گ  ؛فتدیبخورد و خواست که به داخل آب 

توجـه بـه او    َاِور بی. شنید یداغ شد و صدای قلبش را م سرش .بدنش عبور کرد

. تر تعـادل خـود را حفـظ کنیـد     خود را باز کنید تا بتوانید راحتپاهای « :گفت

دیگـر رود پـارو بزنیـد     ط بـه سـمت  زمانی که به وسط رود رسیدیم، با مـن فقـ  

  »؟متوجه شدید

تشویشـی ناگهـان   . ید تکان دادنـد ها سرهای خود را به نشان تای آن یدو هر 

فقط الـوار را محکـم در   . بود در راهدانست که چه اتفاقی  نمی. را احاطه کرد دگا

  .را جمع کرد فشرد و تمام قدرتش شدستان
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٦٤ 

  »اید؟ آماده«

. کـرد  فقط صورت جدی َاِور را نگاه می .کرده بود سینه حبسنفس را در  دگا 

  .را به نشان تایید تکان داد شدوباره سر .را قورت داد دهانش آب

  ».حاال«: َاِور با صدای بلند گفت

. کلک با سرعت از لبه جدا شـد . دادالوار را داخل آب کرد و محکم فشار  دگا 

 .کلـک آمـد  روی آب پایین کشـاند و مقـداری    طرف بهآب کمی کلک را  انیجر

م بـا تمـا   دگـا . رسید میها  رفت و آب تا مچ پاهای آن کلک به زیر آب می یگاه

ات قطـر . را حس کند هایش ماهیچه توانست منقبض شدن می. زد پارو می انرژی

 گاهی آب تا زیر زانوان آنهـا . هایش جاری بود روی پیشانی و شقیقه درشت عرق

  .رسید می

. بـرد  یمرا با خود  ها آن، ده قدم آب کردند یمطی هر قدمی که  یازادیگر به 

َاِور بـا  . شـدند  یمـ که پشت سر هم تکـرار   دیشن یمهای بلند َاِور را  صدای نفس

  . برد یمو در آب فرو  کرد یمتمام قدرت الوار را بلند 

آهسته به لبه رودخانـه   کلک آهسته .بود ادشدنیزدر حال جریان رود  شدت 

  ».محکم. با من پارو بزنید. حاال دیگر فایده ندارد« :ریاد زدَاور ف. شد نزدیک می

کلـک بـا سـرعت انـدکی      رودخانهوسط . زد یممحکم پارو  توانست یمتا  دگا 

و منـاظر اطرافشـان بـا     خـورد  یمـ  وتـاب  چیپرود . کرد یمحرکت دیگر  طرف به

 در گوشـش  دگا دهیبر دهیبرهای  نفس. کرد یمسرعت از جلوی دیدگانشان عبور 

فکر افتـادن در  . پوشاند یمپرده سیاه رنگی جلوی چشمانش را  یگاه .دیچیپ یم

انگشـتان   نـوک . حرکت دهـد  تر محکمرا  تا پارویش داد یم آب سرد به او قدرت

  . خورد یمتعادلش بر هم  یگاه گهپایش یخ زده بودند و 

 عیسـر با گوشه چشم نگـاهی   دگا. گذشت ها جسم سیاهی از کنار آن ناگهان 

  بلند فریاد زد. شکافتند دید که آب را میچندین سنگ را . ه پایین رود انداختب

  ».مواظب باشید. سنگ«

ت داد را از دس تعادلش دگا. خورد کردندبر ها آنبا شدت به یکی از  بالفاصله 

روی آب افتـاد و آب را بـه    کلک بلند شد و با صدای زیـادی . و روی کلک افتاد
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٦٥ 

ت الوار را نگه دارد و از دسـتش بـه داخـل آب پرتـاب     نتوانس دگا .دیپاشاطراف 

آسیبی جـدی بـه   . حالت اول خود برگشته بودندبه  آگیراسمت دیگر َاِور و . شد

تعـداد  . شود ادامه داد ور نمیط این. فایده ندارد«: َاِور داد زد. کلک وارد نشده بود

  ».ها خیلی زیاد است سنگ

، سرتاسـر رود را در  د زیادی سـنگ تعدا. شد یمتر عرض رود کم  پایین یکم 

درختانی که بـر لـب    آگیرا. را جمع کند سعی کرد حواسش دگا. گرفته بودندبر

   ».ها شاخه« :آب روییده بودند را نشان داد و گفت

: سـپس گفـت   ه بـود فهمیداما انگار َاِور حرف او را  ؛متوجه حرف او نشد دگا 

  ».کنم من کمکت می«

 آگیـرا خود را به  .خزید آرام آرامو  شد َاِور خم. رفت یمدائم باال و پایین  کلک 

بعد از مـدتی دو  . را حفظ کند گذاشت تا تعادلش کلکرا روی  دستانش. رساند

   »آماده باش«: گیرا را گرفت و گفتپای آ

ای کـج شـده   هـ  شـاخه . رفـت هـای َاِور را گ  را تکـان داد و شـانه   سرش رایآگ 

  .گذشتند می ها با سرعت درختان در باالی سر آن

  »حاال. آماده. آماده«

با ضربه محکمـی بـه    آگیرا. ها پرتاب کرد را به طرف شاخه آگیرابا قدرت  َاِور 

 آگیـرا نتوانست ببیند که  دیگر دگا. شاخه برخورد کرد ولی توانست آن را بگیرد

  .کند چکار می

  ».وقت نداریم. زود باش. ستا نوبت توحاال «

. قفـل کـرد   دگارا به دور پاهای  دستانش .خزید ادگ طرف بهدست و پا  چهار 

   »هر موقع گفتم بپر و شاخه را بگیر .آماده باش«: سپس گفت

  »خودت چی؟«

  ».وقت را تلف نکن. توانم از پس خود بر بیایم من می«

  »حاال«: گفت با جدیت سپس 

ی فاقنتوانست بفهمد که چه ات. به پرواز در آمد بدون این که فشار بیاورد دگا 

را  شچشـمان . فسـش بنـد آمـد   حس کرد و ن اش در سینه ی رادرد شدید. افتاد
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 امین منصوری فرد

٦٦ 

را  یسوزشـ  .شاخه را گرفته بـود  شیها بغلیر با ز دید که در هوا معلق و .گشود

خه از بـاالی شـا  . ناگهـان بـه یـاد َاِور افتـاد    . کـرد  یمـ حس  ر آرنج راستشبر س

انگـار  . ک جهش بلنـد بـود  و آماده ی روی کلک خم شدهَاِور . توانست او را ببیند

بـه   تعـادلش  که بپرد خواست ها سنگنزدیک . یک شاخه را هدف قرار داده بود

. شاخه یکی از درختـان را گرفـت   .کمی ایستاد سپس به هوا بلند شد. هم خورد

بـه   به پشـت  َاِور .اما شاخه دوام نیاورد و از وسط شکست ؛کمی در هوا تقال کرد

  . داخل آب افتاد

حـس تشویشـی در درونـش غوغـا     . را در نوردیـد  دگـا ید پشت شد ییسرما 

را دور شـاخه حلقـه    دسـتش  .به خود فشار آورد اش یانرژ مانده یباقبا . کرد یم

روی شاخه  را زانوی راستش سپس با یک جهش. خود را باال کشیدکرد و کمی 

 شـاخه را ماننـد  . به روی شاخه در آمد زیخ نهیسبا کمی فشار به حالت . انداخت

 تـر شـاخه رسـید،    تکلف یجا بهاین که  محض به. طناب گرفت و روی آن خزید

روی  توجه به ارتفاع زیاد درخت، بی. از شاخه خود را به تنه رساندشد و  زیخ مین

  . روی زمین زدهای کنار آن پرید و غلتی  علف

٦  

از  هـا  بـرگ بـاران  . با تمام سـرعت در حـال دویـدن بـود     زنان نفس نفس دگا 

 دگـا  صـورت  بـه  هـا  بـرگ یکی از  یگاه گه. درختان در حال باریدن بود ایابره

جایی که فرشی رنگینـی   .دوید می رود هیحاشدر  سرعت به دگا. کرد یمبرخورد 

بر اندام او  یلرز های خیسش لباس د بابرخورد با. پهن بودروی زمین  ها برگاز 

را بـا   هـا  گـودال ده و پوسی یها تنه آویزان را با خم شدن، یها شاخه. انداخت یم

. انـداخت  یمرا دائم به رود خروشان  اش چشمان خسته. کرد یمجهشی بلند رد 

 یا نشانههر جا را به دنبال . آمد یماو پیش  یپا هم ریناپذ یخستگ همرود سرخ 

  .دیبلع یم از َاِور با چشمان حریصش

ابـری از  . حـین برگشـت   در همـان . شـنید  صـدایی از پشـت سـرش    ناگهان 

بـا سـرعت بـه او     دگـا از پشت سر  آگیرا. بودند برخاستههوا  بههای رنگین  برگ

  .ادامه داد شرساند و به حرکت سرعتش را به آخرین حد دگا. شد نزدیک می
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٦٧ 

رود با پیچی شدید تغییر مسـیر   .شد تر میصدای غرش رود زیادجلوتر  یکم 

 همچـون ا هـا ر  خـورد کـه آب   چشم مـی ه در کناره رود ب عدادی سنگت. داد می

  .پاشید به اطراف می فشان آتشفوران 

را بـه دور سـنگ    َاِور دستانش. دیدلبه رود  یها کنار یکی از سنگَاِور را  دگا 

را خـم   ششد سر مجبور می صورتش بهگاهی بر اثر برخورد آب  .حلقه کرده بود

فاصـله آن بـیش از   . داد یمـ را ادامه  آب با سرعت از دو طرف سنگ راهش. کند

: بـین دو درخـت تنومنـد رسـاند و گفـت      خود را به لب رود دگا. جب نبودده و

  ».دوام بیاور«

اطراف را برای پیدا کردن . درگیر پیدا کردن راهی برای نجات َاِور بود فکرش 

ناگهان در طرف مخالف موجودی را دید کـه روی سـنگی   . چوبی از دید گذراند

مردی با بدن نصـفه قـرار    رود فطر آن .نگریست ها می دراز کشیده بود و به آن

انگار با شمشیر او را از باال . ز سمت راست بدنش وجود نداشتاچیز  چیه .داشت

انگـار   .بـه َاِور خیـره بـود    زردرنگسری نیمه با یک چشم  .نددتا پایین بریده بو

آن « گفـت  دگـا . رسـید  دگـا هم به کنار  آگیرادر همان حال . قصد شکار داشت

  ».طرف را نگاه کن

هـا   ر کرد که آنفک .وجود نداشت نیمه وقتی دگا برگشت هیچ اثری از آن مرد

ب جلـ چوب نسـبتا کلفتـی نگـاه او را     تر طرف آن یکم. بوددیده  را در خیالش

  . ها بیرون کشید و به لب رود آورد سریع آن را از بین بوته. کرد

  »کنی تحمل وزن َاِور را دارد؟ فکر می«

  ».فکر کنم«

. ایـن را بگیـر  «: چوب را طرف َاِور گرفت و گفت. رود خم شدلب  دگا سپس 

  ».زود باش

امـا جریـان آب چـوب را دائـم      ؛دی گـرفتن دراز کـر  را برا شدست راست َاِور 

ایـن  . َاِور گرفت طرف بهبار دیگر چوب را . فاصله را کمتر کرد دگا. کرد جابجا می

سپس با دو  را رها کرد دست دیگرش بالفاصله. دفعه َاِور توانست چوب را بگیرد

  . دست چوب را محکم گرفت
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٦٨ 

تر شـدت آب وزن َاِور را زیـاد  . ده شـد رود کشی طرف بهبا سرعت  دگا ناگهان 

اما چوب  ؛چوب صرف کرد داشتن نگهبرای  هر چه در توان داشت دگا. کرده بود

. فتـد یبن کـه بـه داخـل رود    کمی قبل از ایـ . برد یمرود  طرف بهاو را  یراحت به

برای مدتی ایستاد ولی بـاز وزن َاِور او را  . روی سنگ روبرویش گذاشترا  شپای

چـوب   ،که با سرعت از کنار او را دید آگیراناگهان دستان . دیکش یمآب  طرف به

سعی کردند نتوانستند  هر چه. شنید و فریادی خفیف را در کنار گوش را گرفت

  .بیرون بکشند َاِور را

موهای سـفید بلنـد و کـم    . نیمه با چشم زرد افتاد نگاه دگا به موجود ناگهان

. خواسـت خـود را بـه َاور برسـاند     انگار می .داشتند می پشتش در زیر آب موج بر

لبه رود با  َاِور. موجود نیمه به زیر آب رفت. گفت که َاور در خطر است حسی می

  ».زود باش«: دگا گفت. نداشت زیادی فاصله

دگـا موجـود   . کرد ه بود و با دست دیگر شنا میبا یک دست چوب را گرفت َاِور

او دراز کرده  طرف بهرا دید که در پشت َاور از آب بیرون آمده و دستش را نیمه 

باالخره َاِور را دیدند  .حلقه کند خواست دستش را به دور گردن َاِور انگار می .بود

 .رسـاند های بیرون زده درخت روبرویش ب را به یکی از ریشه وانست دستشکه ت

یکـی دیگـر از    رها کـرد و  را دست دیگرش این که اطمینان پیدا کرد، محض به

  .را به باال کشید شخود یراحت بهها را گرفت سپس  ریشه

 .در شکار کردن ناکام مانـده بـود  نیمه انگار موجود . را برهم زد دگا چشمانش

سـپرده   را بـه جریـان رود  خود  ،بازگشتهبه درون آب موجود نیمه با چشم زرد 

  . شدانتهای رود گم ای آن موجود در  ظهبعد از لح. برد خود می آب او را بابود و 

 شیهـا  دسـت کـف   .دگـا خانـه کـرده بـود    در بـدن   بیش از حـدی  یخستگ 

. در همــان حــال چــوب را رهــا کــرد و روی زمــین دراز کشــید . ســوختند یمــ

  . بلند شود این بود که بخواهد از جایش فکر نیدشوارتر

. دیکشـ  یمـ هـای عمیـق    د و نفسیگر َاِور به تنه درختی تکیه زده بود طرف 

  .روی هم گذاشتچشمانش را  زیچ همهبه  اعتنا یب دگا

٧  
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٦٩ 

انگار فقط بـرای یـک   . کردرا بیدار  دگاریز و بلندی از قهقرای جنگل  یصدا 

آرام بـر بـاالی سـرش تکـان      هـا  شـاخه . بود را بر هم گذاشته شهای لحظه پلک

هنوز طنین صدای تند . شده بود زیخ مینصدا  طرف بهَاِور را دید که . خوردند یم

. لرزاندرا  ها برگدر سرش تمام نشده بود که صدای غرش بلندی  خراش گوشو 

  »ها دیگر چه بودند؟ این« :گفت دگا

ایـن  . ایـن یعنـی هجـوم مـرگ    « :گفت برخاسته بود که اکنون از جایش َاِور 

بایـد   .برخیزیـد زود . آینـد  هـا دارنـد مـی    رکسهو. ها است رکسفرمان حمله هو

  ».همین االن هم کلی عقب افتادیم. حرکت کنیم

  ».من حس خوبی ندارم« :گفت م کردن کمانشدر حال محک آگیرا 

. برخاست و پشت سر دو نفر دیگر به حرکـت در آمـد   از جایش یسخت به دگا 

. بودنـد کـه بدونـد    رمجبـو  آگیـرا و  دگـا . داشـت  یمَاِور با قدم های بلند گام بر 

 ،از بین درختـان  دگا. روی زمین در حال رقص بودنددرختان  دار کش یها هیسا

 :سـپس گفـت   ها نداشت فاصله زیادی تا آن. دید دو کوه غرب یخورشید را باال

  ».است خیلی به غروب خورشید نمانده«

یمـی از راه را هـم طـی نخـواهیم     با این سرعت حتـی ن  !زود باشید! دانم می«

  »!ردک

  »!آن شبیه جیغ یک انسان بود«: گفت آگیرا 

  ».ماند ها همانند جیغ و فریاد می کسصدای هوِر !درست است«

 کنـار  گوشـه  ،داشت یمبا هر گامی که بر . تقریبا به حالت دو در آمده بود َاِور 

ظهـر،   نـواز  چشـم نور خورشید کم شده و آن منظره . گذراند یمجنگل را از دید 

  . شده بود ینگیزا  غم همنظرتبدیل به 

 ها آن. تر کرده بود را زیاد اما َاِور سرعتش ؛درسخواست سوال دیگری بپ آگیرا 

جنگـل در سـکوتی    ،بعـد از غـرش  . بلندتری بردارنـد  یها گامهم مجبور بودند 

در  دگـا . دیرسـ  یمـ فقط صدای غرش رود سرخ بـه گـوش   . عمیق فرو رفته بود

 نبـه دنبـال حیوانـات در بـی     دوانیـده بـود   صـورتش  بهکه عرق را  حین دویدن

 ،نبـود  هـا  شـاخه روی  آوازخواندیگر هیچ خبری از پرندگان . گشت یمدرختان 
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هیچ اثری از موجـودات جنگلـی دیـده    . های خود خزیده بودند نهانگار همه به ال

  »!آرامش قبل از طوفان«: گفت دگا. خواب رفته بوده دفعه ب جنگل یک. شد ینم

د روز چنـ . هست یزیچ چهبه انتظار  دانست ینم. نک کرده بوداو را خ مینس 

های دیگـر فـرق    پیش از خواب بیدار شده بود، مشخص بود که آن صبح با صبح

 کنـار  برخاسته بود، رختخوابشاز . جدیدی بود تفاقاحاکی از  زیچ همه. درک یم

ود که ه بکه آگیرا را دید تا این ؟منتظر چی و کی دانست ینم. ماندپنجره منتظر 

. طور که حـدس زده، اتفـاقی در راه بـود    همان. آمد از جاده به سمت کلبه او می

آن هـم  . نیز بـود را گفـت   دگاو فقط یک جمله که در ذهن  بازکردهرا  در آگیرا

اکنون خـود   .با سرعت اتفاق افتاده بود زیچ همهای؟ بعد از آن  مادهاین بود که آ

حـال را   هـم همـان   اکنـون  .بـود ال دویـدن  دید که در ح ان میرا در بین درخت

  ؟دانست که منتظر چه و که منتظر بود ولی نمی. داشت

خورشـید قرمـز   . دنـ را ببین خردشدهاز مدت طوالنی توانستند پل چوبی  بعد 

 :پرسید دگا. کنار پل ایستادند. بود یدرست مماس با نوک دو کوه غرب کریپ غول

  »؟خواهیم رسیدموقع  به«

  ».سرعت حرکت کنیم خواهیم رسید با تمام اگر«

پشـت او بـه    در درنـگ  یبـ هـم   دگـا . ت دویدهاگو طرف بهاین را گفت و  َاِور 

سپر درختان را سوراخ کـرده و راه روبرویشـان را    های نارنجی نور. حرکت درآمد

صـدای رود ماننـد   . گذشتند یم ها آنمناظر با سرعت از کنار . تیرباران کرده بود

صــدای پاهــای ســنگین َاِور دائــم ســکوت را . دیرســ یمــ بــه گــوش یا زمزمــه

  .شکست یم

آن اندازه بزرگ بـود کـه   . کرد یم ییخودنما ها آنت در جلوی برج بلند هاگو

نظـر او را  روی بـرج  ناگهان خط ریـز روشـنی   . انگار تا آن فاصله زیادی نداشت

 پشـت سـر آن   و کـرد  یمـ مارپیج وار بـه دور بـرج حرکـت     ،نورخط . جلب کرد

بعـد از مـدت   . سـوختند  یمـ  ابتـدا نـارنجی   هـا  مشعل. شدند یمروشن   ها شعلم

متوجه شد که برای چه آن را برج  دگااکنون . آمدند یمکوتاهی به رنگ آبی در 

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٧١ 

و شـعله آبـی بزرگـی در     خط آتش در آخر به نوک برج رسـید . دندینام یمآبی 

  .ل سوختن بوددر حا رنگ یآبانگار تمام برج در آتشی . آن روشن شد یباال

را  نگـاهش . هـا فـرو رفتـه بـود     هخورشید را دید که تا نیمه در پشت کـو  دگا 

ناگهان از دور صدای جیغ و فریادی . را جبران کرد مانده عقببرگرفت و مسافت 

بـاز سـرعتش    دگا. سرعتی که شروع شده بود تمام شد همان با. به گوش رسید

  .را زیاد کرد

 دورتـادور  رنگ یآب یا هالهبا روشن شدن آن . فتادنگاهش به برج آبی ا دوباره 

خورشید نیمی از  های، در اثر پرتویا آکر ج، کوه شمالپشت بر. فراگرفتشهر را 

  .آمده بودآبی تیره در رنگ بهآن نارنجی و نیم دیگر آن 

 بـرش دور و  اریاخت یب دگا. از دوردست به گوش رسید خرخردیگر صدای  بار 

. کـرد  یمـ پر  آرام آرامو جنگل را  دیخز یم ها گوشهسیاهی از  کم کم. را نگاه کرد

انگار همه در حال پوشـیدن  . نددنبو صیتشخ قابل ها علفدر دوردست گیاهان و 

هـای   هکـو  شید را دید که به طور کامل در پشتخور دگا. لباس شب خود بودند

  . باقی ماند باز جنگل در سکوتش با غروب خورشید. جای گرفت

روی صـبح و   هخسـتگی پیـاد  . به پایان برسد خواست ینمروز سخت  آن انگار 

تر از آگیرا و َاِور کمـی جلـو  . داد ینم دگاظهر اجازه سریع دویدن را به  پارو زدن

. کرد حس ها آنخستگی را به وضوح در دویدن  شد یم. بودند او در حال دویدن

ودنـد و  خشـک شـده ب   شیها لب. کمی سنگینی درون پاهایش رسوخ کرده بود

  .   خواست یمبلندی از گلویش بر  خس خس

و بـه اطـراف نگـاه     گردانـد  یمـ را بر  هر از چند گاهی نگاهش اخواستهن دگا 

چنان جنگـل در همـان    اما هم ؛تر شدن بود مه سیاه شب در حال غلیظ. کرد یم

  .توانست اولین ستاره را در آسمان ببیند دگا. باقی مانده بود سکوتش

٨  

طوالنی که انگار تا ابد ادامه  قدر آن. بلند و طوالنی شنیده شدغرشی  یصدا 

هـا آتشـی    آن یباال .ت را ببینددیوارهای بلند هاگو توانست یم دگا. کرد یمپیدا 

سراسر فضا را پـر   یا همه صدای هم ،بعد از غرش. ل سوختن بوددر حا رنگ یآب
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دارنـد  «: گفـت  دگـا . جنبشـی را در جنگـل حـس کنـد     توانسـت  یمـ  دگا. کرد

  »!آیند می

تاپایش را تشـویش سـر  . افـزود  شرا جمع کرد و بر سرعت اش انرژی مانده یباق

شب کامل بر جنگـل سـایه   . که فقط باید بدود گفت یمحسش . گرفته بوددر بر

دیگـر  . بـود  صیتشـخ  قابلراه خاکی در زمینه تیره جنگل به خوبی . افکنده بود

 کدسـت یه خوردشـان  در هـم گـر   یهـا  شاخه. شبح درختان را دید شد یم فقط

  .سیاه بود

ـ  ،لـرزی بـر انـدامش انداختـه بـود      شیهـا  گونـه به  سرد بادبرخورد    اراده یب

را بـه جیـغ و فریـاد و     شیجـا   ،همهمـه صـدای  . خوردند یمبه هم  شیها دندان

 لـه گاهی صـدای شکسـتن و   . له داشتندشاید با او صد قدم فاص. خر داده بودخر

کـه چنگـالی    کرد یمهر لحظه حس . دیرس یم گوش به ها شاخهو  ها بوته شدن

این حس موهای پشـت او را  . یا پایش را خواهند گرفت گلوی او را خواهد درید

 آگیـرا . هر لحظه در حال بیشتر شدن بود دگاو َاِور با  آگیرافاصله . کرد میسیخ 

راه زیـادی  . هر لحظه ممکن است به ما برسـند . تر باش سریع«: گشت و گفتبر

  ».شاید سیصد قدم باقی مانده باشد. باقی نمانده است

روبـرو را   از بـین آن دو  دگا. را برداشت کمانش بعد از گفتن این جمله آگیرا 

 نصب کـرده بودنـد   یا هیبلندپاهای  مشعل ،جاده طرف دو تر طرف آن. نگاه کرد

  . درا جمع کر اش ته مانده انرژی. کرد را روشن می اه قدمی دروازهتا پنج که

جاده بـا شـدت زیـادی در جلـوی     . سخت شده بود تینها یببرداشتنش  گام 

کامل بـاز کـرده    ،هوای بیشتر را برای مکیدن دهانش. خورد یمدیدگانش تکان 

لـرزش   توانست یم. کرد یماحساس  اش  را در بین قفسه سینه ددردی شدی. بود

 هـا  تـه بوبـین  . نگـاهی انـداخت   بـه سـمت راسـتش   . خفیف زمین را حس کند

  .آمدند تر می نزدیک و شدند یم جا جابهموجوداتی سریع 

پشـت  . دیرسـ  یمـ  گـوش  بـه با پوست درختـان   شانیها پنجهصدای برخورد  

. کردنـد  یمدیگر جاده حرکت  طرف بهدائم از طرفی  ی سیاه رنگها شبحسرش، 

روی چهار دسـت و پـایش   دویدن  که در پشتش در حال ها شبحناگهان یکی از 
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شـبح   دگـا . کشـید  یخراشـ  گوش جیغایستاد و  شروی دو پایند انسان مان بود

هـای   و با پـرش  نشست شروی چهار دست را دید که دوباره یکسنی هورخوااست

توانسـت   دگا می. رساند دگاهای  تر کرد و خود را به نزدیکی بلند سرعتش را زیاد

  . پوست لزجش را ببیند درخشش

 .روی زمـین غلتـی زد  د و هـورکس  یکنار گوشش شن درناگهان صدای تیزی 

جـان او   آگیرا کمان تیر. روی زمین قرار گرفتحرکت  کمی جیغ زدن بی بعد از

   .را گرفته بود

بالفاصـله تعـداد   . کـرد  یمهم نوعانش را به حمله ترغیب  کس مردههوِر انگار 

را دید که بدون فاصـله   آگیرارا برگرداند و  سرش دگا. زیادتری وارد جاده شدند

ه جهنمـی  پشت سرش ب. گذاشت یم و در کمانش داشت یمرا از تیردان بر رهایت

  .کردند یمها در آن ناله  کستبدیل شده بود که هور

خواست خـود را بـر    و میبود کسی را دید که به پرواز درآمده هور دگا ناگهان 

  ».َاِور سمت چپ«: ه فریاد کشیدبالفاصل دگا. ندازدیبروی َاِور 

کس بـا  هور. کس زداش را به وسط سینه هور مشت گره کرده .شدمتوجه  َاِور 

. کنار جاده برخورد کرد محکم به درخت اش مردهمرد و  جا همانخفیف  یا ناله

. چیـزی را بشـنود   توانست ینمزیاد شده بود که دیگر  قدر آن ها کسصدای هور

 جلـوتر در پنجـاه قـدمی   . دندیشن یمرا  یدار کشفقط سوت ریز و  شیها گوش

  ».روبرو را بزن آگیرا«: فریاد زد َاِور .کس روی جاده آمده بودندچند هور

هـم   دگـا . داد قـرار هـا را هـدف    کسرهای آخرش را برداشت و هـور تی آگیرا 

چشمان بزرگ و  کسی باناگهان کنارش هور. از نیام برکشید را شمشیر کوتاهش

 دگـا  ،نـدازد یبسـت کـه بـه پاهـای دگـا چنـگ       کس خواهـور . سفیدی را دیـد 

 بهکس قطع شد و هور راستدست . اراده بلند کرد و فرود آورد را بی شمشیرش

  . غلتید خاک دروند و رزمین خو

گـام   هـا  آنی در کنـار  ینسـنگ  انگـار جسـم  . تر شـد لرزش زمین زیاد ناگهان 

بـا   هـا  درختچهو  ها بوته. هر چه سعی کرد نتوانست آن را ببیند دگا. داشت یمبر

ده قدم . درا بشنوهای عمیق آن  صدای نفس توانست یم ادگ. شکستند یمشدت 
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. عرقی سرد بر پیشانی و پشتش نشـت . نمانده بودباقی های آبی  مشعل تابیشتر 

. ادروی زمین افتـ  پایش به آن گیر کرد و. نبود یکسحواسش به جنازه هور دگا

را  شسر .کرد احساس دردی را در شانه چپش .روی خاک کشیده شدصورتش 

را  دگـا َاِور قبـل از ایـن کـه شـانه     . دآمـ  سمت او مـی ه بدید که  را َاِور .آوردباال 

را از  دگـا  یراحتـ  بـه . هـا زد  کسمشت محکمی به یکی از هـور  یا نعرهبگیرد، با 

از غفلـت َاِور  که  درید ها را کساز هورگلوی یکی  آگیراتیر . زمین بلند کردروی 

سـریع ایسـتاد و خـود را بـه      دگـا . خواست روی او بپرد استفاده کرده بود و می

ها نتوانست جلوی خـود را بگیـرد و وارد    کسیکی از هور. خل روشنایی رسانددا

ن را خراشـید و بـه داخـل تـاریکی     ای زمـی  جهاما بالفاصله بـا ضـ   ؛روشنایی شد

در جلوی خط تاریکی ایسـتاده و بـه    زنان نفس نفس که دیدآن را  دگا. گشتبر

  . بودزل زده  ها آن

دیگـر واضـح    آمد یم ها آنکه در پشت بزرگ  موجودهای  گامسنگین  یاصد 

 هـا  آن یپـا  همدر تاریکی  ها مشعلموجود با سرعت در کنار . دیرس یمبه گوش 

جنبشـی   در جنگل اش نعرهپیچیدن  با .ناگهان موجود نعره زد. داشت یمگام بر 

  .گرفتند ن میها از او فرما کسانگار هور. ها پدید آمد کسهورجدید در بین 

سرتاسر آن نصب شده  ها مشعل. وجود داشت یدرخت بی  منطقه جلوی دروازه

 دید که ها را می کسهوردگا . هر سه در وسط جاده در حال دویدن بودند. بودند

گـاهی قسـمتی از بدنشـان داخـل روشـنایی      . تا لبه روشنایی پیش آمده بودنـد 

ها را  کسیکی از هور دگااگهان ن. دندیکش یمولی با سرعت خود را عقب  آمد یم

را  شدسـتان  را خـم کنـد،   شفقط توانست خود دگا. دید که کمی دورخیز کرد

 دگـا کس بـا فریـادی از بـاالی سـر     هـور . زمین نخورد بهروی زمین گذاشت تا 

  . بعد از این که چنیدن قدم دیگر برداشت کامل ایستاد دگا. گذشت

 زیچ همههیکلی بزرگ که  .ببیندرا  پیکر غول توانست شبح مهیب موجود دگا

ناگهان خود را در محیط روشن کنـار دیـوار شـهر    . رفت کرد و پیش می را له می

  .دید
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صدای فریاد مردی از باال به گوش رسید و بعد از آن بـارش تیرهـای آتشـین    

ای جیـغ و  صد ها آنبا برخورد . به پرواز در آمدند ها آنآبی را دید که باالی سر 

 دگـا . هر سه خود را به کنار دروازه رسـاندند . ها برخاست کساز هور فریاد و ناله

. ها را دید که دائـم در پشـت خـط روشـنایی در حـال جنـبش بودنـد        کسهور

  ».دروازه را باز کنید. دروازه را باز کنید« :فریادی به گوش رسید که گفت

 بـه  هـا  دنـده  چـرخ صـدای   ،کردند یم نگاهزنان روبرو را  نفس نفس که یدرحال

در سرتاسـر آسـمان بـه     هـا  سـتاره . آمددروازه آهنین به حرکت در. رسید گوش

از سیاهی درختان در پس زمینه  تر روشنآسمان با رنگی کمی . آمدند یمچشم 

  .  قرار گرفته بود

کنار . به گوش رسید بزرگ های موجود صدای قدمدی همراه بلن غرشناگهان 

هـای تیـره    سایه. زد در هوا موج می ها کسروشنایی صدای ناله یکی از هورخط 

تقال کنان  کسهور .را بلند کرده بود یکسهورپیکر  داد که موجود غول نشان می

پرتـاب  خودشان  طرف  بهرا دید که کس هور دگا. کرد خود را آزاد کند سعی می

بلنـد شـد    سپس شدت به زمین خورد کس باهور ،ها کمی جلوتر از پای آن. شد

چرخیـد   کـه مـی  بـه هـر طـرف    . م خورد به دور خود پیچیدو مانند حیوانی زخ

  .گرفت را از شدت نور به پایین می شرس

. کـه در حـال تیـره شـدن بـود      توانست پوست سفید و براقش را ببینـد  دگا 

 شایسـتاد و یکـی از دسـتانش را روی چشـمان     روی پاهـایش کس ناگهان هـور 

 طـرف  بـه ببیند  که نیا یبناگهان . انسانی پیدا کرد با این کارش هیبت. گذاشت

کس انگـار هـور  . اسـتخوانی او را گرفـت   دسـت با جهشی َاور . ها حرکت کرد آن

. نجات دهـد خواست خود را از دستان َاِور  .بودجه شد که راه را اشتباه رفته متو

کس هـور . داد ما َاِور خم شده بود و اجازه نمیا ؛خراشید با کف پایش زمین را می

هـای تیـزش را    کس دندانآخر هوردر . اما نتوانست ؛ردچندین بار دیگر سعی ک

بعـد از مـدت کوتـاهی     قـدر شـدید کـه    آن. گذاشت و گـاز گرفـت   شروی دست

او خط خـون   دنبال .با سرعت دوید و خود را به تاریکی رساند .دستش قطع شد

  .کس را به طرف سیاهی پرتاب کرددست هور مانده یباقَاِور . ماند جا بهسرخی 
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ن کـه  قبـل از ایـ   اگد. هرسه چرخیدند و وارد شدند. مل باز شده بودکا دروازه

زل  هـا  آنسفید از پس پرده تاریکی با کینه بـه   هزاران چشم. وارد شود برگشت

موجـود هـم هماننـد    . موجود بزرگ کمی داخل روشنایی خزیده بود. زده بودند

هـای   سنفـ  اش بـا بـاال و پـایین رفـتن سـینه      .ایستاد شروی دو پای ها کسهور

هیکل بزرگ و پر از زخم با دو دست تنومند بـا  . کرد فوران می شدت بهگرمش 

اجازه نـداد   دگابه دروازه  بسته شدن .نی عمودی روبرویش قرار گرفته بودچشما

سرتاسـر شـهر و    ای دیگـر  نعـره . بسته شد که دروازه بعد از این. که بیشتر ببیند

  جنگل را در نوردید

٩  

دو محـور چرخـان    وازهردو طـرف د . ای بلندی بسته شدآهنین با صد وازهدر 

ت سـرباز پشـت   حداقل بیسـ . کشید فلزی را باال می همانند سکان کشتی دروازه

هـا   فرمانـده قـراول  . چوبی بودنـد  روازهی دهای کشوی در حال بستن قفل دروازه

یـن موقـع شـب    ا«: با لحن تند و خشـنی گفـت   خودی از دو شاخ کاله دروازه با

مـان  اگـر در ز . ماندیـد  کردید؟ شانس آورید که زنـده  زه شهر چه میپشت دروا

جه قـدر ضـ   آن موقـع آن . کـردم  را بـاز نمـی   ر کاندور آمده بودیـد دروازه وباگاس

  ».دل رحم هستند ر تاریسواما باگاس کنند؛ تان تکه تکهها  کسزدید تا هور می

 :َاِور گفـت  .را با دست مرتب کـرد  اتمام حرفش، سبیل کلفت و براقشاز  بعد 

مجبـور شـدیم طـور دیگـر از رود     . پل چوبی را بـا خـود بـرده بـود     ،رود سرخ«

    ».بگذریم

  .روی صورتش نقش بستو حالتی از ناباوری  فرمانده گشاد شد چشمان 

  »؟شود یعنی چه که آب برده است؟ مگر می«

 ِبِنر حواست به دروازه«: گشت و گفتداد بر را تاب می هایش سبیل که یدرحال

  ».من شخصا باید بروم و اطالع دهم. باشد

هـا از یـاد او    کسآن خستگی را کـه هـور  . نگاه کرددور شدن فرمانده را  دگا 

  . بر او چیره گشت دفعه کیبرده بودند، 

  ».فقط یک جا برای استراحت پیدا کنید. ام من خیلی خسته«
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 امین منصوری فرد

٧٧ 

  ».خانه خوب این اطراف سراغ دارم یک مسافر. بدنبال من بیایید«

کـه از دروازه فاصـله   آن بعد از . ها روانه شد صحبتی به دنبال آن چیه یب دگا 

جـا   همـه . خـود جـذب کـرد    طـرف  بـه را  دگـا شهر نگاه خسـته   کم کم گرفتند،

. انگار شهر با رنگ آبی نقاشی شـده بـود  . بودند های آبی در حال سوختن مشعل

سنگی ساخته شـده و  روی تپه شهر . بودند ئم در حال لرزیدنافراد دا یها هیسا

. افراشته بودقد بردر نوک تپه برج آبی  .کرد نوک تپه ادامه پیدا می مارپیچ وار تا

 دگـا  ازآنجاکه. ها شیروانی بود با سنگ ساخته شده و سقف تمام آن ها خانهاکثر 

. سر سه راه به سمت راست پیچیدند. را ببیند  برجتمام  توانست یمایستاده بود، 

ـ روبرویشان  کـه جمعیـت زیـادی در آن در حـال      قـرار داشـت  بـزرگ   انیخیاب

کـار روزمـره    گذشـت  یماز آن چه که در بیرون  الیخ یبمردم . بودند وآمد رفت

  . از دنیای بیرون کامل مجزا بود ها آنانگار دنیای . دادند یمخود را انجام 

 جلوی هر دکه حداقل دو یـا  .بود یفروش هیاغذ یها پر از دکهدو طرف خیابان 

از کنـار   توانسـتند  یمـ چهار درشـکه   یراحت به خیاباندر . سه نفر ایستاده بودند

دو نفـره قـرار داشـت کـه      درشـکه کنـار خیابـان چنـدین    . عبور کننـد  گریکدی

  .ها رفت َاِور به سمت یکی از آن. کردند یممسافرین را سوار 

  ».باید با درشکه برویم«

مربـع   صـورت  بـه سطح آن را . داشترو کمی باالتر از سطح خیابان قرار  ادهیپ 

قـرار   گریکـد ییکسـانی از   بافاصـله های چوبی  تیرک رو لبه پیاده. تراشیده بودند

هـا   َاِور خـود را بـه یکـی از کالسـکه    . سوخت ها نور آبی می نوک آن داشتند و بر

   ».خانه اسب سیاه برویمیم به مسافرخواه می«: رساند و گفت

  »چند نفر هستید؟«: که قد کوتاهی داشت گفت مرد 

  ».سه نفر«

هـی  «: ها که جوان بود برگشت و گفـت  چی یکی دیگر از درشکه طرف به مرد 

بـه اسـب سـیاه     .کنم و تو هـم آن دو نفـر را بیـاور    من این آقا را سوار می. پسر

  ».رویم می

  »بینمتان می آنجا«: گفت َاِور .مرد بدون معطلی سوار شد
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 امین منصوری فرد

٧٨ 

 .روی صـندلی پریـد  پسـر جـوان بـا سـرعت     . سوار درشکه شدند آگیراو  دگا 

. جا هیچ اسـت  ابل اینشهر ما مق« :گفت دگا .بالفاصله درشکه به حرکت در آمد

  ».چنین شهری هم وجود داشته باشد کردم این هرگز فکر نمی

و گفتـه بودنـد کـه بـزرگ     «: شده بود گفـت  هم که محو تماشای شهر آگیرا 

جا را نگـاه   آن. اند ها آمده ز تمام سرزمینا. کردم اما تا این حد فکر نمی زیباست؛

  »!هستند کنند زندگی می شمال آکر که در ها مردمان آن. کن

ایستاده بودنـد   ها مغازهکنار یکی از  دار کرکهای  چندین زن و مرد در لباس

  .کرد یمو بازی  دیدو یم ها آنبر  و و پسرکی دور

کوچـک و   یهـا  خانه. ذشتگ یمرنگارنگ  یها مغازهبا سرعت از کنار  درشکه 

بعضـی از افـراد از پنجـره خیابـان را تماشـا      . قـرار داشـتند   گریکـد یبزرگ کنار 

درختـان راش و صـنوبر   . شـد  ینمـ هیج نقطه تاریکی در شـهر دیـده   . کردند یم

  .خوردند یمبه چشم  ها کوچهو توی  ها ابانیخ کنار گوشه

  ».ام ندیده جا این اندازه جمعیت را یک تا حاال. خیلی شلوغ است«

تـوانی       هرچه که بخواهی می. هاست ترین شهر در تمام سرزمین جا بزرگ نای«

هـا کـه تمـام شـوند      شـب . انـد  هنوز هم خیلی از مردم نیامـده . نیجا پیدا ک این

  ».د شدنجمعیت خیلی زیادی وارد شهر خواه

 ادیـ ردادوف. بودند وآمد رفتهای مختلف، مانند مورچه دائم در  باسدر ل مردم 

  . دیرس یمبرای فروش از هر سو به گوش 

کـه   جا انگـار  اما این اند؛ تهسهایشان نش ین موقع در شهر ما همه داخل خانها«

  ».فروشد هر کسی چیزی می. اول صبح است

پسـر  . دایسـتا  افت کمـی درشکه بعد از مس. ناگهان پسر جوان افسار را کشید

. از جان خـودت سـیر شـدی   احمق « :و گفت برخاست اش جوان از روی صندلی

  ».شدند هایت خرد می نگه نداشته بودم که تمام استخواناگر 

مگـر  « :گفت و الغر با سرعت خود را از جلوی درشکه به کناری کشید یمرد 

  ».هایت را باز کن خب چشم. کوری
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 امین منصوری فرد

٧٩ 

ش خـود  پسـر جـوان پـی   . دوید و خود را در میان جمعیـت گـم کـرد    سپس 

  .را به حرکت انداخت درشکه غرولندی کرد، دوباره نشست و

١٠  

ظـاهر   ها آنمیدان بسیار بزرگی در برابر دیدگان  از طی مسافتی طوالنی بعد 

از سنگ مرمر در وسـط میـدان نصـب شـده      شده ساختهمجسمه عظیم  دو. شد

دور آن حوضی . خورد یمبه چشم  ها مجسمهتیز  یها لبهنور آبی از  انعکاس. بود

ده بودند و و بزرگ آب دور آن حلقه ز کوچک یها ارهفوپر از آب قرار داشت که 

مـردم بسـیاری   . کردند یماز آبی روشن به آبی تیره تغییر  در زیر نور لرزان برج

درشـکه در اول میـدان    ناگهـان  .بودند وگذار گشتگوشه و کنار میدان در حال 

  ».وایسا. هی حیوان« :پسر جوان فریاد زد. ایستاد

هیبت سیاه رنگ یک اسب زیبـا  . آویزان بودچوبین تابلویی  ادگراست  سمت 

زیر آن با خط درشت و سیاه رنگ نوشته شده بود . در روی آن حکاکی شده بود

   ».مسافر خانه اسب سیاه«

از درشکه پیـاده   دگا. یک ساختمان دو طبقه قدیمی قرار داشت دگا یروبرو 

 یاه را بر روی خودنشان اسب س و قدیمی مسافرخانه همانند تابلو بزرگ در. شد

  .داشت

 در کـف دسـت پسـر جـوان گذاشـت      یپیکوت ده یک سکه َاِور را دید که دگا

هم بالفاصـله پشـت سـر او     دگا. را باز کرد و داخل شد لنگه دوبزرگ  سپس در

. بـه سـکوت گراییـد    وگوهـا  گفـت زمانی که َاِور به درون گام نهاد همه . وارد شد

 یهـا  گـام با  اعتنا بی َاِور. دندیچرخ یماو  رفط به یکی یکیبا بهت و حیرت  سرها

سـمت  . خوان روانـه شـد   کف کهنه را به ناله انداخت و به سمت پیش سنگینش

پشت . خورد یمبه چشم  زد یمبزرگی که از تمیزی برق  خوان پیش ها آنراست 

سـالن پـر از میزهـای     سرتاسر .سرخ ایستاده بود ییها گونهبا  یسال انیمآن مرد 

بـه   آگیراو  دگا. های متفاوتی نشسته بودند دور میزها افرادی با لباس. دی بوچوب

های  خوان بود و روی صندلی که نزدیک پیش روانه شدند سمت اولین میز خالی
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 امین منصوری فرد

٨٠ 

 :صدای َاِور را شنید که گفـت  دگا. خرده شده بود ها آنکه لبه  ای نشستند کهنه

  »خوب هستید؟. سالم ِبِرک«

 :موقع َاِور را ندیـده بـود بـا تعجـب برگشـت و گفـت      سال که تا آن  مرد میان

  »این همه مدت کجا بودی؟. ام خیلی وقت است که تو را ندیده. مسال«

  ».همیشه در گشت و گذارم. توانم یک جا بمانم نمی. دانی خودت که می«

  »تو را به این جا کشانده؟ کاندور روالبد مرگ باگاس. گویی آره راست می«

  ».خواستم ی اتاق همیشگی را میراست. تقریبا آره«

  ».دوستانم هم هستند« :را نشان داد و گفت آگیراو  دگاسپس 

آن را تبـدیل بـه انبـاری    یک مـدت  « :آن دو زد و گفت یسو بهمرد لبخندی 

ای نیسـت بایـد بـا     چـاره  .جا مانده اسـت  اما هنوز کمی از وسایل آن کرده بودم؛

  ».ها کنار بیایید آن

آن نان داغ و تازه و آن سوپ همیشگی هم کـه حاضـر    .همان هم کافیست« 

   »است؟

  ».گویم برایتان بیاوند االن می. رای شما همیشه حاضر استب«

  »دارد؟در ضمن، خبری خاصی وجود «

 اتفاق افتادن هراالن که شلوغ است، «: مرد نگاهی به اطرافش انداخت و گفت

  ».است  ی در شهر دیدههای مشکوک گویند که رفت و آمد آدم می. هستاتفاقی 

افکنـده   هیسـا  النبر سـ  یا گرفتهجو خفه و . گرفترا از آن دو بر نگاهش دگا 

کنـار  . دیرس یمدائم به گوش  وگوها گفتهمه  هم و های چوبی صدای قاشق. بود

ی با ا آهستهنشسته بودند و با صدای  گردوخاکهای پر از  لباس باسه مرد  ها آن

  .کردند می وگو گفت گریکدی

را برای مشتریان  ها سفارشرفت و  بر سر میزها میدائم در سالن  یجوان پسر 

گفـتم برایمـان   « :گفـت  و را بیرون کشید و روی آن نشست َاِور صندلی. برد می

. اره کـردم در ضمن اتاق زیر شیروانی را هـم بـرای شـب اجـ    . غذای گرم بیاورند

ی دیگـری را پیـدا   شود جا سختی میه ب. ای نیست کمی کوچک است ولی چاره

  ».کرد
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 امین منصوری فرد

٨١ 

خـوب  «: کـرد گفـت   احسـاس مـی   هایش روی پلکدی را که سنگینی زیا دگا

  ».همان کافیست یک سر پناه باشد که بشود خوابید، فقط. است

 .میز بزرگی قرار داشت تر طرف آن. را جلب کرد دگاصدای خنده بلندی نظر 

در . کردنـد  یمـ  آن نشسته بودند و با صدای بلند صـحبت  دور بهیک عده جاشو 

وسـط میـز   . دندیکشـ  یمالجرعه سر  را  آندست هر کدام یک شاخ گاو بود که 

بـا هـر بـار    . ه بـود نشسـت  سوخته آفتاببا صورتی  چهارشانهاما  ؛مردی قد کوتاه

 ریـش سـرخ انبـوهی   . شـد  یمـ های محکم و سفیدش نمایان  خندیدنش، دندان

دور موهای فر خـود بسـته   دستمالی مشکی به . سرتاسر صورتش را پوشانده بود

  .بود

 را دگـا فشار گرسنگی . پرت کرد جاشوانهای سوپ داغ حواس او را از  بشقاب

و  کرد یمپاره  هایش بدون توقف نان را با دندان. دبه برداشتن نان داغ کر مجبور

گرمـای سـوپ گلـو تـا     . خـت یر یم ه داغ بودن سوپ آن را در دهانشب اعتنا یب

بعد از خوردن چندین لقمه کمی صبر کرد تا نفسی تـازه   .سوزاند یمرا  اش معده

و سـوپ   بودبرده  شبه دهان را بزرگ یا کاسهدر همان حین َاِور را دید که . کند

َاِور بعـد  . دیری نپایید که کاسه سوپ تمام شد. دیکش یمرا با صدای زیادی سر 

  .را با آستین لباسش پاک کرد شاز نفسی عمیق دور دهان

شکمش سنگین شده . را حس کند شیها چهیماهجان گرفتن  ستتوان یم دگا

و جاشوان نشسته بودند نظـرش را   ها آنصدای سه مردی که روی میز بین . بود

دانیـد کـه دالـوای     می« :گفت بودمرد چاقی که سمت راست نشسته . جلب کرد

  »دیوانه از سفر خود بازگشته؟

این دالوا هم همه را « :تروبروی او نشسته بود گفکه مرد مسنی با سر طاس 

آیـد و   دفعـه مـی   بعـد یـک   شـود  چند روزی گم و گـور مـی  . کرده است مسخره

  ».گویید که فالن اتفاق در حال افتادن است می

گویدکـه از بـرج    االن مـی . بود که خبری از او نبودخیلی وقت  ،درست است«

  ».است آورده غرب آمده و خبرهای مهمی همراهش
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 امین منصوری فرد

٨٢ 

. گفـت  یادتان نیسـت کـه دفعـه قبـل چـه مـی      . است گونه او همیشه همین«

  ».ها ما را نابود خواهند کرد کسهور. خیزد گفت تاریکی بر می می

آخـر  . دیوانـه . دیوانـه اسـت  « :کشـید و گفـت  را سر سپس کمی از شاخ خود

همیشه همین وضـع  . کنند سال است که دور و بر ما زندگی میها هزار  کسهور

هـیچ  . شی که فقط به دنبال کشتن هسـتند یک سری موجود وح. بوده و هست

  ».است وقت هم برای ما اتفاقی نیفتاده

وجـود   یینگوید که بعد از بـرج غـرب سـرزم    دفعه می ولی این. درست است«

که  است دانیم که بعد از برج غرب یک خلیج سنگی که همه می در صورتی. دارد

  ».تواند کنار آن پهلو بگیرد هیچ کشتی نمی

نباید بگذارد که ایـن افـراد بـین     تاریس روباگاس« :گفت ونتخشمرد مسن با 

  ».مردم زندگی کنند و این افکار را به مردم انتقال دهند

  ».بهتر است برویم و بخوابیم« :َاِور گفت

به  ها پلهبعد از طی کردن . چوبی به راه افتاد یها پله طرف بهایستاد و  سپس 

از پنجـره بـه درون    رنـگ  یآبـ کـم سـوی   نـور  . را باز کـرد  َاِور در. دری رسیدند

شبح محو یک میز کوچک و دو تخت . کرد یمو رنگ تیره شب را محو  دیتاب یم

بـا   تپسر جوانی که سن کمی داش ها آنبالفاصله بعد از . آمد یمخواب به چشم 

هـای اتـاق بـود را روشـن      شهچهار شمعی که گو. شمعی در دست وارد اتاق شد

تا زمـانی کـه    اگد. اتاق به محیطی مطبوع تبدیل شدطولی نکشید که آن . کرد

. خود را به پنجره رساند و به بیـرون نگـاهی انـداخت    ،مام شودکارهای پسرک ت

هنـوز بـه گـوش     هـا  فروشـنده صـدای بلنـد   . مردم همانند قبل در تکاپو بودنـد 

روی زمـین پهـن   هایی که گوشه اتاق بود را برداشت و  َاِور کمی از کاه. دیرس یم

مـن بایـد   « :آمد و گفـت  َاوربه کنار  آگیرا. ها دراز کشید سپس بر روی آن. کرد

 .دانـد  هـای نادانسـته مـا را مـی     فکر کـنم او خیلـی از جـواب    .این دالوا را ببینم

  »دانی خانه اش کجاست؟ می

  .کرد انگار چیزی پشت او را اذیت می. دَاِور کمی خود را تکان دا
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٨٣ 

 آن طـرف خیابـان  . گویـد کجاسـت   می یدجای دوری نیست از هرکس بپرس«

  ».دقیقا روبروی مسافر خانه

  »کنی که او دیوانه است؟ مورد این مرد چیست؟ تو هم فکر مینظر تو در «

از نظـر او مـا    شـاید . ام چ وقت از نزدیک با او صحبت نکـرده دانم من هی نمی«

  ».اما غیر باور نیستند ؛های او عجیب هستند حرف. دیوانه باشیم

  »زند؟ هایی می رفچه ح«

خشـک   یا این که رودخانه سـرخ در حـال  . که جنگ بزرگی در راه است این«

  ».ها است و خیلی از این حرف شدن

  ».فردا اول صبح باید او را ببینم«

هـای   بـا قـدم   مرد .کم بسیار بزرگی را دیدمرد چاقی با ش دگاهمان زمان  در 

روی  را شدسـت بـزرگ  . دبیشتر شبیه راه رفتن بـو  دویدنش. دیدو یمکوتاهش 

. گرفت یمو نفس  ستادیا یمکمی  ،گذاشته بود و بعد از هر چند قدمی اش نهیس

دتی آن طـرف خیابـان   از مـ  بعـد  .دیدرخش یمسر نیمه طاسش در زیر نور آبی 

به سمت تخت روانـه   دگا. باال رفت ها پلهی که باز بود وارد شد و از از در. ایستاد

  .ری نپایید که خوابی عمیق او را در بر گرفتدی. روی آن دراز کشید .شد

١١  

باعـث شـد کـه ناخواسـته      دگـا  یها پلکنور طالیی رنگ خورشید به  تابش 

بـاری چنـدین بـار    . خوابیده بـود ن یا لحظهانگار بیش از . را بگشاید شهای چشم

دیگـر از آن اتـاق تاریـک خبـری     . را چرخانـد  سرش. را بر هم فشرد شهای پلک

. لرزان جای خود را به انوار طالیی خورشید داده بودند یها هیساو  نور آبی. نبود

  . کردند یمدر هوا شنا  کنان رقص گردوغبارجلوی پنجره ذرات ریز 

قـوس   و را کـش  کمی بـدنش . بیرون آورد خواب تختخود را از  یسخت به دگا

در َاِور . خواسـت  یمکه بخار از آن بر ایستاده بود لیوانی با  آگیراطرف دیگر . داد

کـل بـدنم   « :گفـت  دگا. روی صندوق چوبی نشسته بودکنار پنجره  طرف دیگر

  »چقدر از روز گذشته؟. درد می کند
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 امین منصوری فرد

٨٤ 

فکـر کـنم   . شـود  کم میـدان شـلوغ مـی    کم. تقریبا اول صبح است«: َاِور گفت

 سپاری باگاسور کاندور به برای خاک ها خود را سران قبایل و حکمرانتعدادی از 

  ».دندرسانجا  این

هـا   کسهـم بـا وجـود هـور      توانند در شب و آن مگر می« :با تعجب گفت دگا

  »حرکت کنند؟

ها ادامه پیدا  جاده از وسط بیشه. خطر هستند دروازه شرق و شمال تقریبا بی«

هـای   کل راه هم مشـعل در . قدم هم یک پست فعال وجود دارد هر صد. کند می

طقـه بـدون درخـت کـم دیـده      ا در منهـ  کسهـور . کننـد  آبی راه را روشن مـی 

  ».شوند می

پنجـره   طرف بهیک تکه نان داغ و لیوان شیر در دست داشت  که یدرحال دگا 

 یهـا  خانـه . کـرد  یمـ خودنمـایی   دگا در جلوی کننده رهیخشهر با نمایی . رفت

درختـان بلنـد و   . کردنـد  یمـ در پشت هم تا باال ادامه پیدا  ها پلهسنگی همانند 

 هـا  خانه خود یها شاخهبا  ها آنبعضی از . خوردند یمه چشم جا ب تنومند در همه

با گل قرمز روییده  ییها بوتهمیدان  دورتادور. مخفی کرده بودند آغوششانرا در 

 دگـا . کـرد  یمـ  ییخودنمـا برج خاکستری با نخـودت   ها ساختمانبر فراز . بودند

. اده بـود هیاهوی جدیدی در بین مردم بـه راه افتـ  . را سر کشید کمی از شیرش

باقیمانـده شـیر را سـر     دگـا . شدند یماز هر طرف وارد میدان  پوش زرهسربازان 

  ».فکر کنم اتفاقی افتاده است« :کشید و گفت

  ».بهتر است برویم پایین«: برخاست و گفت َاِور از جایش

از مردم ایستاده بودند و میدان را با شوق و هـراس   یا عدهمسافرخانه  یجلو 

َاِور از مردی کـه  . رساندند یمکشان خود را به میدان سربازان هو .کردند یمنگاه 

  »چه شده است؟«: کنارش ایستاده بود پرسید

. دانـ  حملـه کـرده و همـه را کشـته     ها به کاروان سـواران  کسگویند هور می«

. نـد ا هتمـام سـربازان هـم مـرد     .ندهای هشت هزار به بعد همه نـابود شـد   پست

  ».اند ه سمت هاگوت عقب نشینی کردههای زیر هشت هزار هم ب پست
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 امین منصوری فرد

٨٥ 

یکـی از فرمانـدهان بـا    . از طرف دیگر میدان صدای فریادی برخاست ناگهان 

  . داد آمد و به دیگران دستور می سرعت پیش می

  ».راه را برای بانو باز کنید«

 جلـودار . وارد میـدان شـدند   پـوش  زره سـرتاپا نپایید که چندین سوار  یرید 

مردم با شنیدن فریاد فرمانده بـا سـرعت   . گ به تن داشتطالیی رن یزره ها آن

 واردها تازه که از بین ردیف سربازان کردند یمو سعی  آمدند یمبیرون  ها خانهاز 

بـه چشـم    هـا  آن گردوخـاک روی زره پـر از  سـرخ خـون    یها لکه. را نگاه کنند

ار جلـود . شـد  یمـ تـر   ها با کف سنگی هر لحظه زیـاد  سم برخوردصدای . آمد یم

پشـت سـر او   . رانـد  یمرا باال گرفته بود و آرام اسب را پیش  سرش پوش ییطال

 دگـا . آمدنـد  یمـ ت در دو صف طوالنی هم چو مار پیش سلطنتی هاگو نگهبانان

  »او کیست؟«: پرسید

از  ).بـه معنـی شـاهزاده خـانم ِبـرَین     (پوش بـانو کوردوسـا ِبـرَین     آن طالیی«

ازدواج  تـاریس  راسـت بـا باگاسـو    که قرارگویند  همه می. ن استاسرزمین سوار

   ».کند

مـردم هـر کـدام در    . آمد میدان دوباره به حالت اول خود درطولی نکشید که 

های خونین و  با زره دو سرباز. کردند یمصحبت  گریکدیچند نفری با  یها دسته

آگیـرا  . ای با سرعت بـه دور آن دو حلقـه زدنـد    عده. آمدند در انتها می خردشده

هایی که  کسیچرا هور. ها سوال کنیم که چه شده است باید برویم از آن« :گفت

مهابـا در آن   شـدند، حـاال بـی    درخـت دیـده نمـی    وقت در محیط بی تا قبل هیچ

  »؟دنها را بگیر آن ها نتوانستند جلوی  چه شده که این پست تازانند؟ می

تفاده کـرد و در  دگـا از َاور اسـ  . را از بین مردم باز کـرد  آگیرا با سرعت راهش

پرسـید و هیـاهو    هرکس سـوالی مـی  . یک سربازان رسانددپشت او خود را به نز

کردند چیزی بگویند و راه خـود   سربازان خسته سعی می. محیط را پر کرده بود

 طـرف  بـه . بکشد نتوانست ها را به سمتش آگیرا هرچه سعی کرد آن. را باز کنند

بـه ناگـاه همـه    . صـدای بلنـدی فریـاد زد    َاور با. َاور چرخید و چیزی به او گفت

  »چه شده است؟«: َاور گفت. ساکت شدند و در جای خود ایستادند
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 امین منصوری فرد

٨٦ 

تـا   ه؟دانیم که چـه شـد   نمی«: را برداشت و گفت خودش ها کاله یکی از سرباز

دفعـه   یـک . دهـم  فتاده بود یا حـداقل مـن یـاد نمـی    االن هیچ وقت این اتفاق نی

ناچـار شـدیم بـا تمـام ســرعت     . ر شـدیم گیــ غافـل . هـا حملـه کردنـد    کسهـور 

هـا همـراه مـا     رسـیدیم، دیگـر سـرباز    به هر پست هم که می. نشینی کنیم عقب

  ».ایستادیم ها می شدند و جلوی آن می

  »ها نبود؟ چیز عجیبی در بین آن«: آگیرا گفت

  ».بودم  ندیدهکس هور تا االن به این اندازه. خیلی زیاد بودند«

. پیکـر بـود   ی غـول دها موجـو  در میان آن«: رد و گفتانگار چیزی به خاطر آو

دیگـر   .آمـد  او هم در سیاهی همراهشان پـیش مـی  . گرفتند انگار از او فرمان می

جنگیـدیم و دنبـال نجـات دادن جانمـان      مـا فقـط مـی   . آورم چیزی به یاد نمی

  ».بودیم

 اضـطراب در . نگریستند را می گریکدیفقط  .ترس در چهره همه النه کرده بود

شـود؟   خب االن چـه مـی  «: یکی سکوت را شکست و گفت .ظاهرشان هویدا بود

  »؟جا حمله خواهند کرد رسد که به این یعنی زمانی هم می

همـین را هـم   . دانـیم  ما چیـزی نمـی  «: ا دیگر منتظر نماندند و گفتنده سرباز

  ».برایمان دردسر خواهد شد. گفتیم نباید می

جـوری کـه    ایـن . باید با فرمانده صحبت کنیم ما«: فریاد زد از افراد یکی دیگر

   »اگر ماه نو باشد، باید چکار کرد؟. هنوز ماه نو نشده است. شود نمی

  ».بهتر است برویم به دیدن دالوا.وقت برای تلف کردن نداریم« :آگیرا گفت

١٢  

 در قبلهمانند . وارد آن شده بود دیشب که مرد چاقایستاد ی جلوی در َاِور 

پلکانی از سـمت راسـت    .قرار داشتدراز و باریک  یسالن روبرویشان .ن باز بودآ

  ».ها برویم باال باید از پله« :گفت آگیرا. رفت یمآن به باال 

اثـر   در هـا  لبـه . قـرار داشـت   یا لنگـه  دو در هـا  پلهباالی . افتاد راه به سپس 

 بـه گـوش   شخصی یها قدماز داخل صدای سنگین . استفاده زیاد پوسیده بودند
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٨٧ 

درنـگ کـرد    یا لحظـه  آگیـرا . رفت یمدیگر  طرف به یکه دائم از طرف دیرس یم

  .جواب داد یا زده شتابصدای  در بالفاصله از پشت. سپس به آرامی در زد

  ».بفرمایید داخل«

قـرار   اتـاقی  دگـا روبروی . با صدای غیژ بلندی باز شد در. در را هل داد آگیرا 

پنجره بزرگ بـه   از دیخورشهای پر انرژی  وپرت. ت که تا آن موقع ندیده بودداش

های  کتاب ازروی آن پر . کرد یموسط اتاق را روشن میز بزرگ  و دیتاب یمدرون 

همـان مـردی    .ایستاده بـود  یدرست پشت میز مرد چاق. مارها بودقدیمی و طو

ا سرعت از کتابی بـه کتـاب دیگـر    ب .خیابان دیده بود طرف آنبود که شب قبل 

روی دیوارهای خـالی بـاالی   . کرد می ادداشتیای  زی روی کتابچهچی و رفت می

ها و اشیا  ها عکس مناظر، ساختمان روی آن .نصب شده بود طومارهایی ،ها قفسه

. ی پر از کتاب چیـده شـده بـود   ها دور اتاق قفسه تا دور. مختلف کشیده شده بود

 نیـز هـا   ر باالی قفسـه ها را ب آن اجبار بهیاد بودند که های قطور آن اندازه ز کتاب

. بفرماییـد داخـل  « :نوشتن بود گفت در حال چنان هممرد چاق . گذاشته بودند

  »با من کاری داشتید؟

شـما  « :ها نگـذارد گفـت   روی برگه کرد پاهایش را سعی می که یدرحال رایآگ 

  »آقای دالوا هستید؟

من . له بلهب« :بعد از اتمام آن گفت. کرد انگار چیز مهمی را یادداشت می مرد 

  »بفرمایید؟. دالوا هستم

  »دیگر صحبت کنیم؟ وقت دارید تا در مورد موضوع مهمی با یک«

  »راستی درباره چه موضوعی است؟. فقط یک لحظه. البته البته«

. هـا گذاشـت   روی دیگـر کتـاب  قطور را بست و  کتاب. را تمام کرد شنوشتن 

چنـد  . وی میـز مانـد  نفس عمقی کشید و به همان حال خیره بـه طومارهـای ر  

  »آقای دالوا؟« :گفت آگیرالحظه گذشت تا این که 

خطـوط  . خیره شد آگیرابیرون آمد و به چهره  دالوا از دریای افکارش ناگهان 

 دیـ لغز از شخصی به شخص دیگر مـی نگاهش . روی صورتش نقش بستحیرت 

تـا سـقف    تا سـر َاِور کـه   ها کفشاز نوک . روی َاِور توقف کردتا این که در آخر 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٨٨ 

آن حالـت بهـت و    یا لحظـه بعـد از  . کاوید با چشمان ریزشرا نداشت  یا فاصله

 کـه  یدرحـال سپس . را به لبخند بزرگی داد شد و جایشحیرت از صورتش محو 

گـویم کـه    االن مـی . بفرماییـد بنشـینید  « :گفـت  خورد یمغبغب بزرگش تکان 

  ».برایتان چیزی بیاورند

 :را چرخانــد و داد زد هــا بــردارد ســرش را از آن ایــن کــه چشــمانش بــدون 

  »ثرندا؟«

  ».ثرندا که از دیشب خانه نیامده است«: سپس گفت

  ».ایم ما تازه صبحانه خورده. نیاز نیست«: آگیرا گفت

خود را از پشت میز بیـرون   .مانده موهایش را صاف کرد باقی شدستان بادالوا  

. داد یمـ هل  یا گوشهها را به طومار را بلند کرده بود و با پاهایش شردای. کشید

  ».بنشینیدحداقل « :را نشان داد و گفت چند صندلی کنار در

دالـوا برگشـت و   . بـه گـوش رسـید    همان حال صـدایی از پشـت پنجـره    در 

بـا  . را بر هم فشرد و چیزی را با خود زمزمه کـرد  لبانش. هایش را تیز کرد گوش

یده بود که دستی لب پنجره هنوز به پنجره نرس. رفتبه سمت پنجره  یندولغر

صدای شکستن چـوب و بعـد از آن   . سکوت برقرار شد یا لحظه. را محکم گرفت

دالوا با سـرعت خـود را بـه پنجـره رسـاند و      . صدای فریاد ریزی به گوش رسید

  »کنی؟ چکار می«: گفت

کـه صـدای ریـز     بگیرد که بر لب پنجره قـرار داشـت   راخواست دستی  دالوا 

  ».پدر جان بروید کنار«: ای گفت زنانه

در دختـر  . پیـدا شـد  نکشید که هیبت دختر جوانی در جلوی پنجـره   یطول 

ای تیره سبکی  هودختر جوان شلواری مردانه با بلوز قه. بود زدن نفس نفسحال 

کلفـت را بـه    یا پارچـه را تـا آرنـج بـاال زده بـود و      هـایش  آستین. به تن داشت

دم اسـب از   همچـون موهـای سـرخش   . پیچانـده بـود   و انگشـتانش  دوردستان

 :و دو نفـر دیگـر شـود گفـت     دگادختر بدون این که متوجه . پشتش آویزان بود

  ».شانس آوردم. خیلی نزدیک بود«

  »آیی داخل؟ کنی؟ برای چه از پنجره می چه می ندختر جا«
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٨٩ 

  .تر شد و ادامه دادلحن صحبت تند یکم 

ی از پنجره طبقه مجبور که تو ندارد جان مگر این خراب شده در خب دختر«

  ».دوم بیایی داخل

  ».داخل آمدن از پنجره هیجان بیشتری نسبت به چند تا پله دارد«

بـه زیـر    خـون . آورده بـود  خـاطر  بهانگار چیزی را . ای درنگ کرد لحظه دالوا

راسـتی  « :خـورد گفـت   چشمانش در حدقه تکان می که یدرحالپوستش دوید و 

شب بیدار بـودم   دانی که تا چه موقع از نمی بودی؟عقل دیشب کجا  دخترک بی

  ».روی هم بگذارمنتوانستم چشمانم را تا صبح . کشیدم و انتظارت را می

 دیـوار  رفـتم . جای خاصی نرفتـه بـودم  « :ل کرد و گفتدختر جوان کمی تام

دانی  نمی !شوند را ببینم که تازه وارد هاگوت می ها و مسافرانی کستا هور شرقی

  »...مدندآ غریدند و پیش می می. جا بودندها همه  کسهور

  . هایش را روی هم فشرد و ساکت ماند لبدالوا خواست چیزی بگوید ولی  

  ».مهمان داریم در ضمن« :را نشان داد و گفت آگیرا انگشتش با

. سالم«: سری تکان داد و گفت. ثرندا با تعجب به دگا و دو نفر دیگر نگاه کرد

  ».خوش آمدید. خسته نباشید

ای در بسـته را   دالـوا لحظـه  . منتظر جواب نمانـد و وارد در پشـت دالـوا شـد    

خواستید درمورد  گفتیم؟ بله می خب چه می... امان از دست « :گفت نگریست و

د؟ فقط شما اهل کجا هسـتی  .شنوم بفرمایید من می. با من صحبت کنیدچیزی 

  ».فکر نکنم که شما اهل هاگوت باشید

مـا از  « :بـدون معطلـی گفـت    آگیـرا . روی آن نشست صندلی رفت و طرف به 

مینی وجـود  زگویید پشت برج غـرب سـر   ام که شما می شنیده. آییم بوردون می

  »دارد؟

  »خب چه مشکلی است؟ ام، بر این باشد که من این را گفته ضفر«

  ».از زبان خودتان بشنومخواستم  می«

  »که چه شود؟ چه اهمیتی دارد؟«

  ».کند ه همیشه ذهنم را درگیر میچون این سوالی است ک«
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٩٠ 

هـا   کنـد و بـرای همـه آن    های زیادی هست که ذهن ما را در گیر مـی  سوال«

  ».میجوابی ندار

گویند وجـود   همه می. اما این سوال با بقیه فرق دارد«: گوید آگیرا با تاکید می

  ».گویید که وجود دارد ندارد، ولی شما می

  »د؟یداشتنش موافق هستمگه شما با وجود «

. سی نبود کـه آن را حـل کنـد   اما ک ؛از خیلی وقت پیش برای من سوال بود«

ولـی چـون   . کـردم  مـن بـاور نمـی   اما  ؛گفتند که هیچ سرزمینی نیست همه می

کنم همیشه در ذهنم حل نشده ماند؛ امـا االن   توانستم جوابی برای آن پیدا نمی

  ».دانم که شخصی در مورد آن سخن گفته است می

سه برج دیگر «: آگیرا گفت .انگار در فکر فرو رفته بود. آگیرا خیره شد دالوا به

خـب مشـخص اسـت، بـرای جلـوگیری از      . اند هر کدام در مسیری ساخته شده

معنی است که برجی را برای هـیچ   این برای من خیلی بی. هجوم قبایل همسایه

چـه  . سـد ر جـا نمـی   و پوج جایی بسازند که بعد از آن دریایی است که بـه هـیچ  

دلیلی دارد آن همه هزینه و وقت را صرف نگهبانی از خلیجی کننـد کـه حتـی    

توانند در آن رفت آمد کنند؟ به نظر من آن کسی کـه فکـری    ها هم نمی کشتی

تواند این را  عقل هم نمی. ها را برای هیچ بسازد تواند این به این بزرگی دارد نمی

  ».قبول کند

 یجلـو  ،را جلـو داده بـود  شـکم بـزرگش    که یدرحال. برخاست شاز جای دالوا

بـا  . با طومار پوستی بسیار قدیمی برگشت کندوکاوبعد از کمی . کمدی خم شد

روی پوسـت  . باز کـرد  میز داشته باشد آن را روی توانست یمکه  یاطیاحتتمام 

 :گذاشـت سـپس گفـت    آن را برداشت و کنار میـزش . اشتکاغذی نازک قرار د

سـال   اندهـم کـه از هـزار    چیزی را به شما نشان می. جا نبرخیزید و بیایید ای«

  ».قبل بغیر از من و دخترم کسی آن را ندیده است

 هـا  قـرن که گذر  دید یمپوستی را  دگا. میز رساندند یپا بههر سه نفر خود را 

بـزرگ بـا جزئیـات زیـادی توسـط       یا نقشهروی آن . رنگ آن را تغییر داده بود
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٩١ 

ایـن نقشـه کـل    « :گفت روی آن خم شد و آگیرا. درسم شده بو یا قهوهخطوط 

  »سرزمین هاست؟

جـا را نگـاه    آره ولـی ایـن  « :گفـت . آمد یمنظر راضی ه ب شدالوا که از موفقیت

  »!!کنید

 ایـن نقشـه  « :کرد انگشتش با پوست برخورد نکند گفـت  سعی می که یدرحال

کـه بـه مـا    طـور   ایـن  .ها ساخته نشده بودند متعلق به زمانی است که هنوز برج

ها را دو هزار و صد سال قبل آغاز کرد تا این  ساخت آن بازاراتر اند باگاسو گفته

. دها تمام ش در هزار و هشتصد سال قبل ساخت آنکه بعد از سیصد سال یعنی 

تـر از او کشـیده شـده     یـا حتـی قبـل    بازاراتر پس این نقشه یا در زمان باگاسو

وشته شده است کـه بـه   نقشه به زبانی ناین  ؟دانید مشکل کجاست اما می است؛

مـا بـه زبـانی صـحبت     . گشـایی کـنم   کنون نتوانسـتم آن را رمـز  هیچ عنوان تا

کـرده   ، به آن صحبت مینسل ما یعنی شروع کننده بازارات کنیم که باگاسور می

 بـازارات و باگاسور  تمدنی قبل از ما این مال. ما نیست مال پس این نقشه. است

ت و نـه  است که در آن زمان نـه سـرزمین هـاگو   تر این  حکمدلیل م .است بوده

  ».باشند نگاه کنید کامل خالی می. اند سواران وجود داشته

هیچ نشانی از شهر هاگوت در نقشه وجود نداشت، فقط  .گفت درست میدالوا 

ین وسیعی پشت بـرج غـرب وجـود    در عوض سرزماما  ؛جنگلی ترسیم شده بود

  . را آورد یکلفت لوا از کنار میز کاغذدا. خلیج نبود آنجا .داشت

در این نقشه بعـد از  . شود اما در زمان ما کشیده می ؛ان نقشهببینید این هم«

پشـت  دیگر از آن سـرزمین   .دریاستخلیج  و فقط  ،برج غرب هیچ چیز نیست

از نقشه  که دفعه به زیر آب رفته است؟ یا این یعنی یک. خبری نیستبرج غرب 

در این نقشه جدیـد  هاگوت کامل  شهر داند؛ اما هیچ کس نمی .اند حذفش کرده

  ».هست

 آگیرا. گفت درست بود دالوا می چه آن. مقایسه کرد گریکدیدو نقشه را با  دگا

ز روی زمین محو شده یا این کـه  اپشت برج غرب که آن سرزمین  یا این« :گفت

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٩٢ 

خواهنـد آن   ه میسرزمینی وجود دارد یا این ک چنین دانند که هم نمیها هم  آن

  ».را مخفی کنند

ـ  . ام دیگر تطبیق داده و قدیم را با یک من نقشه جدید« تـر   زرگنقاط هر چـه ب

 نقطه بسیار بزرگی قـرار  روراوددر سرزمین . باشد د نشانه شهر بزرگتری مینباش

سال قبـل هـیچ کـس     ام حداقل از هزار و صد دارد که با تحقیقاتی که من کرده

جـا و در آن زمـان شـهر     اما مثل ایـن کـه در آن   رده است؛ک در آن زندگی نمی

اگر بشود آن را پیدا کرد، اطاعـات مهمـی را خـواهیم     .بزرگی وجود داشته است

  ».فهمید

َاِور . فتدیبروی آن خم شده بود که گویی هر لحظه امکان دارد چنان  آن آگیرا

ـ . کـرد  یمـ را بررسی  ها نقشهنیز در کنار او در سکوت  داز از مطالـب  درک آن ان

نفـس عمیقـی    .روی صندلی نشستمین برگشت و برای ه ،سخت بود دگابرای 

چهـار   بـا یک سینی بـزرگ   او. وارد اتاق شد در همان حین دختر جوان. کشید

. هـای مردانـه را بـه تـن نداشـت      دیگر آن لباس. در دست داشت روی آنلیوان 

را بـاز کـرده و دو    خشموهـای سـر  . هاش دور شانه یشال باسی با دامن بلند لبا

در آخـر چشـمان   . کـرد همه را نگاه  با نگاه کنجکاوش. طرف سرش انداخته بود

میـز   طـرف  بـه رگرفـت و  را ب بالفاصله نگـاهش . ایستاد دگاروی میشی روشنش 

روی میـز  سـینی را  . ها دید شد تالشش را در حفظ تعادل لیوان می. حرکت کرد

  ».خیلی سخت بود«: آهی کشید و گفت. گذاشت

ممکن است . ارها را برد دختر جان این« :گفت بوددالوا که تازه متوجه او شده 

  ».ها بریزد روی برگه

  »ها را کجا بگذارم؟ خب آن«

  ».بگذار لب پنجره. دانم نمی«: دالوا اطراف را نگاه کرد و گفت

حـرف شـما   « :که در اطرافش جریـان داشـت گفـت    یعیوقااعتنا به  آگیرا بی

 که به احتمال زیـاد نـابود   باشد نقشه مال تمدنی قبل از ما می این. درست است

چه چیـز باعـث نـابودی آن     اند؛ اما چه اتفاقی برای آن تمدن افتاده است؟ شده

  »تمدن شده است؟
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٩٣ 

این تر  مشکل بزرگ. گذشته خیلی گنگ است. داند کس نمی هیچ« :دالوا گفت

انصـد  قبـل از دو هـزار و پ   ،هایی که وجود  دارند است که هیچ کدام از سرزمین

دانیم کـه قـبال چگونـه     اصال نمی. ها ثبت نیست سال قبل هیچ تاریخی برای آن

به وجـود  و با هم دفعه  یک ههم انگار اند؟ کردند؟ چه کارها انجام داده زندگی می

 ای هـیچ گذشـته   انـد و  شروع به رشد کرده ها رزمیندفعه تمام س یک  اند و آمده

چیـزی بـه غیـر از    . ها گم هست، حتـی هـاگوت   تمام سرزمینتاریخ  .اند نداشته

ولـی هـیچ   . گـردم  ی وقت است که به دنبال راه حل مـی خیل. وجود ندارد هشایع

  ».داند کس هم چیزی نمی هیچ .راهی وجود ندارد

خانه سلطنتی هیچ چیـز وجـود    در کتاب«: بعد از کمی فکر کردن گفت آگیرا

  »ندارد؟

سـال قبـل ناپدیـد     هزار و صدهای قبل از  ام طوماراما تم ؛جا هم سر زدم آن«

  ».ندا هشد

خواهیـد   یعنـی مـی  «: و َاِور انداخت گفـت  دگابعد از نگاه خاصی که به  آگیرا

هـیچ   ؟دانیـد  بگویید که هیچ چیز درمورد وقایع قبل از هزار و صـد سـال نمـی   

  »های ما فقط همین مقدار کم است؟ دانسته سندی هم وجود ندارد؟

هـای   مقبـره . همـه آن حـرف اسـت   . نیست یسند هیچ .دانیم میم خیلی ک«

از زمـانی   .ر جایشان مشـخص نیسـت  وتا پنجاه و هفتمین باگاس بازاراتر وساباگ

دیگـر هـیچ کـس جـای      د،ها را عوض کر ر پنجاه و هشتم جای مقبرهوکه باگاس

  ».هیچ چیز مشخص نیست .داند های قبل را نمی مقبره

طرفـی   از ها افتاده است؟ ه اتفاقی برای آن سندیعنی چ. خیلی عجیب است«

نی اسـت  اگر این طور باشد به این مع. خیلی خوب است که مشخص نیستهم 

دانم در مراسم  جایی که من می تا آن. ها دزدی کند که هیچ کس نتوانسته از آن

هـا خـاک    لی کـه برایشـان مهـم بـوده را بـا آن     ها، اشـیا و وسـای   خاکسپاری آن

اطالعـات خیلـی مهمـی را بـه دسـت       ها را پیـدا کنـیم   گر بشود آنا. کردند می

  ».آوریم می
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. شـاید بتـوانم کمکتـان کـنم    «را کنار گذاشت و گفت  شا تردیدبار دیگر دالو

نـدرت کسـی در    شود گفت که بـه  می. ها را پیدا کرد بشود جای آن مقبره دشای

زنـدگی کننـد    جاییباید . کند ی خارج از سه شهر این سرزمین  زندگی مییجا

در ایـن  . جـا هسـتند   هـا همـه   کس؛ اما هـور ندها در امان باش کسکه از شر هور

هست و هم امکان دفن کـردن   سرزمین تقریبا مسطح تنها جایی که هم نزدیک

ای  تپـه . اسـت ) شـمال (تپـه قـدیمی در مسـیر بـرج آکـر      ،دارد ها وجود روباگاس

جـا یـک معبـد     آن. اصله داردجا ف تقریبا سی هزار قدم تا این. طرف برج آتش آن

  ما کل تابسـتان را در آن منطقـه  . خیلی کوچک است. قدیمی وجود دارد خیلی

ت هسـت  تنها جایی که بیرون از هاگو .گشتیم، ولی نتوانستیم چیزی پیدا کنیم

   ».و هم قدمت زیادی دارد

  ».شود رفت و دید می« :لحن جدی گفت با آگیرا

وقـت نتوانسـتیم راهـی پیـدا      رفتیم؛ اما هـیچ  جا خیلی ما به آن«: گفت دالوا 

. من دیگر آن قدرت جوانی را ندارم. کاره است جا فقط یک معبده نیمه آن. کنیم

  ».در ضمن کار زیادی هم دارم؛ اما وقت کم .من را معاف کنید

  ».رویم خودمان می ما. شما بیاییدبه هیچ وجه نیاز نیست که «

جـا   من چندین بار بـه آن « :شسته بود گفتکه تا آن موقع لب پنجره ن ثرندا 

  ».ها به عنوان راهنما بروم توانم به همراه آن می. ام رفته

  ».صبر کن ببینیم چه می شود. باشد«

من بایـد چنـد تـا    . رویم به دنبال وسایل مورد نیازمان می امروز«: گفت آگیرا 

  »یست؟فقط صخره آتش دیگر چ .اول وقت حرکت خواهیم کرد فردا. تیر بخرم

شود  کمی با شهر فاصله دارد ولی می. تنها صخره این شهر است«: گفت دالوا 

ایـم؛ امـا    مـا تـا االن چیـزی از آن ندیـده    . به راحتی آن را از هر جای شهر دیـد 

بعـد از  . شـد  گویند که در گذشته، گاهی آتش آبـی روی آن برافروختـه مـی    می

فـردا شـب   در ضـمن  . سته اداد ت عجیبی روی میاروشن شدن آن آتش، اتفاق

  ».شوند ها وحشی می کسهور. ماه نو است
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٩٥ 

با گاری خودمان که حرکت . جا راه زیادی نیست پدر جان تا آن«: گفت ثرندا 

  ».کنیم، قبل از غروب برگشتیم

فردا شب . گویند راست می« :َاِور گفت. َاِور چرخید طرف بهها همه سر ناگهان 

. دیگـر آن موجـودات دیشـب نیسـتند    هـا   کسهـور . ترین شب ماه اسـت  تاریک

های تنگ و تاریک خـود   فردا شب از النه اند، ی که تا دیشب بیرون نیامدهیها آن

  ».خزند میبیرون 

  »کنند؟ مگر چه فرقی می«: پرسید دگا 

پوستشـان  . دیشـب هسـتند  معمـولی  از نظر جثه دو یا حتی سه برابر اندازه «

قـدر   آن. هـای معمـولی اسـت    کسسرعتشان چندین برابر هور. استکامل سیاه 

هـای تیزشـان    هـا و دنـدان   دیگر را با چنگـال  که حتی گاهی یک وحشی هستند

  ».اند که کامل کور هستند در تاریکی مانده قدر آن. درند می

ت هم در وضعیت فوق فردا شب حتی هاگو« :برای ادامه حرف َاِور گفت دالوا 

نور آبی هم به . ندایست تا صبح می روی دیواران آماده تمام جنگجوی. العاده است

در اکثـر مواقـع خـود را بـه پـای دیـوارهم       . گیـرد  هـا را مـی   سختی جلـوی آن 

  ».رسانند می

 .شاید دیگر نشـود  .شود مراسم خاکسپاری شروع می. ر نرویماگ«: گفت آگیرا 

  ».گردیم رویم ولی حتما زود بر می می

دیشـب کـه در جنگـل    « :سپس گفت. به بحث پایان داد شبا این حرف آگیرا 

آن طـور کـه مـا شـبح او را     . صدای غرش بلندی به گوشـمان رسـید  . آمدیم می

  ».گرفتند ها از آن دستور می کسانگار هور. تر از بقیه بود گدیدیم خیلی بزر

  .انگار چیزی را به خاطر آورد دالوا 

باشـید در   مطمـئن  شـوند،  هایی که االن دست کم گرفتـه مـی   کسین هورا«

تـا ده  . دترین دشمنان این سرزمین یا حتی همـه خواهـد شـ    یکی از مهمآینده 

االن فرق کرده اما  آمدند؛ شب ماه نو بیرون میها فقط  کسهور سال قبل از این

. شوند که دارند در مقابل نور مقاوم می این یعنی این. آیند و پنج شب بیرون می

رسـد   این کـه روزی مـی   بیایند و بدتر ازها بیرون  کشد که تمام شب طولی نمی
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وقت حیات در ایـن سـرزمین وجـود     آن. که حتی در روشنایی روز بیرون بیایند

  ».خواهند بشنود اما انگار نمی ؛گویم هر چه می. اهد داشتنخو

  .مکث کرد یکم 

سه روز آخر سـال را بـدون    ،نشینان مارادانید بدتر از این چیست؟ صحرا می«

این خطـر  . رود هم از بین می اگی در آن صحرند زندبا این رو. آب سپری کردند

اگر آن جـا بـرف بـه    . آخر سرچشمه رود سرخ کوه مارا استجا نیست،  برای آن

بـارش  . رسـد  آب رود سرخ به نصف خود مـی  نبارد،اندازه کافی در طی زمستان 

با این . کند نیمی از آب رود سرخ را تامین می ت فقطبرف در کوهای غرب هاگو

همین االن هم بخاطر باریـدن  . شوند مناطق شرقی بدون آب میف خیلی از وص

  ».کمی سطح رود خانه پایین آمده است ،برف در کوه ماراکم 

اتفاقات عجیب زیادی در حال افتـادن  « :نفسی گرفت و دوباره ادامه داد دالوا 

 ها در حال کم شدن یا بهتـر بگـویم گـم    االن چندین سال است که پرنده. ستا

هـا در همـین هـاگوت     های زیادی از پرنده تا چند وقت قبل گونه .شدن هستند

ایـن   .ها مانند عقاب و شاهین دیگر نیسـتند  گونه اما بعضی از ؛کردند زندگی می

شود گفـت کـه سـرزمین     می. هاست برای کل سرزمین. جا نیست برای ایناتفاق 

شود  سختی میه ب. اند ها مانند کاالی تجاری شده پرنده. رورا دیگر پرنده نداردود

قفـس نگـه داشـت در غیـر ایـن صـورت       تازه آن را هـم بایـد در   . یکی را خرید

 . رونـد  می به طرف سرزمین سوارانکنند و  پرواز میهمه در یک جهت  .روند می

آن  تر شـده اسـت؟   آب و هوای سرزمین شمال خیلی سرد دانید یبه کنار، م این

دیگـر قابـل    ،کردنـد  ای زندگی می هینی که تا چند سال قبل در آن عدباال سرزم

ی که بین سرزمین شمال و های مزر همین زمستان قبل دهکده. ونت نیستسک

االن مردم شـمال در ایـن فکـر هسـتندکه شـاید      . ندا هاند همه یخ زد قطب بوده

   ».مجبور شوند شهر خود را رها کنند و کمی به سمت جنوب بیایند

انگـار  . نوشته خوانده بودنـد  ه در دستهایی بود ک های دالوا، همان حرف حرف

آن . هـا را نوشـته بـود    هـا را پیشـگویی کـرده و آن    کسی در گذشته نامعلوم آن

تمـام  . نوشته باعث شده بود که دگا و آگیرا به سمت هاگوت حرکت کنند دست
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نوشته چند سطر نوشـته   در دست. نوشته در حال تحقق بود های آن دست نوشته

ا از خشکی رود سـرخ، گـم شـدن پرنـدگان، قـوی شـدن       ه آن نوشته. شده بود

هـا را تکـرار    دالوا نیز دقیقا همان. داد ها و مرگ باگاسور کاندور خبر می هورکس

فقـط همـان   . ای نداشـت  ها گشت، اما فایـده  دگا هرچه به دنبال بقیه کاغذ. کرد

هر چه جستوجو کردند، نتوانستند صـاحب آن  . تک برگ بین کتاب قدیمی بود

  .حتی زمان نوشته شدنش را هم ندانستند. پیدا کنندرا 

اش از  دار و قـدیمی  صدای خش. ناگهان صدای ِویر، کالغ آگیرا به گوش رسید

  ».شود جا می کسی دارد وارد این«: آگیرا گفت. رسید باالی خانه به گوش می

دالـوا بـا   . ش رسـید هـا بـه گـو    روی پلـه ای بعد صدای قدم چندین نفر  لحظه

شاید ماموران سلطنتی «: برخاست و نقشه را به َاِور داد و گفت جایشسرعت از 

  ».بعد از تو خواهم گرفت. پیش تو باشد بهتر است. این را مخفی کن. باشند

را مرتب کـرد و   دالوا سر و وضعش. به گوش رسید تق در بعد از آن صدای تق

  ».بفرمایید داخل«: گفت

 پشـت در . را بـاز کـرد   در آگیـرا . رسـاند  و َاِور آگیرابرخاست و خود را به  دگا

دو گـودی   همچـون چشـمانش  . مردی در ردای قرمز رنگ گشادی ایستاده بـود 

مرد بـا  . پشت سر او دو مرد با ردای خاکستری ایستاده بودند. شد سیاه دیده می

ها گذشت و  از کنار آن دگا. ها را با دقت از دید گذراند خود آن گودرفتهچشمان 

بفرماییـد  «: گفت شنید که می صدای دالوا را می. پایین طی کرد طرف بهها را  پله

  ».داخل

١٣  

. نگریسـت  های عظـیم مرمـری را مـی    وسط میدان ایستاده بود و مجسمه دگا

مـردی کـه یـک    . داد ای فکور نشان مـی  مجسمه وسط مردی ایستاده را با چهره

هـای   چنگال .دوری خیره شده بود یجا بهو  گذاشته شاخی روی سرش کاله تک

های تیز آن  تیز انوار خورشید و باران در طی سالیان دراز رنگ آن را تغییر و لبه

. داد سمت راست آن مردی دیگر را سـوار بـر اسـب نشـان مـی     . را ساییده بودند

مرد سوار هـم شمشـیری در   . کشید ایستاده بود و شیهه می اسب روی دو پایش
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خـواهم   مـی . نقشه را به من بده«: ر گفتبه َاِو آگیرا. زد دست داشت و فریاد می

  ».نوشت از روی آن بکشم یک روی

  »ها مال چه کسانی هستند؟ این مجسمه«: دگا گفت

ن آن که به آسـما «: آورد گفت بیرون می نقشه را از زیر لباسش که یدرحالَاِور 

، اولین باگاسـور هـاگوت و آن کـه روی اسـب     خیره شده است، باگاسور بازارات

گفـت از باگاسـور    طور که دالوا مـی  همان. باشد باگاسور آزتورگ می ستا نشسته

مـن بایـد بـه    در ضـمن  . هایشان مشخص نیسـت  آزتورگ به بعد دیگر جای قبر

  ».شب باز خواهم گشت. دیدن یکی از دوستانم بروم

هـای   ای را دیـد کـه طاقـه    عـده . خود را تنها یافت دگاچشم به هم زدنی  در 

ناخواسـته   دگـا . زدنـد  یم دورود گذاشته بودند و میدان را ابریشم را بر دوش خ

بـارش  . ی قـرار داشـت  خاکسـتر  جـایی کـه بـرج    روانه شـد،  باالی تپه طرف به

هـا   رو پیـاده . های تنگ و باریک یک سر ادامه داشـت  نارنجی در کوچه های برگ

هـای   هـای سـریع رهگـذران بـرگ     گام. ها پوشیده شده بودند کامل در زیر برگ

کـه لـب    یهـای  درختـان و گـل   هوای خنـک، . داشتند می را به حرکت بازخفته 

تا آن موقع آن اندازه مردم . کرده بودند خود یازخودبرا  دگا ،ها قرار داشتند خانه

ها و  در کوچه کندوکاواشتیاقش برای . های متفاوت ندیده بود ها و شکل با لباس

و ِورسی و پـنج پیکـوت   داخل جیبش صدای د. شد ها هر لحظه بیشتر می مغازه

  .رسید دائم به گوش می

بـه بـاالی تپـه     زمانی که خورشید به وسط آسـمان رسـید، توانسـت    باالخره 

قـرار   دهای بسیار زیـا  خاکستری بسیار بزرگی با برج و بارو روبرویش قصر. برسد

های  ایوان. های سنگی آن روییده بود روی دیوار ها ریشه همچونگیاهان . داشت

  های سبز و  خوردند کامل در برگ سرتاسر قصر به چشم می بزرگی که

دار بـزرگ کـه سـربازان در     بین دو بـرج کنگـره  . بودند شده یمخفزرد و نارنجی 

بـرج خاکسـتری   . زدند، یک دروازه بزرگ آهنی وجود داشـت  روی آن گشت می

صـر و بـرج   مدتی محو تماشای عظمـت آن ق دگا . درست وسط قصر قرار داشت

شـد تـا    مـی  آنجـا از . را نظـاره کـرد   سـرش  پشـت  مدتی برگشـت و  بعد از. شد
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از . جنگل نارنجی ادامه داشت ،کرد تا جایی که چشم کار می. ها را دید دوردست

سمت شرق جـاده کـرم رنـگ در    . آمد چشم میه ها ب چهار طرف شبح محو کوه

تعـداد درختـان آن   . شـد  یمـ هم چون ماری لغزان دیـده   ها بوتهبین سبز تیره 

  .قسمت کم بود

یـک  . بیرون آورد از روبرویش او را از افکارش صدای فریادهای بلندی ناگهان 

 بودهای چوبی کشیده شده  دور آن حصار .قرار داشت کمی جلوتر میدان مبارزه

فریادی در سکوت و گاهی با  یگاه گهمردان  .کردند مبارزه را نگاه میمردانی  و

بعد از سیر آب شـدن چشـمان    .بودند زده قهحل از شوق یا هیجان به دور میدان

از جـایی کـه   . جمعیت حرکـت کـرد   طرف بهاش از دریای زیبایی اطرافش  تشنه

در . تجمع کمتر بود، با تالش زیاد خـود را بـه پشـت حصـارهای چـوبی رسـاند      

لخـت بـا    باالتنـه مـردی بـا   . زل زده بودنـد  گریکدیمیدان دو مرد برافروخته به 

در سمت ) شمال( آکراز اهالی مردمان  که واری کرک دارعضالتی برجسته و شل

  .ای در سمت چپ در لباس قهوه از هاگوت راست و مردی الغر و قد کوتاه

هـا   یکـی از آن . زد یکی از مردان بیرون حصـار فریـادی مـی    یگاه چندهر از 

  ».آکرپیکوت برای مرد  پنج«: گفت

. پوسـتی پرتـاب کـرد   بل کنار ط درمردی  طرف بهیک سکه برنزی را  سپس 

   ».تییک ِورسی برای مرد هاگو«: یکی دیگر بلندتر فریاد زد

را بـه خـود جـذب     مـردان  ای در هوا چشـمان  نقره ِورسی سکه ش یکچرخ 

حکـم  مسـئول میـدان م  . با این جمله هوی بلندی در بین مردان بلند شـد . کرد

 طـرف  بـه ت مال با تمام قدربا برخورد چوب به طبل مرد ش. بل ضربه زدروی ط

روی زمـین خـود را از مشـت     تی با چرخشـی مرد هاگو. مرد هاگوتی یورش برد

 دگـا . را زیر نظـر گرفـت   آکربالفاصله ایستاد و حرکات مرد . محکم او نجات داد

با دو چشم کشـیده و   زنقشیرصورتی . ای ببیند توانست صورت او را برای لحظه

مردمـک سـیاه   در م چـپ او  در چشـ . خوردند باریک که دائم در حدقه تکان می

انگـار او   .شـدند  دو خط دیده می همچونهایش  لب. سفید قرار داشت نقطهیک 

  .حرکات و رفتارهایش آشنا بود. را جایی دیده بود

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد
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زمانی که به او رسـید   .تی آرام ایستادمرد هاگو. هجوم آورد آکرمرد بار دیگر  

تعادش  آکرمرد . گذاشت آکررا جلوی مرد ش با سرعت خود را کنار کشید و پای

مـرد بعـد از مـدتی    . خورد و با شانه و سر به حصار چـوبی برخـورد کـرد    هم به

را کـه کامـل    آب دهـانش . زد لبه حصار را گرفته بود و مرتب پلـک مـی  . ایستاد

  .قرمز بود به بیرون پرتاب کرد

و های تنـد   تی با گاممرد هاگو. به وسط میدان آمد اطیاحت با آکر بار مرد نیا 

 ؛را به هوا برد شبرای دفاع مشت آکرمرد . حرکت کرد آکرمرد  طرف بهبا سرعت 

خالی داد و محکـم بـا مشـت بـه شـکم او       تی مانند دفعات قبل جااما مرد هاگو

نتوانست  آکرچنان قوی بود که مرد  ، مشتش آنشبرخالف هیکل کوچک. کوبید

سر او را با  تفاده کرد وتی از این فرصت اسمرد هاگو. ود را نگه دارد و خم شدخ

مـرد  . سپس او را رها کرد او زد صورت بهبا زانویش محکم  گرفت و شدو دستان

ناگهان جمعیت از شـور و شـوق   . روی زمین افتادحال با صورتی خونین  بی آکر

میـدان  مسـئول  . کـرد  تی را تشویق مـی ای مرد هاگو هر کس با نعره. منفجر شد

: سپس بـا صـدای بلنـد گفـت    . گذاشت تییک مشت سکه کف دست مرد هاگو

  ».شود ها عصر برگذار می ادامه مبارزه«

 دگـا . میدان را ترک کردند کم کممردان . دیگر محکم بر روی طبل کوبید بار 

دیگر چیـزی  . غیب شده بود انگاراما  تی را از نزدیک ببیند؛خواست تا مرد هاگو

وی مـردان را گرفتـه   جای هیاه ،های محکم صدای چکش. برای نگاه کردن نبود

بـه   دگـا . قـرار داشـت   گریکـد یآهنگری کنار مغازه چند  تر طرف آنکمی . بود

  . راه افتاده سمت اولین مغازه ب

عرق از سـر و   .داخل مغازه آهنگری جوان در حال کوبیدن آهنی گداخته بود

سـایل آهنـی دیگـر    ومـیخ و   پـر از نعـل،   وارهاید .خورد روی او به پایین سر می

  ».سالم«: گفت دگا. آورد فرود میمحکم آهنگر ضربات را  .بودند

  .زیر لب غرید و ضربه آخر را محکم وارد کرد آهنگر 

  ».کمی وسیله نیاز دارم«
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را بـا دسـتمالی    هـایش  عرق. آهن سرد شده را به داخل کوره انداخت آهنگر 

  »چه نیاز دارید؟«: سپس گفتروی کمد چوبی قرار داشت  پاک کرد که 

ب، سه طناب شصت قدمی، یک بیلچه، یک اره، چند تا میخ بزرگ و سه قال«

  ».یک چکش

یکـی وسـایل را بـا خـود      یکی .به پشت مغازه رفت را تکان داد، سرش آهنگر 

  . ای قرار داد آورد و داخل کیسه پارچه

 های پاره و کهنه لباس. ای را دید الغر و خمیده پیرمرد در کنارش دگا ناگهان

اک مخلـوط شـده   اش عرق با خـ  روی پیشانی. زد ر تن او زار میش بپر از خاک و

را  پیرمرد دست کلفت و زمخـتش  .شد ها دیده می روی آنبود و جای دستانش 

  » .کجایی؟ یک بیل بیاور آهنگر«: روی میز چوبی گذاشت و گفت

چـه شـده   «: آهنگر با طنابی بازگشت و آن را درون کیسـه گذاشـت و گفـت   

  ».ی و بیل خریدید که آمداست؟ چند روز قبل بو

خـواهم   مـی . دارد هـا برنمـی   آن لعنتی دست از سر مـرده . کند شد. شدکند «

  ».ها را بیرون بیاورد تری بکنم تا آن موجود نتواند مرده های عمیق قبر

  »آید؟ ها می هنوز هم به سراغ قبر«

دانـی   مـی . روز و شـب فرقـی نـدارد   . آیـد   اش بشود مـی  هر وقت گرسنه. آره«

باید . خور بیافتند خواهم جسدم دست آن مرده نمی .ست؟ مرگم نزدیک استچی

  ».عمیق بکنم که نتواند

برو به . بیا«: پیرمرد داد و گفت دست بهآهنگر بیلی را از کنار دیوار برداشت و 

  ».ها بگو آن  قصر و به

  ».کند اما کسی باور نمی ؛هزار بار گفتم. فکر کردی که نگفتم«

  ».خداحافظ«: روی میز گذاشت و گفتیکوت پ هشتادپیرمرد 

  »شود؟ چقدر می«: گفت دگا

  ».شود یک ِورسی و دو پیکوت می«: بعد از کمی فکر کردن گفت آهنگر 

در «: مبلـغ را پرداخـت و گفـت    پیکـوت خـود   پنج از دارایی دو ِورسی و دگا 

  »زد؟ مورد چه حرف می
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شـاخ   یـک تـاج تـک   موجودی که  آید، گوید موجودی از درون جنگل می می«

. خـورد  هـا را مـی   آورد و آن ها را از قبر بیرون مـی  مرده .دارد طالیی روی سرش

هـا را درسـت نکـرده     از کجا معلوم که خودش این داسـتان . دیوانه استپیرمرد 

  »است؟

بعد از  .دگا دیگر نتوانست صحبت کند. همان زمان چند نفر وارد مغازه شدند

سـنگینی آن کمـر و   . ادراه افتـ ه گذاشت و بـ  شروی پشتخداحافظی، کیسه را 

 نظرش را یغذاخورهنوز چند قدم نرفته بود که یک . آورد درد می پاهایش را به

طبقـه  . ساخته شده بـود  سنگ تختهروی یک غذاخوری در دو طبقه . جلب کرد

. بـود  آن کشـیده شـده   دور بـه چـوبی   فقط یک حصار. آن بدون دیوار بود دوم

نفر در باال نشسته و مشغول  نیچند. و صندلی قرار داشت باالی آن چندین میز

شاخه یکی از درختان کنار غذاخوری تا کنار یک میـز آمـده   . خوردن غذا بودند

داخـل زنـی مسـن پشـت     . اختیار بـه سـمت غـذاخوری روانـه شـد      بی دگا. بود

بـا  «: گفـت  دگـا . کرد خوان ایستاده بود و با لبخند از مشتریان پذیرایی می پیش

  »شود خورد؟ چه چیز می تاد پیکوتهش

یک تیکه گوشـت گـاو سـرخ شـده، پـوره سـیب       «: زن با لبخندی جواب داد 

  ».با نوشیدنی یک نان زمینی،

  ».ممنون پس همان را برای من بیاورید«

که شاخه درخـت تـا آن    ی نشستباال روی همان میز. ها را طی کرد پله دگا 

از بـرج و قصـر بلنـدترین     بعـد  آنجـا  .کیسه را کنار صندلی گذاشت. رسیده بود

قـدر   آن دیخورشـ  اشـعه . با نسیم خنک  نظیر همان منظره بی. ت بودنقطه هاگو

حتی گـاهی سـایه شـاخه درخـت     . دنقدرت نداشتند که بخواهند او را اذیت کن

  . شد باعث سرد شدنش می

. ی افتـاد نگاهش به همـان مـرد هـاگوت    ،رهای دیگ در حین نگاه کردن به میز

کنار او زن جوانی . ن کسی که مرد آکر را در میدان مبارزه شکست داده بودهما

ی سـوپ جلـویش بـود و بـا سـرعت آن را       کاسـه . با چشمان سبز نشسـته بـود  

انگـار بحـث   . شـد  آهسته و سریع کلمـات بـین آن دو رد و بـدل مـی     .بلعید می
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 ردزد و در مقابـل مـ   زن جوان بـدون وقفـه حـرف مـی    . بود جدیها  درمیان آن

بـود و   شده خممرد هاگوتی . داد فقط سرش را تکان می ،هاگوتی با چشم سفید

از آن فاصــله توانســت خطــوط ریــز  دگــا. کــرد جــایی را نگــاه مــی یرچشــمیز

. شاید حـدود چهـل سـال داشـت    . را ببیند چشمانشدور دهان و  وچروک نیچ

یـک   .ه بودزل زدتی به ایوان بزرگ قصر مرد هاگو. دنبال کردخط دید او را  دگا

روی را  شخودی سه شاخ دستان مرد با کاله. مرد و یک زن در آن ایستاده بودند

زنی که کنار او ایستاده بود . کرد گذاشته بود و روبرویش را نگاه می یحصارسنگ

دیـری نگذشـت کـه یـک زن     . داد دائم دستانش را در حین حرف زدن تکان می

هـا بایـد    دگا فکـر کـرد کـه آن   . شدقصر جوان دیگر با تاجی دوشاخ وارد ایوان 

  .باگاسور تاریس و کوردوسا سواران باشند

 .و بـار دیگـر سـرش را تکـان داد    تی تکه نانی را به دنـدان گرفـت   هاگو مرد 

. پـاک کـرد   دست پشترا با  شدور دهان. را درون بشقاب انداخت نان مانده یباق

ی کـه طنـاب دور آن   زمان. ای را به جلوی مرد هاگوتی کشاند کوله سبز چشمزن 

 .برخاسـت  شاز جـای  مرد هـاگوتی . حیوانی از آن بیرون افتاد از کرد، پوسترا ب

ها  تی از پلهزمانی که مرد هاگو هم. هم گام او شد سبز چشمزن  .کوله را برداشت

ار سـینی  دختر خدمتک. آمد رفت، دختر خدمتکار با یک سینی باال می پایین می

از  سـبز  چشـم مرد هـاگوتی و زن  . یدن میز شدول چروی میز گذاشت و مشغرا 

اند کـی   ها که آن باال در ایوان ایستاده آن. ببخشید«: گفت دگا. دیدش گم شدند

  »هستند؟

مرد که در وسط ایسـتاده اسـت   آن «: خت و گفتخدمتکار نگاهی اندا دختر 

بـه  (سـواران   کوردوسـای ای   و دختر سمت راست با موهای قهوه تاریس رباگاسو

  ».و آن یکی هم خواهر باگاسور هستند )سواران خانم شاهزاده معنی

  »چیز دیگری نیاز ندارید؟«: گفت کنار دگا ایستاد و دختر خدمتکار

  ».راستی .نه ممنون«

  دگا یک سکه پنج پیکوتی بیرون آورد 
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ای از گوشـت را بریـد و در    تکـه  دگا. را از یاد او برد زیچ همهبوی مطبوع غذا 

  .گذاشت شدهان

١٤  

  .روی تخت انداخت و خوابیده بعد از رسیدن، خود را بالفاصل

. بازنگشـته بودنـد   آگیـرا و َاِور هنـوز  . هوا رنگ باخته بود. را گشود شچشمان 

مانـد، خـواب بـه چشـمانش      خـواب  تخـت اما هرچه در  ؛خواست دوباره بخوابد

رون را تی از پنجـره بیـ  برای مـد . اق قدم زددر اتبرخاست و  شجایاز از ب. نیامد

روی صـندلی   در آخـر . داد خود ادامه می کار به عادیبه طور  زیچ همه .نگاه کرد

بسـیار   آن ایهـ  برگه برخالف جلدش، .نشست و کتاب گرگ دریا را بیرون آورد

به او گفتـه   پدرش. را روزگاری پدرش به دگا داده بود کتاب قدیمی. بود قدیمی

. کسی از وجود آن اطالع پیدا کنـد  بود که از آن خوب مراقبت کند و نگذارد که

 پـدر  برای مواظبت کردن از آن، دگا جلد کتاب گرگ دریا را دور کتاب قـدیمی 

گرگ دریاسـت و نـه کتـاب قـدیمی     گذاشته بود تا همه فکر کنند که آن کتاب 

به زبـانی   شده نوشتهخطوط . گفت های قدیمی آن چیز دیگری می ؛ اما برگهپدر

 در مـورد آن زبـان   هایی پدرش چیز .آن را کامل بخواندتوانست  که دگا نمی بود

وقت هـم   هیچ. وقت نتوانست آن را کامل یاد بگیرد به او یاد داده بود؛ اما او هیچ

خطوط سیاه با شکلی خاص و تقریبا خشن سراسـر آن   .آن را کامل نخوانده بود

ـ   . انداخت نگاهی به بیرون  .نوشته شده بود  حـس . ودخورشید در حـال غـروب ب

   . گذاشت خبری او را آرام نمی تنهایی و بی .غریبی بر دلش نشسته بود

خوردنـد،   هدف در دستانش ورق می کتاب قدیمی بی یها که برگه طور همان 

خواسـت از   دگـا . کسی سعی داشت آهسته گام بردارد .بام شنید صدایی از پشت

از آن  بعـد . نفس زدنـی بـه گـوش رسـید     برخیزد که ناگهان صدای نفس شیجا

توانسـت کامـل    انگـار نمـی  . هیبت ثرندا را دید که بر لب پنجره چندک زده بود

ایسـتاد و بـا تعجـب     دگـا روی نگـاهش   وجـو  جستبعد از کمی . بیندداخل را ب

  »؟شما تنها هستید؟ می توانم داخل بیایم«: گفت
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٠٥ 

ا های مردانه خـود ر  همان لباس. منتظر جواب دگا نماند و به داخل آمد ثرندا 

ا آمـده بـودم تـ   «: جـا را نگـاه کـرد و گفـت     همه با نگاه کنجکاوش. پوشیده بود

. کنـیم  خواستم ببینم که کی حرکـت مـی   می. درمورد حرکت فردا صحبت کنم

  »راستی بقیه نیستند؟

  ».نه نیستند. بله بفرمایید داخل«: دگا با تعجب گفت

  »کجا هستند؟ البته به من مربوط نیست، ولی«

  ».شما بدانید شاید. دانم نمی«

  »!!!ها دوستان شما هستند نه من آن من چرا باید بدانم؟«

  ».گفتم شاید در خانه شما باشند«

  ».آخر خانه نبودم. دانم نه من نمی«

  »کردید؟ گذار می و ها گشت بام روی پشتالبد «

  »آره«

هـا   بام و از پنجره ها از پشت رو جای پیادهه این عادت همیشگی شماست که ب«

   »کنید؟ می  استفاده ی درجاه ب

ـ «: انـداخت و گفـت   دگـا نگاهی به  اش با چشمان میشی ثرندا  نظـر شـما   ه ب

  »مشکل دارد؟

  »!نه فقط برای من سوال بود«

شـما هـم   . ام من هم آن را خوانـده «: افتاد و گفت دگا نگاهش به کتاب ثرندا 

  »کنید که افسانه است؟ افراد فکر می همهمثل 

: دگـا آن را بسـت و گفـت   . آن کتاب گرگ دریـا نیسـت   دانست که ثرندا نمی

  » .ز چیزها فقط در فکر مردم هستندخیلی ا. شاید باشد«

  ».تر است خواهم بگویم که این از واقعی هم واقعی اما من می«

. واقعیست لیوان به همان اندازه که این«: لیوان را برداشت و ادامه داد سپس 

  »خوانید؟ را آن کتاب را میپس چ ،اگر به نظر شما واقعی نیست
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٠٦ 

بعـد انسـان بایـد حتـی در      ،گفتم شاید نباشـد  اول من نگفتم واقعی نیست،«

در ضمن آن افسـانه  . مورد چیزهایی که واقعیت ندارند هم اطالعات داشته باشد

  ».مانند این لیوان در دستانت نیست که بخواهی بگویی واقعیست

اگر من بتـوانم یکـی   «: ید و گفتمان زیبای ثرندا درخشبرقی در چش ناگهان 

  »شود واقعیت ندارد را به شما نشان دهم چه؟ از آن چیزهایی که گفته می

  ».توان آن را مثل لیوان حس کنم آن وقت می«

پس مجبور هسـتیم کـه بـه یـک     «: روی لبان ثرندا نشست و گفت یلبخند 

  ».روی طوالنی شبانه برویم پیاده

  »ها؟ بام البد از روی پشت«

  ».ا که نهچر«

 ازسـقف   دارنـده  نگـه  عنـوان  بهای را که  کنده. خود را به پنجره رساند سپس 

سـپس   روی آن رفـت و با یک فشار پـایش  پنجره بیرون زده بود را گرفت  کنار

برخاست و خود را بـه پنجـره    اجبار به دگا. بام رفت لبه را گرفت و به روی پشت

دسـتت را بـه مـن    «: ثرندا گفـت . اشتفعال تنهایی را دوست ند. تنها بود. رساند

  ».بده

خانـه   بـا عصـبانیت از در   بـود ناخدا  همانکه  سرخ ن حین مرد ریشهما در 

هیکل کوتاه و پهـنش  . ریشش سرخ شده بود همچونصورتش . دالوا بیرون آمد

ثرندا . اردکی عرض خیابان را طی کرد و وارد مسافرخانه اسب سیاه شد همچون

  ».آمد از خانه ما می«: گفت

مطمئا او هم به دنبال همان چیزی است که شما آن «: خندید و گفت سپس 

  ».باال زود بیا. دانی را افسانه می

نظرش فاصله تـا زمـین زیـاد    ه ب. اقچه رفتروی ط. قاب پنجره را گرفت دگا 

. را گرفت و پایش را روی آن گذاشـت جلوی پنجره کنده  ،اعتنا به ارتفاع بی. بود

را نیز آورد و با تمام قدرت خـود   شدست دیگر. لب بام را گرفت، پابا یک فشار 

، دستان ثرندا را حس کرد که لباس او را گرفت و بـا تمـام   راه مهین. را باال کشید

  ».تر بود تکردم سخ چه که فکر می از آن«: ایستاد و گفت دگا. قدرت کشید

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٠٧ 

  ».کردم که باال آمدن برای یک جنگجو راحت باشد فکر می«

  ».است که من جنگجو نیستما ج اما مشکل این ای یک جنگجو آره؛بر«

خورشید در آغوش کوهای غرب پنـاه  . کرد فضا را پر می کم کمغلیظ شب  مه 

 دگا. بام دیگر پرید بام را طی کرد و به روی پشت ثرندا با سرعت پشت. گرفت می

شـیب  . دراه افتاه سپس ب. چند بار چشمانش را برهم فشرد. نفس عمیقی کشید

فکـر  . بـام رسـید   به فاصله کم بین دو پشـت . زد سقف دائم تعادلش را بر هم می

 آن. اش را جمـع کـرد و پریـد    انـرژی . اش دواند افتادن عرق سردی را بر پیشانی

خـب بـه دنبـال    «: ثرندا گفت. اما خود را نگه داشت ؛فتدیبنزدیک بود که  طرف

  ».من بیا

در . پریـد  از سقفی به سقف دیگری مـی  زکنانیوخ جستهمانند آهویی  ثرندا 

را از  بـدون ایـن کـه تعـادلش    . مانست می بال سبککبوتری  هایش همانند پرش

  .کرد ها را طی می بام ها و پشت ها، دیوار دست بدهد، دودکش

 بـاوجود . کـرد  راه و او را گم می دگاایستاد، مطمئا  اوقات اگر ثرندا نمی یگاه 

های درشـت عـرق را بـر پیشـانی و      اما باز دانه ؛فتر که هوا رو به سردی می این

. ها را برای او سخت کـرده بـود   هوای تاریک تشخیص لبه. کرد پشتش حس می

  .رفت از زیر پایش در می گاهی یک تکه از سقف

که با یک پرش خود را به بـاالی   یک ارتفاع سه قدمی وجود داشت شیروبرو 

بردنـد، بـرای    گـر از او فرمـان نمـی   دی شیپـا  ساقهای ران و  ماهیچه. آن رساند

را بـرای ثرنـدا    شو دسـت  روی یک برآمدگی سقف نشسـت  جا همان استراحت

خـس عجیبـی از    خـس . ای مکیدن هوای بیشتر باز کـرد را بر دهانش. بلند کرد

. احسـاس کـرد  نکشید که حضور ثرندا را در کنارش  طولی. خاست گلویش برمی

  »چه شد؟«: ثرندا نشست و گفت

  ».توانم، باید کمی استراحت کنم از این نمیبیشتر «

  ».فراموش کردم که شما جنگجو نیستید«

  »چقدر مانده است؟«: نفس عمیقی کشید و گفت دگا. کمی خندید سپس 

  ».قدر که آمدیم، مانده است همین. زیاد نیست«
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٠٨ 

  ».هنوز که خیلی مانده است«: اختیار سرش آویزان شد و گفت بی دگا

هـای   هکـرد، لکـ   نگـاه مـی   زیر پـایش های سنگی سقف  تکهبه که  طور همان 

هـای ریـز آب تکـان     که هماننـد مـوج  نظرش را جلب کرد در روی آن  یرنگ یآب

جنگـل در  . اثـری از خورشـید در آسـمان نبـود     .را بلند کرد سرش. خوردند می

دفعـه در   تمام شهر به یک. همان سکوت طلسم شده قبل از هجوم فرو رفته بود

بـرج   نـور آبـی   انعکـاس  آن نور روی سـقف هـم  . فرو رفته بود رنگ یآبهای  نور

  . خاکستری بود

که با سرعت در پشـت شـاخ و    ناگهان در میان جنگل چندین نور آبی را دید

ای مشـعل آبـی در    انگـار عـده   .زدنـد  ها چشمک می برگ درختان همانند ستاره

در . ر زیـاد نبـود  ها تا شـه  فاصله آن. دویدند دست داشتند و در میان جنگل می

 بـه دیشـب هـم    فریـاد  بالفاصله صدای ریـز . جاده رساندندها خود را به  آخر نور

ناگهـان  . لرزی بر اندام جنگل انداختی بلند بعد از آن صدای غرش. رسید گوش

اطراف را نگاه  ؛روی درختکه دیشب هم «: ثرندا گفت .ندناپدید شدتمام نورها 

االن هـم کـه    .هسـتند دنبال چیزی در جنگـل  ه بانگار  .ها را دیدم کردم، آن می

  ».آیند، مجبور شدند که برگردند ها می کسهور

صـدای فرمانـده   . ها تمـام جنگـل را پـر کـرد     کسهور همهمهکم صدای  کم 

: گفـت  دگـا . رسـید  غرید از داخل جنگـل بـه گـوش مـی     ها هم که می کسهور

  ».بینم ای غیر باوری را میه کم چیز کم«

  »درمورد شما بگویم؟ یچیز متوان می«

  »بودن من نیست، آرهاگر درمورد جنگجو «

نظـرم شـما   ه ب .نه درمورد جنگجو بودن شما نیست«: ثرندا لبخند زد و گفت

  »!!قبول دارید را ها حتی از من هم بیشتر افسانه

  »کنید؟ نین فکر میچ چرا این«

را در صـدا   کردید، تردید ها صحبت می که زمانی داشتید درمورد آن برای این«

. گفت ولی چشـمانتان چیـز دیگـری    زبانتان یک چیز می. تان حس کردم و نگاه
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٠٩ 

شـما را   هـا واقعیـت دارنـد، مـردم      کنید که اگر بگویید که آن البد شما فکر می

  »پندارند؟ همانند من و پدرم دیوانه می

  ».فتیمبهتر است راه بی«: لبخندی زد و گفت دگا

١٥  

 قـدرت انگار . توانست اما باز نمی ا به ثرندا برساند؛کرد که خود ر سعی می دگا 

بعد . گذاشت می سر پشتتر  تنسبت به قبل موانع را راح .شدنی بودثرندا تمام ن

در آن قرار داشت،  یاز طی کردن یک خانه که حیاط بسیار بزرگ و پر از درخت

وشـن  های بسیار بزرگی ر میدان با مشعل. به میدان بسیار بزرگ مربعی رسیدند

وسـط میـدان   . نـد شهر به نگهبانی ایستاده بود نگهبانانآن  کنار گوشه. شده بود

 هـا اطـراف آن زن و مرد  .میـز پـر از میـوه و غـذا بـود     . قرار داشـت  میز طویلی

عـده  . کردنـد  صـحبت مـی   گریهمـد و با  ایستاده بودند گریکدیدسته کنار  دسته

ای او گـوش  هـ  صـحبت  دور یـک پیرمـرد ایسـتاده بودنـد و بـه     ه بسیار زیادی ب

  .دادند می

هـا   سگ بدون اعتنا بـه آن . آمدسگی بیرون  ی کنار در،از گوشه تاریک ناگهان 

در . غریـب بـود   دگـا تمام حرکات سگ برای . کرد حرکت می بافاصلهاما  آهسته؛

روی هـا   گاهی سرش هماننـد مـرده  . حرکاتش نشانی از هماهنگی وجود نداشت

 کشـید تـا بـه همـان جـای درسـتش       دی طول میزیا و زمان افتاد اش می سینه

. رفـت  و دائم با گام برداشتنش به چپ و راست می دهانش کامل باز بود. برگردد

انگـار دوتـا از   . طنابی شـل و آویـزان بـه پشـتش چسـبیده بـود       همچوندمش 

  . پاهایش شکسته بود

. ایسـتاد  جـا  همـان و بـرای مـدتی    رساند نزدیک میز خود را به درختسگ 

بـه   آنجـا . رسـید  نمـی  آنجـا جایی که نور آبی بـه  رفت،  به پشت درختآهسته 

  .توانست بنشیند که یک سگ مینشست بدترین روشی 

او تمام حاضـرین را بـه پشـت میـز دعـوت       .صدای یک مرد بلند شد ناگهان 

با خود کلنجـار  . ناگهان سگ تکان خورد. روان شدندهمه به پشت میز . کرد می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١١٠ 

. وجود داشـته باشـد  هر لحظه امکان از هم پاشیدنش  درسی نظر میه ب. رفت می

  . ایستاد روی دو پایشدر یک لحظه سگ 

بـر   چنـان  هـم پوسـت سـگ   . فردی در لباس سیاه ایستاده بود سگ یجا به 

امـا شـاخه    و مهارت زیاد از درخت باال رفـت؛  فرد با سرعت. پشتش قرار داشت

هـا   ساکن ماند و به صدا ای لحظه .را ندید و سرش به شاخه خورد ت راستشسم

ثرنـدا  . گم شد ها شاخهو در بین باال رفت . کس متوجه نشده بود هیچ. گوش داد

  ».فتدفکر کنم اتفاق بدی قرار است بی«: گفت

  ».ها را بشنود های آن حرف خواهد شاید جاسوس است و می«

پیرمـرد  . رسـید  می گوش بهصدای بشقاب و قاشق  ، خنده ووگو گفت یصدا 

از همـه  «: کشید و ایستاد، سپس با صدای نسـبتا بلنـد گفـت    عقب بهرا صندلی 

. عزیزانی که زحمت کشیدند و در این جشن شرکت کردند، نهایت تشکر را دارم

  »...امیدوارم 

مـرد را دیـد کـه از درخـت      دگـا . کشـید  دستش را بر پشت گردنش رمردیپ 

شـد و بعـد از    مسـپس خـ   خود را روی زمین رسـاند و با پرشی نرم  بیرون آمد

شـتابان از درخـت دور شـد و    . به هیبت یک سگ تبدیل شـد  کمی تقال دوباره

سگ با سرعت از بـین  . از نگهبانان فحشی به سگ داد یکی .رساند در خود را به

  . ها بیرون رفت آن

پیرمـرد بـا     .برخاسـت د رپیرمنزدیک  از زنان یصدای جیغ بلند یک بالفاصله 

  .دلی به پشت برگشتصن. روی صندلی افتادشدت 

١٦  

 بـه هـا   از هر طرف صدای جیغ زن. ایستاده بودند ها زده جنها همانند  مهمان 

و سـعی   ر پیرمـرد رسـانده بودنـد   دو مرد خود را بـر بـاالی سـ   . رسید می گوش

. رساندند نگهبانان از هر سو خود را به وسط میدان می. کردند او را بلند کنند می

بگذاریـد تـا    .بروید کنـار «: رمرد ایستاده بود، فریاد زدکه کنار پی ییکی از مردان

  ».جناب را به بهداری منتقل کنند عالی
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١١١ 

آن «: زد ادیـ فر و دادرا نشـان   دگـا  اش نیـزه با  دست به  از نگهبانان نیزه یکی 

  ».ها را بگیرید باال، آن

را از  شکـه چشـمان   بـدون ایـن  . دهند را نشان می متوجه شد که خودش دگا 

  ».خواهی برو  هر کجا که می. باید برویم«: بگیرد به ثرندا گفت ن نگهبانا

سـربازان را دیـد    دگا. بدون هیچ کالمی برگشت و با سرعت به راه افتاد ثرندا 

 سـر  پشـت بدون هیچ درنگـی  . بودندخارج شدن  حال درکه از دو طرف میدان 

. هویدا گشـت ش که طاقی در جلوی هنوز چند قدمی نرفته بود. راه افتاد ثرندا به

 یپـا  هـم گاهی اوقات . و آن را رد کرد روی زمین خزید متوجه نشد که چگونه 

 گـوش  بـه هـا   صـدای زره  از کوچـه کنـاری  . کرد دوید و موانع را رد می ثرندا می

  .رسید می

 هـای  خانه .راه افتاده ب و به سمت پایین تپه را عوض کرد ناگهان راهش ثرندا 

هـا   بچـه . چسبیده بودنـد  گریکدیوی عسل کنار ندک کم ارتفاع و کوچک همانند

ها بـه صـحبت مشـغول     پیرمردها در جلوی خانه. دویدند زنان در کوچه می جیغ

و داخل کوچه افتـاد، تمـام    های سقف کنده شد کهکه یکی از ت بعد از این. بودند

از . ها برگشـتند  به سمت آن کرد از جمله زنی که سطل چوبی را حمل می ها آن

هـا بـا سـرعت     زده ماننـد زلزلـه   پریدند، صاحبان آن خانه ی که میسقف روی هر

امـا در عـوض    شـد؛  کم ارتفاعشان از سطح زمین کمتر می کم. ریختند بیرون می

 کـرد  سـعی مـی   دویـدن  نیحـ  در دگـا . شدند ها و مردمان آن زیادتر می آلونک

  . را در جای محکم بگذارد پاهایش

هـا   هر چه سعی کرد که آن دگا. رسید یم گوش بهصدای سربازان  چنان هم 

نوک سپس با یک پرش بلندتر با  انه پریدروی آخرین خثرندا . را ببیند نتوانست

بعد از آن ایستاد و با سرعت به دویدن ادامه  .زدروی زمین آمد و غلتی  شپاهای

پرشش بیشـتر  . خیلی ناگهانی به خانه رسید و ندانست که چگونه بپرد دگا. داد

سوخت برخاست و پشت ثرندا روانه  ها می با زانوانی که سر آن. فتادن بودشبیه ا

. کـرد  از این که زمـین سـفت را در زیـر پاهـایش حـس مـی      بود  خوشحال. شد

بـه   نـان یاطمبـرای   دگـا . کرد برخورد می در تاریکیها  ها و بوته پاهایش با علف
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١١٢ 

ین پاشیده شده روی زم خانهنور نارنجی از پنجره آخرین . نگاه کرد سرش پشت

  .بلعیده شد درختان توسط سیاهینور  بعد ی لحظه. بود

را روشـن  کمی محیط  تابید که از بیرون به داخل می برج خاکستریآبی  نور 

ـ   آن«: زنان گفت را کم کرد و قدم ثرندا سرعتش. کرده بود دنبالمـان  ه ها دیگـر ب

  ».نخواهند آمد

توانم  دیگر نمی«: گفت ای بود زده  ه دنیا در جلویش مانند کشتی طوفانک دگا 

  ».بدوم

دنبالمـان نخواهنـد   ه که ب مطمن هستی«: نفس عمیقی کشید و گفت سپس 

  »آمد؟

  ».جا ننهاده است را این کس پایش آره، سالیان دراز است که هیچ«

  »چرا؟«

هـا صـدای    شـب  .دنزن گویند ارواح خبیس در بین این درختان پرسه می می«

دود و  ها مـی  روح دخترکی سفید پوش دائم بین این بوته. زدخی می جیغ و ناله بر

  ».خواند آمیزی آواز می  به زبان اسرار

  »ها را قبول ندارید؟ شما این افسانه«

حرفـی کـه قـبال زدم را رد     خواهی ببینی می«: گفت برگشت و خندید ثرندا 

امـا   ند؛ها واقعـی هسـت   افسانه گویم همین االن نیز می .کنم؟ نه به هیچ وجه می

واقعی نیستند، فقط خرافاتی هستند کـه یـک سـری     افتد جا می اتفاقاتی که این

  ».اند ها را درست کرده آدم نادان آن

  »گویید که خرافات هستند؟ به چه دلیل می«

. خیلی اتفاقی وارد این منطقـه شـدم   این دلیل که من وقتی ده سالم بودبه «

د کـه در ایـن محـیط خلـوت بـین      کارم این بـو . آن موقع دخترکی بیش نبودم

و  مردم از من یک شـبح ترسـناک سـاختند    .های شاد بخوانم ها بدوم و آواز بوته

ها واقعیت است یا خرافـات؟   نظر شما اینه ب .شدم آن دخترک آواره و آوازخوان

تـا   .گـذرانم  جـا مـی   چند شب را در این الن سیزده سال است که در هر هفتهو ا

  ».ام دیدهن یاالن هیچ چیز عجیب
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١١٣ 

  »جا آمدی؟ چه شد که این«: گفت دگا 

اکثـر اوقـات در    او. مرا بـزرگ کـرد   پدرم. دنیا آمدم، مادرم مرده وقتی که ب«

دانی آن خانـه بـرای مـن     می. ها بود های دیگر در حال کشف ناشناخته سرزمین

ـ  وگذار جای شهر در حال گشت کوچک بود، برای همین اکثر اوقات در جای ه و ب

بعـد از  . جـا شـدم   که اتفاقی وارد ایـن  این  تا. های جدید بودم کشف مکاندنبال 

جا چه  کردم، متوجه شدم که مردم درمورد این آمد می و جا رفت مدتی که به این

جـا شـد خانـه     از آن زمـان ایـن  . من هم از این فرصت استفاده کردم. گویند می

    ».اصلی من

گـاهی  . ه خـورده دیـد  ه و درهم گرجنگلی انبو انیم درخود را  دفعه کی دگا 

آن «: دگـا مـرگ پیرمـرد را بیـاد آورد و گفـت     . شد حتی نور آبی هم دیده نمی

  »پیرمردی که مرد که بود؟

هفته قبل هـم یکـی    .پولدار این شهر استسه  او جز. شناسند را همه میاو «

  ».کشند ها را می انگار به طمع پول آن .دیگر کشته شد

در غیر  !هایشان نیستند به احتمال زیاد به دنبال پول د؟کشن طور می چرا این«

ایـن   .ها را هـم ببرنـد   کشتند که بتوانند ثروت آن ها را می این صورت طوری آن

هـا   کـه آن  اسـت  مشـخص  .کشتن بیشتر برای از سر راه برداشتن یا انتقام است

 طـور  کـردم کـه بشـود کسـی را ایـن      وقت فکر نمی هیچ. ای هستند قاتالن حرفه

  ».کشت

رود؛ امـا بـه همـان     آید و می هر کس می. االن که شلوغ شده است .دانم نمی«

شـود شـهر را    در این مواقـع نمـی  . اند تعداد هم افراد مشکوک در شهر زیاد شده

   ».امشب باید زود بخوابیم. بهتر است برویم .هدایت کرد

  »؟است راه زیادی باقی مانده«: گفت دگا

جایی . طولش شاید به دو هزار قدم برسد. گ نیستنه این منطقه خیلی بزر«

  ».خواهیم برویم درست وسط آن است که ما می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١١٤ 

از آن فاصـله  . را جلـب کـرد   دگـا نظـر   یرنگـ  یآباز بین درختان نور  ناگهان 

فکر کـنم کـه آن جلـو آتشـی در     «: گفت دگا. باشد متوجه شد که نور آتش می

  ».حال سوختن است

از زمـانی  . خواستم نشان دهم همین است ه مییکی از آن چیزهای عجیب ک«

هـای   خیلـی از شـب  . جا شدم، تمام وقت آن آتش روشن اسـت  که من وارد این

تمـام شـب   . بـود  یهـای  دانی که چه شـب  نمی. بارانی را کنار این آتش خوابیدم

جا که دراز کشیده بودم، شاخ و برگ درختان را نگـاه   از آن. آمد صدای باران می

و دائم بـاال و پـایین    خورد می ها های درشت باران با شدت به برگ نهدا. کردم می

نـور مـاه همـه چیـز را     . شـد  های کوچکی جاری می روی زمین جوی. رفتند می

انستم که کی خوابم د که نمی کردم قدر به آن منظره نگاه می آن. کرد ای می نقره

. زه و بشـاش تـا  .شـدم، دنیـا طـور دیگـری بـود      صبح وقتی بیدار مـی . برده بود

وقت نیـاز بـه لبـاس گـرم      که هیچ قدر گرما داشت هم که سرد بود، آن روزهایی

بارید، بـه همـین صـورت     همانند وقت باران باریدن، وقتی که برف نیز می. نبود

هـا و   تمام خاطرات من در گذر فصـل . کردم و برف باریدن را نگاه می نشستم می

هماننـد همـین االن بـه     ر آن موقعتصاوی. لوی آتش گرم بوددرج نکتاب خواند

  ».وضوح در جلوی چشمانم هستند

  ».بیا«: سپس گفت. دوری خیره شده بود یجا بهبا لبخندی  ثرندا 

کـم صـدای    کـم . کـرد  احسـاس مـی   ها را در زیر پـایش  حجم انبوه برگ دگا 

چندین شاخه تـا   دگا. ها اضافه شد تروق آتش نیز به صدای خرد شدن برگ ترق

آتش آبی به آرامی . بعد از آن به محیط بازی رسیدند. ده را کنار زدزمین خم ش

ماننـد هرمـی کنـار یکـدیگر قـرار       بزرگ سنگ تختهپشت آتش سه . سوخت می

نیم قد یک انسان وجـود   اندازه بهیک شیار  جلو سنگ تختهبین دو . گرفته بودند

دای صـ  رفتنـد  کـه پـیش مـی    طور همان .ار خانه سنگی کوچکی بودگان. داشت

  .بقیه صداها اضافه شد شرشر آب نیز به

  ».آب و آتش هم هست. استای  جا همانند خانه این«: دگا گفت
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١١٥ 

آورند، ایـن جنگـل خـالی بـوده و      درست است؛ اما از زمانی که همه بیاد می«

جـا زنـدگی    های خیلـی دور، یکـی در ایـن    شاید سال. کسی وارد آن نشده است

  ».کرده است می

  »!!که آن آتش تا االن خاموش نشده استشود  باورم نمی«

   ».شود وجه خاموش نمی هیچ به. توانی امتحان کنی می. باش مطمن«

   ».باید صبر کنیم تا سربازان بروند .بهتر است کمی کنار آتش بنشینیم«

 یضـلع  هشـت آتش ماننـد یـک    .علف روییده بود یکم کهنشست جایی  دگا 

ار یک هشتم آتش را مانند نـان بریـده   انگ. یکی از هشت چوب نبود. مانست می

آتش آبی به شـکل زیبـایی   . را برداشت مانده یباقدگا یکی از هفت چوب  .بودند

جـای خـالی قبلـی نشـان     «: دگا گفت. جای آن در آتش خالی ماند. سوخت می

  ».ها را برداشته است دهد که کسی یکی از این چوب می

جا آمدم، جای آن یـک چـوب    زمانی که من به این. درست است«: ثرندا گفت

   » .به تو گفتم که آتش خاصی است. خالی بود

هـا را   هـر از چنـد گـاهی آن   . سـوزاند  گرمای آتش نوک زانوانش را می کم کم

اش جمـع کـرده    را بـه درون سـینه   ثرندا روبرویش نشسته و پاهایش .خاراند می

   .نگریست بود و خیره به آتش می

که با کشتی خود، لنگر سفید، تمام دریاها را  گرگ دریا کسی بود«: گفتدگا 

بعد از مدتی با هـوش و ذکـاوتی   . کوچک شروع کرد یها با غارت کشتی. پیمود

تبـدیل  ترین کشـتی   لنگر سفید را به سریع. که داشت، ثروت فراوانی کسب کرد

هـای   سـرزمین  هـای  ثـروت گنج و  تمام. دریایی بود آن موقع واقعا یک دزد. کرد

گویند آن اندازه سکه  می. ماند هیچ کشتی از دست او در امان نمی. بودررا دیگر 

رانـی   ای درست کرد و با لنگر سفید در آن کشـتی  شد دریاچه طال داشت که می

االن . کس از جای او خبر نـدارد  هیچ. ناپدید شد دفعه با آن گنجش اما یک کند؛

االن بـیش از   .سـتند و همه به دنبال آن ه ها است آن گنج میراث تمام سرزمین

  ».ای از آن پیدا کند هزار سال است که هیچ کس نتوانسته است نشانه
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 امین منصوری فرد

١١٦ 

تنها دلیل شروع سفرم هـم  . ل دارمها را قبو من همه آن«: کرد و گفت یمکث 

و االن از ایـن کـه بگـم بـه دنبـال آن هسـتم از        هایم برسم این بود که به هدف

  ».کس باکی ندارم هیچ

به او خیره شـده   شدند منعکس میهای آبی در آن  شعله کهبا چشمانی  ثرندا 

  .لبخندی زد دگاهای  بعد از اتمام حرف .بود

  »آن چیست؟«: نگاه دگا به گل یخ کنار ثرندا افتاد و گفت

  ».گل انتقام. گل خیلی زیبایست«: و گفت گل یخ را چیدثرندا برگشت و 

  »گویند گل انتقام؟ میچرا  .این گل را قبال در جایی ندیده بودم«: دگا گفت

تقریبـا هـر هـاگوتی آن را    . داستان گل یخ خیلی قـدیمی اسـت  «: ثرندا گفت

او خیلی . داند، مردی عاشق زنی بود که کسی نمیهای خیلی قبل  زمان. داند می

هـا را هـم خیلـی دوسـت      مـرد گـل  . زن را دوست داشت حتی در حد پرستش

 ی بـه دیگـران  گـل یخـ  و  ترف هر کجا که می. به خصوص همین گل یخ. داشت

 هـر روز او . کرد و به دیگران کمک می گذشت  از خودش میخیلی اوقات . داد می

خیلـی  . انجام دهـد  یتوانست کار دید ولی نمی ها را می ها و ظلم ها، تبعیض بدی

آن  .نددشـ   دهای از راهزنـان وارد   عـده یک روز . خورد صه میغ ناتوانی برای این

ان دزد. دانستند که جنگ و خـونریزی چـه بـوده اسـت     یمردمان تا آن زمان نم

. مرددر این بین زن او هم . ها را آتش زدند های آن ل ها را کشتند و محصو خیلی

فقـط  . های قبل را نداشت دیگر آن حس. بعد از آن، او دیگر همان مرد قبل نبود

هـا متنفـر    دیگر از آدم. ع کرداو زندگی متفاوتی شرو. در دلش کینه بود و انتقام

دانسـت،   ها را زائد مـی  او وجود آدم .آمد از رفتارشان از کارهایشان بدش می. شد

کشـت و روی   ها را می آدم. ها برای همین شروع کرد به انتقام گرفتن از همه آن

از  .دیگر کسی او را ندید و خبری هم از او نشـد  .گذاشت می یها گل یخ بدن آن

   ».ماد انتقامگل یخ تبدیل شد به نآن به بعد، 

توانست آن مرد را ببیند که در بین زندگی  می. دگا غرق در افکار خود شد

دیگر آن . های عزیزش را نداشت دیگر دارایی. خوب، همه چیز عوض شده بود
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١١٧ 

دانم؛ اما از  نمی. طور است پس این«: دگا گفت. سخت بود .را هم نداشتها  حس

  ».دهم لحاظی به او حق می

   ».بهتر است برگردیم .درست است«: گفت کان داد وثرندا سرش را ت

  »سربازها را چکار کنیم؟. چطور برگردیم«

  ».مجبوریم از تونل زیرزمینی برویم«

  »؟ کدام تونل«

هـا   ام تعداد کمـی از آن  من فقط توانسته. زیر این شهر کلی تونل وجود دارد«

وسـط تنـه درخـت     از ها در نزدیکـی خانـه مـا    یکی از این تونل. را امتحان کنم

  ».جا برویم باید از آن. آید خیلی قدیمی بیرون می

ی آتش گرفت و بـه داخـل   روبرداشت، های خشک را  چوب از تکه یک ثرندا 

آتش با هفت تکه خود بـه  . برگرداند شیجا بهدگا چوب آتش آبی را . شیار خزید

  . سوختن ادامه داد

ای کوچکی بـرای زنـدگی   داخل کلبه سنگی فض .به داخل خزید اطیبااحت دگا

های سنگی اشـکالی بـا خطـوط     روی دیواره. مشعل را باال آورد دگا. یک نفر بود

در وسـط  بـرج غـرب   . ندداد ها هاگوت را نشان می نقاشی. سیاه کشیده شده بود

 روی دو ،بـر پشـتش بـود    یقرمـز  یک نفر با لباسی که خط. رار داشتقنقاشی 

چیزی شـبیه تیـِر کمـان در گلـویش     . ودو گلویش را گرفته بنشسته  شیهازانو

هـا شـبیه    شـکل آن . پر کرده بـود  لخت مهینهایی  او را آدم دورتادور. قرار داشت

خته ایستاده های آ با شمشیر و نیزه یعده دیگر تر طرف آن یکم. ها بود نگرون

ایسـتاده بـود و    ،بـاالبرده  شاخ و دستان خود تک ها مردی با کاله میان آن. بودند

باالی برج غرب یک نفر با کمـان  . هاگوتیان بودنداز ها نیز  انگار آن .زد میفریاد 

  .نقاشی دیگری نظرش را جلب کرد. کمی مشعل را چرخاند دگا. ایستاده بود

و ای جلـویش ایسـتاده    عـده  روی تخت خود تکیـه زده بـود،   اآس مردی غول 

در آن . بـرد  تر طرف آنباز مشعل را  دگا. را به زمین انداخته بودند شانایه نگاه

در  ای که یک کوه پـر از درخـت   جزیره. داد ها نشان می ای را در میان آب جزیره

فکـر  ها را دیده بـودی؟   هستند؟ تاکنون این ها چه این«: گفت دگا. بودوسط آن 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١١٨ 

انگار کسی در جلوی برج غرب کشـته  . دهد ای از گذشته را نشان می کنم حادثه

  ».شده است

  ».ها نبود اثری از این جا بودم این نه، تا دیشب که«

هـا   خاک سپس با دستانش. ای به کف زد خود را به وسط رساند و ضربه ثرندا 

  »کن ککم«: و گفت را به کنار زد

ای تنگـی   زیـر آن سـوراخ دایـره   . بلند کرد نازک کف کلبه را سنگ تخته دگا 

  . ثرندا مشعل را جلوی سوراخ تونل برد. قرار داشت

  »ت؟عمیق نیس«

  »مشعل را بگیر. نه من تا االن صد بار بیشتر از این تونل استفاده کردم، بیا«

خود را بـه دهانـه رسـاند و     دگا. و در سیاهی گم شد داخل تونل خزید ثرندا 

دهانـه  . بالفاصله پایش به زمـین رسـید  . مشعل را به ثرندا داد و به داخل خزید

هـای مردمـان    بـه یـاد گـور   . کرد یتنگ نفسکمی احساس . تونل کمی تنگ بود

در  رکردنیگای وحشت  برای لحظه. شدند که ایستاده در آن دفن میافتاد  قدیم

که صدای گرم ثرندا را شـنید کـه    تا این. او را فلج کرد بمیرد که یزمانسوراخ تا 

   ».منتظر چی هستی؟ زود باش خم شو«: گفت

تـونلی را  د، توانسـت  زمانی که کمی سرش پایین آم .را خم کرد زانوانش دگا 

  »پشت سر من بیا«: ثرندا گفت. شد چهار دست و پا درون آن رفت که می ببیند

بـیش از دو قـدم را    دگا پشت سر او. گرفت و به راه افتاد مشعل را باال سپس 

و تیشه در سرتاسر دیوارهای سنگی دیـده   کلنگخطوط ریز . توانست ببیند نمی

تـا ایـن کـه بـه چنـدین تونـل        دکر پیدا می تونل در خط مستقیم ادامه. شد می

 تونـل  .ثرندا بدون مکث پنجمین تونل از سمت راست را انتخـاب کـرد  . رسیدند

  .پله مانندی وجود داشت  کف آن برآمدگی. کمی سرباال بود

  ».جاست نیهم«: گفت و فتی طوالنی سرانجام ثرندا ایستاداز مسا بعد 

خـود را بـه   . مشخص شـد اال به سمت بدهانه تونل دیگری . را باال برد مشعل 

سیاهی سپس با سرعت در . خاموش کرد ن رساند و مشعل را در زیر پایشزیر آ
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١١٩ 

بعـد از مـدتی کـه    . کـرد سیاهی اطراف او را احاطه  با رفتن ثرندا. تونل گم شد

  »بیا باال«: صدای ثرندا را شنید که گفت یاهی اطرافش یکی شده بودانگار با س

در جلوی نـور آبـی سـیاه     سر ثرندا را آنجااز . یر دهانه رساندخود را به ز دگا 

. تکان داد گرفتن سنگی برای جای دست را روی دیوار هایش دست دگا. دید می

هـا   بقیـه آن  دنبـال  بـه کورمـال   کورمـال . را پیـدا کـرد   ییها یفرورفتگسرانجام 

سنگ زمخـت جـای   . تا سرانجام عوض شدن جنس دیوار را حس کرد گشت می

 تقـال مدت طـوالنی  . ر اثر استفاده زیاد لطیف شده بودکه بداد د را به چوبی خو

جنگجـو بیـا   «: ثرندا شانه او را گرفـت و گفـت   در آخر. از تنه آن باال رفت کنان

  » .باال

. بلعیـد  مـی هوای تازه را با ولـع  . آزادی را احساس کرد ا برخورد هوای خنکب

هنـوز دسـتان   . چهار طبقـه ارتفـاع داشـت    اندازه بهکه او ایستاده بود،  ییجا آن

بـه تماشـای    ای پـایین  عـده . های درخت را بچیند خزان نتوانسته بود تمام برگ

. رفـت کلفـت   هـای  روی یکی از شاخه ثرندا. ظیم درخت ایستاده بودندهیبت ع

در پشت او روانه شد و با یـک   دگا. ها ادامه داشت تا نزدیکی یکی از خانهشاخه 

  .بام رساند ا به پشتپرش بلند خود ر

١٧  

گهان َاِور را دید که شتابان از طـرف دیگـر   نا. اسب سیاه رفت در طرف به دگا 

بـا هـر دو    داخـل بیاییـد  «: زمانی که رسید گفت. آید ها می خیابان به سمت آن

  ».نفرتان کار دارم

را داخل  و بیهوده قاشقش دور همان میز قبل نشسته بود آگیرا. وارد شد دگا 

: َاِور گفـت . ها شد متوجه حضور آنبعد از نشستن دگا  آگیرا. چرخاند می بشقاب

بـام بـا تیـر     گویند دو نفر از روی پشت اید؟ می را شنیده میلخبر کشته شدن «

  ».اند سمی او را کشته

: و گفـت  هـا شـد   متوجـه نگـاه آن  َاِور . اختیار به ثرندا نگاهی انـداخت  بی دگا 

  »دانید؟ چی شده؟ چیزی می«
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٢٠ 

هـا   بـام  روی یکی از پشـت . گردش کنیم ن با ثرندا رفته بودیدم داخل شهرم«

یک مرد در پوست سگ از درخت باال رفت و بعد  کردیم که دیدیم استراحت می

روی چندی بعـد پیرمـرد   . شت و دور شداز مدتی دوباره داخل پوست سگ برگ

بـا سـرعت از   ما هم مجبـور شـدیم   . یکی از سربازان ما را نشان داد. زمین افتاد

  ».ایم کردند که ما آن پیرمرد را کشته ها فکر می آن .جا دور شویم آن

ین کـه  ا ست که در این ماه کشته شده است ونفری ا دومیناین «: گفت َاِور 

نفر از زمـان قـدیم بـا     دوهر . این شهر هستند و قدیمی هر دونفر از افراد پولدار

  ».دیگر دوست بودند یک

  »د؟دانی میاند  ها را کشته که آن چیزی در مورد کسی«

در جنگـل پرسـه    تنانی است که بیـرون از هـاگو  ر راهزگویند کا ای می عده«

    ».دنزن می

ثروتشـان نیسـت، در    خاطر به«: قاشق را داخل بشقاب گذاشت و گفت آگیرا 

ـ . کردند ها دزدی می فقط از آن. کشتند ها را نمی غیر این صورت آن خـاطر  ه یا ب

انـد،   ها میل را کشته با آن روشی هم که آن .خاطر قدرتشانه یا ب خصومت است

  ».ای هستند شود که حرفه مشخص می

گویید همان افرادی هستند کـه غـروب در    نکند راهزنانی که می«: گفت دگا 

  »دویدند؟ آبی می یها داخل جنگل با مشعل

  »آمدند؟ از کدام سمت می«: شتابان گفت آگیرا 

  »از جایی بین جنوب و غرب«: شد و گفتوارد صحبت  ثرندا 

  »درست است؟. شود این که همان مسیر تپه قدیمی می«

  ».آره«

بیـرون از هـاگوت   چه دیلیلی دارد که هنگام تـاریکی  «: با جدیت گفت آگیرا 

 به حتم راهزنـان دنبـال چیـز خیلـی مهمـی      ،ها کسهم با وجود هور آن باشند؟

  ».ید همین االن هم دیر باشدباید فردا صبح حرکت کنیم، شا. هستند

  ».کنم گاری را آماده می من فردا قبل از طلوع«
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٢١ 

نگـاهی  . سـرخ بـا جاشـوانش وارد مسـافرخانه شـد      زمان ناخـدا ریـش   همان 

برای اولـین بـار بـا     دگا. شدندو روانه همان میز طویل  میزها انداختند یتمام به

اس بـود، شـالی   ری طـ ها مردی چاق با س یکی از آن. دقت به جاشوان نگاه کرد

مردی کوتاه قد . داشت می های بلند گام بر بسته بود و با قدم بلند به دور کمرش

روی چشـم چـپش    یبنـد  چشـم  با ای مشکی پوشانده و را با پارچه که موهایش

 هـا دو نفـر   بعد از آن. ردوخ چشمان ریزش دائم در حدقه تکان می .آمد پیش می

حرکـت   گریکـد یبا صورتی شبیه به  ودرفتهگبا چهره استخوانی و چشمانی  مرد

. بنـد قرمـز قـرار داشـت     های طالیی و پیشانی در آخر زنی جوان با مو .کردند می

ریـش  غـروب  «: گفـت  دگا. انداخت آگیراکه بنشیند، نگاهی به  ناخدا قبل از این

  ».را دیدم که با عصبانیت از خانه دالوا بیرون آمد سرخ

تـک جاشـوان بـا     تـک . کـرد  ا را برانـداز مـی  هـ  در سکوت آن چنان هم رایآگ 

  »چیزی شده؟«: ادامه داد دگا. کردند ها را نگاه می های زیرچشمی آن نگاه

دانیـد آن را   مـی . دریا صحبت کند آمده بود درمورد گرگ غروب«: گفت آگیرا 

   ».دانند میراث خود می

  »ها کی هستند؟ آن«

  ».یک مشت دزد دریایی«

  ».خورد های تجاری می شان به جاشوان کشتی دانی؟ قیافه ازکجا می«

بند سـیاه و آن انگشـتر لنگـر سـفیدمال      اما آن پیشانی اند؛ تغییر لباس داده«

  ».گویند صاحب میراث گرگ دریا هستند ها می آن. دزدان دریایی است

هـا اوج   کـم صـدای خنـده    کـم . پسرک جوان را صـدا زد  ،طاس سرچاق  مرد 

بـاز   دگا. کرد ها را دزدانه نگاه می دید که دائم آن یسرخ را م ریش دگا. گرفت می

  »ولی آن که افسانه است؟«: نگاهی به ثرندا انداخت و گفت

گفـت چیـزی دارد    می. ای یک ریشه حقیقی دارد هر افسانه«: جواب داد آگیرا

دانـد   گوید که دالوا مـی  او می. تواند ثابت کند که گرگ دریا افسانه نیست که می

ها نیستند که به دنبال  توی این سرزمین فقط آن. رگ دریا کجاستکه افسانه گ

  ».ها به دنبال آن هستند تمام سرزمین گردند، آن می
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 امین منصوری فرد

١٢٢ 

دار به نظـرم خیلـی   بن فقط آن مرد چشم«: برخاست و گفت از جایش سپس 

تمـام حرکـات و رفتـارش آشـنا     . ام کنم او را جایی دیـده  حس می. آید آشنا می

از همـان  . ام او را کجـا دیـده   توانم به یاد بیـاورم  نمی .ام خیلی خسته شده .است

؛ امـا آن مـرد   دهـا بـا هـم هسـتن     همیشه تمام آن. ام ها را زیر نظر گرفته اول آن

. افتـد  بیشتر برای خود در شهر دوره می. ها نیست ها با آن ار خیلی وقت بند چشم

. روم بخـوابم  مـی . اردکند و زیر نظر د همیشه هم تمام افراد را با زیرکی نگاه می

  ».فردا باید حرکت کنیم. شما هم شام خود را سریع بخورید

١٨  

های دیوار سـنگی   سگ ولگرد، نقاشی. با ذهنی آشفته از خواب برخاست دگا 

خـود را در نقـش یکـی از     بـار  کیـ . های زیرزمینی جلوی چشمانش بـود  و تونل

را در  شزد و شمشـیر  دائم فریاد می. کرد های روی دیوار سنگی حس می آدمک

 آن. رسـید  دانست از کجا صدای ناله و فریاد به گوشش می نمی. داد هوا تکان می

  .تشخیص دهد گریکدیای محیط را از توانست اجز آشفته بود که نمی قدر

چیزی که باعث شده بود از خواب برخیزد، صدای ریز و لطیف ثرندا بـود   آن 

ثرنـدا را چنـدک زده   . شد زیخ مین دگا. دز که آهسته از پنجره اسم او را صدا می

داد  هـای سـپیدش را نشـان مـی     ثرندا با لبخندی که دنـدان . بر لب پنجره یافت

من گاری را آمـاده  . چیزی به طلوع آفتاب نمانده است. سالم صبح بخیر«: گفت

قدر عجله کردم که یادم رفت موهـایم را   آن. در حیاط پشتی خانه است. ام کرده

  ».ببندم

هـا را بـا    را جمع کرد و در پشت همانند دم اسـب آن  دا با سرعت موهایشثرن

  .تکه پارچه قرمز رنگی بست

َاِور خیـره  . خت نشسـت روی تبرخاست و  شاز جای دگا. بود شیوم گرگ هوا 

  »تو نخوابیدی؟«: گفت دگا. روی زمین دراز کشیده بودبه سقف به 

  ».کمی خوابیدم«

کنـی و بـاز    هر صدایی چشمان خود را باز میشوی؟ با  چقدر سریع بیدار می«

  ».روی با سرعت خواب می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٢٣ 

کردی و همیشـه   سر میه ها ب ها و کوه اگر تو هم تمام عمر خود را در جنگل«

زمانی بـود کـه سـه شـبانه روز     . خوابیدی با چشم باز می خطری در کمینت بود

 شـدم  ور میگاهی اوقات مجب. رفتم نخوابیدم و هر سه روز را در جنگل پیش می

قـدر در   یـا آن . ختان بخوابم یا گودالی برای خود بکـنم و در آن بخـوابم  رروی د

دائم . که فرصت استراحت نداشتم ها بودم کسدربین هور های ماه نو بیرون شب

فرصت خطر . مرگ برایمان حتمی بود صورت در غیر اینشدیم  جا می باید جابه

یادگرفتیم که به اندازه نیاز بخـوابیم و  . ماندیم کردن نداشتیم فقط باید زنده می

   ».بخوریم

چقـدر  «: نگاهی به بیـرون انـداخت و گفـت   . برخاست شاز جای آگیرا ناگهان 

  ».زود صبح شد

  ».د کردندروازه را باز خواه تا به دروازه برسیم«: گفت ثرندا 

کل دیروز را صرف «: را از تخت پایین انداخت و گفت چرخید و پاهایشآگیرا 

باز باید وقتی پیدا کـنم و  . خیلی کار داشت. ام شت گرفتن از آن نقشه کردهورون

آن را  اگر .صل آن را همه جا همراه خود ببریمشود ا نمی .بازبینی کنمکل آن را 

  ».دهیم ها را از دست می گم کنیم، خیلی چیز

ایـن پـول   «: را به روی میز انداخت و ادامـه داد  ی پول کوچکش کیسه آگیرا 

  ».هم به من فرصت دهید که آماده شود یکم .ها خوردنی برای

ما بـه جلـوی   «: و گفت انداخت کوله را هم به دوشش. برداشت راکیسه  دگا 

  ».آییم مسافرخانه می

پـایین صـاحب   . برگشـت و پـایین رفـت    دگـا . ثرندا از پنجـره بیـرون رفـت    

 شـد ور مجبـ  شبرخالف مـیل  دگا. مسافرخانه در اتاق پشت پیشخوان خواب بود

خیـره   دگـا و با چشمان سرخ به  بیرون آمد تلوتلوخورانمرد . که او را بیدار کند

چنـد تکـه گوشـت    . ببخشید که این موقع صبح بیدارتان کردم«: گفت دگا. شد

  ».سود شده به همراه چند تکه نان و چند بطری نوشیدنی نیاز دارم نمک

در حـین ایـن کـه     .رفـت  داد و به داخل انبار سمت راستشسری تکان  مرد 

 و شصـت پیکـوت   یک ِورسی. را شمرد شا موجودی دگاآورد،  مرد وسایل را می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٢٤ 

و پـنج   نـود شـود   می«: ای گذاشت و گفت مرد وسایل را داخل پارچه. در آن بود

  ».پیکوت

  ».من پول همراه خودم دارم«: آهسته وارد شد و گفت ثرندا

  ».نه نیازی نیست«

ثرنـدا کیسـه دوم را   . گذاشـت  را بـر پشـتش   کیسـه . پول آن را پرداخت دگا 

هـوای  . جای خود را به سوز سردی داده بود نسیم خنک شمال دیشب .برداشت

بـه  بـا سـرعت    دگـا . داد اشباح نشـان مـی   همچونرا محو  زیچ همهنیمه تاریک 

ناقوسـی   همچـون هایش  صدای کفش. عرض جاده خالی را طی کرددنبال ثرندا 

  . پیچید ها می در کوچه

کوبید، پشـت   را بر زمین می گاری با اسبی که پاهایش. نده دالوا را دور زدخان

کـه  نشست جلو  یصندل رویو  ندوسایل را داخل گاری انداخت. خانه قرار داشت

کـه فقـط    یا انـدازه  بـه برای دوری از گزند سرما پارچـه را   .سرد بود معنا تمام به

افسـار را برداشـت و هـی     ثرنـدا  ،پیچاند به دور صورتششد  چشمانش دیده می

های اسب، بخـار   همراه با نفس. حرکت کرد یکند بهای  قهوه سالانیماسب . کرد

  .زد از بینی اسب بیرون می

هـر   .و َاِور پایین بیاینـد  آگیرامدتی طول کشید تا . مسافرخانه ایستاد یجلو 

آرام در گـاری  . بار دیگر افسار را رها کرد ثرندا. ندبه پشت گاری پریدها  دوی آن

 .هـا خـاموش شـده بـود     کسهـور  همه همصدای . رفت خیابان سنگی پیش می

بـه   از عبـور از میـدان   بعد .رسید های اسب تنها صدایی بود که به گوش می سم

نفـر   نیچند گوشه و کنار خیابان. سیدر که به دروازه غرب می پیچیدند خیابانی

دی در آن نشسـته  زیـا کـه عـده    یفروش مشروببیرون . بودند وآمد رفتدرحال 

رفت و گاهی بـا صـدای    در پیاده رو راه می تلوتلوخورانمست  بودند، مردی سیاه

را از دست داد و با صورت محکم به کف سنگی  شدر آخر تعادل. خندید بلند می

صـدای   یفروش مشروباز داخل  با دیدن آن صحنه. هوش شد برخورد کرد و بی

محکـم   شمرد چاقی را دید کـه بـا مشـت    ادگ. رسید و خنده به گوش  ادیدادوفر

  .کوبید روی میز می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٢٥ 

ای پیاده و چند گـاری و درشـکه    عده. کم دروازه غرب از دور هویدا گشت کم 

زمانی کـه در   هم رزم من«: َاِور گفت. در روبروی دروازه به انتظار ایستاده بودند

 نه نگهبانـا جنگیـدیم، االن فرمانـد   ها می کسدیگر در برابر هور برج شرق با یک

   ».کردم او صحبت می با دیشب .شهر است

کمی از خورشـید از پشـت کـوه بـاال     . را نگاه کرد برگشت و پشت سرش دگا 

پوشـی   ناگهـان مـرد مسـن زره   . در تکاپو بودندجلوی دروازه سربازان . آمده بود

لنـد سـفیدش در نسـیم صـبحگاه     موهای ب. آهنین آمد روی دیوار باالی دروازه

جمعیـت فـرو    همهمـه بالفاصـله  . را بـاال بـرد   دسـتش  ایستاد و. ردخو موج می

مردم، اتفاقـاتی پـیش   «: ای جمعیت را نظاره کرد و گفت لحظه فرمانده. نشست

خبـر  . باید با دست در دست هم دادن ایـن مشـکالت را رفـع کنـیم     .آمده است

هـا   ر آنرفتـا . اند های بیرونی حمله کرده ها به پست کساند که بار دیگر هور داده

برای همـین  . کنیمو ما هم سعی داریم که این موضوع را حل  کامل عوض شده

خصوص امشب که شب ماه نـو اسـت،   ه ب ها که تا پایان شب دستور رسیده است

بعـد از گذشـت   . هایتـان بازگردیـد   برای همـین بـه خانـه   . کس بیرون نرود هیچ

  ».دروازه باز خواهد بود ی ماه نوها شب

. شـد  روانـه  برجـک سـمت راسـت    طـرف  بـه ت تکان داد و برای جمعی یسر 

بـرو  «: گفـت  دگـا َاِور بـه  . متفـرق کردنـد   مـردم در حـال اعتـراض را    ،نگهبانان

  ».نزدیک

  . ها شد، نیزه را باال گرفت و جلو آمد متوجه آن نگهبان 

  ».بروید«

  ».ما از دوستان فرمانده هستیم«: گفت َاِور 

  ».گفتم بروید«

  ».ِجیدیک«: ر او را دید و بلند فریاد زدانده بیرون آمد، َاِوهمان زمان فرم در 

 کنـار را تکان داد و با شمشیری که دائم در  هیکل بزرگش. او را دید فرمانده 

را خـودش   هـا کـاله   نزدیـک آن . هـا رسـاند   خود را بـه آن  خورد پای او تکان می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٢٦ 

ای دالور،  سـالم بـر تـو   «: گفتبا صدای کلفتش . و آن را زیر بغلش زد برداشت

  »کنی؟ جا چه می این

فرمانـده بـا ایـن کـه مـردی      . با جسـتی سـنگین از درشـکه پیـاده شـد      َاِور 

سـالم،  «: گفـت  َاِور .رسـید  ولی نهایتا تا آرنـج َاِور مـی   و بلند قد بود اندام درشت

  ».برویم بیرونخواهیم به  حالت چطور است؟ می

برای  بیرون. دارم  حرف دیشب خیلی شب خوبی بود، باز امشب هم بیا، کلی«

   »چه؟

   ».کاری داریم که باید با دوستان انجام دهیم. آیم حتما می«

ـ . تکان داد آگیراو  دگاسری برای  فرمانده  بـا   اندر همان زمان یکی از نگهبان

احتـرام  . او شتافت طرف به بعد از دیدن فرمانده. آمدسرعت از سربازخانه بیرون 

  ».اند ما را احضار کردهسردار جنگ ش«: و گفت گذاشت

من باید بروم، فردا شب  «: سپس برگشت و گفت فرمانده زیر لب چیزی گفت

  ».ا، هنوز کلی حرف باقی مانده استبه خانه من بی

  »دهند که ما برویم؟ فقط اجازه می«

گـویم   مـن کـه مـی    .ولـی حواسـتان باشـد    .گویم دروازه را باز کنند االن می«

  ».نروید

را بـاز   وازهدر« :و به نگهبانی کـه خبـر را آورده بـود، گفـت    برگشت  فرمانده 

  ».بگذارید دوستانم بروند. کنید

  .افسار را برداشت دگا. ها تکان داد و رفت سری برای آن فرمانده 

١٩  

هـا را احاطـه    دور آن ود، جنگل همانند قبل سـاکت و آرام کامل خالی ب جاده 

وار بـا   اسـب یورتمـه  . داده بـود  ادگـ نسیم صبحگاهی انرژی زیادی به . کرده بود

  .ر، کالغ آگیرا از جنگل به گوش رسیدصدای وِی. رفت سرعتی ثابت پیش می

در دل درختـان و   سـاختمان  .افتـاد بـه سـاختمانی سـنگی     دگانگاه  ناگهان 

گ چهار مشعل بزر .بودند  از خز و برگ پرهای قدیمی  سنگ. ها نشسته بود بوته

هـای   میلـه بـا  بـانی   دیـده  وسط آن برجـک  .اشتدژ سنگی قرار د یچهارسودر 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٢٧ 

دیـده  ، سراسر سـاختمان  شده خشکها خون  لکه .قد برافراشته بودکلفت آهنی 

 .انـد  انگـار دیشـب همـه را کشـته    . ها فعال بودند این پست«: ثرندا گفت .شد می

  ».اند ها خیلی وحشی شده کسهور

را  رویـش  دگـا . رسـید  از طـرف سـاختمان بـه مشـام مـی      بوی مردار و خون

ورشید سطح جاده را براق کـرده  نور خ. ها نگاه کند خواست به آن نمی. برگرداند

تا جایی که امکان داشت، گوشه  دگا. گذاشت داخل جنگل دیده شود و نمی بود

 .ها و جنگل سایه افکنده بود حسی غریب بر آن. کنار جنگل را از دید گذراند و

. ن بودنـد همه به همـان شـکل خـونی   . دیدنه دژ دیگر را  دگا از اولین دژ بعد 

ثرنـدا نگـاه   . هـا قـرار داشـت    در سـمت چـپ آن   یراهـ  کـوره  خـرین دژ بعد از آ

  »شما اهل کجا هستید؟«: را به َاور انداخت و گفت کنجکاوش

  ».هستم کروسمن اهل « :َاِور بدون اینکه به ثرندا نگاه کند گفت

امـا شـما هـیچ شـباهتی بـه       ام؛ را دیدهکروس من تا حاال خیلی از مردمان «

  »!!دجا نداری مردان آن

زمانی که بچه بودم، پیرمـرد و  . دانم که اصالتم از کجاست من خودم هم نمی«

هـا   االن نزدیک چهل سـال اسـت کـه آن    .پیرزنی سرپرستی من را قبول کردند

  ».دانستند ها هم درمورد من چیزی نمی آن. اند فوت کرده

  »مگر شما چند سال دارید؟«

  ».دارمسال  و سه االن شصت«

واقعـا  «: کمی مکـث کـرد و گفـت   . زد ثرندا از تعجب و هیجان برق  چشمان 

شصـت سـال خیلـی زیـاد     . مانید ها می ساله  گویید؟ شما که مثل سی راست می

  »کردید؟ در این مدت چه می. است

  . تر شد اش کمی جدی و خشن قیافه. َاِور در هم گره خورد ابروان 

از هر طـرف   .سممحتی ا زندگیم مشخص نیست از چیز خودم هیچ غیر ازه ب«

. ام درسفر برای شناخت خودم بـودم  تمام زندگی. رسم بست می روم به بن که می

  اما نتوانسـتم چیـزی غیـر از یـک سـری افسـانه       سفر کردم؛ ها به اکثر سرزمین

  ».دست پیدا کنم
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٢٨ 

  »چه چیز پیدا کردید؟«

معلقـی کـه    کردند، شـهر  ی َاَبرکاکیا صحبت میا شهر افسانه مورد درای  عده«

جا  گفتند که من اهل آن می .آبشار بلند و پرآب ساخته شده استدر جلوی یک 

ایـن کـه اسـرارآمیزترین     خـاطر  بـه  گویند اهـل ژاوو هسـتم،   ای می عده .هستم

گفتنـد   ای هم مـی  عده. کنند سرزمین است و مردمان متفاوتی در آن زندگی می

در آن  پیکـر  گوینـد زمـانی مردمـان غـول     که می یسرزمین. ستمکه اهل گول ه

خیلی  ها و دشتها  در کوه .سرزمینی خالی بود. جا رفتم آن به. کردند زندگی می

  ».نبود ها گشتم، هیچ نشانی از آن

شـک تـو بـه سـرزمین      بی .ها یک ریشه حقیقی دارند اما افسانه«: گفت رایآگ 

 ها نمانده است، امـا مطمـئن   چیزی از آن درست است که االن. گول تعلق داری

  ».باش که وجود داشته است

  .برگشت و لبخندی زد دگا طرف به ثرندا 

سـرزمینی کـه   . ام ؛ امـا فعـال چیـزی نیافتـه    حقیقت غیـر قابـل ردی اسـت   «

   ».گفتند شهر گول در آن است، زمینی خالی بیش نبود می

بـه اعمـاق    راه رهکـو  .در حال عوض شـدن اسـت   زیچ همهدرست است؛ اما « 

زمـین  . رسید به گوش میدایم صدای حشرات و جوندگان  .رفت جنگل پیش می

شـد فهمیـد کـه     وجود نداشت، نمی شده قطعاگر درختان  .و بوته بود  پر از علف

  .آن یک راه بود

  »جا مانده است؟ تا آن قدر چه« :به ثرندا گفت رایآگ 

هـای   کـرد بـرگ   کوتاه سـعی مـی   ایه و با پرش ایستاده بود که یدرحالثرندا  

اگـر راه بـه   . ایم تقریبا بیش از نیمی از راه را طی کرده«: درختان را بگیرد، گفت

  ».رسیدیم این صورت نبود، خیلی زودتر می

و با باسـن بـه    را حفظ کند نتوانست تعادلش ودموقع فر .بار دیگر پرید ثرندا 

  ».درد داشت یلیخ«: فتو گ را از درد در هم کشید صورتش .کف گاری افتاد

های غـذا کجـا    کیسه«: را مرتب کرد و گفت موهایش. جا نشست همان ثرندا 

  ».؟ صبح بدون این که چیزی بخورم، حرکت کردمهستند
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چهار دست و پا خود را به کیسـه رسـاند،    .ها را در انتهای گاری دید آن ثرندا 

و نوشـیدنی را بیـرون   غـذا   کـه  یدرحال .د از کمی تقال سر آن را از هم گشودبع

  »کدام گرسنه نیستید؟ شما هیچ«: آورد گفت می

به هرکس یـک تکـه بـا نوشـیدنی      .کرد میتقسشده را  سود نمکهای  گوشت 

و بـا دیگـری    گذاشت، با یک دستش افسار دستشتیکه گوشت را کنار  دگا. داد

عصـبانی  هرچه سعی کرد نتوانست چیزی بخـورد  . بود گرفته رابطری نوشیدنی 

کـنم   کنم تا شما تمام کنیـد، مـن هرچـه سـعی مـی      من صبر می«: گفت شد و

  ».شود نمی

  ».کنم صبر کن من االن تمام می«: با دهان پر گفت ثرندا 

کامل گوسفندی که در دست داشت، از روی صندلی جلوی گـاری   رانبا  َاِور 

د، های گوشت روی استخوان را بـه دنـدان کشـی    آمد، ثرندا آخرین تیکه عقب به

کمـی از  . بطری نوشیدنی را برداشـت و بـا سـرعت خـود را بـه صـندلی رسـاند       

توی گلویم گیر کـرده  «: گفت نفس زد و چندین بار نفس .شیدنی را سر کشیدنو

  ».بود

  . گرفت دگارا کنار پایش گذاشت و افسار را از  یدنینوش 

٢٠  

  ».ها پشت این درخت. جاست نهمی«: گفت ثرندا 

را کـش و   کمـی کمـرش  . کرد کمر و باسنش درد می .شد از گاری پیاده دگا 

ثرندا در جلوی دیگران بـه  . انداخت پر از طناب را به پشتش َاِور کیسه. قوس داد

  »کنید؟ چه میگاری را «: تگف دگا. راه افتاد

  ».دجا باش بگذار همان. آید کسی نمی جا نیا«: داد زد ثرندا 

از  دگـا . پشت سر او روانـه شـدند   راآگیَاِور و . در بین درختان گم شد سپس 

های آویزان درختـان راه   ها و شاخه بوته. همان ابتدا سرباالیی مسیر را حس کرد

 هـا  آنتنـه   ازهای درختان خز انبوهی  با دست گرفتن به تنه. کردند او را سد می

  »دانی کجا باید برویم؟ می«: گفت دگا. شد می جدا

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٣٠ 

این تپـه را  دور تا دور  .جا سر کردیم این ان را کامل درمن و پدرم یک تابست«

  ».شتیموجب به وجب گ

  . خورد دگاشاخه محکم توی صورت  .ها را رها کرد یکی از شاخه ثرندا 

ــود « ــه نشــد؟  . آه، ببخشــید، حواســم نب ــزی ک ــا  چی ــاد راه نیســت تقریب زی

  ».جاست همین

را بـه   سرش. سوخت جای برخورد شاخه می .کشید دستی روی صورتش دگا 

 روبـرویش یـک  . رد کـرد  را رسـید  تا کمرش می که بوته کی .عنی نه تکان دادم

 در جلـوی دو ستون بـا سـقف سـنگی     .محیط کوچک بدون درخت قرار داشت

 اننـد درختـان  مه .شد به درون تپه ختم می معبد در. وجود داشتورودی معبد 

. روییـده بـود  چندین بوته بـزرگ در جلـوی دو سـتون     .سطح آن پر از خزه بود

ها آبی زالل  دوشاخ حکاکی شده و از چشمان آن بادو صورت  روی سطح سنگی

ریخـت و بعـد در دو جـوی     مـی سـنگی  کف  آب به داخل دو گودی .جاری بود

نبـوهی از علـف کنـار    دو جوی کوچک که ا آب دردر آخر  .شد سنگی جاری می

آبـی   ،الثرنـدا از داخـل گـود   . کرد ادامه پیدا میبه داخل جنگل  آن روییده بود

  ».این هم از معبد، در کل این تپه فقط این وجود دارد«: و گفت زد شصورت به

 یهـا  صـورت  بـه ثرندا خـود را  . کرد با دقت تمام زوایای آن را بررسی می آگیرا

دیـوار سـنگی بـزرگ     .شاخ هرکدام را به سمتی حرکـت داد  و دو رساند دار شاخ

ثرندا از . رویی تاریک پدیدار گشتای راه بعد از لحظه. آرام شروع به حرکت کرد

زمانی که بـرای اولـین بـار    «: گفت دیوار یک مشعل برداشت، روشن کرد وروی 

د، جا را پیدا کردیم، وقتی مشعل را از روی دیوار برداشتیم کامل پوسیده بـو  این

  ».دنبال من بیایید .این یکی را خودمان درست کردیم

. رفتنـد  پیش مـی ها تا اعماق سیاهی  پله. ها را روشن کرده بود مشعل پله نور 

را  دگـا   بینـی  دود مشـعل ثرنـدا  . پیچیـد  هایشان در تونل می صدای انعکاس گام

و نیمـه   بودنـد  شـده  دادهنیمه صاف و صـیقل   های دو طرف تا دیوار .سوزاند می

کـاره   ها نیمـه  دیوار«: گفت دگا. شد دیگر تا سقف جای چکش و کلنگ دیده می

  » .رها شدند
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بعد  .زند می انگار روی یک دایره قدم .شدند ها و تاریکی دائم تکرار می پله نآ 

نور مشعل نمای محو یک . از مدت طوالنی سرانجام به تاالر بدون دربی رسیدند

 .را روشـن کـرد   سمت چـپ و راسـت در  مشعل داد، ثرندا دو  ستون را نشان می

. طـراف آن را روشـن کـرد   های ا تک مشعل راه افتاد و تکه دور تاالر به سپس ب

دو  .نست بـه وضـوح تـاالر بـزرگ را ببینـد     توا دگاها،  گرفتن نور مشعل باقدرت

هـا   پـایین سـتون   .تا سقف بلند ادامه داشـتند  وار چیپ مارستون بزرگ با طرحی 

اشکال متفاوتی حکـاکی   طرف دوی ها روی دیوار. قرار داشت یسنگی مکعبتکه 

امـا هـیچ طرحـی     ر کامل صیقل داده شـده بـود؛  تاال ردیوار روبروی د .شده بود

  .شد روی آن دیده نمی

اشکال روی دیوار میدان یـک کـارزار را    .به دیوار سمت چپ نزدیک شد دگا 

مردی با یـک نیـزه در وسـط     .جنگی عظیم به تصویر در آمده بود .داد نشان می

. داد یمـ  شو فرمـان حملـه را بـه لشـکریان     نیزه را بـاال بـرده بـود   . شد دیده می

آن نیـزه  «: دگا گفـت . انسان بود ها و موجوداتی شبیه مخلوطی از انسان ارتشش

  »بدست کیست؟ این دیگر کدام جنگ است؟

افسـانه  . شناسم و آن هـم ِاِوروگ اسـت   تنها یک نیزه به دست می«: َاِور گفت

تنهـا وسـیله   . گوید زمان بسیار دور، جنگجویی به نـام ِاِوروگ وجـود داشـت    می

کس بـه قدرتمنـدی او دیـده     تا االن هیچ. مراهش یک نیزه سنگی بودجنگی ه

او اهـل کـروس بـود و االن هـم     . داشـت  او همه چیـز را در اختیـار  . ده استنش

گوینـد   مـی . تـرین قلـه کـروس نصـب شـده اسـت       مجسمه سنگی او روی بلند

جسدش را درون همان مجسمه گذاشتند و همـان نیـزه سـنگی را در دسـتش     

  ».دیگر چیزی مشخص نیست .ام را باالی کوه دیدهمن آن . دارد

را بــا  مــردان آکــرنقاشــی  .دگـا ســرش را تکــان داد و طــرف دیگــر چرخیــد 

هـای عظـیم خـود     ها با فیل نسمت دیگر ِنگرو. داد دار نشان می های کرک لباس

را بـا   پیکـر  غـول مـردان   تـر  طـرف  آنکمـی  . کنان در حـال حملـه بودنـد    نعره

پیکر سـرزمین   مردمان غول«: گفت دگا. ادد نشان می های بزرگ در دست سنگ
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هـا را دیـده اسـت کـه توانسـته       حداقل کسی آن. گول در گذشته وجود داشتند

  ».جا بکشد ها را این آن

در پایین مردان بلند قد بدون هیچ . کرد َاِور با شک و تردید به نقاشی نگاه می

بسـیار قـد   . ردمـان ژاوو باشـند  ها باید م این«: دگا گفت. ای ایستاده بودند وسیله

  ».رسد هایی که تا پاشنه پایشان می بلند و با لباس

هرچـه   دگا. شده بودحکاکی  گنگ و نامفهومموجودی  مردمان ژاووپشت سر 

: گفـت  دگا. بیشتر شبیه به یک پرنده بود. آن را مجسم کند نتوانست سعی کرد

هـا در آن   زمینهمـه سـر   دهـد؟ در چـه زمـانی؟    این چه جنگی را نشـان مـی  «

  ».هستند

در آن  هـا  سـرزمین مشخص نیست، از این نوع جنـگ کـه کـل    «: گفت ثرندا 

ر واتفاق افتـاده اسـت، یکـی در زمـان باگاسـ      سه بارفقط طبق شایعات هستند، 

جنگجـو  آخـری در زمـان   ور آزتـورگ و  و دیگری در زمـان باگاسـ  کبیر  بازارات

ها را بـه زیـر    خود خیلی از سرزمین هر کدام در زمان. اتفاق افتاده است ِاِوروگ

ر است و وکبیر که اولین باگاس بازارات رواما از زمان باگاس سلطه خود درآوردند؛

ر است، هـیچ نشـانی از   ومین باگاسگویند پنجاه و هفت ر آزتورگ که میوتا باگاس

چـه   انـد؟  بـه چـه دلیـل مـرده     اند؟  مرده دانیم که چه زمانی ها نیست، نه می آن

تمام امیدمان به این تپه بود کـه آن هـم بـه ایـن تـاالر       اند؟ ی انجام دادهکارهای

  ».نیمه کاره رسیده است

تـا  . آیـد  اند با عقل جور در نمی جا را ساخته هایی که این کار آن«: گفت آگیرا 

امـا در   شـود؛  و در آخـر تـزیین مـی    ام، ساختمان سـاخته  جایی که من دیده آن

  ».رفته است زمان پیش می تزیین آن هم جا انگار هم ساخت و هم این

   »؟منظورت چیست«: گفت دگا 

جا بودند، یـک   ها از این فکرش را بکن، زمانی که در حال خارج کردن سنگ«

اری و صـیقل دادن ایـن تـاالر    عده دیگر درحال آوردن مصالح بـرای کاشـی کـ   

هـم   .نظرم این کـار غیـر ممکـن اسـت    ه نسبتا تنگ ب کانبا وجود آن پل .بودند

کـرد،   باه مـی که اگر کسی اشـت  گرفتند، هم این دیگر را می که جلوی کار یک این
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بنظـر شـما   . که کار تا نیمه انجام شده بود به دلیل این دیگر هیچ راهی نداشت،

خواستند  ها می نظر من آنه ب .آید با عقل جور در نمی شود؟ ن چیزی مینچی هم

این راه به هیچ کجـا   ه رها شده است وبار جا به یک ه اینطور نشان بدهند ک این

  ».تا کسی شک نکند اند جا را عادی جلوه داده ها این آن. شود ختم نمی

 دگـا . هـا کـرد   به گوشه اول تاالر بازگشت و شروع به چک کردن دیـوار  آگیرا 

های گردنش بـه   آن اندازه که ماهیچه .ی طوالنی به تماشای اشکال پرداختمدت

 .داد تاالر اجازه فهمیدن چه موقع از روز را به او نمـی  واختکنیتاریکی . درد آمد

  . محو دیوارها بود آگیراَاِور هم همانند . داد که شاید ظهر باشد احتمال می

 ،روی زمین سفت و پر از خاک نشست به کنار دیوار سمت راست رفت و دگا 

گوشـه و   کـه تمـام  خیره شد  آگیرارا صاف کرد و به  شپاهای زد،به دیوار تکیه 

  . کرد زوایای دیوار و کف را بررسی می

در زمـانی کـه   . متوجه غیبت ثرندا شـد  ناگهان. گوش فرا دادتاالر  به سکوت 

در همـان حـین صـدای    . بـود  از یـاد بـرده  ها بود، کامل ثرندا را  محو دیوارنگاره

هـا در   طولی نکشید که ثرندا با کیسه خوراکی. دنیهای آهسته شخصی را ش گام

 دگـا که نگـاهش بـه    تا این ثرندا تاالر را نظاره کرد. ورودی تاالر پیدا شد جلوی

 :ثرنـدا گفـت   و کنـار او نشسـت   زمین انـداخت  روی دگاکیسه را نزدیک . افتاد

  ».ام شده است خیلی گرسنه«

  »کجا رفته بودی؟«

دیگر حتی از . کمی گشت و گذار کردمبیرون . ام من از این تاالر خسته شده«

. به خود گفتم که شـاید شـما هـم گرسـنه شـده باشـید      . ذشته استظهر هم گ

  »راستی توانستید چیزی پیدا کنید؟

  ».دانم آن دو را نمی .ن که نه، فقط اشکال را نگاه کردمم«

 دگـا و کمی از نوشیدنی و گوشت را بـه   ها را بیرون آورد غذا مانده یباق ثرندا 

طعـم  . گوشـت را از ثرنـدا گرفـت   که زیاد گرسـنه نبـود،    با این دگا. تعارف کرد

ها  ها را برای آن این«: ثرندا گفت. نوشیدنی کمی از خستگی او کاست چسب دل

  ».اما بعد گرسنه خواهند شد االن سرشان شلوغ است؛. بگذاریم
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: روی آن قـرار داد و گفـت  را  و سرش گذاشت کیسه را ایستاده کنارش ثرندا 

خـوب  دیشب نتوانسـتم  . منتظر بمانیمرسد خیلی باید  نظر میه که ب طور نیا«

تا فرصـتی هسـت کمـی    . صبح زود هم مجبور شدم از خانه بیرون بزنم .بخوابم

       ».بخوابم

 دگـا . جا کرد هرا جاب هایش را روی هم گذاشت، چندین بار سرش پلک سپس 

در  سـرخش صـورت سـفید و موهـای     .ثرندا خیره شده بـود  صورت بهتیار اخ بی

  . قرار داشتند گریکدیکنار تضاد زیبایی در 

  ».برد به من نگاه نکن، خوابم نمی«

ثرنـدا بـدون    کرد که ببیند آیـا چشـمانش بـاز بـود؟    را خم  کمی سرش دگا 

که در خـوابم،   خواهم بخوابم، یا این وقتی می«: را باز کند گفت شکه چشمان این

ام تـا   در پیچارهپ. شوم م، یا این که بیدار میتوانم بخواب اگر کسی نگاهم کند نمی

  ».ندها باالی سر من بشی شب حاال نتوانسته است

  ».دفعه نگاهم افتاد باشد، عمدی نبود، یک«

  »خب چی شد؟ پسندیدی؟«

  ».بد نیست«

   ».بد نیست؟ هه، خیلی هم دلت بخواهد«

٢١  

  . را از خواب پراند دگابلند برخورد تکه چوبی به دیوار  یصدا 

  ».غیر ممکن است چیزی نباشد .لعنت، لعنت، هیچ چیز نیست«

روی در گوشه تـاالر   آگیرا مشعل .نشسته بود صافبا چشمانی از ترس  ثرندا 

را  دسـتانش  آگیرا. انگار دگا مشعل را به دیوار پرتاب کرده بود. سوخت میزمین 

  »؟چه شده است«: گفت دگاو به کف تاالر خیره شده بود،  مشت کرده

  ».اما هیچ چیز نیست ؛کردم بند این تاالر را بازرسی بند«

  »چقدر از روز گذشته است؟«

او در گوشـه سـمت چـپ    . کـرد رو بـه َاِور  دگـا   .بدون پاسخ مانـد  دگا سوال 

اما در همان زمـان غـرش مهیبـی کـه در      ؛را تکرار کرد سوالش دگا. نشسته بود
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 امین منصوری فرد

١٣٥ 

 .رندا هراسان از جـای خـود برخاسـتند   و ث دگا. داداو را جواب پیچید  میجنگل 

  »شب شده است، چه کنیم؟«: گفت دگا. یرا هنوز در غضب بودآگ

کـل بعـد از ظهـر را خوابیـدیم، چـرا بیـدارمان       «: ثرندا با صدای لرزان گفـت 

  »نکردید؟

بـاز   بـاال در «: گفـت  هـا دویـد   پله طرف بهو با سرعت  برخاست شاز جای َاِور 

  ».آن گاری هم بیرون است. است

های ریز ثرنـدا را   پشت سرش صدای گام .ه شدبا سرعت به دنبال َاِور روان دگا

ـ   که ما با این .شویشی بزرگ او را دربر گرفته بودت .شنید نیز می ه هیچـه رانـش ب

  .دوید اعتنا به آن می درد آمده بود، ولی بی

هـیچ اثـری از خورشـید دیـده      .ه افکنده بودسیاهی بر جنگل انبوه سای پرده 

شـنیده  چیـزی   جنگلعکاس صدای ان رازیغ به .هر سه گوش فرا دادند. شود نمی

  ».آیند ها می کساالن هور«: گفتدگا  .شد نمی

صدای وِیـر از قهقـرای جنگـل     .را تیز کرد شهای گوشرا حبس و  نفسش دگا

. صدای ردپای موجودی در تاریکی بـه گـوش رسـید    همزمان با آن. شنیده شد

 دگـا ای  ی لحظـه بـرا . شـد  جا می ها با سرعت جابه موجودی بین درختان و بوته

را از دیـد  در کنار درختی ایسـتاد و اطـرافش   که  سفید پوست را دیدموجودی 

خش  در همان حین صدای خش. ها گم شد دوباره با سرعت در بین بوته .گذراند

سـپس جـای دیگـری را     گذاشـت  اش روی بینـی را گشتش َاِور ان .دیگری شنید

 ؛ای اسـت  نه باریک درختچـه پنداشت ت می .دید جسم سیاه رنگی دگا. نشان داد

امـا   ؛هیبت انسـانی موجـودی الغـر    نور کم. درآمد اما سیاهی ناگهان به حرکت

از آن فاصـله   دنشیکشـ  نفـس صـدای خرخـر و    .داد کامال سـیاه را نشـان مـی   

را بـرای بـو    شآویـزان سـر   بـا دسـتانی   هموجود خمید. شد شنیده می یراحت به

چشـمان سـفید و   چرخاند، بـا   در طرف به را سرش. داد در هوا تکان می کشیدن

هـا کـور    آن«: َاِور آهسـته گفـت  . افتاد دگالرزی بر اندام  .ها زل زد براقش به آن

  ».ا احساس کندما ر تواند بوی وزد، نمی باد در خالف جهت ما می .هستند
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 امین منصوری فرد

١٣٦ 

انگار بوی چیزی را حـس   .جنگل برگرداند طرف بهرا  سرش دفعه یک موجود 

َاِور . روی چهار دست و پا با سیاهی جنگل یکی شـد سرعت ا ب موجود. کرده بود

  ».بوی اسب را حس کرده است«: گفت

. اسـب خیلـی خـوبی بـود     .کاش او را داخل آورده بودیم. وای نه«: ثرندا گفت

  »شود؟ چرا بیدارمان نکردید؟ االن چه می. وای نه

ز صـدای تعـداد زیـادی ا    پشـت در . بسـت  یراحتـ  بـه یم سنگی را ظع درَاور  

  . رسید ها به گوش می کسهور

ف سنگی سـمت راسـت   روی ک آگیرا. همراه با دیگران به تاالر بازگشتند دگا 

روی آن سـنگی مرتـب   بـا تکـه   . را روی آن گذاشته بـود  و گوشش دراز کشیده

: گفـت  و ا چهره راضـی از روی زمـین بلنـد شـد    ب آگیراطولی نکشید که . زد می

شد فهمیـد کـه    کرده بودند، برای همین نمی های قطور استفاده ها از سنگ آن«

بـود، صـدای    در حال دویدن با وزن زیادش اما زمانی که َاِور زیر آن خالی است؛

بـه  . پس زیر آن خالی است .ها نبود پاهایش در این قسمت به بمی دیگر قسمت

   ».احتمال زیاد یک راهرو وجود دارد

هـا را نظـاره    خبری آن از بی یالتباح .نبود طرافشا تمتوجه اتفاقا آگیرا انگار 

  »چیزی شده؟«: کرد و گفت

اگـر کمـی دیرتـر    . جا بمـانیم  باید تا صبح همین. شب شده است«: گفت دگا 

  ».کدام از ما زنده نبود شدیم، االن هیچ بیدار می

مهم نیست، مهم االن آن چیزی است کـه در  «: تفاوتی گفت با لحن بی آگیرا 

  ».باید راهی برای باز کردنش پیدا کنیم. زیر این سنگ نهفته است

ی خـود زمزمـه   زیر لب چیـزی را بـرا   .با دقت اطراف را از دید گذراند سپس 

 :مکعب بـود افتـاد و گفـت    صورت بهها که  روی پایه ستوندر آخر نگاهش . کرد

توان به عنـوان   تنها جایی که می. هیچ چیز خاصی نیستتمام جاها را گشتم، «

باشـند، درسـت کنـار     سـتون  استفاده شود، فقـط بایـد آن دو   اهرم بازکننده در

    ».همین تخته سنگ نیز هستند

  ».َاِور کمی کمکم کن«: رو به َاِور کرد و گفت سپس 
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ن را گرفتنـد، َاِور رو بـه آگیـرا    های ستو پایهم شدند و ها خ کنار ستوندو  هر 

   »!!!چرخانیم دیگر می وقتی گفتم با یک«: رد و گفتک

  ».به سمت چپ. حاال«: و گفت ن را در دستان چرخاندآ یکم 

به حرکت درآمد، صدای ریـز   یراحت بهکف سنگی  های ستون چرخش پایه با 

هر کدام «: برخاست و گفت آگیرا. رسید به گوش می های ریز و درشت دنده چرخ

  ».یک مشعل همراه خود بردارید

و  مشـعل را برداشـت   دگـا . صفحه سنگی کنار رفته و پلکانی هویدا شده بـود 

پلکان دیگر همانند قبـل  . که به درون تاریکی رفته بودروانه شد  آگیرا سر پشت

اشـکال   .امل تراشـیده و صـیقل داده شـده بـود    ند، تمام محیط کدنبو کاره مهین

  . شد ها و حیوانات روی دیوار دیده می انسان مختلفی از

آن انـدازه   .دطولی نکشید که خود را در سرسـرای بـس عظـیم احسـاس کـر     

فقط حضور  انگار. سقف با سیاهی شب یکی بود نظره ب زیاد بود که فقارتفاع س

محـیط را بـه او    جزییـات سـیاهی مطلـق اجـازه دیـدن     . دیدند ستارگان را نمی

سـیاهی  . رسید صدای آبشاری بزرگ به گوش می ،جایی در دور درست. داد نمی

توانسـتند   ین قـدم خـود را نمـی   بیش از چنـد  .بلعید ها را در خود می نور مشعل

سر برافراشته  هم های سنگی در ردیفی منظم کنار سازه شانسمت راست. ببینند

ای  لبـه  .شـد  که طرف دیگر آن دیده نمـی قرار داشت سمت چپ گودالی . بودند

   .مانند حصار دور آن کشیده شده بوددو وجب  اندازه به

که در زیر پاهایشان  داد یرا به اجسام ریز و درشت شجای کف سنگی ناگهان 

چیـزی بـیش از    اجسـام  آن .آورد کـف را به نزدیکـی   شمشعل دگا. شد خرد می

 جـا  نیا«: گفت دگا. ها شاخ گوزنی را هم دید در بین آن دگا. ها نبودند استخوان

  ».به یک سالخانه بیشتر شبیه است تا به یک مقبره

و ایـن   اند ها آمده کسهوربا آن سرعتی که «: با لحنی از اطمینان گفت آگیرا 

هـا هـم در ایـن مقبـره      کسهـور  است، فکر کـنم  همه استخوانی که جمع شده

هـا گـم    ایـن مقبـره  کنند؟  به چه دلیل در مقبره زندگی میاما  کنند؛ زندگی می

هـا   و شما هم زمان زیادی به دنبال ورودی گشتید، چطور هـورکس شده بودند، 
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ها بیرون به دنبـال شـکار    مانی که شب است، آنتا ز اند؟ جا راه پیدا کرده به این

   ».جا باز خواهند گشت بعد از تاریکی دوباره به این .هستند

  ».تر کارمان را انجام دهیم باید هرچه سریع«: گفت َاِور 

 قدر آنگاهی . شد ها افزوده می بر حجم استخوان داشتند که گام برمی هرچه 

  .رفت هایشان در آن فرو می های ساحل کفش ریز بودند که همانند شن

درست وسـط چهـارراه، سـکویی    . از مدتی طوالنی به چهارراهی رسیدند بعد 

درست در وسط سکو حجم مکعـب سـنگی   . روی گودال ساخته شده بودنگی س

 .مانسـت  آن حجم هماننـد تـابوتی مـی    .بزرگی با نقش و نگار فراران قرار داشت

خواهید این قبر را باز  می «: گفتدگا . روی آن عکس گل یخی حکاکی شده بود

  ».یمفعال که چیز دیگری پیدا نکرد. کنیم؟ شاید بشود چیزی فهمید

َاِور سرش را به نشان تایید تکان داد و به روی قبر خم شد و با قـدرت سـنگ   

  .تا اعماق سرسرا پیچید صدای کشیده شدن سنگ. را کنار زد روی آن

داخل تـابوت نیمـه   . چیزی داخل آن نبودآگیرا مشعل را باالی تابوت برد؛ اما 

یعنـی چـه؟ وقـت    «: آگیرا گفت. شد جسدی را داخل آن گذاشت نمی. کاره بود

نشده است که تابوت را تمام کنند؟ خب چه بر سر جسد کسی آمده اسـت کـه   

  »قرار بوده در اینجا دفن شود؟

  ».بهتر است ادامه دهیم. شاید یک قبر تقلبی باشد«: ثرندا گفت

سنگ بالفاصله در . برداشت و به داخل گودال پرت کرد یکه سنگ بزرگت دگا

از برخورد سنگ با کف گودال  یهرچه گوش فرا داد هیچ صدای. سیاهی گم شد

  .به گوش نرسید

  »!!را ببینید آنجا«: ثرندا گفت ناگهان 

 آگیـرا . درخشـید  مـی  رنگ یآبای  گودال، دور یک بنای سنگی، هاله طرف آن 

ها کاسـته   داشتند از حجم استخوان با هر گامی که برمی. شد دیگر وارد راهروی

  .شد گفت هیچ استخوانی وجود نداشت که دیگر می ییجا تا شد می

جایی که به اتـاق آبـی خـتم     به راهروی سمت چپ روانه شدند آگیرا و بقیه 

را  شمشـعل . حس کرد پشت سرش حرکت موجودی را در ته داالن دگا. شد می
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 را هورکسـی  الغرانـدام در بـین سـیاهی، هیبـت    . تا بتواند بهتر ببینـد باال آورد 

و یکی از دستانش را  چندک زده روی دوپایش هورکس .یک انسان دید اندازه به

را سـایبان چشـمانش    اش شـده  قطعراست از مچ  دسِت. روی زمین گذاشته بود

ر او را جـایی  انگا. ظاهرش آشنا بود .برای لحظاتی به او خیره شد دگا .کرده بود

بازگشـت و بـا سـرعت     دگـا . سرانجام صدای ثرندا او را بـه خـود آورد   .دیده بود

  »چی شده بود؟«: ثرندا گفت. افتاد راه بهاتاق آبی  طرف به

  ».چیزی نبود«

. روی کف اتاق در حال سـوختن بـود  در انتهای اتاق مشعلی . بودخالی  یاتاق 

کـه  بـود  جسـدی   آن روی. ر داشتصندلی سنگی با تاجی بلند قرا ،کنار مشعل

 روی دسـت راسـتش  سـرش  . هایش باقی مانـده بـود   فقط از آن اسکلت و لباس

روی ره بـا  گویی کـه بـه یـک    .صندلی بیرون افتاده بود دیگرش از دسته و افتاده

 هزاران تکـه المـاس ریـز    با تک شاخ طالیی خود جسد کاله. صندلی افتاده باشد

تزئین شـده   های سرخ ای یاقوت با دانه خود هکالشاخ تک . بر سر داشت روی آن

  ».زود باشید، باید شروع کنیم«: و گفت زمین نشست یروآگیرا کنار جسد . بود

اطمینـان دادن بـه ثرنـدا     را بـرای  سرش دگا. نگاه کرد دگابا تعجب به  ثرندا 

دستانتان را به من بدهید تـا شـما    .باید خاطراتش را ببینیم«: تکان داد و گفت

  ».بتوانید خاطرات او را همراه من ببینید هم

 دیگرش رادست  دگا. روی دست دیگر دگا گذاشتندهر سه نفر دستشان را   

  .روی جسد گذاشت و چیزی زیر لب زمزمه کرد
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١٤٠ 

 
 
 

 
 

  آزتورگ

١  

  ».آزتورگ، روبرویت را بنگر«

لـی وسـیع بـا آسـمان     جنگ .نگاهش را به منظره زیر پایش انـداخت  آزتورگ 

کـه مـردم هماننـد     دید تر شهر را میکمی پایین. شد دیده می انتها الجوردی بی

پر از غـم و انـدوه بـود    پدرش با لحنی که . ها در آن در حال تکاپو بودند مورچه

دنیا آمـدیم و در  ه باست که  یجای. وطن ماست. ت سرزمین ماستهاگو«: گفت

  ».آن خواهیم مرد

غمـی  . گذاشـت  اوهای  روی شانهرا  شو دستان برگشت آزتورگ یسو به پدر 

. هـایش را بـرهم زد   چندین بـار پلـک  . زد سنگین و بزرگ در چشمانش موج می

موهای سـفیدش را   بادی. آمد صورتش به سن او نمی های عمیق چین و چروک

  .داد تکان می

آن بـر   تاز زمـان باگاسـور بـازارا   جا جایی است کـه   جا را خوب بنگر، آن آن«

ها، مردم در زیر قدرت پرچم ما بـا   جایی که تمامی آن سال. کردیم حکمرانی می

   ».کردند صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی می

ها به راحتـی   آن های اسباما االن چه؟ االن سم «: تر شد کمی صدایش جدی

هـا را   هرکجا را که نگاه کنـی، ردپـای آن  . کنند سرزمین ما را در زیر خود له می

. ایـم  ما همانند شیرهایی در قفس شده. برند بلعند و می می درند، بینی که می می

مردمانمـان االن در   ما را نادیده گرفتنـد،  ما توهین کردند،به  ما را خوار کردند،

چیـزی جـز یـک بـرده      گیرنـد،  ها برایمان تصمیم می آن کنند، ترس زندگی می

     »....ها نیستیم برای آن
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٤١ 

: مکثـی کـرد و ادامـه داد   . ا خـورد ر شامـا حـرف   ؛ست چیزی بگویـد خوا پدر 

االن وقت عمل . اما االن دیگر حرف زدن کافیست حرف برای گفتن زیاد است؛«

تـا  . انجـام دادم  د برای شما و مـردم ایـن سـرزمین   من هر چه در توانم بو. است

ل غـروب  اما خورشید عمر مـن در حـا   ام؛ ام راه را هموار کرده جایی که توانسته

کننـد، فقـط تـو     تنها امید من و آن مردمی که در آن پـایین زنـدگی مـی   . است

فقـط  . توانی شکوه و جالل قبل را به این سرزمین بـازگردانی  تو فقط می. هستی

  ».نان را از این سرزمین کوتاه کنیتوانی دست دشم تو می

 .دبزرگ چوبی روبروی ایوان به گـوش رسـی   صدای مردی از پشت در ناگهان 

چیز را قبل از مرگم به تو بگویم، بایـد جاهـایی را    فقط باید چند« پدر ادامه داد

ود شـ  جایی که باعـث مـی   اندازد، جای که تو را به یاد نیاکان ما می نشانت دهم،

  ».جوشش خون را در عروقت حس کنی

احساساتی را که تا آن لحظـه   آزتورگ .تکان داد و رفت آزتورگسری به  پدر 

بغضـی همـراه بـا    . بـود  لمس قابلدیده بود، االن مثل آن نسیم برایش در خود ن

  .کرد حس می رور را در سینه و گلویشغ

٢  

سـعی  . کـرد  را نوازش مـی  آزتورگصورت خسته و ناراحت  هوای خنک عصر

را همـراه بـا صـدای     شهـای  قـدم . را از خـود دور کنـد  کـرد افکـار شـومش     می

امـا هرچـه    انـداخت؛  می شن اطرافبه درختا یگاهی نگاه .شمرد شمشیرش می

جنگـل او را   کنواخـت یسـکوت  . را آزاد کنـد  شتوانست فکر کرد، نمی سعی می

  . شدند های پدر دائم در سرش تکرار می صحبت. آزرد می

کـه   طـور  همـان . زیاد از شهر دور نشده بـود . انداخت سرش پشتبه  ینگاه 

، یکنـار درختـ  . ب کـرد داد، صدایی نظرش را جل ادامه می آهسته به قدم زدنش

سـنگی را   کـرد  و سعی مـی  را به دور یک سنگ حلقه کرده بود پسری دستانش

روی تنه درخت گذاشت و با تمـام  بعد از کلی تقال کردن، پایش را . دجا کن هجاب

روی و چرخـی   برداشـت  ره سـنگ دسـت از مقـاومتش   بـاالخ . قدرت فشار آورد

، را بـه کنـار زد   اش ییطالهای  مو. را فاتحانه مشت کرد شپسر دستان. زمین زد
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سـپس بـه دنبـال    . ای از زیر سنگ بیـرون آورد  پشت سنگ خم شد و کیسهبه 

 طالیـی  رسرانجام یک زیـادو . را بازرسی کرد اش چیزی جیب شلوار کهنه و پاره

حضـور  انگـار  . ایسـتاد  در جـایش  پسـر ثابـت  ناگهـان  . از داخل آن بیـرون آورد 

را  شکه چشـمان  بدون این. چرخید او طرف بهان ناگه. را حس کرده بود آزتورگ

  » ای؟ به چه خیره شده«: گفت وکیسه انداخت  از آزتورگ بگیرد، سکه را داخل

  »کنی؟ چه می آنجا«: بگیرد گفترا  که نگاهش بدون این آزتورگ 

  ».جا برو زود از این. به تو مربوط نیست«

و  ر پشـت سـنگ گذاشـت   پسر کیسـه را د . دبار دیگر به او خیره مان آزتورگ 

او برداشـت و بـا سـرعت خـود را بـه روبـروی       را از کنار درخت شمشیر قدیمی 

  »خواهی؟ ؟ چه میای مرا تعقیب کرده«: پسر با عصبانیت گفت. رساند

  »؟آوردیرا از کجا  ها آن زیادور«

. شمشـیرش را در جلـویش گرفـت   . ر درخشـید خشـم در چشـمان پسـ    برق 

پسر با سرعت چندین ضربه را بـر او  . بیرون آورد را بالفاصله آزتورگ شمشیرش

کـرد   هر چه سـعی مـی   آزتورگ .از آزتورگ بود بیشتر سرعتش بسیار. وارد کرد

بـا پـایش محکـم بـه وسـط       پسر در آخر .توانست جلوی ضربات او را بگیرد نمی

پسـر  . را از دسـت داد و روی زمـین افتـاد    آزتورگ کنتـرلش . سینه آزتورگ زد

اگـر بـار دیگـر مـرا تعقیـب کنـی،       «: یک سـر او گرفـت و گفـت   یر را نزدشمش

  ».کشمت می

کیسه را برداشت و در بین درختـان گـم   . با سرعت به طرف سنگ رفت پسر 

احسـاس لـذت بخشـی در    . روی زمین ماند طور همانآزتورگ برای مدتی . شد

  . ور بود درونش غوطه

٣  

پسرم تـو  «: پدر گفت .پیچید لی و قدیمی میخا یهایشان در راهرو صدای گام

هـا نیـاز    این. را بدانی ریوباگاساالن به سنی رسیدی که باید یک سری از اسرار 

هـا تـو پنجـاه و هفتمـین فـردی       در تمام ایـن سـال  . باشد تو برای سلطنتت می

و فقط هم باید به پسر خودت که  از این اطالعات خبردار خواهی شد هستی که
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قدر اطالعـات   خواهیم برویم، آن جایی که می .ر بعدی است، انتقال بدهیوباگاس

  ».فتدهمید که نباید دست هر کس بیمهمی وجود دارد که خواهی ف

هـر روز فشـار   . سنگینی بزرگی را بر دلـش انداختـه بـود    گرفته راهرو یهوا 

حمل  پشتش برباید کوهی را  بار کی بهانگار . کرد احساس می خود رببیشتری را 

یک غار مخفـی پشـت   «: داخل راهرو ایستاد و گفت  مهمجس پدر کنار تک. کند

کـرده   در ایـن غـار زنـدگی مـی    ر وباگاساولین بازارات، . این مجسمه وجود دارد

  ».اند بعد قصر را ساخته. است

مجسـمه بـزرگ آرام از وسـط    . را به پایین کشید مانند گاو شاخ مجسمه پدر 

بـدون معطلـی وارد   پـدر  . یک راه کوچک در بین مجسـمه هویـدا شـد   . باز شد

. نسـبتا بزرگـی قـرار داشـت     روبروی آزتـورگ تـاالر  . یده شده شدراهروی تراش

هـای   سمت چپ پر بـود از قفسـه  . دقتی تراشیده شده بودند های آن با بی دیواره

 داخـل هـر قفسـه   . قرار گرفته بودند های منظم کنار یکدیگر چوبی که در ردیف

سمت راست با . چیده شده بودند گریکدیروی های کهنه و قدیمی، منظم  طومار

پـر از اشـیاء قیمتـی     آن طـرف . بود جدا شدهگی از قسمت دیگر حصارهای سن

  .بود

های مهـم   قدر مطلب آن. ها بگذار روی این طوماراز امروز بیشتر وقت خود را «

 .هـا بـرای درک و یـاد گرفتنشـان وقـت نیـاز اسـت        در آن وجود دارد، که سال

  ».با من بیا. تاسا هروجامانده از تمام باگاسه تی باء قیمطرف هم اشی آن

را  آنجـا ی کهنگـی  کـرد بـو   آزتورگ سـعی مـی  . افتاد راه بهها  بین قفسه پدر 

  . نادیده بگیرد

آن یکی مربوط به تمـام  . ت و اتفاقاتش استاین قفسه مربوط به تاریخ هاگو«

ر چه که بخواهی ه. تو هستی آخرین که فعالاست اولین تا آخرین  ها از روباگاس

و خیلـی از   هـا  هـا، مکـان   آدم. هـای دیگـر   درباره سرزمین. جا است بدانی در این

تـرین و   بدان کـه قـوی  . ها خبر ندارد اسراری که هیچ کس از سالیان قبل از آن

  ».ها را پیدا کن فقط راه استفاده از آن .ترین اطالعات را در دست داری مهم
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را بـه او   شنفـس عمیقـی کشـید و چشـمان    . کنار آخرین قفسه ایسـتاد  پدر 

تـرین   همو م ترین بزرگاین قفسه، «: از طومارها را برداشت و گفت ییک. دوخت

. گـویم  پدرم به من گفـت و مـن هـم بـه تـو مـی      . سرزمین خودمان استاسرار 

ن گفتـه شـد،   به م. استفاده کردن و نکردن این اسرار فقط برعهده خودت است

ها نسبت به قدرتشان، تاوان نیز  لی بدان استفاده از آنو. ولی من استفاده نکردم

  ».دارند

آزتـورگ یکـه و   . پیچیـد  هایش در غار مـی  صدای گام. برگشت و دور شد پدر 

  . آزتورگ چرخی زد .ها ایستاده بود تنها با ذهنی پر از آشوب در میان طومار

ده شکل گلی توسط خطوط ذغـال نقـش ز  . نگاهش به نقاشی روی دیوار افتاد

بـه  . آن یک گل یخ بود. با کمی دقت توانست آن گل را تشخیص دهد. شده بود

انگار باگاسور اول یا همان بازارات به داستان گـل  . ناگاه یاد داستان گل یخ افتاد

  . یخ عالقه داشت

٤  

جمعیـت در بـین کوچـه و    . را محکم کـرد  شدور سر و صورت  پارچه آزتورگ 

تـا   را جمـع کـرده بـود    تمام حواسش. ودندب مدوآ رفتدر حال  سرعت بهخیابان 

برای فروش از هر سوی خیابان به گـوش   ادیدادوفرصدای . برخورد نکند یباکس

  . رسید می

تنهـا در همـان    خواست کـه بـاری دیگـر    دلش می .کرد خستگی می احساس 

تـر از   خواست هرچه سـریع  می. را زیادتر کرد هایش سرعت گام. جنگل قدم بزند

کـه از حجـم    تـا ایـن   یکی طـی کـرد   ها را یکی کوچه و خیابان. ن بزندبیرو آنجا

خواست آخرین خانه را نیز طی کند که نگـاهش بـه همـان    . ها کاسته شد خانه

زد  رو آرام قـدم مـی   پسر در پیاده. افتاد که مدتی قبل در جنگل دیده بود پسری

با سرعت خـود   دزمانی که آخرین خانه را رد کر. کرد را نگاه می شو دائم اطراف

. اختیار به دنبالش روانه شـد  آزتورگ بی. را به پشت درختان نزدیک خانه رساند

بـا  اش را  کرد فاصله سعی می .کرد احساسی او را در دنبال کردن پسر تشویق می
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گشـت تـا    و گـاهی نیـز برمـی    کرد را زیاد می گاهی پسر سرعتش. او حفظ کند

  .که نه کند یا ببیند که کسی او را تعقیب می

بـه   رسیدند ها تا باسنش می که حجم درختان بسیار زیاد بود و علف ییدرجا 

در میـان   جـا  همـان . تشویشی سراپای او را در بـر گرفـت  . ناگاه پسر را گم کرد

هـا   برگاز بین . تا صدای جنگل را بشنود را تیز کرد هایش گوش. ها نشست علف

ای را  صـدای آواز پرنـده   دوراز جـایی  . نگریسـت  را مـی  فضای محدود روبرویش

  .خواند که بدون وقفه می شنید می

پسر پشت سـرش  . بلند کرد او را از جایش پسر از پشت سرش ناگهان صدای

  .و شمشیر را طرف گردن او گرفته بود ایستاده

  »نگفته بودم که به دنبال من نیا؟ مگر. کنی باز که مرا تعقیب می«

  »اسمت چیست؟«

  ».به تو مربوط نیست«: گفتیزی با لحن تمسخرآم پسر 

  .تر آورد قدمی به جلو گذاشت و شمشیر را نزدیک پسر 

  »آیی؟ ای؟ برای چه به دنبال من می چرا صورتت را مخفی کرده«

. انـداخت و آن را بـه دور گـردنش   باز کـرد   ا از دور صورتشپارچه ر آزتورگ 

تـو  «: سر گفـت پ. ابت شدث روی تاج تک شاخ طالیی روی سر آزتورگپسر  نگاه

  »کی هستی؟

  ».هستم روآِدر ومن پسر باگاس«

  .شد دوگانگی در روی صورت او دیده می آثار 

  »خواهی حرفت را باور کنم؟ می«

  ».این به خودت مربوط است«

  »خواهی؟ از من چه می«

  ».اهم به من هم شمشیر زنی یاد دهیخو می. شمشیرزن ماهری هستی«

 آن انـدازه کنـی،   ی کـه تـو زنـدگی مـی    اگر راست گفته باشی، در آن قصـر «

  ».شوم هیچ حساب نمیها  شمشیرزن ماهر وجود دارد که من در آن

  ».ها را انتخاب کنم و خودم آن دارم کارهایم را خودم انجام دهم من دوست«
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 امین منصوری فرد

١٤٦ 

  »اسمت چیست؟«: آزتورگ پرسید. را پایین آورد شبا دودلی شمشیر پسر 

  »ِدرودوزا«

  ».من هم آزتورگ هستم«

کـس ایـن    هیچ. جا هر عصر و همین. و یاد خواهم داردت جایی که بدانم به تا«

  ».آید طرف شهر نمی

  ».دهم من برای هر عصر پنجاه پیکوت به تو می«

  .برقی در چشمان درودوزا درخشید ناگهان 

٥  

  »روی؟ ِسلی کجا می«: شنید که گفت مادر را  یصدا 

تـاج  . الی سرخ شده بودز خوشحصورتش ا. از اتاق بیرون آمددوان  دوان یِسل 

. را مرتـب کنـد   کـرد موهـایش   نهاده بود و سعی مـی  طالیی را با دوشاخ بر سر

شور و  با. صاف ایستاد. او رفت طرف بهکه نگاهش به آزتورگ افتاد،  این محض به

  »گ نظرت در مورد تاج جدید من چیست؟رتوآز«: هیجان گفت

  ».آید و خیلی به تو می تخیلی قشنگ اس«: بخندی زد و گفتل آزتورگ 

هـای بلنـد، او را    بـا آسـتین   زیبای ِسلی با آن تاج و لبـاس طـرح دار   صورت 

را باال گرفـت و سـعی کـرد وقـار را بـه       ِسلی سرش. برابر زیبا کرده بودچندین 

آینه تمام قد چرخید و برای مدتی خود را در آن نظـاره   طرف به. بیاورد شصورت

 گـوش  بـه روی پلکـان چـوبی   های خسـته پـدر    مدر همان حین صدای گا. کرد

 در طـرف  بـه زد و  شِسلی که متوجه آن شده بود، دوباره دستی بر موهای. رسید

صورت غرق در  بالفاصله. شنیده شد صدای باز شدن در. چرخید لنگه دوگ بزر

 طرف بهرفت  که با خود کلنجار می طور همان. هویدا گشت تفکر پدر در بین در

پـدر  «: ت، با لحنـی دلخـور گفـت   ِسلی که انتظار آن را نداش. افتادبه راه اتاقش 

  »جان؟؟

  »جان دختر قشنگم؟«: متوجه او شده بود، برگشت و گفتکه انگار تازه  پدر 

  »نظرتان درمورد تاج جدیدم چیست؟«: گفت با لبخندی ملیح یِسل 
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 امین منصوری فرد

١٤٧ 

یـک  . خیلـی زیباسـت  «: بـاز شـد و گفـت    گریهمـد پدر از  خورده گره ابروان 

  ».ای واقعی شده وردوسایک

هـای ِسـلی بـا     پـدر از روی شـانه  . گرفت و او را در آغوش او آمد طرف به پدر 

  .چشمانی پر از حرف به آزتورگ خیره شد

٦  

زود بـاش  . وقت شمشیرت را پـایین نیـاور، همیشـه آمـاده دفـاع باشـد       هیچ«

  ».بیاور شمشیرت را باال

 زنـان  نفـس  نفسآزتورگ . ردرا وارد ک شبا سرعت بیشتری شمشیر درودوزا 

  .جلوی ضربه را گرفت

قـدر هـم    و آن را ضعیف نبین که باعث غرورت شود قدر رقیبت در مبارزه آن«

  ».چیز را به صورت واقعی ببین همه. قوی نبین که باعث ضعفت شود او را

قـدر دنیـا بـا شـدت در جلـوی       آن. جـوم آورد آزتـورگ ه  یسـو  بـه دیگر  بار 

دی را در در. بـود چه اتفاقی افتاده  که نتوانست بفهمد خورد چشمانش تکان می

  . اختیار خم شد احساس کرد و بی ششکم

ور و همیشـه آمـاده دفـاع    مگر به تو نگفته بودم که شمشیرت را پـایین نیـا  «

  »؟باش

های شـکمش   نفس کشیدن، ماهیچه. توانست صاف بایستد زحمت به آزتورگ 

درودوزا بـا   .بلعیـد  تند هوا را به داخـل مـی  های ریز و  با نفس. آورد را به درد می

در مبارزه کسی «: شد گفت روی آن دیده میای  های تازه صورتی جدی که زخم

برنده کسی اسـت کـه    که فقط دفاع کند برنده نیست، ا اینکه فقط حمله کند ی

. کنـد  هایش برای حملـه کـردن اسـتفاده    در موقع صحیح دفاع کند و از فرصت

  ».حمله کن خب حاال بار دیگر

کنار کشـید و   یراحت بهدرودوزا  .با تمام قدرت به سوی او یورش برد آزتورگ 

را حفظ کند و محکـم   آزتورگ نتوانست تعادلش. گذاشت را جلوی پای او شپای

نداشت کـه   قدرتی. خون در دهانش قاطی شده بودمزه خاک و . به زمین خورد

  . ودوزا را شنیدصدای غالف کردن در. بلند شود شبخواهد از جای
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 امین منصوری فرد

١٤٨ 

  ».بیشترتمرین کن. برای امروز کافیست«

: دستی به صورتش کشـید و گفـت  . خون دهانش را به بیرون انداخت آزتورگ

  ».باش مطمئن. کنم بیشتر تمرین می«

کنـی   تو چکار می«: دوباره آب دهانش را بیرون انداخت و گفتشد و  زیخ مین

  »ا خودت؟ چرا صورتت پر از زخم است؟ب

درودوزا سری . تش را پوشاندرهای عمیق صو خط. درودوزا در هم رفتصورت 

شنید که در حـال   را می درودوزاهای سریع  صدای قدم. تکان داد و چیزی نگفت

  .بود دور شدن

  .خطر بود دانست که او به دنبال کاری پر می آزتورگ

٧  

کـرد   هـر چـه سـعی مـی    . کـرد  ها دائم حواس او را پرت مـی  دود مشعل یبو 

صـف   همچـون خطـوط مشـکی   . روی خطوط طومارها تمرکز کنـد توانست  ینم

ا و شمع بزرگـی ر روی میز گذاشت  طومار را. تندرف ها در جلویش رژه می مورچه

ه زد و به صندلی خود تکیـ . به کنار لبه میز برد که چیزی از آن باقی نمانده بود

کـرده   را سـیاه  آتش، رنگ سـنگ پشـتش  . ه شدبه آتش مشعل روی دیوار خیر

.  نگاهش به گل یخ کشیده شده روی دیوار افتاد. چشمانش خسته شده بود. بود

. آن فکـر را بیـرون انـداخت   . انتقـام بـه ذهـنش آمـد    با نگاه کردن به آن، کلمه 

یاد پدرش او را مجبور . گذشت می آنجادانست که چقدر از زمان ورودش به  نمی

  .ه طومار قدیمی پاره نشودمواظب بود ک. کرد که دوباره طومار را بردارد

قفسـه طومارهـای کهـن     طـرف  بـه  نگاهش گاه ناخداشروع کند که  خواست 

حسـی قـوی او را   . هـا نگریسـت   ای خیره و بـدون فکـر بـه آن    برای لحظه .افتاد

  .کرد طومارهای کهن جذب می طرف به

 .های کهن گرفت و به طومار قـدیمی در دسـتش انـداخت    را از طومارنگاهش 

 باعجلـه انگـار کسـی آن را   . طور ناشیانه روی کاغذ نوشته شـده بـود  خطوط به 

  .کردبه خواندن شروع  با حواس جمع،. نوشته بود
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١٤٩ 

تک شاخی سوار بر مرگ سیاه خواهد آمد و مـرگ را بـا   «: گوید میپیشگویی 

جان از کسـان خواهـد    جای، جاِن جای. خواهد کشیدتک دستش به دنبال خود 

بـرای همیشـه   او دنیا را . و جانوران به تلی استخوان یخارزارها به  دشت. کشید

  ».خشکاند می

. خـودش قـرار داد   کاله شاخ دستش را روی تک. آزتورگ چند بار آن را خواند

ناگهـان   گفـت؟  نکند پیشـگویی درمـورد او مـی    .زد فکر گنگی در سرش دور می

  . دیگر روی آن چیزی نبود. سرش را تکان داد و افکارش را دور ریخت

٨  

آور تبـدیل شـده    راهرو با آن نور کم به مکانی وهـم . پدر مشعل را باال گرفت 

 جـا  نیـ ا«: پدر گفـت . اش با پدر زیاد نشود کرد که فاصله آزتورگ سعی می. بود

از . زنـدگی کنـد   در آن توانـد کسـی   می های جایی به غیر از هاگوت است کهتن

. دنباشـ  مـی  جا دفن در اینتمام باگاسورها . جا سی هزار قدم است هاگوت تا این

گـاه  آن قـرار دارد آ  زیـر  از ایـن تپـه کـه مقبـره در     غیر از خودمانه کس ب هیچ

  ».باشد نمی

پدر مشعل را . پیچید کمی جلوتر صدای ریزش آب زیادی در فضای عظیم می

 دور اگهان آتش با سـرعت در بـین شـیارهای   ن. باال برد و به شیاری نزدیک کرد

های تاریک شعله کشید و آن محیط ظلمانی به ناگاه  سمتها و تمام ق ساختمان

یـک راهـروی بـدون سـقف قـرار       شانیروبروبا روشن شدن محیط، . روشن شد

ظم کنـار  یفـی مـن  در در ت راست آن یک سری ساختمان یک شکلسم. داشت

نـور  . طرف دیگر گودالی سیاه و عمیـق قـرار داشـت    .یکدیگر ساخته شده بودند

  .های آب را آتشین کرده بود شار، قطرات و باریکهنارنجی آتش نزدیک آب

  ».باشد ر میبینی، محل دفن یک باگاسو هایی که می تمام این ساختمان«

ایـن  «: گفـت  ها را نشان داد و باالی یکی از ساختمان اش اشاره با انگشت پدر 

  »و آن یکی سی و هشتمین و تا آخر سی و هفتمین است

روی گـودال سـاخته    کـه رسیدند ا به سکویی ت در آن راهرو قدم زدند یمدت 

ی بـود کـه گـل یخـی روی آن     سنگ پر از نقش و نگـار  ها آن روبروی. شده بود
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 امین منصوری فرد

١٥٠ 

 بـازارات  ،ر اولواین قبـر باگاسـ  «: و گفت ندایستاد روبروی آن. حکاکی شده بود

او . را کـه داریـم از اوسـت    یهـای  تمـام ایـن چیـز   . او این زیر آرمیده است. است

  ».ها را ساخته است ر و آن برجآن قص جا، این

. دیگری نیز بگویمها چیز  غیر از اینه خواستم ب می«: ای مکث کرد لحظه پدر 

  ».به دنبالم بیا

پادشـاه    دانـی تـا چنـد روز دیگـر     مـی «. دیگر گودال روانـه شـد   طرف به پدر 

دانیم که چه  نمی. برای ما خوشایند نیست. جا خواهد آمد به این باستارسرزمین 

مـن بـرای   . باش چیز خـوبی نیسـت   خواهند؟ اما هر چه که هست، مطمئن یم

. مبا یک نفر قراردادی بسـت  و ارتشی دست و پا کنمکه بتوانم برای خودم و ت این

بـا یکـی   . رود همیشه به خوبی پیش نمی باگاسوریاما  شاید خوشایند تو نباشد؛

ر خـود را بـه   دختـ  و قرار شد که رترین مردم این سرزمین صحبت کردماز پولدا

  » .ازدواج تو دربیاورد

کـرد   پـدر سـعی مـی   . شنیدن آن خبر هیچ حسی به آزتورگ دسـت نـداد   از 

  .را از او بدزد نگاهش

و ایـن   شود )به معنی ملکه( سلستاخواهد دخترش روزی  او می. او پول دارد«

ـ . کنـد  گفت که ارتشی را برای این سرزمین فراهم می. پیشنهاد را به من داد ه ب

. چون این چیزی نیست که بخواهی تو تصمیمی درمـورد آن بگیـری   تو نگفتم؛

خواهـد  برای تو اتفاقات زیادی  در طول زندگی. شود ی ما می این مربوط به همه

. امیـدوارم خـودت ایـن را بفهمـی    . خواهی داشتهیچ دخالتی در آن ن کهافتاد 

. اقات خوبی نخواهـد افتـاد  بیایند، اتف پادشاه سرزمین باستاربدان بعد از این که 

  ».آماده کنی یباید خود را برای هرچیز

بـه   چهـارراه جلوتر در سر . پیچید ها می های پدر در داخل راهرو حرف یصدا 

  .آن باز بود که درایستاد ها  پدر جلوی یکی از ساختمان. سمت چپ پیچیدند

روزی که . ه استهای آن به پایان رسید تمام کار. جا محل دفن من است این«

در طـول  . آن یکـی مـال توسـت   . شود برای همیشه بسته میمن بمیرم، این در 
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جـا را بـه تـو نشـان دادم کـه       خب این. درست کن تآن را به میل خود عمرت

  »  .چه که هستی، باشی همیشه بیاد آن

٩  

ای از برخـورد دو   همراه بـا آن جرقـه  . شمشیر را با قدرت فرود آورد آزتورگ 

کـه  دفاع کـرد   را و شمشیری گذاشت عقب بهبالفاصله قدمی  .برخاستشمشیر 

 آورد و بـا تمـام   کمی عقـب کشـید و شمشـیر را بـاال    . آمد از طرف راستش می

قطــره درشــت عرقــی از روی . حرکــات درودوزا را زیــر نظــر گرفــت حواســش

هـای   بـا قـدم  . اش بـه پـایین سـرازیر شـد     اش لغزیـد و از کنـار شـقیقه    پیشانی

دوزا بـا یـک حملـه    ناگهان درو. زد یک دایره به دور او قدم میروی ، شده حساب

 چرخانـد  شتی شمشیر را در دستانتورگ به راحآز. جوم آورداو ه طرف بهسریع 

های دوم و سوم درودوزا از طرف چـپ و   بالفاصله ضربه. و جلوی ضربه را گرفت

در  هـای بلنـد درودوزا   نفـس زدن  هـا و نفـس   صـدای نعـره  . راست بر او وارد شد

  .پیچید هایش می گوش

بـرای فکـر کـردن کمـی فاصـله گرفـت و شمشـیر را در دسـتانش          آزتورگ 

شمشـیر را  سعی کـرد  . ور شد بار او از طرف راست به درودوزا حمله این. چرخاند

و  آزتـورگ امـان نـداد   . ه را دفـاع کـرد  اما درودوزا ضرب بازوی او بنشاند؛ طرف به

 درودوزا دفـاعش . دیگر وارد کـرد  از طرف بالفاصله با چرخشی سریع شمشیر را

امـا مسـیر    ور شـد؛  سـر او حملـه   طـرف  بـه را به حمله تبدیل کرد و با شمشـیر  

آزتـورگ بـه   . را عوض کرد و با مشت محکم به شکم آزتورگ کوبیـد  ششمشیر

نـوک شمشـیر   . دادفـرو  هایش  هوا را داخل ریه های تند ناچار خم شد و با نفس

را  آزتـورگ بـه آرامـی در جـایش ایسـتاد و کمـرش       .شد روی زمین کشیده می

  . راست کرد

با آن فرصـت کمـی   . آورد هجوماو  طرف بهعین ناباوری درودوزا بار دیگر  در 

در  .ایستادن نداشـت فرصت . روی زمین زدباقی مانده بود، ناخواسته چرخی  که

و بـا سـرعت چنـدین قـدم      جلوی ضـربه بعـدی را گرفـت    خیز همان حالت نیم

  .برداشت قبع به
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٥٢ 

هایش به داخـل   کردن لب تر دنبالرا به  شو زبان نفس عمیق کشید نیچند 

ره منظـ . جابجا کـرد  ششمشیر را در داخل دست زمان با آن هم .چرخاند شدهان

. دوبـاره صـدای نعـره درودوزا برخاسـت    . م بودروبرویش مانند اقیانوسی پرتالط

. آمـد  او مـی  طـرف  بـه هـای بلنـد    و با قدم یر را مانند همیشه باال برده بودشمش

  . منتظر ماند تا درودوزا به نزدیک او برسد .آزتورگ کمی مکث کرد

سـریع ایسـتاد و بـا    . و خود را به پشت او رسـاند  روی زمین چرخی زدسپس 

روی و  دوزا تلوتلوخـوران چنـدین قـدمی رفـت    درو. کف پا به پشت او ضربه زد

بـه گـوش    ف شدن شمشـیر درودوزا صدای غال. وزا برخاستدرود. افتاد زانوانش

درحـالی   . را از توی صورتش به کنار زد شموهای طالیی و خیس از عرق. رسید

مهارتـت  . خیلی خـوب بـود  «: رداند گفتگ برمی شرا بر سر جای شکه نیم شنل

برای مدتی در ضمن . ت دادیشود گفت که مرا شکس می. خیلی بهتر شده است

های را که باید به تـو   تقریبا هم تمام آن چیزی. جا بروم مجبور هستم که از این

  ».را ادامه بده تیستم، تمریناتهایی که من ن در روز. ام گفتم، گفته می

از  تـر  یانـرژ  یبتر و  خسته. های جدید بود مانند همیشه پر از زخم صورتش 

تمرین کرده بودند، تغییـرات   گریکدیدر آن همه مدت که با . هر زمان دیگر بود

کنـی؟   با خـودت چـه مـی   «: گفت آزتورگ. در ظاهر او به وجود آمده بودزیادی 

  »چرا حال و روزت این است؟

  ».ها باید بیشترین زحمت را هم کشید برای بدست آوردن بهترین«

  .درختان گم شد انیم دردرودوزا همانند همیشه آرام 

. کشـید  قلـبش تیـر مـی    .احساس کـرد  اش نهیس دردردی را آزتورگ ناگهان 

دوبـاره   .هایش به شماره افتادند نفس .روی زمین نشستاش را چنگ زد و  نهسی

  .همان بیماری قلبی به سراغش آمده بود

١٠  

ت در سـربازان بـا سـرع   . آهنین قصر با صدای بلندی به آرامی باز شد دروازه 

در کنـار   اش مقام رسـمی  نیچندپدر با . دندبو وازهحال تکاپو برای باز کردن در
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٥٣ 

دوان خـود را بـه    ِسـلی دوان . کردنـد  صحبت می گریکدیو با  ه بودتادایس وازهدر

  ».آمدند«: و با شور و هیجان گفت ایوان رساند

کـه پـر از   مرتـب کـرد   را  دشیسـف ِسلی باز به جلوی آینه بازگشت و لباس  

 عهـده  بـر را  خـدمتکاران تی مادر به خدمتکار زنی که سرپرسـ  .های ریز بود گل

. هیچ کم و کسری وجود نداشته باشـد . ل را آماده کنیدتمام وسای«: داشت گفت

جـا تمیـز و گردگیـری شـده      هشوید کـه همـ   مطمئن. ها باشد حواستان به اتاق

  ».باشد

  ».سلستاحتما «: سر خود را خم کرد و گفت زن 

ای پر از میوه را به داخل تـاالر   ظروف نقره ،های نو و یک شکل ها با لباس زن 

همراه با شش اسب وارد محوطـه   ای بزرگ که درشکه چندی نگذشت. بردند می

مـردی بـا   . ها باز کـرد  را برای آن برداشت و در یکی از مردان قدمی به جلو. شد

آزتـورگ آرام و  . از درشکه پیاده شدند جوان موهای جوگندمی به همراه پسری

ان ها را طی کرد تا به همـ  خزید و داالنها به بیرون  سروصدا از بین خدمتکار بی

 نگاهش به میز. مجسمه را به کنار زد و وارد غار شد. داالن خالی و خلوت رسید

  . افتاد بازشده های از طومار پر

اش در  وجـود پـدر و خـانواده    .خواست تنها باشـد  می. ها را نداشت حوصله آن

ها هـیچ نقشـی در    در عمل آن. راس حکومت هاگوت فقط جنبه ظاهری داشت

نامیدند، فقط برای این بود کـه   میوز پدرش را باگاسور اگر هن .حکومت نداشتند

پـدر  . گفتند فقط برای احترام آن را می. ها هزاران سال وجود داشتند خاندان آن

  .آوردن قدرتش با همه کس معامله کند دست بههم مجبور بود برای 

  .آزتورگ طومار قدیمی را برداشت و شروع به خواندن کرد

از زمـان  هـا   آن. باشند ترین جنگجویان می قدیمی از پوش یخاکستری ژیراها

لبـاس بلنـد   . انـد  باگاسور بازارات، اولـین باگاسـور ایـن سـرزمین وجـود داشـته      

کـس از   هـیچ . هـا نامشـخص اسـت    خاکستری به تن دارند و همیشه هویـت آن 

  .ها نیز مشخص نیست آن گاه یمخفحتی . داند ها چیزی نمی اهداف آن
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٥٤ 

عـات و اسـرار   الاست، این است که از تمـامی اط  اما چیزی که کامل مشخص

هـا   آن دست بهدهند؛ اما خیلی از کارها  خود را نشان نمی وقت چیه. آگاه هستند

هـا فقـط بـرای اهـداف      آن. هـا هـم نفـوذ دارنـد     در تمام سرزمین. شد انجام می

  .اند وقت برای کسی کار نکرده هیچ. کنند خودشان تالش می

 پـوش  یخاکسترهر زمان حرف ژیراهای . اری انداختطومار را به کن آزتورگ

هـا را روی   آزتـورگ فقـط دو بـار آن   . شـد  آمد، پدر خشـمگین مـی   به میان می

  .ها دید بام پشت

١١  

نـام سـرزمینی در جنـوب    ( از باسـتار  دنبلنـد پادشـاه لـوِ    یها قهقهه یصدا 

در حـین  او  زردرنـگ های خراب و  دندان. پیچید در تاالر پر از ستون می )شرقی

و  گریکـد یدر باالی میز کنار  پدر و پادشاه لودن. شدند هایش مشخص می خنده

پسـر  . ها مادر و بعد خودش و در آخر هم ِسلی نشسته بودند در سمت راست آن

با هرگـازی  . پادشاه لودن درست در روبروی او در حال خوردن یک ران مرغ بود

تعـداد  . انـداخت  وص ِسـلی مـی  بخص افرادنگاه حریص خود را به بقیه  زد که می

و در سـکوت بـه دو    کدام در یک سو از میز طویل نشسـته زیادی از مقامات هر 

وقتی  از«: ن نگاهش به ِسلی افتاد و گفتپادشاه لوِد. پادشاه چشم دوخته بودند

من که دائم در مرز بـا  . که همسر عزیزم فوت کرده، پسرم تنهای تنها شده است

  ».ه هستمها در حال مبارز نگرون

بـرایش یـک دختـر    . بایـد ازدواج کنـد  «: با صدای بلند خندید و گفت دوباره 

  ».ام خوب در نظر گرفته

سـلی بـه    .کـرد  احساس مـی  را شهای ِسلی در کنار تکان خوردن پا آزتورگ 

: مـادر گفـت  . نـدازد یبرا بـه پـایین    شمجبور شد سر ناگاه صورتش سرخ شد و

  ».بفرماییدغذایتان را میل . خیلی خوب است«

همـه غـذای خوشـمزه را نادیـده     شـود ایـن    مگر می. ممنون، ممنون، حتما«

  » .گرفت
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٥٥ 

دست گوسفند خم شـد و یـک تکـه بـزرگ از آن را      طرف بهخندید و  سپس 

  .گوشت بریان شده را به دندان گرفت و تکه بزرگی از آن را کند. برید

هـای   نقـش و نگـار   رویرا  شو پـای به کف براق تاالر خیره شده بود  آزتورگ 

ناگهان صدای پادشاه لـودن او را مجبـور کـرد کـه بـه      . چرخاند کف مرمری می

  . چهره او خیره شود

امیـدوارم در آینـده کارهـای    . پسر شما هم که  هم سـن سـاندر مـن اسـت    «

  ».دیگر انجام دهند بزرگی را با یک

 شسـر را به پشت پدست بزرگش  پادشاه لودن. سعی کرد آرام بماند آزتورگ 

جـا خواهیـد    تا کـی ایـن  «: گفتپدر . روی لبان پسرش نقش بستلبخندی . زد

  »ماند؟

. هنوز جنگ در مرزهای ما ادامـه دارد . فردا صبح حرکت کنیم مجبوریم پس«

  ».جا را به حال خود رها کرد شود آن نمی

  ».یمدیگر صحبت کن خب امشب باید با یک«

  ».حتما«

بـرق  . د کـه روی میـز گذاشـته بـود    آزتورگ نگاهش به دسته گل یخـی افتـا  

  .باز کلمه انتقام به ذهنش وارد شد. های سفید آن، نظرش را جلب کرد گلبرگ

١٢  

را از یکـی از   سـاندر شمشـیرش  . چرخانـد  ششمشـیر را در دسـتان   آزتورگ 

ـ  . که در کنار میدان ایسـتاده بـود  گرفت نگهبانان  پسـرم  «: ودن گفـت پادشـاه ل

  ».قدرتت را به همه نشان بده

ِسلی و مادر با . اش نشسته بود که خانوادهانداخت  ییجا بهنگاهش را  آزتورگ 

هـا   بـرای ایـن کـه بـه آن    . کردند چشمانی پر از نگرانی و تشویش او را نظاره می

به او خیره شـده   پدر با چشمانی پر از تمنا. زد ها قوت قلب دهد، لبخندی به آن

. را از نگاهش بفهمدبود ن ساندر استه او که شکست دادوتوانست اوج خ می. بود

  .را تکان داد را آرام بر هم زد و سرش شپدر چشمان
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 امین منصوری فرد

١٥٦ 

. را گـرم کنـد   شچرخاند تـا مچـ   ر را مییشمش. به وسط میدان آمد آزتورگ 

را نادیـده   کـرد  صحبت مـی  وقت تمامکرد صدای بلند پادشاه لودن که  می سعی

رکات ریز ساندر را بـا دقـت   تمام ح .های درودوزا را به خاطر آورد بگیرد و حرف

یدان بار هوا را شکافت و به وسط م نیچند شساندر نیز با شمشیر. کرد نگاه می

آرام  آزتـورگ سـعی کـرد آرام   . کوبیـد  زرهشروی چندین بار با کف دست . آمد

را خـم   شکمـی شمشـیر را بـاال آورد و کمـر    . هایش بدهد نفس را به داخل ریه

  .کرد

بالفاصـله صـدای برخـورد ضـربه     . ت فرو نشستجمعی همهمهصدای  ناگهان 

 طـرف  بهزمان با آن، ساندر با سرعت  هم. رسید شچوب به صفحه فلزی به گوش

بـود کـه نتوانسـت آن را    آن انـدازه سـریع   . ضربه از چپ وارد شد. او یورش برد

ندر بـار دیگـر   سـا . دفـاع کـرد   شنزدیک سرش آن را با شمشـیر  .جاخالی دهد

 کرد مـوقعیتی پیـدا کنـد    آزتورگ هرچه سعی می. ور شد کشید و حمله عقب به

گـاهی  . کـرد  توانسـت حملـه مـی    امان از هر سو کـه مـی   ساندر بی. توانست نمی

را دفـاع   هـا  ضـربه شد با دو دسـت   هایش آن اندازه قوی بود که مجبور می ضربه

آزتورگ باحوصله هرکـدام  . وقفه حمالت ساندر ادامه داشت لحظات اول بی. کند

. و در فکر این بود که بتواند راهی برای حمله خـود فـراهم کنـد    کرد اع میرا دف

و  کرد در بین حمـالت کـه کمـی فرصـت اسـتراحت بـود، فکـر کنـد         سعی می

  .های درودوزا را به خاطر آورد حرف

تـورگ صـدای   زآ. ها و حرکاتشان به هوا برخاسـته بـود   با چرخش گردوخاک 

. قوی نبودنـد  دیگر ضرباتش همانند قبل. شنید های ساندر را به وضوح می نفس

اما بالفاصـله   کند؛ی او  آزتورگ چندین بار توانست از دو طرف شمشیر را حواله

در آن بین که ساندر بـرای اسـتراحت عقـب کشـیده بـود،      . با دفاع او روبرو شد

هـا   توانست اعتماد را در چشمان هر سه آن می. نگاه آزتورگ به پدر افتاد ناگهان

صدای پادشاه لـودن از بـس فریـاد    . کرد ِسلی با هیجان مبارزه را نگاه می. ببیند

  . زده، دورگه شده بود

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٥٧ 

سـاندر بـه ناچـار    . او یـورش بـرد   طـرف  بـه از فرصت استفاده کرد و  آزتورگ 

بـا تمـام    آزتورگ از فاصله خـالی سـمت چـپ   . ردرا برای دفاع باال ب ششمشیر

ـ . ای به فک سـاندر زد  ضربه با مشتش قدرت ا برخـورد ضـربه صـدای تشـویق     ب

بنشـاند؛ امـا    جـایش کرد ِسـلی را در   مادر سعی می. بلندی از جمعیت برخاست

 و دائـم سـرش   را مشت کرده بود ه دستشپدر را دید ک. جدیتی در کارش نبود

  .کنم گفت به تو افتخار می چیزی در نگاهش می. برد میرا باال و پایین 

بعد از . کرد هایش را معاینه می دندان شدستو با  ای ایستاده بود گوشه ساندر 

ــان  ــرخ ده ــدتی آب س ــرون  شم ــه از عصــبانیت  . ریخــترا بی ــا چشــمانی ک ب

شمشیر را باال برده  شساندر با دست راست. او یورش برد طرف بهدرخشیدند،  می

آزتـورگ  . زا بـود حرکتش بسـیار شـبیه درودو  . شد نزدیک می ادکشانیفربود و 

. او رسـاند  ین چرخی زد و با سرعت خـود را بـه پشـت   روی زمهمانند آن زمان 

را  شساندر شمشـیر . با کف پایش محکم به او ضربه زد بدون فرصت دادن به او

آزتـورگ  . انداخت تا بتواند با دستانش جلوی برخورد صورتش را با زمین بگیـرد 

  .همان زمان صدای پایان مبارزه به گوش رسید. را غالف کرد ششمشیر

چهـار   کودکـان هماننـد   شد و به دنبال شمشـیرش  زیخ مینای  رهبا نع ساندر 

آن را محکـم  . دستانش به دور شمشیر حلقه شد باالخره. دست و پا حرکت کرد

آزتـورگ زمـانی   . آزتورگ حمله کرد طرف بهگرفت و با تمام قدرت  شدر دستان

کمی مانده بـود کـه شمشـیر بـر او وارد     . نداشت شبرای بیرون آوردن شمشیر

با تمام قدرت داد و  قراررا بین پاهای ساندر  شسر. ، روی زمین چندک زدشود

روی زمین  ،تبه پش تر طرف آنروی هوا بلند شد و چند قدم ساندر به . ایستاد

  . خورد می وتاب چیپروی زمین  یا خورده زخمهمانند مار  با برخوردش. افتاد

دیـد کـه    پـدر را مـی  آزتـورگ  . تماشاگران در جای خود ایستاده بودنـد  تمام 

  .روی لبانش نقش بسته بودلبخندی پر معنا 

١٣  

لبه ایوان نشسـته بـود و دور شـدن درشـکه پادشـاه لـودن را نگـاه         آزتورگ 

درشکه از هـر  . هایشان خزیده بودند ها به داخل النه مردم همانند موش. کرد می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٥٨ 

مدند و دور آ نفر بیرون می نیچندیواش  بعد از مدتی یواش کرد کجا که عبور می

. لغزیـد  بـام  پشـت نگاه آزتورگ به  در همان بین. کردند را نگاه میشدن درشکه 

شـیده، کنـار یـک    با سر و صـورتی پو  خاکستریهای یک دست  فردی در لباس

فـردی  . و را شناختا آزتورگ. نگریست و دائم اطراف را می دودکش ایستاده بود

  . ها جالب بود شاه لودن برای آنانگار پاد. های خاکستری پوش بود از گروه ژیرا

را  شدسـت  ژیرا ه لودن را تا آخر میسر دنبال کرد،بعد از این که درشکه پادشا

ای قرمز بیرون آورد و آن را در جریـان بـاد    و از آن پارچهش فرو برد داخل لباس

درست جایی بـین دو  . ال کردآزتورگ با دقت بیشتری خط دید او را دنب. گرفت

یـدن  بـا د  .ایسـتاده بـود   خاکستری در همان لباس، فرد دیگری عخانه کم ارتفا

بـه   یمـانع هـا بـرای او    بدون این که ساختمان پارچه قرمز برخاست و با سرعت

در همـان بـین   . ها را پیمایید و از دید آزتـورگ بیـرون رفـت    حساب بیایند، آن

بودند،  شده یمخف ها بام پشت که در ها پوش یخاکستراز  تعدادی بیش از ده نفر

دوبـاره در   اما همـان فـرد اول   فی به راه افتادند؛هر طر بهیکی  برخاستند و یکی

  . کنار دودکش چندک زد و به خیابان خیره شد

 نگهبـان  نیچنـد ای زیبا و بزرگ بـا   از طرف دیگر درشکه از مدتی کوتاه بعد 

و تـا جلـوی    با دیدن آن کامـل خـم شـد    پوش یخاکسترفرد . وارد خیابان شد

  . بالفاصله صدای دروازه به گوش رسید. ها را نظاره کرد قصر آن وازهدر

روی سقف ساختمان دیگـری  نرم برخاست و با جهشی  پوش یخاکستر فرد 

  .کافی دیده بود اندازه بهانگار  .پرید و دور شد

١٤  

 .وارد تـاالر شـدند  و قدی بلند بـا دختـری جـوان     خورده گرهبا ابروان  یمرد 

مرد لبـاس ابریشـمی تـا بـاالی زانـو        .ر زیادی به مرد داشتشباهت بسیا دختر

دختـر جـوان بـا    . را روغن زده بـود  اش پوشیده بود و موهای کوتاه و جوگندمی

کنـار او قـدم    آرامدامـن پـر از چیـنش    و  شیهـا  شانه دورشال طالیی رنگی به 

  هموها با دقـت شـان  . هایش بود موهای بلند دختر هم رنگ شال دور شانه .زد می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٥٩ 

دریـا   پرتالطمهایی همانند امواج  ، طرهموهایشانتهای آبشار طالیی . شده بودند

  . هایش ریخته شده بودند روی شانه

. آمدنـد  های هماهنگ پیش مـی  را باال گرفته بودند و با قدم شانهر دو سرهای

 شآزتورگ نیز مجبور شد کـه از جـای  . برخاستاش  پدر از روی تخت باگاسوری

 هـا  در پـایین پلـه  . نـد را طـی کرد  یپادشاه تخت های جلوی پله هر دو. برخیزد

تعظـیم   عنوان بههای خود را  مرد و دختر جوان سر .رسیدند گریکدیزمان به  هم

: زد گفـت  مـوج مـی   یخوشـحال پدر با صدای گرم و بلند کـه در آن  . خم کردند

  » .این پسر من آزتورگ است. ش آمدیدخو. درود بر شما«

و جنـاب بـورک    ایشـان عـالی  «: آزتورگ چرخید و گفـت  طرف بهدر پ سپس 

  ».ایشان هم دوشیزه ِورانی هستند

ار از بسـی «: بـورک بـا لحنـی رسـمی گفـت     . کردنـد بار دیگری تعظیم  هردو 

  ».مالقات با شما مفتخر شدیم

هـایش کمـی تکـان     فقط لـب . صورت مرد مانند مجسمه ساکن بودند یاجزا 

بـه آزتـورگ    شسپس با چشمان زیبـای  زد ملیحی دختر جوان لبخند. خورد می

  ».م از دیدن شما بسیار مشعوف هستممن ه«: خیره شد و گفت

لبخندی به هر دوی به اجبار . صورت سفید ِورانی نگاه کردمدتی به  آزتورگ 

  » .خوش آمدید. کنم خواهش می«: گفت ها زد و آن

دیگر بـه او   ت بارخواس می. کرد حس می نگاه ِورانی را روی صورتش آزتورگ 

را  پـدر دسـتش  . دکردن های گردنش از او پیروی نمی اما ماهیچه ؛ندازدیبنگاهی 

. نهار مهیاسـت . هستید دانم که خسته راه می«. مرد گذاشت و ادامه داد شانه بر

  ».ا هستنددیگران منتظر شم ر جنوبی،تاالبروم به 

١٥  

آزتـورگ  . نـد بود که پدر بـه همـراه بـورک بـه داخـل اتـاق رفتـه بود        یمدت 

 گریکـد یو ِسـلی در کنـار    یِوران .کنند ها بحث می چه آن مورد دردانست که  می

الن پـر از  فضـای آن سـ  . کردنـد  صحبت می گریکدیچیزی با  مورد درنشسته و 

ای فکر غار به سـرش   برای لحظه. داد تنگی به او می احساس نفس ،وسایل چوبی
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٦٠ 

هـایش تمنـای    ریـه . ن را بیرون کرداما با همان سرعتی که وارد شده بود، آ زد؛

برخاسـت و   از جایش. را تحمل کند توانست آن شلوغی نمی. هوای آزاد داشتند

اثـری از خورشـید   . هوای بیرون نیمه تاریـک بـود  . خود را به ایوان بزرگ رساند

. هایشـان بودنـد   های خانه پایین مردم در حال روشن کردن چراغ. شد دیده نمی

  .نارنجی از پیش روشن شده بودبا خط  یخیابان اصل

ان بـه یـاد قـدم زدن در    هناگ. هایش داد هوای خنک را به داخل ریه آزتورگ 

جنگل کوچـک   طرف بهناخداگاه نگاهش . جنگل و مالقات اولش با درودوزا افتاد

خواسـت تـا بـار     دلـش مـی   .دانست که کجاست نمی. داخل دیوارهای شهر افتاد

. ین مبـارزه بـه یـاد داشـت    روح او را در آخـر  بـی  هنوز چهـره . او را ببیند دیگر

روی لبه ایوان، گلدان گـل یـخ    .روی لبه ایوان گذاشت و آن را فشرددستش را 

  .دید دانست که چرا تمام وقت این گل را می نمی. گذاشته شده بود

بـه   در ذهـنش . و آرامـی را شـنید   کنواخـت یهای  همان حین صدای گام در 

شنیده هیچ شباهتی به صداهایی که تا آن موقع . شتها گ دنبال صاحب آن قدم

ـ . ِسلی یا مادر نبـود اما صدای پای  شک یک زن بود؛ بی. بود نداشت  کـه  نیـ ا یب

. ای پشـت در ایسـتاد   صـدای پـا بـرای لحظـه    . برگرداند، منتظر ماندرا  نگاهش

  .به ناکجا خیره شد طور همانمقاومت کرد و  برخالف احساسش

  »شما هم اینجایید؟«: رانی را شنید که گفتی نازک ِوصدا ناگهان 

را در هــم قفــل کــرده بــود و بــا نگــاه  ِورانــی درســتانش. برگشــت آزتــورگ 

  . به آزتورگ خیره شده بود یا زده بهت

. مآمد میبیرون جا  باید از آن. احساس بدی به من داده بود هوای خفه داخل«

دنبـال   بـه . مرا احساس کردزدم که ناگهان جریان تازه هوا  داخل راهرو قدم می

  »ام؟ مزاحم شما که نشده. جا آن آمدم و رسیدم این

. کـرد  گاه به خود جذب می به نگاه آزتورگ را گاههای ِورانی  خاص لب حرکت 

حرکـت دسـتانش بـر احسـاس     . داد تلفظ دقیق هر حرف را به خوبی انجام مـی 

  .گذاشت هایش تاثیر می واقعی بودن حرف
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٦١ 

باید ایـن منظـره را از دسـت    ن. تر بیایید نزدیک. هیچ وجهبه «: گفت آزتورگ 

  ».بدهید

صـورت  لذت و حیرت بـه   خطوط. زد و به کنار لبه ایوان آمدلبخندی  یِوران 

  .روی پوست صاف او نقش بستزیبایی 

انگـار دنیـا در زیـر    . ای ندیـده بـودم   چنین منظره تا حاال این. چقدر زیباست«

. سـیر نشـوم   ز نگاه کردن به این منظره هـیچ وقـت  فکر کنم ا. پاهایت قرار دارد

همـه چیـز   . اما به هیچ وجهه قابل مقایسه با این نیست خانه ما نیز بزرگ است؛

جا  ال باشید که اینشما باید خیلی خوشح. و زیباتر استتر  جا ده برابر بزرگ این

  » کنید؟ درست است؟ زندگی می

دون ایـن کـه   آزتورگ ب. یره شدبه آزتورگ خ اش کننده مجذوبهمان نگاه  با 

روزی نیست که به این ایوان نیایم و مدتی . بله«: را بگیرد گفت بخواهد نگاهش

هایـت را کوچـک نشـان     آن اندازه بزرگ است که غـم . جا ننشینم را در فکر این

  ».دهد می

  . نگاهش را به منظره انداخت و برای مدت کمی سکوت کرد یِوران 

. حتی خود مـن . کردند کاش همه مانند شما فکر می. کنید چه خوب فکر می«

  ».نه آن سوار تو د سوار آن باشی،اما بای است؛غم مانند درد الزم 

  . را باال آورد و موهای توی صورتش را کنار زد سرش یِوران 

  »توانم چیزی بگوییم؟ می. های بهتری پر کنیم بهتره وقت خود را با حرف«

  »!البته«

اما  کردم؛ جا بیایم، دائم قیاقه شما را برای خود مجسم می قبل از این که این«

. گـی وجـودم را فـرا گرفتـه بـود     حـس و حـال گن  . رسـید  هیچ بـه ذهـنم نمـی   

حسـی بـه   . اما االن حس خیلی خوبی دارم دیدن شما بودم؛لحظه به فکر  لحظه

  ».مرد خیلی بزرگی خواهید شد هآیند گوید که شما در من می

درسـت اسـت کـه االن در ایـن شـرایط زنـدگی       . ریدخیلی لطف دا. ممنون«

تـک   روزی خواهـد رسـید کـه تـک    . اما به همین منوال نخواهد مانـد  کنیم؛ می

  ».به سزای اعمال خود خواهند رسید افرادی که با ما دشمن بودند
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٦٢ 

متوجه نشده بود کـه در  . ِورانی برگرداند طرف به ها کوه ازرا  نگاهش آزتورگ 

وانسـت  ت آن انـدازه کـه مـی   . ل به او نزدیـک شـده بـود   ِورانی کام حین صحبت

. کـرد  برخـورد مـی   صورتش بهنفس گرم ِورانی . را در چشمان او ببیند تصویرش

بـویی  . خواست همچون ماری به دور او حلقه زده بـود  بوی خوبی که از او بر می

کـم   کـم . احسـاس کـرد   یی را در درونشاه گرمابه ناگ. کرد که او را سرمست می

. شـد  می سوزن سوزنپشت گردنش . هایش رسید به پشت چشمان و گوش گرما

در آن «: ِورانی گفـت . خورد مردمک آبی ِورانی به دنبال چشم آزتورگ تکان می

  ».شکی نیست

 زیـ چ همـه انگار . های سرخش از آن فاصله او را دگرگون کرده بود لب حرکت 

ت نـازک و سـفیدش   دسـ . را بلند کـرد  شِورانی دست. آهسته شده بود صورت به

 گردنش دور ه زدن آن را بهحلق. کشید ظاتی نگاه آزتورگ را به دنبالشبرای لح

هـای   فقـط گرمـای لـب   . برایش افتـاد  یآن بین ندانست چه اتفاق. احساس کرد

آزتـورگ نیـز   . را بسـت  ِورانـی چشـمانش  . هایش احساس کرد روی لبِورانی را 

انتهـا طـول    لحظـه بـی  مدت آن دانست چه  نمی. چشمانش بسته شد ناخودآگاه

حرکت قوی خـون  . دانست که دوست نداشت آن لحظه تمام شود اما می کشید؛

  .کرد احساس می هایش را در رگ

را  خواست چشمانش آزتورگ نمی. فاصله گرفت گریکدیهایشان از  لب آهسته 

. اش بـود  بوی خوب ِورانی هنـوز داخـل بینـی   . باز کند و از آن رویا بیرون بیاید

مـن بایـد   . گردند به دنبال من می«: ِورانی را از دور شنید که گفتدای زیبای ص

  ».ر صحبت خواهیم کرددیگ بعد بسیار با یک. بروم

بخندی زد و بدون هیچ کالمی ل. ای درنگ کرد و به آزتورگ خیره ماند لحظه 

  . خارج شد از در

١٦  

آثـار  . بـود دراز کشـیده   روی تخـتش پـدر  . خیره شـده بـود  به پدر  آزتورگ 

ِسلی کنار سـر پـدر   . شود ریده او دیده میرنگ پ خستگی و شکستگی در چهره

های عـرق او را بـا دسـتمالی سـفید حاشـیه دوز شـده، پـاک         و دانه نشسته بود
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٦٣ 

دختـرم، بـه   «: ِسلی چرخاند و گفـت  طرف بهرا  شروح پدر چشمان بی. کرد می

  ».خواهی شد سلستازودی 

  ».اما پدر ما تنها نخواهیم رفت«: گفتحرف او را قطع کرد و  یِسل 

کارهـای بسـیاری بـاقی مانـده     . جا بمـانیم  من و آزتورگ مجبور هستیم این«

. تو و مادرت بروید و با پادشاه لودن مقدمات جشن عروسی را مهیا کنیـد . است

  ».کارهایمان به شما خواهیم پیوست ما بعد از انجام

ر شـما را بـا ایـن وضـعیت تنهـا      امـا چطـو  «: و گفت فرو دادرا  شبغض یِسل 

  ».م دهمبگذاریم؟ اصال دلم راضی نیست که این کار را انجا

 دانـم؛  مـی «: گرفت و آن را آرام فشرد و گفت دست ِسلی را در دستانش پدر 

االن کارهای . طبیب گفته است که به زودی خوب خواهم شد. اما ناراحت نباش

  ».کن ها فکر به آن. رو داری پیشتر در  خیلی مهم

  »خب شما کی خواهید آمد؟«

هـا را   سپارم تا آن کارها را به دست آزتورگ می. به محض این که خوب شوم«

امروز تو حرکت کنی، نهایتا تـا ده روز دیگـر مـا خودمـان را بـه تـو       . انجام دهد

باید خیلی وقت پیش حرکت . شود خب دیگر بلند شو دیرت می. رساند مخواهی

  » .است مادر منتظرت. کردید می

دسـتمال را کنـار سـر پـدر     . برخاسـت  شبعد از کمی دو دلـی از جـای   یِسل 

  . گذاشت و خم شد و پدر را بوسید

  » .زود خوب شوید. جان منتظرت هستیمپدر «

را  شآزتورگ هـم دسـتان  . آزتورگ آمد و او را در آغوش کشید طرف به یِسل 

دستانش را  آزتورگ. نیدش هق آرام او را می صدای هق. به دور کمر او حلقه کرد

را نزدیک سر او  شسپس سر. داخل موهای او فرو برد و موهای او را به کنار زد

کنی؟ االن هـزاران   برای چه گریه می سلی )به معنی ملکه( سلستا«: برد و گفت

  ».کنند نفر با چشم امید به تو نگاه می

  » ...شومسلستا خواهم  من نمی«: با صدای لرزان گفت یِسل 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٦٤ 

این یکی از بزرگترین . گریه نکن« :آزتورگ گفت. هق راه گلویش را بست قه 

االن آن . شـدیم  دیگر جدا مـی  یک روز باالخره ما از هم. ستات ا روزهای زندگی

  ».دیگر را خواهیم دید هم. شگی نسیتاما این جدایی همی روز رسیده است؛

  . را بوسید سپس گونه او. های روی گونه ِسلی را پاک کرد اشک آزتورگ 

  » .دیگر را خواهیم دید دی همدیر شد، برو، بزو«

١٧  

  .رسید به گوش می یسخت بهخسته پدر  یصدا 

  »تمام آن طومارها را خواندی؟«

  ».بزودی تمامشان خواهم کرد. هستم روز در حال خواندن اما شبانه نه پدر؛«

روی ا ر شهای گاهی پلکد از چن هر. خس همراه بود نفس پدر با خس یصدا 

ماننـد موجـودی    ؛بیماری چیزی در بدن پدر باقی نگذاشته بود. گذاشت هم می

هـای تـرک    لـب  شپـدر بـا زبـان   . های راحتی گم شده بود کوچک در بین لباس

  ».ها را بخوان حتما آن«: اش را خیس کرد و گفت دهرخو

 ها را نادیـده  که خیلی چیز ام مجبور شدم در زندگی«: مکثی کرد و ادامه داد 

  ».چیزی از عمر من باقی نمانده استدانم که  االن هم می. بگیرم

  . داد های پدر گوش می در سکوت به حرف چنان هم آزتورگ 

دن ازدواج کنـد نـه بـا    این را به تو نگفتم، اما ِسلی قرار است بـا پادشـاه لـو   «

  ».پسرش ساندر

  .ردک احساس میخود  آزتورگ نگاه پدر را روی. ردای سکوت ک لحظه پدر 

ولـی در عـوض خواسـت کـه     . ها حفظ کرد دانی او ما را در مقابل ِنگرون می«

اگـر االن ایـن   . امیـدوارم درک کنـی  . ای نداشـتم  چـاره . ِسلی با او ازدواج کنـد 

  ».دهد فقط به خاطر آن است سرزمین به حیات خود ادامه می

دانسـت   یم. پدر هنوز آن اندازه پیر نشده بود. نگاهی به پدر انداخت آزتورگ 

  . او را به این روز انداخته است ی زیادیکه فکرها

  »؟پسرم«
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٦٥ 

اگـر نیـاز اسـت پـس     . ام هم آماده کرده نه پدر، من خود را برای بدتر از این«

  ».باید بشود

جا  گفتم مادرت کمی آن. توانیم در جشن شرکت کنیم نمی ،با این وضع من«

با . باشد می ی مانده، کمک بورکتنها راه باق. دبماند تا ِسلی احساس تنهایی نکن

کفتار و الشخور در اطرافت  حواست باشد،. لشکری به دست بیاور در خفا بورک

تا زمانی که از کاری اطمیان پیدا نکردی . به هیچ کس اطمینان نکن. زیاد است

توانی انتقامـت   بعد از آن می .د دیگر راه بازگشتی نداشته باشیشای. انجامش نده

  ».یری و سلی را بازگرانیرا از همه بگ

چه کـه در دل پـدر    دانست آن می. کرد تمام دردهای پدر را حس می آزتورگ 

 پدر خواست چیزی بگوید ولی حرفش. در دل خود نیز جریان داشت گذشت می

  .را خورد

مدتی بعد، پدر گل یخی از داخل گلدان کنار تخت برداشت و آن را به طـرف  

  ».داشته باشاین را «: آزتورگ گرفت و گفت

  خواست پدر از او انتقام می. آزتورگ متوجه حرف پدر شد

١٨  

رسمی حسـاب   ار پادشاهان دیگر، باگاسوردر انظ ،شما باگاسور آِدرو، پدر....« 

فقـط حـق   . ایشان اجازه خاکسپاری رسمی به عنوان پادشـاه را نـدارد  . شود نمی

  »...ید او را به روش معمولی خاک کنیددار

بعد از این کـه طومـار    رسان پیغام. پیچید معنا در سر آزتورگ میبدون  لغات 

را پـایین آورد   کمی سرش وله کرد و با نگاهی پر از نخودترا ل آنرا تمام کرد، 

آزتورگ روی تابوت پدر خم شـد و سـرش را    .های آرام و ثابت دور شد و با قدم

فاصـله، نقـش   از آن  .لرزیدنـد  مـی  خشم ازهایش  دستان و لب. روی آن گذاشت

  .آن را بزرگ وسط تابوت حکاکی کرده بودند. گل یخی را روی تابوت دید

١٩  
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٦٦ 

. خـورد  مـی  وتـاب  چیپمانند ماری  ،لرزان مشعل در باالی تابوت سنگی شعله 

الطم صـیقلی را ماننـد اقیانوسـی مـت     جی رنگ، تابوتهای تیره و روشن نارن لکه

  . داد نشان می

را » پادشاه رسمی نیسـت «و دائم جمله  ه بودخیره شدپدر به تابوت  آزتورگ 

بـا همـان حـال     آنجـا دانست کـه چـه مـدت در     نمی. کرد در زیر لب زمزمه می

. حـس کـرد   اش روی گونـه ناگهـان حرکـت قطـره گرمـی را کـه      . ایستاده بـود 

را بـاال   اختیـار دسـتش   بی. را برهم فشرد تا دیده تارش را واضح کند هایش پلک

را فرو داد و سعی کـرد لـرزش    بغضش. ایش را پاک کرده آورد و با سرعت اشک

در به نقطه تـاریکی کـه   . نادیده گرفت وغای درونش راغ. را ثابت کند شیها لب

ولی باز نتوانست سنگینی که بر دلـش سـایه    گوشه دیوار قرار داشت خیره شد،

  . افکنده بود را نادیده بگیرد

بـرایش هماننـد غـرق     آنجاآور  انجو خفق. به راه افتاد در طرف بهاراده  بدون 

 درسـت کنـار در  . نفـس بکشـد   یراحتـ  بـه توانست  نمی. مانست شدن در آب می

ماننـد قبـل    ؛فکر این که دیگر پدر را نخواهد دید، پاهای او را فلج کـرد . ایستاد

برگشت از پشت پرده اشـک نگـاهی بـه    . کرد خیس شدن چشمانش را حس می

هـایش زمزمـه    ضعیف پدر هنوز در گـوش  چهره و صدای. تابوت سنگی انداخت

عبـور   اهرم کنار در را به پـایین آورد و از در  .داد را فرو بار دیگر بغضش. شد می

ر زیـر  در آخـ . برای آخرین بار نگاهی به درون انـداخت  مانده یباقاز فضای . کرد

  » .در آرامش بخواب«: لب گفت

 کنـار آن مقبـره خـودش   . خوابیده بـود  ها پدر برای همیشه در مقبره باگاسور

  . گرفت روزی هم او در آن آرام می. قرار داست

درون تاریکی به  دست بهآزتورگ مشعل . آمد صدای آبشار از انتهای مسیر می

اش  اختیار خم شد و سـینه  بی. احساس کرد شناگهان دردی را در قلب. راه افتاد

فشـار را تحمـل    توانست آن همـه  انگار قلبش نمی. چندین بار نفس زد. را فشرد

  .دوباره همان بیماری قلبی به سراغش آمده بود .کند

٢٠  
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٦٧ 

هـوای  . روی تاج آن تکیـه داده بـود  روی صندلی نشسته و سرش را  آزتورگ 

. کـرد  بسـته او را نـوازش مـی    هـای  وزید و پلک خنک عصر از ایوان به داخل می

  . رسید های گاری از دور به گوش می صدای چرخ

را  چشـمانش را گشـود و سـرش   . تفاوتی را بـه او رسـاند  م نسیم بوی ناگهان 

. رنگ ایستاده بـود  خاکستریداخل ایوان فردی در لباس . ایوان چرخاند طرف به

حـس آشـنایی در چشـمان    . درا پوشانده بو ، کل سرشخاکستریهای  با پارچه

ارچـه کنـار گوشـش    را به گره پ دستش پوش یخاکستر. زد او موج میآبی آرام 

هـای   مـو . بـاز کـرد   با حرکتی نرم آن را از دور سـرش سپس  ن را کشیدبرد و آ

  »وزا؟درود« :گ گفتآزتور. درخشید اش در زیر نور خورشید می طالیی

همیشـه بـا    ماننـد  ؛درودوزا در این مدت مردانـه شـده بـود   پر از زخم  چهره 

  .به آزتورگ خیره شده بود وجوگرش جستهمان نگاه 

  »این همه مدت کجا بودی؟«

  »جا نخواهد آمد؟ کسی این«: چوبی انداخت و گفت اهی به دردرودوزا نگ

  ».نه راحت باش«

امـا   گـویم؛ تـوانم چیـز زیـادی ب    نمـی . از آن زمان اتفاقات زیادی افتاده است«

  ».ام پیشنهادی بدهم آمده

من «. رفت ادامه داد صندلی می طرف بهای مکث کرد و درحین این که  لحظه 

 .ور فـوت کـرده اسـت   دانیم کـه باگاسـ   می. ام آمده رایژز طرف به عنوان نمایند ا

و  رایـ ژاز همـان زمـان قـدیم    . خواهند که با تو دست همکاری بدهنـد  ها می آن

اما  ها را رد کرده بود؛ پدر تو کمک آن. کردند دیگر همکاری می رها با یکوباگاس

  ».ستندکه تو آن کار را انجام ندهیها امیدوار ه آن

  »ها؟ از آن تو شدی یکی«

خواهند که بـه تـو کمـک     ها می آن«: داد و گفت عقب بهرا  وهایشم درودوزا 

   »!!توانی سلطنت خود را پس بگیری دوباره می. کنند

  »ها پیوستی؟ چرا به آن« 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٦٨ 

هـا هـم    هـا وجـود داشـتند، آن    روکه باگاس از زمانی. ها خیلی قدرت دارند آن«

هـر کـار کـه    . هاسـت  ها دسـت آن  تمام راز .هستند ها  در تمام سرزمین. اند  بوده

هایشـان دارنـد کـه حتـی      هـایی در دخمـه   چیز .توانند انجام دهند بخواهند، می

  »....کنار بیاییها  اگر بتوانی با آن. توانی بکنی فکرش را هم نمی

دانستم که تمام چیزی کـه    از همان اول که دیدمت«: آزتورگ خندید و گفت

هـا   االن هـم فقـط بخـاطر همـین بـه آن      .ل اسـت در جلوی تـو ارزش دارد پـو  

  ».پیوستی

اگـر نظـرت عـوض    «: روی آن نشسـت و گفـت  پنجره رفت و  طرف بهدرودوزا 

  »...شد

وقت به تو و آن ژیـرا نیازمنـد    من هیچ«: آزتورگ حرف او را قطع کرد و گفت

  ».نخواهم شد

٢١  

  »ها آمده است؟ جناب، یکی از خبرچین عالی«

  » .بفرستیدش داخل«

آزتـورگ از روی  . نیده شدروی کف چوبی شهای شتابان شخصی  گام یصدا 

 نفس زنان تا جلوی آزتورگ پیش آمد و تعظیمی مرد نفس. برخاست اش یصندل

 دستش. نقش بسته بود اش سوخته آفتاب اضطراب و سراسیمگی در صورت. کرد

انی پـر از  با دسـت . را داخل لباسش فرو برد و طوماری را از داخل آن بیرون آورد

دیـروز  این خبـری اسـت کـه    «: را به سمت آزتورگ گرفت و گفت آن گردوغبار

  ».ویل داده استا به دهکده مرزی تحم های  یکی از خبرچین

مرد بار دیگر تعظیم کرد و با سرعت برگشت و در بـین  . آن را گرفت آزتورگ 

را بـا سـرعت   طومار . بزرگ آزتورگ را در برگرفته بود یا شوره دل. راهرو گم شد

  . باز کرد و خطوط آن را که با سرعت نوشته شده بود، خواند

بـه جـرم    وت راِسـلی از هـاگ   و کوردوسـا  سلستاپادشاه لودن،  امروز 

  .آویخت یچوب ریتشیطان بودن کشت و در میدان مردگان به 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٦٩ 

چندین بار خطوط را خواند تا سرانجام توانست منظور آن را متوجـه   آزتورگ 

خطـوط سـیاه رنـگ در    . بـود سرش محکم به چیزی برخـورد کـرده    انگار. شود

سـعی کـرد بـار دیگـر آن جملـه را      . رفت جلوی چشمانش دائم باال و پایین می

  .داد اما لرزش دستانش اجازه خواندن خطوط را به او نمی ؛بخواند

اختیـار تـاج صـندلی را     بـی . احساس کرد سوزشی شدید را در قلبش ناگهان 

هـایش بـه شـماره     نفس. چنگ انداخت اش بر سینه. کشید می قلبش تیر. گرفت

 گـوش  بـه های صـندلی در درون تـاالر    صدای بلند کشیده شدن پایه .افتاده بود

و  صـورتش خـیس شـده بـود    . و را نداشـتند ا داشـتن  نگـه پاهایش تـوان  . رسید

 دسـتش  ازطومار . ریختند اش به پایین می های درشت آن با سرعت از چانه دانه

دوبـاره همـان    .سوزش با همان سرعتی که شروع شده بود، تمـام شـد  . شدرها 

   .بیماری قلبی

. هـایش را تمیـز کـرد    با آستینش دور چشم. صاف بایستد د به آرامیسعی کر

بعد از مدتی کـه  . را آرام کرد تندش تندهای  را بست و نفس ای چشمانش لحظه

ـ  ، پاهـای لـرزانش  بـود دانست چقـدر طـول کشـیده     نمی . آورده حرکـت در  را ب

  . رساند و آن را باز کرد خود را به در تلوتلوخوران

احسـاس غضـب جـای    . کرد هایش احساس می کم خروش خون را در رگ کم 

بـدون ایـن کـه    . گرفت اوج می شبدن یگرما جیتدر به. ضعف را در او گرفته بود

کـه در او   یباقدرترسید  که می به هر در. کرد اختیار راهروها را طی می بداند بی

معنـی   ها و صداها برایش بـی  منظره. کوبید باقی مانده بود، محکم با پا به آن می

اهـرم را کشـید و    دید، دار شاخبداند خود را در جلوی مجسمه  آنکه یب. شده بود

با تمام قدرتی که داشـت  . با سرعت خود را میان قفسه طومارها رساند. وارد شد

سـنگ بـه هـوا بلنـد      هـای  تکهطومارها مانند . دزضربه به اولین قفسه  با پایش

با دو دستش قفسه . پیچید هایش در داخل غار می ها و فریاد صدای غرش. شدند

بدون مکـث بـا ضـربات دسـت و پـا      . روی زمین انداختبعدی را گرفت و آن را 

  . کرد ای پرتاب می طومارها را به گوشه
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با شدت باال و پایین  اش نهقفسه سی. نگاهش به طومارهای کهن افتاد ناگهان 

میـز رفـت و بـا     طرف به. روی میز کنارش پر از طومارهای باز شده بود. رفت می

طومارهای روی زمـین را   که یدرحالسپس  ها را پایین انداخت ساعدش تمام آن

  . های کهن رفت قفسه طومار طرف بهکرد  لگد می

همـه را  . برگشـت ز میـ  طرف بهو را برداشت  فکر کردن ده طومار کهن بدون 

دانسـت   نمی. ای مکث کرد لحظه اولین طومار را برداشت،. یز گذاشتروی مآرام 

. تکـان داد چشـمانش را بسـت و سـرش را    . زد که فکرش حول چـه چـرخ مـی   

. را فرامـوش کـرد و طومـار را گشـود     زیـ چ همـه . زدند هایش با شدت می شقیقه

. آشـفت نامفهوم ذهن او را برداخل آن خطوطی . دو وجب باز شد اندازه بهطومار 

. اما تمام آن با همان زبان خاص نوشـته شـده بودنـد    طومار را تا آخر ادامه داد؛

 انـدازه  بـه  طومـار نهـم   آخِر. بودند به همان زبان باز. ک طومارها را برداشتت تک

ن ناگهـا . چیزی در طومار دهـم هـم نوشـته نشـده بـود     . یک انگشت سفید بود

امـا حسـی    ای پرتاب کنـد؛  ها را به گوشه خواست آن. فتاو اوج گر عصبانیت در

تـک   هقـش  هـق صـدای   آرام روی زمین نشست، جا همان. داد این اجازه را نمی

  .آوای غار شد

٢٢  

 را از حـالش  آزتـورگ  ،دربه قاب چوبی  آنو بعد برخورد  سفیر تیری یصدا 

 شگ از جـای آزتـور . خـورد  تکان مـی  تیرای باریک در انتهای  پارچه. آورد رونیب

. تمام شـهر و جنگـل را از زیـر نظـر گذرانـد     . برخاست و خود را به ایوان رساند

آن را از . کشیدتیر را از توی چوب بیرون . رفت به منوال خود پیش می زیچ همه

داخل بدنـه چـوبی،   . تیر به دو نیم تقسیم شد. وسط به دو جهت مخالف پیچاند

  .یک نامه کوچک لوله شده قرار داشت

  .ن مکان و زمان همیشگیهما

دانسـت   مـی  .آن نامـه درودوزا بـود   .ها را نگاه کـرد  بام بار دیگر پشت آزتورگ 

  .کند ها او را نظاره می درودوزا جایی در پشت یکی از آن ساختمان
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با انگشـتان در هـم    کارخدمت . ان صدای در زدن به گوشش رسیددر همان زم

  .گرده کرد وارد شد و تعظیمی کرد

  »جناب بورک، اجازه شرفیابی دارند؟ عالی«

و نامـه را داخـل کشـو     رتی کارخدمت از رفتن بعد . ا تکان دادر سرش آزتورگ 

. وارد شـد  اش بـورک بـا همـان نگـاه جـدی      لحظاتی بعـد . میز کوچک گذاشت

ردایی ابریشمی و بلنـد   .های قبل به تن داشت هایی به همان زیبایی لباس لباس

را  کمـی سـرش  . د را بـه آزتـورگ رسـاند   بورک خو. رسید که تا پشت پایش می

  .تعظیم خم کرد و منتظر ماند عنوان به

  ».بفرمایید بنشینید. خوش آمدید«

راهنمایی باال گرفت و میز کوچک بـا دو صـندلی    عنوان بهرا  دستش آزتورگ 

  .  ای تیره نشستند هر دو پشت میز براق قهوه. را نشان داد

  » ده حقیر را به حضور فرا بخوانید؟ست که بنچه چیز باعث شده ا. ممنون«

قـراری کـه شـما بـا پـدر مـن        مطلب را طوالنی کنیم باید بگـویم  که این بی«

گـذاری خـواهم    من اول بهار تـاج . هنوز هم به قوت قبل پایدار است اید، گذاشته

ام تـا آن   تصـمیم گرفتـه  . کرد و همان زمان نیز با دختر شما ازدواج خواهم کرد

ها را از این سرزمین بیرون کنم و آن زمان با تمام قـدرت بـر    ام وحشیزمان تم

  ».کار هم بدون کمک شما میسر نیست این. تخت تکیه زنم

  .ببیند توانست دودلی را در صورتش آزتورگ می. ای سکوت کرد لحظه بورک 

مـن  . فقط پانصد نفر را بـه مـن بدهیـد    برای این که اطمینان داشته باشید،«

تـا کنتـرل دروازه را    کنم های شهر می دروازه نگهبانانا را وارد ه از آن پنجاه نفر

مـاه نـو،    .گذارم های مخفی این شهر می ها را داخل تونل مابقی آن. بدست آوریم

ـ . کـنم  وارد شهر می اه از تونل ها را زمانی که همه درگیر هستند، آن راحتـی  ه ب

ه پانصد نفـر بـه مـن    ید به اندازفقط شما با. گرفت متجاوزگرا از توان شهر را می

  ».اطمینان کنید

اگـر عملیـات   «: شد گفـت  این که هنوز دودلی در رفتار بورک مشاهده می با 

شـما  . شما شکست بخورد، دیگر نه من و نه دخترم و نه ثروتم باقی خواهد ماند
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. ام سالیان دراز برای این موقعیـت زحمـت کشـیده   . باید موقعیت مرا درک کنید

دانم این اولین بار و آخرین بار اسـت کـه    پیروز بشوید و چه نشوید، میچه شما 

امـا ایـن کـار را     کار با مرگ واقعی هیچ فرقی نـدارد؛ این . کنم به شما کمک می

آن را فقط بـرای  . دهم نه برای شما و نه این سرزمین و نه حتی خودم انجام می

  ».میدمان نکنیداامیدوارم که نا. همد دخترم انجام می

٢٣  

آن  بـه لـین بـاری کـه    هماننـد او  درسـت . زد قدم مـی  آرام و آهسته آزتورگ 

نامه درودوزا را در دست داشت که گفتـه بـود همـان مکـان و      .جنگل آمده بود

  دانست که درودوزا چه کاری با او خواهد داشت؟  نمی. همان زمان

. هـم خواهـد مانـد    طـور  همـان بـوده و   طـور  همـان انگار آن جنگل همیشه 

  اشـعه . کـرد  آرام حرکت می های غرب آرام ه رشید در پهنه آسمان در کنار کوخو

. کـرد  پدر، مادر و ِسلی بیشتر می یادآوریآن غم پاییزی آن روز را با به   نارنجی

  . کرد که در آن مدت کوتاه آن همه اتفاق افتاده باشد هرگز فکر نمی

هـایش بـاز    اخل ریهرا برای مکیدن هوای خنک پاییزی به د دهانش آزتورگ 

دانست که  نمی. آورد هایش می هوای خنک برعکس غروب، نشاط را به رگ. کرد

باخـت و   کـم نورهـا رنـگ مـی     کم. بوددر آن جنگل در حال پرسه زدن  چه قدر

دسـتان او را   های بلند و کشیده بـا نـوک نرمشـان    علف. شد سیاهی گسترده می

پهـن سـرد کـه از درختـان آویـزان      هـای   داد تا برگ اجازه می. کردند نوازش می

  .بودند، صورت او را لمس کنند

 مـیش نـور  و هـوای گـرگ   انیم درناگهان که منتظر درودوزا بود،  طور همان 

آزتورگ چندین بـار  . رنگی از بین درختان نگاه آزتورگ را به خود جلب کرد آبی

نـور   طـرف  هباختیار  بی. دید، واقعی بود که می چه آناما  هایش را برهم زد؛ پلک

    .کرد گم میهای درختان  تنهگاهی نور را در بین . راه افتاد به

کمـی جلـوتر در محـیط بـاز،     . تروق آتش به گوشش رسید صدای ترق  کم کم

خانـه  . مانست های اولیه می همانند خانه .افتاد بزرگ سنگ تختهسه چشمش به 

ودی آن کـه  ور جلـوی در . درست شده بـود  گریکدیاز سه سنگ بزرگ در کنار 
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حـیط  آزتـورگ آن م . مانست، آتش آبی در حال سوختن بـود  همانند شیاری می

هـای   بـا گـام  . سپس با تردید وارد محیط بـاز شـد   نیمه تاریک را از دید گذراند

ـ . رساندآبی و آرام خود را نزدیک آتش  هشمرد بـرای مـدتی    بدانـد  کـه  نیـ ا یب

ندیـده   رنـگ  یآبمان آتش تا آن ز .ساکت ایستاد و به صدای اطرافش گوش داد

امـا   گرفـت؛  گاهی اوج می .رسید به گوش می خانه ای از داخل زمزمه یصدا .بود

روی بعضـی از حـروف   صـدا گـاهی   . کردنـد  معنا جلوه می کلمات در ذهن او بی

جلـوی   آتش شعله صدا، شدن کمبا زیاد یا . کشید ها را می کرد و یا آن تاکید می

. با اصواتی غریب از داخل بـه گـوش رسـید    هان صداناگ. شد خانه زیاد یا کم می

  .باشد می ها یخوب که گوش داد متوجه شد که به زبان هاگوت

  ».ااااز داخل بیااا .زجاگردوز«: و غریب گفت ظیغلبا لهجه بسیار  ی کلفتصدا

. دمی به جلو گذاشـت با تردید ق. و اضطراب سراپایش را در برگرفت شیتشو 

دوباره همـان  . را خم کرد سرش. انه را روشن کرده بودخکمی از جلوی  نور آبی

ای طـول کشـید تـا     لحظـه . رفـت خانه آرام از بین شیار به داخل . صدا را شنید

  .چشمانش به سیاهی عادت کرد

ما سرش تـا  ا که نشسته بود؛ با این. مردی قرمز پوش قرار داشت ،چپ سمت 

آن . کامل پوشیده بوددو چشمش، صورتش  رازیغ به .نداشت سقف فاصله زیادی

دانست که او که بود؛ اما بـا آن هیکـل    نمی. ها و تاریخ دیده بود مرد را در افسانه

بـدون ایـن کـه پارچـه      .شک یکی از مردمان ژاوو بود بلند و لباس قرمز تیره بی

  » .نننبنشین«: دایی شنیده شد که گفتهایش تکان بخورد ص روی لب

بـر   یعنامر انگار دستانی. او مقاومت کند نتوانست در جلوی خواسته آزتورگ 

روی کـف  که چشمان را از مـرد بگیـرد، آرام    بدون این. آوردند پشت او فشار می

  .خاکی نشست

  ».آیببببببآن آتش، نوک  رهماه نو، صخ. تتتوقت باقی نیست. جاگردوز«

نیرویی  نبالفاصله هماهای او نشده بود که  آزتورگ کامل متوجه حرف هنوز 

بـدون اراده  پاهایش . آمد شه بود، دوباره به سراغو را مجبور به نشستن کردکه ا
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 زخزیـد بـا   از شیار بیـرون مـی   اجبار بهکه  طور همان. بلند کردند او را از جایش

  .صدا به گوشش رسید

  »بببردار. جاگردوز«

 بـه  . ود به هـوا برخاسـت  که در حال سوختن ب از هشت چوب آتش آبی یکی 

آزتورگ مشـعل معلـق را در   . خالی ماندجایش در آتش  هشتم همان اندازه یک

  .گرفت دستش

. و منگ به اطرافش خیره شد گیج. خود را تنها در میان درختان دید ناگهان 

هرچه فکر کرد نتوانست به یـاد بیـاورد   . آتش آبی نبود هیچ خبری از آن خانه و

شـعل آبـی هنـوز در    م پیکر که بود؟ آن مرد غول بود؟رسیده  آنجاکه چگونه به 

آورد تا گرمـی آن بـه    شصورت  کمی آن را نزدیک. دستش در حال سوختن بود

آن مرد کلمـه جـاگردوز را در اول هـر    . چیز واقعی بوده است که همه او بفهماند

  .کرد استفاده می اش جمله

روی آن روشـن   گـاهی آتشـی   .بـود  قصـر آزتـورگ  صخره آتش در نزدیکـی   

آن آتش و کسی که آن را روشن کـرده بـود، چیـزی    کس در مورد  هیچ. شد می

 جاگردوز که بود؟ .برود آنجااسته بود که ماه نو به وجاگردوز از او خ .دانست نمی

بـه او گفتـه بـود؟     برای چه آن حـرف را  .طور مردی را ندیده بود تا آن زمان آن

 در. او را جلـب کـرد   ناگهـان صـدایی از دور نظـر   غرق بود که  هنوز در افکارش

  . به دنبال صدا گشت اش ذهن آشفته

  »جایی؟ آن.... آزتورگ«

را بـین دو درخـت   شبح تیـره درودوزا  . را گشود شها راه آزتورگ از بین بوته

ستارگان، آسمان تیره شب را روشـن  . داد نسیمی لباس بلند او را تکان می. دید

همـان لبـاس   . درودوزا با دیدن آزتورگ، خود را به محیط باز رساند. کرده بودند

خیلـی وقـت اسـت کـه منتظـرت      «: درودوزا گفـت . را به تن داشـت  خاکستری

  »دی؟ آن آتش آبی را از کجا آوردی؟کر چه می جا آن. هستم

دسـتی بـا    کنی؟ باز برای هـم  جا چه می تو این. چیزی نیست«: آزتورگ گفت

  »ای؟ ها به پیش من آمده آن
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٧٥ 

  .گفت چهره خسته درودوزا چیز دیگری می

  ».ام  خسته شده.رای آن نیامدمب. نه«

برق چشـمانش بـه آزتـورگ    . حرف درودوزا تا اعماق وجود آزتورگ نفوذ کرد

  . فهماند که دروغ نیست می

را در دسـت خـواهم گرفـت و     من بـه زودی هـاگوت  . بیا بیرون. جا نمان آن«

  ».م گرفترا خواه آن وقت انتقامم .را بدست خواهم آورد قدرتم

فقـط بـا مـرگ اجـازه بیـرون       .شود بیرون آمد نمی. نیستها  به این سادگی«

  ».رفتن داریم

  ».بعد از این که قدرت را به دست آوردم کمکت خواهم کرد«

. شناســی هــا را نمــی تــو آن«: را بــه قصــر دوخــت و گفــت درودوزا نگــاهش

  ».شود نمی

 بـا  .طور بماند گذارم این نمی. هنوز مانده استاما «: درودوزا مکثی کرد و گفت

  ».خواهم رفتدست پر 

  .منتظر نماند و با سرعت به میان درختان شتافت سپس

٢٤  

. باشـد  مـی  )نـام سـرزمینی اسـت   ( روراوجناب این یکی از جاسوسان د لیاع«

هـای فرمانـدهان گـوش     به حـرف  که پشت در اند پیدایش کرده ینگهبانان زمان

  ».داده است می

که لباس نگهبانـان را بـه تـن    محکم گرفته بودند دو نگهبان دستان مردی را 

ـ  . کـرد  مرد کمی تقال می. داشت : ه فرمانـده نگـاهی انـداخت و گفـت    آزتـورگ ب

  »کسی که اطالعی پیدا نکرده است؟«

  ».اند او را گرفته انجام دهد یاز این که بتواند کار قبل. نه«

  ».را بزنیدسرش . خوب است«

فرمانـده بـا تعجـب    . تنـد نداخای نگاهشان را به فرمانده ا نگهبانان برای لحظه

  »چه کنیم؟«: گفت

  ».گفتم که سرش را بزنید«: آزتورگ با جدیدت گفت
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٧٦ 

را تکـان داد و  صله سـرش  بالفا. فرمانده خشم را در صدای آزتورگ حس کرد

  ».سرش را بزنید«: گفت

ـ نگهبانـان مـرد را کـه    . را تکان داد مانده مشعل را باال گرفت و سرشفر  مدائ

  . کشان به سیاهی بین سربازخانه بردند خورد، کشان تکان می

یکـی از نگهبانـان مـرد را    . دیل شـد تبـ  ادیدادوفرکم صدای تقالی مرد به  کم

آزتـورگ  . کـرد  ها حـس مـی   آزتورگ تردید را در حرکات آن. روی دو زانو نشاند

او را «: سـپس گفـت  . از غـالف بیـرون آورد   شمشیرش را به همراه صدای تیزی

  ».سرش را خواهم زد خودم. دارید نگهمحکم 

را بـاال   رشیشمشـ اعتنا بـه او   آزتورگ بی. کرد خود را آزاد کند مرد سعی می

را با تمام قدرت پایین  شمشیر در زیر نور مشعل برقی زد سپس شمشیرش. برد

ار در گوشـه دیـو   زنـان  غلـط سر مرد همراه با فشار زیاد خون قطع شـد و  . آورد

دو نگهبان از جسـد  . کرد لوارش حس میروی شآزتورگ گرمی خون را . ایستاد

و بگـ «: گاهی به فرمانـده انـداخت و گفـت   آزتورگ ن. جان فاصله گرفته بودند بی

ا نباید زنـده  ه یکی هم از آن. هاگوتی را سر بزنیدغیر تمام نگهبانان. شروع کنند

وقـت آن اسـت کـه سـرزمینمان را     . هیچ هاگوتی نباید حتی زخمی شود .بماند

  ».پس بگیرم

شمشـیر را   که یدرحال. پاک کرد شمشیر خونی را با لبه شنل بلندشتورگ آز

  ».بروید. منتظر عالمت باشید«: گفت گرداند یبازم به غالفش

 شـد  فرش خیابان شنیده می روی سنگها  که صدای دور شدن آن طور همان

 یزنـ  گشـت ای در حـال   اطراف سـربازخانه عـده  . سربازخانه به راه افتاد طرف به

. و هر بـار پـنج دفعـه بـه در کوبیـد      بار دوو رساند  را به در آزتورگ خود .بودند

با دیدن آزتورگ همگی از . ای نشسته بودند به دور میز عده. باز شد بالفاصله در

  » .است وقتش رسیده«: آزتورگ گفت. برخاستند جایشان

راد افـ . هـا بـه راه افتـاد    پلـه  طرف بهآزتورگ مشعل را از روی دیوار برداشت و 

ها که در اتاق  بوی دود مشعل و صدای پله. خارج شدند یکی با سرعت از در یکی

را بـه   آزتـورگ مشـعل و لبـاس   باد . او را همراهی کردندتا باال  پیچید خالی می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٧٧ 

روی تپـه  آرام شـهر  . را بـاز کـرد   تشآزتـورگ پارچـه صـور   . کشـید  می دنبالش

انست ببیند کـه نـور زرد درون   تو میدر شهر هایی را  هنوز هم اتاق. خوابیده بود

   .درخشید آن می

از دو طـرف تـا دژی   دیـوار  . انـداخت هـای شـهر    به دیـوار  آزتورگ نگاهش را

هـای   های نارنجی بـا فاصـله یکسـان روی کنگـره     مشعل. شد مستحکم ختم می

 طـرف  بـه را از شهر برگرفـت و   آزتورگ نگاهش. حال سوختن بودنددیوارها در 

. کـرد  باید شروع عملیات را اعالم مـی . به راه افتاد شمشعل بزرگ خاموش کنار

بـاالی بـرج شـعله     مشعل آتشی بزرگ در بالفاصله. مشعلی را داخل آن انداخت

چنـدین   یبـاال  برچنین  روی دژهای دیگر و همدر انتهای دیوار زمان  هم. کشید

هـا متوجـه شـروع     انگار آن .را روشن کردند یبزرگ اشخاصی آتشساختمان نیز 

  .له شده بودندحم

 اتـاق  های سریعی را در و گام همهمهصدای . را تیز کرد هایش آزتورگ گوش 

چو باد در بـین   های سیاه رنگی هم داخل شهر، شبح. کرد احساس می زیر پایش

 ها افراد آزتورگ بودند آن. رفتند از سیاهی به سیاهی دیگر می ها کوچه و خیابان

کم صدای چکاچک شمشیرها و فریـاد   کم. که عملیات خود را شروع کرده بودند

 یهای نزدیک دیوار در آتش بزرگـ  یکی از ساختمان. شهر برخاست کنار گوشهاز 

هـای بسـیار بایـد     خـون . این شروع اسـت «: آزتورگ زیر لب گفت. شد بلعید می

  » .دست آوردن شهرمان، انتقام همه چیز را خواهم گرفتبه بعد از  .ریخته شود

٢٥  

پـرده بلنـد پنجـره را تکـان      نسیم خنک شمال. کرد باز  مهینتا  آزتورگ در را

 گریکـد یهـا بـا    های طالیـی آن  هاله که یدرحالصدها شمع ریز و درشت . داد می

بـه   انگار کـف چـوبی بـراق   . درخشیدند اتاق می کنار گوشهبودند، در  خورده گره

زد و  ور مـی مالیمی در اتاق د بوی عطر. آسمانی با صدها ستاره تبدیل شده بود

خورشـید را در خـود بلعیـده بودنـد و      ،هـا  کـوه . کرد می را نوازشآزتورگ بینی 

  .را تیره کرده بود زیچ همههای سیاه شب در پهنه آسمان و جنگل  لکه
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٧٨ 

آزتـورگ در  . را به بیرون انداختـه بـود   و نگاهش روی لبه تخت نشستهِورانی 

انگـار  . ا فرا گرفتـه بـود  وق وجودش رکه احساسی از ش در را آهسته بست حالی

از ِورانـی  آزتورگ چندین قـدم برداشـت، همزمـان    . حس کردِورانی حضور او را 

هـر  . هماننـد آهـویی خرامیـد    بـدون صـدا،  . کفش پایش نبود. برخاست جایش

هـا را   و آن را بـاز کـرده   اش  موهای طالیـی . داشت را به عشوه و ناز بر می گامش

هـا ماننـد    در زیـر نـور شـمع    ای روغـن زده او موه. انداخته بود هایش روی شانه

را به آزتورگ خود  ،ِورانی با لبخندی سرخ و ملیح. درخشیدند تارهای طالیی می

 .شـد  روی زمـین کشـیده مـی   که انتهـای آن  به تن داشت  یبلند لباس. رساند

  ».ام تا االن کجا بودی؟ کلی منتظرت مانده«: انگیز گفت ورانی با لحنی وسوسه

االن که شهر را به دست آوردیـم  . کردم ها صحبت می یکی از مشاور داشتم با«

فقـط منتظـر    .راه برای گرفتن انتقام باز شده اسـت . باید به بقیه کارها فکر کرد

  ».یک نشانه هستم

هـای   صدای گـام  .صدایی از راهرو اجازه نداد تا آزتورگ جواب ورانی را بدهد 

روی سـکوت   عنـوان  بـه گشـتش را  گ انرآزتـو . تند و ریز فردی به گوش رسـید 

 ورانی متوجه صحبت او شد و .سر انتهای اتاق را نشان داد اش گذاشت و با بینی

 که صـدایی از  این بدونآزتورگ  .به راه افتاد اتاق انتهاطرف به ام و بدون صدا آر

  . برداشت در شمشیر را از کنار .باز کردآن را برخیزد،  در

آزتورگ با سـرعت  . شنید هرورا در را یعهای سری صدای گام شچپدر سمت 

پنجـره بـاز بـود و پـرده بـه شـدت تکـان        . رسـاند  پنجـره  را به راهرو کنار خود

. چیز آرام خفتـه بـود   در میان سیاهی شب، همه. خم شدلب پنجره  از. خورد می

. های نزدیک آن را با دقت از دید گذرانـد  بام های زیر پنجره و پشت تمام قسمت

حالـت دویـدنش    .شـد  دوید و دور می  ها می بام بلند در روی پشت فردی با لباس

   .شبیه درودوزا بود

خواسـت چیـزی بگویـد ولـی      خواسـت؟ شـاید مـی    درودوزا در قصر او چه می

و ای مکـث کـرد    لحظه. را بست و چفت آن را انداخت پنجره ؟پشیمان شده بود

  . با فکری درگیر به اتاق بازگشت
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٧٩ 

  ».دچیزی نبو« :آزتورگ گفت

افتـاد کـه در بیـرون از قصـر      ناگهان نگاه آزتورگ از پنجره بـه صـخره آتـش   

. در حال سوختن بـود  رنگ یآب، آتشی صخرهدرست در نوک . کرد خودنمایی می

 قرمـز بـه یـاد آن آدم    .اختیار خود را به پنجره رساند و به آن آتش خیره شد بی

ِورانـی کـه    .را تکرار کرد زیر لب چندین بار کلمه جاگردوز. پیکر افتاد غول پوش

  »باز چه شده است؟«: او برگشت و گفت طرف بهجا خورده بود 

  ».کنم همان نشانه است رفک .باید بروم«

خواسـتیم امشـب را    می برای چه؟ الزم است که االن بروی؟این موقع شب؟ «

  ».با هم باشیم

بـا لحنـی    کـرد  مـی  را به دور کمرش محکـم  ششمشیر که یحال درآزتورگ 

. بعـد بـه تـو خـواهم گفـت     . فکر کنم روز انتقام فرا رسیده اسـت «: ریع گفتس

  ».ها ببینم کل سرزمینسلستا خواهم تو را در لباس    می. امشب باشد برای بعد

٢٦  

. بودنـد  افتادهروی زمین  طور همانهمه . نگاهی به طومارها انداختگ رآزتو

صـخره   طـرف  بـه باید  .زد آبی را از روی دیوار برداشت و با سرعت بیرون  مشعل

طولی نکشید که خـود را  . دکردن ها را باز می ها با سرعت در دربان .رفت آتش می

یـک اسـب   «: داد زد هـا  طبل اسببه یکی از افراد کنار اس. ودی دیدور جلوی در

  ».بیاور

او  طـرف  بـه را  نفـس  تـازه و  رنگ اهیس ها یکی از اسب باعجلهان و دو مرد دوان

بـه   هـای آزتـورگ   انـدازه خـون در رگ    آن .زد فواره می اسب  بینیبخار از  .آورد

شـتافت و بـا یـک    اسـب   طـرف  بهر نماند و با سرعت جریان افتاده بود که منتظ

مشـعل را   گرفت، افسار را با دست راستش. داختروی آن انجهش بلند خود را 

کـردن اسـب    هیسپس با یک  چو شمشیری در دست چپش محکم کرد نیز هم

اسب . شهر طنین انداخت ازه آهنین درورپشت سرش صدای بلند د. ه افتادرا به

تمام آن راه تا دروازه غرب مانند . تاخت های خیابان می روی سنگفرشچهارنعل 

  » .را باز کنید دروازه«: ده به دروازه بلند فریاد زدسینر. باد گذشت
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٨٠ 

ـ هنگ. کوبیـد  زمین می سم بر اسب در انتظار باز شدن دروازه ان بـا سـرعت   بان

امـا آزتـورگ    ؛او آمـد  طـرف  بهفرمانده با سرعت . چرخاندند را می های در سکان

. و به میان سیاهی شتافت ک هی دیگر اسب را به حرکت درآوردامان نداد و با ی

  »...امشب شب ماه نو«: شنید که داد زد صدای ضعیف فرمانده را می

گوشه و کنار جنگل بـه  ها از  کسصدای بلند هور. روی اسب خم شدآزتورگ 

وزیـد، اشـک را بـه چشـمان او      مـی  شباد سردی که از روبـروی . رسید گوش می

مناظر سـیاه  . خورد یال مشکی بلند اسب در جلوی دیدگانش تکان می. ردآو می

. را به صخره آتش انداخت نگاهش. گذشتند رنگ درختان باسرعت از کنارش می

اسـب بـا    .را بـه پهلـوی اسـب زد    شپاهای. آبی در حال سوختن بود هنوز شعله

  . ودافز ای بر سرعتش شیهه

هایشـان بـا    پنجـه . کـرد  احسـاس مـی   ها را در اطرافش رکسکم حضور هو کم

ها در داخل جنگل با او  رکسی از هوموج انگار. کرد سرعت به زمین برخورد می

 هـا  توسـط هـورکس   هـای درختـان   صدای شکسته شدن شاخه. آمدند پیش می

 عقـب  بـه کـه نگـاهش را    آزتـورگ بـدون ایـن   . نگی عادی شده بودتبدیل به آه

ای  ولی همان فاصـله  رفت هر چه در مسیر پیش می. ادامه داد به راهش ندازدیب

  . شد داشت، باز حفظ می ها کسکه با هور

بـا وارد شـدن بـه نـور      اما د؛ش آمد و آماده حمله  روی جاده کسی ناگهان هور

نـور  انگـار  . گشـت  یبازمن به داخل سیاهی جنگل زنا ناگهانی و جیغ آبی مشعل،

  . داشت یبازمها را از نزدیک شدن به او  آن آبی

 شمار به دنبالش دانست جمعیتی بی می. ای نداشت دیگر تا صخره آتش فاصله

وارد شـد  بـه راهـی   . داد در حرکت هستند؛ اما مشعل آبی حس امنیت به او می

. هوای سرد صورت او را کرخ کـرده بـود  . ردخو به دور تپه پیچ می وار چیپ مارکه 

در هـوا   هـای بـرف   دانـه . در هوا هویـدا شـدند  های ریز و سفید برف  کم دانه کم

 ها بـه راهـش   اعتنا به آن آزتورگ بی .آمدند به سمت او می های تیز چو پیکان هم

صـخره  ک وروی نـ خود را  راه سنگالخی تمام شد و کشید کهطولی ن. ادامه داد

  . دید آتش
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، انگـار از  آمدنـد  دیگر به دنبال او نمـی . ها نیز قطع شد کسهورناگهان صدای 

 .شـد  ها در پـایین تپـه دیـده مـی     کسترسیدند؛ اما هنوز جنبش هور چیزی می

. داد هـای او را تکـان مـی    باد شدیدی لبـاس . نزدیک آتش از اسب به زیر جست

هـا را خـراش    گتنه سـن  های بزرگی ترک. زیر پایش قرار داشتهای تیره  سنگ

 ای قرمز نشسـته ه همان مرد قد بلند در لباس جاگردوز ،کنار آتش .انداخته بود

آزتـورگ  . خیـره شـده بـود    به جنگل تیره و در پس آن به شهراز فراز صخره  و

کـه  کـرد   را ذوب مـی بـرف   هزاران دانه مشعل و آتش. ستنش روبروی جاگردوز

های بـرف بـه    تورگ از ورای دانهآ. شدند مانند خطی در آسمان تیره کشیده می

. جاگردوز«: گفت که ،مانند قبل شنیده شد جاگردوزصدای . خیره شد جاگردوز

  ».نآر ها حکم سسسکبر هور. آ را به تسسسخیر در گوالگ. وبه زیر ر

حـس  آزتـورگ همـان   . ای بـه چشـمان آزتـورگ خیـره شـد      لحظه جاگردوز

هـای   توانست حـرف  آزتورگ میانگار . ها احساس کرد سحرآمیزی قبل را در آن

امــا هماننــد آن خطــوط نــامفهوم روی طومارهــا،  هــا بخوانــد؛ زیــادی را در آن

. ایستاد و به راه افتـاد  ناگهان جاگردوز. نیز برایش گنگ بود های جاگردوز حرف

ردای . ر در هـوا معلـق بـود   انگـا . رفـت  بدون اینکه گام بردارد به جلو پیش مـی 

  .شد روی زمین کشیده میبلندش 

٢٧  

در بـین بـرف و   . رفتجاگردوز گفته بود به پایین صخره آتش که  طور همان

 وجـود دو درخت کاج در دو طرف آن . صخره دید دلای تیره را در  لکه ،کوالک

نور مشـعل آزتـورگ دهانـه     .آن یک غار بود. نزدیک شدتیره   لکهبه آن . داشت

اعمـاق غـار بـه گوشـش      گنـگ از  هایاپژواک صد. ر را روشن کرده بودغار نمو

 .رانـد  ها را به داخـل مـی   غرید و برف کوالک در پشت سرش می باد و. رسید می

آب  کـردن  چکـه صدای . د و قدم به داخل گذاشترا در سینه حبس کر نفسش

هیبـت او را هماننـد    گـاهی نـور مشـعل   . رسـید  از هر گوشه غار به گـوش مـی  

هماننـد   ای تپش قلبشصد. زد ی مهیب بر پیکره دیوارهای غار نقش میموجود

بـادی نمنـاک و سـرد از سـوراخی بـه      . پیچیدند هایش در سرش می صدای گام
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هرچه که به داخـل پـیش   . کشید وزید و مانند روحی سرگردان هو می داخل می

گاهی صدای جیغـی از سـوراخی تاریـک بـه     . شدند تر می صداها واضح رفت، می

  .رسید گوش می

موجوداتی ریـز،   بیرون از شعاع مشعلش. شد ه میهر لحظه بر ارتفاع غار اضاف

در بـین راه  . شـدند  جـا مـی   هگاهی با یک جیغ و گاهی هم با ناله با سرعت جابـ 

سـرما ماننـد تیـری تـا زیـر      . ناگهان پایش در گودالی پر از آب سرد فـرو رفـت  

کامـل خـیس شـده     دنباله لباسش. آن را بیرون آورد با سرعت. زانویش شتافت

تـاریکی غـار   . دارد نگـه کـرد مشـعل را بـاال     سـعی مـی  . به راه افتاد دوباره. بود

 هبـار دو. داد بود کـه اجـازه پـیش روی زیـاد را بـه نـور مشـعل نمـی         یا اندازه به

 چهـار ه پوست سفید و لزج موجودی افتـاد کـه روی   ناگهانی نگاهش ب صورت به

به سـوراخ  با سرعت  ها هورکس. ها هورکس بودند آن  .رفت راه می و پایش دست

  . خزیدند خود می

دائـم مجبـور   . را در مشت محکـم خـویش گرفتـه بـود     گرآزتوانگار سیاهی 

م در دائـ  چیدرپ چیپهای  تعداد سوراخ. جا کند هشد که مشعل را با سرعت جاب می

  . ح در اطراف او در حال خزیدن بودندوبه وض ها هورکس. حال زیادتر شدن بود

کشد تـا پـژواک صـدای     مدتی طول می. شد ناگهان وارد فضای بسیار وسیعی

شنید کـه بـا شـدت بـه      جایی وسط غار، صدای جریان آب را می. خود را بشنود

هـای ریـز دریاچـه     انعکاس نور آبی روی موج .ریخت می غار وسط درون دریاچه

  .شد دیده می

. وجود نداشت راهی برای عبور کردن از دریاچه. ه آمدآزتورگ به کنار دریاچ 

 .زد به دور دریاچـه دور مـی   یراه. وانه شدر شال صداهایی از سمت راسته دنبب

هـای آب   باریکـه . رسید گوش میه ی در آب بدر بین راه، گاهی صدای افتادن ش

جویبارهای کوچک در سرتاسر راه از زیر . دیوارهای سیاه غار را براق کرده بودند

صـدای ریـز   رفـت،   یکه پیش مـ  طور همان. ریختند پای او به داخل دریاچه می

هـای   نـور مشـعل اسـتخوان   . کرد حساس میا شرا در زیر پای چیزی شدن رد خ

   .دبودن شده میتقس یتر کوچکهای  که به تکهداد  را نشان میکهنه و پوسیده 
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سـقف  . رسـید  زیت نوکهای  سرانجام در انتهای دیگر غار به تاالری پر از ستون

هـر  . بـود  یزار شـن  همچـون آن  کـف . های آن در سیاهی فرو رفته بود و دیوار

جـایی در  . رفـت  های ریز فرو مـی  تا مچ پایش در استخوان داشت گامی که برمی

  . رفت از سمتی به سمت دیگر می کنان تقال هورکسی اش نزدیکی

را پیکـر   غولناگهان در انتهای تاالر، جایی در سیاهی، صدای خرخر موجودی 

آزتورگ مشـعل  . داشت را برمی شسنگینهای  موجود آرام در سیاهی گام. شنید

نی پیکـر اسـتخوا   در انتهای غار، نـور آبـی  . ا ببیندآن ر درا کامل باال برد تا بتوان

بـا   هـورکس . ه بودرا روشن کردو سفید  درشتبا چشمان  ولی بزرگ هورکسی

او باید همـان   .آزتورگ چند قدم به جلو برداشت. بویید هوا را می بینی کوچکش

 .کـرد  هـا حکمرانـی مـی    هورکس بزرگی کـه بـر تمـام هـورکس    . دبو گوالگ می

با برخـورد نـور آبـی بـه پوسـت      . جاگردوز گفته بود که او را به تسخیر در آورد

کـم اوج   صـدای خرخـر او کـم   . رفـت   عقب بهها  ، همانند مارگزیدهگوالگ سفید

 گـوالگ های کوچـک کـه از    هورکس. شد گرفت و به نعره و غرش تبدیل می می

زنـان   شـدند، ولـی سـپس جیـغ     گرفتند با سرعت به نور نزدیـک مـی   ن میفرما

انتهـای غـار،   د کـردن بـه دیـوار    ربرخو گوالگ باناگهان . کردند می ینینش عقب

درشـت دور   ریـز و  هـا  جوم جمعیت زیـادی از هـورکس  بالفاصله ه. غرشی کرد

ن مشـعل در بـی  نـور   شـر از کرد که خود را  سعی می گوالگ. گرفتند آزتورگ را

از هـر   ها دیگر هورکسو جیغ  وآمد رفتصدای . ها مخفی کند ها و ستون سوراخ

حملـه   قصـد  بـه هـا   ای از آن دید کـه عـده   آزتورگ می. رسید طرف به گوش می

  . کشیدند اما با برخورد نور آبی عقب می کنند؛ حرکت می

امـا بـین دو    با سرعت از کنـار شـعاع نـور رد شـد؛     ها ناگهان یکی از هورکس

با برخورد نور آبی به او، . برد هورکس طرف بهآزتورگ مشعل را . کردون گیر ست

شد و بعد از مدتی مانند برگـی از روی   یهای خاکستری تبدل م به تکه شپوست

که چیـزی   داشت نگه قدر آن را نزدیک هورکس رگ آنآزتو. شد پوست جدا می

 پیکـر  گـوالگ غـول   طـرف  بهآزتورگ . باقی نماند هورکسهای  استخوان رازیغ به

  » .والگگ«: برگشت و گفت
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بـر   کدسـت یسـکوتی   .برگردانـد  آزتورگ طرف بهش را نگاهبا سرعت  گوالگ

 آوردن آن هـورکس   دسـت  بـه دانسـت بـا    آزتـورگ مـی   .ها سایه افکند جمع آن

در  زیـر قـدرتش  هـا را بـه    کستوانست هـور  نامش بود، می گوالگپیکر که  غول

   .آورد

٢٨  

کـرد و گـاهی مـوج     ی کوتاه دشت را به سمتی شانه میها نفس طبیعت علف

آزتـورگ در بـاالی   . داد هوا بـوی انتقـام مـی   . انداخت ها می آرامی را به میان آن

که گرد قرمز غول سـرخ  نگریست  می بلندی روی اسب نشسته بود و به ارتشش

سـربازان خیـره   . توانست نفس گرم هر یک را حس کند می .نشسته بود ها بر آن

بوی خون از ابرهای سـرخ  . ایستاده بودند شانهای شوم دشمن در جای رچمبه پ

: رگ نفسـی گرفـت و بلنـد فریـاد زد    آزتو. رسید پشت ارتش دشمن به مشام می

روزی کـه مـا دوبـاره بـر سـرزمین خودمـان       . امروز روز انتقام از دشمن اسـت «

هیم دیگـر خـوا   حمکرانی خواهیم کرد و در صـلح و صـفا و آزادی در کنـار یـک    

امروز آن روزی است که دست کثیف دشمن از جـان مـا کوتـاه خواهـد     . زیست

های این سرزمین هسـتید، فـردای روشـن را بـرای      شما که ستون کمکبا . شد

امروز روز جـان دادن  . امروز روز مرگ و خون است. خود به ارمغان خواهیم آورد

. م خـواهیم زد امـروز آینـده را رقـ   . امروز روز کشتن و جان گرفتن اسـت . است

. امـروز روز شـجاعت اسـت   . امروز روزی نیست که بشود خاموش ماند و ترسـید 

بعـد از ایـن تمـام     .دانیـد و بـرای مالتـان پیکـار کنیـد     خود را صاحب هاگوت ب

همانند گذشته با قـدرت خـواهیم   . آوریم ها را به زیر سلطه خود در می سرزمین

  ».بود

کـه از  به گوش رسـید  دای بوق جنگ بالفاصله ص. را باال برد شآزتورگ دست

خروشـان از کمـان    بال ناگهان هزاران تیر سبک. آمد درون شاخ بزرگ بیرون می

آزتورگ زیر . سر سربازان دشمن به وجود آوردند یباال برجستند و ابری تیره را 

آورم و انتقـام خـواهم    سرزمینم را بـه دسـت مـی   . همه خواهید مرد«: لب گفت

  ».گرفت
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٢٩  

  ».بیا. بیا«: ریاد زدآزتورگ ف

 طنـاب . کـرد  بعد از شکست اولین دشمنانش باید آن هورکس را تابع خود می

در سـیاهی درخـت    کسهـور . کشـید   طـرفش  بـه محکـم   را کسهوردور گردن 

ماه در حال غروب بود و سپیدی . کرد ایستاده بود و برای بیرون نیامدن تقال می

را به زیر نور مـاه   با فشاری دیگر آنآزتورگ . دور کوهای شرق را فرا گرفته بود

خـاک را بـه اطـراف     وخراشـید   زمـین را مـی   شهای تیز با ناخن کسهور. آورد

با سرعت به داخـل سـیاهی    هورکس. دارد نگهورگ نتوانست او را آزت. پاشید می

شکسـت  را شکسـت دادم، بـرای    دورورا«: آزتورگ با عصـبانیت گفـت  . ازگشتب

  » .باید به زیر نور ماه بیایید. رمما نیاز دابه ش ها سرزمین بقیهدادن 

کس هـور  با خشـونت . رفت هورکس طرف بهگرفت و  دست بهعل را سپس مش

  ».بیا بیرون«: داد زدسپس . کشید رونیب از زیر سایه تیره درخت را

 هـورکس . را بـا هـورکس عـوض کـرد     شکشید، جای که آن را می طور همان

آزتـورگ بـا    .ت او شروع به خاکستر شـدن کـرد  پوس. به زیر نور ماه آمد اجبار به

 کـرد  را می اش زنان تمام سعی رکس جیغهو. اشتدتمام قدرت او را زیر نور نگه 

روی زمـین نشسـت و   تسـلیم شـد و   هـورکس  سرانجام . که از نور ماه فرار کند

تا جایی خاکستر شد ولی  پوست هورکس .نفس زنان به آزتورگ خیره شد نفس

کس خیـره  آزتورگ با تعجـب بـه هـور    .از بین نرفت پوستش مانند دفعات قبل

کس نگاهی به ماه هور .را رها کرد طناب .کرد دید را باور نمی چه که می آن. ماند

کس هـور  .آزتـورگ شـادمان بـه مـاه نگریسـت      .بـاقی مانـد   شکرد ولی در جای

ناگهـان هـورکس بـا سـرعت      .و نمیـرد  توانست در زیر نور مـاه دوام بیـاورد   می

 دردی عمیـق . آزتورگ هجوم آورد و دست راست آزتورگ را گاز گرفـت  رفط به

چنـان محکـم گرفتـه بـود کـه       هـورکس آن . تا انتهای وجود آزتورگ تیر کشید

رفـت و ضـعف    چشمان آزتـورگ سـیاهی مـی    .اراده روی زمین افتاد آزتورگ بی

. هـورکس گرفـت   طـرف  بهقدرتش مشعل را  مانده یباقاز . وجودش را گرفته بود

آزتورگ مشعل را روی زمـین گذاشـت و دور مـچ     .هورکس خود را عقب کشید
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٨٦ 

. چشمانش را بر هم فشرد و نگاهی به هـورکس انـداخت  . را گرفت اش شده قطع

  . دستش در دهان هورکس قرار داشت

آزتورگ دوبـاره نگـاهی   . شاخی با تک دست تک. ناگهان به یاد پیشگویی افتاد

تـر   آن را محکـم . چکید قطره از آن می قطره خون. انداخت اش شده قطع دست به

هـای   کسهـور  و ؛شـده بـود   دسـت  تکشاخ داشت و االن هم  او هم تک. گرفت

بایـد   .پـس پیشـگویی در مـورد او بـود    . سیاه هم به زیر فرمانش در آمده بودند

 . کرد تا مردم هم بداند پیشگویی را بین مردم پخش می

٣٠  

در . را به دو طرف صورتش رانـد  اش موهای جوگندمیبا تک دستش، زتورگ آ

خسـتگی  . شده بودند تر عمیق اش پیشانیهای دور چشمان و روی  ، چیننظرش

هـا را از  را بر هم زد تـا آن  هایش چندین بار پلک .یافت شو خشم را در چشمان

 وی صندلی تکیه زده بـود، نگـاهش را  ر صدای ورانی که. بزداید شذهن و چشم

  . جلب کرد

  ».زندگیمان تازه آرام شده است شوی؟ منصرفخواهی  مین« 

خـودت  «: گفـت  داشـت،    بر میصندلی دیگر قدم  طرف به که درحالی آزتورگ 

 مرای این بود که بتوانم انتقـام فقط ب ،جا رسیدم اگر به این. توانم میدانی که نمی

هـا بـا    همـه ایـن سـال   . انـد  ز کسانی که زندگی ما را تلخ کـرده انتقام ا. را بگیرم

زمـانی   تاها برهانم و  نختی مبارزه کردم تا توانستم این سرزمین را از دست آس

  ».نبینم آرام نخواهم گرفت مرا در جلوی مزدن سر تمام دشمنان که غلت

نگاهش را به گل سرخ داخل  .کرد احساس میش را به وضوح در صدای خشم 

روی صـندلی   ورانـی  .کـرد  بوی آن اعصابش را آرام می. گلدان روی میز انداخت

اما به فکر پسرمان  ؛سخت است مدان می«: حالتی گفت یبا صورت ب. شد خیز نیم

امـا االن   ؛هـا را داشـتم   تمـام سـرزمین  ی من هم آرزوی حکمرانی بـر  زرو. باش

خـواهم در آینـده همـه بـه فکـر کشـتن        مین. تر است پسرمان از همه چیز مهم

  ».که باگاسور بعدی است باشند پسرمان
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٨٧ 

ا کاری خـواهم کـرد   ه با آن« :و گفت برخاست شبا عصبانیت از جای آزتورگ 

خـود   هـای  روی پـای چه برسد به ایـن کـه بخواهنـد     برخیزندوانند تکه دیگر ن

به راحتی راه برونـد   شانتوانند در سرزمیننکاری خواهم کرد که حتی . بایستند

  ».جا حمله کنند چه برسد به این که بخواهند به این

. اش را فشـرد  اختیار خم شد و سـینه  بی. قلب او را در نوردیدناگهان سوزشی 

همان بیماری است؟ برای درمانش چـه کـردی؟ پـس     زبا«: ورانی با ترس گفت

  ».خوردند های قصر به چه درد می این طبیب

آزتـورگ چنـدین نفـس عمیـق     . های آزتورگ را گرفت ورانی برخاست و شانه

  .لرزید هایش می لب که درحالی .درد با سرعت از وجودش رخت بست. کشید

  ».کشد این درد آخر مرا می«: گفت

  ».باید فکری کرد«

راهـی بـرایش پیـدا    هـای قـدیمی    در نوشـته «: آزتورگ صاف نشست و گفت

گذشتگان همه بسیار بـه دنبـال آن   . دست آوردنش کمی سخت است به. ام کرده

قرار اسـت فـردا   . کندپیدا  را آنتواند برای من  یک نفر گفته است که می. بودند

  ».جا بیاید این

را  شسـر . زتـورگ رسـید  آهـایی بـه گـوش     صدایی ریـز و تنـد قـدم    ناگهان 

ایستاده بود و بـه آن دو   برک در جلوی درِدکوردوس . را نگریست برگرداند و در

خواهـد بـا تـو     پدرت مـی . ا عزیزمیب« :ورانی لبخندی زد و گفت. خیره شده بود

  ».صحبت کند

. گر قدم زدن و در آغوش کشیده شـدن او توسـط ورانـی بـود     ارهنظ آزتورگ 

دیگر تنهـا   یک امن شما را ب«: ورانی بعد از این که موهای او را مرتب کرد گفت

   ».باید به فکر درمان باشی. آزتورگ فردا درمورد آن مرد به من بگو .گذارم می

بـرای مـدتی    .بـه راه افتـاد   در طـرف  بـه بـرک زد و  ای بر گونه ِد بوسه سپس 

هم گره کـرده، آرام  را در  شدستان که درحالیبرک ِد .سکوت بر اتاق سایه افکند

را از  شزتورگ نگاهآ. زتورگ خیره شده بودآاز شوق به  مانی پرشچبا  صدا بیو 

  .او برگرفت و به بیرون از پنجره انداخت
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٨٨ 

ن اال. بـه مـن زد   یهـای  ا پیش، زمانی که هم سن تو بودم، پدرم حرفه سال« 

فردا به سمت باسـتار حرکـت خـواهم    . چنین کنم زمان آن است که من هم این

ر ایـن  ووقت تـو باگاسـ   آن .ا زندگی عادی خواهم مردیدیر یا زود در جنگ  .کرد

من . داشتها در دستان تو قرار خواهند  تمام این سرزمین .سرزمین خواهی بود

ن قـدرت و اقتـدار را بـه ایـن     آ. های پدرم را انجام دادم تا توانستم تمام خواسته

  ».سرزمین بازگرداندم

جنگـل خفتـه در    .بود گوالگصدای  .بلندی در جنگل پیچید صدای ناگهان 

. داد ها را تکـان مـی   پرده د سرداب .افتاده بود وجوش جنبکم به  پهنه سیاهی کم

های خانـدان  راز ،از جنگ که بازگشتم«: دبرک چرخید و گفت طرف بهزتورگ آ

شـانه دبـرک زد و   را بـر   شسپس دسـت  هاگوت را به تو خواهم گفت خودمان و

  ».شتافت شتابان به طرف در

٣١  

هـا را   گویند که توانایی درمان همـه بیمـاری   می. پدر بزرگم آن را دیده است«

ن را توانـد آ  کسی که نداند نمـی . فقط بدست آوردن آن کار دشواری است. دارد

تمـام آن   .شـود آن را بـه دسـت آورد    می طور هچ دانم  من فقط می. بدست آورد

  ».شناسم منطقه را مثل کف دستم می

کـه خـودش را جوریـو     نگریسـت  را مـی  یمـرد  سـوخته  آفتـاب آزتوگ چهره 

دسـت   آزتـورگ . دستانش را در هم حلقه کرد و منتظر ایسـتاد  جوریو. نامید می

گـر  ا. باشـد «: چندین قدم برداشت و گفت اش را به پشت کمرش برد، قطع شده

ای که من شنیده باشم درست باشـد، پاداشـت را    راست گفته باشی و آن افسانه

 .کنی نصیبت خواهد شـد  چه که فکر می مطمئن باش که بیش از آن. خواهم داد

  ».صورت سزایت مرگ است فقط کسی نداند که در این

. حتمـا «: آب دهانش را فـرو داد و گفـت  . برگرفت درلرزش سراپای جوریو را 

  ».شمشیرزن ماهر نیاز دارمفقط یک 

  ».گویم که شیور، بهترین جنگجوی هاگوت همراهت بیاید می«

   ».جناب گذارم عالی سپاس«: مرد تعظیمی کرد و گفت
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٨٩ 

جـا   بگویید شیور به ایـن «: آزتورگ به سمت نگهبان نزدیکش چرخید و گفت

  ».بیاید

٣٢  

خورشـید  . دپیچی میماری در جریان باد به دور خود  همچونآبی مشعل  نور 

زتـورگ بـه   آ. گرفـت  ارتفاع و کشیده غرب قرار مـی  مکم در آغوش کوهای ک کم

داخـل آن   گـوالگ . که باالی تپه کم ارتفاعی قـرار داشـت  روانه شد  یار قفسنک

که قفس  یهای پارچه صدای. کوبید های آهنی می همیلغرید و خود را به  م میئدا

را  کهـن  طومـار  کـه  درحالیزتورگ آ .را پوشانیده بود، همراه صدای باد شده بود

 ،د سـرخ خورشـید  گـر . فشرد، بـه دشـت خیـره نگریسـت     در داخل دستش می

آزتـورگ   .تبدیل کـرده بـود   زده طوفانهای مواج دشت را به دریای خونین  علف

  .روز انتقام فرا رسیده بود. گل یخ را بویید و آن را داخل جیبش گذاشت

 همچـون بـوق و کرنـا    صدای. یدار گشتدای تیره پ در افق شرق، لکه ناگهان 

ایسـتاد و نزدیـک    شزتـورگ آرام در جـای  آ. رسـید  ای از دور به گوش می زمزمه

طومـار  . را داخـل جیـبش گذاشـت    اش شـده  قطعدست . ها را نگریست شدن آن

ـ  . بازگرداند جیبشکهن را هم به درون   .را برداشـت  یبا دست چپش مشـعل آب

دو نفـر در  . پوش شد زرهعظیم از مردان قوی و  به ارتشیکم لکه تیره تبدیل  کم

هـا   پشت سر آن. ی در دست داشتمجلودار سمت راست پرچ. جلو قرار داشتند

رتش آن اندازه نزدیک شـده  ا. کردند سربازان در یک خط به دنبال او حرکت می

زتورگ بلند فریـاد  آ. ها را ببینند تک آن تک راحتی بهتوانست  زتورگ میآبود که 

  »!!نینئای ارتش خا«. زد

هـا   ای طول کشید تا تمـام آن  لحظه. ردرا باال ب شستد ،سمت راست جلودار 

ـ  آ. بایستند و گوش فرا دهند کـرد   د آن را محـو مـی  ازتورگ با صدای بلند کـه ب

  ».دهم که تسلیم شوید این فرصت را می«: گفت

لی بـا دسـت خـا    ارتشت کجاست؟«: با فریاد بلندی در جواب او گفت جلودار 

  »ای؟ آمده

  .خندید و ادامه دادبرد و بلند  عقب بهرا  شسر مرد 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٩٠ 

    »شود؟ اگر تسلیم نشویم چه می« 

مار در بدنش به دور خـود   همچونخشمی . را در هم کشید شابروان آزتورگ 

گوشـت گندیـده   و  این دشت آرامگاه ابدی شـما «: بار دیگر فریاد زد .پیچید می

 با شما خـواهم کـرد کـه ایـن دشـت را      کاری. ها خواهد شدشما غذای الشخور

  ».دشت خون بنامند

 لـوِدن دشـاه  پا. را بشناسد نست اوازتورگ توآ. را برداشتش خود کاله جلودار 

و  رگز این خفت را قبول نخواهم کرده ،باستارپادشاه  ،لودنمن « .بلند فریاد زد

  ».تا پای جان مبارزه خواهم کرد

گذر زمان . را برداشتش خود کاله نیز اشتدر دست د جلودار دیگر که پرچم 

  . آورد م بیرونارا از نی شساندر شمشیر. قیافه او را مردانه کرده بود

هـای کهنـه در    تمـام کینـه  . دیزتـورگ جوشـ  آهـای   ناگهان خـون در رگ  به 

مشعل . حس قوی همراه با لرزش سر تا پایش را در نوردید. وجودش زنده شدند

  ».ُور ُد«: زد نعرهرا نزدیک قفس برد و 

تیـری   همچـون و  برخاسـت از درون قفـس   گوالگ صدای جیغ بلند ناگهان 

نـوایی افسـونگر، بـر چهـره متعجـب       همچون جیغ .سفیر کشان دشت را پیمود

بـا پایـان   همـراه  . خوانـد  فرامیها را  گوالگ هورکس. جنگجویان سیطره انداخت

 ماننـد ه تاریـک  دشـت نیمـ  . از دور برخاسـت  یهـای  ههمـ همجیغ،  یافتن صدای

هـا   صـدا . چرخیدنـد  به اطراف خـود مـی   گنگارتشیان گیج و . غرید حیوانی می

هـا جـوالن    در میـان آن حـریص  آشفتگی هماننـد گرگـی   . گرفت کم اوج می کم

 هـای تیـره   شـبح . ندخواسـت  روی دو پای خود بر می کشان شیههاسبان . داد می

های  همگام با قدمزمین . دشدن افق شتابان به ارتشیان نزدیک می در ها هورکس

  . لرزید با لرزش خفیفی میها  آن

تکـان   شاندایم در جای .گرفتند ها را به جلوی خود می ها و سپر نیزه سربازان 

  . ها سخت بود آن از ها کسهور  در میان علفزار تشخیص شبح. خوردند می

تیر از  مانندها  کسهور. ارتش برخاست کنار گوشهاز  دادوفریاد صدای ناگهان 

م بـه  ئها دا های آن پنجهو  رُخخُر صدای. پریدند می ارتشیانروی و  رهاشدهچله 
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 امین منصوری فرد

١٩١ 

دسـت   ها و قطع شدن رگ آرام به تماشای دریده شدن گلوزتوآ. رسید گوش می

  .ها نشسته بودو پا

٣٣  

. زد جـان قـدم مـی    های خونین بـی  های آهسته در میان جسد با قدم آزتورگ 

. انگیـز کـرده بـود    را در طلـوع خورشـید غـم    نـگ ر سـرخ شت صدای سوز باد، د

. خــش شــده بودنــدپروی زمــین  دشــمن و ارتشــیان هــا کسهــورهــای  جســد

  . ها جای شده بود های آن های کوچک خون از زیر بدن جویبار

یکـه و تنهـا    .وردآ ای را از دور بـرای او مـی   جان دادن و ناله صدای باد گاهی 

دو بـدن   طـرف  بـه و زد  قـدم مـی  ده بود را در پشت گره کر شدستان که درحالی

نسیم سـرد  . روی زمین افتاده بودندیشان ها سبا که در کنار رفت می جانی نیمه

گذشت سالیان دراز سرعت قـدم  . داد مردگان را تکان می یها لباس ،یصبحگاه

هـا   سـال کـه   برسد ای خواست به لحظه انگار نمی. را کند کرده بود آزتورگ های

هـای   در کنار جسد. کرد بوی خون بینی او را اذیت می. کشید میبرای آن انتظار 

ای غلتیـده   ساندر بـه گوشـه   خود هکال. م شد و مشعل را پایین آوردخ جان نیمه

را  شپهلـوی  لـودن طـرف دیگـر پادشـاه    . رفت اش آرام باال و پایین می سینه. بود

  . را در بیاوردش خود کرد کاله سعی می .گرفته بود

ه بعـد از تقـالی   پادشـا . قرار گرفت پادشاه لودن باالی سر د وچرخی آزتورگ 

روی ی از خـون  ایـ  وردن آن، باریکـه آبـا در  .خـود را در بیـاورد   زیاد توانست کاله

در همان حـین  . را باز کرد شهای شدید راه گلوی با سرفه. اش جاری شد پیشانی

م او را زیـر نـور آبـی مشـعل آرا     زتـورگ در آ. زتـورگ برخـورد کـرد   آنگاهش با 

ـ  ال آن کینه و خشـم در هر چه به دنب .نگریست می ت چیـزی  گشـ  مـی  شدرون

: بـود گفـت   کشـیده  درهـم را از درد  شصورت که درحالی لودنپادشاه . یافت نمی

  ».شیطان تف بر شما«

. دهـانش بـه کنـاری انـداخت     روی بـا فـوت، تـار مـوی خـونین را از      سپس 

. کـرد  زتورگ برخورد میآ صورت بهداد  های عمیق پادشاه که بوی خون می نفس

هـا قـرار    یکـی از آن . ها مهمان تو بودند ها را کشتی؟ آن چرا آن«: زتورگ گفتآ
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٩٢ 

 ها، دو زن همانند بزدل ارچ .ها را با تقاضای خودت بردی آن. بود عروس تو شود

  »کشتی؟ را آن هم به دور از سرزمینشان

د نر بار دیگر هم زنده شواگ. ها شیطان بودند آن«: با خشم گفت لودن پادشاه 

  ».ها را خواهم کشت باز آن

بـا تمـام قـدرت    . را گزیـد  گرآزتـو قلـب   ،نیش مـار  همچونی مخش ناگهان 

تمام نشده بـود   ن مشتلیهنوز او. او کوبید صورت بهرد و محکم را باال ب شمشت

یکی پـس از دیگـری فـرود     تضربا. روی صورت او نشستهم  مشت که دومین

بـا  . ر سالیان دراز به مشت زدن ادامه داده بـود نگااما ا ؛ت چقدرسنندا. مدندآ می

زمـانی کـه دیگـر هـیچ     . کـرد  را ترمیم مـی  اش های کهنه هر مشت یکی از زخم

روی زمین گذاشـت و   ش رادستان خونین ،کرد احساس نمی شدر دستان قدرتی

ورت از صـ  چیز هیچ. اش را پاک کرد عرق پیشانی شبا آستین .ار کشیدنک خود را

پسـرت را  «: م شـد و گفـت  خروی او زتورگ آ. قابل تشخیص نبود لودنپادشاه 

   ».خواهم کشت

خـون بـه   . سرعت خنجر را از نیام بیرون کشید و در گلو ساندر فـرو کـرد   با 

ا بیرون آورد و خـون گـرم   خنجر ر. ای از دو طرف خنجر جوشید همانند چشمه

دای کـه لـذت انتقـام در آن    سپس با صـ . ریخت لودنروی گردن پادشاه را  آن

. مـت را هـم خـواهم ریخـت    دخـون مر . ت اسـت رخون پسـ «: زد گفت موج می

   ».کشید سرزمینت را به آتش خواهم

  ».شیطان«: گفت لودنضعیف پادشاه  صدای 

بـه انتظـار   . ای خنجر را باال بـرد و درون گـردن او فـرو کـرد     با نعره آزتورگ 

را  یبه داخل جیبش برد و گـل یخـ   دستش را. نشست تا خون کامل بیرون آمد

  .بیرون آورد سپس آن را روی صورت له شده پادشاه لودن گذاشت

٣٤  

ها  مرمر در زیر نور آن های دیوار. درخشیدند ها در سرتاسر تاالر می مشعل نور 

هـا افـراد    کنار ستون. ا پوشانده بودندها ر های جدید، پنجره پرده. دنددرخشی می

انگار چیزی را  .زتورگ تمام حضار را از دید گذراندآ. نددبو ایستاده دست بهنیزه 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٩٣ 

هـای   از االن بـه جـای مشـعل   « :هـا گفـت   اعتنا بـه آن  بی. کردند ی میخفاز او م

در راه بازگشـت از  در ضـمن  . رنـگ اسـتفاده کنیـد    هـای آبـی   نارنجی، از مشعل

ی های حاصـلخیز  مینی برخورد کردیم که خاک و زمین، به سرزباستارسرزمین 

 تا آن اندازه که توانستیم جستوجو کنیم متوجه شـدیم کـه آب فراوانـی   . داشت

 جـا  ترم را بـه همـراه دامـادم بـه آن    برای همین تصمیم گرفتم که دخ. داردهم 

ای از مردم هاگوت را هم  عده. بیاندازند هجا برای خود حکومتی به را آن .بفرستم

تـر خواهـد    هم سرزمین ما بـزرگ با این کار . فرستم جا می برای کشاورزی به آن

هـای   اهیم آورد و هم این کـه بـه سـرزمین   هم آن سرزمین را به دست خو ،شد

تـوانیم بـه    مـی  را باستارک خواهیم شد بخصوص نگرون و شرقی و جنوبی نزدی

   ».کنیم هدایتراحتی 

دانـم سـخت اسـت ولـی      میدخترم «: انداخت و گفت کوردوسارا به  نگاهش 

  .»هم سواران بگذارید را جا اسم آن .خواهید آمدر شما از پس آن ب

هرچــه شــما امــر . بلــه پــدر جــان«: کوردوســا ســرش را فــرود آورد و گفــت

  ».بفرمایید

 داد اجازه نمی .جلس سایه افکنده بودای روی م غیره عادی و جو تیره سکوت 

. توانسـت آن را نادیـده بگیـرد    زتورگ دیگر نمیآ. زتورگ حواسش را جمع کندآ

  »چه اتفاقی افتاده است؟«: م شد و گفتخروی صندلی کمی 

هـا نگـاه خـود را از او     امـا آن  ؛نـد هـا نگـاه ک   تـک آن  تک صورت بهد رک سعی 

گـویم چـه شـده اسـت؟ چـرا سـاکت        می«: زتورگ بار دیگر گفتآ. دزدیدند یم

  »ید؟ا شده

  ».جناب ببخشید عالی«: گفت پیرمرداناز  یکی 

دانـم چطـور بـه عـرض      نمی«: ادامه دادد شد و بلن شاز جای کندی به پیرمرد 

های بزرگی را که برای ما به ارمغـان   خواهیم شادمانی پیروزی مین ؟شما برسانم

   ».ای نیست اما دیگر چاره ؛آوردید با خبر بد از بین ببریم

   .ای کرد و ادامه داد سرفه پیرمرد 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

١٩٤ 

این جـواب  . لبیمط واقعا پوزش می. ایم ما در وظیفه خود سهل انگاری کرده« 

شما کاری کردید که قدرت گذشته به هـاگوت  . شما نیست زحمات مهم وبزرگ

  ».های دیگر ها را کم کردید و خیلی چیزی کسهورشر . بازگشت

وقتی شما نبودیـد کسـی یـا کسـانی     «: پیرمرد آب دهانش را فرو داد و گفت

   ».های جنگی حتی تمام غنیمت. اند زانه شدند و تمام دارایی را بردهوارد خ

 وتـار  تیـره افکارش همانند شـب،  . توانست چیزی بگویدنبرای مدتی  آزتورگ 

   »اند؟ چطور؟ عنی چه که تمام دارایی را دزدیدهی« :گفت بعد از درنگی. بود

متوجـه  ی بـه خزانـه رفتـیم،    زمانی که صبح بـرای حسابرسـ   ،روز پیش سه« 

توانستیم بفهمـیم  نکردیم  هر چه جستوجو. اند برد زده جا دست به آن که شدیم

  ».که چه کسی این کار را کرده است

گویـد؟   چه می« :برخاست و با صدایی شبیه داد زدن گفت شاز جای آزتورگ 

جا شود و یک شـبه تمـام آن همـه     شود کسی به همین راحتی وارد این مگر می

مگـر شـما چـه بودیـد؟ ایـن همـه نگهبـان چـه         . جـا خـارج کنـد    طال را از این

  »ند؟کرد می

را از آزتـورگ   شنگاه کرد تمام حضار سکوت کرده بودند و هر کس سعی می

گـویم   مـی . شـما هسـتم   ابـ « :تری گفت بعد به صدای بلند دفعهزتورگ آ .دبدزد

   »چگونه این اتفاق افتاده است؟

 یم که قبل ازدان فقط می«: گفت پریده رنگستانی لرزان و صورتی با د پیرمرد 

هـا   انگـار اتفـاقی بـرای آن   . زیاد شده بود پوش  خاکستری ژیراهایسرقت فعالیت 

امـا االن خبـری    ؛شدند جای شهر دیده می در روز روشن هم در جای. افتاده بود

  ».اند انگار همه رفته .ها نیست از آن

 گاه ناخدا. آن فکر درودوزا بود. فکری همانند تیر از ذهنش عبور کرد ناگهان 

عت از سـر راه بـه کنـاری    افراد با سـر . راه افتاد خروجی به در طرف بهبا سرعت 

نتوانست متوجه شـود کـه    ،خارج شد از در سریع که درحالیزتورگ آ. رفتند می

. خ حیـوان را چرخانـد  اشـ . بـود چگونه آن همه پله و راهرو را تا غار طی کـرده  

  .یک عمر گذشت اندازه به برای او مدت باز شدن در
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 امین منصوری فرد

١٩٥ 

 آن. بودر کسی محکم به سر او ضربه زده اگنا. در شاها وارد غ زده نجهمانند  

هـا و   رطومـا  نتمـام آ . داخل غـار نبـود   چیز هیچ. کرد میندید باور  را که می چه

بـا تمـام   . های خالی چوبی باقی مانـده بـود   فقط قفسه. وسایل غیب شده بودند

 شـده  دزدیـده هـای کهـن    طومـار  تمام. ها را به دیوار کوباند قدرت یکی از قفسه

بین راه در . بیرون رفت آنجابا سرعت از . ر فضا برای او تنگ شده بوداگنا. دندبو

ـ افتاد نگاهش به پنجره باز  ای  پارچـه . خریـد  مهابـا بـه درون آن مـی    د بـی اکه ب

زتـورگ پارچـه را   آ. دیرقصـ  د وحشـیانه مـی  ادر دست ب خاکستری بر لب پنجره

ن را بی شرنگ ای بیه لب که طور همان. لمس کرد برداشت و با انگشتانش آن را

در  .ای دزد پست. مرگ بر تو. درودوزا«: ش خود گفتیهایش گرفته بود پ دندان

جـا   برای ایـن بـه ایـن   . کشیدی تمام این مدت فقط برای طالهای من نقشه می

  ».خزانه مخفی من را پیدا کنیآمدی که  می

٣٥  

هـایش   صدای نفس. کشید نش شعله میوآتشی سوزنده در در همچون خشم 

جلـوی   اجسـام . پیچید می ها و مقبره باگاسور هایش همانند طوفانی داخل گوش

هـا زیـر    تخواناسـ . شـد  داشت و محو و تار می دیدش مثل سطح آب موج بر می

ش م در جلـوی دیـدگاه  ئرودوزا داد فکر. شدند مدند و له میآ پایش به فریاد می

   .ه کندرا تاز شای ایستاد تا نفس برای لحظه. شد پدیدار می

. رسـید  ها به گـوش مـی   کسهورها، صدای  مقبره آبشار انتهایپس صدای  از 

اختیـار بـا لگـدی    بـی . دیدرخشـ  به دره، جمجمه انسانی مـی لدرست  روبرویش

. درنگ به حرکـت درآمـد  دون ب. انداخت کنارش محکم آن را به درون دره سیاه

و مقبره بـازارات   داشت عمیقروی دره همانند پل  هک عبور کرد سکویی یاز رو

  . شکافت سیاهی را می سختی بهبی آمشعل  .روی آن بود

لعنـت بـر   « :با تمام وجود داد زد. ندددا ذهنش افکار فراوانی جوالن می ونرد

همـین االن  . هر کجا که باشی پیدایت خـواهم کـرد  . کشمت می. لعنت بر تو. تو

گوشه و کنار این دنیـا  ها را به  آن. ها را به حرکت در خواهم آورد کسهورلشکر 

  ».آرام نخواهم نشست مورایبتا تو را به چنگ . خواهم تازاند
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 امین منصوری فرد

١٩٦ 

را در  شی قـوی ضـربان قلـب   صدا ناگهان. رنجاند فکر خیانت درودوزا او را می

ناگاه احسـاس کـرد    به. سرش در حال داغ شدن بود .کرد می هایش حس شقیقه

لــب و بــدن او را کشــان قدردی تیر. ن بــر قلــبش نشســتایــز و بــرتخنجــری 

. دوباره همـان بیمـاری بـه سـراغش آمـده بـود       .سوخت باز قلبش می. درنوردید

برای . اش را چنگ زد سینه .وانست بتپدت انگار دیگر نمی. ضعیف شده بود قلبش

نتوانست خود را نگه دارد و با صورت بـه زمـین   . ی از هر نیرویی شدهای ت لحظه

  . خورد

٣٦  

او در  کنـار مشـعل  . دید می وتار تیرهرا  چیز همه .را گشود شچشمان آزتورگ 

. شـدند  جا می هبا سرعت جاب ها کسهورها  مقبره کنار گوشهدر . حال سوختن بود

. خوردنـد  سـر مـی  روی صورتش های درشت عرق  سرد و نمور دانه ایدر آن فض

در خـود  . کـرد  میندر آن حس  یاما نیروی ؛روی زمین گذاشترا  شت راستدس

فلـج کـرده    را بـدنش  نیمه چـپش  سکته قلبی. برخیزد شاز جای واندبت دید نمی

  . را تکان دهد نتوانست دست و پای چپش دهر چه سعی کر. بود

توانسـت حـس قـوی     مـی . افتادها  کسهورهش به ادر آن آشفتگی نگ ناگهان 

افتـاد کـه    اش شـده  قطـع بـه یـاد دسـت    . هـا ببینـد   و گرسنگی را در آن حرص

. امنی باعث شد مشعل را برداردحس نا. آن را کنده بود یدرندگی با چه سهورک

تـرس  . نشان داده بودش محل دفن عنوان بهکه پدرش افتاد ای  نگاهش به مقبره

بـا  . دوباره زنـده شـد   ها که سالیان دراز در او مرده بود، کسهوراز  شده فراموش

. تـاد مقبـره بـه راه اف   طـرف  بهروی زمین کشید و  را خود ،شدست و پای راست

او  ایرفتند و خزیـدن را بـر   در بدنش فرو می گاه به گاه روی زمینهای  استخوان

  . کردند دشوار می

تنهـا یـک صـندلی    . بعد از تالش فراوان خود را به اتاق خالی رساند سرانجام 

ه کـ  آورد یـاد  بـه ناگهـان پـدرش را   . کرد می خودنماییاتاق گی در میان آن نس

   ».خود آماده کن را برای جا این«: گفته بود
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جـا   بـه  نشستن همانند جـا . کشان خود را به صندلی رساند قبل کشان همانند 

را جمـع   شدرتکرد سپس تمـام قـ   گاه تکیهرا  شدست. مانست کردن کوهی می

را حـس   کسیهورریز  یها کانت. و به صندلی تکیه زد روی زمین نشست کرد و

مشعل را با پایش به وسط . دید را در بین در کسهور  ای چهره برای لحظه. کرد

هـا   کسدیگـر امکـان وارد شـدن هـور    . در رسید نور آبی به جلوی. داد له  اتاق

  .وجود نداشت

را بـه روی   خـود  یشذاشت و با پـا گ سنگی روی صندلی را شدیگر دست بار 

بـا سـرعت    قهای عر نهدا. روی آن بنشیندبا کمی تقال توانست . داد له صندلی

یچ قسـمت از بـدنش از او   د که هـ نحس کت توانس می .وردندخ ه پایین سر میب

ر در اگـ نا .فلج شـده بـود   .را تکان دهد شت سرتوانس حتی نمی. برند فرمان نمی

چه سعی کرد انگشتان دست و هر . های سرد فرو رفته بود میان اقیانوسی از آب

را از  شهمانند روحی کـه بـدن  . ر فقط فکر بوداگنا. را تکان دهد، نتوانست شپای

   .آن قلب ضعیف نتوانسته بود آن همه کینه را تحمل کند .دست داده بود

دانست که آیا شیور و جوریـو آن را پیـدا کـرده     نمی. ناگهان به یاد مرگ افتاد

تـا آن زمـان   . ای نداشـت  توانست او را نجات دهد؛ اما دیگر فایـده  بودند؟ آن می

امـا   ؛تانسـ د مـی  غیرممکندور و همیشه آن را . فکر نکرده بود مرگگاه به  هیچ

ه محکـم ذهـنش   زدروا. کـرد  احساس می شن چنگال قوی مرگ را دور گردناال

 ،افتـاد  اش باگاسـوری به یـاد  . آوردند هجومشکست و افکار با سرعت به ذهنش 

. و بگویـد اهای هاگوت را به  توانسته بود رازنیاد این که هنوز یاد پسرش افتاد و 

های کهن برای همیشه بـه   و طومار ها باگاسوررها در تپه وسبا این کار مقبره باگا

هـم   ییفهمیـد کـه طومارهـا    داهنخو گاه هیچرک دِب. شدند میی سپرده فراموش

و هـیچ کـس    شـد  مـی  فـن برای همیشه در آن سـوراخ تاریـک د  . داشتوجود 

  هـاگوت  علیـه دشمنانش  متحدشدنفکر . بودآمده  وادانست که چه بر سر  نمی

. درودوزا از جلوی دیـدگاهش گذشـت  در همین حین چهره . کرد نه میاو را دیوا

خواست فریاد بزند که . رودخانه خروشان در درونش جاری شد همچونخشمی 

  .در جلوی چشمانش رنگ باخت چیز همه. قلبش دوام نیاورد
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  دگا   

١  

ور  آب سـرد غوطـه   دروندرون گودالی عمیق و تاریک قرار داشت و دگا انگار 

 گـودال از پـس  . دیرسـ  ای ریز و نورانی به نظر مـی  نقطه همچونسر گودال . دبو

   .شنید را می یمفهوم و گنگ انصدایی 

 .سپس با نفسی عمیـق بـه روی آب برگشـت   . سرش به زیر آب رفت ناگهان 

هر . برد باال میسر گودال با سرعت به گرفته و او را  های شانهدستانی قوی  انگار

  . شد تر می تر و صدا واضح یره نورانی بزرگدا رفت چه باال می

سرانجام . را بر هم زد هایش ین بار پلکدچن. دید شتیره را باالی سر صورتی 

دیگـر آب  «: گفت آگیرا. کرد بشود را که اسم او را تکرار می آگیراتوانست صدای 

دگـا صـدای مـن را    . گـردد  برمی  شبه جای سشاوحر هوش و اگنا. نیازی نیست

   »میشوی؟

خسی از گلـویش   اما بیش از خس ؛را تکان دهد شسعی کرد لبان خشک دگا 

 .رفـت  با دیدن خاطرات آزتورگ انگار به درون گودال سیاهی فرو مـی  .نخاستبر

   .شد طور می همیشه با دیدن خاطرات آن

   ».ی آب در دهانت بریزممدهانت را باز کن تا ک« 

توانسـت   دیگـر مـی  . کـرد  احسـاس  شبدون مزه و خنکی را در دهـان  مایعی 

  . را تشخیص دهد آگیراصورت  اجزای

  »توانی صحبت کنی؟ حالت خوب شد؟ می« 

   ».خواهم بنشینم می .مرا بلند کن«: را تکان داد و گفت شسر دگا 
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ار ناو را بلند کرد و به ک آگیرا. احساس کرد شهای را در زیر بغل آگیرا دستان 

. یافـت  بـاز مـی   شکـم نیـرو را در بـدن    کـم . زدتکیه  دیواررا به  اودیوار کشید و 

  ».اتفاقی برای تو افتاده است«: گفت آگیرا. را باز و بسته کرد شانگشتان

هـا را بـه جلـوی     را جـدا کـرد و آن   دگـا ای از موهای  م شد و دستهخ سپس 

اعتنا به آن عرق  دگا بی. ای در آمده بودند موها همه به رنگ نقره .صورت او آورد

   .را پاک کرد اش پیشانی

باید سعی کنیم خیلـی کـم ایـن    . وردآ به تو فشار زیادی می دیدن خاطرات« 

شـود   مین. دهیم به سرعت آن را تمام کنیم اگر هم انجام می .کار را انجام دهیم

  ».فتدکه چه اتفاقات دیگری ممکن است بیگفت 

حـرف  « :ر با لحنی خشن گفـت ِوَا. ترحم در صورت ثرندا قابل دیدن بود آثار 

هـا بیـرون    د تمام شبنتوان ند که میرس ها به حدی می کسهور. دالوا راست بود

   ».افتد این اواخر این اتفاق دارد می .بیاند

آن  .دهـد  کسـی دارد کارهـایی انجـام مـی    «: در ادامه حـرف آور گفـت   آگیرا 

زتورگ آاگر . به دنبال چیزی هستند ،افتند نورهایی که شب در جنگل به راه می

بـا  . هـا بـود   آورد با اسـتفاده از طومـار   ها را به زیر سلطه در انست کل سرزمینتو

. هـا بـرای کشـتن اسـتفاده کـرد      کسهـور ها را مطیـع کـرد و از    کسهور ها آن

هـا از   برای دستور دادن به آن .ها دیگر چه قدرتی دارندشود گفت که طومار مین

انگار . قشه و خط طومارها باشداین باید به همان زبان ن .کلمه ُور ُد استفاده کرد

متاسـفانه هنـوز نتوانسـتم آن زبـان را     . گیرنـد  ها با آن زبان دستور می هورکس

   ».طول خواهد کشید. بفهمم

شکالت با فهمیـدن ایـن زبـان باسـتانی حـل      فکر کنم خیلی از م« :گفت َاور 

 دانـیم کجـا   مـی نو  اسـت کـه طومارهـا دزدیـده شـدند      این دیگر مشکل. شود

  »؟هستند

ها را پیدا کنیم باید دنبال درودوزا بگردیم؟ مـن   اگر بخواهیم آن« :ثرندا گفت

   ».ما هنشنید در تاریخ چنین اسمی تا حاال هم
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هـا در   یکـی از آن . ها ده تـا بودنـد   آن« :ای گفت با لحن تصحیح کننده آگیرا 

ها هـم   یکی از آن. یده شدندفقط نه تا دزد. زتورگ بودآبه همراه  باستار جنگ با

شاید االن بـه دسـت کسـی افتـاده اسـت و او هـم بـا         .مشخص نیست کجاست

   ».آورد استفاده از آن دارد نیروها را به زیر دستش می

را در هـم قفـل کـرد و     سـتان ثرندا د. بعد از گفتن آن به فکر فرو رفت آگیرا 

 .ها را بـه پسـرش بگویـد   زتورگ نتوانست رازآ. را گرفت پدرم االن جواب« :گفت

ش و قبـل از او گـم بودنـد و مـا هـیچ چیـز       دبرای همین همه چیز درمورد خو

هـا دزدیـده   تمام سندهای تاریخی هم به همراه طومار. دانستیم یدرمورد آن نم

بـرای همـین مـا     .درودوزا با آن کارش تمام تاریخ هاگوت را با خود بـرد . ندشد

هست هـم فقـط    هیچ سندی قبل از هزار و صد سال قبل خود نداریم و هر چه

   ».شفاهی است

 شبـی را از روی زمـین برداشـت و آن را در دسـتان    آخم شد و مشعل  آگیرا 

  . چرخاند

آن را بـا خـود   . سـوزد  حداقل هزار و صد سال است که دارد میمشعل این « 

  ».به آن نیاز پیدا خواهیم کرد. خواهیم برد

هنوز هفت تـا از  «: ثرندا گفت .دگا دستان گرم ثرندا را در دستانش حس کرد

قـه  طجـا من  آن. شب قبل با دگا رفتـیم همان جایی که . ها وجود دارد این مشعل

هـا را   آزتـورگ یکـی از آن   .سـوزد  رنگی می جلوی خانه آتش آبی. ممنوعه است

جـا   االن متوجـه شـدم چـرا آن   . جای آن االن نیز در آتش خالی است. برداشت

پـس  . ام جا شده ی هستم که وارد آنبعد از آزتورگ من اولین نفر. ممنوعه است

آن . هـا اسـتفاده کـرده بـود     کسد هـور ای اولین بار از آتش آبی به ِزآزتورگ بر

کند از این  ها حفظ می کسسوزد و ما راز از شر هور هاگوت می آتشی هم که در

اولین کسی بود که دسـتور داد کـه آتـش     باز آزتورگ .گیرد آتش سرچشمه می

همیشه این برای من سوال بود کـه چـرا آتـش    . فاده کننداست در هاگوت را آبی

  »آبی؟
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 شاحساس عجیب و سنگینی در سر. خیره شد شعالقه به کف دستان دگا بی

مـز  راستی آن مرد با قد بلند و لباس قر« :با دیدن مشعل گفت. کرد احساس می

را بـه   گـوالگ همـانی کـه گفـت     زتـورگ داد؟ آکه بود؟ همانی که مشعل را به 

   »اسمش جاگردوز بود؟ ورد؟چنگ آ

سرزمین اسرار . خورد ها و قدش به مردمان سرزمین ژاوو می لباس« :گفت َاور 

. هـای آن سـرزمین اسـت    زاده لیبود که از اص امل مشخصک .نهفته و ناشناخته

مردمانی هستند که بـرای   اصلی و قدیمی ژاوو صاحبگویند  ها می چون افسانه

بـه زبـان قـدیمی کـه هـیچ       و شناور هستند در هواو  دارند مینگام بر  راه رفتن

کنون از نزدیـک ندیـده   هـا را تـا   کـس آن  هـیچ . کند فهمد صحبت می کس نمی

   ».است

  »زتورگ کمک کرد؟آچرا به « :پرسید آگیرا 

  . را باال انداخت شهای شانه َاور 

فکر کنم . همه به او خیانت کردند. داشت یچه سرنوشت عجیب« :گفت ثرندا 

  »فقط آن پیشگویی آزتورگ چه بود؟ !ها گرفت ام سختی از آنانتق

هـا را   از اسـرار سـرزمین   یتـر خیلـ   امـا مهـم   ؛شتکها را   خیلی« :گفت آگیرا 

. هـا را بـه دسـت و گنجینـه آن را بـه هـاگوت آورد       کـل سـرزمین  . دانسـت  می

هـا کجـا    های مهم دیگری دست پیدا کرده بود؟ و االن آن دانیم به چه چیز نمی

درمورد پیشگویی هم  ای رفته بود؟ های کشف نشده ستند؟ و این که به چه جاه

تخیـل فکـر یـک نفـر     شـاید  . تواند یک حرف بی اساس باشد باید بگویم که می

  ».شود گفت که واقعیست نمی. باشد

شت و هم تک آزتورگ هم تک شاخ دا .اما در طومارها از آن سخن آمده بود«

هـا بـه    تمـام سـرزمین   درهـا را   آن. ها بودنـد  رکسمرگ سیاه هم که هو. دست

اسـتخوان تبـدیل    از را به تلـی  ها ها را به خارزار و حیوان دشتدنبالش کشید و 

  ».کرد

ن چـو  نیست؛اگر هم آن پیشگویی واقعی باشد، آزتورگ آن آدم «: آگیرا گفت

خشکاند؛ امـا االن هـزار سـال از     میپیشگویی گفته بود که دنیا را برای همیشه 
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قسـمت دوم   .دهنـد  ن زمان گذشته است و همه دارند به زندگی خود ادامه میآ

در  .خبـری از خشـکاندن نیسـت     هیچ .پیشگویی درمورد آزتورگ درست نیست

که قبل از این کـه وارد اینجـا    انهم ،آورید ضمن آن قبر نیمه کاره را به یاد می

خـاطرات آزتـورگ   در . را کنار زدیم و دیدیم که خـالی اسـت   تابوتیم، سر وبش

دانسـتن کـه آن    آزتورگ و پـدرش نمـی  . گفت که آن قبر باگاسور بازارات است

پس قبر باگاسور اول یـا همـان   . نیمه کاره است و کسی در آن دفن نشده است

سوال اینجاست که چرا اینجا دفن نشده  .بازارات ممکن است جای دیگری باشد

   »است؟ وقت نبوده یا که چیز دیگریست؟

؟ دانم؛ اما چرا پادشاه لودن مادر و خواهر آزتـورگ را کشـت   نمی«: گفت ثرندا

ها چه کرده بودند که پادشـاه لـودن ایـن     گفت شیطان؟ مگر آن ها می چرا به آن

  »کار را کرد؟

وقـت دشـمنی    حتما چیزی بوده است، در غیر این صورت هـیچ «: آگیرا گفت

چیـز  . شـدند  تـر مـی   ار قویبا یکی شدنشان بسی. خرید هاگوتیان را به جان نمی

  ».دانیم بوده است که ما نمی

ور نـیم خیـز شـد و بـه     َا. از قهقرای غار برخاسـت  یبلند جیغ صدای ناگهان 

  . بیرون همانند قبل آرام و ساکت بود. بیرون نگریست

خانـه سـرخ   ار رودنـ بـود کـه دو روز پـیش ک    یاین همان صـدای « :گفت دگا 

   ».بود گوالگفکر کنم همان . شنیدیم

هنـوز   بعـد از هـزار و صـد سـال     خواهی بگویی کـه  می«: با توجه گفت ثرندا 

  »اس؟ زنده

شـاید از  . شـاید امکـان آن باشـد   «: را باال برد و گفت ششانه و ابروهای آگیرا 

   »!باشد گوالگنوادگان 

. جـا خـارج شـویم    تـر از ایـن   باید هر چه سـریع «: برخاست و ادامه داد آگیرا 

جا  ها به این کسهورمحض این که شب تمام شود همه به . استه نآجا النه  این

خواهـد  نکسی از سرنوشت ما خبـردار   خواهیم مرد و وقت آن. باز خواهند گشت

   ».شد
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االن چـه  « :د گفـت ایسـت ب شروی پاهای لـرزان  کرد سعی می که درحالی دگا 

  »است؟ شبوقت از 

. دانـم  ی خاطرات نمـی ال را با یاد آورچون گذشت میزان زمان ح. دانم نمی« 

   ».های صبح دم شاید نیمه شب باشد و شاید هم دم

سردی کـه در  . رساند و محتاطانه بیرون را نگریست خود را به در آهسته َاور 

 شایدسـتی در موهـ  . کم در حال از بین رفتن بود گا ریشه دوانیده بود کمبدن د

واقعـا  . گرفت شتانش را بین انگشرجلوی سای  قرهنکشید و آن دسته از موهای 

  . ها را به کنار راند و به راه افتاد گیرا آنآصدای  با. ای شده بودند موهایش نقره

صـدا برگشـت و    طـرف  بهور َا. صدای جیغی از انتهای راهرو برخاست ناگهان 

  ».را ببینم گوالگمن باید « :گفت

 العمـل  عکـس دگا منتظر . صدا به راه افتاد طرف بهد این که منتظر بمان بدون 

نگـاه   شبه پشت سر آگیرا. زد تردید در چهره هر دو موج می. دو نفر دیگر مانند

   ».دیمربرویم ولی باید زود برگ«: کرد و گفت

ها  استخوان. ور رساندخود را به َا بااحتیاطاما  ؛تبا سرع دست بهمشعل  آگیرا 

تو یک و تودرهای بار داالن. شدند ور خرد میَاهای سنگین  در زیر گام زنان ضجه

 دار شـاخ هـای گـاو    مجسـمه  .شـدند  شکل یکنواختی پشت سر هم تکرار مـی به 

سـاخته   یبزرگـ  هـای  سنگ تکهها از  مقبره. ها نصب شده بود جلوی تمام مقبره

نم موجـود در   و گذر زمان. ندشده که هر کدام با دقت زیادی تراشیده شده بود

های  هر کدام از آن مقبره .رفته بودها را گ ها را کدر کرده و زیبایی آن سنگهوا، 

کـرد کـه بـا     او را مجبور می ،فضایی تاریک .باگاسور بود یککوچک، محل دفن 

انگار چشـمانی در تـاریکی بـه او خیـره     . دبیندازنگاهی  شهر قدم به پشت سر

ممکــن اســت . باشــد حواســتان بــه صــدا و بــو« :گفــت آهســته ورشــده بــود َا

   ».دهای داخل را خبردار کن کسهور

   »!!ایم خیلی مانده است؟ به نظرم گم شده« :گفت دگا 
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ثرنــدا . صــدای گــوالگ بــود. برخاســتصــدای جیغــی از نزدیکــی  ناگهــان 

فکـر کـنم   « :ور جلو را ببینند گفتار بدن عظیم َانکرد از ک سعی می که درحالی

  ».مای هنوز گم نشده. کنی اشتباه می

هـای مربعـی عظـیم     زرگ با ستونرا به سرسرایی ب شانتاریک جای های داالن

. نده بودشدها با سیاهی گوشه دیوار سرسرا یکی  ستون دار کشهای  سایه ده ودا

  .آورد ها را در می سقف عظیم سنگی، گاهی صدای اعتراض ستون

  ».ها حرکت کنیم ار ستوننبهتر است از ک« :گفت َاور 

را  عجیـب  اهنگـ  دگا سنگینی همان. را کج کرد شمالیم راه صورت بهسپس  

چنـدین  در بین . جا را از دید گذراند همبرگشت و ه .کرد می حس شباز در پشت

بدون هـیچ تکـانی بـه     هورکس. به او خیره شدند کپه استخوان دو چشم سفید

کـه   طـور  همـان  .او را به حـال خـود آورد   آگیراناگهان صدای . ندهمان حال ما

. را دیـد  کسهـور از مـچ   دهش قطعدست  ،کرد داشت فاصله جا مانده را طی می

هـا ناپدیـد    در بین اسـتخوان  هورکس. ی آن را قطع کرده بودندزانگار با شی تی

قـدیمی آزتـورگ   دفعه به یاد پیشگویی در صفحات  دانست که چرا یک نمی .شد

ی در هر زمان آن آدم دارداگر آزتورگ آن آدم پیشگویی نبود، پس امکان . افتاد

  .بیاید ت،گفته شده اس در پیشگویی که

چهار چوب هماننـد دری   آن . ردندکبرخورد  چهارچوبی بزرگ با رجلوت کمی 

ور در َا. سرسرای دیگری قرار داشـت  چهارچوبر پس د .مانست بین دو اتاق می

خـود را بـه پشـت    دگا . را باال آورد و آن را تکان داد شکنار آخرین ستون دست

  » .گیعنی مرجا  آمدن به این« :ثرندا رساند و گفت

روی سـکوت   عنـوان  بـه را  شگیـرا دسـت  آامـا   ؛خواست چیـزی بگویـد   ثرندا 

در سرسرای دوم، . بردفت و آن را باال رگ آگیراور مشعل را از َا. اش گذاشت بینی

. استخوان تبدیل شدند ایه و به تپه های کوچک در نور مشعل رنگ گرفتند تپه

صـدای خرخـری از   . ته بودندروی هم قرار گرف های ریز و درشت تا باال استخوان

گاهی صدا به غرشی کوتـاه و گـاهی بـه جیـغ     . رسید وش میگه وسط محوطه ب

   ».جا بایستید شما همین« :ور گفتَا. کرد تغییر پیدا می

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٠٥ 

 هـورکس شبح سیاه رنگ . رفت های استخوان فرو می ور تا مچ در ریزهاَ پاهای 

. دن چیـزی بـود  خور حال که درشد  محو دیده می صورت به یر بلند و الغریابس

دفعه از آن طـرف آمـد،    که یک بادی. انداخت آن هیبت دگا را به یاد گوالگ می

برای مـدتی   ،حمل کندتدگا نتوانست . بوی تعفن و مردار را به همراه خود آورد

. تر ببینند را دقیق هورکسدگا توانست . ی جلوتر رفتمور کَا. را گرفت اش بینی

 .بـود  گـوالگ او همـان   .زتورگ دیـده بـود  آخاطرات  بود که در هورکسیهمان 

کند و  می شیزتهای  گوشت را با دندان نین گوزنیجان و خو از جسد بی گوالگ

بـاد کـه در   ناگهـان  . روح آن کامل سرخ شـده بـود   جه و صورت بیپن. بلعید می

زمـان   هـم . م کردخ گوالگزید، شعله مشعل را به سمت و ها می فق آناجهت مو

هـایش   دنـدان  بـین کـه خـون از    یدت باال آمد و در جـای با ش گوالگبا آن سر 

ـ اخ کوچک داشـت دا که دو سور شبینی کوچک. چکید، هوا را بویید می م بـاز و  ئ

   ».بیند او نمی« :گفت آگیرا. چشمان سفید او به دگا زل زده بود. شد بسته می

را عقـب   شیپااختیار  ثرندا بی .آمد دست و پا به حرکت درروی چهار  گوالگ 

آن انـدازه نزدیـک شـده بـود کـه دگـا        گـوالگ . گذاشت و به دگا برخورد کـرد 

از روی دگـا بـه مشـعل     کـورش  چشـمان . توانست پوسـت لـزج او را ببینـد    می

روی را  شاختیـار دسـت   دگا بی. جیغی کشید با صدای بلندشبالفاصله . چرخید

اش  دیـده . ردنتهای ذهنش نفوذ کاصدا همانند خنجری تا . گذاشت شهای گوش

  . ر شده بودات

. کشـید  لشاو را با قدرت بـه دنبـا   َاِور. احساس کرد اش ی قوی را بر شانهستد

صدای ثرنـدا   ،شد میدا که مثل طبل در سرش کوبیده همزمان با تکرار شدن ص

کـرد   دگا سعی می. ور شانه دگا را رها کردَا. ر کنیمگفت باید فرا را شنید که می

. های ساحل سـخت بـود   ها همانند شن روی استخواندویدن اما  ؛با سرعت بدود

ندانست چگونـه فاصـله   . دوید می ور پس گرفته بود و در جلوَاگیرا مشعل را از آ

دار بـه ناگـاه    های شاخ مجسمه. بودها دویده  رسرا با آن همه ستون را تا داالنس

ها همه  برهمق .شدند دید میآورند و با همان سرعت ناپ در بین سیاهی سر در می

. چرخنـد  که دگا احساس کند که دارند به دور خود مـی  شد یک شکل باعث می
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 چهارراهتردید سر هر  بدون آگیرا. از دور به گوش رسید گوالگبار دیگر صدای 

تـوانی ادامـه    خوبی؟ مـی « :را برگرداند و گفت شثرندا سر. پیچید تی میمبه س

  »دهی؟

   »رهآ« 

بعـد از  . دوید ها می آن پای هم ،شماره افتاده بود هایش به دگا نفس این که با 

غریدنـد   ها می کسهور ،دره سیاه طرف آن. رسیدندمقبره بازارت مدتی به سکو 

   ».از این طرف. دیزود باش« :گفت آگیرا. جستند و از سیاهی بیرون می

 همهمـه صدای . ای که ایستادند استفاده کرد و نفس گرفت از چند لحظه دگا 

هـا فهمانـد کـه     به آن ناگهان صدای پایشان .رسید رشان به گوش میاز پشت س

ذرات ریـز و مرطـوب در هـوا سـطح پوسـت او را      . باز دیگری شدند وارد فضای

دگـا  . شـد  به وضوح شـنیده مـی   چپشانت ماز س آبشارصدای . خیس کرده بود

که محکم به ثرنـدا برخـورد کـرد و روی     بیندازدگشت تا نگاهی به پشت سر  بر

بـا  دگا . به سمت دگا برگشت ،را گرفته بود اش شانه که درحالیثرندا . مین افتادز

هـا   آن. زود باشـید  دفعـه ایسـتادید؟   چرا یـک «: گفتدردی که در سینه داشت 

   ».زود باشید. پشت سر ما هستند

  ».ای در جلویمان است رودخانه. زود باش پاشو«: شتابان گفت ثرندا 

از روی زمـین   ثرندا دست دگا را گرفت و او را. چرخیدبه سمت راست  آگیرا 

اسـتخوان   تعـداد زیـادی  . خزید آب سیاهی در بستر رود به آرامی می. بلند کرد

شـاید  . عـرض زیـادی نـدارد   « :گفت آگیرا. رفتند روی آن باال و پایین میشناور 

   ».پایین معبری وجود داشته باشد

   »؟آب آن سیاه است« :دگا گفت

   ».رسد سیاه می نظره ب غار، رنگ سرخ یآبی مشعل و سیاهگ رن اطره بخن«

هـای   سایه. تاریکی باعث شد همگی به پشت سر نگاه کنند ای از پنجه صدای 

تـراکم  . افـزود  سـرعتش بـر   آگیـرا . سیاه از پشت در حال نزدیک شـدن بودنـد  

ای از  کپـه  تـر  طـرف  آنپنجـاه قـدم   . روی رود بیشـتر شـده بـود   هـا   استخوان

خزیـد و بـه    ها به آرامی می آب از زیر آن. روی آب انباشته شده بودا ه استخوان
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ننـد همـان زمـان کـه     ماهای بلند  ثرندا با سرعت و با گام. داد راه خود ادامه می

ماند و بالفاصـله در  ندگا منتظر . دویدند، از روی رود گذشت می ها بام پشتروی 

  . پشت ثرندا به راه افتاد

ی بـه زیـر آب   مـ ک هـا  اسـتخوان  شت،اها گذ استخوانروی را  شپایانی که زم

هنـوز بـه خـاطر     .چیره شـد  شبا آن احساس ضعفی شدید بر بدن همراه. رفتند

نقـاطی   .را بسـت  شسـتاد و چشـمان  ای ای لحظـه  .دیدن خاطرات ضعف داشـت 

ین دچنـ . درخشیدند می هایش زن در زیر پلک های چشمک روشن همانند ستاره

  . بازگشتکم روشنی به چشمانش  کم. درا بر هم ز هایش بار پلک

و  نیمـه بـه موجـودی    نگاهشروی رود، های شناور  در بین استخوان ناگهان 

 شپشـت  ای کـم  های نقره مو. موجود چشم زرد درون آب شناور بود. روح افتاد بی

خانه سرخ  موجود نیمه با چشمان زرد در رود به یاد. نددخور در زیر آب موج می

و صـورتی الغـر بـا یـک چشـم      . انگار همان بود. ال شکار َاور بودکه به دنب افتاد

سـرمایی شـدیدتر از   . کـرد  در زیر آب آرام حرکت می ها نیمه همانند مرده بدنی

     .سردی هوای بیرون به زیر پوستش دوید

دگـا هماننـد طلسـم    . گـم شـد   روی رودهـای   ر زیر استخواند نیمه موجود 

 از آن طـرف  موجـود  کـم  کـم  سـپس . کـرد  هـا خـط دیـد او را دنبـال مـی      شده

 یدور جای بهو  را گشوده شچشم تک ،موجود نیمه. به بیرون خزید ها استخوان

زرد و بـدن سـفیدش بـه    در بـین سـیاهی آب، چشـم    . در سقف خیره شده بود

همـراه  . آرام به سوی دگا چرخیـد  شناگهان مردمک سیاه. شد وضوح دیده می

لرزی خفیف بـر بـدنش   . احساس کرد شر پشتحرکت دانه عرقی را ب ، دگابا آن

که با سیاهی انتهای رود یکی نظاره کرد را تا زمانی  موجود نیمه دگا. افتاده بود

  . شد

ریـز و   صـدای . شـد  پتکـی در سـرش کوبیـده مـی     همچون دگا لبق ضربان 

معنی  چیز در جلویش بی همه. انگار ثرندا بود. رسید دار از روبرو به گوش می کش

ناگهـان  . چرخیـد  ش مـی روار بـه دو  دایـره اطرافش مواج تاریک  فضای. شده بود

هماننـد  صداهای اطـراف   .ضعف بر او سیطره انداخت .شدند لهایش ش ماهیچه

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٠٨ 

انگار سقف در حال حرکـت بـود و داشـت بـه     . چرخیدند میی در سرش ادگردب

  . خورد زمین می

ی کشنده تا مغز و سرمای. به داخل رود افتاد تعادلش را حفظ کند و نتوانست 

. را از دســت داده و راه گلــویش بســته شــده بــود وزن. اســتخوانش فــرو رفــت

زمـانی کـه   . داشـتند  یاجسام در جلـویش مـوج بـر مـ     و سوختند چشمانش می

سـعی کـرد   . را برای مکیدن هوا گشود، آب با سرعت وارد دهـانش شـد   شدهان

ی به حرکـت در  مدرت کستانش با قد. بیاوردرا به زیر فرمان  اش شده مرتدبدن 

آب بـا تمـام قـدرت    . آمـد  او مـی  پـای  هـم  ثرندا دار کش در باال شبح. مدندآ می

. کرد دگا با تمام قدرت مبارزه می. کشید های او را گرفته بود و به پایین می شانه

. دار ناگهان واضح شـدند  های کش صدا. روی آب آمددست و پا زنان برای مدتی 

دسـت مـرا   « :صدای ثرندا را شـنید کـه گفـت   . کشید با تمام توان نفس عمیقی

   »بگیر

سپس با فشاری دیگر خـود را   را بست شچشمان. دوباره به زیر آب رفت دگا 

ای بـا  نوک انگشـتانش بـرای لحظـه   . را دراز کرد شدگا دست. به روی آب رساند

. دسـتش لیـز خـورد و دوبـاره بـه درون آب برگشـت      . برخورد کـرد  ثرندادست 

بار دیگر با تالش بیشتری دست و پا . داد تا آب او را به زیر بکشد  اجازهدفعه  این

. را نیـز بـرای مکیـدن هـوا بـاز کـرد      ش ، دهانشزمان با دراز کردن دستهم. زد

از ثرنـدا برخاسـت    یبالفاصله صدای. احساس کرد شدست گرم ثرندا را در دست

  »!!!نه«: که گفت

 دگـا  کنـان در روبـروی   رقص شآتشینموهای . همراه با او وارد آب شد ثرندا 

دگـا بـار   . گرفتنـد  سرعت، همانند دود به باال اوج میها با  حباب. کشید شعله می

رسـید کـه    دور به گوش مـی  ور ازَاو  آگیراصدای فریاد . دیگر به سطح آب رفت

  ».آبشار است روبرویتان. زود بیایید بیرون« :گفتند می

بزرگ  فقط فضای .ی به پایین سقوط کرداز آبشار. دیگر نتوانست بشنود دگا 

   .رفت فرو میو سیاهی را دید که با سرعت به درون آن 
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٢٠٩ 

ای قطرات آب بـه آرامـی از او    برای لحظه. و گم شدن در دل سیاهی نابودی 

  . ها را در میان خود بگیرد آن راحتی بهتوانست  ر میاگنا. گرفتند پیشی می

بـدنش را در   تک اعضـای  درد تک .ردبه آب برخورد کمحکم  با پشت ناگهان 

در باالی نور آبی . گرفته در هم جمع شد کاغذی گر همچونصورتش . هم فشرد

حسـی از  . را تکـان داد  اش شـده  با تمام تالش دستان کرخ. زد سو میسو سرش

آب دائـم بـه روی صـورتش    . کـرد  انتهای وجودش او را به باال رفتن تشویق مـی 

  .آمد می

 همچـون در تمنـای هـوا،   . شـد  آبـش  هـای پـر از   وارد ریه هوای تازه ناگهان 

کرد  کشید سعی می های عمیقی که می با نفس. را گشوده بود شگرسنگان دهان

فقـط صـدای برخـورد آب بـا      یکدست در آن فضای. روی آب نگه داردرا  سرش

 شسـر  که آب وارد دهانش شود، بدون این به آرامی. رسید ها به گوش می سنگ

معنـی از گلـویش    صـدایی بـی  خواسـت فریـاد بزنـد ولـی     . چرخاند را به اطراف

  . برخاست

حرکات دسـت  . وزن حس کند را بست و سعی کرد خود را بی شچشماندگا  

 .دارد  کـرد خـود را روی آب نگـه    سعی می .هایش تنظیم کرد و پایش را با نفس

گشـتان و  سوزشـی را در نـوک ان  . وردآ آرام او را به تسخیر خود در می مآرا سرما

کـم بـاور    کـم . فقـط سـیاهی بـود    .انگار زخم شده بودند .کرد اش حس می شانه

؟ شاید فقط رده بودمشاید . خواهد بود رگردانکرد که برای همیشه در آن س می

سـردی  . هایش خسته شـده بـود   از نفس. را بر هم بگذارد هایش کنیاز بود تا پل

  . نگذاشته بود برایشتوانایی  آب

را چرخاند تا گوشـش را از آب   شسر. برد او را با خود می چنان همسرخ  رود 

  »!!!ثرندا«: سپس بار دیگر صدا زد. بیرون بیاورد

  . شنیدن چیز هیچباز اما  ؛ها هم نفوذ کرد تا بین شکاف آخرین سنگ صدایش 

٢  
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 امین منصوری فرد
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انگار هیچ پایانی برای آن گـودال سـیاه   . کرد ندی حس میلرا بر باالی ب خود 

صدای خرخرش باعث . کرد احساس می پشتش وجود کسی را در. وجود نداشت

  .ای شدید به پایین بپرد ناخواسته با دلهره شد

با خود گفت . را از خواب بیدار کرده بود دگاسردی که وارد گلویش شده بود  

بدنش کامـل کـرخ   . را به بیرون ریختای آب  با سرفه .که چه خواب وحشتناکی

  ».ثرندا«. دوباره صدا زد .شده بود ای خشک ند شاخهانو هم شده

را متمرکز  شامید سعی کرد فکرخسته و نا. ک صدا در محیط پیچیدواپژ باز 

و با سوزش تکـان   سختی به. ها را تکان داد برای حس کردن انگشتانش آن. کند

  . نددروخ می

روی گهان نقاط روشـن و چشـمک زنـی را    نا برد، که آب او را می طور همان 

ار دهـد کـه فهمیـد از او فرمـان     را فشـ  شمانخواست با دستش چش. سقف دید

مـان نقـاط   بـاز ه . ش را بر هم فشردیاه تا جایی که امکان داشت، پلک. برد نمی

  .زدند سو میروشن در جلوی چشمانش سو

او بیرون از غـار   .از ذهنش گذشت یسنگ فکری روشن، همانند شهاب ناگهان 

سرخ بیرون از تپـه در دل   رود .تاره بودندزن س و آن نقاط چشمک برد به سر می

را در سـر و   بضربان قل. دیگر آن سرما آن اندازه سوزنده نبود .جنگل شناور بود

را بـه   رشسـ  کنـان  تقال. بودتوانست بگوید که زنده  می. کرد اش حس می سینه

 .گذشـتند  ها به آرامی از کنـارش مـی   شبح سیاه درختان و بوته. اطراف چرخاند

آب را بـه   سختی بهکه  طور همان. رود برساند لبهکنان خود را به شنا سعی کرد

  »ثرندا«. راند فریاد زد ای می گوشه

ی مـ و از ارتفـاع ک  دزیـر پـایش خـالی شـ    . فریاد در گلویش خفه شد ناگهان 

را تکـان   شهـر چـه دسـت و پـای    . را حبس کرد شنفس. افتاد آبداخل دوباره 

خواسـت  . رفـت  گ آرام به ته رود مـی نیک سمثل . داد، هیچ تاثیری نداشت می

هـای بـزرگ    آن حبـاب  جـای  بـه وارد گلویش شد و  فریاد بزند که آب با سرعت

. در کمـال نابـاوری در حـال غـرق شـدن بـود      . به باال اوج گرفتنـد  تلوتلوخوران

او بـرای  . ای نداشت اما هیچ فایده ؛داد می را تکان شها دست و پای همانند دیوانه
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. کـرد  نمـی  پیـدا او اطالعـی   مورد درو هیچ کس  شد رود دفن می همیشه در ته

بـا یـاد    !خورند می و گرفتند می او را از آب نیمه ها و یا آن موجود کسهورشاید 

  . مرگ او تقصیر دگا بود. ثرندا عذاب وجدان شدید به سراغش آمد

٣  

قـرار  کنـار رود  های سـرد   روی گلنیمی از صورتش . را گشود شچشمان دگا 

توانسـت آن را حرکـت    و نمـی دست چپش در زیر بدنش گیر کرده بـود  . اشتد

هـا را بـا آن    کمـی گـل  . نددبر هنوز از او فرمان می .را تکان داد شانگشتان. دهد

ر دریایی را بلعیـده  اگنا. کرد احساس می شحس سنگینی در شکم. جا کرد هجاب

   . بود

پایـان   با آن جریان بی. زدای  در پی آن سرفه. گلویش به خارش افتاد ناگهان 

ان و بینی و حتی زد آب با شدت بیشتری از ده هر بار سرفه می. آب به راه افتاد

کـرد هـر لحظـه     آن اندازه سرفه زده بود که حـس مـی   .زد چشمانش بیرون می

  . آمداش از دهانش بیرون خواهد  معده

. خانـد با کمی تقال خود را بـه پشـت چر  . سرانجام توانست نفس راحتی بکشد

 اش آزادشـده دسـت  . داد تکـان مـی   او راداخل آب  هایپا ،های کوچک رود موج

سـرش  . امـا نتوانسـت   ؛را بلنـد کنـد   شخواسـت سـر  . گرفـت  کم جـان مـی   کم

 تـرین  سـخت  ازیکـی   ش،بلنـد کـردن سـر    کرد فکر نمی. سنگین بود ازحد بیش

  . ها باشد کار

و پـایین   بـاال ای  دهروی کنـ افتـاد کـه   بدن شـناور ثرنـدا   نگاهش به  ناگهان 

هـایش   دندان که درحالیدگا . موها و یکی از داستانش در آب افتاده بود. رفت می

هـای زخـم    آرنـج . او بـه راه افتـاد   طرف به خیز سینه ،خورد روی هم می سرمااز 

ثرنـدا  . رنـدا ث« .آهسـته صـدا زد  . سوخت های سرد می اش، با برخورد با گل شده

  »صدای من را می شنوی؟

سـرد  را به داخل آب  او شبزرگ  شوره دل. دجان او به همان حال مان بی بدن 

. را برای گرفتنش دراز کرد شنشست و دست شروی زانوان کمی لرزید و .کشاند

 طرف بهاو را . همانند دست خودش سرد بود. ثرندا را گرفت با کمی تالش دست
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بـه  رتش خـیس او را از صـو   موهـای . روی زمین گذاشـت  شارنخود کشید و ک

روح او خیـره   سفید و بی صورت به. ستانش گرفتکناری راند و صورت او را در د

   »ثرندا. ثرندا« :شد و گفت

ترس ناگهانی وجـودش   .اما ثرندا به همان حال مانند ؛او زد صورت بهبار  چند 

. سرما بود یا اضـطراب و تـرس   خاطر بهدانست که لرزش دستش  نمی .را پیمود

دگا او را بـه   .شده بود های یخ زد ه صورتش مانند مرد. داد را تکانبار دیگر ثرندا 

راب او را ضـط ناگهان فکر ا. کمی آب از دهانش بیرون ریخت. روی پهلو چرخاند

. فـرو کـرد   ثرنـدا گلـوی   انتهـا را تـا   شدهانش را باز کـرد و انگشـت   .از بین برد

  . رج شداای شدید زد و آب از دهانش خ بالفاصله ثرندا سرفه

هـای   تیـغ  چـون  هـم را  سرماورزید  و برگ درختان می خکه از بین شا بادی 

صـدای   پـس در . یـز کـرد  ترا  شهـای  شدگا گـو . کرد ی در بدن دگا فرو میزتی

ای از دور بـه   همـه  چرخیدند، هـم  به دور خود می وار ها که دایره برگ شخ شخ

ین دبا چن درختی. نگاهی انداخت شدگا چرخید و به باالی سر. رسید گوش می

  »ای؟ خوب شده« :دگا گفت. اش بود بوته در چند قدمی

  . را تکان داد شدر هم قفل کرد و سر سرمارا از ش دستان ثرندا 

فکر کنم . ها مخفی کنیم باید خودمان را بین بوته«: با صدای لرزان گفت دگا 

  »توانی بیایی؟ می. یمرایباید تا صبح دوام ب. چیزی این نزدیکی است

  ».فقط خیلی سرد است .نماکنم بتو فکر« 

  ».باید تالش خودمان را بکنیم. ای نیست دانم؛ اما چاره می«

در بـین  . دخیز خود را به باال کشـاندن  سینه. روی شکم خود چرخیدنددو  هر 

رو  ج کشـیدن نـ رآجور ثرندا با هـر بـار   قیافه رن. ی به ثرندا کمک کردمراه دگا ک

حـس   شهای خیس را در زیـر دسـتان   جام علفسران. رفت میدر هم فرو  ها شن

     . کرد

ای در  های دایره موج. چیزی را در آب شنید نصدای فرو رفتاز پشت  ناگهان 

ماننـد قبـل آرام    ؛راندذکل رود را از دید گ. روی سطح رود به وجود آمده بودند

   ».بهتر است ادامه دهیم« :دگا گفت. در جریان بود
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دگا از بین . دسیر گوش بهد که دوباره صدای آب ام نشده بوحرفش تم هنوز 

بینـی   ای با چشم زرد تا زیر سر نیمه. به سطح رود نگریست های پهن بوته برگ

ای  لحظـه  .او همان موجود نیمه بـود  .نگریست روی آب آمده بود و اطراف را می

را از آب بیرون آورد و آن را در  شدستتک موجود آرام . به همان منوال گذشت

آرام همـان   آرام. نداخود را به روی خشکی کشـ  قدرتسپس با . کی فرو کردخش

  . آمدتکرار کرد و باال  شبا دست دوباره کار را

ای  بـرای لحظـه   نیمـه  موجـود . مـام جنگـل را لرزانـد   تناگهان غرشـی از دور  

در سکوتی که صـدای آب بـرای گـوش عـادی     . حرکت مانند و گوش فرا داد بی

 ای روی بوتـه  ،چشـم زرد موجـود  . شکسـت ثرنـدا آن را  ای سرفه شده بود، صد

روی دهـان  را  شدگا با سـرعت دسـت  . ی شده بودندخفآن م زیرکه در  چرخید

کرد شـاید موجـود    صدای ضربانش آن اندازه بلند بود که فکر می. ثرندا گذاشت

را برگرفـت و بـه    شنگـاه پشـیمان شـد و   موجـود بعـد از مـدتی    . آن را بشنود

  . ش انداختیروبرو

موجـود چشـم زرد کـه    . آمـد رزش درلهای خفیفی به  زمین با لرزش ناگهان 

انگـار پشـیمان شـده     .ای ایستاد لحظه رسانده بود، کنار رود یها خود را به علف

به داخـل   زنان غلتبدن نیمه خود را چرخید و  خود را روی زمین انداخت،. بود

  . گم شد آب آب رساند و در میان

 لـرزش زمـین  هـر لحظـه   . از درد به گـوش رسـید   مردیاد فریاز دور صدای 

هـای روبـرویش بـا شـدت      برگ. تر شده بود ها واضح صدای فریاد. شد بیشتر می

   ».دیزود باش«مردی را شنید که گفت  ناگهان صدای. خورند تکان می

هـر سـوی    یـز از تهـای   صدای چنگال. ای برخاست ناله صدایزمان با آن  هم 

هـیچ  « :دگا خود را به ثرندا چسباند و گفت. رسید می جنگل به راحتی به گوش

پیکـر اسـت کـه در     فکرکنم همان موجود غـول  .حتی حرکت هم نکن نگوچیز 

  ».پشت دروازه هاگوت دنبال ما بود

را به شدت تکـان   رشثرندا چندین بار س. زد در چشمان ثرندا موج می ترس 

  . داد
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢١٤ 

دید کـه   آبی را می ها، نورهای گاز بین بردگا . فریاد دیگری برخاست ناگهان 

ار نـ ک«. صدای مرد دوباره به گوش رسـید . شدند نزدیک می خودشبا سرعت به 

. ها نزدیک بیایند نگذارید که هورکس. ها را باالی سر خود بگیرید نور. هم بمانید

  »...کشاندی مین اج لعنت به تو که ما را به این

زمـان   هم. یدرپ مردروی سر  نگ از روی درختان بهر سیاهکس هورشبح  یک 

دو . ور شـدند  حملـه مـردان  از گوشه و کنار به طرف بقیه  هورکسچندین  با آن 

  .چرخیدند های آبی سرگردان به دور خود می با مشعلدیگر نفر 

 هـورکس  شـبح عظـیم  . ها به گوش رسـید  غرشی با خرد شدن شاخه صدای 

 مـردان فقـط توانسـتند    .شد ها نزدیک می چهار دست و پا با سرعت به طرف آن

را بـاال آورد و   اش توجه به نور آبی، پنجه عظیم بی هورکس. جزانه او را بنگرنداع

درخت محکم به  ،کشان در هوا چرخ زدمرد فریاد. ها کوبید محکم به یکی از آن

سر نفر بعـد   شهای بزرگ نبا دندا هورکس عظیم. برخورد کرد و داخل آب افتاد

او  .هـاگوت بـود    پشـت دروازه  همـان هـورکس عظـیم   او  .گرفـت  شرا در دهان

   .گرفت می دستور گوالگها را در دست داشت؛ اما او هم از  کسفرماندهی هور

قطـرات  . دیـد  مـی  شوی چشمانرا در جل هورکسی های تیز و خون پنجه دگا 

در  گوالگ بلند های صدای جیغ طنین. ریخت روی زمین می ت سر همشخون پ

انگار فرمـان بازگشـت    .را تشخیص دهد گوالگنست صدای دگا توا. فضا پیچید

   .داد می

ا به دندان گرفتند و به ها ر ازهجن ،عظیم هورکسسیاه به همراه  یها هورکس 

دگـا  . بعد از مدتی سکوت همانند قبل بر جنگـل سـایه افکنـد   . مدندآ حرکت در

   ».رفتند. ها را فرا خواند آن گوالگانگار « :گفت

 طـرف  بـه دگـا   .که داخل آب افتاده بود به گوش رسید وییجنگجناله  صدای 

اهش بـه  دگا نگـ  .کرد خود را از آب بیرون بیاورد سعی می جنگجو .رود برگشت

جنگجـوی  خود را آرام به پشـت  نیمه موجود  .افتاد پشت مرد موجود چشم زرد

 جنگجـو بـه دور گـردن   ناگهـانی  را  تشدس .ن آمدرساند و از آب بیرو جان نیمه

بـر دسـت موجـود     شباعث شد تا بـا انگشـتان   جنگجوحالت خفگی . کرد حلقه
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢١٥ 

از  یضـعیف   هآ .برد آب می زیرهیچ تالشی او را به  بی نیمه موجود. بیندازدچنگ 

روی  بابـ چنـدین ح . سرانجام موجود او را به زیر آب کشید. برخاستگلوی او 

ان ثرنـدا  را از روی دهـ  شتسدگا د. برگشت شسپس رود به حالت اول ،آب آمد

دگـا  . ای سفید در حال پخـش شـدن در آسـمان بـود     در پس رود لکه. برداشت

  ».شود دارد روز می. شفق زده است« :گفت

٤  

تمـام  . آمده بودبه سوزش در دگا های سراسر بدن زخم. رفته بودندزیادی راه  

کـرد از   سـعی مـی   .پیـراهنش از وسـط پـاره شـده بـود     . بدنش کبود شده بـود 

ها قدرت داشـت دوری کنـد و خـود را در زیـر      د در زیر آناکه بهای سرد  سایه

  »حالت خوب است؟« :گفت دگا .نداآغوش گرم و طالیی خورشید برس

پناه دگا به سختی گـام  هایش قفل کرده بود و در  را دور شانه شدستان ثرندا 

. فقط کمی سردم اسـت . خوبم« :ثرندا با صدای ضعیفی گفت. کشید بر زمین می

   ».طور باشد ها این کسهورکردم که  وقت فکر نمی ولی هیچ

   »چرا؟« 

خطـر حـس    ها را بـی  کردم، آن همیشه وقتی از باالی درخت به آن نگاه می« 

   ».بودیلی متفاوت ها خ خورد نزدیک با آنبر. کردم می

هـا   کسگوت بیاییم، فقـط شـایعه در مـورد هـور    تا قبل از این که به ها. آره« 

ها بتوانند بـه زیـر نـور بیاینـد،      اگر آن .کند الن خیلی فرق میشنیده بودم؛ اما ا

  ».ماند کسی زنده نمی. همگی خواهیم مرد

  ».ها فکری کرد آره باید برای آن« 

بـه خـوبی تمـام    . ممنون که برای کمک من آمـدی «: دگا درنگی کرد و گفت

  ».خواستم کلی عذاب وجدان را برای خود بخرم نمی. شد

محاسباتم اشـتباه   .قدر سنگین باشی کردم این فک نمی«: ثرندا خندید و گفت

کـنم، خیلـی وحشـتناک و     است، وقتی بـه آن فکـر مـی     االن که تمام شده. بود

  » .سخت بود
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢١٦ 

 زخـ  همچـون  اهـا ر  و بوته آورده پاییز لباس درختان و خاک را از تنش بیرون

سـمان دراز  دستان لخت خـود را بـه آ   ،درختان در تمنای گرما. بیابان کرده بود

   .کرده بودند

هـا هـم    و آخـرین آن  تندرا کشـ  جنگجویـان   آن تمامها  کسهور« :گفت دگا 

جنگجویـان در  شـود کـه آن    فقط چه چیز باعث می .شد نیمه طعمه آن موجود

ها بیرون بیایند و خـود را بـه کشـتن دهنـد؟ بایـد       کسها با وجود هور این شب

   ».خیلی مهم باشد

گویند که  ها می خیلی. ندگوی ردوز میموجود چشم زرد ِم ها به آن در افسانه« 

توانـد   برای این که نصفه هسـت نمـی   دانم تا جایی که من می. اند را دیده ردوزِم

از طریـق آب خـودش را   . راه برود، برای همین همیشـه کنـار رود سـرخ اسـت    

دیده ، برای همین اکثر جاها امتداد داردجا  چون رود سرخ همه. کند جا می هجاب

   ».کند داند که چی هست و چکار می کسی دقیقا نمی. شود می

   »ها آمده است؟ چه بر سر آن« :گفت و افتاد به یاد َاور و آگیرا دگا 

   ».د آمدناز پس خودشان برخواه .آن مشعل را به همراه خود دارند ها آن« 

خشک هـم قـدم   های  و علفهای نارنجی  مدتی صدای خرد شدن برگ برای 

و گـل   گردوخـاک سر تا پایش پر از . در آن بین نگاهش به ثرندا افتاد. ها شد آن

 هـای زیـادی   زخـم . شـد  در لباسش پیدا نمی یمالس هیچ جای. خشک شده بود

خود فکر کرد که وضع خـودش  دگا پیش . اش بود روی گونهروی دستان و یکی 

  . چنان از او بهتر نیست آن

خود را نگـه   دگا نتوانست. داد هل  طوریثرندا او را به طرف درخت ق ناگهان 

خواسـت چیـزی   . و صورتش از درد در هم رفت روی زمین افتاد دارد و با زانوان

  . نگریست یده و به بیرون میزبه لبه درخت خرا دید که  بگوید که ثرندا

   ».آید کسی به دنبال ما می« 

فکـر کـنم   « :دگا آهسـته گفـت  . ایستادند جا همانبت امدت طوالنی ث برای 

  » کنی؟ اشتباه می

   ».کند اشتباه نمی ،نه« :ت و خشنی گفتکلف صدای ناگهان 

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢١٧ 

گیـرا بـا   آ. دیـد  مـی  شور را در روبـروی َانه عظـیم  ت. به پشت سر برگشت دگا 

 از دهـانش  چیـزی امـا   ؛کرد هر چه سعی می. بی در کنارش ایستاده بودآمشعل 

برخاست  شا با هیجان از جایثرند. باور کرد آن برایش سخت بود. شد خارج نمی

  »چطور ما را پیدا کردید؟. دانستم می« :و گفت

های سیاه   کسهوربه پایین افتادید،  آبشاربعد از این که شما از « :گفت آگیرا 

بـی کـه بـه دورمـان بـود، تجـاوز       آاما هیچ کـدام از هالـه    ؛ما را محاصره کردند

جـا بـه    همـه . خارج شدیم یم،برای همین از همان راهی که وارد شد. کردند نمی

کـه  رسـاندیم   یا به جایخود ر. توانستند کاری انجام دهندنمدند ولی آدنبالمان 

شما . ور رد شما را پیدا کرد و خود را به شما رساندیمَا. آمد رود از تپه بیرون می

   »چه کردید؟

پـس تمـام   « :گفـت  آگیرا. ثرندا به حرف آمد و تمام جزییات را شرح داد باز 

  »شدند؟ سالخیها  نآ

نور ها با  فکر کنم نور آن. ردندماما به راحتی  ؛که نور آبی داشتندبا این . رهآ« 

هـای سـیاه    رکسهوررا  مردانتا از  ندچ. کند در دست ما است، فرق میآبی که 

   ».ردوز کشتد دوتا را هم آن حیوان عظیم و آخرین را هم ِمتنکش

هـای معمـولی را دور نگـه     کسهـور توانـد   ها دارند فقط می آن نوری که آن« 

هـا دسـتگیرمان نشـد؟ نـوع لبـاس؟       چیزی از آن. ستندنیها تابع آن  سیاه. دارد

  »نژادشان؟

  ».های بلند به تن داشتند هم لباس ها تاریک بود و آن. نه«: گفت دگا 

اما از این کار بـوی خـوبی    ؛دانم نمی« :را بر هم فشرد و گفت شچشمان آگیرا

دانـد کـه چـه     ها را در دست بگیرد، خدا می زتورگ آنآاگر کسی مثل . آید نمی

    ».اتفاقاتی خواهد افتاد

نیمــه و  وز را دیدیـد؟ همــان کـه مثــل انسـانی   ردِمــ«: از ثرنـدا پرسـید  َاور « 

  »است؟ دچشمش زر

  ».تر بود کردم، ترسناک چه که فکر می از آن. گی من بودکابوس بچ .رهآ« 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢١٨ 

کـردم بـرای مـن     ها که تنها سـفر مـی   در بین جنگل. ام را بارها دیده مردوز« 

دانم هدفش چیست؛ اما هر چه هسـت در   نمی. در کنار رود سرخ. کرد کمین می

درسـت اسـت   . تنها بودن با او حکم مرگ را دارد. شود ها خالصه می شکار انسان

تـر و   ای سـریع  هـر درنـده  به موقـع شـکار از   که نیمی از بدنش وجود ندارد؛ اما 

اگـر هـم بودیـد،    . فقط بدانید که نبایـد بـا او تنهـا باشـید     .کند تر شکار می یقو

  ».او افسانه نیست .چشمان خود را ببندید و فرار کنید

  »چرا نیمه است؟«: دگا گفت

را  شکس هم فکـر  زمانی که هیچ. های خیلی دور گویند سال می«: ثرندا گفت

کردند، ِمردوز هـم کـه انسـان     یهای ما زندگی م تواند بکند، زمانی که اولین نمی

او عاشق دختر رئیس قبیله بـود؛ امـا رئـیس    . کرد ها زندگی می کاملی بود، با آن

مردوز هم مخفیانه دل آن دختر را به دست آورد و بـا  . شمرد قبیله او را هیچ می

او را . بعد از این که رئیس قبیله متوجه شد، او را مجازات کـرد . او هم بستر شد

. نگذاشت که بمیرد. خت با طناب بست و او را از وسط به دو نیم کردبین دو در

. نیمه راست بدن او را سوزاند، اما طرف چپ که قلبش در آن بود را نگه داشـت 

از آن بـه بعـد او    .او را درمان و به حال خود رها کرد تا تقاص کارش را بپـردازد 

نـد و بـرای گـرفتن    ک همیشه در کنار رودسرخ هست و با آن خود را جابجا مـی 

   ».کند ها را شکار می انتقامش، انسان

٥  

   ».چیز دیگری باقی نمانده است« :گفت ثرندا 

تک عضـالت   خستگی تک. شد ی هاگوت از دور به راحتی دیده میغرب دروازه 

  . رسید م به گوش میئشکمش داقور و ی قارصدا. آورده بوددگا را به تسخیر در

روی زمـین  اگر دستانش را  .ای چپش گیر کردی راستش در پشت پناگهان پا

زمان با آن صدای خنده ثرندا بلنـد   هم. خورد گذاشت با صورت به زمین می نمی

را روی دهـانش   ثرنـدا دسـتش   .دگا با عصبانیت ایستاد و به ثرندا نگاه کرد .شد

  . را بگیرد اش کرد جلوی خنده ه بود و سعی میگذاشت

  ».زمین بخوریکردم که به  فکر نمی ،ببخشید«
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢١٩ 

  .عصبانیت دگا با سرعت فروکش کرد

  ».توی این موقعیت که همه خسته هستند، شوخی بدی بود ،ببخشید«

  ».پشت پای من نزارپا لطفا دیگه «: دگا برگشت و گفت

روی ا شـنید و بالفاصـله دسـتان ثرنـدا     های سریع ثرنـدا ر  ناگهان صدای قدم

توانی بدون چشم راه بروی؟  می فقط ببین. باشد«: چشمانش قرار گرفت و گفت

  ».من قبال خیلی امتحان کردم

دیگـر آن اطمینـان   . خـورد  نور از بین انگشتان ثرندا به چشمش می گاهی گه

از  خواسـت تـا دسـتان ثرنـدا را     رچندین با. را نداشت اش از راه رفتن همیشگی

 را ا دسـتانش ثرنـد د از چنـدین قـدم،   بع  .بردارد ولی منصرف شدروی صورتش 

  »ببین که کجا رفتی؟«: برداشت و گفت

داشت به داخل جنگل  دگا در لبه جاده ایستاده بود و اگر یک قدم دیگر برمی

  .افتاد می

توانسـتی   ولی خـب از بـین دسـتان مـن هـم مـی       برای اولین بار خوب بود«

  » .ببینی

. گذشـت  دگـا  فکری از ذهـن . به راه افتاد زنان قدمسپس ثرندا به جلو افتاد و 

را  درساند و دو پهلوی ثرندا را گرفـت و خـو   ثرنداا با سرعت خود را به پشت دگ

  »تونی منو دنبال خودت بکشی؟ حاال ببینم چقد می«: به عقب کشید و گفت

به عقب انداخت و  نگاهی نیمثرندا . را به جلویش انداخت نگاهشَاِور خندید و 

  ».با این که خسته هستم ولی ببین«: گفت

دگـا   .داشـت  قدم از قدم برمـی  سختی بهثرندا . را رها کرده بود دگا کامل خود

  »فرینآ. کنی خوب تالش می«: خندید و گفت

  ».نماتو دیگه نمی«: ایستاد و گفت زنان نفس نفسبعد از پنج قدم ثرندا 

   .را به عالمت تسلیم باال آورد سپس دستش

انی کـه دگـا بـه    زمـ . ناگهان دستان بزرگ َاِور دگا را گرفت و به جلو هـل داد 

سـپس بـه راحتـی از    َاِور دستانش را به دور هر دو حلقه کرد . رندا برخورد کردث

ناگهـان صـدای   شـد کـه    دگا داشت بین سینه َاور و ثرندا له می .زمین بلند کرد
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٢٠ 

. کـرد  نا که مرگ را در ذهن او تداعی میصدای آش. تمام بدن او را لرزاند یبلند

های بـزرگ بـا کجـاوه پـیش      لیف شانپشت سر. تروی زمین گذاشها را  َاور آن

از دور . را سفید کرده بودند شانها صورت همانند خاطرات تاگار، نگرون. مدندآ می

دو آج  ،شکل که با خطوط سفید یپرچمی سیاه. رسیدند نظر میه مثل اشباح ب

هـا   فیـل . شـد  آور مـی ا رقص مـرگ را بـرای او یـاد   در هوپرچم  .ددا نشان می را

 در میان چهار فیل سـفید، یـک فیـل   . غریدند و می آورند را باال می انش مخرطو

  .دگا خودش را از جاده بیرون کشید. کرد حرکت می رنگ سرخ

پشت کجـاوه مـردی جـوان و    . فیل سرخ، کجاوه بزرگی نصب شده بود باالی 

فلـزی بـر سـر     خـودی  هکال. نگریست م اطراف را میئایستاده بود و دا هیکل قوی

ار فکش همچون فیل بیرون ناز کو  آن وصل بودپایین  ی بهج کوچکآداشت که 

کجـاوه ضـربه    کنار نیزه خود به اافتاد بور َااین که نگاهش به  محض به. زده بود

م شـد و  خـ  جوان مرد. ار رفتنای که پنجره کجاوه را پوشانده بود به ک پرده. زد

تاییـد   نـوان ع بـه را  شسـر جوان رد مسپس  ای طول کشید لحظه .چیزی گفت

برداشت و در آن  را اش آجی شیپور، شاز کنار کمر جوان مرد. چند بار تکان داد

  . دمید

. پیچیـد  مـی  شـهر دراگـور  های خلوت  که در کوچهافتاد به یاد صداهایی  دگا 

کـه شـیپور در دسـت     جـوانی  مـرد . ور ایسـتادند ها به یک باره در جلـوی اَ  فیل

به همراه چشـمانی  بزرگ  فکی. ورده بودحس آشنایی در دگا به وجود آ داشت،

قـرار  بـاالی آن پیشـانی بلنـدی    . کمین کـرده بـود   خورده گرهکه در زیر ابروان 

سردی هوا باعث شده بـود کـه بـه همـراه     . روی آن بود ین چیندچن کهداشت 

رد هماننـد  مـ قیافـه   .دپیراهنی هم به همان جنس به تن کنشلوار پوستی خود 

انگـار گذشـت   . فیل سرخ در زمان تاگـار بـود   سوارل سی سال قبکه بود مردی 

الخی کـرده  سـ را  شهر دراگـور کسی که . ثیری نگذاشته بوداو تاروی سال  سی

  .بود

  . پیرمردی از داخل حواس او را پرت کرد صدای 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٢١ 

هـا   دار کنـی؟ تـو هـم بـه زیـر فرمـان شـاخ        جـا چـه مـی    وحشی این سخر« 

  »ای؟ آمده در

   »ای؟ باز برای جنگ آمده« :گفت اش همیشگیر با همان نگاه خشمگین وَا

  »سوال من را جواب ندادی؟« 

   ».دانی دت جواب من را میخو« 

  . با صدای بلندی خندید پیرمرد 

سـت  این و بهترین خصلت تو ا ها هستی تو بهترین جنگجو در کل سرزمین« 

اگـر بـه مـا    . هنوز بر سـر حـرف خـود هسـتم    . آیی که به زیر یوغ کسی در نمی

  »...ندیویبپ

  . شت جمله او به پایان برسدذانگ َاور 

. تو جـواب مـن را بـده   . دانی ت خوب میخود. ای پرسیدی باز سوال بیهوده« 

   »ای؟ برای جنگ آمده

  ».پیوندی دیگر برای من ارزشی نداشتی گفتی که به ما می اگر می« 

  ».نه« :ای مکث کرد و گفت لحظه

  »ت؟این همه فیل و سرباز برای چیس پس« 

ای بعد سر پیرمردی از پنجره آن بیرون  لحظه. وجود آمده در کجاوه ب تکانی 

پشـت کجـاوه    جـوانی  صورت او همانند مـرد . دگا در بهت به آن خیره شد. آمد

هـای ریـزی دور چشـم و دهـان او      فقط گذر زمـان چـین و چـروک   . مانست می

، گارگـاس او همـان  . هـم در خـورده  گرهشانی بلند و ابروان همان پی. انداخته بود

احتیاط شـرط  « :و گفتور زل زد َابرای مدتی به  گارگاس. ها بود فرمانده نگرون

کـه   بـاش  ئنامـا مطمـ   ؛داند که چه پیش خواهد آمد هیچ کس نمی. عقل است

  ».فتدکنی اتفاق بی چه که تو فکر می قرار نیست آن

   ».کنیم حرکت می«: را برگرداند گفت شکه سر نای بدون 

امـا   ؛طـور فکـر کـنم    خیلـی دوسـت دارم ایـن    ،گارگاس« :ا تندی گفتب َاور 

   ».شود دانی که نمی می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٢٢ 

 ،هـا  پشت سـر فیـل  . از داخل کجاوه به گوش رسید ای قهقههصدای  بالفاصله 

پـیش   و خزیدنـد  مـاری مـی   همچـون خته پیاده آهای  پنجاه نفر با نیزه و دشنه

    .ستندها را نگری همگی در سکوت دور شدن آن. رفتند می

   ».فکر کنم پدر و پسر هستند. دیگر بودند چقدر شبیه یک« :دگا گفت

ها را  که در زمان تاگار فرماندهی نگرونپیرمرد همان کسی بود « :گفت آگیرا 

  ».به دست داشت

مانند االن سوار فیـل سـرخ رنـگ    «: دوباره به روی جاده برگشت و گفت دگا 

  ».بودند

ر دپسر کامل شبیه پـ . ها مالقات داشتم ا با آنه کسهور خاطر به« :گفت َاور 

گفـت کـه پسـر     ودش حتی می. چه از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ باطنی .است

. و بر این است که هاگوت را نابود کند ها دارد روی عقاید نگرونعصب بیشتری ت

   ».اما االن اطمینان دارم ؛طرات تاگار را دیدم متوجه شدمازمانی که خ

داند که چه اتفـاقی بـرای تاگـار     ولی او می« :قدم برداشت و گفتچند  آگیرا 

فقط چرا در این بیسـت   .رده استکه چه کسی به او خیانت کو این  است افتاده

   »سال گذشته حمله نکرده است؟

  .نگریست مات و مبهوت به دیگران می ثرندا 

اتفاقات  د کهیباش نئاما مطم ؛دانم نمی« :به طرف هاگوت چرخید و گفت َاور 

   ».خواهد افتادنباشند اتفاق خوبی  ها هر کجا آن. بدی در راه است

٦  

خزید و بدن برهنـه   آرام به داخل می های باریک آرام سرد از بین شکاف هوای 

دگا دستمال را در سطل چوبی پر از آب گرم فـرو بـرد و آن را   . لرزاند دگا را می

. تابیـد  به درون مـی  که از بین درد ببرر نوری را به زی اش سعی کرد شانه. فشرد

. ها را پاک کـرد  حساس شده کشید و خاک و چرک روی پوستآرام دستمال را 

صـدای  . اما انگار خستگی در عضـالتش خانـه کـرده بـود     ؛با آن که خوابیده بود

م بـه گوشـش   ئـ کـرد، دا  ق را طـی مـی  کـه عـرض اتـا    آگیـرا  یکنواختهای  گام

  .رسید می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٢٣ 

یـز و درشـت   هـای ر  متوجه شد که زخـم  ،دید رهنه میکه خود را ب آن زمان 

ناگهان به یاد این افتاد که آیا ارزش دارد؟ زمـانی کـه   . را در برگرفته او سرتاپای

 آیـا  ؟دیکشـ  را مـی  او، چـه در آینـده انتظـار    اتفاق افتـاده بـود   همه ایناول راه 

آرام و  آن زنـدگی  تحمل کند؟ را بیفتدقرار است اتفاق  چه آنتوانست همه  می

دانست که  نمی. بست رسیده بود ش به بنر؟ انگار فکدردسرهادرد و حاال این  بی

دانست و آن این بود که چیزی  اما یک چیز را می ؟چه جوابی باید به خود بدهد

  . داند نمی

هـای   صدای گام در همان حین. به داخل آب برگرداند را خیسدستمال  دگا 

دگا دستمال را داخـل  . بود داشته وارا به ناله  که کف چوبی را شنید ورسنگین َا

ور َا، صـدای  بعد از صـدای در . کرده بود متوقفقدم زدن را  آگیرا. سطل انداخت

  . به گوش رسید

سـران  . انـد  ر شـده هـای ایـن شـه    له جدی برای خیلی از آدمئها مس نگرون« 

 ؛انـد  فتادهه یاد اتفاقات فراموش شده اهمه ب. د ساکت بنشینندنتوان حکومت نمی

هـا فرصـت    گویـد بایـد بـه آن    مـی . کنـد  ها حمایت می از آن تاریس رواما باگاس

   ».بدهیم

آب  .خـالی کـرد   شدفعـه روی سـر   سطل چوبی را برداشت و آن را یـک  دگا 

زمـانی کـه داشـت    . شـد خـود   کردن خشکشد و شروع به  بلند .کمی گرم بود

. شـنید  بام پشتثرندا را بر های سریع  صدای ریز گام کرد، را خشک می شهای مو

را  شکرد پاهـای  الی که سعی میحدر همان . کرد به تندگا پیراهن نخی کرمی 

خـود   همـرا هپدرم را « :صدای ثرندا را شنید که گفت ،چرمی عبور دهد از شلوار

  ».بردند

  »چه کسی و برای چه؟« :در جواب او گفت آگیرا 

   .ون رهانیدریبخود را از اتاق کوچک به  دگا 

مینـدور   وزیـر ایـن کـار   . گفتند به جـرم فریـب دادن مـردم    شهر نگهبانان« 

االن که قدرت بیشتری دارد او را زندانی . او همیشه با پدرم مخالف بود. باشد می

  ».او بود که این فکر که پدرم دیوانه است را در ذهن مردم انداخت. کرده است
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٢٤ 

  ».بودمتا حاال در مورد او چیزی نشنیده « :گفت آگیرا 

او . دهـد  را در سـکوت انجـام مـی   ش کارهـای همیشه  میندور وزیر« :گفت َاور 

  ».آورد سر در نمیهای او هیچ کس از کار. دهد همیشه خود را خوب نشان می

خـوب االن چـه بـر سـر     «: دگا گفت. ای سکوت برقرار شد ورود دگا لحظه با 

   »آید؟ دالوا می

خیلی وقت قبل « :لی نشست و گفتروی صندعرض اتاق را طی کرد و  ثرندا 

الخره یک روز ابگفت  پدرم می. او را دستگیر کرده بودند، ولی خب بعد آزاد شد

گفـت بایـد جلـوی    . تسلیم شوم بایدنگفت که من  او می. کنند او را دستگیر می

   ».اتفاقات آینده را بگیرم

کنـدن از   ز زیـادی نداشـت ولـی دل   با آن که چی. افتاد اش به یاد دارایی دگا 

  .تر بود پس برای ثرندا خیلی سخت. ش سخت بودیها برا آن

  »االن باید چه کرد؟«: گفت دگا 

 هشگـا کـه ن  ن ایندوب. نگریست بود و به بیرون می ایستادهر پنجره کنا آگیرا 

کـه   یهـای  امـا همـه چیـز    ؛اتفاقات زیادی در حال افتادن است« :بگیرد گفترا 

فکر کنم باید کمی منتظر بمانیم ببینیم که چـه   .رسند دانیم به بن بست می می

   ».قرار است پیش آید

  . ر چیزی به خاطر آورداگنا

همـان کـه آزتـورگ     پوشند را به یاد دارید؟ می افرادی که لباس خاکستری« 

زتـورگ کـه   آدر زمـان  . ها در همه زمان وجود داشتند آن .نامید ها را ژیرا می آن

االن هم که در  .مان تاگار که بیست سال قبل بوددر ز. هزار و صد سال قبل بود

  ».دهند شهر جوالن می

قـبال   .داند هیچ کس هم نمی. دانیم مینها  ما چیزی در مورد آن« :گفت ثرندا 

   ».اند االن مدت کمی است که فعال شده. نبودند

پدیـد  انله امـا بالفاصـ   ؛روی کـار آمدنـد  سال قبل یک دفعه  چند« :گفت َاور 

هـا   ند که دیگران بخواهند در مورد آنوقت آن اندازه در صحنه نبود هیچ. شدند

  ».چیزی بدانند
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٢٥ 

او هـم همـین   . درودوزا را به خاطر دارید« :نفس عمیقی کشید و گفت آگیرا 

او عاشـق  . دلیل کاری را انجام دهد درودوزا کسی نبود که بی. پوشید لباس را می

د که در آن گروه هـم  یا باشئمطم. زتورگ خیانت کردآثروت بود برای همین به 

   ».بودها کرده  چیزی وجود داشته که او خود را یکی از آن

 داران آبـی  مشـعل . اما هر چه هست باید حواسمان را جمع کنـیم «: گفت َاور 

باید منتظـر  . و دزدان دریای در داخل شهر ژیراها ها و  در بیرون از شهر، نگرون

  ».باشیم جدیدی اتفاقات

٧  

 لکـه بـه راحتـی سـی    داد  ادامـه مـی  ور َارا از پس هیکـل عظـیم    شراه دگا 

کردند با سرعت خـود را کنـار    مردم با دیدن او سعی می. شکافت جمعیت را می

را بـا دگـا حفـظ     شکرد با قدرت فاصله خـود  صدای ثرندا که سعی می. بکشند

  . کند به سختی از بین آن همهمه به گوش دگا رسید

اگـر  . هنوز هـم دیـر نشـده اسـت    . یمورها ب ت بامشپاست از گفتم که بهتر « 

   ».شود اری برسانیم مشکل حل مینبتوانیم خودمان را به ساختمان ک

خواسـت   دیگر نمـی . فقت کرداکه از شلوغی کالفه شده بود با سرعت مو دگا 

ور زد و َارا عوض کند بـه پشـت    شن که راهقبل از ای. بماند آنجایک لحظه هم 

دگا منتظر جـواب نمانـد و   . رویم یاد زد که ما به طرف دیگر میت فربا تمام قدر

. رفـت  زد و پـیش مـی   ار مـی نـ با تمام قدرت مردم را به ک. به راست حرکت کرد

ها بـا   بوی عرق و عطر آن. باز شدن بودند غیرقابلهای کور  جمعیت همانند گره

ار آورده آن انـدازه فشـ  . کـرد  ط شده بود و بینی دگا را اذیت میمخلو دیگر یک

دستان ثرندا با قـدرت دور  . کرد احساس نمی شقدرتی را در دستانبود که دیگر 

زن تنومنـد باعـث شـد کـه     چنـد  هـای   لبـاس  دودبـوی  . کمرش قفل شده بود

مـرد در آن بـین فقـط    . هـا بکوبـد   مـرد  عصبانی شود و با لگدی به پای یکـی از 

   . توانست دادی از درد بکشد

صـدای  . ام شد و توانسـت نفـس عمیقـی بکشـد    آن عذاب سخت تم باالخره 

از  خـود را  ،اش ختـه و خسـته  وافربر  بـا چهـره   آگیرا. همه فضا را پر کرده بودهم
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٢٦ 

ثرنـدا  . تسـ ار خانـه نش نـ هـای ک  روی سـنگ  ار دگـا نـ جمعیت آزاد کرد و به ک

ایـن همـه آدم را    کردم ورود مردم ژاوو نمی فکر« :شت کرد و گفتمرا  شدستان

. هایشان بودنـد  انند موش در خانهممدند همه آها  وقتی نگرون. جا بکشاند به این

   ».ها را ببینیم آن دیگر این طور فایده ندارد باید طور

  . ها خیره شد گذاشت و به ساختمان شرطرف کمرا دو  شدستان ثرندا 

در . هنوز عصبانیتش فرو ننشسـته بـود  . ای افتاد ناگهان دگا نگاهش به مورچه

 هـا  ردن مورچـه ه کـ لرا با  شگفت عصبانیت که می کرد میت مقاوم مقابل حسی

  . خوشحال ثرندا به گوش رسید ناگهان صدای .م کندک

   ».هاست آن باال بهترین جا برای دیدن آن .دبرخیزی« 

کم داشت از  دگا کم. د به طرف ساختمان رفتبدون این که منتظر بمان ثرندا 

هـا بـه راه    برخاسـت و در پـس آن   شار از جایناچ. شد بیرون آمدن پشیمان می

پـایین آن مغـازه  . گذشـت  ساختمانی سفید که مدت زیادی از عمرش می. افتاد

  . مرد فروشنده در حال قفل کردن در آن بود. فروشی بودپارچه  

 بـه  غیـرممکن گیرا و ثرندا آون کمک دب. باال رفتن همانند روز اول سخت بود

به سـوزش انداختـه    ، کف دستان او راها های سنگی ساختمان بهل. رسید می نظر

جمعیـت در  . سرانجام بعد از کلی خستگی خود را در باالی ساختمان یافت. بود

ور تنهـا در  َا. ر کنـدوی زنبـور بـود   اگنا. لولیدند مانند کرم در هم می انشایزیر پ

شـهر   نگهبانـان . کس جرات نزدیک شدن به او را نداشـت  هیچ. ستاده بودیجلو ا

روی دروازه  نگهبانان .گرفتند یستاده بودند و جلوی مردم را میادان می دورتادور

 آنجـا از . بودند اهتزازهای هاگوت بر فراز قصر در  رچمپ. چندین برابر شده بودند

  .توانست نوک برج خاکستری را ببیند می سختی به

. کردنـد  زنان اجناس خود را تبلیـغ مـی  ریادف ،فروشان دست ،جمعیت حاشیه 

درشـکه   وری در آن قرار داشت، پر از گاری دان که گود مبارزه و آهنگاطراف می

  . نگریستند هایشان به جاده می پنجره خانهاز ای از زنان و مردان  عده. بود

ن اسـبا . بزرگ با شش اسب پدیدار گشت ای درشکهاز انتهای خیابان  ناگهان 

بـا ورود آن،  . دنـد مآ وار پـیش مـی   یورتمه افراشته،های  سر با هیکل قویاصیل و 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٢٧ 

به آن زیبایی  ای دگا تا آن لحظه درشکه. ای از سکوت فرو رفت جمعیت در هاله

هـا و حیوانـات    هـای طالیـی از گـل    شکه از چوبی براق بـا حاشـیه  در. ندیده بود

سه پنجره کوچک با پـرده بـنفش در دو سـوی درشـکه قـرار      . ساخته شده بود

. هدایت شش اسب را بر عهده داشـتند  قیمت گراننفر با لباس زیبا و  دو. داشت

م صدای برخـورد سـ  . مدندآ پوش پیش می هردر جلو و عقب درشکه چهار سوار ز

ها را در خـود   د آنالحظاتی بعد ب. رسید فرش خیابان به گوش می سبان با سنگا

  . دانگرد محو می

 دم آن اندازه به درشکه خیرهمر. دروازه آهنین شروع به باز شدن کرد ناگهان 

ایـن همـه    ؟ن بودیمژاوو ه« :دگا گفت. درشکه در پشت دروازه گم شد تا شدند

   »آدم جمع شدند فقط برای دیدن این درشکه؟

شناسـید؟ او پولـدارترین    مگر او را نمـی . نه«: را تکان داد و گفت شسر ثرندا 

   ».هیچ وقت ازدواج نکرده است. است رگاِواسمش . فرد این سرزمین است

 :ثرندا گفـت . و ثرندا چرخید آگیرااختیار به طرف  ، دگا بیگاور مناشنیدن  با 

  »چه شده؟ چیز بدی گفتم؟«

مگر نگفته بودند که تمام مـردم  . ولی او باید مرده باشد« :با تعجب گفت دگا 

  »مرده بودند؟ها  در حمله نگرون شهر دراگور

باید . باشدشاید تشابه اسمی . گیری خیلی زود است برای نتیجه« :گفت آگیرا 

   ».صبر کنیم

   »او چه کاره است؟« :پرسد دگا 

االن در همـه  . جواهر بـوده اسـت   واول در کار طال . دانم طور که من می آن« 

آن انـدازه پـول دارد   . ندنک میهایش به تمام نقاط سفر  وانکار. کار فعالیت دارد

مهـم هـاگوت   االن او یکی از افـراد  . وارد دربار هم بشود است که که باعث شده

   ».است

  . شتذگ دگافکری از ذهن  ناگهان 

وگر نه چرا زنده  و کسی بوده که به تاگار خیانت کرده استاگیرا فکر کنم آ« 

  »ه؟ماند
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  ».باید صبر کنیم« :غرق در تفکر گفت ای چهرهبا  آگیرا 

هـا   آن« :ثرنـدا گفـت  . صدای شیپوری از طرف دروازه شرق برخاسـت  ناگهان 

  ».ستا ها آن شیپور مال ورود غریبه. اند وارد شهر شده

دیگـری از طـرف   شـیپور  هنوز صدای شیپور کامل تمام نشده بود که صدای  

   .دروازه شمال به گوش رسید

   »؟چه بود راین دیگ«: گفت دگا 

   ».باشندهم وارد شهر شده  )شمال( آکر باید مردمان« :گفت آگیرا 

د خود را به نکرد همه سعی می. جدیدی بین مردم به وجود آمده بود هیجان 

هـای آهنـین دروازه قصـر بـه گـوش      زنجیر همزمان با آن صـدای  .جلو برسانند

کردن به دروازه و پایین مردم در نگاه . کنان آرام به باال رفت دروازه غرش. رسید

روی نـوک پـای خـود     کردنـد  اکثر افـراد سـعی مـی   . ک افتاده بودندشجاده به 

بالفاصـله  . دروازه کامل باز شـد . طوالنی به پایان رسید باالخره لحظات. بایستند

. درخشد وارد میدان شدند ای که در زیر نور خورشید می نقره های رانی با زرهاسو

شـهر   نگهبانان. با سرعت به دور میدان حلقه زدند و آن را در میان خود گرفتند

شان را با  فاصله دخو خودبهمردم . شدند مینای تقریبا دیده  در میان سواران نقره

   .سواران زیاد کردند

رد با سری طـاس کـه   م. لباس بلند و مشکی را دیدبا ردی م ،در بین در دگا 

داشـت و   مـی جـدیت گـام بر   کمی موی سفید در دو طرف آن باقی مانده بود، با

را در خـود   قـدرت سـتخوانی او حـالتی از صـالبت و    چهـره ا . آمد آرام پیش می

او « :کـرد و گفـت   دستی پیشسد که او کیست که ثرندا دگا خواست بپر. داشت

   ».است میندور وزیر

در پشـت او   .ه بـود در کنـار دروازه ایسـتاد   با دستان حلقه کرده میندور وزیر 

کـه   مدندآ می گریبه همراه پسرش و مرد دی گارگاسها یا همان  فرمانده نگرون

هـا را   به همراه دشـنه آن  پیکر غولنگرون چندین . ندندیده بوداو را تا آن زمان 

  .ردندک همراهی می
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آن لحظـه   تـا بزرگترین آدمـی کـه    .افتاد پیکری غول مردبه دگا  نگاه ناگهان 

او تمام جمعیت فاصـله  با ورود . رسید او می  ور نهایتا تا زیر سینهَا. دگا دیده بود

بـدون   شا بسته بود و دستان برهنه باالتنهروی  زرهیمرد . تر کردند خود را زیاد

  .آویزان بود شدر دو طرف هیچ وسیله جنگی

جا  کمی است که وارد این مدت .است سککاِدپیکر  آن مرد غول«: ثرندا گفت

گوینـد   مـی . دفعه و ناگهـانی آمـد   یک. کسی از قبل او اطالعی ندارد. شده است

تـا   .نگهبان باگاسور تاریس است هم االن. او را وارد قصر کرده است میندور وزیر

  ».نشده است با او مبارزه کند کسی حاضردر هاگوت االن 

چین بـه  بـا لبـاس پـر    گـاور بعد از آن . شد لحظه بر تعجب دگا افزوده می هر 

ر زمان بعد از آن همه مدت نتوانسته بـود  اگنا. داشت همراه زنی جوان گام بر می

  . محو صحبت با زن جوان بود گاور. تغییری در قیافه او بدهد

. خواسـت  که از شاخ گاو بر مـی صدای بلندی شنیده شد  از باالی برج انناگه 

میـان   در در پـایین پـنج نفـر   . ها به یک باره به پـایین جـاده چرخیـد   تمام سر

هـا   آن .مدنـد آ بسیار بلند ولی الغـر آرام پـیش مـی   تیره با قدی  قرمزهای  لباس

به یاد مردی نین چ هم .دادند ردوز در خاطرات آزتورگ میشباهت بسیار به جاِگ

 هـا  که قبل از هاگوت در روی درخت با شمشیر آویزان شده بود و کـرکس افتاد 

دیده  هایشان بدنز هیچ جا ا چشمانشانغیر از  .زدند ها چرخ می بر باالی سر آن

حتی کمـی از قـد   . رسیدند می مردمان ژاووا آرنج تقد مردم به سختی . شد نمی

دانست کدام  داد که دگا نمی ازه اتفاقات سریع رخ میآن اند. تر بودند ندلور نیز بَا

  . طرف را نگاه کند

در هـوا  بلکه . دارند نمی ها کسانی هستند که قدم بر ترین آن یلاص«: گفت َاور 

هـا بایـد    پـس ایـن  . زتـورگ بـود  آکه در خاطرات  جاگردوزمثل . شناور هستند

هـای ژاوو خیلـی    زاده اصـیل  .هایشان نه اصیل زاده دنحکمرانان آن سرزمین باش

   ».شوند و تعدادشان چهار نفر است کم دیده می

در سـکوت بـا    تمـام مـردم  . رفتند میندور راسژاوو مستقیم به پیش  مردمان 

رد کـ  که در جلـو حرکـت مـی    نفر اول ژاوو. نگریستند ها می چشمان خیره به آن
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ا به طـرف  بیرون آورد و آن ر را از زیر لباس شدست ،بدون این که صحبتی کند

بـرای برداشـتن آن مجبـور     مینـدور  وزیر .چیزی در آن بود .گرفت میندور وزیر

رد با هر وخودشان در بربه رسم خ« :گفت آگیرا .اش بلند شود شد که روی پنجه

  ».دنده ها هدیه می به آن سک

ژاوو بـدون  مردمـان  . نگریسـتند  ها می ها هم ساکت و آرام به آن حتی نگرون 

روی اطرافیـان  هـا   انگار حضور آن. به سمت قصر حرکت کردندهیچ کار دیگری 

    .نگریستند می روازهدر سکوت خیره به د چنان همم مرد. تاثیر گذاشته بود

کنـار او  در . دکـر  ها را با دقـت نگـاه مـی    ها و ساختمان تک خانه تک گارگاس 

 گارگاس به نظر مشاور .ای آرام در فکر فرو رفته بود مردی به همان سن با چهره

دوباره شاخ گاو بـه صـدا   . کرد جمعیت نگاه میخصمانه به  گارگاسپسر  .آمد می

  . مدندآ و کلفت پیش می دار کرکهای  پایین جمعیتی با لباس. در آمد

همانند قبـل بـه جلـو     میندور وزیر ،به میدان )شمال( آکررسیدن مردمان  با 

داشـت   تـری  کوچـک کـل  ردی که نسبت به بقیه قـد و هی ماز بین مردان،  .آمد

آن مرد فرمانده مردمان آکـر یـا    .حرکت کرد میندور وزیربیرون آمد و به طرف 

را مشت کرد و به سـمت پـایین    راستدر جلوی او دست  مرد. همان شمال بود

کـه همـه را از نظـر     طـور  همـان . تـر بـود   د از بقیه سفیدصورت مر. نگه داشت

همه بـه  . قصر را نشان داد میندور زیرو. ها صبر کرد ن روی نگروی مگذراند ک می

با چشمان  جوان زن. نگاهی انداخت گاوردگا به طرف . طرف قصر به راه افتادند

آن . بـود  دیدن بلاندازه سبز بود که به راحتی قا آن. نگریست می دگابه  شسبز

امـا بـه خـاطر     ؛آن را دیده بود یبود جای نئمطم. نگاه برای دگا خیلی آشنا بود

 وازهزمـانی کـه در  . خود بیـرون آورد  حالزن جوان را از  ،گاورصدای . دآور نمی

ها  جوان برگشت و دوباره نگاهی به آنی به بسته شدنش باقی مانده بود، زن مک

   »شناسی؟ ثرندا آن زن را می« :دگا گفت. انداخت

    »؟در غیر این صورت چه کار با او دارد. حتما به خاطر پول او آمده است. نه« 

منتظـر   جایشاندر  چنان هماما  ؛ای به میان مردم به وجود آمده بود همهمه 

، ایـن امکـان وجـود    گاور با وجود زنده ماندن«: قاطعانه گفت آگیرا. مانده بودند
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اتفاقـاتی افتـاده اسـت کـه مشـخص       .دیگری هم زنده مانده باشد کسدارد که 

  ».نیست

در بـاالی   .بامی خیره شـده بـود   پشت نگاه او به .دنبال کردا ر آگیرانگاه  دگا 

ها که در طـرف دیگـر میـدان قـرار داشـت، فـردی در لبـاس         یکی از ساختمان

با سـرعت  . بعد از آن که دروازه بسته شد. خاکستری به دروازه چشم دوخته بود

کـرد   خط گم شدن او را نظاره می چنان همکه  آگیرا. ها گم شد بام در بین پشت

هـا   شـاید بتـوانیم از آن  . ریشه در گذشته دارند وشپ ی خاکستریژیراها« :گفت

هـا تنهـا    آن .دانـیم پیـدا کنـیم    نمـی اطالعاتی در مورد گذشته کـه هـیچ از آن   

در مـورد گذشـته    یهـای  شـک چیـز   بی. زتورگ هستندآبازماندگان بعد از زمان 

  ».دانند می

ها به وجـود   درخششی در آن ،رف گورستان لغزیدگیرا به طآمشکی  چشمان 

هـای جنـگ هـاگوت و     کشـته شـده   .ها بگـردیم  باید در میان گور« :مد و گفتآ

شـاید   .شـاید بشـود کسـی را پیـدا کـرد     . باشـند ها باید جایی دفن شده  نگرون

خیانـت  چه کسی  شاید بفهمیم که ؟زنده مانده است یبفهمیم که دیگر چه کس

 و چرا یکاین گروه در بیست سال قبل هیچ فعالیتی نداشته  ؟و چرا کرده است

   »؟اصال این گروه که هستند ؟است هدفعه دوباره برگشت

جـایی در پشـت    .دگا خط دید او را دنبال کرد. گیرا قطع شدآصدای  ناگهان 

 هـای خشـک   بوته و علـف  بیندر . میدان مبارزه، گورستان در سکوت خفته بود

 شـد  مـی  از آن مسـافت . بازیچه دستان باد، موجودی در حال کندن زمـین بـود  

. او یک هورکس بود. شکافت که به راحتی زمین را می را دید شزهای تی چنگال

ها را بـه سـویی    د هم آناو بتاب ها را به شدت به پشت سرش پر خاک هورکس

 :آمده بود گفـت به حرکت در مهای مصم گیرا در حالی که با قدمآ. کرد جارو می

   ».باید برویم«

. گشـت  ر دنبـال چیـزی مـی   اگنا .دم شده بوخ کامل در میان گودال هورکس 

جسد . روی زمین کشیدز داخل آن بیرون آورد و آن را لحظاتی بعد جسدی را ا

گلوی جسـد  ش های با چنگال هورکسناگهان . رسید اسکلتی به نظر می همچون
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٣٢ 

ـ زیـر   آگیـرا . کشان او را به طرف جنگل بـرد  را گرفت و کشان . ب زمزمـه کـرد  ل

   ».ور خورشید راه برودتواند در زیر ن کسی که میهور«

خـش شـدن   پدر میدان مردم در حال . دبه میدان رسان رادرنگ خود  بی دگا 

 شور در سـر جـای  َا. ور را در میان جمعیت ببینـد َادگا توانست به راحتی . بودند

داد نـام   تا جایی که گلویش اجازه می. نگریست ایستاده بود و به دروازه خیره می

 آگیـرا . نـد ها را پیدا ک توانست آنَاور ای طول کشید تا  ظهلح. او را بلند فریاد زد

دگا با سختی توانست خود را از بـین مـردم   . گورستان باال رفت  با سرعت از تپه

شیب تپه آن اندازه نبود که بخواهد عرق دگـا   .بیرون بکشد و به پای تپه برساند

یش، باعـث  در زیـر پـا   های خشـک طالیـی   علف .را در آن هوای سرد در بیاورد

ای در  در بـاال بـرای لحظـه   . دنـ کرد اال رفتن را سخت میشدند و ب لغزیدن او می

  . خم شد و نفس عمیق کشید آگیراار نک

های  سنگساخته شده از  ای خانه. ها رساند ور خودش را به آنطرف دیگر َا از 

 و آرمیده بودنـد سرتاسر تپه در گورهای قدیمی . قدیمی در نوک تپه قرار داشت

 ،شـده  خشکهای  ها و علف بوته .های آن را از هم جدا کرده بود د و باران سنگاب

، بـادی اسـیر   نگهبان خـاموش آن تپـه   تنها .ها را در میان خود گرفته بودندرگو

ظـاهر  . خانه سنگی کوچکی روی تپه قرار داشـت  .کرد آرام ناله می شده بود که 

درختـی   .ز هـم پاشـیدن بـود   در حـال ا  آرام آرامآن هم همانند جسدی بود که 

. خـاک بیـرون زده بـود    دلای از  دست مرده مانند ،سنگی وچک در کنار خانهک

  »کسی نیست؟« :دگا خود را به خانه رساند و گفت

دگا خواست دوبـاره صـدا بزنـد کـه صـدای پـایی از       . مدتی منتظر ماند برای 

م سـرانجا . شدند و با تامل برداشته می کندی بهها  گام. پشت خانه به گوش رسید

گـم شـده   پیرزن مدتی با چشمان . یدار گشتدهیبت الغر و استخوانی پیرزنی پ

   ».کن کار داریمربا گو« : گفت آگیرا. زدزل  ها به آن اش افتاده های در بین پلک

صـورتش هماننـد پارچـه    . او ناشیانه در پشت سرش بافته شده بودند موهای 

دایی قبـر خـالی را نشـان داد و بـا صـ      شزانبا دستان لر. ماند ای می مچاله شده
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٣٣ 

اهـریمن او را از قبـر   . مـرده «: خواسـت گفـت   ضعیف که از عمق گلویش بر می

   ».بیرون کشیده است

بـه   قشبا نگاه عمی آگیرا. وجود داشتدیگر ها قبر خالی  قبر پیرمرد، ده کنار 

  .  درختان لخت زل زده بود

وقتـی داشـتم   « :گفـت  و ه افتـاد به طرف خانه سـنگی بـه را   کنان لخ لخ دگا 

گفت  می. خواست جدید می بیل. را دیدم گورکن خریدم میاز آهنگری  را وسایل

ن موجود نتواند خواست قبر عمیقی برای خود بکند تا آ می. مرگش نزدیک است

  ».آورد ها را از قبر بیرون می گفت که تمام مرده می .دبیاورجسد او را بیرون 

شاید گورکن بداند که آن زمان چه کس . ه دنبال او برویمباید ب« :گفت آگیرا 

  ».دیگری زنده مانده است

پیـدا  « :کـرد گفـت   باد آن را محو میم شد و با صدایی که خدر کنار گور  َاور 

  ».کافیست آن را دنبال کنیم. کردن او خیلی راحت است

د را بـه نشـانه تاییـ    سرش آگیرا. جای کشیده شدن جسد را نشان داد سپس 

 شـدنی  تمـام  آنجـا ر قبرهـای  اگـ نا. ور به راه افتادنـد همگی به دنبال َا .دتکان دا

ها  ها و بوته جسد علف. کرد در دو طرف راه پر از قبر بود تا چشم کار می. نبودند

. را لمس کردش سرد شمشیر هدگا دست. را له کرده و به وسط درختان رفته بود

خواسـت   ا در آن دفن بودند، دیگر نمـی هرواز بازگشت از تپه کهن که باگاس بعد

ها  تند، خورشید هم آرام در پشت شاخهداش میکه گام بر طور همان. اشتباه کند

ـ   کسهـور هـای   ن همانند چنگـال درختاهای  سایه شاخه. شد گم می نظـر  ه هـا ب

 ،وجـودی الی از هـر م خـ جنگل . ه بودرفت در خواب فرو چیز همهر اگنا. دیرس می

  . گذاشت یروی هم مرا  شچشمان

توانـد آن را   نمـی « :ور گفـت َا. کـرد  جسد در بین درختان ادامه پیدا می خط 

   ».آن مرده برای او سنگین است. ده باشدرزیاد دور ب

همـه چیـز   . چه جنگل غمگینی« :انداخت و گفت شنگاهی به دور و بر ثرندا 

لـی  جنگـل خـودم خی  . خواهد در آن قدم بزنم اصال دلم نمی. و آرام است ساکت

   ».ام نی واقعی آرامش را در آن حس کردهبه مع. عالیست
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٣٤ 

د و خـود را پشـت سـنگی    را به معنی آرام بودن تکـان دا  شور دستاَ ناگهان 

دگا خود را به پشت او رسـاند و  . ها دور آن را گرفته بودند که علف کشاند بزرگ

ر قـرا ای از اسـتخوان   در پشت چند درخت، کپـه . نگاهی به پشت سنگ انداخت

ان گوشت جسـد تـازه را بـه    کن ، خرخرشیزتهای  الغر با دندان هورکس. داشت

 دیگـر  یـک در طرف دیگر چندین جسد نیمه خورده در کنـار  . دیکش دندان می

تعفـن اجسـاد    همراه با باد شمال، بوی. کن پیر بودها گور یکی از آن. قرار داشت

 شو بـه ناگـاه از جـای   گذاشت  شتیری در کمان آگیرا. کرد بینی دگا را اذیت می

را آگیـ . را بـه طـرف او انـداخت    شنگـاه کس هـور ، آگیرابا بلند شدن . بلند شد

  ».شاخی بر سر دارد تاج طالیی تک نگاه کنید، آن هورکس«: نشست و گفت

هـای   کس بـا نگـاه  هـور . کـرد دگا کمی خود را به گوشه کشید و او را نظـاره   

شـاخ   ککس تاج تـ هور. گفت ست میآگیرا در. گذراند میسریع اطراف را از دید 

ناهنجـاری جیـغ    بـا صـدای   کس دگا را دیـد و ناگهان هور. داشت سر برطالیی 

امـا درختـان راه او را سـد     ؛بینـدازد گیرا خواست تیر آ. کشید و شتابان دور شد

  . کرده بودند

نگـاه  «: و گفـت  را برگرداند و به طرف اجسـاد بـه راه افتـاد    شزه کمان آگیرا 

  ».رود به طرف قصر می دارد. کنید

  ».فقط قصر است. آن طرف که چیزی نیست«: ثرندا گفت

و انداخت  آنهای  رساند و دست در شکاف ربه دیواخود را ت عکس با سرهور

کسی که تـاج دارد و  هور. دهد این چه معنی می«: ندا گفتثر. باال کشید خود را

   ».رود به طرف قصر می

اگر یک دسـت هـم   . او تک شاخ داشت«: گفتپیشگویی را به یاد آورد و  دگا 

  ».نداشته باشد، امکان این که آن فرد در پیشگویی آزتورگ باشد

ه یـک تکـه   حرفـی گوشـ  . اسـت فقط یـک حـرف    پیشگویی آن«: آگیرا گفت

ز پـردا  شـاید یـک خیـال   . توانسته آن را بنویسید کاغذی قدیمی که هر کس می

  ».آن هم با تاج ؟کند چه می کس در قصرمهم این است که آن هور. بوده است
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 امین منصوری فرد
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را دگا حرف آگیرا . ها باورش سخت بود برای آن. مدتی همه در فکر فرو رفتند

گفت کـه   های او محکم بودند؛ اما چیزی درون دگا می دلیل. توانست بپذیرد نمی

بـه   با هر قـدمی کـه  . ها به راه افتاد دگا به طرف جسد. آن پیشگویی درست بود

ای دگا به  لحظه. کرد د، بوی تعفن بیشتر او را اذیت میش نزدیک می محوطهآن 

بـه طـرف ثرنـدا    . اندکی تردید در دلش وجود داشت. خیره شد روبرویشجسد 

گ در پوسـت سـ   ی کهمردی نیست که توسط مرداین همان « : چرخید و گفت

  »بود کشته شد؟

ش خیلی جا که ظاهر این« :با نگاهی از انزجار به بدن نیمه خورده گفت ثرندا 

  ».به نظرم همان است. عوض شده است

 دوخواهید بدانید که چرا مرده است؟ شاید بتوانیم کسی کـه   می« :گفت دگا 

  »مرد پولدار این سرزمین را در یک هفته کشته است پیدا کنیم؟

ار جسـد  نـ دگا با وجود بـوی بـد ک  . ای با او موافقت کرد با لحن قاطعانه آگیرا 

   ».مانم د نمیفقط زیا«: م شد و گفتخ

گا دستش را روی جسد پیرمرد د .همه دستانشان را روی دست دگا گذاشتند

  .گذاشت و کلمات را زیر لب تکرار کرد

 

 

 

 

 

  

  میل

١  

هـیچ   .بـود  خفتـه شـهر در سـکوت    .خلـوت انـداخت   خیاباننگاهی به  میل 

از  صدای زره نگهبانان شـهر . کرد فرش شده گذر نمی رهگذری در خیابان سنگ

ها چشم را به خـود   انعکاس نور ماه روی پنجره. رسید به گوش می ه زیادیفاصل
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 امین منصوری فرد

٢٣٦ 

هـا هـم راه    در آن سکوت تا دورترین گوشه ،صدای لوالهای درب. کرد جذب می

  . افتی می

بـار دیگـر   . گذاشـت  مـی فرش خیابان  ، گام روی سنگههای شمرد با قدم میل

داد، با سرعت  انوان اجازه میتا جایی که درد ز. خیابان را نگریست یابتدا و انتها

از دریچـه کوچـک،   . آهنـین کوبیـد   ین بـار بـه در  دچنـ  .پیاده رو را در نوردیـد 

. بـه گـوش رسـید    بالفاصله صدای باز شـدن در . چشمان مشکی به او خیره شد

درختان پر برگ، دو طـرف راه  . شد را در دست گرفت و وارد شلباس بلند میل

سـوختند و   مـی  بلندی پایههای  درختان، مشعل کناردر . را پر کرده بودندگی نس

قورقـور  انتهـای بـاغ صـدای    از . دادند نشان میبراق های خیس را  ها و علف برگ

 :فـت گ میل. رسید به گوش می کردند خوانی می ها هم ها که با جیرجیرک ورباقهق

  ».یددو نفر از شما با من بیای«

صدای پاها . و به راه افتادنددو نفر در پس ا ،چهار نگهبان شمشیر به دست از 

از پـس   عمـارت کـم هیبـت    کـم . شـد  مـی  شنیدهزمین  رویبه صورت نامنظم 

 داشـته  نگـه توسط دو ستون بزرگ  طبقه دومتراس . کرد یم خودنماییدرختان 

ن دز پیرمرد بدون در. دو نگهبان دیگر در سیاهی ایستاده بودند کنار در. شد می

  .وارد شد

هـای مرمـر در    سنگ .تآرام در روبرویش قرار داش ساکت و سرسرایی بزرگ 

 کنارها در گوشه و  ها و شمع آن مشعل دورتادور. درخشید چراغ می زیر نور چهل

سـتاده  یا ن دو نفر نگهبـان دیگـر در کنـار در   در انتهای سال. سوختند می سرسرا

 هـر پلـه بـر درد   . سمت راست به راه افتاد های با شتاب به طرف پله میل. بودند

و صـدای  فرش کف راهر. انداخت هایش را به شماره می افزود و نفس زانوانش می

وری و قـ سینی  باچوبی  در جلوی درمستخدمی . کرد او را در خود خفه می پای

ل خواست چیزی بگویـد  سا مستخدم میان .منتظر ایستاده بود ای نقره های لیوان

کـرد   ن پشـت سـر سـعی مـی    ز. را باز کرد و وارد شـد  به او در اعتنا بی میلکه 

  . اما نتوانست ؛جلوی او را بگیرد
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 امین منصوری فرد

٢٣٧ 

 هـای  چند شمع، لبـه  در زیر نور. بزرگ اتاق چنبره زده بود بر فضای سیاهی 

عطر داخـل اتـاق را    بوی از پنجره وزش بادی. ندیددرخش ها می ها و صندلی میز

 :رفـت و گفـت  تـراس  بـاز   طرف در ن ایستادن بهبدو میل. رساند به مشام او می

  »گاور ،گاور«

یک لحظه «. ی از بیرون برخاستتی طول انجامید تا صدای نسبتا کلفا لحظه 

   ».صبر کن

را جمع کند،  شبتواند حواسکه  بدون این. زد می قدمعرض اتاق را  دائم میل 

از پـس پـرده نـازکی کـه در      بـاالخره . کرد یهای نامفهومی زیر لب تکرار م چیز

ـ . نمایـان شـد   گـاور الغر و جـدی  آویزان بود، صورت  جلوی در ن ایـن کـه   دوب

جـا چـه    ایـن موقـع شـب ایـن    چه شده اسـت؟  « :گفت بیندازدرا به او  شنگاه

  »کنی؟ می

دانـی   خودت خـوب مـی  « :زد گفت با صدای که اضطراب در آن موج می میل 

   ».جا هستم برای چه این

  ».پرسیدم دانستم نمی اگر می« :با عصبانیت گفت گاور 

   ».به آن راه نزنخودت را « 

  »؟دانم آن چیست دانم که خودم هم نمی من چه چیز را می« 

ید حرف ن و ِودارم در مورد مرگ دارِس« :را گرفت و گفت شریش بلند میل 

  » .زنم می

  . ن جواب به کف چوبی خیره شددوب گاور

کشـد و بـدون    یـک نفـر دارد مـی   . انـد  از یک هفته کشته شده مترهر دو ک« 

   ».من هستم یهستم که نفر بعد نئو مطم ها ه ثروت آنچشم داشت ب

  .نگاه کرد گاورحس  به چهره بی میل 

چـه شـده   . بیـنم  را مـی  پوش خاکستری یژیرا افرادز است که االن چند رو« 

انـد؟ حسـی بـه مـن      روی کـار آمـده  و سه سـال دوبـاره   است که بعد از بیست 

  » .هاست نآگوید که کشتن کار  می
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 امین منصوری فرد

٢٣٨ 

تـر   کـه خطـوط روی صـورتش عمیـق     طـور  همان. صبانی شدع گاور ناگهان 

   »؟نمدامن از کجا باید ب ؟به من چه ربطی دارد« :شدند گفت می

تـو  . زندگی مـن هـم در میـان اسـت     پایبرای این که « :بالفاصله گفت میل 

ــس از   ــیچ ک ــه ه ــی ک ــورگفت ــهر دراگ ــده ش ــده اســت زن ــرا .نمان ــروه ژی  یگ

جا بود کـه گـروه ژیـرا     آن .وجود داشت شهر دراگورپوش هم فقط در  خاکستری

. وجـود نداشـتند   قـبال  ها در غیر این صورت آن بعد از هزار سال دوباره احیا شد

اگـر  . که ژیرا هم هست و وجود دارد دانست نمیچیزی ها  اصال کسی درمورد آن

و از اسرار آن گروه   زنده مانده شهر دراگوراالن دوباره فعال شدند، پس کسی از 

فقـط تـو از آن شـهر زنـده      .ها را راه انداخته اسـت  و دوباره آن طالع داشتهنیز ا

و  دانـد؟  پس چه کسی در مورد ایـن گـروه مـی    ،هماندناگر کسی زنده  .ای مانده

  »چه بقیه را بدون دلیل کشته است؟ چطور آن را راه انداخته است؟ برای

 :رفـت و گفـت  و یقـه او را گ  جـوم آورد هبا سرعت بـه طـرف او    گاور ناگهان 

کنی  فکر می ین همه نگهبان را ندیدی؟مگر ا. مواظب حرف زدنت باش پیرمرد«

  »کنی من آن گروه را راه انداختم؟ فکر می به فکر جان خودم نیستم؟

امـا قـدرت آن را در خـود احسـاس      ؛سعی کرد خـوش را خـالص کنـد    میل 

  . کرد مین

مـن هـم    .اسـت  مانـده غیر از تو کسی زنـده ن ه دانم خودت گفتی که ب نمی« 

باش تقاص آن را خـواهی   ئناگر اتفاقی برای من بیفتد مطم. خواهم بمیرم نمی

   »  .داد

را حفـظ کنـد و بـا باسـن      شنتوانست تعادل میل. داد لبا شدت او را ه گاور 

بـا شـدت   . گرفـت هـایش را در بر  درد کل استخوان. محکم به زمین برخورد کرد

  ».گورت را گم کن« :گفت ورگا. را بر هم فشرد شهای دندان

بـه راه   از روی زمین برخاست و به طرف در شسختی با کمک دستانه ب میل 

  .غرید شنید که با خشم می را می گاورصدای فریاد . افتاد
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  دگا

١  

بـاد  . روی خاک سرد آرام بگیـرد یچ مقاومتی اجازه داد تا بدنش بدون ه دگا 

ای  هـای پنبـه   برا. کرد اش را خنک می گر صورت داغ شدهد شمال از طرف دیسر

  .گذشتند شناور و آرام میدر پهنه آسمان چنبره زده بودند و 

او تنها کسی است کـه زنـده   . است گاورشاید کار . گوید راست می« :گفت َاور 

آن گـروه را از نـو بـه راه     توانسـته  می .است دانسته پس او راز گروه را می ،مانده

  ».زدبیاندا

دیگـری هـم زنـده مانـده      کـس شاید . شود گفت نمی« :تفکرانه گفتم آگیرا 

ندیدید کـه گـاور هـم بـه      .مهم برای چه کشتن است. مهم کشتن نیست. باشد

   ».شدت وحشت داشت

ـ     . گوید راست می« :گفت دگا  قـاتلش لبـاس    ،ردآن شـب هـم کـه پیرمـرد ُم

   ».ست سگ بوددر پو .دیدیم کستری داشت ولی ما آن را سیاه میخا

. دهـد  ها را انجام می هست که تمام این کاربین یک نفر در این «  :گفت آگیرا 

بـرای همـین تمـام    . وجـود داشـته اسـت    شـهر دراگـور  کسی هم هست که در 

بـوده   شـهر دراگـور  پوش که فقط مال  اطالعات را دارد و گروه ژیرای خاکستری

فعـال   .شود گفت ؛ اما قطعی نمیتواند گاور باشد می. است ، دوباه فعال شده است

شاید او چیـزی  . کنبرویم سراغ گور .نزدیک شب است .تسیزمان بحث کردن ن

    ».و کسی زنده مانده باشد ددیده باش

   .که نیمه خورده بود خم شد کنروی گوربرخاست و  شاز جای دگا 
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  گورکن

١  

 کنـان  چکهو  کاوید را می اش سوخته آفتابدرشت عرق پهنه صورت  های دانه 

ید بـا تمـام قـدرت در بـاالی سـرش      خورشـ . افتاد به پایین می اش هاز نوک چان

لـه   مای ساکن، تنش در تمنای نسـیمی لـه  در گر. کرد تابید و او را کالفه می می

اش را  خمیـده  مـر روی زمین گذاشت و سـعی کـرد ک  ای کلنگ را  لحظه. زد می

آهـی بلنـد    بـا آرام  آرام. ه بـود ر ستون فقراتش کامل قفل شداگاما ان ؛صاف کند

دود . دیرسـ  ی از جلوی دروازه جنوب به گوش مـی ا همهمه. را صاف کرد شمرک

. گرفـت  باال اوج می بهخورد و  می وتاب پیچگلوله در هم  جای زمین گلوله از جای

تـا  . چرخیدنـد  مـی  بی بـه دور هـم  نند گرداها بر فراز دروازه هما ابری از الشخور

. جان روی هم به حـال خـود رهـا شـده بودنـد      های بی جنازهکرد  چشم کار می

هـای سـوخته،    جسد فیـل . دهای سبز و شاداب را سرخ کرده بو خون، رنگ علف

  . ددنکر می خودنماییبزرگ در میان اجساد  های سنگ تختههمانند 

در  .را به زیر سـایه کشـاند   اش ون گودال بیرون آمد و تن خستهاز در گورکن 

از صـبح   .آمد می از تپه باالآهسته اجساد خونین  پررستان، گاری گو جاده پایین

دوباره نگاهش بـه میـدان    .تا آن زمان با چندین سرباز در حال کندن گور بودند

اقی سـربازان  ب. روی یکدیگر را آتش زد شده یکی از سربازان اجساد تلنبار. افتاد

ها و  زن. انداختند می یکدیگرروی کشان  و کشان ندداشتها را برمی تک جسد تک

تی و چـه هـاگو  . رفتند ها می شدند و به طرف جنازه ها از دروازه خارج می پیرمرد

  .انداختند روی هم میچه نگرونی را 

. ها شکست خورده بودنـد  نگرون ،کاندور از یوک موقع رسیدن کوردوسبه  با 

ـ    شهر دراگـور ها سر راهشان  نگرون دگفتن مردم می انگـار   .درا نـابود کـرده بودن
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مردم از فـرد   .ها باز کرده بود فردی به تاگار خیانت کرده و دروازه را برای نگرون

هـا در پشـت    فردی کـه شـجاعانه جلـوی نگـرون    . کردند دیگری هم صحبت می

را در پشـت  هـا   نگـرون  ،و تا رسیدن باگاسور کاندور دروازه هاگوت جنگیده بود

  .وم بودگفتند اسمش نور می .داشته بود نگهدروازه 

کامـل خـونی بـود از     زرهشسربازی که . اری در کنار او نگه داشتگ ناگهان 

گـورکن فقـط همـین تعـداد را خـاک      «: روی صندلی بـه پـایین پریـد و گفـت    

ایـن  . سـوزاند  یمرا خواه مردگان باقی. تعداد مردگان بسیار زیاد است. کنیم می

   ».شوند می کهایشان خا هتعداد هم به اصرار خانواد

دو نفر دیگر با سـرعت  . انداختند ها را به پایان می سرباز با سرعت آن عدادیت 

گـورکن سـواد   « :گفـت بـا زره خـونی    سـرباز . بردند را به داخل گودال می ها آن

   »داری؟

  . فقط به سر تکان دادن اکتفا کرد گورکن 

جـا   شان نوشته شده است، ایـن  و رسم هر کدام را که بر روی سینهبیا اسم « 

  ».ویسبن

٢  

  »اند؟ چند نفر شده« :گفت سرباز 

   ».چهل و نه نفر« :گفت گورکن 

هنوز کار زیادی مانـده  . باید برویم. زود باشید گودال را پر کنید. خوب است« 

  ».است

ناگهان یکی از سـربازان  . ها را برداشتند و به سراغ گودال رفتند سرباز بیل دو 

   ».یکی دیگر باقی مانده است. صبر کنید. صبر کنید«. از پشت فریاد زد

آن کامل کنـده شـده    تنه پایینکه  کرد را حمل می از سربازان، جسدی یکی 

آبـاد  چشـمان بـاز خیـره بـه ناکجا    سر جسد به طرفی خم شـده بـود و بـا    . بود

خـون پارچـه را   . ای بسته بود له شده او را با پارچه تنه پایینکسی . نگریست می

 را او .گوشـه گـاری افتـاده بـود    « :سـرباز گفـت  . آغشته کرده و خشک شده بود

  ».ندیده بودم

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٤٢ 

  »وردینش؟آچرا . لباس سربازی به تن ندارد« 

. التماس کرد که او را هـم خـاک کنـیم   . کرد ش گریه مییمرد میانسالی برا« 

   ».بماند خواست چیزی از او باقی می

. جا آوردید ایناو را تا دیگر . اشکال ندارد«: ای درنگ کرد و گفت لحظه سرباز 

   ».سریع ببرید داخل

  »اسمش چیست؟« :گفت گورکن 

   ».آمده است شهر دراگورگفت از  می. جا نیست اهل این. دانم نمی« 

جـا   جا نجات پیدا کنـد و ایـن   تقدیرش بود که از آن« :گفت تأسفبا  گورکن 

  ».بمیرد

٣  

  »نگری؟ به چه می« :گفت زن 

هـا را خـاک    خیلـی «: شـد گفـت   مـی  کن با لحنی که به سختی شـنیده  گور 

سـزاوار ایـن   . انـد  شان را بـرای مـا داده   ها جان این. ها فرق دارند اما این ؛ام کرده

لیاقتشـان بیشـتر از   . ای هیچ نشـانه  گم نام و بی. نیستند که این طور دفن شوند

  ».این است

   ».دیگر مهم نیست. اند ردهمها  آن« 

  ها خیلـی بیشـتر از یـک مـرده     آن. زنطور حرف ن این« :شر گفتتبا  گورکن 

  ».آن را تا آخر عمر ندارمانجام دادن اند که من جرات  کرده کاری. هستند

  »خواهی چه کنی؟ می« :و چشمان در گود گفت شده بافتههای با مو زن 

بتواننـد قفـل    تا های همانند درب بهشت قبر. ها قبر خواهم ساخت برای آن« 

هـا یـادی    توانم کنم تا از آن حداقل کاری که می. شوندن آن را باز کنند و وارد آ

  ».باقی بماند
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  دگا

١  

. ای از سیاهی دور زاویـه دیـدش را گرفتـه بـود     هاله. را گشود شچشمان دگا 

ی نسبت به آن گودال وجودش را راحساس تنف. عضالتش کمی سست شده بود

بـاد سـردی   . پیمودنـد  ای با سرعت آسمان را مـی  رهای پنبهاب. تسخیر کرده بود

هـای تیـره از    و لکـه  گشـت  قدرت به آرامی به بدنش باز می. لرزاند بدن او را می

  »خوبی؟« :ثرندا گفت. شدند جلوی چشمش دور می

  ».دهد بوی گندش عذابم می. ره فقط از این محل لعنتی برویمآ« 

ش یجنگل کامل برا. ای سرش گیج رفت لحظه. برخاست شسختی از جای به 

را  شلباس آگیرا. مدندآ و درختان در جلوی چشمانش کش می زمین. ب بودغری

. اند کسانی هم زنده مانده. اند مثل این که همه نمرده« :در هم جمع کرد و گفت

کـه بـه احتمـا بایـد پـدر       گاور و نوروم و مرد میانسالی .شوند سه نفر می گاوربا 

  ».اند یگر چه کسانی زنده ماندهمیم که دباید او را پیدا کنیم و بفه .نوروم باشد

دو لبـه  دگا . دیپاش به اطراف می فشانی آتشها را مانند  برگ گردبادی کوچک

  . و به راه افتادباال زد را ای  نقره موهای دسته ،را بر هم آورد شپیراهن

٢  

حضـور  . آورده بـود  شبه صورتش، حواس او را به جای سنگین باد سرد ضربان

یکی  ها یکی شهر، مشعل کنار گوشه. تر شدن بود رنگپرشب در اطرافش در حال 

ثرنـدا  . شـدند  مفهوم می گنگ و نادر ساهی کم شکل اجسام  کم. گرفتند جان می

خیلـی زیبـا   . جا و این زمان ندیـده بـودم   تا حاال شهر را از این« :با هیجان گفت

  ».شده است
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 امین منصوری فرد

٢٤٤ 

وض شـده  ظـاهر آن خیلـی عـ   « :را به گورستان انداخت و گفت شنگاه آگیرا

  ».نیستدیگر آن درختی که گورکن در زیر آن نشسته بود، . است

کـرد و   هر کدام از قبرها را با دقت نظاره مـی . ها به راه افتاد به میان قبر آگیرا

را از شر بـاد حفـظ    شسعی کرد صورت. دگا حوصله آن را نداشت. رفت میپیش 

 :را نشـان داد گفـت   یایانگشت جبا از شادی به هم زد و  ش راثرندا دستان. دکن

  ».خیلی سخت نبود تا آن را پیدا کنم. خانه ماست آنجا«

بـرق چشـمانش خـاموش شـدند و     . ناگهان ناراحتی صورت او را در هم فشرد

   .سیاه صورت او را در خود گرفت ای هاله

  »؟گذرد میسخت  یشدر چه حالی است؟برا ام بیچارهپدر «

 اش چانـه را در زیـر   شدسـت . روی زمـین نشسـت  چندین آه عمیق کشـید و  

  :ت به گوش رسید که گفتشاز پ آگیراصدای . چشم دوخت شهر بهگذاشت و 

   ».ببینمپشت را هم  آنباید . باشند ها نزدیکیباید همین . نیستند ها این«

 ای سـایه غـروب   غمگینهوای . روی زمین نشست و به شهر نگریستدگا هم 

 هـا  اسـب هـی   و هـی  آهنگـری بات صدای گنـگ ضـر  . تیره بر دلش انداخته بود

دانست چـرا   نمی. دلیل دلش گرفته بود چه بی. رسید میمحو به گوش  صورت به

 تمام وقـت . کند میدم لج آبدجور با  مواقعزندگی بعضی « :ثرندا گفت. و چگونه

 خـانواده در کنـار   آرامچنـد روز پـیش راحـت و    . ا داردهـ  دمآسر ناسازگاری بـا  

  »خیلی سخت است؟ .کجا ها آنو  کجان من اال اام ؛کردم میزندگی 

  »چی؟«

  »کنی؟ ها را درک می تو هم احساس آن. دیدن خاطرات مردگان«

ها را نادیده بگیرم و برایم مهم  یاد گرفتم که آن. دیگر برایم عادی شده است«

  ».نباشد

  »ای؟ های زیادی را دیده خاطرات آدم«

د عالقـه مـن نیسـت و هـیچ     این کار مـور . فقط جاهایی که مجبور بودم. نه«

  ».شود می  ها ناراحتی دیده فقط در آن. لذتی هم ندارد
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٤٥ 

ــدا دســتانش را در هــم قفــل کــرد و گفــت  هــا را  چطــور خــاطرات آن«: ثرن

  »بینی؟ می

. ببخشید«: ثرندا دست و پایش را گم کرد و گفت. دگا نگاهی به ثرندا انداخت

  »...خواستم نمی

کتاب گـرگ دریـا کـه داخـل     . ای خود نگه دارددگا قول داده بود آن راز را بر

. پدرش بـه او زبـانی را آموختـه بـود    . آن یادگار پدرش بود. لباسش بود را فشرد

هـایی کـه در    آن برگـه . دانسـت  زبانی که به گفته پدرش، کسی دیگر آن را نمی

ژا در زبـان  . اسم کتاب ژا بـود . بین جلد گرگ دریا بود، کتابی به همان زبان بود

زیادی وجود داشت؛ اما دگـا بـه آن    ردر آن اسرا. شد تی به معنی پرنده میهاگو

آن کتاب حس خوبی به . گاه آن را نخوانده بود ای نداشت برای همین هیچ عالقه

هفـتم  صد و در صفحه . از طرف دیگر هم زبان را کامل نیاموخته بود. داد او نمی

آن . ست خاطرات را ببینـد توان کتاب خطی نوشته شده بود که با خواندن آن می

آن . گذاشـت  گفت و دستش را روی جسـد مـی   جمله داخل کتاب را زیر لب می

پدرش گفته بود که آن کتاب را حفـظ کنـد کـه اگـر      . دید موقع خاطرات را می

  .کرد شاید باید شروع می. از بین نرود چیز همهزمانی اتفاقی برای کتاب افتاد، 

  . به گوش رسید آگیراناگهان صدای 

  ».پیدایشان کردم. بیایید این پشت«

مد بـه راه  آ آگیرا از آن میبرخاست و به پشت بلندی که صدای  شا از جایگد

کـه بـه صـورت منظمـی در کنـار      بود تایی  بر دهروبروی دگا پنج ردیف ق .افتاد

. ها را پر کرده بودند آن بینفضایی خالی  ،های خشک علف. یکدیگر قرار داشتند

الورانی که د«. یک شکل تراشیده و روی هر کدام نوشته شده بود ها همه بهقبر

   ».ها حفظ کردند ما را در برابر نگرون

  »؟خب کدام قبر به آن مرد تعلق دارد« :ثرندا گفت

. به احتمال زیـاد هـیچ کدامشـان   «: را در هم جمع کرد و گفت شابروان آگیرا

خواست  او می زمانی که تا. آن مرد وقت نداشت که بخواهد برای همه گور بکند

اد فقط سنگ به احتمال زی. پاشیدند دیگر می تمام اجساد از هم ،را بکنداین کار 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٤٦ 

هـم در همـان گـور    ت و همـه  روی زمـین گذاشـته اسـ   قبری بـرای یادگـاری   

فقـط بایـد آن را   . هـا اسـت   این ریزحتما به  گور آن. اند جمعی خاک شده دست

  ».پیدا کنیم

دگا خسته به طرف سـنگی  . ها خیره شدسکوت به قبرآگیرا آن را گفت و در 

  .روی آن نشسترفت و 

ثرندا چهار . کرد نگاه می را آگیراو  بود ور هم همانند او در کنار قبری نشستهَا

شیارهای روی آن را لمـس   شبود و با دست راستم شده خقبر  رویدست و پا 

ایـن خـط دیگـر    . انـد  ها را تراشـیده  ولی چقدر قشنگ این« :ثرندا گفت. کرد می

  »یست؟چ

  ».حاشیه است« :را بلند کند گفت شبدون این که سر آگیرا

  »ها دارند؟ برای چه فقط این«

بـا  . خـط را دنبـال کـرد    .نگریسـت ش یروبرو را باال آورد و به قبر شسر آگیرا

قبرهـای  « :گفـت و  ها نگاه کـرد  و از باال دوباره به آن برخاست شسرعت از جای

   ».طور و پایین هم همین تچپ در سمت چپ و راس. اال دارنددر ب خطی ،باال

هـا  رعت به طرف بلندی کنار قبربهشت را زمزمه کرد و به س بکلمه در آگیرا

. داد هـای بلنـدش را تکـان مـی     باد موهـا و ریـش  . رفت و از باال به آن نگریست

و بدون حرکـت  قفل کرده  شرا در پشت شدستان. بیشتر شبیه یک مجسمه بود

چیـده   هـا را شـبیه یـک در   او قبر« :با صدای قاطع گفـت . نگریست قبرها می به

طور که خـودش   همان. بینی را می ر یک دراگناز باال که به آن نگاه کنی، ا. است

  ».گفت برایشان دروازه بهشت را درست کرده است می

  »ها را نشان می دهد؟ این چطور جای مرده« :دگا گفت

دروازه هم از طریق قفـل  . اید از دروازه عبور کنیرای وارد شدن به بهشت بب«

زود آن . ل آن در وسـط قـرار دارد  فـ ق. این یک دروازه دو لنگه است. شود باز می

  ».ررسی کنقبر را ب

را  شدسـت  کـه  درحـالی  .روی آن خم شد تابان خود را به قبر رساند وثرندا ش

  ».وجود دارد جا شکل یک قفل این. بیایید« :داد گفت ها تکان می برای آن
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 امین منصوری فرد

٢٤٧ 

 :ار قبر را نشان داد و گفـت نخاک ک آگیرا. رساند آنجادگا با سرعت خود را به 

 ببـه احتمـال زیـاد در   . است ها فرو رفته خببینید آب باران به داخل این سورا«

  ».در زیر این قبر استگودال 

 شپاهـای . را گرفـت  قبررا به زیر خاک برد و لبه  شماند و انگشتاننور منتظر َا

  .  سنگ را از روی آن برداشت ،ا دو طرف قبر قرار داد و با یک فشارر

م خـ ور َا. ها قرار داشـت  در زیر هوای نیمه تاریک، گودالی سیاه در روبروی آن

  .شد و مشعل را به درون آن برد

   ».م استکارتفاع آن «

های قبر را شسته و به داخـل گـودال    آب لبه. پیچید صدایش داخل گودال می

  ».روم می اولمن « :ور مشعل را به داخل انداخت و گفتَا. ودبرده ب

بـه   بقیـه بالفاصـله  . را دو طرف قبر گذاشت و در میان آن گـم شـد   شدستان

صدای چکاچک شمشیرها از میدان مبـارزه  . دگا بر لب قبر نشست. داخل رفتند

هزاران مشعل در شهر و هزاران ستاره در آسمان روشن شده . رسید به گوش می

را آویزان کـرد و بـا یـک پـرش بـه       شپاهای دگا .هنوز غمی بر دلش بود .ودندب

ش پیچید و های دردی در ساق. نبود عمیقکرد  که فکر می آن اندازه. داخل پرید

م خ. مشعل هیکل سه نفر را تیره کرده بود. را حفظ کرد شا کمک دیوار تعادلب

کـردن خـاک سـرد     بـا لمـس  . ی کوتاه و کـوچکی عبـور کـرد   درووشد و از راه 

  . های اطراف، مواظب برخورد با موانع بوددیوار

روی ای کلنـگ  هنـوز جـ  . در جلویش قرار داشتو تاریک و نمور   گودال تنگ

. بـود کرد که داخل گـوری از سـربازان ایسـتاده     باور نمی. شد دیوار آن دیده می

 بـا زان اسکلت پوسیده سـربا . نگریستند می ها همه در سکوت به تلی از استخوان

در  خـود  کـاله  بـا  هیـک جمجمـ  . روی هم انداخته شده بودنـد  پوسیده، های زره

ــود نزدیکــی آن ــاده ب ــزرگ لکــه. هــا افت ــگ خــاک را در دور و اطــراف  ،ای ب رن

این طور دفن شدن خیلی بد « :ها تغییر داده بود ثرندا با ناراحتی گفت ستخوانا

   ».است
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 بـرای . دنبال بدن نیمه بگردید« :نگاهی به دور و اطراف انداخت و گفت آگیرا

روی دیگـران  به احتمال . را آخرین نفر به داخل آوردند او. دلسوزی وقت نداریم

  ».است

یکی با سرعت جای نـور را  تار. ها دور شد آرام از آن آرام ،مشعل به دست آگیرا

  ».جا بایستم دهم همین من ترجیح می« :ثرندا گفت .گرفت می

ای  هایشان همهمـه  صدای گام. ها دور زدند به دور جنازهبه سرعت  آگیراور و َا

از انتها به گوش رسـید کـه    آگیراسرانجام صدای  .در گودال به وجود آورده بود

   ».پیدایش کردم«: گفت

لـرزان خـود را بـه پشـت     . بود تـا پـایش بـه چیـزی گیـر نکنـد       مواظبدگا 

نش انتهـای بـد   در ای کـه  مرد نیمه با همان لبـاس و پارچـه  . ها رساند استخوان

دو . افتاده بود دیگر های بازوی قطع شده فردی بسته شده بود در کنار استخوان

توانست چشـمان خیـره او    دگا می. هنوز به جایی خیره بود شهای چشمان حفره

. کف سرد، لرزی بـر انـدام او انـداخت   . نشست دگا در کنار او .را به خاطر بیاورد

   ».بینم ها را می ترین همفقط م« :نفسی عمیق کشید و گفت

   .و کلمات را تکرار کرد اسکلت گذاشت ویررا  شسپس دست
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٢٤٩ 

 

 

 

 

  نوروم

١  

   »نوروم چقدر مانده؟«

سپس فریـاد  . ها فرود آورد سباهای  اال برد و بر کپلنوروم با قدرت شالق را ب

  ».برو حیوان برو« :زنان گفت

بـا  . رفتنـد  سیاهی شب پـیش مـی  کشیدند و در دل  ها با سرعت گام می اسب

ها با صدای بلنـدی   ترق چرخ ، صدای ترقهای جاده افتادن درشکه به داخل چاله

زیر نـور  رفت در  در بین درختان پیش می خوران پیچراه که . رسید به گوش می

نـد و قطـور بـا سـرعت از     شـبح درختـان بل  . آمـد  مهتاب به وضوح به چشم می

امـده بـود کـه دوبـاره بـه هـوا بـر        پـایین نی  هنوز شـالق . گذشتند کنارشان می

   ».چیزی نمانده« :را برگرداند گفت شنوروم بدون این که سر. خواست می

. افراشته بـود  قد برشمشیری  همچونهاگوت ها، برج خاکستری  در بین شاخه

شـالق و افسـار   . شد های هاگوت دیده می ها از باالی دیوار آتش مشعل کورسوی

پشـت   ی گشت و به جـاده  میلحظه براختیار هر  بی. ه بوددستانش را خسته کرد

. چشمانش را خشک کـرده بـود   ،ورزید بادی که از روبرو می. نگریست سرش می

  . رد از داخل درشکه به گوش رسیدمدوباره صدای مضطرب 

   ».ها تلف خواهند شد اسب. تر کمی یواش«

طـر  مگی بـه خ وت برسیم ممکن است جان هاگر دیر به هاگ ،شود پدر نمی« 

  ».باید خبرشان کنیم. ها برسند هر لحظه ممکن است نگرون. فتدبی

 شـیهه  هـا  اسب. تر از دفعات قبل فرود آورد شالق را محکم شبرای تایید حرف

  . بر سرعت خود افزودند داشت مییالشان در هوا موج بر که درحالی کشان
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 هـا  اسـب کشـید تـا   ار را سنوروم اف. دید میدروازه جنوب هاگوت را به راحتی 

دروازه را بـاز  «: هنوز به دروازه نرسیده بودند که فریاد زد. را کم کنند سرعتشان

  ».کنید

خفتـه   اش جنگل در همان آرامش همیشـگی . سپس نگاهی به اطراف انداخت

  . نور ماه زره چندین نگهبان را درخشان کرده بود. بود

  »آیی؟ که هستی و از کجا می«

جا حملـه و شـهر    ها به آن نگرون. آیم می شهر دراگوراز « :نوروم بلند فریاد زد

  ».آیند میدارند به این سمت . را کامل ویران کردند

. پیچیـد  مـی صدای سم کوبیـدن اسـبان در فضـا    . سکوت برقرار شد ای لحظه

. رفت و سپس ایستاد التا نیمه با. ناگهان دروازه به آرامی شروع به باز شدن کرد

  . خته در پشت دروازه ایستاده بودندآهای  شیرین سرباز با شمدچن

. آرام به جلوی سـربازان رفتنـد و ایسـتادند    ها اسب. را هی کرد ها اسبنوروم 

داشت به جلو آمـد و   شاخدو  خود کالهمردی که . نوروم از درشکه به پایین پرید

  »گویی؟ چه می« :گفت

   ».آیند میجا  ها دارند به این نگرون«

شـهر را بـه    خـواهی  مـی . احمق صدایت را پایین بیـاور « :گفتفرمانده با تشر 

   »جا حمله کردند؟ به آن ها ننگروچطور . آشوب بکشی

او بـرج نگهبـانی را بدسـت آورده و اجـازه     . یک نفر به ما خیانت کرده است«

  ».وارد دره شوندها  نگرونداده 

   »کنم؟ باورو را تچرا باید حرف «

 :شـت و بـا لکنـت گفـت    ذگ ای لحظه. بگوییدنوروم با تعجب نتوانست چیزی 

اگر برسـند  . چون جان هزاران نفر در معرض خطر است ،گویم میچون راست «

آن را بـه   ماالن وقت مهم است که داری. خواهند داشتنارزش  ها حرفدیگر این 

   ».دهیم میراحتی از دست 

 :گفترا در میان دستانش گرفت و  شسر. خود درگیر بود فرمانده انگار با

چون هیچ . گذرد میمرده است خیلی  ِسیدارا رواز زمانی که باگاس. فایده ندارد«
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٥١ 

توی این مدت . است افتاده ها لیاقت یپسری نداشت، حکومت دست تعدادی از ب

نمانده است که بخواهد جلوی کسی در این شهر . اند دادهچیز را به باد  همه

 قدر آن سران هاگوت. جا باشند ایننفر نگهبان  پانصدشاید . ها را بگیرد نگرون

  ».وندنش مینرا  چیز هیچدرگیر هستند که  باهم

جـا   اگر بـه ایـن  . ها همه چیز به همراه دارند آن. باید کاری کرد« :نوروم گفت

  »....برسند

آیـد ایـن    تنها کاری که از من بر می. ت تکرار کنیسینیازی ن« :فرمانده گفت

   ».بگویم شهر نگهبانانبه فرمانده  است که

٢  

کـودک در میـان   . ب کـودک انـداخت  انوروم نگاهی به صـورت غـرق در خـو   

سـفیدش   صـورت به اطراف گاهی لبخندی  توجه بی. سفید آرمیده بود ای پارچه

کنـار گـوش   . م شد و گونه لطیف او را بوسیدخروی او نوروم . گرفت میرا در بر 

گـل بـه دل نـوروم    با دیدن آن  یغم سنگین. کودک گل یخی گذاشته شده بود

 از غیـر   بـه « :که موهای جو گندمی بلندی داشـت گفـت   سال میانمرد  .نشست

   ».به مادرش رفته است چیز او همه سبزش چشمان

 مسـافرخانه پـدر شـما بـه    « :نوروم آهسته گفت. را تکان داد شکودک دستان

  ».مانم می اج من همین. بروید

  . پدیدار گشتپدر  گودرفتهسیاه ناگهان ناراحتی در چشمان 

  ».، دیگر نخوابیدی باید استراحت کنیای برخاستهاز صبح که «

 داهـ بم نخواخـو  دانـم  مـی اگر بیایم « :را بر هم فشرد و گفت هایش پلکنوروم 

  ».در دلم آشوب است. آید میروم ببینم که چه پیش  به باالی دیوار می. برد

دروازه بـه راه  گونه کودک را لمـس کـرد و بـه طـرف      شبا نوک انگشت رومنو

ـ   امـا گـوش   ؛های ناگفته پـدرش را بشـنود   حرف توانست می. افتاد را  شهـای دل

   ».گرفت
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٥٢ 

کـه صـدا    طور همان. نوروم کمی به دور شدن صدای پاهای پدرش گوش داد

شـهر  درشکه سلطنتی «:صدایی از باالی دروازه گفت ،گم شد اش سایهبه همراه 

  ».دروازه باز کنید. شود مینزدیک  دراگور

کس دیگری هـم  به غیر از خودشان،  پس  .ناگهان امیدی در دلش روشن شد

بـا بـاز شـدن دروازه،    . شور و شوقی تمـام بـدنش را فـرا گرفـت     .بود هزنده ماند

درشـکه بـدون   . نوروم با اشتیاق به آن نزدیک شـد . درشکه شش اسبی وارد شد

چهـره الغـر    ،هبـاز درشـک   های پنجرهاز پس . ادامه داد شبایستد به راهاین که 

ار کشـید و بـه پشـت    نـ نوروم خود را با سرعت از دیـد او ک . کامل پیدا بود گاور

انگار فردی زخمـی   .ای از درون درشکه به گوش رسید صدای ناله. رفت ای شکهب

لباس سـیاهی  چی  درشکه. شالق را فرود آورد چی درشکه .هم داخل درشکه بود

درشکه در پیچ گم . داشتند میموج بر در هوا  اش طالییهای  به تن داشت و موه

  . شد

٣  

گوشـه   زده بود و همانند عقابی گوشه زل ای نقرهنوروم از فراز دیوار به جنگل 

اما جاده همانند قبل آرام و سـاکت در   ؛هر چه منتظر مانده بود. کاوید میآن را 

  . آن اندازه ایستاده بود که پاهایش درد گرفته بودند. میان جنگل خفته بود

انگـار تاگـار   . با خود فکـر کـرد   و روی زمین نشست و به دیوار تکیه زدنوروم 

 پرست افتـاده بـود؟   دانست چرا درشکه دست آن گاور پول فقط نمی. مرده است

هـم در درون درشـکه   دیگـری  فردی زخمـی   ،چی هانگار به غیر از گاور و درشک

. ار خیانت کرده بودگاور کسی بود که به تاگ. ناگهان فکری به ذهنش رسید .بود

  در غیر این صورت چطور توانسته بود نجات پیدا کند؟

 خواسـت برخیـزد؛ امـا فکـر    . عماق وجودش را کاویداناگهان خشمی شدید تا 

 کامـل  ها مشعل. نددز در طول دیوار قدم می ها نگهبان .ها به او اجازه نداد نگرون

بیداری درشکه سـلطنتی  در بین خواب و . دیوار را روشن کرده بودندبالی سطح 

  .روی هم گذاشترا  هایش دیگر نتوانست و پلک. از جلوی دیدش گذشت

٤  
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٥٣ 

را  شرگشته و حیران اندکی دور و برس. صدای بوق بلندی او را از خواب پراند

روی دیوار بـه   سربازان شتابان. چشم بر هم گذاشته بود ای لحظهر اگنا. نگریست

امـا تمـام عضـالتش خشـک      ؛برخیـزد  شینوروم خواست از جا. رفتند میسویی 

جنگـل آرام  . بلند شد سختی  بهگرفت و  ها کنگرهرا بر لب  شدستان. شده بودند

صدای فریاد از هر طـرف بـه گـوش    . شده بود  زده طوفانمانند دریای  ،شب قبل

  . رسد می

پشـت  . خورنـد  مـی تکـان   تازه از خواب برخاسته در زیر نور خورشید درختان

بیـرون   هایشان خانهمردم هراسان از . تپید می ای تپنده لبنند قسرش، شهر هما

 راه نگهبانـان  ها کوچه پساز . نگریستند میو سرگشته به اطراف خود  مدندآ می

  . مدندآ و به طرف دروازه می گشودند می

، هـو  لخـت  نیمـه مردان . ها برگرداند گری نگاه نوروم را به طرف نگرونبوق دی

 هـا  کمـان بـا   هـاگوت  سـربازان . مدندآ ه طرف دروازه میاز بین درختان ب کشان

در تردیـد   هایشـان  کمـان . نگریسـتند  مـی را  ها آنهای حبس شده  آماده و نفس

  . رفت تیر از روی یکی به طرف دیگری می برای پرتاب

در جلـوی  . کنـان بیـرون آمدنـد   غرش پیکر غولدرختان تعدادی فیل  از میان

نـام   گارگـاس ها که  جدید نگرونفرمانده وروم ن. کرد میل سرخ حرکت یفها  آن

االن هـم بـه   . ود کـرده بـود  برا نا شهر دراگوراو کسی بود که  .داشت را شناخت

 کنـان  غرشها جنگجوی عصبانی، صد ها آندر اطراف  .دنبال نابودی هاگوت بود

  . دویدند میدیوار  طرف به مهابا بی دست بهنردبان  ای عده. آمدند میپیش 

که بـه ناگـاه نـوروم خـود را در وسـط       افتاد میاندازه سریع اتفاق  حوادث آن

بودنــد و  گرفتــه آرامدر کنــار دیــوار  هــا نردبــان. جنگــی عظــیم مشــاهده کــرد

رهـا   هـا  کمانتیرها از . انداختند می ها نردبانچنگ در  باقدرتجنگجویان دیگر 

به میـدان   نوروم سرگردان. کشیدند میو خون  به خاکو نگرون ها را  شدند می

  .نگریست میمبارزه 

٥  
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٥٤ 

آن  وازهدرروی  هـای  گیرهو  فلزها. کرد میدروازه در زیر ضربات سهمگین ناله 

سـربازان هراسـان در   . شدند میر با فوتی از هم جدا نگااندازه لق شده بودند که ا

  . خیره بودند کنان دعاین کرده و به دروازه مک وازهت درپش

در  چیـز  همـه بـاره   بـه یـک  . شـد  انداز طنینوا ناگهان صدای بوق بلندی در ه

بـه آن   زنان نفسسربازان روی دیوار . ضربات آرام گرفته بودند. فرو رفتآرامش 

 کرد می، باور دید نمیروی زمین را  ها جنازهاگر نوروم . نگریستند میسوی دیوار 

 .بـود که همه آن را در خواب دیـده   کرد میفکر  وه ادفتکه هیچ جنگی اتفاق نی

بـه   چنـان  هـم سـربازان  . بودکه جنگ آرام گرفته  کرد نمیار هیچ کس باور گان

یکی از جنگجویان به خود جـرات داد و بـا صـدای بریـده     . نگریستند میدروازه 

   »چه شده است؟«:گفت

  ».کنند می نشینی عقبدارند «: یکی از جنگجویان روی دیوار گفت

کـه گـرد    ییکهنـه جنگجـو  . همه منتظر بودند تا کسی حرف او را تایید کند

 نشـینی  عقـب بـه ایـن سـادگی     ها آن«: های او را سفید کرده بود گفتپیری مو

بـا   هـا  آن. آمدنـد جـا پـیش    ه دادند و تا اینشتنه حاال که این همه ک. دکنن نمی

  ».گشت بازخواهندنقشه جدیدی 

هـا بـه همـین     کـه نگـرون   دانسـت  می. گوید میست که او راست اند نوروم می

االن چه باید کـرد؟  « :نوروم کهنه جنگجو را خطاب کرد. کشند نمیار نک راحتی

  »جاست؟ این مسئولچه کسی 

و  آیـد  مـی  سهـر کـ  . شده اسـت  سرا کاروانجا همانند  این. بینی خودت می«

   ».بدانید که تنها هستید ،هر کار بخواهید بکنید. رود می

 همـه  بـاآن اهی آن پادشـ  کرد نمیفکر . ش کمی سخت بودیهضم آن حرف برا

. کـرد  مـی جنگـی عظـیم در درونـش غوغـا     . بـود قدرت االن به این روز افتـاده  

شهر پر شور دیروز هماننـد  . نگاهی انداخت شاطرافبه . تمرکز کند توانست نمی

 :را به دور شمشیرش محکم کرد و گفت شنوروم دست. شده بود روح بیجسدی 

 بیفتـد هـا   نگـرون  دسـت  بـه جا  اگر این. شود نمیدرست  چیز هیچرار کردن فبا «
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٥٥ 

از آن چیـزی کـه داریـم    االن اگر نتوانیم . دنکن ربرای همیشه باید فرا نایهاگوت

  ».باشد در آینده نخواهیم توانست آن را پس بگیریم نئمطم ،مواظبت کنیم

 رسد میطور که به نظر  این«:را به کهنه جنگجو انداخت و گفت شنوروم نگاه

جلـوی   تـوانیم  مـی به نظر شما چه باید بکنـیم؟ اصـال   . شما تجربه زیادی دارید

  »را بگیریم؟ ها آن

  . ل جنگجویان انداختککهنه جنگجو نگاهی به 

در  تـوانیم  مـی کشته شوند، با ایـن تعـداد    ها فیلاگر بتوانیم کاری کنیم که «

  ».خیلی بیشتر از این باشند هک کردم میمن فکر  .دوام بیاوریم ها آنجلوی 

جـا را هـم    آن اندازه که به راحتی این. ز این خیلی بیشتر بودندا«:نوروم گفت

االن یـک  . هـا آمـده اسـت    چه بر سر آن شهر دراگوردر  دانم نمیاما  ؛گرفتند می

جنگجویان تاگار باید خیلی رشادت بـه خـرج   . مانده استنهم باقی  ها آنششم 

   »چه باید بکنیم؟ ها فیلخب برای کشتن . داده باشند

  . را داخل خاک فرو کرد شت و شمشیرشسن ای بشکهروی و کهنه جنگج

فقـط بـه ده نفـر جنگجـوی     . توجه کنـد  جلبتعدادمان نباید زیاد باشد که «

بتواننـد   که اگر اتفاقی افتاد بقیه باید در روی دیوار آماده باشند. واقعی نیاز دارم

 آن ایـن اسـت کـه احتمـال      گـویم  مـی فقط یـک چیـز را   . جلوی آن را بگیرند

حاال . آب از سر من گذشته است. برای من مهم نیست. بازگشت خیلی کم است

  ».من آماده هستم با من بیاید، دخواه هر که می

٦  

جنگجویـان هـر کـدام    . رفـت  خزید و به جلو می ها می بوته هلب آرام نوروم آرام

 ختـی از در شـده  حسابهای  ند و با سرعت و گامروی دو پای خود خم شده بود

. کـرد  زه صدای پایشان را در خود خفه میهای تا علف. ندرفت دیگر می به درخت

هـا   و عـرق را بـه چهـره آن    شـده  زندانی برگ درختان و هوای گرم در زیر شاخ

  . کردند را بر پشت خود حمل می کمش یکهر کدام از جنگجویان . آورد می

هایشـان   ها و فیـل  پیچیده، صدای نگرون هم در بین درختان در در طرف دیگر،

ستاد و به یا داشت، می کهنه جنگجو هر چند قدمی که بر می. دیرس به گوش می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٥٦ 

روی غـالف  آمـاده   همه با چشمان باز و دسـتان . انداخت نگاهی می شدور و بر

  . پیمودند راه می ،شمشیر

ناگهـان صـدایی   . هـا اشـتباه گرفـت    ننوروم چندین بار تنه درختان را با نگرو

ست از سـمت راسـتش   رصدا د. هم زدربیکنواختی را  ،ها صدای وزوز پشه شبیه

های  ترک یناز ب. ه درخت تکیه زدنبه ت هها ایستاد نوروم از ترس نگرون. آمد می

. داد ها را تکان می گر چیزی براگنا. هی انداختاها به طرف صدا نگ بزرگ و خزه

  . کرد هیچ بادی را حس نمی نوروم پوست نمناک

، صورتش رویخطوط قرمز  با ها ، فرمانده نگروناسگارگ ناگهان چهره آشنای

 امـا  ؛ت برگـردد و بـه دیگـران بگویـد    خواس نوروم. ها پدیدار گشت در بین برگ

  . جنگجویان در بین درختان گم شده بودند

گـره ابـروان و خطـوط    . نگریسـت  را مـی  اطرافشصبرانه  ها بی فرمانده نگرون

نوروم خود را بیشتر در بین . داد نهایت او می بی تنوعمیق صورتش نشان از خش

بـه   هـا  لحظـه . که در کنارش قـرار داشـت  پنهان کرد های پهن بوته بلندی  برگ

  .مدندآ میروی صورتش به پایین که  گذشت می عرقی های دانهکندی 

ر اگـ نا. های سریع فـردی از طـرف دیگـر بـه گـوش رسـید       ناگهان صدای گام

می جابجا کـرد تـا   کبرگ جلویش را  نوروم. هم صدای او را شنیده بود گارگاس

اش باال و  شدت سینهایستاده بود و با  گاور ،گارگاسروبروی  .بتواند واضح ببیند

  .انگار زیاد دویده بود. رفت پایین می

 ؛نـد را کم ک اش خواست فاصله. دیرس میگاه نامفهوم به گوش نوروم  ای زمزمه

 طـرف  بـه ی که امکان داشـت  تا جای. متوجه خواهند شد ها آنکه  دانست میاما 

 داد مـی را با شدت تکان  شسر گارگاس .یز کردترا  شهای م شد و گوشخ ها آن

بـا دسـتانش او را    کـرد  میسعی  گاور. فشرد میرا بر هم  هایش دندانو با خشم 

  . آرام کند

   ».کرد....شما باز....  دروازه... تا شب«

نـوروم بـا   . آرام شـد کمـی   گارگـاس افروختـه  بر چهـره  ،بعد از شنیدن حرف

تک بر سرش فرود آمده بودند، گـیج و منـگ بـه طـرف     پکه همانند  یهای حرف

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٥٧ 

 تخواست به هاگو دوباره میگاور  .گفت ها می باید به آن .جنگجویان به راه افتاد

   . ها باز کند خواست شب دروازه را برای آن انگار می. هم خیانت کند

٧  

. را بــرای خــود هضــم کنــد رســتپ پــول گــاورخیانــت  توانســت نمــیم ونــور

ن آ. هزاران جان شده باشـد  انست باور کند که او باعث نابودی شهرشان ووت نمی

هـای   گـام  هدف بی. شهر زیبا فقط به خاطر خیانت او به نابودی کشیده شده بود

م کلمـه  ئزیر لب دا. سایه افکنده بود دلش برغم زیادی . داشت میرا بر  شسست

 خواسـت  مـی او . تر به سـراغ او آمـد   شدید ای دلهرهناگهان  .کرد میچرا را تکرار 

  .ها آن هم به نگرون. هاگوت را هم بفروشد

 گـر ید. تا جایی که امکان داشت خط فرضی حرکت جنگجویان را دنبال کـرد 

تصـویر   .هوای گرم او را کالفـه کـرده بـود   . گرفته شود ها آنبود که جلوی  الزم

به شماره افتاده بود و  هایش نفس که درحالی. دایم در روبرویش قرار داشت گاور

  . ادامه داد ش، به راهتپید می اش سینهقلبش در درون 

 ،بـا آخـرین تـوان    .مدتی بعد جنگجویان کمین کرده در پشت درختان را دید

نـوروم  . کهنه جنگجو با چهره برافروخته بـه او نگریسـت  . ها رساند خود را به آن

  . ست کهنه جنگجو آرام گرفتاما با د ؛خواست چیزی بگوید

مشـغول خـوردن   ها  آن. نشان داد را ها فیلکالم بار دیگر  بدونکهنه جنگجو 

لمیـده   هـا  علـف روی ها با فاصله در طرف دیگر  نگرون .های درختان بودند برگ

ـ  . اب کردن گوشت بودندبهم در حال ک ای عده .بودند دون ایـن  کهنه جنگجـو ب

قـد   هـا  فیـل از درختانی که بـر بـاالی   « :دارد گفتها بر  را از نگرون شکه نگاه

ها شـما   را نترسانید یا این که نگرون ها آنمواظب باشید . ، باال برویداند افراشتهبر

بریزید و همزمـان   ها فیلروی صمغ را پاره کنید و آن را  شکسپس م. دنرا نبین

هـر  . بکنیـد  ایـن کـار را   توانیـد  مـی یک بار  فقط کهبدانید . را آتش بزنید ها آن

   ».د آخرینش خواهد بودیباش نئاشتباهتان، مطم

  . سپس نوروم را مورد خطاب قرار داد

  ».واست باشد اگر کسی اشتباه کرد، باید سریع آن را جبران کنیح«
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٥٨ 

اضـطراب در دلـش   . زبانش از جواب دادن قاصر بود. را تکان داد شنوروم سر

خزیدنـد و   هـا  بوتـه در بـین   مـور  همچـون سربازان . کرد میو فوران  جوشید می

همانند ببری چنگ در دامان درخت راندند و با سرعت خود را به باالی درخـت  

را بـه اطـراف    شرآن اندازه س .گذشت می آور عذابلحظات برای نوروم . رساندند

  . چرخانده بود که عضالت گردنش درد گرفته بودند

زده بـود و   کت چنـد روی شاخه کلفت درخید که نوروم یکی از سربازان را د

. چیـزی را احسـاس کـرده بودنـد     ها فیلر اگنا. را درون مشک فرو برد شخنجر

صمغ همانند عسل از درون مشک . دیگر با خیال راحت نبود ها آنعلف خوردن 

  . بدن فیل نشست روی

بـا سـرعت از    .بیـرون آورد  شلند و ممتـد فـردی او را از حـال   ناگهان صدای ب

هـا در فاصـله کمـی از     یکی از نگرون. نگریست شو بربرخاست و به دور  شجای

 :و فریـاد زد  برخاسـت کهنه جنگجو با سـرعت  . زد میایستاده بود و فریاد  ها آن

  ».د آتش بزنیدیزود باش«

هـا   نگـرون . روانه شد ها فیلرا بیرون آورد و به میان  شکهنه جنگجو شمشیر

را کـه   چـه  آنانگـار  . نگریسـتند  مـی را  هـا  آندر طرف دیگر با چشـمان خیـره   

  . کردند مین، باور نددید می

سراسـیمه و   .بیـرون آمدنـد   سـردرگمی هـا از   کشـید تـا نگـرون    طـول کمی 

 هجـوم  هـا  فیـل  طـرف  بـه و  ندداشـت  مـی  را بـر  هایشان نیزهو  ها دشنه کشان نعره

  . آورند می

، هـا  ضـجه و  هـا  نعرهو صدای  گرفتند میبه آسمان اوج  ها شعلهدر طرف دیگر 

 مهابـا  بیو  دویدند میهراسان به هر طرف  ها فیل. پیچید میوار در جنگل  نهدیوا

از  هـا  بوتـه شدن  درختان و له صدای شکستن. بردند می هجومدرختان  طرف به

را صـدا کـرد و سراسـیمه فیـل      نـوروم جنگجو  کهنه. رسید میهر سو به گوش 

ار فیـل  نک جانش بیدر بدن جنگجو فرو رفته و جسد  ای نیزه. سرخ را نشان داد

روی ؛ اما توانسـته بـود صـمغ را    سوخت میمشعل سوزان در کنارش . افتاده بود
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٥٩ 

کـه   ها، مسئول آتش زدن فیل سرخ را قبل از این یکی از نگرون .فیل سرخ بریزد

  .بتواند کار خود را انجام دهد، کشته بود

اگـر  . دمشعل به راه افتـا  طرف بهبلند کرد و با سرعت  شرا از جای نوروم ترس

هنـوز بـه    .ان آتش زدن فیل سرخ وجود داشـت کتوانست مشعل را بردار، ام می

  . او یورش برد طرف به کشان نعرهوسط راه نرسیده بود که فیل سرخ 

روی یش ارا روی زمین گذاشت و بعد از کشیده شدن پ شنوروم ناخواسته پای

  . خاک در جهت مخالف به راه افتاد

که زمین زیر پـایش را   رسید میبه گوش  زدیکشناز  های سنگین صدای گام 

ها دو طرف  اما نگرون ؛را عوض کند شمسیرنوروم خواست . به لرزه انداخته بود

افـزود و بـه    شنوروم به ناچار بر سـرعت . مور و ملخ پر کرده بودند همچوناو را 

  .  طرف دروازه به راه افتاد

م بـرای  ورون. شد میه تاساز حجم درختان ک داشت میبا هر گام بلندی که بر 

، بـه او  کـرد  مـی از آن چه کـه فکـر    پیکر غولفیل . نگریست شبه پشت ای لحظه

  . تر بود نزدیک

ماننـد   هـای درگیـری صـبح    جنـازه . ناگهان وارد فضایی باز جلوی دروازه شد

 کشـان  سـفیر  اه نگرون های نیزهیکی از . هم افتاده بودند رویخشک  های شاخه

  . و در دل زمین نشست از کنارش عبور کرد

کـه امکـان رسـیدنش بـه دروازه وجـود       دانست می. نگاهی به دروازه انداخت

صـدای قلـبش هماننـد    . شدنی سریع برداشـت  با خمرا  در خاک ای نیزه. ندارد

. بیشـتر بـاز شـده بـود     هـوا دهانش بـرای بلعیـدن   . کوبید می اش سینهطبل در 

را  شپـای درنـگ،   ای لحظـه بدون . زد میآزاد در هوا بال  ای پرندهفکرش همانند 

زمـانی کـه   . تاخت میبا سرعت  چنان همسرخ  فیل. اهرم بدنش کرد و چرخید

 او طـرف  بـه را در دل خاک فرو کرد و سر نیزه را  انتهای نیزه کم شد، اش فاصله

  . گرفت

. کنـار کشـید   را خـود  م بیشتر تا او نداشت، با سـرعت زمانی که فیل چند قد

  .فضا را درنوردید خراش وشگ ای نعرهصدای 
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٢٦٠ 

٨  

در جلـویش رنـگ    کـم  کـم اجسـام تیـره و محـو    . را گشـود  شنوروم چشـمان 

را بـر اطـراف    شغرب، رنگ سرخ های کوهخورشید غروب در باالی . گرفتند می

  . دیپاش می

وارد  فیـل  از زیـر گلـوی   ای نیـزه . روبرویش قرار داشت سرخ هیبت عظیم فیل

 تـا نزدیکـی سـر    رنگـش  سـرخ بلنـد و   آج. بودو از پس گردنش بیرون زده  هشد

امـا هـیچ اثـری از     ؛را تکـان دهـد   شنـوروم خواسـت بـدن   . رسـیده بـود   نوروم

چندین بـار  . ر پاهایش وجود نداشتنداگنا. کرد نمیبدنش احساس  برداری فرمان

انگار کسی در باالی سرش . یز کردترا  شهای گوش. ماند نتیجه بیاما  ؛سعی کرد

  .رسید میبه گوش  ها علف خش خشاله باد صدای در کنار ن. بود

پیـر   باره یکانگار به . دیدش را پر کرد بعد صورت غمگین پدر جلوی ای لحظه

نـوروم بـا   . نگریسـت  میبه او  شبا نگاه احزان. شده و چشمانش در گود رفته بود

ست؟ چه بر سـر  چه شده ا«:گفت خواست می براز گلویش  سختی بهکه  یصدای

  »مده است؟ها آ نگرون

شکسـت  «:را بـه سـختی فـرو داد و بـا صـدایی لـرزان گفـت        شپدر آب دهان

سـت در  رد. جـا آمـد   به این نشبا لشکریا یوکشهر از  کاندور کوردوس. خوردند

  ».جاست ر اینواالن او باگاس. ها را کشت همه آن وحشی. آخرین لحظات

ده اسـت؟  بر سر من آمپدر چه «: نوروم گفت. صدای پدر در گلویش خفه شد

   ».توانم برخیزم کنم نمی هر چه سعی می

فیـل  « :را از او بگیـرد گفـت   شکرد چشمان مرطـوب  سعی می که درحالیپدر 

   »....تو افتاده روی

صـدای گریـه پـدر     .هقی به آرامـی گریسـت   پدر نتوانست دوام بیاورد و با هق

گریـه  ی چـه  پدر برا«: گفت با زبان خود لبانش را خیس کرد و. قلب او را لرزاند

  »؟کنی می

  . ادامه داد اش پدر بدون جواب به گریه
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٢٦١ 

انتظار داشـتی؟ ایـن چیـزی بـود کـه خودمـان        از منکار  از این ترپدر بیش«

  ».انتخاب کردیم

  .باز شد تیلبان پدر به سخ

  ».نه برای تو. شد طور می نباید این«

خـاب  خـودم انت . من از این شکایت ندارم. ست که پیش آمده استاین چیزی«

هـا نفـر قبـل از مـن و      میلیـون . هزاران جان، یک جان اهمیت ندارد بین. کردم

  ».ها نفر بعد از من هم این کار را خواهند کرد میلیون

 هـایش پـاک کـرد    هـا را از روی گونـه   ، اشکشبا دستان لرزان که درحالیپدر 

ن مانـده اسـت؟ آن از زنـدگی و شـهرمان و االن     مـا چه چیز خـوبی برای « :گفت

  »...هم

امـا تنهـا دلیـل تـالش      ؛مـردیم  جا همراه دیگران می پدر جان ما هم باید آن«

های من آن کودک  همه آرزو. ساختن زندگی او بود و نکردنمان، زنده نگه داشت

   ».ام االن هم به آرزویم رسیده .است

رج شـد و  امایعی گـرم از دهـانش خـ   . صحبت او را قطع کرد ای سرفهناگهان 

    .ودگردن او را پیم

  »...پدر جان«

  . بیرون ریخت شبار سرفه کرد و خون را از دهان نوروم چندین

  »...این بال را بر سر ما آورد که خائنی« :پدر با خشمی شدید گفت

   ».فکرت فقط برای آرامش او باشدپدر « :نوروم با لحن ضعیفی گفت

ی چشمان غمگین جای خود را به چشمان. اشک بر چشمان پدر خشکیده بود

هـای   اشـک رد . ، سـرد و تیـز بـود   ددرخشـی  مـی برقی که در آن . راسخ داده بود

  . کرده بود روح بیروی گونه، صورت او را  شده خشک

  ».احساس کنم مهای گرم خورشید را بر پوستار تابش پرتوپدر بگذ«

. گرفـت  شیـد و دسـت او را در دسـتان   زاو خ کنـار  بـه پدر بدون هیچ کالمی 

. ندشـد  مـی  هآسـمان دیـد   ومیش گرگزن در پهنه  ستارگان چشمک کورسوی
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. نه خوشحالی و غم، نه درد و کینـه . کرد نمیرا در خود احساس  چیز هیچنوروم 

  . تا باد پوستش را نوازش کند داد میفقط اجازه 

و مادرش  کاری کن که همیشه به یاد پدر .پدر جان، خوب از او مراقبت کن«

فکـر انتقـام را    وقت هیچ. را داد شگران جانرش برای نجات او و دیبگو پد. باشد

   ».خوبی را به او یاد بده. در ذهن او نیاور

. آن یک گل یخ بـود . ه طرف صورت او آوردو چیزی را ب پدر دست او را فشرد

خیلـی زیبـا   . را گرفـت و آن را بوییـد  را بلند کرد و آن دستش نوروم به سختی 

   .ندی زدسرش را به طرف پدر بازگرداند و لبخ. بود

٩  

در کنـار او   چنـان  همپدر . ر به خواب رفته بوداگنا. را گشود شنوروم چشمان

را  قرمز کرده  در دستش ای نور غروب خورشید، گل نقره .زده بود زلبه آسمان 

بـا تـالش   . اما خون در دهانش اجازه به او نداد ؛نوروم خواست چیزی بگوید .بود

 :گفـت  بریـده  بریـده و اش گذاشـت   سـینه را روی  یـخ  گـل  ،را بیـرون داد  ها آن

  ».دوستت دارم«
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٦٣ 

 

 

  

  

  دگا
١  

. را سـترد  اش ، عـرق گسـتره پیشـانی   شبـا آسـتین  . دگا نفس عمیقی کشـید 

 هنـور مشـعل نیمـ   . کـرد  مـی تاریکی گودال حس زندانی بودن را برای او تداعی 

می خود را دگا پنجه در خاک سرد فرو برد و ک. را روشن کرده بود آگیراصورت 

  . خود بیرون آورد حالهمه را از  ورَاصدای خشن . جا کرد هجاب

 گـاور . هـا بـود   بود، االن هاگوت در دستان نگرون را نگرفته ها فیلاگر جلوی «

   ».اون کسی بود که به شهرش خیانت کرده است

گـوش زد   هـا  آنانعکاس صدایش در داخل گودال واقعیت را چندین بار برای 

بسـته   هـا  آدمری از یاه دور گـردن بسـ  افسار پول و قدرت ب« :گفت دگا. کرد می

   ».شده است

 شهر دراگـور البته به یاد داشته باشید که از «:برخاست و گفت یشااز ج آگیرا

ر، مرد زخمـی درون درشـکه و   آن کودک، پدر نوروم، گاو. اند دهپنج نفر زنده مان

گر هنوز مشخص نیسـت و  هویت دو نفر دی. کرد مردی که درشکه را هدایت می

  » دانیم که آیا زنده هستند یا نه؟ االن هم نمی

از ایـن بایـد   . بایـد از آینـده ترسـید   . گذشته است ،گذشته«: سپس ادامه داد

. باشـد  بیسـت سـال قـبلش    به دنبال کامل کردن هدف ناتمـام  گاورترسید که 

االن  . آورده اسـت  شا بـه زیـر دسـت   کاری که گروهی به قدمت هزاران سـال ر 

باید به دنبال کار بزرگی . باشد میآدم این سرزمین هم  دترینقدرتمن و ثروتمند

  ».خواهد جبران گذشته را بکند می. باشد
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٦٤ 

ا از سـر  رتـاریس  ر وباگاسـ  خواهـد  میبگویی که  خواهی مییعنی « :دگا گفت

  »بردارد؟ شراه

ثرندا سعی . دگا نگاهی به چهره ثرندا انداخت. را باال انداخت شهای شانه آگیرا

   »ثرندا چه شده است؟«:دگا گفت. را از نور فاصله دهد شکه صورت کرد می

خیلـی  «: گفـت  بریـده  بریدهکشید و  شرا روی صورت شثرندا با سرعت دستان

   ».مرد مینباید . ش سوختیدلم برا

مهم ایـن  . االن دیگر مهم نیست«: و گفت به طرف خروجی به راه افتاد آگیرا 

در ضـمن،   .افتـاده اسـت  نفر دیگر  و آن دو سر آن مرد و کودکاست که چه بر 

   ».انگار این گل یخ خیلی در فرهنگ هاگوتیان رسوخ کرده است

از . بینـیم  همـه جـا آن را مـی   . آره« :برخاست و گفت شدگا با سختی از جای

بهتر است به  ؟داند می سکچه . نقاشی آن روی غار اولین باگاسور تا همین االن

   ».استراحت کنم خواهم میخیلی گرسنه هستم و . دیمررگخانه ب

ـ  ای لحظـه . روی هم گذاشـت را  نوروم رهاشده ستانثرندا د ه اسـکلت نیمـه   ب

هـای   کـه شـب   دانـم  مـی از االن به بعـد  «:برخاست و گفت شنگریست و از جای

  ».زیادی به آن فکر خواهم کرد

  . نفس عمیقی کشید و به راه افتاد 

٢  

د اب. از باالی تپه او را از خواب بیدار کرد )شمال( آکرهای  بلند گرگ های زوزه

هـای سـرخ اجـاق     هـرم زغـال  . زیـد و میبه داخل  رحمانه بیپنجره  بینسرد از 

پتـوی پشـمی بیـرون    از زیـر   شدگا بر خـالف مـیل  . کرد می نوازشصورت او را 

روی پاهـایش بـه   بازی  باتبا ک روی صندلی آگیرا. ت نشستخخزید و بر لبه ت

روی زمـین قـرار    حرکـت  بـی ور در طرف دیگـر  َاتن عظیم . ب فرو رفته بوداخو

  . داشت

سـپید بـرف،    های دانه. پنجره به راه افتاد طرف بههای آرام و شماره  دگا با گام

 مانند های حجیم، ابر. مدندآ میو فرود  رقصیدند می آرام آرامدر بستر سیاه شب، 

. تیره یکی شـده بودنـد   افقبا  دیگر همپشت در  گلوله گلولهرنگ،  سیاه های توده
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٦٥ 

. در میان خـود گرفتـه بـود   را  یکدیگرخفته در کنار  های خانهسپید و نرم  برفی

را همانند صورت ارواح سرگردان نشـان   ها خانهدر پوشش برف،  ها دربپنجره و 

دگا . فشرد شهای پنجهشوقی فراوان وجود دگا را در میان با دیدن برف، . داد می

 دخـور رب صـورتش  بـه پنجره را از هم گشود و اجازه داد سـرمای بـرف    های هلنگ

  . را نارنجی کرده بود ها برف، رنگ ها خانهنور مشعل جلو . دکن

 بـام  پشتناگهان نگاه دگا به فردی در . را پوشانده بود روها پیادهبرف خیابان و 

 نشسته باما بر لب ثرند. توانست ثرندا را تشخیص دهد راحتی به. خانه دالوا افتاد

چشمان و دستانش با شوق به دنبـال  . گرفت میبرف را با سرعت  های دانهبود و 

  . ی خود غرق شده بوددر دنیا از دنیای اطراف، خبر بی. گشت میبرف  های دانه

ده روی کنـ  ت و با یک فشار خود راپنجره گذاش را بر لب شدگا بدون فکر پای

هـای روی   بـرف . ده رساندخود را به لبه کن نخزا خزانسپس . جلو پنجره رساند

و آب  کشـیدند  مـی آن، به کف دستش چسبیده و گرما را با ولع به درون خـود  

را  شدگـا دهـان  . مدنـد آ مـی فـرود   اش شانهروی سر و  آرام آرام ها برف. شدند می

را به اطراف تکان  شدنبال یکی از هزاران دانه سر باز کرد و به ها آنبرای شکار 

  . ادد می

در طرف دیگر، ثرندا برای او دسـت  . او را از حال خود بیرون آوردصدای ثرندا 

را در زیر کنده قفل کـرد و جفـت دسـتش را در هـوا      شدگا پاهای. داد میتکان 

  ».دبار برف می« :برف را شکار کرد و داد زد های دانهثرندا یکی از . تکان داد

امـروز  . شود نمیبهتر از این « .ادسپس چند دانه برف دیگر را گرفت و ادامه د

  ».نباشم گفته که نگران. گفت که حالش خوب است. از طرف پدر خبری رسید

را نیمه تمام گذاشـت   شحرف. را جلب کرد ثرنداناگهان دانه درشت برف نظر 

را حفظ کند و با جیـغ   شآن اندازه که نتوانست تعادل. و برای شکار آن خم شد

ن پنجره افتـاد و بـا غلتـی    روی لبه سایبابا پشت . ردکوتاهی به پایین سقوط ک

  . را به پایان ادامه داد شسقوط

دگـا  . او را منصـرف کـرد   اما ارتفـاع زیـاد   ؛دگا خواست با سرعت پایین بیایید

  . دست چنگ زد ایرا در هوا به دنبال ج شدستان
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 را روی باسـن خـود و دیگـری را بـر     شانن ثرندا را دید که یکی از دستناگها

ـ . بودگذاشت  شکمرروی   اندگا خواست داد بزند که نگاهش به دو نفر از ملوان

 .زنـد  به طرف ثرنـدا قـدم مـی   روه به همراه مردی تنها زن گ. دزدان دریای افتاد

 تکانـدن  ثرندا در حـال . داشت شستروی چشم رای بند چشممرد همان بود که 

هایی بـه   ندا ایستاد و چیززن نزدیک ثر .ها را دید آن ،شهای از روی لباس ها برف

هایشان گـوش   ها خیره شده و به حرف بند در سکوت به آن مرد با چشم .او گفت

قبـول کـردن    عنـوان  بهرا  شها انداخت و سر در آخر ثرندا نگاهی به آن. داد می

  . تکان داد

 ردو را دیـد کـه د   دگا تا خواست خود را بـه درون اتـاق برسـاند، ثرنـدا و آن    

. داد را از پشـت تکـان مـی    شندا دسـتان ثر. ر حال دور شدن هستندد انتهای راه

  . دگا تا جایی که امکان داشت با سرعت به داخل اتاق برگشت

٣  

دگـا بـه دنبـال رد ثرنـدا در     . لخت درختان را خم کـرده بـود   های شاخهبرف 

ختـه  اندا شور بـه دور َاست خرسی که وپ. داشت میبا سرعت قدم بر  راهی کوره

پـیش   آمـاده  یکمان با هم در کنار او آگیرا. درخو به دو طرف تکان می مئبود، دا

  . رفت می

 کم ارتفـاع  ای تپهخورده و به باالی  پیچ، مار مانند ی دزدان دریاییجای رد پا

برفی خود را در هـم جمـع کـرده     های کوتولههمانند  ها بوته. کرد میادامه پیدا 

  . بودند

همـراه   ریتـ  موش کرده بود کـه لبـاس گـرم   ، فرابا سرعتی که دگا بیرون آمد

را در  شدگــا ســر. آزرد مــیو او را  گشــت مــیســرما از پوســتش . خــود بــردارد

  . ه بودگرفتش را در جلوی نفس گرم شاز دستانگریبانش فرو برده و یکی 

خود را به پشـت   آرام آرامرد و و دستش را باال برا خم کرد  شقامتور َاناگهان 

. سنگی تنها در دل شب نشسـته بـود   ای خرابهدرختان  در پشت. درختی رساند

تـا   پاهـا رد . بودنـد  شـده  رهـا های شکسته در اطراف خرابه به حال خود  سنگ
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 دار کـش  هـای  سـایه آتـش  . سوخت میکه آتش در آن  ادامه داشت جلوی اتاقی

   ».زود باشید«:دگا گفت. روی زمین انداخته بود را شش نفر

  . م بودن تکان دادرا به معنای آرا شور دستَا

   ».مویاول باید از موقعیت مطمئن ش«

م خـ ای را  شاخهور َا. ها دمید را به هم مالید و در میان آن شدگا دوباره دستان

چنـد  هنـوز  . روی زمین نشسـت برف مانند هزاران ستاره کوچک  های ذره. کرد

ر اگـ ان«: ور گفتَا. شد انداز طنیننداشته بودند که صدای جغدی در فضا قدمی بر

   ».جا هستیم که ما این ندندا میها  آن اکنون .دهد میی این اطراف نگهبانی کس

   ».شاید صدای جغد معمولی باشد«:دگا گفت

در هـاگوت زنـدگی    ای پرنـده فراموش کردی که االن هیچ « :متذکر شد آگیرا

   ».کند نمی

 ای گوشـه از خرابه بیرون آمدند و در  یکی یکی دزدان دریایی اشباح سیاه رنگ

برخاست و چنگ در شـاخه درختـی انـداخت و بـا یـک       شور از جایَا. ایستادند

  . فشار آن را از بن شکست

   ».ایم نیامدهما برای جنگ «

بعد مرد قـد کوتـاه    ای لحظه. صدای کلفت مردی از درون اتاق به گوش رسید

. سـرخ را تشـخیص دهـد    دگا توانسـت هیبـت ریـش   . بیرون آمد ای چهارشانهو 

  . ی مرد دوباره در فضا پیچیدصدا

حـرف   خـواهیم  مـی ما فقـط  . م در کنار اجاق استلاوست شما صحیح و سد«

   ».بزنیم

برای مدتی در سکوت به . کرد مین امرد بعضی کلمات را با آهنگی متفاوت بی

   ».خواهیم میثرندا را . ما با شما حرفی نداریم«:دگا گفت. خیره شدند یکدیگر

 خـود بـه اینجـا     تصمیم با خود او است؛ اما به اختیـار . یدااو آزاد است که بی«

  ».آمده است

در چـه  « :دگا فریـاد زد . آگیرا سرش را تکان داد. نگاهی به آگیرا انداخت دگا

   »؟حرف بزنید یدخواه می مورد
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بـه داخـل   . جا مناسب نیسـت  این« :مرد نگاهی به بارش برف انداخت و گفت

   ».بیایید

ا کـاری بـا مـا نخواهنـد     هـ  آن«:گفـت  آگیرا. اخل بازگشتمنتظر نماند و به د

راه  بهتـر اسـت  . هـای مـا هسـتند    باشید که بـه دنبـال دانسـته    مطمئن. داشت

  ».فتیمبی

 یهـا  قیافـه  کـم  کـم . بـود  هـا  آنهم قدم  ها برف نشد له، صدای تا جلوی در

 یسـرا  همان کسانی بودند که در مهمان ها آن. گرفتند میرنگ به خود  جاشوان

و مـرد چـاق و    بنـد  چشـم زن و مرد با  ها آندگا درمیان . سب سیاه دیده بودندا

  .بودند یکدیگرکه بسیار شبیه را دید طاس با دو مردی 

بـا نزدیـک   . فشـرد  مـی  شرا در میان دستانشکسته شده شاخه  چنان همور َا

  ».آن چوب را بنداز«: گفت بنددار چشممرد شدن، 

  ».نیستی که بخواهی به من بگویی چه کنم کسی«: َاِور زیر لب غرید و گفت

دانست کـه   می انگار. کمی خود را عقب کشید و ساکت ماند بنددار چشم مرد 

نیـاز  «: سـرخ بـه گـوش رسـید     ریشصدای . در مقابل َاور شانسی نخواهد داشت

  ».وارد شوید نیست،

 هـا را  هـا گشـودند و در سـکوت وارد شـدن آن     راه را بـرای آن  یدزدان دریای 

بـا وارد  . کـرد  را نگاه مـی  بنددار چشمَاِور با نگاه خشمگینش آن مرد . گریستندن

  . ها به راه افتاد بود به طرف آن ایستادهر طرف دیگر شدن به اتاق، ثرندا که د

. را در پشـت قفـل کـرده بـود     شسـتاده و دسـتان  یسرخ در پشت آتش ا ریش

ـ  اآفتاب پوستش را سوز ریـش و موهـای   . ودنده و چشمانش در گود فرو رفتـه ب

شده   یخفگ ملبانش در زیر سبیل بزر. سرخش کل صورتش را فرا گرفته بودند

  . بود

   ».ما کاری با شما نداریم«

  . کند داد که او دارد صحبت می هایش نشان می فقط تکان سبیل

به ما گفت که اگـر  . او اطالعاتی به ما داد .ام قبل از شما با دالوا صحبت کرده«

   ».کند کمکبه ما تواند  او می. ش افتاد به سراغ دخترش برویماتفاقی برا
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٦٩ 

  ».کنیم؟ شما کی هستید ما با چه افرادی صحبت می«: گفت آگیرا

عصـبانیت بـا شـک و تردیـد در صـورتش      . سرخ در هم گره خورد چهره ریش

  .مشخص بود

  ».ما ملوانانی از شهر یوک هستیم«

  »؟ به دنبال چه هستید؟تواند به شما بکند خب، ثرندا چه کمکی می«

  .انگار فکرش درگیر بود. سرخ با جدیت نگاهی به آگیرا انداخت ریش

فقط قول یـک چیـز   . کاری به آن نداشته باشید. پرسید های زیادی می سوال«

    ».خواهیم آن را می. به ما داده شده است

آگیـرا  . بـا حرکـت او جاشـوان نیـز کمـی عقـب رفتنـد       . َاور کمی تکان خورد

خواهید، تا بتـوانیم آن را   ما باید بدانیم که شما چه می«: ها گفت آنبه  وجهت بی

  ».به شما بدیم

  ».دانم که دست شماست می .دالوا قول یک نقشه را به ما داده است«

  »د را به شما بدهیم؟نچه دلیل دارد که بخواهیم آن نقشه ارزشم«

دگـا  . را گـرم کنـد   آنجـا آتش نتوانسـته بـود   . سکوتی بر اتاق سیطره انداخت

نگاهشان رد و  های تند و خشن خود را با اتاق حرفافراد آن  .لرزید تیار میاخ بی

آن را  با نگـاه کـردن بـه َاِور    سرخ خواست چیزی بگوید؛ اما ریش .کردند بدل می

های زیادی بـرای بـه دسـت     راه«: اجازه داد مدتی بگذرد و سپس گفت. فرو داد

  » .آوردنش وجود دارد

انگار . نگریستند سرخ می ها به ریش آن. اختیار نگاهش به جاشوان افتاد یدگا ب

  ».منتظر دستور بودند

  ».معامله است ،ها از آن راه ییک«

  »با چه؟«

  ».که باشد رهرچقد. خریم آن را می«

هـا وجـود نـدارد کـه بتوانـد       چیزی در سرزمین«: آگیرا نیشخندی زد و گفت

  ».ارزش این را داشته باشد

  .آگیرا ادامه داد. سرخ درخشید در چشمان ریشبرقی 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٧٠ 

در ضمن زمانی که از همان اول همه چیز دروغ اسـت، پـس امکـان معاملـه     «

  ».وجود ندارد

  »چه چیز دروغ است؟«: سرخ زیر لب گفت ریش

  ».شما جاشو شهر یوک نیستید«

ر ِوَاها کـاری نکننـد، فقـط     شد آن دانست که تنها چیزی که باعث می دگا می

  .کردند رد و بدل می یکدیگرجاشوان نگاهای تند و تیزی بین  .بود

  »چطور؟«

از انگشتری که به دست داری و آن پارچه مشکی روی سرت مشخص اسـت  «

بـه  . انـدازد  ها مرا به یاد دزدان دریایی مـی  آن. که شما جاشو شهر یوک نیستید

  »کنم؟ نظر شما اشتباه می

   .دید می ها دگا نهایت خشم را در چهره یکایک آن

  ».هنوز معامله برجاست«: سرخ گفت ریش

. دانم ثروت گرگ دریا قابـل شـمردن نیسـت    طور که من می آن«: آگیرا گفت

افسـانه گـرگ دریـا    البته  .دانست که چقدر سکه طال دارد حتی خودش هم نمی

در زمـان   گـرگ دریـا  . چـی بـود؟ اهـا یـادم آمـد      .همانند اسمش افسانه اسـت 

ملـه بـه   حبرخاسـت و بـا    )به معنی هـزار جزیـره  ( اکِادهزار  معلومی از منطقه ان

هـا حملـه کـرد و تمــام     بـه تمـام سـرزمین   . شـروع کـرد   ی کوچـک هـا  کشـتی 

ماننـد   ، شبح سفیدخود ای افسانهاو با کشتی . را به غارت برد ها آنهای  گنجینه

بدون هیچ نشـانه و خبـری ناپدیـد     دفعه یکاما  ؛کرد میحمله  ها آنباد به  قبر

   ».هیچ کس هم از او خبری ندارد. شد

  ».مثل همیشه تکراری«: هایش را باال انداخت و ادامه داد آگیرا شانه

 گـرگ دریـا   کنـد کـه   بت میامن چیزی دارم که ث« :گفت قاطعانه سرخ شری

 ،خـود  هـای  داشـته بـر طبـق   . ما سالیان دراز به دنبـال آن گشـتیم  . وجود دارد

  ».کند میود او را اثبات توانستیم چیزی پیدا کنیم که وج

بـه   بنـددار  چشـم مرد چاق با سر طاس و مـرد  . سرخ سرش را تکان داد ریش

   .بیرون شتافتند
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٧١ 

    ».کنید توانید آن را رد چیزی است که نمی«

بـه همـراه    ر از عرقپ یصورتبا  و زنان نفس نفس مرد طاس طولی نکشید که

و بـا کلیـدی کـه بـه      دروی زمین گذاشـتن ، صندوق بزرگی را بنددار چشمرد م

بـه   بااحتیـاط  آگیـرا . رفـت  کنـار   بهگردن آویزان کرده بود درب آن را گشود و 

بعـد، جسـمی سـفید رنـگ و      ای لحظـه . روی آن خم شدسراغ صندوق رفت و 

 :ریش سرخ بـا اطمینـان گفـت    .مانست همانند سنگ می .قدیمی را بیرون آورد

آن کشـتی هـم بـه     خـاطر  بـه . ی داشـت سفید رنگ ، لنگرای افسانهآن کشتی «

نقـش   شدریا هم لنگر سفید را روی پرچم گرگ. ف شدوکشتی شبح سفید معر

   ».شد ها آننماد  گر سفیدناز آن به بعد ل. زد

   »این را کجا پیدا کردید؟«

پیدا  ای نشانههیچ  ،هر چه جزیره را گشتیم. پیدا کردیم ای جزیرهآن را کنار «

  ».فقط این تکه باقی مانده بود. شتی نبودکچیزی هم از . نکردیم

انگار چیـزی نظـر    .کشید های لنگر دست می روی برجستگیآگیرا با ولع تمام 

دقت آن را بررسـی   با. ها را خالی کرد خم شد و خاک بین شیار. او را جلب کرد

در تمام مدت همـه  . هایی درون آن نوشت را بیرون آورد و چیز اش دفترچه. کرد

  .را پرت کند زد تا حواس آگیرا نمی کس حرف هیچ. دیستننگر خیره به او می

توانـد صـورت    مـی   معامله«: گذاشت و گفت آگیرا دفترچه را به درون جیبش

  ».؛ اما با شرایط خاصبگیرد

  ».کنیم نه شما جا ما هستیم که شرایط را مشخص می این«

ـ    مـی . گفتم کردم و بعد چیزی می اگر من بودم، اول فکر می« رگ دانیـد کـه ب

  ».ما به شما نیاز نداریم؛ اما شما چرا، دارید .برنده دست ماست

تـا پایـان   «: آگیـرا گفـت  . سرخ بر هم ساییده شـدند  های ریش بار دیگر دندان

  ».فکرهایتان را بکنید. خاکسپاری وقت دارید

  ».منتظرتان هستم«: سپس برگشت و به طرف در خروجی شتافت و گفت

 .َاِور در آخر خود را به بیرون رسـاند . راه افتاد سر ثرندا به دگا برگشت و پشت

   .ها ببیند تک آن توانست کینه را در نگاه تک دگا می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٧٢ 

٤  

روی هم گذاشـت و بـه   را  شدمی چشمانروی تخت اتاقش دراز کشید و دگا 

های گاری مدام از پنجره  مردم و چرخ ادیدادوفرصدای . صدای محیط گوش داد

در . داد مـی  اسـطبل صدای شیهه اسبان نشان از کمی دورتر . رسید به گوش می

ریتم صداها را بـر   یروی کف چوب آگیراهای  این بین صدای کشیده شدن کفش

 .آگیرا در گوشه اتاق در حال مطالعه بود. زد یمهم 

. هـا بـه نـور بیـرون عـادت کننـد       و اجـازه داد تـا آن   گشود را دگا چشمانش

ـ   چوب ور شـدید آفتـاب زمسـتانی جـان     های کهنه و قدیمی کف اتاق در زیـر ن

  .شدند ذرات ریز غبار نیز آزادانه به هر سو روان می. ای پیدا کرده بود تازه

خیلی سعی کرده بود آن را بخواند ولـی بـرایش سـخت    . را بست کتاب ژادگا 

. خوانـد  باید آن کتـاب را مـی  . به یاد پدرش افتاد. فهمید را نمی  خیلی از آن. بود

ـ . گذاشتده های خورده ش لبه بای روی میز چوبآن را  ه در همان حین نگاهش ب

ی ثابت ا نقطه ویرگاهی .روی میز جلویش خم شده بودکامل  آگیرا. افتاد آگیرا

ای  لحظـه . رفـت  ای بـه نقطـه دیگـر مـی     از نقطـه  هم با سرعت یگاه و ماند می

ش ای بعـد بـرق در چشـمان    رد و لحظـه وخـ  ابروانش از عصبانیت در هم گره می

  .کرد می ادداشتی اش درخشید و چیزی را در درون دفترچه می

  »کنیم؟ مگر واقعیت دارد؟ با میراث گرگ دریا چکار می«: دگا گفت

حـداقل طبـق    .آن واقعا لنگر شکسته کشـتی گـرگ دریـا بـود    «: آگیرا گفت

روی لنگر به همان زبانی نوشته شـده بـود کـه ایـن نقشـه       .دطور بو ها این گفته

اگـر هـم   دانـم؛   حقیقتا نمی. اند های آزتورگ هم نوشته شده ارقدیمی و آن طوم

  ».باش که خیلی مهم است مال گرگ دریا نباشد، مطمئن

ِاکـا  در ایـن نقشـه هـم منـاطقی در هـزار      «: آگیرا نقشه را جابجا کرد و گفت

ای در یکـی از   توانـد آن گـنج افسـانه    می. وجود دارد که در نقشه جدید نیستند

مـورد آن صـحبت   ای هـم کـه دزدان دریـایی در     آن جزیـره  .شدها با این جزیره

جا هم روزگاری تمدنی وجود داشته  شاید آن .کردند، در این نقشه نیز هست می

  ».است و االن دیگر نیست
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٧٣ 

  »ای خواهیم کرد؟ خب چه معامله«

بـر  . مـوقعش بگـذار بـه   . هنوز خیلی مانده است که بخواهیم به آن فکر کنیم

  .د، شرایط را مشخص خواهیم کردهای خو اساس نیاز

چـه کـار   خب «: داد و گفت ا باز کرد و کش و قوسی به بدنشر دستانش دگا

  »کنی؟ می

 ای رانـد،  را بـه گوشـه   کاغـذها و را در دفترچه به اتمام رساند  نوشتنش آگیرا

امروز و آن قـدیمی وجـود     هتفاوت زیادی بین نقش«: را چرخاند و گفت گردنش

جدیـد   یادی در روی نقشه قدیمی وجود دارد که االن در نقشههای ز مکان. دارد

دانـم   ود دارد کـه نمـی  روی نقشه قدیمی عالیمی وجحتی . ها نیست اثری از آن

نشـان  را ها هم شکل خاصی از انسان و حیوانات و حتی اشیا  بعضی چه هستند؟

  ».دهند می

  .برخاست و به طرف پنجره روانه شد شدگا از جای

  »اهیم کرد؟ هدفمان چیست؟االن چه خو« 

صـبر   کانـدور  روفعال تا خاکسپاری باگاسـ «: آگیرا نفس عمیقی کشید و گفت

جـا   آن. بعـد از آن بـه طـرف سـرزمین دورورا حرکـت خـواهیم کـرد       . کنیم می

های مهم و خیلـی قـدیمی    فکر کنم حقیقت. روزگاری تمدنی وجود داشته است

ف تمدنی به اسرار هزاران سال قبـل  شاید بتوان با کش .جا دفن شده باشد در آن

بدانیم که در گذشته دورمان چه اتفاقاتی افتـاده اسـت کـه بـرای مـا      . پی ببریم

که مـال   وجود دارد روی نقشه قدیمی عالمت یک شهر بزرگ .کامل گنگ است

  ».ن در نقشه جدید چیزی وجود ندارداما اال سال قبل است ؛ دوهزار و پانصد

  . روی شیشه را پاک کردبخار  شدگا با انگشتان

  »به دنبال چه کاری است؟ گاورکنی  فکر می«

چیـز   کـه هـیچ   هموم اسـت گذشته ما آن اندازه گنگ و نا مف. شود گفت نمی«

  ».چیز مشخص شود فقط باید زمان بگذرد تا همه. یستمشخص ن
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٧٤ 

کـرد خـود را    هرکس سعی مـی . جنبش مردم در میدان نگاه دگا را جلب کرد

شـهر  خواهـد وارد   کنم کسی می رفک«: دگا گفت. میدان برساند به گوشه و کنار

  ».شود

.  روزمـاه اسـت   امروز سـیزدهمین «: برخاست و گفت آگیرا با شتاب از جایش

فـردا مراسـم    هـا باشـند   اگـر آن . انـد  رد شـهر شـده  فکر کنم سرزمین دیراین وا

   ».خاکسپاری انجام خواهد شد

 شیجـا یـرا از  آگ .شـرق برخاسـت   ناگهان صدای بلند شیپور از طـرف دروازه 

  ».خودشان هستند«: برخاست و گفت

  .سپس به طرف در روانه شد

٥  

دگـا   .کشـید  خـود مـی   های مردم را با باد سرد زمستانی با قدرت دنباله لباس

را  کرد صورت و چشمانش بسته بود و سعی می دستمال را محکم روی صورتش

را بـه دور خـود    های بلندشان م لباسمرد. های تیز سرما در امان نگه دارد از تیغ

توانسـتند   ها هـم کـه نمـی     آن. ها پناه گرفته بودند خانه کنار گوشهپیچیده و در 

هـا   ایستاده بودند تا باد سرد کمتـری بـه آن   گریهمدپیدا کنند، کنار  یپناهگاه

  . مانست های یخ زده می منظره جلوی دگا همانند قبرستانی از انسان. بخورد

بـرای دیـدن مردمـان     از گوشه چشم نگاهی بـه سـمت چـپش    یاهگ گهدگا 

کـه سـعی    طـور  همـان  .کجا رفته بـود  آگیرادانست که  نمی. انداخت دیراین می

ای دلش  برای لحظه. کرد انتهای خیابان را ببیند، خود را به کنار دیوار رساند می

 صدای سرفه مردی چاق با صورت سرخ، فکـر اتـاق   .برای اتاق گرمش تنگ شد

را بـا صـدای بلنـد بـاال      اش بینـی  یگـاه  چندمرد هر از  .گرم را از سر دگا پراند

  .نگریست انتهای جاده را می کشید و با چشمان کوچکش می

داد که دگـا بـه مـدت     باد اجازه نمی. ناگهان شبح کاروانی از دور هویدا گشت

سـفید  یک عصـای   بادر جلوی کاروان مردی استخوانی . ها بنگرد طوالنی به آن

امـا مـرد    آن که هوا کامل سرد و گزنـده بـود؛   با. زد در دست با صالبت قدم می

غیر از یک پارچه کهنه کـه بـه دور کمـرش بسـته بـود و تـا بـاالی زانـوانش          هب
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٧٥ 

های مـرد   تک استخوان توانست تک دگا می. رسید، چیز دیگری بر تن نداشت می

مانسـت کـه تـازه از گـور      می ها به مانند مردگانی حرکت آن. را به راحتی ببیند

را بـه   اش ت بدون ایـن کـه چشـمان فـرو رفتـه     دسه مرد عصا ب. برخاسته بودند

تی به ماننـد خـودش،   یدر پس او جمع .آمد طرفی بچرخاند، به طرف میدان می

  .آمدند الغر و استخوانی پیش می

های سفید شده  تک چهره شد در تک آثاری از ترس و تعجب و اضطراب را می

صدا راه خود را گشودند و در بـین   ای از زنان و کودکان آرام و بی عده. دید مردم

  .ها ناپدید شدند کوچه

ها،  دار آن جلو. اسبان به گوش رسیدناگهان از طرف دیگر میدان صدای شیهه 

طالیـی   یزرهـ فرمانـده  . شـهر بـود   نگهبانانیدیک، دوست َاور همان فرمانده ِج

   .آمد میوار پیش  برتن داشت و یورتمه

جماعت پشت سـرش بـه   . ایستاد با دیدن فرمانده بر جایش دست به مرد عصا

چـابکی از   بـا  فرمانده افسـار اسـب را کشـید و   . باره ایستادند تبعیت از او به یک

  .روی اسب به پایین پرید

ناگهان دگا دو بال بزرگ را در پشت مرد عصا به دست دید کـه بـه آرامـی از    

ای همه با تعجب به مـرد   لحظه. ار که مرد بال داشته باشدانگ. یکدیگر باز شدند

. بـزرگ پدیـدار شـد   ناگهان از پشت او سر کرکسـی  . عصا به دست خیره شدند

ست که بر پشت مرد عصا به دست ا ها متعلق به کرکسی دگا متوجه شد که بال

  .را بست هایش ای کرکس بال بعد از لحظه. نشسته است

ـ  یدیک به طـرفش ده ِجفرمان بعـد از ادای   .ایسـتاد  در جلـویش  ه راه افتـاد و ب

  .ها نشان داد احترام، راه را به آن

دگـا  . داد تر نشان مـی  روح برگ فضا را بی زوزه باد در بین درختان خشک و بی

های ریز و درشت سـاخته   توانست از آن فاصله بفهمد که عصای مرد از استخوان

  .شده بود

 بالفاصله کاروان مردمان دیراِین. ن کوبیدزمی را به دست، عصایش همرد عصا ب

ای بعـد   لحظـه . ددر پیچ جاده گم شـ  کاروانطولی نکشید که . آمدبه حرکت در
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٧٦ 

 مـردم  زده تعجـب امـا چهـره    بود؛ها را در رویا دیده  کرد که همه آن دگا فکر می

دانست که مردمان دیـراین   دگا می .بودواقعی  بودکرد که آن چه دیده  ثابت می

حتی ظاهر . دهند ها می گذارند و بهای زیادی به آن گان احترام زیادی میبه مرد

ای در  دره آنجـا گفتنـد کـه    می. مانست مردمان دیراِین هم به مانند مردگان می

  .آویزند ها می به چوب آنجاوجود دارد که همه مردگان را  نشانیسرزم

٦  

را  انـدازه نفسـش  آن . دید می در زیر پاهای لرزانشبام را  دگا لبه باریک پشت

کـرد کـه اگـر     فکـر مـی   .که انگار نفس کشیدن را فراموش کرده بودنگه داشته 

سـعی  . افتـد  ایین مـی را از دست داده و به پـ  نفسش را به بیرون بدهد، تعادلش

از  پرنـدگان بـال   همچونرا  دستانش که درحالی. متمرکز کندرا  کرد فکرش می

زه خیره و با دقت بـه  آن اندا. داشت برمیرا  های نامطمئنش م گشوده بود، قدمه

  . دید های لبه را به راحتی می ها و ترک تک خوردگی ت که تکنگریس لبه می

تا آن زمـان کـه   . داشت را برنمیشد بعدی  نمی مطمئن تا زمانی که از گامش

توانست یـک بـرگ را    قدرت نسیم مالیمی که میروی لبه ایستاده بود هرگز به 

توانسـت باعـث افتـادنش     آن نسیم کـم قـدرت مـی   . نکرده بود جا کند فکر جابه

کـه بـه   مانسـت   مـی مانند آب سردی شدت باد،  زیادشدنافکاری همانند  .بشود

  .روی صورتش ریخته شودباره  یک

ناگهان . نفس عمیق بکشد چندیندهد و را بیرون  خره مجبور شد نفسشباال

ای شـور و   لحظـه . شـد  ام مـی تم آنجا  ،بام پشتلبه . نگاهش به کمی جلوتر افتاد

ناگهان سنگینی بـر  خواست قدم بعد را بردارد که . ذره بدنش را لرزاند شوق ذره

نتوانست بفهمد که چرا دست چپش پایین آمده . احساس کرد روی شانه چپش

هرچه سعی کرد آن را باال بیاورد نتوانست و همانند آونگی به دو طرف خم  .بود

خـم کنـد و درون    بـام  رد که خود را به طـرف پشـت  سعی کبا تمام قدرت . شد

. افتـاد  بـام  پشـت روی هـایش ثمـره داد و بـا باسـن محکـم       تالش. نیفتدکوچه 

  .را از درد در هم کشید صورتش
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٧٧ 

را بـا   دورش. کرد که چشمانش را باز کند شمجبورناگهان صدای خنده زنی 

د و بـا تمـام   ثرنـدا نشسـته بـو    بام پشت روی ،طرف دیگر. سرعت از دید گذراند

بعـد از   .جلوی خود را بگیردتوانست  نمیکرد  هر چه سعی می. خندید قدرت می

بــه چــه «: دگــا گفــت. گرفــت ده را از ســر مـی نفـس تــازه کردنــی دوبــاره خنــ 

  »خندی؟ می

چیـزی از   نـامفهوم چند کلمه  غیراز بهاما  ثرندا سعی کرد جواب دگا را بدهد؛

   .دهانش خارج نشد

خنـده  . شدن ثرندا از شدت خنده، سنگ زیر پایش در رفتناگهان بر اثر خم 

هدف در  دستانش بی .ظ کندرا حف لشدر دهان ثرندا خشک شد و خواست تعاد

هر چـه سـعی کـرد نتوانسـت و بـه طـرف        .خورد دو طرفش به شدت تکان می

اما  را به لبه گرفت؛ در لحظه آخر دستش .افتادسمت راست  بام کم ارتفاع پشت

  .افتاد بام پشتروی  وزنش را تحمل کند ونتوانست کل 

باسـنش را گرفتـه   را از درد در هم کشیده و با دسـتش   اش پایین ثرندا چهره

 همچـون رامـوش کـرد و بـا تمـام تـوان      را ف هـایش  دگا به ناگـاه تمـام درد  . دبو

آن اندازه خندید که نفـس کـم آورد و مجبـور     .فشانی از خنده منفجر شد آتش

  .م عضالت صورت و شکمش درد گرفته بودندتما .شد نفس بگیرد

ناگهان ثرندا را دید که خودش را  .را پاک کرد هایش اشکدگا با پشت دست، 

آخر روبروی دگا ایسـتاد   در .یدآ به طرف او می لنگان لنگسانده و ر بام پشتبه 

دیگـر   بیـاییم و کمـی بـه یـک     هـا  بام گاهی به روی پشت بهتر است گه«: و گفت

  ».بخندیم

  .هردو با شدت به خندیدنشان ادامه دادند که بودتمام نشده  ثرنداحرف وز هن

  »دهی؟ همیشه از این کارها انجام می«

خودم به کارهـای   یگاهی اوقات در تنهای«: دگا آب دهانش را فرو داد و گفت

  ».دهم بام انجام می ای مثل راه رفتن روی لبه پشت احمقانه

  ».احمقانه نیست«
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٧٨ 

زمـان   هر دو هم .ها خشکاند پوری بلند، خنده را در دهان آنناگهان صدای شی

 .روی قصر هزاران پرچم خاکسـتری آویـزان شـده بـود     .به طرف صدا چرخیدند

 بـا تـاثر   ثرندا .آوردند می های دیگر سر بر  آرام از خانه هم آرام یهای دیگر پرچم

 فـردا خاکسـپاری  . هـا نشـانه مـرگ هسـتند     آن. هـای خاکسـتری   پرچم«: گفت

  ».ر کاندوراستوباگاس

 .خیابان مملـو از مـردم بـود    .دگا نگاهی به کوچه و خیابان زیر پایش انداخت

را بـه ایـن انـدازه شـلوغ     تا حاال شهر «: خم شد و گفت بام پشتیز بر لب ثرندا ن

  ».ام ندیده

  »کنند؟ این اندازه پرچم آویزان میچرا «: دگا گفت

ای  و بـا لحـن آرمانـه    ه در هـم شد لقفثرندا به طرف دگا چرخید و با دستان 

اما برای هاگوتیان، این تازه کـم   این یک چیز عجیب است؛دیگران  برای«: گفت

در  .او یک قهرمان است. ر کاندور برای ما حکم ناجی را داردوباگاس .باشد نیز می

آمد و در آخرین لحظـات   یوککاندور از  کوردوس خاطرات نوروم یادت نیست؟

در غیـر ایـن صـورت مـا االن در دسـت       .ها نجات داد ت نگروناز دسهاگوت را 

. دیگـر مثـل االن یـک سـرزمین آزاد نبـودیم      .های وحشی اسـیر بـودیم   نگرون

کاری کرد که همه بـه  . ر کاندور بعد از آن به این سرزمین قدرت بخشیدوباگاس

تـرین سـرزمین تبـدیل     نگریستند و مـا دوبـاره بـه قـوی     چشم دیگری به ما می

شود گفت که هاگوت میـراث او   می. تک ما سخت است مرگ او برای تک .شدیم

  ».است

: هـای مـرگ را نگریسـت و گفـت     پـرچم دگا به قصر نگاهی انداخت و رقـص  

  ».گویی راست می«

٧  

 .ومیش کرده بـود  گرگ را همانند هوای های سیاه آن ا ابرام؛ با آن که روز بود

حرکـت  . نشسـتند  میروی زمین  زدند و شت برف بار دیگر چرخ میهای در دانه

 .کرد آرام می در زیر بارشش را میعظ های برف، جمعیت دانه بخش آرامشو  آرام 

  .بودهای برف  وب حرکات دانهجمعیت مجذ
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٧٩ 

مسـافت زیـادی را در    تتوانسـ  به راحتی مـی  که دگا ایستاده بود جایی آناز 

  . د گرفته بودمه سفید و رقیقی تمام محیط را درمیان خو .تمام جهات ببیند

های خاکسـتری   تا جایی که امکان داشت، مردم فشرده با لباس قصر دورتادور

  .ایستاده بودند یکدیگردر کنار 

ر بـه دروازه  وبه انتظار آوردن تـابوت باگاسـ   دگا از باالی ساختمان چند طبقه

ایستاده  نگهبانانپوشان و  جلوی دروازه جمعیت زیادی از زره .نگریست خیره می

دست در باالی برج ایسـتاده بـود و دائـم داخـل قصـر را       هقراولی شیپور ب .دندبو

  .نگریست می

 معده خالی دگا .یدکش بوی خوش خوراکی، بینی دگا را به طرف خود ناگهان 

چنـدین تکـه    .ثرندا مشغول باز کردن دستمالی سفید رنگ بـود . صدا در آمد به

هـا را   ندا یکی از آنثر. کرد می خودنماییه کرم رنگ، در میان دستمال کیک تاز

کـه سـعی    طـور  همـان  .قـرار داد  در دستانش گرفت و به یک بـاره در دهـانش  

خواست  .نگاهش به دگا افتاد بزرگ را بجود و بین آن نفس بگیرد؛کرد لقمه  می

هـا را نشـان داد و آن را بـه طـرف      با دست کیک. دچیزی بگوید، لقمه اجازه ندا

   .دگا کشید

 .گذاشـت  ای از آن را برداشـت و در دهـانش   کر کند، تکـه ین که فدگا بدون ا

  .شد و طعم شیرینی دهانش را فرا گرفت تازه بالفاصله در دهانش آب کیک

را  دستش گیری دگا برای اندازه. پوش کرده بودجا را سفید برف با سرعت همه

سـو از   مردم از هر. الیه برف به اندازه یک بند انگشتش بود. داخل برف فرو برد

   .شدند ها وارد میدان می بین کوچه پس کوچه

شـهر   نگهبانـان . سکوی سنگی بزرگی قـرار داشـت   درست در انتهای میدان،

  .ه شوددادند کسی وارد محوط و اجازه نمی آن ایستاده بودند دورتادور

ای از میـدان آتشـی مهیـا سـاخته بودنـد و بخـار از        ای از زنان در گوشـه  عده

بودند و از  زده حلقهای از مردم به دورشان  عده. خاست برمی های سیاهشان دیگ

   .خریدند ها می سوپ و نان داغ آن
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 امین منصوری فرد

٢٨٠ 

که بـه   تشخیص دهد را متفاوتهای  توانست مردم سرزمین به راحتی می دگا

 .ایستاده بودند یکدیگر کنار درصورت گروهی 

 دو اد دست اودر امتد .ها را نشان داد بام یکی از پشت با انگشتش آگیراناگهان 

در پشت دیواری چندک زده بودند و به سکو و قصر  پوش خاکستریژیرای مرد 

در یـک نگـاه توانسـت دوازده    . چرخاند را به اطرافش دگا نگاهش .نگریستند می

 هـیچ یـک از افـراد سـعی در مخفـی     . را ببینـد  پوش خاکستریی ژیراهانفر از 

همـه  . اسـت  کانـدور  روباگاس امروز روز مرگ«: ثرندا گفت. کرد کردن خود نمی

  » .ها هم مثل همه خاکستری پوشیدند آن. پوشند برایش خاکستری می

کـه  درست است  .ها، خاکستری نماد مرگ است در تمام فرهنگ«: گفت آگیرا

اما افراد گروه قدیمی در تمام زمان خاکستری  اند؛ امروز همه خاکستری پوشیده

طر بخـا . کنند ر مخفی کردن خود نمیی دبرای همین امروز هیچ سع. ندپوش می

هـا در روی لباسشـان، چنـد خـط      امـا آن  پوش هستند؛ این که همه خاکستری

  » .دارند

  . جدی و آرام شد آگیراسپس صدای 

این گروه بعد از هـزار سـال از نـو دوبـاره     . امروز اتفاقات زیادی در راه است« 

  ».ید که به دنبال هدفی بزرگ هستندبدان. فعال شده است

امـا نتوانسـت    هـا را زیـر نظـر بگیـرد؛     های آن الیتدگا سعی کرد که تمام فع

 آنجـا  وقـت  هـیچ انگـار کـه    .ها گم شدند بام ها در بین پشت بفهمد که چگونه آن

   .نبوند

سـت انگشـتان   تـا توان  .سـوزاند  کم سرما سر انگشتان دست و پایش را مـی  کم

صـبرانه   دگا نگاه خویش را بی .تکان داد اشتی که به پا دپایش را درون پوستین

هر از چنـد گـاهی    .کرد به یکدیگر دستانش وازه انداخت و شروع به مالشبه در

  .راند اش می بین دستان مشت شدهرا  س گرمشنف

  .دبـاز شـ  شکسته شد و دروازه با صـدای بلنـدی    باالخره طلسم دروازه آهنین

 در زیـر پـای سـنگینش    کرانـه را  ،از شاخ قراول باالی دروازه یبلند بوقصدای 

و هیاهو همانند آبی در بیابـان   همراه با آن سرها به طرف دروازه چرخید .پیمود
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٨١ 

در آن سـکوت،   .محو شد و جای آن سکوتی عمیق و سـنگین فضـا را پـر کـرد    

بـاز   هـا  ی راه خـود را تـا آخـرین گوشـه    بـه راحتـ  دروازه  یهـا  دنده صدای چرخ

   .کردند می

تعـدادی از  . د تا بتواند به راحتـی دروازه را ببینـد  جا کر دگا کمی خود را جابه

 تـاریس  روبالفاصله باگاسـ  .گام به بیرون گذاشتند باصالبت پوش ای نقرهسواران 

 خود سـه شـاخش   شد با کاله یده میروی زمین کشبا لباس بلند خاکستری که 

ای  را در پشتش قفل کرده بـود و بـا چهـره    ر تاریس دستانشوباگاس .پدیدار شد

تـوازن و   .داشـت  مـی  در دریای افکار خویش غرق شده بود به آرامی قدم بـر  که

چهره و حرکاتش مـردی باتجربـه    .شد می نرمی خاصی در تمام حرکات او دیده 

   .داد را نشان می

ر وگاسـ در پـس با . بام گذاشت و به جلو خـم شـد   را بر لب پشت دگا دستانش

بـا  هاگوت  و کوردوسا سواران سابه همراه کوردو )به معنی ملکه(سلستا تاریس، 

آرام و  یکـدیگر نگریسـتند در کنـار    شکوه و با سرهایی که به روبرو مـی  جالل و

در  دائـم هـاگوت دسـتمالی سـفید رنـگ را     کوردوسـا   .آمدنـد  متین پـیش مـی  

  .نگاه نکند کرد که به اطرافش داد و سعی می دستانش تکان می

شتافت و او را تـا پایـان دیـد     یسرهای مردم با سرعت از فردی به فرد دیگر م

   .کرد خود دنبال می

بزرگ چوبی از دروازه سـر بـرآورد کـه    و همراهان، تابوت بسیار سلستا بعد از 

تعــدادی زیــادی از مــردان  .کی شــده بــودروی آن حکــامــردی  نقــش هیبــت

خـود   دوش برزیر تابوت قرار گرفته بودند و آن را  هیکل قویخاکستری پوش و 

خود فرو برده بودند و ساکت و آرام بدون  گریبان درمردان سر . کردند حمل می

 بـه راهشـان   کنند، سنگینی را بر دوش خود حمل می این که نشان دهند تابوت

دگا بـه  . پوشاند روی تابوت را میکم چهره حکاکی شده  برف کم .دادند ادامه می

اف خیـره  تمام مردم بدون توجه به اطر. توانست آن را تشخیص دهد سختی می

کـرد، سـرها نیـز بـه      ای که تابوت حرکت می با هر اندازه. نگریستند به تابوت می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٨٢ 

در سـکوت تـابوت را بدرقـه     تا جایی که امکان داشـت  .چرخید همان مقدار می

  .کردند

با همان ترتیب قبل، آرام و ساکت  پوش ژاوو بلند قد و سرخ بعد از آن مردمان

رسـید،   هـا مـی   های برف بـه آن  زمانی که دانه. داشتند گام برمی گریکدیدر کنار 

دانـه   حتـی یـک   .انداخت ای می گرفت و به گوشه ها را می آن یینامرانگار دستی 

  .ها ننشسته بود روی سر و شانه آنبرف هم 

رف دروازه را بـه طـ   دگـا نگـاهش  . میان مردم شروع شد ای در ناگهان همهمه

پسـر  . از دروازه بیرون آمده بـود  کر با کجاوه چوبینشپی فیل سرخ غول. چرخاند

بـرخالف قبـل ایـن بـار     . با همان نیزه در پشـت کجـاوه ایسـتاده بـود     گارگاس

بـه همـراه مـرد مسـن      گارگـاس . های ابریشمی کجاوه کنار زده شـده بـود   پرده

ان بـه  تمـام جنگجویـ  . داخل آن نشسـته بودنـد  او بود،  مشاوردیگری که همان 

: تثرنـدا گفـ  . کردند شت فیل سرخ حرکت میهای خود در پ همراه نیزه و دشنه

همه جنگجـو پـا    های وحشی اجازه دهند که با این اند به نگرون چطور توانسته«

  »جا بگذارند؟ به این

ر تاریس هماننـد پـدرش بـا احتیـاط     وباگاس«. برخاست سر صدای َاور از پشت

هـد  خوا داند که چه مـی  ودش میفقط خ. هیچ شباهتی به یکدیگر ندارند. نیست

  ».بکند

التش ر تـاریس بـدون ایـن کـه حـ     وباگاس. داد تمام اتفاقات با سرعت روی می

وارد  شمال مان آکرداز طرف دیگر مر. روی سکو در جلو ایستاده بودعوض شود 

دانسـت کـدام    ها زیاد بودند که دگا نمی قدر حرکات و آدم آن. میدان شده بودند

بـرای چنـد لحظـه     ،امان دهـد را سروسـ  بـرای ایـن کـه افکـارش      .نگاه کنـد را 

حسـی  . حسی عجیب او را در میان خود گرفته بود. را بر هم گذاشت چشمانش

را گشود و بـه منظـره روبـرویش     دگا چشمانش. همان اندازه غریب اما به ؛آشنا

بـا   پوش یخاکسترها نگاهش به مردی  بام شتدر روی یکی از پ. نگاهی انداخت

صـورتش را   ر نقاب خاکسـتری کـه نـیم راسـت    رد از زیم. بزرگ افتاد یرکمانیت

  . نگریست ها می پوشانده بود به آن
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٨٣ 

، مرد برگشت و به سمت برج غـرب  پوش یخاکستربا برخورد نگاه دگا با مرد 

  .ها گم شد بام طولی نکشید که مرد در میان پشت. به راه افتاد

س ها، حـ  با دیدن سکو و مردم و ساختمان. دگا گیج و منگ به سکو نگریست

اما هـر   ه روبرویش را قبال جایی دیده بود؛انگار منظر. غریب درونش قوت گرفت

ی سـفید  ا ذهنش همانند صـفحه . توانست به یاد بیاورد نمی ،کرد چه که فکر می

شد ولی باز بـا همـان سـرعت از     روی آن ظاهر میگاهی خطوطی کم رنگ . بود

  .شد ذهنش پاک می

 زیـ چ همه. رش برف به تابوت خیره شدندای طوالنی همه در زیر با برای لحظه

امـا آن را در   ؛در حال اتفاق افتادن بود رمنتظرهیغگفت که چیزی  دگا می وندر

  .نگه داشت دلش

٨  

. در سکوت و آرامـش بـه تـابوت خیـره مانـده بـود       چنان هم تاریس روباگاس

   .درآز شد و او را می کم سرما به بدن دگا وارد می کم

در کنـار وزیـر   . با کاله پشمی بزرگی ایستاده بود اعظمیر وز ،رودر کنار باگاس

دگـا بـرای    .به همراه زن جوان ایستاده و مشغول حـرف زدن بودنـد   گاوراعظم 

حـرف زدن او بـا زن جـوان نتوانسـت چیـز       رازیـ غ بهاما  مدتی به او خیره ماند؛

   .خاصی از او ببیند

پسـر  . اده بودنـد ایسـت  گریکـد یپسـرش در کنـار   و  مشـاور به همراه  گارگاس

و  گارگـاس . نگریسـت  را مـی  ساکت و آرام روبـرویش  مانند تمام مواقع گارگاس

   .کردند صحبت سریع و کوتاهی می گریکدیبا  یگاه گه مشاورش

  »نشسته است کیست؟ گارگاسآن که کنار «: دگا گفت

 گارگـاس تـرین دوسـت و یـار     او صـمیمی «: ای سکوت َاور گفـت  بعد از لحظه

حتـی در جنگـی کـه بـین     . اند ها از زمان خیلی قبل با یکدیگر بوده آن .باشد می

و دسـت راسـتش    گارگاسفرمانده  ها و بعد با هاگوت اتفاق افتاد؛ تاگار و نگرون

   ».شود محسوب می هم که االن مشاورش بود همانند االن آن مرد

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٨٤ 

ای  ر تـاریس لحظـه  وباگاسـ  .مانـد  تمام مهینر، حرف َاور وباگاس نبا گام برداشت

روزی اسـت کـه   . امروز برای مـا روز تـاثر برانگیـزی اسـت    «: درنگ کرد و گفت

بزرگ بر دل هـر فـرد   این غمی  .دهنده این سرزمین، از بین ما رفته است نجات

  ».م که تا ابد فراموش نخواهد شددان می .باشد اگوتی میهاگوتی و غیر ه

 ٩  

که لبـاس   طور همان. را گرفت شمشاورو دست  برخاست از جایش گارگاس

تمـام  . به راه افتاد تاریس روبه طرف باگاس پیچید می را محکم به دورش بلندش

ای از روی درختـان   عـده . کردند که به هر قیمت صحنه را ببینند افراد سعی می

هـای اطـراف بـاال     کردند از ساختمان عده هم سعی می .رفتند دور میدان باال می

 رولنگیـد خـود را بـه باگاسـ     ای چـپش مـی  پـ  که یدرحالآهسته  گارگاس. بروند

  . رساند تاریس

. جلوتر بیاینـد  ها اشاره کرد که با دست به آن ر خود را به کنار کشید ووباگاس

ای  لحظـه  .تشکر تکان داد و در جلـوی سـکو ایسـتاد    عنوان بهرا  سرش گارگاس

. درود بـر همگـان  «: گفتکشید و با صدای بلند  دین نفس عمیقنچ. مکث کرد

 در گذشـته . کنـیم  هاست که همه در زیر پرچم صلح و دوستی زندگی مـی  سال

. ن آن را دادنـد ها تـاوا  در این بین تمام آدم هایی وجود داشت؛ ها و دشمنی کینه

قبل خواسـتار   چنان همانند مردم ما، هم. دانند قدر این آرامش را می  اکنون همه

ی سال این صلح پایـدار  به مدت س زمانی که توانست. پایداری این صلح هستند

  » .یم آن را تا ابد نیز ادامه دهیمتوان بماند، به این معنی است که می

  . ای مکث کرد و ادامه داد لحظه. نگاهی به آسمان انداخت گارگاسسپس 

خواهم از تمام کسانی که در  فقط می. در این هوا جای ادامه صحبت نیست« 

چنین به مردم هـاگوت و دیگـر    هم .اند تشکر کنم این صلح کمک کردهپایداری 

  ».مرگ بزرگ مردشان را تسلیت بگویمها  سرزمین

 تـر  تمـام  هرچـه و با ولع  نگریستند در سکوت خیره به سکو می چنان همهمه 

  .بلعیدند را می گارگاسهای  حرف

  .را کشید و او را به جلو آورد مشاورشدست  گارگاسناگهان 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٨٥ 

کمـک بسـیار    وبـرادرم هـم کـم نـدارد      که چیزی از جا دارد که از دوستم« 

  » .ی صلح به من کرده است تشکر کنمزیادی در برقرار

. گرفـت  مشـاور را از تن بیرون آورد و آن را بـه طـرف    لباس بلندش گارگاس

  .خط قرمزی کشیده شده بود گارگاسپشت لباس 

به ناگاه تمـام  . نقش زده شدصفحه سفید ذهن دگا با خطوط فراوانی  ناگهان 

جوم دفعه به ذهنش ه یاد بیاورد، یک کرد به هایی را که هر چه سعی میچیزآن 

من این صحنه «: یرا چرخید و با لکنت زبان گفتبدون اراده به طرف آگ. آوردند

  ».ام را قبال دیده

چه که این صحنه را قبال یعنی «: سرعت به طرف دگا چرخید و گفت آگیرا با

  »ای؟ دیده

حسی قوی از اعتمـاد سراسـر وجـودش را فـرا     . ختدگا نگاهی به اطراف اندا

ت آزتـورگ  اردر خـاط «: را از سکو بگیرد گفت بدون این که نگاهش. گرفته بود

درست جلـوی یـک   . مالقات کرد جاگردوزبه یاد داری که در منطقه ممنوعه با 

روز اولـی هـم کـه وارد     .آن جا بود که مشعل آبی را به دست آورد. خانه سنگی

شب ثرندا مرا به منطقه نفرین شده برد تا چیـز عجیبـی را نشـان     ،جا شدیم این

انی که ثرنـدا در حـال بـاز    زم. جا وارد خانه سنگی شدیم درست همان. من دهد

روی دیـوار بـا   . آن خانـه افتـاد   تونل زیر زمین بود، نگـاهم بـه دیـوار    کردن در

ین آن منظـره درسـت همـ   . بودنـد  ای را ترسـیم کـرده   ی منظرههای سیاه خط

  ».است

  »آن منظره چه بود؟«: با لحن جدی گفت آگیرا

نبود و با دیگـر نقاشـی   سیاه  ها خط از خط در آن نقاشی روی غار، تنها یک« 

است که در آن نقاشـی روی   گارگاسآن هم خط قرمز روی لباس  متفاوت بود،

 روباگاسـ . داد هایش نشان مـی  آن نقاشی این میدان را با آدم. دیوار نیز قرمز بود

مـردی  . در وسط ایستاده و و دستانش را باال برده بـود  شاخش تاریس با تاج تک

نشسـته و بـا دودسـت     سی که خط قرمزی بر پشت آن بود، روی زانـوانش لبا با
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٨٦ 

. زد خون از جای تیر در گلویش به بیرون فـواره مـی   .خود گردنش را گرفته بود

  ».همه چیز درهم بود. ندزد هایشان فریاد می ها همه با نیزه جنگجویان نگرون

آن را نشـان داد و   گشـتش و بـا ان  را به برج خاکستری انداخت اهشسپس نگ

  ».ایستاده بود تیرکمان در دستشدرست آن باال فردی با . جا آن«: گفت

روی یکی با کمان بسیار بزرگی  پوش یخاکستردرست در همان زمان مردی 

دگـا  . نگریستند می آنجازده به  همه شگفت. ای برج غرب پدیدار گشته از ایوان

ها ایستاده بـود و   بام مدتی قبل در روی یکی از پشت. این همان است«ادامه داد 

  ».با نقاب خاکستری که نیم راست صورتش را مخفی کرده، به ما زل زده بود

زود باشـید یـک کـاری انجـام     «: داد گفـت  تش را در هوا تکـان مـی  ثرندا دس

  ».دهید

. فتـد چنـین اتفـاقی بی   مشخص نیست که ایـن . نه«: گفت با لحن تندی آگیرا

ین جمعیت، هـیچ کـاری   در ا بعد اگر هم درست باشد،. االت باشدشاید همه خی

  ».شود کرد نمی

این به معنای شروع یـک   اما اگر درست باشد،«: ثرندا با نگرانی بیشتری گفت

ی جنگ ها در هاگوت به معن نکشته شدن یکی از سران نگرو. جنگ دیگر است

  ».است

لبـاس بلنـد را بـر تـن      مشـاور . اعتنا به بحث به میدان نگاهی انداخت دگا بی

را به بـرج   درنگ نگاهش بیدگا . فشرد را به گرمی می گارگاسدست  کرده بود و

. نتها آن را کشیده بـود ری تیری در چله گذاشته و تا امرد خاکست. غرب انداخت

هـا تیـر را    شـده  دگا هماننـد طلسـم  . کرد دگا با صدای دادی بقیه را متوجه برج

از آن . داد باد دنباله لبـاس خاکسـتری پـوش را در هـوا مـوج مـی      . نگریست می

  . مانست ای می فاصله مرد همانند مجسمه

احسـاس   را توانسـت ضـربان قلـبش    می. آشوبی بزرگ در دل دگا به راه افتاد

  .کوبید کند که درون سینه محکم می

دگـا  . آمدا سرعت به طرف میدان به پرواز دررها شد و بسرانجام تیر از کمان 

  . کرد اش حس می فشار انگشتان ثرندا را بر شانه
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٨٧ 

 رویدسـتانش را   مشـاور . اندکی بعد جمعیت در حبابی از سکوت فـرو رفـت  

خـون سـرخ بـا شـدت از     . افتاد می آرام روی زانوانش گلویش گذاشته بود و آرام

  . ریخت روی زمین می کنار دستش روی لباس و بعد از آن

نیـزه را   که یدرحال گارگاسپسر . ناگهان فریادی بلند و قوی از سکو برخاست

نیزه  مشاور نزدیک. زد و فریاد می دوید مشاور میگرفته بود به طرف  در دستش

روی  مشـاور جـان   اخت و سعی کرد او را بلند کند؛ اما بـدن بـی  را به کناری اند

. نگـاه کـرد   نشای با ناباوری به دسـتان خـونی   هلحظ گارگاسپسر . زمین غلتید

  ».خائنین«: انداخت و با فریاد بلندی گفت را به اطرافشمتعجبش   سپس نگاه

در یک چشم به هـم  . ها برخاست زمان با آن غرشی بلند از جمعیت نگرون هم

شهر خود را به سـکو رسـاندند و    نگهبانانپوش هاگوت و  زدن تمام سربازان زره

  .حلقه زدندهاگوت  دور افراد

صـدای کشـیده شـدن    . جوم آوردندد و غرش به طرف سکو هها با فریا نگرون

جمعیت که تا آن زمان هنوز کامل متوجـه  . شمشیرها از غالف میدان را پر کرد

 کرد جـانش  هر کس سعی می. ان آمدنشده بود، همانند کندوی زنبوری به هیج

و  ادیـ دادوفرجوم مردم صدای با ه. با سرعت از میدان خارج شود را حفظ کند و

  . از سرتاسر جمعیت برخاست ناسزا

ر ها برگشته و دستانش را د را دید که به طرف نگرون گارگاسدگا در آن بین 

هـا در جلـوی    نگـرون . زد شنا چیزهـایی را داد مـی  با زبان ناآ. هوا نگه داشته بود

هـای   پوشان سپر زره .ردندفش های خود را در دست می سکو ایستاده بودند و نیزه

کردنـد کـه خـود را بـه هـم       را در جلویشان گرفته بودند و سعی می عظیم خود

  . بچسبانند

ر با هـ . به راه افتاد گارگاسزد به طرف  می ادیدادوفر که یدرحال گارگاسپسر 

یکـی از جنگجویـان   . داد را هوا تکان مـی  اش داشت مشت خونی قدمی که برمی

هـا   هنـوز چنـد قـدم از آن   . به طرف سکو روانه شد اسگارگنگرون با فریاد پسر 

خـود را بـه او رسـاند و بـا دسـتان       سـرعت  بـا  گارگـاس فاصله نگرفته بود کـه  

قدرتی قـوی و نهـان در انگشـتان او نهفتـه     . استخوانی خود مشتی به نگرون زد
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٨٨ 

ی  با چابکی نیـزه  گارگاس. مین افتادروی ز تر طرف آننگرون در چند قدم . بود

قبـل از ایـن کـه نگـرون     . ین افتاده او را برداشت و به طـرف او شـتافت  روی زم

ر پشت او گذاشـت و پـای راسـتش را    فرصت بلند شدن را داشته باشد، نیزه را ب

  ».صبر کنید«. سپس بلند فریاد زد. قرار داد روی صورت نگرون

هـاگوت برخاسـت کـه      پـوش  تون زرههم زمان با آن فریاد دیگری از پشت س

  ».ید عبور کنمبگذار. اه را باز کنیدر«: گفت

هـا بـا    پوش زره. نیزه را به کناری انداخت و به طرف سکو به راه افتاد گارگاس

بـا چهـره آرام هماننـد قبـل     ر تاریس واسها باگ در پس آن. د به کنار رفتندتردی

  »کشی؟ این چه رسمی است؟ مهمان«: گفت گارگاس. مدآ پیش می

هاگوتیان را ایـن رسـم   «: تاز هم گشود و آرام گفرا  ور تاریس دستانشباگاس

  » .نیست

 هـم ر تاریس وصدای باگاس. راه افتاد مشاور بهجان  به طرف جسد بی گارگاس

  . رسید به گوش می چنان

  ».دانم که این کار ما نیست اما می دانم چه بگویم؛ نمی« 

ـ . مزاده خائنحرا. دروغ نگو«: با غرشی گفت گارگاسناگهان پسر  ت جـز  خیان

  ».خون شماست

ایـن   گارگـاس اما مشـت محکـم    ؛را ادامه دهد خواست حرفش گارگاس پسر

: گفـت  گارگـاس  .روی زمـین افتـاد  زنـان   چرخ گارگاسپسر . اجازه را به او نداد

  » .تو اجازه نداده است که صحبت کنیکسی به . خفه شو«

 نهمـا . دیگـر تـف کـرد    شد و خون دهانش را به طرف زیخ مین گارگاسپسر 

نگریسـت، برخاسـت و بـه     را می تاریس روباگاس شکه با چشمان خشمگین طور

  .ها برگشت طرف جنگجویان نگرون

یکی از بهترین مردان ما کشته شده اسـت، ایـن را   «: با جدیت گفت گارگاس

  ».کنم فراموش نمی

کنـد و   هاگوت این اتفـاق را جبـران مـی   «: را تکان داد و گفت ر سرشوباگاس

  ».به تو قول خواهم داد .پیدا خواهد کردمقصرین آن را 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٨٩ 

ها بـا سـرعت بـه     باگاسور تاریس سرش را به طرف جنگجویان تکان داد و آن

دانم با مقصرش چه  ای است که می این دسیسه«: تاطراف پا گشودند سپس گف

  » .کنم

هـا   در غیـر ایـن صـورت نگـرون    . طـور باشـد   امیـدوارم ایـن  «: گفـت  گارگاس

  ».راموش کنندتوانند این را ف نمی

،  ن سـاله من برای پایـداری صـلح چنـدی   «: گفت یتکان سر باگاسور تاریس با

  ».همه کار خواهم کرد

. دیگر وقت رفتن است .پس تا تحویل سر آن قاتل، به انتظار خواهیم نشست«

  » .جا بماند خواهم جسد دوستم این نمی

  ».جنگ نه«: گفت زیر لب شد خم می مشاورروی  که یدرحال اسگارگ

 روباگاسـ  .را بردارند مشاورها دستور داد که جسد  به دو نفر از نگرون گارگاس

   .را خواست و چیزهایی را به او گفت اعظم ریوز تاریس،

جـا فاصـله    تـر بایـد از ایـن    هر چـه سـریع  «: از لبه فاصله گرفت و گفت آگیرا

کسـی   تا .ها شک برانگیز است ایم برای خیلی روی آن ایستادهجایی که  .بگیریم

     ».سریع برویم. به ما توجه نکرده است

١٠  

گرمـای لیـوان حـس    . داغ را در میـان دسـتانش فشـرد    دگا لیوان نوشـیدنی 

زد را  سعی کرد که آن همه فکری که در ذهـنش دور مـی  . داد آرامشی به او می

طـرف دیگـر    .نگریست کنار پنجره ایستاده بود و بیرون را می آگیرا. ندازدیبدور 

اش را زیـاد کـرد و    آگیرا کمی فاصله. کرد با اضطراب عرض اتاق را طی می ثرندا

  »یوار دیگر هیچ نقاشی وجود نداشت؟روی د«: گفت

اول این که نور . فکر نکنم«: انداخت و گفت آگیرادگا نگاهی به چشمان سیاه 

  ».اختمدیک نگاه سرسری به دیوار انفقط . زیادی نبود بعد فرصت کم بود،

شود؟ یعنی دوبـاره بـین هـاگوت و     االن چه می«: ندا ایستاد و گفتناگهان ثر

  »گیرد؟ ها جنگ در می نگرون
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٩٠ 

: نگریسـت گفـت   کـه مـی   طور همانآگیرا دوباره به لب پنجره بازگشته بود و 

قصدش این بود که روابط بین ایـن دو   ،هر کس که این کار را انجام داده است«

نـد قـدرت هـر دو  را کـم کنـد و از آب      توا با این روش مـی . سرزمین را بد کند

  »  .آلود ماهی بگیرد گل

  . زد را بازگو کرد ثرندا فکری که در ذهن دگا دور می

البـد در فکـر    .را دوباره اجـرا کنـد   سال قبلش خواهد نقشه بیست می گاور« 

  ».باشد خیانت دیگری می

 .درا از نفرت در هـم کشـید و قـدم زدن را دوبـاره شـروع کـر       ثرندا صورتش

بهتر است «: برگشت و گفت آگیرابه طرف . ناگهان فکری در ذهن دگا درخشید

نیـز باشـد کـه     یشـاید نقاشـی دیگـر   . بار دیگر به آن خانـه سـنگی بـرویم    یک

  »!!ام ندیده

 همـان  .با سرعت از پنجره فاصله گرفت و به طرف صندلی حرکت کـرد  آگیرا

ای  بیـرون عـده  . شـود  نمـی «: چرخاند گفـت  که صندلی را به طرف دگا می طور

انـد ولـی    های عادی پوشیده درست است که لباس. اند ت نظر گرفتهاطراف را تح

انگـار بـه دنبـال چیـزی      .که از ماموران سـلطنتی هسـتند   کامل مشخص است

  ».گردند می

امروز زمانی که باالی خانه ایستاده بودیم مـن  . یادت نیست«: سپس ادامه داد

 .ایـم  کنند کـه مـا جانشـین را کشـته     ها فکر می آنالبد . کمانی در دست داشتم

  ».شاید به دنبال ما باشند

  »خب باید چکار کنیم؟« 

باید هـر جـور   . آید داخل االن َاور می. جا اشتباه بود نآمدن و ماندن ما در ای« 

و هـم بـه خـاطر اتفـاق امـروز       هم به خاطر تـو . شده است از شهر خارج شویم

  ».صبح

همه  .به درون اتاق گام نهادبالفاصله َاور . شنیده شد یهای سنگین صدای گام

تمام جاسوسـان هـاگوت در سراسـر شـهر     «: َاور گفت. ها به طرف او چرخید سر

هـا هـم    نگرون .ها را به راحتی دیدم هر جا که رفتم یک نفر از آن. زنن گشت می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٩١ 

گـر کسـی لبـاس    سـت کـه دی  دستور داده شـده ا . شوند دارند از شهر خارج می

  ».پوش را پیدا کنند ستری به تن نکند تا بتوانند قاتل خاکستریخاک

تـر   خواهد هرچه سـریع  می. را دوست داردخیلی جانش  گارگاس«: ثرندا گفت

  ».جا برود از این

را تکـان   با تعجب سـرش دگا . با چشمان خیره به دگا نگریست آگیراناگهان  

د که خط قرمزی رفته بو تو گفتی که تیر در گردن مردی فرو«: گفت آگیرا. داد

  » در پست لباسش بود؟

  »اره« 

خب فـرض  «: نگریست گفت کف اتاق را می که یدرحالکمی فکر کرد و  رایآگ 

از آن بـاال شـما   . را بکشـید  فـردی کنید که شما کسی هستید کـه قـرار اسـت    

گویند کسی را بکـش کـه    پس به شما می. ها را تشخیص دهید توانید چهره نمی

ارد ها لباسـی د  نگرون فرماندهدانند که فقط  همه هم می. مز داردلباسش خط قر

یادتـان هسـت   . شـود  ن باال به راحتی دیده میکه خط قرمز روی آن است و از آ

زمانی که ایـن کـار    داد؟  مشاورشبیرون آورد و به  شتن لباس را از گارگاسکه 

  ».را ندیده استو این  تل در حال باال رفتن از برج بودهقا داد، را انجام می

یعنی «: ثرندا سکوت را شکست و گفت .ای سکوت همه جا را فرا گرفت لحظه

  » !!رش تقاص او را دادوامشاما  ؛قرار بود امروز صبح کشته شود گارگاساین که 

که آن کس کـه نتوانسـته اسـت    مهم این است . این مهم نیست«: گفت آگیرا

  ».مام برساندتکارش را به ابخواهد امکان دارد که را انجام دهد،  کارش

 ».را بکشند گارگاسخواهند  یعنی هنوز می«. دگا زیر لب تکرار کرد

این یک فرصت است کـه بتـوانیم بفهمـیم    «: برخاست و گفت آگیرا از جایش

فقط باید . چه کسی در کشته شدن دست داشته است و از شهر هم خارج شویم

رکنم همزمـان بـا خـارج شـدن     فک .تر از دروازه جنوب خارج شویم هرچه سریع

  ».چون سر همه شلوغ است. ها بهترین زمان برای خارج شدن است نگرون

  ».ج شدراها خ از راه تونل متوانی می«: فتدگا به طرف ثرندا برگشت و گ

    ».فقط کمی برای َاور سخت است. شود می«: ثرندا گفت
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 امین منصوری فرد

٢٩٢ 

١١  

: دا را شنید که گفـت صدای ثرن. دباالخره آن تونل تنگ و تاریک به انتها رسی

  ».بیا بیرون«

نـور شـدید خورشـید     .بیـرون کشـید   لبه زبـر تونـل را گرفـت و خـود را    دگا 

بـرای   .را برگرداند و چشمانش را بر هم فشـرد  سرش گاهانبه . مانش را آزردچش

 .آرام بـاز کـرد   را آرام چشـمانش . گوش دادای به صدای پاهای آگیرا و َاور  لحظه

و بـرف بازتـاب نـور خورشـید را     ا دورشان را گرفته بودند رگ دور تب درختان بی

هـا را هماننـد    با چشـمان عـادت نکـرده بـه نـور خورشـید آن      . بیشتر کرده بود

ها بـه تـازگی از    نگرون«: صدای َاور را شنید که گفت. افتی اشباحی ترسناک می

هـا برسـیم    خـواهیم بـه آن   اگر می. ها سرعتشان زیاد است آن. شهر خارج شدند

  » .برویم باید از میان جنگل

و َاور بـا   آگیـرا . در همان حین صدای شیهه اسبانی از نزدیک به گوش رسـید 

 .تـرین درخـت رسـاندند    انداختند و خود را به نزدیک گریهمدسرعت نگاهی به 

رسـاند و بـه    م شده بـود که ثرندا در پشت آن خ یسنگ تختهد را به خودگا نیز 

توانسـت   ا فقط چند قسمت خیلی کوچـک را مـی  از آن ج. جاده نگاهی انداخت

  . ببیند

 .دگا مدتی در پشت سنگ نشست .ندآگیرا و َاور در بین درختان گم شده بود

و طرف دیگـر   خاست یبرم یگاه چندثرندا هر از . گذشتند به کندی می لحظات

   .نگریست سنگ را می

. بیاییـد زود «: ه گفـت شنیده شـد کـ  از پشت درختان دای بلند آور ناگهان ص

   ».وقت نیست

ور و َا آگیـرا  تـر  طرفکمی آن . برخاست و به راه افتاد شدگا با سرعت از جای

نگاهشـان بـه دگـا    به محض ایـن کـه    .در بین دو درخت تنومند ایستاده بودند

 هـا  هـا بـه دنبـال آن    پـوش  خاکستری ژیراییک عده از گروه «: گفت آگیرا. افتاد

   ».فتیدراه بی. زود باشید. هستند
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٩٣ 

اگر . ل من بیاییددنبا«. راه افتاد و داد زدبه طرف راست جاده به ور با سرعت َا

  ».رسیم می ها نبه آ. سریع باشید

 دگـا دیگـر نتوانسـت صـبر کنـد،     . دبقیه همانند دود در بین جنگل محو شدن

  . را به حرکت درآورد و به میان جنگل شتافت پاهایش

هـا را از   سرمای ناگهانی تمام بـرگ در این چهارده روزی که سپری شده بود، 

ها را لغزنده کرده بود و باعث  باران و برف آن .روی درختان به پایین کشیده بود

های خشـک را بـا صـدای بلنـدی      تن عظیم َاور شاخه .شد که دگا لیز بخورد می

هـای شکسـته و بلنـد را رد     ثرندا با چـابکی شـاخه   .رفت ست و پیش میکش می

   .شد از خستگی در او دیده نمی کرد و هیچ اثری می

١٢  

راه زیـادی بـاقی نمانـده     فکـر کـنم  «: زد گفت نفس می نفس که یدرحالثرندا 

  ».بیا. است

اسـتفاده   شد و از دسـتانش  دگا گاهی خم می. شیب تپه کمی زیادتر شده بود

آن اندازه پاهایش ضعیف شده بـود   .کرد چهارپایان حرکت می همچونکرد و  می

    .خوردخواهد زمین کرد  کر میکه هر لحظه ف

چشـمان   .صاف پر از درختـی رسـیدند   ناگهان شیب تپه تمام شد و به سطح

تمام  .تیره و تارش توانست شبح سه نفر آگیرا و َاور و ثرندا را در نوک تپه ببیند

بـاد خنـک    .را ادامـه داد  هـای سسـتش   گامرا جمع کرد و  اش مانده یباققدرت 

  . آورد ر جایش میکم حواس او را به س کم

 و خود را کمی به پشـت تنـه درخـت رسـاند      روی زمین نشست آگیرانزدیک 

ق ذ پاهـایش ذق نگریسـت،   منظره روبـرو   زد به ها را کنار می برفکه  طور همان

   . ندکرد می

  ».آنجا«: پایین تپه را نشان داد و گفت َاور با دست

هـا   جنگجویان نگرون .دفیل سرخ به حال خود رها شده بو ،درست در زیر تپه

ـ  می در اطراف پخش شده بودند و در گوشه و کنار جاده نگهبانی  ناگهـان  . ددادن

   .ها را به سمت خود کشید هنگا گارگاسصدای بلند پسر 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٩٤ 

  ».ید آن خائنین پست فطرت را بکشیمبا« 

صـدای   .نگریست می بود و ساکت و آرام به روبرویش در جلو ایستاده گارگاس

  .پیچید چنان در بین درختان می هم گارگاسپسر 

تر از ایـن   خیانتی بزرگ. تر برویم و با ارتش خود بازگردیم باید هر چه سریع« 

  ».شان را بکشنداننیست که یک نفر از مهمان

بـه چـه   «: سپس گفـت . ساکت شد و به پدرش نگریست گارگاسپسر ناگهان 

ز این خیانـت بـزرگ   خواهی ا گویی؟ نکند می کنی پدر؟ چرا چیزی نمی فکر می

  » نیز بگذری؟

دگـا توانسـت مشـت کـردن دسـتان پسـر       . سـاکت مانـد   چنان هم گارگاس

چـرا  «: ند قدم بـه پـدر نزدیـک شـد و گفـت     چ گارگاسپسر . ببیند را گارگاس

  »ی؟ویگ چیزی نمی

  . شنید انگار که چیزی نمی. ساکت ماند چنان هم گارگاس

ایـن  . تـو یـک ترسـویی   «: و گفت با تمام قدرت فریاد زد گارگاسناگهان پسر 

حـاال هـم کـه    . ای ات نشسـته  مثل یک ترسو در خانـه . ساکت ماندی همه مدت

بهترین دوستت را در جلـوی چشـمانت کشـتند، ماننـد یـک ترسـو داری فـرار        

  » .کنی می

ای در سـکوت بـه    لحظـه . برگشت و در چشـمان پسـرش نگریسـت    گارگاس

 مشـاور  از کجا معلوم کـه کشـتن  « :گفت گارگاسسرانجام  .خیره شدند گریکدی

  »کار هاگوتیان باشد؟ مارون

  . شد هر لحظه بلندتر می گارگاسصدای پسر 

ها درسـت در جلـوی    آنخواهی بگویی؟  چه می ها نباشد؟ کار آن یعنی چی« 

ها مقصـر   دیگر باید چکار کنند تا تو باورت شود که آن. هایت او را کشتند چشم

  ».هستند و باید بمیرند

. کـنم  ها را باور نمی من این. کنی اشتباه می« :تر از هر دفعه گفت آرام گاسگار

  ».چیزی در آن نیست. الت نیستمشکتمام حل  جنگ راه
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٩٥ 

ای؟ دسـتوراتش را   هایش را فراموش کـرده  ی؟ گفتها هگودرا را فراموش کرد« 

حتـی نبایـد    ت که باید هاگوتیان بمیرنـد؟ دانی گفته اس ای؟ نمی فراموش کرده

  ».ها به جا بماند ثری از آنا

تو اصال هـیچ بـاوری   «: گفتو  آرام او نگریستبه چهره  گارگاسناگهان پسر 

   »ای؟ سکوت کرده ها برای همین است که سالبه گودرا نداری؟ درست است؟ 

  ».بهتر است حرکت کنیم«: ای به او خیره ماند و گفت لحظه گارگاس

خـواهی انتقـام    یعنـی نمـی  «: گفتاو کشید و خود را به جلوی  گارگاسپسر 

  »گذاری؟ بگیری؟ مثل همیشه راحت کنارش می

برگشـت و بلنـد داد    گارگاسپسر . ادامه داد او را کنار زد و به راهش گارگاس

  ».کنی ها خیانت می تو هم داری به نگرون. تو یک ترسویی«. زد

  . بلند فریاد زد و سپس به طرف جنگجویان چرخید

سـال سـاکت مانـده و     بیسـت بـرای همـین   . گودرا نـدارد او هیچ باوری به « 

  » .ترسد از جنگیدن می. او یک ترسوست .کند کاری نمی هیچ

   .ادامه داد به راهش چنان هم گارگاس. سپس با صدای بلندی خندید

ـ   .دگا را در میان خود گرفته بود یو گنگ نامفهوم حس جـا   هکمی خـود را جاب

در بین درختان نظـر دگـا را جلـب     پوش یخاکسترناگهان حرکت اشباح . کرد

 ا جنگل دوباره به سـکوت مرگبـارش  ام ای کوتاه همه جا را نگریست؛ لحظه. کرد

  .برگشت

رستگاری ما و «: حرکت کرد و گفت گارگاسبه طرف  گارگاسان پسر مز هم

ها زنـده باشـند، مـا     آن تا زمانی که . آید آزادی ما با نابودی هاگوتیان بدست می

  ».اهیم یافتآرامش نخو

درنگ از  ای تیز بیرون آورد و بی دشنه گارگاسدر یک چشم به هم زدن، پسر 

. سپس خود را عقب کشـید و بـا پـا او را هـل داد    . کرد گارگاسپشت وارد بدن 

  .روی زمین افتاد تر طرف آنکمی  تلوتلوخوران گارگاس

  . بار دیگر در جنگل پیچید گارگاسصدای بلند پسر
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٩٦ 

و  باشـند  ا باور نداشتهبه گورد و باشندها  انع آرامش نگرونمن کسانی که م« 

  » .د را از سر راه بر خواهم داشتنبزدل و ترسو باش بخصوص همانند تو

ها با خـون و   لباس. پشت چرخید و به آسمان خیره شد به به سختی گارگاس

و رسـتگاری  «: و گفـت  نفس عمیـق کشـید   مدتی چند. خاک مخلوط شده بود

راهی را بد . نوع خود به دست بیاید، همان بهتر که نباشد کشتن هم که باآزادی 

دانستم بـاالخره   می. امکان داشت جلوی آن را گرفتم من تا جایی. شروع کردی

    ».آید یک روز این روز می

دانسـتم کـه روز مـرگم     مـی «: صورتش را در هم کشـید و ادامـه داد   گارگاس

هم هماننـد تـو    مارون مشاور .بود رونمامشاور حواسم به تو و آن . نزدیک است

اما او بود؛  هنش پر از مزخرفات گوردامانند تو ذ. دید کور بود و هیچ چیز را نمی

ای کـه واسـه کشـتن مـن کشـیدید، بـه        آن همه نقشه. سزای کارهایش را دید

باش کـه مـرگ هـم از تـو دور      مطمئن .ودش بازگشت و با خوار و خفت مردخ

  ».اندازی مرگ می ها را به داخل گودال خودت و نگرونبا این  کارها . نیست

از طـرف دیگـر، مـردی    . گرفـت شید که خون سرخ کامـل او را در بر طولی نک

از بـین درختـان    راست صورتش را پوشانده بـود  هکه نقابی نیم پوش یخاکستر

به او همان کسی بود که از برج غرب باال رفته بود و مشاور مارون را . بیرون آمد

. نگریسـتند  جنگجویان نگرون بدون هیچ حرکتی صحنه را می. کشته بوداه اشتب

در اطرافشـان اتفـاق    زیـ چ چیهـ کردند کـه انگـار    ها طوری رفتار می بعضی از آن

  .بود فتادهین

 کـه دشـنه را در دسـتانش    طـور  همـان . بـه طـرف او چرخیـد    گارگاسپسر 

کـاری کـن کـه همـه     . ببرفقط او را  .ام کار تو را من انجام داده«: گفت فشرد می

  ».اند ها او را کشته هاگوتی فکر کنند که

در کنـارش آرام گرفتـه    گارگـاس دست . انداخت گارگاسدگا نگاهی دیگر به 

ه جـانی  دانست کـ  دگا می. نگریست اما هنوز با چشمان خیره به آسمان می بود؛

  .در بدن او باقی نمانده بود

١٣  
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٩٧ 

هـای بـرگ در    گلوله. نگریست جلویش میبه محوطه  ،برگه دگا از بین بوته بی

 .رفتنـد  روی زمین پیش مـی پیچیدند و همچون ماری  جریان باد به دور هم می

اما باز هوای  محکم کرد؛ داد را به دور صورتش که بوی کهنگی می ای پارچه دگا

   .آمد اش به داخل می سرد از کنار یقه

ند خاکسـتری دو مـرد   لباس بل. روحی قرار داشت و بی  روبرویش صحنه مرده

را بـه   دگـا حواسـش   .کشـیدند  بـه اطـراف شـعله مـی     زنان شالقدر دستان باد 

: ه گفـت صدای نازکی شنیده شد ک .آورد که باد برای او میسپرده بود صداهایی 

بایـد او را جـایی بگذاریـد کـه همـه بتواننـد آن را       . باید آن را به داخل کشید«

  ».مه هوشیار هستنداالن ه. بر کنیدفقط تا شب ص. ببیند

را  گارگـاس جسد  ژیراهادو نفر دیگر از . را کمی تکان داد شخص دیگر سرش

 مـرد  دوبـاره صـدای نـازک    .از روی اسب بلند کردند و بر دوش خود انداختنـد 

  .شد هدیشن

او را از بعـد او را بـه قبرسـتان ببریـد و     . جا نگـه داریـد   آن را تا شب همین« 

  ».درخت بزرگ آویزان کنید

از آن فاصـله توانسـت مـردی کـه نیمـی از      . را کمـی جابجـا کـرد    گا سرشد

مرد به طرف اسب بـه راه افتـاد و بـا    . را تشخیص دهد اش پشت نقاب بود چهره

را سفت کـرد و بـه تاخـت دور     کمانش .یک جهش خود را به پشت اسب رساند

  .دگا خیلی آشنا بودظاهر او برای . شد

 آگیـرا . را به داخل خرابه سنگی بردند اسگارگدو مرد خاکستری پوش جنازه 

هـا   آن. هـا هـم دسـت هسـتند     پوش بـا نگـرون   پس ژیراهای خاکستری«: گفت

دانـم کـه    مـی  .هـا و هاگوتیـان جنـگ در بگیـرد     خواهنـد کـه بـین نگـرون     می

پـوش بـه    دانم که ژیراهای خاکستری باشد؛ اما نمی به دنبال چه می گارگاس پسر

او رازهای مهمی را در خود . و  بهترین شانس ماست تنهااین  .دنبال چه هستند

و حتـی تمـام اتفاقـاتی کـه      را بفهمیم شهر دراگورنابودی  رازشاید بشود . دارد

پوش را به را انداختـه   که چه کسی دوباره گروه خاکستری است و این االن افتاده

  ».نباید آن را از دست بدهیم. کشد مندان را می و ثروت
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٩٨ 

، بعد از بسـتن در  ژیراها. ها نشستند ورت آرام در پشت بوتهمدتی به همان ص

  . ها خوابید اسب گردوخاکایستادند که  آن اندازه .دور شدند چهارنعل

دگـا بـا    .بیرون خزید و به طرف خرابه به راه افتادآگیرا بالفاصله از پشت بوته 

احتـی در را  َاور به ر. ها روانه شد از زمین برخاست و به دنبال آن فشار دستانش

رین بار نگاهی بـه دور و  دگا برای آخ. کامل خم شد و داخل خرابه رفت باز کرد،

  . انداخت و به داخل اتاق خرابه رفت اطرافش

 رازیـ غ بـه داخل اتـاق   .عادت کرد تاریکیای طول کشید تا چشمانش به  لحظه

در  گارگـاس جـان   جسد بـی  .چند تکه چوب و سنگ دیگر چیزی وجود نداشت

را حـس کنـد   های دیگران  هتوانست نگا دگا می .روی زمین افتاده بوددیوار کنار 

 بـوی  .اش را چندین بار مـالش داد  بینی ،با دست خود .که به او دوخته شده بود

  » .بینیم را می فقط خاطرات کوتاه«: دگا گفت. کرد ت مییرا اذ اوکهنگی 

روی بـازوی   دسـتش را  .روی او خـم شـد  پس به طرف جسد به راه افتاد و س

  .گذاشت گارگاسسرد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٢٩٩ 

 
  

  

  

  گارگاس

١  

های شمرده به درخت تنومنـد   اش را در دل خاک نشاند و با قدم نیزه گارگاس

جـا را   از این. کند او بین تنه درخت زندگی می«: مشاور مارون گفت. نزدیک شد

  ».باید خودت تنها بروی

تنه درخت به اندازه پـانزده   .داد نفسی عمیق کشید و راهش را ادامه گارگاس

شکافی بزرگ روی تنه وجود داشت که داخـل خـالی تنـه را    . انسان قطر داشت

چـه کـه    از آننگاهی به اطـراف انـداخت تـا حواسـش را      گارگاس. داد نشان می

نـور خورشـید   زیـر  هـا در   درختـان و بوتـه   .رت کنـد پـ کشـید   انتظارش را مـی 

دای بلند حیوانات از قعر جنگل بـه گـوش   صدای ریز و گاهی ص. درخشیدند می

قبـل  . تاریک بود داخل نیمه. م شدخکنار ورودی تنه درخت  گارگاس .رسید می

مشاور مـارون کنـار   . از این که وارد شود باز برگشت و به عقبش نگاهی انداخت

  .درختی ایستاده بود

چنـدین اشـعه نـور از بـین     . نفسـش را حـبس کـرد و داخـل رفـت      گارگاس

. کـرد  اش را اذیـت مـی   بـوی عجیبـی بینـی   . تابیـد  های تنه به داخل مـی  سوراخ

   .شد گفت که بویش بد بود نمی

سـرش را  . نشسـته بـود   گارگـاس انتهای درخت، فردی نیمه برهنه پشت بـه  

خـس   صـدای خـس   .شستنزدیکش، روی زمین ن گارگاس. کامل خم کرده بود

ه فرد سـرش را بلنـد   خواست چیزی بگوید ک گارگاس .خاست یبرم فردریزی از 

 نشـان از زن بـودن او   کلشیهـ . از کـرد با دقت او را از پشت براند گارگاس. کرد

چیـزی در دسـتانش   انگـار  . آورد دستش را باال می یگاه چندزن هر از  .داد می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٠٠ 

دل  گارگـاس . کشید نفس می کرد و یا با صدای بلند خرخر می یگاه گه. داشت

  ».نجامم را بدانمخواستم سرا می«: به دریا زد و گفت

 .از آن که زن پشتش به او بود، حس خـوبی نداشـت  . زن به همان حالت ماند

. زن بـاز بـه کـارش ادامـه داد    . شاد نبود وجه چیه بهخنده او . زن زیر لب خندید

هستی؟ ندانی بهتـر   مطمئن«: زن گفت. جرات پرسیدن دوباره نداشت گارگاس

  ».است

؛ اما دلـش  میمش را سست کرده بودحرف زن تص. مدتی درنگ کرد گارگاس

  ».خواهم بدانم می«: گفت گارگاس. هرچه که بود. خواست که بداند می

گل آبی تو . دیگر همه عواقبش با خودت«: ناگهان صدای زن برخاست و گفت

ها  کرکسا نکنی ی گر حمله کنی .حواست به درندگان شب باشد. را خواهند برد

وسـه سـال همـه در     بـا هجومـت بیسـت    .ندزن بر بالین خونین هاگوت چرخ می

  ».با حمله نکردنت خواهی مرد. آرامش خواهند زیست

خواسـت بیشـتر    گارگـاس . خسش به سـر کـارش برگشـت    زن با صدای خس

هـیچ حرفـی    بـی . حق پرسیدن یـک سـوال را داشـت   فقط دانست  بداند؛ اما می

ای خنـک او  زمانی که از تنه درخت بیرون رفت، هو. و به بیرون خزید  برخاست

بـدان کـه هـر    «: که گفـت  زن به گوش رسیدناگهان صدای  .حال آورد سر بررا 

جلـو آن را   دتوانـ  کـس نمـی   هیچ. چه انجام دهی، آن که باید بشود، خواهد شد

  ».بگیرد

تک شاخی سوار بر مرگ سیاه خواهـد  « :رگه شد و گفتناگهان صدای زن دو

جـان   جای، جـانِ  جای. د کشیدآمد و مرگ را با تک دستش به دنبال خود خواه

او دنیـا  . ها به خارزاری و جانوران به تلی استخوان دشت. از کسان خواهد کشید

  ».خشکاند را برای همیشه می

 .ها برایش خیلی سـنگین بـود   مفهوم آن .زن تمام بدن او را لرزاندهای  حرف 

بـه یـاد    تک شاخ او را .رفتند باال و پایین میکلمه به کلمه در جلوی چشمانش 

و  مـرده بـود   تازه که بود باگاسور سیدارا، آنجاترین مرد  قوی .انداخت هاگوت می

 .فرزندی هم نداشـت کـه بخواهـد جـای او را بگیـرد     . داشت یخود دوشاخ کاله
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٣٠١ 

هیچ درکی . که تک شاخ و تک دست داشته باشد آورد دیگر کسی را به یاد نمی

ه کسـی قـرار بـود بیایـد؟     پس آن تک شاخ که بـود؟ چـ   .از مرگ سیاه نداشت

گل آبی، گلی بـود  . ناگهان به یاد پیشگویی خودش افتاد. داد فکرش عذابش می

را مقـدس   گـل  همـه آن  .که هزاران سال در جلوی مجسمه گوردا روییـده بـود  

، بـه آن  سـزای دسـت زدن  . و کسی اجازه نداشت به آن دست بزند نددانست می

کـرد نتوانسـت چیـزی بـه خـاطر       در مورد درندگان شب هرچه فکـر  .مرگ بود

  .بیاورد

هـاگوت چـرخ    نیبـال  بـر هـا   کرکس. اما حرف دیگر زن قوت قلبی برایش بود

بر آن حکمرانی کرد و بیست و سه سال  یعنی که هاگوت را تسخیر می ؛زنند می

مـرد؟   یعنی در پایان بیست و سه سال می. هنش آمدناگهان فکری به ذ. کرد می

هـا را از   شد؟ یا شـاید فرمانـدهی بـر کـل سـرزمین      گ میکه بار دیگر جن یا این

  . خواست به آن فکر کند نمی. داد؟ هنوز خیلی مانده بود دست می

ن افتاد که زن گفته بود اگر حملـه نکنـی   آ دیا .نگاهش به مشاور مارون افتاد

االن منظـور آن را  . ها بر بالین هاگوت چرخ خواهند زد خواهی مرد و باز کرکس

کشـتند و خودشـان بـه     ها او را مـی  کرد، سران نگرون اگر حمله نمی. دانست می

مشـاور   شـک  بـی  .به مشاور مارون هم اعتمـاد نداشـت   .کردند هاگوت حمله می

خواسـت آن   نمـی  .تصمیمش را گرفتـه بـود   گارگاس .گرفت مارون جایش را می

   .کرد حمله می به هاگوت اداو فر .دهدبموقعیت را از دست 

٢  

کـه  کـرد   نگاه میای  نشسته و به مجسمه م و ساکت روی زانوانشآرا گارگاس

بـه داخـل   ای مـاه   نقـره  نـور  از سـوراخ سـقف  . در دل صخره تراشیده شده بـود 

تـاب   های شب ای، کرم ای دیوار، کنار بوته گوشه .کرد تابید و فضا را روشن می می

. آورده بودنـد رنگ را به دورشان به وجـود   ای زرد خوردند و هاله در هوا موج می

صدای . ه کرده بودندطمعبد را احا دورتادورهای سنگی بدون نقش و نگار  دیواره

. رسـید  شرشر آب از انتهای سالن که در تاریکی غرق شـده بـود بـه گـوش مـی     

هـای نمنـاک،    دیـواره . را بلند کرد و دوباره به مجسمه نگریست سرش گارگاس
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٣٠٢ 

. ه در دل صخره حکاکی شـده بـود  ک دادند را نشان می جسم الغر انسان مانندی

توانسـت پاهـا و    بـه سـختی مـی    گارگـاس در آن فضای نیمه تاریـک، چشـمان   

به صـدای آب   ای در سکوت لحظه. بسیار الغر مجسمه گوردا را ببیند یها دست

یاد تصـمیمش، ضـربان قلـبش را    . کرد یخال زیچرا از هر  ذهنش. گوش فرا داد

  .مثل همیشه شاداب بود گل آبی کنار پای گوردا. بیشتر کرد

آنجـا   .بیـرون آورد  پیچید، او را از حالش ناگهان صدای پایی که در سرسرا می

بـا  . قدم بگذارد و خلوت او را به هم بزنـد  آنجاکسی حق نداشت که به . تنها بود

کنـار  . نابـاوری روبـرویش را نگریسـت   در کمـال  . عصبانیت از جایش برخاسـت 

لبخندی کل صورتش را فرا گرفته . بودایستاده  با ریش بلند یمسن مرد ،دیوور

. هـیچ خبـری از نگهبانـان ورودی معبـد نبـود     . طراف را نگریستا گارگاس. بود

از بـدنش   زیـ چ چیهـ . هـای پـاره ایسـتاده بـود     پشت مرد مسن، فردی در لباس

شمشیر بسیار بلند به پشتش آویـزان بـود کـه تـا پشـت پـایش       . مشخص نبود

مرد مسـن کمـی    .کامل مشخص بودشمشیرش  خون روی در نور ماه .رسید می

  ».چه جای خوبی«: خندید و گفت

عـذر مـرا   «: ر چیزی یـادش آمـده بـود سـپس گفـت     انگا. اطراف را نگریست

. ناکس و او هم کابـاالر اسـت  اسم من آِد. یادم رفت خود را معرفی کنم. یریدبپذ

  ».ببخشید که بدون اجازه وارد شدیم

  »کردند؟ شما که هستید؟ آن نگهبانان چه می«: فتبه خود آمد و گ گارگاس

. صبر کن. ای جوان«: ناکس گفتخواست شمشیرش را بردارد که آِد گارگاس

  ».بیاوریم، خواهیم رفتدست   آن را به. ما به دنبال یک چیز هستیم

شمشـیر را   گارگـاس . منتظر نماند و به طـرف مجسـمه گـوردا بـه راه افتـاد     

  ».هباناننگ«: برداشت و فریاد زد

تا . دیگر آن صورت خندان را نداشت. ناگهان قیافه مرد مسن کامل عوض شد

. باخت سنگینش آدم خود را می نگاهزیر . ای همانند او ندیده بود آن زمان، قیافه

اگر کـل دنیـا هـم    . کسی نیست که بخواهد کمکت کند. ساکت شو«: گفتمرد 
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خواهی زنده بمانی، حواسـت   می پس اگر .دنتوانند جلوی من را بگیر بیایند نمی

  ».را جمع کند

هـا بـه    شـده  هماننـد فلـج   گارگـاس . کاباالر شمشیر بلندش را به دست گرفت

. دوبـاره همـان صـورت شـاد در جلـویش قـرار داشـت       . آدناکس خیره شده بود

: آدناکس کنار مجسمه گوردا خم شد و دستش را روی گل آبی کشـید و گفـت  

  ».ای ظر من ماندههزاران سال منت. چقدر لطیف«

در کمال نابـاوری  . آدناکس دستمالی بیرون آورد و آن را روی زمین پهن کرد

دسـتمال را تـا کـرد و    . گل آبی را چید و با دقت آن را بـین دسـتمال گذاشـت   

گل را برای من سالم نگه ممنون از این که این «: داخل لباسش گذاشت و گفت

  ».داشتید

: در بـین راه چیـزی را بـه خـاطر آورد و گفـت     ناگهـان  . آدناکس به راه افتـاد 

ـ . برای دالیل مسخره خود را به کشتن نده. راستی جوان« اه و زندگی خیلی کوت

  ».گیریم دیگر وقتت را نمی .با ارزش است

کل صـورتش  . کرد نگاه می گارگاسدرطرف دیگر، کاباالر شمشیر به دست به 

صندوق چوبی بزرگی بر پشتش کاباالر . های کهنه پوشیده شده بود هم با پارچه

  . با خارج شدن آدناکس، او هم بیرون رفت. داشت

نگـاهی بـه جـای گـل     . شـد به خود آمد، متوجه اتفاقـات   گارگاسزمانی که 

همـه بـا دیـدن آن، ایـن اتفـاق را شـوم       . دیگر گل آبی وجود نداشـت . انداخت

شـتابان   .تگرفـ  ها در می ایی در بین نگرونغوغدانست که چه  نمی. دانستند می

تکـه در هـر گوشـه افتـاده      جسد نگهبانـان، تکـه   .ی معبد رسانددوخود را به ور

هـا   آن. انگار محو شده بودند .هیچ اثری از آدناکس و کاباالر وجود نداشت. بودند

مشخص نبود  ها آنشهر  مکان ها شده بودند؟ که بودند؟ چطور وارد شهر نگرون

او گفتـه بـود کـه    . ه یاد پیشگویی زن افتـاد ب .ها از او اطالعی نداشتند و خارجی

  .واقعا آن را برده بودند. االن آن اتفاق افتاده بود  ؛برند گل آبی را می

٣  

  ».ما را موفق گردان« 
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مشـاور  طولی نکشید که هیبت جوان و ورزیده . صدای پایی را شنید گارگاس

نشسـت و   وانشروی زانـ د او نیز همانن مشاور مارون. را در کنار خود دید مارون

  .به مجسمه گوردا نگریست

سـپس   با گـوردا تمـام شـود    ونمارمشاور اجازه داد تا راز و نیازهای  اسگارگ

  »اند؟ تمام جنگجویان آماده«: گفت

معبـد   صـبرانه در جلـوی   بـی «: را ادامه داد و گفـت  سکوتش ای لحظه مشاور

  ». ندیده بودمها را آماده و با اشتیاق  چنین آن تا حاال این. اند ایستاده

دوبـاره   مـارون صـدای   .الطم او را در بر گرفتشور و شوق همچون دریایی مت

  »ای؟ ور؟ آمادهچط خودت«. در سرسرا پیچید

تمـام ایـن   «: را کنار زد و گفتدرون صورتش مشکی و براق  های مو گارگاس

فقط درمورد گل آبی که چیزی  .سال عمرم را منتظر این روز بودمبیست و پنج 

  »!!تندنگف

و  انـد  آویـز قـرار داده   ها آن را دست بعضی«: برخاست و گفت از جایش مشاور

عـال تـب و تـاب حملـه     فاما  خورند؛ ها شکست می گویند شوم است و نگرون می

 بهتـر . تو هم آن را کامـل فرامـوش کـن   . دهد ها بها نمی کسی به آن. گرم است

را  شهر دراگورد یبا .بگذاریم را بیشتر از این منتظر نباید جنگجویان. ست برویما

  » .بعد از آن هاگوت در دستان توست. از سر راه برداریم

کمـی در جلـوی    ونمـار مشـاور  زمـان بـا    برخاسـت و هـم   از جایش گارگاس

ایـن  «: گشـتند، جانشـین گفـت    طور کـه برمـی   همان. مجسمه گوردا خم شدند

. اده شـده اسـت  ها به کسـی د  بزرگترین افتخاری است که در طول تاریخ نگرون

آورم    هیچ گاه به یاد نمی. اند سران قبیله، رهبری این لشکر بزرگ را به شما داده

  ».وان باشدکه کسی گفته باشد رهبران ارتش نگرون یک ج

را  ونمـار صـحبت  . کشـید  شعله می گارگاسحسی از افتخار و غرور در درون 

. ت را ببـرد یـت لـذ  جـازه داد تـا از آن لحظـات نها   جواب گذاشت و به خود ا بی

جـایی کـه    .روی قصر هـاگوت ببینـد  نست خود را قبل از غروب خورشید توا می

  .فرمایی کندمها حک توانست بر تمام سرزمین می
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٣٠٥ 

 هـایش رویا گاهی او را از دنیای ها به همراه نور شدید صبح و فریاد  صدای نعره

جلـوی  در میـان میـدان   . قـرار داشـت   یدرخت یبفضای  روبرویش. بیرون آورد

گام بـه   گارگاسبه محض این که . معبد، هزاران جنگجوی نگرون ایستاده بودند

  ».دست گوردا درود بر«. صدا فریاد زدند ام جنگجویان یکتم. بیرون نهاد

در  اهتـزاز بـه  اکستری خـود را  های خ وبی و پرچمهای چ زمان با آن نیزه هم 

 ها بودنـد  که دور و بر فیلای دیگر  عده. ی آن بودروکه نقش دو آج فیل آوردند 

  .ها را به غرش وا داشتند با سرعت فیل

معبـد و  . گذرانـد  ه را از دیـدش با احساسی وصف نشدنی تمام منظر گارگاس

به هر کجا کـه چشـم   . میدان در دل درختان بزرگ و پر برگ مخفی شده بودند

مرکـزی   ها کـه در میـدان   نگرون. دید دوخت فقط درخت و بوته و چمن می می

بـه معبـد    آنجـا نشده بود، خود را به باالی درختان رسانده بودنـد و از  جایشان 

  . نگریستند می

روی اش چنـدین بـار    هها، با کـف نیـز   برای ساکت کردن نگرون مارونمشاور 

بـه دریـایی آرام تبـدیل     زده طوفانمدتی طول کشید که جمعیت . زمین کوبید

. و چندین نفس عمیق کشید را برهم گذاشت ای چشمانش لحظه گارگاس. شود

  . وانست فریاد زدت سپس تا جایی که می

امروز روزی است که هاگوتیان خائن به سزای . انتقام فرا رسید روز سرانجام« 

گوردا همیشـه بـا   . ها را نجات خواهد داد گوردا نگرونامروز . خود خواهند رسید

تلـف نکنـیم و راه    وقت رابهتر است . در جنگ از او بخواه تا کمکت کند. توست

  ».فتیمبی

ها پایین آمد و به طرف فیـل   از پله گارگاس. جمعیت بار دیگر به غرش افتاد 

کـه  را بـه او داد   یرنگ سرخدر بین راه یکی از جنگجویان کاله . سرخ به راه افتاد

  .بود دو آج فیل از آن بیرون زده

٤  

ـ . رفـت  که بین دو کـوه مـی   دوخترا به راهی  شنگاه گارگاس یی کـه  ا جـا ت

 هـای  درست در روی یکی از صخره. کرد داری میخود زدن پلکامکان داشت از 
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٣٠٦ 

. بود شهر دراگوربرج نگهبانی  آن .سمت راست، برج کوچک نگهبانی قرار داشت

  . داشتکه به تمام جهات اشراف مانست  میبرج همانند نگهبانی هوشیار  ،از دور

مشـاور  راش کشاند و به طرف ت درخ انبوههای  خود را به زیر شاخه اسگارگ

هنوز هیچ خبـری  «: ای مخفی شده بود، چرخید و گفت که در پشت بوته مارون

  »نشده است؟

  »نه«: را تکان داد و گفت سرش مارونمشاور

و  شـوره  دلای صـبر کـرد تـا     لحظـه . را بـر هـم فشـرد    هایش دندان گارگاس

. گذشـته اسـت   خیلـی . دیگر فایده ندارد«: سپس گفت عصبانیتش فروکش کند

  ».داد ای می باید تا االن نشانه

  ».منتظر ماندن است هتنها را. ای نیست چاره« 

  ».شاید دیر شده باشد. ید کاری کردبا. منتظر ماندن حماقت است« 

تـو بـا   «: برگشت و گفـت  هورزید به طرف یکی از جنگجوهای گارگاسسپس 

. بالفاصـله بیـا   ن شـد، آتش روشـ . بری را به دست بگیرتو هم ره مارون. من بیا

  ».حواست را جمع کن

رسـاند و   گارگـاس خـود را بـه    مشـاور، . راه افتاد بهاش  به طرف نیزه گارگاس

  ».منتظر عالمت بمان. خیلی خطرناک است. نه«: گفت

اگـر  . شود نمی«: از بوته بود گام برداشت و گفتبه طرف راهی که پر  گارگاس

هـا   اگـر آن . وانیم این کار را انجام دهیمت این فرصت را از دست بدهیم دیگر نمی

االن کـه  . خواهـد خـورد   بـر هـم   هـا  نیرو داریم تمـام نقشـه  بفهمند که ما چند 

. ت هستندهمه در حال توطئه برای دستیابی به قدر ،مرده است سیدارا روباگاس

  ».این بهترین موقعیت است

داشـت   که برمـی هر گامی  با .ادامه داد دیگر منتظر نماند و به راهش گارگاس

ا برگـی،  هر صـدا و حرکـت موجـود یـ    . گرفت میقراری در درونش اوج  حس بی

فشـرد و   کم در دست مـی نیزه را مح. کشید چشمان و حواس او را به چالش می

های جنگجو در پشت سر کمی  صدای گام. داشت نگه می آن را آماده در کنارش
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٣٠٧ 

درخـت وضـعیت بـرج و     ایستاد و از پشـت  گاهی می .بخشید به او قوت قلب می

  . کرد اطراف را برسی می

مجبور . راحتی گام بردارد توانست به دیگر آن اندازه پیش رفته بودند که نمی 

جـا   چندک بزند و گاهی بین بوته و درختان با سـرعت جابـه   بود روی دو پایش

اما اثری از کسی بر بـاالی   توانست برج را ببیند؛ از آن فاصله به راحتی می. شود

  . دید ن نمیآ

وجـود   یهـیچ درختـ  . نگاهی به مسافت باقی مانده تا بـرج انـداخت   گارگاس

ناچار خـود را  . جلو رفتن پیدا کند یبرا هر چه فکر کرد نتوانست راهی. نداشت

 حسـی قـوی بـین رفـتن و مانـدن     . چندین بار جابجا شد. به زیر درخت کشید

ای  لحظـه . م فشـرد روی هـ هـایش را   از خشـم دنـدان  . درونش غوغا کـرده بـود  

دهـد بـه   کـه بـه ذهـنش اجـازه      بالفاصله بدون این. انش را برهم گذاشتچشم

  ».بیا با عالمت من پشت سر من«: طرف جنگجو برگشت و گفت

هـا را   بـرگ  بـاد کمـی   . به برج نگاهی انداخت کلفت از بین دو شاخه گارگاس

تردیـد   گارگـاس  .آمد می همانند قبل به نظر خالیدیدبانی برج . کرد جا می هجاب

  »حاال«: را کنار گذاشت و گفت

آن فاصـله بـا زمـین    . سپس با تمام قدرت و سرعت به طرف برج به راه افتـاد 

. رسـاند  یسـنگ  تختهسنگالخی را در چشم برهم زدنی طی کرد و خود را پشت 

با شنیدن . هنوز نفس نگرفته بود که صدای فریادی از باالی برج به گوش رسید

دلی ترسان بـه طـرف جنگجـو     با. اش جاری شد عرقی از شقیقه آن دانه درشت

 ریـ ز بـار  کیـ  بـه انگـار  . توانست نابود شدن تمام رویاهایش را ببینـد  می. چرخید

   .انگار نگهبان برج او را دیده بود. بودخالی شده  شیپا

در فضـا پیچیـد   که صدای دیگـری   غرق نشده بود اش امیدی در نا کامل هنوز

آن بـاال دارد اتفاقـاتی   «: با تعجب به جنگجو گفت گارگاس. بود که نشان از درد

  ».زود باش برویم. دافت می

با سرعت به طرف برج چرخیـد و راه کنـده شـدن در دل صـخره را      گارگاس

   . شد صدای دیگری شنید که به باال نزدیک می طور همان. پیش گرفت
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٣٠٨ 

چنـدین جنـازه   . آخرین پیچ را طی کرد و خود را در جلوی برج دید گارگاس

هیچ اثـری از درگیـری و خـون    . ورودی افتاده بودند برج در کنار در نگهباناناز 

یزه را بـا دو دسـت   ن که یدرحالسپس  اندکی درنگ کرد گارگاس .شد دیده نمی

او  یپـا  هـم جنگجوی نگرون نیز . به طرف ورودی به راه افتاد محکم گرفته بود

  . داشت گام برمی

ای طول کشید تـا   لحظه. نیمه باز را کنار زد با سر نیزه درنزدیک در ایستاد و 

جـره  سمت پن. روی زمین افتاده بودندجان  سه جسد بی. توانست داخل را ببیند

 .را درون شکم نگهبان دیگری فـرو کـرده بـود    اش مردی جوان ایستاده و دشنه

بـا سـرعت دشـنه را بیـرون کشـید و بـه طـرف         صدای در نمرد جوان با شنید

  ».موروخ«: گفت ناخواسته گارگاس. چرخید گاسگار

کـرد و   ه تمیز کردن خون تازه با لباسشو شروع ب موروخ دشنه را پایین آورد

  ».اید خودتان دست به کار شده«: گفت

خیلـی  «: و گفـت  به چهره الغر او نگاه گرد گارگاس. سپس ریز و آرام خندید

  ».مه چیز خراب شده استکردیم که ه فکر. دادی زودتر از این باید خبر می

ابروانش را در هـم   موروخ. خوردند چشمان زیر موروخ دائم در حدقه تکان می

بـه  . هایشان هم سخت جان بودنـد  بعضی .قدر قوی نبود سم آن«: کشید و گفت

  » .مردند راحتی نمی

نگرون  یجنگجو طرف به گارگاس. جسد خونین زدمحکم به  سپس با پایش

که حرکت  عالمت بده جنگجویانشن کن و با دود به آتش رو«: چرخید و گفت

  ».کنند

های جنگجو نگرون، صدای بلند شیهه اسـبی از   زمان با پیچش صدای گام هم

روی میـز  ن موروخ به طـرف تیـر و کمـانی کـه     زمان با آ هم. بیرون شنیده شد

ن، ک تیرکماون رکردنیگبر اثر . برداشتچوبی بود، یورش برد و با سرعت آن را 

و خود را به بیرون ها اعتنایی نکرد  موروخ به آن .ز پر از غذا به طرفی کج شدمی

جا  که چه اتفاقی در این البد فهمیده .گشت برج استدورین او «: رساند و گفت

  ».است افتاده
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در بـین راه   در پـایین بـرج،  . ا بـه بیـرون رسـاند   بـا سـرعت خـود ر    گارگاس

توانست حرکـت سـر    گارگاس. ده بودسنگالخی، سواری بر اسب به باال خیره ش

در چشـم  . برای مدتی هر دو به یکدیگر خیـره شـدند  . او را به طرف خود ببیند

 رمـوروخ تیـ  . برگردانـد  شهر دراگـور به طرف کنان اسب را  زدنی سوار هیبرهم 

زنـان در هـوا اوج    تیر چـرخ . گذاشت و با قدرت آن را کشید ی را در کمانشتیز

امـا توانسـت خـود را     ؛سوار تعادلش برهم خـورد . شستگرفت و در شانه سوار ن

 برسـاند  شهر دراگورشاید بتواند خود را به «: گفت گارگاس. روی اسب نگه دارد

  ».زود آتش را روشن کن. حرکت کنیم باید. فرصتی نیست. دها خبر ده و به آن

  .سپس با قدرت موروخ را به کناری هل داد و به داخل برج رفت

٥  

بگویید کـه  . بل حمله را به صدا در آوریدط«: ام قدرت فریاد زدبا تم گارگاس

  ».ماده شوندآدارها  نردبان

صدای فریاد و . به پرواز در آمد شهر دراگورسنگی بزرگ به طرف برج سنگی 

رعـد بـه طـرف     همچـون هـا   نگـرون . رسید نعره از هر سوی جنگل به گوش می

  . بردند جوم میه شهر دراگورهای  دیوار

بـه   گارگاس. شدت به برج برخورد کرد و غرشی عظیم از آن برخاستسنگ با

ها  زود باش فیل. نده را باز کقرار بود درواز موروخ«: برگشت و گفت ونمارطرف 

شـود تلفـات بیشـتری     دیگر نمی. ها نیست اطمینانی به آن. رورا به حرکت دربیا

    » .باید دروازه را بشکنیم. بدهیم

جـوم  ر آورد و با سـرعت بـه طـرف دروازه ه   حرکت دفیل سرخ را به  گارگاس

ها با سرعت هم چون مور و ملخ به طـرف شـهر حرکـت     جنگجویان نگرون. برد

  . کردند می

٦  

چنـدین  . رسـید  شهر بـه گـوش مـی    هزمین صدای چکاچک شمشیرها در پس

ها و نگهبانان  نگرون. دویدند می گارگاسنگرون به دنبال فیل سرخ در پشت سر 

مردم با سـرعت خـود را   . ها با تمام قدرت درگیر بودند چه پس کوچهشهر در کو
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٣١٠ 

هـا را سـرخ    خون کـف کوچـه   .کردند یافتند، حرکت می به هر سوی که آزاد می

  .کرده بود

ت قدرت و توانس می. انداخت اش می آن همه جسد و خون، او را به یاد پیروزی

ها بـرای آن تـالش    گرونکاری را که هزاران سال ن. دببین افتخار را در روبرویش

 دسـت  هبیاورند، او سرانجام در حال بـ  دست بههرگز نتوانستند آن را  و کردند می

  .بود آوردن او

در بـدنش   اقیاشـت شـوق و  . را به هوا بلند کـرد و فریـاد زد   اش هنیز گارگاس

در بین درختان آرمیـده   تاگار یزیبا عمارتدرست در روبرویش . کرد فوران می

دو گـوش  . ودرا افـز  سـرعتش ل بالفاصله فی. ش به فیل سرخ ضربه زدبا پای .بود

  کرد بال پروانه در دو طرفش حرکت می همچونفیل 

 عمـارت بـار بـر    سکوتی مـرگ . را به وضوح ببیند عمارتتوانست  می گارگاس

ناگهـان   .ها به حـال خـود رهـا کـرده بودنـد      را سال آنجاانگار . سایه افکنده بود

 درمیـان دسـتانش   راچیـزی   کـه  یدرحـال  وهای جوگندمیسال با م مردی میان

: حرکـت کـرد و گفـت    عمـارت خارج شـد و بـه پشـت     عمارتر گرفته بود از د

  ».نوروم بیا«

 عمـارت با شمشیر اختـه از   که نوروم نامیده شده بود ت سر او مرد جوانیپش 

  .دسال روانه ش به دنبال مرد میان نگریست اطراف را می که یدرحال .بیرون آمد

ـ   گارگاس یـک  . رسـاند  عمـارت ه نزدیکـی  آخرین پیچ را طی کرد و خـود را ب

در همـان  . روی زمین رسـاند گرفت و با پرشی بلند خود را را به کجاوه  دستش

را آهسـته کـرد و    هـایش  گام گارگاس. زمان صدای جیغ بلندی زنی شنیده شد

  ».کنولم «: زن دوباره به گوش رسید که گفتصدای بلند . گوش فرا داد

زمان بـا آن صـدای    هم. ای چینی با چیزی به گوش رسید صدای برخورد شی 

شـنیده شـد   سپس صدای پاهـای زن  . غرید که از درد میبه گوش رسید  یمرد

جوان با لباس بلند کرم رنـگ از  طولی نکشید که زنی . آمد ها پایین می که از پله

رخورد کردن نگـاهش بـه   با ب. هراسان و لرزان اطراف را نگریست. بیرون آمد در

ت سـر او مـردی   پش. رکت کردح عمارتای درنگ کرد و به پشت  ، لحظهاسگار
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣١١ 

و بـا دسـت دیگـر     شـم راسـتش  بـا یـک دسـت چ    .بیرون آمدنی خونی با پیشا

کنـان بـه    موروخ نالـه . نست موروخ را بشناسدتوا گارگاس. را گرفته بود ای دشنه

بیـرون آمـد و بـه طـرف      مارتعاز  دیگر ناگهان زنی .حرکت کرد عمارتپشت 

خـودش را روی   زن . را بـه تـن داشـت    هاخدمتکارزن لباس . موروخ یورش بود

  ».فرار کنید. بانو رینا«: موروخ انداخت و فریاد زد

صدای زنی که رینا نامیـده شـده   . موروخ با عصبانیت غرید و خود را خم کرد

منتظر نمـان  . رها کناو را . نورسا«: به گوش رسید که گفت عمارتبود از پشت 

  » .و فرار کند

. زن خدمتکار که نورسا نامیده شده بود از روی دوش موروخ بـه پـایین افتـاد   

جان در کنـار دیـوار    نورسا نیمه .را در شکم او فرو کرد و دشنه موروخ امان نداد

                                                            .ه بودرها شد عمارت

. و دنبــال مــوروخ بــه راه افتــاد فراخوانــدهــای اطــرافش را  نگــرون اسگارگــ

   . فضا پیچیددر  زنی  کرد صدای ناله را رد می عمارتخم طور که  همان

کمـی  . قرار داشـت روی زمین ر از نگهبانان هاگوت جنازه دو نف عمارتپشت 

خـون   .افتاده بـود  روی زانوانشو  شده ، نیزه از پشت وارد بدن ریناتر طرف آن

   .مانند جویباری کوچک از روی لباسش به پایین جریان داشت

. لعنتـی «: روی چشـمانش گذاشـته بـود گفـت    ش را دسـت  که یدرحالموروخ 

  » .را کور کردگلدان را زد توی چشمم و آن 

  »این که بود؟ تاگار کجاست؟«: گفتبه طرف او چرخید و  گارگاس

  ».رینا زن تاگار بود ،تییک حرامزاده لعن«: موروخ زیر لب غرید و گفت

زمانی کـه  «: و گفت و ناله کرد را با شلوارش تمیز کرد خونینش دست سپس

  ».را در جلوی دروازه دیدم تاگار حمله کردید

این «: ها برگشت و گفت به طرف نگرون. را در برگرفت گارگاسخشم سراپای 

. زود باشید .همخوا احمق من تاگار را می .همه راه ما را بدون هیچ دلیلی آوردی

    ».احمق .کنیم به طرف ساختمان تاگار حرکت می

  ».بیا پایین گاور«: به راه افتاد و فریاد زدنتی موروخ به طرف درشکه سلط
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣١٢ 

بـا نگـاهی خیـره و ترسـان از      گـاور . تا آن زمان متوجه او نشده بود گارگاس

  .نگریست می ها به جسد رینا همانند طلسم شده. درشکه پیاده شد

بسـت بـه طـرف     مـی  اش ای را روی چشم و پیشـانی  پارچه که یدرحالوخ مور

  .درشکه به راه افتاد

٧  

. کـرد  در کنار ساختمان ایسـتاده بـود و بـه شـهر سـوزان نگـاه مـی        گارگاس

گـاهی سـاختمانی بـا     .های سنگی برج بزرگ در هر نقطه پخش شده بودند تکه

ـ   . ریخت صدای بلند فرو می ه و فریـاد بـه گـوش    هنوز هم صـدای شمشـیر و نال

. بودنـد دید که بـه دنبـال مـردی یـا زنـی       گاهی چندین نگرون را می. رسید می

  .از راه رسید با فیلش نماروازسمت راست 

بـه   گارگـاس تا جایی که امکان داشت با سرعت از فیل پایین آمد و به طـرف  

ر ماننـد همـه د   .را نقش زده بـود  ونمارهای نازک  لبخندی بزرگ لب .راه افتاد

کمـی خـم شـد و     گارکـاس  برابر. بودو خون پوشیده شده  گردوخاکای از  الهه

هـیچ کـدام از آن   . م که شهر کامل در دست ماستتوانم بگوی می«: سپس گفت

  ».ندخائنین زنده نماند

  »تاگار کجاست؟«: ون این که به او نگاه کند گفتبد گارگاس

  .محو شد ونمارلبخند از روی لبان 

  » .هیچ کس هم از او خبر ندارد. وانستیم او را پیدا کنیمنت. دانیم نمی« 

. فتح شهر بدون او معنی نـدارد «: با خشم به طرف او برگشت و گفت گارگاس

  » .د که تمام شهر را دوباره بگردندبگویی. باید او را پیدا کنید

شاید تاگـار در  . همه از شهر خارج شدند«: ای درنگ کرد و گفت لحظه ونمار

یادت نرود که هدف اصلی مـا  . در ضمن زمان زیادی نداریم. مرده باشداین بین 

  » .جا برویم تر به آن باید هرچه سریع. هاگوت است

ان در زیر نور غروب خورشـید  زشهر سو. نگاهی دیگر به شهر انداخت گارگاس

: ا از دل خاک بیرون آورد و گفتچرخید و نیزه ر گارگاس .کامل سرخ شده بود

  »گجو تلف شدند؟نچند ج .ع کنافراد را جم«
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣١٣ 

  ».هزار و پانصد نفر داریم االن هفت. ایم هزارو پانصد نفر را از دست داده« 

  ».بگردند و تاگار را پیدا کنند جا بگذار ای را همین پس عده«

٨  

هـا حرکـت    در جلوی نگرون گارگاس .درخشید می شب مهتاب در دل سیاهی

. رفتنـد  کردند و پیش مـی  خود را باز میبین درختان راه  باقی ارتش در. کرد می

هـنش  ای از ذ فکـر اسـتراحت لحظـه   . یافـت  راه مـی  آرام در بدن او خستگی آرام

فکـر   .همان سرعت کـه آمـده بـود، آن را از ذهـنش خـارج کـرد      اما با  گذشت؛

   .قدرت را به او باز گرداندرسیدن به هاگوت تا صبح، 

ن صـدای پـرواز پرنـدگان بـه گـوش      ناگها .کامل روشن بودراه در زیر نور ماه 

 حسـی عجیـب  . برخاسـت ها  ای از گرگ گله ی زوزه یصدا گریداز طرف  .رسید

زمان با آن  هم .آن شدند ها متوجه  انگار تمام نگرون. شعله کشید گارگاسدرون 

  .ای از حیوانات از دل جنگل برخاست حرکت دستهصدای 

 اش شـفته با چهره آ مشاور. ندف خود نگریستایستادند و به اطراها  همه نگرون

  »کنند؟ آن چیست؟ چرا حیوانات فرار می«: گفت گارگاس. نگریست گارگاسبه 

  ».دانم نمی«: نگاهی به اطراف انداخت و گفت مشاور

نگاهی به آسـمان   گارگاس .آرام شروع به تاریک شدن کرد ناگهان جنگل آرام

 ؛هـا افتـاد   کسبه یاد هـور  ناگهان .هیچ نشانی از مهتاب در آسمان نبود. انداخت

در  هـا  کسهـور را درست زمان مهتاب انتخاب کرده بود تا از  اش حمله گارگاس

. ناگهـان سـرمایی از بـدنش گذشـت     .شده بـود  یگرفتگ ماه؛ اما انگار امان باشد

به یاد پیشگویی زن نیز افتاد که گفتـه   .گرفتگی فکر نکرده بود به ماه وجه چیه به

  .ن شب باشدحواست به درندگابود 

ها با تعجـب بیشـتری بـه     نگرون. از سمت غرب صدای نازک بلندی برخاست

 .ای درون جنگـل برخاسـت   بالفاصـله صـدای همهمـه    .نگریسـتند  میاطرافشان 

 .ون دسـتش بفشـارد  راو را وادار کـرد کـه نیـزه را د    گارگاسدر درون  یاحساس

  . بود دانست که خطرناک اما می ؛بوددانست که چه  نمی
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 امین منصوری فرد

٣١٤ 

جنگجویـان نزدیـک هـم آمـده و      .شـد  مـی  هلحظه بر شدت همهمه اضافهر 

جـا   سیاهی همه .نگریستند ها را از نیام بیرون کشیده بودند و به اطراف می دشنه

  . را در برگرفته بود

کـه   طور همان .را حس کند فیل سرخ یرعادیغتوانست حرکات  می گارگاس

 .رسید ان به گوش میشد، صدای شکستن و خرد شدن درخت می کنزدی همهمه

  »ها دگر چه هستند؟ آن«: ها فریاد زد یکی از نگرون

هـا   کـه در سـر شـاخه   ببیند را  کسهورتوانست هیبت سیاه چندین  گارگاس

همـه خودشـان را آمـاده    «: ناخواسته گفـت  گارگاس. شوند جا می هوحشیانه جاب

  ».امکان حمله از هر طرف هست. کنند

هـا   ارتـش نگـرون   کنـار  گوشـه غ و فریـاد از  حرف او، صدای جیـ با تمام شدن 

کردن  حرکت میها  سیاه با سرعت و قدرت دربین نگرون یها کسهور .برخاست

  . صدای خرخرشان به آهنگ دایم محیط تبدیل شده بود .دریدند و به راحتی می

دیـد کـه    در هر سو چنگالی را مـی . نگریست را می با سرعت اطرافش گارگاس

  .کرد گلویی را پاره می شد و در هوا بلند می

دیـواری   را به کمترین اندازه رساندند و هماننـد  خود  جنگجویان جلو، فاصله 

   .ایستاده بودند

از  .ها را درک کنـد  توانست آن افتاد که نمی قدر حوادث با سرعت اتفاق می آن

و بـه   رسـاندند  موجودات سیاهی خود را به داخل صفوف جنگجویان مـی  هر سو

   .کشیدند را به زیر می ها راحتی آن

فاصـله خـود را بـا    «: گفـت طرف جنگجویان روبرویش چرخیـد و  به  گارگاس

  ».ان شما برسانندیها خودشان را به م نگذارید که آن .دیگر کم کنید یک

تا جـایی کـه امکـان     قرار دادند و شانیروبروها را در  جنگجویان بالفاصله نیزه

تمـام جنگجویـان    ها هورکس یزدن مبرهچشم در  .عقب کشیدند داشت خود را

. دیـد  می مرگ را در جلویش گارگاس .جوم آوردندها ه را دریدند و به طرف فیل

دیگـر  با همـان سـرعتی کـه     .ها را ندارد دانست توان ایستادگی در مقابل آن می
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 امین منصوری فرد

٣١٥ 

و تمام آن اهـداف بـه ناگـاه تمـام      جنگجویان مرده بودند، بقیه نیز خواهند مرد

   .مرگی ترسناک. داد احتی در جلویش جوالن میمرگ به ر .شد می

کجا بود؟ مگر قرار . آمد آن زمان بود که باید به کمکش می. به یاد گوردا افتاد

آمد؟ زمانی که همه مرده بودند  در موقع نیاز به کمکش بیاید؟ پس کی مینبود 

گرفتـه   هدف در دسـتانش  میدی نیزه را بیاکه از نا طور همانخواست بیاید؟ می

هـا نزدیـک    نگریست که بدون هیچ سـختی خـود را بـه آن    ها را می سیاهی ،بود

ای فکـر   لحظه. از گوردا نبود ینگاهی به اطراف انداخت، اما هیچ نشان .ردندک می

زمانی که دیگر خـود را یـک مـرده بـیش     . کرد که شاید اصال گوردا وجود ندارد

دید  در کمال ناباوری می. ای تبدیل شد به ناله ها کسهورصدای خشم  دید، نمی

بـا   گارگـاس  .بودنـد  و در حال دور شـدن  که موجودات به میان جنگل بازگشته

توانسـت بـاور کنـد کـه      نمی .نگریست دستان لرزان، مات و مبهوت اطراف را می

اش سـر   شـانی یهای سـرد کـه از روی پ   عرق .دید انگار خواب می .بودهنوز زنده 

  .نیست که خواب فهماندبه او  خوردند می

گرفتگـی تمـام    انگـار مـاه   .جذب کرد را به طرفش گارگاسمهتاب بزرگ نگاه 

وجـود   هـا  کسهـیچ اثـری از هـور    .فضا همانند قبل روشن شـده بـود   .شده بود

 .رسـید  به گـوش مـی   ها کسهور  همهمهدر سمت غرب، صدای ضعیف  .نداشت

تکـه   عضـای تکـه  ا .زار روبرویش را ببینـد  توانست مرده دیگر با وجود نور ماه می

یـک   نتوانسـت  گارگـاس  .شده جنگجویان در سرتاسر جنگل پخش شده بودنـد 

 .ها باقی مانـده بـود   از آن همه جنگجو، شاید یک سوم آن .جسد سالم هم ببیند

در عرض یک مدت کوتاه هزاران نفـر   .چنین جنگی را ندیده بود تا آن زمان این

   .به راحتی کشته شدند

ها  آن .دادند به انسان می ی را دید که شباهت زیادیهایها جسد در بین کشته

  . بودند های نسبتا بلند و تیز الغر با ناخن هایی کسهور

خشمی خروشـان وجـود او را در   . نگاهی به برج آبی هاگوت انداخت گارگاس

  .بر گرفت

٩  
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 امین منصوری فرد

٣١٦ 

و یـا زخمـی   تمام جنگجویان از خستگی  .انداخت ارتشش به نگاهی گارگاس

هـم  دروازه هـاگوت   تر طرف آن .روی زمین افتاده بودندتان شدن، در کنار درخ

؛ امـا هـیچ   دروازه را باز کندقرار بود موروخ  .ایستاده بود چنان محکم در جایش

ها را بـا خـود    ت آن را نداشتند که بخواهند زخمیصدیگر فر .بود فتادهیناتفاقی 

هاگوتیـان و   هـای  محوطه باز روبـروی دروازه پـر از جسـد    .ندبه عقب بازگرداند

 .ها بود نگرون

اگـر آن   .آورده بودنـد  در  فهوم تمام فکر او را بـه تسـخیرش  افکار گنگ و نام 

توانسـت هـاگوت    به راحتی می را در شب گذشته از دست نداده بودهمه نگرون 

  . در آورد اش را به زیر سلطه

دیـک  کسی از بین درختان بـه او نز . بیرون آورد ناگهان صدایی او را از حالش

هر قـدمی   .آمد پیش می ولرز ترسمرد با . را تیز کرد چشمانش گارگاس. شد می

کشید که مرد در روبروی او نطولی  .گذراند را از دید می داشت اطرافش که برمی

تـر از   با چشـمانی کـه بـزرگ   . شدت گرفته بودنفس زدنش  صدای نفس .ایستاد

  . نگریست گارگاسبه  حالت عادی شده بودند

 .نامیـده شـده بـود    گـاور موروخ  که توسط بشناسد توانست مردی را گارگاس

  »شود؟ چرا دروازه باز نمیموروخ کجاست؟چه شده است؟ «: گفت گارگاس

. خ چشمش کور شـده اسـت  ومور .باید صبر کنید«: با صدای لرزان گفت گاور

کنند و حواسشان به همه چیـز   مردم در داخل سخت مبارزه می. تواند بیاید نمی

  ».است

: گفـت بـا صـدای بلنـدی     گارگـاس . با سرعت نگاهی به اطراف انـداخت  گاور

کـل جنگویـانم را از دسـت    . لعنتی دیگر وقتی نیسـت  شود؟ که نمیچه یعنی «

  ».ام داده

با سرعت به طرف . باز داشت یاد و غرش او را از ادامه حرفشناگهان صدای فر

 گرفتـه  آتـش های  فیل. ودهای آتش جاده را در برگرفته ب شعله .بازگشت ارتشش

شفته و پریشـان ایسـتاده   ها آ نگرون  .غریدند دویدند و می با سرعت به طرفی می

  . کردند افتاد نگاه می بودند و با تعجب به آن چه که اتفاق می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣١٧ 

توانست تعـدادی   گارگاس. کرد ها، هر کس به سویی حرکت می با حرکت فیل

بـا سـرعت بـه داخـل جنگـل فـرار       را ببیند که مشعل به دست از مردان غریبه 

بـه طـرف    زنان ادیفرفیل سرخ  .گرفته بودرا در بر ها آتش کجاوه فیل. کردند می

  . دوید میدان جلوی دروازه می

از سـوی   پیرمـرد  .آورد ادیـ  بـه او را  .کرد جلوی فیل مردی با سرعت فرار می

  ».طرف بیا این. ورومن«: مرد برگشت و بلند صدا زدآن  دیگر به طرف

افتاد که قبل از کشته شـدن رینـا    یسال انیمبه یاد مرد جوان و مرد  گارگاس

ی مـرد  یپـا  هـم  ،فیل. پسر جوان همان نوروم بود. بیرون آمده بودند عمارتاز 

سـوخت، باعـث    اما آتشی که در باالی او می دوید؛ می که نوروم نامیده شده بود

بـا  . به پشت نگاهی انداخت منورو. دوار سرعتش را زیاد کن شد که فیل دیوانه می

روی زمـین خـم شـد و     تـر  طـرف  آن کمـی  . افزود سرعتشبر  اش فاصلهدیدن 

انتهـای نیـزه را   شت و برگ بعد از چند قدم .ی در دل خاک رفته را برداشت نیزه

توانسـت   مـی  گارگـاس . نیزه را به طرف فیل گرفـت  سر در دل خاک فرو کرد و

   .فیل خانه کرد زیرگلویمستقیم در نیزه  .در چهره او ببیندخستگی را 

هر چه سعی کـرد خـود را از    نوروم .را از دست داد ای زد و تعادلش فیل نعره

ن آ همـراه بـا    .افتـاد  نـوروم جلوی آن کنار بکشد نتوانست و پاهای فیل به روی 

   .به هوا برخاست یگردوخاک

اما  د بزند؛ا تمام قدرت بر سر او فریاخواست ب. چرخید گاوربه طرف  گارگاس

که در جریان بـاد   خیره ماند ها به درختانی زده همانند بهت. اثری از او نبود چیه

جسـد   .توانست آن همه اتفـاق را در ذهـن خـود هضـم کنـد      نمی. دندیرقص می

 .دید که در میدان به حال خـود رهـا شـده بودنـد     و همرزمانش را می نوعان هم

دا چـه شـد؟ چـرا بـه کمکشـان      پس گـور  بود شدروازه هاگوت همچنان برجای

نیامد؟ دیگـر کسـی نمانـده بـود کـه بخواهـد بجنگـد پـس گـوردا دیگـر کـی            

کشته نشده بودند؟ آن موقع فقـط   گوردامگر این همه در راه خواست بیاید؟  می

هـا را   چه کسی جـواب مـرگ آن   .کرد ها را نگاه می و مرگ آن بود گوردا نشسته

  او گفته بودند چه بود؟ همه دروغ بود؟داد؟ آن همه حرفی که موبدان به  می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣١٨ 

صدا همانند طبـل  . صدای بوقی از طرف دیگر میدان شنیده شد ای بعد لحظه

هـای براقـی وارد میـدان     از آن سو سوارانی بـا زره . کرد ش صدا میرمرگ در س

انگار نیروی کمکـی  . داد که اهل هاگوت نبودند نشان می شانیها لباس .شدند می

. پیمودنـد  به آرامی و با نخـوت زمـین را مـی   ن اسوار. ه بودبه کمک هاگوت آمد

 ها نیز فهمیـده بودنـد   انگار آن. ها چرخید ناخداگاه به طرف نگرون گارگاسنگاه 

هر کدام تا جایی کـه امکـان داشـت بـا     . که نیروی کمکی به هاگوت رسیده بود

یش را بود که نابودی واقعـی رویاهـا   جا آن .کرد سرعت به داخل جنگل فرار می

  .پاشد کرد که درونش از هم می حس می. دید می

تـک   تک. بوددانست کدام طرف  که نمیشد  شنیده میسویی صدایی گنگ از 

   .تبدیل شده بود نامفهوماجسام اطرافش به شکلی گنگ و 

آن . داد کـه بـا شـدت او را تکـان مـی      اش نشست بر شانه ناگهان دستی قوی

در کنـار او   ونمـار مشـاور  . امیـدی نجـات داد  ها او را از غـرق شـدن در نا   تکان

داد  خورد، طرف جنوب را نشان مـی  ایستاده بود و با دست که به شدت تکان می

در آن حالـت بـه سـختی توانسـت      گارگاس. کرد و کلمات نامفهومی را بیان می

را گرفـت و بـه طـرف     گارگـاس ناچارا دست  ونمار. کلمه فرار را تشخیص دهد

  .کشید خود

توانست بفهمـد کـه    می. شدند زالل می آلود، قایع اطراف مانند آب گلکم و کم

از . نیروی کمکی به کمک هـاگوت شـتافته بـود    .بودشانسی برایش باقی نمانده 

ت کـه بخواهـد   چیـز نداشـ   دیگـر هـیچ   .را از دست داده بود طرف دیگر افرادش

 مشاوربه . به حرکت درآمداو هم  ونماربا فشار دست  .دان را بگیریجلوی هاگوت

ها از نزدیکی به  صدای سم اسب .ده او را هر کجا که دوست دارد ببراجازه داد ک

دانسـت   می. بازگشته بود وش و حواسش به جایشدیگر تمام ه. رسید گوش می

. بـه دنبـالش بودنـد    های کمکی هاگوت نیرو. دارد ه مرگ به دنبال او گام برمیک

بلند  ونمارصدای  .دوید ون دیگر میو چندین نگر ونمارتمام سرعت در پس  با

ر غیر این صورت مرگمـان  د. باید خود را به میان جنگل برسانیم«: که گفتشد 

  » .حتمی است
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 امین منصوری فرد

٣١٩ 

هـا فـرود    اش به پایان نرسیده بود که تیری در شانه یکی از نگرون هنوز جمله

 سـرش  پشـت  ای به لحظه گارگاس .نگرون با صدای بلندی در خاک غلتید .آمد

شاید تیر بعدی گلوی . ای نداشتند ها فاصله آن با هاگوت سواران . نداختنگاهی ا

فـرار  «: فریـاد زد  گارگـاس  .داد درید و به آن همه بدبختی او پایـان مـی   او را می

  ».باید بایستیم و مبارزه کنیم. ردای ندا فایده

مناسـبی  تظر بماند برگشت و سعی کرد خـود را در موقعیـت   نبدون این که م

 .ها به او رسیدند و همانند ماری بـه دور او حلقـه زدنـد    بالفاصله اسب .دقرار ده

چرخیـد و   که در وسط ایستاده بود با سرعت و چابکی به اطراف مـی  طور همان

همه جنگجو قادر به   آن  دانست که در جلوی  می. نگریست تک سواران را می تک

 کـدام  چیه .کرد ر میکه فکبود یزی ها بیش از آن چ تعداد آن .نجات خود نیست

   .دندها در حلقه محاصره نبو از نگرون

آن شـعله    خشم نیز بـه همـراه   کرد، میدی در او رخنه میانا باز که طور همان

  .کشید می

بـه   گارگـاس دو سوار روبروی . ها به گوش رسید صدای هوهویی از پشت اسب

وشـاخی بـر   خود د که کالهآمد  پیش میها مرد سواری  در پس آن. کناری رفتند

ها رسید، با هویی افسار را کشید و اسب را  پوش زمانی که به کنار زره. سر داشت

  . نگه داشت

. روی زمین رسـاند خود را به  از لگام بیرون آورد و با یک جهش مرد پایش را

از میـان  . رسید اش نیز به گوش می زمان با گام برداشتنش، صدای زره طالیی هم

  ».وای بر تو«: مرد شنیده شد خود صدای های کاله حفره

توانسـت کلمـات مـرد را بـرای خـود       نمی. با تعجب به مرد نگریست گارگاس

  .مرد ادامه داد. هضم کند

  »این همه خون ریزی برای چه؟« 

مـرد هماننـد قبـل    . هر چه سعی کرد، نتوانست چیزی به زبـان آورد  گارگاس

سـت اعتمـاد و قـدرت را    توان می. داشت بدون هیچ تردیدی به طرف او قدم برمی
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٣٢٠ 

خـون بـرای   ایـن همـه   «: را تکرار کرد مرد باز حرفش. در حرکات آرام او ببیند

  »چه؟ این دشمنی برای چه؟

واژه خـائنین   .احساس کرد جریان داغ عصبانیت را در درونشدوباره  گارگاس

  . روی لبانش جاری شدبدون هیچ تردیدی 

سـپس بـا تعجـب    . تکرار کردرا  نیخائنایستاد و کلمه  مرد به ناگاه در جایش

  »که؟خائنین؟ کدام خیانت؟ خیانت به «: پرسید

  ».باید بمیرید. شما خائن هستید« 

ـ   «: مرد با لحن تعجب بیشتری گفت آورم هـیچ   یـاد مـی  ه من تا جـایی کـه ب

  »بگو کدام خیانت؟. کنم شاید من اشتباه می. است خیانتی در کار نبوده

چـه  «: و گفت دیخندمرد ریز . توانستاما ن ؛چیزی بگوید خواست باز گارگاس

تـو فقـط بـه خـاطر      داند که کدام خیانت؟ اما نمی ؛گوید خیانت می. جالب است

  »ای؟ حرفی که هیچ دلیلی برای آن نداری پانزده هزار نفر را به کشتن داده

  . مرد ادامه داد. شد تر می کرد لحن صدایش جدی که صحبت می طور همان

و  خانواده هزاران نفر را نابود کردی. آدم را به راحتی گرفتی تو جان هزاران« 

ای کـه هـیچ    کلمه فقط برای یک کلمه،، سرپرست گذاشتی بیهزاران کودک را 

  »دلیل برای آن نداری؟

اما  را نگریست؛ حیران اطرافش. کرد فروکش گارگاسقدرت در درون ناگهان 

گـوردا گفتـه   «: واسته گفتناخ گارگاس. کسی نبود که بخواهد به او کمک کند

  ».است

  »گوردا کیست؟« 

او همـه کـس   «: بلنـد گفـت   گارگاس. گشت با سرعت به درونش بازمی قدرت

  ».داند او همه چیز را می. است

  »ائن هستیم؟ دلیلش را به تو گفته؟او خودش گفته است که ما خ« 

  ».تواند حرف بزند او نمی... نه«: با تردید گفت اسگارگ

بـه تـو گفتـه اسـت کـه مـا خـائن         تواند صحبت کنـد  که نمیچطور کسی « 

  »بگو ببینم که این گوردا کیست؟. مهستی
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٣٢١ 

او به پیشینیان . ستتراشی در دل کوه ا او سنگ.... او «: با تامل گفت گارگاس

  ».ما گفته است

یک مجسـمه  «: انداخت و گفت جنازهیدان پر از را برگرداند و به م مرد رویش

ایـن   بـه کشـتن   تو را مجبـور  تواند بزند، نمی یو هیچ حرف که هیچ جانی ندارد

را  تهمنوعان خـود . دلیل حرف و بدون جان، یک یک بی همه آدم کرده است؟

گوینـد؟   هـا چـی مـی    ه نظرت ایـن مـرده  ب .هم هزاران نفر آن ای، به کشتن داده

ایـد؟ مگـر از شـما دزدی     برای چه؟ مگر گرسـنه  گویند؟ ها چی می سرپرست بی

آن هـم کشـتنی    چرا؟اند؟ این رسم انسانیت است؟  مگر شما را کشتهاند؟  کرده

  »کورکورانه؟ فقط آن هم با یک حرف بدون دلیل؟

باخـت و   کم رنـگ مـی   از روز بود، کم تر   هایی که برایش واضح همه آن حقیقت

زبـانش بنـد آمـده    . ؛ اما نتوانستخواست چیزی بگوید گارگاس. شد می وتار رهیت

بگو ببینم آن چه که تو را بـه  . هیچ کاری به گوردا نداشته باش«: فتمرد گ. بود

زیـادی از مردمـت را بـه      بیرون از سرزمینت کشیده و باعث شده است که عـده 

  »؟یخواستی رسید داشت؟ آیا به آن چیزی که می را شآیا ارزش کشتن بدهی

ن کـه  خـاطر ایـ  ه برو به پیش گوردا و بگو ب«: ای مکث کرد و گفت مرد لحظه

. بگو پاداش تو را بدهد. ای از تو تشکر کند این همه آدم را برایش به کشتن داده

برو اگـر  است؟  تو آروزیت این هاگوت. بگو که جواب آن همه زن و بچه را بدهد

به هیچ  دیگر نیاز. گذارم فقط اگر گفت سپاس. آن مجسمه فقط یک کلمه گفت

 به تو قول خواهم داد کـه  از یوکور کاند کوردوس من. جا بیا به این. چیز نیست

  ».گذارماین شهر را در اختیارت ب تمام

زبـانش قفـل    .مدآ حقایق یکی پس از دیگری همانند پتکی بر سرش فرود می

. خـود را کنـار کشـیدند    ،سواران. را تکان داد دستش کاندور کوردوس. شده بود

اگـر ازت  «: گفـت کـرد    حرکت مـی  به طرف اسبش که یدرحالکاندور  کوردوس

ن، خـوش  بدان که هیچ چیز به اندازه آرام زندگی کرد. دیگر برنگرد تشکر نکرد،

  ».ها را به کشتن نده و به راحتی آن قدر مردمت را بدان. نیست
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٢٢ 

درمانـد و خسـته بـه     گارگاس. با چابکی به پشت اسب پرید کاندور کوردوس

   .ها نگریست آن رفتن 

تـر   غـروب سـرخ، غمـش را سـنگین    . تگرفـ  آرام به آسـمان اوج مـی   دود آرام

نـاتوان از   گارگاس. زدند های هاگوت چرخ می ها در باالی دروازه کرکس. کرد می

بیشـتر  . نگریسـت  های جلوی دروازه هاگوت می هرکاری ایستاده بود و به جنازه

هـا در   او گفته بود که کـرکس . به یاد پیشگویی زن افتاد. ها بودند ها از نگرون آن

هـای   درست گفته بود؛ اما بر بالین جسد. زنند های هاگوت چرخ می زهباالی دروا

، االن بـه  که تسخیر هاگوت بود آن واقعیت. زدند نه هاگوتیان ها چرخ می نگرون

در راهی قدم گذاشته بود که همـه چیـزش را   . ارزش تبدیل شده بود آرزویی بی

شـک آرام از روی  ا قطـرات  .هایش را بر هم فشـرد  پلک. دست داده بود در آن از

هـای   توانسـت درد  چیز نمی هیچ. انگار له شده بود. اش به پایین سر خوردند گونه

  .او را آرام کند

١٠  

صدای غریدن زیـر لـبش درون   . داشت با خشم درون معبد گام برمی گارگاس

ای تردیـد کنـد روبـروی مجسـمه گـوردا       بدون این کـه لحظـه  . پیچید معبد می

ی روفکر ایـن کـه مثـل همیشـه     . لوی خودش را گرفتتمام وجود جبا . ایستاد

. کـرد  پرتابه بیرون اما آن را همانند تیری ب از ذهنش گذشت؛ ندیبنش زانوانش

اون بیرون «: را فرو داد و گفت آب دهانش. را به گوردا انداخت چشمان سرخش

ان هزاران من احمق فقط به خاطر یک کلمه ج.... من. هزاران نفر منتظر هستند

  ».آمدم که ثابت کنی من احمق نیستمبرای این . را گرفتم نفر

ها  خودش آن. چرندیات نیست رازیغ بههایش چیزی  دانست که تمام حرف می

  . را باور نداشت

آن همـه  . فقط یک تشکر کـن . با تو هستم«: و گفت برخاستصدایش به هوا 

ـ . نـد ا آن همه به خاطر تـو بـدبخت شـده   . خون به خاطر تو ریخته شده است ه ب

بگو که مـن اشـتباه   . بخاطر حماقت من. خاطر حماقت من و حرف یک مجسمه

  »بگو. ا برای هیچ چیز انجام ندادمکنم و آن همه ر می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٢٣ 

کـدام  . بگـووووو . بگـو لعنتـی  «: را گره کرد و بار دیگر غرید مشتانش گارگاس

  »کدام؟؟؟؟. خیانت

  . داد هایش را در هوا تکان می مشت گارگاس

 نفرشـان هـای   هزاران نفر وجود داشتند که من نتوانستم به چشمآن بیرون « 

دانـم کـه    و دیگر هم نمی نابود شدم. ها خرد شدم ک نگاه آنت زیر تک. نگاه کنم

 ها آروزیشان را روی آرزوی هیچ مـن گذاشـته   تمام آن. توانم نگاه کنم چطور می

  »دهد؟ ها را می االن چه؟ چه کسی جواب آن. بودند

. صـورتش را در برگرفتنـد    قطـرات اشـک پهنـه   . افتـاد  زانوانشروی  گارگاس

 بود شده اضافهها سال بر عمرش  دانست ده می .هقش آوای معبد شد صدای هق

تـا آخـر عمـر جـان هـزاران نفـر بـر دوشـش          .گذشته نبود گارگاسدیگر آن  و

    .سنگینی خواهد کرد

١١      

زبانش را بـه    سالسه  بیست وگذر  .کنار زد اش را موهای سفید شده گارگاس

ـ  .خانه سکوت تبدیل کرده بود و مـردان داخـل آن چشـمان     از آن اتـاق  زاری ب

قـدر سـکوت را    خواسـت آن  مـی . ی انداخته بودهای میز چوب را به ترک شنوایش

. دانست که آن شدنی نبـود  اما می خسته شوند؛ ن مجلسآ نهاابلدامه دهد که ا

جـا جمـع    برای چه این«: گشود و گفتآن عذاب لب به سخن برای تمام کردن 

  »ایم؟ شده

زمان نیاز بـود کـه آن پیرهـا جـرات     . رفتندمثل همیشه همه در سکوت فرو 

وقت برای تلف کـردن  . باشید زود«: برای همین گفت. پیدا کنندصحبت کردن 

  ».نیست

بـدون نگـاه    .یکی از پیرهایی که در انتهای میز نشسته بود به خود جرات داد

ها به مدت بیسـت سـال اسـت کـه هـم چـون        نگرون«: گفت گارگاسکردن به 

ر کاندور مرده است، بهتـرین زمـان   واالن که باگاس. اند آتشفشانی خاموش مانده

ام قوای خود را تجدیـد  بعد از بیست سال، توانستیم تم. برای گرفتن انتقام است

  ».کنیم
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٢٤ 

  ».شود نمی. نه«: با لحن تند و محکمی گفت گارگاس

ای خود را در جـای   هر کدام به بهانه. زد ها موج می چهره یکایک آن تردید در

فهماند کـه صـحبت را ادامـه     به دیگری می چشمانشانبا  دادند و خود تکان می

  »گر چیزی نیست؟ید«: گفت گارگاس .دهد

چـه دلیلـی دارد؟ االن   «: ر دیگر بـه خـود جـرات داد و گفـت    همان پیرمرد با

 ، جنگجـویی قبال درست بـود . شود گویید نمی یسال است که شما م وسه بیست

 شما. اما االن در بهترین موقعیت قرار داریم ؛نبود که بخواهیم با آن حمله کنیم

  »چه اصراری بر حمله نکردن دارید؟

 .هـا بـود   آن ها بهتر از بحث کـردن بـا    از احمق ای در جلوی عده دننساکت ما

 .گنـاه تصـمیم بگیرنـد    ان مردم بیتوانست ببیند احمقانی به راحتی برای ج نمی

جـر و عواقـب آن جنـگ را بـرای کسـانی کـه       خواست کـه ز  نست و نمیتوا نمی

. شـود  نمـی . نـه «: برای همین با تحکیم بیشتری گفـت . فهمند توضیح دهد نمی

  ».همین و بس

. حرکـت کـرد   است و بدون کالمی دیگر بـه طـرف در  برخ از جایش گارگاس

برای آن کسانی که خود را به حماقـت  . نیدش را می سرش پشتهمهمه ضعیف 

  .غیر از زور پیدا نکرده بوده زده بودند هیچ راهی ب

را از او  نگاهش گارگاس. از اشتیاق ایستاده بودپر پسرش با صورتی  جلوی در

  ».احمقی دیگر«: گرفت و زیر لب گفت

  »چه شد؟«: را نادیده گرفت و گفت توسط پدرش ده نشدندی گارگاسپسر

خـواهیم  باگاسـور کانـدور   سـپاری   به مراسـم خـاک  . ی قرار نبود بشودچیز« 

  ».رفت

  »شود؟ اما سزای آن خائنین چه می« 

  ».نه خائنی هست و نه خیانتی« 

ای؟ حرفـایش را؟   تو گوردا را فراموش کرده«: با لحن تندی گفت گارگاسپسر

گـوردا  د پا هم به درون معبـ  ،بیست سال قبل آن جنِگاز دانم که دیگر بعد  می

  ».ای نگذاشته
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٢٥ 

خـام و احمـق و   . دید نسخه بیست سال پیش خود را می در جلویش گارگاس

دیگر کار از توضیح دادن به او نیز گذشته . ادامه داد به راهش گارگاس. متعصب

بیست سـال   او کسی بود که. توانستند که بفهمند دانستند و نمی ها نمی آن. بود

   .ادامه داد به راهش گارگاس .ا که نداشتنده آن داشت آن درد را به همراهش

دیگـر   گارگـاس ن جنـگ  یند که بعـد از آ گو مردم می. تو یک ترسو هستی« 

گـذارم   مـن نمـی  . کنـد  هـا حکومـت مـی    االن یک ترسو بـر نگـرون  . مرده است

  ».چنین بماند این

 .را باز کرد و خود را به دستان جریـان هـوای صـبحگاهی سـپرد     در گارگاس

 مشـاورش را بـه همـراه    اما بالفاصله پسرش طبیعت او را آرام کند؛روح  گذاشت

. پـی بـرد   زیـ چ همـه به  مشاوربا نگاهی به چهره مغرور . در کنارش یافت ونمار

 .در فکر پسرش فرو رفته بود و بیرون آمدنش دیگر محال بـود  مشاورتمام افکار 

 در دسـتانش او را محکم  مشاوردید و  پسرش را همانند پرچم مرگ می گارگاس

  .داد تکان می

  »بود؟جلسه درمورد چه «: سری فرود آورد و گفت مشاور

. با همان سرعت او را در هم کوبیـد  گارگاساما  خشمی با سرعت فوران کرد؛

 بـود؛ گفت که مرگش نزدیک  حسی به او می. داد هوا بوی مرگ می. هوا را بویید

بیست و سـه سـال پـیش     به یاد پیشگویی .کرد اما حسی دیگر او را خشنود می

. کننـد  او گفته بود که بیست و سه سال همه در آرامـش زنـدگی مـی   . زن افتاد

ده  .را بگیرد یزیر خونتوانسته بود بیست و سه سال جلوی . حرفش درست بود

ایـن اتفـاق   هم دانست با مرگش  می. شد روز دیگر آن بیست و سه سال تمام می

مشـاور مـارون و   . شـناخت  نش را هـم مـی  قاتال .آن هم در هاگوت بود .افتاد می

هاگوتیان جنگ به ها و  خواستند با کشتنش، بین نگرون ها می آن .پسرش بودند

  .ندازندیبراه 

ن نگـاهی بـه آ   .داد نمی راحتی به آن دو  بعد از مرگش هم این اجازه را به این

را تمـام راه روبـروی آن دو   . لبخنـدی زد ها  برای سرنوشت شوم آن. دو انداخت
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٢٦ 

تا جایی که بتوانم این اجازه را بـه هـیچ    با خود گفت .دید تر می تاریک و تاریک

  . دهم کس نمی

فقـط  . دفراموشش کنیـ . جلسه در مورد مزخرفات بود«: سپس به آن دو گفت

  ».چندین پیرمرد احمق هستند

به خـود اجـازه داد    .بدون هیچ کالمی به طرف محوطه آزاد به راه افتادسپس 

  . اسایدکه دمی بی
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٢٧ 

  

  

 
 

  دگا

١  

دانست کـه   می. خوردند های سیاه با سرعت در جلوی چشمانش تلوتلو می لکه

در مانـد، بـه درون آن گـودال سـیاه      مـی  گارگـاس اگر کمی بیشتر در خاطرات 

  .رفت میرو فذهنش 

 یچه. احساس کرد اش را بر پیشانی داغ و عرق کرده فشار انگشتان سرد ثرندا

هـای   دسـتان ثرنـدا را در زیـر بغـل     .بنشینددید که بخواهد  در خود نمی یقدرت

را از طـرف دیگـر   صـدای آگیـ   .کشـاند  خود دید که با قدرت او را به طرفی مـی 

سـت کـه بـه تاگـار     مـوروخ کسی . چقدر پیچیده شده است«: برخاست که گفت

ـ   کسی بود که نگهبانان بـرج دیـده  او  کرده است؛ خیانت ا سـم کشـت   بـانی را ب

 دورین  تیری در شانه به یاد دارید که. زده بود تیر با برج را دورین، گشِت سپس

  »رساند؟ در آن صبح ها را به تاگار خبر حمله نگرون بود و

مـوروخ   .بیشتر از یک بازیچه نیست اما موروخدرست است؛ «: آگیرا ادامه داد

و بـاز کـردن دروازه، بـه    بـانی   دستور گرفته بود که با کشتن نیروهای برج دیده

کـه   پوشـی  خاکسـتری  .گرفـت  از کس دیگری فرمان میاو . ها کمک کند نگرون

موروخ لباس نگهبانان را پوشیده بـود و بعـد هـم     .تاگار را با تیر زد، موروخ نبود

 .طور گاور هم همین .بام باشد توانست باالی پشت نمی. که چشمش کور شده بود

همـه   .حـال اسـتفاده از ایـن اوضـاع هسـتند     ی در اما کسی یـا کسـان   ؛دانم نمی

بام تیری بـه سـمت    گردد که از روی پشت پوشی برمی جریانات به آن خاکستری

ها را انجام داده است و  باهوشی در این بین است که همه کار فرد. تاگار انداخت

 ی در راهدانم که جنگ بزرگـ  با این روند میاما  :تا االن خود را نشان نداده است
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٢٨ 

هـا را فعـال کـرده بـود؟      چه کسـی آن . ژیراها هم در آن زمان فعال شدند. است

  »گاور یا کس دیگری؟

بیـرون   .درا جمـع کنـ   داد تـا همـه افکـارش   به دگـا اجـازه    ای سکوت لحظه

های تیره از جلـوی   لکه. دادند به سقوط خود ادامه می چنان همهای سپید  برف

را  اتـاق دار  کهنه و ترکهای ت دیوارتوانس دیگر می .محو گشته بودند چشمانش

طـرف دیگـر   در شدند،  گرفتن و واضح می که اتفاقات رنگ می طور همان .ببیند

   .شد ها کاسته می از ارزش آن

کـه بـه جسـد     یطور همانثرندا . شد قدرت در سرانگشتانش جمع میکم  کم

 کسی بود که آن جنگ را بـه  گارگاسپس «: کرد گفت نگاه می گارگاسخونین 

اما عذاب وجدانش باعث شـد کـه بیسـت و     راه انداخت و آن همه آدم را کشت؛

  »چه؟ که مرده است االن. چند سال همه در آرامش زندگی کنند

با افکـار یـک مجسـمه و رهبـری     «: گفت وصحبت او را ناتمام گذاشت  آگیرا

. دیگر هیچ صـلحی وجـود نخواهـد داشـت     گارگاس و شمشیر پسر مشاورمارون

را در جلـوی   خواست پدرش برای همین می. به دنبال جنگ است اسگارگپسر 

هـا   سواران این زمـین  ها، فیل به همین زودی. همه بکشد تا جنگ به راه بیاندازد

ت دانسـ  مـی  گارگاسماند،  فقط یک سوال می .را به خون و آتش خواهند کشید

د کـه  در مـورد ایـن کـه بـه بقیـه اجـازه نخواهـد دا        یو چیزهای که خواهد مرد

  »این که چطور و چه کاری کرده است؟ طفق. زحمات او را هدر دهند گفت

َاور کـه   .ها حلقه کـرد  پاهایش را جمع و دستانش را به دور آنحوصله  دگا بی

بـرای بقیـه   حتمـا  . ون بمیرداو کاری کرد که مار«: در سیاهی نشسته بود گفت

ای در  یـک عـده  . مانند ها همانند آتش زیر خاکستر می نگرون .هم کلی فکر دارد

  »دانیم که؟ هاست، اما نمی ور کردن آن حال باد زدن و شعله

یـاد داریـد؟ تمـام    به آن زنی که پیشگویی کرد را . درست است«: آگیرا گفت

در ضمن آن پیشگویی آزتورگ که مـال هـزار و صـد    . هایش درست بودند حرف

انـد جلـوی آن را   تو سال قبل نیز بود را تکرار کرد و گفت کـه هـیچ کـس نمـی    

  ».بگیرد
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٢٩ 

دانم که و چـه   فقط نمی. واقعیت دارد ییآن پیشگو. درست است«: ثرندا گفت

  »وقت؟

ها  آن. تاگار بودند عمارتم و پدرش در ونور«: گفتسرش را تکان داد و آگیرا 

کردند؟ پدرش بعد از مرگ نوروم چه کار کرده اسـت و   جا چه می که بودند و آن

  ».جواب بسیار زیاد است های بی شده؟ سوال م چهوکجاست؟ بچه نور

؛ اما یک چیـز مسـلم   توانند باشند  هر کجا می. داند کس نمی هیچ«: ثرندا گفت

  ».از جانش برای دیگران گذشت است که نوروم

ــت    ــرد و گف ــر ک ــپس فک ــه    «: س ــرای چ ــل را ب ــاالر آن گ ــاکس و کاب آدن

  »خواستند؟ می

هیچ وقت کسـی بـه آن دسـت    . دها مقدس بو آن گل برای نگرون«: َاور گفت

دانست کـه چـه خاصـیتی داشـت؛ امـا انگـار آدنـاکس         کسی هم نمی. نزده بود

جـا   ها بروند و وارد معبد آن وقتی توانستند به راحتی به میان نگرون .دانست می

خیلـی    شود و در دل شهر است، پـس انسـان   بشوندکه خیلی سخت مراقبت می

 چیزی از آن. ه انسان را به کار ببرمتوانم کلم میست؛ اما درباره کاباالر نماهری ا

  ».مشخص نبود و آن طور که مشخص بود، خیلی ماهر و قوی بود

بعد از این همه مدت، مشخص نیست که آیـا زنـده هسـتند یـا     «: آگیرا گفت

   ».نه

گــروه  .جـا مانــد  شـود ایــن  دیگـر نمــی «: برخاسـت و گفــت  گیـرا از جــایش آ

. دنـ دان ها ما را قاتل مـی  آن. ت به دنبال ما هستندهاگو نگهبانانها و  خاکستری

جـا بـه    کنیم و بعـد از آن  حرکت می یوکبه سمت شهر . باید از این شهر برویم

نوعه بـرویم و آن سـنگ   قه ممفقط باید به آن منط. رویم می وراطرف تمدن دور

  ».شاید از آینده چیزی نشانمان بدهد .را برداریم

دانید کـه جـای    شما می. تو و دگا بروید«: و گفتبه طرف ثرندا چرخید  آگیرا

تعـداد کـه زیـاد شـود،     . َاور به راحتی قابل شناسـایی اسـت   .دقیق آن کجاست

مـا در جلـوی دروازه    .آیـم  برای همین مـن هـم نمـی    .شود تر می کارمان سخت

حرکـت   یـوک اگر اتفاقی افتاد شما به سمت شـهر   .مانیم شمال منتظر شما می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٣٠ 

فقـط حواسـتان را جمـع    . دیگـر را خـواهیم دیـد    جا هم بندر آن نهایتا در. کنید

  ».کنید

٢  

کـرد خـود را بـه     ثرنـدا سـعی مـی    .کـرد  های ثرندا را دنبال مـی  دگا خط گام

 نیچنـد شهر نسبت به قبل  نگهبانانتعداد . ها برساند و کمتر دیده شود شلوغی

   .برابر شده بود

  »یم؟ور میا کج«: را با ثرندا کم کرد و گفت اش دگا فاصله

خـود را بـه کنـار    کـرد،   راف را برانداز میکه با نگاه سریع اط طور همانثرندا 

 که چندین دختر جوان در حال خریـد پارچـه بودنـد و آهسـته    کشاند ای  مغازه

دانم شـاید فقـط    نمی. کنم که چندین نفر دنبالمان هستند من حس می«: گفت

پولش  .را بیاورمهمسایه و گاری  بهتر است من به خانه بروم و اسب. خیال باشد

. شود انتهای این کوچه به منطقه ممنوعه ختم می .خرم ها را می دهم و آن را می

آیـم و   سـت مـی  روازه که نزدیک منطقه ممنوعـه ا تو برو من با گاری به طرف د

  ».شوم منتظرت می

 دگـا بـرخالف مـیلش    .ثرندا به چشمان دگا خیره شد و منتظر تایید او مانـد 

: که ثرندا بازوی او را گرفـت و گفـت   دگا خواست که برگردد. را تکان داد سرش

  ».فقط حواست را جمع کن«

ا تکـان داد و  دگـا بـار دیگـر سـرش ر    . زد دلواپسی در چشمان ثرندا موج مـی 

  ».تاجایی که بشود«: گفت

بدون این که نگـاهی بـه دگـا    . ثرندا باز او را برگرداند و او را در آغوش گرفت

  .برگشت و در میان شلوغی گم شد دندازیب

هـای  در انت. چرخید به پشتش ایستاد سپس دگا کمی گیج و منگ در جایش 

خـود را بـه    .قه ممنوعه مقاوم ایسـتاده بودنـد  کوچه درختان بلند و قدیمی منط

  . رفتند که به انتهای کوچه میرساند ای از کارگران  میان عده

روی زمـین گلـی نقـش    هـا   سم اسـب  ها و ها آب شده بودند و رد درشکه برف

هـا کـه هیکلـی     یکـی از آن  .کـارگران داد هـای   دگا گوش به صـحبت  .بسته بود
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٣١ 

من اگـر  . ها وحشی هستند آن. حقشان بود«: ی داشت گفتیا اما خمیده د؛تنومن

  ».کرم ها را از روی زمین محو می بودم تمام آن

نبایـد   تاریس روباگاس« :ها گفت یکی از آن .مه با سر حرف او را تایید کردنده

بیست سال قبل را فراموش کردید؟ یادتان  .دنها وارد این شهر شو اجازه دهد آن

هـا   را کشتند و خانههمه . را نابود کردند شهر دراگورنیست که چه کردند؟ تمام 

  ».باید تقاص آن را بدهند. را به آتش کشیدند

ل سـرتاپای او  ِگ. گذشت ها دوان از جلوی آن ای دوان در همان هنگام پسربچه

حواسـت   پسـر «: فریاد زد یکی از کارگران با مشت گره کرده .را در برگرفته بود

  »کجاست؟

. تـر کـرد   مپارچه روی صورتش را محکـ  .سنگی کشاند رو دگا خود را به پیاده 

 کردند، هیچ اطالعی از بیـرون  می وآمد رفتاز آن افرادی که در کوچه  کدام چیه

 بااحسـاس گـا  د .با خیالی آرام به کـار خـود مشـغول بودنـد    . دنداشتن از هاگوت

قـه  روبـرویش منط  .ه انـداخت انتهـای کوچـ   حسادت و دلسوزی نگـاهش را بـه  

جـای پاهـای کمـی در روی    . قـرار داشـت   فـراوان  های برفـی  بوته بادرختی  بی

کسی جرات نکرده بـود کـه جلـوتر از آن    . شد آن قسمت دیده می لاو های برف

  .برود

طور که خـم   همان. ستمال داخل جیبش را بیرون آورد و آن را انداختدگا د

. همه سـرگرم کـار خـود بودنـد     .اطراف را نگاه کرد تا دستمال را بردارد، شد می

ردانـد، برگشـت و بـا    گ برمـی  دستمال را بـه داخـل جیـبش    که یدرحالآرام  آرام

ه بـود پـایش   هیچ کس جرات نکرد. های بلند رساند سرعت خود را به میان بوته

   .روی زمین لمیده بود نخورده دستبرف صاف و  .را جلوتر از آن بگذارد

رسید که دیگر به سختی قابل  به گوش می صدای محو بازی کودکان از کوچه

وارد این منطقـه شـده بـود، حسـی      همانند زمانی که برای اولین بار .دیدن بود

سعی  ها وقت تماممثل . فتوجودش را فرا گر شوره دلگنگ و نامفهوم به همراه 

  .ها را نادیده بگیرد کرد آن
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٣٢ 

بـدون ثرنـدا    .آورد، فاصله تا آن خانه سـنگی زیـاد بـود    جا که به یاد می تا آن

  .جنگل برای او حالت غریبی داشت

هر چه سـعی کـرد   . ها با آن برف بسیار شبیه به یکدیگر بودند درختان و بوته

  .اما نتوانست ؛رندا طی کرده بودکه با ث پیدا کند یکه چیزی از آن راه

 آوازخـوان فکـر روح دختـرک   . لرزانـد  سکوت سرد جنگل خفته، تن او را مـی 

کردنـد کـه دختـرک از گـور سـر       مردم فکـر مـی  . روی لبان او آوردلبخندی را 

ثرندای کوچک را مجسم کرد کـه بـا   زمان  هم .دهد آوای مرگ سر میبرآورده و 

و بـا  دیگر لبخندش تبدیل به خنـده شـد   . دانخو واز میدود و آ شوق کودکی می

  ».مردم احمق«: خود گفت

انگـار آخـرین    .ای بـه شـاخه دیگـر پریـد     سنجابی با پـرش بلنـدی از شـاخه   

 آن انـدازه محـو اطـراف و افکـارش     .داد را قبل از زمستان انجام می هایش تالش

  .زگرداندسرما او را به خود با .بودشده بود که متوجه نشد که چقدر راه رفته 

در سمت چپش، خانه سنگی قرار . درست در وسط محوطه بازی خود را یافت

دگا خود را بـه آتـش   . ها را ذوب کرده بود آتش آبی شعاع بزرگی از برف. داشت

آتـش آبـی گـرم و     .را برداشـت  گرفته آتشرساند و با تردید یکی از هفت چوب 

اد تا آتش صورت کرخ شـده او  ای اجازه د برای لحظه. کشید ال شعله میزیبا به با

  . جای آن مشعل در آن آتش خالی ماند .را نوازش کند

هیچ اثـری از  . خم شد و مشعل را به درون خانه سنگی برد دگا روی زانوانش

انگـار سـالیان دراز هـیچ کـس درون آن خانـه قـدم       . روی دیـوار نبـود  ها  نگاره

نشسـت و چهـار    شزانـوان وی رشود،  آنجابرای این که بتواند وارد . نگذاشته بود

هـای اتـاق    دیواره دورتادورمشعل را  .وارد خانه شد مشعل به دست و دست و پا

  . نبود آنجاهم در   اما هیچ اثری از نقاشی گرداند؛

روی آن شـکلی   .مانسـت را برداشـت   کوچکی که همانند لوح می همان سنگ

آن خطـوط  . بـود روی آن کشیده شده خطوط سیاه آشنا، . و را جلب کردتوجه ا

 آن را بـا  دگـا  .که شی تیر مانند در پایش فـرو رفتـه بـود   داد  نشان می راآدمی 

داد که یـک زن   های او نشان می مو .ودنب واضحخطوط آن اندازه . دقت نگاه کرد
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٣٣ 

را بشناسـد؛ امـا بـه نظـرش آشـنا       هر چه سعی کرد نتوانسـت آن شـخص  . بود

نفسی کشید و بـه  . داخت و بیرون آمدای ان ارچهپ کوله آن را داخل دگا .آمد می

شـد،   بایـد مـی   چـه  آن. مهم نبود .رو دارد دانست که چه در پیش نمی. راه افتاد

   .شد می

٣  

برای چندمین بار انتهای خیابـان  . چرخاند شکرده داغ را درون دستان دگا دم

به  .کرد کم نگرانی به درونش رخنه می کم. هیچ خبری از ثرندا نبود. را نگریست

پیکـوت را از   دهسـرانجام توانسـت   . هـایش را گشـت   یـب جدنبال چند پیکوت 

  . زن تشکری کرد. آن را کف دست زن انداخت. بیرون بیاورد قهقرای جیبش

هنوز چند قدمی نرفته . رو گذاشت قدم به پیاده. دیگر جای منتظر ماندن نبود

آورد و  لبـانش کرده را بـه   دم .های گاری نظر او را جلب کرد بود که صدای چرخ

. حـس کـرد   ذره تا انتهای وجودشگرمای نوشیدنی را ذره. کمی از آن را نوشید

  . سختی توانست ثرندا را بشناسده ب. بدون عجله برگشت

ها را در خـود   ای دور سرش آن پارچه .هیچ اثری از موهای بلند و سرخ او نبود

ه پشت خانه چـوبی  نوشیدنی را سرکشید و ب. دگا منتظر نماند. مخفی کرده بود

  .برداشتای  کنار بوته ازمشعل آبی را  .راه افتاد

دگا مشعل به دست به  .و با سرعت پایین پرید ایستاد مغازهکنار  ثرندا درست

در چیـزی  ثرندا با سعی و تالش در حال جابجا کـردن   .طرف گاری به راه افتاد

د را بـه بـاال   روی چوب کنار صندلی وصـل کـرد و خـو   دگا مشعل را . گاری بود

   .عقب گاری پر از پیاز بود .را پر کرد شبوی پیاز مشام .رساند

اد؟ فتـ اتفاقی نی«: و گفت رساند و افسار را به دست گرفتثرندا خود را به باال 

  »برداشتی؟

را برای این همه پیاز . ز خوب بودهمه چی. نه«: را تکان داد و گفت سرشدگا 

  »؟چی آوردی

زن  ،و تـو  منپس االن . برند ها پیاز به یوک می آن. تمگاری همسایه را گرف« 

  ».بریم می و شوهری هستیم که پیاز به یوک
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٣٤ 

کـرد   بخنـد پیـاز را زیـر لـب تکـرار مـی      بـا ل طور که دگا  همان. خندید سپس

. ایسـتاده بودنـد   دارهـا  کمـان ای از  بـاالی دروازه عـده   .تـاد اف هنگاهش به درواز

ثرنـدا افسـار را    .شـد   در کنار دروازه دیده نمی کس دو نگهبان دیگر هیچ رازیغ به

در شـهر بـه دنبـال قـاتلین     «: گاری را کم کرد و همزمان گفت کشید و سرعت

همـه  . طور که من شنیدم قاتالن کسی به غیر از خودمان نیسـتند  آن. گردند می

  ».قط باید از آن دروازه عبور کنیمف. آرام باش. چیز را به گردن ما انداختند

هـویی آن را نگـه    ثرندا افسار را کامل کشید و با هو. ده بودمی تاریک شهوا ک

ها با ریش بور کوتاه نگاهی به ثرنـدا انـداخت سـپس بـه      یکی از نگهبان. داشت

ه کجا و بـه چکـار   ب«: یگر مشعل را باال آورد و گفتنگهبان د. انتهای گاری رفت

  »روید؟ می

کرد که به چشمان نگهبان  یتالش م. گرفت درون دگا اوج می شوره دلحس 

ثرنـدا  . په پیازها ضربه زدچندین بار به ک اشنگهبان ریش بور با نیزه. نکندنگاه 

  ».بریم پیازها را برای فروش می. رویم می یوکبه «: گفت

چهـار طراحـی   . آبی مشعل، نگاه دگـا بـه روی دیـوار دروازه افتـاد     ردر زیر نو

هـای خودشـان را    احتی توانسـت چهـر  به ر. روی آن نصب شده بود دیوسف اهیس

نگهبان نگـاهش را بـه طـرف    . ترس و احساس خطر از ذهنش گذشت. بشناسد

کرد کـه شـاید نتوانـد در آن تـاریکی کـم او را       با خود فکر میدگا . دگا چرخاند

 بـه . تاجایی که توانست با حالت عادی خود به چشـمان او خیـره شـد   . بشناسد

 .گهبان با دقت بیشتری به چهره دگا نگاه کردن. را قورت داد شسختی آب دهان

. نگاهی به ثرندا انداخت شاز زیر چشم. چهره او نگاه کنددگا دیگر نتوانست به 

. نگریسـت  مـی ثرندا افسار را با قدرت نگـه داشـته بـود و بـا اضـطراب آن دو را      

  »اهل کجایی؟. هی تو«: نگهبان به دگا گفت

  ».اهل هاگوت«: دگا با مکث گفت

  .دی گوشه لب نگهبان نقش بستلبخن

  ».بیا پایین. گویی دروغ می. خورد ات به هاگوتیان نمی قیافه« 
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 امین منصوری فرد
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از روی بالتکلیفـی  . شد رنفتمبا تمام وجود از آن نگهبان . دگا زبانش بند آمد

  ».بیا پایین. با تو هستم«: ر گفتنگهبان با صدای بلندت. نگاهی به ثرندا انداخت

صدای بیرون آمدن شمشـیر از نیـام بـه    . رندا انداختدگا بار دیگر نگاهی به ث

  ».محکم بشین«: گفت ثرندا. گوش رسید

تی کـه داشـت بـه    اسب با تمـام قـدر  . افسار را باال آورد یبا هوی بلند سپس

ه از سـربازخانه بیـرون   کـ افتاد  نگهبانانیای نگاهش به  ظهحدگا ل. حرکت درآمد

هـا را   آن«: تگـوش رسـید کـه گفـ    هـا بـه    از آن صدای فریاد یکی .آمده بودند

  ».بگیرید

جرات این را نیافت که بـه   .اندکی بعد صدای سفیر چندین تیر در فضا پیچید

گـاری بـا شـدت    . داد ثرندا با شدت و هراسان افسار را تکـان مـی  . برگردد پشت

دگـا  . انـداخت  پشت سر می را به شنگاه یگاه چندثرندا هر از . ردخو تکان می

باید بیـایی و  . دگا«: ثرندا فریاد زنان گفت. چسباندبه صندلی را محکم  شدستان

گـاری را   روم و در مـن مـی  . خیلی سنگین است گاری. افسار را به دست بگیری

  ».دها بیرون بریزن تا پیاز کنم باز می

دگا خود را بـه وسـط صـندلی    . ثرندا منتظر نماند و افسار را به دست دگا داد

آن زمان متوجه شد زنی که تیر . نگ را به یاد آوردناگهان تصویر روی س. رساند

دگـا  . داد تیر خوردن ثرندا را نشـان مـی   ،آن سنگ .که بود در پایش نشسته بود

  ».ثرندا نرو«: بلند فریاد زد

جاده با سرعت بین درختـان ادامـه پیـدا    . هدایت گاری اجازه نداد که برگردد

سفیدی برف در میان . رده بودخم ک شبرف تمام درختان را در زیر وزن. کرد می

با سـرعت نگـاهی    ف شدکه جاده صا یزمان. شد به وضوح دیده می شیوم گرگ

: دگا دوبـاره فریـاد زد   .شتذگ ندا با مهارت از بین پیازها میثر. به عقب انداخت

  ».نرو. ثرنداااا«

گـا را  هایی تـن د  ای صدای شیهه اسب لحظه. شنید چیزی نمی اما انگار ثرندا 

هـا   ن آ انگار پنجه تیز . ها برایش تداعی شد کسهورحس حمله . زه انداختبه لر

دگا افسـار  . ها سریع محو شد کسفکر هور. ای نداشت های گردنش فاصله با رگ
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 امین منصوری فرد
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ای بلنـد از اسـب برخاسـت و کمـی بـر سـرعتش        ههیش. با قدرت پایین آوردرا 

  .افزوده شد

ها را خواهند  نگهبانان آن. دانست که با آن سرعت به جایی نخواهند رسید می

بـرای  . پیچید هایش می بل مرگ در گوشطها همانند  های آن صدای سم. گرفت

ناگهـان صـدای   ؛ داد فکر کرد که نقاشی روی سنگ ثرندا را نشان نمـی ای  لحظه

هیچ اثـری از  . رخاندچ به طرف ثرندا ااو ر ناخواستهحسی قوی . ی برخاستا ناله

انسـت  دع آن موقـ . ا با تیری درون پایش قرار داشـت روبرویش ثرند. پیازها نبود

حک شده  آنروی ش تصویر ثرندا بود که با تیری در پای ،نقاشی روی سنگکه 

روی  خـون . روی کف گاری افتاده بود و لبه گاری را محکم گرفته بودثرندا . بود

امـا فکـر    ؛ای دگا خواست بـه کمکـش بشـتابد    حظهل  .ریخت لبه و کف گاری می

  . کوب کرد میخ شاو را برجای نگهبانانرسیدن 

ـ . آمـد  نمـی  کاری از دستش بـر  تـر از ایـن    غیـر از افسـار اسـب کـه سـریع     ه ب

جایی بود کـه سرنوشـت    ،آنجا .از دستش خارج بود زیچ همهتوانست بدود،  نمی

سـت  توان مـی  زیـ چ همـه  .حس ناتوانی بر او سایه افکند. گرفت برایش تصمیم می

   . سدخیلی سریع به پایان بر

کـه در میـان درختـان     افتـاد ی باریک ان درمیان تاریکی، چشمانش به راهناگه

. فکر کند، افسار را چرخاند و گاری را به میـان راه کشـاند   که نیا یب. خزیده بود

ز نزدیـک سـرش عبـور    ا ی که به میان راه باریک آمده بودهای برف یکی از شاخه

نگریست کـه راه درون آن فـرو   یکی و به عمق تار را پایین آورد شدگا سر. کرد

بـاد سـرد اشـک را از چشـمانش سـرازیر کـرده بـود و نـوک بینـی و          . رفت می

کـه صـدای    بـود صـدای بـاد    خـاطر  بهدانست که  نمی. سوزاند هایش را می گونه

  بودند؟  ها را گم کرده ن که سواران آنیا ای بودسواران ضعیف شده 

راهـی از حـس   بـرای  . دت بلنـد کـرد  دگا بدون درنگ افسار را دوباره و به شـ 

  »ثرندا؟ حالت خوب است؟«: بلند کرد و گفتصدایش را کمی  ترس،

فکر کنم راه را . دهآره ادامه ب«: رندا بالفاصله بلند شد که گفتصدای ضعیف ث

 ».اند گم کرده
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 بـا . شد گفت که تاریکی کامل در میان درختان سـایه انداختـه بـود    دیگر می

کم  کم. ادامه داد را شد به راحتی راه ، میو سفیدی برف وجود هالل کوچک ماه

حجـم  . نکـرده بـود   اسـتفاده  هانگار کسی از آن را. شد از سرعت اسب کاسته می

ران ادیگر برای دگا یقین شده بـود کـه سـو   . شد سریع رفتن اسب میبرف مانع 

  . اند ها را گم کرده آن

. کـرد  ثرندا را بررسی می باید وضعیت .بعد از مدتی دگا تصمیم گرفت بایستد

دگا دست یخ کـرده  . خود را به پشت صندلی رسانده بود ثرندا در طول آن مدت

  »حالت خوب است؟«: او را گرفت و گفت

راه . کنـد  کمـی پـایم درد مـی   «: را تکـان داد و گفـت   اش ثرندا سر عرق کرده

  ».باید دور شویم. بیفت

زمانی که اسب اولین . رفتبرگشت و افسار را در دست گ شا بر خالف میلدگ

را برداشت، نگاه دگا در بین سیاهی دو درخت بـه موجـودی برخـورد     شیها گام

دگـا  . سـت ینگر یمـ بـه او   شبا چشـمان بـراق   کسهور. کسی بودانگار هور. کرد

هـیچ اثـری از    ،هـا را بـاز کـرد    زمانی که آن. را بر هم فشرد هایش ای پلک لحظه

را با دقـت   شهای دور تا دور تاریکیالی  البه. چه که دیده بود، وجود نداشت آن

  . بودبا خود فکر کرد که شاید اشتباه دیده . نتوانست چیزی پیدا کند. نگریست

ای فکر کرد کـه شـب    برای لحظه. ها از ذهنش عبور کرد کسناگهان فکر هور

. بـود اما به یاد آورد که هنوز از آن وقایع چنـد روز بیشـتر نگذشـته     بود؛ماه نو 

  .دگا افسار را تکان داد .درخشید الل ماه هم درون آسمان میه

٤  

 زاری لخـت و سـاکت   تپـه باره وارد  انگار یک. دیگر خبری از برف و سرما نبود

نفجر شـده بـود، در   که نیمی از آن م )شمال( آکر کوه بلند و بزرگ. بودند شده

ـ  ها می روی آنایستاده بود و سایه سیاهش را  کنارشان با نخوت گـاری  . داختان

دیگر به انـدازه کـافی   «: دگا گفت. کرد به راحتی در زمین سنگالخی حرکت می

  ».ای ببندیم بهتر است پایت را با پارچه. ایم دور شده
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بـه سـختی توانسـت    . به پشت گاری رفت. دگا گاری را در کنار راه نگه داشت

شانی ثرنـدا  با دستمال عرق پی .رنگ سفید ثرندا را در زیر نور آبی تشخیص دهد

  .دید حس تشکر را در چشمان کم فروغ ثرندا می .را پاک کرد

از  یر درست در وسـط ران او فـرو رفتـه،   ت. خوابیده بود ثرندا به پهلوی چپش

چندین رگه  .دمله بسته کل پایش را پوشانده بود و خون هطرف دیگر بیرون آمد

اگر بخـواهم  . نیست اوضاع خوب«: دگا گفت. زد خون تازه از کنار تیر بیرون می

  ».شکنمتیر را بیرون بیاورم، باید آن را ب

  ».نباید وقت را هدر داد«: دگا ادامه داد .ثرندا بدون کالمی به او خیره شد

  . دور کمرش را باز کرد سپس پارچه بلند

یـک  . مدونی چیه؟ تو زندگیم همیشه به دنبـال سـکوت و آرامـش بـود     می« 

دونـی چیـه؟     اما مـی  اری با کسی داشته باشم؛خواستم ک نمی. دردسر زندگی بی

  ».ها هزاران کار با من داشتند آن ها کاری نداشتم، من با آن

پـاره   آرام آرام دگا از جایی که تیر وارد شده بود، شلوار ثرندا را گرفـت و آن را 

   .کرد

کی از کسانی که هـیچ وقـت مـن را رهـا نکـرد و نقـش اصـلی را        یدونی  می«

کـنم   االن کـه فکـر مـی   . کرد را مجبور میمن خیلی جاها او . دداشت، زندگی بو

  ».کرد بینم که همیشه او من را مجبور می می

االن هـم مثـل   «: دگـا گفـت   .دور زخم را تمیز کرد تا جایی که امکان داشت

. بـرد  مـی  رود مـن را هـم همـراهش    هر جا که مـی . مانم برگی تو دستان باد می

  ».و نیست و نخواهد بود مهم نبوده دانم کی و کجا؟ نمی

باالی پیکـان تیـر گـره    را  دستانش ،نگریست که به چشمان او می طور همان

  »چه هستی؟تو به دنبال «: دگا گفت. انگار ثرندا متوجه آن نشده بود. کرد

  ».خواهم من چیز زیادی نمی«: را فرو داد و گفت آب دهانشثرندا 

ای ضـعیف   ناله. ه راحتی جدا کرددگا باقدرت فشاری به تیر آورد و پیکان را ب

  .از ثرندا برخاست

  » .ایم تا االن نیمی از راه را آمده. دانی می« 
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، دگا امان نداد و نگریست نفس زنان کف گاری را می که ثرندا نفس طور همان

هـا   فریاد درد ثرندا در بین تپهاین بار . تیر را گرفت و با سرعت آن را بیرون آورد

ای دیگـر   روی زخـم گذاشـت و بـا پارچـه    ای تا شـده را   پارچهبالفاصله  .پیچید

با سرعت روی پارچه نقـش  ای دایره مانند و سرخ  لکه. چندین دور آن را پیچید

   .گره زد گریکدیقدرت دو سر پارچه را به دگا با . بست

. یـدوارم کـافی باشـد   ام«: و گفت ثرندا را از کف گاری برداشتدگا سر افتاده 

  »حالت خوب است؟

  آرام «: دگا گفت .های خشک و لرزان ثرندا خارج شد از لب نامفهومصدایی 

. خیلـی وقـت اسـت کـه در راه هسـتیم     . نیـازی نیسـت صـحبت کنـی    . باش

استراحت کنی بهتـر  . وردبعد کمی غذا خواهیم خ. سرپناهی را پیدا خواهم کرد

  ».خواهی شد

را به صندلی  دگا برخاست و خود. روی لبان ثرندا نقش بستلبخندی ضعیف 

حسـی گنـگ او را   . سکوت محض همانند قبل در محیط النه ساخته بود .رساند

. اند گفت که هزاران نفر به او خیره شده سی به او میح .در میان خود گرفته بود

 نگریسـت؛  ای چیزی یا کسی به او می پشت صخرهکرد در کنار سنگی یا  فکر می

 چیهـ انگـار  . نگریست، چیـزی نیافـت   ها ها و صخره اما هرچه خیره به آن سنگ

تـک   خستگی در تـک . را تکان داد دگا سرش. کرد زندگی نمی آنجاموجودی در 

   .اجزای بدنش رخنه کرده بود

کردم کـه   همیشه فکر می دانی، می«: دگا گفت. تلوقی به راه افتاد گاری با تلق

کم متوجه  کماما  تواند بهتر باشد؛ آن چیزی که در حال اتفاق افتادن هست، می

یفتـد، روی  توانـد بـرایم اتفـاق ب    کـه مـی   یهمیشه بهتـرین اتفاقـات  شوم که  می

  ».دهد می

نگریست تا سرپناهی برای خود  را می کرد، اطرافش که صحبت می طور همان

درسـت در دل آن  . بـزرگ قـرار داشـت    یسـنگ  تختـه در باالی یک تپه، . بیابید

توانسـت ادامـه    آن نمـی  از بیشـتر دیگـر  . خورد سیاهی غار مانندی به چشم می

   . داد اش مانور می سوزشی در چشمان خسته. دهد
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٤٠ 

مـن  «: مشـعل آبـی را برداشـت و گفـت     .گاری وجود نداشتباال بردن امکان 

خواهم زود بـاز . باشـد شـاید النـه خرسـی    . کـنم  را بررسی مـی  غار م و آنرو می

  » .گشت

هـای نزدیـک    نگستمام  .حرکت کرددگا بازوی ثرندا را فشرد و به طرف غار 

از روی تپـه   انگار جسمی عظیم و سنگین. غار و روبروی غار شکسته شده بودند

هـای   تکـه . را له کرده بود ها کنار غار به طرف ورودی غار آمده بود و همه سنگ

ورودی غار، بـا   دورتادورلبه . کوچک و فراوان سنگ همه جا پراکنده شده بودند

ها مشخص بـود کـه سـالیان دراز از     از جای آن. ودهای تیزی بریده شده ب جسم

دهانـه آن  . شد جلوی غار، صدای زوزه ممتد باد شنیده می .گذشت آن اتفاق می

یر دگـا از نیـام، داخـل    صدای بیرون آمدن شمش. نفر ارتفاع داشت سه به اندازه

گرفـت   دگا شمشیر را روبرویش. خالی بود آمد ور که به نظر میط آن .غار پیچید

ثرنـدا آرام  . قبل از ادامه دادن نگاهی به گاری انـداخت  .به داخل قدم گذاشتو 

 .داد را تکان مـی  و اسب هر از چندگاهی سم و سرش در کف گاری خوابیده بود

بـه انتهـای    بعد از بیست قـدم  .غار کوچکی بود ،کرد برعکس آنچه که تصور می

ـ  ر گوشـه آن اف مورب د ی،سنگ بسیار بزرگ. رسیدآن  انگـار سـنگ از    .ودتـاده ب

نظـرش بهتـرین   ه ب. را نگریست های غار با دقت تمام گوشه .سقف جدا شده بود

  . شد در آن استراحت کرد جایی بود که می

ار رسـید، حرکتـی در   ی غـ  زمانی که به دهانه. دگا به طرف گاری حرکت کرد

تـا  نور مشـعل بـه سـختی     .نظر او را جلب کردکنار گاری سنگی  زیر سایه تخته

 هم زیچ همه. نیافت زیچ چیه زدگا هرچه بیشتر نگاه کرد با. رسید پای گاری می

  . در سکوت باقی مانده بود چنان

  »در نبود من چیزی ندیدی؟«: ا خود را به گاری رساند و گفتدگ

  ».کرد کسی در باالی آن سنگ حرکت میدانم، ولی حس کردم هور نمی« 

دانـم چطـور بـا     نمـی . ال آن را دیدممن هم قب. باید حواسمان را جمع کنیم« 

تـوانی بیـایی؟ بایـد بـه غـار       مـی  .شاید بیشتر باشـند  .وجود نور ماه بیرون است

  ».برویم
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٤١ 

  ».خواهم کرد که بتوانم سعیتا جایی «: را بلند کرد و گفت ندا سرشثر

کس در تـاریکی  هـور هیچ خبـری از  . انداخت سنگ تختهدگا دوباره نگاهی به 

من تو را تـا  . تو مشعل را بگیر«: به طرف ثرندا گرفت و گفت ل رادگا مشع .نبود

  ».باال خواهم برد

را به زیر کمر و پاهـایش   دگا دستانش .دستان ثرندا به دور مشعل محکم شد

آن انـدازه کـه فکـر    «: دگـا خندیـد و گفـت    .و با قدرت او را بلند کـرد  گذاشت

  ».کردم هم سنگین نیستی می

 .خنـدد  است که دیگـر هماننـد قبـل نمـی     یرزمانیدناگهان به خاطر آورد که 

 .و بـه خندیـدن خـود ادامـه داد     اجازه نداد که فکرهایش آن خنده را تمام کند

  »خندی؟ برای چه می«: گفت ثرندا

  ».را فاصله بده خواهی صورت مرا بسوزانی، مشعل اگر نمی« 

   ».ببخشید، حواسم نبود .ای وای« 

و خـود را   را روی سنگی گذاشت دگا پایش. ثرندا با سرعت مشعل را کنار برد

  ».دلم برای خنده تنگ شده بود«: سپس گفت. باال کشید

  قبل از این که وارد شود، برای آخرین  .ای بعد خود را در جلوی غار دید لحظه

   .باز هیچ چیز نبود. بار نگاهی به بیرون انداخت

که  طور همان .شتروی زمین گذا دیوار درست وسط غار، نزدیک دگا ثرندا را

جـا اسـتراحت    امشـب را ایـن  «: رفـت، گفـت   های گوشه غار مـی  به طرف سنگ

در جلـوی دروازه   را َاورمن آگیر و . کنیم فردا اول صبح هم حرکت می. کنیم می

  » .مبروی یوکفکر کنم باید به . ندیدم

 .ای به بـدنش بخشـید   ها حس تازه سردی آن. دگا سه سنگ کوچک برداشت

سـپس مشـعل را    ها را کنار هم گذاشت سنگ. به کنار ثرندا بازگشت انداز شلنگ

آن را چندین بـار تکـان داد تـا     .ها قرار داد از ثرندا گرفت و آن را در بین سنگ

  . استمحکم  که شود مطمئن

  »دانی کجا هستیم؟ می. مسته  و گرسنه  همن تشن«: ثرندا گفت
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٤٢ 

کرد و آن را بـه دسـت ثرنـدا    دگا سر بطری نمد پوشیده شده پر از آب را باز 

بین آن کمی نان به همـراه  . بیرون آورد یکوچک  ، بغچهاز بین شال کمرش. داد

بیشـتر آن را   .و چندین تیکـه گوشـت کوچـک وجـود داشـت      شده خشکمیوه 

  ».دانم نمی«: سپس گفت .جلوی ثرندا و چندین تیکه از آن را در دهان گذاشت

آورم  تـا جـایی کـه بـه یـاد مـی      «: تسپس گف. ریخت ثرندا آب را در دهانش

فقـط بایـد تـا     دانم که دقیقا کجا هستیم؟ نمی. دانم چیزی در مورد این راه نمی

  ».صبح صبر کنیم

را تکان داد و  شسر آن را تا آخر سر کشید،. هان گرفتبطری آب را به ددگا 

    ».ن هیچ چیز بهتر از خوابیدن نیستاال«: گفت

خستگی  .غار گذاشتی کف ناهموار و سفت رورا  اش شده خشکتن خسته و 

  : د و گفــترا بــرهم فشــر  چشــمانش. شــد آرام از بــدنش خــارج مــی   آرام

چه اندازه مـرگ دور و بـه همـان انـدازه      .توانم به اندازه سالیان دراز بخوابم می«

امـا   دیدم؛ مدتی پیش شمشیر هاگوتیان را در کنار گردن خود می. نزدیک است

  ».انگار هزاران سال از آن موقع گذشته است. ام راز کشیدهاالن در ناکجاآباد د

تا چند روز پیش تمـام ایـن اتفاقـات را    «: و گفت کمی چرخید اطیبااحتثرندا 

امـا االن و ناگهـانی    مـن آرزو بـود؛   ها فقط بـرای  تمام آن .پروراندم در خیالم می

ل تـو در  و بـه قـو   الن یک تیر در پایم فرو رفتـه اسـت  ا. ها عوض شدند همه آن

دانـم بـه    نمی. درست وسط یک جنگ نامفهوم. ام ناکجاآباد در غاری دراز کشیده

  ».اما راضی هستم ؟روم و در آخر چه خواهد شد کجا می

دانـم   نمی«: روی هم گذاشت سپس آرام گفتد و چشمانش را دگا لبخندی ز

ود، این را بدان که هرچه که قـرار اسـت بشـ    .شود خواهم بدانم که چه می نمیو 

  ».که االن بهترین کار خوابیدن استبخواب . فکرش را نکن. خواهد شد

 کـه  یدرحـال ثرنـدا   .شکم دگا خزید و او را قلقلک دادروی ناگهان دست ثرندا 

  ».خنده تنگ شده استگفته بودی که دلت برای «: خندید گفت می

ا سرعت از اشک ب. اجازه داد تا ثرندا او را قلقلک دهد. دگا خود را کنار نکشید

انگـار   .دید که دیگر نایی برای او نمانـد آن اندازه خن. چشمانش سرازیر شده بود
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٤٣ 

واقعـا  . خیلی خوب بـود «: دگا گفت .پیچید هایشان در غار می هنوز صدای خنده

  » .ممنون. دلم تنگ شده بود

امیـد  . کـنم  خواهش مـی «: ن، صدای ثرندا را شنید که گفتقبل از خواب رفت

باقی راه را هـم   ایم، جا که آمده تا این. گویی راست می. بخندیم باشد که همیشه

  ».رویم می

 ٥  

شد و گوش فـرا   زیخ مینو منگ  گیج. او را از خواب پراند یخش یخشصدای 

بـا  . در کنار ورودی غار، در سایه دیوار، دو چشم سفید به او خیره شده بـود . داد

با سرعت بـه خـارج از غـار     ایستاد و روی دوپایش کسهوربرخورد چشمانشان، 

  .ببینداو را  شده دهیبردگا توانست دست از مچ  .شتافت

ثرنـدا بـا چهـره     .برخاسـت  رش را برداشـت و از جـایش  یدگا با سرعت شمش

  »چه شده است؟«: و گفت به طرف او برگشت. ه بودهراسان بیدار شد

در  کسهـور صـدای ریـز پاهـای     .به طرف دهانه غار به راه افتاد دگا با تردید

کـه روی دو   ای تیـره از آن را ببینـد   توانست سایهفقط دگا  .حال دور شدن بود

  ».روی؟ بیرون نرو کجا می«: رسیدصدای ثرندا دوباره به گوش  .دوید پایش می

را بـاال آورد و   دسـتش  ادگ. ها چنبره زده بود بر تپهسکوت آزار دهنده بیرون 

  ».روم نمی. باشد«: گفت

  »؟چه شده«: ثرندا گفت. برگشت ن آورد و به جایششمشیر را پایی دگا

بـه دنباالمـان    کسیهور کردم ایم، فکر می قه شدهاز زمانی که وارد این منط« 

آن را بـه چشـم    االن .پنداشـتم  اما تا چندی قبل آن را توهم و خیال مـی  است؛

  ».با بیدار شدن من با سرعت فرار کرد. جا در تاریکی ایستاده بود آن. خود دیدم

اگر راست گفته باشند ایـن مشـعل آبـی    «: جا کرد و گفت هرا جاب دا سرشثرن

  ».را خواهد گرفتها  جلوی آن

هـای مــاه نـو نیســت کــه    االن شــب«: را مـالش داد و گفــت  چشــمانش دگـا 

طـور باشـد، پـس     اگـر ایـن  . کس نیستشاید اصال هور. ها بیرون باشند رکسهو

  ».نباشدامکان دارد که این نور هم بر او کارساز 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٤٤ 

به طرف دهانه  .روی زمین دراز کشیددگا شمشیر را کنارش گذاشت و دوباره 

سـعی  «: دگـا ادامـه داد   .ای آمـاده باشـد   خواست برای هر حمله می. غار چرخید

  ».کنم بیدار بمانم می

 .خـواب رفتـه بـود   انگار . های ثرندا گوش داد مدتی در سکوت به صدای نفس

ای کوچـک در   هیبـت سـیاه تپـه    .شـن کـرده بـود   ماه دهانه غار را کمی رو نور

. دگــا لبــه کهنــه لباســش را بــه روی خــود کشــید .روبــروی غــار قــرار داشــت

در آن حـین  . جـوم بیاوردنـد  اجازه دهد که سیل افکار به ذهنش هخواست  نمی

 دگـا  ،خـواب  دستان ظریِف را باز نگه دارد، اش های خسته پلک کرد که سعی می

  . د گرفتآرام درمیان خو را آرام

٦  

 .چقـدر زود صـبح شـده بـود     .خورشـید، چشـمانش را آزرد   شده منعکسنور 

ناگهان به یاد ثرنـدا  . چندین بار چشمانش را بر هم فشرد تا به نور عادت کردند

و لبانی خشک در کنارش  های رنگ پرید ثرندا با چهره. به طرف او چرخید. افتاد

  .خوابیده بود

نظـرش  ه ب. زخم پای او را نگاه کرد. رفتاو  برخاست و به طرف دگا از جایش

. کـرد  احسـاس گرسـنگی مـی   . غذاهای شب قبل کـم بـود   .کمی ورم کرده بود

فراموش کرده بود که اسـب را بـه داخـل غـار      .ناگهان به یاد اسب و گاری افتاد

بـه دهانـه    بدون این که ثرندا را بیدار کند، شمشیر را به دست گرفـت و  .بیاورد

بـا   .اما هیچ اثـری از اسـب وجـود نداشـت     بود؛ اری در جای خودگ .غار شتافت

آمـد،   که پـایین مـی   طور همان .به طرف گاری به راه افتاد اطیبااحتاما  ؛سرعت

اسب ایستاده بـود، چنـد   در جایی که . خوردند های ریز همراه با او قل می سنگ

 خاصـی  یهـیچ اثـری از ردپـا    .روی خاک ریخته و خشک شده بود قطره خون

بسـته   چنـان  هـم  ،هایی که به اسب بسـته شـده   ها و چرم طناب .وجود نداشت

  .اسب رفته بود ها آن  انگار بدون باز کردن. ندمانده بود

های  دور تا دورش پر از تپه. را ببیند فکر نگذاشته بود که دگا اطرافشیاد آن 

. شـتند ها ادامـه دا  آن توانست ببیند، میتا جایی که . سنگی و خاکی کوچک بود
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 امین منصوری فرد

٣٤٥ 

انگار هیچ جانور و گیـاهی در آن زنـدگی    .محیط خالی از هر بوته و درختی بود

جان بـودن آن منطقـه    بی. رسید به گوش می چنان همصدای زوزه باد . کرد نمی

بـا آن کـه کسـی در     .تنها نیسـت  آنجاگفت که  اما حسی به او می آزرد؛ او را می

کرد که تعـداد زیـادی بـه او     میاما حس  آمد؛ وجود نداشت و به چشم نمی آنجا

  .اند خیره شده

کـرد آن   سـعی مـی  . برگرداند و به طرف گاری رفـت  شمشیر را به جایش اگد

بـه   .وجـود نداشـت   زیـ چ چیهـ  گاریداخل  .را نادیده بگیرد زیر نظر بودنحس 

ای کوچـک وجـود    در زیر آن بغچه. طرف صندلی رفت و صفحه چوبی را باال زد

دگا آن را برداشت و بـه داخـل    .زد شنید که او را صدا می صدای ثرندا را. داشت

  »؟یکجا رفته بود«: و گفت ختثرندا رنجور به او نگاهی اندا .غار بازگشت

انگـار غیـب   . هیچ اثری از اسـب نبـود  . گاری این را آوردم رفتم از«: دگا گفت

   ».استشده 

آوردیـم   خب چطـور برگـردیم؟ وای، اسـب را بایـد مـی     «: گفت زده بهتثرندا 

  ».ارداخل غ

 کرد؟ آن همه راه را چگونه بدون اسب طی می. شد دگا تازه متوجه موقعیتش

اطالعـاتی درمـورد   هـیچ  . اصال هیچ حواسم به اسب نبود. دانم نمی«: دگا پرسید

   »این منطقه داری؟

پدرم به دنبال خیلـی چیزهـا و جاهـا    «: نگاهی به بیرون انداخت و گفت ثرندا

آب و علـف در   ای بـی  بینم، به خاطر آوردم که منطقـه  جا را می یناالن که ا. بود

تقریبا هیچ چیـز درمـورد   . درست باالی هاگوت. قرار دارد )شمال(آکر پشت کوه

وقتی وجـود    ها وجود دارد که هیچ آن اندازه اسرار در سرزمین. دانستیم آن نمی

فهمیـدیم، هـیچ    اما تا جایی کـه مـا   ها رفت؛ نداشت که بشود به دنبال همه آن

آب  و بـی  کنم منطقه خشکفکر .کس کوچکترین اطالعاتی در مورد اینجا ندارد

  ».باشد و علفی

بعـد بـه طـرف    . بهتر است تا فردا صبح صبر کنیم تا کمی حالت بهتر شود« 

  ».یوک حرکت خواهیم کرد
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٤٦ 

گـره   روی زمین گذاشـت، دگا بغچه را  .ثرندا با تکان سر حرف او را تایید کرد

رمورد آب باید بگـویم  اما د داریم؛فقط غذا به انداه کافی «: و گفت ا باز کردآن ر

  » .هیچ نداریم

. فتـد کردم کـه ایـن اتفـاق بی    فکر نمی«: و گفت ثرندا نگاهی به بغچه انداخت

  ».ای همین چیز دیگری برنداشتمبر

بایـد بـه دنبـال آب    . دفتیاین اتفاق ب بوددانست که قرار  هیچ کس نمی. آره« 

  ».رومب

در آن بین نگاهش بـه دیوارهـای   . دگا نان را برداشت و آن را به دهان گرفت

هـای غـار    قبل اجازه نداده بود تا خطوط سیاه روی دیواره بتاریکی ش. غار افتاد

 همـان  .برخاسـت  نان را به جایش برگرداند و از جـایش  مانده یباقدگا  .را ببیند

  » .جا را نگاه کن دا اینثرن«: شد گفت که به دیوار نزدیک می طور

روی دیـوار   .آمـد  شد و به داخـل مـی   خطوط خراش از روی لبه غار شروع می

ها و پاهای کشـیده و   موجوداتی با دستتعداد نقاشی  .خورد نقاشی به چشم می

روحی ایستاده و به  ها با حالت بی همه آن .داد را نشان می چشمان بزرگ باالغر 

نقاش خیلی سعی کرده بـود تـا دسـتان کشـیده و     . خیره شده بودند  نقطهیک 

توانسـت   دگا با همان تصویر هم می .ها را نشان دهد اخنی تیز در سر آنن بابلند 

آن موجـودات، موجـود چهـار    کنـار   .حس عجیب نگاه کردنشان را حـس کنـد  

   .غرید می وپا به شدت موجود چهار دست. بزرگ دیگری را دید پایو دست

 بسـیار خطـوط روی دیـوار   . چرخانـد  دوم  ف نقاشـی را بـه طـر   دگا نگـاهش 

گـاهی حتـی بـه    . بـود  با چشمان بزرگ تر از موجودات الغر تر و قدیمی رنگ کم

در بین آن خطوط، توانست شـکل   .ها را تشخیص دهد توانست شکل سختی می

بـاالی آن   و شـده  پـاک قسمتی از آن نقاشی  .ببیند هم یک نوع موجود بالدار را

و  روی دیوار کشیده شده بـود قدرت  با ها چنگال. شد دیده می چنگالجای سه 

هـا را دو نفـر و در    ایـن «: دگا گفت. به اندازه یک وجب به داخل سنگ رفته بود

فکر کنم فاصله زمانی بـین دو نقاشـی خیلـی زیـاد      .اند دو زمان متفاوت کشیده

نی بـزرگ  های تیز و چشـما  یک موجود الغر را با چنگالدر نقاشی جدید،  .باشد
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 کـه یکـی  آن در  انـد؛ امـا   ه بـا چهـار دسـت و پـا را کشـید     یک موجود بزرگ و 

صـاحبان ایـن    .فقط نقاشی شده اسـت دار  تر است، یک حیوان بزرگ بال قدیمی

  »ها چه کسانی هستند؟ نقاشی

  »ها دگر چه هستند؟ آن«: ثرندا گفت

را  دگـا دسـتش   .کنار نقاشی خراش بسیار بزرگ و عمیق کشـیده شـده بـود   

ها  خط .شد خراش دیگر نیز در کنار آن دیده می دوجای . درون خراش قرار داد

انگار سـنگ بعـد از خـراش    . کرد ادامه پیدا میکه در آخر غار بود، تا زیر سنگی 

  .بودپایین افتاده 

هر چه هست، حیوان خیلـی  «: رفت، گفت به دنبال خراش می که یدرحالدگا 

  ».ک چنگال او استدست من به اندازه ی .بزرگی است

رسـیدند، درسـت در تـاریکی،     جایی که سنگ و دیـوار غـار بـه یکـدیگر مـی     

: ثرنـدا گفـت  . و مشـعل را برداشـت   دگـا بازگشـت   .ای کوچک قرار داشت حفره

  »خواهی چکار کنی؟ می«

  ».چیست سنگ ببینم پشت آنخواهم  می. یک سوراخ است آنجا« 

آن  .را به درون سـوراخ بـرد   ت و مشعلسنش روی زانوانشسوراخ  نزدیکدگا 

درسـت وسـط   . محـیط بزرگـی را ببینـد   در زیر نور آبـی توانسـت    طرف سنگ،

بـه طـرف    .محیط، اشیایی بزرگ و سفید، همانند استخوان نظرش را جلب کرد

فکـر   ک کنی و همراه من به داخل بیـایی؟ توانی کم می«: گشت و گفتثرندا باز

  ».هست زیپشت چی آن کنم

   .دروی زمین کشیکشان  کشانثرندا خود را  

  ».روم من داخل می. بیا مشعل را بگیر« 

. سوراخ به انـدازه او نبـود   .روی زمین دراز کشیددگا جلوی سوراخ خم شد و 

را بـه   دستانش را به داخل گذاشـت و پاهـایش  . کرد باید کمی خود را جمع می

کورمـال   ورمـال ک. تـا انتهـای سـوراخ را ببینـد    داد  تاریکی اجازه نمـی  .جلو راند

  .ها را به دنبال لبه سوراخ جستوجو کرد دیواره
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هـوای خفـه    .سرانجام بعد از تقالی زیاد توانست خود را به طرف دیگر برساند

دایـره کـوچکی   به انـدازه  نور خورشید  .سالیان دراز در کنج سالن النه کرده بود

صـدای   .زدند یمهابا در هوا چرخ م ذرات غبار بی .کرد جلوی سوراخ را روشن می

  ».دست مرا بگیر«: ثرندا را شنید که گفت

روی زمـین  کنـارش  دگا مشـعل را گرفـت و    .زیاد نبودسوراخ آن اندازه طول 

ثرنـدا   .خـل کشـید  ااو را به داما آرام  ؛دستان ثرندا را گرفت و با قدرت. گذاشت

 .پیچیـد  مـی هایش داخل سـالن   نفس صدای . کنار دیوار کشید و نشستخود را 

  » .اندازم جا می من نگاهی به این. جا بمان و استراحت کن تو این«: گا گفتد

که نیمی از  دید روبرویش اسکلت بزرگ موجودی را می. دگا مشعل را باال برد

هـا را   هـایی کـه آن خـراش    پنجـه  .له شده بودسقوط کرده دم آن در زیر سنگ 

دگا یکـی   .قرار داشتسر عظیم حیوان گذاشته بود، در کنار  روی دیوار بر جای

   .چنان سفت و محکم بودند ها هم آن. ها را گرفت و فشار داد از استخوان

ــایه  ــین س ــان در ب ــبهم اســتخوان  ناگه ــای م ــوده  ه ــه ت ــاهش ب ــا، نگ ای از  ه

درســت در پــایین ریــز  یهــا اســتخوان. افتــاد خردشــدههــای ریــز و  اســتخوان

ـ     .های دنده موجود قرار داشت استخوان : دا برگشـت و گفـت  دگـا بـه طـرف ثرن

  » .ثرندا باید چیزی را نشانت دهم«

ثرنـدا   .های ریـز بـرد   و آرام او را کنار آن استخوان دگا زیر بغل ثرندا را گرفت

  ».ستهای یک انسان ا ها استخوان این«: گفت

استخوان سـر از وسـط شکسـته شـده      .به عنوان تایید تکان دادرا  دگا سرش

بفهمـیم کـه آن   ز خاطرات او را ببینیم؟ شاید خواهی کمی ا می«: دگا گفت. بود

  »موجود چه بوده است؟

ثرندا دیوارهـای غـار را   . نگریست منظره را می با دقت تمام آن چنان همثرندا 

  ».درگیری شدیدی به وجود آمده است جا این. آره ببینیم«: گفتنشان داد و 

. بـه راه افتـاد  ریـز  هـای   دگا به طرف استخوان. دیوارهای غار پر از خراش بود

تکـرار   را کلمـات ها گذاشت و زیر لب  روی استخوانرا  شدست کنار آن نشست،

  .کرد
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  ِپدوک
١  

در  خواست آن چه که می. های خاموش شده را برداشت ای از زغال ِپدوک تکه

دیـده بـود، واقعیـت     چه آنخواست بداند که  می. روی دیوار بکشدرا  ذهن دارد

اما او هم به همان اندازه مـردم را احمـق    پنداشتند؛ ه میمردم او را دیوان. داشت

. آن هـم وسـط روز  . با چشمان خودش دیده بوددار را  آن موجود بال. دانست می

ها راه گشوده بود و تمام نقاط  بود که به دنبال گوسفندان در میان تپه یرزمانید

ای  فاخته وازپر .توانست از چشمان تیزبینش بگریزد نمی زیچ چیه. شناخت را می

   .هم برایش چیزی نبود )شمال( آکر در افق کوه

سعی کرد شکل حک شده  .کشید اش  ک دستی بر ریش بلند و جوگندمیپدو

با تردید دسـت بـه ذغـال شـد و      .بر لوح ذهنش را به خاطر بیاورد موجود بالدار

رد، آو به یـاد مـی   وجب به وجب آن راتمام . را بر پیکره دیوار نقش زد بیارخطی 

   .شدند کشیده میها هم با جدیت  خط

بـه  را  اش سه انگشـت سـیاه شـده    .ه مانده ذغال را به کناری انداختپدوک ت

که شکل روبرویش شباهتی به آن چه  .را تمیز کرد  شکل کشید و دستش یباال

لبانش نقش بسـت و دسـتی بـه     رویاز روی رضایت لبخندی  ،داشت ،دیده بود

   .کشید ریشش

را از روی زمـین   با شتاب عصایش .فندان از ذهنش گذر کردسگو ناگهان فکر

نسیم بهاری صبحگاه، تمام افکـار را از   .برداشت و به طرف دهانه غار به راه افتاد

  . رسید صدای تعدادی فاخته از دور به گوش می. سرش زدود
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گلـه   .جدیـد نگریسـت   یبـه دنبـال چیـز   سـبز و شـاداب را   هـای   پدوک تپه

اش در زیـر   ، سـگ گلـه  شـاگ ها پخش شده بودنـد و   هدامنه تپش در انگوسفند

بار دیگر دستی . مثل همیشه خودش بود و گوسفندان. زد چرت می سایه سنگی

   .کشید و به طرف نوک تپه روبرویش به راه افتاد ششیر بر

ای بـر صـفحه آبـی آسـمان      گـاهی لکـه   ،هـای کوچـک و بـزرگ    پرواز پرنـده 

جای آسـمان را دیـد    داد، جای یز بینش اجازه میتا جایی که چشم ت. آوردند می

دقیقـا یـک    .دنبال آن موجود باشده اش این بود که ب کار هر روز و هر لحظه .زد

را بـه   موجـود بالـدار   توانست آن اما به همان اندازه روز اول می بهار گذشته بود؛

های  چنگالهای بزرگ و  با آن بال .اسمش را درنده بالدار گذاشته بود. یاد بیاورد

زد و سر عظیمش را در هوا بـه دنبـال شـکار بـه اطـراف       تیزش در هوا چرخ می

   .انداخت حتی به خاطر آوردنش هم لرزی بر اندامش می .چرخاند می

صـدای   ناگهـان  .روی زمین نشست و تکیـه بـر آن زد  باالی تپه، کنار سنگی 

نگاهش بـه   .زمین در زیر پایش لرزید چندی بعد .به هوا برخاست ،سگش شاگ

خواسـت   انگـار مـی   .خواست دودی سیاه از دهانه آن به هوا بر می .افتاد آکرکوه 

و زمـین  مـردم  ها بود کـه غـرش کـوه شـمال لـرزه بـر انـدام         مدت .فوران کند

  .تدانس کدخدای ده آن را خشم خدایان می. انداخت می

د گفـت  شـ  دار در آسمان نبود مـی  کش اگر دوِد. ه آرام گرفتبالفاصل کوه آکر

 .بوییـد  آرام بـود و هـوا را مـی    چنان نـا  هم شاگاما  ؛که هیچ غرشی درکار نبود

آب از دهانش به   باریکه .آن را به دهان گرفتمشک آبی را بیرون آورد و  ِپدوک

کـرد، صـدای    آن را خشـک مـی   که با پیراهنش همان .داخل لباسش جاری شد

   .بودکه صدا از کوه شمال  ای فکر کرد برای لحظه .بلندی در هوا پیچید وتس

بـه ناگـاه   . ای تیـره افتـاد   ، چشمش بـه لکـه  کوه آکردرست در زیر سایه غبار 

برخاست و دسـتش را سـایبان    اختیار از جایش بی. حسی در درونش اوج گرفت

پـس آن   .شـد  یبالـدار بـزرگ   موجودلکه تبدیل به در افق دور  .چشمانش کرد

  . درنده بالدار واقعی بود. ودخیاالت نبود و او هم دیوانه نشده ب
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ک بلنـد  پـدو  .رفـت  زد و به این سو و آن سو می موجود آزادانه در هوا بال می

  ».شاگهی . شاگ«: فریاد زد

 شـاگ  .بـرد  گوسفندان را به داخل غـار مـی  باید با سرعت . شد نباید دیده می

  .زد پدوک با قدرت فریاد .مثل همیشه با سرعت به دور گوسفندان به راه افتاد

  ».هی هی. هی برید« 

پـدوک هـر لحظـه    . شدند گوسفندان با سر و صدا به طرف دهانه غار روانه می

دن هـیچ اثـری از   در یک چشـم بـر هـم ز   . کرد می به آسمان نگاه گشت و برمی

   .دار نبوددرنده بال

٢  

پدوک از دهانـه غـار   . خوابیده بودند گریکدیگوسفندان در انتهای غار در کنار 

دود کوه شـمال هـر لحظـه    . نگریست ا به دنبال اثری از درنده بالدار میبیرون ر

شـدند و   انباشـته مـی   گریکـد یروی تیـره خاکسـترها   هـای   حلقه .شد بیشتر می

   .آوردند آسمان را به تسخیر خود در می آرام آرام

را بیرون  پایش اطیبااحتکه  همان. ماندن برایش سخت شده بود دیگر منتظر

  ».، نگذار گوسفندان بیرون بیایندشاگ« :گذاشت گفت می

پدوک از کنار تپـه  . زد لرزشی خفیف در زیر پایش موج می. واق کرد شاگ واق

که خـود را بـین دو    همان .های بزرگ بود به باالی تپه روانه شد که پر از سنگ

بـرای مـدتی    .نظر او را جلـب کـرد   یبلند بود، صدای غرش سنگ مخفی کرده

از بـاالی سـرش شـنیده     صدای بال زدن مهیبـی  .ا گرفتچیزی جلو خورشید ر

  . شد

ناگهـان صـورتش از   . به زیر سنگ داد روی زمین دراز کشید و خود راپدوک 

هـایش را روی   دنـدان . لبه تیز سنگ، ساعدش را پاره کرده بود. درد در هم رفت

  .هم فشرد و با دست دیگرش جای زخم را گرفت

چیزی را در میـان   و لدار در حال بال زدن بودبا درندهبا فاصله از زمین کمی  

   .چوبی را ببیند بزرگ  جعبهتوانست کردن با دقت  .نگه داشته بود هایش چنگال

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٥٢ 

 پـوش  یخاکسـتر ، چشم پدوک به فـردی  بالدار ندهردرست در باالی گردن د

بالـدار   درنـده  .نشسـته بـود   درنـده بالـدار  باالی گردن دو برآمدگی  او بین .افتاد

زنان به طـرف تپـه کنـارش    سپس بال روی زمین انداختد و جعبه را غرشی کر

سـت  ترس، د .توانست جعبه چوبی را ببیند پدوک از آن فاصله نمی .حرکت کرد

تا جایی که امکان داشت خود را در بین سـنگ عقـب داده   . و پایش را بسته بود

بالـدار   بـرای دیـدن درنـده    مـدت  بود که از به انتظار نشستن آن همه آنجا. بود

؛ امـا دیگـر خـون بنـد     قطرات خون دستش را سرخ کرده بود .پشیمان شده بود

   .آمده بود

دیگـر حتـی   . روی تپه به گوش رسیدهای عظیم درنده بالدار  صدای فرود گام

فقط صدای خرخر و گاهی غرش آن بـه گـوش   . توانست ببیند آن دو را هم نمی

  .رسید می

هـای غـرب    خورشید در دامنه کوه. بوددار شده  لحظات برایش طوالنی و کش

هـالی از دیـر   االبـد   .دیگر زمان بازگشـت بـه دهکـده را نداشـت    . اسیر شده بود

اگـر زنـده     .ندفرستاد می شمردان دهکده را به دنبال ند وشد آمدنش دلواپس می

   .ماند ها می باید شب را در بین تپهماند  می

کلمات آهنـگ  . گفت سخن میبه زبان نامفهومی مرد . شنیدصدای مردی را  

گـوش  ه بـ  یچـوب  جعبه شدن صدای خردای بعد  لحظه. و قدرت خاصی داشتند

کـرد در فضـا    های بلند که گوش را کـر مـی   بالفاصله صدای فریاد و جیغ .رسید

و مـو را بـر تـنش سـیخ      نـد رفت ها همانند میخ در ذهنش فرو مـی  فریاد. پیچید

هـای دراز و   غـر انـدام بـا چنگـال    پدوک شبح چنـد موجـود سـیاه ال    .نددکر می

موجودات سیاه چنگـال دراز بـا سـرعت     .چشمانی بزرگ را روی تپه کناری دید

با همان سرعتی که شروع شـده بودنـد، در    صداها  آن .ها گم شدند در میان تپه

انگار آن موجودات از درون جعبه چـوبی بیـرون آمـده     .ها محو گشتند میان تپه

  .بودند

 پـوش  یخاکسـتر  .جـا کـرد   جابهکمی را  شت داد و خودبه خود جراپدوک 

انگار خوی وحشـی  . غرید دار جلوی او می روی نوک تپه ایستاده بود و درنده بال
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 هـایش  ها و دنـدان  سرکش و خشمگین چنگال. به درون آن حیوان بازگشته بود

سوارش  پوش یخاکسترخواست که  انگار نمی. غرید داد و می را در هوا چرخ می

دسـتش را   پـوش  یخاکسترسعی کرد از زمین برخیزد و تنهایی برود که  .شود

درنـده بالـدار کمـی    . صورت او گرفت و کلماتی را زیر لـب تکـرار کـرد    به طرف

بـا سـرعت    پـوش  یخاکستر. او را آرام کرد دوباره ،کلمات مرداما  ؛مقاومت کرد

  . رساند و به هوا اوج گرفت دار درنده بالروی خود را 

ها و صـدای   دیگر هیچ اثری از غرش .تی طوالنی به همان حال ماندپدوک مد

  . خورشید در پشت کوه پناه گرفته بود. های آن وجود نداشت بال

اش را بـاز کـرد و از داخـل آن     شـتابان کولـه  . پدوک خـود را بـه غـار رسـاند    

. سیاه رنگی قرار داشـت  شده خشکهای  داخل آن، برگ. ای را بیرون آورد کیسه

در مشـک را بـاز کـرد و     .ها را برداشـت و در کـف دسـتش لـه کـرد      ز آنا ییک

و تمام آن را برداشت  با سر انگشت آن را به هم زد. روی آن چکاندآب ای  قطره

   . ندغار خوابیده بود یو گوسفندان در انتها شاگ .مالیدو روی زخمش 

٣  

ـ  در  شاگ .نمد برداشتروی از را  پدوک سرش ود و جلوی غار دراز کشـیده ب

روی  مجـای زخـ   .ناگهان تمـام وقـایع را بـه خـاطر آورد    . داد را تکان می دمش

 زخـم خـوب  . دانست از آن خبـری نبـود   که می طور همان. نگاه کرد را دستش

آن  پـوش  یخاکسـتر برای چه آن مـرد   .ناگهان سوالی به ذهنش آمد .بود شده

 .رسـاند  به دهکده میباید خود را سریع  ها رها کرده بود؟ موجودات را در آن تپه

خطـر بزرگـی در کنارشـان    . داد باید به مردم هر چه که دیده بود را توضیح مـی 

  .دانستند باید می. بود

 شاگناگهان صدای  .را جمع کرد و با سرعت از غار بیرون زد پدوک وسایلش

کنان و بـا سـرعت    واق واق شاگ .هیچ خبری از گوسفندان نبود. به هوا برخاست

به  دست بهرا بر پشتش گذاشت و عصا  اش پدوک بغچه .به راه افتادبه پشت تپه 

   . روانه شد شاگدنبال 
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با قطع شـدن صـدای   . قطع شد شاگ، صدای زد که تپه را دور می طور همان

از  .داشـت  یبـازم حسی او را از ادامـه دادن   .های پدوک هم سست شدند او، گام

 .و گوسـفندان نبـود   شـاگ از ای  هیچ نشـانه . کنار سنگی به روبرویش نگریست

 ،دراز چنگـال  انگـار آن موجـودات   .بـود  هوسط راه افتـاد  ,دیروز خردشدهجعبه 

   .را کشته بودند شاگگوسفندان و 

چـه بـه اطـراف نگریسـت،      هر .کنند کرد کسانی او را نگاه می پدوک حس می

بایـد از آن   .کـرد  رها نمی را اوی اندیده شدن توسط کساما حس  چیزی نیافت؛

جـای   .هـا کشـاند   به ناچار خـود را بـه میـان صـخره    . گشت یبازمراه به دهکده 

ـ  که یدرحالپدوک  .شد ها دیده می جای صخره در جای قطرات خون  م سـرش دائ

رفـت، حـس    هر چقدر که جلـو مـی   .ادامه داد به راهش چرخاند را به اطراف می

 .افتادات دیروز به یاد موجود .شد تر می رود، قوی در پشتش راه می این که کسی

  .اش کرده بودند ای محاصره انگار عده. های بلند و چشمان بزرگ چنگال

با آمدن آن صدا، آن  .غرشی نظر او را جلب کرد و سپسها  ناگهان صدای بال

انگار دیگر کسـی او را نگـاه    .هم محو شد توسط موجودات حس محاصره شدن

وار برای خـود بـال    وار، دیوانهدرنده بالدار بدون س درست باالی سرش،. کرد نمی

در آن فضای باز به . نتوانست پدوک هر چه سعی کرد که دیده نشود،. گشود می

ناگهـان غرشـی مهیـب از     .زده بـه طرفـی دویـد    وحشـت . شـد  راحتی دیده می

روبرویش کوه شمال . خورد ای تکان می زمین همانند گهواره .روبرویش برخاست

  .کرد ران میو فو زد با نهایت خشم نعره می

هـای   سنگ .به زمین برخورد کرد نتوانست تعادلش را حفظ کند و با پهلویش

ای بـزرگ در کنـارش بـا     صـخره . رفتنـد  ریز و درشت با سرعت باال و پایین مـی 

ای پرتـاب   آن به گوشه خردشدههای  صدای بلندی از وسط به دو نیم شد و تکه

   .شد

شب به ناگـاه در  . در برگرفته بود تره آسمان راسگ تمام ذرات غبار کوه شمال

 را سـتون بـدنش   پدوک دستانش. همه جا تاریک شد .دل صبح متولد شده بود

   .را حفظ کند کرده و سعی کرد تعادلش
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زمین آرام گرفت، برخورد جسمی بـزرگ را   آکر و  غرش کوه درست زمانی که

دای امـا صـ   هـا از ذهـنش گذشـت؛    باز فکر افتادن سـنگ  .با زمین احساس کرد

اش آن حیـوان   در سـی قـدمی   .غرش درنده بالدار او را از اشتباهش آگـاه کـرد  

هـیچ اثـری از   . نگریسـت  وحشی ایستاده بود و با چشمان خشمگینش به او مـی 

و سـرکش   شی آن حیوان بر او غلبه کرده بودانگار خوی وح. شد سوار دیده نمی

   .گریخته بود پوش یخاکستراز چنگال 

بـه راه   توانست در آن لحظه فکر کنـد  تنها جایی که میبه  وپدوک برخاست 

دور  انـدازه ترس آن  .ای از نور خورشید دهانه غار را روشن کرده بود اشعه .افتاد

در آن  .دویـد  مـی  ، با تمـام تـوانش  دکه برگرد  فشرد که بدون این گلویش را می

 هـای حیـوان بـه گـوش     بـال  یگـاه  گـه ها و  هوای نیمه تاریک فقط صدای گام

   .شد که با سرعت به او نزدیک می رسید می

ن غـرش سـهمگین   شـد، ناگهـا   که پدوک به دهانه غار نزدیک می طور همان

بـرای مـدتی    .ای پرت شـد  به گوشه ناخواستهپدوک . برخاست دیگر از کوه آکر

. دردی کوچک را در سـرش حـس کـرد    .نتوانست حوادث اطرافش را درک کند

دانسـت کـه لـرزش از کـوه      نمی .رسیدند ر میاجسام روبرویش کمی محو به نظ

  .کند ضربه به سرش آن طور فکر می خاطر بهاست یا 

 نیز هماننـد او  بالدار درندهشبح  .چشمانش را بر هم فشرد و دیدش واضح شد

پـدوک وقـت    .بازگردد به روی پاهایش که کرد یمد و سعی روی زمین افتاده بو

. طـی کـرد  را تا غـار   مانده یباقاد و راه ایست با سرعت روی پاهایش .را تلف نکرد

دیگـر بـه    .را تا انتهای آن ادامـه داد  و راهش ه وارد غار شد، توقف نکردزمانی ک

 طور همانرا به انتهای دیوار تکیه داد و  پشتش .توانست نفس بکشد سختی می

توانست عقب  دیگر بیشتر از آن نمی .زد، دهانه غار را نگریست نفس می که نفس

  .برود

اش در  راه، تنـه  انـه یم دردرسـت   .درنده بالدار با سرعت و قدرت وارد غار شد

وک توانسـت نفـس   از آن فاصله پد .زمان با قدرت غرید و همدهانه غار گیر کرد 

دیـد کـه    مـی  به وضوح مرگ را در جلـویش  .احساس کند صورتش برگرمش را 
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دیوار  .ساخته نبوداش  هیچ کاری از عهده. کرد برای به چنگ آوردنش تالش می

   .غار در سر راهش قرار داشت

لبه غـار در زیـر فشـار زیـاد     . دیکش را به دورن می درنده بالدار با قدرت، خود

بـه دورنـش    آن انـدازه تـرس  . ریخـت  شد و به پایین می خرد می پوست حیوان

روی کف سرد اراده با باسنش  بایستد و بی رسوخ کرد که نتوانست روی پاهایش

توانسـت درک درسـتی از    نمـی  .انگار تمام حواسش از کار افتاده بودند .ادغار افت

  .حرکات روبرویش داشته باشد

 خردشـده هـای غـار    لبـه . او را از خلسه خود بیرون آورد ،ناگهان غرش حیوان

چنـین پایـانی بـرای     هرگز این. بودند و حیوان به راحتی در حال وارد شدن بود

درون یک غار بـا   دور از همه و. نبود کرد فکر می طور که آن. دید نمی اش زندگی

   ؟ آمد چه بالیی بر سر زنش و مردم دهکده می .یک حیوان وحشی قرار داشت

آن انـدازه   .دستان پدوک شل شـدند  .را کامل گشوده بود درنده بالدار دهانش

ظـیم  ناگهان غرشی بس ع. دید های تیز آن را می نزدیک بود که به راحتی دندان

انگار کـوه   .لرزیدند می گریکدی از ریز و درشت با زیچ همه .برخاستغار  رونبیاز 

ـ  غـار بـه پـایین مـی     سـقفِ  سـنگِ  های سـیاهِ  تکه. کرد شمال فوران می  .دافتادن

   .ریزه کوچکی درست به باالی ابرویش برخورد کرد سنگ

دیگـر   .هیچ راهـی وجـود نداشـت   . تر از هر چیز دیگر بود مرگ برای او واضح

نـده بالـدار   ررا بـه د  آخـرین نگـاهش   .فرصت فکر کردن را هم پیدا نکـرد  حتی

آن حیــوان داشــت او را  .تــا زیــر شــکمش در دهــان آن حیــوان بــود. انــداخت

  .ای بعد فقط سیاهی بود لحظه .خورد می
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  دگا

١  

را مـنظم   هـایش  سعی کرد نفـس . وجود دگا را در برگرفته بود نامفهومحسی 

چـه سـرانجام   «: ثرندا گفت. بود تصور رقابلیغ شکه دیده بود، برایآن چه . کند

  ».تلخ و وحشتناکی

هـای   اسـتخوان «: های جنـاق سـینه انـداخت و گفـت     دگا نگاهی به استخوان

  ».او را کامل بلعیده است. ار داردقر پدوک درست در شکم درنده بالدار

ار هم نتوانسـته اسـت   اما خود دنده بالد آره؛«: را تکان داد و گفت ندا سرشثر

و بـرای ابـد    روی دم آن افتادهرزش کوه آکر، آن سنگ در اثر ل. زیاد زنده بماند

شاید افتاد،  رویش میاگر کمی زودتر آن سنگ . ستجا حبس شده و مرده ا این

  ».ماند پدوک زنده می

آورم، کـوه   خـاطر مـی  ه آن طور که من ب«: را فرو داد و گفت آب دهانشدگا 

  » .منفجر و نیمی از آن نابود شد یا همان بازارات ر اولون باگاسدر زما آکر

  . را به عنوان تایید تکان داد ثرندا سرش

شود گفت که این اتفاق در بین دو هزار و پانصد تا سـه هـزار سـال     پس می« 

ایـن  . آور اسـت  حتـی فکـر کـردن بـه آن هـم شـگفت      . اسـت قبل اتفاق افتاده 

تـو چیـزی    .اند رون این غار مخفی و مدفون شدهها این همه سال در د استخوان

  »دانی؟ در مورد این حیوان بالدار می

. ایـم  شـنیده درموردش چیزی ایم و نه  چنین حیوانی نه دیده تا حاال این. نه« 

 پسـر آزتـورگ   ،دبـرک ر وایم که مـا هـیچ چیـز از قبـل از باگاسـ      قبال هم گفته

از   تـر  فاق که به دو هزار سـال قبـل  این ات. اصال هیچ چیز وجود ندارد. دانیم نمی
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رها را وبا خودتان بود که توانسـتیم مقبـره باگاسـ   . گردد باز می آزتورگر وباگاس

و چـه   ر آزتـورگ وجـود داشـته   وآن موقع بود که دانستیم که باگاس. پیدا کنیم

هایمـان بسـیار نـاچیز     هایمان در برابر ندانسـته  دانسته. ایی انجام داده استهکار

  ».چیز را دزدید دوزا همهدرو. است

یـک   آنجـا . هـا افتـاد   ورودی مقبـره باگاسـور   های در ناگهان دگا به یاد نقاشی

  یادم آمد که «: دگا گفت .دار وجود داشت داد که موجودی بال جنگ را نشان می

. داد یـک جنـگ را نشـان مـی    ها  روی مقبره باگاسورآن نقاشی . کجا آن را دیدم

اتفاقات زیادی در گذشته افتاده است که . ر آن جنگ بودنیز د دار بال درندهاین 

  ».فعال نامفهوم هستند

پـوش   و آن هم خاکسـتری  لم استاما یک چیز مس«: مکثی کرد و گفت دگا 

تـر و   هـا خیلـی قـدیمی    انگار گروه خاکسـتری . دار بود که سوار بر آن حیوان بال

چکـار کردنـد و بـه     در طول تـاریخ . کردیم فکر می که هستند تر از آن چه قوی

و  امـا بـرای چـه؟    انـد؛  انگار دوباره پـا گرفتـه  . یستمشخص ن دنبال چه بودند؟

  »چطور؟

دردی ضـعیف در  . کشید و چشـمانش را مـالش داد   دگا دستی روی صورتش

  .کرد اش او را اذیت می پیشانی

ها در صحنه روزگـار   فقط به چه دلیل مدت. ها خیلی قدیمی است ریشه آن« 

سال قبـل کـه    در سه هزار مرد خاکستری پوش دیگر که آن های والس نبودند؟

مـده و آیـا دیگـر از ایـن     از کجا آدار  کرده است؟ آن حیوان بال و چکار می بوده

  »؟هست موجود

متوجه شـدی کـه دفعـه دوم    «: را از درد در هم کشید و گفت اش ثرندا چهره

او را در زیـر رکـاب خـود    انگار مرد تـازه   آمده بود؟ دار بدون سوارش ن بالحیوا

فکـر کـنم از دسـت آن مـرد     . رام کنـد کامـل  گرفته و هنوز نتوانسه بـود آن را  

  ».پوش فرار کرده بود خاکستری

  »پایت چطور است؟. فعال مهم نیستند«: دگا با دیدن درد کشیدن او گفت

  ».طوری که باید باشد نیست کنم آن فکر می. اما ضعف دارم دانم؛ نمی« 

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٥٩ 

اش خـوب   داد که رونـد بهبـودی   ظاهر ثرندا نشان می. برخاست شدگا از جای

بـه  بهتر است «: مشعل را برداشت و گفت. بگوید آن را به ثرندا نخواست .نیست

  ».بیرون بازگردیم

ای را در  زمانی که خواست خم شود و به ثرندا کمک کنـد، نـور مشـعل شـی    

  »آن چیست؟«: دگا گفت. های پدوک نشان داد میان استخوان

 کشـی  ، دسـت هـا  استخواندر زیر . را کنار زدشی  روی آنچند تکه استخوان 

. ز سبز روشن و تیره بافته شده بـود های بسیار ری از رشته کش دست .قرار داشت

لبـه  . بسـیار لطیـف بـود   . دگا آن را برداشت و بـا انگشـتانش آن را لمـس کـرد    

انگـار از جـایی    .گرفـت  می دریده شده بود که روی مچ قرار دستکش، آن جایی

زیـر بغـل ثرنـدا را گرفـت و      گذاشـت و  دگا آن را داخل جیبش .کنده شده بود

  » .باید بریم. پاشو«: گفت

  »؟آن چه بود«: گفت خواست یم بر مام توانشبا ت که یدرحالثرندا 

. گذاشـته بـود   کر کـنم کـه پـدوک آن را در لباسـش    ف. یک دستکش است« 

هـای پـدوک از بـین     لبـاس  .مانده استسالم طوالنی عجیب این است که مدت 

  ».ندازمباید نگاهی به آن بی. اند ولی این نه رفته

٢  

کمی قوطی را تکـان داد و  . دگا آخرین قطرات آب را درون دهان ثرندا ریخت

  ».دیگر آبی نداریم«: گفت

تـب  . رددگا با دستمالش، عرق روی پیشانی ثرندا را پاک ک. ا گرم شده بودهو

  . شد رنگ او هر لحظه سفیدتر می. شده بودتر  ثرندا شدید

االن . دانـم  نمی«: را تر کرد و با صدای ضعیفی گفتثرندا با زبان خود، لبانش 

  ».بهتر است بخوابم. کند کمی پایم درد می. دانم چیز نمی هیچ

شـاید  . روم به دنبال آب من می. بخواب«: نگاهی به بیرون انداخت و گفت دگا

  ».باشد.... ای، رودی  ها چشمه همین نزدیکی

  ».که آن بیرون چه چیزی منتظرت استدانی  نمی. نه« 
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 میتـوان  بعد از آن مـی . باید آب بیاورم. جا ماند و منتظر نشست شود این نمی« 

  ».حرکت کنیم و به طرف یوک برویم

دگـا بـار دیگـر    . اما خـاموش مانـد   ای خواست اعتراض کند؛ ثرندا برای لحظه

دگا بطری آب را برداشت . لرزید ثرندا آرام می های پلک. کرد های او را پاک عرق

  . و به طرف دهانه غار به راه افتاد

 .های ریزی را از بیـرون غـار شـنید    داشت، صدای گام که گام برمی طور همان

ای از دل  در جایی که صـخره  .نکرد و با سرعت به طرف دهانه به راه افتاد درنگ

روی چند سـنگ کوچـک   یی که سایه آن صخره، د، درست جاتپه بیرون زده بو

راه  روی دو پـایش کـه  را دید  ای خمیده کسهورای پای  افتاده بود، برای لحظه

تظـر مانـد و بـه    ای من دگا لحظه. رفتپشت صخره  دست تککس هور .رفت می

نمـای روبـرویش در زیـر    . اما هیچ موجودی بیرون نیامد نقطه خیره شد؛همان 

  . آمد ی زمین، مواج به نظر میگرمای برخاسته از رو

گـاهی فکـر   . دانست به کدام جهت برود و خشک بود که نمی کدستیقدر  آن

که آن تپه زار برایش به وجـود   بودتوهمی  دست تک کسدیدن آن هور کرد می

داد کـه   روی خـاک نشـان مـی    دسـت  تـک کس هـور امـا جـای پـای     آورد؛ می

داد که آن  هر چه بود نشان می. شتدیگر ترسی از آن ندا. نبودتوهم  وجه چیه به

  . ترسید بیشتر می از دگا تدس کس تکهور

م بـه بیـرون بگـذارد،    قبل از این که قـد . ای نداشت ایستادن دیگر هیچ فایده

  ».مشعل آبی را هم همراه خود ببر«: ثرندا گفت

توانم از خـودم   من می«: روی دسته شمشیر زد و گفترا  دگا چند بار دستش

  ».و مطمئن هستم آن آتش هم از تو مراقبت خواهد کرد محافظت کنم

از شیب جلـوی غـار پـایین     که ثرندا بتواند چیز دیگری بگویددگا قبل از این 

دگا بطری کوچک  .دانست که به هیچ عنوان در بیرون تنها نخواهد ماند می. آمد

  .لباسش قرار دادرا درون 

دست در . سوزاند ش را میها و صورت چشم هرم گرمای برخاسته از روی زمین

کـه آن را بـه دور    طـور  همان .را بیرون کشید اش همیشگی  برد و پارچه کمرش
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با هر قـدمی کـه    .اطراف را از دید گذارند یرچشمیز ،بست می  گردن و صورتش

ای او را نگـاه   انگـار عـده   .شـد  تـر مـی   داشت حس زیر نگـاه بـودنش قـوی    برمی

در را دو سـر پارچـه    هـا  توجه به آن نگاه یب .حس پدوک را درک کرد .کردند می

کرد که هیچ  آن اندازه آفتاب در میان آسمان حکمرانی می .گره زد کنار گوشش

   .ها را نداشت ها و تپه ای جرات بیرون آمدن از دل صخره سایه

انگار دستمالی خـاکی رنـگ   . داد ها حس کوری به او می ایستادن در میان تپه

باال برود تا بتوانـد   رجیح داد از اولین تپه روبرویشت. روی چشمانش بسته بودند

  .ندازدیبنگاهی  به اطرافش

. طـی کـرد   اش نیروی پیشـا مالیم تپـه را بـا چنـدین رگـه عـرق      دگا شیب 

 ی تپـه درسـت بـاال   .حس کند رون زدن عرق را در سرتاسر بدنشتوانست بی می

  .قه نگریستایستاد و به شکل یک نواخت آن منط

هـم بـاور    به هیچ وجهه بـودنش را . اور نداشتدر باالی آن تپه ب ایستادنش را

خشـک    و به منظره کند که در ناکجاآبادی ایستاده بودتوانست باور  نمی .نداشت

کشـید و   ن زوزه مـی جـای آ  که باد در جـای  یجای .دکر آب و علفی نگاه می و بی

طور سـاکت و   نجایی که هزاران سال آ. داد می وتاب چیپ ها را در چنگالش خاک

  .ای از این سرزمین خفته بود آرام در گوشه

آن سـوال  . ، بـه ذهـنش آمـد   آنجاسـت تر از آن که چـرا   ناگهان سوالی سخت

بـه  رود و  دانست به کجا می سوال این بود که نمی. چرخید وار در سرش می دایره

 دانست که افسار زندگی به دور گردنش حلقه شده و او را می ؟دکجا خواهد رسی

  .کشد رحمانه به دنبال خود می بی

 .دید گنگ و نامفهوم بـود  آن چه که می. دانست به کدام سو برود حقیقتا نمی

داد  باید اجـازه مـی  . انداخت مثل همیشه باید وظیفه آن را به گردن پاهایش می

  .کرد اعتماد میها  باید به آن .خواهند، ببرند ها او را هر کجا که می که آن

 برگشــتی در کــار بــود، اگــر. قــرار دادو روی نــوک تپــه  شــتبرداســنگی را 

کـه   طـور  همـان  .میـرد زار ن خواست حداقل راه را گم نکند و در این خشـک  می

کـوهی  . در سـمت چـپش افتـاد    داشت، نگاهش به کـوه آکـر   اولین قدم را برمی
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خشـم کـوه شـمال نیمـی از     . خشمگین که از سه هزار سال قبل آرام خفته بود

ی از کـوه  ، جزئـ های بـزرگ کـه زمـانی    توانست سنگ می. فته بودوجودش را گر

  .اند خش شدهها پ را ببیند که هرکدام در پهنه وسیع تپه ندشمال بود

صـدای کشـیده شـدن     .دادنـد  ادامـه مـی   پاهایش با تکرار آرامـی بـه راهـش   

اختیار پـایش   بی یگاه گه .روی زمین، هم آوای صدای باد شده بود هایش کفش

برای ایـن کـه از   . انداخت ای می خورد و آن را به گوشه ی کوچک میبه زیر سنگ

تکرار دیوانه کننده راه رفتنش جلوگیری کند، زودتر از موعد بـه دنبـال سـنگی    

روی ها همانند مـاری   ردیف سنگ .گذاشت خود می ردرفت و آن را به دنبال  می

   .پیچ خورده بود ها تپه

هـا و گلـویش را    ست خشـک شـدن لـب   توان می. اش کرده بود حوصله گرما بی

که مجبور بود با سرعت پلـک   شد قدر سریع چشمانش خشک می آن .حس کند

کمر های بدنش خشک شوند، در کنار سنگی  دهد عرقه برای این که اجاز. بزند

را  ای بس ناچیز بـود  که سایه کمی از سخاوتش سنگ. خم کرد و تکیه بر آن زد

   .کرد به او عرضه می

بـرایش   کـرد؟  شاید فقط فکـر مـی  . محو کوهی را دید فق دور، شبحشاید در ا

شـاید فقـط دوسـت     .هایش هـم اعتمـاد نکنـد    که حتی به چشم ثابت شده بود

برای این که از آن محیط جـدا شـود، بـه خـود      .داشت که در افق کوهی ببیند

 .اجازه داد که هزاران کوه کوچک و بـزرگ را در افـق بـرای خـود مجسـم کنـد      

 توانست واضح ببیند از آن جا نمی .ها کوتاه بودند که بعضی تیز و بعضیکوهایی 

و بــاد  هــا آرام گرفتــه بودنــد ه ولــی امکــان داشــت کــه درختــان در دامــن کــو

شـاید حیوانـاتی هـم در     دانسـت؟  باز چه کسی می. کرد هایشان را شانه می برگ

  . هایی یا شاید هم آدم کردند ها زندگی می میان آن

. دراز کشـیده بـود   بـا آن چهـره سـفیدش   ها تنها  ای از آن تپه وشهثرندا در گ

دانسـت کـه    مـی . بر وجودش سایه افکند احساس پشیمانی همانند دفعات قبل،

نه آن طـور   کاش حداقل خوب جدا شده بود. باشدشاید بازگشتی وجود نداشته 
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لی خی کرده بود خداحافظیکه آن طور  شاید جرات نداشت؟. تفاوت باعجله و بی

   .احافظی کندبخواهد با احساس کامل خدتا این که  تر بود راحت

بـرای   .را بلنـد کـرد   اش سـر افتـاده  . ای برایش نداشـت  دیگر فکر کردن فایده

. را بر هـم فشـرد   چشمانش .را در کنار کپه خاکی دید یدو چشم بزرگ  ای لحظه

 ؛کـرده بـود  شاید باز هم فقط فکر . چیزی نبود. سپس با دقت بیشتری نگاه کرد

آن چـه کـه   . نبود شب قبل ر چه که بود آن حیوان چشم سفید تک دستاما ه

ی جدیـد غـار و خـاطرات    ها به یاد نقاشی .بزرگ و سیاه بود چشم دودیده بود، 

هـای دراز و چشـمان بـزرگ را نشـان      با چنگال موجوداتی الغر آن. پدوک افتاد

تـرجیح داد   .کرد بیشتر حس میها را  ها، حضور نادیده با دیدن آن چشم. داد می

  .ها اطراف را نگاه نکند که به دنبال آن

حسش، بـه هـیچ عنـوان دوسـت      برخالف .نما افتاد ناگهان به یاد سنگ آینده

از طرفـی هـم دوسـت نداشـت توسـط       نداشت که آن سنگ را بیـرون بیـاورد،  

یسـه دور  دل به دریا زد و از درون ک. شته شودک کجاآبادآن هم در نا ها و نادیده

روی آن  زیـ چ چیهـ با تعجـب دیـد کـه    . بیرون آورد را کمرش آن سنگ قدیمی

  .بازگرداند آن را به جایش .داد نشان می راشاید فقط آینده دیگران . نیست

زبـانی بـر لـب کشـید و پاهـایش بـه راه       . از جا برخاست با دستی بر زانوانش

کـرد دارد بـه دور خـود     مـی دید، فکر  را نمی ها ی رو تپهها اگر آن سنگ .ندافتاد

داشـت   ه بزرگشاید در انداز .نداشت اما هیچ اطمینانی هم از راهش چرخد؛ می

   .چرخید به دور خود می

هـیچ   چنـان  هـم اما  ؛روی زمین گذاشته بودتا آن زمان پنجاه و سه سنگ را 

چیز بـه شـدت    همه .بود  ای و یا حتی خاری ندیده ای، درختی، بوته اثری از برکه

 .کـرد  را بـه وجـود او بـاز مـی     کم گرسنگی هـم راهـش   کم. بودند گریکدیه شبی

  . را از نو شروع کرد د، قدم زدنشآن را برای خود جدی کن آنکه یب

هـای   توانست حضور نگـاه  اما نمی آزرد؛ با این که فشار تشنگی و گرما او را می

  .کرد حس می شیازپ شیبها را  حضور آن .سنگین را نادیده بگیرد
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٦٤ 

ناگهـان نگـاهش بـه     .روی آن گذاشـت روی نوک تپه ایستاد و سـنگ را   ادگ

ای باز فکـر   برای لحظه. قه صافی افتاد که در فاصله نسبتا دوری قرار داشتمنط

در نگریستن آن ثابت کرد  تداوماما  کند؛ کرد که شاید همانند قبل فقط فکر می

امـا در ایـن    شـت؛ ود داآب وج آنجاشد گفت که  نمی. که آن منطقه وجود دارد

  .توانست نشانه باشد های یک شکل دیده بود، این می فقط منظرهمدت که 

 .شـد  هـایش  گـام فکر نگـران بـودن ثرنـدا نیـز باعـث سـرعت بخشـیدن بـه         

هـر چـه باشـد بـا     . فکر کنـد  اش زده تاولبه پاهای عرق کرده و خواست که  نمی

    . ه بودانتخاب خودش این سفر را شروع کرد

٣  

هـر چـه    .تبدیل شده بـود  دسترس رقابلیغای  قه صاف به نقطهطمن انگار آن

. را به آسـمان انـداخت   دگا نگاهش .شد داشت، آن منطقه از او دور می میگام بر

. بـود  هم می باید به فکر بازگشتش. خورشید سه چهارم آسمان را طی کرده بود

  .داد فکر بازگشت در شب را به خود نمی وجه چیه به

توانسـت او را   نمـی  سـایه  هر چه باشد. سایه برای او کافی بودنشستن در آن 

 ینمـا  آینـده  برخیـزد، دوبـاره آن سـنگ    کـه از جـایش   قبل از این .سیراب کند

روی آن، حـس آشـوب در درونـش    قدیمی را بیرون آورد؛ اما با دیدن خطوطی 

دگـا بـا   . داد کـه در حـال افتـادن بـود     خطوط فـردی را نشـان مـی   . فوران کرد

شـود چیـزی    لـه کـه نمـی   وبا چهارتا خـط کـج و ک  . نتیلع«: یت فریاد زدعصبان

  »افتد؟ آن کیست که دارد می. فهمید

 کدسـتش ی. مانسـت  مردی می مانند بههیبت او . دگا با دقت بیشتری نگاه کرد

در  وار چیپـ  مارخطی  .زد را باال آورده و دهانش را کامل باز کرده بود و فریاد می

  .کنارش قرار داشت

با خشـم  . دید اما توانش را در خود نمی ؛ندازدیبای  است سنگ را به گوشهخو

آرام از زیر سـایه بیـرون   چندین نفس عمیق کشید و  .بازگرداند آن را به جایش

ای چشمانش سیاهی  برای لحظه. را صاف کرد اش و به سختی بدن خسته خزید

  .سوخت های سیاه همانند مشعل جلویش می لکه. رفت
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٦٥ 

نگـاهش بـه    ناگهـان . در جلوی چشـمانش واضـح شـد    زیچ همه عدب ای لحظه

موجـود بـا چشـمان بـزرگ و     . افتـاد بـا دسـتانی کشـیده    موجودی دراز و الغر 

نتوانست گـام از گـام بـردارد و سـاکت آرام بـه      دگا . نگریست به او می سیاهش

انگـار  . پلک زد، دیگر هیچ نشـانی از او نبـود   دگا زمانی که .روبرویش خیره ماند

  . ندیده بودبا چشمان سیاه  یهیچ موجود دراز و الغر

بـا  . در نوک تپه دیگری نگاهش به همان موجود افتاد. را چرخاند دگا نگاهش

بعـد  . را بر هم زد دگا بار دیگر چشمانش. نگریست به او می اش همان نگاه خالی

بـه   انـداخت و را به پایین  دگا نگاهش .از پلک زدن، او هم همانند قبل محو شد

آن . های روی غار بال گشـود  اما فکرش آزادانه به سمت نقاشی ادامه داد؛ راهش

داد  را نشان میای از موجودات یک شکل  را به یاد آورد که عده تر پررنگنقاشی 

همان که نقاش سعی کـرده بـود    .ای خیره شده بودند به نقطه انکه با چشمانش

  .ها را درست نشان دهد ها و چشمان آن چنگال

دانسـت کـه    مـی  ایـن را هـم   وجـود دارنـد و   موجودات  دانست که آن دگا می

رس اجازه بـاال  ت .سرانجام کسی که آن نقاشی را کشیده، به مرگ ختم شده بود

   .به او نداد را شآوردن سر

هم در  شمشیردانست که  می. ورددگا دسته شمشیر را گرفت و آن را بیرون آ

اگر با آن تعـداد در   .او شمشیر زن ماهری نبود .ای ندارد هیچ فایدهها  جلوی آن

بـه هـیچ    .نخواهـد داشـت   ها آن ، هیچ شانسی در برابرندیایباو  نقاشی به طرف

  .یا نه باشد ها کارساز در جلوی آن ریشمشدانست که  نمی وجهه

امـا   نگریسـت؛  مـی  ند، باید بـه روبـرویش  را پیدا ک برای این که بتواند راهش

شیب تپه . ای نداشت چاره. که بخواهد آن کار را انجام دهدقدرت این را نداشت 

   .روبرویش را نگاه کند مجبور کرد که او را

دانست که  اما یک چیز را می ؛دانست که لرزشش از گرسنگی بود یا ترس نمی

هـیچ موجـودی بـا     .نبـود  آنجادر  چیز و هیچ روبرویش نگاه کندبه توانسته بود 

امـا حضـور    دید؛ ها را نمی درست بود که آن .نبود ها چشمان بزرگ در باالی تپه

. نـد دکر انگار هـزاران نفـر بـه او نگـاه مـی     . کرد ها را حس می سنگین و قوی آن
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٦٦ 

انـد   ها ایستاده سنگ کنار گوشهها را مجسم کند که در  آن توانست در ذهنش می

  .و او را زیر نظر دارند

فقـط بایـد بـه آن فکـر      .قـرار داشـت   تـر  طرفآن   منطقه صاف چند تپهآن  

اش او را مشـتاق   حس تشنگی. انداخت بیرون می دهانشباید بقیه را از . کرد می

  .حرکت کردبه 

دیگـر پاهـایش تـوان     ،راه انهیم در .به باالی تپه روانه شد پا بر خاک کشید و

خـود را بـه بـاال     ،را در میان خاک فرو کرد و بـا فشـار پاهـا    دستانش. نداشتند

 فرسـا  طاقـت کرد  دن آن فاصله برای او بیش از آن چه که فکر میطی کر  .کشید

   .بود

تر بین او و منطقه صاف قـرار   فقط یک تپه بزرگ. سرانجام به باالی تپه رسید

   .ببیندکامل آن طرف را توانست  نمی .داشت

انگـار  . را نادیـده بگیـرد   موجـودات   دگا هر چه سعی کرد نتوانست حضور آن

ها چشم را ببیند  با کمی دقت توانست ده. بود وتار رهیترشان حضو. جا بودند همه

خـود را  کـم   موجـودات کـم  . ها به او خیره شده بودنـد  که در بین شکاف صخره

کـه   هـا را ببینـد   سرش توانست صدها تن از آن نبا چرخاند. کشیدند می بیرون

 دیگــر نقاشــی روی دیــوار غــار بــرای او بــه حقیقــت. انــد هــا ایســتاده روی تپـه 

ها حـس قـدرت در وجـود دگـا ضـعیف       تر شدن حضور آن رنگبا پر. پیوست می

    .شد می

 کـه  زمـانی  تحمیل کردبه خود . را بر هم گذاشت هایش کدگا همانند قبل پل

خورشـید در   گونـه  همان .را نخواهد دید ها از آن کدام چیه ،چشمانش را بگشاید

ماننـد دفعـات قبـل    ه. گرفت، منظره را هم نگریست درون چشمانش قدرت می

که دیگـر بـا یـک     به او نزدیک شودشاید دفعه بعد دیگر آن اندازه  .چیزی نبود

  .دانست که دیگر زمانی ندارد فقط می. هم زدن هم محو نشوندچشم بر

 .ناگهان فکری او را درمیان خود فشرد. با سرعت به طرف تپه آخر به راه افتاد

کـرد؟ مـرگ بـرایش     چه بایـد مـی   آن وقت اگر در آن منطقه هم چیزی نباشد،
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٣٦٧ 

 .دیگر آن اشـتیاق اول را نداشـت   .آن فکر کمی از قدرتش را کم کرد. بود مسلم

  .تر برود تا با حقیقت دیرتر مواجه شود سعی کرد آهسته

 .شـنید ها را  حرکات سریع موجوداتی در بین سنگ ،تپه دودر فاصله کم بین 

همانند قبل چهار دست و پـا   .دشنی صدای بسیار ریزی را نیز می یگاه گهحتی 

در وسط منطقـه  . روی آن نفسی گرفت و به روبرویش خیره شد. تپه را باال رفت

ای از  بیند، تپه آن چه که می با کمی دقت متوجه شد .صاف، تپه کوچکی را دید

. درست در باالی آن برقی چشـمانش را بـه خـود جـذب کـرد      .هاست استخوان

لبـه آن چنـدین بوتـه سـبز قـرار       .را در آب ببیند نور خورشید تأللؤتوانست  می

که کمی از نـوک   ببیند تک درختی را پر برگ چندین شاخه توانست می. داشت

  . تپه باالتر آمده بودند

 گرفت و به جلویش  را از آب اما زمانی که نگاهش با سرعت به حرکت درآمد؛

همـه بـه او   . اند تادهجای تپه ایس انداخت، هزاران موجود تیره را دید که در جای

انگـار همـه بـه    . رسـید  مـی هـا   آن  قد دگا به سختی به سـینه . خیره شده بودند

  . بودند برآورده سردفعه از زمین  یک

کـرد،   هر کجـا را کـه نگـاه مـی    . را در برگرفته بود لرزشی ضعیف سراپای دگا

ز هـا، دیگـر هـیچ اختیـاری ا     همانند طلسم شده .دید چشمان سیاه و سرد را می

  . نداشت بدنش

آرزوی مـرگ بـرایش   . نگریسـتند  حرکـت بـه او مـی    بـی  چنان همموجودات 

عرقـی از روی    ناگهـان قطـره  . بـود  زیر نظـر  حس کردن آن احساستر از  راحت

ناخـداگاه  . فرو رفت شد و از بین دو ابرو به داخل چشم چپاش سر خور پیشانی

انگـار از حبسـی   ، بـا بسـته شـدن چشـمش    . بر هم خـورد اختیار  بیهایش  پلک

ه اطراف نگاه کنـد  این که ب بی .ها کم رنگ شد آزاد شد و حضور نادیده هزارساله

. شــد حــس مــی دًایشــدهــا  آن حضــور . را بــه حرکــت در آورد پاهــای لــرزانش

هـای   احساسـی کـه مـو   . حس کنـد ها را در پشت سرش  توانست حرکت آن می

وجودش به فرار کـردن  . اختاند پشتش را سیخ کرده بود و بدنش را به لرزه می

  .بود تصور رقابلیغهمان اندازه هم برایش  فرار اما زد؛ فریاد می
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٣٦٨ 

های تیز را  دانست که تصورش بود یا این که واقعا صدای باز شدن چنگال نمی

فقط . دانست ای می گذشت خود را مرده هر لحظه که می. در پس گردنش شنید

دیـد، ناگهـان زیـر     ر لب تیغ مرگ مـی زمانی که خود را ب. خواست تمام شود می

  .پایش خالی شد

٤  

. افتـاده بـود   روی اوسایه سـنگ کنـارش   . هایش را بر هم زد چندین بار پلک

انگـار از  . نیمی از نمای باالی سرش را آسمان و نیمی دیگر را تپه پر کـرده بـود  

سـعی  . حداقل از آن موجودات خبری نبـود . روی تپه به پایین سقوط کرده بود

. امتحان کرد را شچند جای بدن. تمام بدنش کوفته شده بود. خیز شود د نیمکر

 آور عـذاب بـرایش   دیگر نگاه کردن. ستبا تالشی نش. هیچ کجایش نشکسته بود

 نمـا  آینـده  دانسـت کـه آن سـنگ    حداقل مـی  .داد که کور باشد ترجیح می. بود

  بود؟داد؛ اما آن خط مارپیچ در نقاشی چه  افتادن او را نشان می

خـود را از  . گشـت  می باید قبل از شب باز. فاصله زیادی تا پایان روز مانده بود

جـای آن   جـای . روبـرویش را نگریسـت   اطیبااحتپشت سنگ به بیرون کشید و 

های قـوی شـکارچی خـرد     ها در زیر دندان بیشتر آن. منطقه پر از استخوان بود

یی دور، درست در میـان  جا. انداخت دگا نگاهی به تپه پشت سرش. ندشده بود

 سـرش  دگا با سرعت. به او خیره شده بودند نادیده دو صخره، آن چشمان سیاه

ترسـیدند و جـرات نزدیـک آمـدن      هم از چیـزی مـی   ها نادیدهانگار . را چرخاند

   .نداشتند

 هـا گشـود و    را از بین اسـتخوان  با سرعت راهش. فکر به او نداد تشنگی اجازه

سوزشـی سـر زانـویش او را اذیـت     . آمـد  ها به حرکـت در  استخوان  به طرف کپه

آرام بود یا شاید آرام به نظر  زیچ همهاما  را تیز کرد؛ هایش در راه گوش .کرد می

   .رسید می

فقـط   .دیگـر نـایی بـرایش نمانـده بـود      ،ها رسید زمانی که پای کپه استخوان

ن روبرویش برد درنگ دست به دور استخوا بی. خواست خود را به باال برساند می

ها یکـی   استخوان .تر بود کرد سخت از آن چیزی که فکر می. و خود را باال کشید
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. در باال نای این که بخواهد بایسـتد را نداشـت  . دو جا از دستش را خراش دادند

  .چهار دست و پا خود را به جلو کشید طور همان

ی کـف دسـتش جسـم   . داد سختی بیرون می های خشک و گرمش را به نفس

های کوتاه را له کرد و خود را بـه   دگا علف .یک گیاه بود آن .لطیف را لمس کرد

سطح آن آسمان . آب خنک در روبرویش صاف و آرام آرمیده بود. لب آب رساند

کمی . را به آب رساند اش دههای ترک خر دگا لب .داد ع و آبی را انعکاس مییوس

آب، همـراه بـا پـایین رفـتن     . دبـو هایش  آب مانند مرهمی بر زخم .از آن نوشید

  . کشید شعله میتازگی در وجودش 

زد و آن را  آب را بـر صـورتش  . اش را رفع کند ای نوشید که تشنگی آن اندازه

بـرای مـدتی بـه خـود      .را حس کندتوانست باز شدن منافذ پوستش  می. شست

  .بنشیند و از حس تازگی لذت ببرد آنجااجازه داد که 

او را تنها و تشنه با زخمـی در پـایش بـه    . ز ذهنش گذشتناگهان فکر ثرندا ا

جا، درون غـار تنهـا بـه انتظـار      آن. توانست دلواپسی او را حس کند می .یاد آورد

 همـان . وردبرد و بطـری را بیـرون آ   درنگ دست در شال کمرش بی. نشسته بود

ــد و  روی ســطح مــیهــا  کــه آن را در زیــر آب گرفتــه بــود، حبــاب  طــور آمدن

   . تا جایی که امکان داشت، آن را پر کرد. یدندترک می

صـدایی نظـر او را جلـب     بسـت،  آن را محکم می دردر همان حین که داشت 

روی دگا بطری را به جـایش بازگردانـد و    .انستم صدا همانند خرخری می. کرد

لبـه کپـه    روی زمـین کشـید و بـه   آرام خود را هماننـد مـاری   . ها خم شد علف

   .استخوان رساند

سـمت راسـتش    .را نگـاه کنـد   او اجازه نداده بود که اطـرافش  آب خوردن به

خـرین شـاخه   توانست آ به راحتی می. خت قد بر افراشته بودرشاخه پربرگی از د

شـد، ریشـه    ها که به خاک ختم مـی  درخت در دل استخوان .را در دست بگیرد

   .خود را به باال رساند بود ،یچای مارپ دوانیده بود و با تنه

ــودهــوا و آب خنــک، گرمــای  ــرده ب ــه هــیچ عنــوان . بیــرون را از یــاد او ب ب

ناگهـان  . زد خواسته را کنـار مـی   ،اما اجبار ؛بگذارد آنجاخواست پا بیرون از  نمی
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هیچ نشـانی  . بودند های اطراف ایستاده تپه کنار درها را دید که  ای از نادیده عده

ها به جـای   اما آن را بگیرد؛ گاهشدگا خواست ن .شد ها دیده نمی از حمله در آن

کـه در میـان دو تپـه     خیره بودراهی  شان به انتهانگاه سرد. دیگری خیره بودند

  . شد ختم می

همراه با آن لـرزش خفیـف    .شی مهیب از پشت تپه به گوش رسیدناگهان غر

. رفتنـد  روی زمین با سرعت بـاال و پـایین مـی    های سنگریزه. زمین را حس کرد

با سرعت خود را جمع کـرد و بـه پشـت    . ت در وجودش اوج گرفتترس با سرع

ها بـه انتهـای راه    ناچار از بین علف. دانست که چه باید بکند نمی. ها رساند علف

  .خیره شد

روی چهـار  از انتهای راه، حیوانی بزرگ که . غرش سهمگین دیگری برخاست

رعت چهـار  و سـ موجـود بـا تمـام قـدرت     . دوید، وارد محوطه شد دست و پا می

را بـه   خردشـده های  استخوانو  گذاشت را بر زمین می اش دست و پای عضالنی

دانسـت کـه    مـی  .عقب کشـید  استه خود را بیشتروخ دگا نا .کرد اطراف پرت می

ایستاده بودند   در بین راه چندین نادیده .هیچ شانسی در برابر آن نخواهد داشت

دراز و بـاز شـده     هـای  نست چنگـال دگا توا. نگریستند و به آن موجود بزرگ می

 .که با حالت تهاجمی به سمت حیوان بزرگ گرفته شـده بـود   ها را ببیند نادیده

فاصـله کمـی بـا او    که کنار کپـه اسـتخوان کـه     دیدها را  یکی از نادیده ناگهان

  .داشت ایستاده بود

و آن موجود عظیم هـم   قلمرو موجود عظیم بود آنجا. دگا متوجه موضوع شد

هـا را   اسـت آن وخ خشمگین شده بـود و مـی   شیقلمروها به  وارد شدن غریبهاز 

نادیـده بـا    .ور شـد  حمله اول موجود عظیم با غرشی بلند به طرف نادیده. بکشد

همزمـان صـدای    .دانسرعتی که دگا نتوانست ببیند، خود را به حیوان بزرگ رس

 یبا سـرعت  اول نادیده .شنیده شد عظیم حیواِن سخِت بلند خراشی روی پوسِت

  .کرد ضربات را بر حیوان عظیم وارد می ،تصور رقابلیغ

کپه استخوان رسانده بود، با تردید از کپه بـاال   نادیده سوم که خود را به کنار

پنجـه  . ضربات قوی نادیده اول خشـم حیـوان عظـیم را بـه اوج رسـاند      .آمد می

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٧١ 

پاره کرد و او را ه او را حیوان بزرگ با قدرت به نادیده برخورد کرد و نیمی از تن

گـر بـود بـه     بالفاصله نادیده دوم که تا آن زمان فقط نظاره. ای انداخت به گوشه

  .حیوان حرکت کردطرف 

ناگهان  .لرزاند ضربات قوی و سهمگین آن دو موجود، وجود دگا را از ترس می

نگـاه   هیچ اثـری از آن  .کند دگا درکنار خود نادیده سوم را دید که به او نگاه می

دگـا در آن زمـان    .فقط دو حفره سیاه بـود . دید سرد را در چشمان سیاه او نمی

نادیده سوم با شنیدن صدای  .تر از بقیه بود جواننادیده سوم  بود که متوجه شد

   .شد غرش بر لب آب خم و مشغول نوشیدن آن

ا خریدند تـ  وقت می آن دو نادیده برای نادیده سوم .انگار جنگ بر سر آب بود

و  گردوغبـار  .چنـان ادامـه داشـت    در طرف دیگر جنگ خـونین هـم   .آب بنوشد

هـیچ اثـری از    .خوردنـد  مـی  وتاب چیپها  های پودر شده در دور و بر آن استخوان

بـا   چنان همنادیده دوم . شد زخم بر تن بزرگ و سخت موجود عظیم دیده نمی

 .کرد را وارد می سرعت ضرباتش

کمی خود را به جلـو   .هیچ اثری از آن نبود. گشتدگا به طرف نادیده سوم باز

. گشت ها باز می داشت به میان تپه .ببیندآن را در حال دویدن  تکشید و توانس

 دومنادیـده   .آیـد  ها مـی  صدای غرش به او فهماند که حیوان عظیم به طرف آن

  . روی زمین افتاده بودای  هم همانند نادیده اول در گوشه

گفـت   حسی به دگا مـی . دوید به طرف نادیده سوم می حیوان عظیم با سرعت

ه به طرف بتوانست خود را از ل آرام تا جایی که می آرام. بماند آنجاکه دیگر نباید 

شدند و بـدون اراده بـه پـایین     ها در زیر پایش خرد می استخوان .درخت کشاند

صـدای  کشاند،  طور که تقال کنان خود را به طرف درخت می همان. ردوخ سر می

لـرزش  . انگار نادیده سوم هم طعمه آن حیوان عظیم شـده بـود  . برخاستغرش 

آشفته و سراسـیمه بـه    .آمد فهماند که آن حیوان به سمت او می زمین به او می

توانست خـود   نمیها فاصله داشت که  آن اندازه از تپه .گشت دنبال سرپناهی می

یا توسط . دن هیچ فرقی نداشتتوانست، با مر بر فرض هم می. برساند آنجارا به 
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هـا   مرد یا تشنگی و شاید هم آن حیوان عظیم او را در بین تپـه  ها می آن نادیده

  . کرد پیدا می

در بـین دو ریشـه    .گرفتن دستش به تنـه درخـت نگـه داشـت    با دگا خود را 

بدون این که فکر کند به میان آن خم شد و  .ای قرار داشت بزرگ درخت، حفره

کـه  کـرد   حـس مـی   درد را در سر انگشـتانش  .را به داخل کشاندبا شدت خود 

های تیز جـانور   ای فکر کرد که دندان لحظه .رفت به داخل می کند و خاک را می

   .اختیار جمع شد پاهایش بی. بودپاهای او را گرفته 

را جمـع کـرد و    دگـا پاهـایش  . غـرش حیـوان برخاسـت    همان هنگام صدای

بالفاصله پنجه بزرگ به درون تنـه درخـت   . کشاند خزان خود را به کناری خزان

دگا با سـرعت بیشـتری خـود را بـه     . خزید و چند ریشه و خاک را در هم درید

   .عقب کشید

ای بعد پنجـه   لحظه. کاوید با قدرت جلوی حفره را می چنان هم حیوان، پنجه

 .خـورد  که درون حدقه تکان مـی را ببیند دگا توانست چشم سیاهی . آرام گرفت

آن سـیاهی   دردمنشـی  خوی َد. روی دگا آرام گرفتبزرگ شد، سپس  مردمک

  . زد موج می

دگـا بـاز خـود را    . پیچیـد  های سنگین موجود در درون حفره می صدای نفس

خسـتگی   .کشید تا موجود عظیم کنـار رفـت  مدتی طول  .بیشتر به عقب کشید

  . درون وجودش النه کرده بود

هـای   غرید و تا نزدیکـی  وجود عظیم گاهی میم. مدتی به صداها گوش فرا داد

. بلعیـد  را در خـود مـی   گشت سپس باد صدای آن موجود و برمی آمد درخت می

کـرد کـه آن موجـود کنـار      فکـر مـی   وقت تمام. دگا جرات تکان خوردن نداشت

حتی صدای کمی در داخل گـودال هـم   . ورودی گودال برای او کمین کرده بود

  .ترساند او را می

تکـان   دسـتش را بـه دورش  ین که نگاهش را از ورودی گودال بگیـرد،  بدون ا

 همـان . رفـت  انگار گودال به آن سمت پـیش مـی  . سمت راستش خالی بود. داد

دیگر صدای موجـود بـه انـدازه قبـل      .و پا به عقب حرکت کرد دست چهار طور
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د را برگردان شد، رویش مطمئناش با ورودی  زمانی که از فاصله. شد شنیده نمی

به دنبال جایی برای . تر بود کمی نسبت به قبل باز آنجا .و به انتهای گودال رفت

زد، دستش به چیزی برخـورد   زمانی که خاک را به کناری می. دراز کشیدن بود

توانـد النـه    با خود فکـر کـرد کـه ایـن گـودال مـی      . ای بدنش لرزید لحظه .کرد

  . موجودی وحشی باشد

هـای درخـت بـه گـوش      خـش بـرگ   د و خـش صـدای زوزه بـا  . گوش فرا داد

   .را دراز کرد خود جرات داد و بار دیگر دستش به. رسید می

امواج قوی خـاطرات را در  . ناگهان متوجه شد که آن شی، اسکلت انسانی بود

انگار . ساقه گیاهی لطیف را حس کرد. را جلوتر برد دستش .کرد آن احساس می

 .روییـده بـود  انسـانی  پنجه اسـکلت  های  درست در وسط استخوان گل .گل بود

   .آن را با دست نوازش کرد گلبرگدگا چهار 

 لحظـه  در آن. شـد  دور مـی  آنجـا شاید حیـوان عظـیم از   . ماند باید منتظر می

 آنجـا چـه دلیلـی داشـت کـه یـک انسـان        .وسوسه شد که خاطرات او را ببیند

یر لب تکـرار  و کلمات را ز ها گذاشت خوانترا روی اس دستش بمیرد؟ برای چه؟

  .کرد
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  شیِور
١  

  »هوراااا، هوراااااا« 

زمـان بـا آن،    شمشیرش را بلند کرد و هم. کرد خون در عروق شیور فوران می

آمدند و بـه   همه از هر سو به سمتش می. برخاست یفریاد مردم با شدت بیشتر

هـا را   و دست آن زد توانست لبخند می شیور تا جایی که می. گفتند او تبریک می

 جانیه ازبا صورتی پر . کرد پیرمردی دست او را گرفته بود و رها نمی. فشرد می

به ماننـد  . ام تا االن مثل تو ندیده .تو بهترین جنگجو هستی«: حالی گفتو خوش

  ».مانی ای می ِاِوروگ افسانه

دای شـیپوری  ناگهـان صـ   .سپس اشک خود را با دستان کلفـتش پـاک کـرد   

صـدای شـیپور   «: پیرمرد گفـت . ان جمعیت فروکش کرده ناگاه هیجب. برخاست

  ».است آزتورگ باگاسور

فرمانـده در  . آمدنـد  پـیش مـی   گریهمـد پوش در کنار  چندی بعد، سه نفر زره

بـدون درنـگ   . باگاسور آزتورگ تو را فراخوانده اسـت «: جلوی او ایستاد و گفت

  ».حرکت کن

  .ها به راه افتاد در پس آنباز گرداند و  شیور شمشیر را به نیامش

٢  

. آمده بـود  آنجابه خاطر بهترین جنگجو بودن، بارها به . باز شددرب به آرامی 

در حـال   سـالی  مـرد میـان  با باگاسور آزتورگ . و قدرت به جلو شتافت باصالبت

 ساکت و آرام در جـایش . فرو آوردها ایستاد و سر  نزدیک آنشیور . وگو بود گفت

 هـای قبـل، لحـن باگاسـور     برخالف زمان .تا او را خطاب کنند شدو منتظر  ماند

  . ادد را تکان می سرش یگاه گهفقط . داد آرام بود و بیشتر گوش می گرآزتو
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٧٥ 

تمـام شـد، باگاسـور نگـاهش را بـه شـیور        سـال  مرد میـان زمانی که صحبت 

  ».شیور نزدیک بیایید«: و گفت انداخت

مـرد   خطـوط روی صـورت  . هـا رفـت   را تکـان داد و نزدیـک آن   شیور سرش

  .آفتاب پوستش را کامل سوزانده بود. بسیار عمیق بود سال میان

: و گفـت  را بر آن تکیـه داد  نشست و سرش اش یصندلآزتورگ روی  باگاسور

بلد راه اسـت   و که نامش جوریو باید با این مرد. شیور، برای تو ماموریتی دارم«

در راه او همه چیز را به تـو خواهـد    .به جایی بروید و برای من چیزی را بیاورید

  ».هشت روز کافی است. تر بازگردید فقط هر چه سریع. گفت

. حواستان باشد که کسی متوجه نشود«: برخاست و ادامه داد سپس از جایش

  ».زود باشید بروید

  .روانه شد به دنبال جوریو گیج و منگ. را تکان داد شیور فقط سرش

٣  

  »نیامدیم؟ جا ها تا این چرا با اسب«

آوردیمشـان   اگر می. قبل نیست لاز این به بعد دیگر هیچ چیز مث. شود نمی«

  ».ندجا ندار ها توانایی نجات خود را در این آن. شدند کشته می

کـرد،   تا جایی کـه چشـم کـار مـی    . انداخت شیور برگشت و نگاهی به پشتش

. رفتـه بـود  حسی او را در میـان خـود گ   .ندآمد های خشک به چشم می فقط تپه

انگـار چیـزی   «: شـیور گفـت  . کرد که کسانی او را زیر دید خـود دارنـد   فکر می

  ».کنم که تنها نیستم حس می. جا مشکل دارد این

باید به تو بگویم کـه اگـر زمـانی    «: انداخت و گفت نگاهی به روبرویش جوریو

ایـن  در غیر . بعد هم باورشان نکن. ها چشم ندوز موجودی را دیدی، هرگز به آن

  ».صورت حتما خواهی مرد

  »یعنی چه؟«

کننـد کـه تـا باورشـان      جا موجوداتی زندگی مـی  این. خودت خواهی فهمید«

نی حواست را به جای دیگـری پـرت   توا تا جایی که می. نکنی، جلو نخواهند آمد

  ».کن
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 امین منصوری فرد

٣٧٦ 

  . کمی باالتر، در دل صخره غاری وجود داشت. با سر جایی را نشان داد جوریو

  ».گذرانیم جا می امشب را آن«

٤  

  »ها چه موجوداتی هستند؟ آن«

دانـیم کـه همیشـه     فقط مـی . داند کسی هم نمی. دانم من نمی«: گفت جوریو

  ».اند جا بوده این

  »ها اطالع داری؟ تو چطور از آن«

هـای   او هـم از نسـل  . پدر بزرگم در این منطقه زیاد رفت و آمد کرده اسـت «

  ».داند می قبلش

ها را بگـو   ظاهر آن نادیده. اسور تو را انتخاب کرده استپس برای همین باگ«

  ».ها بجنگم ها برخورد کردیم بتوانم با آن تا اگر با آن

شمشـیر زیـاد کارسـاز    . ها زیـاد هسـتند   آن«: خورد و گفت تکان یکم جوریو

  ».ها دوری کنیم باید از آن. نیست

  ».حداقل بگو تا خودم بفهمم«

شـیور نگـاهش بـه نقاشـی     . دیک دیـوار رفـت  تکه زغالی برداشت و نز جوریو

  »آن چیست؟«: قدیمی روی دیوار غار افتاد و گفت

  ».زمان کشیدنش مشخص نیست. این مال زمان خیلی قبل است«

  »دهد؟ چه چیز را نشان می«

. یک افسـانه اسـت  . ایم تا حاال چنین چیزی ندیده. دار بزرگ یک موجود بال«

   ».نستدا ترین نسل ما هم چیزی نمی قدیمی

هـای دراز و   موجودی الغر بـا چنگـال  . با سرعت شروع به کشیدن کرد جوریو

باگاسـور بـه دنبـال    «: شیور پرسـید  .بود هشدچشمان بزرگ که به جایی خیره 

  »جا هستند؟ ها برای چه این نادیده چیست؟

طـرف   فقط یـک چشـمه در آن  . در این منطقه آبی وجود ندارد«: گفت جوریو

  ».ا برای خود نگهبانی داردج آن. ها است تپه
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 امین منصوری فرد

٣٧٧ 

: و پـا را روی دیـوار کشـید و ادامـه داد     دست چهارسپس عکس یک موجود 

االن هزاران سال اسـت کـه ایـن کـار را     . کند موجود از چیزی مواظبت می  آن«

جا رها کرده تا  ها را زمان خیلی قبل در این به نظر من کسی این نادیده .کند می

را هـم بـرای نگهبـانی    عظـیم  موجودی . طقه شودکسی جرات نکند وارد این من

که  به تو بگویم توانم نپرس که نمی. ما باید آن را بیاوریم .برای آن گذاشته است

آن را بایـد بـرای باگاسـور     .خـواهم گفـت  زمانی که رسیدم بـه تـو   . آن چیست

  ».ببریم

  ».یمببهتر است بخوا«: خود را عقب کشید و گفت جوریو

٥  

  »است؟ چقدر دیگر مانده«

آن پشـت  . راه زیادی نیست«: را سایبان چشمانش کرد و گفت جوریو دستش

  ».است

نهایـت   با این که آب گرم بود؛ اما با لذت بـی . شیور بطری آب را به دهان برد

 آفتاب پشـت گـردنش را  . کرد گرمای شدید چشمان او را اذیت می. آن را نوشید

 حضـور . و به راه افتادیرسر جوشت برگرداند و پ بطری را به جایش. سوزانده بود

آورد کـه   مـی  ادیـ  بـه حـرف جوریـو را    .کـرد  احساس می شای را در اطراف عده

بـرای   .ها را باور نکن و حواس خود را پرت کن گفت برای زنده ماندن نادیده می

کرد که روی زمـین   نگاه میهای سست جوریو  م به گام، دائپرت کردن حواسش

  .شدند کشیده می

هـایش، جوریـو سـکوت     در جـواب سـوال  . آزرد می محیط او را میئسکوت دا

منظـره یـک دسـت و     .کرد های کوتاه اکتفا می کرد و یا گاهی فقط به جواب می

حتـی   .داشـت  پایان گـام برمـی   انگار در یک مسیر بی. گرما او را کالفه کرده بود

  .هایش را نداشت حوصله پاک کردن عرق

  ».رسیدیم«: د که گفتناگهان صدای جوریو به گوش رسی

بزرگـی بعـد از   حوطـه صـاف و   م. روبرویش انداختاش را به  شیور نگاه خسته

درختـی بلنـد بـا     .کوچکی در وسط محوطه وجـود داشـت   کپه. تپه قرار داشت

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


گل یخ: گویند مردگان سخن می  
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٣٧٨ 

خورشـید   انعکـاس نـور   .قد برافراشته بـود  های پهن در کنار کپه استخوان برگ

سرتاسر محـیط پـر از    .اشتقرار دداد که باالی آن بلندی، چشمه آبی  نشان می

  »خب چه چیز را باید بیاوریم؟«: شیور گفت .استخوان ریز و درشت بود

جـا یـک گیـاه     آن«: گفـت  در همـان حـین   کرد م اطراف را نگاه میجوریو دائ

. دهـ خوا می اش درمان بیماری قلبی باگاسور آن را برای. یک گیاه دارویی. هست

آن را سالم بـه   ما فقط باید .رد او را نجات دهداین تنها چیزی است که امکان دا

قبل از ایـن کـه آن حیـوان عظـیم     . حواست را جمع کن .مینهمراه خود برگردا

ه اگر آن موجـود  فقط بدان ک. خود را به آن بلندی برسانیمباید متوجه ما شود، 

  ».ای ده باش مر ما را ببیند، مطمئن

شمشـیرت بـدرد   «: ریو گفتکه جو را بیرون بیاورد شیور خواست شمشیرش

تـو را بـرای چـابکی و جراتـت     . میـرد  آن حیوان با این شمشیر نمـی . خورد نمی

  ».همانند زمانی که در میدان نبرد هستی ،فکر کن فقط پس. اند پیشنهاد داده

. حرکـت کنـد   لـو  سر پشتشیور ناچار شد . و به راه افتادجوریو منتظر نماند 

   .کرد ها را حس نمی دیگر نگاه آن. ه بودندنشینی کرد ها عقب انگار نادیده

بـا  . کـرد  صدا حرکت مـی  های سریع و بی جوریو خود را خم کرده بود و با گام

دانست که دیگر در  شیور می. رفت و پیش می نگریست نهایت دقت اطراف را می

هـا کمـین کـرده     برای آنحیوانی عظیم جایی در آن اطراف . میدان نبرد نیست

کـم درون او   آمـد، کـم   بـه سـراغش مـی    ها نبردترین  که در سخت اضطرابی. بود

  .کرد رسوخ می

را  شو دسـت  را تکان داد شجوریو چند بار سر. دید یشیور خود را کنار بلند

هـای روی   شـیور دسـت در اسـتخوان    .گذاشـت  اش روی بینیبه عالمت سکوت 

؛ اما همـان انـدازه   فاصله تا آن باال زیاد نبود. بلندی انداخت و خود را باال کشید

هـا چنـد جـای     استخوان. با هر سختی خود را باال کشید .هم برای او سخت بود

  . بدنش را خراش داده بود

  محوطه خالی از هر . سرش را از سطح باال آورد و روبرویش را نگریست یکم 
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 امین منصوری فرد

٣٧٩ 

شـیور سـرش   . کرد تازی می ها یکه فقط باد در بین استخوان. ای بود موجود زنده

اش او را بـه آب زالل   لبـان تشـنه  . جوریو تکان داد و خود را باال کشـید  را برای

ـ . به طرف گیاهان به راه افتـاد  جوریو با سرعت .کرد وسوسه می م نگـاهش را  دائ

زد  ها را کنار مـی  با حالت عصبی بوته. کرد جا می ها و انتهای مسیر جابه بین بوته

چطور گلـی اسـت؟   «: اند و گفتشیور خود را به او رس. گشت ها را می و بین آن

  ».بگو تا من هم کمکت کنم

  ».دانم تیره است فقط می. دانم نمی«: جوریو با تندی گفت

هـا بـه دور هـم     بوتـه و علـف  . به دور چشـمه بـه راه افتـاد    شوره دلشیور با 

انوانش نشست و دسـتش را  شیور روی ز. ها سبز بودند همه آن. بودند خورده چیپ

  . کرد ن گل بنفشی خودنمایی میبین آ .و بردبین بوته حجیمی فر

 .آمـد  صدا از پشت تپه انتهـای راه مـی  . ناگهان صدای غرش عظیمی برخاست

  ».باید برویم. جا هستیم داند که این می. خودش است«: جوریو با ترس گفت

با سرعت خیز برداشت و آن را از جا در آورد و . نگاه جوریو به گل بنفش افتاد

  ».زود باش. باید برویم. ستخودش ا«: گفت

بلند شود  شیور خواست از جایش. راه افتادجوریو منتظر نماند و با سرعت به 

برگشت و بلند فریاد . که ناگهان نگاهش به گلی سیاه رنگ در کنار درخت افتاد

  ».این گل سیاه باید همان باشد .نه آن نیست«: زد

ن درنگ از جایش برخاست و به شیور بدو. اما جوریو از بلندی پایین رفته بود

را بـه پـایین    ها خـود  روی لبه بلندی نشست و روی استخوان. کنار درخت رفت

  .سر داد

شـیور بـا پـایش     .کـرد  موجود عظـیم بـا سـرعت خـود را بـه او نزدیـک مـی       

عرق سرد ترس بر پشـتش نشسـته   . رفت زد و به جلو می ها را کنار می استخوان

نگاهش را به اطـراف  . عت آن را از ریشه در آوردنزدیک گل خم شد و با سر. بود

ه خواست با سـرعت بـازگردد کـ   . موجود عظیم فاصله زیاد با او نداشت. انداخت

  .پشت افتاد نتوانست تعادلش را حفظ کند و به
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 تـا . چرخیـد  آسمان دور سـرش مـی  . اش احساس کرد تیزی دردی را در شانه

از طرف دیگر بلنـدی   دی از دردصدای فریا .خیز شد که امکان داشت نیم ییجا

صدای . ای گوش فرا داد لحظه. هیچ خبری از حیوان عظیم نبود. به گوش رسید

  . انگار طعمه آن حیوان شده بود. فریاد جوریو بود

اش  دیـد کـه از شـانه    سر استخوان تیـز را مـی  . ضعف بر او چنگ انداخته بود

  . کرد دانست که چه باید می نمی. بیرون زده بود

شد به راحتی  بود که می یا اندازه به. گهان نگاهش به گودال زیر درخت افتادنا

صدای فریادهـای  . برخاست ل نکرد و با تمام توان از جایشتعل. به داخلش رفت

شـیور  . انگار حیوان کـار او را تمـام کـرده بـود    . رسید جوریو دیگر به گوش نمی

هـای   صـدای گـام  . کشـاند دیگر منتظر نماند و خود را به داخل سـوراخ تاریـک   

داخل گودال هم منتظر نمانـد  . رسید سنگین حیوان عظیم از پشت به گوش می

  .توانست خود را به داخل برساند آن حیوان نمی. رفت شیپو تا انتهای آن 

اش داخـل   با چشـم عمـودی  . بویید پوزه حیوان جلوی گودال بود و هوا را می

  . وی شیور ثابت ماندنگاه خشنش ر. کاوید تاریکی گودال را می

برای مدتی جای . به شیور امان نداد، مجبور شد روی زمین دراز بکشد ضعف 

را کـه هنـوز در دسـت داشـت، روی      اهیسـ  گل .او امن بود؛ اما نه برای همیشه

  .زمین گذاشت

٦  

دانسـت کـه چقـدر     نمـی . آمـد  هیچ صدایی از بیرون نمی. شدت تشنه بود به 

صـورتش  . کشـید  سختی بلند کـرد و روی صـورتش  به  دستش را. خوابیده بود

هنـوز از کنـار آن خـون    . نگاهش به زخمش افتـاد  گاه ناخدا. خیس از عرق بود

به  زمان چیهها زخم خورده بود؛ اما  بار. گرفت باید جلوی آن را قبال می. آمد می

خواسـت خـود را   . چرخیـد  دنیا دور سرش می .این اندازه احساس ضعف نداشت

  .نستما هر چه سعی کرد نتواتکان دهد؛ ا
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. ایسـتاده بـود   بااقتـدار ریشـه کـرده و   دوباره گل سیاه را دید که درون خاک 

توانسـت او را نجـات دهـد؛     شاید آن گل می. را دور گل حلقه کرد شیور دستش

  . اما تاریکی به او امان نداد
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 امین منصوری فرد

٣٨٢ 

  

  

 
 
 

     دگا

١  

 آنجـا آزتـورگ از    اگر هم باگاسور. بود رنگ اهیسآزتورگ منتظر آن گل  پس 

 تیـ مأمورشـیور در  . رسـید  ، باز هم دستش به این گل نمـی دآم زنده بیرون می

 تیـ مأمورکس هم از  هیچ. ریزی مرده بود خود شکست خورده بود و بر اثر خون

گا سنگ آینده د .دوپس برای همیشه به فراموشی سپرده شده ب. او خبر نداشت

روی سنگ خطوط سـیاهی  . را ببیند خواست سرانجامش می. آوردبین را بیرون 

کرد کـه چیـزی روی آن    فکر می. ها را نداشت انتظار دیدن آن. آمد به چشم می

تـه  داد که چیـزی را بـه دهـان گرف    آن سنگ موجودی را نشان می .دید نخواهد

کس تـک  ناگهان به یاد آن هور. داد کس میشکل آن شباهت زیادی به هور. بود

فکر کشته شدن ثرنـدا توسـط   . تشدید وجودش را گرف یا شوره دل. افتادست د

 فکـرش هـم   .خیـز شـد   با سرعت نـیم . از ذهنش گذشت دست تککس آن هور

  ؟ودبکس ثرندا را کشته نکند که آن هور. برای دگا سخت بود

آن گل هزار سال در آن سیاهی باقی مانده  .گل سیاه را از ریشه در آورد دگا 

آن گل خیلـی مهـم بـود     .که شیور آن را رها کرده بود ییجا همانت درس. بود

دانسـت کـه چـه خاصـیتی      نمـی دقیقـا  دگا . گشت که آزتورگ به دنبال آن می

  .توانست بفهمد ، اما میداشت

کشـی   پارچه، همان دست. ای را بیرون آورد داخل جیبش کرد و پارچه دست 

در آن  زیـادی  جـای پـارگی   .های پدوک برداشـته بـود   که از روی استخوان بود

بـا دیـدن    .حواسش بود که صدمه نبینـد . گل را میان آن گذاشت .وجود داشت

پارچه پدوک، به یاد آورد که پدوک هم از آن گل سـیاه بـرای درمـان زخمـش     
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 امین منصوری فرد

٣٨٣ 

آن  پـوش  یخاکسترپس آن  ...با سرعت خوب شده بودو زخمش استفاده کرده 

هـای سـیاه    رده بـود کـه بتوانـد از گـل    آو جا نیاها را به  موجود عظیم و نادیده

کـه هنـوز توانسـته     بود  سال، این آخرین گل سیاه هزار سهبعد از . مراقبت کند

  .بود در این قسمت بماند

تـر   دانست که باید هرچه سریع فقط می دانست که ثرندا در چه حال بود، نمی

ا بـه لبـه   خواهد خود رجرات آن را نداشت که ب. شد میاز آن حفره لعنتی خارج 

  .رسید بود که صدای آن حیوان به گوش نمی یرزمانیداما  حفره برساند؛

آرام به طـرف لبـه حفـره حرکـت      لل به روی چهار دست و پا افتاد و آرامبا تع

توانسـت   می. شد بیشتر می مش برای بازگشترفت، تصمی هر چه جلوتر می. کرد

ای از  لحظـه . ظر او بودآن چشمان را ببیند که در پشت حفره کمین کرده و منت

 .هـای آن حیـوان بـر کـف گـودال نگریسـت       حرکت باز ایستاد و به جای پنجـه 

. باریـد  از چشمان آن حیـوان نیرنـگ مـی   . را بر هم گذاشت ای چشمانش لحظه

ثرنـدا رنـگ   فکـر  در جلـوی   تـرس از آن حیـوان   .شاید برای او کمین کرده بود

  . باخت

روی  ،نزدیـک ورودی  .حرکـت کـرد   را بر دل خاک نـرم فـرو بـرد و    دستانش

حیوان عظیم در  تر طرف آنکمی  .خود را به باال کشید ،زمین خوابید و با آرنج

ده دانست که آیا واقعا خوابی دگا نمی. و خنک دراز کشیده بود کدستیزیر سایه 

 شـده  خشـک خـون   بـود؟  اشتهذگم ش را برههای بود یا فقط برای فریب او پلک

دگا همه جهـات را  . ها طعمه او شده بودند آن نادیده. شد اش دیده می روی پوزه

  .رسید اما آن حیوان به راحتی به او می ها زیاد نبود؛ فاصله تپه. نگریست

توانست آن خـواب   نمی. دودل بر لب حفره باقی ماند و به آن حیوان نگریست

داد  مـی  اما هر لحظه را که از دست حیوان پر از فریب بود؛ظاهر آن . را باور کند

. غـروب نزدیـک بـود   . داد شاید زمانی بود که جان خود و ثرندا را از دسـت مـی  

بدون آن . کنند دانست که شب چه کسانی در این پهنه وسیع حکمرانی می نمی

  . بود رممکنیغآتش آبی زنده ماندش 
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٣٨٤ 

آرام  و هماننـد مـاری از حفـره بیـرون خزیـد و آرام      را جـزم کـرد   دگا عزمش

اگـر  . به طرف کپه استخوان به راه افتـاد  حیوان خیره شده بود به آن که یدرحال

کـه توسـط آن   کـم بـود   ایـن   لتوانست خود را به پشت آن برسـاند، احتمـا   می

   .حیوان دیده شود

گشـت و بـه آن    خزید، برمـی  هر بار که کمی به جلو می. لرزید تمام بدنش می

شـود، بایـد خـود را     ا چشـمان او روبـرو  ب ردانست که اگ می .نگریست می حیوان 

   .ای بدون هیچ اثری بداند مرده

روی زمین ن کشید و اجازه داد با غلت زدن از کنار درخت به پاییدگا خود را 

دانسـت بـه چـه     نمـی . نگریست پایین گیج و منگ اطراف را می .به پایین برسد

را بـه   نـاتوانش پاهـای   بـا تـرس   .بر ذهنش چنبره زده بود فکر حیوان. نگرد می

 .ها برایش همانند ناقوس مـرگ بـود   صدای خرد شدن استخوان .آورد کت درحر

   .گذاشت مین میز را بر هایش توانست آرام گام جایی که می تا

بیدار شـدن آن حیـوان پشـت     فکر .ناگهان صدای خرخری از پشت برخاست

ن ویدها اجازه د استخوان. را کج کرد و با سرعت به راه افتاد راهش .انددگا را لرز

آن حیوان بر نوک   یها پنجه. دگا برگشت و به پشت نگریست. دادند را به او نمی

دگـا تـا    .دییـ بو یمگشت و هوا را  بود و با چشمانش به دنبال او می فرو رفتهتپه 

  .ها کشید خود را به پشت استخوان جایی که امکان داشت

دویـدن  . ده بودهیچ راهی نمان .بوددیر وان به او فهماند که دیگر اما غرش حی

 .شـد  باز هم اسیر چنگال او می ،رسید ها هم می حتی اگر به تپه. ای نداشت فایده

ماننـد   .فهمانـد کـه مـرگش نزدیـک بـود      همراه با لرزش زمین به او مـی  غرش

گشـت کـه    مـی  و فریاد زنان به دنبال راهـی  زد ها را چنگ می ها استخوان دیوانه

    .وجود نداشت

های استخوان را  خرده. روی زمین افتادی برخورد کرد و ا یشناگهان پایش به 

کـه در پشـت    های آن حیوان را شنید صدای نفس .و چرخید به بیرون تف کرد

خـود را   ،دگا با پاشنه پـا . گشت انگار به دنبال او می. آرام گرفته بود ها استخوان

 .شـت های دنده حیوان بزرگی قـرار دا  درست کنارش، استخوان .به عقب هل داد
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.ها کشید آن را به هرجایی که امکان داشت قفل کرد و خود را به میان  دستانش

   .های زندان او را در میان خود گرفته بودند های بزرگ مانند میله استخوان 

چشمان حریص حیوان آرام . ناگهان بدن عظیم حیوان در جلویش قرار گرفت

 حیـوان  آن پنجـه برق . ردحیوان با سرعت به طرف او یورش ب. روی او قفل شد

 .جمـع کـرد  در هـم  استه خـود را  وناخ .توانست ببیند آخرین چیزی بود که می

   .صدای خرد شدن بلندی برخاست

کرد که شاید آن حیوان در روبروی صورتش منتظـر   فکر می. ای گذشت لحظه

به خود شـک کـرده    .اش لذت ببرد تا از دیدن ترس در چهره طعمه بودایستاده 

صدای دور شدن پاهای آن حیـوان را  . شنید واقعی بود آن چیزی که می اما بود؛

را بـاال   شسـر دگا . او را به خود جذب کرده بود تر باارزشانگار چیزی  .شنید می

اشـک  . روی چشمانش، متوجه تـار دیـدنش شـده بـود    با کشیدن دستش . آورد

بـزرگ در زیـر   هـای   اسـتخوان  .ها را پاک کـرد  آرام آن .اش را تار کرده بود دیده

هـا از   یکی از آن .و جان او را نجات داده بودند ضربه آن حیوان دوام آورده بودند

  .هم ردیف هم قطاران خود پا برجا مانده بود چنان هموسط شکسته بود ولی 

کـه بـه چـه دلیـل آن      تازه متوجه شد .ها افتاد ها چشمش به نادیده روی تپه

در برابـر   شیقلمرویم در حال محافظت از عظ حیوان .بودها کرده حیوان او را ر

بدون این که منتظر  .شد ها خطری حساب نمی دگا در برابر نادیده. ها بود نادیده

در . ها بیرون کشید و خمیده به راه افتـاد  بماند با سرعت خود را از زیر استخوان

و بـه آن  هزاران نادیده ایستاده بودند  .به راه افتاده بود اریع تمامکنار آب جنگی 

توانسـت   دگا نمی که بودبه راه افتاده  یگردوخاکآن وسط . نگریستند صحنه می

. انگار تعداد زیادی به جنگ موجود عظیم رفته بودنـد . افتد ببیند چه اتفاقی می

تنهـا  . برایش هم مهم نبـود . اش رسیده بود شاید آن موجود هم به پایان زندگی

 .تپه رسـاند  یپا بهبا سرعت خود را . دبو آنجاخواست دور شدن از  میچیزی که 

  .جنگیدند ها بر سر آب می آن

٢  
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 امین منصوری فرد

٣٨٦ 

بـه  . فقط دو سنگ دیگر باقی مانده بـود  .خط افق را لمس کرده بود خورشید

شـوقی شـگرف در وجـودش     .غار فاصـله داشـت  این معنا بود که فقط دو تپه با 

 .زگردانـد کشید؛ اما خطوط سنگ آینده بین، ترس و آشوب را بـه او با  شعله می

  .بدون یک لحظه استراحت قدم برداشته بود. دانست که چطور راه برود نمی

ای را در راه  هیچ نادیده. باعث نجاتش شده بود ها با جانور عظیم نادیدهجنگ 

آن انـدازه هـم کـه     .ها را بشود توانست صدای جنگ آن می هنوز هم .ندیده بود

  . کرد راه زیاد نبود فکر می

توانست دهانه غـار   آنجاز ا .برداشت و آن را به کناری انداختآخرین سنگ را 

و  را دید که با سرعت از غار بیـرون آمـد   دست تک کسهوردگا همان  .را ببیند

آن صحنه همان بود که روی سنگ آینده بین دیده . تکه گوشتی در دهانش بود

در درون اضـطراب  . ها بـه راه افتـاد   به طرف صخره گاهی به دگا انداخت ون. بود

دگا با سرعت شیب آن گوشت که در دهان داشت مال چه بود؟ . دگا فوران کرد

 .هوا نیمه تاریـک شـده بـود    .تپه را به پایین طی کرد و به طرف غار به راه افتاد

ای در  لحظـه  .ورودی رسـید  بـه  طـی کـرد و   رباالیی غار را با آخرین قـدرتش س

عل آبـی در وسـط غـار درحـال     مشـ  .دهانه غار ایستاد و به روبرویش خیره شـد 

و به راه افتـاد و   دگا منتظر نماند .سوختن بود و هاله آن کل فضا را پر کرده بود

  »ثرندا؟«: گفت

ثرنـدا  . داد نفس زدن بـه او اجـازه تکـرار بیشـتر نمـی      نفس. لرزید صدایش می

. دگـا چشـمانش را روی هـم گذاشـت    . قرار داشـت  اش حرکت در جای قبلی بی

 روی زانـوانش دگا کنار ثرندا، . کش کندآشوب و افکار در بدنش فروداد تا اجازه 

ثرنـدا  «: گرفت و گفـت  در میان دستانشاو را  جان و بی سفید نشست و صورت

  »؟حالت خوب است. منم

ای  لحظـه  .باز شـد  به صورتش، از هم با برخورد کف دستان دگاچشمان ثرندا 

روی دگا ثابـت شـد و   انش ک چشمممرد. ست دگا را بشناسدطول کشید تا توان

  ».برگشتی«: خشک گفت یها با لب
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٣٨٧ 

تا االن هزار بار به طرف «: را فرو داد و گفت آب دهانشنفسی عمیق کشید و 

  ».بیشتر از هزار بار هم شبح تو را دیدم .دهانه غار نگاه کردم

  ».خوب شد که برگشتی«: را تکان داد و گفت ثرندا پای سالمش

بیـا آب پیـدا   «: بطری آب را بیـرون آورد و گفـت   برد و دگا دست در کمرش

  ».دهانت را باز کن. ام کرده

  »خودت چی؟« 

  ».بخور. ها مهم نیست این چیز. توانستم خوردم جا تا می من آن« 

آرام ثرنـدا آن   های خشک ثرندا گذاشت و اجازه داد تا آرام دگا بطری را بر لب

ثرنـدا سـرش را بـه    . ا فـرو رفـت  چند باریکه از آب به داخل یقه ثرنـد  .بنوشد را

  »فتاد؟چه شد؟ اتفاقی نی. بس است دیگر«: ی کافی بودند تکان داد و گفتمعن

سـر  . ثرنـدا اضـافه کنـد    یهـا  خواست بـر درد  نمی. ای سکوت کرد دگا لحظه 

فـردا اول   .تر یک چشـمه وجـود دارد   طرف کمی آن. نه«: تبطری را بست و گف

  ».وقت حرکت خواهیم کرد

آن موجـود داخـل   «: را به یاد آورد و گفت دست تککس هورگا آن ناگهان د

  »...فکر کردم که تو را  کرد؟ غار چه می

. از زمـانی کـه تـو رفتـی آمـد داخـل غـار       «: را تکان داد و گفـت  ندا سرشثر

  بعد از مدتی بیرون رفـت و بـا تکـه گوشـت    . جا بیرون از هاله آبی نشست همان

  » .برگشت

: سـپس گفـت  که بیرون از هالـه آبـی قـرار داشـت،     اد نشان درا  گوشتثرندا 

سعی کردم . توانستم نگاهش کنم نمی. جا نشست و به من خیره شد م هماندائ«

  ».قبل از این که بیایی رفت. حضورش را نادیده بگیرم

به هیچ وجه حـس  . باید حواسمان به او باشد« :را تکان داد و گفت دگا سرش

  ».خیلی برایم آشنا است. ام اما انگار او را جایی دیده ؛دانم نمی .خوبی به او ندارم

االن بـه یـاد   «: گفت وناگهان اتفاقات قبل از ورود به هاگوت را به خاطر آورد 

ها بـه مـا    کسهور قبل از این که وارد هاگوت شویم؛. ما هآوردم که او را کجا دید

کس به مـن  این هور. من شمشیرم را بیرون آوردمهای آخر  لحظه. دحمله کردن
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٨٨ 

. دستش قطع شد و به زمین خورد. حمله کرد و من هم به طرف او شمشیر زدم

او بـه  . چنین زمانی که به مقبره آزتورگ هم رفتیم او را در سـیاهی دیـدم   و هم

فقـط چطـور در   . را از مـن بگیـرد   خواهد انتقامش فکر کنم می. دنبال من است

  »آید؟ روشنایی بیرون می

بگـذار نگـاهی بـه    «: ثرندا انداخت و گفت یپا بهنگاهی دگا . ثرندا آهی کشید

  ».ندازمیزخم پایت ب

با فشار انگشتانش صدایی ضـعیف از   .دگا پارچه روی آن را با مالیمت باز کرد

زخم را عفونت . وضعیت زخم به هیچ عنوان خوب نبود .خاست یبرمگلوی ثرندا 

ثرنـدا   .و زخـم را بسـت  بازگردانـد   دگا پارچه را به سـر جـایش   .در برگرفته بود

  »چطور است؟«: گفت

  ».شود دارد بهتر می«: را باال داد و گفت ابروانشدگا 

مـدتی طـول   . دگا با تعجب به او نگاه کرد. ثرندا در فضا پیچید  ههناگهان قهق

وضـعم مشـخص   . من احمـق نیسـتم   ببین دگا«: و گفتکشید تا ثرندا آرام شد 

نیسـت وانمـود کنـی کـه دارد بهتـر       پـس نیـاز  . زخم من بدتر شده است. است

  ».شود می

ثرنـدا   .اش آرام بگیـرد  و اجـازه داد تـا تـن خسـته     ثرندا دراز کشـید  دگا کنار

بـه   چیـز  هها چه هستند؟ چ این«: وی دست دگا را نشان داد و گفتر یها زخم

 »تو حمله کرده است؟

  » .از تپه به پایین افتادم .حواسم نبود. چیزی نیست« 

کـردم خیلـی    از آن چیـزی کـه فکـر مـی    «: و گفـت  گا را گرفتثرندا دست د

  »االن باید چه کار کرد؟. تر بود تسخ

کـرد کسـی باشـد     همیشه سعی می .آن سوال را دوست نداشت وقت چیهدگا 

خواست در چشـمان کسـی نگـاه     حداقل نمی. که این سوال ازش پرسیده نشود

  . کند و جواب آن سوال را بدهد

. برابـر مـرگ اسـت    نماند. جا برویم تر از این هر چه سریع دانم باید فقط می« 

  ».برسانیم یوکباید خودمان را به 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٨٩ 

. حـداقل االن جایشـان امـن بـود     .دگا نگاهش را به سـیاهی بیـرون انـداخت   

  . آمدهایش برهم  ای بعد پلک لحظه

٣  

موجودی در دهانه غـار   حرکت صدای .چشمانش به سختی از هم گشوده شد

 سـفید از باالی بینـی ثرنـدا هیبـت     .کمی باال آوردرا  دگا سرش. شد شنیده می

 هـورکس  .نور ماه اطـرافش را روشـن کـرده بـود    که  را دید دست تککس هور

 .بویید با هر گامش هوا را می .آبی نزدیک شد هاله  ای تردید کرد سپس به لحظه

 را گـا های گردن د ماهیچهسرش،  داشتن نگهباال . کنار هاله آبی ایستاد کسهور

. شـد  های نـامنظم ثرنـدا در کنـار گوشـش شـنیده مـی       نفس. بود به درد آورده

نـور   .آبی آورد و در نزدیکی آن نگه داشت  را آرام به طرف هاله دستش رکسهو

دگـا  . خـورد، صـورتش را سـیاه کـرده بـود      مـی  رکسماه که به پشـت سـر هـو   

  .توانست حالت آن را ببیند نمی

بـرای   .اما پشـیمان شـد   آبی آورد؛  طرف هاله را به موجود چندین بار دستش

نشان سوختگی ها  آن. ای دگا توانست سیاهی سر انگشتان موجود را ببیند لحظه

تـرس   سرانجام .را به زیر نور آبی آورده بود انگار او قبال هم دستش. نور آبی بود

ـ  پشـ  را به زیر نور آبی بیـاورد،  اجازه نداد که موجود دستش ه یمان شـد و آرام ب

 .خیره شـد  ثرنداروی زمین نشست و به کنار دیوار . غار به راه افتاد طرف گوشه

  .گردنش درد گرفته بود .را باال نگه دارد توانست سرش دگا دیگر نمی

برخاست و با خیزی  شرعت از جایمتوجه حرکت سر دگا شد و با س کسهور

  . سریع به بیرون دوید

 .را زیـر لـب تکـرار کـرد     نامفهوماتی صدای ثرندا را شنید که کلم دگا ناگهان

دگا با دست دیگرش عرق روی پیشـانی ثرنـدا    .ست ثرندا بودهنوز دستش در د

 .روی پیشـانی ثرنـدا ریخـت   کمـی از آب را   .بطری را بیـرون آورد  .را پاک کرد

بطری را به طرف  دگا. سرخ ثرندا از هم باز شد و دور و اطراف را کاوید چشمان

  ».انت را باز کن و کمی آب بخورده«: او برد و گفت

  .ثرندا بدون مقاومت آب را نوشید و بالفاصله به خواب رفت
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٩٠ 

 هزیاد باقی نماند. کرد  حرکت آب در بطری او را نگران. دگا بطری را تکان داد

بـرای آب آوردن   یمعظـ  فکر این که بخواهد بار دیگر به سـمت آن حیـوان  . بود

  .برود حتی در ذهنش هم زجر آورد بود

آرزو کـرد کـه    .کالمی از دهان ثرندا خارج نشد که باعث دلگرمـی دگـا شـود   

 .دگا با دلی ناآرام به سقف سـیاه غـار خیـره شـد     .قل چیزی گفته بودکاش حدا

 .امـا دسـت او را فشـرد و خـود را بـه او چسـباند       شـد؛  گرچه ثرندا متوجه نمی

 .فردا فکـر کنـد   خواست به نمی .داد احساس تنهایی و سردرگمی او را عذاب می

  .ش را بر هم گذاشتهای پلک

٤  

دانسـت چقـدر از شـب     نمـی . شـود  خواست تمام آور نمی انگار آن شب عذاب

. حال ثرندا هیچ تغییری نکرده بـود . یک لحظه خواب راحت نداشت .گذشته بود

  .آمد هایش نامنظم بیرون می صورتش خیس عرق بود و نفس

امـا   آورد؛  دسـت  بـه را  انـد تمرکـزش  ل آبی انـداخت تـا بتو  را به مشع نگاهش

چـه   هـر . بر آن نداشت هیچ تسلطی. گشود مهابا به هر سمت بال می هنش بیذ

. دمان همانند کابوس می  ها لحظه. شد اما نمی سعی کرد به چیز خاصی فکر کند؛

هر چقدر کـه  . آمدند دید که به سمت او می های ریزی را می در خیال خود قطره

کـه بـه    زمـانی . شـدند  و سـیاه مـی   همان اندازه هم بـزرگ  شدند به نزدیک می

خـود   یجـا  بهآوردند و باز  جوم میهرسیدند با سرعت به طرف او  نزدیکی او می

   .گشتند باز می

توانسـت   نمـی  .ریخت خرین قطرات آب را در گلوی خشکشدگا برخاست و آ

صـمیم  بـدون فکـر ت   .تصمیم گرفت از غار بیرون بـرود . آن محیط را تحمل کند

را از هالـه آبـی بیـرون     هنگامی کـه پـایش   .خود را عملی کرد و از جا برخاست

هالـه  درنـگ بـه داخـل     بـی . گذاشت، حرکات سریعی را در سیاهی بیـرون دیـد  

   .فاصله بگیرد آنجاگفت که از  حسی به او می. بازگشت
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 امین منصوری فرد

٣٩١ 

در نزدیکـی دهانـه غـار شـنیده      دار صدایی ریز و خش. دگا به کنار ثرندا رفت

 کسهـور به ناگاه یاد آن  .ها را در ذهن او تداعی کرد کسخاطرات هور صدا .شد

  . دست افتاد تک

. از چیزی ترسیده بـود  دست تک کسآن هور داد که نشان میصدای فریاد او 

را بشـنود کـه در حـال نزدیـک      دسـت  تککس هورهای  گام ست صداینتوا می

  .شدن به غار بود

رکس هـو  .و در جلـوی ثرنـدا ایسـتاد    دگا شمشیر را از روی زمـین برداشـت  

حتـی   .دست با صورتی هراسان وارد غار شد و خود را به گوشـه غـار رسـاند    تک

انگـار از   .نـداخت یندیگـر   یجـا  بـه را از دهانه غـار   هم نگاهش  برای یک لحظه

توانسـت   مـی  .روی بازوی او دیددگا چندین زخم عمیق را  .چیزی هراس داشت

هـا در بیـرون    انگار نادیده .ندها بود های نادیده چنگال جایها  آن   حدس بزند که

   ها تا آن زمان آرام بودند، االن چه شده بود؟ آن؛ اما برای چه؟ ندداد جوالن می

  » چه شده است؟«: برخاست و گفتدر همان حین ثرندا 

چـه  «: ثرندا دوباره تکرار کرد .تر شدن بود بیرون در حال قویها  نادیده صدای

  »؟آن بیرون چه خبر است شده است؟

هـر چـه   . دانم نمی«: دست را نشان داد و گفت کس تکدگا با شمشیر آن هور

  ».اند ها هجوم آورده فکر کنم نادیده .باش که چیز خوبی نیست هست، مطمئن

و ابرهـا را   ها را درید و نور پهنه آسمان را در بـر گرفـت   ابر ،رعد ناگهان غرش

بـا زمـین    هـای بـاران   دانـه برخـورد  بخش  آرامشای بعد صدای  لحظه .پاره کرد

بوی خاک در هوا برخاسته بود و حس خوب گذشته را برای دگا بـه   .شنیده شد

 ای بـرای لحظـه   .نگریسـت  ناباوری به صحنه روبرویش  کمال در .آورد میارمغان 

فهماند که آن چه  باران باز به او  اما صدای ؛فکر کرد که شاید توهمی بیش نبود

   .حقیقتی واضح بود ،افتد فاق میکه ات

دگا به طرف مشـعل رفـت و    .با سرعت از جلوی غار گذشتند ها نادیدهناگهان 

   .دانست که شمشیر کارساز نیست می .آن را برداشت
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٣٩٢ 

ثرنـدا بـا تـرس     .دست از گوشه غار بـه گـوش رسـید    کس تکهورصدای ناله 

  »ها چه هستند؟ آن«: گفت

طـرف ثرنـدا   دگا به  .ریادش به هوا برخاسترا تکان دهد که ف خواست پایش 

  ».نیست یچیز«: ذاشت و گفتدستش را به دور کمر ثرندا گخم شد و 

  .شد می سوراخ سوراخآب روی کف غار توسط قطرات باران 

انگار بعد از . تشنه را به بیرون کشیده بود یها نادیده ،دانست که باران دگا می

ا با دیدن آن همه ه بارید و نادیده می زار تپههزاران سال باران بر تن تشنه آن 

ای به دهانه  جلوه نقره نور. دادند در بیرون جوالن می ها زده جنونآب همانند 

که خودش از  خواست بگوید دگا می. لرزید ثرندا به شدت می .سیاه غار داده بود

سر ثرندا را به طرف  .دانست که نباید بگوید اما می او بیشتر ترسیده بود؛

نیازی نیست بیرون را نگاه «: اش گذاشت و گفت و روی سینه دخودش برگردان

  » .افتد تا زمانی که این آتش آبی را داریم هیچ اتفاقی برایمان نمی ئنمطم .کنی

دگا حتی برای لحظاتی توانست پای چندین  .صداها بسیار قوی شده بودند

دای ترس به هوا دست ص تک کسهوراز . را ببیند که وارد غار شد  نادیده

ای  برای لحظه. کشید که امکان داشت خود را به عقب می ییجا تا .برخاست

اراده  بی دست تک کسهور. پوستش به زیر نور آبی رفت و بالفاصله سیاه شد

  .تر برود داد که عقب از طرف دیگر دیوار اجازه نمی. عقب کشید خود را به

  ».و را بکشندها ا نگذار آن«: فتن دست دگا آن را دیده بود گثرندا که از بی

دگا مشعل را کمی  .مه داشتاباران با شدت اد. دگا نگاهی به ورودی انداخت 

بی از از جلو نور آ. نور آبی قرار گرفت دست بین دیوار و کس تکهور. باالتر برد

فشرد و  اش نهیس بردا را دگا ثرن. کرد و از عقب دیوار سنگی او محافظت می

  ».تواند به او صدمه بزند کسی نمی. باشگران نن«: گفت

ها نیز با سرعت به  صدا .نم باران تبدیل شد باران سنگین با سرعت به نم

دست  تک رکسنند قبل تشویش در حرکات هودیگر هما. ندهمراه باران کم شد

. فکر کنم تمام شد«: روی زمین گذاشت و گفتدا را دگا ثرن .شد دیده نمی

  ».ها نیست خبری از آن
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٣٩٣ 

های کوچک آب که در ورودی  لدگا از فرصت استفاده کرد و خود را به گودا

خل نور آبی نگه دارد اکرد خود را د طور که سعی می غار بود رساند و همان

   .قطره را هم از دست بدهد کیخواست حتی  نمی .آب کردپر از بطری را 

  ور ساکت و آرام ط انگار هزاران سال بود که آن .آرام خفته بود زیچ همهبیرون 

     .دگا دست در آب برد و تا توانست از آن نوشید .سپری شده بود

٥  

 مالبـا دسـت   .شنید صدای ضربان قلب او را می .دگا موهای ثرندا را به کنار زد

 تـک  در گوشـه غـار هـورکس    طرف آن .ها و پیشانی او را سترد عرق روی گونه

دگا توانست دو  .شته بودروی دستانش گذارا  سرشدر خود جمع شده و  دست

روی او و ثرندا ثابـت  آن دو نقطه سیاه  .و ببیندسفید ا طه سیاه را در چشماننق

دو نقطه سـفید نشـان   ؛ اما ندآورد که چشمان او کامل سفید بوددگا به یاد  .بود

خوابیـده  دانست کـه او   دگا نمی. قادر به دیدن بوددست  رکس تکداد که هو می 

   .رفت اش به آرامی باال و پایین می ما قفسه سینها بود یا که بیدار؛

روز نزدیک  .شد ها دیده می سپیدی در پس ابر .ناگهان نگاهش به بیرون افتاد

چطور باید راه را پیـدا   .بگذراند او را عذاب داد باید ورطفکر این که آن را چ .بود

هـا   آن نادیده کرد؟ شد چطور باید آب پیدا می ها گم می کرد؟ اگر بین آن تپه می

  کرد؟ را باید چه می

. را بـه دور او محکـم کـرد    شرا به کنار صورت ثرندا برگردانـد و دسـت   شسر

هم پیش خواهـد  طور  طور تا آن زمان پیش رفتند، همان همان« آن که ی جمله

کـرد،   های ثرندا به گلویش برخورد مـی  طور که نفس همان. او را آرام کرد »رفت

   .شتاچشمانش را برهم گذ

٦  

  » توانی برخیزی؟ می«: دگا گفت

اما همان ضـعف و   نسبت به شب قبل بهتر شده بود؛. ادرا تکان د ثرندا سرش

دگا دست در بغل ثرنـدا انـداخت و او را از زمـین    . در صورتش بود یدگیپر رنگ
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 زیـر بغـل او را  دگـا مجبـور شـد     ندا اول نتوانست خود را نگه دارد،ثر .بلند کرد

  .بگیرد

 .آرام او را به کنار دهانه غـار آورد  دگا آرام .ایستاد ثرندا روی پاهایشسرانجام 

زمانی که دگا از خـواب برخاسـته بـود، او     .دست نبود رکس تکهوهیچ اثری از 

   .رفته بود

درشـکه در روبـرویش بـه     .دگا توانست به سختی ثرندا را به پایین غار بیاورد

به دنبال تکـه چـوبی   زمین گذاشت و روی ثرندا را  .تکه تبدیل شده بودهزاران 

کـرد، راه رفـتن    اگر برای ثرندا یک تکه چوب پیـدا مـی   .ها را نگریست آن خرده

کـه در زیـر خـرده    پیدا کنـد  سرانجام توانست تکه چوبی سالم  .شد تر می آسان

بایـد بـه کـدام سـمت     «: و گفـت  ثرندا آن را به زیر بغل زد. ها قرار داشت چوب

  »برویم؟

شـاید   .آمـده بـود   نجایااو آن زمان از سمت شمال به . پدوک افتاد دگا به یاد

شاید هم مثـل   االن به شهری تبدیل شده بود، ،بعد از سه هزار سال آن دهکده

   .از صحنه روزگار حذف شده بود نابود شده و ها خیلی از شهر

که پدوک روزگاری بـه آن نگـاه    به راه افتاد همان سمتدگا درنگ نکرد و به 

ا مجبور بـود نیمـی از   دگ. های آرام و کند هم گام او شد ثرندا با گام. انداخت می

هـای   اما دانـه  ؛با آن که هنوز هوا گرم نشده بود .روی خود تحمل کندوزن او را 

دسـت   دگا برای این که فضای یک. عرق از صورت او به پایین سرازیر شده بودند

   »حالت خوب است؟«: و آرام را بر هم بزند گفت

از دیشب تا االن هیچ فرقی «: ثرندا به طرف دگا چرخید و گفتصورت سفید 

  ».هنوز هم ضعف دارم. ام نکرده

ار برایـت  گـذ اولین شب برایم گفتی؟ ب دریادت هست که درمورد آرزوهایت « 

فقط  ه گرگ دریا را باور داشتم و دارم،من آن افسان. بگویم که حرفت راست بود

دم که شاید مـرا  کر طور که گفتی فکر می همان. نداشتمجرات بیان کردن آن را 

  ».دیوانه بپندارند
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. خواهند فکر کننـد  ها هر طور که می بگذار آن احمق«: تثرندا لبخند زد و گف

طور که دوست داری باور داشته باشی، نـه   باید آن. دیگر ها احمق هستند احمق

  ».بدهندهای ناچیزشان را به زور به تو  این که بخواهند باور

  ».طور هستی خوب است که این« 

های خـود   هر کس خوبی«: سپس گفت. ای ایستاد تا نفسی بگیرد ثرندا لحظه

عاقـل  . همه عیب هم دارنـد . شود گفت که کسی خوب مطلق است نمی .داردرا 

احمـق بـرعکس    یهـا  آدم. هـا ببینـد   ها را بیشـتر از خـوبی   کسی است که عیب

  »رزوهایت خواهی رفت؟ن به دنبال آخب اال . هستند

خواست  نمی .شد تر می نش مخفی شده بود، هر لحظه قویورانگار حسی که د

بـه  . کنـد  ن اجازه بدهد که او را هم گـامش خواست به آ می. آن را سرکوب کند

روی لبخنـدی   ،بتوانـد تـو را درک کنـد    حس کسـی کـه  . چهره ثرندا نگریست

کسـی نبـود کـه     ثرنـدا  حـداقل  .داد همیشه تنهایی را تـرجیح مـی   .لبانش آورد

تنهـا کسـی    تا آن زمان آگیرا .ناراحت کندهایش  ها و رفتار حرف با بخواهد او را

ت بـرای  دانسـ  میدگا . ه عنوان فردی عادی در کنارش باشدتوانست ب که میبود 

کسی بود که او را به طرف اهـدافش سـوق    آگیرا را انتخاب کرده بود، چه آگیرا

. فهمیـد  احساس دگا را نمی از طرفی اما ه و ایمان قوی داشت؛آگیرا اراد. داد می

بـه خـوبی   . مشـکل نداشـت   هیچ وقت هم با تنهـایی  .هم تنها بود آگیراحتی با 

کرد، دوسـت   اما همیشه در راهی که به تنهایی طی می گذراند؛ اش را می زندگی

تا آن زمان لـذت صـحبت کـردن بـا      .داشت کسی هم عقیده او هم گامش شود

 .حس کند توانست آن را با وجودش االن می .سی که او را درک کند را نداشتک

خاطر این کـه ایـن اهـداف فقـط از     ه ب. اما تنها روم؛ به دنبالشان می«: دگا گفت

کـه   دیگر هم تا زمانی که من را نفهمد یا اینبه کسی . نظر من ارزشمند هستند

دهـم و   م و چه نرسم انجام میچه برس. گویم ها نمی ها نرسم، چیزی از آن به آن

  ».برم از آن لذت می

کافیسـت  «: را به عقـب داد و گفـت   اش بیدهثرندا موهای خاکی و در هم چس

مـن   .ها طول بکشید به آن خواهی رسید باش اگر هم سال مطمئن. که بخواهی
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انـد کـه    االن به آن اندازه رسیده. پروراندم همیشه آرزوی کارهایم را در قلبم می

  ».اند یه یقین تبدیل شدهدیگر 

آوای آن کلمـات در   .های ناب لذت ببـرد  دگا به خود اجازه داد تا از آن لحظه

هـا را از   دیگر آن گرمی و خشکی تپه. برد یمپیچید و انگیزه او را باال  ذهنش می

   .با قدرت بود گام برداشتنش. یاد برده بود

٧  

 پای دگـا پـیش   تمام توان هم ثرندا با .خورشید از نیمه آسمان نیز گذشته بود

گـاهی  . شـده بـود   تـر  هـایش قـوی   لنگیدن پایش بیشتر و صدای نفـس . آمد می

داد تـا   دگا به او اجازه می .توانست خود را نگه داد خورد و نمی هم میتعادلش بر

   .را بازیابد کمی قدرتش

و  نی و فشـار وزن ثرنـدا او را خسـته   امـا راه طـوال  ؛ با آن که تن دگا سالم بود

  ».توانم دیگر نمی«: ثرندا گفت .هایش را خشک کرده بود گرما لب

وجـود نداشـت تـا در     زچی هیچ. روی زمین بنشیندکرد تا او بتواند  ککمدگا 

هـای خشـک    تپه مثل دیروز. دگا نگاهی به اطراف انداخت .آن پناه بگیرند  سایه

هـیچ   .طـرف برونـد   دانست که باید به کدام واقعا نمی .نهایت ادامه داشتند تا بی

  .ها هم وجود نداشت ای از نادیده نشانه

صـدای آب بـه او   . بیرون آورد را و بطری ستروی زمین نشدگا درکنار ثرندا 

  ».اما کم بخور؛«: ن را به طرف ثرندا گرفت و گفتآ .فهماند که تا نیمه پر است

  » قدر دیگر مانده است؟چ«: رندا آن را به دست گرفت و گفتث

  ».نمدا نمی« 

را به طـرف دگـا    طور که آن همان .نوشید آن را باال برد و دو قلپ از آنثرندا 

روح مرا دیوانه کرده است  دانم که این محیط خشک و بی نمی«: گرفته بود گفت

  ».کنند ای دارند ما را نگاه می کنم که عده یا این که واقعا حس می

بـا سـرعت   . حـس کـرد  را  نادیـده وار چنـد   ناگهان دگا در دور، حرکت شـبح 

مـن چیـزی   «: بی را نزدیک ثرندا گرفـت و گفـت  را برگرداند و مشعل آ نگاهش

  » .تواند به ما نزدیک شود اما هر چه باشد نمی کنم؛ حس نمی
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روی تپـه کنـاری،    .ناگهان صدای افتادن سـنگی نظـر دو نفـر را جلـب کـرد     

به صـورت او  دگا نگاهی  .نگریست دست ایستاده بود و به آن دو می رکس تکهو

را بـا سـرعت بـه    خـود   رکسبا برخورد نگاهش، هو. اخ او را دیدش انداخت و تک

  »آید؟ او برای چه به دنبال ما می«: ثرندا گفت. دها کشان پشت سنگ

حـس  . اما هنـوز همـان حـس بـد را نسـبت بـه او دارم       دانم؛ نمی«: دگا گفت

  » .کنم که منتظر موقعیتی است می

در پیشـگویی آزتـورگ، سـخن از    «: ر آورد و گفـت ناگهان چیزی را بـه خـاط  

نکنـد  . کـرد  آمد و همه چیز را نابود مـی  دستی بود که به دنیا می شاخ و تک  تک

آخر هم دسـتی نـدارد و هـم تـک شـاخ کـوچی روی       . رکس همان باشداین هو

  ».رود ها روی دو پایش راه می همانند انسان. باشد سرش می

دانـم کـه چقـدر آن واقعیـت      نمی«: یرد گفتبگرا  ن که نگاهشثرندا بدون ای

وحشـی فـرق    هـای  رکسبه نظر من او با آن هوتواند درست باشد؛ اما  دارد و می

  ».دارد و عقل انگار حس. کند می

هـای کـف آن    تاول. ها هوا بخورند را بیرون آورد و اجازه داد تا آن دگا پاهایش

روی کــه  ییجــا نآ. را جلــو آورد دســتش ثرنــدا کــف. ســر بــاز کــرده بودنــد

بهتر اسـت  «: دگا گفت .گرفت، پوستش کامل جدا شده بود قرار می یدست چوب

  ».ای ببندیم را با پارچه  آن روی 

 هـا  ها صحبت کرده بود، حس وجـود نادیـده   از زمانی که ثرندا در مورد نادیده

ثرنـدا   دوردسـت که پارچـه را بـه    طور هماندگا . تر شده بود برای دگا نیز قوی

اما حسشـان هنـوز وجـود     نبود؛ زیچ چیه .ست، بار دیگر اطراف را نگاه کردب می

. بایـد ادامـه دهـیم   . زود بـاش «: را پرت کند گفت که حواسش برای این .داشت

  شـب بـا آن  خـواهم   نمـی  .برای شب باید جایی را برای پنهان شدن پیدا کنـیم 

  ».بگذار کمکت کنم. بیرون باشم

زیر بازوی ثرندا را گرفـت و او را   کرد، را به پا اش های پاره دگا با سرعت کفش

  .نفسی عمیق کشید و به سوی ناکجاآباد به راه افتاد .لند کردب

٨  
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 شب نزدیـک بـود؛   .ها را رنگین کرده بود گرد نارنجی رنگ خورشید، نوک تپه

دگـا   .داشـتند  هـای خـاموش گـام برمـی     گم در بـین تپـه  سـردر  چنـان  هـم اما 

ها  کمی از آن بافاصلهکه  دست را بشنودرکس تکهوی ها توانست صدای گام می

دیگـر تـوانی در    .گرفت جان می تر نور مشعل آبی در میان تاریکی غلیظ .آمد می

هماننـد   صورت ثرنـدا  .دگا افتاده بود رویثرندا کامل . بدن دگا باقی نمانده بود

با صدایی  ثرندا. چرخید مهابا به اطراف می فروغش بی چشمان بی. ارواح شده بود

را در بـین   هـای دراز  بـا چنگـال   هـایی الغـر انـدام    دگا من شـبح «: لرزان گفت

  »بینی؟ ها را می تو هم آن. بینم ها می صخره

  ».نه چیزی نیست«: ای نگاه انداخت و گفت دگا برای گول زدن او به صخره

  ».من را روی زمین بگذار. توانم دیگر نمی«: ای گفت ثرندا با ناله

ستن نـداد و  ناتوانی به او اجازه نش .روی زمین گذاشتختی ثرندا را ه سدگا ب 

هـایش دیگـر از او فرمـان     ماهیچـه  .لرزیـد  مـی  بدن ثرنـدا  .خوابید در کنار ثرندا

 .را بـه عقـب داد   خیسـش  کشـید و موهـای   دگا دستی بر صورتش. گرفتند نمی

های صـورت   عرق شد و زیخ میندگا  .مانست ای می همانند مرده کنارش درثرندا 

دگا بطـری را بیـرون آورد و سـر    . سوخت ثرندا در تبی شدید می .او را پاک کرد

  » .بیا کمی آب بخور«: و گفت ثرندا را بلند کرد

دگا چشمان بسته ثرندا را باز کرد  .نامفهومی از دهان ثرندا بیرون آمد کلمات

م او را چنـدین بـار اسـ    .ردوخـ  که به اطراف تکان می نگریست و به مردمک آن

دگا سـر او را   .صدای نامفهوم او، چیزی از گلویش برنخاست رازیغ بهاما  صدا زد؛

   .روی زمین برگرداند

دانسـت کـه    واقعا نمی .را در برگرفت شوجودناگهان احساس درماندگی تمام 

دیـد کـه    هـایی مـی   سرگشته و هراسان خود را درمیان تپـه  .چه باید انجام دهد

بـه آرامـی اطـرافش را در     ایه سیاه شب با حضور سردشس .تمام ناشدنی بودند

دانسـت   اما می برود؛ یت که برخیزد و به دنبال چیزای خواس لحظه .گرفت برمی

 .روی زمـین نشسـت و بـه ثرنـدا خیـره شـد      مید انا. که به جایی نخواهد رسید
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٣٩٩ 

بود که قدرت را از  یندیناخوشااما احساس  دارد؛ دانست که چه در درونش نمی

   .گرفت میاون 

و بـه   گرفـت  حس کند، دست ثرندا را در دستش برای این که هنوز زندگی را

را  ردنشـان ُمخواسـت   نمی .که در درونش رو به افول بودندفکر کرد هایش  هدف

  .ها را به معنای واقعی یافته بود نه آن زمان که تازه آن .ببیند

ی در کنار هاله آب دست رکس تکهو .بیرون آورد او را از حالش یگهان صداینا

 .دگا با عصبانیت تکه سنگی را برداشـت  .داشت ایستاده بود و چیزی در دهانش

دست آن چه که در دهانش داشت را به طرف او پرتـاب کـرد و در    تک هورکس

   .سیاهی شب گم شد

کـه از  را ببیند  ست مارمولکیهای سنگین دگا آرام گرفت، توان زمانی که نفس

. عه قبل برای ثرندا آورده بـود گوشتی افتاد که دف ادی به دگا .بودوسط خم شده 

هایشـان، آن مارمولـک    شاید بعد از تمام شدن غـذا  .کشید دگا آن را به جلویش

صـدای   بـه  و قـرار داد  کنـارش دگا مشعل را در میان دو سنگ  .شد یمنیازشان 

 هـا دیگـر   صدای همیشگی باد و سـقوط سـنگریزه   رازیغ به .اطراف گوش فرا داد

   .رسید چیزی به گوش نمی

 داغ ثرندا را در میان بازوهـایش  بدن .روی زمین دراز کشیددگا در کنار ثرندا 

: دگـا آرام زمزمـه کـرد    .شـد  ثرندا خارج مـی  صداهای نامفهومی از دهان .گرفت

  ».توانم انجام دهم متاسفم که کاری نمی«

  .دست آوردن آرامش به خواب پناه برده برای ب

٩  

 انیهـذ سـوخت و   در تب می چنان همثرندا  .ثرندا او را بیدار کردصدای بلند 

  .کلماتی را بشنود شنامفهومدگا توانست در بین کلمات . گفت می

  ».نههههههه...... همه جا.... ااااها........آن « 

س کـرد و او را  گونـه ثرنـدا را لمـ   . ها فکـر نکنـد   سعی کرد که به نادیدهدگا  

ا بطـری را بیـرون   دگـ . گفت می انیهذ چنان همثرندا  اما چندین بار صدا کرد؛

  . هوا دیگر گرم نبود. روی صورت او ریختآورد و کمی آب 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٠٠ 

. گذاشـت  ش ا روی پیشـانی اش و دسـتش را   روی سـینه را  ثرنـدا صـورت   دگا

توانسـت ثرنـدا را    آن گل می. چقدر احمق بود. دگا به یاد گل سیاه افتادناگهان 

این اندازه زجر کشیدن ثرندا تقصـیر   .اموش کرده بودچطور آن را فر. خوب کند

رکس هـو نگـاه دگـا بـه    ناگهـان  . زخم پدوک به راحتی خوب شـده بـود  . او بود

سایه نگرانی در صورت سفید او  .بود نشستهکه در کنار هاله آبی  افتاد دست تک

  .اما انگار نگاه او خیلی آشنا بود ؛دانست نمی .زد یمموج 

برگشـت و در   هـورکس  .دست را جلب کرد رکس تکهواه نگ ی از بیرونصدای

در  .هـا نبـود   صـدای نادیـده   .را تیز کرد هایش دگا گوش .محو شد یدرون سیاه

  .شنید صدای قدم برداشتن شخصی را می اش دیکینز

واقعـا صـدای گـام     صـدا، آن . کـرد  اشـتباه نمـی   .وری به صدا گوش دادبانا با

گذاشت و به لبـه   شدهای لوله  روی پارچه ثرندا راسر دگا  .برداشتن شخصی بود

ناگهـان فکـری از سـرش     .آمـد  هـا مـی   صدای پا به طـرف آن  .آبی شتافت  هاله

همراه بـا   شوره دلبه جای آن  .که تمام شور و اشتیاق را از بدن او ربود گذشت

  .ترس و شک در دلش رخنه کرد

چطـور   ؟بردارد ها به این راحتی گام توانست کسی در میان این تپه چطور می 

   ؟ها را از خود دور کند توانست آن نادیده می

را از بـاالی سـر    از لبه هالـه دور شـود و شمشـیرش    هر چه بود باعث شد که

آن . ارزشی آن شمشیر نیافته بود ای را به بی تا آن زمان هیچ وسیله .ثرندا بردارد

ش چیـزی  آن شمشـیر بـرای   زد به احتمال زیـاد  کسی هم که در بیرون قدم می

  .نبود

تاریکی هر چه به دنبـال هیبتـی   در آن  .صدای پا در نزدیکی هاله متوقف شد

دگا سـعی کـرد کـه     .شدند طراب طی میها با اض لحظه. نیافتاما چیزی  گشت؛

  .اطمینان نداشت حتی به پشت سرش هم. اله برساندخود را به میان ه

: آهنگ مالیم گفتکه با  صدای مردی از درون سیاهی به گوش رسید ناگهان

زار زنـده   دو انسان خیلی معمولی در این تپـه . خیلی عجیب است. عجیب است«

  ».اند هستند و به راحتی خوابیده
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٠١ 

  ».البته با یک محافظ قوی«: ای مکث کرد و با نیشخندی گفت مرد لحظه

صـدای مـرد بـاز     .آمـد  که صدا میجمع کرد را کامل به سمتی  دگا حواسش

  »دهید؟ اجازه ورود می«: شنیده شد که گفت

 .توانسـت لبـانش را از هـم بـاز کنـد      نمی. نگریست ها فقط می دگا همانند الل

ای بعد شبح سیاه مرد وارد نـور آبـی    لحظه. های مرد به گوش رسید صدای قدم

  ».سکوت به معنی اجازه است«: و گفت شد

رات همـان کـه در خـاط   . او آدناکس بود. دگا با تعجب و ترس به او خیره شد

نتوانست کـاری   گارگاسآبی را به همراهش برد و  به همراه کاباالر گل  گارگاس

؛ اما گذر زمان هیچ تغییر در ظاهر او نـداده  آن بیست و سه سال قبل بود. بکند

موهـای فرفـری بلنـد    . را نگریست زیچ همه اش انرژیبا چشمان پر آدناکس .بود

دیگـر چیـزی   ک گونـه و چشـمانش   از نو رازیغ به .کل صورتش را فرا گرفته بود

 سراپای آدناکسکه آن هم در زیر ابروان پرپشت مخفی شده بود، مشخص نبود 

ش بـاقی نمانـده   سـ هیچ جای سـالم در لبا . بود  های کهنه پوشیده شده از لباس

  .اش را در زیر آن ببیند دگا توانست پاهای برهنه .بود

آدنـاکس   .رون جیبش افتـاد آن گل سیاه دناگهان به یاد . دگا آرام عقب رفت

تـاب مقاومـت    زار چه کار داشت؟ در غیر این صورت در آن تپه آن بود به دنبال

   . در مقابل او نداشت

نور آبـی   .به طرف آتش حرکت کرد و در جلوی آن، چهارزانو نشست آدناکس

آدناکس دسـتانش را   .های تیره آبی را روی صورتش به رقص در آورده بود سایه

  ».ما هچیزی ندید تا االن اینچنین. چه قدرتی«: رخاند و گفتروی آتش چ

با همـان احسـاس   . نگریست تعجب آن را می با باال رفته بود و ابروان آدناکس

  »این را از کجا آوردید؟«: سپس گفت دور آن چرخانده را ب تشقبلی دس

ه دانست چ نمی که بودبرای اولین بار . نگریست چنان به مرد خیره می دگا هم

در جنگلـی در هـاگوت    «: ودکار بـه حرکـت در آمدنـد و گفـت    لبانش خ. بگوید

  ».ش کردمیپیدا

  ».ای؟ بنشین چرا ایستاده«: برگشت و گفت او بخندی به طرفبا ل آدناکس
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٠٢ 

روی زمین بگـذارد و در کنـار ثرنـدا    ار کرد که شمشیر را داحساسی دگا را وا

   .بنشیند

چه کـه   برای آن«: ا بازرسی کرد و گفتچهره دگا رمرد با همان اشتیاق قبل، 

  ».شود اما این دلیل بر ادامه ندادن نمی ای آماده نیستی؛ در آن قدم گذاشته

امـا   شـوی؛  خیلی ساده آمـاده مـی   ،خب«: گفت ورا باال داد آدناکس ابروانش 

خـواهی بـه خـودت     هایت، اول مـی  دست آوردن هدفه بیشتر از این که برای ب

  ».ها ندارند که خیلی خواد ثابت کردن هم جرات می .خوب است. ثابت کنی

 .دانست چه بگوید و چه کاری انجام دهد دگا نمی. به آتش خیره شدآدناکس 

را نزدیـک آتـش   آدناکس دسـتش  . چه منظوری داشتآدناکس دانست که  نمی

اش  های عمیق پیشانی چروک. دید که ابروان مرد به هم نزدیک شد دگا می. برد

مـاوراء آن  . شـود  نمـی «: ی با خود کلنجار رفت سـپس گفـت  مدت .ترا در برگرف

  ».هست که من هستمچیزی 

دیگر هـیچ اثـری از اخـم و جـدی     . را به ثرندا انداخت و لبخندی زد نگاهش

  . شد بودن در صورتش دیده نمی

تیر خورده است؟ بگذار نگـاهی  «: گفت وثرندا انداخت  یپا بهاهی نگآدناکس 

  ».ماجراجویی باشدبدون پایی برای  ،ماجراجو کنباید ی. ندازمبی

   .حالت صورتش هیچ تغییری نکرد. با سرعت روی زخم را باز کردآدناکس 

خـوب  . آرام بـاش پسـر  «: و را بگیرد که ناگهان مرد گفتدگا خواست جلوی ا

  ».شود می

ای بـه تـاریکی    بـرای لحظـه  آدنـاکس  . منصرف شد ه از تصمیمشادگا به ناگ

شت و در مرد گذا ای بعد شبحی، جعبه چوبی بزرگ را در کنار لحظه. خیره شد

جعبه  مرد .متوجه شد که او کاباالر بود، همان شمشیر زندگا  .سیاهی محو شد

هـیچ وقـت ایـن احسـاس را      در طول عمر درازم،«: چوبی را جلو کشید و گفت

ی اگر کسی هم عقیده و هـم گامـت باشـد، آن    ور بدان در راهی که می. نداشتم

مهم نیست . ارگذشان داری ب هایی دوست برای آن. تر خواهد شد اه خیلی آسانر
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٠٣ 

تـو هـم خوشـحال    . کافیسـت  ،همین که ببینی خوشحال هستند. واب نبینیج

  ».خواهی شد

را در بـین یـک شـیار     مرد نـاخنش  .های زیادی وجود داشت روی جعبه شیار

هر کشـو   .از کشو بودآن جعبه پر  .قرار داد و کشویی کوچکی را به بیرون کشید

چنـدین کشـو را بیـرون     یدست رهیچمرد با  .شد ی تقسیم میهای کوچک به مربع

  .روی دستمال گذاشت ها مواد ریزی را به بیرون آورد و و از داخل آن کشید

 .جا احساس راحتی نکـردم  در طول این دویست و پنجاه سال، به اندازه این« 

خیلی وقت است که بـا کسـی   . کردم ی میدر میان هزاران نفر باز احساس تنهای

  » .جا فرق دارد ما اینا ؛ام صحبت نکرده

االن متوجه شد کـه چـرا بیسـت و سـه     . ب دگا خیره شدمتعج همرد به چهر

بـرای دگـا    ورسن شصت سـال اَ . ری روی او نگذاشته بودیسال گذشته هیچ تاث

   .کمی قابل باور بود

ام بـه دنیـا    ر صد و سـی وزمان باگاسمن در . باور نکردی«: رد خندید و گفتم

  ».ام ر االن را دیدهومن دوازده نسل قبل از باگاس .ام آمده

   .گوید دانست که راست می دگا می. مشغول له کردن مواد شدآدناکس 

بـا دلـی پـر از    . مثل خـودت بـودم  . آورم من آن زمان را به خوبی به یاد می« 

. هـایم بـه راه افتـادم    به دنبال هدف. االن هم هستم. گویم االن نیستم نمی. آرزو

جایی رسید کـه احسـاس   . مزن االن دویست و پنجاه سال است که دارم قدم می

بـرای همـین وقـت    . د هدف را رها کـرد ش نمی. کردم دیگر وقت کافی ندارم می

  ».خریدم

در این جعبه ششصـد و هفتـاد و نـه تـا     «: جعبه را نشان داد و گفتآدناکس 

. انـد  ها بدسـت آمـده   ها که در سرزمین ترین از کمیاب. هستمواد دارویی خاص 

همـه   .ها را جمع کنم م از دورترین نقاط آنا هوانستتا ت ام هکل عمرم را سفر کرد

تواند جلوی  کسی هم نمی. را به دست آوردم و باقی را نیز به دست خواهم آورد

همیشـه زنـده   انسان بـرای   اگر درمان شود،. پیری یک بیماریست .من را بگیرد

  ».کنم ام روند آن را خیلی کند من توانسته .خواهد ماند
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٠٤ 

 گارگـاس آن را به چشمانش در خاطرات . گوید دانست که او راست می می دگا

  »خواهی زنده بمانی؟ برای چه می«: گفتدگا  .دیده بود

  ».برسمرای این که به هدفم ب« 

  »خب هدفت چیست؟« 

  ».هدفم زنده ماندن است« 

چنـد قطـره را   . ی آبی بیـرون آورد برد و بطر کنارشدست در بغچه آدناکس 

سپس آن . بیرون نریزند روی آن مواد ریخت و کامل آن را پیچید که مواد از آن

  .ای آن را بست روی زخم ثرندا گذاشت و با پارچهمرهم را 

فتیـد و بـه دنبـال    یراه ب. تا فردا هیچ اثری از آن زخم بـاقی نخواهـد مانـد   « 

  ».بروید هدفتان

  ».دنها پایانی ندار این تپه«: کرد گفت ثرندا نگاه می بهطور که  دگا همان

هـا در لحظـات آخـر     انسـان . گـاهی بایـد خیلـی صـبر کنـی     «: گفتآدناکس 

امـا هـزار و یکمـین قـدم بـه       ای؛ شاید هزاران قدم برداشـته . شوند سنجیده می

ارمین قـدم خسـته   اشـی و روی هـز  اگر تو صبر آن را نداشـته ب . رسد مقصد می

رت آن سـ با ایـن کـه کنـار توسـت ولـی در ح     . در نزدیکی مقصد باختی شوی،

  ».خواهی ماند

از االن به بعـد   طور که تا االن ادامه دادید، همان«: کرد و گفت یمکثآدناکس 

دویست و پنجاه سال دیگـر   این همه ادامه دادم و فکر کنم من. هم ادامه بدهید

  ».هم نیاز دارم

  . با صدای بلند خندیدکس آدناسپس 

راه شما از آن طرف . نار استهمین ک. ای را دیدم دره. آمدم در راهی که می« 

  ».است

همـان مسـیری بـود کـه     . کـه او نشـان داد  انداخت دگا نگاهی به آن سمتی 

   .پیش گرفته بود دشخو

  » .دیگر نیازی به کاباالر نیست«: به آتش اشاره کرد و گفتآدناکس 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٠٥ 

کابـاالر، راحـت   «: به طرف سیاهی فریـاد زد و گفـت   صدای بلندیبا آدناکس 

  ».بخواب

مـن بـا کسـی    «: آهـی کشـید و گفـت   . به خاطر آوردچیزی را آدناکس انگار 

اسـم مـن   . کنم، برای همین فراموش کردم خـودم را معرفـی کـنم    صحبت نمی

  ».مادرم انتخاب کرد اسمم را .ناکس استآِد

  . پیچاند لباسش را به دورشمین دراز کشید و روی زآِدناکس 

باید به دنبال گل درخـت  . فردا راه خیلی زیادی در پیش داریم. باید خوابید« 

  »چطور پیدایش کنیم؟. اراکوس سیاه باشیمم

را حمل سیاه در جیبش آن گل . دگا یقین پیدا کرد. زد انگار با خود حرف می

ان کرده بـود؛ امـا   کلی کمکش. به آدناکس بدهد خواست آن را دلش می. کرد می

. شـد  هـا نیازشـان مـی    شاید بعد. گشت آن چیزی بود که آزتورگ به دنبالش می

توانست یکی پیدا کند؛ اما اگـر   شاید آدناکس هم می پدوک تعداد زیادی داشت،

  .فعال مهم نبود. کرد دانست که آدناکس با او چه می کرد، نمی پیدا نمی

هـا   خیلـی از قبلـی  . آیـد  پیش میخودش . نیازی نیست االن بهش فکر کنم« 

  ».این هم پیدا خواهد شد .تر از این بودند تسخ

گفـت   احساسی مثل قبل به دگـا مـی  . روی هم گذاشتآدناکس چشمانش را 

دیگر آن سفیدی صـورتش از بـین   . های ثرندا منظم شده بودند نفس. که بخوابد

را  شسـر  دگـا دسـت ثرنـدا را در دسـت گرفـت و     . گفت نمی انیهذرفته بود و 

اما خستگی امان نداد و با سرعت بـه   گذاشت که بتواند آدناکس را ببیند؛ یجای

  .خواب فرو رفت

١٠  

کرد که کسی دارد او را تکـان   حس می. زد از اعماق او را صدا می یصدای ریز

ش را بـه هـم دوختـه    یهـا  کاما انگار پال را باز کند؛ خواست چشمانش. دهد می

سنگینش را  های که پلک ه صورتش او را مجبور کردب دستی برخورد کف. بودند

از خـواب بیـدار    خواسـت  نمـی . تنش سست شده بـود  .به سختی از هم باز کند

  .خوابید خیلی بیشتر از آن باید می. شود
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٠٦ 

ثرنـدا نیـز   لـرزان  صـدای  . باالخره توانست چهره محو ثرندا را تشخیص دهـد 

  ».باید حرکت کنیم .دگا پاشو«: گفت ثرندا می .برایش واضح شده بود

دگـا بـا دسـتان بـدون      .کرد هایش احساس می فشار دستان ثرندا را روی شانه

روی ا او را از پشت گرفتنـد و او را  دستان ثرند. را مالش داد اش چشمانش انرژی

خورشـید کمـی بـاال     .دگا سرانجام توانست اطرافش را درک کند .زمین نشاندند

  .دآمده بود و در حال قدرت گرفتن بو

ای فلـزی چیـزی در    روبرویش آدناکس همانند قبل نشسته بود و داخل کاسه

صـبحت بخیـر   «: گفـت  اوبـه   اش ا چهره پر انرژیآدناکس ب .حال جوشیدن بود

سـر حـال   . بیا از این جوشـانده بخـور  . ای مشخص است که بسیار خسته. جوان

  ».شوی می

چیز  هیچ .ل باشدسال قب ست فکر کند که آدناکس همان آدناکس سینتوا نمی

در  ثار تعجـب و تـرس  آدگا نگاهش به ثرندا افتاد که  .بیند از خشونت در او نمی

 چیهـ امـا   شـد؛  دیده مـی  هنوز جای خون روی شلوار ثرندا. ارش ایستاده بودکن

توی این مدت خیلـی  «: ثرندا گفت .روی پوستش باقی نمانده بود نشانی از زخم

  ».ای خسته شده

  ».ین همان آدناکس استا«: سپس آهسته گفت

  ».بخور«: به طرف او گرفت و گفت را رنگ رهیتای سبز  از مادهپر  ثرندا ظرفی

کابـاالر  طور که آن را بر لب برده بود، نگاهش به  دگا همان .ثرندا چشمکی زد

انگـار   .های کهنه و مندرس به تن داشت هم همانند آدناکس لباس کاباالر .افتاد

تمام بدنش و صورتش بـا آن   .ها عوض نشده بود ز آنچی توی این سی سال هیچ

بـر پشـت او   . شـدند  حتی چشمانش هـم دیـده نمـی   . ها پوشیده شده بود پارچه

   .رسید پایین زانوانش میتا که  قرار داشت شمشیر بلند

اگـر  . را تا انتها سر کشـید  اش نوشیدنی را از او بردار نگاهشکه  این دگا بدون

دانست کـه چـه اتفـاقی     نمی سیاه در جیب دگا بود،که گل  دانست می آدناکس

ناگهـان   .ای خیـره شـده بـود    ای به نقطه همانند مجسمه کاباالر. افتاد برایش می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٠٧ 

راه رفتنـی را بایـد   . وقت جدا شدن اسـت «: برخاست و گفت ناکس از جایشآد

  ».باید برویم. ر بیا این را بردارکاباال. رفت

بـه چـوبی رسـاند و آن را    اشتن خود را به جعبا چابکی و بدون گام برد کاباالر

  . دیگر زمان آن بود که دگا دهانش را به حرف بگشاید .انداخت پشتشبر 

  » .گذارم هایتان سپاس برای تمام کمک« 

تـا آن  . آن آتش را نگه داریـد «: را با لبخندی تکان داد و گفت آدناکس سرش

  ».از شر تمام موجودات راحت هستید را داشته باشید

  »روید؟ شما کجا می«: دگا گفت

  ».هر کجا که پاهایم مرا ببرد« 

  »کنید؟ ها چه می با آن. آن بیرون منتظرتان هستند« 

بهـا   تا تو بـه چیـزی  . باورشان نکن«: شد گفت طور که دور می آدناکس همان 

  » .ندهی، آن وجود نخواهد داشت

  . رسید ذهنشناگهان دگا سوالی به 

  »شناسید؟ را میها  پوش شما خاکستری« 

: داد گفـت  را تکان می انگشتانش هک یدرحال. کس کند شدهای آدنا ناگهان گام

هـا را   کنم بیست سال یا کمی بیشتر یـا کمتـر، آن   رولی فک. دقیق یادم نیست«

کنم بعد  رفک .و صدا به پا کرده بودند در آن شهر سر ید کجا؟آ یادم نمی. ام دیده

هـا چیـزی نـه     دیگر از آن. جنگی رخ داد. ترک کردمرا  تاگار که من شهر  از این

  ».ام ام و نه دیده شنیده

کابـاالر هـم گـام بـا او در عقـب      . شنید دیگر صدای آدناکس را به سختی می 

  » .نبود گارگاسکس اصال شبیه خاطرات اآدن«: ثرندا گفت. رفت می

 او«: را برداشـت و گفـت   رشیشمشـ  ،خاست یبرم طور که از جایش دگا همان

  ».کند خوب بود؛ اما هرچه سر راهش قرار بگیر او را کامل عوض می

  »توی این مدت برای تو افتاده است؟چه اتفاقاتی . گویی راست می« 

  ».زود باش. کنم تعریف می تتوی راه برای. زود باش« 

١١  
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٠٨ 

. دره عمیقی که آدناکس درباره آن صحبت کرده بود، در روبرویش قرار داشت

شـد   ها آن اندازه صاف بودنـد کـه نمـی    لبه. رفت به پایین می دره با شیب تندی

. مـن کـه چیـزی متوجـه نشـدم     «: گفتثرندا  .جای دستی برای خود پیدا کند

  ».اتفاقات سختی برایت افتاده است خیلی. دیدم همش خواب و رویا می

  »چطور باید از دره عبور کنیم؟. اره ولی همه چیز تمام شده است«: دگا گفت

چیـزی  «: را تکـان داد و گفـت   دگـا سـرش  . رگشت و به دگا نگریسـت ثرندا ب

  »شده؟ اتفاقی افتاده؟

نم ازت تشـکر  خواسـتم بابـت نجـات جـا     نه فقط می«: ثرندا لبخند زد و گفت

  ».آوردم اگر من بودم شاید دوام نمی .خیلی زجر کشیدی. کنم

 هـم  همیشه از آن قسمت. دوست نداشتهم را  یگذار سپاس های دگا لحظه

  ».م روی گاری جان من را نجات دادیتو ه«: لبخندی زد و گفت. آمد بدش می

ره دگا با چشمان باز به او خیـ . به بازوی دگا زد یثرندا خندید و مشت محکم

  »چی شده؟«: گفت وشد 

  ».ادامه بدیماست بهتر  ،چیزی نیست« 

دگـا   .روی لبانش باقی مانده بودهنوز لبخند . را به دره انداخت سپس نگاهش

طـور از آن عبـور    شود هـیچ  غیر  از آن نمیه ب. باید به دنبال پلی بگردیم«: گفت

  ».بهتر است کمی به جلو برویم .کرد

. دانی این محیط برایم خیلی عجیـب اسـت   می«: به راه افتاد و ثرندا گفت دگا

دیدم کـه دارنـد    وداتی را میهمیشه در خواب موج. دهد حس خوبی به من نمی

. دهنـد   حس بدی به من می. نگاه کردنشان را دوست ندارم. کنند می به من نگاه

  ».کنند ای به من نگاه می کنم که عده همین االن هم حس می

ها بـرایش قـوت    حس وجود آن .ها را فراموش کرده بود دگا تا آن زمان نادیده

   .فتندها بی آن خواست نگاهش به نمی .کردرا به طرف دره جلب  حواسش. گرفت

درسـت  . برگردانـد  را به طرف تپه کوچک ، هر دوسنگی هان صدای افتادنناگ

هــا را  نشسـته بــود و از بــین دو ســنگ آن   تــک دســت سرکدر بـاالی آن، هــو 

  ».آید او هنوز به دنبال ما می«: گفت وصورت دگا در هم رفت . یستنگر می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٠٩ 

و نـد و در خـود فـر   ثرندا خـاموش ما . نگریست خیره به او می طور همانثرندا 

  »چه شده است؟«: دگا گفت. رفت

نگـاهش  . دهد آن موجود یک حس خاص و نامفهمومی به من می. دانم نمی« 

  ».طور خاصی است

آن بـاال چنـد موجـود الغـر     «: جلو برداشت و گفـت  ناگهان ثرندا چند قدم به

  ».کنند دارند به ما نگاه می

. اورشـان نکـن  ب. ها وجـود ندارنـد   آن«: به دره خیره شد و گفت چنان همدگا 

  ».را برگردان و به دنبال پلی بگردنگاهت 

ثرندا بدون هیچ مقـاومتی،  . کشید رندا را گرفت و او را به جلویشدگا دست ث

  . های بلند به حرکت در آمد با گام

. اگر باور کنـی کـه هسـتند   . روی نجات خودمان متمرکز کنفقط فکرت را « 

  ».ها همه جا خواهند بود آن

هـا را   کـنم آن  هر کجـا کـه نگـاه مـی    . ها واقعا هستند آن. کنم من باور نمی« 

  ».ندا هو به ما خیره شد  ایستاده در اطراف. بینم می

 .دارد هـا قـدم برمـی    بـا فاصـله کمـی از آن   کـه  دست را دید  کس تکهوردگا 

کرد که خود را نزدیک شعاع مشعل آبی نگـه   با چهره هراسان سعی می رکسهو

  . دارد

روی شانه ثرندا زد و پل را نشـان  دگا . ی چوبی را روی دره دیدناگهان دگا پل

  . داد

فقـط بایـد از آن   . امـوش کـن  هـا را فر  آن. تواند باشد این تنها شانس ما می« 

  ».بگذریم

آن . را بیشتر کند تا خود را به پل معلق برساند کرد که سرعتش دگا سعی می

   .ن بودآخرین و تنها راه نجاتشا. طرف زندگی جریان داشت

دفعه ایستاد و به محـیط   ثرندا به یک. دی از ثرندا برخاستناگهان صدای فریا

ا گرفـت و سـعی کـرد او را    دگا بـا سـرعت شـانه او ر   . شدخالی روبرویش خیره 

هـای ثرنـدا    لـب . اما ثرندا با چشمان هراسان به روبرو میخ شـده بـود   برگرداند؛
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤١٠ 

. وجـود ندارنـد   هـا  ن آ«: برد و گفـت  ا مشعل را نزدیک اودگ. لرزیدند مهابا می بی

توانـد بـه مـا صـدمه      کس در این سرزمین نمی با این مشعل هیچ. باورشان نکن

  ».بزند

 ازخسـی   صـدای خـس   .روی زمین افتاد و با پا خود را عقب دادناگهان ثرندا 

  . خاست یبرم شیگلو

و در  را بـاز کـرده   هـای تیـزش   ناگهان نگاه دگا به یک نادیده افتاد که چنگال

هـا ظـاهر    در گوشه و کنـار تپـه   به ناگاه هزاران نادیده .نزدیک هاله ایستاده بود

  .دگا هم باور کرده بود. همان حس ترس در وجود دگا زنده شد. شدند

مشـعل در  . دسـت و نالـه ثرنـدا او را بـه خـود آورد      تک جه هورکسصدای ض

زیـر لـب وجـود     به آن نادیده خیـره شـد و   دگا با چشمانش. لرزید دستانش می

صدا با آن کـه   .تر شود کرد که صدایش قوی هر بار سعی می. ندارند را تکرار کرد

باختنـد و   ها در روبرویش رنـگ مـی   کم نادیده کم. گرفت اما قدرت می ؛لرزید می

هـا   دگا آن قدر آن را تکرار کرد که هیچ اثری از نادیـده  .شدند کی محو میی یکی

  . باقی نماند

. و با سرعت لبـاس ثرنـدا را گرفـت و او را از زمـین بلنـد کـرد       دادندگا امان 

هـا وجـود    آن. به من نگاه کـن «: کشید گفت طور که او را به طرف پل می همان

فقط یک کم تا پل مانده . آوریم ها را به وجود می خودمان هستیم که آن. ندارند

  ».فقط ادامه بده. تاس

سرش را به را فرو داد و  دا آب دهانشثرن. ن گرفته بودندانگار پاهای ثرندا جا

گا د. را پاک کرد و موهایش را به عقب راند ثرندا صورتش .ید تکان دادعنوان تای

  ».زود باش چیزی نمانده است. دارندها وجود ن آن. همین درست است«: گفت

پل با صدای غژغـژی بـه آرامـی در    . ثرندا با سرعت در جلوی دگا به راه افتاد

  .کرد های پوسیده آن، اعتماد درون دگا سست می طناب. خورد هوا تکان می

نگذاشت فکر انصـراف درون   .را بر پایه چوبی پوسیده آن گذاشت دگا دستش

پل  .باید حواسمان را جمع کنیم«: و گفت برگشت ثرندا فبه طر. او قوت بگیرد
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤١١ 

هـم  من . فتیراه بی اولکه وزن کمتری داری بهتر است تو . دارد  استقامت کمی

 ».آیم با فاصله پشت سر تو می

 .باید فکری بـه حـال ایـن هـم کـرد     «: آورد و گفت کنارشدگا مشعل آبی را 

  » .داشت نیاز خواهم تم که به دو دستمهس مطمئن

: داشـت گفـت   طـور کـه آن را برمـی    همان. چوبی افتادتکه ناگهان نگاهش به 

طوری که . بندم میبعد آن را به پشت خود . باید مشعل را به چوب وصل کنیم«

  ».عل در باالی سرم قرار گیردشم

ه چـوب را درون  سپس پای. باالی آن بستای  دگا با سرعت مشعل را با پارچه

  ».برو. زود باش«: رو به ثرندا کرد و گفت. و بردفر شال دور کمرش

پـل در جریـان آرام بـاد هـم     . روی پل چوبی رفـت  ثرندا سرش را تکان داد و

گذشت و زوزه  های دیوار می باد از کناره. خورد دره تکان میچون ماری در روی 

  . کشید می

روی چوب سست آن قرار ر طناب کلفت پل گرفت و پایش را دگا دست به دو

چندین چوب را گذرانده بود و بـا دقـت هـر کـدام را چـک       ثرندا با چابکی،. ادد

نهـان چـوب   از  یآهـ پـای دومـش،    نبا گذاشت. داد را ادامه می کرد و راهش می

دگا بـا دو   .اش به پایین سرازیر شد زمان با آن دانه عرقی از پیشانی هم. برخاست

  . روی تکه چوب دوم گذاشتا ر دستش طناب پل را محکم گرفت و پایش

 .داد ثرندا با سرعت خود را به میانه پل رسانده بود و با همان سرعت ادامه می

را  دگـا سـعی کـرد دیـدش     .ه بودارتفاع زیاد پل باعث سرگیجه گرفتن دگا شد

 یکـ ی یکیداشت و  را برمی هایش اما با دقت گام ؛با سرعت .روی پل متمرکز کند

آورد و کـار را   مـی  گاهی باد پـل را بـه حرکـت در    .کرد های چوب را طی می تکه

  . کرد برای دگا سخت می

ا در ای دنی برای لحظه. ای شکست های زیر پای دگا با ناله از چوب یناگهان یک

نفس بـه شـماره   . هراسی عمیق وجودش را کاوید .جلوی دیدگانش تکان خورد

  »چه شد؟«: صدای ثرندا را شنید که گفت طرف آناز . افتاد
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤١٢ 

را بیـرون   پـایش  دگا بـا قـدرت  . چوب فرو رفته بودپای دگا تا ران در بین دو 

  ».ادامه بده. چوب شکست. چیزی نیست«: کشید و گفت

احساس کرد که صدای غژغـژ پـل بیشـتر    . ا طی کرددگا چندین تکه چوب ر

به پشت  ناگهان برگشت و نگاهی. کرد انگار وزن بیشتری را تحمل می. بود شده

ایستاده بود و بدون هیچ دقتی تکـه   روی پل دست رکس تکهو. انداخت سرش

  ».لعنتی گورت را گم کن رکسهی هو«: دگا فریاد زد. پیمایید ها را می چوب

دگـا بـا سـرعت    . و جیغـی زد  را نشـان داد  هـایش  دنـدان  دسـت  رکس تکهو

زمـین ایسـتاده    ثرندا در طرف دیگـر روی . برگشت و به طرف ثرندا حرکت کرد

  ».بیا. زود باش«: ثرندا گفت. بود

همراه با آن صـدای پـل بـه هـوا     . با سرعت به راه افتاد. دگا وقت را تلف نکرد

هـیچ  . شـد  پایش شنیده میها در زیر  صدای شکسته شدن تکه چوب. برخاست

  . ای ندارد دست را ببیند که تا او فاصله رکس تکد و هودخواست برگر دلش نمی

 لـو پـیش  دست هم با سرعت به ج کس تکهور. ستناگهان غرشی از پل برخا

  » .گورت را گم کن حیوان وحشی«: دگا فریاد زد. آمد می

دگـا بـا   . و رفـت ها فر چوبی شکست و همانند قبل پایش در بین چوب ناگهان

دسـت لـرزی را بـر     رکس تکیغ هوای جصد. و تقال پایش را بیرون آوردسرعت 

   .کرد که بتواند از آن موجود بترسد تا آن زمان فکر نمی. انداخت ندام او میا

نگـه دارد   ها را دگا با تمام توان سعی کرد طناب. ناگهان پل به طرفی کج شد

گشت و دید که طناب سمت چپ پل بر با سرعت .خوردو نگذارد تعادلش برهم 

بـود کـه    آنجا .از طناب آویزان بود ا دوپایشدست ب رکس تکهوپاره شده بود و 

ر آن، فردی در حـال سـقوط بـود و    د. به یاد آوردبین را  ندهیآ سنگپیشگویی 

 .متوجه شد که آن خط، طنـاب پـل بـود    آن موقع. درکنارش بود  یمارپیچ خط

موجـود   .داد داد، بلکه افتادن از پل را نشان مـی  شان نمیآن افتادنش را از تپه ن

دگـا  . هـا بـاز گردانـد    را بـه روی چـوب   شکرد که تک دست سعی می تک دست

   .کج بودن پل کارش را سخت کرده بود. تفاوت به انتهای پل به راه افتاد بی
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤١٣ 

 انگار در هوا معلق .اه زیر پایش خالی شدوز چند قدمی نرفته بود که به ناگهن

های  تنها ماهیچه. توانست به چیزی فکر کند نمی .و ذهنش خالی شده بودشده 

   .دستش سفت شده بودند و طناب را با تمام قدرت گرفته بودند

بعـد از آن صـدای برخـورد تعـداد     . ناگهان صدای فریاد ثرندا به گوش رسـید 

د را دگـا بعـد از مـدتی خـو    . ها با کناره دره در فضـا پیچیـد   زیادی از تکه چوب

  .دید آویزان در هوا می

دیگـر طنـاب بـه صـورت عمـوی       فطـر  ب دوم هم پاره شده بود و پل ازطنا

دستانش را به درد  کم فشار وزنش کم .مانند نردبانی شده بودشده و به ه آویزان

دای ثرنـدا را شـنید کـه    صـ  .ها قرار داد را در بین چوب با تالش پایش. آورد می

  » دگا کجایی؟«: گفت

  . دیکش گذاشت و خود را باال می ها می را در بین تکه چوب یشدگا پا

   ».حالم خوب است. من این پایین هستم« 

سـرعت و بـا    دست افتاد که با تک رکسهوناگهان نگاه دگا از بین پاهایش به 

تـرس بـار دیگـر در او     .کشـید  را با تک دست باال میخود  اش یباورنکردن قدرت

 .داد نـه هـورکس را   در هنگام سقوط نشـان مـی   شاید سنگ او را. قدرت گرفت

هـای پـل را    ثرندا یکـی از طنـاب  «: رفت فریاد زد طور که با سرعت باال می همان

  ».قطع کن

  ».تواند وزن تو را تحمل کند آن طناب به تنهایی نمی. شود نمی« 

   . دگا بار دیگر فریاد زد .با او بسیار کم شده بود کسفاصله هور

در غیـر   آید را قطع کـن،  آن باال می رکس ازنابی که آن هوآن ط. زود باش« 

  ».این صورت خواهم مرد

ناگهـان  . را به دور طناب دیگر حلقه کرد و خـود را بـاال کشـید    دگا دستانش

شدن طنابی شنیده شد و طناب سمت راست با سرعت به طـرف   صدای کشیده

زمان با آن صدای  هم .انگار ثرندا طناب را قطع کرده بود .انتهای دره سقوط کرد

  . آمد با سرعت بیشتری باال می رکسهو. دست برخاست تک رکسهوجیغی از 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤١٤ 

بـا لبـه دره   . ناگهان دگا دست ثرندا را دیـد کـه بـه طـرف او دراز شـده بـود      

  ».زود باش دست مرا بگیر«: ثرندا گفت. ای نداشت فاصله

 هـای تیـز   فشـار دنـدان   آن که دستش در دست ثرندا حلقـه شـد،  زمان با  مه

را بـه   اراده فریـادی زد و نگـاهش   بـی  .احساس کـرد  رکس را بر پشت پایشهو

پای دگا را گرفته  هایش طناب و با دندان نها دستشبا ت رکسهو. انداخت پایین

شد کـه   اما ضرباتش باعث می محکم به سر او ضربه زد؛ دیگرش دگا با پای. بود

  .های موجود بیشتر در پایش فرو بروند دندان

. به ذهنش رسیدی ناگهان فکر .کرد احساس می رکت خون گرم را بر پایشح

کـرد بـا یـک     طور که سعی می همان. بیرون کشید شبا سرعت مشعل را از پشت

  . گرفت ا نگه دارد، مشعل را به طرف هورکسدست خود ر

 .روی طنـاب بـاقی مانـد   چنان  ای خود را به کنار کشید ولی هم موجود با ناله

انی کـه امنیـت را در زیـر    زمـ  .ثرندا و قدرتش، خود را بـاال کشـید   دگا با کمک

را بیـرون   با سرعت شمشـیرش . حس کرد، خشم در درونش اوج گرفت پاهایش

دسـت در فاصـله    تک هورکس .آورد و از لب دره خم و مشغول بریدن طناب شد

کـه شمشـیر   کرد  نگاه میبه جایی  قرار داشت و با چشمان هراسانشکمی از او 

  . در حال بریدن طناب بودا دگ

نـداد و بـا تمـام    دگا امـان  . نگاه پر از التماسش به طرف چشمان دگا چرخید

آن را قطـع  . نـه دگـا  «: ناگهان ثرنـدا گفـت  . طناب کشید رویقدرت شمشیر را 

  ».نکن

ثرندا خم شد تا جلـو او   زمانی که. را ادامه داد دگا بدون توجه به ثرندا کارش

  .شد طناب قطع را بگیرد،

مید و چشمان پـر از  اصورت نا. در اطراف دگا کند شد زیچ همهای  برای لحظه

رفت بـه او خیـره شـده     به ته دره فرو می با صدها تکه چوب که رکسهوتمنای 

  »نهههههه«: زد شد که فریاد می طرف دیگر شنیده میز صدای ثرندا ا. بود

طور که  همان. دست خیره شده بود رکس تکهوزنان به سقوط نفس  دگا نفس

  »...تووو. نهههه«: صدای نازک او شنیده شد که گفت. رفت پایین می هورکس
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 امین منصوری فرد

٤١٥ 

. نگریسـت  های کـف دره مـی   در بین سنگ را رکسهودگا با تعجب گم شدن 

ثرنـدا  . توانسـت حـرف بزنـد    او می .قبل از مرگش به حرف درآمده بود هورکس

  ».توانست حرف بزند او می. او حرف زد«: گفت

جـای گـاز    .انـداخت و دراز کشـید  عقـب رفـت و خـود را روی زمـین     دگا به 

دانست کـه آن   حداقل می رکس،مرگ آن هو با .سوخت هورکس روی پایش می

. پیشگویی شده بـود در موردش رکس آن کسی نبود که در خاطرات آزتورگ هو

رکس و حرف زدن یک هـو . روی هم بگذاردرا خورشید باعث شد که چشمانش 

هـا   رکسهمیشه در ذهنش از هو. عجب کرده بودمتاو را به شدت های آن،  رفتار

همه آن تفکرات  دیده بود، چه آناما  کرد؛ یاد می خوار خونموجودات وحشی و 

  .دگا به بدنش اجازه داد تا آرام بیاساید. را بر هم زده بود

١٢  

پر از تـرس و کینـه    صورتهنوز . کرد دست او را رها نمی رکس تکفکر آن هو

  .آزرد رکس، او را میحرف زدن آن هو .قرار داشتجلوی چشمانش  او در

  »دهد؟ رکس چه معنی میحرف زدن آن هو«: دگا گفت

تنهـا انسـان اسـت کـه     «: هم باز شـد و گفـت   از ته ثرنداچهره در هم فرو رف

  »ها انسان هستند؟ تواند نشان دهد که آن این می. تواند حرف بزند می

هـیچ  . توانند انسان باشد ها نمی آن وحشی«: و گفترا باال داد  هایش دگا شانه

  ».ها وجود ندارد چیز از انسانیت در آن

ناگهان نگاهش به چند گیاه کوچک در . پشیمان نبود به هیچ عنوان از کارش

کـه وجـود    سرسبز بیرون را از یاد بـرده بـود   آن اندازه دنیای. کنار سنگی افتاد

: به ثرنـدا نشـان داد و گفـت    آن را یورنکردنبابا اشتیاق  .یاهان را باور نداشتگ

  » .ای نزدیکیم فکر کنم به جنگل یا بیشه. ها را ببین آن«

هرچـه کـه   . لنگیـد  کمی پایش به خاطر زخم می .را زیادتر کرد دگا سرعتش

ها باریـک و   گیاه .شد رفت، پوشش سبز دور و اطرافش بیشتر می پیش میبیشتر 

 توانست هـوای خنکـی را   حتی می. رآورده بودندها سر ب سنگ کنار گوشهبلند از 

  . خورد را حس کند سمت به صورت او می از آن که
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  بعد از آن، با ناباوری به آن .بزرگ را پشت سر گذاشت سنگ تختهدگا آخرین 

هـای سـبز    درختان تنومند و بلند با برگ .دید می چه خیره شد که در روبرویش

از هـر   .ندتقرار داش  جای منظره رد، در جایخو که در جریان مالیم باد تکان می

  .آورده بودند های بلند و کوتاه سر بر سو گیاهان و بوته

آن  ها پرید و با سرعت خود را بـه بـاالی    ثرندا با جیغی به طرف یکی از شاخه

  ».تمام این چیزها را از یاد برده بودم. شود باورم نمی«: و گفت رساند

سـپس قـدرت گرفـت و بـه طـرف شـاخه        م شدمنتظر نماند و روی دو پا خ

  .صدای خم شدن شاخه در میان درختان پیچید .درخت بعدی پرید

هـای کوچـک کـه     سـنگ  .ین به دنبال ثرنـدا بـه راه افتـاد   در پای اجبار بهدگا 

ثرنـدا بـا    .بزرگ بودند، در سرتاسر مسیر قرار داشتند یها سنگ تخته مانده یباق

   . رفت تی به درخت دیگر میزد و از درخ خوشحالی فریاد می

فکـر آبـی خنـک و گـوارا از     . شر آبی به گوشش رسـید  ناگهان دگا صدای شر

تنه درختی را در آغوش گرفته بود، بازگشت  کهبه طرف ثرندا . ذهنش گذر کرد

  ».بیا به این سمت. آید صدای آب می«: فتگ و

  .داشت قدرت در تمام وجودش جریان .هوای خنک، او را سرحال آورده بود

١٣  

اش  هـای خسـته   اجازه داد تا نفس .را از درون آب سرد بیرون آورد دگا سرش

روی زانـوان   ،ف دیگر جویثرندا در طر .تازاند گی دور او می هحس تاز .تازه شود

  .خورد و یک نفس آب می روی جوی خم شده بود نشسته و

  ».شوی االن خفه می. کافسیت« 

  . عمیقی کشیدرا بیرون آورد و نفس ثرندا سرش 

  ».را بگیرم متوانم جلوی خود نمی« 

 روع به باز کردن پیـراهنش ایستاد و با سرعت ش. خاطر آورده انگار چیزی را ب

ز تـن بیـرون   را ا خواسـت لباسـش   انگـار مـی  . دگا با تعجب به او نگریست .کرد

  »خواهی چکار کنی؟ می«: دگا پرسید. بیاورد
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤١٧ 

خواهم تنی  می«: بود گفت دن پیراهنشرون آورطور که ثرندا مشغول بی همان

  ».به آب بزنم

زی بـه خـاطر آورد و   چیناگهان را باز کند،  شنهمان زمان که خواست پیراه

مـن چیـزی    .حواسم به تو نبود اصال  هیچ«: و گفت را بر هم آورد لبه پیراهنش

جا نشسته و به مـن زل   اینچه خوب هم . زود باش برو .گم خب خودت برو نمی

  ».تزده اس

 سـرش را تکـان داد و از جـایش    .دگا آن موقع بود که متوجـه حـرف او شـد   

خب مـن از کجـا بـدانم؟    «: هدفی به سمتی روانه شد و گفت هیچ بی. برخاست

  ».ستممن همین اطراف ه. خبر بده کارت تمام شد،

  ».زنی نبینم که از جایی مرا دید می. فقط حواست به خودت باشد. باشد« 

اگر ندیـدی هـم    بکن، باشد اگر دیدی، هر کار خواستی«: دگا خندید و گفت

  ».که دیگر هیچ

  »...وای به حالت «: ثرندا داد زد

شد صدای ثرندا نیز کـم   که دور می طور همان .تری خندید دگا با صدای بلند

 هوای گرمـی از نـوک  . را پشت سر گذاشت سنگ تختهدگا چندین . شد رنگ می

رسـید، پوشـش گیـاهی کـم      مـی   به نـوک تپـه   چه کههر. وزید تپه به داخل می

  . شد می

 دگـا روی زانـوانش  . را جلب کـرد  نظرش ناگهان صدای خرخری از پشت تپه

مخفـی   یسعی کرد خـود را در پشـت سـنگ   . آرام به لب تپه رفت نشست و آرام

که چنـدی  مانست  می یآب و علف خشک و بی زار تپهآن طرف تپه همانند . کند

  .نداز آن گذشته بود قبل

دگا بـه  . مردی خاکستری پوش ایستاده بود ،ر کنده درختیدر پایین تپه، کنا

هزار سال قبـل در   سال قبل در زمان پدوک و هزار سه. ا افتادیاد بقیه گروه ژیر

سال قبل در زمان تاگار و در حال حاضـر هـم کـه گـروه      گ و بیسترزمان آزتو

  .تواند باشد که می شپو یخاکستردانست که  نمی. در همه جا هستند ژیرا
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤١٨ 

. س ایسـتاده بـود  کدر آن سو، کاِد. نگاه دگا به طرف دیگر کشیده شد ناگهان

. به قصر رفته و محافظ باگاسـور تـاریس بـود    یتازگ بهپیکری که  همان مرد غول

 آنجا؛ اما گفتند کاِدکس را وزیر اعظم به قصر برده بود آورد که می دگا به یاد می

 آنجـا که بـود و بـرای چـه     پوش یخاکسترکرد؟  میچه  پوش یخاکستربا آن 

های  تپه د ودنآرام در جای خود ایستاده بو .ندر کسی بودمنتظ هر دو انگار بود؟

  . ندنگریست می را روبرو

لـرزش بـا فاصـله زمـانی معـین      . به آرامی لرزید دگا زمین در زیرپایناگهان 

دگا  .به پایین سرازیر شد خوران لق ریزه از باالی تپه چندین سنگ .شد تکرار می

  . آمد می آنجاصدا از  انداخت که ای را بین دو تپه نگاهش

هـای   هـا بـر اثـر گـام     لرزش. ای بعد توانست دلیل لرزش را متوجه شود لحظه

دید مـردی   که در روبرویش می چه آن .به وجود آمده بودند کریپ غولموجودی 

َاِور بـه سـختی تـا کمـرش     هیکل  .بود که زنجیری را در دست داشت کریپ غول

هایی بـزرگ و   زخمروی بدنش پر از . تر بود حتی از کاِدکس هم بزرگ. رسید می

 ا وسایل تیـز ها نشانی از شمشیر ی جای آن زخم. که کهنه شده بودندبود عمیق 

   . بیشتر شبیه جای پارگی بود. نبود

های بزرگ با پا. را در کنار هم دوخته و بر تن کرده بود چندین پوست حیوان

. آمـد  ها به جلـو مـی   های خشک و سنگ ، بدون هیچ توجهی به بوتهاش و برهنه

بـا دیـدن    .زد کرد و روی زمین دست و پا می ی در انتهای زنجیر ناله میدموجو

   .بودچنگال بلند آن، متوجه شد که آن یک نادیده 

 .کـرد ای که زنجیر به آن وصل بود را محکم در زمین فـرو   پیکر میله مرد غول

  .نتوانسـت  اوردیبنادیده هر چه سعی کرد که با کشیدن زنجیر آن میله را بیرون 

با ترس همانند سگی که به تنه درختی بسته شده باشد، در کنار میله نشست و 

  .نگریست کریپ غولبه مرد 

بـه   کـر یپ غـول  مـرد  .پیکر نشسته بود روی صورت مرد غولای از جدیت  سایه

ِدکس مجبور بود سرش را باال ببرد تا بتواند صـورت او  کا. طرف کاِدکس چرخید

پـس کـاِدکس    .کاِدکس سرش را به احترام پایین آورد و زیر لب غریـد . را ببیند
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤١٩ 

گرفـت و در قصـر    پیکر دسـتور مـی   او از آن مرد غول. فردی نفوذی در قصر بود

 .هم بگیرد توانست جان باگاسور تاریس را حتی به راحتی می. کرد جاسوسی می

 .داد کارهـا را انجـام مـی     او همه آن. گشت برمی پوش یخاکستربه آن  زیچ همه

. اههههههـه «: و گفـت  بـاز شـدند   گریهمـد از  پیکـر  مـرد غـول  هـای کلفـت    لب

  » .هاااااا... دوووووووو 

از آن برداشـت   یفهمـ  قابل زیچ چیه. کلفت و خشن بود یصدای او بیشتر آوا

  . مه دادادا چنان هم کریپ غولمرد  .شد نمی

  ».معاااامللللههه ببببببببب دووووووو« 

 .دگا با دقت توانست کلمه معامله را از بـین تمـام آن صـداها تشـخیص دهـد     

 پوش یخاکستر ژیرا. چیزی گفت پوش یخاکسترکاِدکس خم شد و به ژیرای 

ای بیرون آورد و آن را بـه جلـوی او    کیسه شاز داخل لباسسرش را تکان داد و 

در زیر نور خورشـید،  . میان کیسه، چندین سکه زیادور بیرون ریختاز . انداخت

  . درخشیدند می طالیی های زیادور

هایی که برای او بسیار کوچک بودند را همراه بـا   پیکر خم شد و سکه مرد غول

به خوشـحالی از   در زیر موهای بلندش صورت زمختش .مشتی از خاک برداشت

اشـتیاق در  . و بوییـد  آورد اش به جلوی بینـی  ها را آنپیکر  مرد غول .هم باز شد

را باال برد و بـا تمـام    اش دست مشت شده کریپ غول مرد. درخشید می شچشمان

هـر  . برخاسـتند هـا   پیکر از پشت تپـه  ا انسان غولصده با غرش او، .قدرت غرید

. نگریسـتند  مـی  پیکـر  گره شـده مـرد غـول    ای جدی به آن مشت کدام با چهره

هـا کمـی از َاِور    ن اندازه آ. رسیدند پیکر نمی اظ هیکل به مرد غولاز لح کدام چیه

ای چـوب و سـنگ بـر     هر کدام تکـه  .رسید ولی باز به کاِدکس نمی تر بود بزرگ

  .بردند برای ساخت چیزی به همراه میرا انگار مصالح  .پشت کرده بودند

 یکسـتر خاژیـرا   .هایی گفت که دگا متوجه نشـد  پیکر بار دیگر چیز مرد غول

پیکـر   هایی به کاِدکس گفت و او هم به زبان مردمان غول در جواب او چیز پوش

انگـار   .هـا چرخیـد   به طرف تپـه  پیکر بار دیگر غرید و غول مرد. به آن مرد گفت

بـه چـه   واقعا زیادورها . یک نادیده در عوض مشتی زیادور. ای کرده بودند معامله
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 امین منصوری فرد

٤٢٠ 

بدسـت  ، پـوش  یخاکسـتر ژیرای  هدف نکندآمد؟  پیکر می کار آن مردمان غول

هـا   بـا اسـتفاده از آن  پیکـر بـود؟    دنبال به زیر سـیطره در آوردن مردمـان غـول   

را از حـال   دگـا ناگهان صدای پاهـایی  . ها را هم به دست آورد توانست نادیده می

  . شدند چندین نفر به او نزدیک می رانگا .خود بیرون آورد

صداهای پـا از تپـه   . بین درختان رسانددگا با سرعت خود را به عقب کشید و 

بایـد هرچـه   . دگا به طـرف صـدای شرشـر آب بـه راه افتـاد     . رفتند به پایین می

  .رساند خود را به ثرندا می تر سریع

 طـور کـه بوتـه آخـر را کنـار زد،      همان. را پیدا کرد ندانست که چگونه راهش

  »آیی؟ کجا می. هیییی«: گفتصدای ثرندا را شنید که 

 آن. باید برویم .زود باش«: دگا گفت. د را درون آب انداختبا سرعت خو ثرندا

. کنند معامله می پیکر اند و با مردمان غول ایستاده پوش ی خاکستریژیراهاپشت 

  ».ممکن است بیایند

  »پیکر وجود دارند؟ مگر مردمان غول«: ثرندا با تعجب گفت

  ».اید برویماالن وقت سوال نیست ب. ها را با چشمانم دیدم آن«

ثرنـدا  . که فقـط سـرش بیـرون بـود    نگریست ایستاد و به ثرندا  جا هماندگا 

طور به مـن نگـاه    آن. چیز به تن ندارم دگا من هیچ«: را باال داد و گفت ابروانش

  ».بپوشم طرف تا لباس نبرو آ. نکن

االن «: ثرنـدا گفـت   .فاصـله گرفـت   آنجارا تکان داد و با سرعت از  دگا سرش

  ».آیم می

قـرار   مانند قبل آرام و ساکت در جایشجنگل ه. گذشت می یکند به ها لحظه

های تنـد ثرنـدا را    باالخره صدای قدم .دید در آن نمی یرعادیغ زیچ چیه. داشت

رد بـه کنـار   ک را در کنار سرش جمع می خیسش موهای که یدرحالثرندا . شنید

  »؟چه شده است«: ندا گفتثر. زد اش موج می اضطراب در چهره .دگا آمد

  . هایش کامل خیس بود لباس 

  ».در راه به تو خواهم گفت« 

١٤  
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٢١ 

  »خواهی بگویی؟ ورت چیست؟ چه مینظم«

یـک آدم  . ایستاده بودژیرا جا یک  آن«: را کنار زد و گفت روبرویش دگا شاخه

هـم  در آخـر   .کردنـد  انگار داشتند معامله مـی  .آسا برای او یک نادیده آورد غول

  ».ها سربرآوردند پیکر از پشت تپه ن غولها انسا صد

فقـط چـه    .پیکـر بـا ژیـرا معاملـه کـرده اسـت       این یعنی کـه آن آدم غـول  « 

  ها را هم در خدمت خود بیـاورد؟  یک مدت کم بتواند نادیدهشاید در  ای؟ معامله

 ؛آورد مـی  های بیرون را در اختیارش کم دارد تمام نیرو شود گفت که کم پس می

  ».اند پیکر به زیر فرمان او نیامده های غول آدم اما انگار آن

یعنـی  . دانم چیز نمی هیچ. دانم نمی«: فترا پاک کرد و گ اش دگا عرق پیشانی

  ».ها باید این وسط تاوان بدهند و خیلی بزرگی نزدیک است خطر

ثرنـدا بـا نگـاهی بـه صـورت       .ای برخورد کـرد  ناگهان نگاه دگا به سطح جاده

 سرشکرد  ثرندا سعی می که طور همان. به راه افتاد جاده متعجب دگا به طرف

  ».ستا یوکاین جاده هاگوت به «: ها دور نگه دارد گفت از برخورد با شاخه را

  »هستی؟ مطمئن« 

کمی باالتر یـک  . شناسم آن را کامل می. ها از این راه رفتیم و آمدیم بار. آره« 

  ».بسیار قدیمی وجود دارد خرابه

درختـان اجـازه   . جاده ایستاد و نگاهی بـه دو طـرف آن انـداخت   دگا در کنار 

 یـوک چـه انـدازه تـا    «: دگا از ثرندا پرسـید  .را ببیند ند تا بتواند اطرافشدا نمی

  »فاصله داریم؟

  ».یک روز دیگر باقیست. ایم باید بگویم که دو روز راه رفته« 

شـب بایـد    .یمفتـ بهتـر اسـت راه بی  «: فتا در حاشیه جاده به راه افتاد و گدگ

  ».جایی استراحت کنیم

شـانزده روز  االن . امشب مهتاب اسـت . یادم رفته بود«: کمی فکر کرد و گفت

  »و َاِور کجا هستند؟ آگیرااالن  .گذرد از روز ورودمان به هاگوت می
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٤٢٢ 

این سه روز بـرایش بـه انـدازه چنـد     . جوم آوردها به ذهنش ه ناگهان فکر آن

  ها بـه خـوبی از پـس    آن. نباش ها نگران آن«: فتثرندا گ .ه بودسال طول کشید

  ».خود برخواهند آمد

. جـا اسـتراحت کنـیم    بهتر اسـت آن «: ناگهان نگاه دگا به خرابه افتاد و گفت 

  ».خیلی وقت است که نتوانستم با خیال راحت بخوابم

قـرار   ریختـه شـده بودنـد، اتـاقی     گریهمدروی درمیان هزاران تکه سنگ که 

 آهنیـنش هنـوز روی لـوالیش    در .ایسـتاده بـود   تی در جایشکه به سخ داشت

  .دگا با سر آن را به ثرندا نشان داد و به راه افتاد .استوار بود

اتاق کامـل خـالی   . نور تا انتهای آن را کاوید. بلندی باز شد یآهنی با صدا در

در وسـط ایـن   . خـواهم بخـوابم   فقـط مـی  «: را محکم بست و گفـت  دگا در. بود

  ».هیچ کس مزاحم ما نخواهد شد ا وجود شب مهتابیجنگل و ب

اد و مشـعلی روی دیـوار قـرارد    مشعل را درون جا بماند، منتظربدون این که 

کف سـنگی کمـی برآمـده     .جا کرد هرا جاب کمی کمرش .روی زمین دراز کشید

 که در بدنش خانه کرده بـود  خوابید تا آن خستگی شاید باید چند سال می .بود

      .بیرون برود

دگـا  . در حال پیدا کردن سطح صـافی بـود   کنان تقالثرندا نیز در طرف دیگر 

، سـردی  زار تپـه گرمای همیشگی آن . گذاشت را در زیر سرش پارچه لوله شده

فکـر  «: ناگهـان گفـت   .را برهم آورد اش لبه لباس پاره شده. را از یادش برده بود

زار دیگـر هـیچ چیـز     غیر از آن تپه هانگار ب. جا زنده بیرون بیاییم کردم از آن نمی

  ».وجود نداشت

او  .خـورد  ثرندا دیگر تکان نمی. پیچید صدای دگا در بین دیوارهای سنگی می

  .دگا ادامه داد. هم به سقف خیره شده بود

اما بعـد از ایـن هـر چـه      ست که در آینده چه پیش خواهد آمد؛مشخص نی« 

    ».توانیم از پس آن بر بیاییم می. باشد

چشـمکی  . به طرف دگا چرخید ورتی که لبخند آن را نقش زده بودثرندا با ص

چیـز دیگـری   غیر از نـاراحتی   هاما االن یادآوری آن ب درست است؛«: زد و گفت
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٢٣ 

بـین   خـوش بـه آینـده    بهتر است .، االن دیگر تمام شده استهر چه بوده. ندارد

  ».یموش حداقل خودمان راحت می. باشیم

١٥  

دیـدن   دگـا بـا   .روی دهـانش او را از خـواب بیـدار کـرد    یف فشار دستانی ظر

اش گذاشـته بـود، از    روی بینـی بـه معنـی سـکوت    صورت ثرندا که انگشتش را 

های گـرمش بـه گـوش     نفس که یدرحالثرندا خم شد و  .برخاستن پشیمان شد

ای بـا اسـب و درشـکه     ن عـده وآن بیـر . ساکت باش«: کرد گفت دگا برخورد می

  » .اند ایستاده

چه کسـانی  «: دگا گفت. داشتهای دگا بر را از روی لب ثرندا با آرامی دستش

  »هستند؟

ام، فکر کنم بازرگانانی از هاگوت باشند کـه بـه سـمت     آن طور که من دیده« 

  ».روند می یوک

مهتـاب از میـان    نور .رساند برخاست و آرام خود را به پشت در از جایش دگا

  . انگار اول شب بود. تابید می های دیوار و سقف به داخل سوراخ

نـور مهتـاب کامـل محـیط را      .به بیرون انداختنگاهی دگا از سوراخ کنار در 

 دگا کمی سـرش  .درخشیدند ای آن می ها در زیر نور نقره شاخه .روشن کرده بود

دور و بر آن پـر از جنگجویـان   . ای بزرگ در وسط قرار داشت درشکه .را چرخاند

ای  لحظـه . درشکه را بـاز کـرد   به زیر آمد و در های از سواریک .سوار بر اسب بود

دگـا  . را بشناسـد  گاورتوانست  دگا .از آن پا به بیرون نهاد اندام کیبارمردی بعد 

  »کند؟ جا چکار می این گاور«: گفت

: گفـت  کـرد منظـره را کامـل ببینـد     در طرف دیگـر سـعی مـی    هم که ثرندا

  ».ز هاگوت بیرون بیایدکه بخواهد ا او کسی نبود. دانم نمی«

از درشـکه   گـاور بـا کمـک   که همیشه با او بـود  همان زن جوان  گاوربعد از  

را  مردی کـه در  نهما .یکی از اسب به زیر آمدند جنگجویان نیز یکی .پیاده شد

  ».کنیم کمی استراحت می«: باز کرده بود، فریاد زد
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٢٤ 

شـما  «: ه کرد و گفـت سپس به دو نفر که در کنار درشکه ایستاده بودند، اشار

  ».این اطراف نگهبانی بدهید

  ».باید چکار کنیم؟ ممکن است ما را ببیند«: ثرندا گفت

ناگهـان  . راه دیگری وجود نداشت. نگاهی دیگر به اتاق انداخت دگا برگشت و

انگـار کسـانی داخـل آن خرابـه     «: صدایی از بیرون به گـوش رسـید کـه گفـت    

  »هستند؟

روی زمین خم شده بـود و  همان مرد . خ بازگشتدگا با سرعت به طرف سورا

را بیرون  مرد از جایش برخاست و شمشیرش. کرد ها را بررسی می جای پای آن

بالفاصــله تمــام افــراد بــا . و زن جــوان در جــای خــود ایســتادند گــاور .کشــید

کـه  «: مـرد بـا صـدای بلنـد گفـت      .جمع شـدند  گاورخته به دور های آ شمشیر

  ».هستید؟ بیایید بیرون

  ».آیند اگر نرویم، خودشان می. ای نباشد فکر کنم چاره«: ثرندا گفت

  . را برای دلگرمی امتحان کرد دسته شمشیرش .دگا با او موافق بود

را بـاز   زمـانی کـه در   .تواند از آن استفاده کند دانست که مثل همیشه نمی می

یـد آرام بـر هـم    را به عنوان تای مانششثرندا چ. کرد، نگاهی به ثرندا انداخت می

  .دگا نفس عمیقی کشید و قدم به بیرون گذاشت. گذاشت

چـه  جـا   شما که هستید؟ ایـن «: گرفت و گفتها  مرد شمشیر را به سمت آن

  »ید؟کن می

مـا اهـل هـاگوت    «: دگـا گفـت  . کـرد  ها را بررسی مـی  ظاهر آن ،مرد با ظنین

  ».بمانیمجا  نبرای خوابیدن تصمیم گرفتیم ای. رویم می داریم به یوک. هستیم

  ».به جلو بیایید«: بدهد گفت که تغییر در رفتارش مرد بدون این

 اش درون سـینه  را به دور تیر دستشمرد . ناگهان صدای تیزی در فضا پیچید

ای  لحظـه  .روی زمـین افتـاد   مرد .زد بیرون می خون از کنار تیر. حلقه کرده بود

 دیدنـد  کـه مـی   چـه  آنگـار  ان. مرد نگریستند جان مهینهمه در سکوت به بدن 

   . واقعی نبود
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٢٥ 

هـا،   با افتادن جنازه آن .جنگجویان نشست دیگر ناگهان چند تیر دیگر بر بدن

ثرندا دست دگـا را   .با سرعت به سمتی حرکت کردندهر کدام طلسم شکست و 

   .گرفت و او را به پشت کپه سنگی کشاند

 گاوراالن فهمیدم که «: دگا گفت. شدند جا می صداهایی در درون جنگل جابه

پوش بـه   خاکستری هایو ژیرا کند او دارد از هاگوت فرار می کند، جا چه می این

  ».دنبالش هستند

فقط شبح تنه ثابـت  . اطرافش را نگریست دگا تا جایی که امکان داشت دور و

ــان را  ــد مــیدرخت ــا ســرعت  . دی ــد او ب ــز همانن ــان نی ــه جنگجوی  اطرافشــانب

  . نگریستند می

کـه  بدون ایـن   .ر در دست به درشکه تکیه زده بودشمشی که را دید رگاودگا 

ایـن   بـدون  .گشت درشکه می به دنبال دستگیره در را از اطرافش بردارد نگاهش

  .زن جوان بعد از او وارد درشکه شد. که وقت تلف کند خود را به داخل کشید

ه هاسـب بـا شـی    .درشـکه نشسـت   های بعد چند تیر در پهلوی اسبای  لحظه

ناگهان دگـا سـایه    .بار دیگر جنگل در سکوت فرود رفت. دروی زمین افتاکوتاه 

آن اندازه او را به یـاد  . جا شد درختان دید که کمی جابهتنه عظیمی را در میان 

فکر کنم به دنبال . جا هستند و َاِور هم این آگیرا«: دگا آرام گفت. انداخت َاور می

  ».اند آمده گاور

بدون شـک آگیـرا و َاور در جنگـل    . غار ویر شنیده شد غار همان زمان صدای

فردی در لباس بلند از . ها را جلب کرد ناگهان صدایی نظر آن. مخفی شده بودند

ای پوشیده شـده   نیم راست صورتش با پارچه. آمد ها می طرف جاده به سمت آن

ن را از انداخت که بـا کمـان مشـاور مـارو     شمایل او، دگا را به یاد کسی می. بود

   .غرب کشته بود جروی بر

ناگهان چندین فـرد  . به طرف او چرخیدند شاندر جای خود تمام جنگجویان

سـکوت بـه دور    درهمـه  . های بلنـد از دل جنگـل بیـرون آمدنـد     دیگر با لباس

هــا گــروه ژیــرای  آن .جنگجویــان حلقــه زدنــد و آرام در جــای خــود ایســتادند

  .بودند پوش یخاکستر
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٢٦ 

چشم کـه اول وارد   سرانجام مرد یک. نگریستند می گریکدیه همه در سکوت ب

هایتان را کنار  شمشیر ،خواهید زنده بمانید اگر می«: گفتبا صدای ریز  شده بود

  ».بگذارید

را بـاال بـرد و فریـاد     بود، شمشیرش گاور ناگهان مردی که رئیس جنگجویان

  ».حمله کنید«: زد

ناگهـان  . یـورش بردنـد   هـا  شپـو  یخاکسترکشان به سمت جنگجویان فریاد

  ».دست نگه دارید«: به هوا برخاست که گفت گاورصدای 

گذاشـته   گـاور روی گـردن  را  و خنجرش ایستاده زن جوان در پشت سر گاور

: زن جوان با لحـن عـادی گفـت    .نگریستند ها می جنگجویان با تردید به آن. بود

  ».زیدهایتان را بندا اید که چه گفت؟ زود شمشر مگر نشنیده«

گهـان دگـا جسـمی سـرد را بـر      نا. زد موج مـی  گاورترس و تعجب در صورت 

بـدون هـیچ کـار اشـتباهی از     «: گفت مردی از پشت سر. احساس کرد اش شانه

  ».جای خود برخیزید

دگـا  . بود ژیرا افراد از  آن. را ببیند ها های آن نگ لباسدگا از نزدیک توانست ر

  . ه راه افتادبرخاست و به طرف درشکه ب از جایش

ط جمـع شـده   و در وسـ  خود را بـه کنـاری انداختـه    یشمشیرهاجنگجویان 

 گـاور . گذاشت و بـا قـدرت او را هـل داد    گاوررا بر پشت  زن جوان پایش. بودند

انـه  ماهر زن جوان خنجر را در دستانش. ادروی زمین افت تر طرف آنچند قدم 

  .برگرداند چرخاند و آن را درون غالفش

شـما در هـاگوت بـه    «: به دگا نگریسـت و گفـت   ا چشمان سبزشزن جوان ب

  »؟جا چکار دارید اینگشتید؟ چه کار با آن دالوای دیوانه داشتید؟ دنبال چه می

مده بـودیم  دون به هاگوت آاز بُر. ما فقط مسافر بودیم «: دگا مصمم جواب داد

  ».رویم می و االن هم داریم به یوک

  »آن دو نفر دیگر کجا هستند؟«: گفترا تنگ کرد و  زن جوان چشمانش

  . انداخت سپس نگاهی به اطرافش
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٢٧ 

. رفتیم شـما هـم بودیـد    هر کجا که می. هایمان دخالت کردید خیلی در کار« 

  ».ها را پیدا کنید زود باشید آن. البد این اطراف هستند

هـای خشـک را بـه     دنباله لباسـش علـف  . حرکت کرد گاورزن جوان به طرف 

  . کشید همراه خود می

  ».رسید خب باالخره زمان مجازات خیانت تو« 

  »کدام خیانت؟«: کشید گفت خود را عقب می که یدرحال گاور

. همانی که االن باعث شده است ایـن همـه ثـروت و قـدرت داشـته باشـی      « 

خاطر آن فروختی و باعث شدی آن شهر نابود شـود  ه را ب شهر دراگورثروتی که 

  ».و هزاران نفر بمیرند

سـنش هـم بـه    . آورده بـود  دانست که آن زن آن اطالعات را از کجـا  نمی دگا

  »تو کی هستی؟«: و گفت کامل نشست گاور. رسید ها با تاگار نمی جنگ نگرون

 در جـایش  با ترس همراه بـا او  گاور. به راه افتاد گاورزن جوان خندید به دور 

  ».کنی اشتباه می. من خیانت نکردم«: گفت گاور. چرخید می

آن چشمان برای او خیلـی  . زن جوان با دگا برخورد کرد چشمان سبزاگهان ن

زن جـوان بـه طـرف یکـی از     . ها را دیـده بـود   انگار زمانی جایی آن. آشنا بودند

  ».ها را بکشید آن«: ها بازگشت و گفت ژیرا

دگـا ناخـداگاه   . ها بدون درنگ به طرف دگا و ثرندا حرکت کردند دو نفر از آن

ما  گفتیم که کاری «: کشید و حالت تدافعی به خود گرفت و گفتخود را عقب 

  » .برویم یوکخواهیم به  فقط می. با شما نداریم

بــا  هــا پــوش یخاکســتر. شــنید هــا را نمــی هــای آن انگــار زن جــوان حــرف

هـا هـیچ    دانست که در مقابـل آن  دگا می. ها حلقه زدند های تیز دور آن شمشیر

بایـد غـرش    آن .غرشی از درون جنگل برخاسـت  ناگهان. شانسی نخواهد داشت

من جای شما بـودم  «: د صدای آگیرا شنیده شد که گفتای بع لحظه. بود َاِور می

  ».کردم صبر می

تعقیبـت تـا االن   . ن دادیبـاالخره خـودت را نشـا   «: گفت وزن جوان خندید 

  ».آیی متوجه نشدم که به دنبال ما می .خوب بود

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٢٨ 

  ».ها را پیدا کنید و بکشید آن«: گشت و گفتجوان به طرف افرادش بر زن

آن قدر وقت ندارید که بخواهید ما را  .کردم کار را نمی  من جای تو بودم این«

  ».پیدا کنید

  »لیلی دارد من این کار را نکنم؟چه دچرا وقت ندارم و «

  ».دانید ها را نمی خیلی چیز« 

  ».شد گفته میاین جوابی نبود که باید «: زن جوان لبخندی زد و گفت

. ور شدند دو خاکستری پوش به طرف دگا حمله. را تکان داد سرش زن جوان

  .در فضا پیچید آگیراصدای  باز

  ».ها بروند بگذار آن. کن رصب« 

  ».باید بهایش را بپردازید. ها بها دارد رفتن آن« 

  »خواهید؟ چه می« 

بـال چـه   بـه دن . هـا را بـرای شـما داشـته باشـد      چیزی که ارزش جـان آن « 

  »دانیم؟ ما چه چیز را نمی کردید؟ در هاگوت چه می گردید؟ می

  »ها حقیقت« 

هـا بـه    پـوش  قبل از این که خاکسـتری . را تکان داد زن جوان بار دیگر سرش

  ».خائن نبوده است گاور که این مثال«: گفتآگیرا د، نطرف دگا حرکت کن

. یسـتادند در جـای خـود ا   پـوش  یخاکسـتر دو . دست زن جـوان بـاال رفـت   

انگار روزنه امیدی پیـدا  . برخاست از جایش گاور. فرما شد ای سکوت حکم لحظه

  .کرده بود

  »به چه دلیل؟. جالب است« 

او این اندازه فکر را نداشت که بخواهد خیانـت  . برای این که او خائن نیست« 

  ».است پای کسان دیگری وسط. کند

بـه  «: دا به راه افتـاد و گفـت  را بیرون آورد و به طرف ثرن زن جوان خنجرش 

  »چه دلیل باید حرفایت را باور کنم؟

هـای مـن گـوش     داری بـه حـرف  به همان دلیلی که «: با قاطعیت گفت آگیرا

  ». دهی می
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 امین منصوری فرد

٤٢٩ 

 خائن اصـلی هنـوز دارد بـه خیـانتش    . جا نیست خائن اصلی این«: گفت آگیرا

به تاگار بـود  خیانت او  اما کسی که وسیله ؛دهد و خیلی هم قوی است ادامه می

  ».نیست گاور باز اما این جاست؛

دگـا  . او گذاشـت  یگلـو  برزن جوان با سرعت به طرف ثرندا دوید و خنجر را 

دانست که پایانش مرگ ثرنـدا و خـودش    اما می خواست که به کمک او بشتابد؛

زن جوان بـا خشـم   . گر آن ماند ثابت ایستاد و فقط نظاره سر جایش .خواهد بود

  ».شنوم می. ه بدهادام«: گفت

مرده بود، پدرت تاگـار بـر    ِسیدارا روبیست و سه سال قبل، زمانی که باگاس« 

یکی از اتفاقـات مهـم    .او آدم خوبی برای شهرش بود .کرد شهرش حکمرانی می

  ».بود ژیراهاپیدا کردن مخفیگاه چند هزار ساله گروه  اش زندگی

تاگـار بـود؟ مگـر او بچـه     دگا با خود فکر کرد که چطور آن زن جوان دختـر  

  داشت؟

سال از صحنه  آن گروه برای هزار«: سپس ادامه داد ای مکث کرد لحظه آگیرا

در این میـان،   .کند ها را پیدا اما تاگار توانست میراث آن روزگار حذف شده بود؛

هـا بـه فکـر     ، خیلـی سیدارا که آخرین نسل باگاسور هاگوت بود روبا مرگ باگاس

دشـمن   .نیز مرده اسـت  کاندور رودرست مثل االن که باگاس. دمنافع خود افتادن

شـهر  امـا   ودند، بهترین زمـان را پیـدا کردنـد؛   ها ب هم که نگرونقدیمی هاگوت 

بهتـرین   .داشتند می باید آن را از سر راه بر. ها بود درست در وسط راه آن دراگور

ها   را برای آن هروس که کسی خیانت کرده و دروازراه این بود که همانند شهر ِک

کردند تا با کمتـرین تلفـات آن را فـتح     کار را می جا هم همین باز کرده بود، این

  ».کنند

از جـاده   رکه برای اولـین بـا  افتاد  چشمی دگا نگاهش به خاکستری پوش یک

  .در آن زاویه توانست صورت او را ببیند. وارده محوطه شده بود

هـا انجـام     شت کـه کـار را بـرای آن   کسی وجود دا  ها از شانس خوب نگرون« 

  ».کسی که سودای قدرت و ثروت داشت .دده

  . چرخید گاورها به سمت  نگاه
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 امین منصوری فرد

٤٣٠ 

بـرای همـین حسـود    . کرد تاگار با قدرت و عظمت بر شهرش حکمرانی می« 

فردی که به شدت دوست و همکـار تاگـار بـود     .وجود داشت شور و اطرافهم د

او بـا  . را با تاگار گذرانـده بـود   اش زندگی کسی که شاید تمام. کرد به او خیانت

آن شـبی کـه   مـوروخ    .مردی به نام موروخ که تشنه قدرت بـود همکـاری کـرد   

اما تیرش بـه   کشت؛ بانی را با سم ها حمله کردند تمام نگهبانان برج دیده نگرون

در هـر  . او را نکشـت  برخورد کرد؛ امـا  که به سرکشی آمده بود دورین پشت سر

کـه بـرای خـائن خیلـی      یهای یکی از چیز .شهر را ویران کردندها  ننگروورت ص

خواست بعد از به قدرت رسیدنش، بـا او   او می. اهمیت داشت زن تاگار، رینا بود

اما زمانی کـه   که رینا را هم همراه خود بیاورد؛ موروخ را مامور کرد. زندگی کند

نتوانسـت   مـوروخ هـم   .درینا چشم راست او را کور کربا رینا درگیر شد، موروخ 

  ».را بگیرد و رینا را کشت جلوی خشمش

دگـا آن   .هضم تمام آن حقایق برای همه سخت بود. بار دیگر مکث کرد آگیرا

یـک چشـم کـه کنـار زن جـوان       پـوش  یخاکسترزمان بود که متوجه شد آن 

  .همکاری کرده بود گارگاسایستاده بود، همان موروخ بود که با 

مورد حمله قرار گرفت، یک شخصیت وجـود داشـت    اگورشهر درآن روزکه « 

 حتی االن نیز تمام کارهـا زیـر نظـر او    ه دیده نشد ولی همه جا حضور داشت،ک

کسـی   .کنـار دروازه شـمال شـهر قـرار داشـت     آن روز درشـکه سـلطنتی   . ستا

آن درشـکه فقـط زیـر نظـر     . توانست به راحتی آن درشـکه را جـایی ببـرد    نمی

پس او دسـتور  . خود تاگار زمانی که آن را دید تعجب کرد. قدرتمندان شهر بود

 نفر دیگر فرمانده گاردهای شهر بود که در کنار دروازه. جابجایی آن را نداده بود

فقط یک نفر بـاقی  . باشد توانست او هم نمی پس کار. جنوب در حال مبارزه بود

. بـود  شهر دراگوریر وز ،راو میندو. که فقط چند بار از او یاد شدکسی . مانده بود

کسـی کـه بـا    . آگـاه بـود   تاگـار کسی که از تمام رازهای . او هم قدرت تاگار بود

  ».او به شهر و تاگار خیانت کرد. را راه انداخته بودند ژیرادیگر گروه  یک

. گفـت  آگیرا درسـت مـی   .دید می چشمانش دگا تمام آن اتفاقات را در جلوی

گفتنـد کـه    و می در آن روز نبود شهر دراگوروزیر  میندور، کهدگا به یاد داشت 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٣١ 

او بـا  توانسـتند   هـا مـی   کسی بـود کـه نگـرون    میندور وزیر. به هاگوت رفته بود

  . داشتهای آگیرا حقیقت  تمام حرف .همکاری کند

. نبـود  وامـا خبـری از ا   فرستاد؛ به دنبال وزیر میندور رآن روز صبح چند با« 

نان داشت؛ چون سالیان دراز با هـم دوسـت   اطمی شریتاگار با تمام وجود به وز

بودند و کار کرده بودند؛ اما در همه این مـدت وزیـر مینـدور نسـبت بـه تاگـار       

 فـرد  گشـت،  جان رینـا بـاز مـی    زمانی که تاگار از کنار جسد بی .حسادت داشت

ت بام دید، او به طرف چند نگرون تیر انداخت و ی پشرا بر باال یپوش خاکستری

 ، وزیـر شـهر  مینـدور  دوسـتش  پوش دانست که خاکستری او می. ها را کشت آن

پـس   ها را راه انداخته بودند پوش خاکستری ؛ چون آن دو با هم دوباره گروهاست

به غیر از وزیر میندور کسی دیگـر از آن گـروه آگـاه نبـود کـه بخواهـد لبـاس        

پـوش   خاکستری اما اطمینان ایستاد؛ باتاگار  برای همین .خاکستری به تن کند

 .رهـا کـرد   بـه قصـد جـان تاگـار     بود، تیری از چله کمان که همان وزیر میندور

چیز تاگار را بـه   ها را جبران کند و همه خواست با کشتن تاگار، همه آن سال می

مان بود که تاگار متوجه شد کـه  آن ز. فرو رفت دست آورد؛ اما تیر به پای تاگار

  ».آمد نمی از دست او براما کاری  وزیرش به او خیانت کرده بود؛

طـور کـه    نآ نـدارد،  چون خیانت عاقبت خوب«: آگیرا مکث کرد سپس گفت

زنـدگی کـس    بـا چشـم داشـتن بـه زن و مـال و     . خواست نشد میمیندور وزیر 

کـه فقـط پـول     گـاور در آخر هم به همـراه  . دیگری هزاران نفر را به کشتن داد

جـا هـم قصـد     آن. رفتنـد به هـاگوت  که چشمش کور شده بود داشت و موروخ 

 گارگـاس اما موروخ به خاطر کور شدن چشم نتوانست به پیش  خیانت داشتند؛

هـا را   اما یک اشتباه تمام نقشـه آن  را فرستاند؛ گاوربرای همین . در جنگل برود

ها را نقـش بـر آب    آن  ها، نقشه های آن نوروم با آتش زدن فیل  .نقش بر آب کرد

پادشـاهی هـاگوت را بدسـت    هـا   با کمـک نگـرون  ست اخو می میندور وزیر .کرد

زمانی هم که  .ها در راه از بین رفت اما از شانس بد او، بیشتر لشکر نگرون بیارد؛

هـا را   رسـید و بـاقی مانـده نگـرون     شاهزاده کاندور از یـوک  به هاگوت رسیدند،

ماننـد آتـش زیـر خاکسـتر در      نرسید ولی به اهدافش وزیر میندور .شکست داد
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االن . برسـد  هـایش  به امید روز دیگری که بتواند به هـدف . خاموش ماند شجای

ه را شـروع کـرد   ی همانند گذشته دوبـاره فعـالیتش  نیز با به وجود آمدن شرایط

  ».است

زن جوان با خشمی عظـیم  . همه غرق در افکار خود بودند. نفسی گرفت آگیرا

  » االن کجاست و کیست؟ وزیر میندور«: گفت

از جـای خنجـر روی گـردن ثرنـدا     . لش را از دسـت داده بـود  کنترزن جوان 

وارد  گـاور آن زمـان کـه   «: گفـت  آگیـرا  .به پایین سرازیر شداز خون  یا کهیبار

 او همـان وزیـر  . رانـد  مردی با موهای بلند و طالیی درشـکه را مـی  . هاگوت شد

آن روز . هـم کـه چیـزی بلـد نبـود در داخـل نشسـته بـود         گـاور . بـود  میندور

خـاطر حـال بـدش در     هدانم که به احتمال زیاد موروخ ب اما االن می تم،انسد نمی

بـه دنبـال   هاگوت  حال حاضر خیلی در میان افراد .کف درشکه دراز کشیده بود

هـا را عـوض کـرده     بیست سال تمام قیافه. خیلی سخت بود. گشتم میندور وزیر

. افتـادم  میندور کی وزیراما به یاد زیر دانستم که زنده است یا نه؟ اصال نمی .بود

 ترین کـس صدا در میان افراد قدرتمند هاگوت به دنبال بی. او صبر زیادی داشت

و هـیچ وقـت هـم     شـد  گونه صحبتی از او نمی فقط یک نفر بود که هیچ. گشتم

موهـای   گذشت بیسـت سـال  . او وزیر اعظم هاگوت است. داد خود را نشان نمی

  ».سفید کرده بودرا  ها او را ریخته و رنگ آن یطالی

مقـام   نوزیر مینـدور بعـد از نـابودی بـه قصـد گـرفت      . دگا متوجه حقایق شد

نتوانسـته   با وجود کوردوس کانـدور از یـوک  باگاسوری به هاگوت آمده بود؛ اما 

  ».هاگوت شود اعظم حداقل توانسته بود که وزیربود آن را به دست آورد ولی 

. شـود  ست هماننـد گذشـته تکـرار مـی    انگار تمام وقایع دارد در«: گفت رایآگ 

امـا   ری را به دست بگیـرد؛ ونتوانست باگاس بعد از آمدن به هاگوت وزیر میندور

کانـدور  ر ودر زیـر سـایه باگاسـ    .را در دست بگیـرد  هاگوت توانست وزیراعظمی

که باگاسـور کانـدور مـرده اسـت     االن  .منتظر مرگش ماند. برد کاری پیش نمی

هـا هماننـد قبـل     بـا نگـرون   کانـدور  روبا مـرگ باگاسـ   .دوباره شروع کرده است

بـین دو   گارگـاس جا کشید کـه بـا کشـتن     ها را به این آن .همکاری کرده است
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٤٣٣ 

کـه بـا او دسـت همکـاری داده      مارون مشاور یاندازد؛ اماسرزمین جنگ به راه ب

همـه اتفاقـات بـه    . هم در بیرون شهر کشته شـد  گارگاسخود . بود، کشته شد

جنگـی  . غاز یک جنگ بزرگ استتمام این اتفاقات آ. افتاده است گردن هاگوت

 .د شـد نهزاران نفر قربانی خواه. وزیر اعظم خواهد برد میندور، که سودش را باز

  ».ها را آزاد کن و بگذار بروند حاال آن

  » دانی؟ تو این همه چیز را از کجا می«: زن جوان با خشونت گفت

  ».یگر بقیه چیزها مهم نیستد. مهم این است که تو فهمیدی« 

  ».ها مهم نیست بقیه چیز. درست است«: گفتتفاوتی  با لحن بیزن جوان 

: گفـت  آگیـرا  که بچرخاند گردن ثرندا یرو جوان خواست خنجر را سپس زن

دانم که شما بـرای   داند و می ها باقی مانده است که کسی نمی هنوز خیلی چیز«

  ».خود را بدهید های ایها حاضر هستید تمام دار فهمیدن آن

ایستاده بود و فقط نگـاه   آنجاها  همانند ترسو. کرد مصرفی می دگا احساس بی

افتـاد و او هـیچ دخـالتی     حوادث به راحتی اتفاق مـی  درست روبرویش. کرد می

: زن جـوان گفـت   .دگا باز صـدای غـرش َاِور را از درون جنگـل شـنید    . کرد نمی

  ».وقت برای تلف کردن ندارم«

  ».گل یخ«: گفت رایآگ 

  »چی؟« 

. استراحت شـدیم  برای شهر دراگورهای  خرابهزمانی که برای اولین بار وارد « 

مـادرت آن گـل    .قبر مادرت بود آن. گذاشتی یخ روی قبری گلتو را  دیدم که 

این را آن کسی که در کنارت ایستاده است به تو گفتـه   .را خیلی دوست داشت

  ».هستی شهر دراگور یها تو یکی از بازمانده .است

، نگاهی به سـمت زن  بوده ایستاد نکه در کنار زن جوا یپوش یخاکسترفرد 

   . جوان انداخت

همـان پیرمـرد ریـش    . شما همان کسانی هستید که روز بعد در راه دیـدیم « 

راند و تو هم در پشت گاری با صـورتی پوشـیده نشسـته     بلندی که گاری را می

  ».یبود
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اکنون به یـاد آورد کـه کجـا آن زن    . را برداشت کالهش پوش یخاکسترفرد 

یـادش آمـد کـه    . سوار بر گاری قبل از هاگوت بود،. را دیده بود سبز چشمجوان 

 آن پیرمرد هـم  .درست گفته بود آگیرا. نتوانسته بود به چشمان زن جوان بنگرد

ار روزگـ  .بـود  پـدر نـوروم  او همـان   .بـود و راننده گاری  بلند شیرد رپیرم همان

  .سخت او را شکسته کرده بود

بـرای او گردنبنـدی سـاخته     گـاور . قرار داشت گاورتاگار صبح همان روز با « 

از خانه  یجوان مرد مسن با مرد تاگار رسید، عمارتهم که موروخ به زمانی . بود

، درسـت همـین   و مرد مسن پدرش بود آن مرد جوان نوروم. بیرون آمدند تاگار

چیـزی را حمـل    هـا  آن رینـا چشـم مـوروخ را کـور کنـد،     ین کـه  قبل از ا .مرد

زمانی هـم کـه تاگـار جنـازه رینـا را دیـد، از درون        .آن یک بچه بود .کردند می

 . ها برای رینا مناسـب نبودنـد   آناندازه . انگشتری کوچک را بیرون آورد ستشد

 نوروم و پـدرش . تاگار و رینا فرزندی داشتند. ها برای یک کودک مناسب بود آن

 هـای  خـادم  آن خـانواده، . خدمتکار تاگار و نورسا مادر نوروم، خدمتکار رینا بـود 

هـا او و پسـرش نـوروم     قبل از رسیدن نگـرون . ندبودبرای تاگار و زنش وفاداری 

ون از شهر بردنـد و بـه هـاگوت فـرار     را قبل از کشته شدن رینا به بیر تاگار  بچه

 و دیگـران کشـته شـد؛    هاگوت نجات جا نوروم فداکاری کرد و در راه آن. کردند

حتما پدر قول انتقام پسـرش را بـه خـود داده    . دپدرش با آن کودک زنده ماندن

جایی که رینا گل یخ را دوست داشت و ایـن کـه پـدر نـوروم تـو را       از آن. است

هـر  . بزرگ کرد که انتقام تاگار، رینا و نوروم را بگیری، اسمت را گل یخ گذاشت

کند که در مورد انتقـام اسـت و االن نیـز     داستانی اشاره می چه باشد گل یخ به

ات را  خواهی انتقـام خـانواده   االن می. آن کودک تو هستی. دهد معنی انتقام می

  ».هستی های خاکستری پوش بگیری و به دنبال میراث ژیرا

هـیچ   .روخ بـود وکه همـان مـ   مرد یک چشم انداخت را به دگا دوباره نگاهش

بـاز   .از موقعیت استفاده کـرده و فـرار کـرده بـود     موروخ انگار .دخبری از او نبو

  .شنیده شد آگیراصدای 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٣٥ 

ادامـه   کـه االن نیـز بـه خیـانتش    موروخ همان کسـی اسـت    ،درست است« 

او از اول هـم بـرای کسـی کـار      .د و هنوز هم ابزاری برای دیگـران اسـت  ده می

بـا   ام افـراد ولـی  تمـ االن نیـز بـا   . فقـط تظـاهر بـه وفـاداری داشـت     . کـرد  نمی

د بگویم که این وسـط  اما بای د؛کن همکاری می متفاوتی از خودش های  شخصیت

تـا   شـما شـد   گروهبه عنوان قاتل وارد او . کس پایبند نبوده است موروخ به هیچ

از  .ه اسـت و بـدون صـدا فـرار کـرد     االن از فرصت استفاده .اسرار شما را بفهمد

  ».را کشتند و جنگی را شروع کردند رونمامشاور طرف دیگر با وزیر اعظم، 

زن جـوان بـرای مـدتی    . مانسـت  ای برای همه مـی  صاعقه همانندها  آن حرف

 ایش ایستاد سپس نگاهش را به موروخ انـداخت؛ امـا او  ها در ج همانند مجسمه

  .ه فرار کرده بوددر میان آن بحبوح

ـ  .ه خاطر آوردرا ب زیچ همهناگهان دگا  وازم بـه نزدیـک   زمانی که برای خرید ل

که صورتی باریک داشت و یک چشمش سـفید   را دید مردی  رفته بود، یآب برج

ست داد و بعـد در بـاالی   شک مبارزه را در میدان )شمال(آکر  همان که مرد. بود

 روباگاسـ  کرد و به صحبت می که دختر تاگار بود سبز چشم رستوران با زن جوان

هـای   یاد آورد که آن دو برای قتل پولداردگا آن زمان به . خیره شده بود تاریس

بود که زن جوان پوست سگ را بـه مـوروخ داد تـا     آنجا. کشیدند شهر نقشه می

به یـاد  . و موروخ هم همان شب در پوست سگ از درخت باال رفت را بکشد میل

دانسـت بـرای    االن مـی . دردرخت خو سمت راست آورد که سر موروخ به شاخه

  . که چشم سمت راستش کور بود بود، برای اینچه آن شاخه را ندیده 

یـان دزدان دریـایی وجـود    مـردی در م . گذشت ذهنشاز  دیگر ناگهان فکری

پـس  . او نیز موروخ بـود . بند سیاهی بسته بود چشم چپش چشمداشت که روی 

کـه   جنگجویییا آن  .موروخ از اسرار دزدان دریایی و گرگ دریا نیز خبر داشت

هـا گفتـه    که برای اولین بار با پنج جنگجو روبرو شدند بـه آن در اول راه، زمانی 

  » .امشب آن کمان به دردت نخواهد خورد«: بود

همانند یک جاسـوس  . ها خود را وارد کرده بود در تمامی گروه. او همه جا بود

جایی . کرد ولی به دنبال منافع خود بود برای همه کار می. مانست می جانبه همه
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٣٦ 

حتی خود را به میان جنگجویان هـاگوت هـم   . ییایدر دزدهم  قاتل بود و جایی

بـه او هـم    .دانسـت  ها و حتی وزیر اعظم را هم مـی  تمام اسرار گروه .رسانده بود

  .ها دست دوستی داده بود با نگرون .خیانت کرده بود

روی تیر چنـد   .نشسته بود تیری بر تنه درشکه. ناگهان صدای تیری برخاست

این جواهراتی است که پـدر و مـادرت   «: گفت آگیرا .ده بودتیکه جواهر بسته ش

امـا االن هـم    آن موقع نشد استفاده کنـی؛  .حلقه و گردنبند .برایت گرفته بودند

  ».ها را رها کن حاال آن .ات نیستند اندازه. توانی نمی

 یدلیلـ «: سپس گفت .کرد به آن جواهرات نگاه می یحالت بی با صورت گل یخ

دیگـر چیـزی نمانـده کـه بخـواهم      . ها را زنده نگه دارم واهم آنبینم که بخ نمی

  ».بدانم

با ایـن همـه اطالعـاتی کـه     «: سپس گفت. در فضا پیچیدصدای خنده آگیرا 

کنی کـه همـه    هنوز فکر می ،فهمید ها را نمی بهت دادم که شاید هرگز کسی آن

برای  .هستیددانم که شما به دنبالش  دانی؟ من هنوز چیزهایی را می چیز را می

بـرای  . ها بـود  رئیس آنپدرت  ها را زنده کنی که خاکستری این که بتوانی گروه

  ».ها بازگردانی که بتوانی ابهت قبل را به آن این

  .روی هم فشردهایش را  دندان خی گل

  »خواهی بگویی؟ چه می« 

. فکر کنم برای آن پیرمرد مهم باشد. م در آن دفن شده استوجایی که نور« 

تاگـار هـم    .تاگار هنوز وجود دارنـد  یها استخوان که یا جایی. م پسرش بودونور

  ».پدر تو بود

  ».ها را پیدا خواهیم کرد آن« 

جایی کـه   .را پیدا کرد  که بعد از هزار سال پدرت آن ژیراخب جای مخفی « 

  »ار مهمی در آن دفن شده است چه؟اسر

گذارم که  می. بگو«: س گفتسپ .انداخت نوروم پدربه  یدار یمعننگاه  خی گل

  ».بروند

  ».حرفت اعتماد کرد بهشود  ای که نمی الن ثابت کردهتا ا« 
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٣٧ 

   .و او را به جلو هل داد خنجر را از روی گلوی ثرندا برداشت خی گل

  ».ها بروند آن .باشد« 

 گل ینیب شیپ رقابلیغ هکه چهر طور همان. دگا با سرعت دست ثرندا را گرفت

فقـط  «: با صدای بلنـد گفـت   آگیرا. به طرف جاده به راه افتاد نگریست میرا  خی

بیشـتر   گارگـاس دلیلـی کـه   . هـا نرویـد   گویم که به دنبال آن برای اطمینان می

، آن حملـه کردنـد   شـهر دراگـور  شبی که به  را از دست داد این بود که ارتشش

همـه جـا را سـیاهی پـر کـرد و      . ف شدخسوبرای مدتی . شب مهتاب بود ،شب

در همـان مـدت کـم، بیشـتر      .خـود بیـرون خزیدنـد    یها اخاز سورها  رکسهور

از بـر اسـاس تحقیقـی کـه      .االن هم دقیقا مهتاب است .افرادش را از دست داد

هـا   رکسافتـد و هـو   ام، امشب هم خسوف اتفاق مـی  شناسی هاگوت کرده ستاره

  ».پس به فکر نجات خود باشید. یندآ بیرون می

تا نظرم عـوض نشـده   «: گفت خی گل .خیره شدند گریکدیراب به همه با اضط

  ».است بگو

اندازه در  ها به یک شکل و که قبر خاک شده است جایی نوروم در قبرستان« 

را سمت راست قبری که روی آن شکل قفلی وجـود دارد   .اند کنارهم قرار گرفته

 م هم بـا ونور. هاست جمعی کشته شدگان جنگ نگرون جا گور دست نآ. بردارید

  ».ها رها شده است بدنی نیمه در پشت استخوان

تاگار هم در کنـار سـاختمان فرمانـدهی بـه میـان      «: آگیرا مکثی کرد و گفت

تاگار قبـل از مـرگش   . ختمان معبد مانند قرار داردجا یک سا آن. قبرستان رفت

گیـر کنـد و او بـرای     سنگی به در باعث شـد کـه در   اما برخورد شد؛ جا وارد آن

  ».گاه هزارساله ژیراها است جا مخفی آن .جا بماند و بمیرد همیشه آن

  .را ببیند خی گلدگا در لحظات آخر توانست اشک چشمان 

آن نشـان  . آن معبد، شکل سرگاوی با دو شاخ کشیده شـده اسـت   روی در« 

بـرای همـین بـه     تواند نجات پیدا کنـد،  دانست که می تاگار می .استژیرا گروه 

آن معبد بـا آن قـدمتش و نشـان رویـش،      رفت؛رستان وسط قبمعبد داخل آن 

گـاهی کـه از زمـان     مخفـی  .اسـت  ژیراهـا  گـاه  دهد که ورودی مخفـی  نشان می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٣٨ 

قبـری کـه وسـط معبـد     آن . دانست کـه کجـا اسـت    آزتورگ تا االن کسی نمی

آن  ر برای آخرین بـار بـه آن نگـاه کـرد،    جایی که تاگا همان کوچک قرار داشت،

جـا بـه    گاه ژیرا شود و از آن خواست وارد مخفی تاگار می .گاه است ورودی مخفی

ریـزی   خون. ش اجازه ندادندا هاما زخم پایش و دست شکست  برود؛ بیرون از شهر

  » .او را از پای درآورد

  ».پیدایش کنید ؟دانی این همه را از کجا می. لعنتی«: فریاد زد خی گل

چند بار دیگـر   خی گل .ه بودآگیرا رفت راما انگا پیچید؛ صدایش بین جنگل می

  .آن جمله را فریاد زد

. هـا قـرار بگیـرد    خواست جلوی راه آن نمی. دگا با سرعت به میان جنگل رفت

  »االن باید چکار کنیم؟«: ثرندا با هراس گفت

باید منتظر بمـانیم  «: کرد گفت نگاه میژیرا از بین درختان به  که یدرحالدگا 

ایـم، امکـان زنـده     آبـی کـه داخـل اتـاق گذاشـته     بدون آن آتش . ها بروند تا آن

   ».ماندمان وجود ندارد

  ».گوید درست می« 

ثرندا بعـد از   .پیکر در پشت سرش ایستاده بود ِور غولاَ .بازگشت سرعتا بدگا 

تـا   فقط توانست با آن اندازه بزرگ َاِور .تعجب با صورتی خندان به طرف او رفت

دلم برایت تنگ شـده  «: ثرندا گفت. بگیردش برسد و پاهای او را در آغوشکم او 

  ».بود

  .او کاسته نشد ظاهر اما چیزی از خشنی َاِور لبخند زد؛که  با آن

 ١٦    

به همراه حضور سـرد سـیاهی، تـرس    . رفت آرام به زیر سیاهی می هتاب آرامم

هـا در داخـل جنگـل     ژیـرا  هـای  اسـب شیهه  .خزید سروصدا به داخل می نیز بی

  ».برویم. االن وقتش است«: خیز شد و گفت نیم دگا. پیچید می

 .سکوتی عظیم بـر دل جنگـل نشسـته بـود    . تر شدن بود سیاهی در حال قوی

هـای اتـاق،    از بین سوراخ .شد هایشان به وضوح شنیده می مها و قد لباس یصدا
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٣٩ 

ارد که توان این را د مشعل«: ثرندا گفت .شد نور ضعیف و لرزان مشعل دیده می

  »ها دور نگه دارد؟ رکسست هوما را از د

  ».امیدوارم بعد از این هم نگه دارد. تا االن که نگه داشته است«: دگا گفت

دگا با سرعت به طرف مهتـاب  . دناگهان صدای جیغی در سراسر جنگل پیچی

از انتهـای  مـه  هبالفاصـله صـدای هم   .مهتاب تا نیمه تاریک شده بـود  .گشتباز

  ».رسند االن سر می. وقت نیست. زود باشید«: َاِور گفت. ه گوش رسیدجنگل ب

کوبیـد و وارد اتـاق    دگا با سرعت با پایش محکم به در. ز رسیدندبه محوطه با

کـه آن را در میـان    همـان طـور  . با سرعت به طرف مشعل روی دیوار رفت .شد

گرفت، صدای شکسته شدن شاخ برگ درختان از نزدیکـی بـه گـوش     دستانش

 تا پایـان خسـوف    باید. دیگر وقتی نیست«: را بست و گفتآهنین  َاِور در .رسید

  ».را با آن محکم کنیم توانید بیاورید و در زود باشید هر چه می .جا بمانیم همین

هـای گوشـه اتـاق     برگردانـد و بـه طـرف سـنگ     دگا مشعل را به سر جایش 

ها خم شد، سوراخ کـوچکی در بـین    زمانی که برای برداشتن یکی از آن. شتافت

جـا وارد   د از ایـن نتوان ها می آن. یک سوراخ است نجایا«: دگا فریاد زد .یوار دیدد

  ».شوند

 دگا بـه یـاد اولـین بـاری    . ناگهان صدای غرش عظیم از بیرون به گوش رسید

فرماندهی  کریپ غولان هم موجودی آن زم. ها روبرو شده بود رکسکه با هو افتاد

دگـا بـه طـرف    . کـرد  کامل حـس مـی   حضور او را. ها را بر عهده داشت رکسهو

. ایسـتم  من با مشعل جلوی سوراخ مـی «: مشعل شتافت و آن را برداشت و گفت

  ».ها باشید شما هم مواظب بقیه قسمت. جا وارد شوند گذارم از آن نمی

دویدنـد و فریـاد    دید که وحشـیانه مـی   ها را در بیرون می رکسدگا حرکت هو

دگا  .دریدند دیدند، می ند و هر چه را که میدوید هدف به هر سو می بی .زدند می

روی سـقف   ها های هورکس ناگهان صدای گام .کمی خود را از سوراخ فاصله داد

از بین  زهیر خاک .شدند ها کشیده می روی سنگهای تیزشان  پنجه. شنیده شد

ثرندا با صدایی کـه تـرس در آن مـوج     .ریخت های سقف پایین می شکاف سنگ

  ».سقف فرو نریزد .جا هستند ها همه آن«: زد گفت می
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٤٠ 

بـرو بـه   . فاصله بگیریداز وسط اتاق «: را نگه داشته بود گفت َاِور که محکم در

  ».ها کنار دیوار

خود را  ناخواستهدگا  .جوم آوردبه طرف سوراخ ه زنان ادیفر رکسیناگهان هو

ا بـه هـو  جه و جیـغ  رکس بـه نـور آبـی، ضـ    با ورود صـورت هـو   .به عقب کشید

نیمی از صورت او سیاه شـده  . رکس با سرعت خود را بیرون کشیدهو. استبرخ

هـورکس بـا چشـمان    . شـد  مـی  بود و پوستش همانند خاکستر از صورتش جدا

   . نگریست با کینه به دگا می اش گرفته خون

هماننـد  او . پیکـر را در فاصـله کمـی از دیـوار دیـد      ناگهان دگا موجـود غـول  

موجـود   .کـرد  ایستاده بود و دگا را نگـاه مـی   یشو پا دست چهارروی حیوانات 

هـا شـدت    رکسا غرش او، شور و هیجانی در میان هوب .پیکر با قدرت غرید غول

  . گرفت

آوردند و خود را محکم بـه دیـوار    می جوم زنان به طرف اتاق ه ها جیغ رکسهو

َاِور بـا   در طـرف دیگـر   .ها به ناله افتـاده بـود   آن ها در زیر ضربات  دیوار. زدند می

باید «: گفت دگا با خود .داشته بود را نگه درضربات ایستاده و  یتمام قدرت جلو

  ».آن سوراخ را نگه دارم

ان اتاق، تعادلش را تک .ناگهان ضربه سهمگینی به دیوار کنارش برخورد کرد

 هنوز ضربه اول تمام نشده بود که بار دیگر ضربه .روی زمین افتادبر هم زد و 

پیکر  غول دآن موجو«: دگا فریاد زد .گری بر پیکره دیوار وارد شددی نیسهمگ

  ».دوام بیاورند در مقابل او توانند ها نمی این دیوار. است

  ».جا این دبیایی. فکری دارم«: َاور بلند گفت

اما غرش َاِور او را مجبور کرد که از  خواست آن سوراخ را رها کند؛ دگا نمی

دار  ای به دیوار سوراخ که ضربه نرفته بود دمهنوز چندین ق .برخیزد شجای

که چند لحظه قبل نشسته بود، چندین سنگ  ییجا هماندرست  .برخورد کرد

 نجایا«: َاِور گفت. دگا خود را به کنار ثرندا و َاِور رساند .روی آن افتادنداز سقف 

وز هن. باید برویم بیرون .حتما زیر آوار دفن خواهیم شد. ماندن فایده ندارد

من درشکه . شویدشما باید سوار آن  .یخ در بیرون باقی مانده است درشکه گل
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٤١ 

آن اندازه هست که تا پایین . کند کمی جلوتر تپه شیب پیدا می. دهم را هل می

  ».تپه پیش بروید و خسوف تمام شود

  »شوی؟ تو چه می. شود طور نمی این«: مخالفت گفتثرندا با 

. افتد هیچ اتفاق برای من نمی«: رداشت و گفترا ب َاِور گیره چوبی پشت در

  ».آیم از پس خودم بر می. ها جنگیدم ها با آن من سال

ثرندا خواست مخالفت کند که ضربه محکمی به دیوار برخورد کرد و دیوار باز 

زود «: با قدرت فریاد زدَاِور . تبه همراه نیمی از سقف با صدای بلندی فرو ریخ

  ».باشید

 شده کشتهها اسب  رکسهو. خارج شد از در ست با سرعتدگا مشعل به د

مشعل را باال گرفت تا نور  دگا. را خورده بودند ها پوش یخاکسترتوسط تیر 

کشان خود را عقب  جیغ رکسها هو روی جاده صد. ها را بگیرد دور آندورتا

طور که  َاِور هم همان. ثرندا با سرعت به طرف درشکه به راه افتاد .کشیدند می

   .خود را به طرف درشکه کشید عقب عقبنگریست  عقب را می

 .انداخت هها به را رکسپیکر جنبش جدیدی در بین هو غرش بلند حیوان غول

خود را به انتهای . درشکه را باز کرد و دگا از دو پله آن باال رفت ثرندا در

   .فتدیبروی َاِور پنجره آن بیرون آورد تا نور آن درشکه رساند و مشعل را از 

اما هر بار با  د خود را به نزدیک درشکه برسانند؛رکس سعی کردنچندین هو

  ».محکم بنشینید« :َاِور گفت. رفتند تردید عقب می

بام خیز  پیکر بر باالی پشت حیوان غول. ناگهان نگاه دگا به باالی اتاق افتاد

آن را دگا فقط فرصت  .خواست به طرف َاِور حمله کند انگار می. گرفته بود

  ».َاِور پشت سرت«: داشت که بگوید

ها  ده .قدم با او فاصله داشتموجود چند  .َاِور با آخرین سرعت ممکن برگشت

را  َاِور دستانش .آمدند عت در پشت سر آن موجود به پیش میرکس با سرهو

وانست خود را از پنجره بیرون ت دگا تا جایی که می. و خیز گرفت مشت کرد

   .رسید ی به سختی به َاِور میاما نور آب داد؛
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٤٢ 

َاور خود را به  .ناگهان دگا پنجه تیز موجود وحشی را دید که به هوا برخاست

 دگا نزدیک بود .خرد کردرا پنجه موجود باالی درشکه . پشت درشکه رساند

 یصدا .دگا خود را به سختی به داخل کشید .فتدیببراثر تکان درشکه به بیرون 

جان َاِور در خطر «: دگا گفت. درشکه به گوش رسید روی تنهرکسی پنجه هو

  ».باید بیرون برویم .است

ثرندا را نیز در پشت  یها صدای گام .دگا با سرعت خود را به بیرون رساند

کشاندند و جیغ  عقب میخود را  ها با سرعت رکسهو. شنید می سرش

  . کشیدند می

َاِور تکه سنگی را . زد دور دگا درشکه را. ناگهان صدای غرش دیگری برخاست

وار  غرید و دایره موجود وحشی زیر لب می. رفت عقب می آرام آرامبرداشته بود و 

همان  .تا جایی که امکان داشت نزدیک برد رامشعل  دگا .چرخید به اطراف می

که به  این محض بهاما  ی با قدرت به طرف َاِور یورش برد؛هنگام موجود وحش

َاِور از موقعیت . با غرشی از درد خود را به عقب کشیددرون نور آبی وارد شد، 

. استفاده کرد و سنگ را با دو دست باال برد و محکم به طرف موجود پرتاب کرد

ها با دیدن آن  رکسهو .به پشت افتادموجود  سنگ بر شانه موجود نشست و

  . عقب کشیدند صحنه خود را

 به چشمان پر از خشم ، باخاست یبرم وحشی از جایشطور که حیوان  همان

انگار . تسدگا با برخورد نگاهش با آن موجود، ترسی بر دلش نش .دگا خیره شد

دگا بدون این که  .بود دگا با آن نور آبیدانست که مقصر آن اتفاق  حیوان می

  ».اش از االن من هستم انگار هدف اصلی. ثرندا از من فاصله بگیر«: برگردد گفت

. ردجوم آوبود که حیوان وحشی به طرف او ه دههنوز حرف دگا تمام نش

که  خواست که خود را کنار بکشد. برگشت ندانست که چطور به پشت سرش

صدای . دیگر نتوانست بفهمد چه اتفاقی افتاده بود. ای گیر کرد پایش به ریشه

دگا خاک را از . پیچید جیغ و فریاد به همراه غرش در سوسوی جنگل می

. روی زمین افتاده بود تر طرف آنمشعل چند قدم  .دبه بیرون تف کر دهانش

ِور خود را به َا. را نگاه کرد متوجه شد که چرا هنوز زنده بود وقتی سمت چپش
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٤٣ 

برد و به  را باال می َاِور با قدرت مشتش .رسانده بود او و حیوان وحشیمیان 

نه روی سیرا  اش هان موجود با غرشی پنجهناگ. کوباند صورت موجود وحشی می

  .با سرعت به پایین سرازیر شدند های خون باریکه. َاِور کشید

 آبی نور دور دورتا .ا به مشعل رساند و آن را برداشتثرندا با جستی خود ر

  .کشیدند ها حلقه زده بودند و زوزه می رکسهو ، مشعل

رکسی را دید که از رداند، هورا به طرف َاِور برگ زمانی که دگا دوباره نگاهش

 .را درون گوشت او فرو برده بود هایش ی شانه َاِور نشسته بود و دندانروپشت 

. رکس را گرفترا چرخاند و گردن هو ریادی از درد کشید و دست بزرگشَاِور ف

یری درگ .با فشاری گردن آن را شکست و با تمام قدرت او را به درختی کوباند

حیوان با  .ی کندرا جمع حیوان وحش رکس اجازه نداد که َاِور حواسشبا هو

  . ضربه زد به اورساند و محکم َاِور خود را به  لرزاند های بلند که زمین را می گام

َاِور نتوانست خود را نگه دارد و به عقب پرت شد و محکم به درختی برخورد 

  ».باید او را نجات دهیم. زود باش به همراه من بیا«: فتثرندا گ .کرد

در طرف . دوید ین بلند شد و به طرف ثرندادگا با کمک دستانش از روی زم

های تیز خود را  کشان پنجه وی َاوِر پریده بودند و جیغرکس ردیگر، چندین هو

   .کردند حواله َاور می

ن در زیر نور قطرات خو. از َاِور فاصله گرفتندبا رسیدن نور آبی، همه بالفاصله 

بزرگ َاِور به شدت  نهیس .ندددرخشی آبی سرتاسر محیط پخش شده بودند و می

صورت َاِور از خشم در هم فرو . نگاه دگا به صورتش افتاد .رفت باال و پایین می

ه بود، غرید و با با صدایی که دگا هرگز نشنید َاِور .غرید رفته بود و زیر لب می

 .جوم بردبدون فکر کردن به طرف تنه درختی هو  برخاست خیزی از جایش

عضالت  .خم شد تنه حلقه کرد و روی پاهایشدور را به  دستان تنومندش

 چنان آنتا آن زمان  .هایش بیرون زده بودند مهیب او سفت شده بودند و رگ

   . زد غرید و فریاد می َاور دایم می. خشمی را ندیده بود

های بزرگ َاِور  تنه درخت در زیر دست. ای بلند به تنه فشار آورد َاِور با نعره

دگا . ای به راحتی از خاک بیرون آمد درخت با نالهتنه سپس  رفت کمی فرو
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٤٤ 

. چرخاند شرا در دستان َاِور با قدرت تنه. اش را با َاور بیشتر کرد ترسید و فاصله

َاِور با  .ای پرت شدند های آن به گوشه هخورد با شاخررکس با بهو نیچند

 .انگار آن موجود آماده بود. صورت خونین به دنبال موجود وحشی چرخید

   .آورد هجومکنان به طرف َاِور  موجود منتظر نماند و غرش

ی دیگر درخت را عقب برد و با تمام قدرت به طرف آن موجود  هَاِور با نعر

تنه  .موجود هر چه سعی کرد نتوانست خود را به عقب بکشاند .پرتاب کرد

روی زمین کشید و محکم به برخورد کرد و او را همراه خود  درخت به او

دگا موجود وحشی را ، فروکش کرد گردوغبارزمانی که  .برخورد کرد درختی

 درهای درخت شکسته و  دید که در زیر تنه درخت قرار داشت و یکی از شاخه

َاور با فریادی به سمت او یورش برد و تنه درخت فرو  .پهلوی آن فرو رفته بود

 فرو آن موجودپیکر را گرفت و آن را بیشتر به درون  رفته در شکم موجود غول

موجود . سپس دستش به دور تنه درخت حلقه کرد و آن را پیچاند. کرد

  .کرد م از درد ناله میپیکر دائ غول

  ».زود بروید داخل درشکه«: زد گفت نفس می نفس که یدرحالَاِور 

طور که  همان. جرات نافرمانی نداشت .گشتبالفاصله دگا به طرف درشکه باز

. دستی افتاد رکس تکرساند، نگاهش به هو می هراسان خود را به درشکه

رکسی که به ته دره افتاده بود آیا هو .نشست اش یشانیپ برناگهان عرق سردی 

رکس هو رفت، با دقت به دست طور که از درشکه باال می همانزنده بود؟ هنوز 

که آن موجود  ادداشتیدگا به . انگار دست او کنده شده بود .نگاهی انداخت

 پس .ع شده بودطانگار با دندان ق یکی نیااما  بریده شده بود؛ شمشیرستش با د

رکسی بود این همان هو .دیگر بود یکی نیادر ته دره مرده بود و  آن هورکس

رکس هم دستش را با هو. ه بودکه در پشت دروازه هاگوت، َاِور دست او را گرفت

 و هم به دنبال انتقامشانگار ا .دندانش قطع کرد و توانست از دست َاور فرار کند

  .بود

 همدگا  .گرفت ثرندا در آخر درشکه، از پنجره بیرون رفت و مشعل را باال

تردید به موجود وحشی  با دست رکس تکهو. خیره شد به آن موجود چنان
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 امین منصوری فرد

٤٤٥ 

رکس هوناگهان نگاه  .تک اعضای بدن او دید شد ترس را در تک می .نزدیک شد

با دیدن آن زخم و گیر بودن موجود  .دست به زخم موجود وحشی افتاد تک

   .تک دست قدرت گرفت رکسوهشی، وح

 خاکی گرفت و به طرف راه کم سرعت می درشکه کم .ِور درشکه را هل دادَا

دست خود را به سر موجود وحشی رساند و باالی سر او  تک رکسهو .رفت می

  . نشست

. ندسپس منتظر ما. دست کمی عقب رفت رکس تکهو .غرید موجود وحشی

موجود  .دست به طرف او به راه افتاد رکس تکهوبا آرام گرفتن موجود وحشی، 

با  موجود وحشی .دست بدون ترس جلو رفت اما هورکس تک وحشی باز غرید؛

 نکرد، چوب بیشتر درو می تقالاما هرچه  ؛ندازدیبتکان شدید سعی کرد تنه را 

  . رفت پهلوی او فرو می

تردید در صورتش . ا برباالی سر او رسانددست با سرعت خود ر رکس تکهو

وی گردن اما ناگهان برقی در چشمانش درخشید و وحشیانه به ر زد؛ موج می

خون فواره  .و را با چندین بار گاز زدن، پاره کردحیوان وحشی پرید و گلوی ا

لرزید و تکان  بدن موجود وحشی به شدت می .زنان به صورت و بدن او پاشید

   .ای طول کشید تا آن هیکل عظیم آرام گرفت لحظه. خورد می

جان او خیره  دست باز با تردید به جلوی او رفت و در صورت بی رکس تکهو

را  سپس قامتش .و ضربه زدروی پوست صورت ا انگشت تیزشبا نوک  .شد

به  .روی آن ایستادرا روی سر آن موجود گذاشت و  راست کرد و پاهایش

 رکسهو .نگریستند ها با ترس به آن صحنه می رکسهو. نگاهی انداخت اطرافش

را باال برد و با صدای بلندی  اش شده هسپس دست برید دست زیر لب غرید تک

  .روی چهار دست و پایشان خوابیدندها در پیش پایش  رکسهمه هو .غرید

دست  رکس تکاین هو .اند رهبر جنگ جدیدی پیدا کردهانگار «: دگا گفت

  ».فرمانده جدیدشان است

دست که به درون دره افتاد، هنوز زنده  رکس تکآیا آن هو«: ثرندا گفت

  »است؟
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٤٦ 

  ».رکس دیگر استدانم؛ اما این یک هو نمی«

دست به طرف دگا  تک شد، نگاه هورکس طور که درشکه دور می همان

دستی با تک شاخ خواهد  تک .دگا باز به یاد پیشگویی آزتورگ افتاد. چرخید

ستاده دستی ای تک  رکسهو آنجادرست . ودی خواهد کشیدو دنیا را به ناب آمد

آیا او کسی بود که دنیا  .ها را به دست آورد رکسبود که توانسته بود رهبری هو

با چشمانی پر از کینه به روی دو پایش خم دست  تک رکسهو ؟کرد را نابود می

با سرعت در پی او به طرف درشکه  ها رکسهمه هو. شد و سپس جیغی کشید

  ».آیند ها دارند می آن«: دگا فریاد زد. وم آوردندهج

پاهایش در خاک فرو . روی درشکه انداختتمام وزنش را  و ای زد َاِور نعره

زمان با آن سرعت حرکت درشکه چند برابر  هم. کرد جا می هرفت و آن را جاب می

   .گرفت نور آبی کمابیش َاِور را در بر می .شد

 مهتاب از طرف دیگر در حال روشن شدن .اختمهتاب اند را به دگا نگاهش

خسوف دارد تمام . خیلی نمانده است«: و گفت دگا به طرف َاِور برگشت. بود

  ».شود می

که خارج از نور پرید روی شانه َاِور ها از درون تاریکی  رکسناگهان یکی از هو

 ؛ر هم کشیدرا د اش َاِور چهره .او فرو کرد  را در شانه تیزش یها آبی بود و دندان

آن را بده به من و من را از «: دگا به ثرندا گفت. ادامه داد اما به هل دادنش

  ».پشت بگیر

گیاهان بلند با سرعت از . و خود را به بیرون داددگا مشعل را گرفت 

نور مشعل را رکس نتوانست هو. دگا مشعل را باال آورد .گذشتند روبرویش می

  . اختتحمل کند و خود را به پایین اند

درشکه  .ناگهان َاِور به جلو خم شد و با تمام توان درشکه را به جلو هل داد

دگا خواست چیزی  .سپس به طرف پایین سرازیر شد ای سرعتش کم شد لحظه

بگوید که دید َاِور با سرعت به طرف جنگل بازگشت و در میان سیاهی آن 

: گفتو ازگشت دگا خود را به داخل کشید و به طرف ثرندا ب. ناپدید شد

  ».دار خودت را محکم نگه«
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٤٧ 

در سه و خود را  گذاشت شباالی سر در ،درستدگا مشعل را در جایش

ناگهان صدای افتادن . شد سرعت درشکه هر لحظه بیشتر می .گوشه قرار داد

صدای جیغ و فریادهایشان همراه با . درکسی بر باالی درشکه شنیده شهو

 ز پنجره وارد درشکه شد و دهانشرکسی اناگهان سر هو. آمد درشکه پیش می

که  ندازدیبخواست به صورت دگا چنگ  .را کامل باز کرد و فریادی کشید

دگا خود را . درشکه به شدت باال رفت و صدای شکستن چوب به گوش رسید

  .محکم گرفت

درشکه با سرعت باال و پایین . افتد دانست که چه در اطرافش اتفاق می نمی

چیز  همه .چرخید وار در درون سرش می ها دیوانه رکسلند هوصدای ب. رفت می

برگ درختان و ناگهان صدای شاخ  .چرخید دنیا به دورش می. گنگ شده بود

با آن ثرندا  .کرد اش درد می و شانه کشید پهلویش تیر می .ها اضافه شد آننیز به 

درشکه برخورد  یها اما بدون اختیار به دیواره ؛دارد  کرد خود را نگه که سعی می

  .درشکه به هوا برخاستناگهان  .کرد می

١٧  

خواست  انگار می  .گرفتدر میان دستانش  را سرش. کرد تمام بدنش درد می

نگاهش را در میان  .صدای خرخری از بیرون به گوشش رسید .منفجر شود

خیز شده بود و سعی  در طرف دیگر با پیشانی خونی نیم ثرندا .چرخاند درشکه

 رست باالی سر ثرندا، درشکه از وسطد .بردارد تکه چوبی را از رویش کرد می

  .وارد درشکه شده بود باز شده و شاخه تنومند درختی

حالت «: و گفت دگا خود را به ثرندا رساند و تکه چوب را از روی او برداشت

  »خوب است؟

  ».چرخد دنیا دور سرم می. نه«: گفترا به سختی تکان داد و  رندا سرشث

  ».اندازم من یک نگاه به بیرون می. جا بمانتو همین« 

  ».مواظب خودت باش« 

شکسته درشکه رساند و نگاهی به  پا خود را به میان درو دگا چهار دست

اما درشکه هنوز  گرفت؛ می کم بیرون را در بر نور مهتاب کم .بیرون انداخت

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٤٨ 

ای افتاده  بوتهدر کنار  تر طرف آنمشعل آبی چند قدم  .درسیاهی قرار داشت

رکس هوناگهان دگا  .آمدند ها به چشم می سیاهی کنار گوشهها در  رکسهو .بود

و به او  بودنددید که در سوی دیگر ایستاده  رکسبه همراه چند هو را دست تک

  . کردند مینگاه 

آرام  آرام .ها او را خواهند کشت د، آندانست قبل از این که به مشعل برس می

ها من را  آن«: گفت زیر لب دگا به طرف ثرندا برگشت و .دعقب کشی خود را

فقط باید . جا بمانیم نیباید هم .ا داردبیرون رفتن حکم مرگ را برای م .اند دیده

ها به ما برسند، نور ماه کل درشکه را در  شانس با ما یار باشد و قبل از اینکه آن

  ».بربگیرد

ببین نیاز . خواهیم مرد در غیر این صورت«: ثرندا نیشخندی زد و گفت

 .توانی با سرعت خودت را به پشت درشکه برسانی می. نیست منتظر من بمانی

  ».جاست نور ماه آن

دیگر «: دگا گفت. رکس در حال نزدیک شدن بودچندین هو یها صدای گام

  ».توانی برو عقب تا می .برای نجاتمان فکر کن. زمانی باقی نمانده است

 در مقابل لبخندی زد و دگا. را کمی تکان داد شثرندا لبخندی زد و سر

تا جایی که امکان داشت خود  .روی لبش قرار دادرا به معنای سکوت  انگشتش

روی خاک، ها  صدای کشیده شدن پنجه. تنه درشکه سرد بود .را به عقب کشید

  . کرد ترس دگا را زیادتر می

نگاه دگا از پنجره  .قرار گرفت درقاب  خردشدهچوب  لب برای  ناگهان پنجه

صدای خرخر به همراه  .چیزی از سیاهی آن باقی نمانده بود. به مهتاب افتاد

   .تر کشید ثرندا خود را کمی عقب .وارد شد بخار از در

 با چشمان سـفیدش  .دست وارد درشکه شد رکس تکای بعد صورت هو لحظه

او هـم   انگـار  .بـود  دو نقطه سیاه کوچک در وسـط چشـمانش   .درشکه را کاوید

دستی بود که به میـان   رکس تکچشمانش شبیه چشمان هو. توانست ببیند می

   .روی ثرندا قفل شدنگاهش در گوشه  .ه بوددره افتاد
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٤٩ 

و اضطراب در درون دگا  شوره دل. شاخ روی سرش را ببیند دگا توانست تک

گ یکی ها شاهد مر مانند ترسوانگار باید . دید باز خود را ناتوان می .کرد میغوغا 

  . بود از عزیزانش می

محکم کرد و با یک جست خود را به داخل  دستش را بر قاب در هورکس

نورانی  کوچک نگاه دگا به دایره .را نشان داد شیها دندانزیر لب غرید و  .رساند

   .در کف درشکه افتاد

با تردید کمی به . چنان اعتماد به خود نداشت دست هم آن تک  رکسانگار هو

را باال برد و خواست به طرف ثرندا  اش دست پنجه تک  رکسوه .گشتعقب باز

بیرون آورد و محکم به صورت  که ثرندا تکه چوبی را از پشتش حمله کند

اش با  خون از پیشانی .کمی عقب رفت و غرشی کرد هورکس .زد  رکسهو

ای مضطرب به آن  و با چهره زنان نفس نفسثرندا  .سرعت به پایین سرازیر شد

دانست که مرگ  دگا می. آمد کاری از دست ثرندا بر نمی دیگر .وجود خیره شدم

باز  .شنید رکس را بر باالی درشکه میصدای چندین هو .ثرندا قطعی خواهد بود

ها خود را به عقب کشیده و به تماشای کشته  همانند ترسو. برد پی به ضعفش

  .شدن ثرندا نشسته بود

ها را  ای از آن بدون درنگ تکه. ا افتاده نگاهش به شیشه شکستهناگهان 

بازگشت نور  .تابید که به داخل می برداشت و در زیر دایره کوچک نور ماه گرفت

که با خیزی آماده حمله  رکسهو .دست گرفت رکس تکهوصورت را به سمت 

 .گرفت و به پشت به بیرون افتاد پایش به قاب در .عقب رفتبود، فریادی زد و 

اما صدای فریادهای  ه بود؛نشانه رفت شعه نور را به طرف درا چنان همدگا 

دگا  .شدند زنان دور می نعره ها رکسهو .بلندی سراسر محیط را در برگرفت

جا  ای ماه همه نور نقره .رساند ناری انداخت و خود را به جلوی درشیشه را به ک

رساندند و  ها خود را به میان درختان می رکسآن باال، هو .را روشن کرده بود

دست ایستاده بود و به او  رکس تکلوی یک درخت، هوج. شدند دور می

  .نگریست می

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٥٠ 

صدای جیغ بلند گوالگ از طرف مقبره باگاسورها به گوش رسید که دستور 

را باال آورد و آن را  دستش ،دست تک رکسهو. داد ها را می بازگشت به هورکس

بدون . از کینه و خشم بودفریادش پر  .کشید بلندی سپس فریاد مشت کرد

ا بازگشت و او دگا به طرف ثرند .بگیرد به داخل جنگل شتافترا  نگاهشکه  این

خیلی نزدیک «: باند و گفتسچ اش محکم او را به سینه را در آغوش گرفت و

   ».بود

تا حاال این . آره خیلی«: به دور کمر دگا انداخت و گفت را ثرندا نیز دستانش

از تو  .اما تمام شد دانستم؛ ای بیش نمی دیگر خودم را مرده. ودماندازه نترسیده ب

  ».گزارم هم سپاس

به اندازه تمام عمرم دشمن پیدا  در این چند روز .آره تمام شد«: دگا گفت 

  ».تورگ بودزهمانی است که در پیشگویی آ  رکسفکر کنم این هو .ام کرده

هم یک دست داشت «: روی کف گاری انداخت و گفتدگا برگشت و خود را 

   ».و هم تک شاخی روی سرش

ام  قدر خسته ن آ«: های سفید و سیاهش را کنار زد و گفت مو. دگا خسته بود

  ».خواهم بخوابم که فقط می

درست «: ثرندا چرخی زد و گفت. تابید داخل مینور ماه از ترک سقف به 

  ».هیچ چیز به اندازه خواب نیاز نیست. است

  .از کشیدسپس در کنار دگا در

١٧  

  »یوکشهر «: دگا تابلو چوبی را خواند

دو هفته  آن در .توانست باور کند که زنده جلوی آن تابلو ایستاده بود نمی

داد و به  دست دیگرشدگا مشعل آبی را به  .چندین بار تا پای مرگ رفته بود

  »چه بالیی به سر َاِور آمده است؟«: ثرندا گفت. راه افتاد

داند که  می. ها جنگیده است رکساو یک عمر با آن هو .حتما زنده است« 

  ».چطور خود را نجات دهد
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٥١ 

اما زنده ماندنمان به خاطر  درست است؛«: تکان داد و گفترا  ثرندا سرش

  ».و َاِور است آگیرا

 یوکامید داشت که آن دو را در . کرد دگا هم در دلش به آن اعتراف می

همانند . ش به دروازه آهنین بازی افتادناگهان بعد از خم جاده، نگاه .ببیند

دیوار سمت . هاگوت، دیوارهای سنگی از دو طرف تا فاصله زیادی ادامه داشتند

فقط دو نگهبان در کنار دروازه ایستاده . کرد راست به روی کوهی ادامه پیدا می

جا خیلی امن  انگار این«: دگا گفت. بودند که هیچ توجهی به دروازه نداشتند

  ».جا هیچ اهمیتی ندارد این که امنیت این است یا

در ضمن . جا خیلی باالست امنیت این. نه«: افزود و گفت ثرندا بر سرعتش

  ».جا حمله نکرده است و نخواهد کرد رکسی به اینهیچ هو

  »؟چرا؟ پس این دیوارها برای چه هستند« 

 رها همیواآن د. جا خیلی زیاد است ها تا این رکسبرای این که فاصله هو« 

ها به  رکسهای خیلی خیلی قبل، هو شاید زمان .اند شده  خیلی وقت قبل ساخته

  ».کردند جا حمله می این

که مورب تا آن سوی کشیده شده بود فرش  رویی سنگ روبروی دگا پیاده

. رفت باال و پایین می آرام در جایشدریای آبی  سمت راست. شهر ادامه داشت

   .نگر انداخته بوددر خلیج آن تنها یک کشتی ل

  ».آن باال را نگاه کن«: گفتناگهان ثرندا 

سقف هر خانه . ای تا باالی تپه ادامه داشت به صورت پله ها سمت چپ خانه

رفیع در همانند هاگوت، قصری درست در نوک تپه، . حیاط خانه باالی خود بود

  ».هست یوک این قصر حکمران«: ثرندا گفت .باالی آن قد برافراشته بود

هیچ نگهبانی . کند انگار کسی در آن زندگی نمی. چقدر سوت و کور است« 

  ».هایش وجود ندارد هم روی دیوار

گویند  ولی خب می. همه همین فکر را دارند. ره درست استآ«: ثرندا گفت

داند که آن باال چه چیز  تقریبا هیچ کس نمی .کند آن باال زندگی می حکمران

. گویند که شهر یوک جای دیگری است ای می عده .هست و چه چیزی نیست
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٥٢ 

خواهند دشمنان از جای اصلی شهر  نمی. این شهر فقط برای رد گم کردن است

  ».یوک خبردار شوند

. و کروس یوکهاگوت و . توی این سرزمین فقط سه تا شهر وجود دارد« 

تقریبا برای محافظت از  ها، در مرز این دو شهر. هاگوت شهر مرکزی است

  ».اند ساخته شده هاگوت

پس پدر «: سپس گفت .دگا توضیحات َاِور را در اول سفر به خاطر آورد

همان . که مرده است، اهل اینجا بود ، یا همان باگاسور کاندورر تاریسوباگاس

  ».ها نجات داد را شکست داد و هاگوتیان را از شر نگرون گارگاسکه 

خب االن باید چکار . کاندورر وباگاس. آره«: را تکان داد و گفت ثرندا سرش

  »کرد؟

آخرین باری که  .به یاد غذاهای گرم افتاد .دگا نگاهش به یک رستوران افتاد

تا «را کج کرد و گفت  دگا مسیرش. آورد غذای گرم خورده بود را به یاد نمی

  ».کنم ایم، به چیز دیگر فکر نمی زمانی که غذا نخورده

  ».کنم م همین فکر را میمن ه. راست است«: ثرندا خندید و گفت

١٨  

 ،گوشت پخته و نمکی مرغ .ای را کند را به دهان گرفت و تکه ران مرغدگا 

در  .هنوز لقمه اول را فرو نداده بود که چندین گاز دیگر زد .در دهانش آب شد

چرخاند و با  هم ران را در دهانش سر پشتثرندا با دیدن دگا،  طرف دیگر میز،

دهانش پرشده بود و هر چند باری  .گذاشت ا در دهانشتمام آن ر  گازچندین 

با  .کشد کرد و نفس می ای صبر می جوید، لحظه که آن همه گوشت را می

چند صدای  رازیغ به .را بگیرد و خندید رد نگاهش با دگا نتوانست جلویشبرخو

   .نشنیددگا دیگر چیزی  ،خفه

چقدر خوشمزه «: فتدهان ثرندا خالی شد و گسرانجام  بعد از مدت طوالنی

  ».بود

حق هر دوی ماست که االن جبران . آره«: دگا لقمه خود را فرو داد و گفت 

  ».های گذشته را بکنیم سختی
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٥٣ 

دگا با . ایستاده بودند آنجاای  عده .نگاه دگا به جلوی رستوران افتادناگهان 

سرخ در وسط  ریش .بودند ییایدر دزدانها گروه  دقت متوجه شد که آن

ها  را هم در میان آن آگیرادگا توانست  .کردند با هم صحبت میده بود و ایستا

هیچ  .نگاهی انداخت دگا به دورش .ه بودها شد انگار ثرندا هم متوجه آن. ببیند

   .نبودخبری از َاِور 

جدا شدند و به طرف اسکله به راه  گریهمدسرخ به همراه آگیرا از  ریش

ها  را به طرف آن دگا سرش .سمتی رفتند بقیه جاشوان هر کدام به .افتادند

   ».باید به دنبالشان برویم«: تکان داد و گفت

روی میز گذاشت و بلند نشمرده آن را . به دنبال چند پیکوت جیبش را گشت

  ».جا گذاشتم پولش را این«: به طرف صاحب رستوران گفت

ای  حظهبرای ل شدید بیرون نور .دگا پشت سر ثرندا از رستوران بیرون رفت

ای با  عده. بودند وآمد رفترو در حال  همردم در پیاد. چشمانش را به درد آورد

 ای هم به سختی کردند و عده بلند مسیر خود را باز می یها و شوق و قدم شر

   .داشتند رمق قدم برمی کشیدند و بی روی سنگفرش میپاهایشان را 

 آگیرا .رو رساند پیاده گذشت و خود را به لبه سنگیدگا از کنار چند درشکه 

ها پایین رفته بودند و به طرف تنها کشتی در اسلکه  سرخ از پله به همراه ریش

ند هخوا نظرم میه بها یکی شده است؟  با آن آگیرا«: ثرندا گفت .رفتند راه می

  ».به زودی حرکت کنند

گیرا برای هر کار خود اما آ انم؛د نمی«: ها گذاشت و گفت دگا قدم در پله 

بهتر است . دهد به ضرر خودش انجام نمی هیچ وقت کاری راو  دلیلی دارد

  ».برویم

بوی دریا در  .دریایی به صورتش دواند پایین رفتن عرق را در آن نسیم خنک

کردند،  های کوچک که به کنار اسکله برخورد می صدای موج. پیچید سرش می

دگا  .کرد احساس می ر دلشوسعت را د با نگاه کردن به دریا .کرد او را آرام می

  ».بزرگ ولی متین«: گفت
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 امین منصوری فرد

٤٥٤ 

اش را نشان ما  اما گاهی کمی از بزرگی«: ثرندا با سر تایید کرد و گفت

  ».اش را کوچک نشمریم تا بزرگی. دهد می

های  نوع چوب .شد روی بدنه کشتی دیده میجاهای تعمیر شده فراوانی 

های  شده بودند و طنابجمع  ها بادبان .کشتی نیز با یکدیگر متفاوت بود

روی عرشه دگا توانست چند نفر را  .خوردند آویزان، آرام در جریان باد تکان می

   .آن بودند ببیند که با سطل و آب مشغول شستنکشتی 

: ها فریاد زد ناگهان فردی که کنار سکان کشتی ایستاده بود به طرف آن

  »خواهید؟ کیستید و چه می«

دید که به لبه کشتی  آگیرابه همراه  را سرخ ریش ،دگاجاشو،  با فریاد زدن

را به طرف یکی از  سرخ گفت و او هم سرش چیزی به ریش آگیرا .آمدند

انگار داریم به یک کشتی دزدان دریایی پا «: ثرندا گفت .جاشوان تکان داد

  ».گذاریم می

یخ در کنار یکدیگر محکم شده که با م گذاشتهای چوبی  روی الواردگا قدم 

  .ندبه طرف عرشه به راه افتاد د وبو

سرخ در  و ریش آگیرا .ها به کار خود مشغول شدند بدون توجه به آنجاشوان 

  .کردند صحبت می گریکدیکنار دکل اصلی ایستاده بودند و با 

بعد  .پیکر افتاد که در نوک کشتی نشسته بود ناگهان نگاه دگا به مردی غول

َاِور ناشیانه  .زخم بود از پرتمام بدنش  .ا بشناسدای تردید، توانست َاِور ر از لحظه

ها خون کمابیش  آن  از بعضی از  .ها را با پارچه ببندد سعی کرده بود که آن

  . ها چرخید روی عرشه، نگاه َاِور به سمت آنبا قدم گذاشتن  .زده بودبیرون 

 .ستمالی خونین بسته شده بوددکه روی چشم راست او، دگا با تعجب دید 

. را تمام کرده بود به طرف َاِور به راه افتاد که صحبتش آگیراگا بدون توجه به د

برخاست و  َاِور از جایش .آمد ای مضطرب هم پای او پیش می ثرندا نیز با چهره

  ».اید بینم زنده خوشحالم که می«: گفت

  »چه بالیی به سرت آمده است؟ چشمت چه شده؟«: ثرندا با ناراحتی گفت 

  .ای خونین بسته شده بود ِور پارچهروی چشم َا
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گل یخ: گویند مردگان سخن می  

 امین منصوری فرد

٤٥٥ 

  ».برای نجاتم مجبور شدم آن را از دست بدهم. هیچ چیز« 

 یادآوری؛ اما با را از دست داده بود که َاِور چشمش توانست باور کند دگا نمی

ها رفته بود، زنده ماندنش هم  رکسو این که او تنهایی به میان هو آن شب

آن را در قبال زنده . تاسفمم«: توانست بگویددگا فقط  .باشد معجزهتوانست  می

  » .ینگه داشتن ما از دست داد

خیلی از نزدیکانم را از دست . ام ها بار تا پای مرگ رفته قبال هم ده«: َاِور گفت

  ».را دارد شارزش توانستم این دفعه موفق شوم، اما همین که دادم؛

کس  هر .نشست دارش با صمیمیت کامل بر دل دگا می صدای کلفت و خش

اما آن زمان یکی  پنداشت؛ شک او را آدمی بزرگ و وحشی می دید، بی َاِور را می

ای او ثرندا جلو رفت و همانند قبل پ .شد دگا محسوب می باارزشهای  از دارایی

. تسنش او را کنار زد و روی دو زانویشاما َاِور  را درمیان بازوان خود گرفت؛

در طول  هایش اما نهایتا دست ش بگیرد؛را در آغوخوشحالی خواست او  با ثرندا

. ارمزگ سپاسخیلی «: ثرندا گفت .رسیدند اودست دو تا کنار  سینه عریض َاِور

بینم که کار خیلی بزرگی را  کنم می هرچه فکر می .امیدوارم بتوانم جبران کنم

  ».ای انجام داده

َاِور دست او را  دست عظیم .را به طرف او دراز کرددستش . دگا هم جلو رفت

را  دگا سرش .به اندازه یک انگشت او بود انگشتش پنجشاید . در میان گرفت

  ».طور من هم همین«: تکان داد و گفت

 در کنار آگیرا .ها را از حال خود بیرون آورد آن  های فردی، ناگهان صدای گام

: گفت شا حالت همیشگی با صورت بی .نگریست ها را می ها ایستاده بود و آن آن

  ».کردیم تقریبا داشتیم حرکت می. به موقع رسیدید«

اگر ما «: ثرندا گفت. رده بودآگیرا دستانش را در پشت سرش گره ک

  »آمدید؟ آمدیم، شما دنبالمان نمی نمی

  ».بهتر است آماده شویم«: بدون نگاه کردن به او، گفت آگیرا

حتی نباید حالمان را انگار جان ما برایت ارزش ندارد؟«: ثرندا با جدیت گفت

  »؟هم بپرسی
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 امین منصوری فرد
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  ».اشکال ندارد. آرام باش«: دگا گفت

. اما تو که دوستش هستی من هیچ؛. که اشکال ندارد چه یعنی. نه صبر کن« 

  »چرا به دنبال تو نیامد؟

اشکال ندارد برای این «: دگا گفت. ایستاده بود آرام در جایش چنان همآگیرا 

تر است و  ایم که هدف از همه چیز مهم ول دادهکه اول این راه ما به یکدیگر ق

من یا . تواند هر کس باشد آن کس می. اگر قرار است کسی فدا شود، باید بشود

  ».فرق ندارد آگیرا

  ».احمقانس«: ثرندا زیر لب با عصبانیت گفت

کافی نداریم که بخواهیم در مورد این موارد بحث احمقانه  وقت«: گفت آگیرا

خود  یها وزیر اعظم به دنبال کار .به دنبالمان هستندها  راژیهنوز هم  .کنیم

  ».است

  »ها را به گل یخ گفتی؟ چرا دخمه خاکستری پوش«: دگا گفت

  ».جا وجود ندارد بخاطر این که چیزی در آن«: گفت آگیرا

  »شود؟ چرا؟ مگر می« 

او . پوشید یادت هست درودوزا در زمان آزتورگ هم لباس خاکستری می« 

همزمان که تمام گنجینه . مهم آن گروه وارد آن شده بود یها روت و رازبرای ث

برای . برد را هم به همراهش ژیراهااین سرزمین را به سرقت برد، تمام دارایی 

به همراه آزتورگ به مدت هزار سال دفن شدن و هیچ کس از  ژیراگروه همین، 

از دخمه ژیراها بود؛ اما کرده اگار هم آن دخمه را پیدات. دانست ها چیزی نمی آن

  االن از آن .های خالی باقی مانده و تمام اسرار آن به سرقت رفته بود فقط داالن

آن هم بعد از هزار سال رسیده است به . همه فقط یک طومار باقی مانده است

با همان که آزتورگ توانست همه را به زیر فرمان خود بیاورد، . دست وزیر اعظم

  ».کند م این کار را میحاال هم وزیر اعظ

پیکر را به خاطر آورد و آن را برای  پدوک و مردمان غول داستانناگهان دگا 

ها را به زیر  کم دارد نیرو او کم«: با چهره متفکر گفت آگیرا .آگیرا بازگو کرد
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 امین منصوری فرد

٤٥٧ 

پیکر هم االن وجود داشته  کردم که مردمان غول من فکر نمی. آورد می دستش

  ».باشند

به هیچ وجه وحشی . را دیدم پیکر غول  مردماننه من «: فتدگا با جدیت گ

آورد که لباس خاکستری  ها را برای وزیراعظم یکی از نادیدهها  رئیس آن. نبودند

ه هم .انگار معامله کرده بود .سکه گرفتای  و در قبالش کیسه به تن داشت

ِدکس همراه وزیر آن کا .هم سنگ و چوب به همراه داشتند پیکر ها غول آدم

االن با وجود کادکس به عنوان محافط باگاسور تاریس، وزیر . پیکر هم بود غول

  » .تواند به راحتی باگاسور تاریس را از سر راه بردارد اعظم می

وزیر میندور همه جوانب را در . درست است«: بعد از کمی سکوت گفت آگیرا

 .خت چیزی هستندبه دنبال سا پیکر هم آن مردمان غول انگار. نظر گرفته است

اصوال  .اما االن فعال شدند ها نبوده است؛ هیچ خبری از آن. گاه شاید یک پناه

 اما کنند؛ مثل حیوانات زندگی میها  ه ها میان کو آن .ها خیلی احمق هستند آن

ها هم  باید از آن .کنند ها هوش دارند و دارند برای خود کاری می این انگار

  » .ترسید

  »فمان االن چیست؟خب هد«: دگا گفت

جا کشته  این. بهترین راه این است که از این سرزمین برویم«: گفت آگیرا

باید به دنبال درودوزا برویم و آن همه . ها دشمن ما هستند خیلی. خواهیم شد

 دانم او آن زمان به سمت دورورا طور که من می آن. ها را پیدا کنیم طومار و راز

طبق نقشه دالوا، حداقل دو هزار سال قبل، . تحرکت کرده اس )نام سرزمینی(

شاید بتوانیم اطالعاتی درمورد . این تنها سرنخ ماست. جا شهری بوده است آن

باشید که  مطمئن. یم جلوی وزیر اعظم را بگیرمو بتوان گذشته پیدا کنیم

  ».جنگی عظیم در راه است

  » ها داریم؟ خب چه کار با این« 

هایی درمورد گرگ دریا  ها چیز آن«: نداخت و گفتسرخ ا نگاهی به ریش آگیرا

. ها هستم اما تا جایی همراه آن شان کنم؛ که کمک داز من خواستن. دندان می
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 امین منصوری فرد
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ها  آن  در عوض. ما باید به شمال برویم. دریا در سمت شرق هست چون گرگ

  ».مان خواهند کرد هم کمک

در دل این ادی های زی و ناگفته هاراز«: ای مکث کرد و گفت لحظه آگیرا

 ژیراترین افراد  اما مهم دانیم؛ و ما تقریبا هیچ چیز را نمی ها نهفته است سرزمین

ها خیلی  آن. هم وجود داشتند طور که تو گفتی، در زمان پدوک آن. هستند

ن پرنده چنا ها آن آندر خاطرات پدوک سه هزار سال قبل  .قدیمی هستند

باشد که کسی در مورد آن  ست درودوزا میها در د آن یدارای .داری داشتند بال

. زا استوپوشش به دنبال ما و درود یخ با گروه خاکستری االن گل. اطالعی ندارد

نقاشی ها هم آن پرنده در میان آن  روروی ورودی مقبره باگاسیادتان هست 

آن و ها  رکسهو ،پیکر های غول از جمله همین انساندر آن جنگ . بود جنگ

مشخص نیست که  .آن موقع هم جنگی بزرگ اتفاق افتاده بود .پرنده هم بود

اما بدانید که خیلی از  اند؟ اند و چه چیزهایی داشته ها کرده دیگر چه کارژیراها 

ها  آن های گمشده راز .ها بوده است ها در دست آن های مهم تمام سرزمین راز

اتفاقات خیلی  .داند فقط درودوزا می. داند االن در جایی قرار دارند که کسی نمی

ها   ادامه دارند و هیچ کس درمورد آن شته افتاده است که االنذزیادی درگ

  » .قبل از این که دیر شود. ها را پیدا کنیم باید آن. داند نمی

ها  همه به طرف آن .ندبرخاستها  از شاخهپرندگان از ناگهان تعداد زیادی 

به ناگاه  کردند، پرواز میکه در یک خط به دنبال هم  یا دسته. چرخیدند

چه «: ثرندا گفت .ردند و به سمت دیگری بال گشودندرا عوض ک انمسیرش

  »کنند؟ طور می شده است؟ چرا این

او گفته بود که . آن همان چیزی است که دالوا گفته بود«: گفت آگیرا

آن طرف به سمت . کنند همه به یک سو پرواز می. اند پرندگان همه ناپدید شده

  ».ن استایا سرزمین سوار ژاوو

  » .شده استهمه چیز عجیب «: دگا گفت

  ».بهتر است حرکت کنیم. دهد همه چیز خبر از اتفاق بزرگی می« 
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او فقط به سمتی که پرندگان . دگا کالغ آگیرا، ِویر را روی دکل اصلی دید

؛ اما هیچ میلی از خود برای پرواز کردن به آن کرد پرواز کرده بودند نگاه می

  . داد سمت نشان نمی

 شیپ بهرو  ها در پیاده آن. افتاد ها پوش یخاکسترناگهان نگاه دگا به 

با سرعت . داشت یا همان دختر تاگار قدم برمی خی گلتر از همه  جلو .آمدند می

. توانست چشمان سبز گل یخ را ببیند دگا می. نگاهشان به کشتی دوخته شد

  .ها بود او به دنبال آن. شد ها دیده می کینه و انتقام هم در آن

١٩  

بدنه کشتی تا  .رفت شکافت و پیش می های آبی را می کشتی با سرعت آب

ها  چند جاشو در باال، مشغول سفت کردن طناب .نیمه در آب فرو رفته بود

  .شده بود ها اسیر بادبان باد .بودند

ن آن گل سیاه هنوز در میا. ناگهان دگا به یاد آدناکس و کاباالر افتاد

دستکش را . دیگر خشک شده بود احتماًال. داخل جیبش قرار داشت ،دستکش

در کمال ناباوری گل به همان شادابی . بیرون آورد و گل سیاه را بیرون کشید

بافت ظریف گل در زیر نور . مدتی به آن خیره شد. روز اول خودش بود

گر گل را به دگا بار دی. شد کم ساقه آن خمیده می کم. درخشید خورشید می

دگا . با وارد شدن به دستکش، گل دوباره شاداب شد. ن دستکش بازگردانددرو

. دوباره گل را بیرون آورد کرد، کسی او را نگاه نمی. نگاهی به اطرافش انداخت

کش جلوی پژمرده شدن  انگار آن دست .گل دوباره شروع به پژمرده شدن کرد

کش را با دقت  دگا دست. ازگردانددگا گل را به داخل آن ب. گرفت گل را می

کش خاص باشد  آن باید یک دست. درخشید تار و پود سبز او می. برانداز کرد

. در آن گذاشت یگوشت  تکه. دوام آورده باشد سال هزار سهکه توانسته است 

  . شود گوشت خراب می که ندیببخواست  می

یزی در میان چ .پایین را نگریسترا بر لبه کشتی گذاشت و  دگا دستانش

 .تشخیص داد مردوز رادگا  .انگار به تنه کشتی چسبیده بود. خورد آب موج می
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ها  ها در دریا پیش رفته بودند، باز هم با آن که آن با این. او به دنبالش بود

  .آمد می

تک چشم زردش . ناگهان مردوز از آب سر برآورد .با دقت بیشتری نگاه کرد

 اش را باال ، بدن نیمهبا تک دستش .زده بود اش به دگا زل روی صورت نیمه

ها جاشوان  صدا. کشید انگار چشم مردوز او را به درون خود می .کشید می

کم در بر  زردی دنیای اطرافش را کم .پشتش در حال ضعیف شدن بودند

نیرو به درون زردی کشیده  و بی داد را از دست می انگار وزنش .گرفت می

ناگهان کسی محکم او را به . ویر محو کوهی را دیددر بین زردی تص .شد می

  .عقب کشید

زردی در جلوی چشمش در حال رنگ . گیج و منگ به اطراف نگریست

  »کردی؟ داشتی چکار می«: ثرندا گفت. باختن بود

ثرندا هراسان خود را به او رساند و . دگا با سرعت برگشت و به پایین نگاه کرد

در زیر ور  هغوط پشت و بلندش کم سفیدموهای  مردوز با .خواست او را بگیرد

 .ردوز دنبال من استانگار ِم. چیزی نیست«: دگا گفت .شد از کشتی دور میآب 

  »خواهد؟ دانم چرا من؟ چه از من می نمی

که در چشم  کوه دنست که آن تصویر نمی. تصویر محو کوه را به یاد آورد

 یها ثرندا شانه ؟تصور کرده بودمردوز دیده بود، واقعیت داشت یا این که فقط 

ای نشاند و  روی بشکهاو را  سپس رفت و او را از لبه کشتی دور کرددگا را گ

  »حالت خوب است؟«: گفت

خم کرد و اجازه داد تا باد به عقب را و سپس آن  را تکان داد دگا سرش

ای؟  تا حاال دقت کرده«: دگا گفت .ثرندا کنارش نشست .گردنش را نوازش کند

اگر بشود یک شاخ هم برای او در نظر بگیریم، او . ردوز هم یک دست نداردم

  ».تواند کسی باشد که در پیشگویی آزتورگ آمده است هم می

 .توانند مورد اشاره پیشگویی باشند ها هستند که می با این وجود خیلی«

ها را از  شاخی بر سر داشت و در هاگوت مرده تک  که تاج رکس در قبرستانهو
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رکس سی که به ته دره افتاد و حتی آن هورکآورد یا آن هو بر بیرون میق

  ».در آخر هم مردوز. ها است رکسدستی که االن رهبر هو تک

٢٠  

. خارج کردتکه گوشت را از داخل آن . کش را بیرون آورد دگا بار دیگر دست 

کش  پس آن دست. بعد از گذشت چند روز، گوشت به همان تازگی روز اول بود

کش را به داخل جیبش  دگا دست. چیز را سالم نگه دارد توانست همه یم

. ها نشسته بود ثرندا کنار دکل، روی بشکه. برگرداند و به کنار دکل اصلی رفت

 اش چندروزهمدتی در دریای خاطرات  .بسترا  دگا کنار او نشست و چشمانش

نش حکاکی شده چیز در ذه همه .آدم را دیده بود چه اندازه اتفاق و. غرق شد

ثرندا هم همانند او چشمانش را بسته بود و به صدای  .چشمانش را گشود. بود

ها  اما سختی آورد؛ چهره او تمام ماجراها را به یادش می. دریا گوش سپرده بود

قبال هم گفتم که خوابم . به من نگاه نکن«: ناگهان ثرندا گفت .ارزشش را داشت

  ».برد نمی

  ».باشد، باشد« 

خب «: را باز کند به طرف او چرخید و گفت ا بدون این که چشمانشثرند

  »چطور بود؟ پسندیدی؟

  ».هی بد نیست« 

  ».خیلی هم دلت بخواهدیست؟بد ن«: را تنگ کرد و گفت ثرندا چشمانش

دا در جواب او لبخندی زد ثرن .انداخترا به دور کمر ثرندا  دگا خندید و دستش

  ».چه در انتظارمان خواهد بود« .روی شانه دگا گذاشتو سرش را 

  

  

  ...ادامه دارد                                                           
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 امش زا و دیدرک هعلاطم ار رثا نیا هک مراذگ ساپس زیزعخوانندگان  امش از    

د و یمعرفی کن نارگید هب ار نآاب، رضایت از کتدر صورت   متقاضا دار نازیزع

کمک کنیـد، بـه هـر     هدنبکه در انتشار فیزیکی این کتاب به  اگر مایل بودید

   .دییامن زیراو ریز تراک هرامش هب دیراد تسودمقدار که 

  ٦٠٣٧-٩٩٧٢-٣٤٠٥-٦٩٥١ درف یروصنم نیما              

   .متسه باتک نیا صوصخ رد نازیزع امش تارظن رظتنم هناربص یب نمض رد

  .درک دهاوخ مرگلد رایسب نآ همادا نتشون رد ار نم ،امش بوخ تارظن

  

  ای ارتباطی ه راه

Telegram            @amin_mansoori_fard 
Instagram               amin_mansoori_fard 
Email                      amin.mansoori.fard@gmail.com 
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