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 زندگی پیشتاز

 فصل اول

 روزنگار
 

کندار سورنسون چوب کبریت را روی قسمت کناری قوطی کبریت کشید. دستش را دور شعله ی کوچک حلقه و آن را به فیتیله ی سیاه شمع 

 نزدیک کرد. به محض اینکه شمع روشن شد، چوب کبریت را تکان داد و آن را خاموش کرد. رشته های نازک دود به هوا بلند شدند.

ابش نشسته بود. به چوب کبریت نگاه کرد. آتش چقدر سریع چوب را مصرف کرده بود! یک سوم باالیی چوب پشت میز مطالعه در اتاق خو

کبریت شکننده و سیاه شده بود به طاعون سایه ای فکر کرد که در آشیانه افسانه شیوع پیدا کرده و خیلی سریع موجودات روشنایی پناهگاه 

به همراه خانواده و دوستانش موفق شده بودند، پیش از آنکه طاعون پناهگاه را نابود کند، آن را را به موجوداتی تاریک تبدیل کرده بود. او 

 ریشه کن کنند. اما تالششان به قیمت جان لنا تمام شده بود. 

ع به ورق جله شروکندار از فکر و خیال بیرون آمد و چوب کبریت را کنار گذاشت. سه کلید کوچک را در قفل چرخاند و کتاب را باز کرد. با ع

زدن کرد. این آخرین شمع آمیتی اش بود. نباید حتی یک لحظه را هم هدر می داد؛ چرا که فقط زیر نور این شمع بود که نوشته ها مرئی می 

 شدند.

فسانه. اواخر آشیانه ا روزنگار رازها را از آشیانه افسانه به خانه آورده بود. روزنگار متعلق بود به پاتون بورخس؛ یکی از سرپرست های پیشین

ری پ تابستان گذشته وقتی پاتون در زمان سفر کرده بود، کندار او را از نزدیک دیده بود. پاتون نه تنها نوشته های روزنگار را به زبان مخفی

مع آمیتی مرئی می ر نور شها نوشته بود، بلکه برای امنیت بیشتر از مداد آمیتی استفاده کرده بود. به این ترتیب کلمات نوشته شده تنها زی

 شدند، و کندرا به لطف پری گون بودنش تنها کسی بود که می توانست آن زبان را متوجه شود.

خواندن و صحبت کردن به زبان پری ها فقط یکی از توانایی هایی بود که صدها پری با بوسه هایشان به او بخشیده بودند. می توانست در 

منحرف کننده ی ذهن روی او تأثیر نداشتند و می توانست از ورای توهمی که چشم انسان های فانی را به تاریکی ببیند. بعضی جادوهای 

 روی موجودات جادویی می بست، ببیند. پری ها هم مجبور بودند از تمام دستوراتش پیروی کنند.

رش هر روز به پیاده روی می رفتند و امیدوار کندرا از روی شانه به پشت سرش نگاه کرد و خوب گوش سپرد. خانه ساکت بود. مادر و پد

بودند که پیش از رسیدن سال نو این کار برایشان به یک عادت تبدیل شود. ولی کندرا حدس می زد که ورزش کردنشان بیشتر از چند هفته 

و مادرش از وجود دنیای جادویی  دوام نداشته باشد. با این حال اکنون این فرصت را داشت که بدون مزاحمت کسی روزنگار را بخواند. پدر

ای که او و برادرش کشف کرده بودند، بی خبر بودند و به همین دلیل وقتی که دیده بودند او زیر نور شمع کتابی پر از عالئم و نمادهای 

ت که را وجود نداشنامفهوم می خواند، تصور کرده بودند که دخترشان درگیر آیین و مکتبی عجیب و غریب شده است. هیچ راهی برای کند

به آن ها بفهماند آن کتاب حاوی رازهای یکی از سرپرست های قبلی آشیانه افسانه است. به همین دلیل برای اینکه کتاب را از او نگیرند، 

وزنگار را می روانمود کرد که آن را به کتابخانه بازگردانده است. به این ترتیب تنها هنگامی که کامالً مطمئن بود کسی مزاحمش نخواهد شد 

 خواند.

 به این دلیل که اکثراً پدر و مادرش خانه بودند و ذخیره ی شمع هایش هم کم بود، هنوز فرصت نکرده بود تمام روزنگار را یک بار بخواند.

های  را در دفترچهالبته مطالب مهمش را خوانده بود. زبان نوشتار روزنگار برایش آشنا بود. پیش از آن مطالب زیادی از نوشته های پاتون 
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 زندگی پیشتاز

ن همچنین وخاطرات معمولی در آشیانه افسانه خوانده بود. کندرا در روزنگار باالخره باألخره جزئیات دقیق تبدیل افیرا به شبح را خوانده بود. پات

یک غار زیر عمارت قدیمی،  از ترس های درونی اش در مورد رابطه اش با لنا هم در روزنگار نوشته بود. کندرا با خواندن آن نوشته ها از وجود

و چندین و چند انبار گنج و اسلحه در نقاط مختلف آشیانه افسانه مطلع شده بود. همچنین می دانست که یک جویندی گنج شجاع می تواند 

ر تاق کوچک دپیدا کند. در روزنگار نوشته شده بود که در زیرزمین خانه ی اصلی آشیانه افسانه یک ا 1در کنار آبشار کوچکی یک لپرکان

اتنهای تاالر وحشت وجود دارد. رمز عبور و راه دسترسی به آن اتاق هم در همان تاالر وحشت قرار داشت. کندرا در مورد سفرهای پاتون به 

ای ههند، سیبری، و ماداگاسکار خوانده و اطالعات زیادی در مورد پناهگاه های مختلف در سرتاسر دنیا کسب کرده بود. همچنین از تئوری 

 مختلفی در مورد خطرهای احتمالی از جمله توطئه های انجمن ستاره مغرب آگاه شده بود.

امشب زیر نور لرزان شمع می خواست قسمتی از روزنگار را بخواند که آن را بیشتر از بقیه قسمت ها دوست داشت. دست خط آشنای پاتون 

 را خواند که چنین نوشته بود:

ویی برگشتم و دوست دارم هر چه زودتر فکرهام رو روی کاغذ بیارم. معموالً به این فکر نمی کردم که چند ساعت قبل از یه ماجراج

کی قراره این نوشته رو بخونه. هر وقت هم که به این موضوع فکر میکردم به این نتیجه می رسیدم که اینا رو برای خودم می نویسم. 

 .رسه به اسم کندرا سورنسون اما اآلن می دونم که این نوشته به دست دختری می

کندرا، دونستن این موضوع هم به نظرم هیجان انگیره هم یه کمی ترسناک. تو توی دوران پر ماجرایی زندگی می کنی. شاید بعضی  

 هاز اطالعاتی که من دارم به دردت بخوره، ولی متأسفانه قسمت عمده ی این اطالعات می تونه تو رو تو خطر بزرگی قرار بده. هم

اش ذهنم درگیر اینه که تشخیص بدم کدوم بخش از اطالعاتم می تونه کمکت کنه و کدوم بخشش می تونه بیشتر تو رو به خطر 

 .بندازه. بیشتر چیزهایی که می دونم به جای اینکه کمک کنن، می تونن واست دردسر ایجاد کنن

رو  -زندان بزرگ اهریمن  - Zzyzxکه با هم کلید در  دشمن هات تو انجمن ستاره مغرب برای به دست آوردن پنج تا ابزاری

تشکیل می دن، از هیچ کاری دریغ نمی کنن. وقتی که من از پیشتون رفتم، تا اونجایی که خبر داشتیم، به ابزار رو به دست آورده 

ی دارم که تو نداری. با یه کم تالش بودن. پدربزرگ توانای تو هم یه ابزار دیگه رو داشت. من در مورد دوتا از ابزار دیگه هم اطالعات

بتونم اطالعات دیگه ای هم به دست بیارم با این حال شک دارم که اطالعاتم رو در اختیارت بذارم یا نه. اگه خودت یا بقیه  شاید

برای  ه تو تالشبخواین برین دنبال ابزارها تا ازشون محافظت کنین، ناخودآگاه دشمنامون هم از جای اونا خبردار می شن. حتی ممکن

دست آوردن ابزار صدمه ببینین. از طرف دیگه اگه اسفینکس دنبال اون ابزارها باشه، مطمئنم که باألخره پیداشون می کنه. به همین 

 دلیل فکر می کنم به نفعت باشه که اطالعات من رو در اختیار داشته باشی تا بتونی ابزارها رو از دسترس اسفینکس دور نگه داری.

راین، کندا، من تصمیم گرفتم که به تشخیص تو اعتماد کنم. جزئیات اطالعاتم رو تو این دفترچه نمی نویسم، چون ممکنه به بناب

دست آدم نااهلی بیفته. اطالعات مربوط به دو تا از ابزارهای پنهان رو توی دالون مخفی ته تاالر وحشت می نویسم. فقط در صورتی 

اطالعات نیاز دارین، برو سراغش. در غیر این صورت اصالً به هیچکس چیزی در مورد اون دالون  که احساس کردی واقعاً به اون

مخفی نگو. باید صبور و شجاع باشی و باهوش عمل کنی. امیدوارم که اون اطالعات در تمام طول عمرت دست نخورده باقی بمونن. 

بخش دیگه از این روزنگار می نویسم. برو به دالون و با استفاده در غیر این صورت اطالعات مربوط به جای دالون مخفی رو تو یه 

 از آینه پیغام روی سقف رو بخون.

کندرا، کاش اونجا بودم و می تونستم کمکت کنم. کسایی که دوستشون داری واقعاً قوی و توانا هستن. بهشون اعتماد کن و تصمیم 

 .حالم که همچین فامیلی دارمهای درست بگیر. حواست به برادرت هم باشه. واقعاً خوش

کندرا با انگشتانش روی میز ضرب گرفت و شمع را خاموش کرد. هنوز کمی از فیتیله باقی مانده بود. می شد یک بار دیگر آن را روشن کرد 

. به پشتی کار سختی بودولی شعله اش زیاد دوام نمی آورد. پدربزرگ احتماالً در آشیانه افسانه باز هم شمع آمیتی داشت، ولی گرفتن شمع ها 

                                                           
1 Leprechaun  د.، در افسانه های ایرلندی کوتوله ای با ظاهر یک پیرمرد است که در صورت گرفتار شدن در ازاری برآورده کردن سه آرزو آزادی اش را می خر 
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صندلی اش تکیه داد و لب پایینی اش را گاز گرفت. مدرسه و کار داوطلبانه ای که قبول کرده بود، وقتی برایش باقی نمی گذاشتند تا خوب 

 به این موضوع فکر کند.

ق نمی خواست به این اعتماد خیانت کند. حهنوز در مورد پیغام پاتون با کسی حرف نزده بود. پاتون به تشخیص او اعتماد کرده بود و کندرا 

 ابا پاتون بود. اگر اطالعات مربوط به جای ابزار فاش می شد، عده ای به دنبال آن می رفتند. باز هم حق با او بود، اسفینکس مراقب بود ت

 کندرا به سراغش نمی رفت.چنین حرکتی از جانب آن ها سر بزند. تا وقتی که به دست آوردن آن اطالعات برایشان حیاتی نمی شد؛ 

در تمام طول پاییز کندرا با پدربزرگ و مادربزرگش در تماس بود پشت تلفن در مورد رازهایشان حرف نمی زدند، اما راهی برای انتقال 

ه است، باطالعات مهم بدون حرف زدن در مورد جزئیات پیدا کرده بودند. از زمانی که فاش شده بود اسفینکس رهبر انجمن ستاره مغرب 

نظر تمام فعالیت های انجمن متوقف شده بود. ولی همه ی آن ها به خوبی می دانستند که اسفینکس آن ها را زیر نظر دارد و درحال توطئه 

 چیدن است. اسفینکس در انتظار لحظه ی مناسب برای حمله بود!

داشتند و اطالعات الزم را به آن ها می رساندند. تا آن روز که دو نفر از اعضای شوالیه های سحرگاه به صورت دائم کندرا و ست را زیر نظر 

لتر در وهیچ حادثه ای رخ نداده بود. با این که محافظینشان تغییر می کردند، اما همیشه یکی از افراد مورد اعتمادشان مانند وارن، تانو و یا ک

 مراقبشان بودند. -اً قابل اعتماد بود که ظاهر - 2کنارشان بود. چهار روز بود که وارن و دختری به اسم الیس

کندرا آهی کشید. پس از آن همه حیله و نیرنگ در طول چند سال گذشته، نمی دانست که آیا باز هم می تواند به کسی کامالً اعتماد کند و 

 یا نه! شاید یک دلیل دیگری که پیغام پاتون را به کسی نگفته بود هم همین بود.

ش شنید. برگشت و دید که یه تکه کاغذ تا شده از زیر در به داخل اتاقش انداخته شده است. به سمت در رفت، صدای خش خشی از پشت سر

کاغذ را برداشت، آن را باز کرد و فهرست تایپ شده را خواند. هر چه بیشتر می خواند، چشم هایش تنگ تر می شدند. از اتاقش بیرون رفت، 

واقعاً انتظار داری واسه کریسمس کسی یه هنگ »از اتاق ست ایستاد. رو به برادر کوچکترش گفت: طول راهرو را پیمود و در مقابل در ب

 «گالیدر بهت هدیه بده؟

 «قطعاً اگه نگم همچین چیزی می خوام نه!»ست که مشغول کشیدن سوسمار روی مشق های ریاضی اش بود سرش را بلند کرد و  گفت: 

 «اینا دیگه به کی دادی؟ از»کندار لیست را باال گرفت و گفت: 

   خب معلومه، مامان و بابا. البته یه کپی هم برای تمام فامیل ها ایمیل کردم. حتی برای فامیل های دوری که اینترنتی پیداشون

 «کردم. یه ایمیل هم به بابانوئل فرستادم. به هر حال کار از محکم کاری عیب نمی کنه.

تو قبالً از این درخواست های مسخره نمی کردی. یه سری چوب گلف »رت ست تکان داد. گفت: کندرا جلو رفت و کاغذ را در مقابل صو

 «استاندارد؟ جکوزی؟ موتور سیکلت؟

تو فقط داری گنده هاش رو می گی. اگه وسعت نمی رسه واسم یه صندلی ماساژ بخری، می »ست لیست را از دست کندرا قاپید و گفت: 

 «یا یه فیلم بخری. متناسب با هر بودجه ای یه چیزی توی لیستم پیدا می شه.تونی کایت یا بازی کامپیوتری 

 «یه چیزی تو کله ت هست.»کندرا دست به سینه ایستاد و گفت: 

ست با چشم های گشاد و حالتی که انگار کمی آزرده شده است، به خواهرش خیره شد؛ هر وقت می خواست چیزی را پنهان کند، چنین قیافه 

 می گرفت.ای به خود 
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   .محدودیت هدیه هایی که واسه کریسمس می گیرم یه بحثه، محدودیت چیزهایی که می تونم در خواست کنم یه بحث دیگه

 « 3چیه؟ شدی گرینچ؟

   تو همیشه موقع کریسمس عادی رفتار می کردی. چند تا هدیه ای که واقعاً می خواستی رو می گفتی و معموالً هم بهشون می

چیزی گرون تر از یه دوچرخه یا یه سیستم بازی کامپیوتری نمی خواستی. لیست هدیه هات واقع گرایانه بودن. رسیدی. هیچوقت 

 امسال واسه چی تغییر رویه دادی؟

 ست آهی کشید و لیست را دوباره به خواهرش برگرداند. 

  گتری رو امتحان کنم.داری زیادی تحلیل می کنی، پروفسور. با خودم فکر کردم بد نیست امسال هدف های بزر 

  چرا لیستت رو واسه فامیل های دوری که حتی نمی شناسنت فرستادی؟ 

  .ممکنه یکی شون یه میلیاردر تنها باشه، کسی چه می دونه؟ یه حسی بهم می گه امسال سال شانس منه 

ه بود یش درازتر شده بود. صورتش الغرتر شدکندرا به برادرش خیره شد. از تابستان به این طرف بزرگتر شده بود. قدش بلندتر و دست و پا

 شو چانه اش حالت مردانه تری پیدا کرده بود. در طول پاییز زیاد وقتشان را با هم نگذرانده بودند. ست دوستان خودش را داشت و کندرا تال

 می کرد به محیط دبیرستان عادت کند. فقط یک هفته به تعطیالت زمستانی مانده بود.

 «کار احمقانه ای نکن.»اد: کندرا هشدار د

  بابت این نصیحت ارزشمندت ممنونم. ایرادی نداره این جمله ت رو توی دفترچه خاطراتم نقل قول کنم؟ 

  دفترچه خاطرات هم داری؟ 

  .اگه همین طور به درافشانی ادامه بدی مجبورم شروع کنم به نوشتن دیگه 

   ی خاطرات عزیزم، امروز با طالهایی که از آشیانه ی افسانه دزدیدم، کلی واسه اولین صفحه ش یه پیشنهاد خوب دارم؛ دفترچه

هدیه ی کریسمس فوق العاده واسه خودم خریدم. سعی کردم وانمود کنم این هدیه ها رو فامیل های دورمون که میلیاردن واسم 

 ونی کردن!فرستادن، اما هیشکی باور نکرد و شوالیه های سحرگاه من رو تو یه سیاهچال تاریک زند

 «نمی تونی ثابت کنی.»دهان ست باز شد، اما بدون اینکه کالمی از ان خارج شود دوباره بسته شد. گلویش را صاف کرد و گفت: 

   چطوری تونستی طالهات رو با خودت بیاری؟ فکر می کردم پدربزرگ تمام طالهایی رو که تو و ساتیرها از نیپسی ها دزدیده

 بودین، ازت گرفته.

   بحث مسخره س. من نمی دونم داری در مورد چی حرف می زنی!این 

   حتماً چند جا قایمشون کرده بودی و پدربزرگ همه شون رو پیدا نکرده. ولی چطوری می خوای طال و جواهرها رو به پول تبدیل

 کنی؟ امانت فروشی؟

  !داری مزخرف می گی. ظاهراً ذهن تو توی خالف استعداد بیشتری داره 

  ع گرفتی، ولی یه دقیقه پیش کامالً تابلو بودی. اون طالها مال نویل یا دورن نبوده که بخوان بدنش به تو! بعد از تمام اآلن موض

 اتفاقاتی که تو تابستون افتاد، چطوری تونستی با طالی دزدی از آشیانه افسانه بیای بیرون؟ آخه چقدر بی چشم و رویی؟

 «رگ ازش استفاده نمی کردن.پدربزرگ و مادربز»ست آهی کشید و گفت: 

                                                           
 کریسمس است. تا کنون چندین فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی بر اساس این شخصیت ساخته شده است. ، نام شخصیتی تخیلی که مخالف تعطبات Grinchـ  3
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   درسته ست، چون سرپرست های آشیانه افسانه ن. وظیفه شونه که از موجودات و منابعی که اونجا هست، محافظت کنن. مِث

 این می مونه که بری از یه موزه دزدی کنی!

  و که اونجا پیدا کرده، نگه داشته؟مثِ تو که اون چوب بارون رو از کوه گمشده با خودت آوردی؟ یا وارن که هنوز هم شمشیری ر 

 گونه های کندرا قرمز شد.

   اوالً که کوه نقاشی شده جز پناهگاه نبود. بعدشم من که نمی خوام اون چوب رو بفروشم تا یه جت اسکی بخرم! وارن هم اون

ه به یک حافظت کنیم نه این کشمشیر رو با یه اسنوموبیل عوض نمی کنه! یه دلیل این که اونا رو نگه داشتیم اینه که ازشون م

 چندم ارزششون بفروشیمشون!

  .خیلی خب بابا! هنوز طالها رو نفروختم 

  .شاید بهتر باشه بدیشون به من تا یه جا قایمشون کنم 

  .الزم نکرده. دفعه دیگه که برگشتیم آشیانه افسانه می دمشون به پدربزرگ 

  !این شد یه چیزی 

   بزرگترین خبرچین دنیا زندگی می کنم. اگه بهت رشوه بدم چی؟ ساکت می شی؟ می تونم کلی چاره ی دیگه ای ندارم چون با

 هدیه کریسمس باحال واست بخرم.

  .خیلی عالقه ای به کایت ندارم 

  !می تونه هر چیزی باشه. لباس، جواهرات، یه اسب... هر چیز دخترونه و احمقانه ای که بخوای 

  ه که داداش کوچولوم یه کم بزرگ بشه تا دیگه الزم نباشه اینقدر مواظبش باشم.تنها چیزی که امسال می خوام این 

  .البته هر وقت بخوام می تونم یه کمی از اون طالها رو خرج کنم تا چند نفر بیان بدزدنت و تا بعد از تعطیالت ولت نکنن 

  .موفق باشی 

 به لبه ی سطل خورد و روی زمین افتاد.  کندرا لیست را مچاله و به سمت سطل زباله پرتاب کرد. توپ کاغذی

 «نشونه گیری خوبی بود!»ست خم شد، کاغذ را برداشت و آن را در سطل انداخت. گفت: 

  !لیست خوبی بود 

 دکندرا از راهرو گذشت و دوباره وارد اتاق شد. هنوز بودی دود شمع در فضا حس می شد. پنجره را باز کرد و هر دو دستش را در هوا تکان دا

 تا بو را پراکنده کند. سپس پنجره را بست و روی تخت دراز کشید. 

حتی کیلومترها دور از آشیانه افسانه، در خانه ی خودشان و تحت نظر محافظانشان هم ست هنوز می توانست راهی برای ایجاد دردسر پیدا 

ت تنها کسی بود که می توانست با او در مورد چنین کند. بخشی از وجودش دوست داشت پیغام پاتون را به برادرش بگوید. این روزها س

  مسائلی صحبت کند. اما جرأت نمی کرد آن اطالعات را با او در میان بگذارد. بدون شک برادرش راهی برای سوء استفاده از آن پیدا می کرد.

ن با هم حرف زده بودند، ست از جواب های مبهم رازداری کندرا در مورد روزنگار باعث شده بود کمی بینشان فاصله بیافتد. وقتی در مورد آ

کندرا متوجه شده بود که خواهرش چیزی را از او پنهان می کند. اما چون خودش نمی توانست نوشته های دفترچه را بخواند، کاری از دستش 

 برنمی آمد. 

ا که با کش بسته شده بودند، بیرون آورد. نیازی کندرا غلت زد و روی شکم دراز کشید. دستش را زیر رو تختی اش برد و پنج پاکت نامه ر

 نبود نامه های گاوین را بخواند، تمام محتویات نامه ها را حفظ بود. با این حال دوست داشت آن نامه ها را نگه دارد. 
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پیدا  ا آن روز که سر وکله اشگاوین قول داده بود که تمام تالشش را بکند تا مدتی را به عنوان یکی از محافظینشان در آنجا بگذراند، اما ت

طرق  زنشده بود و به عنوان یک رام کننده اژدها گاوین توانایی غیر معمولی داشت که در سرتاسر دنیا به آن نیاز بود. با این حال نامه هایش ا

ت یک اژدهای الغر و بلند محافظینشان به دست کندرا می رسید. در نامه هایش جزئیات ماجراهایش با اژدهاها را تعریف می کرد: از پوس

تومورهای پوستی بیرون آورده بود؛ در مورد یک اژدهای کمیاب تحقیق کرده بود. اژدهایی که زیر آب زندگی می کرد برای گیج کردن 

شکارش جوهر در آب پخش می کرد؛ یک گروه از متخصصان گیاهان جادیی را از دست یک اژدهای کوچک ولی خطرناکه که مانند عنکبوت 

 ار می بافت، نجات داده بود.ت

کندرا چند لحظه پاکت ها را در دستش نگه داشت و دوباره آن ها را زیر رو تختی فرو کرد. نهایت تالشش را کرده بود تا ست متوجه نامه 

 د!نگاری هایشان نشود. برادرش همیشه در مورد گاوین سر به سرش می گذاشت و او نمی خواست هیچ بهانه ای به دست ست بده

صدای باز شدن در اتوماتیک پارکینگ را شیند. پدر و مادرش برگشته بودند. به سرعت از روی تخت پایین پرید و روزنگار و شمع را برداشت. 

آن ها را در یکی از طبقات باالیی کمدش پنهان کرد و با چندین لباس روی آن ها را پوشاند. با اینکه درس هایش را خوانده بود، در کیف 

 ه اش را باز کرد و چندین دفتر و کتاب روی میزش پهن کرد.مدرس

نفس عمیقی کشید. تنها دو روز دیگر از مدرسه مانده بود و بعد تعطیالت زمستانی شروع می شد. آنگاه می توانست کمی راحت شود و سر 

ها رفت، سعی کرد چهره ای عادی به خود فرصت به مسائل مهمی که ذهنش را می آزردند، فکر کند. از اتاقش بیرون آمد و به سمت پله 

  بگیرد و به استقبال پدر و مادرش برود. 
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 فصل دوم

 استینگ بالب
 

 

 

وها برف ردانه های برف زمین را پوشانده بودند. کندرا از پله های دبیرستان ویلسون پایین آمد و به راه افتاد. در گوشه و کنار خیابان و پیاده 

اشته شده بودند. با این که برف های روی سطح پیاده رو پارو شده بودند، اما کندرا از ترس یخ زدگی زمین با های پارو شده روی هم انب

 احتیاط قدم برمی داشت. سقفی از ابرهای خاکستری سایه ای تیره به آن روز سرد افزوده بودند.

معموالً محافظینش در آنجا می ایستادند. الیس به یک ماشین کندرا در حالیکه آرام کوله پشتی اش را تاب می داد، به نقاطی نگاه کرد که 

پارک شده تکیه داده بود و جدول حل می کرد. زن جوان سرش را بلند نکرد، اما کندرا می دانست که الیس او را می بیند. حدوداً سی و چند 

را دوست داشت بداند آیا الیس به نظر وارن زیبا ساله بود و قد متوسطی داشت. الغر بود و موهای صافش را بر روی شانه می ریخت. کند

 است و یا نه؟

کر فبه خیابان سمت چپ که پیچید، نگاهی به اطراف انداخت. بیشتر اوقات می توانست وارن را آنجا ببیند، اما امروز وارن آنجا نبود. با خود 

 کرد که احتماالً وارن مراقب ست است.

کنار کتابخانه گذشت و وارد مجموعه ی تفریحی بزرگی شد. ساختمان آجری شامل یک استخر، یک زمین کندرا با عجله از خیابان رد شد، از 

ی ربسکتبال، سه زمین هندبال، رختکن و یک مرکز نگهداری از کودکان بود. کندرا داوطلبانه هر روز بعد از مدرسه تا ساعت پنج در مرکز نگهدا

 هی مواقع حتی می توانست همانجا تکالیفش را هم انجام دهد.از کودکان کار می کرد. کار راحتی بود و گا

ی زاز آنجایی که مدراس ابتدایی زودتر از دبیرستان تعطیل می شدند، وقتی کندرا به آنجا می رسید، بچه ها مشغول نقاشی و بازی با اسباب با

 ها و دویدن در اتاق بودند.

به او خوشامد گفتند. هیچ کدام از آن ها کندرا را به اسم کوچک « سالم خانم سورنسون»چند تا از بچه هایی که نزدیک در بودند با عبارت: 

 صدا نمی کردند.

در آن طرف اتاق ایستاده بود و به یک پسر کک و مکی کمک می کرد که به ماهی های آکواریوم غذا بدهد. مرد میان سالی از  4رکس تَنِر

 بچه ها خیلی خوب فتار می کرد و هیچ چیزی باعث عصبانیتش نمی شد.اهلی بروکلین بود و پوست سبزه ای داشت. با 

وقتی غذا دادن به ماهی ها تمام شد، رکس متوجه حضور کندرا شد. لبخندی زد و دست تکان داد. موهای فرفری مشکی، سبیل کلفت، و 

 عینک بزرگش همیشه این ذهنیت را ایجاد می کرد که گریم کرده است.

  .سالم، رکس 
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  ،کندرا. سالم. سالم 

 امروز می خوایم حواس»لحن صحبت رکس همیشه جوری بود که انگار مشغول اجرای یک برنامه ی تلویزیونی برای بچه ها است. ادامه داد: 

 «پنجگانه رو با بچه ها تمرین کنیم. یه آزمایش هیجان انگیر طراحی کردم. بیا ببین و نظرت رو بهم بگو.

انتهای اتاق رفت. پنج جعبه مقوایی در کنار هم روی میز چیده شده بودند. روی تمام جعبه ها یک سوراخ دیده کندرا به دنبال رکس به سمت 

 می شد.

 « قراره دستم رو بکنم اون تو و تشخیص بدم چی توشه؟»کندرا پرسید: 

 «آفرین. باید حدس بزنی چی تو جعبه هاست. از جعبه ی سمت چپی شروع کن.»رکس گفت: 

 را در جعبه ی اول فرو کرد. انگشتانش چند کره ی کوچک و لزج را لمس کرد.کندرا دستش 

  چشم از حدقه دراومده؟ 

 «دونه های انگور پوست کنده. بعدی رو بگو.»رکس پاسخ داد: 

 کندرا دستش را در جعبه ی دوم فرو کرد.

  روده؟ 

  .رشته 

زد. جعبه ی چهارم ابتدا خالی به نظر می رسید، اما چیزی مانند  در جعبه ی سوم چندین پاک کن قرار داشت که کندرا درست آن را حدس

یک سیب زمینی در آن بود. کندرا می خواست حدسش را بر زبان بیاورد که سوزش شدیدی در انگشت شستش احساس کرد. جیغی کشید و 

 «چی توش بود؟»دستش را بیرون آورد. پرسید: 

 «حالت خوبه؟»رکس پرسید: 

  توس؟بذار حس بزنم. کاک 

 کندرا انگشت شستش را در دهان گذاشت و مشغول مکیدن زخمش شد. 

  .حدست نزدیک بود. یه انجیر کاکتوسی. یه جور میوه ی خوراکیه. می تونم قسم بخورم که همه ی تیغ هاش رو کنده بودم 

 «ظاهراً یکیشون از دستت در رفته بود.»کندرا سرش را تکان داد و گفت: 

  م بیارم.بذرا واست یه چسب زخ 

 «نمی خواد. تیغ بود دیگه! چیزی نیست.»کندرا نگاهی به انگشت شستش انداخت و گفت: 

 «فکر کنم بهتره آزمایشمون رو به چهار تا جعبه محدود کنیم.»رکس گفت: 

  فکر کنم بهتره باشه. تو آخریش چی بود؟ خنجر؟ 

  .اسفنج خیس 

  باهاشون شیشه خورده که جمع نکرده بودی؟ 
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 «نه. خیالت راحت.»و گفت:  رکس خندید

 «بهتره این رو برگردونم تو دفترم.»جعبه انجیر کاکتوسی را برداشت و گفت: 

 «فکر خوبیه.»کندرا گفت: 

، مادر سنگین وزنی که سه بچه داشت و شیفت های بعد از ظهر در آنجا کار می کرد، به کندرا 5وقتی رکس با جعبه به دفترش رفت، روندا

 «حالت خوبه؟»د: نزدیک شد و پرسی

  .رکس ازم خواست دستم رو بکنم تو جعبه ای که کاکتوس توش بود. دستم زخم شد ولی چیزی نیست 

 «آدم خوبیه ها ولی بعضی وقت ها کارهای واقعاً احمقانه ای می کنه.»روندا سرش را تکان داد و گفت: 

   تو اون جعبه.مهم نیست. فقط خوشحالم که جای من یه بچه پنج ساله دستش رو نکرد 

بعد از ظهر بدون هیچ اتفاق خاصی سپری شد. کندرا تکالیف زیادی برای انجام دادن نداشت، به خاطر همین خود را با بچه ها سرگرم کرده 

قیقه به دبود. چندین بازی مختلف برای بچه ها ترتیب داد، رکس برایشان کتاب خواند و روندا هم ساز زد تا بچه ها آواز بخوانند. ساعت، پنج 

 پنج را نشان می داد که کندرا مشغول جمع کردن وسایلش شد.

 .«کندرا، یه مشکلی پیش اومده»هنگامی که کندرا کوله پشتی اش را روی شانه اش انداخت، رکس از پشت سر به او نزدیک شد و گفت:

 ه ای آسیب دیده باشد.کندرا برگشت و نگاهی به اطراف اتاق انداخت. انتظار داشت چیزی شکسته باشد و یا بچ

  چی شده؟ 

 «مادر یکی از بچه ها زنگ زده و شکایت داره. اگه می شه یه دقیقه بیا تو اتاقم.»رکس گفت: 

  .باشه 

 کندرا با خود فکر کرد که چه چیزی ممکن است باعث تماس مادر بچه شده باشد. آیا در چند روز اخیر با یکی از بچه ها بد رفتار کرده بود؟

صی به یادش نمی آمد. به دنبال رکس وارد دفتر شد. رکس در را پشت سرشان بست و پرده ها را کشید. سپس به گوشی تلفن اشاره اتفاق خا

 کرد.

 «کیه؟»کندرا زیر لب پرسید: 

 «بهتره قبلش یه نگاه به پشت اون قفسه بندازی.»رکس با سر به سمت دیگر اتاق اشاره کرد و گفت: 

ش انداخت و به سمت قفسه ی آهنی به راه افتاد. پیش از آنکه به قفسه برسد، دختری از پشت آن بیرون آمد. دختری کندرا چینی به پیشانی ا

 که درست شبیه خود او بود. قد و مو و چهره اش دقیقاً مانند کندرا بود. می توانست خواهر دوقلویش باشد و یا تصویری در آینه. دختری که

 کرد، لبخندی زد و دست تکان داد.شبیه کندرا بود سرش را بلند 

کندرا برجا میخکوب شد و با تعجب به دختر خیره شد. در چند سال گذشته به چشم دیده بود که چندین اتفاق به ظاهر غیر ممکن رخ داده 

 بودند، اما این مورد از همه ی آن ها تعجب برانگیرتر بود. 

                                                           
Ronda 5 
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یک دستش را دور بدن کندرا حلقه کرد و او را به سمت خود کشید. دستمالی روی رکس از فرصت استفاده و از پشت به کندرا حمله کرد. 

دهان و بینی کندرا را پوشاند. سعی کرد با تقال کردن خود را نجات دهد، اما خیلی زود سرش گیج رفت. اتاق دور سرش چرخید، دست از تقال 

 کشید و از هوش رفت. 

 

*** 

 

ای همهمه ی دور بچه ها و پدر و مادرهایشان را شنید. سعی کرد از جایش بلند شود اما متوجه شد که کندرا آرام به هوش آمد. در ابتدا صد

دست و پایش را بسته اند. سریع تصویر دختری که شبیه خودش بود و حمله ی غافلگیر کننده ی رکس را به خاطر آورد. خواست فریاد بکشد 

 اما تکه پارچه ای در دهانش بود.

بود که چشم هایش را باز کرد، پشت میز رکس روی زمین افتاده و به یک تکه چوب بسته شده بود. سرش به شدت درد می تازه آن موقع 

کرد. تقال کرد خود را آزاد کند اما موفق نشد. در حالیکه به شدت ترسیده بود، سعی کرد روی نفس کشیدن از طریق بینی تمرکز کند. به 

 سپرد. همهمه و سرو صدا به تدریج به سکوت تبدیل شد. صدای بچه ها و بزرگترهایشان گوش

فکرهای نامنظمی به ذهنش هجوم می آوردند. آیا می توانست به طریقی پری ها را برای کمک فرابخواند؟ ماه ها می شد که هیچ پری ای 

ت. سرش سید. احتیاج به یک مسکن داشندیده بود. آیا پری گون بودنش می توانست در این شرایط کمکی به او بکند؟ راهی به فکرش نمی ر

بدجوری درد می کرد. شاید وارن او را نجات می داد. شاید هم الیس. کندرا در دل آرزو کرد که کاش گاوین مسئول مراقبت از آن ها بود. 

دند؟ یکی از المپ های روی اآلن گاوین کجا بود؟ آخرین نامه اش از نروژ رسیده بود. چرا چنان تکه پارچه ی بزرگی در دهانش فرو کرده بو

 سقف در حال سوختن بود. آیا ممکن بود که روندا نگرانش شود و به دنبالش برگردد؟ نه احتماالً برای جلوگیری از همین اتفاق، دختر مشابه

 ده بود؟ آیا ممکن بود که رکساو را آورده بودند. کندرای قالبی احتماالً وارن و الیس را هم به اشتباه می انداخت. آن کندرای قالبی از کجا آم

یکی از اعضای انجمن ستاره مغرب باشد؟ اگر چنین بود، مدت زیادی را برای این کار برنامه ریزی کرده بود؛ رکس سال ها در آنجا مشغول 

 کار بود.

سمت او آمد، آرام خم شد و گفت:  در اتاق باز شد. کندرا برای لحظه ای امیدوار شد، اما این رکس بود که آرام وارد اتاق شده بود. رکس به

 «فقط من و تو اینجاییم دختر جون.»

 کندرا صداهای نامفهومی از خود درآمد. با چشم هایش خواهش می کرد.

  پارچه توی دهنت اذیتت می کنه؟ 

 کندرا با حرکت سر پاسخ مثبت داد.

   !می تونی دهنت رو ببندی؟ باور کن اگه جیغ بزنی دوباره بیهوشت می کنم 

در یک کشو را باز کرد و یک تکه پارچه و یک شیشه ی کوچک بیرون آورد. کمی از محلول درون شیشه روی پارچه ریخت و هر دو را روی 

 میز گذاشت.

   اگه جیغ بزنی کاری می کنم که پشیمون شی. اگه فکر می کنی اآلن سردردت شدیده، باید ببینی بعد از دوز دوم دردش چقدر

 می شه. متوجه شدی؟

 کندرا با سر جواب مثبت داد.
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 رکس چسب دور دهان کندرا را باز کرد و پارچه را بیرون آورد. کندرا لب هایش را به هم فشار داد. زبانش خشک شده بود.

  چرا رکس؟ 

 «رکس با تو این کار رو نمی کرد بچه جون. هنوز نفهمیدی؟ من رکس نیستم.»رکس خندید، چشم هایش برق می زد. گفت: 

   می تونی خودت رو به شکل آدما در بیاری؟توی 

  !داری نزدیک می رشی 

  .دوتا بودین. اون یکی شبیه من بود 

می خوای بدونی ماجرا چیه؟ راستش باید بگم من از یه درخت اومدم. در واقع من یه میوه ام. »رکس روی صندلی پشت میز نشست و گفت: 

 این حال می بینی که من اینجام! یه استینگ بالب. قراره منقرض شده باشیم، ولی با

  .نمی فهمم 

وقتی دستت رو کردی تو جعبه، یه استینگ بالب دستت رو زخم کرد. باید خیلی با احتیاط با استینگ بالب ها برخورد »رکس لبخند زد و گفت: 

 کرد. چون درست شبیه کسی می شن که زخمیش کردن.

  توسی بود؟یعنی اون دختره که شبیه من بود همون انجیر کاک 

   ما میوه ی فوق العاده ای هستیم. تغییر شکلمون حدوداً نود دقیقه طول می کشه. تو طول پروسه ی تبدیل از درختمون تغدیه

 می کنیم. بعد این پیوند خارق العاده قطع می شه، سه چهار روز زنده می مونیم و بعدش هم می میریم!

 «پس اون قراره خودش رو جای من جا بزنه.»ای او فکر می کرد. گفت: کندرا به رکس خیره شده بود و به مفهوم حرف ه

  .اون کندرای فوق العاده ایه. حتی بیشتر خاطرات تو رو هم داره. کارش رو به نحو احسن انجام می ده. هیشکی نمی فهمه 

 «اگه شخصیت من رو داره، چرا کمکم نمی کنه؟»کندرا اخم کرد و گفت: 

 هم چسبانده بود و انگشت هایش را به هم می کوبید.رکس کف دست هایش را به 

   شخصیت تو رو نداره. خاطراتت رو داره. در واقع بیشتر خاطراتت رو. مثل هر استینگ بالب دیگه ای اون هم وجود خودش رو

ا هر ه داره. مثِ من. چون من به خاطراتش دسترسی دارم معنش این نیست که رکس من رو کنتزل می کنه. ما استینگ بالب

دستوری که بعد از تبدیلمون برامون صادر کنن انجام می دیم. مسیر من مشخصه. رکس آدم پیچیده ای بود. ولی من نیستم. من 

 برای دزدیدن تو درست شدم. وقتی روندا داشت واسه بچه ها آواز می خوند، من دستورهای الزم رو به بدلت دادم.

  ذاری من برم؟ کسایی که تو رو درست کردن آدم های خبیثین. تو که نمی خوای به  چرا از دستورهات سرپیچی نمی کنی و نمی

 اونا کمک کنی، می خوای؟

 رکس خندید.

   بی خودی خودت رو خسته نکن. استینگ بالب ها کامالً وفادارن، کندرا. ماهیت وجودی ما با شما فرق داره. ما کاری رو انجام

رغم خاطرات خوبی که رکس از تو داره، من فقط می تونم تو رو به عنوان دشمنم فرض  می دیم که بهمون دستور داده شده. علی

 کنم. واقعاً شانش آوردی چون فقط یکی دو روز دیگه زنده م. باید مأموریتم رو انجام بدم.

 «قراره با من چی کار کنی؟»کندرا نجواکنان پرسید: 
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  .تحویلت بدم به اونی که من رو ساخته 

  ته؟کی تو رو ساخ 

 «خودت خواهی دید.»رکس ابروهایش را باال برد و گفت: 

  جای دوری می ریم؟ 

 رکس شانه باال انداخت.

  اینا همه نقشه ی اسفینکسه؟ 

  باید این اسم رو بشناسم؟ 

 «مأموریت اون یکی استینگ بالب چیه؟»کندرا لب هایش را به هم فشرد. سپس پرسید: 

  ای تو جا بزنه. حدس بزن وقتی پدر و مادرت فکر می کنن که تو توی تختت خوابیدی، مأموریت اصلیش اینه که خودش رو به ج

 بردنت از اینجا چقدر راحت تر می شه.

  دیگه چه مأموریتی داره؟ 

 رکس سرش را چند بار تکان داد و به جلو خم شد.

   چه اتفاقی  دادن کمکت کنم بفهمیبهم گفته بودن کلی سؤال می پرسی و سعی می کنی قانعم کنی که کمکت کنم. بهم دستور

 افتاده چون این جوری آروم می شی. بیشتر از اون چیزی که الزمه بهم اطالعات ندادن. من هر چی رو می دونستم بهت گفتم.

  کی بهت دستور داده؟ 

  !دیگه حرف زدن بسه 

  نا من رو می کشن. به خونواده ام رکس این کار رو نکن. تو من رو می شناسی و نمی خوای که بهم آسیب برسونی. رکس، او

 صدمه میزنن. رکس، خواهش می کنم. من رو تحویلشون نده. این مسئله ی مرگ و زندگیه. اونا می خوان دنیا رو نابود کنن.

 رکس لبخند زد؛ انگار التماس های کندرا به نظرش بامزه بود.

   .اآلن بیشتر از یه روزه که این شکلیم. نه می تونی قانعم کنی، بسه دیگه این قدر حرف نزن. من کامالً روی کارهام کنترل دارم

نه گیجم کنی. بذار یه کم موسیقی گوش کنیم. من واقعاً عاشق موسیقیم. قبالً هیچوقت گوش نداشتم. نه جیغ بزن، نه کار احمقانه 

 ای بکن. چون فقط باعث می شه همه چی بدتر بشه.

را بلند کرد. کندرا به این نتیجه رسید که انتخاب یک آهنگ راک کالسیک برای آن بود که  رکس رادیوی روی میزش را روشن و صدای آن

 هر گونه فریاد احتمالی ای از جانب او را در خود خفه کند. صدای بلند سازها و فریادهای خواننده، رشته ی افکارش را  پاره می کرد.

کش بشتابد؟ و یا الیس؟ یا حتی ست؟ چگونه ممکن بود متوجه شوند که کسی آیا کسی متوجه این حقه می شد؟ آیا ممکن بود وارن به کم

خودش را جای او جا زده است؟ تا قبل از این که خودش اعتراف کند، حتی به فکر کندرا هم نرسیده بود که آن مرد رکس نیست. اگر بدلش 

؟ چه چیزی را ممکن بود بدزدد؟ به چه کسی ممکن بود آسیب خاطراتش را داشت، چه اطالعاتی را ممکن بود در اختیار دشمنانشان قرار دهد

 برساند؟
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رکس روبروی کندرا نشسته و مراقبش بود. هیچ راهی برای فرار از آن شرایط به ذهن کندرا نمی رسید. یک تله ی بی نقص و غیر قابل پیش 

عی می داد؟ کِی؟ کندرا چشمانش را بست. در حالیکه س بینی بود. حتماً اسفینکس پشت این ماجرا بود. آیا رکس او را به اسفینکس تحویل

 می کرد صدای بلند موسیقی را فراموش کند، با ناامیدی به دنبال نقشه ای می گشت. 
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 فصل سوم

 بدل
 

 ست در حالیکه به کندرا نگاه می کرد، یک تکه تست برداشت و گاز زد. خواهرش مقداری زیادی برشتوک در ظرفش ریخت. وقتی که شیر

را هم اضافه کرد، مقداری از محتویات ظرف روی میز ریخت. کندرا با دست تکه های برشتوکی را که روی میز ریخته بود، در کف دستش 

 جمع کرد و در دهان ریخت. سپس قاشقش را در ظرف فرو کرد و با عجله مشغول خوردن شد.

 «امروز خیلی گشنته، نه؟»ست پرسید: 

 «من عاشق اینم.»ت: کندرا به ست نگاه کرد و گف

  این سومین کاسه س! تو ضد رژیمی؟ 

 کندرا شانه باال انداخت و قاشق دیگری در دهان گذاشت.

آخرین روز مدرسه س. رفت تا سال دیگه. نه امتحانی »احتماالً داری عزاداری می کنی. گاز دیگری به تست زد و اضافه کرد: »ست گفت: 

 «نه تکلیفی، چی کار می خوای بکنی؟

  .امروز که مدرسه خبری نیست. شاید پیچوندم 

 ست خندید.

  فکر خوبیه. حاال کجا می خوای بری؟ سینما؟ یا مجتمع تفریحی؟ 

 کندرا شانه باال انداخت.

 ست با دقت به خواهرش خیره شد.

  .امروز چته؟ هیچوقت به برشتوک من دست نمی زدی 

  .فکر کنم یادم رفته بود که چقدر خوشمزه س 

می دونی؟ دیگه تقریباً به آخر بسته ش رسیدی. تمام پودر شکالتش اون زیر جمع میشه. خیلی »ب سرش را تکان داد و گفت: ست با تعج

 «خوشمزه س. امتحانش کن.

 کندرا به درون بسته برشتوک نگاه کرد. محتویات بسته را بو کشید و بعد تمام آن را درون ظرفش ریخت. دوباره مشغول خوردن شد.

  ت می گی ها!پسر راس 

  .حتماً شیر ته ظرف رو هم بخور. هر چی ته ظرف بمونه خوشمزه تره 
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 کندرا سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و قاشق دیگری در دهان گذاشت.

 ست به ساعت نگاه کرد.

  می مونم ری باشه حتماًمن باید راه بیفتم تا به اتوبوس برسم. مگه اینکه در مورد پیچوندن مدرسه جدی بوده باشی. اگه این طو 

 تا این معجزه رو ببینم.

 «من رو که خوب می شناسی!»کندرا به ست خیره شد. به نظر وسوسه شده بود. اما سرانجام گفت: 

   می شناسم؟ جدی داشت باورم می شد. بابا که رفته سرکار، مامان هم رفته کالس نقاشی. می تونیم بمونیم خونه خوش بگذرونیم

 ها!

  له کنی. اگه به اتوبوس نرسی، کسی نیست که برسوندت مدرسه.بهتره عج 

 ست کوله پشتی اش را برداشت و به سمت در به راه افتاد.

 «بیا ظرف های صبحونه ت رو از روی میز جمع کن.»کندرا فریاد زد: 

  !می شه خودت جمعشون کنی؟ من گذاشتم بهترین قسمت برشتوک رو بخوری 

  !خیلی پَستی 

 -ون رفت. هنوز هم از اینکه کندرا نقشه هایش برای کریسمس را برهم زده بود، احساس ناامیدی می کرد. تمام تالش هایش ست از در بیر

بردن باتری به آشیانه افسانه برای معادله کردن با ساتیرها، جمع کردن طالها از قلمروی نیپسی ها، بازگرداندن تنها بخشی از طالها به 

فته بودند. با این وجود هنوز هم می توانست بخشی از طالها را پنهان کند و وانمود کند که همه ی طالها را به همه به هدر ر -پدربزرگ 

 آشیانه افسانه بازگردانده است. اما با وجود کندرا معلوم نبود کی می تواند بدون اینکه کسی متوجه شود، طالها را بفروشد؟

امروز صبح دیده بود که خواهرش در دستشویی صابون را بو می کرد. چشم هایش را بسته بود رفتار خواهرش امروز صبح واقعاً عجیب بود. 

و با نفس های عمیق بوی صابون را به درون ریه هایش می فرستاد. از طرفی تجربه به او ثابت کرده بود که خوردن سه کاسه برشتوک به 

سالم می خورد. به عالوه گفته بود می خواهد مدرسه را بپیچاند! حتی اگر  دل درد بدی منجر می شود. کندرا معموالً یک صبحانه ی سبک و

ت سبه شوخی آن جمله را گفته بود باز هم از او بعید بود. کاش کندرا با فکر پیچاندن مدرسه او را وسوسه نکرده بود. این ایده همیشه برای 

 جذاب بود. 

ا عجله به سمت ایستگاه اتوبوس رفت. با دقت قدم برمی داشت تا در آن خیابان شلوغ وقتی اتوبوس زردرنگ از انتهای خیابان پیدا شد؛ ست ب

 زمین نخورد. به موقع به ایستگاه رسید و فکرهایش خیلی زود با دیدن دوستانش از یادش رفت. 

*** 

یالت نه هایش برداشته شده است. تعطوقتی ست بعد از پایان مدرسه از پله های اتوبوس پایین آمد، احساس می کرد که بار بزرگی از روی شا

زمستانی در مقایسه با تعطیالت تابستانی چیزی نبود، ولی با این حال آنقدر طوالنی بود که بشود تظاهر کرد دیگر هرگز موعد مدرسه رفتن 

ر گفته بود که شاید برای فرانخواهد رسید. همانطور که به سمت خانه می رفت، به برف های روی زمین لگد می زد. در خانه قفل بود. ماد

 انجام چندین کار از خانه بیرون برود. ست با کلیدش در را باز کرد و وارد خانه شد.

به آشپزخانه رفت و چندین کشو را به دنبال خوراکی گشت. بهترین خوراکی ها را قبالً خورده بود، به خاطرهمین فقط یک شکالت و کمی 

شن کردو مشغول عوض کردن کانال ها شد. اما هیچ برنامه جالبی پخش نمی شد. مرتب کانال عوض شیرکاکائو خورد. سپس تلویزیون را رو
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یزیون ومی کرد، امیدوار بود که تنوع برنامه ها بتواند برایش جای کیفیت برنامه ها را بگیرد، اما پس از چند دقیقه حوصله اش سر رفت. وقتی تل

 را خاموش کرد، فکرهای بهتری به ذهنش رسید.

مادرش خانه نبود. پدرش هم که سرکار بود. و احتماالً برای آخرین بار در یک مدت طوالنی، کندرا هم نبود. ست می دانست که خواهرش 

ا را در ههر از چند گاهی از گاوین نامه دریافت می کند. در ماه اکتبر، وقتی که اتاق کندرا را به دنبال روزنگار رازها می گشت، دو تا از نامه 

ک ساک پیدا کرده بود. در هر دوی نامه ها اطالعات فوق العاده جالبی در مورد اژدهاها نوشته شده بود. اما بعد از آن کندرا جای مخفی ی

کردن نامه ها را عوض کرده بود. ست مطمئن بود که کندرا بعد از آن باز هم نامه های دیگری دریافت کرده بود، اما هیچوقت فرصت نداشت 

 حسابی اتاق خواهرش را بگردد. که درست و

به سرعت از پله ها باال رفت. هم هیجان زده بود، هم کمی عذاب وجدان داشت. وارد اتاق کندرا شد. فاصله ی بین قفسه کتاب و دیوار را 

 چک کرد. هیچ چیزی آنجا نبود. قبالً روزنگار رازها را آنجا پنهان کرده بود.

کرد و خیلی با دقت بین لباس های مرتب و تاشده را می گشت. بخشی از وجودش می خواست که با کمدها و کشوها را یکی یکی باز می 

روی زمین ریختن محتویات کشوها و واژگون کردن اثاثیه اتاق عملیات جستجو را سریع تر کند. اما خوب می دانست که نباید کوچکترین 

س داشت؟ کند پیش رفتن عملیات کم کم داشت حوصله اش را سر می برد. اثری از خودش باقی بگذارد. چرا خواهرش آن همه کمد و لبا

 مرتب به خود یادآوری می کرد که چقدر دوست دارد نامه ها را بخواند.

 دست به کمر وسط اتاق ایستاد. همه جای اتاق را با دقت نگاه کرد. کندرا که احمق نبود! کجا ممکن بود نامه ها را پنهان کرده باشد؟ کجا

وانست محل مناسبی برای پنهان کردن چیزی باشد؟ شاید نامه ها را با چسب به زیر میزش چسبانده بود! نه، آنجا هم نبود. بین صفحات می ت

 دیکشنری بزرگش؟ نه!

ست در کمد بزرگ لباس ها را باز کرد. درون یک جعبه کفش؟ داخل یک کفش؟ روی یک قفسه؟ زیر یک پولیور در یکی از طبقات باالیی 

 مد، روزنگار رازها و شمع آمیتی را پیدا کرد.ک

از اینکه کندرا هنوز هم چنان چیزهای مهمی را در جایی به آن واضحی پنهان کرده بود، متعجب شد. جاهای خیلی بهتری برای پنهان کردن 

 آن ها به ذهن ست می رسید.

مع امیتی را روشن کرده بود اما از عالئم عجیب و غریب آن سر در کندرا نمی دانست، ولی ست قبالً هم روزنگار رازها را پیدا کرده بود. ش

 نیاورده بود. می دانست که بدون ترجمه ی کندرا، هرگز نخواهد فهمید که در آن روزنگار چه نوشته شده است. به همین دلیل دوباره روزنگار

 را پشت قفسه کتاب پنهان کرده بود.

را میان صفحات روزنگار پنهان کرده باشد ولی نه! به فکرش رسید که روزنگار را جای دیگری پنهان با خود فکر کرد که شاید کندرا نامه ها 

ین ا کند تا کندرا بفهمد که باید بیشر از آن دفترچه مراقبت کند. اما اگر این کار را می کرد، کندرا می فهمید که ست وارد اتاقش شده است و

 موضوع فقط می توانست دردسر درست کند.

 اگهان کندرا وارد اتاق شد.ن

ست برجا میخکوب شد. چشم از خواهرش برداشت و به روزنگار که در دستش بود، نگاه کرد. کندرا در خانه چه کار می کرد؟ حداقل یک 

 ساعت دیگر کارش در مرکز نگهداری از کودکان تمام می شد! 

 «تو اینجا چی کار می کنی؟»کندرا گفت:

ظ کند و یک دلیل منطقی بیاورد. لحظه ای خواست روزنگار را پنهان کند ، اما دیگر دیر شده بود. کندرا آن را ست سعی کرد آرامشش را حف

 در دستش دیده بود.
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  .فقط می خواستم مطمئن شم که روزنگار رو جای خوبی قایم کردی 

  .تو حق نداری بیای تو اتاق من و وسایلم رو بگردی 

  ه م سر رفته بود.چیزی رو به هم نریختم. فقط حوصل 

 «جای خوبی قایمش نکرده بودی.»روزنگار را باال آورد و اضافه کرد: 

یه جوری وانمود نکن که انگار نگهبان منی! اول باید اعتراف کنی که کار اشتباهی »کندرا دست هایش را مشت کرد. با عصبانیت فریاد زد: 

 «کردی، ست. نمی تونی وانمود کنی که کارت درست بوده.

 «راستی میگی. من بدون اجازه اومدم تو اتاقت.»اعتراف کرد:  ست

  کارت درست بود یا اشتباه؟ 

  !این که مچم رو گرفتی اشتباه بود 

 صورت کندرا قرمز شد. برای لحظه ای ست فکر کرد که خواهرش به او حمله خواهد کرد. شدت واکنش کندرا، او را متعجب کرده بود.

 «این کار رو کردی؟ قبالً هم»کندرا فریاد زد: 

او  -حتی اگر حق داشت که عصبانی شود  -ست می دانست که باید خواهرش را آرام کند، اما وقتی کسی اینقدر از دستش عصبانی می شد 

 هم موضع تهاجمی می گرفت.

  ر کنی ن وقت باید فکاگه بگم نه، باورت می شه که دقیقاً همون یه باری که دزدکی اومدم تو اتاقت تونستی مچم رو بگیری؟ او

 فوق العاده خوش شانسی. 

   می دونم که فکر می کنی همه چی تو زندگی شوخیه. که هیچ قانونی شامل حال تو نمی شه. ولی نمی ذارم این دفعه قسر در

 بری.

 «آروم بابا. من که اصالً نمی تونم این رو بخونم.»ست روزنگار را روی تخت پرت کرد و گفت: 

  رو به میل خودت بخونی تعجب می کنم. اگه بخوای چیزی 

  .می دونی چی دوست دارم بخونم؟ نامه های عاشقونه. عاشق این جورنامه هام 

کندرا از شدت خشم می لرزید. لحظه ای نگاهش به سمت تخت برگشت. ست سعی کرد جلوی لبخندش را بگیرد. چرا امروز کندرا آن گونه 

 کمتر عصبانی می شد. رفتار می کرد؟ معموالً باهوش تر بود و

 «برو بیرون. فقط صبر کن تا مامان و بابا بیان خونه.»کندرا فریاد زد: 

   می خوای پای مامان و بابا رو بکشی تو این ماجرا؟ می خوای بهشون در مورد نامه های گاوین و روزنگار آشیانه افسانه بگی؟ یه

 کم فکر کنی هم بد نیست ها!

 رد. ست کمی قدبلندتر بود، اما با این حال مجبور بود عقب عقب برود و جلوی مشت های خواهرش را بگیرد.کندرا به سمت برادرش حمله ک

کندرا صورت ست را هدف گرفته بود! وقتی کوچکتر بودند، با هم کشتی می گرفتند، اما کندرا پیش از آن هرگز این گونه به او حمله نکرده 

بی حرکتش کند. این کار فقط باعث می شد که کندرا عصبانی تر بشود. به همین دلیل تا آنجایی بود. ست نمی خواست او را هل بدهد و یا 

 که می توانست جلوی مشت های خواهرش را گرفت  و با دور زدن اتاق خود را به در نزدیک کرد. 
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خشمگین به ست خیره شد. جوری چهارچوب در را خوشبختانه کندرا دیگر او را در راهرو دنبال نکرد. تنها در آستانه ی در ایستاد و با نگاهی 

گرفته بود که انگار می خواست خود را کنترل کند تا دوباره به برادرش حمله نکند. صدای باز شدن در پارکینگ به گوش رسید. حالت چهره 

 «دیگه نیا تو اتاق من.»ی کندرا از خشمگین به نگران و شاید هم شرمنده تغییر کرد. گفت: 

 ت و در اتاقش را بست.این را گف

ست به اتاق خودش رفت. به کبودی هایی که روی ساعدش در حال شکل گرفتن بودند، نگاه کرد. قطعاً چیزی موجب ناراحتی و عصبانیت 

ه کخواهرش شده بود. آیا در مدرسه مشکلی برایش پیش آمده بود؟ شاید خبر بدی از گاوین به او رسیده بود. دلیل عصبانیت کندرا هر چه 

بود، بهتر بود چند روزی سر به سرش نگذارد. کامالً واضح بود که چیزی آنقدر او را ناراحت کرده بود که حتی روی شخصیتش هم تاثیر 

 گذاشته بود.

 

*** 

 هست نیمه شب با شنیدن صدای ضربه ی آرامی به شیشه بیدار شد. سر جایش نشست، چند بار پلک زد و به ساعت دیجیتال کنار تختش نگا

 کرد.

سه و هفده دقیقه. تنها نوری که اتاقش را روشن می کرد، نور ساعت و نور مهتاب بود که به زحمت از میان پرده ها وارد اتاق می شد. آیا 

واقعاً صدایی شنیده بود؟ بار دیگر سرش را روی بالش گذاشت و دراز کشید. پیش از آنکه دوباره خوابش ببرد، ضربه ی دیگری به شیشه 

. صدا آنقدر ضعیف بود که می توانست مربوط به ساییده شدن یک شاخه ی درخت به شیشه بوده باشد. فقط مسئله این بود که هیچ خورد

 درختی نزدیک پنجره ی اتاق ست نبود.

. وارن را کنار زدست، حاال که مطمئن شده بود واقعًا صدا را شنیده است، هوشیارتر از قبل از تخت پایین آمد، به سمت پنجره رفت و پرده 

 روی لبه ی باریک پشت پنجره اتاق بود.

ست دستش را به سمت دستگیره ی پنجره برد، اما مردد شد. پیش از آن نتیجه ی باز کردن پنجره از روی بی احتیاطی را دیده بود. موجوداتی 

 در دنیا وجود داشتند که می توانستند بیننده را دچار توهم کنند.

ید ست شده بود، سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و با دست به خیابان اشاره کرد. ست گونه اش را به شیشه ی سرد وارن که متوجه ترد

 پنجره چسباند و الیس را دید که به یکی از ماشین هایشان تکیه داده بود. الیس دست تکان داد.

 را باز کرد. باد سرد به درون اتاق هجوم برد.دلیل چندان محکمی نبود، ولی ست قانع شده بود. به همین دلیل پنجره 

وارن وارد اتاق شد. تا آنجایی که ست می دانست این اولین باری بود که یکی از محافظانش قدم درون خانه گذاشته بود. چند ماه قبل وقتی 

 د.رمنتظره می توانست دلیل این اقدام وارن باشتانو مراقبشان بود، هر از چندگاهی با او گپ می زد، اما همیشه بیرون از خانه فقط یه اتفاق غی

 «قرار نیست تبدیل شی به یه گوبیلن و سعی کنی من رو بکشی که؟»ست نجوا کنان گفت: 

نه بابا خودمم. هر چند فکر کنم حتی بعد از دیدن الیس هم نبایستی می ذاشتی بیام تو. انجمن از هیچ کاری برای رسیدن »وارن آرام گفت: 

 «غ نمی کنه.به شما دری

 «برم کندرا رو بیدار کنم؟»ست پرسید: 

نه! این جوری اومدم دیدنت که بتونیم تنهایی حرف بزنیم. من و الیس نگران خواهرتیم. جدیداً رفتار »وارن هر دو دستش را باال برد و گفت: 

 «عجیب و غریبی ازش ندیدی؟
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 احساس عذاب وجدان ست را فرا گرفت.

  .البته بیشتر تقصیر من بود. وقتی تو اتاقش بودم مچم رو گرفت و خیلی عصبانی شد. امروز مثِ همیشه نبود 

 «واکنشش زیادی شدید بود؟»وارن پرسید: 

 ست مکث کرد.

  .من نباید می رفتم تو اتاقش. حق داشت عصبانی شه، ولی آره واکنشش زیادی شدید بود 

 ه بود، با انتظارش مطابقت داشت.وارن سرش را به عالمت تأیید تکان داد، گویی آنچه ست گفت

  .کندرا امشب یه کم بعد از ساعت یک از خونه رفت بیرون. از روی حصار پشتی رفت. الیس دیدش و با فاصله تعقیبش کرد 

  .کندرا می دونه نباید بدون شما جایی بره. چرا سعی کرده دزدکی بره؟ معموالً همچین کاری نمی کنه 

   رفتاری رو ازش نداشتیم ولی مشکل بزرگتر از اینه. کندرا رفته دم یه صندق پست و یه نامه انداخته حق با توئه. انتظار همچین

توش. ست می دونی که مأموریت ما حفاظت از شما در برابر عوامل بیرونیه، ولی یه بخشی از کارمون هم حفاظت از شما در برابر 

خونه و منم مراقب خونه م، برگشت دم صندق پست. نامه کندرا رو  خودتونه. وقتی الیس مطمئن شد که کندرا سالم برگشته تو

 بیرون آورد تا ببینه چه اطالعاتی توش هست.

  شما نامه های ما رو می خونین؟ 

   فقط یه نگاه بهشون می ندازیم. باید مطمئن شیم که به صورت اتفاقی اطالعات مهمی رو فاش نمی کنین. مخصوصاً وقتی نامه

ط مشکوکی پست می شه. نامه هایی که به ما می دین تا برسونیم به پدربزرگ و مادربزرگتون رو نمی خونیم. ای تو همچی شرای

 فقط نامه هایی رو که به افراد دنیای بیرون می دین چک می کنیم.

  !و ظاهراً کندرا خراب کاری کرده 

 وارن یک پاکت را باال گرفت.

  از.نامه ای که فرستاده اینه. یه نگاه بهش بند 

ست پاکت را گرفت. وارن چراغ قوه اش را روشن کرد. گیرنده شخصی به اسم ت. بارکر بود و نامه به آدرس اداره پست مانموت ایلینویز 

 فرستاده شده بود.

 «می دونین گیرنده ش کیه؟»ست پرسید: 

  نه. تو نمی شناسیش؟ 

 ست کمی فکر کرد.

   دونم هیچ آشنایی تو ایلینویز نداریم.هیچ بارکری رو یادم نمیاد. تا اونجایی که می 

  .نامه رو بخون 

ره اپاکت به طرز ماهرانه ای باز شده بود. نه جایی از پاکت پاره شده بود، و نه نشانه ای از باز شدن آن دیده می شد. می شد خیلی راحت دوب

 آن را چسب زد و پست کرد. ست نامه ی تا شده را بیرون آورد و شروع به خواندن کرد:

 تورینای عزیز،
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اینجا من را به دقت زیر نظر دارند. مطمئن نیستم که فرصت دیگری برای فرستادن اطالعات بیشتر به دست بیاورم.    

نمی دانم که خط ها را شنود می کنند یا نه، به همین دلیل ترجیح می دهم نامه بنویسم. تا اینجا همه چیز خوب پیش 

 مایه ی آزار است.  رفته است. هیچکس شک نکرده ولی ست

اطالعات مهمی دارم. یکی از ابزار را پیدا کرده اند! کرونومتر در آشیانه افسانه است. همچین یک دفترچه خاطرات از 

پاتون بورخس دارند که در آن مدعی شده است جای سایر ابزارها را می داند. اطالعات مربوط به ابزار در دفترچه قید 

 افسانه و در یک اتاق مخفی، پشت قسمتی از سیاهچال به نام تاالر وحشت نوشته شده است. نشده است، بلکه در آشیانه

اگر اطالعات مهمی به دست آوردم دوباره برایت نامه می نویسم. پیش از آنکه کارم در اینجا تمام شود، سعی میکنم 

 دفتر پاتون را نزدیک خانه ی درختی کنار نهر در خیابان هاتورن پنهان کنم.

 

 دوستدار تو،

 کندرا سورنسون

 

 «چه اتفاقی داره میفته؟»ست به وارن نگاه کرد و پرسید: 

   خیلی خوب شد که ما نامه ها رو می خونیم. هر چند هیچوقت انتظار همچین نامه ای رو نداشتیم. تصور کن اگه این نامه دست

 نااهلش می افتاد، چی می شد!

  .شبیه دستخط خودش بود 

  ا خودش این رو نوشته.مطمئنم که کندر 

  .ونسا از جعبه ی خاموش نیومده بیرون؟ شاید اون داشته تو خواب کندرا رو کنترل می کرده 

 وارن سرش را به نشانه ی نفی تکان داد.

  به این احتمال هم فکر کردم، به همین خاطر زنگ زدم به پدربزرگت. چک کرد و دید که ونسا هنوز تو زندونشه. ولی احتماالً یه 

 اتفاقی تو همین مایه ها واسه کندرا افتاده.

   احتماالً یکی داشته کندرا رو کنترل می کرده یا تهدیدش کرده. اون هیچوقت بهمون خیانت نمی کنه! حده اقل به میل خودش

 این کار رو نمی کنه!

  ی ر نکنی. الیس خیلی کندرا رو نممنم همینطور فکر می کنم. با این حال نمی شه این نامه رو بخونی و به خیانت آگاهانه فک

 شناسه. می خواد دستگیرش کنه.

 «نمی تونه کندرا رو دستگیر کنه!»ست اعتراض کرد: 

   .آروم باش. نگفتم این تنها راهمونه که. با این حال با توجه به خطری که وجود داره، باید هر طور شده سریع کندرا رو ساکت کنیم

 ولی باید ته توی این ماجرا رو در بیاریم.  نمی خوام خواهرت رو زندونی کنم،

  به روش میاریم؟ یعنی نامه رو نشونش می دیم تا ببینیم چه جوابی می ده؟ 

  .خیلی دوست دارم توضیحش رو بشنوم. من که نتونستم دلیل منطقی ای پیدا کنم 

  .شاید ذهنش تحت کنترل یکی دیگه باشه 
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از خوندن اون نامه دیگه از هیچی تعجب نمی کنم. فقط هر کاری می کنیم، پدر و مادرت نباید  من که بعد»وارن شانه باال انداخت و گفت: 

 «بیدار شن.

  اآلن می خوای بری سراغش؟ 

   نمی تونیم صبر کنیم. تازه، اگه اآلن بریم سراغش غافلگیرش می کنیم. اگه یه کم گیج باشه، می تونیم جواب های درستی ازش

 بکشیم بیرون.

 «راست می گی. باشه. نباید بذاریم مامان و بابا بیدار شن.»در اتاقش به راه افتاد و گفت:  ست به سمت

  دوست ندارن مردای غریبه نصفه شب بیان تو خونه شون؟ 

 «فکر نکنم صحنه ی جالبی باشه.»ست خندید و گفت: 

  .پس بزن بریم ببینیم چرا خواهرت نامه های خانمان برانداز پست می کنه 

 راهرو شد و بی سر و صدا به سمت اتاق کندرا رفت. آرام دستگیره در را پیچاند. ست وارد

کلید الزم نداریم. فقط یه سنجاق قفلی یا یه چیز نازک که بتونیم باهاش زبونه » به وارن نزدیک تر شد و ادامه داد: « قفله.»نجوا کنان گفت: 

 «قفل رو تکون بدیم.

فل بازکن حرفه ای بود، از جیبش خارج کرد. آن را در سوراخ فرو و قفل را باز کرد. وسیله را دوباره در جیبش وارن وسیله ای را که شبیه ابزار ق

 گذاشت و سریع در را باز کرد. اول وارن و بعد ست وارد اتاق شدند.

 «چی شده؟»گیج شده بود. پرسید: کندرا روی تختش نشسته و مشغول خواندن یک نامه بود. ابتدا عصبانی شد، اما با شناختن وارن، به نظر 

 ست در را بست.

 «زود بیدار شدی!»وارن گفت: 

  .خوابم نمی بره 

 کندرا نامه را تا کرد.

 «باید حرف بزنیم.»وارن گفت: 

 «چرا؟»کندرا با حالتی معذب کمی جابجا شد و گفت: 

 وارن پاکتی را که کندرا پست کرده بود، به او نشان داد.

 ی کندرا دیده می شد. اخم کرد. ترس به خوبی در چهره

  ...چطور جرأت می کنین نامه های شخصی من رو 

این مزخرفات رو اصالً شروع نکن. یا همین اآلن جواب صادقانه به سؤال هام می دی یا دستگیرت می »وارن حرفش را قطع کرد و گفت: 

 «خائنانه س. چرا کندرا؟ باید همین اآلن توضیح بدی.کنیم. هیچ چیز خصوصی ای تو این نامه نوشته نشده بود. فقط یه یادداشت 

 کندرا نگاهش را از آن دو برگرفت، گویی به دنبال پاسخی می گشت.

  .این نامه رو واسه دشمنامون نفرستادم 
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انت بزرگی یمنم نگفتم واسه دشمنامون فرستادی. فرستادن همچین اطالعاتی برای کسایی که تو دایره ی اعتماد ما نیستن، خ»وارن گفت: 

 «محسوب می شه. من تا حاال اسم تورینا بارکر رو نشنیدم. کیه؟

  ...خواهش می کنم، وارن. تو باید به من اعتماد کنی. می دونی که من هیچوقت 

یین آورد و انامه را پ« سعی میکنم دفتر پاتون را نزدیک خانه ی درختی کنار نهر در خیابان هاتورن پنهان کنم.»وارن شروع به خواندن کرد: 

 «حق با توئه، کندرا. هیچوقت فکرش رو هم نمی کردم که بتونی همچین خیانتی بکنی. برام توضیح بده.»ادامه داد: 

 دهان کندرا بدون اینکه کلمه ای از آن خارج شود، باز و بسته شد. ناگهان درد و نگرانی در چشم های رخنه کرد.

   نپرس. باید این کار رو می کردم. مجبورم کردن. نمی تونم توضیح بدم.خواهش می کنم، وارن. بیشتر از این سؤال 

 «به نظرم داری فیلم بازی می کنی، ست؟»وارن با دقت به چهره ی کندرا نگاه کرد و گفت: 

  !داره دروغ می گه 

 کندرا ناگهان از کوره در رفت.

  .باورم نمی شه این جوری باهام برخورد می کنین 

من باورم نمی شه اینه که چقدر مسخره از یه تاکتیک به یه تاکتیک دیگه می پری. دارم با کی حرف می زنم؟ فکر چیزی که »وارن گفت: 

 «نمی کنم که حرف ها از ذهن کندرا بیاد بیرون.

  نخودمم وارن، معلومه که خودمم! یادت رفته چطوری کمکت کردم که از زال بودن نجات پیدا کنی؟ یادته با ونسا چطوری با او 

 پلنگ سه سر جنگیدیم؟ هر چی دوست داری ازم بپرس.

 «چرا رمز قفل کمدت رو فراموش کردی؟»وارن پرسید: 

  چی؟ 

  امروز تو مدرسه داشتم می دیدمت. واسه باز کردن کمدت مجبور شدی بری از مسئول های مدرسه کمک بگیری. چرا؟ 

 «عددهاش رو یادم رفت.»می لرزید. صدایش « چرا آدما بعضی چیزها رو یادشون می ره؟»کندرا گفت: 

 «چرا امروز زود از مرکز نگهداری از بچه ها برگشتی خونه؟»ست پرسید: 

  .رکس مریضه. اون خانمی که جاش کار می کرد گفت ایرادی نداره یه کم زود برم 

 ست قدمی به خواهرش نزدیک شد.

   .فکر کنم تمام روز خودش نبوده.کارت خیلی کندرایی نبود! حق با توئه، وارن. این کندرا نیست 

 «من خواهرتم.»کندرا با چشم هایی ملتمس گفت: 

 کندرا دست هایش را در جیب هایش فرو برد. 

نه، تو قطعاً خواهر من نیستی. می دونی چی هستی؟ یه خوک! تا اآلن ندیده بودم کسی بتونه اونقدر »ست انگشتش را تکان داد و گفت:

 «برشتوک بخوره.
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هر کی که هستی باید با من بیای. تا وقتی که مطمئن شیم دیگه ذهن کندرا رو کنترل »کندرا را گرفت. با لحن خشنی گفت:  وارن بازوی

 «نمی کنی.

 کندرا دست آزادش را به سمت دهانش برد و چیزی را بلعید. وارن کندرا را روی تخت خواباند. و سعی کرد دهانش را باز کند. کندرا خندید.

  د، وارن.خیلی دیر ش 

 «خیلی زود اثر میکنه. هیچ ردی هم به جا نمی ذاره. همه فکر می کنن سکته ی قلبی بوده.»کندرا شروع به سرفه کرد. ادامه داد: 

 «اون سم بود؟»ست مبهوت پرسید: 

ه خودتون ب»... س نفس افتاد به نف« دیگه خواهر بزرگتر نداری. امیدوارم شما دو تا...»کندرا سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و گفت: 

 «افتخار کنین.

 بدن کندرا به تشنج افتاد.

 «یه کاری بکن!»ست گفت: 

 وارن به جلو خم شد و چانه ی کندرا را گرفت.

  .هر کسی که هستی تقاصش رو پس می دی 

 «شک دارم!»کندرا نفس نفس زنان گفت: 

 تشنج تمام شد وارن نبض گردن کندرا را گرفت.

  .نفس نمی کشه 

 گوشش را روی سینه ی کندرا گذاشت و شروع به ماساژ قلبی کرد.

ست وحشت زده به تالش وارن نگاه می کرد. پاهایش سست شده بودند. آرزو می کرد که کاش خواهرش عصبانی بود و به او حمله می کرد، 

 چه ذهنش در کنترل باشد، چه نباشد... هر اتفاقی بهتر از این بود!

 سرانجام وارن از جسد بی جان فاصله گرفت.پس از چندین دقیقه 

  .ست، نمی دونم چی بگم 

 مامان و بابا نباید تو رو باال سر جسدش»گونه هایش از اشک خیس شده بود. « بهتره بری.»ست در حالیکه هق هقش را فرو می خورد گفت: 

 «ببینن.

  ...من باید... نفهمیدم 

 «پیش بینی کنه!هیشکی نمی تونست »ست با صدای گرفته ای گفت: 

 به خواهرش نزدیک شد. به امید یافتن عالئم حیاتی نبضش را گرفت و به صورتش دست کشید. هیچ نشانه ای از حیات دیده نمی شد.

وارن به ست کمک کرد که جسد کندرا را روی تخت بخوابانند و پتو روی آن بیندازند. مادر و پدرش تصور می کردند که کندرا راحت و آسوده 

 واب مرده است. ست نمی توانست جلوی اشک هایش را بگیرد.درخ
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سرانجام وارن به ست کمک کرد که به اتاقش برگردد. خودش هم از پنجره بیرون رفت. ست نمی توانست بخوابد. خیلی زود بالشش خیس 

 ا هم پشت سر گذاشته بودند، اکنونشد. نمی توانست به جسد بی جانی که در اتاق خواهرش بود، فکر نکند، پس از تمام ماجراهایی که ب

 کندرا مرده بود!
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 فصل چهارم

 اسیر
 

هنگامی که مینی ون متوقف شد، کندرا نمی دانست که آیا به مقصد نهایی شان رسیده اند یا نه؟ ساعت ها در فضای تنگ واگنی که به 

به  جه می رسید که قرار است باقی عمرش را از یک اردوگاهدنبال وسیله ی نقلیه کشیده می شد، دراز کشیده بود و کم کم داشت به این نتی

 اردوگاه دیگر فرستاده شود.

تمام روز قبلش را در یک اردوگاه جنگلی به درخت بسته شده بود. تنها لوبیای پخته و پودینگ کنسروی خورده بود و یک آتش کوچک و کم 

را گم می کرد، اوضاع غیرقابل تحمل می شد. شب قبل از آن او را پنهانی و  جان او را گرم کرده بود. البته هر از چند گاهی که دود راهش

 در دل شب از مرکز نگهداری از کودکان خارج کرده و پس از آن ساعت ها رانندگی در بزرگراه ها و جاده های پرپیچ و خم به اردوگاه رسانده

 بودند.

تا حدی راحت باشد. اکنون چندین پتو روی او انداخته بودند و تعدادی بالش  رکس بدلی زیاد حرف نمی زد، اما تالشش را می کرد که کندرا

هم زیر بدنش بود. رکس به اندازه ی کافی به او آب و غذا داده بود. با این حال کندرا دالیل زیادی برای راحت نبودن داشت. نمی توانست 

 د و طناب ها خیلی سفت بسته شده بودند.از یک دستشویی درست و حسابی استفاده کند، دهان بندش اذیتش می کر

گرفت  مناگهان در واگن باز شد و نور دو چراغ قوه روی کندرا افتاد. کندرا پلک زد و دو سایه او را به همراه پتوها بیرون کشیدند. کندرا تصمی

 ه ضربه ای به سرش وارد کنند.مقاومت نکند. چه فایده ای داشت؟ آنطور که او را بسته بودند، تنها نتیجه ی مقاومت این بود ک

در همان حال که دو غریبه او را حمل می کردند، پتوی جلوی صورتش کنار رفت و یک خانه بزرگ را در پیش رویش دید. دو غریبه وارد 

تظار می ظاهر خانه ان خانه شدند. با این که داخل خانه تاریک بود، اما کندرا خوب می توانست ببیند. مبلمان خانه بهتر از آن چیزی بود که از

 رفت. غریبه ها کندرا را از پله ها باال بردند، از یک در بزرگ گذشتند و او را روی کف چوبی یک اتاق روشن دراز کردند.

کندرا سرش را بلند کرد. یکی از مردانی که او را حمل می کردند رکس بدلی بود و دیگری یک مرد ریشو که عینک دودی به چشم زده بود. 

مرد عقب رفتند و توجه کندرا به خود اتاق جلب شد. آثار هنری روی دیوارها در حال حرکت بودند و اتاق نورپردازی جالبی داشت. یک دو 

 ساعت زیبا روی طاقچه دیده می شد. مجسمه های فلزی در اندازه های مختلف حرکت می کرندد و به جذابیت مبلمان اتاق می افزودند.

 «این همه جار و جنجال به خاطر توئه!پس »صدای یک زن گفت: 

 .کندرا به سمت صدا برگشت. زنی حدوداً پنجاه و چند ساله و الغر اندام را دید که لباس قرمز زیبایی به تن داشت و آرایش غلیظی کرده بود

 ر نمی رسید.انگشترهایش زیر نور برق می زدند. موهای کوتاهش طالیی و مواج بودند. مدل مویش خیلی مناسب سنش به نظ

زن به سمت کندرا به راه افتاد. کفش های پاشنه بلندش صدا می دادند. یک تیغ از کیفش بیرون آورد. کندرا با چشم های گشاد به زن خیره 

 شده بود. زن با چهره ای سر و بی احساس خم شد و بدون اینکه گونه ی کندرا را زخمی کند، دهان بندش را باز کرد.

  دن رو هم از سرت بیرون کن. هیشکی صدات رو نمی شنوه. اعصاب من هم نمیکشه.حتی فکر جیغ کشی 
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 «باشه.»کندرا گفت: 

زن لبخند زد. دهانی گشاد و دندان هایی زیبا داشت. چشم هایش آبی روشن و دماغش کمی نوک تیز بود. گوش هایش هم کمی کوچک 

ما در مجموع زیبایی چهره اش غیرقابل انکار بود. گذر سال ها تالش می کرد با بودند. با اینکه بعضی از اعضای چهره اش چندان زیبا نبود ا

 چین و چروک زیبایی اش را بگیرد، اما زن با استفاده از لوازم آرایش مقاومت می کرد.

  شبیه آدم ربایی که انتظار داشتی هستم؟ 

  می خوای با من چی کار کنی؟ 

  ی کنم. شاید به نظرت پیر باشم، ولی بهت قول می دم که تحت هیچ شرایطی نمی اگه قول بدی کار احمقانه ای نکنی، بازت م

 تونی با درگیر شدن از این اتاق فرار کنی. اگه بخوای امتحانش کنی، کاری می کنم که پیشمون شی.

 «پیر به نظر نمی رسی. سعی هم نمی کنم فرار کنم چون می دونم نگهبان داری.»کندرا گفت: 

  رش همین روی خوشم رو ببینی.امیدوارم تا آخ 

 زن خم شد و طناب ها را برید.

 کندار نشست و شروع به مالیدن جای طناب ها روی بدنش کرد.

  تو کی هستی؟ 

 «. میزبانت، اسیرکننده ت، محرم اسرارت؛ هر کدوم که خودت ترجیح می دی.6من تورینام»زن گفت: 

  !فکر کنم آدم ربا بهتر باشه 

 د و به گردنبند مرواردیدش دست کشید.تورینا سرش را خم کر

   خوشحالم که آدم جسوری هستی. من این روزها  دارم بی سر و صدا زندگی می کنم. یعنی تو یه شهر کوچیک می کنم و همون

 هوایی رو تنفس می کنم که بزها و گاو و گوسفند ها تنفس می کنن.

شاید تو بتونی یه کم این اوضاع »م ها آبی اش به کندرا خیره شد. ادامه داد: چشم هایش را بست و لرزید. دوباره آن ها را باز کرد و چش

 «یکنواخت رو تغییر بدی.

  جادوگری؟ 

 تورینا خندید.

   اگه بی ادب نشی، می تونم جسارتت رو تحمل کنم. از شانس خوبت من تو عمرم جادوگرهای خیلی خوشگلی دیده م، به خاطر

م. من جادوگر نیستم، اما به اندازه ی خودم جادو بلدم. داخل دیوارهای این خونه هویت همین حرفت رو توهین حساب نمی کن

 من راز نیست. من یه لکتوبلیکسم.

  همون گونه ای که می تونه جوونی بقیه رو خشک کنه؟ 

                                                           
Torina 6 
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ه بخوای تیکه قی بمونم. قبل از اینکبد نبود. آره، من از جوونی بقیه تغذیه می کنم، تا جوون با»تورینا که تحت تأثیر قرار گرفته بود، گفت: 

های بامزه بندازی باید بگم که نه، چند وقتی می شه که این کار رو نکردم. دلیل این ظاهر پیرم هم همینه. ترجیح می دم بی خودی از 

 «تواناییم استفاده نکنم.

  .ظاهرت پیر نیست 

  لم باشه؟تو تظاهر به صادقانه حرف زدن استعداد داری. حدس می زنی چند سا 

 «چهل و چند ساله؟»کندرا شانه باال انداخت و گفت: 

 عمداً چندین سال از آن چیزی که حدس می زد، کمتر گفته بود. پنجاه و چند ساله بیشتر مناسب به نظر می رسید.

 «بدن من االن شصت و دو ساله س.»تورینا با حالتی مشکوک، خنده ی کوتاهی سر داد و گفت: 

  لی جوون تر به نظر می رسی.شوخی می کنی! خی 

اما اگه از جوونی دیگران تغذیه کرده باشی اآلن باید بیشتر از »کامالً واضح بود که تورینا از تعریف های او خرسند می شود. کندرا ادامه داد: 

 «شصت و دوسالت باشه.

  ا یه مومیایی حرف می زنی!معلومه که بیشتره دختر جون. سن اصلیم رو بهت نمی گم. اگه بگم فکر می کنی داری ب 

 «می خوای از جوونی من تغذیه کنی؟»کندرا لحظه ای به زن نگاه کرد و نفس عمیقی کشید: 

 تورینا خندید. با اینکه هدف از خنده رد احتمال چنین اتفاقی بود، با این حال برای کندرا به نوعی ترسناک بود.

  الوه بر اون، من قوانین خودم رو دارم. از جوونی بچه ها تغذیه نمی کنم، نه کندرا، احمق نشو. اسفینکس کله م رو می کنه! ع

 چون رشدشون رو متوقف می کنه و باعث می شه تبدیل شن به موجودات ناقص الخلقه. کار خیلی غیرمنصفانه ایه.

تفاده توانایی هایی که گونه ی من دارن، اس البته اگه بخوای فرار کنی، مجبور می شم از»تورینا با ناخن گوشه ی لبش را خاراند و اضافه کرد: 

 «کنم.

 چشمانش برق می زد.

  .الزم نیست نگران فرار من باشی 

   نگران نیستم. تمام این پنجره ها نرده دارن. البته برای اینکه توجه غریبه ها جلب نشه، نرده ها نامرئین. درها قفلن و روشون

آزاد بذارمت بدون اینکه راهی برای فرار داشته باشی. با این حال هم نگهبان  طلسم های محافظ گذاشته شده. می تونم تو خونه

 دارم، هم شکارچی نجوا.

 پدربزرگ و مادربزرگ سورنسون هم در سیاهچال خانه شان شکارجی نجوا داشتند. کندرا چیز زیادی در موردش نمی دانست.

  شکارچی نجوا چی کار می کنه؟ 

  دوست داری بدونی؟ 

 سمت در اتاق رفت. در را باز کرد و به زبان عجیبی فرمان داد. یک توده باد سرد وارد اتاق شد. تورینا به 

  .تکون نخور کندرا 
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کندرا بدون حرکت روی زمین نشسته بود و باد دورش می چرخید. باد سردتر از قبل شد، به طوری که دندان های کندرا به هم می خورد. 

 ا فرمان غیرقابل فهم دیگری صادر کرد و باد سرد از در خارج شد.نفسش را در سینه حبس کرد. تورین

حاال که شکارچی نجوا بوی تو رو شناخت، دیگه فرارت غیرممکنه. میله های پشت پنجره ها و طلسم های روی »تورینا در را بست و گفت: 

 «درها دیگه اضافین. همینطور نگهبان هام که تمام مدت حواسشون به توئه.

  .فهمیدم 

   واسه خاطر خودت هم که شده امیدوارم واقعاً فهمیده باشی. حاال عزیزم، هر چند می دونم تقصیر خودت نیست، ولی بوی درخت

و دود می دی. متأسفم که مجبور شدی تو اون شرایط بمونی. همچنین شکنجه هایی بی رحمانه و غیرضروریه. با این حال رکس 

لین کاری که باید بکنیم اینه که به سر و وضعت برسیم. یه دست لباس تمیز تو بی چاره می خواست کسی بهش شک نکنه. و

 حموم هست، به عالوه هر چیز دیگه ای که الزم داری.

 تورینا به کندرا اشاره کرد که به دنبالش برود. هر دو عرض اتاق را پیمودند و به یک حمام مجلل وارد شدند. روی یک طبقه انواع و اقسام

و بهداشتی گران قیمت دیده می شد. بوی خوش صابون ها و لوسیون های مختلف هوا را پر کرده بود. نورپردازی خفیفی آینه  مواد آرایشی

 ی روی دیوار را روشن کرده بود. به نظر کندرا رسید که بازتاب تصویرش در آینه به طرزی غیرعادی زیباست.

چقدر تأثیر داره؟ با دست به یک حوله و یک دست لباس سبز و سفید اشاره کرد و  می بینی یه نور پردازی درست،»تورینا با غرور گرفت: 

اینا وسایل توئن. هم می تونی از وان استفاده کنی، هم از دوش. برای شامپوی سر و بدن هم از هر کدوم که خواستی استفاده کن. »گفت: 

 «اگه کارم داشتی، من همین دور و برام.

  .ممنون 

ارج شد و در را پشت سرش بست. کندرا در را قفل کرد. حمام پنجره ای با شیشه ی مات داشت. آنقدر بزرگ بود که یک تورینا از حمام خ

امتحان  انفر بتواند از آن رد شود. کندرا با خود فکر کرد که شاید میله های نامرئی تنها یک بلوف بوده باشد، به همین دلیل پنجره را باز کرد ت

د که از طریق این پنجره می شد روی سقف رفت. وقتی که کندرا دستش را دراز کرد، همانطور که تورینا گفته بود، کند. به نظر می رسی

 دستش به میله های فلزی خورد. آهی کشید و پنجره را بست.

 شود. در آن صورت کمتردست به سینه به یکی از دیوارها تکیه داد و حمام را از نظر گذراند. ترجیح می داد در یک سلول نمناک زندانی 

 هاحساس خیانت به او دست می داد. از توهم دوستی و راحتی ای که تورینا سعی داشت ایجاد کند، خوشش نمی آمد. تورینا کندرا را به یاد گیا

 های گوشتخوار استوایی می انداخت که در عین زیبایی، حشرات را شکار می کنند.

ود و واقعاً هم به یک دوش احتیاج داشت. لباس هایش را درآورد و زیر دوش رفت. جریان آب گرم به هر حال او اکنون در یک حمام مجلل ب

و شامپو بدن خوشبو، احساس خوبی در او ایجاد می کرد. همانطور با چشم های بسته زیر دوش آب ایستاده بود و از جریان آب گرم روی 

 ن دهد.پشتش لذت می برد. دوست نداشت به آن خلوت خوشایند پایا

 سرانجام شیر آب را بست و با حوله خود را خشک کرد. لباس ها درست اندازه اش بودند.

در حمام را باز کرد و دوباره به اتاق برگشت. تورینا با عجله عینک مطالعه اش را برداشت و مجله ای را که در دستش بود، کنار گذاشت. 

 عینک را در کیفش گذاشت و بلند شد.

  کر می کردم دیگه هیچوقت از تو حموم نمیای بیرون.کم کم داشتم ف 

  .حموم خوبی بود 

  .این لباس چقدر بهت میاد، یه چرخ بزن ببینم 
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 کندرا چرخید. موهایش هنوز خیس بودند.

 «خیلی عالیه. باید یه فکری هم به حال موهات بکنیم.»تورینا گفت: 

  .حوصله ش رو ندارم 

  ین ها رو بزنیم باال و یه کم تفریح کنیم؟ مثالً های الیت های قرمز و طالیی. نه؟ پس باشه فقط یه کوچولو مرتبش کنیم؟ یا آست

 واسه یه شب دیگه. خیالت راحت، من تو این کار حرفه ایم.

  .مطمئنم. ولی باشه واسه یه وقت دیگه 

 تورینا لبخند زد.

  می خوای خونه رو نشونت بدم یا مستقیم بریم اتاق خودت؟ 

   م.یه کم خسته 

   معلومه که خسته ای، عزیزم. ولی حتماً یه کم هم معذبی. به هر حال تو یه خونه ی غریبه ای. بذار حداقل آکواریوم رو نشونت

 بدم، بعد می ری استراحت می کنی.

  !رئیس شمایین 

در ه وسائل زیبای چنین خانه ی بزرگی چقتورینا وارد راهرو شد. کندرا هم به دنبالش به راه افتاد. محو تماشای دکور خانه شده بود. برای تهی

 هزینه شده بود؟

 «آکواریوم ما بی نظیره. در واقع کتابخونه مون هم هست!»تورینا در حالیکه یک در را باز می کرد، گفت: 

انده بودند. در وشکندرا در آستانه ی در ایستاد و حیرت زده به صحنه ی پیش رویش نگریست. قفسه های کتاب از زمین تا سقف، دیوارها را پ

آزمایشگاهی عتیقه هم دیده می شد. چندین مبل چرمی و میز در اتاق قرار داشت. به غیر از چراغ  -بعضی قفسه ها یک وسیله ی علمی 

 های سقف، تعداد زیادی المپ از هرگوشه، اتاق را روشن می کرد. اما هیچ کدام این ها دلیل حیرت کندرا نبود.

که در آب مشغول شنا باشند، در هوا حرکت می کردند. کندرا با دقت به ماهی ها خیره شده بود. چندین سپر ماهی  تعداد زیادی ماهی گویی

 در اندازه های مختلف در اتاق حرکت می کردند و آرام باله هایشان را تکان می دادند. یک اختاپوس به کمدی چسبیده بود.

نگی در دسته های بزرگ شنا می کردند. خرچنگ ها کف زمین راه می رفتند. یک کوسه ماهی های رنگارنگ و زیبا با خط ها و خال های ر

 ی خال دار دومتری در مسیرهای دایره ای می چرخید.

 علی رغم منظره ی عیجبی که پیش رویش بود، کندرا متوجه شد که هوا در اتاق جریان داد و چیزی خیس نیست!

 «فوق العاده نیست؟ بیا تو!»ت و گفت: تورینا آرام قدم در اتاق پر از ماهی گذاش

 «اون کوسه س؟»کندرا پرسید: 

   شینگا رو می گی؟ یه کوسه ی پلنگیه. هیچوقت دردسر بزرگی درست نکرده. فقط مارماهی ها ممکنه گاز بگیرن. زیاد نزدیکشون

 نرو.

 کندرا با تردید قدم درون اتاق گذاشت. ماهی ها دورتا دورش در حال شنا بودند.

  تونم بهشون دست بزنم؟ می 

  .اره. به اون زرده دست بزن 
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 ماهی آرام آرام به سمت کندرا در حرکت بود. کندرا دستش را بلند کرد و نوک انگشتش را به باله ی ماهی زد. کامالً سفت بود.

  اینا واقعین؟ 

 تورینا لبخند زد.

  .همشون 

 ندرا را جلب کرد. ماهی به سمت در شنا می کرد.ماهی نارنجی رنگی که یک ردیف تیغ روی پشتش داشت، توجه ک

  باید در رو ببندیم؟ 

  .نمی تونن برن بیرون 

کندرا خم شد و به سر اختاپوس دست کشید. هشت پا کش و قوسی به بدنش داد و کندرا سریع قدمی به عقب برداشت. سه اسب دریایی به 

 های ریز دور یک المپ جمع شده بودند.کندرا نزدیک شدند. در یک طرف اتاق دسته ی بزرگی از ماهی 

  خیلی جالبه! چطور همچین چیزی ممکنه؟ 

 «در یک کلمه می شه گفت جادو.»تورینا دست به کمر ایستاد و گفت: 

قع ااما در مورد اینکه این دو بعد چطور با هم ترکیب شده ن، باید بگم که در و»با حالتی متفکر لب هایش را به هم فشار داد و اضافه کرد: 

تو یه دنیای موازی این کتابخونه پر از آبه. در واقع آب تو یه مخزن خیلی محکمه. حاال تصور کن که این ماهی ها می تونن همزمان تو هر 

ق نیست یقدو تا دنیا زندگی کنن. اونا باهر دو تا دنیا ارتباط دارن ولی ما فقط با دنیای خودمون در ارتباطیم و آب رو نمی بینیم. توضیح خیلی د

 «ولی ایده ی کلی رو می رسونه.

 کندرا نفسش را در سینه حبس کرد. کوسه شناکنان از جلوی صورتش رد شد. 

 «باور نکردنیه. چطوری بهشون غذا می دین؟»کندرا گفت: 

  الً وبعضی وقت ها همدیگه رو می خورن. البته ما یه سری طلسم های محافظ روشون کار گذاشتیم، به خصوص روی کوسه. معم

 با غذا هم همون کاری رو می کنیم که با خودشون می کنیم. می ذاریمشون تو فضای بین دو دنیا. خودشون پیدا می کنن.

 «فکر کنم دیگه بهتر باشه اتاقت رو بهت نشون بدم.»تورینا دست هایش را به هم کوبید و ادامه داد: 

شانه برای آخرین بار به آکواریوم نگاه کرد. با خود فکر کرد که با وجود آن همه ماهی،  کندرا و تورینا بار دیگر وارد راهرو شدند. کندرا از روی

ی دقطعاً نمی شد در آنجا کتاب خواند. از پله ها باال رفتند و به طبقه سوم رسیدند. در دو سمت راهرو درهای زیادی به چشم می خورد. پیرمر

حض نزدیک شدن آن ها دوباره در را بست. تورینا بدون توجه به او در مقابل در سوم در سرش را از الی یکی از درها بیرون آورد، اما به م

 سمت راست متوقف شد.

یک تخت بزرگ، یک کمد، یک قفسه کتاب، یک میز بزرگ و دو میز کوچک در دو طرف تخت وسایل اتاق را تشکیل می دادند. یک حمام 

 رهای لخت اتاق هم تنها یک پنجره دیده می شد.کوچک هم در یک سمت اتاق قرار داشت. بر روی دیوا

تا وقتی که اینجا هستی، این اتاق توئه. می تونی تو این طبقه هر جا که می خوای بری، ولی خواهش می کنم بدون اجازه تو »تورینا گفت: 

 «بقیه طبقات نچرخ. ترجیح می دم مجبور نشم بهت سخت بگیرم.
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رفتارت خیلی دوستانه بوده. یعنی زیادی خوب بوده. خیلی عجیبه. می خوای حسابی بهم برسی تا چاق  به عنوان یه آدم ربا که»کندرا گفت: 

 «و چله شم بعد من رو بخوری؟

 تورینا لب هایش را به هم فشار داد و گوشه ی چشمش را خاراند.

  .اشاره هات به جادوگر بودن من دیگه داره خسته م می کنه، عزیزم 

  ر کنی؟ یه جیزی در مورد اسفینکس گفتی.می خوای با من چی کا 

  .خودت جواب خودت رو دادی. هر کاری رو که اسفینکس ازم بخواد انجام می دم 

 «میاد اینجا؟»کندرا احساس کرد گلویس خشک شده است. به زحمت گفت: 

 تورینا لبخند کمرنگی زد.

  ست سخت کنم. باور کن نمی تونی فرار کنی. هیشکی هم دیر یا زود میاد. ببین عزیزم، من دوست ندارم بی خودی شرایط رو وا

 نمی تونه پیدات کنه. بی خودی دردسر درست نکن؛ منم کاری به کارت ندارم.

ی باشه، سعی می کنم دختر خوب»کندرا فکر نمی کرد که بتواند اطالعات به درد بخوری از تورینا به دست بیاورد به همین خاطر جواب داد: 

 «باشم.

  بی، کندرا.خوب بخوا 

 تورینا در را بست.

کندرا روی لبه ی تخت نشست. اسفینکس چه می خواست؟ اطالعات؟ همکاری؟ آیا او را شکنجه می کرد؟ آنقدر زندگی کرده بود که میلیون 

 ا اسفینکس می خواستها راه برای به حرف در آوردن انسان ها بلد باشد. رازهای زیادی وجود داشت که کندرا نباید آن ها را فاش می کرد. آی

ساندن ر از توانایی پری گون بودن او استفاده کند، تا اشیاء جادویی را دوباره شارژ کند؟ آیا می خواست به طریقی از توانایی های او برای آسیب

 به عزیزانش استفاده کند؟

یب ی خواست انجام دهد؟ آیا به ست و والدینش آسبه یاد کندرای تقلبی افتاد که اکنون روی تخت دراز کشیده بود. کندرای تقلبی چه کار م

می رساند؟ آیا تا آن لحظه رازها را فاش کرده بود؟ صورتش را در میان دست هایش پنهان کرد. شاید تا زمان رسیدن اسفینکس دیگر رازی 

 باقی نمانده باشد.

ز کرد. دو پیرمرد پشت در بودند. یکی بر روی ویلچر صدای ضربه ی ضعیفی به در به گوشش رسید. کندرا از تخت پایین پرید و در را با

 نشسته بود و دیگری ویلچر را هل می داد.

 «خوش اومدی.»مردی که روی ویلچر نشسته بود، گفت: 

موهای سفیدش پریشان بود. عینک ته استکانی به چشم زده بود. یک پیژامه و یک جفت دمپایی هم به پا داشت. یک روزنامه تا شده روی 

 یش گذاشته بود.زانو

 «می تونیم بیایم تو؟»مردی که ویلچر را هل می داد پرسید: 

 روی پوست سر طاسش لکه های تیره دیده می شد.

 «چی می خواین؟»کندرا بدون اینکه از جلوی در کنار برود، پرسید: 

 «دتیم.می خوایم خودمون رو معرفی کنیم. ما همسایه های جدی»مردی که روی ویلچر نشسته بود، گفت: 
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 «یه چیزهایی می دونیم که ممکنه به دردت بخوره.»مردی که سرپا ایستاده بود، آرام گفت:

 این را گفت و چشمک زد.

 «فکر نمی کنین دیر وقت باشه؟»کندرا از جلوی در کنار رفت و پرسید: 

شبیه همه ن. آدم خسته می شه. یه تازه وارد  دیر و زود برای ما دیگه اهمیتی نداره. اینجا همه ی روزها»مردی که روی ویلچر بود گفت: 

 «اتفاق خیلی مهمیه.

 مرد کچل ویلچر را به داخل اتاق هل داد.

  .اسم من کندرائه 

 .« 8. این پیرمرد هم کودیه7اسم من هادِره»مردی که روی ویلچر نشسته بود، گفت: 

 «هشت سالشه. ما واقعاً پیر نیستیم. من سی و دو سالمه. هادر هم بیست و»کودی گفت: 

 «وای نه! جوونیتون رو خشک کرده. چه حسی داشت؟ البته اگه دوست دارین در موردش حرف بزنین.»کندرا گفت: 

گاز اول خیلی سریع بود. فلجت می کنه. بعدش محکم بهت می چسبه و حس می کنی جونت داره از بدنت در می ره. بدنت »کودی گفت: 

 «درد نداره. بیشتر شبیه یه خوابه. توصیف کردنش سخته. پیر می شه. یه جورایی خالی می شی.

 «تورینا خیلی مکاره. بهش اعتماد نکن. حتی واسه یه لحظه.»هادر گفت: 

 «چرا اینجا پیشش زندگی می کنین؟»کندرا پرسید: 

جا میل نزدیکی ندارم. حتی اگه از اینما اینجا زندانی ایم. تورینا قربانی هاش رو خیلی با دقت انتخاب می کنه. من هیچ فا»هادر پاسخ داد: 

 «هم برم بیرون، یه پیرمردی مثِ من جایی واسه رفتن نداره.

 «منم همینطور.»کودی گفت: 

 «به خاطر همین ما هم باهاش راه میایم. حداقل از اتفاق های دیگه ای که می تونه بیفته بهتره.»هادر گفت: 

ین باز شه. بعضی های دیگه که شرایط ما رو داشتن، آخرش منتقل شدن به زیرزمین. هرکاری می کنی نذار پات به زیرزم»کودی گفت: 

 «اصالً خوشایند نیست. معموالً هم برنمی گردن.

 «اینجا چند نفر هستین؟»کندرا پرسید: 

ه گیره. و اتاقشه، خیلی گوشاآلن هفت تا. دو تا تو زیرزمینن. یکی رو به موته. یکی دیگه معموالً ت»هادر آرام نفسش را بیرون داد و گفت: 

 «کوین هم که غالم حلقه به گوش توریناس. هرچی بگه گوش می کنه. زیاد دور و بر کوین نگرد.

 «تو این مدتی که اینجا بودم هم دو نفر مردن.»کودی اضافه کرد: 

به غیر از خودش لکتوبلیکس دیگه عددها جور در نمیان. دارین در مورد صدها سال جوونی خشک شده حرف می زنین! مگه »کندرا گفت: 

 «ای هم اینجا هست؟
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نه، فقط خودشه. سنش خیلی زیاده. یه جورایی مثِ یه باتریه که دیگه شارژ نداره ولی قابلیت شارژ شدن دوباره رو داره. هر یه »هادن گفت: 

 «سالی که عمر می کنه چقدر عمر مصرف می کنه کودی؟ بیست و پنج؟

 «ک سی.بیشتر، نزدی»کودی گفت: 

  .از ما نزدیک چهل تا پنجاه سال رو می دزده تا همه ش رو در عرض یکی دو سال مصرف کنه 

 «چقدر وحشتناک.»کندرا گفت: 

سعی می کنه افراط نکنه. از چین و چروک متنفره ولی زیاد نمی تونه از تواناییش استفاده کنه، چون او جوری باید مدام جاش »کودی کفت: 

 «نزدیک به بیست سالی می شه که اینجاس. البته تا اونجایی که ما فهمیدیم.رو عوض کنه. اآلن 

دنبال شکار جدیده. یه هفته س این آگهی رو تو تمام روزنامه های این منطقه »هادر روزنامه را از روی پایش برداشت و آن را باز کرد. گفت: 

 «چاپ کرده.

 با دست به یک آگهی اشاره کرد:

 ت کار نزد یک بیوه ی متمول نیازمندیم.به یک مشاور جوان جه

autunnalsolace@gmail.com 

 «پس این جوری قربانی هاش رو پیدا میکنه؟»کندرا پرسید: 

 هادر و کودی با حالتی معذب به هم نگاه کردند.

 «خیلی احمق بودیم.»کودی گفت: 

 «ا!دنبال پول راحت بودیم. البته من بیشتر کنجکاو بودم ه»هادر اعتراف کرد: 

 «می بینی؟ یه کم وجدان داره.»کودی گفت: 

 «آره، جون خودش!»هادر با اوقات تلخی گفت: 

   خودش می گه جونی آدم های طماع رو می گیره. جوونی اونایی که می خوان ثروتش رو به چنگ بیارن. البته ما که فرصت

 ر آدم هایی هستیم.نکردیم چیزی به چنگ بیاریم. اون هم به خودش زحمت نداد که بفهمه چه جو

  .نه از بقیه بدتر بودیم، نه خباثت به خرج دادیم. فقط اومدیم دنبال یه آگهی اغوا کننده 

  .همون جوری که به زودی یه احمق دیگه میاد 

  .اونوقت یه تازه وارد دیگه به جمعمون اضافه می شه 

 «ج دارن.آدم های بدبخت به همنشین احتیا»کودی ابرویش را باال انداخت و گفت: 

چه  ابا اینکه هر دو مدعی بودند سنشان کمتر از ظاهرشان است، ولی رفتارشان واقعاً شبیه پیرمردها بود. کندرا با خود فکر کرد که بدن پیر ت

 حد می تواند روی شخصیت فرد تأثیر بگذارد.

 «حاال حرف از تازه واردها شد، چی می خواستین بهم بگین؟»کندرا گفت: 

بهش اعتماد نکن. حرف هاش رو گوش کن، وگرنه سر از زیرزمین درمیاری. عصبانیش »ا روی بینی اش جابجا کرد و گفت: هادر عینکش ر

 «هم نکن.
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 حالت چهره ی کودی جدی شد.

   با چشم های خودم دیدم سر یکی که نمی دونست کی باید دست از توهین برداره، چه بالیی آورد. آخرین سال های عمرش رو

جوونتر شد و اون بدبخت... مرد. معموالً چند سال برای قربانی هاش باقی می ذاره. اونقدر احساس گناه می کنه که  مکید. خودش

 یه چیزی برای خودمون باقی بذاره. ولی سر به سرش نذار. می تونه اونقدر پلید بشه که حتی تصورش رو هم نمی تونی بکنی.

بهت بگم. تعریف کردن ازش خیلی خوب جواب می ده. حتی وقتی که می دونه داری تملق داری می ترسونیش. بذار یه چیزی »هادر گفت: 

می کنی، بازم نمی تونه در مقابل تعریف و تمجید مقاومت کنه. واقعاً رقت انگیزه. تا اونجایی که من می دونم، تو اعماق وجودش خیلی به 

 «تعریف و تمجید جواب می ده. مخصوصاً در مورد ظاهرش.این احتیاج داره که بقیه تحسینش کنن. خیلی سخاوتمندانه به 

 «به خصوص اآلن که چهرش سنش رو نشون می ده خیلی بیشتر به این تعریف ها احتیاج داره.»کودی گفت: 

ه کچه پیر باشه چه جوون همیشه از تعریف و تمجید خوشش میاد. البته اونقدری خوش اخالق نمی شه »هادر گلویش را صاف کرد و گفت: 

 «بذاره بری ها، ولی سعی می کنه شرایط زندگیت رو راحت تر کنه.

 «نصیحت ما پیرمردها رو آویزه ی گوشت کن.»کودی چشمکی زد و گفت: 

 «خب، حاال که خودمون رو معرفی کردیم، بهتره بریم بذاریم این خانم جوون استراحت کنه.»هادر گفت: 

دیگه هم بپرسم. کندرا، بگو ببینم چی کار کردی که چشمش رو گرفتی؟ چرا تورینا آوردتت اینقدر عجله نکن. بذار یه سؤال »کودی گفت: 

 «اینجا؟

 «تحت فشار نذارش. قرار نیست تو اولین مالقات همه ی رازهاش رو بهمون بگه که!»هادر غرولندکنان گفت: 

 «هیس!»کودی گفت: 

 .«فکر کنم بیشتر به خاطر اطالعاتیه که دارم»کندرا پاسخ داد: 

 «پس تو هم یه بخشی از دنیای اونی. یه دختر معمولی نیستی.»کودی گفت: 

 «من می دونم که موجودات جادویی بین ما زندگی می کنن. یه سری هاشون هم مثِ تورینا خطرناکن.»کندرا گفت: 

 هادر و کودی در سکوت سر تکان دادند.

 «همین چیزهایی که اینجا دیدیم.ما خیلی در مورد ماوراطبیعه نمی دونیم. فقط »کودی گفت: 

 «مواظب باش. ما هم سعی می کنیم حواسمون بهت باشه. نصیحت هامون رو فراموش نکن.»هادر گفت: 

 «فردا، می بینمت کندرا.»کودی ویلچر هادر را به بیرون اتاق هدایت کرد و گفت: 

  .شب بخیر. متاسفم که اینجایین 

 «متأسفیم که تو اینجایی. خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرش رو می کنی.ما هم »هادر روی ویلچرش چرخید و گفت: 

  

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 زندگی پیشتاز

 فصل پنجم

 سوگواری
 

الیه های برف نشسته روی زمین، زیر نور خورشید می درخشیدند. دانه های برف نور را چنان بازمی تاباندند که گویی تمام سطح گورستان 

ه می وزید، الیه های ابر را روی چهره خورشید کشید و از درخشش برف ها کاست. از الماس پوشیده شده بود. به تدریج نسیم مالیمی ک

گورستان بار دیگر سرد و غم انگیز شد. تنها رنگ هایی که به جز سفیدی به چشم می خورد، رنگ گل ها و پرچم های کوچکی بود که در 

 چندین نقطه سر از میان برف ها بیرون آورده بودند.

شلوار سورمه ای تیره به تن داشت و موهایش را مرتب شانه کرده بود، روی زمین نشسته و به یک ستون سنگی ست که یک دست کت و 

تکیه داده بود. دست هایش را روی زانویش گذاشته و غرق در فکر بود. کت نازکش چندان در برابر سرما از او محافظت نمی کرد، اما ست 

خانوادگیشان کنار پدربزرگ و مادربزرگ الرسن دفن شده بود. ست به پدر و مادرش گفته بود که متوجه نبود. خواهرش به تازگی در آرامگاه 

 می خواد چند دقیقه تنها بماند.

اشک به چشم ست نمی آمد. به اندازه تمام عمرش در چند روز گذشته گریه کرده بود. اکنون دیگر احساس می کرد چشمه اشک هایش 

 ش رخت بسته است.خشک شده و تمام احساس از وجود

صدای پایی به گوشش رسید. کسی از پشت سر به او نزدیک می شد. چند لحظه بعد، پدربزرگ در حالیکه دست هایش را در جیب هایش 

 فرو کرده بود، باالی سر او ایستاد.

  اوضاع روحیت چطوره، ست؟ 

 «ین؟خوبم. شما چطور»ست بدون اینکه چشم از روی کفش های پدربزرگ بردارد، گفت: 

پدربزرگ و نوه پیش از آن فرصت نکرده بودند با هم حرف بزنند؛ چرا که پدربزرگ و مادربزرگ تنها چند دقیقه قبل از شروع مراسم ختم 

 رسیده بودند.

خودت می تونی حدس بزنی. مثِ یه کابوس وحشتناکه. داریم سعی می کنیم تکه های پازل رو کنار هم »پدربزرگ آهی کشید و گفت: 

 «یم تا بفهمیم ماجرا چی بوده.بچین

 «سرنخی هم پیدا کردین؟»ست سرش را بلند کرد و پرسید: 

 این درست همان چیزی بود که به آن احتیاج داشت. همه در غم و اندوه غرق شده بودند ولی او به پاسخ سؤال هایش نیاز داشت.

  ...یه چیزهایی پیدا کردیم. وقتی که آماده شدی 

   بدونم چرا و چطوری؟من آماده م. باید 

 پدربزرگ سرش را به عالمت موافقت تکان داد.
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   .چند تا از دوستامون مخفیانه رفتن تو سرخونه و یه کالبد شکافی غیر رسمی روی کندرا انجام دادن. ظاهراً واقعا خودش بوده

 هنوز نمی دونیم از چه ابزاری برای کنترل ذهنش استفاده کردن.

  فتارها اصالً رفتار عادی کندرا نبود.کندرا خودش نبود. اون ر 

   .مطمئنم. وارن هم مطمئنه. اون مردی که کندرا پیشش کار می کرد، رکس تنر، آخر هفته جسدش رو تو آپارتمانش پیدا کردن

 چی در موردش می دونی؟

  .هیچی. ولی این موضوع خیلی مشکوکه 

  رش بوده. ولی نمی شه سرنخش رو پیدا کرد.به احتمال زیاد هر اتفاقی برای کندرا افتاده، توی محل کا 

پدر و مادرت رفتن. من بهشون گفتم که خودم برت می گردونم خونه. تو شرایطی نیستن که »پدربزرگ نگاهی به اطراف انداخت و گفت: 

 «بخوان اعتراضی بکنن. می خوام با یه نفر آشنا شی.

پای پدربزرگ. مرد سیاهپوست و کچلی که کت چرمی تیره ای پوشیده بود و ست باز هم صدای پایی شنید. صدای پایی محکم تر از صدای 

 چکمه های براقی به پا داشت، از پشت ستون پیدا شد. تصویر گورستان پوشیده از برف در عینکش پیدا بود.

 «این ماجرا رو در بیاریم. ، کاراگاهه و یکی از شوالیه های سحرگاه. بهمون کمک می کنه که ته و توی9ست، این تراسکه»پدربزرگ گفت: 

 «ظاهرت که خیلی خفنه. موتور هم داری؟»ست گفت: 

 «بابت از دست دادن خواهرت متاسفم.»تراسک به ست خیره شد و گفت: 

 لحنش کامالً جدی بود.

  چیزی هم پیدا کردین؟ 

 تراسک به پدربزرگ نگاه کرد. پدربزرگ هم با حرکت سر اجازه داد. 

   مانموت ایلینویز بودم.چند روز گذشته رو تو 

 «همون آدرسی که نامه بهش فرستاده شده بود.»ست گفت: 

   .مراقب دفتر پست بودم. یه سر هم به دانشگاه اونجا زدم تا شهر رو بهتر بشناسم. جای قشنگیه. تا اآلن که چیزی پیدا نکردیم

 یه نفر رو گذاشتم که مراقب دفتر باشه.

 «ال کردین.خوشحالم که نامه رو دنب»ست گفت: 

 «کارمون تموم نشده. می خوام هر چیز عجیبی که در مورد رفتار خواهرت یادت میاد بهم بگی.»تراسک گفت: 

ست ماجرای صبحانه، زود برگشتن کندرا، واکنش تندش به حضور ست در اتاقش، و ماجرای صحبت های وارن و آن اتفاق تراژدیک را 

 تعریف کرد.

 «و یه روز اتفاق افتاد؟همه ی اینا ت»تراسک پرسید: 

  .آره. البته اون قسمت صبحت هاش با وارن در واقع می شد صبح روز بعد 

  روز قبلش رفتار عجیبی نداشت؟ 
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  .خب، بعد از ظهر روز قبلش همه ش تو اتاق خودش بود 

 «بعد از اینکه از محل کارش برگشت، درسته؟»تراسک پرسید: 

  د.درسته. روز قبلش کامالً شبیه خودش بو 

هر ماجرایی بوده تو مرکز نگهداری از کودکان اتفاق افتاده. او مدتی که کندرا اونجا بود، الیس چند بار از »تراسک رو به پدربزرگ گفت: 

 یفپنجره به داخل نگاه کرده. مورد خاصی نبوده. با روندا ردموند هم حرف زدم. همکار کندرا بوده. خودم رو به عنوان یه کارآگاه خصوصی معر

کردم. گفت تنها لحظه ای که کندرا از جلو چشمش دور شده، وقتی بوده که رکس ازش خواسته بره تو دفترش تا جواب تلفن یکی از پدر و 

مادرها رو بده. یکی دو دقیقه هم بیشتر اون تو نمونده. روندا رو تحت نظر گرفتیم و کلی در مورد گذشته ش تحقیق کردیم. چیز خاصی به 

 «. ظاهراً یه آدم معمولیه.دست نیاوردیم

 «این تمام چیزیه که می دونیم.»پدربزرگ گفت: 

 «من می خوام کمک کنم. شاید بتونین از من به عنوان طعمه استفاده کنین.»ست گفت: 

 «تا وقتی نفهمیم با کی یا چی طرف حسابیم، نمی تونیم همچین ریسکی بکنیم.»پدربزرگ سرش را تکان داد و گفت: 

وارن و الیس بی تجربه نیستن. منم همین طور. نقشه شون رو با ظرافت انجام دادن. ته و توش رو در میاریم، ولی زمان می » تراسک گفت:

 «بره. ست، تا وقتی که اطالعات جدیدی به دست نیاوردیم، بهتره بری آشیانه افسانه و پیش پدربزرگ و مادربزرگت بمونی.

 «آشیانه افسانه؟»ست پرسید: 

تانو داره پدر و مادرت رو راضی می کنه. با توجه به شرایط روحیشون بعدِ از دست دادن کندرا، و تخصص تانو تو استفاده »گفت:  پدر بزرگ

 «از معجون هاش خیلی زود به این نتیجه می رسن که بهتره کریسمس رو پیش من و مادربزرگت بمونی.

 «یقات کمک کنم.نه. من می خوام همینجا بمونم تا به تحق»ست آرام گفت: 

ما نمی تونیم اینجا ازت محافظت کنیم. دالیل زیادی برای نگرانی وجود داره. شاید کسی که خواهرت رو کنترل می کرده، »تراسک گفت: 

ن؟ دبه غیر از اون نامه، پیغام های دیگه ای هم برای دشمنامون فرستاده باشه. کسی چه می دونه که تا اآلن به چه اطالعاتی دست پیدا کر

 «تا وقتی درست نفهمیم که اوضاع از چه قراره بهتره گارد دفاعی بگیریم.

 «بلند شو.»پدربزرگ دستش را به سمت ست دراز کرد و گفت: 

ست دست پدربزرگ را گرفت و از جا بلند شد. اکنون که سرپا ایستاده بود، بیشتر متوجه می شد که قد تراسک چقدر بلند است. هر سه شروع 

 ن کردند.به قدم زد

 «وسایل کندرا کجان؟»پدربزرگ پرسید: 

   .همون جوری که وارن بهم گفت، روزنگار و نامه ها رو قایم کردم. چوب بارونی که از کوه گمشده آورده بود رو هم پیدا کردم

 خیلی خوب قایمش کرده بود. کلی طول کشید تا پیداش کردم.

 «ه.وسایلش رو با خودمون می بریم خون»پدربزرگ گفت: 

پدربزرگ، من تابستون یه کم طال با خودم از آشیانه افسانه آوردم. فکر کردم چون از راه معامله با ساتیرها به دست »ست با لحنی مردد گفت: 

 آوردمشون، نیازی نیست که همه ش رو بهتون برگردونم. کندرا مچم رو گرفت. قبل از اینکه دیگه کندرا نباشه. اآلن کندرا اینجا نیست که

 «مجبورم کنه، ولی می خوام طالها رو برگردونم.
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 اشک در چشم های پدربزرگ حلقه زد. دستش را روی شانه ست گذاشت و سرش را به نشانه موافقت تکان داد.

*** 

عتشان به رآخرین باری که ست به آشیانه افسانه رفته بود، سوار ماشین اسپرت ونسا شده بود. اکنون که پدربزرگ پشت فرمان نشسته بود، س

 طرز قابل توجهی کمتر بود.

پدربزرگ و مادربزرگ تمام دو روز گذشته را صرف آرام کردن پدر و مادر داغ دیده ی ست کرده بودند. تانو، وارن، الیس و تراسک هم 

 هیچ حرکتی نکرده تحقیقات را ادامه داده بودند. روزهای مالل آور و خسته کنننده ای بود. هیچ سرنخ جدیدی کشف نشده بود. دشمنان

 بودند. هیچ ارتباطی هم بین رکس و انجمن ستاره مغرب پیدا نشده بود. ظاهراً او هم تنها یک قربانی بی گناه بود.

 وتراسک، وارن و الیس مانده بودند تا تحقیقات را ادمه دهند. تانو هم ساکت و آرام کنار ست نشسته و غرق در فکر بود. کمربند ایمنی خودر

 بسته شده بود. مادربزرگ هم روی صندلی جلو کنار پدربزرگ نشسته بود. به زحمت

 ست سعی کرد، بخوابد اما جایش راحت نبود. ذهنش مدام درگیر سناریوهای مختلفی بود که احتمال داشت برای خواهرش رخ داده باشد.

ینکه ذهن کندرا به صورت جادویی کنترل نشده باشد. سعی کرده بود ذهنش را به روی همه احتمال های ممکن باز نگه دارد، حتی احتمال ا

شاید تهدید بی رحمانه ای در کار بود و استرس ناشی از آن باعث تغییر شخصیت کندرا شده بود. اما چه چیزی می توانست باعث شود که 

 اق بدتری حمایت می کند، اما چه اتفاقی؟کندرا به خانواده اش خیانت کند؟ شاید کندرا تصور می کرد که با این کار از آن ها در مقابل اتف

 موبایل پدربزرگ زنگ خورد. پدربزرگ چند لحظه به صدای پشت خط گوش داد و سپس پایش را روی پدال گاز فشار داد.

  .به دوگان خبر دادی؟ سعی کن سریع پیداش کنی. باشه. هر کاری می تونی واسش بکن تا ما برسیم. زود میایم 

 ع کرد.پدربزرگ تلفن را قط

 «چی شده؟»مادربزرگ پرسید: 

مادوکس تو اتاق زیرشیروونی ظاهر شده. وضعش خیلی خرابه. کثیف و زخمی و مریض. بدجوری هم الغر شده. کولتر و »پدربزرگ گفت: 

 «دیل هر کاری بتونن براش انجام می دن.

ش ودن او بسیار ناراحت شده بود. البته باز هم جای شکرست با اینکه از برگشتن مادوکس خوشحال بود، ولی از شنیدن خبر زخمی و ضعیف ب

 باقی بود که مادوکس زنده مانده بود.

 «از طریق اون وانه اومده؟»ست پرسید: 

ه بتابستان گذشته متوجه شده بود که تانو یک وان حمام بزرگ را با خود به پناهگاه برزیلی برده است، تا مادوکس بتواند با استفاده از آن 

افسانه برگردد. وانی که در برزیل بود فضای مشترکی با وان اتاق زیرشیروانی داشت. وقتی چیزی در یکی از اون ها قرار می گرفت،  آشیانه

 در واقع در هر دو وان ظاهر می شد و به راحتی می شد آن را از داخل وان دوم برداشت. به دلیل همین ویژگی این وان ها برای انتقال فوری

 صله های طوالنی بسیار مناسب بودند.اشیاء در فا

 «باألخره برگشت. بعد از این همه مدت. کارت عالی بود، تانو.»پدربزرگ گفت: 

 «ظاهراً به درمان احتیاج داره.»تانو گفت: 

 «واسه همینه دارم گاز می دم.»پدربزرگ جواب داد: 

 «وقتی بدبیاری بیاد، از در و دیوار می باره!»مادربزرگ گفت: 
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*** 

قتی از پیچ جاده رد شدند، ست می توانست پنجره خانه را ببیند. اکنون که برگ درخت ها ریخته بود، خانه از فاصله ی دور هم پیدا بود. و

پیش از آن آشیانه افسانه را فقط در فصل تابستان دیده بود. اکنون همه چیز قهوه ای و خاکستری بود. الیه ای برف روی برگ های خشک 

 ته بود.کف زمین نشس

 ماشین از دوازه رد شد و به سمت خانه رفت. حیاط خانه هنوز هم پر از گیاهان شاد و سرزنده بود. ست با خود فکر کرد که حتماً جادوی پری

 ها باغ را به این شکل در آورده است.

معجون  دربزرگ، تانو مشغول جدا کردنوقتی ماشین متوقف شد، تانو به سرعت پیاده شد و به سمت خانه دوید. درست بعد از تماس تلفنی پ

 های الزم شده بود. ست به سرعت به دنبال تانو وارد خانه شد.

 «سالم، ست.»دیل در راهرو ایستاده بود. گفت: 

 «مادوکس کجاس؟»ست که نمی دانست تانو از کدام طرف رفته است، گفت: 

  ان.باال تو اتاق خواب پدربزرگ و مادربزرگت. نزدیک ترین تخت به و 

  حالش چطوره؟ 

 «وضعش خیلی خوب نیست؛ ولی دووم میاره. همین جور داری قد می کشی ها!»دیل سوتی زد و گفت: 

  .به تو که نمی رسم 

 «کجاس؟»پدربزرگ و مادربزرگ وارد خانه شدند. مادربزرگ گفت: 

روی میز کنار تخت نشسته بود و جعبه ی معجون هایش را  دیل جلوتر از همه به راه افتاد. از پله ها باال رفت و به اتاق خواب وارد شد. تانو

می گشت. کولتر در گوشه ی اتاق به دیوار تکیه داده بود. مادوکس روی تخت دراز کشیده بود. لب هایش خشک شده بودند و گونه هایش 

 «طوری استن؟چ»سرخ بود. ریش نامرتب و قرمز رنگی نیمی از صورتش را پوشانده بود. سرش را بلند کرد و گفت: 

تب داره. سوء تغذیه گرفته. آب بدنش هم بدخوری »به سمت پدربزرگ برگشت و گفت: « دراز بکش. وقت واسه حرف زدن زیاده.»تانو گفت: 

کم شده. احتماالً باید انگل داشته باشه. مچ دستش شکسته. مچ پاش مو برداشته. یه ضربه ی مغزی کوچیک هم داشته. همه جای بدنش 

 «وده. یه کم بهم وقت بدین تا حالش رو جا بیارم.زخم و کب

 «چیزی هم گفته؟»پدربزرگ همه را از اتاق خارج کرد. کولتر هم بیرون آمد. در راهرو ایستادند و پدربزرگ با صدای آرامی پرسید: 

 کولتر دستی به روی سر کچلش کشید و چند تار موری خاکستری اش را صاف کرد.

   دست آورده، نه انجمن. جای ابزار رو می دونه. من خیلی اطالعات ندارم. من و دیل ترجیح دادیم نه مادوکس ابزار رو به

 بخوابونیمش.

 «هنوز هیچ سرنخی در مورد اتاق ته تاال وحشت به دست نیاوردی؟»پدربزرگ پرسید: 

 کولتر شانه باال انداخت.

   وقت صرف کردم. با این حال به نتیجه نرسیدم.فقط یه دیواره. با اینکه از اونجا اصالً خوشم نمیاد ولی کلی 

 «اتاقی رو که تو نامه ی کندرا بهش اشاره شده بود پیدا نکردین؟ فکر می کردم به عنوان سرپرست باید ازش خبر داشته باشین.»ست پرسید: 

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 زندگی پیشتاز

 «سرپرست های قبلی رازش رو منتقل نکردن.»مادربزرگ گفت: 

تم که اصالً می خوایم جای بقیه ی ابزاراها رو بدونیم یا نه. اآلن فقط می خوایم مطمئن بشیم که ماهنوز مطمئن نیس»پدربزرگ توضیح داد: 

 «هر وقت الزم شد می تونیم به اطالعات دست پیدا کنیم.

 «دقیقاً چی تو تاالر وحشت هست؟ هیچوقت با جزئیات تعریف نمی کنین.»ست گفت: 

به رسیدگی ندارن، اونجا زندانی شده ن. نه به آب احتیاج دارن، نه به غذا. موجوداتی شبیه  موجودات خطرناکی که احتیاجی»کولتر جواب داد: 

 «همون مرده ی متحرکی که تو بیشه زار بود.

 «ترس از خودشون ساطع می کنن؟»ست پرسید: 

ز اون می دم کلی دور ا بعضی هاشون آره. همین باعث می شه کار کردن اون پایین خیلی سخت بشه. من یکی که ترجیح»کولتر گفت: 

 «سلول ها باشم.

  .شاید من بتونم تو گشتن کمک کنم. چون ترس جادویی روم تاثیری نداره 

 مادربزرگ سرش را به عالمت مخالفت تکان داد.

   نه، ست. یه جورایی این باعث می شه بیشتر تو خطر باشی. خطری که از طرف اون موجودات آدم رو تهدید می کنه واقعیه. در

وقع ترس خیلی هم می تونه چیز خوبی باشه. باعث می شه به قدرتشون احترام بذاریم. خیلی از اون موجودات اگه آزاد بشن می ا

 تونن آشیانه افسانه رو نابود کنن.

  !آزادشون نمی کنم. احمق که نیستم 

 «ولی ممکنه وسوسه بشی و بخوای ببینیشون.»پدربزرگ گفت: 

 «چه شکلی... صبر کنین ببینم، دارین امتحانم می کنین؟شما دیدینشون؟ »ست پرسید: 

 «کنجکاوی همیشه مایه دردسره. اگه درست یادم باشه، همین کنجکاوی یه بار آشیانه افسانه رو تا پای نابودی برد.»پدربزرگ گفت: 

 «به دستورهاتون عمل می کنم. اگه بگین نگاه نکن، حتی بهش فکر هم نمی کنم.»ست گفت: 

 «اگه به ویژگی مصون بودنت احتیاج پیدا کردیم، حتماً ازش استفاده می کنیم.»گفت: پدربزرگ 

اگه پیدا کردین! شرط می بندم خیلی دنبال شرایطی نمی گردین که احتیاج پیدا کنین. کولتر بگو ببینم، از کجا فهمیدی »ست آرام گفت: 

ه ازش وارد شده، خارج بشه. همین جوری بود دیگه، نه؟ برای اینکه از مادوکس برگشته؟ منظورم اینه که فقط می تونست از همون وانی ک

 «این طرف بیاد بیرون، یکی باید می کشیدش بیرون.

دقیقاً همین طوریه. به مندیگو مدموریت دادیم که کنار وان وایسه و مراقب باشه. راستش رو بگم، دیگه کم کم می »کولتر توضیح داد: 

 «اد پایین. بعد از این همه مدت، احتمال برگشتنش خیلی ضعیف بود.خواستیم به مندیگو بگیم بی

 تانو سرش را از اتاق خواب بیرون آورد.

   حالش بهتره. معجون هام تا حدی روش اثر کرده. بهش گفتم بخوابه، ولی اصرار داره هر چه زودتر باهاتون حرف بزنه. باهمه

 تون.

 «رف بزنه؟تو شرایطی هست که بتونه ح»مادربزرگ پرسید: 
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  .حالش خوب می شه. خیلی اصرار داره. فکر کنم بعد از انیکه حرفش رو بزنه بهتر می تونه بخوابه 

همه دوباره به داخل اتاق برگشتند. مادوکس چند بالش پشتش گذاشته و روی تخت نشسته بود. رنگ و رویش بهتر شده  و لب هایش کمتر 

 از قبل خشک بود. 

الزم نیست یه جوری نگام کنین که انگار دارین به جسدم نگاه می کنین. این تخت خیلی گرم و »از قبل گفت: مادوکس با صدای قوی تر 

 «نرمه ولی تابوتم نیست. همین اآلنشم اگه تانو بذاره از جام پا می شم.

 «باید ماجراها واسه تعریف کردن داشته باشی.»پدربزرگ گفت: 

زد و  چشمکی به ست« اد گرفتم. اولیش اینه که هیچ وقت از شوالیه های سحرگاه کمک نگیرم!آره. یه چند تا درس هم ی»مادوکس گفت: 

 «خواهرت کو؟»پرسید: 

 بزرگترها با حالتی معذب به هم نگاه کردند.

 «مرده. کار انجمن بود.»ست گفت: 

 رنگ از روی مادوکس پرید.

  .معذرت می خوام، ست. نمی دونستم. چقدر وحشتناک 

 «ی نداره. به اندازه ی کافی به خاطر ما به دردسر افتادی.عیب»ست گفت: 

 «چطوری دووم آوردی؟»پدربزرگ گفت: 

   بیشتر تو غارها قایم شدم. تو جاهای تنگ و تاریک و نمناک. جاهایی رو پیدا کردم که لیکرنا اونجا دستش بهم نمی رسید. از

زهایی. دیگه زمان رو گم کرده بودم. هر دفعه که سرم رو از چیزهای وحشتناکی تغذیه کردم. حشرات و قارچ ها و همچین چی

سوراخم میاوردم بیرون، یه چیزی بهم حمله می کرد. جلوی تمام ورودی های غار منتظرم بودن. روز و شب، تو آفتاب و زیر بارون. 

ه و وان رو پیدا کردم. اگه پیغام به خاطر همین مجبور شدم یه تونل بزنم تا بتونم از غار بیام بیرون. خودم رو رسوندم به خون

 رمزگذاری شده ی تانو رو پیدا نمی کردم، هنوز داشتم تو اون غارها با اون وضع فجیع زندگی می کردم.

 «خوشحالم که مأموریتم نتیجه بخش بود.»تانو گفت: 

  رفیق.این دفعه ی دومی بود که جونم رو نجات دادی. معجون هات واقعاً معجزه می کنن. بهت مدیونم ، 

 «مزخرف نگو. اصالً تو به خاطر ما جونت رو به خطر انداختی.»تانو گفت: 

 «خوشحالیم که زنده برگشتی. دیگه کم کم داشتیم امیدمون رو از دست می دادیم.»پدربزرگ گفت: 

 «ده برگشته م.هیچوقت من رو مرده فرض نکنین. من چند بار تا پای مرگ رفته م، ولی همیشه زن»مادوکس چشمکی زد و گفت: 

 «کولتر گفت، می دونی ابزار رو کجا قایم کردن.»مادربزرگ گفت: 

 «آره می دونم. می تونم یه نقشه بکشم. یا حتی با یه تیم دوباره برگردم اونجا.»مادوکس جواب داد: 

 «اونجا. تی که بتونی برگردینقشه کافیه. می خوایم خیلی سریع این مأموریت رو انجام بدیم. تو هم تو شرایطی نیس»پدربزرگ گفت: 

 «تعجب کردم که از اونجا با خودت پری نیاوردی!»کولتر گفت: 
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 چشم های مادوکس برق زد.

   داشتم میاوردم. چند تا گونه ی نادر پیدا کردم. چند تا روش خوب برای جلب کردن پریا بلدم که حتی تو اون شرایط هم جواب

اون غارها دووم بیارم. می خواستم چند تاشون رو با خودم بیارم، ولی آخرش خودمم هم  دادن. اگه کمک پریا نبود نمی تونستم تو

 به زور تونستم فرار کنم. خیلی حیف شد.

 «دیگه باید استراحت کنی.»تانو گفت: 

 «پس کی نقشه بکشم؟»مادوکس گفت: 

 «و ببند و سعی کن استراحت کنی.بعداً برات وسایل میاریم تا نقشه رو بکشی. اما اآلن چشم هات ر»مادربزرگ گفت: 

 «ممنون که من رو از اونجا آوردین بیرون و اینجا بهم جا دادین. به همتون مدیونم.»مادوکس به ترتیب به همه ی حضار نگاه کرد و گفت: 

 «درست برعکس. ما مدیون توییم که همچین مأموریت خطرناکی رو قبول کردی. استراحت کن.»پدربزرگ گفت: 

 از کشید و چشم هایش را بست.مادوکس در
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 فصل ششم

 چشم جهان بین
 

کندرا، نحوه حرکت مهره ها فقط یه بخشی از این بازیه. دونستن ارزش مهره ها خیلی »هادر، مهره ی چشم زیبای وزیر را بلند کرد و گفت: 

وزیر را پایین گذاشت و یکی یکی مهره های « ه.مهمه. من یه روش ارزشگذاری بلدم، که خیلی به درد می خوره. مثالً این وزیر نه امتیاز

رخ پنج امتیازه. اسب سه تا. فیل هم سه تا. سرباز یکی. این جوری اگه احتیاج باشه یه مهره ای رو فدا کنی، می دونی »دیگری را برداشت. 

 «کدوم بیشتر می ارزه.

  شاه چی؟ 

  خودت چی فکر میکنی؟ 

  ه روش ارزش گذاشت.راست می گی. همیشه اولویت اوله. نمی ش 

  .آفرین. اول سفید حرکت می کنه، بعد سیاه 

 کندرا به ردیف سربازهایش نگاه کرد. می توانست هر کدام از آن هشت سرباز را یک و یا دو خانه جلو ببرد.

 «بهترین شروع چیه؟»پرسید: 

  .اولین حرکت خیلی چیزها رو مشخص می کنه. بازی کنی متوجه می شی 

 «شطرنج، بازی پیرمردها نیست؟»از گرفت و گفت: کندرا لبش را گ

به نظرت من جوونم؟ پاهام تکون نمی خورن. به خاطر همین فعالیت هام خیلی محدود شدن، این بازی »هادر ابرویش را باال انداخت و گفت: 

 «ذهنم رو فعال نگه می داره. یاد دادن بازی به یه رقیب جدید واسم هیجان داره.

 ی وزیرش را دو خانه جلو برد.کندرا سرباز جلو

 «واسمون مهمون اومده!»در اتاق هادر باز و کودی وارد شد. گفت: 

 «کیه؟»کندرا پرسید: 

  .یه حشره ی دیگه هم تو تار تورینا گیر افتاد 

 «نفر بعدی ای که می خواد از جوونیش تغذیه کنه؟»کندرا از جایش بلند شد و گفت: 

 «عادت می کنی.»دو خانه جلو برد و زیر لب گفت: هادر هم سرباز مقابل وزیرش را 

اگه دخالت کنیم همه چی بدتر می شه. فقط تورینا رو عصبانی می کنیم. اون جوری زندگی واسه همه سخت می شه، حتی »کودی گفت: 

 «قربانی جدید.
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 «یعنی شما دوتا تسلیم شرایط شدین؟»کندرا گفت: 

 «کرد. بگیر بشین.ما پذیرفتیم که نمی شه کاری »هادر گفت: 

 «نه، ممنون.»کندرا گفت: 

 «کله شق!»این را گفت و به سرعت از در خارج شد. پشت سرش شنید که کودی گفت: 

د، چه تآنقدر سریع راه می رفت که پاسخ هادر را نشنید. به انتهای راهرو که رسید، به پایین پله ها نگاه کرد. بدترین اتفاقی که ممکن بود بیف

ود جوانیش را خشک کند؟ او را بکشد؟ در زیرزمین زندانی اش کند؟ کندرا دست هایش را مشت کرد. همین اآلنش هم زندانی بود؟ ممکن ب

بود. تظاهر به مهمان بودن چه سودی داشت؟ حداقل با این کار می توانست به کسی کمک کند، و شاید حتی در این پروسه به خودش هم 

 مانند این استفاده نمی کرد، هیچوقت نمی توانست فرار کند. کمک کرده باشد. اگر از فرصت هایی

در طبقه ی دوم یک گوبلین چهارشانه که کت و شلوار پوشیده بود، راهش برای رسیدن به پله های طبقه های اول را سد کرده بود. پوستش 

وبلین دندان های نامرتبش را نشان داد و گفت: قرمز بود و گونه های برجسته ای داشت. رگ های روی شقیقه هایش به شدت متورم بودند. گ

 «برگرد باال.»

 «باید با تورینا حرف بزنم. خیلی فوریه.»کندرا گفت: 

  .برو سر به سر من نذار 

  .من تا حاال تو رو ندیدم و دلیلی نداره حرفت رو گوش کنم. باید با تورینا حرف بزنم. فوریه 

  شلوغه. بعداً خودشون میان پیشت. تو مال طبقه ی باالیی. چی باعث شده فکر کنی خانم پایینه؟ سرشون 

 کندرا سعی کرد از کنارش رد شود، ولی گوبلین محکم بازویش را گرفت.

این موضوع به تو هیچ ربطی نداره. من باید برم پایین. می دونی که نمی تونم از خونه برم بیرون. ولم کن وگرنه اسفینکس »کندرا گفت: 

 «حسابت رو می رسه.

 لحظه ای خیره به هم نگاه کردند. انگشت های گوبلین ناگهان از دور بازوی کندرا باز شد. 

 «فکر نکنم اسفینکس از تو دستور بگیره.»گوبلین خندید و گفت: 

. وارد راهرو دور شود کندرا با عجله از پله ها پایین دوید. کامالً مشخص بود که گوبلین هنوز تردید دارد، ولی کندرا ترجیح داده سریع تر از او

که شد، مرد جوانی را دید که محو تماشای یک تابلوی نقاشی بود. یک چمدان کهنه و یک ساک بزرگ کمی آن طرف تر به یک مبل تکیه 

 داده شده بود.

 «تو کی هستی؟»کندرا پرسید: 

چندین جوش روی صورتش دیده می شد.  مرد جوان به سمت او برگشت. موهای سیاه بلندش تا روی شانه اش می رسید. سبیل داشت و

 یک تی شرت مشکی و یک شلوار جین تنگ پوشیده بود.

  هستم. خانم تورینا تشریف دارن؟ 10من راس 

  .شما در مورد اگهی روزنامه اومدین 

  بله شما فامیلشون هستین؟ 

                                                           
10 Russ 
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  !من رو دزدیدن. تورینا من رو زندانی کرده. باید هرچه سریع تر از اینجا فرار کنین 

 «بامزه بود. خوشم اومد. حاال باید فریاد بزنم و بدوم برم پلیس ها رو خبر کنم؟»راس خندید و گفت: 

  !جدی دارم می گم 

 کندرا به سمت در دوید. راس هم از روی کنجکاوی به دنبالش حرکت کرد. کندرا دستگیره در را امتحان کرد ولی در قفل بود. با ناامیدی چند

 «کمکم کن که در رو بشکنیم.»داد و گفت: بار دستگیره را تکان 

 «واقعاً که کارت خوبه. باید بری بازیگر شی.»راس خندید و گفت: 

 اشک در چشمان کندرا جمع شد.

   .فیلم بازی نمیکنم. راس. اون دیوونه س. پیرمردها و بچه ها رو اینجا زندونی می کنه. وقت نداریم! خواهش می کنم کمکم کن

اسکات مایکل سورنسون یا مارال کیت سورنسون تماس بگیر. تو روچستر زندگی می کنن. اسم من کندراس.  از اینجا برو و با

 اسمم تو لیست گمشده هاس.

 با دیدن اشک های کندرا، راس کمی معذب شد و شروع به جویدن یکی از ناخن هایش کرد.

 «واسه چی داری گریه می کنی، عزیزم؟»صدایی از پشت سر گفت: 

 «مامانت تا ساعت چهار بر نمی گرده.»آرام از پله ها پایین آمد. لباس شب زیبایی به رنگ مشکی بر تن داشت. ادامه داد: تورینا 

 راس نگاهش را از کندرا برگفت و به تورینا خیره شد.

 «فرار کن، راس.»کندرا گفت: 

  ال بازی کنی؟ خاله تورینا با این آقای محترم جلسه کندرا، راس رو اذیت نکن. به بازی هات عادت نداره. چرا نمی ری طبقه ی با

 داره.

 تورینا مچ کندرا را گرفته بود و کندرا مطمئن نبود که چه دردسرهایی در انتظارش خواهد بود. چیزی برای از دست دادن نداشت.

 «راس باهام بیا، می خوام یه چیزی نشونت بدم.»کندرا گفت: 

  ت. ولی قبلش من باید باهاشون حرف بزنم.چند دقیقه دیگه می تونن بیان پیش 

 «خواهش می کنم بفرمایید تو اتاق پذیرایی.»تورینا به سمت راس رفت و ادامه داد: 

 «نذار گازت بگیره، راس. جونیت رو خشک می کنه. با کمک هم می تونیم از پسش بربیایم و فرار کنیم.»کندرا هشدار داد: 

ه من شدم خون آشام؟ چقدر جالب! خانم جوون، باید بهت بگم که برای قوه ی تخیل قوی ارزش قائلم، حاال دیگ»تورینا لبخندی زد و گفت: 

 «اما رفتارت دیگه زیادی داره بی ادبانه می شه. جیمسون؟ می شه کندرا رو تا اتاقش همراهی کنی؟

 «چشم خانم.»صدای خشنی پاسخ داد: 

گاه کرد. کندرا به راس نگاهی انداخت ولی مشخص بود که راس نمی تواند شکل واقعی گوبلین گوبلین از پله ها پایین آمد و با اخم به کندرا ن

 را ببیند. از نظر راس، احتماالً آن گوبلین شبیه یک انسان معمولی بود.
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ه ها ببرد، کندرا پل کندرا شروع به دویدن کرد، اما گوبلین شانه هایش را محکم از پشت گرفت. در حالیکه گوبلین سعی می کرد او را به سمت

 جیغ می زد و تقال می کرد.

 «ببین چه نمایشی راه انداختی! حتماً به مامانت می گم!»تورینا گفت: 

 «ببین! درها قفلن. من رو دارن به زور می برن. بفهم راس!»کندرا فریاد زد: 

 «اینجا چه خبره؟»راس با حالتی مضطرب پرسید: 

 «م داره. اجازه بدین یه رازی رو بهتون بگم.دختره از نظر مغزی ک»تورینا گفت: 

گوبلین کندرا را روی شانه اش انداخت. کندرا دید که دندان های تیز تورینا در گردن راس فرو رفت. چند ثانیه بعد راس روی زمین افتاد. 

 گوبیلن وارد راهرو طبقه ی دوم شد و تورینا و شکارش از دیدرس کندرا خارج شدند.

 

 *** 

 

شت میز اتاقش نشسته و مشغول تا کردن یک نوشته بود. آنقدر کاغذ را تا زده و دوباره باز کرده بود که نزدیک بود که پاره شود. بار کندرا پ

 هدیگر کاغذی را به تنها روشی که بلد بود، تا کرد. موشک کاغذی را بلند کرد و از زوایای مختلف به آن نگریست. مطمئناً نه زیبا بود و ن

 ر می کرد می توانست حتی صدای خنده ی استهزاآمیز ست را بشنود.درست کا

چرا هیچوقت یاد نگرفته بود که موشک کاغذی درست کند؟ برادرش حداقل شش مدل مختلف بلد بود و همه موشک هایش به خوبی پرواز 

 کرد. می کردند. ست همیشه چندین تای کوچک و ظریف برای حرکات آکروباتیک به موشک هایش اضافه می

برد موشک های کندرا کمی بیشتر از مچاله و پرت کردن کاغذ بود. موشک زشتش را کنار پنجره برد. پنجره را باز کرد و دست هایش را از 

میان نرده های نامرئی رد کرد. هوای سرد به درون اتاق هجوم برد. تجربه به او ثابت کرده بود که تنها یک تکان مچ بهترین روش برای 

دن موشک کاغذی است. موشک ها در تاریکی شب توجه کسی را جلب نمی کردند و ممکن بود صبح یک رهگذر یکی از یادداشت پرت کر

 هایش را پیدا کند.

 

اسم من کندرا سونسونه. من دزدیده شده م. خواهش میکنم با پلیس تماس بگیرین. بعدش اسکات مایکل سورنسون و یا 

 اونا تو روچستر نیویورک زندگی میکن. این پیغام شوخی نیست. مارال کیت سورنسون رو خبر کنین.

 هکمی پس از آنکه گوبلین کندرا را در اتاقش زندانی کرده بود، کندرا کمپین نامه های موشکی اش را آغاز کرده بود؛ کارش شبیه گذاشتن نام

 به کدام سمت پرت کند.در بطری و انداختن در دریا. کندرا کمی فکر کرد تا تصمیم بگیرد این موشک را 

 کلیدی در قفل چرخید.

 اکندرا موشک را پرت کردو  پنجره را بست. سریع برگشت و رو به در اتاق ایستاد. تورینا وارد اتاق شد. همان لباس قبلی را برتن داشت، ام

ند یک نه ای به کندرا خیره شد. مانلباس بهتر روی تنش نشسته بود. پوستش نرم و شاداب شده بود و آرایش کمتری داشت. با نگاه فاتحا

 ملکه ی زیبا شده بود.

 «خیلی خوشگل شدی.»پس از چند لحظه سکوت معذب کننده کندرا متوجه شد که تورینا در انتظار تعریف و تمجید است. گفت: 
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 «رو نمی گیره.مردم هر چی دوست دارن بگن، ولی رژیم، ورزش، دارو، جراحی و آرایش هیچ کدوم جای جوونی »تورینا گفت: 

  از جوونیش تغذیه کردی؟ 

  .خیلی بی رحمانه تر از اون چیزی که اگه دخالت نمی کردی اتفاق می افتاد 

  چرا؟ 

روش زندگی من جوریه که خوشی های زیادی ندارم. بازی کردن با شکارم واسم از همه چی لذت بخش تره. »تورینا در را بست و گفت: 

 «جبورم کردی با عجله این کار رو بکنم.تمام لذتش رو از بین بردی و م

  !متأسفم. فکر کنم لذت نبردن از خشک کردن جوونی آدما خیلی سخت باشه 

  .من رو مسخره نکن، دختر جوان 

 خشم در خطوط چهره ی جوان تورینا رخنه کرد. رگ های گردنش متورم شده بودند.

 «وقتی عصبانی می شی، خوشگل تر می شی.»کندرا گفت: 

 ناگهان خنده سر داد. تورینا

  .حتی با اینکه فکر میکنی داری مسخره ام می کنی، ولی واسه گفتن این جمله فکر کردی؛ یعنی اینکه تا یه حدی حقیقت داره 

 از گوشه چشمش یک قطره اشک پاک کرد و به سمت میز رفت. کشوها را یک به یک باز کرد تا تمام کاغذهای موجود در اتاق را جمع کند.

  ه موشک بازی بسه. هر چی نامه انداختی بیرون جمع کردیم. اصالً استعدادی تو موشک کاغذی درست کردن نداری.دیگ 

 «آره. خیلی خوب نبودن.»کندرا گفت: 

چه شکسته نفسی ای! در حالت عادی به خاطر نمایش مسخره ی امروزت باید می فرستادمت زیرزمین. من کلی بهت امکانات »تورینا گفت: 

ولی پشیمونم کردی. ولی با توجه به خوشحالی زیادم از برگشتن جوونیم و اینکه اسفینکس فردا می رسه  اینجا، بهت اجازه می دم  دادم،

 «همینجا تو اتاقت زندانی باشی تا وقتی که اسفینکس بخواد ببیندت.

 کندرا ناگهان احساس کرد که پاهایش سست شدند.

فکر می کنی چرا حاضر شدم از یه موجود ضعیف مثل راس »ر می خواست رازی را فاش کند، گفت: تورینا بشکنی زد و با حالتی که انگا

تغذیه کنم؟ متوجه نشدی؟ یه دلیلی داشت که می خواستم تو بهترین شرایطم باشم. می خوام رئیس رو تحت قرار بدم. مگه تو همون دختری 

 «نیستی که مچ ونسا سانتورو رو گرفتی؟

  ی؟ونسا رو می شناس 

   می شناختم! گذشته ی ساده. همونطور که می دونی اون دختره لقمه ی گنده تر از دهنش برداشت. دیگه از دور خارج شد. شایعه

شده بود که تو هم تو اون ماجرا دست داشتی. البته نمی دونم چطوری. منظورم اینه که در مورد ونسا بیش از حد تبلیغ شده بود، 

 ست و پایی نبود.ولی در هر صورت دختر بی د

  اسفینکس با من چی کار داره؟ 

 «سوال خوبیه. ترجیح می دم تا فردا که می فرسته دنبالت تو خماریش بمونی. خواب های خوشی ببینی.»تورینا لبخند ترسناکی زد و گفت: 

ت حروم نکن. قبالً شکارچی نجوا بهت راستی عزیزم، با فکر فرار و این جور بازی ها خواب رو به خود»به سمت در حرکت کرد و ادامه داد: 
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اجازه می داد که تو کل خونه بگردی. اما تا وقتی که دستور دیگه ای بهش ندم، اجازه نمی ده از این طبقه خارج شی. وقتی شکارچی نجوا 

 «بوی یه نفر رو تو حافظه اش ضبط کنه، در رفتن از دستش محاله.

  ...وایسا، می شه 

کندرا در را پشت سرش بست و کلید را در قفل چرخاند.  کندرا به سمت پنجره رفت و به سیاهی شب خیره ش.  تورینا بدون توجه به حرف

 مطمئن نبود که می تواند بخوابد یا نه.

 

*** 

ده بود. یکسی به در کوبید. کندرا چشم هایش را باز کرد. نور خورشید از کنار پرده ی پشت پنجره به داخل اتاق می تابید. اصالً خوب نخواب

 چندین بار در طول شب بیدار شده بود. خواب های آشفته ای دیده بود که اکنون دیگر آن ها را به خاطر نمی آورد.

 «دعوتت می کردم بیای تو، ولی در قفله.»کندرا که هنوز کمی گیج بود، گفت: 

  .من کلید دارم 

 «برات صبحونه هم آوردم.»صدا شبیه صدای کودی بود. ادامه داد: 

 «پس بیا تو.»کندرا چشم هایش را مالید و گفت: 

 در باز شد و کودی با یک سینی در دست وارد شد.

  .نیمرو، سوسیس، بیکن، تست، ماست و آب میوه 

بدون اجازه می ری پایین، تورینا رو آتیشی می کنی و باز یه صبحونه ی درجه یک واست می فرستن »سینی را روی میز گذاشت و ادامه داد: 

 «کنم بهتره منم یه کم سرکشی کنم! فکر

  .خیلی بهم حسودی نکن. ممکنه این آخرین وعده ی غذاییم باشه 

 کودی شانه باال انداخت.

  .منتظر مهمونن. به من گفتن این رو واست بیارم 

  یه کم بیکن می خوای؟ 

 «غذای توئه.»کودی با حالتی مردد گفت: 

  می تونم این همه غذا رو بخورم.عیب نداره. هر چی می خوای بردار. من که ن 

  .خب، این رو می ذارم به حساب انعامم 

 کودی چند تکه بیکن و سوسیس روی یک دسمتال گذاشت و از اتاق خارج شد. در را دوباره پشت سرش قفل کرد. 

دل به پا زیبایی بر تن و صن کندرا پشت میز نشست و مشغول خوردن صبحانه اش شد. چند دقیقه بعد قفل در باز و تورینا وارد شد. لباس

رسید. با همین لباس ها خوابیده بودی؟ کندرا باید اول حموم کنی و بعد لباس های تر و تمیز بپوشی تا بتونیم بفرستیمت »داشت. گفت: 

 «پیشش.
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 صدایش کامالً هیجان زده بود. انگار قرار بود با خواننده ی مورد عالقه اش دیدار کند.

 «واقعاً واسش فرق می کنه که من چی پوشیدم؟»ه خوردن ادامه می داد، پرسید: کندرا همان طور که ب

  .واسه من فرق می کنه. صبحونه چطور؟ خودم واست آماده ش کردم 

  .حتماً به اسفینکس می گم که چقدر مهمان نوازی 

 «دلم واسه تیکه انداختن هات تنگ می شه. غذات تموم شد؟»تورینا گفت: 

  ردن ندادی.خیلی بهم فرصت خو 

  .اون زیاد سحرخیزه 

  نظرت چیه حموم رو بی خیال شیم؟ 

 «زود باش. وگرنه مجبور می شم به جیمسون بگم ببردت حموم.»تورینا خندید و گفت: 

 «تو بردی.»کندرا آخرین جرعه ی آب میوه اش را هم نوشید و گفت: 

ا به سمت حمام رفت. چند لحظه بعد زیر دوش آب گرم بود. به این فکر از جا بلند شد. یک لقمه ی دیگر در دهان گذاشت و به دنبال تورین

می کرد که مالقاتش با اسفینکس چگونه خواهد بود. آخرین بار او را پشت یک ماسک در گردهمایی شوالیه های سحرگاه دیده بود، اکنون 

 که هویت اسفینکس به عنوان دشمن فاش شده بود، با او چه کار می کرد؟

می کرد به احتماالت فکر نکند. تنها  باعث می شد که بیشتر نگران شود. باید خونسرد باقی  می ماند تا بتواند با هر گونه مشکل  کندرا سعی

 احتمالی روبرو شود.

بود.  یپس از تمام شدن حمامش، شلوار و بلوز مشکی رنگی را که تورینا برایش گذاشته بود، پوشید. در آینه به خود نگاه کرد، لباس زیبای

وقتی به اتاق برگشت، تورینا اصرار کرد که موهای کندرا را آرایش کند. کندرا علی رغم میل باطنی اش جلوی آینه نشست و لکتوبلیکس 

 موطالیی مشغول آرایش موهایش شد.

 «خب، نظرت چیه؟»پس از چند دقیقه، تورینا کارش را تمام کرد. کمی اسپری به موهای کندرا زد و پرسید: 

 را سرش را از طرفی به طرف دیگر چرخاند. آرایش موهایش واقعاً خوب از آب در آمده بود. کند

  .فکر کنم دیگه واسه قرارم آماده باشم 

  خوشحالم که هنوز می تونی در موردش شوخی کنی. اآلن دیگه رسماً از نظر من آماده ای. بریم؟ 

نفر از اتاق پذیرایی شنیده می شد. تورینا در مقابل یک در چوبی ایستاد. دوبار در کندرا به دنبال تورینا به طبقه همکف رفت. صدای چندین 

 تعبیر کرد.« دیگه از اآلن به بعد مشکل نیستی»زد و بعد آن را باز کرد. لبخندی تحویل کندرا داد که کندرا آن  را به 

ندرا او را بدون ماسک دیده بود، در مقابل جعبه ی خاموش در وقتی کندرا وارد اتاق مطالعه شد، اسفینکس از جا برخاست. آخرین باری که ک

آشیانه افسانه بود. لباس های ساده ای پوشیده بود. پیراهن خرمایی رنگش  را روی شلوارش انداخته و پابرهنه بود. موهای کوتاهش را هم 

 بافته بود. کندرا صدای بسته شدن در را از پشت سرش شنید.

 «خوشحالم که دوباره می بینمت کندرا.»دست کندرا را گرفت و با حرارت گفت:  اسفینکس با هر دو دستش،

لهجه اش کندرا را به یاد بومی های جزایر استوایی می انداخت. برخورد اسفینکس آنقدر گرم و صمیمی بود که کندرا حس می کرد اعصابش 

 کمی راحت شده است.
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 «کاش من هم می تونستم همین رو بگم.»ید و با احتیاط گفت: کندرا دستش را از میان دست های اسفینکس بیرون کش

 «خواهش می کنم بشین.»دو صندلی روبروی هم گذاشته شده بودند. اسفینکس با دست به یکی از صندلی ها اشاره کرد و گفت: 

 «بهت حق می دم از من ناامید شده باشی.»هر دو نشستند. اسفینکس ادامه داد: 

  ی من رو اینجا زندانی کردین، سعی می کنین مهربون به نظر برسین؟ تورینا هم همین مشکل شخصیتی رو تو یه خائنی. چرا وقت

 داره! از من چی می خوای؟

   من نیم خوام بهت صدمه ای برسونم. باید باهات حرف بزنم. از اونجایی که دوستات من رو از دایره اعتمادشون خارج کردن، تنها

 گیر آوردنت کار سختی بود.

   منظورت از همون وقتیه که ابزار آشیانه افسانه رو دزدیدی، یه شاهزاده ی اهریمنی رو نجات دادی، کوه گمشده رو آتیش زدی و

 باعث شدی لنا بمیره دیگه؟

من همیشه شجاعت رو تحسین می کنم کندرا. ایرادی هم بهت نمی گیرم. حق داری فکر کنی من »اسفنیکس به جلو خم شد و گفت: 

. می دونی بعضی از کارهام باعث ایجاد درد و رنج شده. با این حال یه سؤال واسم پیش اومد. چرا گفتی زندونی جعبه خاموش یه دشمنتم

 «شاهزاده ی اهریمنیه؟

کندرا در سکوت به خود لعنت فرستاد که آن جمله از دهانش پریده بود. نباید اطالعات زیادی را فاش می کرد. اسفینکس نمی دانست که 

آنها می دانند زندانی جعبه خاموش پیش از ونسا، یک اژدهای اهریمنی به اسم ناواروگ بوده است. اگر به اسفینکس اطالعات می داد، ممکن 

 بود بعدها به ضررشان تمام شود.

  .همین جوری 

 «مهم نیست. تورینا باهات چطور رفتار کرد؟»اسفینکس در سکوت به کندرا نگاه کرد و گفت: 

  و درست کرد. فکر کنم ازت خوشش میاد.موهام ر 

  آکواریومش رو نشونت داد؟ 

  .واقعاً خیلی قشنگ بود 

  موافقم. ست چطوره؟ 

  تو باید بهم بگی. اون کندرای قالبی بهت گزارش نداده؟ 

  از  ه. ولیواقعاً که میوه ی خارق العاده ایه. تقریباً همه ی کسایی که این میوه رو می شناسن، فکر می کنن که منقرض شد

اونجایی که من سال های سال عمر کردم و به جاهای مختلف دنیا سفر کرده م، می دونم کجا هنوز می شه یکی از این درخت 

ها رو پیدا کرد. تو طول سال فقط چند تا میوه می ده. تو یه فاصله زمانی مشخص هم باید ازشون استفاده بشه، وگرنه بعد از اون 

 فاده کرد.دیگه نمی شه ازشون است

  رکس تقلبی مرده؟ 

  .این میوه ها فقط چند روز عمر می کنن. اون هم مأموریتش رو انجام داد 

 «رکس واقعی چی؟»کندرا نگاهش را از نگاه اسفینکس برگرفت و گفت: 

  تحدن، حتماً ا با من مصادقانه بگم، ازت خوشم میاد کندرا. متأسفانه تو این ماجرا من و تو مقابل هم قرار گرفتیم. اگه بهت بگم کی

متعجب می شی. می شه این ماجرا رو این جوری خالصه کرد: تو و دوستات فکر می کنین موجودات جادویی رو باید به هر قیمتی 
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که شده زندونی نگه داشت. ولی من معتقدم باید آزاد باشن. رکس یکی از قربانی های این اختالف نظر بود. خیلی های دیگه هم 

 قربانی شدن. از هر دو طرف. و قطعاً رکس آخریشون نبوده.قبل از اون 

 «بعدش منم؟»کندرا پرسید:

   فکر نمی کنم. یعنی امیدوارم این طور نباشه. باید یه آزمایش انجام بدم. و به اطالعاتت احتیاج دارم. بهم کمک کن که به جواب

ی، بدون اینکه آسیبی بهت برسه. بعضی ها می گن سؤال هام برسم، اونوقت می ذارم بری خونه. بالفاصله می فرستمت بر

ایستادگی کردن، یه جور شجاعته. ولی این جمله فقط در صورتی درسته که امکان پیروزی وجود داشته باشه. من ابزارش رو دارم 

رفت. کندرا، اید پذیکه اطالعات مورد نظرم رو به زور ازت بکشم بیرون. به نظرم عقل سلیم می گه چیزی رو که غیرقابل اجتنابه، ب

 ابزار پنهان تو کوه گمشده کجاس؟

لحن صدای اسفینکس چنان خلسه ای ایجاد کرد، که کندرا حس می کرد هر لحظه ممکن است جواب سؤالش را بدهد. محکم دسته ی 

 صندلی را گرفت و لب هایش را به هم فشار داد.

   دونین کجاس.کندرا، من فکر می کنم شما یا کرونومتر رو دارین، یا می 

 کندرا چشم هایش را بست. نگاه اسفینکس بسیار نافذ بود، انگار می توانست از طرق چشم های کندرا به ذهنش برسد و حقیقت را بیابد.

  .نمی دونم در مورد چی داری حرف می زنی 

  تا بذارم بری. اما اگه اطالعات باید هر چیزی رو که در مورد اون ابزار می دونی، بهم بگی. اطالعاتی که می خوام رو بهم بده ،

 رو بهم ندی، باور کن کندرا، به زور ازت می گیرم.

 کندرا چشم هایش را باز کرد.

   ،چیزی برای گرفتن وجود نداره. هیچ ابزاری تو کوه گمشده نبود. وقتی برگشتم به آشیانه افسانه یه اهریمن داشت سعی می کرد

 همین. هر کاری دوست داری بکن، من اطالعاتی ندارم. پناهگاه رو نابود کنه. ما هم کشتیمش.

بیشتر از اون چیزی که خودت فکر می کنی اطالعات داری، کندرا بذار دوتا از دوستام »اسفینکس با دقت به او خیره شد. لبخندی زد و گفت: 

 «رو بهت معرفی کنم.

اه پوست هم دستش را روی شانه مرد گذاشته بود و پشت سر او در باز شد. یک مرد چاق با موهای فرفری وارد اتاق شد. یک زن مسن سی

 حرکت می کرد.

  آشنا بشی. 12و نانورا 11کندرا، می خوام با داریوس 

 «خوشوقتم.»داریوس با اکراه سر تا پای کندرا را برانداز کرد و گفت: 

ظاهراً اطالعاتی داری که می خوای اونا رو بهمون »اد: نانورا در سکوت به کندرا نگاه کرد. به نظر آب دهانش آویزان بود. داریوس ادامه د

 «بدی.

  .چیزی برای گفتن ندارم 

                                                           
Darius 11 
Nanora 12 
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  .بذار این رو من تشخیص بدم 

ظاهراً خیلی تالش می کرد مؤدب باشد. داریوس انگشت شستش را رو شقیقه ش گذاشت. نانورا هم انگشت هایش را به شکل عجیبی در 

 شت هایش به کندرا خیره شد. داریوس اخم کرد و قدمی به جلو برداشت. نانورا یک قدم عقب رفت.هم قالب کرد و با یک چشم از میان انگ

دوتون  هر»ظاهراً در تالش بودند که ذهن کندرا بخوانند. کندرا تمام نیروی ذهنیش را جمع کرد تا این پیغام را به هر دوی آنها منتقل کند: 

 «احمقین!

 «کندرا تکون نخور.»نکس سرش را به سمت پایین تکان داد و گفت: داریوس به اسفینکس نگاه کرد. اسفی

 «به ابزار فکر نکن.»داریوس باز هم جلوتر آمد و یکی از انگشت هایش را روی شقیقه ی کندرا گذاشت. گفت: 

 افتاده اش را ببیند. داریوس چشم هایش را بست. نانورا هم جلو آمد. دهانش کامالً باز بود و کندرا می توانست جای خالی دندان های

 «زیادی روشنه.»نانورا گفت: 

 جوری حرف می زد که انگار دهانش پر از بزاق بود.

 داریوس عقب رفت. کامالً گیج شده بود.

  .هیچی. حق با توئه. می تونه یه کاندید خوب باشه 

 «اصالً تعجب نکردم. به آقای لیچ بگین بیاردش.»اسفینکس گفت:

  ...اگه بخوای می تونیم 

 اسفینکس با باال بردن دستش، حرف داریوس را قطع کرد.

 «باشه.»داریوس گفت: 

 از اتاق بیرون رفت.

ذهنت قابل خوندن نیست، کندرا. البته این تنها راه حل من واسه به دست آوردن اطالعاتت نبود، فقط از همه سریع تر »اسفینکس گفت: 

 «بود.

  ل بود. حداقل اینکه بدون صدا کردن اومدن تو باحا 

داریوس به همراه آقای لیچ و شخصی که ماسک زده بود، وارد اتاق شد. آقای لیچ یک بالشت کوچک قرمز در دست داشت. روی بالشت 

جسمی قرار داشت که زیر یک تکه پارچه ی صورتی پنهان شده بود. اسفینکس با سر به یک میز کوچک اشاره کرد. داریوس میز را بین 

 ار داد. آقای لیچ بالشت را روی میز گذاشت.کندرا و اسفینکس قر

 اسفینکس پارچه صورتی را برداشت. یک گوی کریستالی روی بالشت بود.

  .به این می گن اُکولوس 

 «قیمتی به نظر می رسه.»کندرا گفت: 

 «کنار میز زانو بزن. دستت رو بذار روش.»اسفینکس گفت: 
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  یرون؟می خوای شارژ شه؟ قراره رازهام رو ازم بکشه ب 

آقای لیچ به کریستال اشاره کرد و صدایی از خود درآورد که بی شباهت به غرش نبود. مرد آسیاییِ قد بلند خم شد. چهره اش کامالً جدی 

 بود. حتی در گذشته وقتی که کندرا تصور می کرد اسفینکس دوستشان است، باز هم آقای لیچ او را به وحشت می انداخت.

آقای لیچ سعی داره بهت بگه که اگه خودت این کار رو نکنی، مجبورت می کنیم دستت رو بذاری »کرد و گفت: اسفینکس دستش را بلند 

 «روی گوی. و باید بهت بگم که اون جوری امنیتش کمتره.

 «این چیه؟»کندرا پرسید: 

  ید ناموفق از این وسیله ن. این اُکولوس. لنز نامحدود. چشم جهان بین. تمام گوی های جهان نما و ابزارهای پیش بینی یه تقل

 ابزار پناهگاه برزیله. 

 «یه ابزار دیگه رو هم پیدا کردی!»کندرا گفت: 

   بار اولی که با هم حرف زدیم، برات از صبر گفتم. من قرن های متمادی صبر کردم. یاد گرفتم، آماده شدم و نفوذ کردم. ولی اگه

ر بی فایده س. باألخره وقتش رسیده. زودتر از اون چیزی که فکرش رو بکنی، تو فرصت مناسب تصمیم قاطع گرفته نشه، اون صب

 همه ی ابزارها رو به دست میارم.

  .من شارژش نمی کنم 

اُکولوس به انرژی تو احتیاجی نداره. این ابزار همین اآلنشم کار می کنه. می خوایم ببینیم می تونی بعد »اسفنیکس خنده ای سرداد و گفت: 

 کردن ازش دووم بیاری یا نه؟ از استفاده

 «منظورت چیه؟»کندرا یک به یک به چهره هایی که به او خیره شده بودند، نگاه کرد و پرسید: 

  .این ابزار بصیرته، کندرا با استفاده از این می تونی همه جا رو ببینی 

  خب، پس چرا خودت ازش استفاده نمی کنی تا جای بقیه ابزارها رو پیدا کنی؟ 

  ر ذهن ها نمی تونن حواس گسترده ای رو که اُکولوس بهشون می بخشه تحمل کنن. این ابزار تا اآلن ذهن چهار نفر از بیشت

بهترین افراد ما رو مختل کرده. با توجه به این که تو پری گون هستی و ذهنت در مقابل یه سری از جادوها مقاومه، می خوایم 

 اری یا نه.ببینیم می تونی بهتر از اون ها دووم بی

  .این کار رو نمی کنم 

   اگه مجبورت کنیم که دستت رو بذاری روش، قطعاً ذهنت رو مختل می کنه، کندرا. ولی اگه داوطلبانه این کار رو بکنی و منم

 کمکت کنم، شاید دووم بیاری.

  .اگه ذهنم مختل بشه، هیچ وقت به اطالعاتی که دارم دست پیدا نمی کنین 

   اطالعات رو داریم. یه ایمیل مفصل از بدل تو به دستمون رسیده. شک کرده بود که موقع پست کردن نامه همین اآلنشم اون

تعقیبش کرده باشن، به خاطر همین یه ایمیل هم واسمون فرستاد. توضیح داد که کرونومتر دست پدربزرگته و پاتون بروخس یه 

یم که اون اطالعات رو می شه تو یه اتاق مخفی پشت تاالر وحشت سری اطالعات در مورد باقی ابزارها برات گذاشته. می دون

سیاهچال آشیانه افسانه پیدا کرد. یه نقشه هم برای به دست آوردن اون اطالعات داریم. کپی تو دقیقاً یادش نبود که چطوری می 

ت رو به دست بیارم. چه اسم شه به اتاق دسترسی پیدا کرد. هیچوقت همه چی یادشون نمی مونه. خوشحال می شم اون اطالعا

رمز باشه، چه یه اهرمی چیزی؛ ولی باید بگم که چه با کمک تو، چه بدون کمک تو ما باألخره به اون اتاق دسترسی پیدا میکنیم. 

خوشحال می شم که روزنگار رو واسمون ترجمه کنی، ولی چه با کمک تو، چه بدون کمک تو باألخره یکی رو پیدا می کنیم که 
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اون زبون رو بخونه. چیزی که من می خوام اینه که ببینم می تونی بعد از استفاده اکولوس دووم بیاری یا نه؟ این قوی ترین  بتونه

 ابزار بین پنج تا ابزاره. یاد گرفتن استفاده از اکولوس اولویت اول منه. من خوشبینم که می تونی دووم بیاری.

 به این فکر کن، کندرا. اگه بتونی از اکولوس استفاده کنی، می تونی همه جا رو ببینی»ادامه داد: کندرا نمی دانست چه باید بگوید. اسفینکس 

 و همه چی رو درک کنی. اونوقت ما دیگه به هیچ وجه نمی تونیم با بصیرت تو رقابت کنیم. ممکنه بتونی یه راهی برای فرار از دستمون پیدا

دی ازمون جلو بزنی. دالیل زیادی وجود داره که می تونه تو رو وسوسه کنه. احتماالت خیلی کنی. شاید هم بتونی تو رسیدن به ابزار بع

 «زیادن.

 «پس چرا می خوای این شانس رو بهم بدی؟ واسه اینکه بعداً با شکنجه اون اطالعات رو ازم بکشی بیرون؟»کندرا پرسید: 

  ده چشم بر نمیداره، به این امید که یه قاتل رو به دام بندازه.  ببین، یه مرد تو این شهر هست، که از صندوق پستی شماره صد و

پدربزرگ و مادربزرگت این مرد رو استخدام کردن تا قاتل نوه شون رو پیدا کنه. من می دونم که اون مرد چه شکلیه. می خوام از 

 نه این کار رو می کنی؟اکولوس استفاده کنی و دقیق قیافه ش رو واسم توصیف کنی. این اولین امتحانه. داوطلبا

  !ًعمرا 

اسفینکس به آقای لیچ نگاه کرد. لیچ بازویی کندرا را گرفت و او را از روی صندلی اش پایین کشید. به زور دست کندرا را به سمت گودی 

 برد.

 «وایسا. می کنم! مجبورم نکنین! خودم می کنم!»کندرا فریاد زد: 

 «همین اآلن؟»اسفنیکس پرسید: 

  همین اآلن! 

 اسفینکس سرش را تکان داد و آقای لینچ کندرا را رها کرد. کندرا در کنار میز زانو زد و به گوی کریستالی نگاه کرد.

باید چشمات رو ببندی. اکولوس می شه چشم تو. تصاویر زیادی به ذهنت هجوم میارن. کاری که باید بکنی اینه که روی »اسفینکس گفت: 

رده رو پیدا کن. تصویرها با هم قاطی می شن. اگه کنترلت رو از دست دادی، می تونی گوی رو ول کنی. دفتر پستی تمرکز کنی. اون مَ

 توضیح بده چی می بینی، منم کمکت می کنم.

 «اگه ذهنم رو مختل کرد و دیوونه شدم چی؟»کندرا پرسید: 

  ق نیوفته. آروم باش و تمرکز کن.یه قربانی دیگه به قربانی های این جنگ اضافه می شه. ولی امیدوارم این اتفا 

کندرا نفس عمیقی کشید. ظاهراً راه دیگری نداشت. دست لرزانش را به سمت گوی دراز کرد. چندن رنگین کمان کوچک درون گوی به 

 حرکت در آمد. وقتی انگشت هایش تقریباً به گوی رسید، چشم هایش را بست.

انگار چشم هایش باز شده بودند، هر چند به وضوح حس می کرد که چشم هایش  به محض اینکه انگشت هایش به سطح سرد گوی خورد،

هنوز بسته هستند. به اسفینکس خیره شد. لحظه ای بعد دریافت که می تواند آقای لیچ را هم که سر خودش ایستاده بود ببیند؛ گوی یک 

پایین و چپ و راست را ببیند. هیچ جایی از نظرش پنهان  جفت چشم هم پشت سرش داشت. نه بیشتر از آن! می توانست جلو و عقب، باال و

 نبود.

 «می تونم همه جهت ها رو ببینم.»کندرا گفت: 

 «خیلی خوبه. همین جور نگاه کن، بصیرتت باز هم بیشتر می شه.»اسفینکس جواب داد: 
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خارج از  دش را هم ببیند، انگار یک جفت چشمحق با اسفنیکس بود. اکنون نه تنها می توانست همه جهات ببیند، بلکه حتی می توانست خو

بدنش هم داشت. می توانست اسفینکس را از جلو، عقب، باال و از ببیند. می توانست اتاق را از چند صد جهت مختلف ببیند. تصاویر شکسته 

ا ت کردن به آن همه زاویه دید کندرو تکه تکه نبودند، بلکه همه آن تصاویر را به صورت جداگانه و کامل در ذهنش می دید. تالش برای عاد

 را گیج و خسته کرده بود.

 «اآلن می تونم اتاق رو از همه ی زاویه ها ببینم.»کندرا گفت: 

 «می تونی بیرون از اتاق رو هم ببینی.»اسفینکس گفت: 

وانست از ون تمام اتاق های خانه را می تکندرا سعی کرد راهرو را ببیند. زاویه ی دیدش ناگهان گسترده تر شد. بیشتر شبیه سرگیجه بود. اکن

زوایای مختلف ببیند. انگار ذهنش به هزاران دوربین امنیتی وصل شده بود، اما به جای اینکه از یک صفحه به صفحه ی دیگر نگاه کند، 

هادن شطرنج بازی می کردند، همزمان همه ی تصاویر را می دید. کوسه در کتابخانه شنا می کرد. تورینا مشغول خوردن ناهار بود، کودی و 

 و بچه جن ها مانند موش در دیوراها حرکت می کردند. نمی توانست روی یک تصویر دقیق شود، چون تصاویر بی شماری می دید.

  .تورینا رو تو آشپزخونه می بینم. همه ی خونه رو می بینم 

  کن. بیرون رو نگاه کن. شهر رو. دفتر پست رو پیدا کن. اون مَرده رو پیدا 

وقتی کندرا بصیرش را به خارج از دیوارهای خانه گسترش داد، حسی شبیه سقوط ترن هوایی به او دست داد؛ با این تفاوت که در همه ی 

جهات سقوط می کرد. اکنون هم از باال به شهر نگاه می کرد و هم آسمان ابری را می دید. خیابان های شلوغ را می دید. داخل خانه ها و 

، درون تمام گاراژهای تاریک، اتاق های زیرشیروانی خلوت و حتی کمدها را هم می دید. ناگهان تمام مردم شهر را از همه ی زوایا مغازه ها

می دید. همه اتاق های همه ی خانه ها؛ درون و بیرون هر ماشینی. بصیرتش هر لحظه گسترده تر می شد. از فضا به دشت های پهناور و 

ه می کرد. شهرهای مختلف و تک تک ساکنینشان را می دید. تمام اتاق های تمام آسمانخراش ها می دید. به غارها تشکیل شدن ابرها نگا

 و جنگل ها و اقیانوس ها نفوذ می کرد. گاوها، آهوها، پرنده ها، مارها و حشرات را می دید. اژدهاها از روی تخته سنگی بلند می پریدند.

 رک و زندان ها را می دید. سطح ماه را هم می دید.درون بیمارستان ها، چادرهای سی

کندرا دیگر متوجه بدنش، گوی و اسفینکس نبود. موج حواسی که وارد ذهنش می شد، او را میخکوب کرده بود؛ همه چیز را همزمان می دید 

نچه در تمام عمرش دیده بود، به ذهنش و همه در حرکت بودند. پردازش تمام آنچه می دید، غیرممکن بود. در یک لحظه تصوایری بیشتر از آ

هجوم می آوردند. نمی توانست روی هیچ چیز تمرکز کند. حتی نمی توانست درست فکر کند. تفکر آگاهانه جایش را به ادراک نامفهوم 

 تصاویر داده بود.

به کندرا خیره شده بود؛ چهره اش تجسم  ناگهان متوجه نور شدیدی شد که توجه او را کامالً به خود جلب کرد. چهره ی زیبا و نورانی زنی

 زیبایی بود. کندرا حس می کرد که زن، برخالف تمام کسانی که اکنون کندرا می توانست آن ها را ببیند، قادر است او را ببیند.

 کریستال رو رها کن.

ی تباط ذهنی بود. کندرا ملکه ی پری ها را ماین جمله به شیوه ی آشنایی به ذهن کندرا وارد شد. کلمات را با گوشش نشنیده بود. نوعی ار

 دید.

 کریستال رو رها کن.

بود.  هکدام کریستال؟ تازه آن لحظه بود که کندرا به یاد آورد، بدنی هم دارد، در اتاقی نشسته بود و اسفینکس از او برای آزمایش استفاده کرد

ی دور شده بودند. روی چهره ی زیبا و نورانی زن تمرکز کرد. خیلی ضعیف هنوز هم همه چیز را از همه ی زوایا می دید، اما تصاویر به نوع

 سو با استفاده از حواسی که آن ها را فراموش کرده بود، می توانست صدایی را بشنود که نام او را به زبان می آورد. انگشتانش چیزی را لم

 کرده بودند. 
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 کریستال رو رها کن. 

ریستال عقب کشید. ناگهان همه ی تصاویر از بین رفتند؛ گویی کسی او را از پریز کشیده بود. کندرا به کندرا دستش را از روی سطح سرد ک

پشت روی زمین افتاد. روی آرنج هایش تکیه داد و چندین بار پلک زد. از شدت محدودیت بینایی اش شگفت زده به نظر می رسید. برای 

 بچرخاند. دیدن چهره ی متعجب اطرافیانش مجبور بود سرش را

 اسفنیکس روی او خم شد و با لبخندی دندان های سفیدش را به نمایش گذاشت.

  خوشحالم که برگشتی، کندرا. من رو می شناسی، درسته؟ 

 «دیگه هیچوقت بهش دست نمی زنم.»کندرا نفس نفس زنان گفت: 

 صدای پچ پچ حاضران بلند شد. همه متعجب بودند.

   می کردم پری گون بودنت باعث می شه که ذهنت در مقابل این تصاویر مقاومت کنه. اما تو فکر می کردم هیچی نبینی. فکر

 همه چی رو دیدی و با این حال موفق شدی برگردی.

  .به سختی. دیگه متوجه نبودم کی هستم و کجام. اون همه تصویر واسه ذهنم خیلی زیاد بود 

 «دادی، انگار دیگه ارتباطت رو با ما از دست دادی. وقتی دیدت رو به بیرون از خونه گسترش»اسفینکس گفت: 

 «مثل آب خوردن از یه سونامی بود! چند دقیقه تو اون حال بودم؟»کندرا گفت: 

ده دقیقه. تو هم داشتی مثِ بقیه می لرزیدی. دیگه کم کم داشتیم امیدمون رو از دست می دادیم. کی برت گردوند؟ وقتی »اسفنیکس گفت: 

 «با خودم فکر کردم که بقیه عمرت رو فقط یه زندگی نباتی خواهی داشت. لرزشت شروع شد،

 کندرا نمی خواست در مورد ملکه ی پری ها چیزی به اسفنیکس بگوید. قلمروی ملکه باید مخفی می ماند.

  .مادربزگم من رو دید. مادربزرگ سورنسون. دید که دارم نگاهش می کنم و بهم گفت که کریستال رو ول کنم 

 «نمی دونستم روت همچین توانایی ای داره.»فنیکس با دقت به کندرا نگاه کرد و گفت: اس

اگه بازم بخوای من به اون گوی دست بزنم، حتماً باید به زور دستم رو بذاری رو روش. و تظاهر نکن که به »کندرا شانه باال انداخت و گفت: 

ای کنترل اون چیزهایی که می دیدم وجود نداشت. اصالً امکان تمرکز کردن غیر از پاک کردن ذهنم هدف دیگه ای داری. هیچ راهی بر

 «نداشتم. من هیچی نبودم!

   کارت خوب بود، کندرا. درسته که کامالً موفقیت آمیز نبود، ولی تا حدی واسمون آموزنده بود. باور دارم که کنترل اکولوس فراتر

استفاده ازش دیده بودم. امکان نداره تونسته باشی اینقدر دقیق حالت هاشون رو از توانایی های توئه. من قبالً هم بقیه رو موقع 

 تقلید کنی. همه مون متوجه شدیم کی اکولوس به تو مسلط شد. کمتر از بقیه تونستی مقاومت کنی. 

اکولوس دیگر به نظرش یک  کندرا به اکولوس نگاه کرد. ظاهری کامالً عادی داشت؛ مانند یک گوی کریستالی با ارزش در یک موزه! اما

 شاهکار ساخته ی دست بشر نبود، بلکه دروازه ای بود به سوی جنون.

کارمون دیگه اینجا تموم شده. فردا از اینجا می ریم. کندرا، می تونی »اسفنیکس یک به یک در چشم های همه حاضرین نگاه کرد. گفت: 

 «کن. خودت رو آماده کن که فردا صبح با ما بیای. برگردی به اتاقت. بابت همکاریت ممنونم. یه کم استراحت
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 فصل هفتم

 خرابکاری
 

ست روی ننو دراز کشیده و از میان شاخه های لخت درختان به آسمان خیره شده بود. روی ننوی که در سمت راستش قرار داشت، یک ساتیر 

واختن فلوت بود. یک ساتیر دیگر با موهای قرمزتر و شاخ های دراز کشیده بود. ساتیر علی رغم سرمای هوا پیراهن برتن نداشت و مشغول ن

 بلندتر روی ننوی سمت چپ ست دراز کشیده بود. شالی که دور گردنش بسته بود آنقدر بلند بود که از هر طرف روی زمین کشیده می شد.

 «حق با شماس. این بهترین تخت دنیاس.»ست گفت: 

به حرف ما شک داری؟ تازه از اینجا حیاط رو هم می تونیم ببینیم، پس استن نمی تونه بیاد » نویل شال بافتنی اش را مرتب کرد و گفت:

 «اینجا غافلگیرت کنه.

 «اول بهم غذا دادین، حاال هم که یه تخت خیلی راحت. یه حسی بهم می گه یه چیزی ازم می خواین.»ست گفت: 

قعاً من رو متعجب کردی، ست! یعنی فکر می کنی ما به یه رفیق قدیمی کمک یعنی انگیزمون چیز دیگه ای بوده؟ وا»نویل با تعجب گفت: 

 « می کنیم آرامش پیدا کنه، چون یه چیزی ازش می خوایم؟

 «بازم باتری تموم کردیم.»دورن دست از فلوت زدن کشید و گفت: 

نویل دست هایش را جلوی سینه ی « دادم!حدی می زدم. چی کار می کنین با باتری ها؟ دفعه ی پیش یه کوه باتری بهتون »ست گفت: 

تا حاال از باتری واسه روشن کردن یه تلویزیون استفاده کردی؟ حتی یه تلویزیون کوچیک؟ باتری ها »پر مویش در هم قالب کرد و گفت: 

 «اصالً دووم ندارن!

 «یم.تازه ما وقتی که باتری داشته باشیم همین جور یه ضرب تلویزیون نگاه می کن»دورن گفت: 

 «این می تونه یه فرصت طالیی دیگه واسه تو باشه.»نویل نگاه غضبناکی به دورن انداخت. دوباره به سمت ست برگشت و گفت: 

طالهایی رو که اون سری بردم، مجبور شدم برگردونم. نمی ذارن طالها رو نگه دارم. البته حق با اوناست ها! اون طالها مال »ست گفت: 

 «داریم از پناهگاه دزدی می کنیم. شما نیستن. در واقع

دزدی؟ ست، جستجوی گنج با دزدی فرق داره! فکر می کنی ترول هایی مثِ نرو ثروتشون رو از راه های مشروع به دست »نویل گفت: 

ه. اقتصاد فلج می ش آوردن؟ فکر میکنی ثروتی که تو دخمه ها و غارها رو هم دیگه انباشته شده ارزشی داره؟ اگه ارز رو از بازار خارج کنی،

 «ما قهرمانیم، ست. ما داریم طالها رو وارد بازار میکنیم. تا بازار جهانی رو سر پا نگه داریم.

 «و اینکه بتونیم بازم تلویزیون ببینیم.»دورن گفت: 

 «من دیگه دوست ندارم طال بگیرم. بیرون بردن گنج از آشیانه افسانه مثِ دزدی کردن از یه موزه س.»ست گفت: 
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خب یه چیز دیگه به غیر از طال چی؟ کلی خوردنی و نوشیدنی داریم. خودمون درست می کنیم. کلی ارزش داره. اگه بفروشیشون، »نویل گفت: 

 «کلی پول در میاری. تازه دیگه دزدی هم حساب نمی شه.

  .قصد ندارم برم تو کار خرید و فروش این جور چیزها. تازه من فقط سیزده سالمه 

 «اگه یه گنج بدون صاحب بهت بدیم چی؟ که دزدی نباشه.»ت: دورن گف

این شد یه حرف حسابی، دورن. ست ما چند باری تو اون گودال قیر قلمروی کوریساک ماهی گیری کردیم. از وقتی لنا حسابش »نویل گفت: 

 «رو رسیده، قلمروش دیگه منطقه ی بی طرف حساب می شه.

 «وشته بود که بخواد توش قلمروش رو ببخشه به کسی!حداقل وصیت نامه ای نن»دورن گفت: 

چند تا چیز باحال پیدا کردیم. چیزهایی که سال ها کف اون گودال بودن. بعضی هاشون ارزش زیادی ندارن، ولی بعضی هاشون »نویل گفت: 

 «واقعاً جالبن.

 «اسلکت هم پیدا کردین؟»ست پرسید: 

  انبار کردیم. هنوز طال از توش درنیاوردیم ولی خب تا اآلن فقط تو اوقات فراغتمون  اسلکت، سالح، زره، بدلیجات. باحال هاش رو

 می رفتیم سراغش. اگه چیزهایی رو که از اون زیر در میاریم، قبول کنی می تونیم وقت بیشتری رو صرفش کنیم.

 «باید نظر پدربزرگ رو بپرسم.»ست گفت: 

رو با استن چک می کنی؟ اون هر کاری می کنه که جلوی معامالت ما رو بگیر! اون اصالً نمی استن؟ از کی تاحاال کارهات »نویل فریاد زد: 

 «خواد ما تلویزیون نگاه کنیم!

 «تو چت شده، ست؟ شبیه قبلت نیستی!»دورن پرسید: 

 «توضیح دادنش سخته.»ست گفت: 

ی نمی دیدیم! بابا یه چیزی داره این پسر رو اذیت می دورن هدر رفتی ها! می تونستی روانشناس بشی! جلو چشممون بود ول»نویل گفت: 

 «کنه. چی شده، ست؟ چرا دل و دماغ نداری؟

 «انجمن کندرا رو کشت.»ست با اکراه گفت: 

 هر دو ساتیر ناگهان ساکت شدند. حالت چهره شان غمگین شده بود. 

  یم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. باید ته و توش رو درخیلی مدت ازش نمی گذره. نمی تونم به چیز دیگه ای فکر کنم. حتی نمی دون 

 بیارم.

 «متأسفم، ست.»دورن آرام گفت: 

به ورل چیزی نگین ها! ممکنه خودش رو از پرتگاه بندازه پایین. این روزها فقط در مورد کندرا حرف می زنه. کالً ذهنش درگیر »نویل گفت: 

 «ی استنه، ولی می گه اصالً واسش مهم نیست. کندراس. همه ش بهش یادآوری می کنیم که کندرا نوه

 ست خندید. 

 «یه مدت که بگذره از سرش میفته. ورل دیوونه س بابا!»دورن گفت: 

 «بهتره بذاریم یه کم به حال خودت باشی. می تونیم در مورد بیزینس بعداً حرف بزنیم. وقتی دوباره شبیه خودت شدی.»نویل گفت: 
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 «اتری ها چقدر براتون مهمه. شاید بتونم برم و یه سری باتری واستون بیارم بدون اینکه بخوام چیزی ازتون...می دونم که اون ب»ست گفت: 

 «یه چیزی داره نزدیک می شه.»دورن نشست و گفت: 

باتری  دآره، یه چیز گنده خیلی هم تند داره میاد. ولی ست داشت یه چیزی می گفت. در مور»نویل دستش را پشت گوشش گذاشت و گفت: 

 «بود، نه؟

 «هوگوئه؟»ست روی آرنج هایش تکیه داد و نیم خیز شد. اکنون او هم می توانست صدای پاهای سنگین را بشنود. گفت: 

 «باید خودش باشه، ولی چرا داره اینقدر تند میاد؟»نویل گفت: 

 «کسی چه می دونه. جدیداً رفتارهاش خیلی عجیب شده.»دورن گفت: 

ساخته شده از خاک و سنگ از پشت درختان ظاهر شد. آخرین باری که ست هوگو را دیده بود، پری ها گولم را بزرگتر و  پیکر انسان مانندی

گینی نآماده ی جنگ کرده بودند. اما حاال شبیه خود قبلی اش بود، البته کمی بلندتر و چهارشانه تر. هوگو در مقابل ننوها متوقف شد. در اثر س

 « هوگو... دلتنگ... ست.»زه افتاد. با صدایی شبیه به ساییده شدن دو تکه سنگ گفت: قدمش، همه چیز به لر

 نسبت به دفعه ی قبلی که ست او را دیده بود، واضح تر کلمه ها را ادا می کرد.

 « سالم هوگو. از دیدنت خوشحالم. خیلی خوب حرف می زنی!»ست از ننویش پایین آمد و گفت: 

 گولم لبخند زد.

 «ظاهراً مهمونیمون به هم خورد.: »نویل گفت

 «می خوای بازی کنیم؟»هوگو به ست خیره شد. ست پرسید: 

 «آره.»هوگو جواب داد: 

 «می خوای یه بازی باحال یادتون بدم؟ درآوردن گنج از کف گودال قیر.»نویل آرام به ست گفت: 

 «نویل اونجا خیلی از حیاط دوره.»ست آرام گفت: 

 «... خطر... ننداز.ست... تو»گولم گفت: 

 «حق با تونه. داشتم بلند بلند فکر می کردم. مهم نیست. شما دوتا برین به کارتون برسین.»نویل گفت: 

 «آره. بعداً دوباره یه برنامه می ذاریم که رو ننو دراز بکشیم و به آسمون نگاه کنیم.»دورن گفت: 

 «ت داری چی کار کنیم، هوگو؟دوس»به سمت هوگو برگشت و ادامه داد: « باشه.»ست گفت: 

 این سؤال به نوعی یک امتحان بود. گولم کم کم داشت عادت می کرد که خودش تصمیم بگیرد.

 «بیا.»هوگو دستش را دراز کرد و گفت: 

آن ها  که ازست دست گولم را گرفت. هوگو ست را از زمین بلند کرد و به راه افتاد. ست، ساتیرها را دوست داشت، اما اکنون خوشحال بود 

دور می شد. وقتی بحث کندرا به میان آمده بود، صحبتشان زیادی جدی شده بود. آرزو می کرد که کاش می توانست به همه ی آن هایی 

که می شناخت اعالم کند خواهرش را از دست داده است و مدتی زمان الزم دارد تا به شیوه ی خودش این موضوع را هضم کند. تعریف 

برای دیگران دردش را تازه می کرد. شاید بازی کردن با هوگو می توانست کمکش کند که برای مدتی این موضوع را فراموش کردن ماجرا 

 کند.
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گولم قدم روی چمن همیشه سبز حیاط گذاشت و به سمت یک درخت بزرگ در گوشه ی حیاط حرکت کرد. همان درختی بود که زمانی یک 

ست پری ها را خشمگین کند و پری ها خانه درختی را روی سرش خراب کنند. یک خانه درختی نو،  خانه ی درختی داشت. پیش از آن که

 بزرگتر و محکمتر از خانه ی قبلی روی درخت دیده می شد. دو ستون چوبی محکم هم زیر خانه قرار گرفته بود.

 «درست کرد.»هوگو با دست به خانه اشاره کرد و گفت: 

 «؟تو درستش کردی»ست پرسید: 

 چگونه آن دست های بزرگ می توانستند با استفاده از ابزارهای کوچک چنان خانه درختی زیبایی را بسازند؟

 «ست... ببین.»هوگو ست را در مقابل در خانه درختی گذاشت و گفت: 

ر بودند. یک اجاق آهنی ست داخل خانه رفت. وسایل کمی در اتاق دیده می شد ولی اتاق جاداری بود. کف اتاق محکم و دیوارهایش قطو

وسط اتاق قرار داشت  و دودکشی از سقف بیرون زده بود. از آنجایی که گولم زیادی بزرگ بود و نمی توانست وارد خانه شود، ست هم زیاد 

 در اتاق نماند. نردبان طنابی کنار در را باز کرد و پایین رفت.

  .هوگو، این بهترین مخفیگاه دنیاس 

  .خوشحالم 

 «خودت تنهایی درستش کردی؟»را در آغوش کشید. سپس قدمی به عقب برداشت و پرسید: ست هوگو 

  .هوگو... فکر. استن... کمک 

  .پس بریم دم خونه. باید از پدربزرگ هم تشکر کنم 

گو هو»فریاد زد:  هوگو ست را بلند کرد، به سمت خانه به راه افتاد و نزدیک ایوان او را روی زمین گذاشت. ست با سرعت وارد خانه شد و

 «خونه درختی رو نشونم داد. آهای! کسی خونه نیست؟»از آنجایی که ایستاده بود، کسی را ندید. « چقدر خوب حرف می زنه.

 صدای دور کوبیده شدن دری را شنید. صدا به نظر از زیرزمین می آمد. آیا بقیه به زیرزمین رفته بودند؟

دیل! استن! »صدا بلندتر شد. کسی به در پایین پله ها می کوبید. صدای زنی را شنید که فریاد می زد:  وقتی در پله های زیرزمین را باز کرد،

 «آهای! روت! تانو! کمک! کسی نیست؟ کمک!

 ست از پله ها پایین دودید.

  ونسا؟ 

  !ست؟ بدو برو پدربزرگت رو خبر کن. بدو 

  تو چرا بیرون جعبه ی خاموشی؟ 

  ه جاسوس بینتونه. زود باش. پدربزرگ و مادربزرگت رو خبرکن!وقت توضیح دادن ندارم. ی 

ست از پله ها باال دوید. ذهنش به شدت مشغول بود. ونسا چگونه از جعبه خاموش بیرون آمده بود؟ آیا دیگر او را درون جعبه خاموش نگه 

، ه کندرا را کنترل می کرد؟ فکرهایش مسخره بودندنمی داشتند؟ آیا پدربزرگ و مادربزرگش به او دروغ گفته بودند؟ آیا ونسا کسی بود ک

 نبودند؟

 از آشپزخانه گذشت، وارد راهرو شد و از پله ها باال دوید.

  !پدربزرگ! مادربزرگ 
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 باز هم پاسخی نشنید.

وبرویش قرار به اتاق خواب پدربزگ و مادربزرگش دوید. وارد حمام شد و دری را باز کرد. به جای فضای داخلی یک کمد، یک در فلزی ر

 «کسی اون باالست؟»داشت. ست رمزی را که تابستان سال قبل حفظ کرده بود، وارد کرد و در باز شد. فریاد زد: 

 «ست؟»مادربزرگ جواب داد: 

 «ونسا از جعبه ی خاموش اومده بیرون. می خواد باهاتون حرف بزنه.»دست گفت: 

 نو از پله ها پایین دویدند.چندین صدای پا شنیده شد و پدربزرگ، مادربزرگ، و تا

 «داشتین چی کار می کردین؟»ست پرسید: 

 «جسله گذاشته بودیم. ونسا کجاس؟»مادربزرگ گفت: 

   پشت در زیرزمین. هی در میزنه و شما رو صدا می کنه. هر سه بزرگسال با عجله از کنار ست گذشتند. مادربزرگ کمانش را در

  دست داشت و تانو جعبه معجون هایش را.

 «بقیه کجان؟»ست پرسید: 

 «دیل رفته به اصطبل ها سر بزنه. مادوکس هم با کولتر رفت زیرزمنی تا بهش تو پیدا کردن اتاق مخفی تاالر وحشت کمک کنه.»تانو گفت: 

دوید. هنگامی  مینتانو سریع به اتاقش رفت تا یک چراغ قوه و دستبند با خود بیاورد. ست هم به دنبال پدربزرگ و مادربزرگش به سمت زیرز

 که به پایین پله ها رسیدند، تانو هم به آن ها اضافه شد.

 «تو بیرون از جعبه ی خاموش چی کار می کنی؟»پدربزرگ به در زیرزمین نزدیک شد و پرسید: 

 «در رو باز کن، استن. باید با هم حرف بزنیم.»ونسا گفت: 

  محض باز شدن در حمله نمی کنین؟ از کجا بدونم که همه زندانی ها رو آزاد نکردی و به 

  .چون خودم صداتون کردم. اگه می خواستم واستون تله کار بذارم، از اصل غافلگیری استفاده می کردم 

 «بهتره هیچوقت همچین کاری نکنی. کولتر کجاس؟»مادربزرگ گفت: 

  .تو جعبه خاموش 

 پدربزرگ و مادربزرگش با نگرانی به هم نگاه کردند. 

 «مادوکس چی؟: »تانو پرسید

   .مشکل خود مادوکسه. نگاه کن استن، من کلید دارم. ازش استفاده نکردم چون می خواستم غافلگیر نشین و درگیری ایجاد نشه

 من طرف شمام.

و ی با دکلید در قفل چرخید و در باز شد. ونسا تک و تنها با یک چراغ قوه در دست، در میان چهار چوب در ایستاده بود. یک راهرو طوالن

ردیف سلول در هر طرف پشت سرش دیده می شد. حتی با وجود اینکه یکی از لباس های قدیمی مادربزرگ را پوشیده بود، با آن موهای 

ه مادوکس من رو آزاد کرد. می خواست کمکش کنم که بقی»بلند مشکی، چشم های تیره و پوست سبزه بسیار زیبا به نظر می رسید. گفت: 

 «م و بریم تو اتاق مخفی تاالر وحشت.تو رو هم بگیری
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 «چی؟»پدربزرگ فریاد زد: 

 «اون واقعاً مادوکس نیست، استن. من با یه گاز خوابوندمش. باهام بیاین.»ونسا گفت: 

هر سه بزرگسال به دنبال ونسا قدم به راهروی تاریک گذاشتند. ست هم پشت سر همه حرکت می کرد و خوشحال بود که کسی او را از 

 ن منع نکرده بود.آمد

 «منظورت چیه که مادوکس نیست؟ پس کیه؟»مادربزرگ پرسید: 

 «یه استینگ بالب.»ونسا گفت: 

 «ولی دیگه استینگ بالبی وجود نداره. قرن هاس که منقرض شدن.»تانو گفت: 

 ونسا برگشت و به تانو نگاه کرد.

  ینکه مادوکس قالبی تأیید کنه، می دونستم.اسفینکس به استینگ بالب دسترسی داره. من این رو حتی قبل از ا 

 «اعتراف کرد؟»مادربزرگ پرسید: 

  .فکر می کرد من طرف اونم. رو کمکم حساب می کرد 

 راهرو تمام شد و به دو راهی رسیدند. ونسا به سمت راست پیچید.

 «جعبه خاموش اون طرفه.»مادربزرگ به سمت چپ اشاره کرد و گفت: 

  ونجایی که می تونستم ازش اطالعات کشیدم بیرون، بعد جلوی در تاالر وحشت بیهوشش کردم.مادوکس این طرفه. تا ا 

 «این یعنی مادوکس واقعی مرده؟»تانو پرسید: 

وقتی بدلش رو درست می کردن که زنده بوده. استینگ بالب ها فقط می تونن آدم های زنده رو شبیه سازی کنن. البته حال »ونسا گفت: 

 «، همون جوری که حال بدلش بد بود. استینگ بالب که می گفت آخرین بار مادوکس رو زنده دیده.مادوکس بد بوده

 «استینگ بالب چیه؟»ست پرسید: 

یه جور میوه جادویی که می تونه سلول های بدن رو شبیه سازی کنه. می شه یه بدل خیلی دقیق از شخص؛ حتی خاطره »ونسا توضیح داد: 

 «هاش رو هم داره.

 «پس می تونه خیلی خوب خودش رو جای کسی جا بزنه. البته با یه کم تغییر.»م کرد و گفت: ست اخ

 «آره.»ونسا گفت: 

 «اگه همین ماجرا در مورد کندرا هم اتفاق افتاده باشه چی؟؟؟ شاید اون رو هم با یه استینگ بالب عوض کرده بودن.»ست گفت: 

ربزرگ آرام به سمت ست چرخید. دو انگشتش را روی لبش گذاشته بود. زیر لب گفت: پدربزرگ از حرکت ایستاد. بقیه هم همینطور. پد

 «ممکنه. توجیه خیلی خوبی واسه همه ی اتفاق هاس.»

 «پس ممکنه هنوز زنده باشه.»مادربزرگ گفت: 

 ست در تالش بود تا جلوی اشک هایش را بگیرد.
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 «کندرا چی شده؟»ونسا پرسید: 

م مرده. مچش رو وقتی داشت واسه انجمن اطالعات می فرستاده گرفتیم. وقتی وارن دلیل این کارش رو فکر می کردی»پدربزرگ گفت: 

 «پرسید، سم خورد و خودش رو کشت. حدسمون این بود که تحت تأثیر یه جور کنترل ذهن بوده.

ا چقدر می ندرا نداره. می دونه که کندرراست می گین. شبیه یه استینگ بالبه. اسفینکس هیچ عجله ای برای صدمه زدن به ک»ونسا گفت: 

 «تونه ارزشمند باشه. بیاین بریم.

 «حاال باید چی کارکنیم؟»دوباره به راه افتادند و به انتهای راهرو رسیدند. ست پرسید: 

جات بده، چرا بهمون نباید این اطالعات رو به تراسک برسونیم. ونسا اگه اسفینکس اون استینگ بالب رو فرستاده که تو رو »پدربزرگ گفت: 

 «گفتی؟

اسفینکس فقط وقتی اقدام به نجات من کرد که حس کرد دوباره ارزش استراتژیک پیدا کردم. می دونست که »ونسا با لحن سردی گفت: 

. خیلی وقت داستینگ بالب به تنهایی نمی تونه به اتاق مخفی تاالر وحشت برسه، به خاطر همین یهو ونسا سانتورو ارزش نجات دادن پیدا کر

پیش باید این کار رو می کرد. من سال ها یکی از بهترین مأمورهاش بودم. بارها و بارها جونم رو به خطر انداختم و یکی پشت او یکی 

مأموریت ها رو با موفقیت به پایان می رسوندم. اما به محض اینکه حس کرد دیگه به دردش نمی خورم، من رو دور انداخت. استینگ بالبه 

ه نطق بلند باال حفظ کرده بود که زندانی بودن من یه نقشه و ضرورت تاکتیکی بوده و از اول هم قرار بوده که موندنم تو جعبه ی خاموش ی

موقتی باشه. اسفینکس اونقدر مغروره که فکر می کنه با یه اشاره ش من با کله برمی گردم سمتش. ولی قراره غافلگیر شه چون من دیگه 

 «اون اعتماد دارم و نه به هدفش. تا وقتی شکستش ندم، از پا نمی شینم. نه به شخصیت

 کمی جلوتر، نور چراغ های قوه، پیکری را روی زمین روشن کرد.

 «میتونی دوباره به هوش بیاریش؟»مادربزرگ پرسید: 

شد. ونسا عقب رفت و مادوکس نشست. ونسا روی مادوکس خم شد و دستش را روی سر او گذاشت. چند لحظه بعد مادوکس با فریادی بیدار 

. سرش را مالید و به سمت پدربزرگ برگشت« چی شده؟»چند بار پلک زد تا به نور چراغ قوه ها عادت کند. به سمت ونسا برگشت و پرسید: 

 «استن؟ چه اتفاقی افتاده؟»

 «ما دالیلی داریم واسه اینکه فکر کنیم تو مادوکس نیستی.»پدربزرگ گفت: 

 «مادوکس نیستم؟ شوخی می کنی! پس کیم؟»ده ای سر داد و گفت: مادوکس خن

 «یه استینگ بالب.»ِمادربزرگ گفت: 

این چیزیه که بهتون گفته؟ استن، اینقدر زود حرف یه دروغگو مثِ اون رو باور نکن. کولتر فکر کرد »مادوکس به ونسا نگاه کرد و پرسید: 

سا مشورت کنیم. واسه اینکه ببینیم کسی از اعضای انجمن رو تو مانموت می شناسه یا نه. فکر شاید بهتر باشه در مورد ماجرای کندرا با ون

 «کردیم دوتایی از پسش برمیایم ولی اون مثِ یه طوفان از جعبه خاموش اومد بیرون و غافلگیرمون کرد. این تمام چیزیه که من یادم میاد.

ینکس اونجا؟ استن، باید کار تورینا بارکر باشه. یه لکتوبلیکس که رابطه خیلی نزدیکی با اسف مانموت تو ایلینویز؟ کندرا رو بردن»ونسا پرسید: 

 «داره.

 «جاش رو بلدی؟»مادربزرگ با عجله پرسید: 

 «من تا اآلن نرفته م خونه ش. فقط در موردش شنیده م.»ونسا گفت: 

 «ه. بهتره من برم باال.استن موبایلت رو بده به من. این پایین آنتن نمی د»مادربزرگ گفت: 
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 «وایسین ببینم. شما حرفش رو باور می کنین؟ فکر می کنین من یه جور میوه ی سخنگوئم؟»مادوکس گفت: 

 آره، همین جوری فکر می کنم. تو»مادربزرگ موبایل را گرفت و به سمت انتهای راهرو به راه افتاد. پدربزرگ به مادوکس نگاه کرد و گفت: 

 «افتاد؟ 13ودتر برامون توضیح بدی. چه خبر از برزیل؟ واقعاً چه اتفاقی تو ریو برانکوهم بهتره هر چه ز

ش را سر« به حرف اون بیشتر از حرف من اعتماد دارین.»مادوکس بی صدا خندید. سرش را پایین انداخت. صورتش قرمز شده بود. گفت: 

سختی کشیدی، ولی کمکی از دست من برنمیاد. من مادوکسم. اون شب رو استن، می دونم که به خاطر کندرا خیلی »بلند کرد و ادامه داد: 

 «تو سری النکا یادت میاد؟ چقدر باهم خوش گذروندیم؟

می ریم کولتر رو از جعبه خاموش میاریم بیرون. اگه داستان تو رو تأیید نکنه، تالفی وقتی رو که از ما گرفتی، بدجوری »پدربزرگ گفت: 

 «سرت در میارم.

 «تاوان کاری که کردی پس می دی.»به ونسا نگاه کرد و گفت: « الزم نیست.»گفت:  مادوکس

 «زیاد از میوه ی گندیده خوشم نمیاد.»ونسا با خونسردی گفت: 

 «مأموریتت تموم شده. چه اطالعاتی می تونی بهمون بدی؟»پدربزرگ گفت: 

 «چیز زیادی واسه گفتن ندارم.»مادوکس گفت: 

طراتت بگرد. خوب می دونی تانو چه کارهایی می تونه با معجون هاش بکنه. یا مثالً می تونم اون طرف در پشت تو خا»پدربزرگ گفت: 

 «سرت تو رو به یه شبح معرفی کنم. تا حاال شبح دیدی، رفیق؟

ادن من ریسک فرست متوجه منظورم نشدی. من چیز زیادی نمی دونم. واقعاً فکر می کنی اگه کلی اطالعات حیاتی داشتم،»مادوکس گفت: 

رو به جون می خریدن؟ من فقط اطالعات محدودی در مورد مأموریت خودم دارم. همین و بس. انجمن می دونه که یه اتاق مخفی ته تاالر 

 وحشت وجود داره. به من مأموریت داده بودن که پیغام های رمز گذاری شده ی پاتون در مورد جای بقیه ابزارها رو بهشون برسونم. بهم

توضیح دادن که ونسا کجا زندونی شده و جعبه ی خاموش چطوری کار می کنه. بهم گفتن که رو کمکش می تونم حساب کنم. من تو خونه 

ی اصلی ریو بالنکو بغل اون وان ساخته شدم. خاطراتی که از مادوکس تو ذهنم دارم بیشتر مربوط می شن به قایم شدم تو غارها که واستون 

وقتی که گرفتنش. مادوکس پیش اوناس. با رضایت خودم، من رو زدن تا زخم هام بیشتر بشه و حالم خیلی بد به نظر برسه. توضیح دادم. تا 

 «چیز دیگه ای نمی دونم.

 «ممکنه راست بگه. نمی ذارن یه استینگ بالب نقشه هاشون رو فاش کنه.»ونسا گفت: 

 ز پشت دستبند زد. وقتی تانو کنار رفت، استینگ بالب از جایش تکان نخورد.تانو، مادوکس را به روی شکم خواباند و دست هایش را ا

 «ابزار دستشونه؟»پدربزرگ پرسید: 

  .نمی دونم. ولی بهشون گفتم که کجا قایم شده. مادوکس تا همینجاش رو می دونست 

 «حاال چی کار کنیم؟»پدربزرگ رو به ونسا کرد و پرسید: 

 «و جعبه خاموش و کولتر رو بیاریم بیرون.می تونیم بذاریمش ت»ونسا گفت: 

از این می ترسیدم که همین رو بگی. تو بیشتر ماها رو گاز گرفتی و می تونی تو خواب کنترلمون کنی. جعبه خاموش تنها »پدربزرگ گفت: 

 «جاییه که می تونیم مطمئن باشیم وقتی اون تویی نمی تونی از تواناییت استفاده کنی.
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 «م رو بهتون ثابت نکردم؟خود»ونسا پرسید: 

چرا. ولی بازم احتمال داره که منتظر یه فرصت خوب برای یه خیانت بزرگتر باشی. نمی تونیم بذاریم از اطالعات موجود تو »پدربزرگ گفت: 

 «تاالر وحشت باخبر بشی.

اید دست آوردن اعتماد شما. فقط اینکه ب می فهممم. یه استینگ بالب واسه من اهمیتی نداره. ممکنه یه نقشه باشه واسه به»ونسا گفت: 

 بدونین اگه می خواستم بهتون خیانت کنم، از این راه وارد نمی شدم. از همون دستورالعملی که این استینگ بالب واسم آورده بود پیروی می

ز عنصر الب استفاده کردن اکردم. یه فرصت طالیی بود. کولتر که تو جعبه خاموش بود. با داشتن کلیدهای سیاهچال و کمک استینگ ب

 «غافلگیری برای گرفتن بقیه تون هم خیلی سخت نبود. بعدش می تونستم به روش خودم اطالعات مورد نیاز رو به دست بیارم.

 «تازه در مورد لکتوبلیکس مانموت هم چیزی بهمون نمی گفت.»ست گفت: 

ن کنین. رازهاتون رو پیش خودتون نگه دارین. فقط بذارین منم کمکتون الزم نیست کامالً بهم اطمینا»ونسا دست به کمر ایستاد و گفت: 

نم وکنم. یه چیزهایی می دونم. تازه من آدم های زیادی رو گاز گرفته م، خیلی هاشون توی انجمنن. بذارین از توانایی هام استفاده کنم. می ت

 «کندرا رو برگردونم.

 «س. تانو؟ حرف هات قانع کننده»پدربزرگ آهی کشید و گفت: 

روت خیلی از این حرفم خوشش نمیاد ولی به نظرم راست می گه. این که استینگ بالب رو لو داده یعنی طرف ماس. صرف اینکه »تانو گفت: 

 «بدونیم اسفینکس به استینگ بالب دسترسی داره، اطالعات به دردبخوری حساب نمی شه. به کمکش احتیاج داریم.

 «ست؟»پدربزرگ پرسید: 

 ز اینکه پدربزرگ از او هم سؤال کرده بود، آنقدر ذوق زده شد که لحظه ای طول کشید تا بتواند فکرش را جمع و جور کند.ست ا

  .فکر کنم بهتر باشه استینگ بالب رو بذاریم تو جعبه و اجازه بدیم ونسا واسمون جاسوسی کنه 

 «استن؟»ونسا ابرویش را باال داد و گفت: 

مورد عصبانی شدن روت راست می گه. دوست نداره کوچکترین فرصتی بهت بدیم. باید این پایین تو یکی از سلول  تانو در»پدربزرگ گفت: 

ها نگهت داریم، حداقل اولش. سعی می کنیم امکانات خوبی واست فراهم کنیم. ونسا، بذار یه چیزی رو رک بهت بگم. اگه یکی از ماها رو 

 «سند غیرقابل انکار همکاریت با دشمنامون در نظر می گیرم و اعدامت می کنم.تو خواب کنترل کنی، این رو به عنوان 

 «باشه.»ونسا گفت: 

می تونیم از توانایی هات استفاده کنیم. می خوام در اولین فرصت ببینی کسی از »پدربزرگ سرش را به عالمت تأیید تکان داد و گفت: 

بریم »خم شد و به استینگ بالب کمک کرد که از روی زمین بلند شود. « و پیدا کنی.اعضای انجمن خواب هست یا نه. می خوام جای کندرا ر

 «کولتر رو بیاریم بیرون.
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 فصل هشتم

 کوله پشتی
 

اتاق تاریک بود، اما کندرا مثل همیشه می توانست ببیند. خوابش نمی برد. به سقف خیره شده و حرکت یک عنکبوت را روی سقف دنبال می 

کر می کرد که منظره ی اتاق از آن باال چگونه خواهد بود. می دانست که عنکبوت ها چندین چشم دارند، به همین دلیل با آن کرد. با خود ف

 ها احساس همدلی می کرد. 

 ریادآوری تجربه اکولوس هنوز هم او را گیج می کرد. اکنون که چندین ساعت از آن ماجرا گذشته بود، نمی توانست احساس آن تجربه را د

ذهنش بازسازی کند. تصاویر بسیار گیج کننده بودند. بسیار متفاوت از تصاویری که در طول عمرش دیده بود و تصاویری که اکنون می دید. 

تنها چیزی که به یادش می آمد این بود که جهان را از میلیاردها زاویه مختلف دیده بود. اگر اسفینکس و یا شخص دیگری در انجمن می 

 اکولوس استفاده کند چه؟ دیگر هیچ رازی باقی نمی ماند. انجمن می توانست هر چیز و هر کسی را در هر نقطه ای از دنیا ببیند!توانست از 

 فکرش هم لرزه بر تنش انداخت.

؟ آیا می دفردا صبح باید به همراه اسفینکس و گروه عجیب و غریبش می رفت. او را به کجا می بردند؟ آیا فرصتی برای فرار پیدا می کر

 توانست با اکولوس فرار کند؟ اگر می شد چه کودتایی می شد!

در اتاقش آرام باز شد. صدای باز شدن قفل را نشنیده بود، بلکه باز شدن آن را از گوشه ی چشم دیده بود. دستی وارد اتاق شد و چیزی را 

 روی زمین گذاشت.

 «کی اونجاست؟»کندرا آرام گفت: 

 در بسته شد.

تخت پایین آمد و به سمت در رفت. در را باز و به باال و پایین راهرو نگاه کرد. کسی دیده نمی شد. آیا در اتاقش اصالً قفل نبود؟ یا  کندرا از

 آن شخص مرموز بی صدا در را باز کرده بود؟

 برداشت و شروع به خواندن کرد: یک کوله پشتی چرمی قهوه ای رنگ کنار در بود. یک تکه کاغذ هم کنار آن دیده می شد. کندرا کاغذ را

 

باید همین امشب فرار کنی. توی این کوله پشتی یه اتاقک با فضای چند بعدی وجود داره. می تونی راحت بری توش. وقتی که 

رفتی تو، می شه کوله پشتی رو تا کرد، پرت کرد، و یا از ارتفاع انداختش پایین، بدون اینکه اتاقک کوچک ترین تکونی بخوره. 

تو جیب جلوی کوله یه استینگ بالب هست. دستت رو زخمی کن و بذار یه بدل ازت درست شه. بعد بهش دستور بده. اون رو 

 بذار جای خودت و تا اونجایی که می تونی از اینجا دور شو. زود باش!
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نه اغ نامه را بخواند. حاال که فرار هم به گزیامضایی پایین نامه دیده نمی شد. کندرا خوشحال بود که می تواند بدون نیاز به روشن کردن چر

 هایش اضافه شده بود، نباید توجه ها را به اتاقش جلب می کرد. قلبش به شدت می تپید. در اتاق را باز کرد، به سمت پله ها رفت و به دقت

 لو بیافتد.گوش سپرد. خانه ساکت بود. اگر کسی را بیدار نمی کرد، حداقل می توانست چند ساعت از آن ها ج

به اتاقش برگشت و کوله پشتی را برداشت. آیا این یک حقه بود؟ آیا اسفینکس داشت نوعی بازی روانی راه می انداخت؟ و یا شاید هم 

 یادداشت حقیقی بود. شاید کسی واقعاً به او کمک کرده بود. چرا اسفینکس و یا تورینا باید چنین بازی روانی ای راه می انداختند؟ او که

 زندانیشان بود. درنگ بیش از آن جایز نبود. اگر متن یادداشت حقیقت داشت، باید هر چه زودتر فرار می کرد.

دستش در در جیب جلوی کوله پشتی فرو برد. سوزشی در انگشتش احساس کرد؛ درست مانند همان سوزشی که دفعه ی قبل حس کرده 

 دور میوه حلقه کرد و آن را بیرون کشید. بود. به جای اینکه دستش را عقب بکشد، انگشتانش را

استینگ بالب بنفش بود و شکل عجیبی داشت. کندرا پیش از آن هرگز استینگ بالب ندیده بود، ولی به نظرش چیزی که در دست داشت 

 ی را بلند کرد.وله پشتواقعاً یک استینگ بالب بود. احساس سوزشش که شبیه دفعه ی قبل بود. میوه را زیر پنجره کنار دیوار گذاشت  و ک

آیا واقعاً می توانست درون آن جا شود؟ در کوله را باز و به درون آن نگاه کرد. به جای فضای داخلی یک کوله پشتی معمولی، یک اتاق با 

وار از دی کف سنگی و دیوارهای آجری دیده می شد. دو ردیف صندوق و بشکه کهنه در امتداد دو دیوار چیده شده بود. یک نردبان فلزی

 نزدیک دهنه ی کوله باال آمده بود.

کندرا با حیرت به اتاق خیره شده بود. آیا شگفتی های دنیای جادویی تمامی نداشتند؟ سعی کرد حدس بزند که چه کسی ممکن است این 

اسفنیکس می شد؟ اگر واقعاً یک  هدیه ی فوق العاده را به او داده باشد؟ هیچکس به ذهنش نرسید. از امید واهی دادن به او چه سودی عاید

 متحد پنهانی داشت چه؟

کندرا به میوه نگاه کرد. یک پروسه ی تبدیل چقدر طول می کشید؟ مسلماً نمی خواست یک کندرای دیگر بدون داشتن دستور در خانه این 

ی وقت داشت که وارد اتاقک شود و سر و گوش طرف و آن طرف برود. تا اینجا که به نظر خیلی کند پیش رفته بود. مطمئناً به اندازه ی کافی

آب بدهد. کندرا سرش را در کوله پشتی فرو کرد. درون آن بشکه ها چه بود؟ آیا ممکن بود چیزهای به درد بخور دیگری هم درون آن اتاق 

 پیدا کند؟ کندرا در کوله پشتی را کامل باز کرد و از نردبان پایین رفت.

ار پایه ی نردبان دیده می شد کندرا نیازی به آن نداشت؛ قوه بینایی فوق العاده ی خودش کافی بود. اتاق یک فانوس خاموش روی زمین کن

شش متر عرض و هشت متر طول داشت. سقف هم در حدود سه متر باالتر از کف اتاق بود. روی سه تا از دیوارها در نزدیکی سقف دریچه 

یکی از دیوارها رفت. همه چیز به نظر کهنه و قدیمی بود. وسایل مختلفی در صندوق  های کوچکی دیده می شد. به سمت بشکه های کنار

ها و بشکه های تار عنکبوت گرفته دیده می شد: یک قالیچه، یک راکت تنیس، یک شیشه پر از تیله، چند قالب ماهی گیری، دستکش های 

 وسیده، شمع های استفاده نشده. و یک تخته سیاه کهنه.پاره، چندین بسته کاغذ، یک صندلی حصیری، چند قاب عکس، طناب های پ

هیچ کدامشان به نظر به درد بخور نمی رسیدند. سعی کرد در یک صندوق را باز کند، ولی به نظر حسابی مهر و موم شده بود. با استفاده از 

 .یک میله زنگ زده در صندوق را باز کرد. مقدار زیادی پارچه خاکستری رنگ درون صندوق بود

سعی کرد در یکی از بشکه ها را باز کند، ولی وقتی بوی بد متحویات آن به مشامش رسید، پشیمان شد. هر ماده ی غذایی ای درون آن 

بشکه ذخیره شده بود. مدت ها پیش فاسد شده بود. کندرا میله را کنار گذاشت و چند قدم عقب رفت. مثل سرک کشیدن در یک گاراژ متروک 

 کرد که اگر چیز به درد بخوری در اتاق وجود داشت، حتماً در یادداشت به آن اشاره می شد.  بود. با خود فکر

 .از نردبان باال رفت و دوباره وارد اتاق خواب تاریک شد. میوه اکنون به اندازه ی یک توپ فوتبال شده بود. کندرا لباس هایش را عوض کرد

ه باشد. در نهایت همان لباس هایی را پوشید که هنگام مالقات با اسفینکس آن ها را برتن سعی کرد لباسی را انتخاب کند که گرم تر از بقی

 داشت. به اضافه ی ژاکتی که موقع دزدیده شدنش پوشیده بود. بقیه لباس ها را بقچه کرد و در کوله پشتی انداخت. 
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 که باید وارد کوله پشتی شود و از بدل خودش بخواد کوله در کنار کوله پشتی نشست و یک بار دیگر یادداشت را خواند. کامالً مشخص بود

ید ارا از میان میله های پنجره به پایین بیندازد. وقتی که روی برف ها فرود آمد، از کوله پشتی خارج می شد و فرار می کرد. کجا می رفت؟ ش

د؟ نیمه ا ممکن بود یک تلفن پیدا کند و به خانه زنگ بزنمی توانست کوله پشتی را جایی پنهان کند و شب را در درون آن به صبح برساند. آی

 شب آن هم در یک شهر کوچک کار خیلی سختی بود.

 آیا بدلش می توانست شکارچی نجوا را فریب بدهد؟ آنطور که تورینا توضیح داده بود، شکارچی نجوا تنها از طریق بو، هدف هایش را شناسایی

ل بو خود او می بود، آن بو از خانه بیرون نمی رفت و شکارچی نجوا متوجه فرار او نمی شد. با این می کرد. پس اگر بوی بدل کندرا هم مث

 حال اگر می توانست بوی او را در بیرون از خانه هم تشخیص دهد، کندرا به خطر می افتاد. ظاهراً کسی که کوله پشتی را برایش آورده بود،

 رایط کندرا، این ریسک ارزشش را داشت.به عملی بودن این نقشه امیدوار بود. در ش

ه دکندرا به تختش تکیه داد. اکنون که بعد از چند دقیقه دوباره به استینگ بالب نگاه می کرد، به نظرش می رسید که بسیار بزرگتر از قبل ش

 است.

ی داد. هر دوی آن ها احساس بدی نسبت به آیا باید هادر و کودی را هم با خود می برد؟ اگر او را لو می دادند، تنها شانسش را از دست م

به هر  .کاری که تورینا با آن ها کرده بود، داشتند ولی به نظر می رسید که با تقدیرشان کنار آمده اند. شاید اصالً عالقه ای به فرار نداشتند

 ر در اختیارشان قرار نمی گرفت.حال تورینا یک خانه سالمندان رایگان برایشان فراهم کرده بود؛ امتیازی که در هیچ کجای دیگ

 هولی آیا منصفانه بود که کندرا به جای آن ها تصمیم بگیرد و این فرصت را در اختیارشان نگذارد؟ شاید هم در آرزوی حضور دوباره در جامع

هر دوی آن ها با کندرا  بودند! هر سه شان در کوله پشتی جا می شدند، هر چند هادر برای پایین رفتن از نردبان به مشکل بر می خورد.

 مهربان بودند. جا گذاشتن آن ها کار درستی نبود.

 رالزم نبود جزئیات فرارش را برای آن ها بگوید. فقط اگر تصمیم می گرفتند که همراه او بیایند، جزئیات نقشه را برایشان فاش می کرد. اگ

ه آن ها نمی گفت. حتی متوجه فرار او هم نمی شدند. بلکه فکر می پیشنهادش را رد می کردند، چیزی در مورد بدل خودش و کوله پشتی ب

 کردند تصمیمش را عوض کرده است.

استینگ بالب همانطور آهسته رشد می کرد. کندرا دوست داشت بداند از کدام مرحله شکل انسانی به خود می گیرد. تا اینجا که فقط یه توده 

چشم هایش را بست. به خودش قول داد که خوابش نبرد. آخر وقتی فرصت فرار برایش فراهم ی بزرگ بنفش بود. کندرا به تخت تکیه داد و 

شده بود، چطور می توانست بخوابد؟ با این حال بستن چشم هایش احساس خوبی بود! کمی بعد سکوت خانه، تاریکی اتاق و خستگی روز 

 پرحادثه دست به دست هم دادند و کندرا به خواب رفت.

ه به ترک برداشتن چوب، از خواب بیدار شد. استینگ بالب هنوز هم شکل عجیبی داشت، و از کندرا هم بزرگتر شده بود. انگشت با صدایی شبی

 هایی از میان پوسته بیرون زده بود و در تالش بود تا آن را پاره کند. کندرا به سمت استینگ بالب رفت و تالش کرد تا آنجا که می تواند

 سوراخ را بزرگتر کند. بدون اینجا سرو صدا

 چند لحظه بعد، بدل خودش از پوسته خارج شد. بدلش دقیقا همان لباس هایی را برتن داشت که کندرا موقع زخمی شدن دستش پوشیده بود!

 «من کندرام.»کندرا گفت: 

 «نمی تونم ببینمت.»بدلش گفتم: 

  نمی تونی تو تاریکی ببینی؟ 

 «د بتونم. یادمه که تو تاریکی می دیدم. ولی اآلن نمی تونم.نه. بای»بدلش بعد از کمی مکث گفت: 

  .فکر کنم توانایی هام منتقل نمی شن 
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  ظاهراً نمی شن. من باید چی کار کنم؟ 

  .یه زن شیطانی من رو زندانی کرده. تو باید خودت رو جای من جا بزنی 

 «مشکلی نیست.»بدل لحظه ای فکر کرد و گفت: 

 «یه میوه ای؟ می دونی که»کندرا گفت: 

  .من دقیقاً می دونم چی هستم 

 «کجا رشد کردی؟»کندرا پرسید: 

  !خیلی دور از اینجا. اون موقع خیلی خوب نمی تونستم فکر کنم. این بدنم رو خیلی دوست دارم 

 «چقدر حواس مختلفی وجود داره!»انگشتانش را باز و بسته کرد و نفس عمیقی کشید. ادامه داد: 

 «میوه بودنت رو یادت میاد؟»گفت:  کندرا با تعجب

خیلی مبهم. هیچی به شدت و وضوح اآلن نبود. فقط نور و گرما رو حس می کردم. رشد کردن و تغذیه شدن از درخت »بدل اخم کرد وگفت: 

دور من رو تغذیه  مادر رو هم حس می کردم. بعدش حس کردم از درخت جدا شدم. ارتباط بین من و درخت مادر برقرار موند و از همون راه

 «می کرد. تا اینکه از پوسته اومدم بیرون و شدم بدل تو.

  حتی لباس هات شبیه لباس منه. چطور همچین چیزی امکان داره؟ 

  .کسی چه می دونه؟ فکر کنم جادو. همون جوری که از لحظه ی اولی که زخمی شدی، مثل تو فکر می کنم 

 «عجیبه.»کندرا گفت: 

  خودم رو جای تو جا بزنم؟  خب پس فقط می خوای 

  .می خوام چند تا کار دیگه هم انجام بدی 

  .من به وجود اومدم که دستورات تو رو انجام بدم 

   .اول اینکه هیچ اطالعات مهمی رو به اسفینکس، تورینا و کس دیگه ای نده. هر طور شده از رازهایی که داری محافظت کن

 ه هاشون اطالعات کسب کن. بعد سعی کن فرار کنی و اون اطالعات رو به من برسونی.دوم اینکه هر چقدر تونستی در مورد نقش

 «اسفینکس فردا صبح قراره تو رو از اینجا ببره.»شماره تلفن پدربزرگ را به بدل یادآوری کرد و ادامه داد: 

  .یادمه 

  مغرب استفاده کن. خوب گوش ها و چشم هات رو باز کن. از هر فرصتی برای ضربه زدن به انجمن ستاره 

  حتماً. می تونی روم حساب کنی. می خوای به هادر و کودی هم بگی؟ 

  نظرت چیه؟ 

 «ظاهراً تو فکر می کنی باید این کار رو بکنی.»بدل شانه باال انداخت و گفت: 

 «ا بنداز پایین.درسته. وقتی برگشتم، بعد از اینکه رفتم تو کوله پشتی، کوله رو بردار و از بین میله ه»کندرا گفت: 

  .فهمیدم 

  .تو فقط دستورهای من رو اطاعت می کنی، درسته؟ ممکنه بقیه بخوان بهت دستور بدن 
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   من فقط دستورهای تو رو انجام می دم. من کارم رو خوب بلدم. اگه خودت خرابکاری نکنی، اسفینکس هیچوقت نمی فهمه که

 من، تو نیستم.

   رو بکنی که فقط در توانایی منه. اگه این جوری شد سعی کن بهونه بیاری و زیر بار نری.البته تا وقتی که ازت نخوان کاری 

  !خیالت راحت 

  اآلن ساعت چنده؟ 

  من نمی تونم ببینم، یادته؟ مگه رو میز ساعت نیست؟ 

  .چرا هست. تقریباً سه و نیمه. بهتره عجله کنم 

 «زود برمی گردم.»به سمت در رفت و ادامه داد: 

ر روی پنجه پا به سمت اتاق هادر رفت. دستگیره را چرخاند. در باز بود. آرام وارد اتاق شد و به سمت تخت رفت. هادر روی تخت دراز کندرا ب

 «هادر بیدار شو.»کشیده بود و خر و پف می کرد. کندرا آرام شانه ی استخونای هادر را تکان داد وگفت: 

 «چی شده؟»ا دوباره او را تکان داد. هادر با ناله ای از خواب بیدار شد و سر جایش نشست. پرسید: هادر پتویش را باالتر کشید و غلت زد. کندر

  .منم کندرا 

  کندرا؟ ساعت چنده؟ 

هادر اگرچه سرش را به سمت او چرخانده بود، ولی درست به صورتش نگاه نمی کرد. کندرا به یاد آورد که هادر نمی توانست در تاریکی 

 ند.صورت او را ببی

  دیر وقته. هادر، فکر کنم یه راهی واسه فرار پیدا کردم. می خوای باهام بیای؟ 

 «داری جدی می گی؟» هادر لحظه ای فکر کرد و پرسید: 

  .آره. یه راه مطمئن واسه فرار پیدا کردم. یه راه امن و مطمئن 

  کی؟ 

  .یا اآلن یا هیچوقت 

 «نیام. سرعت رو می گیرم. بهتره من باهات»هادر گلویش را صاف کرد و گفت: 

  .سرعت من رو نمی گیری. الزم نیست به خاطر من بمونی 

با این حال فکر کنم بهتره همین جا »اخمی کرد و ادامه داد: « هیچوقت انتظار همچین فرصتی رو نداشتم.»هادر بینی اش را خاراند و گفت: 

 «فکر کنم دیگه خیلی هم از زندانی بودن تو اینجا ناراحت نیستم. بمونم. نه جایی واسه رفتن دارم و نه کاری واسه انجام دادن.

 «مطمئنی؟»کندرا پرسید: 

  آره مطمئنم. واست آرزوی موفقیت می کنم. به کمک من احتیاج داری؟ 

  .فقط رازمون پیش خودت بمونه کافیه 

  .مطمئن باش. موفق باشی 

  .ممنونم هادر 

  به کودی هم گفتی؟ 
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  .هنوز نه 

   اگه کودی هم خواست باهات بیاد، بازم بهتره که من بمونم. این حرف آخرمه.باشه. حتی 

 «کسی چه می دونه، شاید اصال نشد. ولی فکر کنم نقشه م عملی باشه.»کندرا به سمت در به راه افتاد و گفت: 

  .این جوری که من شنیدم، چه موفق بشی چه نشی، در هر صورت فردا از اینجا می ری 

  ه که باید حتماً امشب فرار کنم.به خاطر همین 

  .موفق باشی 

  .تو هم همینطور 

 کندرا در را پشت سرش بست و به سمت اتاق کودی رفت. آرام در را باز کرد.

 «کی اونجاس؟»کودی پرسید: 

  .منم، کندرا 

 «کندرا؟»کودی پرسید: 

   پرسیدم. نمی تونستم تا صبح صبر کنم.هیس! اینقدر بلند حرف نزن. نمی خوام مچم رو بگیرن. باید یه چیزی ازت می 

 «عیب نداره. بیا تو. ببخشید. من رو ترسوندی.»کودی آهسته گفت: 

  .یه راه فرار پیدا کردم. همین امشب دارم می رم. اگه بخوای می تونی باهام بیای. راحت می تونیم بریم 

 شم هایش را گرفت تا چشمش به نور عادت کند.کودی نیم خیز شد و چراغ مطالعه کنار تختش را روشن کرد با دست جلوی چ

   می دونم که در مورد رفتن با اسفینکس نگرانی، ولی هیچ راهی برای فراز از اینجا وجود نداره. تالش برای فرار کردن هم فقط

 اوضاع رو بدتر می کنه.

   .زود تصمیم بگیر. نه سرعت من رو کم می خیالت راحت باشه. یکی از بیرون کمکم می کنه. یه راه مطمئن واسه فرار وجود داره

 کنی، نه سخته. می خوای بیای یا نه؟

  به هادر گفتی؟ 

  .اون نمیاد 

 کودی یک لیوان آب تقریباً خالی را از کنار تختش برداشت. جرعه ای نوشید و لیوان را سرجایش گذاشت.

  اگه بتونم بیرون از اینجا یه جای راحت برای هادر فکر کنم اگه اینقدری که می گی مطمئن باشه، ترجیح می دم از اینجا برم .

 پیدا کنم، می تونم بعداً بیام دنبالش.

 «پس میای؟»کندرا پرسید: 

  .اگه راه فرارت عقالنی باشه، آره میام 

  .لباست رو بپوش و بیا اتاق من. عجله کن. سر و صدا هم نکن 

 کودی پاهای نحیفش را از زیر پتو بیرون آورد.
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  میام. باشه زود 

کندرا به سمت اتاقش به راه افتاد. ناپدید شدن کودی شک برانگیر می شد. استینگ بالبی برای شبیه سازی کودی نداشت. حتما هادر را سوال 

پیچ می کردند، چرا که هادر و کودی دوستان صمیمی بودند. آیا ممکن بود به بدل او هم شک کنند؟ احتماالً! ولی اگر کودی می خواست با 

 و بیاید، نمی توانست او را جا بگذارد.ا

 به اتاقش که برگشت، بدلش روی تخت نشسته بود. پوسته ی استینگ بالب دیده نمی شد.

 «پوسته ی استینگ بالب رو چی کار کردی؟»کندرا پرسید: 

  انداختمش تو کوله پشتی. اون پیرمردها هم میان؟ 

  ا اونجا که می تونی خونسرد باشی.کودی میاد. غیب شدنش باعث می شه شک کنن. باید ت 

  !کاری می کنم که بهم افتخار کنی. عمراً بهم شک کنن 

 ممنونم. مطمئنم که از»کندرا مطمئن بود که می تواند روی بدلش حساب کند. در واقع مثل این بود که روی خودش حساب کند. گفت: 

 «پسش برمیای.

تظر کودی ماند. درست در لحظه ای که از جایش بلند تا به دنبال او برود، کودی از در کندرا کنار بدلش روی تخت نشست. مدت زیادی را من

 وارد شد. یک کت سبز رنگ به تن داشت. کاله سبز رنگی با لبه ی قهوه ای هم روی سر گذاشته بود.

 «چقدر خوشتیپ شدی.»کندرا گفت: 

   .رفتم اتاقش تا قانعش کنم باهامون بیاد، ولی مصره که بمونه. حاال تورینا این لباس رو واسم گرفته. در مورد هادر حق با تو بود

 چطوری باید فرار کنیم.

  .می ریم تو کوله پشتی 

  .کوله پشتی؟ ببخشید کندرا، ولی من هیچی نمی تونم ببینم 

 کندرا چراغ را روشن کرد.

 «دوتا کندرا؟»کودی با حیرت گرفت: 

 «این کوله یه فضای جادوی داره. از نردبون برو پایین. بقیه ش با من.»باز کرد و گفت: در کوله را « داستانش مفصله.»کندرا گفت: 

 «خدای من!»پیرمرد نگاهی به داخل کوله انداخت و گفت: 

کودی با کمی تالش و کمک گرفتن از کندرا سرانجام موفق شد قدم روی نردبان بگذارد. با زحمت شانه هایش را از میان دهانه ی کوله 

 رد کرد. اگر کمی درشت تر بود، برای پایین رفتن به مشکل می خورد.پشتی 

 «فقط کوله رو از پنجره بنداز پایین. هر وقت آماده بودیم از پایین بهت خبر میدم.»کندرا رو به بدلش گفت: 

  .منتظر عالمتت می مونم 

  .خداحافظ. و ممنون 

  که این مأموریت هیجان انگیز رو بهم محول کردی. من به وجود اومده م که دستورات تو رو اجرا کنم. ممنون 
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ند لکندرا از نردبان پایین رفت و وارد اتاقک تاریک شد. وقتی از آخرین پله قدم پایین گذاشت، سرش را بلند و به بدلش نگاه کرد. شستش را ب

 «آماده ایم.»کرد و گفت: 

 حس نمی شد.در کوله پشتی بسته شد. کندرا منتظر ماند. هیچ اثری از حرکت 

 «چه اتفاقی داره میفته؟ تو تاریکی من حتی دست خودم رو هم نمی تونم ببینم.»کودی پرسید: 

  .کوله رو از پنجره می ندازه بیرون 

  !می ندازه بیرون؟ سه طبقه ارتفاعه 

  .این تو هیچی حس نمی کنیم 

شنید. لحظه ای بعد صدای زمین خوردن کوله را شنید. کوچکترین  امیدوار بود جمله اش حقیقت داشته باشد. از باال صدای باز شدن پنجره را

 ضربه و یا لرزشی حس نکرده بودند. 

 «می تونی این رو بشینی.»از میان خرت و پرت های انبار شده در دیوار، یک صندلی بیرون آورد و گفت: 

د. کرد. به باالی پله ها که رسید، در کوله را باز کر کودی روی صندلی نشست. کندرا به سرعت به سمت نردبان رفت و شروع به باال رفتن

 «کجا داری می ری؟»کودی پرسید: 

  .می رم کوله رو ببرم یه جای امن. تو همینجا بمون 

  .رئیس تویی 

ز تعقیب ا کندرا از کوله بیرون آمد. باالی سرش پنجره اتاقی که از آن سقوط کرده بودند، تاریک بود. خانه کامالً ساکت بود. هیچ نشانی

شکارچی نجوا دیده نمی شد. کندرا در کوله را بست و آن را بلند کرد. قدم روی حیاط برفی گذاشت. خوشبختانه برف نشسته روی زمین آنقدر 

 یلگدکوب شده بود، که الزم نبود، نگران باقی ماندن رد پایش باشد. با این حال محض اطمینان به جای قدم برداشتن، پایش را روی زمین م

کشید تا رد پای مشخصی باقی نماند. به پیاده رو رسید و قدم به خیابان گذاشت. روی یک تکه یخ سر خورد و با شدت روی زمین فرود آمد. 

حس می کرد که رطوبت به تمام لباس هایش نفوذ می کند. بلند شد و به راهش ادامه داد. در دو طرف خیابان خانه های بزرگ با حیاط های 

می شد. اولویت اولش این بود که تا حد ممکن از دشمنانش فاصله بگیرد. از چند خیابان گذشت. حدس می زد که به سمت مرکز  وسیع دیده

 شهر در حرکت باشد. ساعت چهار صبح بود و خیابان ها خالی. هیچ نوری از میان آسمان ابری به زمین نمی رسید.

دیک تر می شدند. بیشتر خانه ها به تعمیر اساسی احتیاج داشتند. از داخل حیاط خانه ای، هر چه بیشتر می رفت، خانه ها کوچکتر و به هم نز

 یک سگ شروع به زوزه کشیدن کرد. کندرا بر سرعت قدم هایش افزود.

 نمی شد خانه ای که از آن فرار کرده بود، دیگر دیده نمی شد. هنوز هم هر چند لحظه یک بار از روی شانه به عقب نگاه می کرد. باورش

 ند؟اکه به آن راحتی توانسته باشد فرار کند. چقدر دیگر باید دور می شد تا بتواند کوله پشتی را جایی پنهان کند و شب را در آن به صبح برس

شتر مشکوک یماشینی از سر پیچ وارد خیابان شد. نور چراغ های ماشین به روی کندرا افتاد. با خود فکر کرد اگر سعی کند خود را پنهان کند، ب

به نظر خواهد رسید. اگر خونسردیش را حفظ می کرد، قطعاً ماشین از کنارش عبور می کرد. اما ماشین سرعتش را کم کرد. آیا ممکن بود 

شهروند دلسوزی باشد که فقط بخواهد مطمئن شود مشکلی برای یک دختر نوجوان در آن وقت شب به وجود نیامده است؟ شاید هم یک 

بود که از مواجهه با یک دختر تنها در تاریکی شب استقبال می کرد. آیا ممکن بود کسی در خانه به گم شدن کودی پی برده  بیمار روانی

 باشد؟

 ماشین در نزدیکی کندرا متوقف شد. کندرا شروع به دویدن به سمت در ورودی حیاط نزدیک ترین خانه کرد.

 «کندرا.»بلند نباشد، گفت:  شخصی از پشت سر درحالیکه سعی می کرد صدایش زیاد
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کندرا از روی شانه به پشت سرش نگاه کرد. مرد سیاه پوستی از ماشین نقره ای پیاده می شد. کندرا به نرده های دور حیاط خورد. با شدت 

 آن را تکان داد، اما در باز نشد. لبه ی نرده های چوبی را گرفت و سعی کرد خودش را باال بکشد.

او را در میان زمین و هوا گرفت و از نرده ها پایین کشید. به محض اینکه پاهایش روی زمین فرود آمدند، دستی  دست های قدرتمندی

 دهانش را پوشاند. دست دیگر، هر دو دست کندرا را به بدنش چسباند و بی حرکت کرد.

 «من دوست پدربزرگ و مادربزرگتم. یه شوالیه م.»مرد نجواکنان گفت: 

 انه روشن شد. کندرا با صدای زیادی در را تکان داده بود.چراغی در داخل خ

 «بیا. دیگه جات امنه.»مرد کندرا را به سمت ماشین هدایت کرد و گفت: 

 «از کجا مطمئن باشم که می تونم بهت اعتماد کنم؟»کندرا که تقریباً به میل خودش همراه مرد قدم بر می داشت، گفت: 

  راسکه. تمام شب رو تو شهر گشت زدم. وارن، الیس، و دوگان هم دارن گشت می زنن. اونا نمی تونی مطمئن باشی. اسم من ت

 رو می شناسی، درسته؟

در عقب ماشین را باز کرد و کندرا نشست. کار دیگری از دستش بر نمی آمد. غریبه هم قوی بود و هم خیلی سریع عمل کرده بود. اگر اقدام 

تر او را می گرفت. دوست داشت حرف غریبه را باور کند. تراسک پشت فرمان نشست. ماشین روشن  به فرار می کرد، این بار خیلی راحت

 بود. از صندلی های چرمی و داشبورد زیبای ماشین اینطور برمی آمد که ماشین گران قیمتی باشد.

 «چطوری من رو پیدا کردی؟»کندرا پرسید: 

 ره ی مردی با موهای آشفته را در پشت پنجره ی خانه دید.تراسک گاز داد و ماشین آرام سرعت گرفت. کندرا چه

  .استن سورنسون بهم خبر داد که ممکنه امشب تو خیابان های مانموت سرگردون باشی. و واقعاً بودی 

  .یکی کمکم کرد فرار کنم 

 تراسک سرش را به عالمت تایبد تکان داد .

 «تو دنبال من می گشتی؟»کندرا پرسید: 

   .واسه بررسی پرونده قتل تو استخدام شدم. تا همین چند ساعت پیش حتی فکرش رو هم نمی کردیم زنده باشی.من کاراگاهم 

  اآلن من رو کجا می بری؟ 

 «اول وارن و بقیه رو پیدا می کنیم، بعد مستقیم می ریم آشیانه افسانه.»تراسک موبایلش را از جیبش بیرون آورد و گفت: 
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 فصل نهم

 تاالر وحشت
 

 «برو.»و با صدایی که بی شباهت به غرش نبود، گفت: هوگ

ست و دورن شروع به دویدن کردند. نویل با یک جهش خود را جلوی دورن رساند و راه او را سد کرد. ورل هم مثل سایه پشت سر ست می 

اده بود. نه هوگو را می دید ونه دورن دوید. ست به پشت سرش نگاه کرد. دانه های برف دیدش را محدود کرده بودند. دو قدم از ورل جلو افت

 و نویل را. مگر چقدر دویده بود؟ صد متر؟ دویست متر؟

از میان دانه های برف، جسم سیاهی را دید که با سرعت به سمتش می آمد. دست هایش را به دو طرف باز کرد و توپ به سینه اش خورد. 

 فقط هوگو می توانست چنان پاس بلند و قوی ای بدهد! مثل این بود که با سینه راه یک موشک را سد کرده باشد.

ست به پشت روی زمین افتاد، ولی موفق شد توپ را در آغوشش حفظ کند. احساس می کرد تکه ای برف در یقه اش فرو رفته است. برای 

 بلند شدن از سر جایش شک داشت. با هر تکانی برف پایین تر می رفت.

 «چی شد؟»نویل فریاد زد: 

 «گرفتش. امتیاز گرفتن.»اسخ داد: ورل پ

 «دوباره؟ من دفعه دیگه ست رو می کشم تو تیم خودم!»نویل غرولندکنان گفت: 

 «خواهش می کنم این کار رو بکن. می خوام با ورل تو یه تیم باشم.»دورن با هیجان گفت: 

ز دورن و نویل جوان تر بود. پشم های پایش سفید بودند ورل برف های پشت گردن ست را تکاند و او را از زمین بلند کرد. چهره ی ساتیر ا

 و در چند نقطه لکه های قهوه ای روی پایش دیده می شد. یک لباس یقه اسکی پوشیده بود، اما دو ساتیر دیگر چیزی بر تن نداشتند.

 «ممنون.»ست گفت: 

 «باورم نمی شه اون توپ رو گرفتی!»ورل گفت: 

 را از دست داده بود.خودش پاس های مشابه بی شماری 

  .خودمم باورم نمی شه. هوگو خیلی محکم پاس می ده 

 «ست! یه ماشین داره میاد تو.»مادربزرگ از روی ایوان فریاد زد: 

 «بچه ها من باید برم.»توپ را زمین انداخت و اضافه کرد: « کندرا!»ست گفت: 

 «طوره؟تیپم چ»ورل یقه لباسش را مرتب کرد و با حالتی مضطرب پرسید: 

 «مثِ یه شاهزاده. یادت نره، اگه دل و جرات نداشته باشی، به خواسته ت نمی رسی.»ست گفت: 

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 زندگی پیشتاز

ست به ورل خبر داده بود که خواهرش امروز وارد آشیانه افسانه خواهد شد و ساتیر را تشویق کرده بود که برای به دست آوردن دل خواهرش 

 ا شنیده بود، بیشتر شبیه خود سابقش شده بود.تالش کند. از وقتی که خبر پیدا شدن کندرا ر

نمی دونم! دورن و نویل بهم می گن کندرا زیادی جوونه. بهم گفتن اگه استن بفهمه »ورل در حالیکه به جنگل خیره شده بود، زیر لب گفت: 

 «من به کندرا عالقه دارم، زنده زنده پوستم رو می کنه.

 «ه این همه منتظرش بودی.مرد باش. این همون لحظه ایه ک»ست گفت: 

 «بهتره به روش خودم این کار رو انجام بدم. یه وقت دیگه. تو پیک نیکی چیزی.»ورل درحالیکه عقب عقب می رفت، گفت: 

 «هر جور خودت صالح می دونی.»ست به سمت ایوان به راه افتاده  و گفت: 

به حیاط را بدهد، تا بتوانند با هم فوتبال آمریکایی بازی کنند. نیاز داشت که  توانسته بود پدر بزرگ را قانع کند که به ساتیرها اجازه ی ورود

 تا رسیدن خواهرش فکرش را به نحو ی مشغول کند.

 «ظاهراً داشت بهت خوش می گذشت.»مادربزرگ گفت: 

رفتم. اع بلد نیست. هر دفعه امتیاز گورل اصالً دف»ست به ایوان رسید و چکمه هایش را چند بار روی زمین کوبید تا برف هایش بریزد. گفت: 

 «ولی نویل بازیش خوبه. دو بار من رو گرفت.

 «باید مواظب خودت باشی. ساتیرها خشن بازی می کنن.»مادربزرگ گفت: 

  .برف و این همه لباسی که پوشیدم شدت ضربه ها رو می گیرن. من و دورن چهل و نه به سی و پنج جلو بودیم» 

کاندن لباس هایش کمک کرد. ست وارد خانه شد و چکمه ها و کاپشنش را در آورد. صدای باز شدن در جلویی را مادربزرگ به ست در ت

 شنید. به سرعت به سمت راهرو دوید.

 کندرا و وارن از در وارد شدند. ست با چشم هایی پر از اشک به سمت خواهرش دوید و او را در آغوش کشید.

 «وای!»رده بود، ست را بغل کرد و گفت: کندرا که از واکنش برادرش جا خو

 «م.خیلی خوشحالم که سالمی. ما خاکت کردی»ست با پلک زدن از ریزش اشک هایی که مایه شرمساریش شده بودند، جلوگیری کرد و گفت: 

  .شنیدم. احساس عجیبیه که بدونی یه جایی سنگ قبر داری 

   ًمی ذاشتمش باالی تختم. فکر کن! اینجا ست سورنسون آرمیده است.اگه مال من بود، تو اتاق خوابم نگهش می داشتم. اصال  

 «شنیده م یه استینگ بالب دارین که بدل مادوکسه.»کندرا موضوع بحث را عوض کرد و گفت: 

   آره، وقتی فهمیدیم، همه چی رو اعتراف کرد. ونسا می گه اگه از جعبه خاموش بیاریمش بیرون، خیلی زود می میره. گونه شون

 خیلی عمر نمی کنه.

  !چقدر عجیبه! اینکه ونسا بیرون از جعبه ی خاموشه 

بهمون کمک کرد تو رو پیدا کنیم. از توانایی هاش استفاده کرد تا بفهمه دیشب یکی قرار بوده کمکت کنه. به خاطر همین بود »ست گفت: 

 «که دیشب همه داشتن تو خیابون ها گشت می زدن.

 «. ونسا بهشون گفت که یکی قراره کمکم کنه؟ از کجا می دونست؟صبر کن ببینم»کندرا گفت: 
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   توضیح نمی ده. فقط می گه کسی که اطالعات رو بهش داده کامالً طرف ماست، ولی هویتش نباید فاش بشه. تنها چیزی که

ی به اشته اون کوله پشتمی دونیم اینه که تو خواب یکی رو کنترل کرده و این اطالعات رو به دست آورده. کسی بوده که خبر د

 دستت می رسه.

   تراسک من رو پیدا کرد. نمی شناختمش به خاطر همین کلی ترسیدم. وارن می گفت مطمئن نبودن که دقیقًا کجا زندانی شده

 بودم.

نه. ولی مک کونسا هم می گفت دقیق نمی دونه کجا بردنت. می دونست که تورینا تو مانموته و یه خائن قراره بهت ک»ست توضیح داد: 

 «آخرشم لو نداد که کی اطالعات رو بهش داده. می تونم یه نگاه به کوله پشتیت بندازم؟

  در مورد کوله پشتی چی می دونی؟ 

   .یه چیزهایی می دونم. امروز صبح تو خونه فقط حرف فرار تو بود 

 کندرا کوله را از روی دوشش پایین آورد.

 «بودی؟ با یه پیرمرد تو کوله پشتی»ست گفت: 

   کودی در واقع سی و دو سالشه. ولی قیافه ش حداقل هفتاد سال می خوره! تورینا لکتوبیکسه و از جوونیش تغذیه کرده. فکر کنم

 می خواد انتقام بگیره. پیش تراسک موند.

 کندرا در کوله را باز کرد تا برادرش بتواند نگاهی به داخل آن بیندازد.

   همیشه به تو می رسه؟ این می تونست بهترین جعبه وسایل ضروری دنیا باشه!بی خیال! چرا چیزهای باحال 

من تعجب می کنم که چطوری کسی حاضر شده همچین چیز باارزشی رو بده به یکی دیگه. »کولتر از پشت به بچه ها نزدیک شد و گفت: 

واسه نجات  وسیله کمیاب و فوق العاده باارزشه. یکی دیگه کسی تو دنیا نیست که بتونه فضاهای چند بعدی درست کنه. این کوله پشتی یه

 «دادنت واقعاً مایه گذاشته.

 «سالم کولتر.»کندرا گفت: 

باید همه محتویات کوله رو بگردیم. ممکنه کسی که بهت کمک کرده، قصدش وارد کردن قاچاقی »کولتر، کندرا را در آغوش کشید و گفت: 

 «وده باشه. نمی دونی کی کوله رو بهت داده، درسته؟مهمون های ناخونده به آشیانه افسانه ب

  .درسته 

مادربزرگ، پدربزرگ، دیل و تانو هم به جمع اضافه شدند. به نوبت بازگشتش به آشیانه را خوشامد گفتند. ست از جمع فاصله گرفت تا این 

ای مختلف به او پیشنهاد کرد. اما کندرا فقط هات خوش و بش های مالل آور تمام شود. مادربزرگ، کندرا را به آشپزخانه برد و چندین غذ

 چاکلت می خواست. دیل یک شیرجوش روی اجاق گذاشت.

 «می خوایم با ونسا چی کار کنیم؟»کندرا پشت میز نشست و پرسید: 

عتماد کرد. دست روی دلم نذار! مطمئنم به دالیلی که فقط خودش می دونه بهمون کمک کرده. نمی شه به اون زن ا»مادربزرگ گفت: 

 «اونقدر بدجور بهمون خیانت کرد که اصالً باورم نمی شه استن حاضر باشه حتی یه کم آزادی بهش بده. باید سریع برگرده به جعبه خاموش.

 برخالف منافع خودش، از ما در برابر بدل مادوکس محافظت کرد. تازه تو پیدا کردن کندرا هم کمکمون»پدربزرگ به همسرش یادآوری کرد: 

 «کرد. اگه مراقب باشیم، می تونیم ازش استفاده کنیم.
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ولی اون یه چیزهایی رو داره ازمون پنهان می کنه. کسی چه می دونه تو خلسه ش با کی حرف زده و چه اطالعاتی رو »مادربزرگ گفت: 

نی. آخرش یای پیش من بشینی گریه کفاش کرده؟ باشه استن، ازش استفاده کن! مردها دوست دارن با آتیش بازی کنن. فقط وقتی سوختی ن

 «می بینم کی از کی استفاده می کنه.

 «ونسا دالیل خوبی واسه متنفر بودن از اسفینکس داره.»وارن گفت: 

 «یه جوری می گی انگار داری در مورد یه دختر معصوم و مظلوم حرف می زنی.»مادربزرگ جواب داد: 

اطالعاتی که نمی خواستم جلوی تراسک و دوگان و الیس »هایش خیره شد و ادامه داد:  به دست« من اطالعات مهمی دارم.»کندرا گفت: 

 «در موردش حرف بزنم. نمی خواستم تلفنی هم بگم.

 «یعنی اطالعاتت رو از منم مخفی کردی؟ اونم تو همچین سفر طوالنی و خسته کننده ای که حوصله م سر رفت؟»وارن گفت: 

فکر کردم بهتره صبر کنم تا همه مون اینجا تو آشیانه افسانه دور هم جمع شیم. من اسفینکس رو دیدم. »فت: کندرا با حالتی عذرخواهانه گ

 «ابزار برزیل دست اونه. اسمش اکولوسه.

 «حدس می زدم یه مادوکس بدلی معنیش این باشه که انجمن ابزار رو به دست آورده.»پدربزرگ چشمکی زد و گفت: 

 «ازش استفاده کنن؟می تونن »کولتر پرسید: 

 «فکر نکنم. من رو مجبور کردن ازش استفاده کنم.»کندرا گفت: 

 اکولوس خطرناک ترین ابزار بین ابزارهای پنج گانه س.»پدربزرگ از شدت خشم قرمز شده بود، با مشت روی میز کوبید. غرولندکنان گفت: 

 «یعنی چی که مجبورت کردن ازش استفاده کنی؟

   رو بذارم روش. اولش همه ی جهت ها رو می تونستم ببینم. مثِ این بود که کلی چشم دارم. بعدش مثِ مجبورم کردن دستم

این بود که تو همه جای اتاق چشم دارم. تو یه لحظه از چند تا زاویه ی مختلف می دیدم. بعد همه ی خونه رو می دیدم، بعد شهر 

 «رو، بعد کل دنیا رو.

 «چی دیدی؟»ست با هیجان پرسید: 

  .همه چی و هیچی! خیلی زیاد بود. نمی تونستم رو هیچی تمرکز کنم. فراموش کردم کجا هستم و کی هستم 

 «پس چطوری تموم شد؟»مادربزرگ پرسید: 

   ،نمی تونستم فکر کنم به خاطر همین نمی تونستم دستم رو از روی گوی بردارم. جایی رو که ملکه پریا اونجا زندگی می کنه

وش تمرکز کنم. اون بهم دستور داد که دستم رو از روی گوی بردارم. با کمک ملکه بود که تونستم از اون حالت دیدم. تونستم ر

 فرار کنم.

 «ممکن بود دیوونه بشی.»پدربزرگ گفت: 

گه هیچ رازی یفکر نکنم هیچ کدومشون هنوز تونسته باشه استفاده از اکولوس رو یاد بگیره. اگه بتونن ازش استفاده کنن، د»کندرا گفت: 

 «باقی نمی مونه. ظاهراً اسفینکس کامالً مصممه.

 «این یعنی باید وارد اتاق مخفی تاال وحشت بشیم؟»تانو پرسید: 
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قطعاً. انجمن داره به یه امتیاز خیلی بزرگ دست پیدا می کنه. باید فرض رو بر این بذاریم که در آینده ی نزدیک دیگه می »پدربزرگ گفت: 

 «و ببینن. باید هر کاری که می تونیم بکنیم که ازشون عقب نیفتیم.تونن همه جا ر

 «نمی تونیم از کرونومتر استفاده کنیم؟ سفر تو زمان نمی تونه کمکمون کنه؟»ست پرسید: 

 «من کلی روش مطالعه کردم. یه چیزهاییش رو فهمیدم. ولی کرونومتر هم خیلی پیچیده س، هم خیلی خطرناک.»کولتر گفت: 

 «اطالعات خیلی کمی در موردش وجود داره. دفترچه راهنما هم که نداره!»رگ گفت: مادربز

یه ابزاری دارن که همه زخم ها رو دردها رو درمون می کنه. یه ابزار دیگه هم دارن که باهاش می تونن همه جا رو ببینن. از »ست گفت: 

 «ونومتر هم که می دونیم. اون دو تا ابزار دیگه چی کار می کنن؟اکولوس برای پیدا کردن بقیه ابزار استفاده می کنن. در مورد کر

 «یکی توانایی کنترل مکان رو داره و اون یکی جاودانگی می بخشه.»کولتر گفت: 

 «اگه هر پنج ابزار رو به دست بیارن، در زندان اهریمن رو باز می کنن.»کندرا گفت: 

 .«Zzyzx»ست زیر لب گفت: 

 «نه به معنی پایان دنیا باشه. انجمن ستاره مغرب باألخره به هدفش می رسه و شب حکمفرما می شه.که می تو»پدربزرگ گفت: 

مادربزرگ شیر داغ را در یک لیوان ریخت، پودر شکالت به آن اضافه کرد و مشغول هم زدن شد. پس از چند لحظه لیوان را جلوی کندرا 

 گذاشت.

 «رو با خودتون آوردین اینجامرسی. وارن گفت روزنگار رازها »کندرا گفت: 

 «تو اتاق زیر شیروونیه. اتاق سمت خودمون.»ست گفت: 

 «اسم رمز باز کردن در اتاق مخفی اون تو نوشته شده. یه شمع آمیتی الزم دارم.»کندرا گفت: 

 «کلی شمع آمیتی خریدم.»پدربزرگ گفت: 

 «ن بریم سراغش.فکر کنم بهتره همین اآل»کندرا جرعه ی هات چاکلت نوشید و گفت: 

 «ولی اول باید یه کم استراحت کنی.»مادربزرگ گفت: 

 «نه. تو ماشین خوابیدم. فکر نکنم آدم بدها خوابیده باشن!»کندرا سرش را تکان داد و گفت: 

 

*** 

 

ه ند. یک در چوبی بدر دو طرف راهروی تاریک، سلول دیده می شد، اما هیچ کدام با دری که پیش روی ست قرار داشت، قابل مقایسه نبود

رنگ قرمز تیره با چهارچوب آهنی مشکی. کولتر یک طرف در ایستاده بود و پدربزرگ و کندرا در طرف دیگر. ست پس از کلی خواهش و 

 التماس موفق شده بود رضایت پدربزرگ را جلب کند تا همراه آن ها برود.

ا هم روزنگار رازها را با خود آورده بود. ست نیز چراغ قوه اش را دست کولتر یک مشعل در دست داشت و پدربزرگ یک کلید و آینه. کندر

 گرفته بود.
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تو تاالر به هیچ وجه به سلول ها نزدیک نشین. روی هر در یه سوراخ هست. یه وقت وسوسه نشین بخواین »پدربزرگ به همه یادآوری کرد: 

ن، بزنین. به هیچ کدوم درها دست نزنین. اگه از این قوانین سرپیچی کنی توی سلولی رو نگاه کنین. مطمئناً نمی خواین تو چشم یه شبح زل

 «فوراً باید از تاالر وحشت برین بیرون و دیگه هیچوقت اجازه نمی دم برین توش.

 پدربزرگ مستقیم به ست نگاه می کرد. کولتر و کندرا هم همینطور.

 «چیه؟»ست گفت: 

 «ه ثابت کردن خودت بودی. سعی کن این فرصت رو از دست ندی.تو همیشه دنبال یه فرصت واس»پدربزرگ گفت: 

 «خیالتون راحت.»ست گفت: 

خیلی از این موجودات می تونن ترس یا عواطف مصنوعی دیگه ای ایجاد کنن. سلول های ویژه ای که توش زندانین تا حدی »کولتر گفت: 

یلی قوی می شه، بلند بگین. کندرا، مواظب احساس افسردگی، ناامیدی از اثر این احساسات کم می کنه. اگه حس کردین اون احساس داره خ

 «و ترس باش. ست، دوست دارم ببینم مصونیتت در مقابل ترس جادویی اینجا هم عمل می کنه یا نه؟

 خل باز شد.پدربزرگ کلید را در قفل چرخاند. کف دستش را روی در قرمز رنگ گذاشت و کلمات نامفهومی بر زبان آورد. در به سمت دا

رگ زاول کولتر وارد شد تا با مشعلش راه را برای بقیه روشن کند. نور لرزان آتش روی سنگ های دیوارها و کف تاالر افتاد. ست به دنبال پدرب

 وارد اتاق شد. تاالر نسبت به زیرزمین بسیار سردتر بود و از دهانشان بخار بیرون می آمد. 

دیوار روبرو را هم تا حدی روشن کرده بود. در هر طرف راهرو هشت سلول هم اندازه و شبیه هم دیده می  طول تاالر زیاد نبود و نور مشعل،

شد. درِ تمام سلول ها آهنی بود و سمبل ها و تصاویر کهنی روی آن نقاشی شده بود. روی هر در یک سوراخ کلید و یک سوراخ کوچک وجود 

 داشت. 

 «گفتین، اینجا یه جوریه.راست می »کندرا با صدای آرامی گفت: 

 «اینجا تاریکی رو می شه کامالً حس کرد. تو حالت خوبه، ست؟»کولتر نجوا کنان گفت: 

  .فقط یه کم سردمه 

به جز ابهت درهای آهنی زیر نور لرزان مشعل و حدس های خودش در مورد موجوداتی که پشت این درها زندانی بودند، هیچ احساس شومی 

 در فضا حس نمی کرد.

پدربزرگ جلوتر از همه به سمت انتهای تاالر به راه افتاد. کولتر هم پشت سر همه قدم بر می داشت. وقتی ست از کنار دومین جفت درها 

 «صداها رو می شنوی؟»گذشت، نجواهای ضعیفی به گوشش رسید. برگشت، به کولتر نگاه کرد و پرسید: 

 «شنوی. چون زیادی ساکته فکر می کنی صدا می»کولتر گفت: 

  نه واقعاً صداها رو نمی شنوی؟ 

 کولتر ایستاد.

   تنها صدایی که می شنوم صدای سوختن این مشعله. اینجا سکون محضه. داری سر به سرم می ذاری؟ داریم از اونا عقب میفتم

 ها!

 تمرکز کرده بود، کلمات را متوجه می شد.دوباره به راه افتادند و سریع خود را به کندرا رساندند. ست روی زمزمه ها تمرکز کرد. اکنون که 
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  .تنها... تشنه... درد... گرسنگی... رنج... رحم... عطش 

کلمات برایش مفهوم شده بودند. چندین صدا همزمان این کلمات را ادا می کردند. وقتی تمرکزش را از دست داد، صداها دوباره به زمزمه 

 هایی تبدیل شدند.

رد. کولتر با دست به او اشاره کرد که به راهش ادامه بدهد. چرا کولتر نمی توانست صداها را بشنود؟ آن زمزمه ست برگشت و به کولتر نگاه ک

 ها تنها در ذهن ست به وجود نیامده بودند! می توانست آن زمزمه ها را به وضوح صدای پای خودش بشنود.

طاقچه داشت که روی هر کدام یک مشعل دیده می شد. ست هیچ اثری  از کنار آخرین سلوله ها هم گذشتند. دیوار یکپارچه روبرویشان سه

 از یک در نمی دید.

 کندرا روزنگار رازها را باز کرد و  پدربزرگ یک شمع آمیتی روشن کرد. کولتر از روی شانه ی کندرا به روزنگار نگاه می کرد.

   روی طاقچه وسطی و اون یکی رو بذاریم روی نوشته مشعل های چپ و راست رو روشن کنیم. بعد کف یه دست رو بذاریم

 ردیفی که رگه ی نقره ای داره.

 کولتر مشعلش را به دیوار نزدیک کرد و به همراه پدربزرگ مشغول بررسی ردیف های سنگ روی دیوار شد. 

 «صداها رو می شنوی؟»ست از کندرا پرسید: 

 «تو تأثیر نداشته باشه، ولی من بدجوری می ترسم. بس کن. ممکنه ترس رو»کندرا ضربه ای به بازوی ست زد و گفت: 

  .شوخی نمی کنم 

  .بس کن 

 «شنوم. صداتون رو می»ست از کندرا فاصله گرفت. زمزمه ها از همیشه واضح تر شده بودند. با ضعیف ترین صدایی که می توانست گفت: 

یخ شد. این واکنش بدنش ربطی به ترس جادویی نداشت، زمزمه ها ناگهان قطع شد. سرمایی در ستون فقراتش حس کرد و موهای بدنش س

بلکه به این دلیل بود که متوجه شد صداها در پاسخ به جمله ی او قطع شده بودند. در میان آن سکوت ترسناک، ست اطمینان داشت که 

 توجه همه ی موجودات تاالر وحشت به او جلب شده است.

 «نمند، خواهش می کنم. خواهش می کنم. کمکم کن.کمک کن ای توا»صدایی سکوت را در هم شکست : 

 صدای مجذوب کننده از سلول سمت چپش می آمد.

ست دندان هایش را به هم فشار داد. پدربزرگ و کولتر در مورد اینکه کدام ردیف سنگ ها رنگ نقره ای بیشتری داشت، بحث می کردند. 

 هیچ کدام صدا را نشنیده بودند.کندرا سرش را خم کرده و چشم هایش را بسته بود. ظاهراً 

 «تو کی هستی؟»ست نجوا کنان گفت: 

 «اگه من رو آزاد کنی، تا ابد بهت خدمت می کنم.»صدا پاسخ داد: 

 ست به در خیره شد. دوست داشت ببیند چه کسی با او حرف می زند. ولی اگر نگاه می کرد، پدربزرگ زنده زنده پوستش را می کند.

  اه کن. رحم کن. من رو ببخش. ای فرزانه، به من رحم کن تا بهت خدمت کنم.بله. بله. به من نگ 

پدربزرگ یک دستش را روی طاقچه گذاشته بود و دست دیگرش را روی یک ردیف سنگ. کندرا کنارش ایستاده بود و به او می گفت که 

 چه کلماتی را بر زبان بیاورد.
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 «مند. به من رحم کن. با من حرف بزن. جوابم رو بده.به من نگاه کن ای توان»صدا قوی تر از قبل گفت: 

  !ست 

 «چرا این جوری به اون در زل زدی؟»کولتر با مشعل به او نزدیک شد و گفت: 

 «یه صدایی می شنوم.»ست نگاهش را از در برگرفت و گفت: 

 «صدا؟ دیوی که تو اون سلوله حرف نمی زنه!»پدربزرگ از دیوار فاصله گرفت و گفت: 

  ن حرف می زنه. ازم می خواد آزادش کنم. می گه در عوضش بهم خدمت می کنه.با م 

 «وقتی اومدیم تو تاالر بهم گفت یه صداهایی می شنوه ولی من جدی نگرفتم.»کولتر گفت: 

 «واقعاً صدا می شنوی؟»کندرا پرسید: 

 «کمکم کن توانمند، آزادم کن.»صدای درون سلول دوباره به حرف آمد: 

 «شماها واقعاً چیزی نمی شنوین؟»ست پرسید: 

 «نمی دونم معنی این ماجرا چیه، ولی فکر کنم بهتره همین اآلن از تاالر بری بیرون.»پدربزرگ با دقت به چهره ی ست خیره شد و گفت: 

 «فکر کنم حق با شماس.»ست سرش را به عالمت تأیید تکان داد و گفت: 

 «ببرش باال.»ت: پدربزرگ نگاه نگرانی به کولتر انداخت و گف

 «باشه.»کولتر گفت: 

 دستش را روی شانه ی ست گذاشت و او را به سمت در هدایت کرد.

 «منتظرت می مونم. خواهش می کنم.»صدای درون سلول گفت: 

ست دستش را روی گوش هایش گذاشت. التماس های ضعیفی از سلول های دیگر به گوشش می رسید، به همین دلیل شروع به زمزمه 

 ن یک آهنگ کرد. سرانجام به قسمت عادی زیرزمین رسیدند.کرد

 «اون پایین چی شد؟ من چه م شده؟»وقتی به پله های منتهی به آشپزخانه رسیدند، دستش را از روی گوش هایش برداشت. پرسید: 

ا رو عون سایه می تونستی مهمه ش داشتم به این فکر می کردم که تو تنها کسی بودی که موقع طا»کولتر سرش را تکان داد و گفت: 

 «ببینی.

   گرائوالس گفت که به خاطر در آوردن میخ از گردن مرده ی متحرک بود. فکر می کردم با از بین رفتن میخ و طاعون سایه، دیگه

 موجود سایه ای وجود نداشته باشه که من ببینمش.

 کولتر ایستاد. نور مشعل، سایه روشنی روی چهره اش ایجاد کرده بود.

  .دلیلش هر چیزی که باشه، من اگه جای تو بودم تا جایی که می تونستم از موجودات تاریکی فاصله می گرفتم 

 «منطقیه.»ست در حالیکه سعی می کرد، صدایش نلرزد، گفت: 
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تشخیص دهد  می توانستکندرا که کنار پدربزرگ ایستاده بود، بیرون رفتن ست و کولتر را تماشا کرد. واقعاً برای برادرش نگران بود، ولی ن

تا اآلن همچین چیزی شنیده »چقدر از آن دلهره و نگرانی اش در نتیجه ی عواطف مصنوعی موجود در فضای تاالر بود. سرانجام پرسید: 

 «بودین؟

 پدربزرگ به کندرا خیره شد. از حالت چهره اش مشخص بود که برای لحظه ای حضور کندرا را فراموش کرده بود.

  نم معنیش چی می تونه باشه. فقط می دونم که از این اتفاق خوشم نمیاد. تو که چیزی نشنیدی، شنیدی؟نه. نمی دو 

   هیچی. البته خیلی چیزها حس می کنم، مثِ ترس و غم و تنهایی. مرتب باید به خودم یادآوری کنم که این احساس ها واقعی

 نیستن.

  ود از اینجا بریم بیرون.باید اطالعاتی که می خوایم رو به دست بیاریم و ز 

یک دستش را روی طاقچه گذاشته بود و دست دیگرش را روی ردیف سنگ هایی که به نظرش واضح ترین رگه نقره ای را داشتند. پرسید:  

 «چی باید بگم؟»

 «هیچکس لیاقت دانستن این رازها را ندارد.»کندرا از روی روزنگار شروع به خواندن کرد: 

 کرار کرد.پدربزرگ کلمات را ت

 طاقچه ناگهان به ابری از خاک تبدیل شد.

 «نگاه کن.»پدربزرگ زیر لب گفت: 

 «کسانی که پیش از من آمده بودند، فرزانه تر از من بودند.»کندرا سرفه ای کرد و خواند: 

 پدربزرگ باز هم کلمات را تکرار کرد.

 «این جلمه ی دوم تله ها رو غیرفعال می کنه.»کندرا توضیح داد: 

روزنگار را بست. پدربزرگ مشعل روی دیوار را برداشت و قدم به میان ابری از خاک گذاشت. کندرا یک دستش را روی دهان و بینیش گرفته 

 و چشم هایش را تنگ کرده بود تا خاک در آن ها نرود.

در هر دو طرف راهرو یک در فلزی دیده می شد. حدوداً پانزده متر جلوتر ابر خاک ناگهان از بین رفت. راهرویی در پیش رویشان قرار داشت. 

 کندرا سعی می کرد، به این موضوع فکر نکند که  چه موجوداتی می توانستند در آن دو سلول زندانی شده باشند.

رگ شدند. کف زمین، بزپدربزرگ به راه افتاد. از تعداد زیادی پله پایین رفتند. به پایین پله ها که رسیدند از یک درگاه گذشتند و وارد یک اتاق 

دیوارها و سقف همه از مرمر سفید ساخته شده بود. یک حوض سنگی در وسط اتاق قرار داشت. هیچ آبی جریان نداشت ولی حوض پر بود. 

وسایل و لوازم مختلفی روی دیوارها به چشم می خورد. زره های فوالدی، مجسمه هایی از سنگ جِید، ماسک های ترسناک، قفسه های 

، مجسمه هایی از فرهنگ های مختلف، نقشه های کهن، بادبزن های رنگارنگ، کوزه های سفالی زیبا، گل های شیشه ای، جمجمه کتاب

 ی یک تری سراتوپ، و یک ناقوس طالیی.

 «روی بیشتر این وسیله ها اصالً نمی شه قیمت گذاشت.»پدربزرگ مشعل را باال گرفته بود و به اطرافش نگاه می کرد. گفت: 

 «یعنی همه اینا رو پاتون آورده اینجا؟»کندرا پرسید: 

به سمت  «پاتون و کسایی که قبل از اون تو این پناهگاه زندگی می کردن. بیشتر دوست دارم بدونم این کتابا چین.»پدربزرگ پاسخ داد: 

می فهمم. . یه سری زبون هایی که من نبیشترشون آلمانی و التینن. انگلیسی توشون نیست»نزدیک ترین قفسه کتاب رفت و ادامه داد: 

 «شاید بعضی هاشون به زبون های مختلف پریا باشن.
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 «منم نمی تونم هیچ کدوم رو بخونم.»کندرا گفت: 

 «پیغام پاتون رو سقف نوشته شده؟»پدربزرگ باز هم به اطراف اتاق نگاهی انداخت و گفت: 

  .باید با استفاده از آینه بخونمش 

سرشان شنیده شد. کسی از پله ها پایین می آمد. چند لحظه بعد کولتر با یک مشعل و چراغ قوه ی ست وارد اتاق شد.  صدای پایی از پشت

 «اینجا رو ببین!»نور چراغ قوه را در اتاق چرخاند و زیر لب گفت: 

 «باید دنبال یه پیغام روی سقف بگردیم. احتماالً برعکس به زبون پریا نوشته شده.»کندرا گفت: 

 «فقط دنبال طرح های خیلی واضح باشین.»دربزرگ گفت: پ

هرکدام به یک سمت اتاق رفتند و مشغول بررسی سقف شدند. کندرا چراغ قوه را در دست داشت و کولتر و پدربزرگ مشعل ها را. کندرا 

را به دست  از اینکه توانست تعادلشهمانطور که به سقف چشم دوخته بود، پایش به لبه ی حوض گیر کرد و نزدیک بود درون آب بیفتد. پس 

 بیاورد، دوباره با احتیاط بیشتری به جستجویش ادامه داد.

طرح های عجیب و غریبی روی سقف کشیده شده بود. هر بار هر کدامشان طرح مشکوکی پیدا می کرد، کندرا زیر آن می ایستاد و با استفاده 

از چند تالش ناموفق، کولتر نزدیک طرحی متشکل از چندین سمبل درست باالی ناقوس از آینه از زوایای مختلف به طرح نگاه می کرد. پس 

 طالیی متوقف شد. وقتی کندرا با آینه به سمبل ها نگاه کرد، یک پیام تقریباً طوالنی روی سقف دید. پیام در نظر کندرا به زبان انگلیسی

 «یه چیزی پیدا کردم.»نوشته شده بود. گفت: 

 «چی نوشته؟»پدربزرگ پرسید: 

 کندرا ابتدا پیام را در سکوت خواند:

 

اکولوس در پناهگاه ریو برانکو در برزیل پنهان شده است. کلید صندق نزد سرپرست پناهگاه است. صندوق در نزدیکی جایی 

 قرار دارد و برای دسترسی به آن باید از سه تخته سنگ مشرف به دریاچه باال رفت. 14به نام ترس کابه کاس

 

 با صدایی بلند پیام را برای پدربزرگ و کولتر هم خواند.  سپس

 «یه کم دیر شده.»کولتر گفت: 

 «پیام هنوز تموم نشده.»کندرا گفت: 

 «بخون.»پدربزرگ گفت: 

 

در استرالیا است. سرپرست پناهگاه محل صندوق را می داند. با توجه به اینکه « گدازه ی آتشفشان»ترنسلوکیتور در پناهگاه 

ی به صندوق بدون کلید غیرممکن است، اقدامات احتیاطی بیشتری را برای سخت تر کردن امکان یافتن این از ابزر دسترس

یکی از سه پناهگاه اژدهایی که به روی انسان ها بسته است، پنهان کرده ام. « النه اژدها»انجام دادم. کلید صندوق را در 

را زیر سنگ قبرم گذاشته ام. ورود به النه اژدها بدون داشتن کلید دروازه  من در آنجا یک سنگ قبر خالی دارم. نشانی کلید
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ی آن غیرممکن است. ضمن اینکه قوی ترین طلسم منحرف کننده ای که در طول عمرم دیده ام. از این پناهگاه محافظت 

 می کند.

صات سراغ داشتم و آن را به کلید دروازه ی النه اژدها اولین شاخ یک تک شاخ است. من تنها یک شاخ با این مشخ

 سانتورهای آشیانه افسانه بخشیدم. سانتورها از آن به عنوان باارزش ترین سرمایه شان محافظت می کنند. 

 

 «تموم شد؟»پس از اینکه کندرا ساکت شد، پدربزرگ پرسید: 

  .آره 

 «بشیم.به نظر بهترین کار برای محافظت از ترنسلوکیتور اینه که بی خیالش »کولتر گفت: 

 «فکر کنم حق با توئه. پاتون موانع سختی ایجاد کرده.»پدربزرگ گفت: 

 «ترنسلوکیتور چیه؟»کندرا پرسید: 

 «ابزاری که قدرت کنترل مکان رو داره. یه جور وسیله تله پورت.»کولتر جواب داد: 

 «دوباره پیام رو بخون.»پدربزرگ گفت: 

 ، کولتر و پدربزرگ در سکوت به فکر فرو رفتند.کندرا پیام را خواند. وقتی خواندنش تمام شد

 «منظورش از این که النه اژدها به روی انسان ها بسته س چیه؟»کندرا پرسید: 

چهار تا از پناهگاه های اژدها به روی آدم ها بازه. تعداد کسایی که جاشون رو بلدن خیلی کمه و تعداد انگشت شماری »پدربزرگ گفت: 

 «اهگاه ها. با این حال آدم ها اجازه دارن وارد این پناهگاه بشن. ولی سه تا از پناهگاه دیگه به روی آدم ها بسته ن.حاضرن برن توی این پن

 «ولی اون سه تا نمی تونن کامالً به روی آدم ها بسته باشن. پاتون رفته اون تو.»کندرا پرسید: 

شن و از سرپرست اجازه بگیرن، می تونن برن تو این پناهگاه ها. حتی نمی به صورت تئوریک آدم ها اگه بتونن از دروازه رد »کولتر گفت: 

 غتونم تصورش رو هم بکنم که چه خطراتی اون تو ممکنه در انتظار آدم باشه. آشیانه افسانه در مقابل پناهگاه های اژدها بیشتر شبیه یه با

 «وحشه!

 «دست بیاریم، چطور ممکنه بتونیم تو یه جای بهتر قایمش کنیم؟ پس منم با کولتر موافقم. حتی اگه ابزار رو به»کندرا گفت: 

 «نمی تونیم. خب، اطالعاتی که می خواستین رو به دست آوردیم. بریم سراغ برادرت.»پدربزرگ گفت: 
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 فصل دهم

 هتل
 

 برف کامالً لبه ی پنجره را پوشاندهدانه های برف سوار بر موج باد آرام می چرخیدند و به شیشه ی پنجره ی اتاق زیرشیروانی می خوردند. 

بود. ست در اتاق راه می رفت و توپش را به در و دیوار می کوبید. نمی توانست فکرش را از زندانی های شبح گونه ای که تنها با او حرف 

 می زدند، منحرف کند. نتیجه گیری در مورد اینکه باید بترسد و یا خوشحال باشد، کار سختی بود.

 ی را شنید که از پله ها باال می آمدند. در اتاق باز و پدربزرگ وارد شد.صدای پاهای

 «چیزی در مورد ابزارها دستگیرتون شد؟»ست پرسید: 

  آره، یه پیغام در مورد اکولوس بود. یکی هم در مورد یه ابزار مخفی دیگه. چطوری؟ 

 «خوبم. گیجم. نمی دونم.»ست توپ را به دیوار کوبید و گفت: 

  .بشین 

کامالً مشخصه که ماجرای سیاهچال ذهنت رو مشغول »پدربزرگ روی یکی از تخت ها نشست و ست روی تخت دیگر. پدربزرگ ادامه داد: 

 «کرده.

 ست توپ را جوری به دیوار کوبید که دوباره پیش خودش برگردد.

 «می شه گفت.»گفت: 

از اون دسته اتفاق هاییه که فکر می کنم در حالت عادی تو رو شنیدن صدای اشباح »پدربزرگ با دقت به چهره ست خیره شد و گفت: 

 «هیجان زده می کنه.

   می کنه. منظورم اینه که شنیدن صداشون خیلی باحاله. بهم پیشنهاد کردن که بهم خدمت کنن. یه بخشی از وجودم خیلی دوست

چیزی اشتباهه. حس عجیبی بود. پدربزرگ، اگه  داره که یه خدمتکار زامبی داشته باشه. کی دوست نداره؟ اما حس می کردم یه

نابود کردن اون مرده ی متحرک من رو اهریمنی کرده باشه چی؟ من از موجودات مرگبار نمی ترسم. می تونم آدم های سایه ای 

 رو ببینم. زمزمه های ترسناک ترین زندانی هاتون رو می شنوم.

بینی و حس می کنی که بقیه نمی بینن، دلیل نمی شه که تو اهریمنی شده باشی.  اینکه چیزهایی رو می»پدربزرگ با لحن محکمی گفت: 

شجاعت داشتن هم همینطوه. ما همه مون توانایی ها و استعدادهای مخصوص به خودمون رو داریم. اینکه چطوری از این توانایی ها استفاده 

 «کنیمه که هویت ما رو مشخص می کنه.

اون ترس های فلج کننده حس نکردم. صداها ترسناک بودن ولی بهشون عادت کردم. این من رو می  من نترسیدم یعنی از»ست گفت: 

ترسونه. اون صدا مدام من رو تحسین می کرد، بهم می گفت فرزانه و توانمند. نمی خوام اشباح من رو تحسین کنن! مطمئنم می خواست یه 
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اطمینان کنم یا نه. من می خواستم توی سلول رو نگاه کنم. اگه شماها اونجا حقه ی کثیف بزنه. پدربزرگ نمی دونم می تونم به خودم 

 «نبودین، احتماالً این کار رو می کردم!

   تو همیشه از بقیه کنجکاو تر بودی. کنجکاوی تو رو اهریمنی نمی کنه. جمالت چاپلوسانه از طرف یه موجود بدطینت هم

 فاده از تو فرار کنه. فقط همین. برای اینکه تو رو قانع کنه حاضر بود هرچیزی بگه.همینطور. اون شبح امیدوار بود بتونه با است

   بدترین بخش ماجرا اینه که من واقعاً کنجکاوم. ممکنه خیلی احمقانه به نظر برسه، ولی دوست دارم برم بقیه حرف های اون

البه. حاال می فهمین چرا نمی تونم به خودم اطمینان شبح رو هم بشنوم. نه به خاطر اینکه می خوام آزادش کنم. نه فقط واسم ج

کنم؟ من دوست دارم برم اون پایین چون واسم جالبه. بعدش هم احتماالً اون شبح یه راهی واسه گول زدنم پیدا می کنه. یا شایدم 

 هیپنوتیزمم کنه. بعدش خیلی زود آشیانه افسانه مورد حمله ی اشباح خیبیث قرار می گیره.

ولی تو اآلن روبروی من نشستی و خودت داری خطرات احتمالی رو پیش بینی می کنی. داری همون کاری رو می کنی »گفت: پدربزرگ 

 «که هر انسان عاقل و مسئولیت پذیری انجام می ده. فقط تسلیم کنجکاویت نشو.

  چرا من می تونم صداشون رو بشنوم؟ 

  ین شنیدن و گوش کردن وجود داره. آدم نمی تونه جلوی شنیدن رو بگیره. صادقانه بگم نمی دونم. ولی می دونم که یه فرقی ب

 ولی اینکه چی توجهت رو جلب کنه دست خودته.

 ست توپ را باال انداخت و دوباره آن را گرفت.

  .فکر کنم منطقیه. ولی کل ماجرا هنوز من رو می ترسونه 

   که می شه تو رو از شرایط مشابه دور نگه داریم. در واقع یکی از دالیلی حاال که این تواناییت رو شناختیم، سعی می کنیم تا اونجا

 که اومدم باهات حرف بزنم همینه. می دونی فردا چه روزیه؟

  .داشتم فکر می کردم باألخره کی بحثش رو مطرح می کنین! فردا روز اعتدال زمستونیه 

 د.پدربزرگ یک دستش را بلند کرد و ست توپ را به پدربزرگ پاس دا

   نمی خواستم از چند روز قبل در موردش حرف بزنم و همه رو نگران کنم. اوضاع بدون فکر کردن به اینکه امشب شب جشنه هم

 به اندازه کافی نگران کننده بود.

  نباید آماده شیم؟ مثالً فانوس شیطان درست کنیم و از این جور کارها؟ 

  درست کردنشون کار خیلی سختیه. بیشتر دارم به این فکر می کنم که  فانوس شیطان واسه مراقبت بیشتره که تو این هوا

 مادربزرگت تو و کندرا رو امشب ببره به یه هتل.

 ست با دست اشاره کرد و پدربزرگ توپ را به او پاس داد.

  .بیرون رفتن از پناهگاه خطرناک نیست؟ ممکنه انجمن بیاد دنبالمون 

  ر کردیم. اصالً دوست ندارم از حفاظ دیوارهای این پناهگاه خارج بشین، ولی شب های ما به نکات مثبت و منفی این کار فک

جشن هر دفعه وحشتناک تر از دفعه ی قبل می شن. اگه انجمن بخواد ما رو تو پناهگاه مورد هدف قرار بده، امشب این کار رو 

ط. صداهایی که تو تاالر وحشت شنیدی تصمیم می کنه. شبی که موجودات پلید می تونن از مرزهاشون بگذرن و بیان به حیا

گرفتن رو واسم آسون تر کردن. تو شب های جشن اشباح و موجودات تاریکی زیادی تو پناهگاه پرسه می زنن. حاال که صداشون 

یه شب تو  فقطرو می شنوی، نمی ذارم اینجا بمونی. وارن و تانو رو هم باهاتون می فرستم تا خیالم از بابت امنیتتون راحت باشه. 

 هتل می مونین.
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موافقم. نمی خوام یه شبِ تمام، »ست سرش را به عالمت موافقت تکان داد. توپ را به دیوار کوبید، اما موفق به گرفتن آن نشد. گفت: 

 «هیوالها تو گوشم زمزمه کنن. گفتین تانو و وارن، اصالً کجان؟

  ا مادربزرگت رفتن چند تا سوال از ونسا بپرسن.تو مدتی که ما رفتیم دنبال پیغام پاتون، اونا هم ب 

  در مورد چی؟ 

   می خوایم تصمیم بگیریم که باهاش چی کار کنیم. یه سری اطالعات درمورد خائن های احتمالی تو شوالیه ها بهمون داده. تو

 اش نمی کنه.هیچ کدومشون رو نمی شناسی. هنوزم مدعیه یه رازی داره که تا وقتی آزادش نکنیم، اون راز رو ف

 «ولی نمی تونیم بذاریم بره. مادربزرگ راست می گه. شاید می خواد فریبمون بده.»ست گفت: 

   درسته. با این حال اگه ونسا واقع به اسفینکس پشت کرده باشه، می تونه متحد خیلی با ارزشی برای ما باشه. تا همین اآلنشم

 اره تا وقتی هنوز زندونی ماست، یه سری از رازهاش رو فاش نکنه.اطالعات خوبی در اختیارمون گذاشته. به نظرم حق د

 «ممکنه بخوایم حمله کنیم؟ باید اسفینکس رو پیدا کنیم و ابزارها رو ازش پس بگیریم.»ست پرسید: 

  کودی، اداریم تالشمون رو می کنیم. تراسک خونه ای رو که کندرا توش زندونی شده بود، شبانه روز تحت نظر داره. دوست کندر ،

همه اطالعاتی رو که تراسک احتیاج داشت، بهش داد. فکر می کنیم اسفینکس هنوز باید اون تو باشه. نیروهامون امشب به اون 

 خونه حمله می کنن. کاش می تونستم بیشتر از اینا به موفقیتشون امیدوار باشم. اسفینکس به این راحتی ها دم به تله نمی ده.

 ست بلند شد و ایستاد.

  کی قراره بریم هتل؟ 

ونسا مدام می گه می خواد با کندرا حرف بزنه. خواهرتم به نظر بدش نمیاد. مادربزرگت هم با کندرا می ره. وقتی از پیش »پدربزرگ گفت: 

 «ونسا برگشتن، آماده تون می کنیم که برین.

*** 

 

ان چند ماه قبل که ونسا در جعبه خاموش زندانی شده بود، کندرا می دانست که دوست سابقش پشت در آن سلول در انتظارش است. از هم

ر آن ددوست داشت با او حرف بزند. بیشتر افراد خانه قبالً با ونسا حرف زده و نتیجه مذاکراتشان را برای بقیه بازگو کرده بودند. ولی کندرا 

 ود که روی زمین سلول نوشته شده بود.موقع در آشیانه افسانه نبود. آخرین تماس مستقیمش با ونسا از طریق نامه ای ب

 «مجبور نیستی این کار رو بکنی.»مادربزرگ گفت: 

 «می خوام باهاش حرف بزنم. فقط یه کم عصبیم.»کندرا گفت: 

  مطمئنی؟ 

 کندرا مطمئن نبود ولی با این حال سرش را به نشانه ی جواب مثبت تکان داد.

قفل چرخاند و در سلول را باز کرد. ونسا که لباس زیبایی برتن داشت، روی تختش نشسته  مادربزرگ کمانش را آماده کرد. سپس کلید را در

 دبود. چراغ مطالعه ای که با باتری کار می کرد، به همراه تعداد زیادی رمان روی میز دیده می شد. یک آینه روی دیوار بود و زیر آن تعدا

 بود. ظاهراً سعی کرده بودند ونسا در رفاه باشد.زیادی لوازم آرایشی و بهداشتی روی یک کمد چیده شده 
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 «سالم، کندرا.»ونسا بلند شد و گفت: 

 «سالم.»کندرا گفت: 

  .متأسفم 

  .بایدم باشی 

  .من بهت مدیونم 

  .تقریباً همه مون رو به کشتن دادی 

  فقط چند دقیقه تا مرگ فاصله  کندرا، من یه عذرخواهی بزرگ بهت بدهکارم، تو من رو درمون کردی. من بدجوری سوخته بودم و

داشتم. بعد از خیانتی که بهتون کردم، اگه می ذاشتی بمیرم، هیشکی بهت ایراد نمی گرفت. حتی خود من. من سال ها برای 

اسفینکس کار کردم و بهش وفادار بودم. چطوری دستمزدم رو داد؟ اون عوضی به محض اینکه حس کرد ممکنه واسش دردسری 

پشت بهم خنجر زد. در نقطه مقابل، من تو رو فریب داده بودم، بهتون خیانت کرده بودم، و تمام عزیزانت رو تو خطر ایجاد بشه، از 

انداخته بودم. با این حال تو بهم رحم کردی. می خوام بدونی که من کورکورانه وفادار نمی مونم. هنوز عقلم رو هم از دست ندادم. 

 دیگه هیچوقت بهتون خیانت نمی کنم.

ممنون، ونسا. امیدوارم درک کنی که چرا باور کردن عذرخواهیت یه کم مشکله. با این حال بابتش »کندرا با حالتی معذب جابجا شد و گفت: 

 «ازت ممنونم و امیدوارم که حقیقت داشته باشه.

  .بهتون حق می دم. با صبر زیاد خلوص نیتم رو بهتون ثابت می کنم 

 «ر زیاد زمینه رو برای یه خیانت بزرگ آماده کنی.شایدم با صب»مادربزرگ گفت: 

به خاطر همین می گم زندونی کردنم تو این سلول رو درک می کنم. اینکه آزاد باشم خیلی می تونه کمکتون کنه، ولی هنوز »ونسا گفت: 

 «نمی تونین بهم اعتماد کنین. حق هم دارین.

 «کنی؟می خواستی من رو ببینی که عذرخواهی »کندرا پرسید: 

مکالمه شان بیش از آنچه انتظار داشت، معذب کننده بود. همزمان هم ونسا را خیلی دوست داشت و هم از او متنفر بود. دوست داشت آنجا 

 را ترک کند.

 «آره، بیشتر واسه عذرخواهی. البته می خوام یه سری اطالعات هم بهت بدم.»ونسا گفت: 

  .بهم گفته ن یه سری رازهای نگفته داری 

   .بزرگترین رازم رو نمی تونم فاش کنم. اگه این حقیقت علنی بشه، آدم های خوبی که تو این جنگ طرف شمان به خطر میفتن

در نتیجه اینکه اآلن حرفی نزنم، به نفع شماس. یه روزی می رسه که شرایط تغییر می کنه. البته این راز بهم این امید رو می ده 

 ن خالص شم. من اآلن دیگه طرف شمام، ولی دوست ندارم شب هام رو تو سلول بگذرونم.که در نهایت می تونم از زندا

  .بهم گفته ن تو کمکم کردی فرار کنم 

   یه نفر رو تو خوابش کنترل کردم و فهمیدم اسفینکس تو رو گرفته. بعد فهمیدم که یه نقشه برای فرارت طراحی شده. شوالیه ها

 م و به استن گفتم. خودم تو فراری دادنت نقشی نداشتم. کی با اسفینکس بود؟هم جاسوس دارن. من جات رو فهمید

کندرا در مورد تورینا و آقای لیچ برای ونسا توضیح داد، سپس تا آنجایی که می توانست مشخصات ظاهری همراهان اسفینکس را توصیف 

 کرد.
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ه زور اکولوس رو امتحان کنی. بذار حدس بزنم، حتما سعی جای تعجب هم نداره که مجبورت کردن ب»ونسا سرش را تکان داد و گفت: 

 «کردن ذهنت رو هم بخونن.

  .آره 

  .و نتونستن 

  .به نظر خیلی گیج شده بودن 

   من تو رو گاز گرفتم کندرا، ولی هیچوقت نتونستم کنترلت رو به دست بیارم. ذهن تو دسترسی ناپذیره. به غیر از اسفینکس و لیچ

دیدی مهم نیستن. تورینا برعکس اون چیزی که نشون می ده، یه مهره ی کوچیکه. اما دوست دارم بدونم  هیچ کدوم اونایی که

 اونی که ماسک زده بود کی بوده. ممکنه همون زندونی جعبه خاموش بوده باشه؟

 «ممکنه هر کسی بوده باشه.»مادربزرگ گفت: 

قعاً صبوره. اگه راه رو برای رسیدن به هدفش هموار نمی دید، این جوری از می خوام به هر دوتاتون هشدار بدم. اسفینکس وا»ونسا گفت: 

الکش بیرون نمیومد. مطمئن باشین. تو پیش بینی اتفاق ها فوق العاده س. ممکنه تو مسیر متوقف کردنش، در واقع ابزاری بشین برای 

 «رسیدن اون به هدفش.

 «می دونیم خطرناکه.»مادربزرگ گفت: 

. در تمام این سال 15رین یه کمی براتون از تاریخ بگم. چندین قرن، رهبر انجمن ستاره مغرب مغر متفکری بود به اسم رودسبذا»ونسا گفت: 

ها حدس های زیادی در مورد هویتش زده شد. یه بلیکس حیله گر، یه جادوگر، یه اهریمن. بعضی وقت ها پیش میومد که انجمن به این 

و یا عالقه ش رو از دست داده، اما اون همیشه برمی گشت. خیلی صبور بود و البته خیلی هم مرموز و  نتیجه می رسید که رودس یا مرده

 مخفی کار. هیچ کدوم ما موفق به دیدنش نشدیم.

   در طول یک دهه گذشته، رودس از همیشه فعال تر شد. همینطور دشمن بزرگمون، اسفینکس. من با استفاده از توانایی هام

جدید کسب می کنم. یه کمی قبل از اینکه مأمور پیدا کردن ابزار آشیانه افسانه بشم، تکه های پازل کنار هم  همیشه اطالعات

 قرار گرفتن. من و چند نفر دیگه از اعضای انجمن شک کردیم که اسفینکس و رودس در واقع باید یه نفر باشن.

انجمن کار می کنه، اعضای انجمن باید از همیشه امیدوارتر باشن. تعداد  اآلن که تایید شده اسفینکس همون رودسه و در جهت تامین منافع»

زیادی از اعضای انجمن در گذر سال ها گوشه گیر شدن، ولی این خبر بین فعال هاشون غوغایی به پا می کنه. کامالً مشخصه که بعد از 

 «سال ها انتظار، باألخره پایان نزدیک شده.

 «مورد رودس نشنیده بودم.تا اآلن چیزی »مادربزرگ گفت: 

  .گفتم که خیلی مخفی کار بود. حتی بیشتر از اسفینکس. فقط می تونستیم تحت شرایط خاصی اسمش رو به زبون بیاریم 

 «ولی تورینا اسفینکس صداش می کرد.»کندرا گفت: 

  ش داره به انجمن روحیه می واسه من عجیب نیست. رودس رو ستاره سهیل صدا می زدیم. اما اآلن با فاش کردن هویت واقعی

ده. روت، کندرا، اون قرن هاست وقت صرف مطالعه در مورد ابزارها و کارکردهاشون کرده تا وقتی اونا رو به دست آورد آماده 

 باشه. مطمئن باشین که خیلی سریع می ره سراغ بقیه ابزارها و بعدش در زندون اهریمن رو باز می کنه.

                                                           
Rhodes 2 
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 «هشداری که دادی. حرف هات تموم شد؟ ممنون بابت»مادربزرگ گفت: 

مطمئن باشین که می خوام از تواناییم فقط برای گرفتن آمار اعضای انجمن استفاده کنم. هر چیزی رو که متوجه بشم باهاتون »ونسا گفت: 

 «در میون می ذارم. هیچ کدومتون رو تو خواب کنترل نمی کنم. اگه کردم، می تونین من رو بکشین.

 «اگه وقتی کنترل یه نفر رو به دست گرفتی، رازهای ما رو برای دشمن هامون فاش کردی چی؟»فت: مادربزرگ گ

   اول اینکه هیچ رازی رو به من نگین. دوم اینکه شما هم بد جوری به اطالعات احتیاج دارین. خطری که از طرف اسفینکس

 الزمه که بهم اعتماد کنین. ناامیدتون نمی کنم.تهدیدتون می کنه خیلی بزرگ و نزدیکه. سوم اینکه تا یه حدی بله، 

 «می دونی که من کامالً به این متحول شدن تو شک دارم. البته امیدوارم که اشتباه کنم.»مادربزرگ در سلول را باز کرد و گفت: 

 «صبر کنین، می دونی کی اون کوله پشتی رو گذاشت تو اتاق من؟»کندرا گفت: 

   اینم بخشی از همون رازیه که باید حفظ بشه. فقط همینقدر بدونین که ما متحدهای مخفی ای یه حدس هایی می زنم، ولی

 بینشون داریم.

 «بیا بریم کندرا. اینجا به هیچ جوابی نمی رسیم. بیشتر از این وقتت رو با سوال پرسیدن هدر نده.»مادربزرگ گفت: 

 «فعالً خداحافظ.»ونسا گفت: 

 «خداحافظ.»کندرا گفت: 

 

*** 

 

دیگر برف نمی بارید و برف روب ها بیشتر جاده ها را پاک کرده بودند، با این حال مادربزرگ با احتیاط بیش از حدی به درون پارکینگ 

 مهمانخانه کورتسی پیچید. علی رغم سرعت کمی که داشتند، ماشینشان چندین بار روی جاده های یخ زده سر خورده بود.

چوبی بزرگ بود که بیشتر فضای پارکینگش اکنون خالی بود. مادربزرگ ماشین را متوقف کرد. تانو از مهمانخانه کورتسی یک ساختمان 

ماشین پیاده شد و به داخل اختمان رفت. ست دوست داشت مادربزرگ بخاری را خاموش کند، اما بخاری با نهایت توانش باد گرم تولید می 

 !«آخرش وسط برف ها سکته می زنم»کرد. زیر لب گفت: 

سومین شکایتش در مورد درجه هوای درون ماشین بود، اما مادربزرگ باز هم حرفش را نشنیده گرفت. ست به این فکر کرد که به نشانه ی 

 اعتراض پیراهنش را از تن در بیاورد.

 «راست می گه یه کم گرمه.»وارن گفت: 

 «تو این ماشین دموکراسی وجود نداره.»مادربزرگ جواب داد: 

یقه بعد تانو با دو کلید برگشت. ساک ها را برداشتند و وارد مهمانخانه شدند. شعله های آتش در شومینه وسط البی می رقصیدند. چندین دق

بوی اسانس لیموی ماده های شوینده در هوا جریان داشت. با آسانسور به طبقه ی دوم رفتند. از یک راهرو گذشتند و در مقابل دو در کنار 

 هم متوقف شدند.
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و، کندرا انوارن وارد یکی از اتاق ها شد و بقیه در راهرو باقی ماندند. پس از مدتی نسبتا طوالنی از اتاق خارج و وارد اتاق دوم شد. مادربزرگ، ت

 و ست وارد اتاق اول شدند.

 «من رو تخت سفری می خوابم.»تانو گفت: 

 «من کوچیک ترم.»کندرا گفت: 

 «پس با من بحث نکن. اآلن من مأمور امنیتم»تانو گفت: 

ربه ض قرار بر این بود که مادربزرگ، کندرا و تانو در این اتاق بخوابند و ست و وارن در اتاق دیگر. ست بسته ی صابون کنار سینک را باز کرد.

 ای به دری که دو اتاق را به هم وصل می کرد، خورد.

 «اسم رمز چیه؟»ست با عجله به سمت در رفت و گفت: 

 «اسم رمز سوسول بازیه بابا!»داد: وارن پاسخ 

 «نظر منم همینه.»ست گفت: 

 و در را باز کرد.

 «هر دو تا اتاق به نظر پاک پاکن. امیدوارم یه شب طوالنی و کسل کننده داشته باشیم.»وارن گفت: 

نداخت، . ساکش را که روی تخت است ساکش را برداشت و به اتاق خودشان رفت. دقیقاً مشابه اتاق قبلی بود، فقط تخت سفری را کم داشت

 از گوشه ی چشم حس کرد چیزی در گوشه ی دیوار تکان خورد.

 برگشت و به فضای خالی خیره شد. آیا پنجره باز بود؟ آیا پرده تکان خورده بود؟ بقیه که همه در اتاق دیگر بودند!

به همان سرعتی که ظاهر شده بودند، ناپدید شدند. ست با دقت خیره شد. ناگهان یک دست و بخشی از یک پا برای لحظه ای ظاهر شد. 

 فریادی زد و به عقب پرید.

 « بود؟ 16خشم شب»وارن با عجله به داخل اتاق دوید. به اطراف نگاه کرد و گفت: 

 ست چشم هایش را تنگ کرد و با دقت خیره شد.

  .فکر کنم یه چیزی اون گوشه س 

 «اون گوشه؟»وارن پرسید: 

ن یک موجود ظاهر شد. یک گوبلین الغر و قدبلند با پوست زگیل دار، بینی چروک و چانه ی جلو آمده. انگار تمام پوستش برای یک لحظه بد

 «دیدی؟»تاول زده بود. ست دوباره به عقب پرید و گفت: 

 «من چیزی ندیدم.»وارن در حالیکه دو خنجرش را از غالف بیرون می کشید، گفت: 

 «منم چیزی نمی بینم.»ستانه در ظاهر شد و گفت: تانو با یک تفنگ بادی در آ

 «یا یه گوبلین اون گوشه س یا من دیوونه شدم.»ست با صدایی لرزان گفت: 

                                                           
اگهانی و بدون اطالع قبلی ) به صورت معمول در نیمه ها شب( انجام می شود و هدف از ان سنجش میزان آمادگی نیرو ها عملیات نظامی تمرینی که به صورت ن  16

 در مواجهه با خطر احتمالی است.
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 گوبلین در آن لحظه دوباره ناپدید شده بود.

با دست به سمت او  وارن آرام جلو رفت. گوبلین دوباره ظاهر شد. به ست خیره شده بود و دود از سوراخ های بینی اش بیرون می زد. ست

 «دوباره می بینمش.»اشاره کرد و فریاد زد: 

وارن خنجر کوتاه ترش را به سمتی که ست نشان می داد، پرت کرد. گوبلین جاخالی داد و خنجر روی دیوار فرود آمد. گوبلین خنجر را از 

 دیوار بیرون کشید و به سمت وارن حمله کرد.

 «خنجر غیب شد!»وارن گفت: 

 «داره میاد سمتت.»زد: ست فریاد 

 گوبلین دیگر غیب نمی شد و ست کامالً واضح او را می دید.

 «اآلن کجاس؟»تانو در کنار ست ایستاد و گفت: 

 وارن خود را عقب کشید و بی هدف خنجرش را در هوا تکان داد.

ارن زد. وارن به جلو پرید، اما گوبلین خود را گوبلین چندین بار جاخالی داد و سرانجام با خنجری که در دست داشت ضربه ای به سینه ی و

 کنار کشید و او را روی زمین هل داد.

 «اونجا.»ست با دست گوبلین را نشان داد زد: 

 تانو با قدرت در دهانه تفنگ دمید.

رانجام حفظ کرد، اما س گوبلین بی حرکت شد و به دارتی که در کمرش فرو رفته بود، نگاه کرد. تلوتلو خورد و چرخید. با زحمت تعادلش را

 محکم روی زمین افتاد.

 «تفنگ ونساس؟»ست پرسید: 

 «آره. دوز داروی خواب آور دارت ها رو تا حد مرگبار باال بردم.»تانو گفت: 

 «حاال می تونی ببینیش؟»ست به گوبلین که روی زمین افتاده بود، اشاره کرد و گفت: 

  .نه 

 ینه اش شد.وارن بلند شد و مشغول بررسی زخم روی س

 «عمیقه؟»تانو پرسید: 

  .یه زره چرمی زیر لباسم پوشیده م، ولی با این حال زخمیم کرد. خنجرهام خیلی تیزن 

 وارن خم شد و خنجرش را از روی زمین برداشت.

عجون دو م صدای غرش های وحشتناکی از راهرو بلند شد. تانو یک معجون به سمت ست پرت کرد. سپس به سمت در بین دو اتاق رفت و

 «تبدیل شین به گاز.»دیگر به سمت کندرا و مادربزرگ پرت کرد. فریاد زد: 

ست تابستان آن معجون را امتحان کرده بود. با خوردن معجون بدنش تبدیل به گاز می شد. تا آنجا که می دانست در حالت گازی هیچ چیزی 

 به تانو و وارن را هم از دست می داد. نمی توانست به او صدمه بزند، ولی با این حال قدرت کمک کردن
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به جای اینکه معجون را سر بکشد، در کنار گوبلین زانو زد. چه چیزی باعث شده بود که در نظر بقیه نامرئی باشد؟ حدس می زد که کار یک 

ندل. دو سوزن ک جفت صوسیله ی جادویی مثل دستکش کولتر باد. گوبلین لباس ساده ای بر تن داشت. یک پیراهن و شلوارک مشکی و ی

 بزرگ و یک طناب عجیب به کمربندش آویزان بود. یک دستبند نقره ای هم دور یکی از ساعدهایش بسته بود.

ست دستنبد را باز کرد و دور ساعد خودش بست. هم بدن خودش مرئی بود و هم بدن گوبلین. قبالً که دستکش نامرئی کولتر را پوشیده بود، 

هم نامرئی شده بود. اما با توجه به اینکه توانسته بود گوبلین را در حالت نامرئی اش ببیند، مطمئن نبود که اکنون بدنش حتی برای خودش 

 نامرئی شده  یا فقط یه تکه جواهر از گوبلین دزدیده است.

رن با یک گرگ خاکستری به وارن و تانو وارد راهرو شده بودند. صدای غرش ها هم بیشتر شده بود. ست به سمت راهرو دوید. تانو و وا

بزرگی یک اسب درگیر شده بودند. سه دارت و یک خنجر روی پوست بدن گرگ دیده می شد. گرگ پشت سر هم به وارن حمله می کرد. 

انو ت تنها کاری که از دست وارن بر می آمد این بود که با خنجرش ضربه هایی پی در پی به پوزه گرگ وارد کند تا مانع از جلو آمدنش شود.

 یک دارت دیگر هم پرتاب کرد. سپس تفنگ را روی زمین گذاشت و مشغول گشتن بین معجون هایش شد.

مادربزرگ در چهارچوب در اتاق خودشان ظاهر شد. در یک دستش تیر و کمان دیده می شد و در دست دیگرش معجون تانو. ست لبخند زد. 

ون آن درگیری را از دست بدهد. مادربزرگ درست از میان بدن ست به صحنه ی ظاهراً فقط خودش نبود که دوست نداشت با خوردن معج

درگیری نگاه کرد. کمانش را بلند و نشانه گیری کرد. ست خود را به یک طرف پرت کرد. پشت سر مادربزرگ شیشه ی پنجره ی انتهای 

 راهرو شکست و موجود تنومند و بالداری وارد شد.

شت. گارگویل علی رغم اینکه بدنش زخمی و خونی شده بود، بال هایش را بسته بود و با یک نیزه ی سه مادربزرگ به سمت گارگویل برگ

شاخه در دست به سمت آن ها می دوید. مادربزرگ کمانش را نشانه گرفت و شلیک کرد. به محض اینکه تیر به پیشانی گارگویل برخورد 

 رد کرده باشد، به سمت عقب پرت شد.کرد، موجود انگار که سرش با یک میله ی نامرئی برخو

ست به سمت وارن برگشت. گرگ خاکستری با پوزه ی خونین و پاهای لرزان از وارن فاصله می گرفت. تانو شیشه ی معجونی را به لب 

 از حیوان باقیهایش نزدیک کرد. وارن خنجرش را در هوا تکان داد و بدن بزرگ گرگ روی زمین افتاد. تنها توده ی بزرگی از پشم و خون 

 مانده بود.

دستبندی که ست دور ساعدش بسته بود، هر لحظه داغ تر می شد. وقتی که حس کرد گرمایش را دیگر نمی تواند تحمل کند، آن را باز و به 

 گوشه ای پرت کرد. دستبند پیش از آنکه روی زمین بیفتد، در هوا ناپدید شد.

 «شد؟ست، تو از کجا پیدات »مادربزرگ فریاد زد: 

 «گوبلینه یه دستبند نامرئی کننده داشت. همینجور داغ شد و وقتی در آوردمش تو هوا تجزیه شد.»ست گفت: 

 «ممکنه انرژیش تموم شده باشه. شاید هم یه طلسم روش بوده که اگه دزدیده شد خود به خود از بین بره.»مادربزرگ گفت: 

 رن به سمت انتهای راهرو دوید و تانو به سمت ست و مادربزرگ برگشت.وارن و تانو چند لحظه با هم مشورت کردند. سپس وا

ممنون که گارگویله رو از پا درآوردی، روت احتماالً از لحظه ای که از آشیانه افسانه اومدیم بیرون باال سرمون پرواز کرده. اینجا »تانو گفت: 

 «سیر رفتنمون امنه یا نه.جامون امن نیست. باید وسایلمون رو جمع کنیم. وارن رفته ببینه م

 یک توده ی گاز به شکل کندرا از اتاق خارج شد و به جنازه ی گارگویل و گرگ نگاه کرد. 

 «نگران نباش، کندرا. من ساکت رو میارم.»ست دستش را از میان بدن گازی شکل خواهرش عبور داد و گفت: 
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 فصل یازدهم

 تصادف
 

ه های در هم پیچیده گیر کرده بود. اتاق هتل تاریک بود، با این حال صدای دوش حمام را می شنید. کندرا چشم هایش را باز کرد. بین مالف

 سر جایش نشست و به ساعت نگاه کرد. هشت و بیست و سه دقیقه صبح بود.

انتخاب  قامتشانکش و قوسی به بدنش داد و ناله ای کرد. شب قبل بیشتر از یک ساعت وقت صرف کرده بودند تا هتل جدیدی را برای ا

 کنند. تانو و وارن جسد گارگویل و گرگ را از ساختمان خارج کرده و در سطل زباله ی بزرگ پشت مهمانخانه انداخته بودند. گوبلین الغر هم

نند. ان را خواب کاکنون در اتاق ست و وارن طناب پیچ شده بود. تانو مقدار زیادی داروی خواب آور به آن ها داده بود تا در صورت نیاز زندانیش

 این بار اتاق هایشان به هم راه نداشت.

 کندرا صدای بسته شدن آب حمام را شنید. با زحمت خود را از میان مالفه ها رها کرد و از تخت پایین آمد.

 «بیدار شدی؟»مادربزرگ از روی تخت کناری پرسید: 

  آره. کی بیدار شدین؟ 

   از جام رو نداشتم. اتاق های هتل همیشه من رو تنبل می کنن.من خیلی وقته بیدارم، ولی حس بلند شدن 

 «خبری از پدربزرگ ندارین؟»کندرا پرده ها را کشید تا نور روز اتاق را روشن کند پرسید: 

  .چرا. زنگ زد. حمله به مقر اسفینکس موفق نبوده. کسی رو تو خونه پیدا نکردن. فقط یه سری تله و چند تا پیرمرد 

  ا کردن؟هادر رو پید 

  .آره. نگران دوستات نباش. شوالیه ها یه بودجه ای مخصوص قربانی های همچین مواردی دارن 

  .پس اسفینکس و تورینا و بقیه همه فرار کردن 

  .همه غیبشون زده، بدون اینکه کوچکترین اثری از خودشون به جا بذارن 

 «استینگ بالب رو هم با خودشون بردن؟»کندرا پرسید: 

  رای بدلی ای پیدا نکردن، پس احتماالً با خودشون بردنش.هیچ کند 

  جشن نیمه ی زمستون چطور بود؟ 

   اون جوری که پدربزرگت می گفت وحشتناک بوده ولی اتفاق خاصی نیوفتاده. با توجه به اتفاقاتی که واسمون افتاد، ظاهراً عاقالنه

عما چو مبه صبح می رسونیدم. البته می دونم این حرفم یه جورهایی تر این بود که می شستیم تو آشیانه افسانه و همونجا شب رو 

 حل گشت، آسان شوده!

 «زنده موندیم و یه روز دیگه رو هم دیدیم.»تانو با یک تی شرت و شلوارک از حمام خارج شد. موهایش خیس بود. لبخندی زد و گفت: 
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 «دیم خونه.کارتون عالی بود. استن می گه بهتره سریع برگر»مادربزرگ گفت: 

من و وارن تمام طول شب هتل رو اطرافش رو زیر نظر داشتیم. همه چی آروم بود. اینکه ست تونست اون گوبلینه رو ببینه، کامالً »تانو گفت: 

 «نقشه شون رو خراب کرد. اون گرگه و گارگویله در واقع فقط نیروی پیشتیبانی بودن.

 «فکر می کنی زیر نظریم؟»مادربزرگ پرسید: 

  .ظاهراً انجمن ردمون رو گم کرده. با این حال تو آشیانه افسانه جامون امن تره 

 «گوبیلنه رو چی کار کنیم؟»مادربزرگ از تختش پایین آمد و گفت: 

  .بستیمش و انداختیمش تو صندوق عقب ماشین. کلی داروی بیهوشی بهش تزریق کردیم. تو سیاهچال ازش حرف می کشیم 

  و جمع کنیم.پس بهتره وسایلمون ر 

کندرا به دستشویی رفت و دست و صورتش را شست. وقتی از دستشویی خارج شد، ساک هایشان آماده بود. به همراه ست به سمت آسانسور 

 حرکت کردند. ست به نظر در فکر بود.

 «حاال دیگه قاتل های نامرئی رو می بینی؟»کندرا با شانه اش به شانه ی ست زد و گفت: 

  د که اونجا بود. کم کم داشتم فکر می کردم من تنها کسی هستم که صدای زامبی ها رو می شنوم چون دیوونه خیالم راحت ش

 شده م.

  .البته من اگه جای تو بودم این نظریه ی دیوونه بودن رو بدون تحقیقات بیشتر رد نمی کردم 

  !هر چی باشه بدل خودم من رو ندزدیده 

   رسه.آره. یه کم شیزوفرنیک به نظر می 

 به آسانسور که رسیدند، کندرا دکمه را فشار داد.

 «چرا تو باید دکمه رو فشار بدی؟»ست گفت: 

  ناراحت شدی؟ چند سالته؟ سه سال؟ 

  .من مأمور فشار دادن دکمه هام. خوشم میاد وقتی چراغون روشن می شه 

  !واقعاً که شوتی 

 سمت آن ها حرکت می کرد. در آسانسور باز شد. کسی داخل آن نبود. وارن با عجله به

 «واقعاً خالیه؟»کندرا از زوایای مختلف به داخل محفظه ی آسانسور نگاه کرد و پرسید: 

 «خیلی بامزه بود. آره. فکر کنم خالیه.»ست جواب داد: 

د. پیش از آنکه در را هم فشار دا 2و  3، 4، 5وارن هم وارد آسانسور شد. ست دکمه طبقه همکف را فشار داد. سپس دکمه ی طبقه های 

 «تا پایین مسابقه می دیم.»بسته شود، بیرون دوید و گفت: 

 ساکش درون آسانسور باقی ماند.

 «فکر کنم اون ببره.»وارن به دیوار تکیه داد و گفت: 

  .البته اگه تو راه پله ها ندزدنش 
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  .تانو پایینه. روت هم اآلن می رسه پیشش 

آسانسور شد. وقتی سرانجام به طبقه ی همکف رسیدند، ست در حالیکه سعی می کرد وانمود کند درطبقه ی دوم یک نفر دیگر هم سوار 

 «همه ی دکمه ها رو فشار دادم!»حوصله ش سر رفته است، در مقابل در آسانسور در انتظارشان بود. ساکش را برداشت و گفت: 

 «آره. پنجاه امتیاز حماقت هم گرفتی. یه رکورد جدیده.»کندرا گفت: 

  !چیزی که بهش می گی امتیاز حماقت، من بهش می گم دالر 

 نتانو ماشین را در مقابل در هتل پارک کرده بود. دانه های برف به صورت پراکنده از آسمان خاکستری می باریدند. وارن ساک ها را در ماشی

 که تانو شب قبل نخوابیده بود، اصرار کرد که خودش گذاشت و کندرا سوار شد. چند لحظه بعد مادربزرگ هم رسید و با استناد به این نکته

 پشت فرمان بنشیند.

ت سمسیر بازگشت به آشیانه افسانه خسته کننده بود. جاده ها باز بودند، اما مادربزرگ با احتیاط رانندگی می کرد. در نیمه ی دوم مسیر هم 

 ه بخاری را خاموش کرد. پیوسته در مورد گرمای داخل ماشین غر زد تا اینکه مادربزرگ باألخر

 «اون دیگه چیه؟»سرانجام از جاده اصلی خارج شدند. ناگهان مادربزرگ گفت: 

 کندرا سرش را بلند کرد. یک ماشین مستقیم با دروازه ی ورودی آشیانه افسانه برخورد کرده بود. کاپوت ماشین کامالً مچاله شده بود و از

 رای کندرا آشنا نبود.اگزوز همچنان دود بیرون می آمد. ماشین ب

 «ماشین رو نگه دار. زنگ بزن به استن.»وارن گفت: 

 مادربزرگ روی پدال ترمز کوبید و ماشین متوقف شد. صدای بوق پیوسته ی ماشین آزادهنده بود.

 «باید تله باشه.»تانو درحالیکه جعبه معجون هایش را باز می کرد، زیر لب گفت: 

ما اینجاییم. داریم می بینیم... چند دقیقه پیش؟... باشه، صبر می »بگیرد، موبایلش زنگ خورد. جواب داد:  پیش از آنکه مادربزرگ شماره ای

 «کنیم.

ماشینه تازه خورده به دروازه. استن می گه برگردیم تو جاده تا ته و توی این ماجرا رو »مادربزرگ ماشین را در دنده عقب گذاشت و گفت: 

 «دربیاره.

شین تصادف کرده باز شد و دختری روی زمین افتاد. سینه خیز به سمت دروازه حرکت کرد و با کمک میله ها کمی خود در سمت شاگرد ما

 را باال کشید. شباهت بی حد و حصری به کندرا داشت.

 «وای! مادر بزرگ وایسین. استینگ بالب منه!»کندرا گفت: 

 مادربزرگ دوباره روی ترمز کوبید و سرش را چرخاند.

  ینگ بالب تو؟است 

   همونی که موقع فرار درستش کردم. بهش گفته بودم که اطالعات به دست بیاره، بعد فرار کنه و خودش رو برسونه به آشیانه

 افسانه. خودم آدرس رو بهش دادم.

 «با این حال بازم ممکنه تله باشه.»تانو گفت: 

 «بذار برم ببینم قضیه چیه؟»وارن گفت: 
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ن پیاده شد. خنجرش را بیرون آورد و به سمت ماشین دوید. کندرا به درختان کم شاخ و برگ هر دو طرف مسیر نگاه این را گفت و از ماشی

 کرد. اثری از هیچ انسان و یا موجود دیگری دیده نمی شد.

 «ماشین داغون شده ولی دروازه حتی یه خط هم روش نیفتاده. چطور همچین چیزی ممکنه؟»ست گفت: 

دروازه خیلی محکم تر از اون چیزیه که به نظر می رسه. فراموش نکن کجاییم. ظاهر هر چیزی تو آشیانه افسانه می تونه »مادربزرگ گفت: 

 «غلط انداز باشه.

 وارن به ماشین رسیده بود. با احتیاط نگاهی به درون آن انداخت. دختری که در مقابل دروازه افتاده بود به سمت او برگشت. وحشت در چهره

 ج می زد. از زخم روی پیشانی اش خون جاری بود. دستش را برای محافظت از خودش بلند کرد و نقش بر زمین شد.اش مو

وارن خنجرش را پایین آورد و کف دست دیگرش را بلند کرد. چند کلمه ای با دختر صحبت کرد، حالت چهره اش عادی شد. دخترک گردنش 

 . رگه های امید در چشمانش رخنه کرده بود.را صاف کرد تا به ماشین مادربزرگ نگاه کند

. وقتی دکندرا در ماشین را باز کرد و پایین پرید. تانو و مادربزرگ هم به سرعت پیاده شدند و او را صدا کردند، اما کندرا توجهی به آن ها نکر

 چشم بدل به کندرا افتاد، چهره اش باز شد. کندرا به سمت بدلش دوید و در کنارش زانو زد.

 «اومدی!»وقتی که کندرا به نزدیکی بدلش رسید، گفت: 

 مجبور بود بلند حرف بزند تا در میان بوق ممتد ماشین صدایش به گوش بدلش برسد.

 «خودت ازم خواستی. پای چپم شکسته. مچ دست چپم هم همینطور.»بدل به دروازه تکیه داد و گفت: 

 «چرا با ماشین زدی به دروازه؟»کندرا پرسید: 

 ربزرگ، کندرا و ست هم به کنار آن ها رسیدند.ماد

  .ترسیده بودم. اطالعات حیاتی ای دارم. نمی دونستم چقدر بهم نزدیکن. دروازه هم خیلی محکم به نظر نمی رسید 

 «خودت رو بدجوری داغون کردی.»کندرا گفت: 

  ز شد.بیشتر این زخم ها مال قبله. وقتی زدم به دروازه زخم رو پیشونیم دوباره با 

 «تو تنها اومدی اینجا دیگه؟ به میل خودت! تله که نیست؟»کندرا پرسید: 

  .مطمئن نیستم که تعقیبم کرده ن یا نه. ولی فکر نمی کنم دنبالم باشن. مسافت زیادی رو اومدم 

 و هوگو پدربزرگ را حمل می کرد.پدربزرگ، دیل و کولتر هم از داخل به سمت دروازه می آمدند. دیل و کولتر سوار موتورها چهارچرخ بودند 

بذار اطالعاتم رو بهت بدم. وقتی که دیگه فقط توی کله ی خودم نباشه، حالم بهتر می شه. اسفینکس از اکولوس استفاده کرد. »بدل گفت: 

 «به مشکل خورد، ولی در نهایت دووم آورد.

 «چی می دونه؟»مادربزرگ پرسید: 

ینکه شما رو بیرون خاطره هام می بینم خیلی عجیبه. ام م م، دنبال کلید ابزاری به اسم ترنسلوکیتور ا»بدل چشمکی به مادربزرگ زد و گفت: 

ده یمی گشت. قبالً از یکی از اعضای خانواده ای که پناهگاه گدازه ی آتشفشان تو استرالیا رو اداره می کنن، اطالعاتی رو که الزم داشت، خر

 «ده و جای دیگه ای قایم کرده.بود. ظاهراً پاتون کلید رو اونجا بر

 «اسفینکس می دونه کلید کجا قایم شده؟»کندرا پرسید: 
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کامل  ادیل دروازه را باز کرد. بدل کندرا که به دروازه تکیه داده بود، چهره اش را در هم کشید و سعی کرد صاف بشیند تا دیل بتواند دروازه ر

نه ی اژدها تو شمال مونتاناست. می خواد یکی به اسم ناواروگ رو بفرسته اون تو تا کلید رو آره. کلید تو پناهگاهی به اسم ال»باز کند. گفت: 

 «واسش بیاره.

 «شاهزاده ی اهریمن. اژدهای تاریک.»مادربزرگ دستش را جلوی دهانش گرفت و گفت: 

د و عجله خیلی خسته کرد. اگه خسته نبو همونی که گذاشتین از جعبه ی خاموش بیاد بیرون. استفاده از اکولوس اسفینکس رو»بدل گفت: 

 «نداشت، ممکن نبود بتونم فرار کنم.

 «چطوری فرار کردی؟»مادربزرگ پرسید: 

   تو حرکت از ماشین پریدم پایین. بذارین از اول تعریف کنم. صبح روزی که کندرا فرار کرد، اسفینکس تو همون خونه ی تورینا از

ما جامون رو با هم عوض کردیم. هیشکی حتی متوجه گم شدن کودی هم نشد. اسفینکس  اکولوس استفاده کرد. نمی دونستن که

هیجان زده بود چون فکر می کرد یه راهی پیدا کرده تا بدون از دست دادن عقلش از اکولوس استفاده کنه. به خاطر همین 

 سفرشون رو انداخت عقب. زمانی که داشت امتحان می کرد، منم تو اتاق بودم.

ینکه آخرش اوضاعش به نظر خیلی خطرناک شده بود، ولی باألخره موفق شد. وقتی اکولوس رو ول کرد، هم گیج بود، هم هیجان زده. با ا»

 خیلی سریع شروع کرد به نقشه کشیدن برای به دست آوردن کلید النه اژدها. قبل از اینکه چیز زیادی بشنوم من رو از اتاق فرستادن بیرون.

 ه می دونم همین بود. همه ی جزئیاتی ک

حدوداً یه ساعت بعد از اینکه اسفینکس از خلسه اومد بیرون، یکی متوجه شد که خونه تحت نظره. اسفینکس خیلی عصبانی شده بود از » 

رشون بود منتظ طریق یه تونل زیرزمینی من رو بردن به یه خونه ی دیگه. حداقل یه چهارراه از خونه ی تورینا دورتر بود. اونجا چند تا ماشین

 و خیلی سریع از شهر خارج شدیم.

یه جا واستادن که بنزین بزنن، وقتی دوباره راه افتادن وانمود کردم که حالت تهوع دارم. چون دست هام بسته بود ازشون خواستم که شیشه »

ه دستم بود به خاطر همین یه پام و مچ یپنجره رو بکشن پایین. تازه داشتیم سرعت می گرفتیم که از پنجره پریدم بیرون. سرعتمون زیاد 

 «شکست. چند جام هم بدجوری زخم شد. چند تا ماشین که پشت سرمون بودن وایسادن، به همین خاطر اسفینکس مجبور شد بره.

 «به مردم چی گفتی؟»ست پرسید: 

ست من رو بدزده. باور کردن حرفم خیلی سالم ست، به یه راننده کامیون خیلی مهربون گفتم که عموم می خوا»بدل لبخندی زد و گفت: 

 «سخت نبود، مخصوصاً که دست هام هم بسته بود.

 «کجا بردنت؟»کندرا پرسید: 

   برگردوندنم پمپ بنزین. وانمود کردم که به خونواده م زنگ زدم. شماره تلفن پدربزرگ رو یادم نمیومد. می خواستن من رو ببرن

مد بنزین بزنه. وقتی رفت تو دستشویی، منم وانمود کردم می خوام برم دستشویی. تو بیمارستان. دیدم یه خانم مسن تنها او

دستشویی به خانمه گفتم که راننده کامیونه خیلی آدم درستی نیست و باید ازش دور شم. ازش خواهش کردم وانمود کنه مادربزرگمه 

 «و می خواد من رو ببره بیمارستان. اونم قبول کرد.

 «خانمه رو جای مادربزرگت جا زدی؟ بعد اون»ست گفت: 

آره. همه باور کردن و گذاشتن بریم. خانمه نمی دونست مصدومیتم جدیه. فقط می تونست زخم و خونریزی هام رو »بدل کندرا جواب داد: 

بره بیمارستان. رو ب ببینه. بهش گفتم بحث بیمارستان رفتن فقط برای نجات پیدا کردن از دست اون راننده کامیونه بود و الزم نیست من

 ازش خواهش کردم اجازه بده برم خونه ش تا یه تلفن بزنم. خوش شانس بودم که موبایل نداشت.
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 موقتی رسیدیم خونه ش، دوباره وانمود کردم به پدربزرگم زنگ زدم. گفتم قراره بیاد دنبالم ولی از خونه شون تا اونجا دو ساعت راهه. خان» 

ازم دعوت کرد شام رو پیشش بمونم. دیدم کامپیوتر داره، ازش خواهش کردم بذاره ایمیل هام رو چک کنم. بعد خیلی خیلی مهربونی بود. 

نقشه راه رو پرینت گرفتم. خوشبختانه اسم جاده فرعی و پالک اینجا رو یادم بود. وقتی خانمه داشت شام درست می کرد یه یادداشت واسش 

عیت مرگ و زندگی قرار گرفتم و قول دادم ماشینش رو به اضافه ی یه پولی به عنوان پاداش بهش نوشتم. براش توضیح دادم که تو یه موق

 «برگردونم. سوئیچش رو با یه کارت اعتباری از تو کیفش برداشتم، یواشکی از در رفتم بیرون و ماشینش رو دزدیدم.

 «بذار حدس بزنم. این همون ماشینه س.»ست گفت: 

 مت تأیید تکان داد.بدل کندرا سرش را به عال

   آدرسش رو روی نقشه ها نوشتم. شاید شما بتونین قولی رو که بهش دادم عملی کنین. من هر جور شده باید خودم رو می رسوندم

 اینجا.

 تعجب ماجرایی! خیلی شانس آوردی که پلیس جلوت رو نگرفت. انجمن که دیگه جای خود داره. واسه پول بنزین از کار»مادربزرگ گفت: 

 «اون خانمه استفاده کردی؟

 «ولی آخرین باری که خواستم ازش استفاده کنم جواب نداد. باک تقریباً خالیه.»بدل دوباره سر تکان داد و گفت: 

حتماً ترتیبش رو می دم که یه ماشین نو با یه پاداش خوب به دست اون خانمه برسه. بهتره بریم تو. تانو هم یه نگاهی به »پدربزرگ گفت: 

 «خم هات می ندازه.ز

 تانو بدل را از زمین بلند کرد. بدل از شدت درد چهره در هم کشید.

 «کارت عالی بود.»کندرا گفت: 

  .خوشحالم که پیدات کردم. رسیدن به اینجا خیلی بعید به نظر می رسید 

 بودند.صدای ممتد بوق ناگهان قطع شد. دیل و وارن کاپوت ماشین را باال زده و روی موتور خم شده 

 «دقیقاً شبیه توئه. مو نمی زنه!»وقتی تانو کمی فاصله گرفت، مادربزرگ زمزمه کنان به کندرا گفت: 

  .یکی دو روز بیشتر دووم نمیاره. دومین کندرای مرده تو این هفته 

 

*** 

 

ود و همه یک جلسه فوری را داده بست بر روی یک مبل در اتاق پذیرایی نشسته و روی زانویش ضرب گرفته بود. پدربزرگ دستور برگزاری 

 منتظر تانو بودند که پس از مداوای زخم های استینگ بالب به آن ها بپیوندد. همه ساکت و متفکر بودند.

ست به اطراف اتاق نگاهی انداخت و اخم کرد. اسفینکس هر لحظه به هدفش نزدیک تر می شد. آیا حاضران در این اتاق می توانستند جلوی 

رند. بیش از نیمی از حضار برای این کار زیادی پیر و یا زیادی جوان بودند. بله، چندین بار در مقابل حمالت او مقاومت کرده بودند، او را بگی

اما اسفینکس معموالً چیزی را که می خواست به دست می آورد. هیچکس هم تا آن لحظه ضد حمله ی موفقی علیه او انجام نداده بود. ست 

 زمان حمله فرا رسیده است.مطمئن بود که 

 تانو از پله ها پایین آمد و وارد اتاق شد.
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 «حالش چطوره؟»مادربزرگ پرسید: 

   مچش بدجوری شکسته. البته پاش هم شکسته ولی وضع اون خیلی بد نیست. یه شکستگی کوچیکه. کلی زخم ریز و درشت

تونسته تا اینجا رانندگی کنه. واقعاً که خیلی دل و جرات داره.  برداشته. به اضافه یه ضربه مغزی تقریباً شدید. نمی دونم چطوری

 یه سری دارو بهش دادم که هم دردش رو کم می کنه، هم سرعت خوب شدنش رو می بره باال. 

 «اونقدر عمر نمی کنه که حالش خوب شه.»کندرا آرام گفت: 

ا تو حرف بزنه، کندرا. امیدواره قبل از مرگش بتونه به یه طریقی خودش می دونه عمرش کوتاهه. مرتب بهم می گفت می خواد ب»تانو گفت: 

 «بهت کمک کنه.

می تونیم بذاریمش تو جعبه خاموش. اگه من بودم این رو نگه می داشتم تا اون مادوکس شیطانی! کسی چه می دونه؟ شاید یه »ست گفت: 

 «روزی یه کندرای بدلی الزم شد!

 «ت؟واسش شکنجه آور نیس»کندرا پرسید: 

 «به نظر می رسه تا وقتی هدف داشته باشه، به همه چی راضیه.»تانو گفت: 

 «می تونیم از خودش بپرسیم ببینیم نظرش چیه؟»مادربزرگ گفت: 

 «بعد از جلسه باهاش حرف می زنیم.»پدربزرگ گفت: 

ای خودش اینکه با اون استینگ بالبی که کندرا ج من یه سؤال نه چندان خوشایند دارم. ممکنه این استینگ بالب خائن باشه؟ یا»وارن پرسید: 

 «تو اون خونه جا گذاشت، فرق داشته باشه؟

من و استن به این موضوع فکر کردیم. اسفینکس مطمئناً فهمیده که کلید تو النه اژدهاس. این اطالعات رو هم از کندرا »مادربزرگ گفت: 

از فرارش متوجه این قضیه شد. به نظرمون اینکه اطالعاتی رو که به دست آورده  یا استینگ بالبش کسب نکرده، چون خود کندرا تازه بعد

 خیلی راحت در اختیار ما بذاره، هیچ ارزش استراتژیکی واسش نداره. در واقع اسفینکس ترجیح می ده این کشفش یه راز باقی بمونه تا بتونه

زیر نظر می گیریم، ولی من و استن مطمئنیم که می تونیم به حرف هاش  بدون مزاحمت کلید النه اژدها رو به دست بیاره. بدل کندرا رو

 «اعتماد کنیم.

صبر کنین ببینم.از کجا معلوم کندرایی که نجات دادیم یه بدل دیگه نباشه؟ اگه خود کندرا نباشه چی؟ »ست با چشم هایی گشاد گفت: 

 «نوز کندرای واقعی رو ندیده باشیم! ممکنه هنوز زندانیشون باشه.ممکنه اون آدم بدها رو به هتلمون راهنمایی کرده باشه! ممکنه ه

 همه به سمت کندرا برگشتند.

 «خودمم بابا. ببینم تستی چیزی وجود نداره؟ یه چیزی که مطمئنتون کنه؟»کندرا اطمینان داد: 

شه. فقط جادوی  ش به استینگ بالبش منتقل نمیپیغامی رو که پاتون تو اتاق مخفی گذاشته بود، تونست بخونه. این توانایی»مادربزرگ گفت: 

 «خیلی قوی پریا می تونه توانایی خوندن اون کلمات رو به یکی ببخشه.

موافقم. ولی از هوشیاریت ممنونم، ست. باید گوش به زنگ باشیم. به همه چی شک کنیم. هیچی رو »پدربزرگ سرش را تکان داد و گفت: 

وکیتور به طور خالصه آنچه را خودش، کندرا و کولتر در مورد ترنسل« سه مون اسفینکس و ترنسلوکیتوره.نباید سرسری بگیریم. خب، موضوع جل

 و جایی که پاتون کلیدهای الزم را پنهان کرده بود، می دانستند برای سایرین هم تعریف کرد.

 «احتمال اینکه اسفینکس بتونه یه شاخ اول تک شاخ پیدا کنه چقدره؟»مادربزرگ پرسید: 
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 «احتمال این که بتونه استینگ بالب پیدا کنه چقدر بود؟» کولتر جواب داد:

 «مگه شاخ تک شاخ ها چقدر کمیابن؟»ست پرسید: 

تک شاخ ها یکی از اون کمیاب ترین موجودات جادویین. باور داریم که هنوز وجود دارن، ولی هیچ مدرکی برای ادعامون »پدربزرگ گفت: 

که به طرز خارق العاده ای پاکن. شاخشون هم جادوی فوق العاده قوی ای داره. مدت ها قبل، جادوگر های طماع نداریم. اونا موجوداتین 

اونقدر شکارشون کردن که نشلشون در خطر انقراض قرار گرفت. هر تک شاخی تو عمرش سه تا شاخ در میاره. تو پروسه ی بزرگ شدنشون 

دندونای شیری آدما. شاخی که تو آشیانه افسانه وجود داره، تنها شاخ اولیه که من می دونم تو دو تا شاخ اولشون می افته، یه جورایی مثِ 

 «تمام دنیا وجود داره.

 «ولی این معنیش این نیست که اسفینکس قطعاً نمی تونه یه شاخ اول پیدا کنه.»کولتر باز هم تأیید کرد: 

 «صاً اگه داره کار با اکولوس رو یاد می گیره. باألخره یه جا یکی پیدا می کنه.آره، نمی شه رو موفق نشدنش حساب کرد. مخصو»وارن گفت: 

 «کسی چه می دونه؟ شاید تا اآلن یکی پیدا کرده باشه.»مادربزرگ گفت: 

همه مون  .با این شرایط فکر کنم هیچ چاره ی دیگه ای نداریم. جز اینکه تو به دست آوردن کلید النه اژدها ازش جلو بزنیم»پدربزرگ گفت: 

می دونیم اسفینکس چقدر تواناست. حاال که می دونه کلید تو پناهگاه النه اژدهاس، حتماً یه راهی برای فرستادن ناواروگ به داخل اونجا 

 «پیدا می کنه. وقتی هم که اون کلید رو به دست بیاره، خیلی طول نمی کشه ترنسلوکیتور رو هم به دست میاره.

 «می کنین ما بهتر از اژدهاهای النه اژدها می تونیم از کلید محافظت کنیم؟ولی فکر »تانو پرسید: 

حداقل می تونیم کلید رو جابجا کنیم. هم می تونیم ازش استفاده کنیم، هم ببریمش یه جای دیگه. اآلن که اسفینکس »پدربزرگ جواب داد: 

 «جاش رو می دونه، دیر یا زود اون رو به دست میاره.

 «پس مدموریت اولمون می شه پس گرفتن شاخ از سانتورها.»مادربزرگ گفت: 

موفق باشین. اون شاخ باارزش ترین داراییشونه. به پاتون واسه اینکه اون رو بهشون داده اینقدر احترام می ذاشتن. »دیل سوتی زد و گفت: 

 «ن باقی بمونه.انرژی ای که اون شاخ داره، باعث شد که گرانهولد تو شیوع طاعون سایه یه پناهگاه ام

شاید بتونیم قانعشون کنیم. بهشون می گیم فقط می خوایم شاخ رو قرض بگیریم و بعد از این مأموریت بهشون برش می »پدربزرگ گفت: 

 «گردونیم.

 «البته به شرطی که اژدهاها همه مون رو نخورن.»کولتر گفت: 

 «قانع کردنشون کار سختیه.»مادربزرگ گفت: 

 «اصالً سختیش رو نمی رسونه. خیلی بیشتر از سخت!جمله ت »دیل گفت: 

 «چرا ندزدیمش؟»ست پرسید: 

 سایرین خنده ی تلخی سر دادند.

ممکنه ناخوشایند به نظر برسه، ولی شاید مجبور شیم همین کار رو بکنیم. کسی چیز خاصی می دونه؟ مثالً اینکه شاخ رو کجا »وارن گفت: 

 «نگه می دارن؟
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رها جامعه ی مغرور و بسته ای دارن. البته من به عنوان سرپرست حق دارم سالی یه بار بدون ترس از صدمه دیدن سانتو»پدربزرگ گفت: 

 بهشون سر بزنم. وگرنه اونا حق دارن هر کسی رو که قدم تو قلمروشون می ذاره، بکشن. من تا حاال فقط دو بار از حقم استفاده کردم. خیلی

 «مهمون نواز نیستن.

باید تا اونجایی که می تونیم به شاخ نزدیک بشیم و قلمروشون رو خوب بررسی کنیم تا اگه الزم شد از اطالعاتمون برای »فت: مادربزرگ گ

 «طرح یه نقشه استفاده کنیم. بعدش می تونیم در مورد قرض گرفتنش باهاشون مذاکره کنیم.

 «مون حکم یه عملیات شناسایی رو هم داره.یعنی اگه حاضر نشن شاخ رو بهمون قرض بدن، این بازدید»وارن گفت: 

 «همین اآلن خبر بازدیدمون رو براشون می فرستم. فردا می ریم اونجا.»پدربزرگ گفت: 

 «منم میام.»ست گفت: 

ه کسانتورها خیلی به تو عالقه ندارن. صبور نبودن تو باعث شد که پهن سم به دست پاتون تحقیر بشه. باید تا اونجایی »پدربزرگ گفت: 

 «ممکنه تو رو از قلمروی اونا دور نگه داریم.

 «اونا ما رو مقصر مرگ پهن سم می دونن.»مادربزرگ گفت: 

به خاطر همین باید کندرا رو با خودمون ببریم. پهن سم به کندرا کمک کرد که طاعون رو از بین ببره. کندرا باید بیاد تا به »پدربزرگ گفت: 

ها تشکر کنه. اگه بتونه خیلی صادقانه این کار رو بکنه، ما رو به هدفمون نزدیک تر کرده. نمی تونیم اصالً خاطر فداکاری پهن سم از سانتور

 «به مرگ پهن سم اشاره نکنیم.

خوشحال می شم ازشون عذرخواهی کنم. بابت مرگش واقعاً احساس بدی دارم. پهن سم واقعًا بهمون تو نجات آشیانه افسانه »کندرا گفت: 

 «کمک کرد.

باید خیلی مراقب باشی. نمی خوان باهاشون همدردی کنی. مغرور تر از این حرف هان. ولی اگه بتونی صادقانه از فداکاریش »مادربزرگ گفت: 

 «تقدیر کنی و نقشش تو نجات آشیانه افسانه رو توضیح بدی، می تونیم امیدوار باشیم.

شتر از هر کس دیگه ای تو مرگ پهن سم مقصر می دونن. تو لحظه مرگش کندرا قلمروشون برای کندرا امنه؟ کندرا رو بی»کولتر پرسید: 

 «سوارش بود.

ممکنه. ولی تحت مصونیت بازدید سالیانه من نمی تونن آسیبی بهش برسونن. عالوه بر اون، فکر نمی کنم بخوان در مالء »پدربزرگ گفت: 

 «ن توسط یه اهریمن قدرتمند حالت قهرمانانه تری به مرگش می ده.عام یه دختر جوون رو مسئول مرگ پهن سم معرفی کنن. کشته شد

 «دیگه کی باید باهاتون بره؟»تانو پرسید: 

 «بیشترتون. می خوام تا اونجایی که می شه با تعداد چشم های بیشتری قلمروشون رو بررسی کنیم.»پدربزرگ جواب داد: 

 «چشم های همه به جز چشم های من.»ست زیر لب گفت: 

 «نباید ست و خونه رو بی دفاع بزاریم.»تر گفت: کول

 «بی دفاع؟ می خواین تمام اعتماد به نفسم رو از بین ببرین؟»ست اعتراض کرد: 

دیل بیشتر از همه ما با سانتورها در تماس بوده. روت تو مذاکره کردن خیلی حرفه ایه. وارن، تانو و کولتر هر سه تا تجربه »پدربزرگ گفت: 

 «به عالوه ی اینکه کولتر تخصص اصلیش اشیاء جادوییه. زیادی دارن؛

 «من می تونم هوای خونه رو داشته باشم.»ست گفت: 
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 «من می مونم.»وارن، تانو و کولتر هم زمان گفتند: 

لکه بوارن با ست می مونه خونه. ست، اینکه می خوایم یکی بمونه پیشت هیچ ربطی به دستکم گرفتن شجاعتت نداره، »پدربزرگ گفت: 

 «فقط و فقط به خاطر سنته.

 «شاید بتونم با تغییر قیافه باهاتون بیام ها!»ست گفت: 

نباید این مأموریت رو دستکم بگیریم. باید تا اونجایی که می تونیم از مشکل و دردسر دوری کنیم. اگه نتونیم اون شاخ رو »مادربزرگ گفت: 

ه دست میاره. سابقه ی تو پیش سانتورها خرابه، ست. ممکنه با مرگ قهرمانانه ی ازشون بگیریم، اسفینکس بدون مشکل خاصی کلید رو ب

 «پهن سم کنار بیان، ولی سانتورها هیچوقت توهین رو فراموش نمی کنن.

 «متنفرم از اینکه اشتباهات گذشته م رو کارهایی که تو آینده می خوام انجام بدم تاثیر می ذارن.»ست زیر لب گفت: 

 «این یعنی قدم تو جاده ی عقل گذاشتی.»پدربزرگ گفت: 
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 فصل دوازدهم

 گرانهولد
 

 

ست از ایوان پایین آمد. هیچ برفی روی چمن و یا بوته های گل دیده نمی شد ولی با این حال ست چکمه های سنگینی پوشیده بود. پری 

ای درختان را تکانده و زمین را سپید پوش کرده بود. ها تمام برف ها را آب کرده بودند. آن سوی مرز حیاط باد، برف نشسته روی شاخه ه

 ابرهای تیره و سنگین تمام آسمان را از افق تا افق پوشانده بودند.

شب گذشته استینگ بالب کندرا به به جعبه خاموش انتقال داده و مادوکس قالبی را بیرون اورده بودند. بدل مادوکس به زودی در سلول خود 

ندرا از ایده ی استفاده از جعبه خاموش برای طوالنی تر شدن عمرش به شدت استقبال کرده بود. برای ست عجیب از بین می رفت. بدل ک

 بود که تا کنون سه ورژن مختلف از خواهرش دیده بود.

 ست قدم میان درخت ها گذاشت. با هر قدم پایش حده اقل بیست سانتی متر در برف فرو می رفت.

 «آهاااای! ست!»کشیده بود، فریاد زد: دورن که روی یک ننو دراز 

 نویل از روی ننویش پایین پرید. سم هایش در برف فرو رفتند. 

  پیغاممون رو گرفتی؟ 

  .آره از پنجره دیدم 

 و ست این پیام را از پنجره ی اتاق زیرشیروانی دیده بود.« امروز ننوها.»کسی رو برف های آن سوی حیاط نوشته بود: 

 «جزو اون گروهی که رفتن نیستی. کجا داشتن می رفتن؟دیدم »دورن گفت: 

  .پیش سانتورها 

 «پس روز شانسته! هیچی غیر از نگاه های تحقیرآمیز گیرشون نمیاد.»نویل گفت: 

  .ولی من دوست داشتم باهاشون برم. می دونم که سانتوها عوضین، ولی بازم خیلی باحالن 

 «ر نکن. اون دوتا پای اضافی فقط باعث می شه احمق تر بشن.اون قسمت باحال بودنشون رو باو»دورن گفت: 

 «پیش ما بیشتر بهت خوش می گذره. دو تا سم افتخارآمیزه اما چهارتا مسخره س.»نویل گفت: 

 «خوشحالم که می بینمتون بچه ها.»ست گفت: 

 برای اولین بار در آن روز بود که لبخند می زد.
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 «. ما در مورد بحث اون روزمون فکر کردیم و یه پیشنهاد جدید داریم.ننوت منتظرته. راحت باش»نویل گفت: 

 «فکر کنم از این یکی خوشت بیاد.»دورن گفت: 

 «گوش می کنم.»ست روی ننویش نشست و چمه هایش را به هم کوبید تا برفشان را بتکاند. سپس روی ننو دراز کشید و گفت: 

 «ما بازم رفتیم سراغ گودال قیر.»نویل گفت: 

 «می دونیم دوست نداری چیزهای ارزشمند رو از آشیانه افسانه خارج کنی.»دورن گفت: 

 «ولی اگه یه چیزی بهت بدیم که بتونی همینجا ازش استفاده کنی چی؟»نویل ادامه داد: 

 چند لحظه درون یک گونی بزرگ گشت و در نهایت یک زره محافظ سینه خاکستری رنگ بیرون آورد.

 «وای!»و گفت: ست سر جایش نشست 

 «می دونم. خیلی باحاله، نه؟»دورن گفت: 

ست، این زره از فلز نشکن ساخته شده. از آدامان. سبکترین و محکم ترین آلیاژ جادویی دنیا. تو زمان های دور واسه به »نویل توضیح داد: 

 «ا کمال میل حاضر بود خزانه ش رو خالی کنه.دست آوردن همچین زرهی جنگ راه می انداختن. یه لرد پولدار در ازای یه همچین زرهی ب

 «این روزها همچین زرهی خیلی خیلی کمیابه. واقعاً نمی شه روش قیمت گذاشت.»دورن به زره اشاره کرد و گفت: 

 «در عوضش چی می خواین؟»ست در حالیکه سعی می کرد بی تفاوت به نظر برسد، پرسید: 

 «تا باتری. 96»با سر عالمت داد و نویل گفت:  نویل و دورن نگاهی به هم انداختند. دورن

 ست سعی کرد جلوی خنده اش را بگیرد. آیا واقعاً حاضر بودند چنان زره ارزشمندی را در ازای باتری بدهند؟

  .بده ببینمش 

 نویل زره را به دست ست داد. به سبکی پالستیک بود، ولی وقتی سعی کرد آن را خم کند موفق نشد. 

 «نظرت چیه؟»دورن پرسید: 

 «به نظر خیلی شل و وله.»ست گفت: 

 این را گفت و درحالیکه سعی می کرد قیانه ای جدی به خود بگیرد، مشغول بر انداز کردن زره شد.

شل و ول؟ هوگو با یه پتک حتی نمی تونه روش یه خط بندازه. همین سبک بودنش کلی ارزشش رو می بره باال. بدون اینکه »نویل گفت: 

 «حرکتت رو بگیره، جلوی هر تیغ و تیری رو می گیره.آزادی 

 «آخه من زره می خوام چی کار؟»ست گفت: 

من که شوالیه نیستم. ممکنه قدیما خیلی باارزش بوده باشه، ولی هر »می خواست کمی سر به سر ساتیرها بگذارد، به همین دلیل ادامه داد: 

 «ل بده.چیزی اونقدری می ارزه که خریدارش حاضره بابتش پو

 «تا باتریه. 72آخرین پیشنهاد ما »نویل و دورن سرهایشان را به هم نزدیک و آرام مشورت کردند. نویل اعالم کرد: 

ببین اآلن چند وقتی می شه که شما رو می شناسم. ازتون هم خوشم میاد. ولی نمی دونم. فکر کنم نرو »ست شانه باال انداخت و گفت: 

 «طال بده. حاضر باشه بابت این بهتون

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 زندگی پیشتاز

 «مگه خبر رو نشنیدی؟ با طال دیگه نمی شه باتری خرید.»نویل لبخندی زد و گفت: 

 «ما واقعاً به باتری احتیاج داریم. کلی برنامه رو داریم از دست می دیم.»دورن التماس کنان گفت: 

 دی در مذاکره سرسخت تر بودند.ست خیلی تالش کرد تا جلوی لبخندش را بگیرد. ساتیرها مستاصل شده بودند. در شرایط عا

 «باید روش فکر کنم.»ست گفت: 

این داره باهامون بازی می کنه از این کارش لذت می بره. قطعاً هیشکی به اندازه ست سورنسون »دورن چشم هایش را تنگ کرد و گفت: 

 «دوست نداره شوالیه بشه.

 «بده ش من.»مه داد: دستش را به طرف ست دراز کرد و ادا« حق با توئه.»نویل گفت: 

 «جدی نگیرین بابا!»ست خنده ای سر داد و گفت: 

در حالیکه با انگشت هایش همچنان اشاره می کرد که ست زره را به او پس بدهد. اضافه کرد: « بحثمون خیلی هم جدی بود.»نویل گفت: 

 «تو گودال قیر. حق با توئه، ست. ارزش نسبیه. چون هیشکی نمی خوادش می ریم دوباره می ندازیمش»

 «فکرهام رو کردم. پیشنهادتون رو قبول می کنم.»ست گولیش را صاف کرد، چهره ای جدی به خود گرفت و گفت: 

 «آخ! خیلی بد شد. چون معامله دیگه تموم شده.»دورن گفت: 

 «یدار بی عالقه ای مثِ تو خیلی زیاده.تا باتری. این قیمت هم واسه خر 120قیمت رفت باال! »نویل زره را از دست ست بیرون کشید و گفت: 

 خیلی خب، ببینین، این زره خیلی باحاله. و ممکنه یه وقتی به درد بخوره. نباید سر»ست در حالیکه سعی می کرد عصبی به نظر نرسد، گفت: 

عامله کننده و می خواستم یه مبه سرتون می ذاشتم. می دونم که نداشتن باتری باعث شده استرس بگیرین. ولی منم حوصله م سر رفته بود 

 «ی سختگیر باشم.

تو تنها تأمین کننده ی مایی. کلی واسه این معامله فکر کردیم. نباید این جوری سر به سرمون بذاری. حداقل در مورد باتری »نویل گفت: 

 « نه!

 «هر چقدر تلویزیون می بینیم، بیشتر دلمون می خواد.»دورن توضیح داد: 

فکر کنم دیگه زیادی دارین وقتتون رو صرف تلویزیون دیدن می کنین. داره رو اخالقتون تأثیر »باال انداخت و گفت: ست یک ابرویش را 

 «می ذاره. شاید حق با پدربزرگ باشه. فکر کنم بهتره یه کم بی خیال تلویزیون بشین و یاد بگیرین از طبیعت لذت ببرین.

رو صرف لذت بردن از طبیعت کردیم. می دونیم! گیاه ها خیلی خوشگل و خوشبوئن. اما واسه  چهارهزار سالِ گذشته»نویل غرولندکنان گفت: 

 «ما فصل آخر سریال صخره نورد هیجان انگیزتره.

هر جور صالح می دونین. زندگی خودتونه. خب ببینین، معلومه که من اون زره رو می خوام ولی انجمن بدجور دنبالمونه به خاطر »ست گفت: 

 «تا باتری بهتون می دم. 120کنه چند هفته ای طول بکشه تا بتونم برم فروشگاه. اگه اون زره رو بدین به من در اولین فرصت همین مم

 «قبوله.»نویل زره را دوباره به دست ست داد و گفت: 

 « پشتش کش انداختیم که بتونی تو خونه هم بپوشیش.»دورن گفت: 

 «نم بیام بیرون؟حاال می تو»صدایی از پشت سر ست گفت: 

 «آره.»نویل گفت: 
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 «ورل؟»ست چرخید و گفت: 

 ساتیر ناگهان ظاهر شده بود. یک شیء مربع شکل که روی آن با کاغذ قهوه ای رنگی پوشیده شده بود، در دستش دیده می شد.

 «به کمکت احتیاج دارم.»ورل گفت: 

 «تو دیگه کجا بودی؟»ست پرسید: 

  دم. نویل گفته بود تا آخر معامله تو باید اون پشت بمونم. ببینم اصالً باتری چی هست؟پشت یه توده برف قایم شده بو 

 «یه استوانه ی انرژی کوچیک. ولش کن، خیلی به مغزت فشار نیار.»دورن گفت: 

 «راست می گی!»ورل گفت: 

 بوم دیده می شد. کاغذ قهوه ای را باز کرد و یک بوم نقاشی را به ست نشان داد. طرحی از چهره ی کندرا روی

 «وای! چقدر طبیعیه. خودت کشیدی؟»ست گفت: 

   این و خیلی های دیگه رو. اولش عکس های دونفره از خودمون می کشیدم. سوار کالسکه یا روی قایق. ولی دورن بهم گفت که

ه تم چه راهی بهتر از بدارم زیاده روی می کنم. به خاطر همین تصمیم گرفتم فقط چهره ی زیباش رو نقاشی کنم. به خودم گف

 تصویر کشیدن زیبایی خودش، برای ابراز عالقه؟ می شه این رو بدی بهش؟

 «حتماً.»ست لبخندی زد و گفت: 

 «از فکر اینکه نقاشی من رو می گیره و تو دست هاش نگه می داره هم خجالت می کشم.»ورل بوم را به طرف ست گرفت و گفت: 

 «ما هم همینطور.»نویل گفت: 

 «مطمئنم ازش خوشش میاد.»گفت: ست 

 ست سعی کرد نقاشی را از دست ورل بگیرد، ولی ساتیر بوم را نمی کرد.

 «ورل، مطمئنی؟ خیلی تابلوئه ها! تازه استن هم اصالً خوشش نمیاد.»دورن گفت: 

 .«آره، مطمئنم. سالم من رو به کندرا برسون و این رو بده بهش»سرانجام ورل بوم را رها کرد و گفت: 

 بیا پیش من، ست.ست غرشی را شنید که رفته رفته تبدیل به کلماتی مفهوم شدند: 

 «شما هم شنیدین؟»ست به نویل و دورن نگاه کرد و پرسید: 

 «چی رو؟ اینکه ورل تحقیر شدنش رو ضمانت کرد؟ آره خیلی بلند و واضح!»دورن پرسید: 

 «یکی من رو صدا کرد.»ست گفت: 

 رصت زیادی نمونده.امشب بیا به دیدنم. ف

 صدا بیشتر شبیه رعدی در دوردست بود.

 «نشنیدین؟»ست پرسید: 

 ساتیرها سرهایشان را به نشانه ی نفی تکان دادند.
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 صدا دیگر از بین رفته بود.

 «حالت خوبه، رفیق؟»نویل با مشت ضربه ای به بازوی ست زد و گفت: 

 «صداهای مختلف می شنوم. فکر کنم بهتره برگردم تو حیاط.آره، خوبم. جدیداً هی »ست زورکی لبخندی زد و گفت: 

 از ننو پایین پرید.

 «زره رو با خودت برو فقط یادت نره که...»نویل گفت: 

 «تا باتری بهتون بدهکارم. 120»ست جمله ی ساتیر را تمام کرد و گفت: 

 

*** 

 

شان برهنه بود و تنها یک تکه پوست گرگ روی شانه ی هر کدام دیده چهار سانتور در مرز قلمرویشان در انتظار بودند. نیم تنه ی نیرومند

می شد. کندرا دو تا از آن ها را می شناخت. سانتور نقره ای رنگ که کمان بزرگی در دست داشت ابربال بود و دیگری کوالک پیشانی که 

ندی داشت  سفید با خال های خاکستری بود. پیشانی بل کندرا بیشتر او را به صورت یک سانتور تاریک دیده بود. پوست نیم تنه ی اسبی اش

موهای بلندش کم پشت بود. یکی از آن دو سانتوری که برای کندرا غریبه بود، پوست طالیی رنگی داشت و به اندازه ی بقیه قوی هیکل 

 نبود. نیم تنه اسبی سانتور آخر هم کرند بود و موهایش قرمز تیره.

 تورها متوقف کرد. پدربزرگ پیشتر توضیح داده بود که هوگو قادر به ورود به قلمروی سانتورها نیست.هوگو ارابه را در مقابل سان

 «درود بر تو، استن سورنسون.»ابربال با صدای گیرایی گفت: 

 «سالم، ابربال. کوالک پیشونی. تیزگام. خارخونین. ظاهراً پیغامم بهتون رسیده.»پدربزرگ گفت: 

 «وز گولم خبر اومدنتون رو آورد. همراه های زیادی با خودت آوردی.دیر»ابربال جواب داد: 

  .باید با یال خاکستری مشورت کنیم 

 «سالی یه بار حق داری.»ابربال سرش را پایین انداخت و گفت: 

 «دختره رو هم با خودت آوردی.»کوالک پیشانی گفت: 

 لحن کالمش خشن بود.

  ادای احترام کنه. با ما اومده تا به فداکاری بزرگ پهن سم 

 «به ادای احترام اون احتیاجی نداریم.»کوالک پیشانی گفت: 

 «به هر حال ما اآلن اینجاییم.»پدربزرگ درحالیکه از ارابه پیاده می شد، گفت: 

 «پیاده نشو. ما ارابه تون رو می کشیم.»ابربال گفت: 

دست گرفتند. پدربزرگ توضیح داده بود که اگر از آن ها درخواست کمک  سانتور کرند و سانتور طالیی جلو آمدند و دسته های ارابه را در

 نکنند، ممکن است خود سانتورها برای کوتاه کردن مدت اقامتشان پیشنهاد کمک بکنند.
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ذشتند. ا می گاکنون در آن سوی مرداب های آشیانه افسانه بودند. در بیشتر مسیری که طی کرده بودند، جاده ها از کنار مرداب ها و باتالق ه

در پشت سرشان بخار بدبویی روی سطح مرداب ها را پوشانده بود و علی رغم سرمای زمستان خزه و گیاه های خودرو در هر نقطه دیده می 

 شد.

نش هبدون اینکه حرف دیگری رد و بدل شو، سانتورها ارابه را بلند و با سرعت شروع به دویدن کردند. کندرا توصیه های پدربزرگ را در ذ

مرور کرد. زل زدن در چشم سانتورها مگر در موارد صحبت مستقیم، نوعی گستاخی محسوب می شد. قرار بود ساکت بماند تا پدربزرگ 

فرصتی را برای صحبت کردن او فراهم کند. به همه آن ها دستور داده شده بود که هر گونه توهینی را بپذیرند و واکنش نشان ندهند. کندرا 

 ه برادرش در خانه مانده بود؛ مخصوصاً با آن استعدادی که ست در خشمگین کردن سانتورها داشت.خوشحال بود ک

ارابه از میان یک تاکستان بزرگ و سپس از میان یک باغ پر گل و انواع و اقسام درختان میوه گذشت. پری ها در میان گیاهان می گشتند و 

ه و نزدیک معبد ملکه پری ها آن تعداد پری را در کنار هم دیده بود. سانتورهای مونث با برف ها را آب می کردند. کندرا تنها در حیاط خان

 سبدهای پر از میوه روی سرشان در میان درختان حرکت می کردند. زیبایی خیره کننده و سردی داشتند.

ن همیشه بهار ساخته شده بود. هنگامی که از بعد از باغ وارد یک بیشه زار برف گرفته شدند. در چندین نقطه آالچیق هایی در میان درختا

بیشه زار هم خارج شدند، چندین ستون سنگی بزرگ در مقابلشان پیدا شد. ارتفاع هر کدام از ستون های سنگی به ده متر می رسید. ستون 

 ها در قالب یک دایره بزرگ در کنار هم قرار گرفته بودند.

 «ن. به گرانهولد خوش اومدین.بقیه راه رو باید پیاده بیای»ابربال گفت: 

 سانتورهای دیگر ارابه  را رها کردند.

ر دبه دنبال چهار سانتور از کنار ستون ها گذشتند و از شیب تپه باال رفتند. در میان گیاهان اینجا هم پری های زیادی دیده می شد. کندرا 

ند. لی دید. در هر طرف چندین سانتور مشغول صحبت بودمیان پوشش گیاهی روی تپه چندین ستون سنگی کوچک تر شبیه ستون های قب

ولی هیچ کدام کوچکترین توجهی به آن ها نمی کردند. در دامنه تپه چندین غار هم به چشم می خورد. کندرا از خود می پرسید که هر کدام 

 از آن غارها چقدر عمق می توانستند داشته باشند؟

ای بنای پیش رویشان شد یک تخته سنگ بزرگ که بیشتر شبیه یک صخره بود روی پنج ستون به باالی تپه که رسیدند، کندرا محو تماش

سنگی بزرگ استوار شده و سرپناهی تشکیل داده بود. به نظر برای گذاشتن آن سنگ بر روی ستون ها به لشکری از غول ها احتیاج بود. زیر 

ریش بلندش هم رنگ پوست بدنش بود. ابروها و دمش کمی تیره تر بودند. با سرپناه سانتوری به رنگ ابرهای توفان زا دیده می شد. مو و 

اینکه از چهره اش مشخص بود که مسن تر از سایر سانتورهاست، اما چین و چروکی در صورتش دیده نمی شد. نسبت به بقیه سانتورها چربی 

 بیشتری داشت اما با این حال بدنش از همه سانتورهای دیگر ورزیده تر بود.

 «درود، استن سورنسون. چی باعث شده که تو و همراهات به گرانهولد بیاین؟»با نزدیک شدنشان یال خاکستری گفت: 

 «درود. اومدیم که به شجاعت پهن سم احترام بذاریم و یه خواهشی بکنیم.»پدربزرگ با حالتی رسمی پاسخ داد: 

 «بیاین نزدیک تر.»یال خاکستری کمی عقب رفت و گفت: 

زیر سرپناه برای پنج سانتور و شش انسان بسیار بزرگ بود. مبلمانی در کار نبود، به همین دلیل رو در روی هم ایستادند؛ انسان ها در فضای 

یک طرف و سانتورها در طرف دیگر. کندرا با نگرانی به تخته سنگ باالی سرشان نگاه کرد. اگر سقوط می کرد، بدون شک همه آن ها له 

 می شدند.

 «همه ی همراه هات رو نمی شناسم.»اکستری گفت: یال خ
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   همسرم روت و دستیارم دیل رو که یادته. این تانو گاتواست، یه معجون ساز خیلی معروف. کولتر یه دوست خیلی قدیمی و

 متخصص اشیاء جادویی. و این هم نوه م، کندرا.

 «مرگ پهن سم سوارش بود؟ همون کندرایی که زمان»یال خاکستری به ابربال نگاه کرد و پرسید: 

خودشه. پهن سم کندرا و سنگ ملکه رو به قلمروی کوریساک برد. اگه به خاطر شجاعت پهن سمن نبود، آشیانه افسانه »پدربزرگ جواب داد: 

 «سقوط می کرد و تو تاریکی فرو می رفت.

 «ببینم کندرا، چطوری مرد؟ جای خالیش رو حس می کنیم. پهن سم مثِ پسر من بود. بهم بگو»یال خاکستری گفت: 

کندرا به پدربزرگ نگاه کرد. پدربزرگ هم با یک حرکت خفیف سر اجازه داد. کندرا دوباره به یال خاکستری نگاه کرد. سانتور با چهره ای 

ری می کرد وجدی به او خیره شده بود. کندرا حس می کرد که گلویش خشک شده است. سعی کرد بر استرسش غلبه کند. مرتب به خود یادآ

 که سانتورها نمی توانستند صدمه ای به آن ها بزنند. بازدیدشان یک بازدید رسمی و حمایت شده بود. تنها کافی بود که حقیقت را همراه با

 قدرشناسی بازگو کند.

  ا به من داده ه داشتیم می رفتیم به سمت درخت سیاه. تنها راه کنترل طاعون از بین بردن اون میخ بود. سنگی که ملکه ی پری

بود می تونست اون میخ رو نابود کنه. با استفاده از اون سنگ می تونستم موجوداتی رو که مبتال به طاعون شده بودن، درمون 

 کنم. ملکه پری ها بهم گفته بود که چسبوندن اون سنگ به میخ هردوشون رو از بین می بره.

افیرا، حوری درخت سیاه، با کمک کوریساک اون طاعون رو ایجاد کرده بود. افیرا موجودات تاریکی از همه طرف بهمون حمله می کردن. 

برای دفاع از درخت به پهن سم حمله کرد. هر موجودی رو که لمس می کرد، تاریک می شد. می تونین از کوالک پیشونی بپرسین. اما چون 

رد، بین دو تا نیرو گیر کرد. سنگ نمی ذاشت تاریک شه، اما پهم سم با من در تماس بود و سنگ هم دست من بود، وقتی افیرا لمسش ک

 فشاری که بهش وارد شد، باعث مرگش شد.

پهن سم تونست ما رو اونقدر به درخت نزدیک کنه که در نهایت پیروز بشیم. چسبوندن سنگ به میخ به قیمت جون دوستم لنا تموم شد. »

ن سم مرد. نمی دونستم که گیر کردن بین قدرت میخ و سنگ باعث مرگش می بدون کمک پهن سم همه مون می مردیم. متأسفم که په

 «شه. مرگ پهن سم واقعاً من رو عزادار کرد. اون یه قهرمان واقعی بود.

کندرا متوجه جمع شدن دسته ای از پری ها در نزدیکی سقف سرپناه شد، اما سعی کرد حضور آن ها را نادیده بگیرد تا بتواند فکرش را روی 

 اسخ یال خاکستری متمرکز کند.پ

   قبالً هم این ماجرا رو از زبون کسایی که اونجا بودن شنیده بودم. بابت راستگوییت در تعریف کردن ماجرا ممنونم و در عزاداریت

 شریک می شم.

فکر نمی کنم. اما موافقم که پهن آیا نجات پناهگاه ارزش از دست دادن یکی از بهترین هامون رو داشت؟ »به پدربزرگ نگاه کرد و ادامه داد: 

 «سم مثِ یه قهرمان مرد و بهتره دیگه درمورد این موضوع حرف نزنیم. گفتی یه خواهش داری؟

 «می خوایم اون شاخ تک شاخی رو که در مالکیت شماست، ببینیم.»پدربزرگ گقت: 

اه هیچکس حق نداره به روح گرانهولد نگ»داد و گفت:  یال خاکستری متعجب به ابربال و کوالک پیشانی نگاه کرد. دمش را با شدت تکان

 «کنه.

 « ولی جد من اون شاخ رو به عنوان یه لطف به شما هدیه کرد.»مادربزرگ گفت: 
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خودم خوب تاریخچه ش رو می دونم. اون شاخ با رضایت هدیه شده. اگر »یال خاکستری یکی از سم هایش را روی زمین کوبید و گفت: 

طف های گذشته حرف بزنیم، لطف های که یهو احتیاح پیدا کردن که جبران بشن، باید بگم که مرگ پهن سم نمود خیلی قراره در مورد ل

 «روشنی از قدردانی ماست.

منظورم این نبود که ما ادعایی در مورد اون شاخ داریم، فقط می خواستم بگم که اون شاخ نسل به نسل فقط در اختیار »مادربزرگ گفت: 

 «نبوده. آدم ها هم در گذشته اون شاخ رو در اختیار داشت و بهش نگاه کردن. سانتورها

 «چرا می خواین شاخ رو ببینین؟»یال خاکستری پرسید: 

رو باز و    Zzyzxدنیا وارد دوره ی خطرناکی شده. نیروهای خبیث دارن طلسم ها رو جمع آوری می کنن تا در زندان »مادربزرگ گفت: 

 «آزاد کنن. اهریمن های کهن رو

 «اوضاع بحرانیه ولی ما چرا باید به این موضوع اهمیت بدیم؟»یال خاکستری گفت: 

ما به اون شاخ برای به دست آوردن یه کلید احتیاج داریم. کلیدی که با استفاده از اون می تونیم از یکی از طلسم ها »پدربزرگ گفت: 

 «هریمن بشیم.محافظت کنیم، می تونیم مانع از باز شدن در زندان ا

 یال خاکستری آرام با ابربال در سمت راستش و سپس با کوالک پیشانی در سمت چپش مشورت کرد.

  می خواین روح گرانهولد رو از آشیانه افسانه خارج کنین؟ 

 «بدین.ظرف چند روز برش می گردونیم. هیچ کمک دیگه ای ازتون نمی خوایم، فقط چند روز شاخ رو بهمون قرض »مادربزرگ گفت: 

آزاد بشن، روح گرانهولد تنها وسیله ی دفاع ماست. نمی تونیم    Zzyzxاگه اهریمن ها از »یال خاکستری آرام سرش را تکان داد و گفت: 

 «این ریسک رو بپذیریم. انتظار زیادی دارین.

دریایی از پلیدی. با حمله ی ارتش اهریمن فرار کنن، گرانهولد می شه یه جزیره ی کوچیک تو    Zzyzxاگه اهریمن ها از »پدربزرگ گفت: 

د بها شاخ توانش رو از دست می ده و گرانهولد سقوط می کنه. اما اگه ما بتونیم از باز شدن در زندان اهریمن جلوگیری کنیم، گرانهولد تا ا

 «پابرجا می مونه.

  یم اونجا بیرون بردین، پناهگاهش نابود شد. تصم نمی تونیم طلسم ارزشمندمون رو به خطر بندازیم. وقتی نیروی معبد ملکه رو از

من همونه که بهتون گفتم. یه راه دیگه برای رسیدن به هدفتون پیدا کنین. ما روح گرانهولد رو نه به شما و نه به هیچکس دیگه 

 «قرض نمی دیم.

ونن بزارها اینه که مطمئن بشیم دشمنامون نمی تمی تونیم حداقل یه نگاهی بهش بندازیم؟ یه راه دیگه برای محافظت از ا»پدربزرگ پرسید: 

 «اون شاخ رو ازتون بدزدن. همچین اطمینانی واقعاً حیاتیه.

 «و یا اینکه می خواین یه سر و گوشی آب بدین ببینین می تونین شاخ رو خودتون بدزدین یا نه؟»یال خاکستری با لحنی جدی گفت: 

 «ما هم نمی خوایم اون رو ازتون بدزدیم.اون شاخ نباید دزدیده بشه. »مادربزرگ گفت: 

شاید خودتون هم بدونین ولی روح گرانهولد اصالً نمی تونه دزدیده بشه. شاخ اول یه تک شاخ فقط می تونه پیدا و یا »یال خاکستری گفت: 

 یدن شاخ هم اونقدر عذابهدیه بشه، وگرنه اونقدر پاکی از خودش ساطع می کنه که باعث عذاب وجدان وحشتناکی می شه. حتی فکر دزد

حتی اگه خودش رو »مستقیم به مادربزرگ نگاه کرد و ادامه داد: « وجدان ایجاد می کنه که دزد اصالً نمی تونه اقدام به دزدیدنش بکنه.

 «متقاعد کرده باشه که فقط داره شاخ رو قرض می گیره.
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ن احساس پیدا کنه چی؟ اگه اجازه بدین من می تونم چند تا نگهبان اگه دشمنمون بتونه یه راهی برای غلبه کردن به ای»پدربزرگ گفت: 

 «اینجا بذارم.

ما خودمون نگهبان داریم اونم از نوع توانمندترین موجودات این پناهگاه. به عالوه روح گرانهولد در اعماق تپه قرار »یال خاکستری گفت: 

 «داره. در مرکز یه هزار توی تائوران.

 «رتو با دیوارهای نامرئی؟یه هزا»ِکولتر گفت: 

از همون هزارتوهایی که نوع مال ما از زمان های دور ازش استفاده می کنن. طلسم های »یال خاکستری با سر جواب مثبت داد و گفت: 

 «مرگباری روی اون موانع نامرئی کار گذاشته شده. اگه غریبه ای اون دیوارها رو لمس کنه، درجا کشته می شه.

 «تماس با اون دیوارها آژیر رو هم به صدا درمیاره.»اضافه کرد: کوالک پیشانی 

 «ولی دشمن هامون نشون دادن که به طرز غیرقابل باوری توانمندن.»پدربزرگ گفت: 

 « هست. 17هنوز شک داری؟ وسط اون هزارتوی غیرقابل عبور یه ترول کوهی به اسم اودنار»یال خاکستری اخمی کرد و گفت: 

 «ول کوهی؟ چطوری تونستین وفاداریش رو به دست بیارین؟یه تر»دیل گفت: 

 «باهاش به توافق رسیدیم. سر مقدار خیلی زیادی غذا و نوشیدنی.»یال خاکستری پاسخ داد: 

 «ورودی هزارتو چی؟»مادربزرگ پرسید: 

یر تپه مهر و موم شده. جزئیات ورودی غار بزرگ ز»یال خاکستری ساکت شد و انسان ها را یک به یک از زیر نظر گذراند. سپس گفت: 

 «بیشتری در اختیارتون نمی ذارم تا هیچ کدومتون از روی بی احتیاطی مشکلی ایجاد نکنین.

ما اقدامی برای دزدیدن شاخ نمی کنیم. همنطور که خودت گفتی، غیرممکنه. ولی بهمون امیدواری دادی که این »پدربزرگ اطمینان داد: 

 «قدر غیر ممکنه. فکر کنم بهتر باشه دنبال یه شاخ اول دیگه باشیم.کار برای دشمنامون هم همین

کار عاقالنه ای می کنین. فراموش نکنین که هرگونه اقدامی برای دزدیدن روح گرانهولد به منزله ی اعالن جنگ با »یال خاکستری گفت: 

ام طول و عرض این پناهگاه قدم بذاریم، البته به جز چند سانتورهاس. ما قلمروی خودمون رو داریم، ولی بر اساس عهدنامه می تونیم تو تم

 «نقطه ی خاص. جنگ با سانتورها یعنی پایان کار پناهگاهتون.

 «ما هم به خاطر همین اومدیم اینجا تا در چهارچوب عهد نامه ازتون خواهش کنیم.»مادربزرگ گفت: 

مید شدیم. این تصمیم می تونه باعث وقوع اتفاقات وحشتناکی خارج از واقعاً از اینکه شاخ رو بهمون قرض نمی دین ناا»پدربزرگ گفت: 

 «آشیانه افسانه و حتی تو پناهگاه بشه. با این حال به تصمیمتون احترام می ذاریم.

 «پس مذاکره مون همینجا تموم میشه. در کمال صلح برگردین به قلمروی خودتون.»یال خاکستری گفت: 

 «ی داریم که دشمنامون به این شاخ عالقه مندن. خیلی مراقب باشین.اطالعات موثق»مادربزرگ گفت: 

 یال خاکستری پشتش را به آنها کرد.

 «ما به همچنین نصیحتی از طرف آدم ها احتیاج نداریم. اجازه بدین تا مرز قلمروی خودتون همراهیتون کنیم.»ابربال توضیح داد: 

 «ال خاکستری.خیلی خب. بدرود، ی»پدربزرگ با لحنی رسمی گفت: 
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 همگی از زیر سرپناه خارج شدند. دسته ای از پری ها در نزدیکی آن ها جمع شده و با کنجکاوی به کندرا خیره شده بودند. هنگامی که کندرا

کی از پری هم به پری ها نگاه کرد، تعداد زیادی از آن ها دور شدند. احتماالً می خواستند وانمود کنند که توجهی به او ندارند. چهره ی ی

 هایی که باقی مانده بود، برای کندرا آشنا بود. از بقیه پری ها کوچک تر بود. بال های قرمزی به شکل گلبرگ داشت.

 «من تو رو می شناسم.»کندرا گفت: 

 «بله.»پری هایی که باقی مانده بودند با حسادتی آشکارا به سمت پری قرمز برگشتند. پری به کندرا نزدیک تر شد و گفت: 

 پری های دیگر دور شدند.

  .تو یکی از اون سه تا پری ای بودی که موقع طاعون سایه بهمون کمک کردی 

  .درسته. حرف هاتون با یال خاکستری رو شنیدم 

 وکندرا به کوالک پیشانی نگاه کرد که زیرچشمی آن ها را زیر نظر داشت. مطمئن نبود که کوالک پیشانی زبان پری ها را متوجه می شود 

خیلی »یا نه. به هر حال او که از نظر خودش انگلیسی صحبت می کرد. تصمیم گرفت محتاط تر حرف بزند. صدایش را پایین آورد و گفت: 

 «خوب پیش نرفت.

  .سانتورها هیچوقت شاخشون رو از خودشون دور نمی کنن 

به  می تونی بهمون کمی کمک کنی که اون شاخ رو»پرسید:  کندرا که کمی از جمع فاصله گرفته بود، درحالیکه به سانتورها نگاه می کرد،

 «دست بیاریم؟

 «فکر نکنم. ولی می دونم ورودی هزارتو کجاست.»پری کوچک خنده ای سر داد و گفت: 

  .خواهش می کنم بهم بگو 

   ته تو بگم. این نکبا کمال میل. البته اگه نمی خواستم بگم هم می تونستی بهم دستور بدی که هر چی رو که می دونم بهت

 آینده ممکنه به دردت بخوره. بیشتر پریا اصالً دوست ندارن کمک کنن. ورودی زیر جنوبی ترین ستون سنگیه.

 «اون بزرگا؟»کندرا با سر به ستون های سنگی بزرگ پایین تپه اشاره کرد و پرسید: 

  .بله 

 «ن داد.ولی به نظر خیلی سنگینن. نمی شه تکونشو»کندرا زمزمه کنان گفت: 

   خیلی خیلی سنگینن. تازه با طلم سرجاشون ثابت شده ن. اما دو ساعت قبل از طلوع خورشید ستون ها حرکت می کنن. یه ساعتی

طول می کشه تا جاشون رو عوض کنن. تو اون یه ساعت ورودی هزارتو بازه. تنها موقعی که سانتورها می تونن داخل بشن، 

 همون وقته.

  زرگی خودشون حرکت می کنن؟ستون های به اون ب 

  .هر بیست تاشون. خیلی دیدنیه 

  سانتورهای زیادی می رن تو؟ 

  .معموالً نه 

  چیز دیگه ای هست که بخوای بهم بگی؟ 
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   یه سری کلمه های زبون تائوران رو یاد گرفتم. واسه تمرین به حرف هاشون گوش می دم. فقط چند تا از سانتورها راه های

قط برای بردن غذا واسه اون ترول می رن تو هزارتو. عاشق اون شاخن و واسه حفاظت ازش حاضرن هر موجودی هزارتو رو بلدن. ف

 رو که الزم باشه بکشن. نرو سراغش، کندرا.

  .ممنونم. بهتره زیاد با هم حرف نزنیم. سانتورها مشکوک شدن 

  .خیلی خوشحال شدم 

 پری کوچک این را گفت و دور شد.

قیه سوار ارابه شد. در تمام مدتی که از بیشه زار درختان همیشه بهار، باغ و تاکستان می گذشتند، ساکت گوشه ای نشست. کندرا به همراه ب

 وقتی به کناره ی مرداب ها رسیدند، سانتورها بار دیگر ارابه را به دست هوگو سپردند.

 «م؟می تونیم در مورد اتفاقاتی که افتاد حرف بزنی»د و گفت: وقتی در مسیر بازگشت به خانه قرار گرفتند، کندرا به سمت پدربزرگ خم ش

 «فکر کنم. البته به شرطی که آروم حرف بزنیم.»پدربزرگ نگاهی به اطراف انداخت و گفت: 

  .من می دونم ورودی هزارتو کجاس 

 «چی؟ از کجا می دونی؟»پدربزرگ متعجب پرسید: 

  تون سنگیه. دو ساعت قبل از طلوع خورشید سنگ ها جابجا می شن و ورودی یکی از پریا بهم گفت. ورودی زیر جنوبی ترین س

 برای یک ساعت باز می شه.

کارت عالی بود، کندرا. ولی متأسفانه فکر کنم خیلی تفاوتی تو وضعیتمون ایجاد کنه. ترول های کوهی خیلی قوین. فقط »پدربزرگ گفت: 

اونا برابری کنن. هیچ کدوم ما نمی تونیم راهمون رو تو یه هزار توی تائوران پیدا کنیم. چند تا سانتور هستند که از نظر قدرت می تونن با 

 «حاال تمام این موانع به کنار، اصالً نمی شه شاخ رو دزدید. اگه شاخ رو بهمون ندن، خودمون نمی تونیم به دست بیاریمش. درست نمی گم؟

 همه خم شده بودند و به مکالمه شان گوش می کردند.

 «من که فکری به ذهنم نمی رسه. فکر نکنم بتونیم بدون اجازه شون شاخ رو به دست بیاریم.»انو گفت: ت

 «منم همینطور.»دیل گفت: 

فکر کنم یه جای دیگه دنبال شاخ بگردیم خیلی بهتر باشه. حتماً یه جای دیگه تو دنیای به این بزرگی یه شاخ اول دیگه وجود »کولتر گفت: 

 «داره.

 «البته باید با اسفینکس رقابت کنیم و اون اکولوس رو داره.»گ گفت: مادربزر

 «درسته. ولی یه روزنه امید هم باز از ناامیدی بهتره.»پدربزرگ اخم کرد و گفت: 
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 فصل سیزدهم

 افسونگر سایه
 

 دای زنگ او را بیدار نکرده بود.ست با زنگ ساعت مچی اش از خواب بیدار شد. نیم خیز شد و نگاهی به تخت خواهرش انداخت. ظاهراً ص

با این حال، کمی صبر کرد. کندرا همیشه مکار بود. وقتی پای جلوگیری از یک کار شیطنت آمیز به میان می آمد، همیشه حس ششم خواهرش 

 فعال می شد. چند دقیقه گذشت اما ست از تختش پایین نیامد. فرصت خوبی بود که کامالً بیدار شود.

مأموریت مذاکره با سانتورها برگشته بودند، جزئیات گفتگوها را با ست و وارن در میان گذاشته بودند. تصمیم بر آن شده بود  وقتی سایرین از

 که خارج از آشیانه افسانه به دنبال یک شاخ اول بگردند.

 ست در سکوت نقشه اش را کشیده بود.

رها شنیده بود، فکر کرده بود. در ابتدا فکر کرده بود که صدا متعلق به یک روح تمام طول بعد از ظهر را به صدایی که موقع حرف زدن با ساتی

سرگردان در جنگل بود اما بعد از مدتی توضیح قابل قبول تری به ذهنش رسیده بود. اکنون دیگر کامالً مطمئن بود که صدا به گرائوالس 

 اهریمن تعلق داشت.

گرائوالس نقشه ای کشیده بود. حتما گرائوالس تخت تاثیر نقش ست در غلبه بر طاعون سایه بعد از فهمیدن این موضوع، برای رفتن به غار 

 قرار گرفته بود؛ همانطور که پیشتر از پیروزی او بر مرده متحرک متعجب شده بود.

 ست مطمئن بود که اهریمن او را احضار کرده بود.

اهریمن اطالعات مفیدی در اختیار داشت. چنان احتمالی وسوسه کننده بود. شاید  اینکه گرائوالس او را احضار کرده بود، به این معنی بود که

گرائوالس می توانست برایش توضیح دهد که چرا صدای اشباح را می شنود. اسرار تاریکی تخصص او بود. شاید حتی گرائوالس می توانست 

 وانست کمک خیلی بزرگی باشد.راهی برای گرفتن شاخ از سانتورها پیشنهاد کند. دیدار گرائوالس می ت

پدربزرگ و مادربزرگش همیشه او را تشویق می کردند که از اشتباهات گذشته اش درس بگیرد. ست آن ها را خوب می شناخت! امکان 

رد، می ک نداشت اجازه بدهند که به دیدار گرائوالس برود. بیش از حد سعی می کردند از او محافظت کنند. اگر این بحث را با آن ها مطرح

حتماً حواسشان را جمع و از تمام توانشان استفاده می کردند که جلوی او را بگیرند. به همین خاطر ست تصمیم گرفته بود که نقشه اش را 

مخفی نگه دارد. یک یادداشت هم زیر تختش گذاشته بود تا اگر همه چیز آنطور که انتظار داشت پیش نرفت و دیگر هرگز برنگشت، سایرین 

 سرنوشتش با خبر شوند. از

آیا ممکن بود که این یک تله باشد ؟ بله. اما اگر گرائوالس قصد کشتن او را داشت، دفعه ی قبل می توانست او را بکشد. آیا به دیدار 

او را  والسگرائوالس رفتن، کسی به غیر از خودش را به خطر می انداخت؟ خیر. به نظرش ممکن نبود. اگر اشتباه کرده بود چه؟ اگر گرائ

احضار نکرده بود؟ اگر صدای مرموز اصالً به کس دیگری تعلق داشت چه؟ اگر بدون دعوت وارد قلمروی گرائوالس می شد، ممکن بود که 

اهریمن او را بکشد؟ شاید. اما اسفینکس در آستانه ی به دست آوردن سومین ابزار بود. در حالیکه خانواده و دوستان ست دستشان به جایی 
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نبود. باألخره کسی باید یک حرکت هجومی انجام می داد. ست دندان هایش را به هم فشار داد. مگر وظیفه ی او نبود که وقتی همه ی  بند

 امیدها از دست می رفت، اوضاع را سر و سامان ببخشد؟ قطعاً همینطور بود.

ید. شلوار جین و چکمه هایش را به پا کرد. سپس کت و ست از تخت پایین آمد، زره اش را به تن کرد و یک تی شرت ارتشی روی آن پوش

کاله و دستکشش را برداشت. جعبه وسائل ضروری اش را هم از زیر تخت بیرون آورد. وسائلی درون جعبه بود که امکان داشت در جنگل به 

ینه، و مقدار زیادی خوراکی، ست معجون دردش بخورد. به غیر از وسائل معمول مانند چراغ قوه، قطب نما، چاقوی جیبی، ذره بین، سوت، آی

ام رگاز هتل را هم درون جعبه قرار داده بود. تانو در میان هیاهو فراموش کرده بود که آن را پس بگیرد. ست بالشش را زیر پتویش گذاشته و آ

 ا بشنود. نشانه ای مبنی بر بیدار بودناز در خارج شد. از پله ها پایین رفت. حواسش را جمع کرده بود تا صدای غلت خوردن احتمالی کندرا ر

کسی دیده نمی شد. خانه غرق در سکوت بود. ست آرام به گاراژ رفت، یک دوچرخه ی کوهستان برداشت و از گاراژ بیرون رفت. آرزو می 

غاز، جویی اش پیش از آکرد که کاش می توانست یک موتور چهارچرخ با خود ببرد، اما می ترسید سر و صدای آن کسی را بیدار کند و ماجرا

 به پایان برسد.

جایی در دل تاریکی هوگو و مندیگو مراقب حیاط بودند. ست امیدوار بود که دستور مستقیمی برای دور نگه داشتن او از جنگل نداشته باشند 

 و بتواند بدون سر و صدا از کنارشان عبور کند.

ان را خفه کرده بودند. تنها روشنایی حیاط درخشش چندین پری ای بود که در سرمای شب منجمد کننده بود. ابرهای سنگین تمام نور آسم

میان بوته های گل مشغول گشت و گذار بودند. ست سوار دوچرخه شد و خیلی زود متوجه شد که رکاب زدن با چکمه کار بسیار دشواری 

 است. اما هنگامی که کمی سرعت گرفت، به نظرش رکاب زدن هم آسان تر شد. 

سیر غار گرائوالس را بلد بود. تا آنجایی که می دانست، هوگو برف بیشتر مسیرهای اصلی  آشیانه افسانه را پارو کرده بود. امیدوار بود ست م

 .که مسیرهای منتهی به غار گرائوالس هم پارو شده باشند. در غیر این صوروت مجبور بود دوچرخه را کنار بگذارد و باقی راه را پیاده برود

کاب زنان وارد محوطه چمن شد و به سمت مسیر مورد نظرش رفت. به سختی می توانست جلویش را ببیند. از میان یک بوته گذشت ست ر

افی کو مجبور شد ترمز کند و بپیچد تا به میان ردیفی از بوته های گل رز نرود. تصمیم گرفت از دوچرخه پیاده شود و تا وقتی که به اندازه ی 

 ه بود که بتواند چراغ قوه اش را روشن کند، سوار دوچرخه نشود.از خانه دور نشد

از مرز حیاط که رد شد، دست بزرگی شانه اش را گرفت و او را در هوا بلند کرد. دوچرخه روی زمین افتاد. ست از شدت ترس فریادی کشید. 

 اما خیلی زود متوجه که هوگو او را گرفته بود.

 «دیر.»گولم گفت: 

 «من رو بذار پایین. سکته زدم!»پاهایش در هوا تاب می خوردند، گفت: ست در حالیکه 

 «برو خونه.»هوگو، ست را روی زمین گذاشت. با انگشت به خانه اشاره کرد و گفت: 

 «دستور داری من رو برگردونی خونه؟»ست یک دستش را در جعبه وسایل ضروری اش فرو برد و پرسید: 

 «نگهبان.»هوگو گفت: 

  ت گفتن که از حیاط مراقبت کنی. نه اینکه من رو کنترل کنی!درسته. به 

  .جنگل بد. ست تنها 

 «می خوای باهام بیای؟»ست انگشت هایش را دور بطری حلقه کرد و پرسید: 

 «نگهبان»هوگو محکم تر از قبل گفت: 
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  د یه مأموریت خیلی مهم رو انجام بدم.فهمیدم. باید دستورات رو اجرا کنی. ولی منم باید دستورهای خودم رو اجرا کنم. من بای 

  .استن عصبانی 

   منظورت اینه که پدربزرگ نمی خواد من یواشکی برم تو جنگل؟ معلومه نمی خواد. فکر می کنه هنوز باید من رو پوشک کنه. به

های احمقانه انجام داده خاطر همین دارم این کار رو نصف شب انجام می دم. باید بهم اعتماد کنی، هوگو. می دونم که قبالً کار

م، ولی کارهای مهمی هم کرده م. باید بی سر و صدا برم تو جنگل. هدفم چیز احمقانه ای مثِ طال به دست آوردن نیست. در 

 واقع یه جورایی می خوام دنیا رو نجات بدمم.

 «امن نیست.»گولم چند لحظه ساکت ماند، سپس گفت: 

ت، ولی مجهزم. می بینی؟ حتی این معجون تانو رو هم دارم. دارم می رم یه جایی که قبالً هم اونجا آره، کامالً امن نیس»ست اعتراف کرد: 

 یبودم. از مسیرها خارج نمی شم. مراقبم. اگه ازشون اجازه بگیرم، قطعاً بهم اجازه نمی دن. ولی فقط من می تونم این کار رو بکنم. یواشک

 «نی.رفتن تنها راه ممکنه. باید بهم اعتماد ک

 هوگو برگشت و به خانه نگاه کرد. ست در تاریکی نمی توانست گولم خاکی را درست ببیند.

 «هوگو میاد.»هوگو گفت: 

  .میای؟ الزم نیست باهام بیای. نباید حیاط رو بدون نگهبان بذاریم 

 «مندیگو.»هوگو با انگشت به سمت دیگر حیاط اشاره کرد و گفت: 

   ده؟مندیگو هم داره نگهبانی می 

  .ست بره، هوگو میاد 

موجی از آرامش وجود ست را فرا گرفت. شانس به طور غیرمنتظره ای به او رو کرده بود. مطمئن نبود که اگر مقصدش را به هوگو بگوید، باز 

 هم گولم همچنان بر تصمیمش استوار بماند. تنها یک راه برای فهمیدنش وجود داشت.

  والش توش زندگی می کنه.هوگو، من رو ببر به غاری که گرائ 

 «ست مطمئن؟»هوگو ست را از زمین بلند کرد و گفت: 

   باید بریم اونجا. می تونه اطالعات خیلی مهمی بهم بده. ممکنه باعث نجات همه بشه. آخرین بار رو یادته؟ پدربزرگ نمی خواست

 شه کن کنیم.بذاره من برم، ولی اخرش اطالعاتی به دست آوردم که کمکمون کرد طاعون رو ری

هوگو با سرعت شروع به دویدن در میان درختان کرد. اکنون که ارابه را به دنبال خودش نمی کشید، گولم ترجیح می داد که به جای مسیرهای 

رشان ااصلی از راه های میانبر استفاده کند. برف و یخ زیر پاهای بزرگ گولم له می شدند. شاخه های درختان با سرعت در دل تاریکی از کن

می گذشتند، اما گولم طوری ست را بغل کرده بود که او را از ضربه های احتمالی شاخه های درختان مصون نگه دارد. حمل شدن توسط 

 هوگو بسیار بهتر از دوچرخه سواری در مسیرهای یخ زده در دل تاریکی بود!

ه پدربزرگ به گولم دستور داده بود از حیاط مراقبت کند، و تا ست اصالً به احتمال کمک هوگو فکر هم نکرده بود. ست خودش شنیده بود ک

 آن لحظه ست هرگز ندیده بود که هوگو از انجام دستوری سر باز بزند. 

 هوگو بیشتر از آن چیزی که ست فکر می کرد، قدرت تفکر و تصمیم گیری پیدا کرده بود.
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می شد که مبادا از شدت سرما یخ بزند. در همین فکر ها بود که هوگو  گولم مدت زیادی را در دل تاریکی دوید. ست کم کم داشت نگران

متوقف شد و او را روی زمین گذاشت. آنقدر تاریک بود که ست هیچ جا را نمی دید، اما حدس می زد که آن متوقف شدن ناگهانی به معنی 

 لی پیش می آمد باید تنها با آن روبرو می شد.رسیدن به مقصدشان باشد. گولم نمی توانست وارد قلمروی گرائوالس شود. اگر مشک

ست چراغ قوه را از جعبه بیرون آورد. یک تپه ی برف گرفته با شیب تندی در پیش رویش دیده می شد. باالی پته نیز یک غار به چشم می 

 را بپوشاند.خورد. ست گوش هایش را که یخ کرده بودند، مالید. سپس کاله و یقه کتش را مرتب کرد تا بیشتر صورتش 

 «ممنون که من رو رسوندی. زود برمی گردم.»ست گفت: 

  .مواظب باش 

ست همانطور که قدم زناان از تپه باال می رفت، از خود می پرسید که آیا کارش عاقالنه است و یا خیر؟ تنها در تاریکی شب به غار یک 

ت و با کمک نور چراغ قوه به هوگو نگاه کرد. زیر نور سفید چراغ اهریمن خبیث و قدرتمند می رفت. برای اینکه کمی روحیه بگیرد، برگش

 قوه گولم مانند یک مجسمه ی غریب به نظر می رسید و اصالً کمکی به روحیه گرفتن ست نمی کرد. 

قابل ، گذشت. در مست دندان هایش را به هم فشرد و سرعت قدم هایش را زیاد کرد. از کنار تیر پوسیده ای که قل و زنجیر به آن آویزان بود

 ورودی غار ایستاد. نیم چرخی زد و خواست برگردد، اما دوباره برگشت و وارد غار شد.

با سرعت به سمت انتهای غار حرکت کرد. غار در چندین نقطه پیچ می خورد. سرانجام به یک داآلن بزرگ رسید. ریشه های بزرگی از سقف 

به خود جلب کرد، گرمای غیرطبیعی آنجا بود و بعد از آن بوی گندیدگی که در تمام محوطه  بیرون رده بودند. اولین چیزی که توجه ست را

 حس می شد. 

ست نور چراغ قوه را چرخاند. وسایل پوسیده، جعبه های شکسته، استخوان های کهنه و کتاب های پاره در هر نقطه دیده می شد. سرانجام 

ثابت ماند. ست صدای نفس های آرام او را می شنید. اهریمن آرام نیم خیز شد و نشست. چهره نور چراغ فوه روی پیکر بزرگی در کنار دیوار 

ی خاک گرفته اش پر از چین و چروک و جای سوختگی بود. دو شاخ از دو طرف سر طاسش بیرون زده و الیه ی نازکی روی چشم های 

 «اومدی.تو... »سیاهش را پوشانده بود. اهریمن با صدای بسیار عمیقی گفت: 

 «پس واقعاً احضارم کرده بودین. درست حدس زدم!»ست گفت: 

  .و تو... صدام رو شنیدی 

اهریمن به سرفه افتاد. با هر سرفه اش گرد و خاک به هوا بلند می شد. پس از چند لحظه بزاق سبز رنگش را به گوشه اش تف کرد و  گفت: 

 «بیا جلوتر.»

ئوالس نشسته بود، ولی قد ست حتی به شانه ی خمیده ی اهریمن هم نمی رسید. اکنون که نزدیک ست به اهریمن نزدیک شد. با اینکه گرا

 تر شده بود، بوی پوسیدگی و عفوت شدیدتر به مشامش می رسید. برای لحظه ای حالت تهوع به او دست داد. 

 شدت باال و پایین می رفت. گرائوالس چشم هایش را بست و سرش را به عقب خم کرد. با هر دم و بازدمی سینه اش به

 «حالتون خوبه؟»ست پرسید: 

از دفعه قبلی که با هم حرف زدیم هشیارترم ولی بازم در حال »اهریمن سرش را به نشانه جواب مثبت تکان داد و آرام شروع به صحبت کرد: 

 «ه.جورایی به کوریساک حسودیم می شمرگم دفعه ی قبلی هم بهت گفتم مرگ خیلی کند میاد سراغ گونه ی من. خیلی خیلی کند. یه 

  کوریساک واقعاً مرده؟ 

  .از این دنیا رفته. ولی جایی که اآلن اونجاست، قطعاً براش خیلی ناخوشایندتر از این دنیاس. مطمئنم که اونجا میاد استقبالم 
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 .یک عنکبوت به آرامی در حال تار تنیدن و پایین آمدن از روی یکی از شاخ های گرائوالس بود

 «چرا می خواستین من رو ببینین؟»ست پرسید: 

کار احمقانه ای کردی که اومدی. اگه می دونستی که من کیم، اصالً به اینجا نزدیک نمی شدی. البته شاید »اهریمن گلویش را صاف کرد: 

 «رن شکوفا می شن؟کارت خیلی هم احمقانه نبوده باشه، چون بازم می خوام کمکت کنم. بهم بگو که تواناییت ها چطوری دا

   خب، وقتی که با ساتیرها تو جنگل بودم، صداتون رو شنیدم. تو سیاهچال هم صدای اشباح رو شنیدم. یه بار هم تونستم یه گوبلین

 رو با اینکه نامرئی بود، ببینم.

خوام، می چه بخوام، چه ن»فت: گرائوالس انگشت کلفتش را بلند کرد و چندین بار روی سوراخی که در شقیقه اش دیده می شد، کوبید. گ

ایی هتونم بیرون قلمروی خودم رو هم ببینم. می تونم بیشتر جاهای این پناهگاه رو از همینجا ببینم، البته به جز چند تا جای خاص. یکی از جا

میخ رو از بدن  ببینم. وقتیکه هیچوقت نمی تونستم ببینم، قلمروی کوریساک بود. تا وقتی که مرد. بعد از مرگش می تونستم اونجا رو هم 

مرده ی متحرک بیرون کشیدی، روت عالمت گذاشت. وقتی هم که میخ نابود شد، تو اون نزدیکی بودی، به خاطر همین یه بخشی از نیروش 

 به سمت تو فرار کرد و عالمتت رو عمیق تر کرد.

  عالمتم؟ 

  ر بشه. من می دونم به چی نیاز دارین. خونواده ت تو فضای میخ به تو قدرت بخشیده. قدرتی که می تونه حتی از این هم بیشت

باز در مورد اون چیزی که می خوان از سانتورها بگیرن، حرف زدن. پدربزرگت باید بیشتر از اینا حواسش رو جمع کنه. من همه ی 

 حرفاشون رو می شنیدم.

 «ون کنین.شاخ تک شاخ رو احتیاج داریم. فکر کردم شاید شما بتونین کمکم»ست گفت: 

گرائوالس به شدت به سرفه افتاد. شدت سرفه هایش آنقدر زیاد بود که تقریباً روی زمین دراز شد. ست قدمی به عقب برداشت. سرانجام 

 اولین شاخ یک تک شاخ شی ء خیلی»گرائوالس وزنش را روی یکی از آرنج هایش انداخت و دوباره نشست. نفس عمیقی کشید و گفت: 

 «هر چیزی تماس پیدا کنه، تطهریش می کنه. هر دردی رو درمون می کنه. سم رو خنثی می کنه و بیماری رو ریشه کن. قدرتمندیه. با

  می خواین با شاخ درمونتون کنم؟ 

 گرائوالس دوباره سرفه کرد، سرفه ای که بی شباهت به خنده نبود.

  مااًل من رو می کشه. وضع من خیلی خرابه! احتیاجی به شاخ بیماری تو تمام تار و پود من ریشه دوونده. تماس با شاخ اول احت

ندارم. ولی می دونم که چطوری می تونی روح گرانهولد رو به دست بیاری. اگه اون شاخ رو می خوای باید از توانایی هات به 

 عنوان یه افسونگر سایه استفاده کنی.

  چی؟ 

   .نمی شه احساسش رو دستکاری کرد. هیچی از دیدنش پنهان نمی مونه. یه افسونگر سایه با موجودات شب پیمان برادری داره

 می تونه زبان های مخفی تاریکی رو بشنوه و متوجه بشه.

 «من یه افسونگر سایه م؟»ست با تردید پرسید: 

   ًو رو به تهستی، ولی خودت نمی دونستی. میخ تأثیر عمیقی روت گذاشته. من می خوام این توانایی هات رو شکل بدم و رسما

 عنوان هم پیمان شب معرفی کنم. این جوری بهتر توانایی هات رو درک می کنی.

 «این باعث می شه شیطانی بشم؟»ست زیر لب پرسید: 
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   نگفتم هم پیمان شیطان! هر نیرویی می تونه در راه خوب یا بد استفاده بشه. تو اآلن این توانایی رو داری. من فقط کمکت می

 کن. اینکه چه جوری ازش استفاده کنی، دست خودته. کنم که بهتر درکش

 «خب این موضوع چطوری می تونه تو به دست آوردن شاخ کمکم کنه؟»ست پرسید: 

کی می تونه راهش رو توی یه هزارتوی نامرئی پیدا کنه؟ کسی که »اهریمن به ست خیره شد. پس از چند لحظه آرام شروع به صحبت کرد: 

تونه از کنار یه ترول کوهی رد شه، کسی که می تونه باهاش دوست شه. کی می تونه یه شاخ اول رو بدزده؟ کسی  می تونه ببیندش. کی می

 «که نسبت به احساس گناه مصون باشه.

   !جدی همه ی حرف های پدربزرگ رو شنیدین 

ی آخریش ه تو چند قرن اخیر هستی. شاید حتواسم جالبه که ببینم سانتورها خوار و خفیف می شن. تو اولین افسونگر سای»گرائوالس گفت: 

باشی. فقط چند نفر باقی موندن که می تونن به این عنوان رسمیت ببخشن. تو از همین اولش بیشتر نشونه هاش رو بروز دادی. هیچ چیزی 

ت رو ، همونطوری که نور خواهرنمی تونه این ویژگی ها رو از بین ببره. بهتره چیزی رو که شروع شده، تموم کنی. تاریکی تو رو لمس کرده

 «در آغوش گرفته.

 «یه کم مشکوکه.»ست گفت: 

آیا واقعاً می خواست از یک اهریمن در حال مرگ کمک بگیرد؟ آیا پوسیدگی و کپکی که فضا را پر کرده بود، نشانه ای برای فهمیدن این 

 موضوع نبود که باید از آنجا برود؟ 

ه از یک تیر چوبی به جای عصا سرپا ایستاد. شاخ هایش تقریباً به سقف می رسید. با حالتی که انگار در گرائوالس ناله ای کرد و با استفاد

حال نقاشی روی هوا بود، شروع به تکان دادن دست هایش کرد. زیر لب به زبانی عجیب و غریب جمالتی می گفت. تقریباً در اواخر مراسم، 

 ست مفهوم کلمات را درک می کرد.

  اشباح، همراه ترول ها، یاور اهریمن ها در این لحظه تو را به عنوان افسونگر سایه مفتخر می کنم. ... رفیق 

 گرائوالس دست هایش را پایین آورد و محکم روی زمین نشست. صدای ترک خوردن چوب به گوش رسید و گرد و خاک به هوا بلند شد. 

 «حالتون خوبه؟»ست پرسید: 

 «آره.» اهریمن سرفه ای کرد و گفت:

  چرا آخرش رو انگلیسی گفتین؟ 

 «انگلیسی نگفتم. تبریک!»گوشه ی لب های اهریمن باال رفت و جواب داد: 

دست هایش را برداشت و با حالت غمگینی به اهریمن « اما من که بهت اجازه ندادم!»ست هر دو دستش را روی صورتش گذاشت و گفت: 

 « که اینجا اومدنم یه اشتباه بزرگ باشه! از همین می ترسیدم»نگاه کرد. ادامه داد: 

همونطوری که تو نمی تونی ذات من رو خوب کنی، منم نمی تونم »گرائوالس با زبان کبودش یکی از لب های خشکش را تر کرد و گفت: 

ید بودم. چون خیلی پلتو رو پلید کنم. می فهمم. می ترسی که کمک گرفتن از یه اهریمن یه جورایی شخصیتت رو عوض کنه. من یه زمانی 

می خواستم که پلید باشم. به مرور زمان، با ضعیف تر شدنم، اشتیاقم برای به دست آوردن قدرت رو از دست دادم. بی تفاوتی جای عطش 

ه ب قدرت رو گرفت. تو اآلن با یه اهریمن پلید حرف نمی زنی، چون اهریمن پلید تو همون لحظه ی اول می کشتت. داری با یه موجود رو

مرگ حرف می زنی. زندگی من مدت ها پیش تموم شد. وقتی که فکر می کردم دیگه هیچ احساسی ندارم، تو توجه من رو به خودت جلب 
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کردی. هنوز اونقدری در موردت کنجکاو هستم که بخوام کمکت کنم. هیچ نیت شخصی ای پشت این قضیه ندارم. آزادی هر جور که می 

 کنی.  خوای توانایی هات استفاده

 «حس نمی کنم شیطانی تر از قبلم شده باشم.»ست چینی به پیشانی اش انداخت و گفت: 

   این انتخاب ها هستن که شخصیت هر کسی رو می سازن. تو افسونگر سایه بودن رو انتخاب نکردی. تو شرایطی که اصالً دست

نوان یه افسونگر سایه می تونه از خودت و اونایی که تو نبوده، این توانایی ها بهت منتقل شده ن. حتی این موقعیت تو به ع

دوستشون داری در برابر پلیدی محافظت کنه. اآلن دیگه بهتر می تونی ببینی و بشنوی. دیگه کسی نمی تونه با استفاده از جادو 

 .احساساتت رو دستکاری کنه. تو موقعیت های خاصی می تونی به جای درگیری با حرف زدن مشکلت رو حل کنی

  اآلن دارین انگلیسی حرف می زنین؟ 

  .آره 

موج دیگری از سرفه به گرائوالس هجوم آورد. وقتی سرفه ها تمام شدند، اهریمن به پهلو روی زمین دراز کشید و با چشمان بسته گفت: 

 «باید استراحت کنم.»

 «کی باید برم دنبال شاخ؟»ست پرسید: 

 «امشب.»ایش هر لحظه ضعیف تر می شد. صد« همین اآلن.»اهریمن به زحمت جواب داد: 

 «چطوری می تونم هزارتو رو ببینم؟»ست پرسید: 

 « همون جوری که داری من رو می بینی. توانایی هات دیگه شکوفا شده ن.»گرائوالس آهی کشید و گفت: 

  به.بازم سؤال دارم. در مورد اسفنیکس چی می تونین بهم بگین؟ می دونیم که رهبر انجمن ستاره مغر 

من قرن هاست که از این پناهگاه خارج نشدم. مدت ها قبل عالقه ام رو به سیاست جهان از دست دادم. خاطرات »گرائوالس ناله کنان گفت: 

من به هند و چین باستان برمی گرده. چز زیادی در مورد اسفینکس نمی دونم. وقتی اومد به آشیانه افسانه حس کردم آدمه. ولی تشخیص 

 «ار کار خیلی سخته، حتی برای من.دادن آوات

  .اما ناواروگ رو تشخیص دادین 

  .چون قبالً ناواروگ رو دیده بودم. هم خودش رو، هم آواتارش رو. این قضیه ش فرق داره 

  .ممکنه مجبور شم با ناواروگ بجنگیم 

  .با ناواروگ در نیفت 

  نقطه ضعفی هم داره؟ 

 «روی شاخ تمرکز کن. نرو حرکت سایه وار و دوست شدن با ترول ها رو یادت می ده.: »گرائوالس چشم هایش را کمی باز کرد و گفت

  نرو؟ 

 «دوباره همدیگه رو دیدیم، ست سورنسون.»صدایی از پشت سر ست گفت: 

اد داشت. ست چرخید و نور چراغش را روی ترول انداخت. چهره ی مارگونه و چشم های گرد و از حدقه بیرون زده ی نرو را به خوبی به ی

 رنگ پوست ترول مشکی بود و خال های زردی روی آن دیده می شد. 

 «تو اینجا چی کار می کنی؟»ست پرسید: 
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یه افسونگر سایه. کی می تونست حدس بزنه؟ اآلن که خوب فکر می کنم یادم میاد که یه بار موقع سقوط جونت رو نجات دادم »نرو گفت: 

 «شی.وتقریباً توافق کردم که خدمتکارم ب

  !ولی تو که لونه ت خیلی از اینجا دوره 

 زبان بلند و خاکستری رنگ ترول از دهانش بیورن آمد و چشم هایش را لیسید.

  .وقتی که ارباب گرائوالس دستور می دن، من باید حتماً دستورشون رو اجرا کنم 

 «اومدی اینجا که به من کمک کنی؟»ست پرسید: 

  رائوالس ازم خواسته که چند تا چیز رو یادت بدم و باهات تا گرانهولد بیام.تو به یه مربی احتیاج داری. گ 

  .تو نمی تونی وارد گرانهولد بشی 

  .نه. ولی تو به عنوان یه فانی، می تونی. حتی به عنوان یه افسونگر سایه ممکنه زنده هم بمونی 

 «هنوز بیدارین؟»ست دوباره به سمت گرائوالس برگشت و پرسید: 

   خواب باشم، چه بیدار، همیشه می شنوم.من چه 

  واقعاً می خواین که من امشب برم گرانهولد؟ 

 «حاال دیگه برو بذار استراحت کنم.»غلتی زد و افزود: « فرصتی بهتر از این گیرت نمیاد.»گرائوالس گفت: 

 «خب، چطوری می تونم زنده بمونم؟»ست به سمت نرو برگشت و گفت: 

به عنوان یه افسونگر سایه، می تونی سایه وار راه بری. اگه نور خیلی زیاد نباشه، تقریباً نامرئی می »د و گفت: ترول چشم دیگرش را لیسی

شی؛ خیلی خیلی تاریک! اگه تو سایه بمونی، حتی چشم های تیزبین هم نمی تونن تو رو ببینن. مخصوصاً اگه تکون نخوری. این کمکت می 

 کنه که به ورودی نزدیک شی.

  ونم تو تاریکی ببینم؟می ت 

  .چراغ قوه ت رو خاموش کن 

 دوباره چراغش را روشن کرد.« ظاهراً نه.»ست چراغ را خاموش کرد اما چیزی نمی دید. گفت: 

ممکنه نتونی تو تاریکی ببینی، ولی به مرور زمن توانایی های جدید تو وجودت شکل می گیره. هیچ دو تا »نرو شانه باال انداخت و گفت: 

 «نگر سایه ای شبیه هم نیستن!افسو

  چه جور توانایی هایی؟ 

   شنیدم که بعضی از افسونگرهای سایه می تونستن شعله ی آتیش رو خاموش کنن، یا از خودشون ترس ساطع کنن، یا مثالً دمای

 «اتاق رو بیارن پایین.

 «می تونی اینا رو یادم بدی؟»ست لبخندی زد و گفت: 

   خودشون تو وجودت شکوفا می شن یا اصالً به دست نمیاریشون. برگردیم سر مأموریت امشب. ارباب این توانایی ها یا طبیعی

گرائوالس بهم گفتن که یه ترول کوهی تو گرانهولد نگهبانی می ده. عالوه بر شهرتشون برای هیکل و زور بازشون، گونه ی 

اون احمق می تونه تشخیص بده که تو هم پیمان شبی،  ترول های کوهی به حماقت هم معروفن که البته اصالً بی دلیل نیست.
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ولی از طرف دیگه وظیفه داره که از شاخ محافظت کنه. اصالً ترس به دلت راه نده. یه جوری برو جلو که انگار از قبل باهاش 

ش راه وای یه نمایدوستی. اگه این جوری بری به احتمال زیاد می تونی واقعاً باهاش دوست شی. بعد باید قانعش کنی که می خ

 بندازی و دزدیدن شاخ کلن یه شوخیه! ترول های کوهی عاشق شوخی و جوکن.

 ترول دست پره دارش را جلو آورد.

 «موز؟»ست پرسید: 

شوخیت می شه این که جای شاخ رو یا موز »ترول موز را از روی شانه اش به سمت عقب پرت کرد و با دست دیگرش آن را گرفت. گفت: 

 «تروله حتما خوشش میاد.عوض کنی. 

 «جدی داری می گی؟»ست خندید و گفت: 

  .کامالً جدی 

  موز از کجا گیر آوردی؟ 

  .من تأمین کننده های خودم رو دارم. بعضی از ساتیرها میوه های استوایی می کارن 

 «چه نامرئی باشم، چه نباشم، هزارتو مشکل بزرگیه، نه؟»ست دست به سینه ایستاد و گفت: 

سخت ترین بخش کارت همینه. اگه حس کردی غریزه ت دیگه نمی تونه راهنماییت کنه، یادت باشه که تو هزارتو ها همیشه »ت: نرو گف

بهتره که به سمت چپ بپیچی. فقط هر جا که نتونستی چپ بپیچی، برو راست. این جوری به تدریج تمام راه های هزار تو رو امتحان می 

 «ا کنی.کنی تا باألخره خروجی رو پید

  .ورودی فقط یه ساعت بازه 

  .بهت که گفتم، هزارتو سخت ترین بخش ماجراس 

اگه اون تو گیر کنم باید تا فردا شب همونجا بمونم. خانواده م خیلی نگرانم می شن. چطوری »ست روی یک جعبه ی شکسته نشست و گفت: 

 «باید بریم تا گرانهولد؟

 «هترین راه از طریق مردابه. من یه قایق دارم. می تونم نزدیک جنوبی ترین ستون پیاده ت کنم.ب»نرو دست هایش را به هم مالید و گفت: 

  .امیدوارم بتونم هوگو رو راضی کنم 

   .دیدم که با گولمه اومدی اینجا. اگه بتونه ما رو تا قایق برسونه، از نظر وقت کلی جلو میفتیم. باید عجله کنیم. داره دیر می شه 
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 همفصل چهارد

 قلب و روح
 

 «اون طرف. سمت چپ. عالیه. دیگه ما رو بذار پایین. بقیه ش رو خودمون میریم.»نرو گفت: 

هوگو ست را روی زمین گذاشت. ست چراغ قوه هاش را روشن کرد و به اطراف نگاه کرد. هوگو ترول را از مچ آویزان کرد، به طوری که 

 ترول در سوراخ هایی که جای چشم هوگو بود، زل زد.صورت ترول دست روبروی صورت گولم قرار گرفت. 

 «ست، سالم!»گولم با صدایی که بیشتر شبیه ساییده شدن دو تکه سنگ به یکدیگر بود، گفت: 

 «قول می دم!»نرو یکی از دست های پره دارش را روی سینه اش گذاشت و گفت: 

از دست های ترول را رها نکرد. نرو سعی کرد دستش را بیرون بکشد، اما زور گولم نرو را چرخاند و او را روی زمین گذاشت. با این حال یکی 

 هوگو خیلی زیاد بود.

 «می تونی ولم کنی.»نرو گفت:

 «ست، سالم!»گولم خم شد و با دو انگشتش گلوی نرو را فشار داد. دوباره تکرار کرد: 

 «بابا من طرف اونم. قسم می خورم.»نرو با صدای خفه ای گفت: 

 «هوگو ولش کن.»ن: ست گف

 گولم، نرو را رها کرد و صاف ایستاد.

 «اگه صدمه ای بهم رسوند، اجازه داری بزنی لهش کنی!»ست گفت: 

 «واقعاً، ممنون بابت رأی اعتمادت!»نرو در حالیکه گردنش را می مالید گفت: 

 «ست، نَرو!»هوگو گفت: 

  م. باید کاری رو که شروع کردم، تموم کنم.باید شانسم رو امتحان کنم، هوگو. دیگه تا اینجا اومدی 

 «باید قبل از اینکه ستون ها حرکتشون رو شروع کنن، خودمون رو برسونیم به گرانهولد. حتی یه ثانیه هم واسمون یه ثانیه س.»نرو گفت: 

 ست، هوگو را در آغوش گرفت و گولم ضربه ی آرامی به پشت ست زد.

  .هوگو میاد 

تو خیلی بزرگی. قایق می شکنه. تو آب هم اجزای بدنت ازهم باز می شن. همینجا منتظرم بمون تا وقتی »گفت: ست سرش را تکان داد و 

 «برگشتم من رو برسونی خونه.
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 «مواظب باش.»ست به دنبال نرو به سمت قایق به راه افتاد. گولم دستش را به عالمت خدافظی بلند کرد و گفت: 

 «زود بر می گردم.»ست گفت: 

ایق را به آب انداخت و سوار شد. قایق در واقع چندین الوار بود که با طناب محکم به هم بسته شده بودند. قایقشان تنها کمی از یک نرو ق

تشک بزرگتر بود. ترول با دست به ست اشاره کرد که زودتر سوار شود. ست هم با یک پرش سوار قایق شد. ترول هدایت قایق را به دست 

 گرفت.

 «چراغت رو خاموش کن. از اینجا به بعد نباید به هیچ عنوان جلب توجه کنیم.»گفت:  نرو زیر لب

 « می تونی تو تاریکی ببینی؟»ست چراغ را خاموش کرد. چیزی نمی دید. با صدای آرامی پرسید: 

  .آره می تونم 

  من رو می تونی ببینی؟ 

  .معلومه که می بینم 

  مگه نباید نامرئی باشم؟ 

  فقط قبل از دیده شدن کار می کنه. به محض اینکه طرف دیدت، دیگه تاریکیت تو رو از نظرش مخفی نمی کنه. سایه وار بودن 

 «اگه بعدا یواشکی بیام سراغت چی؟»ست لحظه ای فکر کرد و پرسید: 

  .اونوقت نمی تونم ببینمت 

 «کنی؟ چرا داری کمکم می»ست نشست. هوا روی مرداب کمی گرمتر به نظر می رسید. پرسید: 

   تو هم پیمان شبی. گرائوالس هم یه جورایی عضو خاندان سلطنتی اهریمن ها محصوب می شه. مدت ها قبل دست چپ

 گورگروگ، پادشاه اهریمن، حساب می شد. من خیلی به گرائوالس مدیونم. سنگ جهان بینم رو اون بهم داده. 

  منتظرم می مونی تا برم شاخ رو بدزدم برگردم؟ 

  رگردی چه فردا شب، همونجایی که پیاده ت می کنم منتظرت می مونم. هیس! یه چیزی داره بهمون نزدیک می چه امشب ب

 شه.

 «دراز بکش.»ست گوش سپرد اما صدایی نشنید. نرو خم شد و با صدای بسیار ضعیفی در گوش ست گفت: 

بعد از دور صدای راه رفتن کسی در آب به گوشش رسید.  ست به روی شکم دراز کشید. حس کرد که ترول هم کنار او دراز کشید. چند لحظه

ست آرزو می کرد که کاش می توانست مانند خواهرش در شب ببیند. چه موجودی می توانست باشد؟ از صدای راه رفتنش که می شد، حدس 

 زد موجود بزرگی است. ست نفسش را در سینه حبس کرد.

 آب ها فرود می آمد و پس از آن پای دیگر؛ و این عمل مرتب تکرار می شد...صدا هر لحظه نزدیک تر می شد. یک پا در میان 

نرو کمی از ست فاصله گرفت. همه جا کامالً سیاه بود. صدای پا که نزدیک تر شد؛ قایق هم با حرکت موج ها شروع کرد به تکان خوردن. 

 کشیدن ترول را در پشت سرش می شنید.قایق آرام حرکت می کرد و از مسیر حرکت موجود دور می شد. ست صدای نفس 

ست که در آن تاریکی چیزی نمی توانست ببیند، چشم هایش را بست و روی آرام کردن ریتم تنفس خودش تمرکز کرد. موجود بدون توقف 

 گرفت. از کنارشان گذشت و کم کم صدای قدم هایش در آب دور شد. وقتی موجود کامالً دور شد، نرو دوباره پارو زدن را از سر

 «چی بود؟»ست آرام پرسید: 
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  .غول مه. تو تاریکی بهتر از تو نمی تونن ببینن. همین جوری تو مرداب ها قدم می زنن، ولی اگه پیدات کنن، کارت تمومه 

  .خیلی بهمون نزدیک شد 

  ود. خاصی تو ذهنش ب خیلی خیلی نزدیک شد. شانس آوردیم که نه بومون رو حس کرد، نه صدامون رو شنید. احتماالً یه مقصد 

 «آب اینجا عمیق نیست.»ست گفت: 

   مرداب ها معموالً عمیق نیستن. آب نهایت تا رون یه غول مه عمق داره. دیگه ساکت باش. چیزی تا ساحل سانتورها نمونده. اگه

 تو قلمروشون بگیرنت، شک نکن که درجا می کشنت.

له اش سر نرود. قرار بود تک و تنها به مقر مخفی سانتورها برود؛ آن هم در ست ساکت شد. فکر کردن به مأموریتش باعث می شد حوص

 حالیکه تنها سالحش یک موز بود! اگر سانتورها او را می گرفتند، نه تنها جانش را از دست می داد، بلکه جنگی نیز به راه می افتاد. حتی

 فکرش هم ترسناک بود.

 ده بودند.قایق ناگهان تکان شدیدی خورد. به خشکی رسی

 «رسیدیم. نزدیک آب نباش. از تو سایه هم برو. عجله کن. دیر می شه ها!»نرو آرام گفت: 

 «ممنون که من رو رسوندی. می بینمت.»ست گفت: 

 ست از قایق پایین پرید. در همان حالتی که فرود آمده بود، بی حرکت ایستاد و گوش سپرد. هیچ سانتور عصبانی ای به او حمله نکرد. ست

 آرام و بی سر و صدا شروع به حرکت کرد. در میان درختان مقابلش، نور آتش می دید. به سمت نور به راه افتاد. 

هنگامی که از میان درختان همیشه بهار می گذشت، به خاطر کم پشت بودن پوشش گیاهی منطقه مجبور بود به سرعت از کنار درختی به 

ی بزرگ در مقابلش نمایان شد. ستون های سنگی بزرگی نیز دیده می شد. نور مشعل های روی کنار درخت بعدی بپرد. سرانجام یک تپه 

 تپه تا حدی ستون ها را روشن می کرد.

ست قطب نمایش را بیرون آورد. به زحمت می توانست عقربه ها را ببیند. سمت شمال را پیدا کرد. دومین ستون سنگی از سمت راست، 

 جنوبی ترین ستون بود.

مشعل ها تمام محیط اطراف تپه را روشن نمی کرد. نور لرزان مشعل ها تنها کمی از تاریکی شب می کاست. در ابتدا به نظر ست رسید  نور

که کسی آن اطراف نبود، اما کم کم توانست سانتورها را در جاهای مشخصشان در اطراف تپه شناسایی کند. ست سه سانتور را می دید و 

ف دیگر تپه هم چندین سانتور دیگر در حال نگهبانی باشند. سانتورها نزدیک جنوبی ترین ستون جمع نشده بودند، حدس می زد که در طر

 بلکه با فاصله از هم ایستاده بودند؛ گویی هدفشان حفاظت از کل تپه بود و هیچ ستونی برایشان بیشتر از بقیه ی ستون ها اهمیت نداشت.

خواستند محل استقرار نگهبانانشان، جای ورودی را لو بدهد. این موضوع به سود ست بود و برای حرکت  کامالً مشخص بود که سانتورها نمی

 کردن فضا در اختیارش قرار می داد. فاصله بین درختان همیشه بهار و تپه فاقد هر گونه پوشش پیاهی بود. اما محیط به اندازه کافی تاریک

طوری بود که نرو توضیح داده بود، می توانست آرام به سمت تپه حرکت کند و از آنجا به سمت بود. اگر سیستم نامرئی شدنش دقیقاً همان

 جنوبی ترین ستون برود. در غیر این صورت به محض بیرون آمدن از میان درختان، دستگیر می شد.

ری سینه، حدوداً در فاصله ی صد مت ست چهار دست و پا شروع به حرکت کرد. چشم از نزدیک ترین سانتور بر نمی داشت. سانتور دست به

ست ایستاده بود. ست اکنون از درختان کامالً فاصله گرفته بود. بعضی از لحظه ها چنین به نظر می رسید که سانتور مستقیم به او زل زده 

مقدار  می دانست که چهاست، اما پس از چند لحظه سر سانتور به سمت دیگری می چرخید. تا این جای کار که عالی پیش رفته بود. ست ن

حرکت، ویژگی نامرئی بودنش را از بین می برد و توجه سانتورها را جلب می کند، به همین دلیل بسیار آهسته پیش می رفت. سینه خیز به 
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 وسمت نزدیک ترین ستون سنگی پیش رفت. به شدت مضطرب بود. رسیدن به ستون ها باعث می شد که دیگر کسی از باالی تپه نتواند ا

 را ببیند. از بخت بدش هنوز حدود صد متر با جنوبی ترین ستون فاصله داشت. 

ت سوقتی که به ستون رسید، بلند شد و ایستاد. علی رغم سرمای هوا، خیس عرق شده بود. ستون را دور زد تا دوباره نگاهی به تپه بیندازد. در

 در همان لحظه زمین شروع به لرزیدن کرد. 

شد. شدت لرزش زمین بیشتر و بیشتر شد تا اینکه سرانجام ستونی که ست کنارش ایستاده بود، از زمین کنده شد.  ست سر جایش میخکوب

ست به سرعت روی زمین دراز کشید و سینه خیز به سمت تپه حرکت کرد. خود را به نزدیک ترین بوته رساند و بی حرکت منتظر ماند تا 

 همه برساند. سانتوری با فریاد حضور او را به اطالع 

 ناگهان لرزش زمین تمام شد.

ست از روی شانه نگاهی به پشت سرش انداخت. پایه ی ستون حدود یک و نیم متر از زمین فاصله گرفته بود، اما ارتفاع ستون حدود چهارمتر 

ن آرام ه ی ستون دیده می شد. ستوبیشتر شده بود. ظاهراً سه متر از ستون پیش از آن زیر زمین پنهان شده بود. یک حفره ی سیاه زیر پای

 آرام شروع به حرکت کرد. 

 ،مأموریتش آغاز شده بود. یک ساعت وقت داشت تا به داالن وارد شود، از هزارتوی نامرئی بگذرد؛ با ترول دوست شود، شاخ را به دست بیارود

 دوباره از هزارتو بگذرد و بدون جلب توجه سانتورها از داالن خارج شود. 

زانو بلند شد و نگاهی به اطراف انداخت. می خواست مطمئن شود که تمام نگهبانان سر جاهای قبلی خود هستند و احیاناً نگهبانی  ست روی

را از قلم نینداخته است. نگهبان دیگری به چشم نمی خورد. نزدیک ترین سانتور در فاصله ی سی متری و روی تپه بود. از این زاویه نور 

 ور، تنها طرح کلی پیکرش را نمایان می کرد. مشعل پشت سر سانت

ست سینه خیز شروع به حرکت کرد. سعی می کرد از پشت بوته ها و گیاهان حرکت کند تا در دیدرس نگهبان ها نباشد. اما به هر حال 

 بود.دفعات زیادی را مجبور می شد در فضای بار حرکت کند. آرام پیش می رفت و توجه هیچ سانتوری را جلب نکرده 

به نیمه ی مسیر که رسیده بود، زانویش روی یک شاخه خشک رفت و آن را شکست. سانتور نگهبان تنها پنج متر با او فاصله داشت. ست 

 سرش را پایین آورد و بی حرکت شد. تمام عضالتش از شدت ترس قفل کرده بودند. 

ین بود که بی حرکت مانند یک مجسمه دراز بکشد و امیدوار باشد که از گوشه ی چشم سانتور را دید که به سمت او می آمد. تنها شانسش ا

کمتر از آنچه حس می کرد، مرئی باشد. سانتور درست کنار ست متوقف شد. ست می توانست دستش را دراز و سم سانتور را لمس کند. ست 

ش برای تکان نخوردن باعث شده بود دستش به روی آرام نفس کشیدن تمرکز کرده بود. آیا ممکن بود سانتور بوی او را حس کند؟ تالش

 شدت درد بگیرد. 

سرانجام سانتور عقب رفت و سر جای قبلی اش ایستاد. ست در حالیکه نهایت تالشش را می کرد تا سر و صدایی ایجاد نکند، سینه خیز به 

 راهش ادامه داد.

رای رسیده بود. خود ستون کامالً از روی گودال کنار رفته بود، اما بقلبش به شدت می تپید. اکنون به نزدیکی گودال زیر جنوبی ترین ستون 

 وارد شدن به آن، ست مجبورد بود باز دیگر از یک فضای باز عبور کند.

زبانش را بین دندان هایش فشار می داد و سعی می کرد عجله نکند. وقتی که کامالً به وسط محوطه ی باز رسیده و از هرگونه پوششی دور 

د، نزدیک شدن صدای سم هایی را شنید. آرام سرش را چرخاند و نگاه کرد. تعداد زیادی سانتور در حالیکه چندین چرخ دستی پر از شده بو

 مواد غذایی را حمل می کردند، از سمت چپ به او نزدیک می شدند

 انش حرف زد. یه شیهه بود با بقیه همنوعاز پشت سرش نیز سانتوری که ست متوجه حضورش نشده بود، نزدیک شد و با زبانی که بیشتر شب

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 زندگی پیشتاز

 سانتورهایی که نزدیک می شدند نیز با زبان مشابهی پاسخ دادند. سانتورها به سمت ورودی هزارتو می رفتند. 

سانتورِ پشت سر ست چشم در چشم سانتورهای دیگر دوخته بود و با آن ها حرف می زد. ست با خود فکر کرد که این تنها شانسش خواهد 

ود. بلند شد و با یک شیرجه خود را درون گودال انداخت. از بخت بلندش دیواره های گودال شیب داشتند و ست تا روی زمین غلت خورد. ب

خوشحال از اینکه صدای فریاد هشدار سانتورها را نشنیده بود، از جایش بلند شد. در یک سمت یک راهرو دیده می شد از آنجا که راهرو در 

 سرعت دوید و از آن رد شد. نداشت، ست با

زمین زیر پایش سفت بود. تونل شیب مالیمی داشت و تا زیر تپه ادامه پیدا می کرد. ست که دوست نداشت به صورت اتفاقی به دیواری 

 را خاموش برخورد کند، چراغ قوه اش را روشن کرد. چند لحظه بعد نور آبی رنگی در روبرو توجهش را به خود جلب کرد. ست چراغ قوه هاش

 کرد. 

در انتهای تونل به یک غار بزرگ رسید. چلچراغ های آهنی بزرگی از سقف آویزان بود و محوطه را تا حدودی روشن می کرد. موانع آهنی 

ر برسند. ظبلندی مسیر را بسته بودند. تنها پنج ورودی در میان میله ها دیده می شد. مطمئن نبود که دیوارهای آهنی در نظر بقیه نامرئی به ن

 به نظر او که کامالً محکم و واضح بودند. 

از پشت سر صدای سم شنید. سریع از یکی از وردوی ها گذشت و وارد هزارتو شد. زیاد جلو نرفت؛ اگر باهوش عمل می کرد، حضور سانتورها 

حت تر پیدا کند. آماده ی دویدن بود تا در می توانست به نفعش تمام شود. اگر با فاصه آن ها را دنبال می کرد، می توانست مسیرش را را

 صورتیکه ورودی درست را انتخاب کرده بود و سانتورها هم از همان ورودی داخل شدند، به سرعت فرار کند.

های ربه زمین نگاه کرد. دیوارها سایه نداشتند. نور چلچراغ در همه جا یکسان بود. و تازه آن موقع بود که ست متوجه مشکلش شد: اگر دیوا

 هزارتو برای سانتورها نامرئی بود، موانع او را از دیدن پنهان نمی کردند!

از صدای سم ها می شد تشخیص داد که سانتورها تقریباً به انتهای تونل رسیده بودند. ست با عجله از هزار تو خارج شد، به سمت دهانه ی 

ا به اندازه ی کافی تاریک بود تا توانایی سایه وار راه رفتنش به کمکش تونل دوید و یک طرف آن ایستاد. نور چلچراغ ضعیف بود. آیا فض

دازه ی نبیاید؟ احتماالً نه. ذهنش به شدت مشغول بود. تنها یک نظر سانتورها را دیده بود. چرخ هایشان به نظر آنقدر بزرگ بود که تقریباً به ا

ر اولین چرخ دستی شود چه؟ اگر کنار ورودی می نشست و سریع درون چرخ یک واگن می شد. چرخ ها پر از غذا بودند. اگر می توانست سوا

رکت حمی پرید، احتماالً سانتوری که چرخ را هل می داد نمی توانست او را ببیند. سانتور اول تقریباً به او رسیده بود. صدای سم سانتورها و 

ست درون آن پرید. گونه اش روی چیز نرم و پشمالویی قرار گرفته چرخ ها را به خوبی می شنید. به محض اینکه چرخ دستی وارد غار شد، 

بود. چند لحظه طول کشید تا ست تشخیص دهد که گوش یک خوک است. در واقع تمام چرخ دستی پر بود از الشه خوک هایی که هیکل 

 بیشترشان به بزرگی خود ست بود!

می توانست سانتور پشت چرخ را ببیند. تا آنجایی که می توانست خود را در تعداد الشه های روی هم انباشته شده بسیار زیاد بود و ست ن

میان الشه ها پنهان کرد، کسی چه می دانست شاید آن چرخ تا آخر مسیر جلوتر از بقیه حرکت نمی کرد. از طرفی نمی دانست در آن طرف 

 اما الشه ها سنگین بودند و ست نمی توانست همه بدنش را بپوشاند.هزارتو چه اتفاقی خواهد افتاد. باید خود را زیر الشه ها پنهان می کرد، 

چرخ دستی وارد هزارتو شد. ابتدا به راست پیچید و سپس به چپ. بعد دوباره کمی به راست پیچید. ست با دقت تالش می کرد که مسیر 

رها رتو را پیدا می کرد. از خود می پرسید که اگر سانتوحرکتشان را به خاطر بسپارد. اگر دستگیر نمی شد، باید به تنهایی مسیر خروج از هزا

ئم الدیوارها را نمی دیدند، چطور می توانستند آنقدر مطمئن به پیش بروند. یا با دقت فوق العاده جزئیات مسیر را حفظ کرده بودند و یا از ع

وی زمین. پس از چند دقیقه تعداد پیچ ها آنقدر زیاد که راهنمایی مخفی استفاده می کردند؛ عالئمی که احتماالً یا روی سقف بودند و یا ر

تمرکزش را از دست داد. به این نتیجه رسید که اگر با دقت به سقف و دیوارها نگاه کند، شانس بیشتری برای پیدا کردن مسیر خروج خواهد 

 داشت.
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رسیدند. در وسط محوطه تخته سنگ بزرگی به اندازه یک مدت زیادی را در هزارتو گذراند. سرانجام به یک محوطه باز حدوداً در مرکز غار 

یخچال دیده می شد. ترول کوهی نزدیک تخته سنگ نشسته بود. پشتش خمیده و بدنش تیغ دار بود. پشتش به سانتورها بود ولی ست می 

ری که هر دانه اشت. موجود با زنجیتوانست دست و پای بزرگ و پوست کلفتش را ببیند. ترول در حالت نشسته هم تقریباً سه برابر ست قد د

 اش به کلفتی کمر ست بود، به یک حلقه ی آهنی بسته شده بود.

ناگهان چرخ دستی عمودی شد و ست هم به همراه الشه ها روی زمین پرت شد. از زیر تعداد زیادی الشه شنید که سایر چرخ دستی ها هم 

ود که داشت زیر بار وزن خوک ها له می شد؛ اما نکته ی مثبتش این بود که کامالً بارهایشان را خالی کردند. نکته ی منفی شرایطش این ب

 از دید پنهان شده بود.

 صدای برگشتن سانتورها را شنید. هیچ حرفی بین سانتورها و ترول غول پیکر رد و بدل نشده بود.

ده می شد و صدا می داد. ست به وضوح می صدای سم ها که دور شد، صدای پای سنگین تری به گوش رسید. زنجیر روی زمین کشی

توانست تصور کند که ترول با ولع مشغول قورت دادن خوک ها خواهد شد و در آن میان یک پسر آدمیزاد را هم خواد بلعید. سعی کرد تکانی 

 بخورد، اما وزن الشه ها بسیار زیاد بود. کامالً گیر کرده بود.

 « سالم!»، گفت: ست بدون اینکه صدایش را زیاد بلند کند

 ترول بر جایش متوقف شد. 

 «سالم!»ست دوباره گفت: 

ست صدای پایی را در نزدیکی اش شنید و سپس از فشار وزن الشه ها کاسته شد. چند لحظه بعد، دیگر از زیر الشه ها بیرون آمده بود. حاال 

 روی زانو نشست. وقتش بود. باید دوستانه رفتار می کرد و هیچ تردید از خود نشان نمی داد.

ترول خم شد و با چشم های زرد رنگش به او خیره شد. پوستش شبیه پوست کرگدن بود. تیغ های تیزی که از شانه ها، ساعد و ران هایش 

ی وبیرون زده بودند، اندازه های مختلفی داشتند؛ کوچکترینشان به اندازه ی یک خنجر بود و بزرگترینشان به اندازه ی یک شمشیر. ترول ب

 بسیار بدی هم می داد.

 «سالم. من ناواروگم. حالت چطوره؟»ست خندان برای ترول دست تکان داد و گفت: 

 صدایی شبیه خرناس از گلوی ترول خارج شد. بازدمش بوی بد را شدید تر می کرد. 

ه از همه بیشتر دوست دارم. واقعاً گند من یه افسونگر سایه م. متحد شب. بین موجودات شب ترول ها رو»ست لرزان روی پا ایستاد و گفت: 

 «ای ها! تیغ هاش رو نگاه کن! تو باید قوی ترین ترول دنیا باشی!

 ترول لبخند زد و چهار دندان پایین اش از دهانش بیرون آمدند. دندان ها تقریباً تا بینی اش می رسیدند.

 «م که با هم دوست بشیم. اینجا جات راحته؟فکرش رو می کرد»ست در حالیکه از تپه ی الشه ها دور می شد، گفت: 

 «چرا تو غذا؟»ترول شانه باال انداخت و با صدایی که بیشتر شبیه آروغ زدن بود تا کلمه، گفت: 

  .می خوام با سانتورها شوخی کنم 

 اکی می داد.ترول نشست، یک خوک را برداشت و در دهانش گذاشت. شکستن استخوان های خوک زیر دندان های ترول صدای وحشتن

 «من دوست دارم شوخی.»ترول گفت: 

  یه شوخی خیلی باحال بلدم راستی اسمت چیه؟ 
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یک خوک دیگر را از دو پا گرفت و درون دهانش انداخت. اضافه « اودنار.»ترول خوک را قورت داد  لب هایش را پاک کرد. سپس گفت: 

 «خوک خوبه.»کرد: 

  .آره، منم خوک دوست دارم 

 «بیا.»م را برداشت، آن را به سمت ست گرفت و گفت: اودنار خوک سو

  !نمی تونم. وقتی داشتم میومدم تو راه یه دونه خوردم. دیگه سیرم. من که مثِ تو گنده نیستم 

 «خوردی بدون اجازه؟»ترول با صدایی بلندتر از قبل گفت: 

   .اندازه خودم.نه... ام... مال تو نبود. یه دونه از خونه با خودم آوردم. یه کوچولو 

 اودنار به نظر قانع شد. به سمت یک توده ی دیگر خم شد، یک کدوی بزرگ برداشت و آن را درون دهانش گذاشت.

  چه شوخی؟ 

 «می دونی این چیه؟»ست موز را از جعبه وسایل ضروری اش بیرون آورد و گفت: 

  .موز 

 ه شان به شوخی درست گفته باشد. ست نفس عمیقی کشید. دعا می کرد که نرو در مورد ترول ها و عالق

  .می خوام سانتورها رو غافلگیر کنم. یه غافلگیری بامزه. می خوام این موز رو با روح گرانهولد عوض کنم 

ترول کوهی با چشم های گشاد به ست نگاه کرد. دست راستش را جلوی دهانش گرفت و بعد دست چپش را روی دست راستش گذاشت. 

به لرزیدن کرد. چشم هایش را بست و قطره های اشک روی گونه هایش جاری شد. ترول دست هایش را پایین  موجود غول پیکر شروع

 آورد و صدایی شبیه شیپور به گوش رسید.

ست هم شروع به خندیدن کرد. دیدن خنده ی ترول به اندازه ی کافی خنده دار بود، اما بخشی از خنده ی ست به خاطر آسوده شدن خیالش 

 بود. 

 «روح رو کجا گذاشت؟»سرانجام خنده ترول تمام شد و به نفس نفس افتاد. اودنار پرسید: 

  .قایمش می کنم. واسه یه مدت. فقط چند روز. شوخی باحالی می شه 

 «برش برگردوند؟»ترول پرسید: 

  .آره، چند روز دیگه برش می گردونم. فقط باید چند روز پیش من باشه که شوخی بامزه ای بشه 

 «سانتورها عصبانی.»نار با لحنی جدی گفت: اود

  احتماالً. ولی می تونی فکرش رو بکنی وقتی میان دنبال شاخ و جاش یه موز می بینن قیافشون چه شکلی می شه؟ 

 اودنار دوباره قهقه ای سر داد و دست هایش را به هم کوبید. وقتی خنده اش تمام شد، خوک دیگری را در دهان گذاشت.

  ر بامزه. خوب داگیش حرف زد. اودنار دلش تنگ واسه داگیش.تو هست پس 

  .من عاشق داگیشم. بهترین زبون دنیاس 
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 « روح گرانهولد رو کجا نگه می داری؟»ست که می دانست فرصت زیادی ندارد، پرسید: 

 «روح تو قلب.»ترول با انگشت شست به سنگ وسط اشاره کرد و گفت: 

  اون سنگه قلبه؟ 

  .قلب گرانهولد 

ست به سمت سنگ حرکت کرد. اودنار یکی یکی در بشکه ها را می شکست و محتویاتش را سر می کشید. ست در آن طرف سنگ، شاخ را 

 دید که نیمی از آن در یک حفره فرو رفته بود. 

دس می زد و مانند مروارید سانت ارتفاع داشت. سنگین تر از چیزی بود که ست ح 40ست شاخ را از سوراخ بیرون آورد. مارپیچ بود و حدودا 

 «برش می گردونم.»درخشان بود. شاخ به نظر ست بسیار زیبا بود، اما هیچگونه حس عذاب وجدانی حس نمی کرد. آرام گفت: 

 ست موز را درون حفره فرو کرد. کمی برای جا گرفتن در آن سوراخ بزرگ بود ولی ست با فشار آن را جا کرد.

حض دیدن موز از شدت خنده روی زمین ول شد. با شدت و بدون کنترل پاهایش را در هوا تکان می داد. ترول به ست نزدیک شد و به م

 ست برای فرار از پاهای ترول چند قدمی دور شد.

 «خیلی خیلی خیلی بامزه.»اودنار نشست و نفس نفس زنان گفت: 

 «ید برم.من دیگه با»ست به سمت تنها ورودی دیوارهای آهنی به راه افتاد و گفت: 

 «زود برگشت؟»ترول پرسید: 

  خیالت راحت. هیچ حقه ای واسه بیرون رفتن از هزار تو بلدی؟ 

  .دیوار دست نزن 

   نمی زنم. وقتی موز رو دیدن بهشون نگو کمکم کردی. وانمود کن نمی دونی چطوری این کار رو کردم. این جوری کلی از دست

 اودنار. از خوک هات لذت ببر! زود می بینمت! ناواروگ شعبده باز عصبانی می شن. خداحافظ

  !زود برگرد، ناواروگ 

ست شاخ را در جعبه وسایل ضروری اش گذاشت و با سرعت وارد هزارتو شد. از خود می پرسید که آیا سانتورها متوجه می شوند که روح از 

از آغاز حرکت ستون های سنگی گذشته بود؟ نیم ساعت؟ قلب گرانهولد جدا شده است و یا نه؟ در هر صورت، زمان زیادی نداشت. چه مدت 

 بیشتر؟ کمتر؟ چرا تا آن لحظه به فکرش نرسیده بود که نگاهی به ساعتش بیندازد؟

مطمئن بود که در اولین دو راهی باید به سمت راست بپیچد اما سر دو راهی بعدی دیگر مطمئن نبود. هیچ کدام مسیرها به نظرش آشنا 

 نبودند.

ه بود که در هزارتوها بهترین راه انتخاب سمت چپ است. اما ست با خود فکر کرد که بهتر است به سمت راست بپیچد. هنگامی که نرو گفت

با سانتورها از هزارتو می گذشت، بیشتر از راهروهای یک سمت هزارتو عبور کرده بودند و اگر حاال به سمت چپ می پیچید از آن طرف دور 

مه ی دو راهی ها را به سمت راست بپیچد، اما حواسش به سقف و چلچراغ هم باشد تا اگر احساس کرد مسیر را می شد. تصممی گرفت ه

 اشتباه می رود، دوباره برگردد.

شروع به دویدن کرد. یافتن مسیر برگشت تنها از راه آزمون و خطا میسر بود و هر چه سریع تر می دوید احتمال بیشتری وجود داشت که به 

تواند از هزارتو خارج شود. به محض اینکه به بن بست می رسید، از همان مسیر که آمده بود، بر می گشت. همین طور وقت هایی که موقع ب

حس می کرد به سمت دیگر هزارتو رسیده است. چند دقیقه بعد به نفس نفس افتاد. خیس عرق  شده بود و ماهیچه های پایش درد گرفته 
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سرعتش کم کند. وقتی قسمتی از مسیر به نظرش آشنا می رسید، امیدوار می شد و دوباره سرعت می گرفت، اما  بودند. خستگی باعث شد از

 در بیشتر مواقع مسیر چندان آشنا نبود. 

به ساعتش نگاه کرد. موقع وجود به غار به ساعتش نگاه نکرده بود، اما اکنون می دانست که چه مدت در جستوجوی مسیر برگشت بوده 

 پانزده دقیقه. بیست دقیقه. هر یک دقیقه ای که می گذشت، امیدش بیشتر رنگ می باخت. است.

همانطور که به سقف نگاه می کرد، متوجه شد که به نزدیکی وروردی غار رسیده است. هر وقت حس می کرد که از ورودی زیاد دور شده 

می پیچید. پس از چند لحظه حس کرد که از بعضی از راهروها چندین است، از مسیری که آمده بود، بر می گشت. دیگر تنها به سمت راست 

بار عبور کرده است. یک پنج راهی به نظرش کامالً آشنا می رسید. مطمئن بود که چهار تای مسیرها را امتحان کرده است، به همین دلیل 

 مقابل ورودی غار یافت. وارد مسیر پنجم شد. دو پیچ دیگر را که رد کرد؛ از هزارتو خارج شد و خود را در

به ساعتش نگاه کرد. بیشتر از سی دقیقه گذشته بود. نفس نفس زنان شروع به باال رفتن از شیب تونل کرد. در انتهای تونل، ستون سنگی 

 داشت سر جایش بر می گشت و نور مشعل ها را از نظر ناپدید می کرد. تقریباً سه چهارم ورودی بسته شده بود.

ری نمی دید. آرام زیر ستون و در جهت مخالف تپه ایستاد. اگر زمان بندی اش را درست انجام می داد، ستون می توانست او ست هیچ سانتو

 را از دیدرس سانتورها پنهان کند. اما اگر اشتباه می کرد، به طرز درد ناکی له می شد.

آرام از سوراخ خارج شد و بی حرکت ایستاد تا ستون درست  ستون سنگی درست باالی سوراخ قرار گرفت و شروع به پایین آمدن کرد. ست

 سرجایش قرار بگیرد. روبرویش درختان همیشه بهار را می دید. سایه ستون بیشتر مسافت بین ست و درختان را تاریک کرده بود. 

باد برود. درختان همیشه بهار  ست آرام به صورت سینه خیز شروع به حرکت کرد، اگر عجله می کرد ممکن بود دیده شود و همه چیز بر

لحظه به لحظه نزدیک تر می شدند. ست لحظه ای متوقف شد و به پست سرش نگاه کرد. سانتورهای  نگهبان همچنان سر پست هایشان 

 ایستاده و با چهره هایی جدی به تاریکی شب خیره شده بودند. ظاهراً حتی شک هم نکرده بودند که شاخ دزدیده شده است.

رو! نرو، ن»ه به درختان همیشه بهار رسید، بلند شد و به سمت مرداب دوید. نه ترول را می دید و نه قایق را. با صدای آرامی گفت: وقتی ک

 «من برگشتم.

لحظه ای خواست چراغ قوه اش را روشن کند، اما به این نتیجه رسید که بهتر است ریسک نکند.  ممکن بود سانتوری نور چراغش را ببیند.  

 «نرو!»می بلند تر از قبل صدا زد: ک

  !هیس 

 ست در سکوت منتظر ماند تا قایق به ساحل نزدیک شود. اکنون می توانست ترول را ببیند.

 «بیا باال.»نرو آرام گفت: 

 «می تونم ببینمت.»ست روی قایق پرید. آرام گفت: 

  بینمتون اوضاع خیلی بدجور می شه. موفق شدی؟خورشید داره در میاد. باید سریع برگردیم پیش گولم. اگه یه غول مه ب 

 «آره. شاخ رو آوردم. سانتورها نفهمیدن.»ست گفت: 

انگار در جواب جمله ی ست، صدای بلند شیپوری از دوردست شنیده شد. چندین شیپور دیگر هم به صدا در امدند و به دنبال آن صدای فریاد 

فهمیدن. حاال دیگه یه فراری محسوب می شی. گولمه باید هر چه سریعتر »یسید و گفت: و شیون به گوش رسید. نرو یکی از چشم هایش را ل

 «برسوندت به حیاط تا در امان باشی.

 «سانتورها همه جا رو دنبالم می گردن؟»ست پرسید: 
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   ر کنه، می تونی فراهمه جا رو! خوشبختانه، نمی تونن رو آب راه برن. برای گرفتنت باید مرداب رو دور بزنن. اگه گولمه عجله

 کنی.

 «ون، نرو!ممن»وقتی به هوگو رسیدند، افق روشن شده بود و ست می توانست خوب همه جا را ببیند. ست روی زمین گل آلود پرید و گفت: 

 «برو دیگه.»نرو گفت: 

  !بریم هوگو! با نهایت سرعت! به هر قیمتی شده من رو از دست سانتورها دور نگه دار 

 د و شروع به دویدن کرد.گولم ست را بلن
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 فصل پانزدهم

 شیپورها
 

. دکندرا چشم هایش را باز کرد. غلتی زد و از میان چشم های نیمه بازش به نور مالیم پیش از طلوع که از پنجره به داخل می تابید، نگاه کر

ت. الزم نبود پیش از طلوع کامل خورشید به سمت دیگر غلت زد و دید که برادش پتو را روی سرش گشیده است. دوباره چشم هایش را بس

 بیدار شود.

ز گصدای بلند شیپوری از دور دست شنید. آیا همان صدا او را از خواب بیدار کرده بود؟ شیپور دیگری به شیپور قبلی پاسخ داد. پیش از آن هر

 نشنیده که میان جنگل های آشیانه افسانه صدای شیپور بلند شود.

 . بدنش را زیر پتو جمع کرده بود، اما ست که عادت نداشت پتو را روی سرش بکشد!دوباره به ست نگاه کرد

ش رکندرا بلند شد، به سمت تخت برادرش رفت و پتو را کنار زد؛ تنها چند بالشت زیر پتو بود. زیر تخت را نگاه کرد. جعبه لوازم ضروری براد

 هم زیر تخت نبود.

جود داشتن برادری مانند ست چه کار دیگری می توانست انجام دهد؟ پای موضوع بی اهمیتی در کندرا دوست نداشت خبرچین باشد ولی با و

 میان نبود. در آشیانه افسانه، طبع ماجراجوی ست می توانست او را در خطر مرگ قرار دهد!

ته خالی بود.. اصالً شاید ست جایی نرف کندرا پشت در اتاق پدربزرگ و مادربزرگش ایستاد. در زد، اما منتظر پاسخ نماند و وارد شد. تختشان

 بود. شاید بقیه زودتر از اوبیدار شده بودند. اما پس چرا ست بالشت ها را به جای خودش زیر پتو جاسازی کرده بود؟

ده و به حیاط یستاباعجله از پله ها پایین رفت. پدربزرگ و مادربزرگ در کنار تانو و کولتر روی ایوان پشتی ایستاده بودند. همه جلوی نرده ا

 خیره شده بودند. از همه طرف صدای شیپور شنیده می شد. صدای بعضی از شیپورها نزدیک بود.

 «چه خبره؟»کندرا پرسید: 

سانتورها از یه چیزی عصبانین. به ندرت اینقدر از گرانهولد دور می شن و هیچوقت از شیپورهاشون »مادربزرگ سرش را چرخاند و گفت: 

 «کنن.استفاده نمی 

 «ست رفته.»کندرا سرما را درون وجودش حس می کرد. گفت: 

 «رفته؟»همه به سمت او برگشتند. پدربزرگ پرسید: 

  .نمی دونم کی رفته. بالش جای خودش گذاشته بود زیر پتو. جعبه لوازم ضروریش رو هم برده 

 «همه مون رو به کشتن می ده. این پسر»پدربزرگ سرش را پایین انداخت و با دست چشم هایش را مالید. گفت: 

 «اگه گرفته بودنش دیگه شیپور نمی زدن.»کولتر گفت: 

 «درسته.»مادربزرگ گفت: 
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 «چه خبره؟»وارن با موهای آشفته، در حالیکه چشم هایش را می مالید از پشت سر به آن ها نزدیک شد. گفت: 

 «ظاهراً ست سانتورها رو شاکی کرده.»پدربزرگ گفت: 

 «ممکنه رفته باشه دنبال شاخ؟ مطمئناً اینقدر احمق نیست که همچین کاری بکنه!»ت: مادربزرگ گف

اگه رفته بود دنبال شاخ که سانتورها می گرفتنش. احتماالً ناراحت بوده که نتونسته باهاتون بیاد گرانهولد. به خاطر همین تصمیم »وارن گفت: 

 «گرفته خودش یه سر بره اونجا رو ببینه.

صدایش  «بهتره هوگو رو بفرستیم دنبالش.»قدر محکم نرده را فشار می داد، که رگ های پشت دستش متورم شده بودند. گفت: پدربزرگ آن

 «هوگو، بیا اینجا!»را بلندتر کرد و گفت: 

 منتظر ماندند، اما خبری از هوگو نشد.

 «رده باشه باهاش بره که؟نمی تونه هوگو رو راضی ک»پدربزرگ رو به بقیه کرد و با حالتی آشفته پرسید: 

 «مندیگو؟»مادربزرگ صدا زد: 

 چند لحظه بعد عروسک چوبی در حالیکه قالب های طالیی رنگش جرینگ جرینگ صدا می دادند، خود را به ایوان رساند.

 «هوگو با ست رفت؟»مادربزرگ پرسید: 

 مندیگو با دست جنگل را نشان داد.

 «ورها نتونستن بگیرنش. اگه با هوگو داره فرار می کنه، احتماالً می تونه خودش رو برسونه خونه.پس جای تعجب نداره که سانت»تانو گفت: 

 «بعدش من باید جواب سانتورها رو بدم. سانتورها اصالً با کسایی که وارد قلمروشون می شن رفتار خوبی ندارن.»پدربزرگ غرولندکنان گفت: 

 «چی کار می تونیم بکنیم؟»کندرا پرسید: 

 «باید صبر کنیم.»ربزرگ جواب داد: پد

 «کی آب میوه می خوره؟»مادربزرگ پرسید: 

 «اومد.»همه به غیر از پدربزرگ از آن پیشنهاد استقبال کردند. مادربزرگ چند قدم بیشتر به سمت خانه برنداشته بود که صدای تانو بلند شد: 

فته بود، با تمام سرعت به سمت خانه می دوید. گولم مستقیم به سمت ایوان کندرا به حیاط نگاه کرد. هوگو در حالیکه ست را زیر بغلش گر

رفت و ست را روی زمین گذاشت. ست در ابتدا نگران به نظر می رسید، اما پس از تنها چند لحظه به شدت در تالش بود تا جلوی لبخندش 

 را بگیرد. صدای شیپورها همچنان از میان جنگل شنیده می شد.

 « خنده داره؟»حنی جدی پرسید: پدربزرگ با ل

 «نه.»ست که همچنان با خودش در جنگ بود تا نخندد، گفت: 

 پدربزرگ از شدت خشم می لرزید.

   سانتورها موجوداتی نیستن که بشه باهاشون شوخی کرد. اصالً نمی شه به تو اعتماد کرد. تا آخرین روزی که اینجایی تو یه سلول

 تو سیاهچال زندانی می شی.

 «استن.»ربزرگ دستش را روی شانه پدربزرگ گذاشت و گفت: ماد
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این بار دیگه تنبهش رو کم نمی کنم. کامالً مشخصه که دفعه های قبل زیادی آسون گرفتیم. »پدربزرگ دست مادربزرگ را پس زد و گفت: 

چون می خواسته چند تا سانتور ببینه! واسه کودن که نیست. می فهمه این جور کارهاش خودش و خانواده ش رو تو خطر می ندازه. اونم چرا؟ 

 «هیچ و پوچ! هوگو، تو چطوری حاضر شدی باهاش بری؟

 « شاخ!»گولم به ست اشاره کرد و گفت: 

تی صدای منظورت اینه که وق»مکثی کرد و کمی آرام تر پرسید: « منظورت شیپوره؟ آره خودمون شنیدیم!»پدربزرگ با بی حوصلگی گفت: 

 «ی رفتی ست رو نجات بدی؟شیپورها رو شنید

 «داره می گه که ما روح گرانهولد رو با خودمون آوردیم.»دست در جعبه اش کرد و گفت: « نه.»ست که دیگر نمی خندید، گفت: 

 شاخ درخشان تک شاخ را بیرون آورد.

 «دارم خواب می بینم!»همه از شدت تعجب برجا خشک شدند. کولتر زیر لب گفت: 

 « برین تو. زود باشین.»بقیه به خودش آمد. با عجله گفت: پدربزرگ زودتر از 

 «کارت فوق العاده بود!»ست شاخ را درون جعبه گذاشت و سریع از پله های ایوان باال رفت. وارن ضربه ای به پشتش زد و گفت: 

 «اق نیفتاده!هوگو، به نگهبانیت از حیاط ادامه بده. ماجراهایی که با ست داشتی هم اصالً اتف»پدربزرگ گفت: 

 کندرا به دنبال برادرش وارد خانه شد. ذهنش به شدت درگیر بود. ست چطور شاخ را به دست آورده بود؟ آیا همه سانتورها غفلت کرده بودند؟

 پس نگهبان ها و هزارتو و ترول چه؟ عذاب وجدانی که مانع از دزدیده شدن شاخ می شد چه؟

 همه در اتاق پذیرایی نشستند.

 «خب، حاال چقدر از دستم عصبانی این؟»باره لبخند می زد، پرسید: ست که دو

کمتر از قبل! حداقل واسه هیچ و پوچ ما رو به خطر ننداختی. هر چند بازم کارت »پدربزرگ که سعی می کرد جلوی خنده اش را بگیرد، گفت: 

 «اصالً عاقالنه نبود. چطوری این کار رو کردی؟

  .اول رفتم پیش گرائوالس 

 «اهریمنه؟»ربزرگ پرسید: ماد

   وقتی با ساتیرها بیرون بودم، شنیدم که صدام کرد. همون جوری که صدای شبح تو سیاه چال رو شنیدم. در واقع گرائوالس

احضارم کرد. با خودم فکر کردم گرائوالس می تونه واسم توضیح بوده که چه اتفاقی داره واسم میفته، چون تو مسائل مربوط به 

 خصصه. بهم گفت که اون میخ من رو تبدیل کرده به یه افسونگر سایه.تاریکی مت

 «افسونگر سایه؟»کولتر اخم کرد و پرسید: 

   آره. به خاطر همین تونستم گوبلین نامرئی رو تو هتل ببینم. صداها رو هم به خاطر همین می شنوم. خودم بیشتر توانایی ها رو

 یح داد و قضیه رو رسمی کرد.داشتم، گرائوالس فقط جزئیاتش رو واسم توض

 بزرگترها با حالتی نگران نگاه هایی به هم رد و بدل کردند.

 «توضیح بده شاخ رو چطوری به دست آوردی.»پدربزرگ گفت: 
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 ست همه چیز را توضیح داد. از کمک نرو، دزدکی رد شدن از کنار سانتورها، فریب دادن ترول کوهی، و فرار و بازگشتش به حیاط.

 «هیچ سانتوری تو رو ندید؟»گ گفت: پدربزر

 «حتی یه نظر!»ست اطمینان داد: 

 «و به تروله گفتی که اسمت ناواروگه؟»مادربزرگ گفت: 

  .آره 

سانتورها قطعاً بهمون شک می کنن، ولی بدون مدرک نمی تونن جنگ راه بندازن. داستانی که ما تعریف »پدربزرگ با حالتی آشفته گفت: 

ا به محض اینکه فهمیدیم انجمن ممکنه دنبال شاخ باشه بهشون هشدار دادیم. فکر کنم ترجیح می دن اعتراف نکنن که می کنیم اینه که م

 «ما شاخ رو درست از زیر دماغشون دزدیدیم. احتماالً از یه توجیه دیگه استقبال هم می کنن.

نه اژدها خارج کردیم، می تونیم شاخ رو به سانتورها برگردونیم و وانمود باید سریع بریم به النه اژدها. وقتی کلید رو از پناهگاه ال»وارن گفت: 

نباید شتاب زده عمل کنیم. باید با رهبرهای شوالیه های سحرگاه مشورت »پدربزرگ پاسخ داد: « کنیم که اون رو از انجمن پس گرفتیم.

 «زه ی کافی تخصص نداریم که بتونیم یه تیم خوب تشکیل بدیم.کنیم. مأموریت النه اژدها باید صد در صد با موفقیت تموم شه. ما به اندا

 «منم موافقم.»کولتر گفت: 

 «آره. احتیاج به رام کننده اژدها داریم.»تانو گفت: 

 «منم حتماً میام ها! من شاخ رو به دست آوردم.»ست گفت: 

 «جوون. بدون اجازه ریسک خیلی بزرگی کردی. دور ورندار! هنوز از دردسر خالص نشدی، مرد»پدربزرگ به سمت او برگشت و گفت: 

  سؤال می کردم اجازه می دادین؟ 

همه مون خیلی  خوشحالیم که موفق شدی. اگه موفق نمی شدی، هم خودت می مردی، »پدربزرگ بدون توجه به سوال ست، ادامه داد: 

رسی شه. افسونگر سایه جزو داستان های قدیمی ایه که هم یه جنگ راه می نداختی. عالوه بر اون، این افسونگر سایه بودنت هم باید بر

 «موقع خواب واسه بچه ها تعریف می کردن. معموالً همه شون پلیدن. نمی دونیم که موجودات تاریکی اآلن تا چه حد روت کنترل دارن.

 «اگه اآلن گرائوالس بتونه از طریق چشم های تو ما رو ببینه چی؟»مادربزرگ پرسید: 

 «ر نکنم سیستمش این جوری باشه.فک»ست گفت: 

 «اطالعات خیلی کمی در مورد افسونگر سایه داریم. هر کاری بتونیم می کنیم تا اطالعات بیشری به دست بیاریم.»پدربزرگ گفت: 

 «خیلی روش حساب نکن.»کولتر زیر لب گفت: 

 دونم باهات چی کار کنم. روبرو شدن با گرائوالس خیلی صادقانه بگم، نمی»پدربزرگ به جلو خم شد و با مهربانی به ست نگاه کرد. گفت: 

شجاعت می خواست. همینطور رفتن دنبال شاخ. می دونم که نیتت خوب بود و ریسک حساب شده ای کردی. عالوه بر اون، اشتباه هم 

سایه  ی در مورد این افسونگرنکردی. کارت خیلی خوب بود. به دست آوردن شاخ یه کودتای حسابی بود. ولی تا وقتی که اطالعات بیشتر

ت هبودنت به دست بیاریم، و به خاطر اینکه بدون اجازه ریسکی رو قبول کردی که بالقوه می تونست فاجعه بار باشه، متأسفانه بازم باید تنبی

 «کنم

 «ی دادین بازداشتم کنن!تنبیه؟ پس خدا رو شکر که راه درمون سرطان رو پیدا نکردم، چون احتماالً م»ست از جایش بلند شد و گفت: 
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منم با پدربزرگت موافقم. ما دوسِت داریم و بهت افتخار می کنیم. ریسکی که قبول کردی این دفعه جواب داد. اما چطوری »مادربزرگ گفت: 

 .«انتظار داری همچین رفتاری رو تشویق کنیم؟ چون دوسِت داریم باید احتیاط رو یادت بدیم، وگرنه شجاعتت کار دستت می ده

من گزینه های ممکن رو بررسی کردم و تصمیم های درستی گرفتم. من که نرفتم اونجا خواهش کنم شاخ رو بهم قرض »ست جواب داد: 

بدن. وقتی تصمیم گرفتم برم که گرائوالس بهم نشون چطور توانایی هام به عنوان یه افسونگر سایه یه شانس واقع بینانه برای موفقیت در 

 «اگه پاتون جای من بود چی کار می کرد؟ اختیارم گذاشته.

اگه پاتون بود تمام موهاشون رو می تراشید. می خوابوندشون تو عسل، بعد پر بهشون می چسبودند و آویزونشون می »وارن خندید و گفت: 

 «کرد.

 کندرا، ست و تانو خندیدند.

 «ن زندگی می کنن، به پیری می رسن تا به مرگ طبیعی بمیرن.تعداد خیلی کمی از آدم هایی که مثِ پاتو»مادربزرگ با لحنی جدی گفت: 

مطمئن نیستی که چطوری باید راهنماییت کنیم، ست. با توجه به شرایط شاید تصمیم هات منطقی بوده باشن. شاید اگه ما »پدربزرگ گفت: 

تونم به خاطر شجاعت و موفقیت سرزنشت  بیشتر بهت اجازه می دادیم که ریسک کنی، میومدی و ازمون اجازه می گرفتی. مطمئناً نمی

 «کنم.

   پس نکنین! به جای این کارها بیاین خوشحال باشیم که شاخ رو داریم! می دونم که من رو دوست دارین، ولی بعضی وقت ها

دن یاین دوست داشتنتون دردسر ساز می شه. صادقانه جواب بدین، اگه میومدم پیشتون اصالً امکان داشت اجازه بدین برم د

 «گرائوالس

 «نه.»پدربزرگ نگاهی به مادربزرگ انداخت و اعتراف کرد: 

   شما دوست ندارین جازه بدین من ریسک کنم، چون فکر می کنین باید ازم محافظت کنین. حتی وقتی که از محافظت از من

ه نرفته محافظت کنین. من کممکنه به همه مون ضرر برسونه. اگه نتونیم جلوی اسفینکس رو بگیریم، نمی تونین از هیشکی 

 بودم بازیگوشی؛ بعضی وقت ها ریسک کردن الزمه.

 «باید به من و مادربزرگت وقت بدی که خصوصی در این مورد با هم حرف بزنیم و به یه نتیجه ای برسیم.»پدربزرگ گفت: 

 « وره.فقط یادتون باشه که توانایی های جدید من ممکنه تو پناهگاه اژدها به درد بخ»ست گفت: 

مآموریت النه اژدها بیشتر شبیه خودکشیه. تمام اون پناهگاه یه تله ی مرگباره! چه تنبیهی در کار باشه، چه نباشه یادت »مادربزرگ گفت: 

 «باشه که باید یه تیم کوچیک از کارکشته ترین مامورهامون رو بفرستیم اونجا.

 «برنامه حذف کنین. نمی تونین من رو از این»ست دست به کمر ایستاد و گفت: 

 «این که کی بره و کی بمونه رو تو تعیین نمی کنی.»مادربزرگ گفت: 

 «اتفاقاً اگه نری بردی!»کولتر گفت: 

   خیله خب، باشه! منم قبل از اینکه از سفر به النه اژدها محرومم کنین، این شاخ مسخره رو پس می دم به سانتورها. خودتون

 شین!برین ازشون بگیرینش. موفق با

 «سفر تفریحی که نیست!»کولتر گفت: 

 «هدف هم دیدن اژدهاهای باحال نیست.»پدربزرگ که کامالً مشخص بود حوصله اش دیگر داشت سر می رفت، گفت: 
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 «البته در باحالی شون که شکی نیست.»وارن زیر لب گفت: 

 تانو سقلمه ای به وارن زد. 

 تا چیزی بگوید، اما برگشت و با سرعت از اتاق خارج شد. اشک در چشم های ست جمع شد. دهانش را باز کرد

 «با این پسر باید چی کار کنیم؟»مادربزرگ آهی کشید و گفت: 

چی بگم؟ اگه نرفته بود دنبال شاخ، ما هنوز اندر خم یک کوچه بودیم. شاید اون تنها کسی بین ما باشه که داره درست به »پدربزرگ گفت: 

 «قضیه نگاه می کنه.

خودت رو مسخره نکن. هنوزم هدفش فقط ماجراجوییه. در واقع نجات دنیا یه اتفاق جانبیه! هنوزم »بزرگ سرش را تکان داد و گفت: مادر

 «فکر می کنه اینا همه بازیه.

 .«پاتون هم همین جوری بود. یه دلیل این که این همه کار مفید کرد، این بود که از هیجان ماجراجویی لذت می برد»وارن گفت: 

 «من فکر می کنم ست اهمیت می ده. دیگه فقط واسه تفریح نیست. فکر می کنم داره یاد می گیره.»کندرا گفت: 

 «دیشب واسش شب سختی بوده. به اندازه ی کافی هم نخوابیده به خاطر همین احساساتش یه کم تحریک شده.»تانو گفت: 

 «می خواین من برم باهاش حرف بزنم؟»کندرا گفت: 

 «نه، بذار فکر کنه. پسر خوبیه. اگه تنهاش بذاریم آروم می شه.»رگ گفت: مادربز

درست گفت که نمی تونیم شاخ رو ازش بگیریم. در اوقع بدون حضور خودش نمی تونیم از شاخ استفاده کنیم. هنوزم دزدیده »وارن گفت: 

 «کنه. شدن حساب می شه. ست تنها کسیه که می تونه در مقابل حس عذاب وجدان مقاومت

بعداً یه فکری به حال این مشکل می کنیم. قسم می خورم که کارهای این بچه آخر من رو می کشه. فعالً بهتره برم به »پدربزرگ گفت: 

 «دوگان زنگ بزنم. ستوان ها می تونن کمکمون کنن که یه تیم واسه ماموریتمون تشکیل بدیم.

 «من می رم...»مادربزرگ گفت: 

پور حرفش را نیمه تمام گذاشت. بسیار بلند تر و نزدیک تر از شیپورهای قبلی به نظر می رسید. وارن سریع از اتاق صدای ناگهانی یک شی

 «اون ور مرز حیاطن.»بیرون رفت و گزارش داد: 

 «می رم باهاشون حرف بزنم. امیدوارم ست درست گرفته باشه که مدرکی ندارن.»پدربزرگ گفت: 

 «ام. طبیعی تره. معلوم نمی شه که انتظار اومدنشون رو داشتیم.بذارین منم بی»کندرا گفت: 

ه چرا که نه؟ حق با توئه. اصالً نباید حالت دفاعی ب»پدربزرگ در ابتدا به نظر آماده ی مخالفت بود، اما بعد حالت چهره اش تغییر کرد و گفت:

 «ن حرف بزنم.خودمون بگیریم. باید وانمود کنیم که از دیدنشون گیج شدیم. ولی بذار م

 «چه خبر شده؟»دیل با چشم های پف کرده و لباس خواب از پله ها پایین آمد و گفت: 

 «دیل، با استن برو رو ایوون می خواد با سانتورها حرف بزنه. نمی دونیم واسه چی اومده ن.»مادربزرگ گفت: 

ربال رفتند. در کنار ابربال سانتور بلند قدی با موهای آبی دیده پدربزرگ و کندرا از خانه بیرون رفتند. از محوطه چمن گذشتند و به سمت اب

 می شد.

 «سالم ابربال، انتظار نداشتم به این زودی ببینمتون.»همانطور که نزدیک می شدند، استن با صدای بلندی گفت: 
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 «تظاهر به احترام گذاشتن نکن. زود باش روح رو بهمون برگردون.»سانتور آبی رنگ گفت: 

 صبر بکن ببینم، داری در مورد چی حرف می زنی؟ فکر نمی کنم قبالً »با حالتی که کمتر از قبل دوستانه به نظر می رسید، گفت:  پدربزرگ

 «همدیگه رو دیده باشیم.

 «رهبر معنوی ماست. خیره به آسمان»ابربال توضیح داد: 

ز گرانهولد محافظت می کرد از بین رفته بود. قلب سر جاش بود، وقتی که امروز صبح بیدار شدم، نیرویی که ا»خیره به آسمان توضیح داد: 

ولی روح دزدیده شده بود. رد پای یه آدم رو تا دم مرداب دنبال کردیم. اون طرف مرداب هم ردپاهای مشابهی رو به اضافه رد پای گولمتون 

 پیدا کردیم. رد پای گولم کامالً تازه بود و مستقیم تا اینجا میومد. 

 با تعجب به خیره به آسمان نگاه کرد. پدربزرگ

  یعنی می خوای بگی یکی از ما شاخ رو دزدیده؟ 

 کندرا فکرش را هم نمی کرد که پدربزرگش چنان بازیگر خوبی باشد. واکنشش کامالً باور پذیر بود.

زدیدن شاخ بکنن. ما اطالعاتمون رو در یکی از جاسوسامون به تازگی بهمون خبر داد که ممکنه دشمنامون اقدام به د»پدربزرگ ادامه داد: 

 «اختیار شاهتون گذاشتیم. هوگو رو هم فرستادم که نگهبانی بده.

 «ولی دیروز ازمون خواستی که روح رو بهتون قرض بدیم.»ابربال یادآوری کرد: 

  .د ولی به هیچ عنوان قص درسته، ازتون خواستم. بهش احتیاج داشتیم. از طرفی می دونستیم که دشمنامون هم شاخ رو می خوان

دزدینش رو نداشتیم. اگه می خواستیم بذزدیمش چرا باید با اومدنمون به قلمروتون توجهتون رو جلب می کردیم؟ چرا باید بهتون 

 هشدار می دادیم که ازش بیشتر مراقبت کنین؟

 «هیمون تماس بگیریم. یه اشاره ای به اسم ناواروگ کرد.ما یه راه ارتباطی داریم که در مواقع نیاز بتونیم با ترول کو»خیره به آسمان گفت: 

ناواروگ اژدها؟ شاهزاده ی اهریمن؟ تا همین چند وقت پیش زندانی بود. شنیده بودیم که دوباره فعالیتش رو شروع کرده. »پدربزرگ گفت: 

 «اوضاع خیلی بد شد.

 «ده باشه.یه اژدهای اهریمنی نمی تونه وارد گرانهولد ش»خیره به آسمان گفت: 

ناواروگ می تونه خودش رو به شکل انسان در بیاره. یه اژدهای خیلی قدرتمنده. احتماالً از جادو برای خنثی »پدربزرگ با حالتی متفکر گفت: 

 «کردن موانع استفاده کرده. اگه دم مرداب دوباره تغییر شکل داده و پرواز کرده باشه، تموم شدن رد پاها هم توجیه می شه.

 «شاید هم هم دست شما باشه و گولمه آورده باشدش اینجا.»ل با لحنی که نامطئن تر از قبل بود، گفت: ابربا

 «آره، راست می گی. ناواروگ اژدها، شاهزاده اهریمن، حاال شده مستخدم ما.»پدربزرگ خندید و گفت: 

انسانی می دوید و خیلی راحت اسمش رو فاش کرده، انگار اودنار بهمون گفت که اون غریبه با سرعت غیر »خیره به آسمان اخم کرد و گفت: 

 «اصل ترسی از فاش شدن هویتش نداشته. جای شاخ هم یه موز گذاشته.

 «دوران خیلی بدی شده. دشمنامون حتماً از شاخ برای ضربه زدن بهمون استفاده می کنن.»پدربزرگ گفت: 

 «ی تو این دزدی نداشتین، درسته؟پس مدعی هستی که شما هیچ دخالت»خیره به آسمان پرسید: 
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ممکنه یکی از ماها تونسته باشه از تمام موانعی که سر راه رسیدن به روح کار گذاشته بودین، رد بشه؟ »پدربزرگ شانه باال انداخت و گفت: 

 «اگه خبری چیزی به دست آوردیم، حتماً سریع شما رو هم در جریان می ذاریم.

 «برمی گردیم ولی حواسمون بهتون هست! خیله خب،»خیره به آسمان گفت: 

 سانتورها برگشتند و به سرعت به سمت جنگل یورتمه رفتند.

 

*** 

ست شاخ تک شاخ را ر دست گرفته بود و در اتاق زیرشیروانی قدم می زد. دیشب کامالً مطمئن بود که موفقیتش تمام ناراحتی ناشی از 

بین خواهد برد. تا حدودی هم این اتفاق افتاده بود. اما در نهایت باز هم حس می کد که همه سرپیچی از دستوران پدربزرگ و مادربزرگ را از 

ه ارا ناامید کرده است. چرا آنقدر دوست داشت به النه اژدها برود؟ آیا حق با آنها بود؟ بیشتر می خواست به عنوان یک توریست به ان پناهگ

 و یا صادقانه باور داشت که حضورش موثر خواهد بود؟برود؟ آیا انگیزه ی اصلی اش دیدن اژدها بود؟ 

ه تبله، دیدن اژدها فوق العاده بود. به خودش که دروغ نمی توانست بگوید! اژدهاها بخشی از جذابیت آن سفر بودند. اما تنها دلیلش برای رف

د. اسفینکس ثابت کرده بود که هیچ جایی امن نیست. به النه اژدها این نبود. انجمن ستاره مغرب به محله آن ها آمده و خواهرش را ربوده بو

اسفینکس هیچگاه دست از تالش نمی کشید. باید پیش از آنکه موفق به باز کردن در زندان اهریمن و نابود کردن دنیا می شد، جلوی او را 

 می گرفتند.

انست توسط عوامل جادویی تحریک نمی شد، می تو ست اکنون توانایی هایی داشت. کسی چه می دانست؟ شاید با توجه به اینکه احساساتش

 ییک رام کننده ی فوق العاده بشود. اما تا وقتی که امتحان نمی کرد، نمی شد مطمئن بود. ظاهراً گاوین بهترین رام کننده ی موجود بود ول

 او هم هنوز نوجوان بود.

ی پیدا می کرد! آیا رفتن به النه اژدها خطرناک تر از نشستن در خانه قطعاً می توانست در النه اژدها کار مفیدی انجام دهد. او همیشه راه

 بود، آن هم وقتی که اسفینکس در حال فتح جهان بود؟

نباید آنقدر تند با پدربزرگ و مادربزرگش حرف می زد. عصبانی کردن آن ها کمکی به جلب رضایتشان برای رفتن نمی کرد. آن ها حرف 

تهدید را نه. در واقع درستش هم این بود که به آنها احترام بگذارد؛ فقط اینکه به او بگویند چه کار بکند و چه  منطقی را می پذیرفتند، ولی

 کار نکند، او را به شدت عصبی می کرد.

 «ست؟»زد:صدای پایی از روی پله ها شنید. در باز و کندرا وارد اتاق شد. در اتاق چشم گرداند اما ظاهراً او را ندید. اخم کرد و صدا 

 ود.رپرده ها کشیده بودند و اتاق تقریباً تاریک بود. ست با در فاصله ی زیادی داشت، اما پنهان نشده بود. کندرا چرخید که از اتاق بیرون ب

 «اینجام.»ست گفت: 

 «اینجایی؟ کجا بودی؟»کندرا متعجب برگشت و گفت: 

  .همینجا 

  کنه. اتاق خیلی هم تاریک نیست. وای! انگار این سایه وار بودنت واقعاً کار می 

 «تو هم می خوای سرزنشم کنی؟»ست شانه باال انداخت و گفت: 

  .راستش اومدم ببینم حالت خوبه یا نه؟ البته می خواستم شاخ رو هم ببینم 
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 «شه.ون دالر باسنگین تر از اون چیزیه که به نظر می رسه. فکر کنم قیمتش حده اقل ده میلی»ست شاخ را باال نگه داشت و گفت: 

  شایدم ده میلیون امتیاز حماقت! بستگی داره از کدوم طرف به قضیه نگاه کنی. می تونم تو دستم نگهش دارم؟ 

 «تو رو فرستادن که بیای این رو ازم بگیری؟»ست اخم کرد و گفت: 

  .نه. فکر نکنم خیلی تهدیدهات رو جدی گرفته باشن. از رو کنجکاوی اومدم 

  م اجازه بدم بهش دست بزنی. چون مال دزدیه، ممکنه وقتی بهش دست بزنی احساس عذاب وجدان بهت دست فکر نکنم بتون

 بده و دیوونه بشی بخوای برش گردونی به سانتورها.

  تو دزدیدیش، نه من. اگه از نظر تو ایرادی نداشته باشه، چرا باید عذاب وجدان بگیرم؟ 

اگه بتونم بدمش به تو، معنیش اینه که می تونم به اونا هم بدمش. اونوقت »گفت:  ست انگشت شستش را روی سطح صاف شاخ کشی و

 «دیگه تو النه اژدها به من احتیاجی نیست.

باألخره دیر یا زود می فهمیم که می تونی شاخ رو قرض بدی یا نه. چه بهتر که همین اآلن بفهمیم. اگه می ترسی ازت »کندرا گفت: 

 «زه بدی که فقط واسه یه دقیقه تو دستم نگهش درم.بگیرمش، می تونی بهم اجا

 «باشه. می تونی واسه یه دقیقه نگهش داری.»ست آهی کشید و گفت: 

 «راست می گی سنگین تر از اون چیزیه که به نظر می رسه.»کندرا شاخ را گرفت و گفت: 

  عذاب وجدان نداری؟ 

  .نه، چقدر سفیده 

 «احتیاج ندارن.پس ظاهراً به من »ست اخم کرد و گفت: 

 «کسی نمی دونه آخرش چه تصمیمی می گیرن.»کندرا شاخ را به ست پس داد و گفت: 

   من می دونم. تو پیغام پاتون نوشته بود که یه طلسم منحرف کننده ی فوق العاده قدرتمند از النه اژدها محافظت می کنه. و این

تیم هم همون آدم های همیشگی مثل وارن رو انتخاب می کنن. فکر معنیش اینه که برخالف میل همه تو باید بری. برای بقیه 

می کنن من بی تجربه م و می ترسن بالیی سرم بیاد. اما عمراً به این نکته توجه نمی کنن که با توجه به توانایی هام، من کامالً 

 صالحیت رفتن به اون پناهگاه رو دارم.

 «ری. حتی فکر رفتن به اون پناهگاه هم باعث می شه حالت تهوع بگیرم.نمی فهمم واسه چی می خوای ب»کندرا پاسخ داد: 

  حتی اگه گاوین هم بیاد؟ 

 گونه های کندرا گل انداخت.

  .اومدن اون چه ربطی داره؟ ما فقط گاه گداری با هم نامه می نویسیم. همین 

 «ن؟فکر می کنی به گاوین هم احتیاج داشته باش»لب پایینی اش را گاز گرفت و گفت: 

   صد در صد. اونجا یه پناهگاه اژدهاس و گاوین مادرزاد رام کننده اژدها بوده. دومین باری می شه که تو یه پناهگاه جادویی

 خطرناک همدیگه رو می بینین.
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 «جواب سؤال من رو ندادی. واسه چی اینقدر اصرار داری که بری؟»کندرا گفت: 

  خواد؟ البته به غیر از تو. اما دلیل مهمترش خیلی ساده س. یا باید جلوی اسفینکس  دوست دارم اژدها ببینم؟ خب معلومه! کی نمی

 رو بگیریم، یا کارمون ساخته س. می دونم که می تونم کمک کنم.

 «کلی راه دیگه واسه کمک کردن هست!»کندرا گفت: 

  !راست می گی. مثالً می تونم واستون ساندویچ درست کنم که تو راه بخورین 

  یست همه کارها رو تو انجام بدی.الزم ن 

   نه، الزم نیست. فقط کارهای کسل کننده رو الزمه که من انجام بدم. اصالً می تونم یه نامه ی تهدید آمیز واسه اسفینکس

 بنویسم.

 «هر اتفاقی که افتاد، فقط قول بده کار احمقانه ای انجام ندی.»کندرا دستش را روی شانه برادرش گذاشت و گفت: 

  شاید هم کارهای فوق العاد. البته بستگی داره از کدوم طرف به قضیه نگاه کنی. یا 

  .قول بده 

 «حاال ببینم چی می شه.»ست انگشتش را روی شاخ کشید و گفت: 
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 فصل شانزدهم

 عزیمت
 

 

ه یوند می خوردند؛ روزی ککندرا همیشه کریسمس را دوست داشت. وقتی که کوچک تر بود، کریمس روزی بود که جادو و واقعیت با هم پ

با بقیه روزها متفاوت بود: در تاریکی شب، مهمان هایی از آسمان می آمدند و هدایایی برایش می آوردند. همیشه امید داشت که تا دیروقت 

ر و یک دداشت تشکبیدار بماند و مچ بابانوئل را در حین آوردن هدایا بگیرد، اما همیشه خوابش می برد و مجبور می شد به گذاشتن یک یا

 بشقاب شیرینی رضایت بدهد.

وقتی که بزرگتر شد، کریسمس معنای دیگری پیدا کرد. در کریسمس می توانست دوستان و خانواده اش را ببیند. تعطیالت کریسمس برایش 

ره می نقره، گوشت بوقلمون و ب به معنی دیدار با پدربزرگ و مادربزرگ الرسن بود. شبی که در ظرف های چینی زیبا و با کارد و چنگال های

 خوردند و پس از آن تا آنجا که می توانست کیک پای می خورد. همیشه برای هدیه دادن و هدیه گرفتن از شب قبل هیجان داشت.

 اما کریسمس امسال متفاوت بود.

وزها به نوعی غافلگیر شده بود. همیشه از ردلیل اصلی اش این بود که پدر و مادش تصور می کردند که او مرده است. دلیل دیگر این بود که 

و هفته ها قبل انتظار کریسمس را می کشید. اما امسال اصالً یادش نبود که به کریسمس نزدیک می شوند. اگر ست شب قبل پیش از خواب 

ر می توانست نست مرگبار باشد، چطوبه این نکته اشاره نکرده بود، کندرا اصالً متوجه نمی شد. وقتی که ذهنش درگیر مأموریتی بود که می توا

 به تقویم توجه کند؟

ا هکندرا به این نتیجه رسیده بود که برادرش می تواند پیشگو شود. کامالً درست نام او، وارن و گاوین را جزو گروه اعزامی به پناهگاه اژد

بینی کرده بود، بر زبان آورده بود. برادرش  حدس زده بود. تانو هم همراه گروه می رفت. پدربزرگ درست همان دالیلی را که ست پیش

 درست حدس زده بود که خودش با آن ها نمی رود.

خوشبختانه ست خیلی بهتر از آن چیزی که کندرا تصور می کرد، این خبر را پذیرفته بود. پدربزرگ و مادربزرگ از اینکه ست بدون جار و 

د و هم خیالشان راحت شده بود. کندرا تصور می کرد که چون ست انتظار چنین جنجال شاخ را تحویلشان داده بود، هم تعجب کرده بودن

تصمیمی را داشت، پذیرفتنش برایش آسان تر شده بود. دلیل رفتار ست هر چه که بود، پدربزرگ و مادربزرگ آنقدر تحت تاثیر قرار گرفته 

ها دلش برای پدربزرگ و مادربزرگ می سوخت که کار بسیار  بودند، که از زندانی کردن ست در خانه صرف نظر کردند. کندرا بعضی وقت

سختی را در برخورد با ست داشتند. به غیر از زندانی کردن ست در یک سلول، چه راهی برای جلوگیری از خارج شدن چنان بچه ی زرنگی 

 از خانه داشتند؟

یرایی نشسته بود و از بوی کیکی که از آشپزخانه می آمد، لذت می برد. خبری از درخت کریسمس نبود اما اکنون کندرا تنها در اتاق پذ

پدربزرگ و مادربزرگش به او و ست هدیه داده بودند. هدیه های کندرا کامالً در راستای نیازهایش برای ماموریت پیش رو تهیه شده بودند: 

خوبیش این بود که آن ها را کادو کرده بودند و می توانست از باز کردن روبان ها لذت  یک چکمه، یک کت ضخیم و یک دستکش. حداقل

 ببرد. 
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اسک و رقرار بود شام کریسمس را موقع ناهار بخورند، تا او، وارن و تانو به پروازشان برسند. عصر در کالیسپر مونتانا به جمع گاوین، دوگان، ت

پتر اختصاصی آن ها را به مقصد می رساند. دیدن دوباره ی گاوین و مارا عجیب بود. با گاوین در مارا ملحق می شدند. و از آنجا یک هلیکو

ا ر طول پاییز بارها نامه نگاری کرده بودند اما هرگز همدیگر را ندیده بودند. دیدن مارا هم از این جهت عجیب بود که از آخرین باری که او

از دست داده بود و هم خانه اش را. پدربزرگ توضیح داده بود که مارا بعد از فرو پاشی کوه  دیده بود به بعد، زن سرخپوست هم مادرش را

 گمشده، به عضویت شوالیه های سحرگاه در آمده و به سرعت به یکی از قابل اعتمادترین مأمورین آن ها تبدیل شده بود.

 « ت یک هدیه ی ویژه آورده.کندرا، یکی واس»ست وارد اتاق شد صورتش از شدت سرما قرمز بود. گفت: 

  یعنی چی؟ 

  .بیا خودت ببین 

ست خواهرش را به سمت ایوان هدایت کرد. ورل در آنجا منتظر بود. یک لباس یقه اسکی بر تن داشت و کاله سیاهی بر سر گذاشته بود. به 

ش سد. وقتی که کندرا در را باز کرد، ورل انگشتاننظر ترسیده بود. با حالتی معذب به نرده ها تکیه داده بود و سعی می کرد عادی به نظر بر

را هوا تکان داد و با حالتی معذب لبخند زد. وقتی که شروع به صحبت کرد، با عجله کلمات را ادا می کرد، گویی حرف هایش را حفظ کرده 

ق صبح کلی پودینگ آلو و فند چه قدر از دیدنت خوش حالم، کندرا! تعطیالت بهت خوش گذشته؟ به من که خیلی خوش گذشته!» بود: 

 «خوردم.

 «من هم از دیدنت خوش حالم، ورل. نقاشی ای که واسم کشیده بودی خیلی قشنگ بود.»کندرا خیلی مؤدبانه گفت: 

 « قابلت رو نداشت.»ورل لبخندی زد در حالی که دستش را در هوا تکان می داد، گفت: 

  .خیلی طبیعی بود 

ظاهراً نقاشی ناقابلم قدیمی شده. باید یکی دیگه بکشم. »نگاه کرد و سریع نگاهش را برگرفت. گفت:  ورل لحظه ای در چشم های کندرا

 «آخه تو هر روز خوشگل تر می شی.

 ست سعی کرد با سرفه کردن، خنده اش را کنترل کند. 

  .خیلی لطف داری، ورل 

  .می خوام به مناسبت کریسمس یه هدیه بهت بدم 

  ار رو بکنی.ورل، الزم نیست این ک 

  .نمی تونم جلوی خودم رو بگیرم 

ورل قدمی به یک طرف برداشت تا شی ء ای که رویش را با پارچه ی قرمز پوشانده بود و ارتفاعش به یک متر می رسید، نمایان شود. ادامه 

 «ه تر از خودت؟می خواستم یه هدیه ای بهت بدم که الیق زیباییت باشه. با خودم فکر کردم چه هدیه ای با شکو»داد: 

با حرکتی شبیه شعبده بازها، پارچه را کشید و مجسمه ای از کندرا ظاهر شد. توگا برتن و یک خوشه ی انگور بر دست داشت. ست دوباره 

 شروع به سرفه کرد. جوری سرفه می کرد که انگار در حال خفه شدن است. مجسمه کامالً هنری ساخته شده بود. 

هیچ وقت تا اآلن همچین منبع الهام بخشی نداشتم. احساسم دست هایم »ورل لبخندی زد و گفت: « ر شبیه منه!وای! چه قد»کندرا گفت: 

 «را هدایت می کرد.

 «من یه کم آب بخورم.»ست در حالیکه اشک از چشم هایش جاری بود، گفت: 

 با سرعت وارد خانه شد. بالفاصله بعد از بسته شدن در، صدای خنده اش به گوش رسید.
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 « ست همیشه من رو دست می ندازه. با هم شوخی داریم. یه جورایی مثِ... برادرم دوستش دارم.»ورل خندید و گفت: 

کارت فوق العاده س. نباید اینقدر زحمت می کشیدی. می دونی، منم می خواستم واست »کندرا خم شد و با دقت به مجسمه نگاه کرد. گفت: 

 «قت خیلی به هم ریخته بود.کادو بگیرم، ولی اوضاع این چند و

نه. خواهش می کنم. کادو الزم نیست. بانوی من، یه نگاه مهربون، یه حرف محبت آمیز واسه من بسه. »ورل هر دستش را تکان داد و گفت: 

 « همین وجودت تا ابد من رو مدیونت می کنه.

  متوجهی که من همه ش پونزده سالمه؟ 

   واقعیت تلخ کنار اومده م که ما هیچ وقت نمی تونیم با هم باشیم. من رو به عنوان کسی در آره. خیلی خوب متوجهم. من با این

 نظر بگیر که همیشه از راه دور دوستت داره. همه داستان های عاشقانه تراژیکن.

فت: را فشرد و گدست ورل « ممنونم، ورل. مجسمه خیلی قشنگیه. معلومه که خیلی روش کار کردی»کندرا ایستاد ولبخندی زد. گفت: 

 «کریسمست مبارک.»

 «کریسمس مبارک.»چهره ورل باز شد. تعظیمی کرد و گفت: 

 «نویل، یه ساعت تلویزیون بهم باختی!»ورل در حالیکه دور می شد، چیزی زیر لب زمزمه می کرد. کندرا فکر کرد که این جمله را شنید: 

 «سالش رو ساختی!»ست دوباره روی ایوان آمد و گفت: 

  ورم نمی شه که مجسمه من رو ساخته!با 

  !خب، نباید روز به روز خوشگلتر بشی دیگه 

 «بهت که گفتم عقل از سرش پریده. می خوای مجسمه ت رو بیاری تو؟»کندرا دست برادرش را نیشگون گرفت. ست ادامه داد: 

  فکر کنم فعالً همین برون بمونه بهتر باشه. حاال چرا توگا و انگور؟ 

ذهن ورل یه معماس که بهتره هیچوقت حل نشه. مادربزرگ گفت غذا حاضره. می خوای کمک کنی میز رو »از کرد و گفت: ست در را ب

 «واسه شام آخرت بچینیم؟

  اصالً بامزه نیست! اگه واقعاً شام آخرم بود چی؟ 

  .قطعاً نیست! مطمئنم تو فرودگاه یه چیزی می خورین 

 ناناس، سیب زمینی سیرمال، هویج و نخود سبز. دسر هم پای کدو، پای سیب و بستنی وانیلی بود.شام متشکل بود از یک همبرگر بزرگ، آ

 است مانند بشکه ای که ته نداشته باشد، مقدار زیادی غذا خورد. دسرش را هم زودتر از بقیه تمام کرد و از اتاق خارج شد. کندرا اما اشته

 تکه پای سیب داغ برداشت.نداشت. مقدار کمی غذا خورد و در پایان هم یک 

بعد از شام، پدربزرگ و مادربزرگ کمی حرف زدند، اما کندرا نمی توانست تمرکز کند. مأموریت قبلی اش در کوه گمشده به همراه وارن، 

گروه  افق اعزام یکتجربه ترسناکی بود؛ اما این یکی ظاهراً خیلی بدتر بود. وارن به طور ویژه مأمور مراقبت از کندرا شده بود ستوان ها مو

 رپنج نفره بودند. به این جمع کندرا و محافظش وارن هم اضافه می شدند. به صورت تئوری، کندرا و وارن الزم نبود وارد عمل شوند و تنها د

رنامه بخانه سرپرست منتظر بقیه می ماندند. اما کندرا تجربه ی تلخی داشت و می دانست که خیلی نمی شود روی درست پیش رفتن این 

ها حساب کرد. هیچکس چیز زیادی در مورد النه اژدها نمی دانست. ظاهراً در طول چندین دهه گذشته، پاتون تنها کسی بود که از خارج 

 توانسته بود وارد آن پناهگاه شود. 
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ید خود را مطمئن و مشتاق کندرا سعی کرده بود چهره ی شجاعی از خود نشان دهد. ضرورت مأموریشان را درک می کرد و می دانست که با

 نشان دهد تا پدربزرگ و مادربزرگ با رفتنش موافقت کنند. و در نهایت هم پدربزرگ و مادربزرگ رضایت داده بودند.

سرانجام برخالف میل کندرا، ساعت عزیمت از راه رسید. به همراه دیل به اتاق زیر شیروانی رفت تا وسایلش را جمع کند. انتظار داشت در 

 اتاق با ست خداحافظی کند، اما در عوض روی تختش یادداشتی را بر روی یک زره خاکستری پیدا کرد. همان

 

 

 کندرای عزیز

کریسمس مبارک! این زره از یه فلز فوق العاده قوی درست شده. ساتیرها بهم دادنش. می خوام تو سفرت به النه اژدها 

احت زیر لباس هات بپوشیش. راستش یه کم واسه من کوچیکه، به این رو با خودت ببری. اونقدر نازکه که می تونی ر

 خاطر همین فکر می کنم کامالً اندازه ت باشه. 

امیدوارم من رو ببخشی که شخصاً باهات خداحافظی نمی کنم. واسم سخته که تو گروهتون نباشم. یه جایی تو جنگل 

امنیه، خیلی هم دور نیست. نه می ذارم سانتورها من رو پیدا کرده م که هر وقت می خوام فکر کنم می رم اونجا. جای 

بگیرن، نه اتفاق دیگه ای بیفته. دوستای خوبی تو آشیانه افسانه پیدا کرده م. با اونا بودن حالم رو بهتر می کنه. به 

یاهچال سمادربزرگ و پدربزرگ بگو نگرانم نباشن. ممکنه یه مدت اونجا بمونم. اگه خواستن وقتی برگشتم من رو تو 

 زندانی کنن، اعتراضی نمی کنم.

 مواظب خودت باش. نذار اژدهاها بخورنت. خوش بگذره.

 دوست دار تو       

 ست            

 

د رکندرا یادداشت را تا کرد. ست به نظرش هم مهربان بود و هم خودخواه. بعد از همه ی اتفاقاتی که افتاده بود، چطور می توانست دوباره وا

؟ آنقدر چیزهای زیادی برای نگرانی وجود داشت که دیگر غیب شدن ست نباید به لیست اضافه می شد. زره را برداشت. شک جنگل شود

 داشت که چیزی به آن نازکی بتواند محافظ خوبی باشد. با توجه به وزنش، به نظر می رسید که از کاغذ آلومینیوم ساخته شده باشد. ست گفته

 قوی ساخته شده است. با پشت دست زره را فشار داد؛ به نظر محکم بود.بود از فلزی فوق العاده 

عد ب وقتی یادداشت را به پدربزرگ نشان داد، پیرمرد با اخم نامه را خواند. سپس چشم هایش را مالید و محتوای نامه را برای بقیه بازگو کرد.

ن شوند که ست در آن ها پنهان نشده است. پدربزرگ به کندرا قول از وارن و تاون خواست تا ماشین و کوله پشتی را خوب بگردند و مطمئ

 داد که مسئله را حل کند و از نوه اش خواست که فکرش را درگیر این مشکل نکند.

 اکندرا زره را به کولتر نشان داد. کولتر مدت زیادی را با دقت به بررسی زره پرداخت. سپس آن را به کندرا پس داد و توصیه کرد که آن ر

پنهان کند. کولتر گفت که خیلی ها حاضرند برای به دست آوردن چنان زرهی حتی آدم بکشند. پیرمرد حرف ست را تأیید کرد و به کندرا 

 اطمینان داد که زره فوق العاده مقاوم است و نمی شود روی آن قیمتی گذاشت.

 ماشین شد.چند دقیقه بعد کندرا، پدربزرگ و مادربزرگش را در آغوش کشید و سوار 
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*** 

 

با اینکه در دو طرف جاده مقدار قابل توجهی برف نشسته بود، ولی آسمان کلیسپل در شب به طرزی باور نکردنی صاف بود. ماه در آسمان 

ر بودند ظدیده نمی شد، اما ستاره های بی شمار، بیشتر از هر آنچه کندرا تاکنون دیده بود، درخششی خیره کننده داشتند. بیرون فرودگاه منت

تا تانو ماشین کرایه ای را بیاورد. وارن هم چندین نقطه نورانی را که در یک مسیر مشخص حرکت می کردند، در آسمان نشان داده و توضیح 

 داده بود که آن ها در واقع ماهواره هستند.

 با حالتی عصبی روی رانش ضرب گرفتهوقتی که سرانجام ماشین در محوطه ی جلوی هتل متوقف شد، کندرا احساس بی قراری می کرد و 

بود. وارن پیش از رسیدنشان تماس گرفته و مطمئن شده بود که سایرین رسیده اند. فکر دیدن گاوین، کندرا را کمی عصبی کرده بود. آیا 

 ورل هم چند ساعت قبل همین احساس را داشت؟ ناگهان احساس کرد که رفتار ورل دیگر خیلی هم خنده دار نبود.

را نفس عمیقی کشید. تنها کافی بود دوستانه رفتار کند. تمام فشاری که حس می کرد، در نتیجه فعالیت بیش از حد قوه تخیلش بود. یک کند

 مأموریت خطرناک در پیش رویشان بود، نه یک قرار! به وجود آمدن هر گونه احساسی، نتیجه ی طبیعی دوستیشان بود.

فرش های قرمز رنگی که روی زمین پهن شده بودند، با نخ های طالیی حاشیه دوزی شده بود. مرد  در درون البی، آتشی روشن بود. روی

کچلی که عینک زده و تی شرت راحتی بر تن داشت، در کنار آتش نشسته بود و مطالعه می کرد. کندرا با حالتی مشکوک به مرد نگاه کرد. 

 کاش ست آنجا بود تا دشمنان نامرئی را شناسایی کند. هر کسی می توانست یک جاسوس باشد. با خود فکر کرد که

تانو به سمت پذیرش هتل رفت. کسی از پشت سر کندرا را صدا زد. کندرا برگشت و گاوین را دید که با لبخندی گرم به او نزدیک می شد. 

ا اعتماد ایش برجسته تر. الغر اندام بود و بحتی از دفعه قبل هم خوش قیافه تر به نظر می رسید. پوستش آفتاب سوخته تر شده بود و گونه ه

سالم. »به نفس یک رقصنده حرکت می کرد. آیا قدش بلند تر شده بود؟ کندرا درحالیکه سعی می کرد رفتارش عادی به نظر برسد، گفت: 

 «خوشحالم که می بینمت.

  .شنیدم که د..د...د..دزدیده بودنت 

  ش نجات پیدا کردم.خبرها خیلی زود می پیچه. مهم اینه که آخر 

 کندرا به مردی که مشغول مطالعه بود نگاه کرد. آیا کار عاقالنه ای بود که آنقدر نزدیک به او صحبت کنند.

 «. شوالیه و خلبان هلی کوپترمون.18این آرون استونه»گاوین گفت: 

 آرون بدون اینکه سرش را بلند کند، دو انگشتش را به عالمت سالم بلند کرد.

 ک شد و ضربه ای به پشت گاوین زد.وارن نزدی

  آماده ی جار و جنجال هستی؟ ماجراهای کوه گمشده واست بس نبود؟ 

 «فکر کنم دی.. دی..دی... دیگه هر وقت من رو ببینین یاد ماجراهای مرگبار بیفتین.»گاوین لبخندی زد و گفت: 

ین توضیح داد که بقیه برای برگزاری یک جلسه آماده اند. کندرا چمدانش تانو با اشاره از آن ها خواست که به دنبالش بروند. در آسانسور گاو

 را در اتاقش گذاشت و به دنبال بقیه به سمت یک سوییت در انتهای راهرو به راه افتاد.

                                                           
Aaron Stone 1 
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ری به و حصوقتی وارد اتاق شدند، دوگان از جایش بلند شد؛ مرد تنومندی با موها و ریش قرمز و پیشانی پر از کک و مک شباهت بی حد 

 «متاسفم که تو هم مجبور شدی بیای، کندرا.»برادرش مادوکس داشت. سرش را تکان داد و گفت: 

تراسک روی یک تخت نشسته بود و مشغول پاک کردن یک کمان بزرگ بود؛ کمانی که همزمان می توانست دو تیر پرتاب کند. مارا در آن 

از حالت چهره اش نمی شد به احساسش پی برد. تاپ سفیدی که به تن داشت به شدت با سوی اتاق دست به سینه به دیوار تکیه داده بود. 

 پوست برنزه اش در تضاد بود.

 «خوشحالم که همه مون اینجایی. مارا؟»تراسک آرام گفت: 

 مارا کبریتی آتش زد و یک شمع سفید رنگ را روشن کرد.

غریبه ای نمی تونه صدامون رو بشنوه. نمی خوام کل شب رو رواجی کنم، ولی تا وقتی که این شمع روشن باشه، هیچ »تراسک توضیح داد: 

می تونم این مأموریت اختیاریه. ن»به کندرا نگاه کرد و ادامه داد: « فکر کردم بد نیست چند دقیقه حرف بزنیم تا ذهنیت همه مون یکی بشه.

این پناهگاه به روی انسان ها بسته س. نمی دونیم اون تو چه خبره و چه مأموریتی خطرناک تر از این رو تصور کنم. یه دلیلی وجود داره که 

چیزی اونجا انتظارمون رو می کشه. پاتون هیچوقت چیز زیادی در مورد النه اژدها نگفت، احتماالً چون نمی خواسته کسی بره سراغ کلیدی 

ه. این دیگه چیزی نمی دونیم. می تونه یه سفر بدون برگشت باش که اونجا پنهان کرده. فقط می دونیم که اونجا یه سرپرست داره. بیشتر از

ممکنه همه مون تلف شیم. هدفمون این نیست، ولی به هر حال واقعیت اینه. من دوست نداشتم اینجا باشم، ولی اآلن اینجام چون حس می 

تون تو این مأموریت شرکت کنین، می خوام که کنم دشمنامون کار رو به جایی رسوندن که مجبوریم. اگه هنوزم می خواین با رضایت خود

 «یکی یکی اعالم کنین.

 همه موافقت خود را اعالم کردند. مارا آخرین نفری بود که نجوا کنان جواب مثبت داد.

 در حد حاال که چارلی رز مرده، من بهترین رام کننده اژدها بین شوالیه ها محسوب می شم. البته اصالً»تراسک سرش را تکان داد و گفت: 

ی اچاک رز نیستم. استعداد پسرش گاوین رو هم ندارم. منم مثِ دوگان یکی از ستوان هام. سابقه زیادی به عنوان یه کاراگاه دارم. توانایی ه

اید بگم بزیادی دارم، ولی یک رام کننده اژدهای واقعی نیستم. برای اینکه کنترلم رو جلوی یه اژدها حفظ کنم، باید خیلی تالش کنم. البته 

که مدتی رو توی اون چهارتا پناهگاه اژدهایی که به روی بازدید کننده ها بازه گذروندم و سعی کردم روی رفتارشون مطالعه کنم. شش تا 

 .نیزه دارم که نوکشون از فلز فوق العاده محکمی ساخته شده، اما بیشتر اژدهاها به این نیزه ها به چشم اسباب بازی بی خطر نگاه می کنن

 «.حق هم با اوناس. نمی تونیم با استفاده از خشونت از النه اژدها جون سالم به در ببریم. تنها راه نجاتمون اینه که درگیری ایجاد نکنیم

 «منم م..م..م.. موافقم.»گاوین گفت: 

نه حدوداً دو مایل با دروازه الطبق نقشه کندرا به آرون کمک می کنه تا به چمنزاری برسیم که »تراسک کمانش را کنار گذاشت و گفت: 

اژدها فاصله داره. اگه بخوایم با هلی کوپتر از روی دروازه رد شیم، هیچ کدوممون زنده نمی مونیم. موانع جادویی حتی آسمون رو هم تحت 

روازه وازه رو باز می کنیم. اگه دپوشش دارن. وقتی از هلی کوپتر پیاده شدیم، کندرا ما رو تا دروازه هدایت می کنه. بعد با استفاده از شاخ در

باشه، در از هر دو طرف قفل داره و طلسم منحرف کننده ذهن هر دو طرف کار می کنه. یعنی احتماالً  19این پناهگاه مثِ ایسال دل دراگون

هم صرفاً به عنوان محافظ هم برای وارد شدن و هم برای خارج شدن به کندرا احتیاج داریم. نقش اصلی کندرا تو این مأموریت همینه. وارن 

 کندرا همراه ما میاد.

کندرا و وران پیش سرپرست می مونن. وظیفه بقیه ما هم پیدا کردن کلید پاتون بورخسه. پیدا کردن جای کلید کار مشکلیه تنها چیزی که »

 «ترجمه سرنخ احتیاج داریم.می دونیم اینه که ممکنه یه سرنخی زیر سنگ قبر پاتون پیدا کنیم. احتماالً به کمک کندرا برای 
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تو روزهای آینده باید کامالً به همدیگه اطمینان کنیم. من یه چیزهایی در مورد »تراسک از تخت پایین آمد و مشغول قدم زدن شد. ادامه داد: 

ا رو . اعتماد باید مخودم گفتم. میخوام همه اعضای گروه خیلی خالصه خودشون رو معرفی کنن و یه توضیحی در مورد توانایی هاشون بدن

متحد کنه. وقتی که اسفینکس رهبر شوالیه ها بود، اساس رو بر پایه راز و عدم اعتماد گذاشته بود. من هیچوقت اون سیستم رو دوست 

 نداشتم. این که حتی بین دوستامون هم پشت نقاب قایم شیم.  این کار باعث می شد که اطالعات کمتری به دست جاسوس ها بیفته، ولی

به نوعی ما رو از هم دور می کرد. اون سیستم باعث می شد که جاسوس ها راحت تر بتونن بین ما نفوذ کنن و بله، حتی ما رو رهبری کنن. 

 وین رواکندرا، می دونم که تو یه راز بزرگ داری. گاوین، تو هم همینطور. انجمن از توانایی کندرا با خبره و احتماالً تا اآلن دیگه توانایی گ

هم حدس زده. اگه دشمنامون می تون رازهامون رو بدونن، چرا مورد اعتمادترین دوستامون ندونن؟ هر کدومتون می تونه فقط تا اون حدی 

 «که می خواد در مورد توانایی هاش حرف بزنه. سعی کنین تا اونجایی که می تونین رک باشین. از دوگان شروع می کنیم.

 تراسک دوباره نشست.

من یکی از ستوان های شوالیه های سحرگاهم. رام کننده اژدها نیستم، ولی ماجراجوی با تجربه ای »ویش را صاف کرد و گفت: دوگان گل

 «هستم. کوهنورد خوبیم و سابقه خوبی تو زنده موندن تو شرایط سخت دارم. تراسک رهبر تیممونه و من اینجام تا حمایتش کنم.

 تانو ایستاد.

  می تونین تانو صدام کنین. تخصصم معجون های جادوییه و تقریباً بیست ساله که شوالیه م. تو پناهگاه من تانو گاتوآ هستم .

اژدها مواد اولیه فوق العاده ای پیدا می شه که هیچ جای دیگه ای نمی شه نظیرشون رو پیدا کرد. فکر کنم تهیه معجون های 

 در ضمن تو زمینه طبابت هم تجربه زیادی دارم. مختلف بتونه بزرگترین کمکی باشه که از دستم برمیاد.

 به شکل یک دایره نشسته بودند و نفر بعدی کندرا بود. همه سرها به سمت او برگشت.

  .من فقط چند ماهه که شوالیه شدم. بزرگترین توانایی من اینه که پری گونم. اسفینکس این موضوع رو می دونه 

می تونم تو تاریکی ببینم، به پری ها دستور بدم و همه زبون های زیر »او خیره شده اند. ادامه داد: متوجه شد که گاوین و مارا با حیرت به 

شاخه سیلوین، زبون پری ها، رو متوجه می شم. طلسم های منحرف کننده رو من تأثیری ندارن، به خاطر همین هم قراره من تیم رو به 

بون مخفی پری ها واسمون سرنخی گذاشته باشه، که در این صورت من می تونم اون پیام سمت دروازه هدایت کنم. امیدواریم که پاتون به ز

 «رو ترجمه کنم. فکر کنم چیز دیگه ای واسه گفتن نداشته باشم.

 من وارن بورخسم. یکی از نوادگان ماجراجوی افسانه ای و تا حدی بدنام، پاتون بورخس. متولد»وارن دست هایش را به هم کوبید و گفت: 

لحظه ای سکوت تا حاضرین بخندند، اما تنها چند « برج عقرب هستم، بدمینتون خیلی دوست دارم. همینطور غواصی و بازی چکرز چینی رو.

با کندرا نسبت فامیلی دارم و ده ساله که شوالیه ام. البته یه بخشی از این ده سال رو تو آشیانه افسانه تو حالت کاتاتونیک »نفر لبخند زدند. 

د ندم. اآلن هم اینجام تا از کندرا محافظت کنم. چند تا وسیله به درد بخور با خودمون آوردیم. یکیش یه کوله پشتیه که به یه اتاق بزرگ چبو

بعدی راه داره. کلی چیز به درد بخور تو کوله پشتی ذخیره کردیم. از جمله شیر خشک، کره شیرماهی و یه عروسک چوبی جادویی به اسم 

ه اندازه یه آدمه. همه تون می تونین وسایلتون رو توی کوله پشتی بذارین. اگه از افتخاراتم سوال کنین هم باید بگم که یه بار نصف مندیگو ک

 «استخون های بدنم رو شکستم تا یه ببر دوسر غول پیکر رو بکشم.

بود که انگار می خواست وارد جنگ شود. با لحنی جدی  مارا قدم جلو گذاشت. بلند قد بود و سرش را باال گرفته بود. حالت ایستادنش جوری

من مارا تابارس هستم. قرار بود سرپرستی کوه گمشده به من برسه، ولی پناهگاه سقوط کرد و مادرم کشته شد. یه اژدها و یه جاسوس »گفت: 

 اشته م. تو پیدا کردن رد پا و تشخیصانجمن نقش اصلی رو تو این اتفاق داشتن. من همیشه ارتباط غیر طبیعی با حیوون های وحشی د

 «وضع هوا تخصص دارم. بعضی ها می گن پتانسیل تبدیل شدن به یه رام کننده اژدها رو دارم.
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ونست کار کردم. مارا تو یه صحبت طوالنی با دو تا اژدهای بالغ ت صخره های رفیعبیشتر از پتانسیل. من تو ماه اکتبر با مارا تو »تراسک گفت: 

 « باقی بمونه. اصالً کار ساده ای نیست. گاوین؟هوشیار 

فکر کنم همه تون می دونین که من پسر چارلی رزم. من تو »گاوین پشت گردنش را مالید. درحالیکه چشم به زمین دوخته بود، گفت: 

درم موقع به دنیا اومدن من جونش تو هیمالیا بزرگ شدم. پدرم با اژدهاهای اونجا رابطه ی خیلی خوبی داشت. ما قله سبزپ..پ..پ..پناهگاه 

 یرو از دست داد. بعد از اون پدرم ترتیبش رو داد که من برادر اژدها بشم. یه جورایی مثِ پری گون بودن کندراس. اژدهاها من رو مثِ بچه 

شن، . اگه اژدهاها من رو بکخودشون بزرگ کردن و یه بخشی از قدرتشون رو با من تقسیم کردن. من می تونم به ز..ز..ز..زبونشون حرف بزنم

 .باید تاوانش رو پس بدن. درست مثِ اینه که یه اژدهای دیگه و کشته باشن. این برادر اژدها بودن حتی تو فیزیک بدنی من هم تاثیر گذاشته

 «قوی تر و سریع تر از اون چیزیم که به نظر می رسه.

رادر اژدهایی وجود نداشت. پدرم چون فکر می کرد که توانایی های من ممکنه مدت ها هیچ ب»دستش را درون موهایش فرو کرد و ادامه داد: 

باعث شه مورد هدف قرار بگیرم، من رو از همه مخفی نگه داشت. بعد از مرگ پدرم، بهترین دوستش یعنی آرلین من رو به شوالیه ها معرفی 

ی های من چه جوریه. به خاطر همین خ..خ..خ.. خیلی مطمئنم که کرد. چون اون موقع اسفینکس رهبر شوالیه ها بود، می دونست که توانای

انجمن تا اآلن دیگه حدس زده که من واقعاً کیم. با این حال از اونجایی که ممکنه دقیق ندونن که من برادر اژدها هستم، سعی می کنم 

 «جزئیان این قضیه جایی درز پیدا نکنه.

ممنونم. همون جوری که می بینین یه گروه فوق العاده هستیم. هر چند همه تون تا اآلن تو  از همه تون»تراسک از جایش بلند شد و گفت: 

جا  ریه پناهگاه اژدها نبودین، ولی قبالً حداقل یه اژدها رو از نزدیک دیدین. بذارین یه سری اطالعات در مورد اژدهاها بهتون بدم. گاوین ه

ک دندوناشون تا ته دمشون جادویین. پیر ترین هاشون جزو کهن ترین موجودات این سیاره ن. که الزم بود اطالعات بیشر بده. اژدهاها از نو

به شدت باهوشن. به زبون مخصوص خودشون صحبت می کنن، اما اگه بخوان می تونن به صدها زبون دیگه هم حرف بزنن. هیچ دو تا 

ح های نفسشون و توانایی هاشون برای استفاده از طلسم ها. درست اژدهایی شبیه هم نیستن. قیافه هاشون با هم فرق داره، همینطور سال

 مثِ آدم ها، اژدهاها هم شخصیت های منحصر بفردی دارن. بعضی هاشون عادلن و بعضی دیگه پلیدن.

ه حس می کنن ک ارتباط برقرار کردن با اژدهاها کار سختیه. ازشون ترس فلج کننده ای ساطع می شه. بیشتر آدم ها در مواجهه با اژدهاها»

عضالتشون قفل شده و زبونشون حرکت نمی کنه. به غیر از گاوین، هیچ کدومتون نباید تو چشم های یه اژدها نگاه کنین. اگه نگاه کنین، 

 کنترل روی نفستون رو به طور کامل از دست می دین.

، بهترین راه برای زنده موندن در مواجهه با یه اژدها اینه که از اونجایی که معموالً اژدهاها با هیچ موجود دیگه ای ارتباط برقرار نمی کنن»

 یه دیالوگ جذاب و هوشمندانه باهاش داشته باشی. معموالً این موضوع واسشون جالبه و جون آدم رو بهش می بخشن.

ست، از یه سری مصونیت ها پناهگاه های اژدها با بقیه پناهگاه هایی که دیدین فرق دارن. سرپرست که در واقع نگهبان دروازه هم ه»

رست پبرخورداره. به غیر از سرپرست برای کسای دیگه از جمله بازدیدکننده ها هیچ مصونیتی وجود نداره. برای ماهایی که قراره از اقامتگاه سر

تمند که بزرگ تر و قدرخارج بشیم، مثِ این می مونه که وارد طبیعت وحشی شدیم. این پناهگاه ها به عنوان خونه ی موجوداتی ساخته شده 

تر از اونن که بتونن با بقیه موجودات جادویی تو پناهگاه های معمولی زندگی کنن. اطالعات زیادی در مورد النه اژدها نداریم. کسی نمی 

 «دونه با چه جور موجوداتی ممکنه روبرو بشیم. گاوین، تو نصیحتی توصیه ای چیزی نداری؟

ما با تجهیزات و سالح های زیادی وارد پناهگاه می شیم. سالح هامون ممکنه در مواجهه با بعضی از » گاوین شانه باال انداخت و گفت:

موجودات به دردمون بخورن، اما اگه خطری از طرف اژدهاها تهدیدمون کرد، به سالح هاتون حتی فکر هم نکنین. تو همچین مواقعی 

م شدن. آدما نمی تونن در مقابل اژدهاها بایستن. یه زمانی آدمایی بودن که می استراتژی اولمون حرف زدنه و دومیش فرار کردن یا قای

 تونستن اژدها بکشن، ولی اآلن خیلی از اون روزها گذشته.

پدرم همیشه می گفت که اژدهاها به آدما همون جوری نگاه می کنن که ما به موش ها نگاه می کنیم. خیلی خوشمزه نیستیم و خطر بزرگی »

شیم. اگه زیر پاشون باشیم، واسه تمیز نگه داشتن محیط لهمون می کنن. ولی اگه باهاشون حرف بزنیم همون حسی بهشون حساب نمی 
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دست می ده که ما ممکنه با دیدن یه موش سخنگو تجربه کنیم. اونوقت می شیم یه موجود خاص. یه حیوون دست آموز بامزه. در مقابل یه 

که هیچ  بارازشی رو بازی کنیم -با -با -بامزه به نظر بیایم و تحت تأثیر قرارش بدیم. باید نقش موش با اژدها هدف اول باید این باشه که

 «آدمی حاضر نیست بکشدش.

به نظر منطقی میاد. کسی سؤالی نداره؟ نه؟ خب، فکر کنم دیگه کافی باشه. نکته های اساسی رو گفتیم. افتخار می کنم که »تراسک گفت: 

 «رم کار می کنم. حاال دیگه بهتره بریم بگیریم بخوابیم. فردا روز پرحادثه ایه.با تک تکتون دا

 مارا شمع را خاموش کرد.

 

*** 

 

ست اصالً راحت نبود. با هر حرکت خرده چوب در بدنش فرو می رفت. ظرف حاوی کره ی نهنگ به ران پایش فشار می آورد. کمی خود را 

کننده ای به جلو خم شد. چانه اش تقریباً به سینه اش چسبیده بود. هوای درون صندوق بوی خاک و جابجا کرد. گردنش با زاویه ی ناراحت 

چوب پوسیده می داد. آرزو می کرد که کاش می توانست سوراخی در دیوار صندوق ایجاد کند. تمام بدنش خیس عرق بود. قالیچه ای که 

 واسته را ایفا می کرد.روی خودش انداخته بود در آن هوای خفه نقش یک پتوی ناخ

بدترین قسمت ماجرا این بود که وزن آن همه وسیله را تحمل می کرد، در حالیکه به نظرش کامالً غیرضروری بود. احتمال اینکه تا صبح 

ه بودند. با این حال تروز بعد کسی از نردبان پایین بیاید خیلی کم بود. از نردبان باال رفته و شنیده بود که وارن و کندرا به هم شب به خیر گف

 با ترس از اینکه شاید کسی قبل از خواب بخواهد چیزی را درون کوله پشتی بگذارد، بار دیگر از نردبان پایین آمده و مخفی شده بود.

ز دست ا همه جا ساکت بود. احتماالً دیگر می توانست به آن شکنجه پایان دهد، ولی نمی خواست ریسک کند و شانس سفر به النه اژدها را

بدهد. چندین صندوق بزرگتر هم پیدا کرده بود، ولی این یکی نزدیک دیوار بود و به نوعی پشت چند بشکه از نظر پنهان شده بود. درون این 

 صندوق، درحالیکه یه تکه موکت روی سرش کشیده بود، هیچکس نمی توانست پیدایش کند.

ی او را ندیده بود مرد ساموآیی تمام اتاق را با یک چراغ قوه جستجو کرده بود. حتی در تانو پیش از رفتن تمام کوله پشتی را گشته بود، ول

 صندوقی را که ست درون آن مخفی شده بود، برداشته بود ولی زیر موکت را نگاه نکرده بود.

. الً به شدت ترسیده بودندست از خودش می پرسید که پدربزرگ و مادربزرگ در آن لحظه چه اساسی داشتند. دیگر شب شده بود و احتما

حتماً فکر می کردند که ست در جنگل گم شده، یا او را گرفته اند و یا شاید هم کشته شده است. هر فکری می کردند از نظر ست ایرادی 

 نداشت. فقط نباید حقیقت را متوجه می شدند.

بدهد  پدربزرگ او را به اتاقش فراخوانده بود تا به او اطالعتصمیم پنهان شدن در کوله پشتی را تنهایی نگرفته بود. شب قبل از کریسکس، 

که جزو تیم اعزامی به النه ازدها نخواهد بود. ست که گزینه دزدکی پنهان شدن را در ذهن داشت، برای اینکه پدربزرگ شک نکند، با حالتی 

 منطقی آن تصمیم را پذیرفته بود.

عضای خانواده نیز رسید، ست به اتاق رفت تا کمی فکر کند؛ اما وارن در حالیکه یک توپ پس از آنکه نام هفت عضو گروه به اطالع دیگر ا

 بسکتبال را روی انگشتش می چرخاند، در اتاق منتظرش بود.

 «شرم آوره که تو نمیای.»وارن بدون اینکه چشم از توپ بردارد، گفت: 

 «از دست می دم. دیگه عادت کرده م. همیشه باحال ترین ماجراها رو»ست پاسخ داد: 
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توپ را به سمت ست پرت کرد. ست توپ را گرفت و آن را دوباره به سمت وارن پرت کرد. وارن ادامه داد: « سریع فکر کن!»وارن گفت: 

 «چقدر دوست داری دزدکی بیای؟»

  دزدکی؟ 

 وارن لبخند زد.

  لومیت رو از مظلومیت الکی تشخیص می دم. الزم نیست اون قیافه ی مظلوم رو به خودت بگیری. من از یه کیلومتری هم مظ

فکر قایم شدن تو کوله پشتی باید وسوسه کننده باشه. مطمئنا ما باید کوله رو واسه بردن آذوقه و وسایل با خودمون ببریم. کلی 

 «جا اون تو هست. کلی جا واسه قایم شدن.

  .خیلی پستی 

   امیدوارم این کار رو بکنی.آروم باش بابا. نمی خوام اذیتت کنم. راستش یه جوریی 

  چی؟ 

فکر می کنم حق با توئه. تو توانایی های غیر طبیعی ای داری که »وارن ایستاد. در حالیکه مرتب توپ را از بین پاهایش رد می کرد، گفت: 

پیدا  نیک بودم. اگه واسهفکر می کنم به کارمون بیاد اگه اون میخ رو از گردن مرده متحرک نکشیده بودی بیرون، من هنوز یه زال کاتاتو

کردن کرونومتر با ما نمیومدی به عمارات قدیمی، هیچوقت پاتون رو پیدا نمی کردیم و آشیانه افسانه سقوط می کرد. من ایمان دارم، ست. 

و می ذارم له پشتی رمن نیومدم اینجا تا قانعت کنم که بیای. ولی اگه واقعاً بخوای بیای، باهات مخالفت نمی کنم. من فردا بعد از ظهر کو

 «پشت ماشین و در ماشین رو هم قفل نمی کنم.

  .یه کلکی تو کاره. پدربزرگ ازت خواسته این کار رو بکنی. این تله س 

   هیچ کلکی تو کار نیست، قسم می خورم. نباید تو مأموریتمون شکست بخوریم. اسفینکس اآلن دیگه اکولوس رو داره. نباید

دستش بیفته. فکرش رو بکن! اگه اسفینکس بتونه همه جا رو ببینه و هرجا که می خواد بره، چه اتفاقی بذاریم ترنسلوکیتور هم 

رو  Zzyzxمیفته؟ چی می تونه مانع از این بشه که همه ی ابزارها رو به دست بیاره؟ چند وقت طول می کشه تا بتونیم در زندان 

دن نداریم. چه خوشمون بیاد، چه نیاد دیگه هیشکی امنیت نداره. اگه باز کنه؟ اونوقت دیگه هیچ کدوممون جایی واسه قایم ش

 «خودت بخوای بیای به النه اژدها من ترجیح می دم اونجا باشی، تا اینکه اینجا بیکار بشینی.

ین ه بود در ماشهمین مکالمه برای قانع شدن ست کافی بود. فردای آن روز نامه ای برای توجیه غیبتش نوشت و همانطور که وارن قول داد

 باز و کوله پشتی در انتظارش بود.

از موقعی که ست وارد کوله پشتی شده بود، تنها همدمش مندیگو بود. برخالف هوگو، عروسک چوبی نه اراده ای داشت و نه هویتی. حرف 

 ون ها وفادار بود.نمی زد و تنها دستورات را اجرا می کرد. زمانی از موریل جادوگر فرمان می گرفت و اکنون به سورنس

ست همچنان درون صندوق بود و در تاریکی عرق می ریخت. وارن عالوه بر آذوقه مورد نیاز برای بقیه، مقداری آذوقه جداگانه برای ست در 

 یک بشکه قدیمی جاسازی کرده بود. وقتی مطمئن می شد که همه خواب هستند، می توانست بیرون برود و یک بسته شکالت و کره بادام

زمینی بخورد. ولی پیش از آنکه تصمیم به بیرون رفتن از صندوق بگیرد، صدای ساییده شدن چوب روی چوب را شنید. انگار در یک بشکه 

را باز کرده بودند. صدای پایین آمدن کسی را نشنیده بود. از زیر موکت نگاهی به بیرون انداخت، اما نوری ندید. باز هم صدای خش خشی 

 ای گاز زدن یک سیب به گوشش رسید.شنید و بعد صد

 کسی داشت به آذوقه شخصی او دستبرد می زد!
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بعد از هر گاز، صدای بلند جویدن سیب را به وضوح می شنید. صدا همان جور کم می شد تا اینکه یک گاز دیگر زده می شد. چه کسی داشت 

مطمئن بود که صدای پایین آمدن کسی از نردبان را نشنیده بود. سیب می خورد؟ مطمئناً مندیگو نبود. عروسک چوبی چیزی نمی خورد. ست 

د، وهر کسی به غیر از کندرا هم در آن تاریکی به نور احتیاج داشت. آیا ممکن بود در همان روز اول که کندرا کوله پشتی را به خانه آورده ب

 یک جاسوس از دید کولتر پنهان مانده باشد؟

اش را بیرون آورد. یک چوب بیسبال در نزدیکی صندوقش بود و می توانست از آن به عنوان سالح  ست اندکی تکان خورد و چراغ قوه

 استفاده کند. مردد بود. از آنچه ممکن بود ببیند، می ترسید. به خودش گفت که با گاز بعدی از صندوق بیرون خواهد رفت. 

یستاد و چراغ قوه اش را روشن کرد. نور روی یک گوبلین افتاد. قدش دزد یک گاز دیگر به سیب زد و ست در صندوق را باز کرد. سر پا ا

 کوتاه بود و سرش به نسبت بدنش به شدت بزرگ بود. پوستش سبزرنگ بود و گوش های تیزی داشت. دهانش هم گشاد و بدون لب بود.

ی در تاریکی مانند دو سکه برنزی برق مگوبلین همانطور به نور خیره شد. در یک دستش یک سیب نمیه خورده دیده می شد. چشم هایش 

 «تو کی هستی؟»زدند. ست در حالیکه کورمال کورمال به دنبال چوب بیسبال می گشت، با لحن خشنی گفت: 

 «من می تونم این سؤال رو از تو بپرسم.»گوبلین با بدخلقی گفت: 

 «ری.تو داری از آذوقه ی من می خو»دست ست سرانجام به چوب بیسبال خورد. گفت: 

   !20تو اومدی تو خونه بوبدا 

  .این کوله پشتی مال خواهر منه  

ست همانطور که نور را روی گوبلین انداخته بود، آرام از روی بشکه ها و صندوق ها به سمت فضای خالی آن طرف اتاق حرکت می کرد. قد 

 «ی ندازنت بیورن.اگه بهش بگم اینجایی، م»گوبلین به زحمت به سینه ست می رسید. ست ادامه داد: 

 «ولی خودتم قایم شدی.»گوبلین لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت: 

  .شاید. ولی حاضرم خودم رو لو بدم تا از شر یه جاسوس خالص شم 

  .جاسوس؟ تو هم پیمان شبی. داگیش رو خوب حرف می زنی. فکر کردم می دونی بوبدا چیه 

  حاال چی هست؟ 

  .یه ترول منزوی 

  ًشنیدم. همون گونه ای که تو اتاق های زیر شیروونی و زیر پله ها قایم می شن. تا حاال ترول منزوی ندیده در موردتون قبال 

 بودم.

   .بوبدا نمی خواست تو رو ببینه. ولی تو نمی رفتی و بوبدا گرسنه ش شد 

 بوبدا باقی مانده سیب را کالً در دهانش گذاشت. 

سبال را پایین آورد. اگر می شد این موضوع را دوستانه حل کرد، نیازی نبود رفتار تهدید آمیزی از ست به قسمت باز اتاق رسیده بود. چون بی

 «چند وقته اینجا زندگی می کنی؟»خود نشان دهد. پرسید: 

   خیلی وقته. وقتی جای درست رو پیدا می کنی، دیگه نیازی نیست جات رو عوض کنی. تاریکه. کلی غذا توش هست. کسی توش

 کلی جا واسه قایم شدن داره. اما دونفر واسه اینجا زیاده. نیست. 

  اسمت بوبداس؟ 

                                                           
Bubda3   
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  .آره 

  منم ستم. فقط چند روز اینجا می مونم. بعدش دوباره می تونه مال تو باشه. چطور کولتر پیدا نکرد؟ 

از  قتی دوباره صاف ایستاد، توهمبوبدا خم شد و سرش را میان بازوانش گرفت. ترول غیب شده بود و یک بشکه به جایش دیده می شد. و

 «بوبدا، خوب قایم می شه.»بین رفت. گفت: 

  خیلی باحال بود. می تونی خودت رو به شکل وسایل دیگه هم در بیاری؟ 

  .بوبدا کلی حقه بلده. بوبدا هیچوقت همه شون رو رو نمی کنه 

 «همه اینا رو تو جمع کردی؟»ست نور چراغ را دور اتاق چرخاند و پرسید: 

  .بعضی هاشون بودن. بعضی ها رو بوبدا آورد. بوبدا چیزی که بودا می خواد رو پیدا می کنه 

  بیشتر وقتا این پایینی؟ 

  .تقریباً همیشه. این جوری بهتره 

  دستشویی چی؟ 

   .موقع باز کردن بشکه ها مواظب باش 

 «م باال.منم باید برم دستشویی. داشتم فکر می کردم یواشکی بر»ست خندید و گفت: 

  هر جور خودت راحتی. یعنی می ری؟ 

 «نه، چند روزی باید من رو تحمل کنی. تنهایی اذیتت نمی کنه؟»ست سرش را تکان داد و گفت: 

  .بوبدا دوست داره قایم شه. بوبدا دوست داره استراحت کنه 

  .ما باید با هم دوست باشیم. من هم پیمان شبم. ما به یه زبون حرف می زنیم 

  ا دوست داره تنها باشه. آدما رو اعصابن. تو هم آدمی، ست. از بعضی ها بهتری. شاید از خیلی ها بهتر باشی، ولی هیچ آدمی بوبد

 بهترین نیست.

 «می تونیم با هم کنار بیایم؟ ممکنه سعی کنی تو خواب بهم آسیب برسونی؟»ست پرسید: 

 «نکرده. بوبدا صبر کرد تا بری. بوبدا بازم می تونه صبر کنه. بوبدا هنوز تو رو اذیت»بوبدا شانه باال انداخت و گفت: 

باشه. سعی کن زیاد از غذای من نخوری. از غذای بقیه هم اصالً نخور. اگه بفهمن غذاشون »ست به عروسک چوبی بزرگ نگاه کرد. گفت: 

 «کم شده، کارمون تمومه. متوجه شدی؟

  که تو غذا برداشت. بوبدا غذای دیگه هم داره. بوبدا می دونه. بوبدا فقط از جایی غذا برداشت 

ست با خود فکر کرد که غذای دیگر چه چیزی می تواند باشد؟ آیا از محتویات متعفن آن بشکه های قدیمی تغذیه می کرد؟ فکرش هم 

 حالت تهوع ایجاد می کرد.

 «خیله خب. فکر کنم از اآلن به بعد هم اتاقی حساب می شیم.»ست گفت: 

 «بیشتر؟»بشکه اشاره کرد و پرسید: بوبدا به 

  حتما، بوبدا. یه کم دیگه بخور. من فضای خودم رو داشته باشم، تو هم فضای خودت رو. باشه؟» 
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 «قبوله.»ترول لب هایش را بست و سرش را تکان داد. گفت: 

جوا کنان ست آرام به سمت مندیگو رفت و ن قد بوبدا تا سینه ی ست بود، ولی سنگین وزن به نظر می رسید و ناخن های تیز و بلندی داشت.

تمام مدت حواست به بوبدا باشه. اگه وقتی خواب بودم، بهم نزدیک شد و تا سه متریم اومد، میخش کن به زمین. اصالً هر موقع »به او گفت:

 «که اونقدر بهم نزدیک شد این کار رو بکن. صدام رو شنیدی؟

 .مندیگو سرش را به عالمت تأیید تکان داد
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 فصل هفدهم

 النه اژدها
 

پره ها در هوای سرد می چرخیدند و هلی کوپتر در آسمان صاف به پیش می رفت. کندرا که در کنار خلبان نشسته بود، منظره ی فوق العاده 

نگل ها و وراما از جای از یک جنگل برف گرفته را در زیر پایش می دید. پیش  از آن هرگز چنان منظره ی زیبایی ندیده بود؛ یک تصویر پان

 قله های برف گرفته و دریاچه های یخ زده.

 اکمی پس از آنکه از زمین بلند شده بودند، کندرا به این نتیجه رسیده بود که هرگز دلش نمی خواهد خلبان بشود. آن همه دسته و دکمه او ر

هلی کوپتر را کنترل می کرد. با استفاده از یک دسته ی  می ترساند. آرون استون با استفاده از دسته ای که بین پاهایش بود، جهت حرکت

دیگر ارتفاعشان را تنظیم می کرد و برای کنترل حرکت دم هلی کوپتر از پدال های زیر پایش کمک می گرفت. هماهنگی ای که برای 

 کنترل صحیح هلی کوپتر الزم بود، بسیار فراتر از توانایی های کندرا بود.

 «راست، آرون.برو سمت »کندرا گفت: 

ای ه یک بار دیگر هلی کوپتر داشت از دوقله ای که بلندتر از سایرین بودند، دور می شد. تراسک گفته بود که آن دوقله در واقع بلند ترین قله

 آمریکای شمالی بودند، ولی به دلیل طلسم منحرف کننده ی پناهگاه، این قله ها تا کنون شناسایی نشده بودند. 

  ا کوه بلند می بینی؟مطمئنی دو ت 

  .آره. دارم می بینمشون 

 «داری اون دو تا قله رو می گی؟»آرون لبه کالهش را باال زد و چشم هایش را تنگ کرد. پرسید: 

 به دو قله در فاصله ی دوردست اشاره کرد.

  نه. اینایی که من می بینم. خیلی بلندترن. قشنگ معلومه که بلندتر از قله های این دور و برن. 

 «خیلی عجیبه. من معموالً می تونم جلوی طلسم های منحرف کننده دووم بیارم.»آرون لبه کالهش را پایین داد و گفت: 

وقتی به کوه ها نزدیک تر شدند، کندرا دید که در نوک قله ها و قسمتی از طبیعت اطراف آن ها خبری از برف نبود. با دقت به دشت ها و 

دهایی و یا موجود جادویی دیگری ببیند، ولی چیزی دیده نمی شد. رنگین کمان محوی در پیش رویشان می دید. تپه ها خیره شد تا شاید اژ

 هر لحظه به قله ها نزدیک تر می شدند.

 «داریم نزدیک می شیم.»کندرا گفت: 

  قلب رو می بینی؟ 

را  ی کوپتر قرار بود در آن چمنزار فرود بیاید و باقی راهکندرا به جنگل برف گرفته نگاه کرد. هیچ محوطه ای به شکل قلب دیده نمی شد. هل

 پیاده طی کنند.
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  .نه هنوز 

همچنان پیش می رفتند و هلی کوپتر آرام آرام از ارتفاعش می کاست. سایه هلی کوپتر روی زمین افتاده بود. در شب کوه، دانه های برف 

ممکنه »ی شباهت به کلیه نبود، تشخیص داد. آن را با دست نشان داد و پرسید: زیر نور خورشید برق می زدند. کندرا محوطه ی بازی را که ب

 «اون باشه؟

 «فکر نکنم.»آرون مسیر انگشت کندرا را دنبال کرد و گفت: 

  .بازم داری از مسیر خارج می شی. برگرد سمت راست 

ختان. کوچکتر از آن چیزی بود که کندرا انتظارش را کمتر از یک دقیقه بعد، چمنزار مورد نظر دیده شد. یک قلب سفید رنگ در میان در

 «رسیدیم. آرون، بازم برو راست. می بینیش؟»داشت. کندرا گفت: 

  .دیدمش. چشم های تیزی داری. کارت عالی بود، کندرا 

 «ولی من هنوزم اون کوه ها رو نمی بینم.»آرون سرش را بلند کرد و به افق نگریست. ادامه داد: 

  نن. قله شون خیلی بلندتر از ارتفاع اآلن ماست.درست روبرومو 

  !شوخی می کنی 

   کلی هم قله کوچیکتر اطرافشونه. شیب تندی دارن. برف گرفته نیستن و دریاچه هاش یخ نزدن. فقط نوک قله هاش یه کم برف

 نشسته.

  .عجیبه 

  فکر می کنی بتونی دوباره اینجا رو پیدا کنی تا بیای دنبالمون؟ 

  فرستنده می ذاریم رو چمنزار بمونه. من تو راه یه سری نشونه های طبیعی رو حفظ کردم. فکر کنم بتونم دوباره راهم  یه رادیو و

 رو پیدا کنم. اگه نتونستم، به دستورات تراسک اطمینان می کنم.

تنده پیدا کند. امیدوار بود که رادیو و فرس با توجه به اینکه بارها از مسیر دور شده بود، کندرا شک داشت که آرون بتواند به تنهایی راهش را

 بتواند به او کمک کنند.

 آرون آرام هلی کوپتر را روی چمنزار برف گرفته فرود آورد. وقتی که فرود آمدند، محوطه دیگر شبیه قلب به نظر نمی رسید. تراسک، دوگان،

 آوردن وسایل شدند. کندرا هم پایین پرید. وارن، تانو، مارا، و گاوین از هلی کوپتر پایین پریدند و مشغول پایین

پره های هلی کوپتر همچنان می چرخیدند. به محض اینکه وسایل را پایین آوردند، تراسک درون کاکپیت پرید تا چند کلمه با آرون حرف 

و پراکنده های هلی کوپتر برف به هر سبزند. پس از آن همه کنار رفتند و باال رفتن هلی کوپتر قرمز و سفید را تماشا کردند. در اثر چرخش پره 

 می شد.

خورشید در آسمان می درخشید، ولی هوا نسبتاً سرد بود. وارن به کندرا کمک کرد تا کاله و یقه اش را مرتب کند تا سرمای کمتری به بدنش 

کرد و طناب باعث می شد کسی از  نفود کند. دوگان یک قالب به کم کندرا بست و طنابی از میان آن رد کرد. کندرا گروه را هدایت می

 مسیر خارج نشود.

 «مطئنیم که نمی خوایم بریم تو کوله پشتی و اجازه بدیم کندرا ما رو برسونه تا دروازه؟»تانو دست هایش را به هم کوبید و گفت: 

که  احتمالی آماده باشیم. عقالنی نیست قبالً هم در موردش حرف زدیم. باید بیرون بمونیم تا واسه مقابله با خطرهای»وارن سریع پاسخ داد: 

 «بذاریم کندرا تنهایی ما رو ببره. اگه به نتیجه نرسیدیم، بعداً می تونیم از کوله پشتی استفاد کنیم.
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 تاونو شانه باال انداخت و سرش را به نشانه ی فهمیدن تکان داد. 

 «همه آماده ن؟»کرد و گفت: تراسک یک بسته پالستیکی را به خوبی در نقطه ای از چمنزار جاسازی 

 «آماده ی آماده.»دوگان گفت: 

یادتون »تراسک پشت سر کندرا قرار گرفت. همه پشت سر کندرا به طناب بسته شده بودند. تراسک از روی شانه به پشت سری هایش گفت: 

 «ن. قله ها رو می بینی کندرا؟نره که اصالً نباید به این توجه کنین که کجا دارین می رین. فقط از رهبر گروه اطالعت کنی

  .آره 

   .کس دیگه ای قله ها رو می بینه؟ قله های خیلی بلند رو؟ مطمئن بودم هیچ کدومتون نمی بینین. خودم هم نمی تونم ببینمشون

هر چی بیشتر به مقصد فکر کنین، ذهنتون بیشتر منحرف می شه. فقط دنبال طناب حرکت کنین. مهم نیست شما چی فکر می 

 ین. طناب راه درست رو می ره. کندرا، حرکت کن.کن

 «برم سمت قله ها دیگه؟»کندرا پرسید: 

  .آره. اگه بریم سمت قله حداقل می تونیم دیوار رو پیدا کنیم. بعدش می گردیم دنبال دروازه 

تباه ت، می ترسید در هدایت گروه اشکندرا شروع به حرکت کرد. بقیه هم به دنبالش حرکت کردند. کندرا که تجربه زیادی در کوهنوری نداش

را  اکند. تمام تمرکزش را گذاشته بود روی این موضوع که بتواند بهترین مسیر را از میان درختان پیدا کند و بهترین راه باال رفتن از شیب ه

ذاشت، امیدوار روی بقیه تأثیر می گبیاید. هدف اصلیش این بود که مجبور نشوند از هیچ مسیری بازگردند. از آنجایی که طلسم منحرف کننده 

 بود که بتواند از امن ترین و ساده ترین مسیر ممکن گروه را به دیوار برساند. 

چکمه های مخصوص برف به پا داشتند. این چکمه ها اگرچه راه رفتن را کمی سخت می کردند، اما حداقل احتمال زمین خوردن را تا حد 

از شاخ و برگ سفید پوش درختان باالی سرشان دیده می شد. کندرا از ترکیب بوی برف و درخت لذت بسیار زیادی کاهش می دادن. سقفی 

می برد. لباس های گرمی به تن داشت و درجه حرارت بدنش به خاطر تحرک زیادش باال رفته بود؛ به همین دلیل اصالً احساس سرما نمی 

 کرد.

روی زمین افتاده بودند، گذشت. هر گاه سایرین مسیر را اشتباه می رفتند، کندرا طناب را از یک شیب باال رفت و از کنار چند تنه درخت که 

محکم می کشید. گاهی اوقات تکه های برف از روی شاخ و برگ درختان روی سرش می افتدند. در میان انبوده درختان قله ها دیگر دیده 

گ های کم پشت تر یکی از قله ها را ببیند تا مطمئن شود که مسیر را اشتباه نمی شدند، اما هر از چند گاهی می توانست از میان شاخ و بر

 نمی رودند.

ی م بر اساس نقشه ی قدیمی ای که در اَرشیو شوالیه ها بود، تراسک گفته بود که چمنزار تنها چند مایل با دروازه فاصله دارد. کندرا از خود

باالیی چقدر می توانست طول بکشد. دیگر داشت خسته می شد. برداشتن هر قدم با پرسید که پیمودن دو مایل آن هم در برف و مسیر سر

 کفش های سنگین کار شاقی بود.

هنگامی که به باالی یک سر باالیی طوالنی رسیدند، کندرا متوجه که گروه را به سمت یک پرتگاه ده متری هدایت کرده است. باید چند 

ره می توانستند در مسیر حرکت به سوی قله قرار گیرند. از آن ارتفاع در میان شاخ و برگ درختان صد متر در عرض حرکت می کردند، تا دوبا

 مآن سوی پرتگاه کندرا دروازه بزرگ طالیی را دید. دروازه ظاهراً از میله های طالیی ساخته شده بود. میله ها با فاصله ی کمی در کنار ه

تصل نبودند. در واقع به جای دیوار، خطوط منشوری نور همانند دو رنگین کمان در دو طرف چیده شده بودند و به هیچ دیوار یا حصاری م

دروازه به چشم می خورد. خطوط رنگارنگ نور تا ارتفاع زیادی باال می رفتند و شفق قطبی را به ذهن متبادر می کردند. کندرا سر جایش 

 ایستاد و محو تماشای آن تصویر بدیع شده بود.
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 «بهتره برگردیم.»را کشید و گفت:  تراسک طناب

  .نه فقط باید چند صد متر تو عرض حرکت کنیم تا بتونیم این دره رو دور بزنیم. دروازه رو می بینم 

 «مسیر رو گم کردی. راه رو اشتباه اومدیم.»دوگان گفت: 

را عد گروه شروع به کشیدن طناب کرد و کندهمه داشتند به پشت سرشان نگاه می کردند؛ درست خالف جهت رنگین کمان نور. چند لحظه ب

 چند قدم از دروازه دور شد. 

 «به خودتون اعتماد نکنین.»کندرا گفت: 

 «به دره ای رسیدیم که نمی شه ازش رد شد.»تراسک گفت: 

ه. مسیر هدیدمون کنصبر کنین! غریزه ی شما اشتباه می کنه. نمی ذاریم خطری ت»کندرا درحالیکه سعی می کرد مقاومت کند، فریاد زد: 

 «رسیدن به دروازه رو می بینم.

 «همه چشم هاتون رو ببندین. محکم ببندین و فقط دنبال کندرا برین.»وارن گفت: 

 «راست می گه. نمی ذارم به لبه ی پرتگاه نزدیک بشیم. بذارین از راهی که من می گم بریم.»کندرا گفت: 

د، چشم هایشان را بستند. کندرا اکنون فشار بیشتر را برای کشیدن طناب تحمل می کرد. اعضای گروه درحالیکه زیر لب غرولند می کردن

 اعضای گروه مرتب از مسیر منحرف می شدند. کندرا دره را دور زد و مستقیم به سمت دروازه به راه افتاد.

 «دنبالم بیاین!»د: وقتی که اعضای گروه باز هم از مسیر منحرف شدند و او را به دنبال خود کشیدند، فریاد ز

 «داری ما رو می بری سمت جایی که هر لحظه ممکنه بهمن بیاد.»دوگان گفت: 

 «دوگان راست می گه.»مارا گفت: 

چنان محکم کندرا را کشیدند که دخترک به زمین افتاد. کندرا را روی زمین می کشیدند و از دروازه دور می کردند. کندرا از سر استیصال 

 «ن! می گم وایسین! دارین مسیر رو اشتباه می رین!وایس»فریاد زد: 

 «به غریزه ی خودتون اطمینان نکنین!»گاوین فریاد زد: 

 «فقط دنبال کندرا حرکت کنین.»وارن هم تأیید کرد: 

 «چشم هاتون رو ببندین.»تانو محکم ایستاد و مانع از ادامه ی حرکتشان در مسیر نادرست شد. نعره زد: 

 «ن خطر رو حس می کنم.ولی م»مارا گفت: 

 «احساساتت دستکاری شده ن. نزدیک دروازه ایم. اصالً فکر نکنین. فقط دنبالم بیاین.»کندرا گفت: 

 «اعتماد کورکورانه.»گاوین گفت: 

ید عجله اکندرا بلند شد و بار دیگر در جهت درست شروع به حرکت کرد. سعی می کرد با نهایت سرعت گام بردارد. نزدیک مقصدشان بودند. ب

 می کردند تا زودتر به دروازه برسند.

 هاز جنگل خارج و وارد یک محوطه ی باز برف گرفته شدند. اکنون دیگر چیزی مانع دیدن دروازه طالیی و دیوار نورانی نبود. کندرا در حالیک

ودند. با چهره هایشان را در هم کشیده ببه سختی نفس نفس می زد. برگشت و به همراهانش نگاه کرد. حتی با اینکه چشمانشان بسته بود، 
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تردید و قدم هایی نامطمئن حرکت می کردند، اما با این حال به دنبال او می رفتند. نزدیک شدن به آن مانع نورانی حس عجیبی بود. دیوار 

 رفت. رنگارنگ بیشتر شبیه یک رنگین کمان و یا یک سراب بود؛ توهمی که با نزدیک شدن بیننده باید از بین می

 «وایسین.»سرانجام یکی دو قدم مانده به دروازه کندرا فریاد زد: 

 به پشت سرش نگاه کرد و دید که بقیه می لرزند. 

 «دووم بیارین.»تراسک به زحمت گفت: 

انه های عرق روی گاوین و وارن زانو زدند. مارا چهره اش را از شدت درد در هم کشیده بود. دوگان زیر لب ملودی ساده ای زمزمه می کرد. د

پیشانی اش دیده می شد. تانو نفس های عمیقی می کشید. پره های بینی اش به شدت تکان می خوردند و سینه اش باال و پایین می شد. 

کندرا زیپ کتش را باز و دست در جیبش کرد تا شاخ تک شاخ را بیرون بیاورد. دستکش کلفتش اذیتش می کرد به همین دلیل یکی از 

 «بیاین.»ایش را از دست بیرون آورد. شاخ را از جیبش بیرون کشید. قدمی به جلو برداشت و گفت: دستکش ه

هیچ سوراخ کلیدی دیده نمی شد، به همین دلیل نوک شاخ را بر روی مرکز دروازه فشار داد. بالفاصله پس از تماس، دروازه با نور شدیدی 

ها به چیزی جز خطوط وصل نبودند. با قدم هایی لرزان بقیه را به داخل پناهگاه هدایت  درخشید و آرام باز شد. از نزدیک هم به نظر لوال

کرد. آن سوی دروازه دیگر نیازی به کشیدن طناب نبود. اعضای گروه چشم هایشان را باز کرده و دورش جمع شده بودند؛ حالت چهره شان 

 جوری بود که انگار تازه از خواب بیدار شده اند. 

از سرمای هوا نبود. در هر نقطه گل های وحشی در میان علف ها دیده می شد. نه روی شاخ و برگ درختان برف دیده می شد،  دیگر خبری

نه روی زمین. تنها در چند نقطه در سایه ها مختصری برف نشسته بود. روبرویشان دیوار سنگی خاکستری رنگی دیده می شد. در گوشه های 

شت و یک پل متحرک بسته در مرکز دیوار به چشم می خورد. ارتفاع دیوار سنگی به حدود هشت متر می رسید و دیوار دو برج بزرگ قرار دا

امالً ک ارتفاع برج ها به یازده متر. از ساختمان های آن سوی دیوار تنها بامشان دیده می شد. هیچ دیده بان و یا نگهبانی روی دیوار نبود. بنا

؛ بیشتر شبیه یک دژ متروک بود تا قلعه ای که زندگی در آن جریان داشت. دروازه طالیی پشت سرشان بسته کهنه و قدیمی به نظر می رسید

 شد. 

 «به النه اژدها خوش اومدین.»تراسک زیر لب گفت: 

 «باید در بزنیم؟»سکوت قلعه کندرا را مضطرب می کرد. پرسید: 

 «چطوری اینا رو ندیدیم؟»یره شد بود. گفتم: تانو در حالیکه سرش را می خاراند به کوه رفیع روبرویش خ

نعره ای مانند غرش هزاران شیر در جنگل پیچید. موجودی به رنگ های طالیی و قرمز از جنگل خارج شد. بدنش مانند یک تکه روبان در 

 باد پیچ و تاب می خورد. دوبال طالیی در دو طرف بدن اژدها دیده می شد.

 «ون رو کنترل کنین. به هیچ وجه دست سمت اسلحه هاتون نبرین. تو چشم هاش هم نگاه نکنین.آروم باشین. خودت»گاوین گفت: 

کندرا نگاهش را از اژدها گرفت. تنها از گوشه ی چشم نزدیک شدن موجود را می دید. در نتیجه ی بال زدن اژدها باد شدیدی وزیدن گرفته 

لج کننده وجود کندرا فرا گرفت. آیا وقتی که یک خرگوش نزدیک شدن یک شاهین بود. اژدها در نزدیکی گروه روی زمین فرود آمد. ترس ف

را می دید؛ همین حس را داشت؟ سر اژدها شبیه سر یک شیر بود؛ با پوست طالیی و یال قرمز. هشت جفت پا داشت و هر کدام از پاهایش 

 هنایش به اندازه ی دو اتوبوس بود.به یک پنجه شیر و چنگال اژدها ختم می شد. قد اژدها دو برابر تراسک و پ

مهمون. به ندرت برامون مهمون میاد. اینجا قلمروی خطرناکیه. من اجازه نمی دم کسایی که ارزشش رو ندارن »اژدها با لحن گیرایی گفت: 

 «وارد این پناهگاه بشن. هیچ کدومتون می تونین حرف بزنین؟

 «ای قدرتمند.من می تونم باهاتون حرف بزنم، اژده»گاوین گفت: 
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  می تونی تو چشم هام هم نگاه کنی. خیلی جالبه. همراهات چی؟ 

 «منم می تونم حرف بزنم. ما دنبال سرپرست پناهگاهیم.»تراسک گفت: 

 «منم می تونم حرف بزنم.»مارا گفت: 

 «منم همینطور.»کندرا لرزید. شک داشت که بتواند دست و یا پاهایش را تکان بدهد و به زحمت گفت: 

یه گروه جالب از آدمیزادها. چهار تا از هفت تا می تونن تا حدی رو خودشون کنترل داشته باشن. یکی هم »اژدها سرش را خم کرد و گفت: 

 «که کامالً رو رفتارش تسلط داره. کی می تونه تکون بخوره؟

ها رد. کندرا سعی کرد تکان بخورد ولی موفق نشد. اژدمارا و تراسک  در دو طرف گاوین ایستادند. گاوین هم خیلی ساده تنها دستش را بلند ک

سه تاتون؟ چرا چهارمی نمی تونه؟ این جوری که می بینم، با اینکه انرژی خیلی عجیبی تو وجودش داره، درست »سرش را تکان داد و گفت: 

 «و حسابی نمی تونه با یه اژدها حرف بزنه، چی باعث شده به النه اژدها بیاین؟

 «می خوایم با سرپرست حرف بزنیم.»گاوین گفت: 

همکار آگاد. سال ها بود که هیچ مهمونی  23پیدا کنین. من کاماراتم 22رو تو دژ چاه سیاه  21ایرادی نداره. می تونین آگاد»اژدها پاسخ داد: 

 «ندیده بودم.

 ی که به نظر می رسه توشه ولی چیز زیاد خطرناکیبیشتر از چیز»کامارات سرش را جلو برد و اول وارن و بعد کوله پشتی را بو کرد. ادامه داد: 

 «دها؟چرا اومدین به النه اژ»سپس سرش را به تراسک نزدیک کرد. دود آبی سفید از سوراخ های بینی اش بیرون می زد. پرسید: « نیست.

 «اومدیم دنبال کلید یه صندوق که خیلی دور از اینجاست.»تراسک گفت: 

 د.بعد از گفتن این جمله اخم کر

 «یه کلید؟ جالبه. دیگه چی کار می خواین بکنین؟»اژدها سرش را جلوی مارا برد و گفت: 

 «می خوایم کلید رو پیدا کنیم و زنده بمونیم.»مارا گفت: 

 اژدها مانند یک افعی سرش را به صورت ناگهانی عقب برد. دو جفت از پاهایش در هوا تکان می خوردند.

  .ولی بهتون هشدار می دم. النه اژدها جای بزدل ها نیست. خیله خوب. می تونین رد شین 

بال های طالیی دوباره باز شدند و با یک جهش، اژدها به هوا بلند شد. بدنش مانند یک شالق در هوا تکان می خورد. کندرا با حیرت دور 

 م پایین آمد. تراسک به سمت دژ به راه افتاد.شدن موجود را تماشا می کرد. با صدای بلندی زنجیرهای پل متحرک شل شدند و پل آرام آرا

 «همیشه یه اژدها دم دروازه میاد استقبال؟»کندرا خود را به گاوین رساند و پرسید: 

   من که تا حاال ه..ه..ه.. همچین چیزی ندیده بودم، وگرنه از قبل یه ندا بهتون می دادم. تا حاال اژدهایی شبیه کامارات هم ندیده

 بودم.

  نفس یه جور سرم راست گویی روی تراسک و مارا می ریخت؟ داشت با 
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   یه چیزی تو همین مایه ها بود. راستی کارت خیلی خوب بود که تونستی ما رو برسونی به دروازه. من که دیگه ذهنم داشت تعطیل

 می شد.

 «انایی های خودمون رو داریم دیگه.به هر حال هر کدوممون تو»کندرا با لحنی که امید داشت بیشتر عادی باشد تا مغرور، گفت: 

به پل رسیدند و از روی خندقی پر از درختچه های خاردار گذشتند. میله های تیز در آهنی قلعه به طرز خطرناکی باالی سرشان قرار داشت. 

داشت. هیچ  یشان قراراز در آهنی گذشتند و قدم به حیاط سنگی دژ گذاشتند. یک بنای سنگی خاکستری با چندین برج و بارو در پیش رو

 نوری در پنجره های بلند و کوچک قلعه دیده نمی شد. سه موجود در مقابل در ورودی در انتظارشان بودند.

ود. بنفر وسطی یک مینوتور بود که از همه ی مینوتورهایی که کندرا تا آن روز دیده بود، بلندقدتر بود. به یک تبر جنگی مانند عصا تکیه زده 

وطی رنگ بود و با یک تکه چرم روی یکی از چشم هایش را پوشانده بود. در سمت چپ موجودی شبیه یک سانتور ایستاده پشم هایش بل

بود، با این تفاوت که بدنش، بدن یک گوزن بود. جای زخم های زیادی روی پوست قهوه ایش دیده می شد. بزرگترین جای زخم از زیر یکی 

یک نیم دایره تا روی گلویش ادامه داشت. یک کمان در دست داشت و تیردانی پر از تیر روی از گوش هایش شروع می شد و به شکل 

دوشش انداخته بود. در سمت راست، زنی الغر و بدون مو با چهار دست و پوستی مانند پوست مار ایستاده بود. در دو دست پایینی اش دو 

 خنجر تیز داشت و با زبانش هوا را تست می کرد.

چرا اومدین به »دم جلو گذاشت و سرش را کج کرد تا بهتر بتواند با چشم سالمش تازه واردها را برانداز کند. با لحن خشنی پرسید: مینوتور ق

 «دژ چاه سیاه؟

م. ما من تراسک»تراسک دست هایش را در دو سمت بدنش نگه داشته بود؛ به طوری که کف دست هایش به سمت مینوتور باشد. گفت: 

 «. می خوایم شب رو اینجا بمونیم. تو آگادی؟دشمن نیستیم

اسکورتتون می کنه. سالح ها و وسایلتون رو بزارین تو اتاق  24آگاد تو سرسرای باال منتظرتونه. سیمرین»مینوتور غرشی کرد و گفت: 

 «آلستور کمکتون می کنه.»با تبرش به اتاقی در کنار بنای اصلی اشاره کرد و ادامه داد: « نگهبانی.

 توری که بدنش شبیه گوزن بود، نزدیک شد.سان

 «بچه ها بیاین.»تراسک به سمت اتاق به راه افتاد و گفت: 

سک اآلستور بدون اینکه حرفی بزند با اشاره نشان داد که وسایلشان را کجا بگذارند. وارن قبل از زمین گذاشتن وسایل به تراسک نگاه کرد. تر

 ن گذاشت. کندرا شاخ را در جیب کتش نگه داشت.با سر تأیید کرد و وارن وسایل را زمی

سپس به دنبال سیمیرین وارد یک راهروی بزرگ شدند. روی تیرهای چوبی سقف، دسته ای کالغ نشسته بودند. قد سیمرین از کندرا کوتاه 

چک پلکان باال رفتند. از یک راهروی کو تر بود و راه رفتنش بیننده را به یاد خزیدن مار می انداخت. از در انتهای راهرو گذشتند و از یک سری

 زعبور کردند و وارد یک ساختمان دیگر شدند. کندرا از یکی از پنجره ها به حیاط نگاه کرد. در میان بوته ها و درختان، مجسمه ای قدیمی ا

 جنس سنگ مرمر دیده می شد.

سقفی بلند شدند. نوری که از میان شیشه های مشبک پنجره ها  سیمرین از چند پله باال رفت  و از یک جفت در بزرگ گذشت. وارد اتاقی با

 رد می شد، میز بزرگ وسط اتاق را روشن می کرد. در هر طرف میز دوازده صندلی دیده می شد.

 سروی بزرگترین صندلی که در رأس میز قرار داشت، پیرمرد چاقی نشسته بود. ریش بلند و خاکستری اش تا روی ران هایش می رسید. لبا

مخمل قرمز برتن داشت و شنل سیاهی روی شانه هایش انداخته بود. در هر انگشتش یک انگشتر دیده می شد. مشغول خوردن یک تکه 

 گوشت بود و یک ظرف نان در مقابلش قرار داشت.
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 «خواهش می کنم بفرمایید.»پیرمرد درحالیکه شستش را لیس می زد، به نزدیک ترین صندلی اشاره کرد و گفت: 

شما آگاد »راسک و دوگان روی نزدیک ترین صندلی ها به پیرمرد نشستند. سایرین هم روی صندلی های دیگر نشستند. تراسک پرسید: ت

 «هستین؟

  .من آگاد هستم، سرپرست النه اژدها 

 دی هستین که پاتونشما دنبال کلی»پیرمرد انگشتانش را در یک ظرف آب فرو کرد و سپس با دستمال آن ها را خشک کرد. ادامه داد: 

 «بورخس اینجا پنهان کرده.

 «درسته.»همه برای پاسخ دادن مردد بودند. پیرمرد با اشتیاق به آنها نگاه می کرد. سرانجام دوگان گفت: 

ا برد ج پاتون دوست این پناهگاه بود. تا اینکه با یکی از دوستاش دزدکی یه تخم اژدها از این»آگاد جرعه ای از یک جام نوشید و گفت: 

 «بیرون. این کارش ریختن خونش رو مجاز کرد.

 «شنیدم اینجا یه قبر داره.»کندرا گفت: 

چیزی نیست که خیلی ها ازش باخبر باشن. ولی آره، استخون هاش اینجا دفن شده. »آگاد مدتی طوالنی به کندرا خیره شد. سپس گفت: 

اینجا جای مناسبی برای خانم های جوان و زیبا نیست. شما »د و ادامه داد: پیرمرد به سمت تراسک چرخی« فقط استخون هاش باقی مونده.

 «نمی تونین کلید رو پیدا کنین. توصیه من به شما اینه که هر چه زودتر اینجا رو ترک کنین.

 «لید.نمی تونیم برگردیم. امیدواریم این دختر و محافظش بتونن اینجا بمونن تا بقیه ی ما بریم دنبال ک»تراسک گفت: 

افسوس! درخواستتون بی نتیجه س برای اینکه صلح ما با اژدهاها به هم نخوره، مهمون ها فقط می »آگاد دست به سینه نشست و گفت: 

 «تونن شب اول و شب آخر سفرشون رو بین دیوارهای دژ چاه سیاه بمونن.

 کندرا و وارن نگاه نگرانی به هم انداختند.

 «برای این بچه استثنا قائل بشیم. مطمئناً می تونیم»دوگان گفت: 

متأسفانه باید بگم که مفاد تفاهم نامه ی صلح ما شامل هیچ استثنایی نمی شه. با این حال اگه اجازه بدین، می »آگاد آهی کشید و گفت: 

 «خوام با این دختر تنها حرف بزنم.

 «ما می خوایم اگه بشه ازتون کمک...»تراسک گفت: 

اداره این دژ به عهده ی منه و از دروازه مراقبت می کنم. من با ساکنین گوناگون این پناهگاه خیلی کم »د و گفت: آگاد دستش را بلند کر

ارتباط برقرار می کنم. و می تونم بگم که هیچ عالقه ای هم به برنامه های مهمون های پناهگاه ندارم. کامالً واضحه که این دختر مورد 

سال ها در مورد چنین اتفاق های نادری تحقیق کرده م. بهترین راه برای اینکه بتونین راضیم کنین چند تا  توجه پری ها قرار گرفته و من

 «توصیه بهتون بکنم، اینه که بذارین چند کلمه با این دختر خصوصی حرف بزنم.

 «چطور می تونیم...»وارن دستش را روی شانه  کندرا گذاشت و از جایش بلند شد. گفت: 

  ده این دژ و سرپرست این پناهگاهم. به عنوان مهمون، مرگ و زندگیتون بسته به فرمان منه. قطعاً پیش من جاش از من فرمان

 پیش شما امن تره. بهتون قول می دم که هیچ خطری تهدیدش نمی کنه.

 آگاد صدایش را بلند نکرده بود، ولی لحنش آنقدر جدی بود که جای هیچ مخالفتی باقی نمی گذاشت. 

 «می خوام باهاش حرف بزنم. برین نمی ترسم.»را گفت: کند
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سیمرین اقامتگاهتون رو بهتون نشون می ده. محافظ »آگاد لبخند زد؛ گویی جمله ی کندرا همه چیز را مشخص کرده بود. پیرمرد گفت: 

 «شجاع این دختر جوان هم می تونه پشت در منتظر بمونه.

ن داد که می توانند بروند. دیگران از جایشان بلند شدند، ولی کندرا همچنان نشسته بود. سیمرین کندرا نجوا کنان به تراسک و وارن اطمینا

 در بزرگ اتاق را پشت سرش بست.

 «بیا نزدیک تر. غذا می خوری؟»آگاد گفت: 

 «گرسنه نیستم.»کندرا روی نزدیک ترین صندلی به آگاد نشست و گفت: 

  ایرادی نداره من غذام رو تموم کنم؟ 

  ه خواهش می کنم. بفرمایدد.ن 

پرسیدم  همیشه از خودم می»پیرمرد همانطور که بازوهایش را در پهلویش چسبانده بود، مشغول به نیش کشیدن تکه های گوشت شد. گفت: 

 «که پس باألخره کی میای؟

  .منظورتون رو متوجه نمی شم 

   دنبال کلید. ببینم به میل خودت اومدی اینجا؟ امیدوارم به زور پاتون به من گفته بود که یه روزی ممکنه یه دختر پری گون بیاد

 نیاورده باشنت.

 «خیالتون راحت باشه. این ها دوستن و منم به میل خودم اومدم.»کندرا گفت: 

  و انتظار داری که کلید رو پیدا کنین؟ 

  باید پیداش کنیم. دشمنامون جاش رو می دونن. هنوز که نیومدن دنبالش. اومده ن؟» 

 «نه. شما هفت نفر اولین مهمان های ما پس از سال ها هستین.»آگاد سرش را تکان داد و گفت: 

  از کجا فهمیدین که من پری گونم؟ 

  .اگه این نوری که در وجودت هست رو نمی تونستم ببینم، نصف یه جادوگر هم حساب نمی شدم، کندرای عزیزم 

  !شما اسم من رو می دونین 

   در مورد تو حرف زده.پاتون با جزئیات 

 پیرمرد تکه ی دیگری گوشت در دهانش گذاشت.

 «فکر می کردم نسل جادوگرها منقرض شده.»کندرا گفت: 

   تقریباً همینطوره. فقط چند تا جادوگر واقعی زده مونده ن. البته کسایی رو که تظاهر به جادوگر بودن می کنن، همه جا می شه

ساحره ها! ولی کسایی مثِ من فوق العاده کمن. می دونی، همه جادوگرهای واقعی، یه زمانی پیدا کرد؛ جادوگرهای تازه کار و 

 اژدها بوده ن.

  شما اژدها هستین؟ 
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   دیگه نه. خیلی از اژدهاهای واقعی می تونن خودشون رو به شکل انسان دربیارن. خیلی هاشون راضین که هر از چند گاهی تغییر

فهمید که با انتخاب دائمی شکل انسان قدرت های جادوییش تا  25ی فرزانه به اسم آرکادیوسشکل بدن. سال ها قبل یه اژدها

 حد فوق العاده زیادی افزایش پیدا می کنن. کسایی مثِ من هم که شیفته ی جادو بودیم، از این موضوع استقبال کردیم. 

  .پس فکر کنم سرپرست خیلی خوبی برای این پناهگاه باشین 

هم آره، هم نه. مسلماً تا حد زیادی اژدهاها رو درک می کنم. حداقل اونقدری درکشون می »ا با دستمال پاک کرد و گفت: آگاد لب هایش ر

کنم که بدونم اژدهاها از ماهایی که شکل انسانی رو انتخاب کردیم، اصالً خوششون نمیاد. تا حدی ما رو ضعیف می دونن، تا حدی هم 

 «رو واسه کم شدن تعداد اژدهاها هم مقصر می دونن.بهمون حسادت می کنن. تازه ما 

  چرا جادوگرها رو مقصر می دونن؟ 

   به دالیل خیلی خوب. جادوگرها بهترین قاتل های اژدها بودن. درست مثِ آدما، اژدهاها هم دوست و دشمن دارن. وقتی تعداد

انتخاب کنن، جنگ های زیادی به راه افتاد و در طول زیادی از اژدهاها تصمیم گرفتن که شکل انسانی رو برای ادامه زندگیشون 

این جنگ ها آدما یاد گرفتن که چطور اژدهاها رو بکشن. عالوه بر اون، جادوگرها نقش اساسی رو در زندانی کردن اژدهاها تو 

 پناهگاه ها داشتن.

 آگاد انگشتانش را در ظرف آب فرو کرد و آن ها را با دستمال خشک کرد.

  ا می تونن تشخیص بدن که یه زمانی اژدها بودین؟بقیه اژدهاه 

   فقط وقتی که ببینن از چه طلسم هایی می تونم استفاده کنم. بعضی هاشون هم همون قدیما تبدیل شدن من رو دیدن. درحالت

ده. بدن ب کلی این تغییر ظاهر اونقدر بی نقصه که حتی یه اژدها هم نمی تونه یه اژدهای دیگه رو تو قالب انسانیش تشخیص

 انسان در واقع یه آواتار بی نقصه.

  از آدم بودن راضی این؟ 

سؤال های سخت سخت می پرسی ها! یه اژدها تا وقتی اژدهاس ترجیح می ده که اژدها بمونه. فقط وقتی که »جادوگر لبخندی زد و گفت: 

وی ذهنمون باعث گیج شدنه. شکلی که انتخاب می کنیم ر به شکل انسانی در میایم می تونیم بدن انسانی رو تحمل کنیم. تغییر شکل مداوم

ذت می لهم تاثیر می ذاره. اآلن دیگه نمی تونم کامالً تجربه ی اژدها بودن رو به یاد بیارم. از مهارتی که تو استفاده از جادو به دست آوردم 

سرت می خورم یا نه؟ قطعاً! ولی در کل، با توجه به برم. از نحوه فکر کردن آدما و دیدشون نسبت به دنیا لذت می برم. بعضی وقت ها ح

 اینکه دیگه نمی شه به گذشته برگشت و تاریخ رو از اول نوشت، از تصمیمی که گرفته م راضیم.

  خیلی وقت پیش این تصمیم رو گرفتین؟ 

 «هزاران سال پیش.»آگاد آهی کشید و گفت: 

  .پس خیلی دیر پیر می شین 

  ه اژدهاها پیر می شن.تقریباً به همون سرعتی ک 

 «از موضوع دور شدیم. می خواستم در مورد پاتون باهات حرف بزنم.»پیرمرد جرعه ای نوشید و ادامه داد: 

  .به نظر می رسید ازش متنفرین 
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  ت قباید وانمود کنم که این جوریه. درسته که حتی قبل از دزدیدن اون تخم هم بین اژدهاهایی اینجا محبوب نبود، ولی من حقی

. نافیا عادت عجیبی پیدا کرده بود و بچه هاش رو می خورد. 26رو می دونم. تخمی که پاتون دزدید مال یه اژدهایی بود به اسم نافیا

اژدهاها خیلی دیر به دیر تخم می ذارن، به خاطر همین می خواستم تخم نافیا جون سالم به در ببره. پاتون اون تخم رو دزدکی از 

بردش به یه جای امن. واسه آروم کردن اژدهاها وانمود کردم که از این اتفاق خیلی عصبانیم. بعد با یه صحنه اینجا خارج کرد و 

 سازی وانمود کردیم که پاتون مرده و بقایای جسدش رو تو حیاط دفن کردیم.

  می دونین کجا کلید رو قایم کرده؟ 

فت. البته اگه نبش قبر کنین، روی قسمت پایینی سنگ قبرش یه چیزهایی این راز رو حتی به من هم نگ»آگاد سرش را تکان داد و گفت: 

 «نوشته. فکر می کنم بتونی زبون های مخفی پری ها رو بخونی دیگه، نه؟

  آره. می تونین کمکمون کنین کلید رو پیدا کنیم؟ 

  دفاعی خیلی قوی ای که با یه عهدنامه متأسفانه تقریباً هیچ کمکی نمی تونم بکنم. اژدهاها هیچ عالقه ای به من ندارن. موانع 

صلح قدیمی تقویت شده ن، از من تا وقتی که داخل دژ باشم، محافظت می کنن. اگه از این دیوارها برم بیرون، اژدهاها من و 

 دستیارهام رو می خورن. اگه پیمان صلح رو بشکنم و اجازه بدم بیشتر از حد مجاز اینجا بمونین هم همینطور.

   تونین از این دژ خارج شین چطوری پناهگاه رو اداره می کنین؟اگه نمی 

   دستیارهام به عنوان چشم و گوش من از این دژ خارج می شن. شغل خیلی جالبی ندارن. عالوه بر اون یه سری چیزها رو هم با

 استفاده از جادو متوجه می شم.

 «دروغ نمی گفتم. وقتی به دوستات گفتم موفق نمی شن،»جادوگر تکیه داد و افزود: 

 «باید سعیمون رو بکنیم. دشمنامون خیلی قدرتمند شده ن.»کندرا گفت: 

  حتی اگه بتونین یه جوری کلید رو از اینجا ببرین بیرون، فکر می کنین بتونین بهتر از اژدهاها ازش مراقبت کنین؟ 

  ا می کنن. حاال که دشمنامون می دونن کلید اینجاس، یه راهی برای به دست آوردنش پید 

  .اونا اکولوس رو دارن. باز هم پیداش می کنن 

 «از کجا می دونین اکولوس دست اوناس؟»کندرا به پیرمرد خیره شد. پرسید: 

   وقتی داشتن اینجا رو نگاه می کردن حسش کردم. نتونستم تشخیص بدم کی داشت نگاه می کرد، ولی نگاه کردن رو حس

 و گذشته های دور هم با استفاده از اکولوس من رو زیر نظر گرفته بودن.کردم. قبالً تجربه ش رو داشتم. ت

 «می شه یکی از دستیارتون بهمون کمک کنه؟»کندرا پرسید: 

   نمی تونم ریسک کنم و بذارم هیچ کدوم از دستیارام بهمون کمک کنن. اژدهاها اصالً بخشنده نیستن. خارج از دیوارهای این دژ

ن اجازه وارد پناهگاه شدین و من نمی تونم بذارم که مأموریت شما صلح بین ما رو از بین ببره. عالوه شما کسایی هستین که بدو

بر اون، هیچ کدوم از دستیارهای من قابل اطمینان نیستن. می دونم که بعضی هاشون جاسوسی من رو می کنن و به بعضی از 

ور من تو این قلعه آسیبی بهتون بزنن، ولی حتی در این مورد اژدهاهای خاص خبر می دن. فکر نمی کنم دستیارهام خالف دست

 هم شک دارم. زنده موندن تو همچین جایی کار سختیه.
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 «خیله خوب. کی باید سنگ قبر رو چک کنیم؟»کندرا آرنج هایش را روی میز گذاشت و پرسید: 

  نتون. ستات برو تو حیاط. سعی کن دستیارام نبینبه سیمرین دستور می دم حیاط رو بهت نشون بده. نصف شب با یکی دو تا از دو

 وقتی کارتون تموم شد هم تمام رد پاهای باقی مونده رو پاک کنین.

در مورد دوستی من با پاتون به کسی چیزی نگو، حتی به دوستات. بگو »جادوگر پیر دسته ی صندلی اش را فشار داد و بلند شد. ادامه داد: 

ودنت ازت سوال کنم. فردا با تو و سه تا از دوستات به انتخاب خودت، حرف می زنم و یه سری توصیه بهتون می خواستم در مورد پری گون ب

 می کنم. تو این شرایط تنها کمکی که ازم برمیاد همین توصیه هاس.

  .بابت هر کمکی که می تونین بهمون بکنین ممنونم 

 «م بگم توصیه هام کافین.کاش می تونست»جادوگر ضربه ای به بازوی کندرا زد و گفت: 
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 فصل هجدهم

 قلعه دژ سیاه
 

 « یا شیش!»ست دستش را روی ظرف حاوی تاس ها گذاشت و زیر لب گفت: 

 دستش را از روی ظرف برداشت و پنج تاس را روی صفحه یاهتزی ریخت

 «سه تا پنج.»بوبدا گفت: 

 «همه پنج هام پرن.» صفحه را بررسی کرد و گفت:« یه دونه هم شیش نیاوردم.»ست گفت: 

 «یه شیش نمی تونی بیاری، اونوقت می خوای بازی رو ببری؟»بوبدا گفت: 

ترول تاس ها را در ظرف ریخت و همانطور که به سرعت آن را تکان می داد، لبخند زد. در آن دست، یک بار امتیاز یاهتزی را به دست آورده 

 بود.

گشته و این یاهتزی را پیدا کرده بود. ظاهرش قدیمی بود و به نظر می رسید متعلق به  ست از سر بی حوصلگی وسایل درون صندوق ها را

دهه پنجاه و یا شصت باشد. بعضی از کارت های ثبت نتیجه پر شده بودند، ولی خیلی از آن ها خالی بودند. حتی دو مداد کوچک هم پیدا 

نزدیک آمد و محو تماشای بازی شده بود؛ و در نهایت کنجکاوی بوبدا باعث آغاز کرده بود. ست ابتدا تنهایی بازی می کرد، اما به مرور ترول 

 یک ماراتن یاهتزی شده بود.

 ترول تاس ریخت.

 «چهار تا یک! تو هم یک هات پر شده ن.»ست گفت: 

 «یاهتزی!»بوبودا یکی از مهره هایش را حرکت داد. دو دست مشت کرده اش را به هوا بلند کرد و فریاد زد: 

 «یعنی خوش شانس ترین موجودی هستی که به عمرم دیده م.»ت سرش را تکان داد و گفت: س

 بوبدا تا آن لحظه از سیزده دست، نه دست را برده بود.

بوبدا از جایش بلند شد. درحالیکه یک دستش را پشت کمرش گذاشته بود و دست دیگرش را باالی سرش نگه داشته بود، کمرش را می 

 را در هوا تکان می داد. ست از یاد دادن این نکته به ترول که هر یاهتزی سزاوار یک رقص پیروزمندانه است، پشیمان بود.چرخاند و دستش 

از باالی سرش صدای باز شدن در کوله را شنید. بوبدا به سمت هرم صندوق ها شیرجه رفت. سرش را خم و دست ها را دور بدنش حلقه 

در آمده بود. در حالیکه صدای پایین آمدن کسی از پله ها شنیده می شد، ست به گوشه ای دوید. امیدوار  کرد؛ دقیقاً به شکل یک تکه چوب

 بود توانایی سایه وار بودنش بتواند او را از نظر پنهان کند. چطور اجازه بود که بازی یاهتزی به یک ریسک امنیتی تبدیل شود؟
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 «تنهام.»اتاق گذاشت، ست نفس راحتی کشید. وارن با صدای آرامی گفت: وقتی که شخص از پله ها پایین آمد و قدم بر کف 

 ست خوشحال بود که وارن به آن گوشه ی اتاق نگاه کرده ولی او را ندیده بود.

 «من اینجام.»ست قدمی به جلو برداشت و گفت: 

  .بد نبود. یهو ظاهر شدی 

  چه خبر؟ 

  م بقیه شک کنن.ببخشید که زودتر نتونستم بیام پایین. نمی خواست 

 «داشتی یاهتزی بازی می کردی؟»وارن نگاهی به روی زمین انداخت و پرسید: 

  حوصله م سر رفته بود. اآلن شبه، نه؟ 

 «داخل یه دژیم. یه جور قلعه کوچیک.»وارن به عالمت تأیید سرش را تکان داد و گفت: 

  .می دونم دژ چیه 

  ال سرنخ، حیاط رو می گردن. دوست نداشتم خواهرت رو تنها بذارم، ولی می خواستم کندرا و یکی دو تا دیگه از بچه ها دارن دنب

 به تو سر بزنم.

 وارن در مورد جلسه با آگاد و اینکه همگی باید صبح آنجا را ترک کنند برای ست توضیح داد.

 «دیگه رسیدیم تو. بیام بیرون خودم رو نشون بدم؟»ست گفت: 

   بزنم.نمی تونم واکنش بقیه رو حدس 

  .تو رو به خاطر کمک کردن بهم، به دردسر نمی ندازم. وانمود می کنم که تنهایی این کار رو کردم 

   نگران اونش نیستم. فقط می خوام تیم تمرکزش رو از دست نده و اون حس همکاری از بین نره. ظاهر شدن تو می تونه تیم رو

م که بریم بیرون دیگه همه جا با مایی. به نظرم کار عاقالنه اینه که تو رو به دو دسته کنه. اینجا جات از همه جا امن تره. از دژ ه

 عنوان نیروی ذخیره حفظ کنیم. هر جا کمکی از دستت بربیاد می تونی نیروی کمکیمون باشی.

  .باشه. به نظرم منطقیه 

 وارن خم شد و تاس های قرمز رنگ را برداشت. آن ها را تکان داد و روی صفحه ریخت.

  .به این می گن تاس ریختن 

تاحاال هیچوقت اینقدر نگران مأموریتی نبوده م. حتی به این فکر کردم که کوله پشتی رو یه جای خوب تو دژ مخفی »دوباره بلند شد و گفت: 

 «کنم و بعد بیام با تو و خواهرت این پایین بمونم.

  خب چرا این کار رو نمی کنیم؟ 

  بده ما اینجا بمونیم. اگه کوله پشتی رو قایم کنم، حتماً پیدامون می کنه. کامارات، همون اژدهایی  آگاد جادوگره. نمی تونه اجازه

که دم در اومد استقبالمون، کوله پشتی رو بو کرد. فکر نکنم تو این پناهگاه لعنتی اصالً جای امنی واسه قایم کردن کوله پیدا بشه. 

 سریع از اینجا بریم بیرون.باید چیزی که می خوایم رو به دست بیاریم و 

 وارن به طرف انبار آذوقه ها رفت و یک بسته شکالت برداشت. یک بسته هم برای ست پرت کرد. هر دو مشغول خوردن شدند.
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هر کاری می کنی، نذار زیاد این پایین بمونم. یاهتزی بازی کردن هم یه حدی داره، بعدش دیگه آدم دیوونه می »ست با دهانی پر گفت: 

 .«شه

  !سعی می کنم یادم بمونه 

 

*** 

 

سکوت همه جا را فرا گرفته بود. شب آنقدری که کندرا انتظار داشت، سرد نبود. به نظرش دما هنوز باالی صفر بود. تعداد بی شماری ستاره 

 در آسمان دیده می شد، به طوری که حتی صور آشنای فلکی هم در میان آن ها گم می شد.

وچک دژ به مرور زمان آسیب زیادی دیده بودند و احتیاج به تعمیر داشتند. خیلی از آن ها شکسته و یا ترک برداشته سنگ قبرهای گورستان ک

و برخی دیگر از جا در آمده بودند. خیلی از گورها، سنگ نداشتند. روی سه تا از قبرها گوی هایی از جنس چمن دیده می شد. کندرا می 

وی بیشتر سنگ ها را بخواند، به همین دلیل تراسک و گاوین با اعتماد به قدرت بینایی او، بدون کوچکترین توانست بدون نور هم نوشته های ر

 پرسشی به دنبالش حرکت می کردند.

 سنگ قبر پاتون از باقی سنگ ها محکمتر و نوشته هایش خواناتر بود. ارتفاع سنگ تا کمر کندرا می رسید و روی آن نوشته شده بود:

 

 خسپاتون بور

 یک نصیحت برای دانایان

 در میان اژدهایان به آرامی رفت و آمد کنید

 «پشتش هیچی ننوشته.»کندرا با صدای بلند نوشته را خواند. سپس به سمت دیگر سنگ نگاهی انداخت و گفت: 

ر می کردند که او در آن تصور این موضوع که او هم در شهر خودش سنگ قبری داشت، برای کندرا عجیب بود. پدر و مادرش هنوز هم تصو

 .گور دفن شده است، اما حفظ این راز برای امنیت همه بهتر بود. اگر این راز باعث می شد پدر و مادرش امنیت داشته باشند؛ ارزشش را داشت

 تراسک و گاوین خم شدند و با بیلچه هایشان شروع به کندن زمین کردند. کندرا گورستان کوچک را از نظر گذراند.

 ، دوگان و تانو هوای آن ها را داشتند و وارن چراغ اتاق خواب ها را روشن و خاموش می کرد.مارا

 «انگار داریم آهن رو می کنیم!»گاوین گفت: 

تراسک دست از تالش کشید و محتویات شیشه کوچکی را که تانو داده بود، روی زمین ریخت. پس از چند لحظه دوباره مشغول کندن شدند. 

ع تر از قبل پیش می رفتند. کندرا نگران بود. جو دژ سنگین بود. آن دژ برای استقرار یک ارتش کوچک ساخته شده بود؛ به همین این بار سری

دلیل اکنون خالی به نظر می رسید. دژ تعداد بسیار زیادی پنجره و جاهای زیادی برای مخفی شدن داشت. مدام به این فکر می کرد که کسی 

همانطور که دوستانش زمین را می کندند، صدای برخورد بیلچه ها با زمین اکوی غیر متعارفی ایجاد می کرد. کندرا به آن ها را می پاید. 

 دیوارها نگاه کرد.

به  ااولین چیزی که به ذهنش رسید، سیمرین بود. بعد از ظهر او را دیده بود که به راحتی از دیوار باال رفته بود؛ آن هم بدون اینکه دستش ر

 وار بگیرد. آیا سیمرین در آن لحظه از باالی یک برج آن ها را می پایید و منتظر بود تا اخبار را به اژدهاها برساند؟دی
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در طول روز کندرا به موجودات دیگری به غیر از مینوتور، زن ماری و آلستور برخورده بود. یک غول گوزپشت با ساعدهای گوشتالو و صورتی 

سندان را زیر یک بازویش زده بود و از حیاط می گذشت. یک چشم غول از چشم دیگرش درشت تر بود و چند تار سرخ را دیده بود که یک 

موی زرد روی سر کچلش دیده می شد. کندرا همچنین مردی را دیده بود که قدش تا کمر او می رسید و روی دو پایش مانند ملخ می جهید. 

 هم به آگاد خدمت می کردند؟ کسی چه می دانست که چه موجودات عجیب دیگری

 «این سنگ قبر زیادی بلنده. هر چی می کنیم به تهش نمی رسیم.»تراسک نفس نفس زنان گفت: 

 «چیزی می بینی کندرا؟»گاوین پرسید: 

 «آره.»کندرا خم شد و خط اول یک نوشته را دید گفت: 

د برای اینکه در مورد متن پیام در فضای باز حرف نزنند، آن را روی کاغذ کاغذ و قلمی را که با خود آورده بود، آماده کرد. تصمیم گرفته بودن

 بنویسند.

 اتراسک و گاوین به تالششان ادامه دادند. تراسک مقدار بیشتری از مایعی را که تانو به آن ها داده بود، روی زمین ریخت. گاوین همچنان ب

کندرا را به خود جلب کرد. سرش را بلند کرد و دنباله ی یک شهاب را دید کمک بیلچه اش با سرعت زمین را می کند. درخشش نوری نظر 

 که در آن سوی افق محو می شد.

هنگامی که تمام پیام نمایان شد، تپه ای از سنگ و خاک در اطراف سوراخ ایجاد شده بود. دانه های درشت عرق روی سر کچل تراسک 

ته شده بود، ولی کندرا در خواندن آن ها هیچ مشکلی نداشت. در کنار قبر نشست و مشغول نشسته بود. با اینکه متن پیام با حروف ریزی نوش

 نوشتن شد:

وسیله ای که به دنبالش هستید، یک تخم مرغ آهنی به اندازه ی یک آناناس اس. نیم باالیی آن دارای برآمدگی هایی 

مخفی اژدها پنهان شده است. از ورودی این معبد به است و به همراه دیگر اشیاء مقدس نسل اژدها در میان گنج های معبد 

خوبی محافظت می شود. احتمال موفقیت در پیدا کردن این وسیله بسیار کم است. هیچ شی ء دیگری برندارید. به دستکش 

 ندست نزنید. به جان خریدن دشمنی اژدهایان به هیچ عنوان کار عاقالنه ای نیست. به هیچ اژدهایی نگویید که مقصدتا

 معبد است، حتی به آگاد. آدرس معبد اژدها را می توان در معبد ملکه پری ها در نزدیکی آبشار دو سر چشمه یافت.

 

 «نوشتم.»کندرا کاغذ را تا کرد و گفت: 

ه منتظر بود، کتراسک و گاوین شروع به ریختن خاک در قبر کردند. تا آنجا که می توانستند قبر را به شکل اولش در آوردند. کندرا در مدتی 

بارها و بارها پیام پاتون را خواند. حتی تصورش را هم نمی کرد که ملکه پری ها در این پناهگاه هم معبدی داشته باشد.حتی یک پری هم 

اژدها هم شبیه  اینجا ندیده بود. ظاهراً چه آگاد اجازه می داد در دژ بماند، چه اجازه نمی داد، او هم مجبور بود برود. اگر معبد ملکه در النه

 معبد آشیانه افسانه می بود، تنها کندرا می توانست قدم روی خاک آن بگذارد و زنده بماند.

 کندرا سعی کرد به موانعی که بعد از فهمیدن آدرس معبد اژدها در انتظارشان بود، فکر نکند. کامالً مشخص بود که پاتون در هدفش مبنی بر

 ر کامالً موفق بوده است.دشوار کردن دسترسی به ترنسلوکیتو

 

*** 
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ست. سعی کرد مقاومت کند، ولی صداها قطع نمی شدند. دقایق زیادی را روی پله های باالیی نردبان ماند و به خواهش های نجوا مانند 

 ها آنقدر درهمگوش سپرد. سعی داشت کنجکاویش را برطرف کند، اما موفق نمی شد. نجواها او را به یاد تاالر وحشت می انداختند. صدا

بودند که بیشتر کلمات را نمی توانست متوجه شود، با این حال کلمات گرسنه، تشنه، و رحم بیشتر از هر کلمه ی دیگری به گوشش می 

 خورد.

مه خطر بالقوه. وارن از او خواسته بود که از کوله بیرون نیاد. نمی خواست اشتباه احمقانه ای انجام دهد، آن هم اینجا در النه اژدها، با آن ه

 اما از وقتی که نجواها شروع شده بود، حس می کرد، نمی تواند در مقابل آن ها مقاومت کند. اگر آن نجواها رازهای مهمی را فاش می کردند

ریت وکه تنها او می توانست آن ها را کشف کند چه؟ می توانست شانس خوبی برای اثبات این نکته باشد که او هم می تواند در این مأم

 سهمی داشته باشد.

ست آرام از کوله بیرون آمد. بیرون اتاقک، حیاط ساکت و تاریک بود. اکنون که از کوله بیرون آمده بود، می توانست تشخیص دهد که صداها 

وار ز کنار دیاز یک جهت و از جایی در مرکز دژ به گوشش می رسید. ست از اتاقک خارج شد. درحالیکه به آسمان پرستاره نگاه می کرد، ا

 هشروع به حرکت کرد. با توجه به تاریک بودن حیاط، احتماالً سایه وار بودنش باعث می شد که دیگران نتوانند او را ببینند. ترک کردن کول

یک  ایک ریسک بود، ولی احتمال به دست آوردن اطالعات مفید در مورد پناهگاه وسوسه انگیر بود. حتی احتمالش وجود داشت که بتواند ب

 موجود قدرتمند متحد شود. گاهی وقت ها در شرایط بحرانی باید ریسک های بزرگ انجام داد.

عالوه بر آن اگر می خواست صادق باشد باید اعتراف می کرد که این موضوع در واقع یک بهانه خوب برای خارج شدن از آن انبار بود. هوای 

یک پل متحرک بسته حیاط را از باقی پناهگاه جدا کرده بود. در سمت دیگر حیاط  خنک شبانگاهی روحش را تازه می کرد. یک دروازه و

 ساختمان اصلی دژ دیده می شد. ست با احتیاط و نگران از کنار دیوار حرکت کرد و خود را به در بزرگ ساختمان رساند. از شانس ست، در باز

 بود.

ی خواست از چراغ قوه اش استفاده کند، اما با خود فکر کرد که حتی ذره ای نور وارد یک اتاق بزرگ و بسیار تاریک شده بود. برای لحظه ا

هم می توانست ریسک بزرگی باشد. به جای استفاده از بینایی اش تصمیم گرفت صداها را دنبال کند. کورمال کورمال جلو می رفت و هر 

 سانتی متری که جلو می رفت، صداها بلندتر می شدند.چند لحظه یک بار یکی از اعضای بدنش با وسیله ای برخورد می کرد. هر 

سرانجام به دیوار و پس از آن به یک در رسید. ریسک کرد و چراغ قوه اش را روشن کرد. دستش را دور چراغ حلقه کرد تا شعاع نور را کم 

د آشیانه می آمد. شاید این دژ هم مانن کند. یک پلکان به سمت باال می رفت و پلکان دیگر به سمت پایین. صداها بی شک از طبقه پایین

 افسانه سیاهچال داشت.

ی مصدایی از باال شنید. سریع چراغ را خاموش کرد و به دیوار چسبید. چند لحظه بعد صدای قدم هایی را شنید که با احتیاط از پله ها پایین 

 ی توانست بشنود.رفتند. هر کسی که بود، در انتهای پله ها ایستاد. ست صدای نفس کشیدنش را م

 «تو حیاط بودن. داشتن قبر پاتون رو می کندن.»صدایی گفت: 

 «چیزی هم از تو قبر برداشتن؟»صدای زنانه ای پرسید: 

  .نه. ظاهراً بیشتر به نوشته های روی سنگ عالقه داشتن 

  برگشتن اتاقاشون؟ 

  .تا اونجایی که می دونم آره 

  بهشون بزنم. حواست به بیرون باشه. من می رم یه سری 

ست بی صدا در تاریکی ایستاده بود و چراغ قوه اش را در دست فشار می داد. از تُن صداها حدس می زد که زن ماری و مینوتوری که وارن 

 توصیف کرده بود، باشند. اما راهی برای مطمئن شدن نداشت. صدای پاها از ست دور شد.
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فکر کرد که شاید بهتر باشد به کوله پشتی برگردد. اگر می دانست که ممکن است در دژ وقتی که حس کرد دوباره تنها شده است، با خود 

جاسوس وجود داشته باشد، هرگز از کوله پشتی بیرون نمی آمد. اما صداها قطع نمی شدند و اکنون که از کوله بیرون آمده بود، خجالت آور 

به نظرش هیچ کدام از آن دو موجود به سمت طبقه پایین نرفته بودند، به همین بود اگر کاری را که شروع کرده بود، به پایان نمی رساند. 

ها  هدلیل کورمال کورمال به سمت پله های طبقه پایین رفت. با پا زیر پایش را امتحان کرد تا اینکه اولین پله را پیدا کرد. سپس آرام از پل

 پایین رفت.

صدا از پله ها پایین برود. دو پلکان بلند را پشت سر گذاشت، از یک در و یک راهرو تا آنجایی که می توانست سعی می کرد بدون سر و 

گذشت تا به یک درگاه رسید. از درگاه گذشت و از یک پلکان مارپیچ دیگر نیز عبور کرد. صداها هر لحظه بلندتر می شدند. ست نگران بود 

 که با وجود آن صداها نتواند صدای محیط اطرافش را بشنود. 

ه یک در آهنی رسید. روی در آثار زنگ زدگی دیده می شد. دستگیره در را فشار داد. در با صدای کشداری باز شد و موج بلندتری از صداها ب

به سمت ست هجوم آورد. صدای در ست را نگران کرد. سایرینی که مانند او نجواها را نمی شنیدند، می توانستند حتی از فاصله ی دور هم 

 دن در را بشنوند. صدای باز ش

قلبش به شدت می تپید. در میان چهارچوب ایستاده بود و سعی داشت شجاعت جلو رفتن را پیدا کند. تاریکی محیط به شدت شوم به نظر 

ش یمی رسید. چراغ قوه هاش را روشن کرد. آنقدر پایین رفته بود که نور چراغ قوه اش از هیچ پنجره ای مشخص نباشد. راهرویی در پیش رو

بود که به یک دیوار ختم می شد. ست با احتیاط جلو رفت. وارد یک داالن بیضی شکل شد که یک سوراخ در وسط آن قرار داشت. آنچه در 

دهانه ی سوراخ دیده می شد، تنها ظلمتی نفوذناپذیر بود. صداها از چاه بیرون می آمدند؛ تعدادی التماس می کردند و برخی دیگر تهدید. 

 نده تمام وجود ست را در برگرفت.سرمای فزای

 ضهیچ حفاظی در مقابل چاه دیده نمی شد. اگر چراغ را روشن نکرده بود، ممکن بود درون چاه بیافتد. این فکر هم او را به لرزه انداخت. عر

ف دیوار متصل بود و طراتاق ده متر بود و عرض چاه حداقل سه متر. یک زنجیر کلفت و بلند روی زمین دیده می شد. یک طرف زنجیر به 

 دیگرش نزدیک دهانه چاه بود.

ست نزدیک چاه ایستاد و نور چراغ را درون سوراخ انداخت. تا عمق زیادی را می توانست ببیند، ولی کف چاه دیده نمی شد. به محض اینکه 

 نور درون چاه را روشن کرد، صداها دیوانه وار بلند شد.

 «ساکت.»ست زیر لب گفت: 

 شد.  نجواها قطع

 آن سکوت ناگهانی آزاردهنده تر از همهمه بود. نسیمی از اعماق چاه بلند شد.

 ست از ترس اینکه صاحبان صداها بتوانند او را ببینند، چراغ قوه اش را خاموش کرد و اتاق در تاریکی مطلق فرو رفت.

 «به ما کمک کن. بهمون رحم کن.»صدایی غمگین گفت: 

 «شما کی هستین؟»ز به هم خوردن دندان هایش جلوگیری کند، نجواکنان پرسید: ست در حالیکه سعی می کرد ا

  ...ما همونایی هستیم که تو اعماق زمین زندونی شدیم 

  ...چطور کمکی احتیاج 

   !زنجیر 

 « زنجیر... زنجیر... زنجیر... زنجیر.»چندین صدا همزمان شروع به حرف زدن کردند: 

 «ازم می خواین که زنجیر رو واستون بندازم پایین؟»ست گلویش را صاف کرد و پرسید: 
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  .هزاران سال بهت خدمت می کنیم 

  .تمام آرزوهات رو برآورده می کنیم 

  .دیگه هیچوقت مزه ی شکست رو حس نمی کنی 

  .دیگه هیچوقت ترس رو تجربه نمی کنی 

  .همه در مقابلت به زانو میفتن 

شدند؛ طوری که پس از چند لحظه ست دیگر جمله ها را متوجه نمی شد. دستور داد: صداهای بیشتری به جمع وعده دهندگان اضافه 

 «ساکت.»

 «وقتی همه تو با هم حرف می زنین، نمی تونم بفهمم چی میگین.»صداها قطع شدند. ادامه داد: 

نیستیم. به زنجیر احتیاج داریم. زنجیر ارباب فرزانه! ما تمام درکمون از زمان و مکان رو از دست دادیم. الیق همچین عذابی »صدایی گفت: 

 «رو واسه مون بنداز پایین. زنجیر کجاست؟

 « زنجیر ... زنجیر... زنجیر... زنجیر.»صداهای دیگری با گوینده هم نوا شدند: 

ه لحظه یاصالً می خوایم سکوت بازی کنیم. اولین کسی که حرف بزنه، می سوزه. »یک بار دیگر همه ساکت شدند. « هیس!»ست گفت: 

 «وقت می خوام که فکر کنم.

ا مست چراغ قوه اش را روشن کرد و نور آن را روی زنجیر زنگ زده انداخت. اگر زنجیر کامل باز می شد، احتماالً تا ته چاه پایین می رفت. ا

 د. هیچ کدام از آن موجوداتی که نمیاگر زنجیر را پایین می داد، سنگینتر از آن بود که به تنهایی بتواند آن را باال بکشد. دور چاه قدم ز

دیدشان حرف نمی زدند. پدر و مادر ست بعضی وقت ها موقع رانندگی با او سکوت بازی می کردند! ولی اینجا حتی الزم نشده بود برنده 

 احتمالی بازی را تهدید کند!

 «خیله خب، چند تا سؤال دارم. فقط هم یه نفر جوابم رو بده.»ست گفت: 

 «من.» صدایی گفت:

  خوبه. ما تو یه پناهگاه اژدهاییم. راجع به النه اژدها چی می دونی؟ 

 برای لحظه ای پاسخی شنیده نشد.

   ما در مورد پناهگاه چیز زیادی نمی دونیم، ولی می تونیم اژدها بکشیم. می تونیم به خاطر تو هزاران اژدها رو بکشیم. گنج هاشون

 نه در مقابلت بایسته. زنجیر رو برامون بنداز پایین.همه مال تو می شه. هیچ دشمنی نمی تو

  .یه حسی بهم می گه اگه زنجیر رو بندازم پایین، میاینس باال و من رو می خورین 

 «خیلی هم بی راه نیست.»صدایی از پشت سر ست گفت: 

رها شد و درون چاه افتاد. چراغ همانطور  ست آنقدر از شنیدن صدا از پشت سرش ترسید که نزدیک بود درون چاه بیفتد. چراغ قوه از دستش

در اعماق چاه فرو رفت و محیط اطرافش را روشن کرد. سرانجام نورش از نظر ناپدید شد اما باز هم به ته نرسید. حتی صدای برخورد آن با 

 کف زمین هم به گوش نرسید.

اه و ردایی سنگین مشعل را در دست گرفته بود. ست از لبه چ مشعلی آتش زده شد و فضای اتاق را کمی روشن تر کرد. پیرمردی با ریش بلند

 «شما باید آگاد باشین. نزدیک بود سکته بزنم!»فاصله گرفت و گفت: 
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   تو هم باید همون باشی که تو کوله پشتی قایم شده بود. کامارات گفت که تو و یه ترول منزوی و یه عروسک مکانیکی رو تو

 ون بود. هم جوونی، و هم افسونگر سایه.کوله حس کرده. ظاهراً حق با ا

  .نمی خوام آسیبی به کسی برسونم 

 «جالبه اولین جایی که بهش سر زدی چاه سیاه بوده.»آگاد چشمکی زد و گفت: 

  .داشتم صداها رو دنبال می کردم. خیلی مدت نیست که افسونگر سایه شدم 

  رناک ترین نقاط این پناهگاهه. حدس می زدم که جذب اینجا بشی. این اتاق خطرناک ترین جای این دژ و احتماالً یکی از خط

 پاتون گفته بود به سمت شرارت کشش داری ولی نگفته بود که افسونگر سایه ای!

 «پاتون در مورد من باهاتون حرف زده بود؟»ست پرسید: 

  م. دوست دارم فکر کنم که زنجیر رو نمیبهم گفته بود که اگه دختره سرو  کله ش پیدا شد، انتظار دیدن تو رو هم داشته باش 

 نداختی تو چاه!

  !زنجیر رو؟ عمراً! شوخی می کنی! فقط می خواستم ببینم می تونم ازشون اطالعات خاصی به دست بیارم یا نه 

اضرن حموجوداتی که توی چاه سیاهن »آگاد روی یک قسمت از زنجیر نشست و با حرکت دست از ست خواست که او هم بنشیند. گفت: 

هر چیزی بگن تا آزاد بشن، ولی به محض اینکه از اون تو بیان بیرون همه ی قول هایی که دادن دود می شه و می ره هوا. ست، با این 

 «گونه ی موجودات هیچ کاری نداشته باش. اونا چیزی نمی دن، فقط بلدن بگیرن.

  اصالً چرا این زنجیر رو اینجا گذاشتین؟ 

اگه کسی بلد باشه چطوری باهاشون رفتار کنه، هدایتشون کنه و موقتاً تحت شرایط خیلی سفت و سختی آزادشون : »آگاد لبخندی زد و گفت

 «کنه، ساکنین این چاه می تونن به دردبخور باشن. ولی حتی من هم فقط یه عنوان آخرین راه حل به استفاده کردن ازشون فکر می کنم.

   کنین.فکر کنم بهتر باشه در اینجا رو قفل 

چون حدس می زدم تو میای در رو باز گذاشتم. اگه راستش رو بخوای من و تو تنها کسایی توی این دژ »آگاد لبخند بزرگتری زد و گفت: 

هستیم که می تونیم وارد این اتاق بشیم، چه قفل باشه، چه نباشه، یه ترس وحشتناک، حتی شدیدتر از ترسی که از یه اژدها ساطع می شه 

 «یاه در برابر کسایی که به اندازه کافی لیاقت ندارن، محافظت می کنه.از چاه س

  می تونم یاد بگیرم که کنترلشون کنم؟ 

شاید. ولی اگه از من بپرسی فکر کنم نباید دنبال یاد گرفتنش باشی. این موجودات »جادوگر لحظه ای خیره به ست نگاه کرد. سپس گفت: 

ستفاده می کنن تا بهت خیانت کنن. بهتره متحدهای قابل اعتمادتری واسه خودت پیدا کنی. من دشمنای وحشتناکین که از هر فرصتی ا

  «هزاران سال تجربه دارم ولی به ندرت سعی کردم که ازشون استفاده کنم و هنوز هم حس می کنم که ارتباط باهاشون فوق العاده خطرناکه.

بقیه چیزی در این مورد نگین؟ بیشترشون نمی دونن که من باهاشون اومده م. من  می شه به»سرمای زنجیر، ست را اذیت می کرد. پرسید: 

 «به عنوان نیروی کمکی واسه مواقع اضطراری قایم شده م.

   قراره این مواقع اضطراری رو به وجود بیاری یا مشکالت رو حل کنی؟ ظاهراً اگه دوستات بفهمن که اومدی به چاه سیاه عصبانی

 می شن.

  می کنن من احمقم. اونا فکر 
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پاتون که این جوری فکر نمی کرد. اون خیلی از خصوصیات خودش رو تو وجود تو می دید. ولی بابت این »آگاد سرفه ای کرد و گفت: 

موضوع نگران بود چون خودش تو جوونی بارها تا پای مرگ پیش رفته بود. منم پتانسیل باالیی تو وجودت می بینم، ست سورنسون. بیشتر 

 سونگرهای سایه تا مغز استخونشون پلیده. اما تو به نظرم کامالً برعکسی. اینجا خیلی مواظب خودت باش. تو پناهگاه اژدها هیچ جایی واسهاف

بی احتیاطی نیست. اگه درست از شجاعتت استفاده کنی، می تونه خیلی بهت کمک کنه. اما کنجکاوری، بی پراویی و ماجراجویی بی حساب 

 «ونه سرت رو به باد بده.و کتاب می ت

  .سعی می کنم یادم بمونه 

یاد گرفته م که زیاد به مهمون ها دل نبندم. چه بتونین به هدفتون برسین، چه نتونین، بدون که زنده بیرون »آگاد لبخند تلخی زد و گفت: 

 «رفتن از این پناهگاه خودش یه موفقیت بزرگه. بهتره دیگه برگردی به کوله پشتیت.

  .ممنون به خاطر نصیحت ها! باشه 

 «فکر کنم الزم نباشه بهت بگم که انتظار ندارم دیگه نزدیک چاه سیاه ببینمت.»جادوگر سرپا ایستاد و گفت: 

  ...به صداها نزدیک نمی شم. فقط در مورد بقیه 

 «اگه خودت لو ندی، من چیزی به کسی نمی گم.»آگاد چشمکی زد و گفت: 

 

*** 

 

زیادی از نور خورشید را گرفته بود. کندرا در امتداد دیوار کوتاه روی سقف دژ قدم بر می داشت. آسمان باالی سر کندرا ابرهای سنگین مقدار 

 آبی و صاف بود ولی ابرهای سنگین از هر طرف پناهگاه را احاطه کرده بودند. گویی یک طوفان در راه بود.

نفری که  سه -تش موج برمی داشتند. پشت سر کندرا هم تراسک، گاوین و تانو سیمرین جلوتر از همه می رفت و با هر قدم پولک های پش

قدم بر می داشتند. سیمیرین توضیح داده بود که آگاد در یکی از برج های کناری دژ منتظرشان  -برای صحبت آخر با آگاد انتخاب کرده بود 

 است.

ود گلودردش خیلی زود از بین برود، اما هر لحظه بدتر می شد. هر بار بزاقش را قورت کندرا با گلودرد از خواب بیدار شده بود. در ابتدا امیداور ب

 می داد، بیشتر از بار قبل احساس درد می کرد، به خودش یادآوری کرد که حتماً از تانو دارویی برای کم کردن دردش بگیرد.

کندرا جلوتر از همه وارد شد. اتاق مدوری بود که شعاعش به هفت متر وقتی به برج رسیدند، سیمرین در بزرگی را باز کرد و خود کنار ایستاد. 

می رسید. هدف های دایره ای تیر و کمان از یک دیوار آویزان بودند. در سمت دیگر اتاق نیز یک نردبان چوبی به یک دریچه در سقف 

 منتهی می شد. سیمرین بیرون اتاق ایستاد و در را پشت سرشان بست.

یک چوب نازک و بلند در دست داشت، در انتهای اتاق ایستاده بود. بین آگاد و تازه واردان یک نقشه بزرگ از پناهگاه روی  آگاد در حالیکه

زمین پهن بود. همه چیز در نقشه پیدا بود: دو قله بلند، جنگل و تپه های فراوان، دشت های بی شمار، چند رودخانه و چشمه و یک تصویر 

 . کوچک از قلعه چاه سیاه

روز بخیر. با خودم فکر کردم که اتاق نقشه ی کوچیک برای جلسه مون بهتره. اولش می خواستم جلسه رو تو اتاق نقشه بزرگ »آگاد گفت: 

برگزار کنم، ولی چون جزئیاتش خیلی زیاده، پشیمون شدم. به هر حال یه سرپرست باید بعضی از رازهای پناهگاهش رو پیش خودش نگه 

 «داره.
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 «ظاهراً هوا امروز خرابه.»ت: تراسک گف

جمله ت خبری بود یا سوالی؟ قطعاً متوجه شدین که برخالف محیط بیرون پناهگاه اینجا خیلی کم برف »آگاد به تراسک خیره شد و گفت: 

 «باریده.

نه. ترونیس نه تنها ، غول آسمون باالی پرتگاه طوفان زندگی می ک27ترونیس»با نوک چوبش روی تصویر یکی از قله ها کوبید و گفت: 

 نبزرگترین غول تاریخه، بلکه یه ساحر قدرتمند هم هست. النه اژدها رو قلمروی خودش می دونه و وضع آب و هوا رو با استفاده از جادو تعیی

موقع طوفان  می کنه. اژدهاها ازش متنفرن ولی موقعیت قله ش جوریه که حمله بهش محاله. از طرفی از کم شدن بادها هم راضین. اژدهاها

 «نمی تونن درست پرواز کنن.

 «نمی دونستم هنوز غول آسمونی رو زمین زندگی می کنه.»تانو گفت: 

ه نزدیک دندان مهتاب، یعنی قل»با چوب به تصویر قله ی دیگر ضربه زد و گفت: « به النه اژدها خوش اومدین.»آگاد لبخندی زد و گفت: 

که به پادشاه اژدهاها معروفه. برای باال رفتن از این قله به بال احتیاج دارین. حتی نزدیک این دو زندگی می کنه  28ی بزرگتر سلبرانت عادل

   «قله هم نشین. همه جای این پناهگاه خطرناکه ولی موجوداتی که روی این دو تا قله زندگی می کنن از همه شون مرگبارترن.

 «م؟دیگه با چه موجوداتی ممکنه برخورد کنی»گاوین پرسید: 

اژدهاها، فایر درک ها، وایورن ها، باسیلیک ها، گریفین ها، غول ها و ترول های کوهی، سیمرغ ها و »آگاد دستی به ریشش کشید و گفت: 

ققنوس ها قدرتنمندترین موجودات این پناهگاه محسوب می شن. حتی بعد از چند صد سال زندگی تو این پناهگاه حتی من هم نمی تونم 

ه موجوداتی توش زندگی می کنن. فکر کنم الزم نباشه بهتون یادآوری کنم که مهمون ها معموالً اینجا زیاد عمر نمی کنن. دقیق بگم که چ

 «تا اونجایی که می تونین مدت اقامتتون رو کوتاه کنین.

 «ا بگردیم.بد ملکه پری هفکر کنم شما بتونین کمک کنیم که مدت اقامتون رو کوتاه بشه. می دونیم که باید دنبال مع»تراسک گفت: 

فکر کنم این موضوع حضور دوست جوونمون رو توجیه می کنه. متأسفانه باید بگم که معبد ملکه ی پری »آگاد به کندرا نگاه کرد و گفت: 

د برین تتون حتماً بایها تو دامنه های پرتگاه طوفانه. یکی از اونجاهاییه که ترونیس با دقت خاصی اونجا رو زیر نظر داره. برای انجام مأموری

 «اونجا؟

 «متأسفانه بله.»تراسک گفت: 

   محوطه ی اطراف معبد یه حفاظه در مقابل ترونیس و یا هر دشمن دیگه ای. متأسفانه، بیشتر کسایی که رو اون زمین پا می

ون غول به هیچ عنوان ذارن به سرعت نابود می شن. اگه احیاناً ترونیس هر کدوم شما رو زنده گرفت، مواظب هوشش باشین. ا

احمق نیست. یه دلیلی وجود داره که این همه سال تونسته به راحتی تو سرزمین مقدس زندگی کنه. اون هم سرزمینی که همه 

ی اژدهاهای این پناهگاه دوست دارن تصاحبش کنن. در واقع دالیلی خیلی بیشتر از قدرت بدنی فوق العاده ش داره. خوشحالم 

ضعفش رو خودم نصب کردم: یه گردنبند غیر قابل جدا شدن که اگه دروغ بگه تنگ می شه و خفش می کنه.  که بزرگترین نقطه

 «اسم من رو جلوی غول آسمون نیارین. ترونیس اصالً از من خوشش نمیاد. دیگه کجا ممکنه مجبور شین برین؟

 «مطمئن نیستیم.»همه لحظه ای به یکدیگر نگاه کردند و سرانجام کندرا گفت: 

تخاب نآگاد با استفاده از چوبش بهترین مسیر بین دژ و معبد ملکه پری ها را نشان داد. مسیر مستقیم نبود اما آگاد با جزئیات توضیح داد که ا

آن مسیر سبب می شد زمین های ناهموار و النه ی خطرناک ترین موجودات آن منطقه را دور بزنند. آگاد به توضیحاتش ادامه داد و خطرناک 
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ترین نقاط آن ناحیه را معرفی کرد: تنگه ای که محل سکونت ترول های کوهی بود، دره ای مملو از وایورن ها، بلندی ای که در نزدیکی 

 النه ی یک سیمرغ قرار داشت، و چندین و چند النه ی اژدها. کندرا امیدوار بود حافظه ی بقیه از او بهتر باشد.

این توضیحات می تونه اون بیرون کمک کنه. یادتون باشه که هیچی »و چوبش را به دیوار تکیه داد: سرانجام آگاد از نقشه فاصله گرفت 

 «قطعی نیست. دردسر ممکنه تو هر لحظه و هر جا اتفاق بیفته. اینجا پناهگاه موجودات شکارچیه و اونا همیشه در حال حرکتن.

 «ممنون بابت راهنمایی.»کندرا گفت: 

با زنده موندن ازم تشکر کنین. سعی کنین دردسر درست نکنین. من همین جوریش هم به اندازه ی »هم زد و گفت: آگاد چشم هایش را به 

 «کافی دردسر دارم.

 «وقتی کارمون تموم شد چطوری از پناهگاه بریم بیرون؟»کندرا پرسید: 

ه ن برین بیرون. از همون کلید قبلی استفاده کنین. اگاز دروازه اومدین تو، از دروازه هم می تونی»جادوگر دستی به سبیلش کشید و گفت: 

 «بخواین می تونین شب آخر اینجا بمونین. سؤال دیگه ای ندارین؟

می تونین مواد اولیه ساخت معجون بهم بدین؟ چیزهایی که متعلق به اژدهاها باشه. این می تونه کمک بزرگی به ما باشه بدون »تانو پرسید: 

 «بیفتین. اینکه شما هم تو دردسر

درسته. ربط دادن مواد اولیه به من کار خیلی سختیه. بعدِ جلسه با من بیا. فکر کنم »جادوگر سرش  را تکان داد و پشت گوشش را خاراند: 

 «بتونیم با هم معامله کنیم. تو هم حتماً چیزهایی داری که تو النه اژدها پیدا نمی شه.

 «م.از معامله خیلی استقبال می کن»تانو گفت: 

 «قوانین خاصی برای کشتن ا..ا..ا..اژدهاها وجود داره؟»گاوین پرسید: 

 «می خوای باهاشون درگیر بشی؟»جادوگر نگاه خشنی به گاوین کرد و پرسید: 

  .فقط می خوام به صورت تئوری بدونم 

ره. ولی همون جوری که می دونی هیچ برخالف بیشتر پناهگاه ها اینجا جریمه ی خاصی برای کشتن یه اژدها وجود ندا»آگاد اخم کرد: 

اژدهایی به یه قاتل اژدها رحم نمی کنه؛ مگه اینکه مرگ اون اژدها تو شرایط پذیرفته شده توسط دو طرف و در واقع تو یه دوئل رسمی 

 «اتفاق افتاده باشه.

 گاوین سرش را به عالمت فهمیدن تکان داد.

 «ات رو با درگیر شدن با یه اژدها به باد نده.خواهش می کنم زندگی خودت و دوست»جادوگر گفت: 

 «نمی خوام با اژدهاها درگیر بشم. فقط می خواستم قوانین اینجا رو بدونم.»گاوین اطمینان داد: 

 «کاماروت می گفت تو ارتباط با اژدهاها با تجربه به نظر میای.»آگاد گفت: 

  .سنم کمه، ولی پدرم چیزهای زیادی بهم یاد داده. چاک رز 

باید تا قبل از ظهر از دژ برین بیرون. از اینجا که بیرون رفتین، »به سمت در به راه افتاد و ادامه داد: « تاحاال اسمش رو نشنیدم.»آگاد گفت: 

 «می تونین هر کاری دوست دارین بکنین، ولی توصیه من اینه که سریع و بدون جلب توجه کارتون رو انجام بدین.

 «مارا و بقیه هم این نقشه رو می دیدن. می خوام اگه بشه یه سری از حرف های شما رو واسشون تکرار کنم. کاش می شد»تراسک گفت: 
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پیرمرد دستش را روی شانه کندرا گذاشت و گفت: « بهتون اجازه می دم. فقط زود باشین.»آگاد از در بیرون رفت و به آسمان نگاه کرد: 

 «رو به دست بیارین و البته بهای گزافی بابتش پرداخت نکنین.موفق باشی. امیدوارم چیزی که می خواین »

 آگاد و تانو به راه افتادند. 

 «امیدوارین؟»کندرا به سمت تراسک و گاوین برگشت و پرسید: 

ا ندونم چی تهر چی بیشتر در مورد اینجا می فهمیم، کمتر از اینجا خوشم میاد. اما ترجیح می دم بترسم، »تراسک شانه باال انداخت و گفت: 

 «در انتظارمه. بهتره بریم دنبال بقیه.

وی، قکندرا به همراه گاوین و تراسک به راه افتاد. به رهبر گروهشان فکر می کرد. تراسک به نظر از همه ی اعضای گروه تواناتر بود. بلندقد، 

رفتار می کرد که انگار همه چیز را از قبل پیش بینی ماهر و جهان دیده بود. با اعتماد به نفس راه می رفت و سریع تصمیم می گرفت. جوری 

 کرده است.

  از اینکه می شنید تراسک ترسیده است، اصالً خوشحال نبود.
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 فصل نوزدهم

 ی اژدهارام کننده
 

مان روشن تر از آس وقتی که کندرا قدم بر روی پل متحرک گذاشت، آسمان کامالً ابری بود. الیه ابری که آسمان النه اژدها را پوشانده بود،

ه زبیرون پناهگاه بود، با این حال برف باریدن گرفته بود باد مالیم دانه های برف را به این سو و آن سو می کشاند. کندرا به آن سوی دروا

ریست. اکنون گرنگین کمانی خیره شد. برف در آن سوی دروازه به نظر خیلی شدیدتر بود. با حسرت به قلعه ای که اکنون پشت سرشان بود، ن

دیگر او و دوستانش در طبیعت بودند؛ در تیررس شکارچی ها. حرف گاوین در هتل به یادش آمد که گفته بود انسان ها در نظر اژدهاها مانند 

 موش ها در نظر انسان ها هستند. در آن لحظه احساس می کرد موشی است که در قفس مارها گیر افتاده است. درون مرزهای النه اژدها،

زیر هر درختی، درون هر غاری و پشت هر پیچی ممکن بود یک اژدها و یا موجود افسانه ای دیگری در انتظارشان باشد. تنها کمی زمان 

 الزم بود تا توجه ها به آن ها جلب شود.

. قلعه هنوز هم گلویش درد می کرداز یک سرباالیی باال رفتند. نزدیک به هم حرکت می کردند. تانو دارویی برای گلودرد به او داده بود، ولی 

هر لحظه در پشت سرشان کوچک و کوچک تر می شد. کندرا به اعضای گروهشان نگاه کرد: تراسک با آن قدم های بلند و هدفمند، کامالً 

ردش به یک گ مطمئن و مصمم به نظر می رسید. مارا و تانو چهره ای متفکری به خود گرفته بودند. دوگان آرام به نظر می رسید، گویی

معمولی در دل طبیعت آمده بود. وارن مرتب تکه چوبی را به هوا می انداخت و دوباره آن را می گرفت. ظاهراً می خواست ببیند که چوب چند 

بار در هوا می چرخد. گاوین پشت سر همه حرکت می کرد. مضطرب بود و مدام انگشت های شستش را به کف دست هایش می کشید. 

 ه اطراف نگاه می کرد و مراقب بود.تمام مدت ب

باد شاخ و برگ درختان کاج را در باالی سرشان به رقص درمی آورد. تعداد خیلی کمی از دانه های برف موفق می شدند که راهشان را از 

 میان انبوه شاخ و برگ ها باز کنند و به محض نشستن بر روی زمین آب می شدند.

بیه رو بیاریم بیرون؟ فکر کنم مندیگو خوب بتونه خطرها رو تشخیص بده ها. اون تو باشه که نمی تونه می خواین عروسک چو»وارن پرسید: 

 «کمکی بهمون بکنه.

 « باالی این صخره که رسیدیم یه کم استراحت می کنیم و مندیگو رو هم میاریم بیرون.»تراسک گفت: 

کندرا مجبور بود از هر دو دستش برای باال رفتن استفاده کند. بارش برف هر چه به نوک تپه نزدیک تر می شدند، شیب هم بیشتر می شد. 

 قطع شده بود ولی باد همچنان می وزید.

در مقابلشان صخره ها و تپه های بلندتری دیده می شد و باالتر از همه ی آن ها قله ی پرتگاه طوفان قرار داشت. در سمت چپ هم قله ی 

 ای خاکستری خودنمایی می کرد.دندان مهتاب از میان الیه ی ابره

قعیت وکندرا نمایی را که از هلی کوپتر دیده بود، به یاد آورد. همین طور نقشه ای را که در قلعه دیده بودند. سعی می کرد با در نظر گرفتن م

 قله ها محل دشت ها، رودها و چمنزارهایی را که اکنون معلوم نبودند، به خاطر بیاورد.

 «رو نگاه کنین. اونجا»دوگان گفت: 
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موجودی بزرگ در میان درختان صخره ی روبرو دیده می شد. هیکلش شبیه خرس بود. پشمالو بود و پوزه اش بیشتر شبیه نوک پرنده بود. 

یک دم بلند و گره دار هم به دنبالش روی زمین کشیده می شد. موجود روی پاهای عقبی اش بلند شد. قدش دو برابر خرس های گریزلی 

 صدایی که از گلویش خارج شد چیزی بین غرش و جیغ پرنده بود. بود.

 «چیه؟»کندرا زیر لب پرسید: 

 «مطمئن نیستم. فکر کنم دیگه وقتشه که سالح هامون رو در بیاریم.»تراسک آرام جواب داد: 

 ی مقابل ناپدید شد. تراسک و وارن در کوله پشتی را باز کردند و پایین رفتند. موجود خرس مانند در میان درختان صخره

 «باالی قله ی پرتگاه طوفان رو نگاه کنین.»مارا در حالیکه به آسمان نگاه می کرد، گفت: 

تند، ولی شکندرا مسیر نگاه مارا را دنبال کرد. دو شبح تیره با بال های گسترده بر فراز قله پرواز می کردند. مانند اژدهاها گردن و دم بلند ندا

 چهار پا داشتند. هیکلشان بزرگ بود و

 .«29گریفین»تانو گفت: 

 گریفین ها باحرکتی آکروباتیک به سمت زمین شیرجه زدند و از نظر پنهان شدند. 

 «شکارشون رو پیدا کردن.»دوگان گفت: 

را در دست  شیکی دو دقیقه بعد تراسک و وارن از کوله پشتی بیرون آمدند. به دنبال آن مندیگو هم از کوله خارج شد. تراسک کمان بزرگ

داشت و دو شمشیر بزرگ به دو طرف کمرش بسته بود. دو خنجر هم از کمربندش آویزان بود. وارن شمشیری را که در کوه گمشده پیدا 

کرده بود، با خود آورده بود. مندیگو نیز یک نیزه ی دو متری و یک تبر جنگی در دست داشت. مارا نیزه را از دست عروسک گرفت و دوگان 

 ا. تبر ر

 «شما دو تا سالح نمی خواین؟»کندرا از تانو و گاوین پرسید: 

 «من دارت و معجون های خوب آور دارم.»تانو نیم چرخشی زد و دارتی را که از کمربندش آویزان بود، به کندرا نشان داد. گفت: 

دنه. البته در مورد خطرهای کوچیک تر بد فعالً همین بسه. بهترین سالحمون درگیر نش»گاوین هم چوب دستی اش را تکان داد و گفت: 

 «نیست که سالح همراهمون باشه.

 «کوچیک تر یعنی مثِ همون موجوده که رو اون صخره بود؟»کندرا پرسید: 

 «دقیقاً.»گاوین خندید و گفت: 

ودی بر بده. نذار هیچ موجمندیگو حواست به اطراف باشه. خیلی ازمون فاصله نگیر. اگه خطری داشت نزدیک می شد بهمون خ»وارن گفت: 

غافلگیرمون کنه. هدفمون اینه که درگیر نشیم. اما اگه درگیری شد؛ اولویت اولت این باشه که از کندرا محافظت کنی. بعدش هم از بقیه 

دفاع  واسهمون. اگه خطر شدید شد ببرش تو کوله. گفتم، هدف اولمون اینه که درگیری نشیم، اما اگه الزم شد می تونی از خشونت هم 

 «کردن ازمون استفاده کنی. به عنوان آخرین راه حل، اگه واسه دفاع کردن ازمون مجبور بودی، دشمن رو بکش.

 عروسک چوبی سرش را تکان داد و به سرعت شروع به دویدن کرد. خیلی زود در میان درختان ناپدید شد.

 «می رسیم به یه دشت پر درخت.یه مسافت دیگه رو هم بین صخره ها می ریم و بعدش »مارا گفت: 

                                                           
 گریفین یا شیردال موجودی افسانه ای با تن شیر و سر عقاب )دال( و گوش اسب است. دال واژه فارسی برای عقاب است. 29
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 «بریم.»تراسک کمانش را روی یک شانه اش انداخت و گفت: 

چندین صخره ی بلند را پشت سر گذاشتند. یک دریاچه را دور زدند و از میان چندین چمنزار و رودهای کم عمق عبور کردند. در نزدیکی 

فرو کرده و مشغول نوشیدن بود. بال های سیاهی داشت و دمش شبیه دریاچه ی دیگری موجودی شبیه اژدها سر گرگ مانندش را در آب 

عقرب بود. پشت یک تنه ی درخت افتاده پناه گرفتند، تا اژدها چندین گالون آب را فرو بدهد و پرواز کنان دور شود. در دوردست گریفین 

 به آسمان بلند شده بود، به بقیه نشان داد.های دیگری را می دیدند. در یک نقطه مارا ایستاد و ستون دودی را که در دوردست 

شب که فرا رسید، در سوراخ نسبتاً بزرگی که درون یک صخره ایجاد شده بود، اردو زدند. مارا آتش روشن کرد و از آذوقه ی درون کوله شان 

 شام خوردند.

ن به کیسه ی خواب های ضد آبشان قناعت کرده وارن به کندرا پیشنهاد داد که چادری کوچک برایش برپا کند، ولی از آنجایی که سایری

بودند، کندرا هم ترجیح داد که درون کیسه خواب بخوابد. با اینکه مندیگو پیوسته در محوطه ی اطراف نگهبانی می داد، تصمیم گرفتند که 

ر بیفتند ممکن است درون کوله گیبه نوبت کشیک بدهند. دوگان پیشنهاد کرد که همگی درون کوله پشتی بخوابند ولی وارن هشدار داد که 

 و بهتر است به کوله پشتی به عنوان آخرین راه حل نگاه کنند.

کندرا به عنوان اولین نفر کشیک می داد. در کنار آتش نشست و به تاریکی محیط اطرافشان خیره ش. همچنان برف می بارید اما روی زمین 

اریکی حرکت می کردند، فکر نکند. امیدوار بود مندیگو قبل از آنکه خطری نزدیک نمی نشست. سعی می کرد به موجودات خطرناکی که در ت

 شود، او را خبردار کند.

نیمه ی کشیکش گذشته بود که صدای نعره های خشمگینی به گوشش رسید. شاخه ها می شکستند و سنگ ها می لرزیدند. پس چند دقیقه 

 ار کندرا نشست. صدای بال زدن پرنده ای بزرگ در باالی سرشان شنیده می شد.سر و صداها خوابید. کمی بعد دوگان هم بیدار و کن

صبح روز بعد به شدت سرد بود. آسمان النه اژدها همچنان ابری بود، ولی ابرها مانند روز قبل سیاه نبودند و دیگر یک سقف یک پارچه 

ی که تصورش را می کرد، خوابیده بود. هات چاکلتی که تانو تشکیل نداده بودند. کندرا پس از تمام شدن کشیکش خیلی بهتر از آن چیز

برایش درست کرده بود، به کندرا کمک کرد که برای بیرون آمدن از کیسه خوابش انگیزه بیشتری پیدا کند. هات چاکلت با شیر خشکی که 

 ببینند.از آشیانه افسانه آورده بودند، درست شده بود و باعث می شد بتوانند موجودات جادویی را 

در تمام طول صبح و اوایل بعد از ظهر مارا گروه را هدایت می کرد. استعداد عجیبی در به خاطر سپردن نقشه و پیدا کردن مسیر داشت. هر 

گاه بر سر مسیر حرکت اختالف نظری پیش می آمد، نظر مارا را به عنوان تصمیم نهایی در نظر می گرفتند و همیشه به مدرکی می رسیدند 

ثابت می کرد حق با مارا بوده است. از طریق یک پل سنگی از روی یک دره گذشتند. پل آنقدر تنگ بود که دو نفر نمی توانستند همزمان که 

 ااز روی آن عبور کنند. یک دشت آرام را که رود کوچکی از میان آن می گذشت، دور زدند تا با باسیلیک هایی که بنا به گفته ی آگاد در آنج

 کردند، روبرو نشود.  زندگی می

گرچه از ساعت نهار گذشته بود، ولی روی نوک یک تپه برای خوردن غذا توقف کردند. دامنه ی تپه پر بود از درختان کاج، اما روی نوک آن 

 تعداد کمی درخت دیده می شد. کندرا بین دو سنگ نشست و یک ساندویچ خورد؛ بعد از آن هم یک موز و شکالت.

وسایل نهار بودند که مندیگو به سرعت به سمتشان دوید و با دست به مسیری که از آن آمده بود، اشاره کرد. سپس با  مشغول جمع کردن

 عجله به سمت مقابل اشاره کرد و از آن ها خواست که فرار کنند.

جا گاه می کرد که مندیگو از آنمارا به سادگی از یک درخت باال رفت و دست آفتاب سوخته اش را سایبان چشمانش کرد. به همان سمتی ن

 « می بینم. نه چندتان. نه، یه گله ن! دارن با سرعت میان این وری. بدویین! 30یه پریتون»آمده بود. گزارش داد: 

                                                           
 در افسانه ها ترکیبی از گوزن و پرنده؛ گوزن بال دار. 30
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با حرکتی بین پایین پریدن و سقوط کردن روی زمین افتاد. روی سنگ های نامهربان چندین غلت زد و با آرنج و زانویی زخمی از جا بلند 

 د.ش

 «بدویین. سمت درختا!»تراسک در حالیکه کمانش را آماده می کرد، فریاد زد: 

متری  15دوگان دست کندرا را گرفت و با سرعت به سمت درختان دویدند. کندرا برگشت و به پشت سرش نگاه کرد. یک گوزن در ارتفاع 

ها یک به یک نمایان می شدند. کندرا حدود دوازده تا را  پرواز می کرد. شاخ های مشکی، پشم طالیی و بال هایی بزرگ داشت. پریتون

شمرده بود که پایش به چیزی گرفت و روی انبوهی از میوه های درخت کاج افتاد. غرش بلندی شبیه صدای طوفان و موتور جت شنیده شد. 

فرود آمد. سم های تیزش محکم روی زمین  به نظر کندرا حتی از نعره های باهومات اهریمن هم قوی تر بود. یک پریتون در نزدیکی کندرا

 کوبیده شدند و دندان های تیزش با فاصله ی تنها چند سانتی متر از کنار کندرا گذشتند. پریتون بدون کوچکترین مکثی دوباره به هوا بلند

شد. بین خودش و حیوان حائل با شد. پریتون دیگری در نزدیکی دوگان فرود آمد. شاخ هایش را پایین آورد و دوگان عقب پرید تا یک درخت

 این پریتون هم دوباره به هوا بلند شد. ظاهراً چندان جدی حمله نکرده بودند.

کندرا هم پشت یک تنه درخت پناه گرفت تا از سم ها و شاخ ها و دندان ها در امان بماند. پریتون های دیگری هم در دو سوی کندرا روی 

ه بال هایشان را می بستند و دوباره به هوا بلند می شدند. ظاهراً نمی توانستند مدت زیادی در هوا باقی زمین فرود می آمدند. برای چند ثانی

 بمانند. در واقع به جای پرواز، پرش های بلندی انجام می دادند.

ام موفق نمی شد. سرانج یک پریتون وحشت زده در میان شاخ و برگ درختان گیر کرد. به شدت تقال می کرد تا شاخ هایش را رها کند، اما

شاخ هایش آزاد شد و با شدت زمین خورد. گوزن با یک پای زخمی بلند شد و به سمت کندرا برگشت. لب هایش را عقب کشید و دندان های 

 زرد و تیزش را به نمایش گذاشت.

. تنها پریتون زخمی بود که به کندرا حمله گله ی پریتون ها همه روی زمین فرود آمده بودند و توجه چندانی به انسان ها نشان نمی دادند

می کرد. کندرا به سمت تنه ی نزدیک ترین درخت شیرجه زد. به محض نزدیک شدن پریتون، مندیگو خود را به میان آن ها انداخت و ضربه 

نعره ای تبرش را روی گردن  ای به پای زخمی حیوان زد. گوزن بالدار خشمگین تر از قبل حمله کرد. دوگان خود را به آن ها رساند و با

 پریتون فرود آورد. پاهای گوزن خم شدند و انسان و حیوان هر دو روی زمین افتادند.

صدای نعره ی وحشتناک دیگری از باالی سرشان شنیده شد. و همه ی صداهای دیگر را خفه کرد. کندرا سرش را بلند کرد و از میان شاخ 

 را دید که با سرعت زیادی پرواز می کرد. پریتون ها حمله نکرده بودند! بلکه در حال فرار بودند!و برگ درختان اژدهای آبی رنگ بزرگی 

ا رو اژدها داره پریتون ه»مارا ناگهان در کنار کندرا ظاهر شد و او را از زمین بلند کرد. درحالیکه به سمت سراشیبی تپه می دویدند، گفت: 

 «ر برگردن.شکار می کنه. ممکنه دوباره از همین مسی

 کندرا به پشت سرش نگاه کرد. دوگان هم به دنبالشان می دوید.

 تراسک را هم دید که با فاصله از آن ها مشغول دویدن بود. وارن کجا بود؟ تانو؟ گاوین؟

وشش گیاهی شد. از پکندرا، مارا و دوگان مستقیم به سمت پایین تپه دویدند. هر چه پایین تر می رفتند، ارتفاع درختان کاج هم بیشتر می 

 کم شده بود و تنها مشکلی که سرعتشان را کم می کرد، ناهموار بودن زمین بود. اژدها بار دیگر نعره زد. صدای کر کننده ی نعره اش مانند

 ضربه ای فیزیکی کندرا را تکان داد. برقی در آسمان روشن شد و به دنبال آن صدای رعدی هم شنیده شد.

 «اومدن.»اش را بلند می کرد، گفت:  مارا در حالیکه نیزه

یان م پریتون ها به سمت باالی تپه در حرکت بودند. تعدادی از آن ها در ارتفاع باالتر از درختان پرواز می کردند و عده ای دیگر با مهارت در

جاه دیگر به سمت اطراف تپه. حداقل پندرختان مانور می دادند. گله پراکنده شده بود. تعدادی به سمت باالی تپه حرکت می کردند و عده ای 

 تا بودند. برقی به درخت بلندی اصابت کرد و آن را از وسط دو نیم کرد. آبشاری از جرقه ها باریدن گرفت. رعد بلندی هم به گوش رسید.
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 مارا برساند.کندرا از روی غریزه با سرعت می دوید و بدون ترس از زمین خوردن سعی می کرد خودش را به سرعت فرا انسانی 

صدای قدم ها و نفس نفس زدن های دوگان را از پشت سر می شنید. مارا در کنار یک درخت تنومند متوقف شد. کندرا هم ناگهان ایستاد و 

روی زمین سر خورد، اما توانست تعادلش را حفظ کند. از همه طرف صدای سم پریتون ها شنیده می شد. باالی سرشان گوزن های بالدار در 

رتفاع مختلف در پرواز بودند. ناگهان اژدها باالی سرشان ظاهر شد. پولک های درخشان تنش آبی و بنفش بود. دندان های بزرگش تکانی ا

 خوردند و نیمی از بدن یک پریتون روی زمین افتاد. دل و روده ی پریتون بیرون ریخته بود.

 «بریم.»مارا زیر لب گفت: 

 «ر کنم برگردن.فک»دند. تراسک در کنار یک درخت تنومند لحظه ای توقف کرد تا بقیه به او برسند. گفت: با سرعت به سمت پایین دره دوی

 دانه های درشت عرق روی سر کچلش دیده می شد.

 فصدای نعره ی اژدها از پشت سرشان شنیده شد. کندرا، تراسک، مارا، و دوگان به سمت پایین تپه دویدند و در ابتدای یک چمنزار متوق

 «بشینین.»شدند. تراسک در کنار تنه ی یک درخت زانو زد و کمانش را آماده کرد. گفت: 

یگر د کندرا در کنار مارا نشست. پریتون های وحشت زده از تپه پایین می دویدند. تعدادی از آن ها در ارتفاع باالیی پرواز می کردند و تعدادی

دهای بزرگ در آسمان ظاهر شد و به سمت چمنزار پرواز کرد. نفس در سینه ی کندرا حبس با پرش های کم ارتفاع از چمنزار می گذشتند. اژ

شد. پریتون های روی چمنزار سعی کردند مسیر حرکتشان را عوض کنند، اما اژدها همانطور که روی چمنزار پرواز می کرد، با استفاده از 

 می داد. چنگال ها و دمش پریتون ها را یکی یکی در هوا مورد هدف قرار

اژدها به انتهای چمنزار که رسید، سرش را برگرداند. کندرا برای لحظه ای چشم هایش را دید که مانند یاقوت می درخشیدند. اژدها ناگهان 

در هوا چرخ زد و بال هایش مانند چتر نجات سرعتش را کم کردند. شکارچی غول پیکر در ابتدای جنگل فرود آمد. تنه ی درخت ها در اثر 

 صابت بدنش با صدای بلندی می شکستند و افتادند. سرانجام متوقف شد.ا

 «ما رو دید.»مارا و تراسک همزمان گفتند: 

 «حواستون به باالی سرتون باشه.»دوگان هشدار داد: 

 تعداد زیادی از پریتون های روی چمنزار مسیرشان را عوض کرده بودند و اکنون دوباره به سمت آنها می آمدند.

گوزن ها در فاصله سی تا پنجاه متری چمنزار فرود می آمدند، دوباره به هوا بلند می شدند و سعی می کردند حداقل از باالی درخت  بیشتر

 های ابتدای تپه بپرند. 

امالً باز کرده ا ککندرا یکی از پریتون ها را دید که با شدت زمین خورد. گوزن دیگری در ارتفاع بسیار پایینی در حال پرواز بود و بال هایش ر

 بود. لحظه ای تعادلش را از دست داد و محکم به شاخه ی یک درخت خورد. 

به محض اینکه حیوان روی پایش بلند شد، مارا دوید و زیر شاخش را گرفت. پریتون تقال کرد تا شاخش را از دست مارا بیرون بیاورد، اما 

یوان گذاشت. در همان حال که زن سرخ پوست و حیوان پیشانیشان را به هم چسبانده خیلی زود آرام شد. مارا پیشانی اش را روی پیشانی ح

 بودند، کندرا متوجه شد که پریتون سایه ای شبیه سایه ی انسان دارد.

ود. ب اژدها از میان درختان بیرون آمد و قدم روی چمنزار گذاشت. بال هایش را بسته و گردنش را مانند یک دایناسور وحشتناک بلند کرده

روی سرش شاخی دیده می شد. حتی از دور هم کندرا ترس فلج کننده را احساس می کرد که لحظه به لحظه بیشتر می شد. اژدها همانطور 

 با بال های بسته به آن ها نزدیک می شد. پولک های آبی و بنفشش زیر نور آفتاب می درخشیدند.

ارا اکنون سوار پریتون شده بود. تراسک کندرا را هم روی پشت پریتون گذاشت. مارا با تراسک کندرا را بغل کرد و به سمت چمنزار دوید. م

 امتداد پاشنه اش ضربه ای به پهلوی پریتون زد و حیوان به سمت جلو دوید. در امتداد درختان جنگل می دویدند و از اژدها دور می شدند. 
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را روی گوشش بگذارد. به دست دیگرش برای حفظ تعادل احتیاج داشت.  نعره ی وحشتناک اژدها سبب شد که کندرا یکی از دست هایش

پریتون پرید و دل کندرا هری پایین ریخت؛ انگار سوار یک ترن هوایی بود. پریتون بال هایش را به هم زد اما خیلی از زمین بلند نشدند. 

ده بود. دوگان و تراسک برای پرت کردن حواس اژدها دست هایشان کندرا به پشت سر نگاه کرد و اژدها را دید که در تعقیبشان به پرواز در آم

 را تکان دادند، اما اژدها بدون توجه به آن ها به تعقیبش ادامه داد.

درست در لحظه ای که پریتون بار  -مندیگو از میان درختان بیرون دوید. کوله پشتی چرمی در دست هایش بود. کوله را پرت کرد و مارا 

 آن را در هوا گرفت. پریتون این بار بیشتر از بار قبل باال رفت. -دیگر پرید 

سایه ی بزرگی روی کندرا افتاد. مارا به سمت درختان خم شد و پریتون مسیرش را کج کرد. برق دیگری آسمان را روشن کرد و تنه ی 

 ن فرود آمد، از پشت گوزن پایین پرید. درخت دیگری شکست. مارا کوله را به دست کندرا داد و دفعه ی بعدی که پریتون روی زمی

بدون وزن مارا، گوزن این بار ارتفاع بیشتری گرفت. کندرا زیر پایشان گوزن های دیگری را دید که هراسان در میان درختان می دویدند. 

 اژدها نعره ی دیگری سر داد.

تفاعشان را کم کردند. سوار پریتون بودن به جای اینکه به کندرا و پریتونش از جنگل گذشتند و روی یک دریاچه کوچک در میان چمنزار ار

 یفرار کندرا کمک کند، بیشتر توجه اژدها را جلب کرده بود؛ به همین دلیل کندرا از شکم گوزن آویزان شد و پس از آنکه دو بار پایش را رو

ندرا در آب فرود آمد، دوباره به هوا بلند شد و در سطح آب کشید، سرانجام در قسمت کم عمق آب پایین پرید. پریتون هم کمی جلوتر از ک

 میان درختان از نظر پنهان شد.

و اهنگامی که کندرا سرپا ایستاد، آب تا رانش می رسید. سراسیمه سعی کرد در کوله را باز کند. اگر به داخل کوله می رفت، ممکن بود اژدها 

مقابلش فرود آمد. ده برابر بزرگتر از چالیز بود؛ همان اژدهای مسی رنگی که کوه  را گم کند. اما به محض اینکه از آب خارج شد، اژدها در

 گمشده را ویران کرده بود. کندرا به چشم هایی که مانند یاقوت درخشان بودند، خیره شد. 

 «خیلی درخشانی، کوچولو.»اژدها گفت: 

 انگار سه صدای زنانه همزمان کلمات را بر زبان می آوردند.

یس و لرزان، قدرت تکان خوردن هم نداشت. می خواست جواب بدهد، اما انگار آرواره هایش به هم چسبیده بودند. لب هایش تکان کندرا، خ

ولی نمی توانست صداها را تولید کند. تنها ناله ای از « نه به اندازه ی تو»مختصری خوردند. جوابی در ذهن  داشت. می خواست بگوید: 

 گلویش خارج شد. 

 «نمی خوای به عنوان آخرین حرفت چیزی بگی؟ چقدر ناامید کننده!»گفت:  اژدها

 

*** 

 

 «اژدها گیرش انداخت. کندرا نمی تونه حرف بزنه.»ست از باالی نردبان به پایین نگاه کرد و گفت: 

 «کاری از دست تو برنمیاد.»ترول گفت: 

کوچکترین تکانی نخورده بود، ولی ست هیاهوی تعقیب و گریز را شنیده  در کوله بسته بود و به همین دلیل ست چیزی ندیده بود. اتاق هم

بود. نمی دانست که پریتون چه جور حیوانی است ولی می دانست که تعدادشان زیاد بود و یک اژدها هم تعقیبشان می کرد. نعره های 

 وحشتناک باعث شده بود که بوبدا به دورترین نقطه ی اتاق پناه ببرد.
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 «یه افسونگر سایه م. ممکنه بتونم با اژدها حرف بزنم. من»ست گفت: 

  .بهتره به جاش به دست یاهتزی بازی کنیم 

  .واسم دعا کن 

 رست در کوله را باز کرد و بیرون رفت. در نزدیکی یک دریاچه کوچک در کنار کندرا ایستاد. اژدها بسیار بزرگتر از آن چیزی بود که ست تصو

ماشین و ناخن هایش از یک شمشیر بزرگتر بودند. بدنش هم مانند یک تپه بزرگ بود و تنها می شد آن را با  می کرد: سرشاخ دارش از یک

 یک وال مقایسه کرد. 

یکی دیگه؟ چهره تون شبیه. باید برادر خواهر باشین. اما عکس همدیگه. یکی تاریک، یکی روشن. ببینم، »اژدها با صدای سه گانه اش گفت: 

 «از خواهرت هست یا نه؟ زبون تو روون تر

ست دیگر متوجه حضور کندرا در کنارش نبود. ترسی حس نمی کرد و عضالتش فلج نشده بودند، اما کامالً مجذوب شده بود. مجذوب آن 

 چشم ها که انگار آتشی در آن ها روشن بود. زیر نفوذ آن نگاه هیچ چیزی دیگر اضطراری به نظر نمی رسید.

ید شدم. ظاهراً الل بودن تو خانواده تون موروثیه. اول کدومتون رو بخورم؟ روشنه یا تاریکه؟ شاید هم هر دو تا رو با بازم ناام»اژدها گفت: 

 «هم.

 اژدها دوباره به کندرا نگاه کرد. ست هم سرش را چرخاند و به خواهرش نگاه کرد. آیا اژدها گفته بود که می خواهد آن ها را بخورد؟ ذهنش

خواست بمیرد. نمی خواست خواهرش هم بمیرد. در حالیکه خود را آماده ی ورود دندان های اژدها به بدنش می کرد، دست آشفته بود. نمی 

 کندرا را گرفت. ناگهان موج سردی از هوشیاری ذهن ست را فرا گرفت.

 «هیچ کدوم. فکر نمی کنی اول باید با هم آشنا شیم؟»کندرا انگشت های ست را فشار داد و گفت: 

 «حرف می زنه! پس چرا اینقدر با تأخیر؟»ژدها چشم هایش را تنگ کرد گفت: ا

 «اولش تحت تأثیر قرار گرفته بودیم.»ست در چشم های اژدها زل زد و گفت: 

 اژدها هنوز هم به نظر مجذوب کننده می رسید، ولی هر چیزی که باعث از بین رفتن قدرت تفکر ست شده بود، دیگر روی او اثر نداشت.

 «قبالً همچین اژدهای زیبایی ندیده بودیم.»ندرا تأیید کرد: ک

هایی قبالً با هیچ اژد»اژدها سرش را به بچه ها نزدیک کرد. کندرا و ست به خوبی می توانستند رطوبت بازدم او را حس کنند. اژدها پرسید: 

 «حرف زده بودین؟

 «فقط چند تا. ولی هیچ کدوم به زیبایی تو نبودن.»کندرا گفت: 

   شما مزاحم شکار من شدین. سال ها بود که هیچ انسانی ندیده بودم. همین تازه بودن حضورتون حواسم رو پرت کرد. اهل اینجا

 نیستین. 

 «قصد هم نداریم خیلی اینجا بمونیم.»ست گفت: 

های من رو به هم زدین. فکر کنم باید شما برنامه »صدای آهنگینی از گلوی اژدها خارج شد که ست آن را به خنده تعبیر کرد. اژدها گفت: 

 «تالفی کنم.

 «ما اصالً خوشمزه نیستم. کندرا استخونی تر از اون چیزیه که به نظر میاد. منم زیاد حموم نمی رم.»ست هشدار داد: 
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رف ترن رو بقیه بی مص چطوره بازی کنیم؟ بقیه گروهتون رو بیارم اینجا. فکر کنم شیش تای دیگه هم بودن. چهارتایی که از»اژدها گفت: 

 «می خورم و بقیه رو به عنوان خدمتکار می برم لونه م.

 «موافق نیستم!»صدایی گفت: 

 ست برگشت و گاوین را دید که از جنگل خارج می شد. پیش از آن تنها عکس گاوین را دیده بود.

تای دیگه جوونه. نه تاریکه، نه روشن. می تونم تو رو بین  سومی هم حرف می زنه و تقریباً به اندازه ی دو»اژدها سرش را بلند کرد و گفت: 

 «دو تا ساندویچ کنم. کدوم آدم عاقلی چند تا بچه رو فرستاده لونه اژدها؟ حتماً سادیسم داشته!

 «کندرا، ست. برین تو کوله.»گاوین دستور داد: 

 .«قبول نیست»اژدها با یکی از ناخن هایش کوله را به کناری پرت کرد و گفت: 

گاوین دهانش را تا آنجا که می توانست باز کرد و صدایی شبیه جیغ از گلویش خارج شد؛ بیشتر شبیه صدای دلفین ها بود. اژدها با صدای 

. فکرش محافظ بی نظیری دارین»بلندتری جواب داد. چندین بار به نوبت حرف زدند تا اینکه اژدها بار دیگر به کندرا و ست نگاه کرد. گفت: 

م نمی کردم که هنوز برادر اژدهایی رو زمین مونده باشه. به خاطر احترام به موقعیت ویژه اون و قدرت حرف زدنتون، جون خودتون و رو ه

 «دوستاتون رو بهتون می بخشم. از به تعویق افتادن مرگتون لذت ببرید. زیاد اینجا نمونین.

تش را جلوی چشمش گرفت تا مانع از ورود گرد و خاک به آن ها شود. اژدها به اژدها به آسمان پرید و بال های بزرگش را باز کرد. ست دس

 سرعت از آن ها دور و آن سوی درخت ها از نظر ناپدید شد.

 «حالت خوبه؟»گاوین با سرعت به سمت بچه ها رفت. از کندرا پرسید: 

  .آره، خوبم. این برادرمه 

  .ح..ح..ح.. حدس زدم 

 «تو اینجا چی کار می کنی؟»کانش داد. پرسید: کندرا بازوی ست را گرفت و ت

آروم بابا! چی با خودت فکر کردی؟ که می رم تو جنگل های آشیانه افسانه قدم می زنم و اشک می ریزم؟ »ست بازویش را کشید و گفت: 

 .«تو با هم رام کننده اژدها می شیم یه کمی واسم اعتبار قائل شو! قاچاقی اومدم. چقدر هم کار خوبی کردم. نفهمیدی چه اتفاقی افتاد؟ من و

واقعاً تحت تأثیر قرار گرفتم. تو چشم های نافیا زل زده بدین و داشتین خیلی عادی حرف می زدین. بقیه هیچ کدوم نمی »گاوین گفت: 

 «تونستن همچین کاری بکنن. قبل از اینکه حرف بزنم، یه دقیقه داشتم تماشاتون می کردم.

 «طورن؟بقیه چ»کندرا پرسید: 

تا..تا..تانو بدخوری خورد زمین. فکر کنم بیهوش شده باشه. وارن شاخ خورد. همون اول ماجرا از شاخ های یه پریتون آویزان »گاوین گفت: 

 «شد. کلی رو زمین ک...ک... کشیده شد. ببخشید که چند دقیقه گمت کردم. داشتم سعی می کردم به وارن کمک کنم.

 «می شه؟حالش خوب »کندرا پرسید: 

  .صدمه دیده، ولی خوب می شه 

 «به اژدها چی گفتی؟»ست پرسید:

   فقط محکم باهاش حرف زدم. فکر می کنن بامزه س. البته به برادر اژدها بودنم هم اشاره کردم. به نافیا گفتم که شما همه تون

 تحت حمایت منین.
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 «باید سردت باشه.»به کندرا نگاه کرد و ادامه داد: 

 «تا قبل از اینکه بگی حس نکرده بودم.»کندرا گفت: 

 خود را جمع کرده بود و می لرزید.

برو تو و لباس هات رو عوض کن. اوضاع بدون آنفلونزا گرفتن تو هم به اندازه ی »گاوین به سمت کوله پشتی رفت و آن را برداشت. گفت: 

 «کافی ب..ب..ب..بد هست.

 «بریم دنبال وارن و بقیه؟»رد کوله شد. ست در کوله را بست و پرسید: کندرا سرش را به عالمت موافقت تکان داد و وا

  !دقیقاً می خواستم همین رو بگم 
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 فصل بیستم

 هاگریفین
 

وارن زیر تنه ی یک درخت گیر کرده بود. کندرا هنوز در کوله مشغول عوض کردن لباسش بود. دوگان، گاوین و ست تنه ی درخت را از 

ظاهراً »وارن سرش را بلند کرد، نگاهی به ست انداخت و لبخند زد. سمت راست لباسش کامالً خونی شده بود. گفت: روی وارن برداشتند. 

 «گربه مون از لونه ش اومده بیرون.

 «تو می دونستی ست اینجاست؟»دوگان پرسید: 

  .یه حدسایی زده بودم 

دجور ب»ارن در اثر تماس دست گاوین چهره در هم کشید. گاوین گفت: گاوین خم شد و زخم های روی شانه و سینه ی وارن را بررسی کرد. و

 «زخمی شدی.

شاخ هاش تیز بودن. خیلی راه خوبی واسه مردن نیست. یک گوزن شاخت بزنه! این رو روی »وارن هوا را به درون ریه هایش کشید و گفت: 

 «سنگ قبرم ننویسین ها. بندازین گردن اژدهائه.

 «می شه. حالت خوب»دوگان گفت: 

 چشم هایش کمتر از صدایش مطمئن به نظر می رسیدند.

 «تانو کو؟»وارن پرسید: 

 «خورد زمین. بیهوش شده. مارا و تراسک دارن سعی می کنن به هوش بیارنش.»دوگان گفت: 

 «چی باعث شده اژدها ولمون کنه؟»وارن پرسید: 

 «بود. باهاش حرف زد و فرستادش بره. گاوین باهاش حرف زد. به زبون اژدهاها. خیلی عجیب»ست گفت: 

 «البته ست و کندرا خودشون داشتن قضیه رو حل می کردن.»گاوین گفت: 

متأسفم که هیچ کمکی نتونستم بکنم. گوزنه شاخم زد و شروع کرد به دویدن. مدت زیادی شاخش توی بدنم بود. »وارن با ناله ای گفت: 

 «یاد که فرصت کنی بهش فکر کنی.اونقدر زیاد که... چه جوری بگم؟ اونقدر ز

 «تو اینجا چی کار می کنی؟»تانو، تراسک و مارا با سرعت از شیب تپه پایین آمدند. مرد ساموآیی تنومند به ست خیره شد و گفت: 

 «موقع گشتن کوله من رو ندیدی.»ست جواب داد: 

 «ه دیر رسیدم.ببخش ک»کنار وارن زانو زد و ادامه داد: « عالی شد!»تانو زیر لب گفت: 

 «شنیدم کله ت خورده به یه جایی.»وارن گفت: 
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نمی دونم چی شد. فکر کنم پام گرفت به یه چیزی و سرم »تانو با حالتی شرمگین لبخندی زد و دستی به موهای تیره اش کشید. گفت: 

 «خورد به سنگ.

 چاقویی از جیبش بیرون آورد.

 «دلم واسه سنگه می سوزه.»ارن از شدت در چشم هایش را بسته بود. ولی در همان حال گفت: هنگامی که تانو لباس وارن را پاره می کرد، و

 «حسابی مخم رو تکون داد. قبل از این هیچوقت بیهوش نشده بودم. جمجمه م خیلی محکمه.»تانو شانه باال انداخت و گفت: 

 «ج که نیستی؟ببینم گی»وارن چشم هایش را باز کرد و نگاهی به چاقو انداخت، پرسید: 

 «سعی می کنم با همین گیجیم یه کاری بکنم.»تانو همانطور که به پاره کردن لباس وارن ادامه می داد گفت: 

 چاقو را کنار گذاشت، در جعبه معجون هایش را باز کرد، یک شیشه بیرون آورد و جرعه ای از آن نوشید.

 «ا؟چطوره یه کم از اون معجون ها به منم بدی، ه»وارن گفت: 

به درد تو نمی خوره. باعث می شه هوش و »تانو چشم هایش را تنگ کرد، دندان هایش را به فشار داد و آرام سرش را تکان داد. گفت: 

 «حواسم سر جاش بیاد. بهم اطمینان کن، هر چی گیج تر باشی واست بهتره.

  !دکتر تویی 

 «قاً نه!دقی»تانو دوباره مشغول گشتن در جعبه معجون هایش شد. گفت: 

  !راست می گی. مداوا گری 

  .این رو بو کن 

 تانو مقداری از یک معجون را روی یک تکه پنبه ریخت و زیر بینی وارن گرفت.

 «این شد یه چیزی.»چشم هایش سنگین شدند. ادامه داد: « وای!»وارن نفس عمیقی کشید و گفت: 

 تانو خم شد و مقداری از یک خمیر را روی زخم وارن مالید. 

وارن »کندرا در کوله پشتی را باز کرد. گاوین خم شد و به او کمک کرد که از کوله بیرون بیاید. کندرا با عجله به جمع نزدیک شد و پرسید: 

 «چطوره؟

 «خوب می شه. باید ببریمش تو کوله پشتی و از شاخ تک شاخ استفاده کنیم.»تانو گفت: 

 «خوبش می کنه؟»ست پرسید: 

نه. شاخ درمان نمی کنه. فقط تطهیر می کنه. همین که با شاخ تماس پیدا کنه باعث می شه عفونت نکنه »داد و گفت:  تانو سرش را تکان

 «و هیچ سمی تو بدنش تأثیر ندازه.

 «خودت چطوری؟»کندرا پرسید: 

 «یه کم سرم درد می کنه. ولی از همه بیشتر غرورم صدمه دیده.»تانو شانه باال انداخت و گفت: 

 «غرور تو؟ من از یه گوزن شکست خوردم!»گفت: وارن 

 «یه گوزن پرنده ی جادویی و غول پیکر با دندون های خیلی تیز.»ست با تکراری توصیفی که گاوین برایش کرده بود، گفت: 
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 «این جوری به قضیه نگاه کنی یه کم بهتر می شه. ست مسئول نوشتن متن روی سنگ قبرمه.»وارن گت: 

 «ر حرف نزن. آروم باش و نفس بکش. باید استراحت کنی.اینقد»تانو گفت: 

 «چته؟»گاوین و کندرا چند قدمی دور شده بودند. ست به سمتشان رفت، اما کندرا نگاه خشمگینی به او انداخت. ست پرسید: 

  .تو نباید اینجا باشی 

  ...نظرت در مورد تشکر کردن بابت نجاتت 

  وارن نگاه کن. داغون شده. تازه هنوز اول مأموریتمونه. نمی خوام بمیری. گاوین نجاتم می داد. تخصصش همینه. به 

ن..ن..ن..نمی خوام دخالت کنم، ولی ست نجاتت داد، کندرا. مطمئن نیستم که می تونستم به موقع خودم رو بهت برسونم یا »گاوین گفت: 

 «نه. نافیا رو مود شکار بود. احتمال داشت خیلی سریع حمله کنه.

ست نباید اینجا باشه. قاچاقی اومده. النه اژدها مثِ یه تله ی مرگباره. چه بمیرم چه زنده بمونم، نمی »به آسمان نگاه کرد و گفت: کندرا 

 «خوام ست کشته بشه.

هت ب خودم هم نمی خوام بمیرم. ترجیح می دم زنده بمونم. بیشتر به خاطر اینکه بعد از مرگم روی سنگ قبرم ننویسی:»ست تأیید کرد: 

گفته بودم. چه باورت بشه، چه نشه، منم نمی خوام که تو بمیری. می دونم دفن کردنت چه حالی داره و ترجیح می دم دوباره تجربه ش 

 «نکنم.

خوشحالم که کمکم کردی. واقعاً خوشحالم. ولی چقدر بد که پدربزرگ و مادربزرگ خفه »کندرا دست به سینه ایستاد و سرش را تکان داد: 

 «کنن. ت می

 «اول باید زنده از النه اژدها بریم بیرون. خواهش می کنم، بذار یکی یکی با بحران ها مواجه بشیم.»ست گفت: 

 «شما دوتا می دونستین که اگه دست همدیگه رو بگیرین می شین رام کننده اژدها؟»گاوین پرسید: 

همین فکر می کردم. تو آشیانه افسانه، ولی افیرا بهمون حمله کرد،  نه، ولی یه جورایی منطقیه. داشتم به»ست سرش را تکان داد و گفت: 

 «دست وارن رو که گرفتم، اون هم نسبت به ترس جادویی مصون شد.

وقتی با اژدها روبرو شدم، ذهنم درست کار می کرد، فقط نمی تونستم لب هام رو تکون بدم. فلج شده بودم. به محض اینکه »کندرا گفت: 

 «ت انگار آزاد شدم.ست دستم رو گرف

من نه ترسیده بودم، نه فلج شده بودم. اما اون اژدها من رو محسور کرده بود. نمی تونستم فکر کنم. فقط وقتی یه طرف دیگه »ست گفت: 

ش خرو نگاه کرد و گفت که می خواد ما رو بخوره، یه حس غریزی بهم گفت دست کندرا رو بگیرم. یه بخشی واسه اینکه آرمش کنم، یه ب

 «دیگه واسه اینکه خودم آروم شم. نمی خواستم تنهایی بمیرم. بعد یهو دیگه می تونستم فکر کنم.

 «خیلی جالبه. تاحاال همچین چیزی نشنیده بودم.»گاوین گفت: 

ردم ر کمنم تا اآلن نشنیده بودم کسی به زبون اژدهاها حرف بزنه. وقتی شروع کردی به اون جوری حرف زدن، فک»ست خندید و گفت: 

 «عقلت رو از دست دادی.

همین که شما داشتین نگام می کردین باعث می شد هشیار بمونم. خودم می دونم تو تو اون حالت شبیه چی می شم. شبیه »گاوین گفت: 

 «یه جوجه خروس مبتال به اختالل روانی!

 «ون.یه جوجه خروس مبتال به اختالس روانی که جون ما رو نجات داد. ممن»کندرا گفت: 
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 «واسه همین اینجام دیگه.»گاوین شانه باال انداخت و گفت: 

می دونی چی اعصابم رو خورد می کنه؟ می تونستم با چالیز حرف بزنم. فلج شده بودم، ولی می تونستم حرف بزنم. با کامارات »کندرا گفت: 

 «هم حرف زدم. ولی وقتی نافیا بهم نگاه می کرد، لب هام از هم باز نمی شدن.

چالیز جوون بود و منم داشتم حواسش رو پرت می کردم. کامارات هم نمی خواست ما رو تحت فشار بذاره. اژدهاها می »اوین توضیح داد: گ

ین. دتونن آگاهانه تأثیرشون رو ما رو کم و زیاد کنن. پیرترها بهتر می تونن این کار رو بکنن. جلوی نافیا نهایت ترس یه اژدها رو تجربه کر

 «تی دست همدیگه رو گرفتین، به نظر ترسه رو هیچ کدومتون تأثیری نداشت.ولی وق

 «وقتی دست همدیگه رو گرفتیم کامالً رو خودم کنترل داشتم، ولی بازم می ترسیدم ما رو بخوره.»ست گفت: 

تمجید جواب می ده. تو مواجهه با  ممکن بود بخوره. تو ارتباط با اژدهاها هیچ ضمانتی وجود نداره. جلو جوون ترها تعریف و»گاوین گفت: 

 «پیرترها باید به شخصیتشون احترام بذارین البته بیشتر مواقع.

 «شما سه تا خوبین؟»تراسک به سمتشان آمد و گفت: 

نم رو وآره، خوبیم. تنها مشکلم اینه که نمی تونم کاری کنم که داداشم اونقدر که باید احساس گناه بکنه، اون هم وقتی که ج»کندرا گفت: 

 «نجات داده.

ست باید عواقب ملحق شدن به ما رو بپذیره. به خاطر همین بهتره از بودنش نهایت »تراسک سرش را به نشانه تأیید تکان داد و گفت: 

 «استفاده رو ببریم. تانو وضعیت جسمی وارن رو ثابت نگه داشته. بهتره ببریمش توی کوله و سریع حرکت کنیم.

 ت تراسک پرت کرد.کندرا کوله را به سم

یه ترول منزوی هم تو کوله س. ظاهراً مدت زیادی رو اون تو زندگی کرده. به نظرم موجود خوبیه. اسمش بوبداس. کلی با هم »ست گفت: 

 «یاهتزی بازی کردیم. واسه وارن که خطری ایجاد نمی کنه، می کنه؟

ر درست نمی کنن. بیشتر دوست دارن تنها بمونن. باهاش حرف می ممنون که خبر دادی. ترول های منزوی معموالً دردس»تراسک گفت: 

 «زنم تا ببینم چه جور موجودیه. گفتی اسمش بودبداس، آره؟

 «ممکنه جاسوس اسفینکس باشه؟ من کوله رو از خونه تورینا آوردم.»کندرا پرسید: 

رناکی ندارن و با کسی متحد نمی شن. استعداد خاصی شک دارم. ترول های منزوی بی آزارترین گونه ترول هان. جادوی خط»تراسک گفت: 

 «تو این دارن که یه گوشه خلوت پیدا کنن و همونجا بمونن.

ا ر بردن وارن در کوله کار سختی بود. چرا که تانو او را با دارو بیهوش کرده بود. تراسک از نردبان پایین رفت و تانو یک پله یک پله وارن

 ارا هم در پایین نردبان منتظر گرفتن وارن بودند. پایین می فرستاد. دوگان و م

نداشت،  یست دوست داشت آن پایین باشد و مکالمه با بوبدا را بشنود. امیدوار بود آسیبی به ترول نرسانند. بوبدا بداخالق بود و رفتار دوستانه ا

ه تنها باشد. وقتی که تراسک از کوله بیرون آمد، ب با این حال ست مطمئن بود که ترول آزاری به کسی نمی رساند. بوبدا فقط می خواست

ک یست گفت که نگران نباشد. بوبدا دقیقاً همانطور بود که از او انتظار داشت و اینکه در ازای دریافت مقداری غذا حاضر شده بود اصالً نزد

 وارن نرود.

برد: از بوی درختان کاج هوای خنک و آب یخ رودخانه ها. از باقی روز گروه به باال رفتن از کوه گذشت. ست از بیرون کوله بودن لذت می 

دیدن گریفین هایی که در دوردست پرواز می کردند، هیجان زده بود. همینطور از دیدن موجود غول پیکری شبیه خرس با پوزه ای شبیه 

ه او ز تانو که هر از چند گاهی نگاه سرزنش آمیزی بمنقار که شکارش را تکه و پاره می کرد. بقیه به نظر حضور او را پذیرفته بودند، به غیر ا

 می انداخت.

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 زندگی پیشتاز

 «خره.شکاف ص»نزدیک غروب به مسیر باریکی رسیدند که در دل یک صخره ی بزرگ بود. مارا آن نقطه را روی نقشه به خاطر آورد و گفت: 

ازش  ر تنگ می شه که یه آدم گنده به زور می تونهنیم مایل باید از بین صخره ها بریم. آگاد گفت بعضی جاهاش مسیر اونقد»تراسک گفت: 

 «رد شه. شکاف صخره فقط چند مایل تا اولین مقصدمون فاصله داره. فردا باید برسیم به معبد.

 «شب رو این ور صخره می مونیم؟»دوگان پرسید: 

 تراسک نگاهی به آسمان انداخت.

   می گفت. هیچ جا توی النه اژدها امن نیست، ولی به نظرم باز این اون ور صخره قلمروی ترونیسه، همون غول آسمونی که آگاد

 ور از اون ور بهتر باشه.

کمی به عقب برگشتند و درمیان یک بیشه زار اردو زدند. بیشه زار آنقدر کوچک بود که فقط می توانستند آتشی روشن کنند و کیسه خواب 

 دند.هایشان را پهن کنند. شامشان را خوردند و آماده خواب ش

موقع خواب ست از کیسه خواب وارن استفاده کرد. مارا اولین شیفت را نگهبانی داد. ست درون کسیه خواب دراز کشید و به ستاره های آسمان 

خیره شد. چند رو اقامتش در کوله پشتی ساعت خوابش را به هم ریخته بود. خواست برود و به مارا کمک کند، اما با خودش فکر کرد که اگر 

 دار بماند، موقع کشیک خودش پشیمان خواهد شد. به همین دلیل چشم هایش را بست و سعی کرد بخوابد.بی

ندرا کآن شب سومین شیفت نگهبانی بر عهده کندرا بود. دوگان آرام او را بیدار و به او یادآوری کرد که برای شیفت بعد برادرش را بیدار کند. 

 داد، پتویی دور خودش پیچید و کنار آتش نشست.آرام سرش را به نشانه ی فهمیدن تکان 

تنها در کنار آتش نشسته بود و به این فکر می کرد که کشیک دادنشان چه فایده ای داشت؟ اگر خطر نزدیک می شد، فرقی نداشت چه 

ک کسی بر نمی آمد. وقتی عروسکسی بیدار باشد، مندیگو زودتر همه را خبر دار می کرد. تازه وقتی همه بیدار بودند هم باز کاری از دست 

 چوبی نزدیک شدن پریتون ها را خبر داده بود، همه بیدار بودند و با این حال باز هم کسی نتوانسته بود کار بکند.

نها به تالنه اژدها، آشیانه افسانه نبود. موجودات اینجا غول پیکر بودند. اگر اژدهایی مانند نافیا می خواست آن ها را بکشد، قطعاً می کشت. 

 این دلیل توانسته بودند زنده از آن ماجرا جان سالم به در ببرند، که گاوین با صحبت کردن او را از کشتن آن ها منصرف کرده بود. گاوین

 نمی توانست او را مجبور کند، بلکه تنها وی بخشندگی او حساب کرده بود و نافیا هم تصمیم گرفته بود آن ها را نکشد. کشیک دادن برای

 مقابله با موجودات قدرتمندی که گروه توان مبارزه با آن ها را نداشت، چه فایده ای داشت؟

سرش را بلند و به آسمان نگاه کرد. می خواست ماهواره ها را در بین ستاره تشخیص بدهد. ماه کامل بود و درخشش ستاره ها را کمتر کرده 

 قطه ی نورانی توجهش را به خود جلب کرد.بود. پس از چند دقیقه، حرکت آرام و پیوسته ی یک ن

نگاهش را پایین آورد. صدای قالب های طالیی مندیگو به گوشش رسید. عروسک چوبی با عجله نمی آمد، اما در هر صورت داشت می آمد. 

 دفعه ی قبلی که کشیک داده بود، خبری از مندیگو نشده بود.

ن درختان پیدا شد. غریبه ی جذاب، چهره ای اشرافی داشت: گونه های برجسته، پوست عروسک چوبی به همراه زنی زیبا و بلند قد از میا

لطیف و چشم هایی نافذ. لباس فاخری به تن داشت و صندل های طالیی پوشیده بود. بیشتر از همه موهای نقره ای رنگش توجه بیننده را 

در مورد آن زن دیده نمی شد و اینکه آن موقع شب در چنان پناهگاه جلب می کرد. به غیر از اعتماد به نفس قابل توجهش هیچ چیز عجیبی 

جادویی کوهستانی و خطرناکی پرسه می زد، حیرت زده بود. حدس زدن سنش بسیار سخت بود. کندرا در نگاه اول حدس زد که بیست و 

یگو تر از ان چیزی باشد که به نظر می رسید. مند چند ساله باشد، با این حال با چنان وقاری قدم برمی داشت که کندرا تصور کرد باید پخته

 دست زن را گرفته بود و در کنارش قدم بر می داشت.

 «مهمون داریم.»کندرا درحالیکه بلند می شد، با صدای بلند گفت: 
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 کندرا تصور می کرد که زن یک حوری جنگلی باشد، با این حال قصد نداشت تنها با او مواجه شود.

 «نمی خوام صدمه ای بهتون بزنم.»ی شباهت به نوای یک ساز موسیقی نبود، گفت: زن با صدایی که ب

 کندرا صدای باز شدن زیپ کیسه خواب ها را شنید.

 «بذار من حلش می کنم.»گاوین از کیسه خواب بیرون امد و در حالیکه کتش را می پوشید گفت: 

 تراسک یک دستش را روی کمانش گذاشته بود.

 «نمی تونی حدس بزنی من کیم؟ ما قبالً همدیگه رو دیدیم.»ندرا متوقف شد. قدش نزدیک دو متر بود. پرسید: زن در چند قدمی ک

 «نافیا؟»کندرا زیر لب گفت: 

 « س. اومده م بهتون کمک کنم. 31تو شکل انسانیم اسمم نیسا»گونه های زن گل انداخت و گفت: 

 «نی کمکمون کنی؟چطوری می تو»گاوین در کنار کندرا ایستاد. پرسید: 

 «من این سرزمین رو خیلی خوب می شناسم.»چشم های نیسا برقی زد و گفت: 

 «م..م..م..مطمئنم.»گاوین گفت: 

 «چه لکنت بامزه ای.»نیسا گفت: 

 «چرا می خوای بهمون کمک کنی؟»گاوین لب هایش را به هم فشرد. سپس پرسید: 

بود. به شکل یه انسان در اومدن توانایی بود که دیگه تقریباً داشتم فراموشش می کردم. دلم واسه آدما تنگ شده »نیسا لبخندی زد و گفت: 

گاد آ تا اینکه سرو کله شما پیدا شد. معلوم نیست دیگه کی آدما گذرشون به این پناهگاه بیفته. نزدیک ترین موجود به آدم تو این پناهگاه اون

 «تغییر شکل داده س.

 «یعنی تو اژدهایی هستی که دلت واسه مصاحبت با آدما تنگ شده؟»د: گاوین با حالتی مشکوک پرسی

  .نه هر آدمی 

د تا یه برادر اژدها و چن»قدمی به سمت گاوین برداشت. گاوین از نیسا کوتاهتر بود به همین دلیل زن از باال به او نگاه می کرد. ادامه داد: 

 «رام کننده اژدها.

آشفته بود. کندرا با خود فکر کرد که نگرانی گاوین را درک می کند. مقصد نهاییشان معبد اژدها بود. و هیچ گاوین به کندرا نگاه کرد. به نظر 

 اژدهایی به آن ها اجازه نمی داد که وارد آنجا شوند.

 «شاید دوست نداشته باشی همه اونجاهایی که ما می خوایم بریم همراهمون باشی.»گاوین آرام گفت: 

اونوقت شما آدما کجا می خواین برین که یه اژدها نباید بیاد؟ شاید می خواین با ترونیس وحشتناک متحد بشین. خیلی »نسیا خندید و گفت: 

 «محتمل به نظر نمی رسه. با این حال دارین می رین به سمت قلمرویی که ترونینس همه جاش رو زیر نظر داره.

 «ه بدیم همراهمون بیای.ما یه ماموریت سری داریم. نمی تونیم اجاز»گاوین گفت: 

 «وقتی کمک یه اژدها رو رد می کنین، باید اعتراف کنم که گروه عجیب و خاصی از انسان ها هستین.»نیسا چشم هایش را تنگ کرد: 
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 «فکر می کنم تو شکل اژدها نصف اینی که اآلن هستی هم نسبت به ما مهربون نباشی.»گاوین دست به سینه ایستاد و گفت: 

این رو راست می گی. به عنوان یه اژدها، خیلی بی رحمانه تر به دنیا نگاه می کنم. می »باز کردن لب هایش از هم خندید. گفت:  نیسا بدون

 «خوای امتحان کنیم؟

 «نه. خ..خ..خ.. خواهش می کنم.»گاوین هر دو دستش را جلو برد و گفت: 

 «لکنتت رو دوست دارم.»نیسا چینی به بینی اش انداخت و گفت: 

 «قصد توهین نداریم. فقط باید محتاط باشیم و...»گاوین با لحنی که بی شباهت به التماس نبود، گفت: 

و یه اژدها تو جمعتون جلب توجه می کنه. متوجه شدم. نمی خوام خودم رو بهتون تحمیل کنم. اگه این جوری می خواین، من »نیسا گفت: 

مرگ برین. خیلی زود متوجه می شین که همه ساکنان النه اژدها به اندازه من... مهربون  ترکتون می کنم تا با پای خودتون به استقبال

 «نیستن. در واقع، اگه شایعه ها درست باشن حتی من هم دوست ندارم تو جمعتون دیده بشم، حاال تو هر شکلی.

 «شایعه ها؟»کندرا پرسید: 

ها؟ مطمئنم دوست داری فقط خودت حرف بزنی. آره، شایعه ها. می گن ناواروگ رو اینم حرف می زنه. ایرادی نداره برادر اژد»نیسا خندید: 

 «پشت در النه اژدها دیده ن.

 «ناواروگ؟»گاوین فریاد زد: 

مطمئنم اسمش به گوشت خورده. اژدهایی که اونقدر شروره که به طور افتخاری بهش لقب اهریمن دادن! شهرت ترسناکی داره. »نیسا گفت: 

ود اژدهاهایی بود که حاضر نشد خودش رو به یه پناهگاه محدود کنه. به ندرت مهمونی به این پناهگاه میاد. این عالقه ناگهانی یکی از معد

 «به النه اژدها ربطی به دوستای جدیدم داره؟

 «خبر وحشتناکیه. توی پناهگاه دیده نشده؟»گاوین گفت: 

من دونم نه. اگه شاهزاده اهریمن اومده دنبال شما، چرا نمی ذارین به جاش من بخورمتون؟ تا اونجایی که »نیسا لبخند ملیحی زد و پاسخ داد: 

 «هم کمتر دردسر می کشین، هم دردش کمتره. سعی می کنم زیاد درد نکشین.

 «بابت پیشنهادت ممنون، ولی ترجیح می دم شانسمون رو امتحان کنیم.»گاوین گفت: 

ی محکمه. حتی ناواروگ هم اگه کلید نداشته باشه، نمی تونه بیاد تو. شاید بهتر باشه از آگاد بخواین یه دروازه ی النه اژدها خیل»نیسا گفت: 

 شغلی بهتون بده. وقتی ناواروگ پشت تنها در این پناهگاه منتظرتون باشه، به نظرم عاقالنه ترین کار اینه که بیشتر از اون چیزی که قبالً 

 .«برنامه ش رو داشتین اینجا بمونین

 «به ن.. ن..ن.. نصیحتت فکر می کنیم.»گاوین گفت: 

یه پسر شجاع که لکنت هم داره. همین اآلن بهتون گفتم که مرگتون حتمیه، ولی با این حال رو حرفت پافشاری می کنی. فکر »نیسا گفت: 

 «کنم واقعاً لیاقتش رو داری که برادر اژدها باشی.

 «ارم این جوری فکر کنم.دوست د»گاوین به زمین نگاه کرد و گفت: 

 «از آشنایی باهات خوش حال شدم.»نیسا کندرا را در آغوش گرفت و گفت: 

 مثِ یه شوالیه. دیدنت همونقدر که فکر»دستش را به سمت گاوین دراز کرد. گاوین آرام دست او را فشرد و بوسه ی بر آن زد. نیسا گفت: 

در کنارتون باشم. اما خب، نمی خوام خودم رو بهتون تحمیل کنم. متأسفم که بیدارتون می کردم جالب بود؛ هر چند ترجیح می دادم بیشتر 
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کردم. اگه کمکی به روحیه تون می کنه، باید بگم که بدون حضور ناواروگ پشت دروازه هم مرگتون حتمی بود. از بقیه مدت حضورتون تو 

 «پناهگاه لذت ببرین.

 که حتی سرش را برگرداند، در دل شب ناپدید شد.نیسا برگشت و قدم زنان دور شد. بدون این

 کندرا دست گاوین را گرفت و آرام فشار داد. گاوین هم انگشتانش را فشار داد.

 «می تونست ازمون محافظت کنه؟»کندرا آرام پرسید: 

 .«با توجه به مقصدمون، اگه می ذاشتیم باهامون بیاد، مرگمون حتمی بود»گاوین سرش را تکان داد و گفت: 

 «می تونستم راحت بزنمش.»تراسک که همچنان کمانش را در دست داشت، به آن ها نزدیک شد و گفت: 

آره می تونستی. بی دفاع بود. البته بعدش همه مون خیلی زود می مردیم. هیچ چیزی نمی تونست جلوی اژدهاهایی رو که »گاوین گفت: 

 «واسه گرفتن انتقامش میومدن سراغمون، بگیره.

از شنیدن اینکه ناواروگ دنبالمونه اصالً خوشحال نیستم. البته انتظارش رو »آهی کشید و ادامه داد: « به همین فکر کردم.»گفت:  تراسک

 «هم داشتیم.

 «آره، انتظارش رو داشتیم، ولی امیدوار بودیم اتفاق نیفته.»گاوین پاسخ داد: 

 هیچکس مخالفت نکرد.

واب بیدار شد. خبری که نیسا به آن ها داده بود، کامالً گیجش کرده بود. نمی توانست جزئیات خواب صبح روز بعد کندرا با حسی شوم از خ

هایش را به یاد بیاورد ولی تنها چیزی که در همه آن ها مشترک بود تبدیل شدن زن های زیبا به اژدها و تعقیب و گریز بود. حداقل خوبیش 

نی تهدیدشان نمی کرد. وقتی وارد شکاف صخره می شدند، هیچ هیوالی غول پیکری دستش این بود که در ساعات ابتدایی روز خطر چندا

 به آن ها نمی رسید.

کندرا صبحانه ی وارن را برایش برد. وارن به نظر روحیه خوبی داشت اما بریده بریده نفس می کشید و هر بار که تکان می خورد، می شد 

 درد را در چهره اش مشاهده کرد. 

بحانه کیسه های خواب را در کوله پشتی گذاشتند و وارد شکاف میان صخره ها شدند. ارتفاع شکاف حداقل به سی و پنج متر می بعد از ص

 رسید؛ رو به باال باریک تر می شد و جایی در نزدیکی نوک صخره تمام می شد. کندرا پیش از آن هرگز چنان غار بلند و باریکی ندیده بود.

از بقیه حرکت می کردند و دوگان و تانو پشت سر همه. در ابتدا عرض شکاف به قدری بود که دو نفر می توانستند در  تراسک و گاوین جلوتر

کنار هم قدم بردارند. کمی که پیش رفتند مجبور شدند چراغ قوه هایشان را روشن کنند. پس از چند دقیقه عرض شکاف کم شد و باید تک 

ر نقطه ای تانو و دوگان مجبور شدند یک طرفی پیش بروند. کندرا در تالش بود تا فکر چسبیدن صخره نفره از آن عبور می کردند. حتی د

 ها به هم و له شدن گروهشان را از سرش بیرون کند.

کمی جلوتر، از ارتفاع شکاف کم می شد و در عوض عرض آن بیشتر می شد. در چند صد متر آخر حتی چهار نفر هم می توانستند در کنار 

م راه بروند. در آن سوی شکاف، یک مسیر سنگی در انتظارشان بود. مسیر سنگی در ابتدا، شیب تندی به سمت پایین نداشت و کمی جلوتر ه

شیبش به سمت باال می رفت. عرض آن مسیر متفاوت بود؛ در بعضی نقطه ها چندین متر بود و در بعضی دیگر حتی از یک متر هم کمتر 

 بود.

ر از بخش اول مسیر دستش را به لبه ی دیوار سنگی یک سوی مسیر گرفته بود. لبش را گاز می گرفت و سعی می کرد به کندرا هنگام عبو

دشت خشک انتهای مسیر نگاه نکند. سرانجام مسیر سنگی به پایان رسید و قدم بر روی دشت بزرگی گذاشتند. در چند نقطه درخت هایی 

 دازه ی یک وانت روی زمین دیده می شد.دیده می شد و تکه های بزرگ سنگ به ان
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تراسک ناگهان ایستاد و یک مشتش را بلند کرد. کندرا به روبرو نگاه کرد و دید که یک گریفین بر روی تخته سنگ بزرگی نشسته است. 

به نظر  د. منقارشبدنش از یک اسب هم بزرگتر بود. سر، بال ها و پنجه هایش شبیه به یک عقاب و بدن و پاهایش شبیه به یک شیر بو

 بسیار تیز بود و پرهای طالیی اش زیر نور خورشید می درخشید.

سوار بر پشت گریفین، یک کوتوله بر روی یک زین قرمز رنگ نشسته بود. پوستش برنزه و چشمانش سیاه بود. ریش نامرتبی داشت و 

وی زره کهنه اش نقش یک دست در حال مشت به رنگ کالهخودی روی سر گذاشته بود. شمشیر کوچکی هم از کمربدنش  آویزان بود. ر

 «امروز روزیه که توسط یه کوتوله دستگیر می شین.»زرد دیده می شد. بلند گوی سیاه رنگی که در مقابل دهانش گرفت و گفت: 

 تراسک کمانش را به سمت کوتوله نشانه گرفت.

 «حتون رو بیارین پایین آقا.سال»کوتوله بدون اینکه اندکی نگرانی در صدایش پیدا شود، گفت: 

 «فکرشم نکن. من تو استفاده از این سالح حرفه ایم. از گریفین پیاده شو و بیا سمت ما.»تراسک گفت: 

 بلندگو تا حد زیادی جلوی لبخند کوتوله را گرفت.

  رسه.  دمه ای بهتون نمیتو قلمروی ترونیس بزرگ، عابرها دستور نمی دن. اگه سالحتون رو بذارین پایین و مقاومت نکنین، ص

 البته اولش.

اگه یه دفعه دیگه دهنت رو باز کنی، آخرین »تراسک سرش را به نشانه ی مخالفت تکان داد. همچنان کمان ثابت نگه داشته بود. گفت: 

 «ی شیم.ط داریم از اینجا رد مبارته. یه تیر هم واسه گریفینت کنار گذاشته م. بزن به چاک، کوتوله. ما کاری به کار تو و اون غول نداریم. فق

 کوتوله بلندگویش را پایین آورد و آرام با پاشنه ی پا ضربه ای به گریفین زد. موجود پشت تخته سنگ پرید.

صدای بال زدنی ناگهانی به گوش رسید و یک گریفین از پشت سر ظاهر شد. با پنجه های قویش شانه های تراسک را گرفت  و او را از 

 د. گریفین دوم به شیوه ی مشابهی دوگان را بلند کرد و گریفین سوم تانو را.زمین بلند کر

ره اگاوین کندرا را روی زمین خواباند. مارا چرخید و نیزه اش را در شکم گریفینی که به او نزدیک می شد، فرو کرد. گریفین جیغی کشید و دوب

 فین باالی سرشان ظاهر شده بودند.اوج گرفت. نیزه همچنان در شکمش مانده بود. تعداد زیادی گری

 «برو توی کوله.»گاوین در گوش کندرا گفت: 

 «تو هم همینطور ست. برین تو.»کوله پشتی را از روی شانه اش پایین آورد و در آن را باز کرد. ادامه داد:

ها  ه شدند. کندرا شروع به شمردن گریفینگریفین هایی که بار اول موفق به گرفتن طعمه شان نشده بودند، چرخی زدند و دوباره آماده حمل

 کرد. بدون احتساب گریفینی که پشت تخته سنگ بود و آن هایی که طعمه شان را گرفته بودند، هفت گریفین دیده می شد.

ال موفق این ح گاوین شانه ی کندرا را گرفت و او را با سر به درون کوله هل داد. روش بسیار بدی برای پایین رفتن از یک نردبان بود، با

اد د شد یکی از پله ها را بگیرد، بچرخد و آرام از پله ها پایین برود. سریع از پای نردبان کنار رفت تا برادرش هم پایین برود. صدای جیغ و

 تعداد زیادی گریفین را می شنید، عمیق تر و بلندتر از صدای هر پرنده ای.

 «سقوط آزاد خوبی بود.»وارن روی یکی از آرنج هایش تکیه کرد و گفت: 

 یک فانوس الکتریکی در کنارش آویزان بود. 

 «تعدادشون خیلی زیاده.» نگاهی به باالی نردبان انداخت و اضافه کرد: « گریفین ها حمله کردن.»کندرا نفس نفس زنان گفت: 

  .گریفین ها معموالً دنبال آدما نمیان 
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  .تراسک و تانو و دوگان رو دیدم که بردن 

   ،نه!وای 

 کندرا با دلهره دید که در کوله پشتی بسته شد. کسی آن را بسته بود!

 

*** 

 

ست خود را به گاوین رساند. پای چپش را وارد کوله پشتی کرده بود که یک گریفین با نیرویی خارق العاده ای به پشتش ضربه زد. معلقی زد 

ود. لحظه ای طول کشید تا متوجه شود که هدف حمله خودش نبوده و به سمت پایین سراشیبی پرت شد. شانه اش به شدت درد گرفته ب

 است. گریفین گاوین را گرفته و در حال اوج گرفتن بود.

سه گریفین همزمان با سمت مارا شیرجه زدند. زن سرخپوست چرخی زد و از دست اولین گریفین فرار کرد. پنجه ی گریفین دوم نزدیک بود 

اصله ی بسیار موفق به فرار شد. ولی سرانجام سومین گریفین او را از زمین بلند کرد. همانطور که گریفین اوج گرفتارش کند، اما باز هم با ف

 می گرفت، مارا پاهایش را با شدت در هوا تکان می داد.

 «دیگو!من»د: ست صدای جرینگ جرینگ شنید. مندیگو که جلوتر از همه ی آن ها بود، اکنون به سمت گریفین ها می دوید. ست فریاد ز

دو گریفین به سمت ست حمله کردند، اما پسرک به سمت یک تخته سنگ شیرجه زد و پشت آن پناه گرفت. گریفین بعدی به جای حمله، 

 خیلی آرام در کنار ست روی زمین فرود آمد و جیغ کشید. عروسک چوبی تنها چند قدم با او فاصله داشت.

 «با کوله پشتی فرار کن. کندرا رو ببر یه جای امن!»فریاد زد: ست به سمت عروسک چوبی دست تکان داد و 

پنجه هایی روی شانه ی ست فرود آمد. بال هال بزرگ پایین آمدند و ناگهان گریفین اوج گرفت. ست گردنش را چرخاند تا نگاهی به پشت 

ک ه دویدن کرد. پیش از رسیدن به لبه ی صخره یسرش بیندازد. مندیگو ماراتن رسیدن به کوله را از یک گریفین برد و به سرعت شروع ب

 گریفین دیگر هم سر راه مندیگو سبز شد، اما عروسک چوبی او را هم جا گذاشت و از لبه صخره پایین پرید.

کان تآیا مندیگو از سقوط از چنان ارتفاعی جان سالم به در می برد؟ کندرا چه؟ ست به تجربه می دانست که اتاق درون کوله تخت تأثیر 

 های بیرونی قرار نمی گیرد. امیدوار بود که تکان نخوردن اتاقک در مورد سقوط از یک صخره بلند هم صدق کند.

 ست به روبرویش نگاه کرد. با سرعت اوج می گرفتند و به سمت پرتگاه طوفان می رفتند. مارا، گاوین، تانو، دوگان و تراسک جلوتر از او از

بودند. به غیر از همان گریفینی که کوتوله را روی پشتش سوار کرده بود، هیچ کدام سواری نداشتند. حتی با  پنجه های گریفین ها آویزان

وجود لباس های کلفتی که پوشیده بود، ست می توانست تیزی پنجه های گریفین را حس کند؛ هر چند هنوز پوستش را سوراخ نکرده بود. 

صخره هایی دیده می شد. اگر گریفین رهایش می کرد، سقوط مرگباری در انتظارش بود. اما  به زیر پایش نگاه کرد. صدها متر پایین تر

 خوشبختانه پنجه های گریفین ظاهراً محکم او را گرفته بودند.

اهی گ احساس پرواز کردن به همراه گریفین واقعاً هیجان انگیز بود. پرنده ی غول پیکر به چپ و راست می پیچید و بال می زد. هر از چند

با سرعت ارتفاع کم می کرد و احساس عجیبی در دل ست ایجاد می شد. باال و باالتر رفتند. گریفین گاهی بال می زد و گاهی بال هایش را 

بدون حرکت در هوا نگه می داشت. آنقدر باال رفته بودند که ست تصور می کرد به یک نقشه ی کامل از النه اژدها با تمام درخت ها، صخره 

 رودها و دره هایش نگاه می کند. ها،

 هر چه باالتر می رفتند، برف بیشتری روی پرتگاه طوفان دیده می شد. ست سعی کرد باالی قله را نگاه کند، اما آنقدر به کوه نزدیک بودند

کاپشنش را  ست زیپکه نمی توانست. هوا مرتب سردتر می شد. هوای صبح کمی گرم بود و به همین دلیل ست دستکش نپوشیده بود. توان
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ببندد اما با این حال آنقدر با سرعت پرواز می کردند که باد تماما گرمای وجودش را از بین می برد. ست گوش هایش را مالید و بعد دست 

 هایش را در جیبش فرو کرد. دوباره آن ها را بیرون آورد و به هم مالید. 

قله و روی یک صخره ی بزرگ، عمارت عظیمی به چشم می خورد. روی سقف شیبدار سرانجام توانست و قله را ببیند. کمی پایین تر از 

عمارت چندین دودکش دیده می شد. هر چه به عمارت نزدیک تر می شدند، عظمت آن بیشتر مشخص می شد. تنها نرده های جلوی ایوان 

 از خانه خودشان بزرگتر بود و در عمارت حتی از نرده ها هم بلند تر بود.

گریفین به دنبال سایر گریفن ها جلوی در عمارت متوقف شد، این نکته به ذهن ست رسید که باید انتظار چنان عمارت بزرگی را می وقتی 

 داشت. هر چه باشد آنجا خانه ی بزرگترین غول تمام دنیا بود!

*** 

ستانش در هم می آمیخت. شنید که ست به مندیگو کندرا از باالی نردبان به سرو صداها گوش می داد. جیغ های گریفین ها با فریادهای دو

 دستور داد کوله را بردارد. بعد از آن صدای زوزه باد در هنگام سقوطشان را شنید و در آخر صدای برخرود چوب با سنگ.

ینده بود و پس ا شمحکم نردبان را گرفته بود تا نیافتد، ولی اتاقک کوچکترین تکانی نخورده بود. صدای پاهای چوبی مندیگو روی سنگ ه

 از آن صدای کشیده شدن چرم بر روی سنگ ها را.

از  .گریفین ها دوباره جیغ می کشیدند. کندرا که بی صبرانه می خواست ببیند چه اتفاقی افتاده است، در کوله را باز کرد و سرش را بیرون برد

 ه بود و ترک بزرگی روی بدنش دیده می شد. مندیگو جاخالییک سوراخ کوچک می توانست ببیند مندیگو یکی از دست هایش را از دست داد

داد و چرخید. کمی خودش را عقب کشید اما پنجه های یک گریفین دور بدنش قفل شد و او را به سمت خود کشید. گریفین دیگری هم 

 . کشید و کندرا سرش را داخل برد دستش را برداشت. گریفین سوم پنجه اش را وارد سوراخ کرد، اما نتوانست به کوله برسد. پرنده جیغ

 «چی شد؟»وارن پرسید: 

   مندیگو با ما از یه صخره بلند پرید پایین. اآلن تو یه دره ایم. ما رو تو یه شکاف فور کرده. ظاهراً گریفین ها دستشون به کوله

 نمی رسه.

  .دیگه سرت رو نبر بیرون 

  دهنه شکاف خیلی تنگه. نمی دونم می تونم از کوله برم بیرون یا نه. مطمئن نیستم که خودمون بتونیم از اینجا بریم بیرون . 

  .اول صبر کن اونا برن، بعد امتحان کن 

  .اگه اون کوتوله بیاد چی؟ احتماالً اون می تونه بیاد تو کوله رو برداره 

  شکافش خیلی کوچیکه؟ 

  الً ما رو پرت کرده تو. حتی اون کوتوله هم ممکنه نتونه آره خیلی باریکه. فکر کنم حتی مندیگو هم این تو جا نمی شد. احتما

 بیاد.

  .تو اون صندوق چند تا نیزه هست. اگه کوتوله اومد می تونی با اون نیزه ها حسابش رو برسی 

 «باشه. صدایی نمی شنوم. برم ببینم چه خبره؟»کندرا به صندوق نگاه کرد و گفت: 

  ول باید مطمئن شیم که حتماً رفته ن. اگه رفته باشن فکر خوبیه که کوله رو یه جای مواظب باش. بهتره چند دقیقه صبر کنی. ا

 دیگه قایم کنی. 
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مالش تکندرا نیزه را بیرون آورد. آرام در کوله را باز کرد و نگاهی به دهانه سوراخ انداخت. هیچ نشانی از دشمنانشان دیده نمی شد. البته اح

وراخ منتظر باشد تا به محض اینکه او سرش را بیرون برد با پنجه های تیزش سر کندرا را از بدن جدا وجود داشت که یک گریفین در کنار س

 کند. همانطور گوش به زنگ منتظر ماند. سرانجام تصمیم گرفت امتحان کند و ببیند که آیا می تواند از کوله خارج شود و یا نه؟

ستش به کف و دیواره ها کوله را تکان دهد. سر و شانه هایش را هم نمی توانست از مدت زیادی را تالش کرد. نمی توانست با فشار دادن د

یر گ کوله خارج کند. سرانجام باناامیدی از نردبان پایین آمد. سوراخ زیادی تنگ بود. حتی اگر می توانست از کوله خارج شود هم باز در سوراخ

 می کرد و نمی توانست تکان بخورد.

 امان بودند.او و وارن فعالً در 

 اما در آن سوراخ گیر افتاده بودند.
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 فصل بیست و یکم

 مشکل بزرگ
 

دشان وباد سردی روی ایوان می وزید. ست در کنار تراسک، تانو، مارا، دوگان و گاوین ایستاده بود. گریفین ها آن ها را رها کرده بودند، اما خ

 اده بودند. گریفینی که کوتوله را سوار کرده بود روی اولین پله ی پایین در فرود آمد.هم با پنجه ها و منقارهای آماده در همان نزدیکی ایست

شما اآلن تحت رحمت و لطف ترونیس بزرگ و نوکرانش قرار دارین. حتی بدون در نظر گرفتن قدرت »کوتوله بلندگویش را بلند کرد و گفت: 

تن از این کوه وجود نداره. سالح هاتون رو بذارین زمین. همکاری متواضعانه غول شکست ناپدیر و گریفین هاش هم هیچ راهی برای پیاده رف

 «تنها راه منطقی ایه که دارین.

تراسک کمان بزرگش را روی زمین گذاشت و شمشیرها و خنجرهایش را از کمر باز کرد. یک چاقوی کوچک تیز از چکمه اش بیرون آورد. 

 با سر به بقیه اشاره کرد.

 اش را رها کرد. تانو دارتش را انداخت و مارا هم چاقویش را. گاوین و ست هم هیچ سالحی به همراه نداشتند.دوگان تبر جنگی 

تصمیم عاقالنه ای گرفتین. نباید از اینکه تسلیم یه دسته گریفین و کوتوله ی مکاری که هدایتشون می کنه شدین، خجالت »کوتوله گفت: 

 «بکشین.

 «وارم نخوای بگی که تو ترونیسی.امید»دوگان غرولندکنان گفت: 

 «من کوتوله ی غولم. عالیجناب هر وقت خودشون دوست داشته باشن میان.»کوتوله خندید و گفت: 

 «اآلن دوست دارم بیام.»در بزرگ پشت سر کوتوله باز شد و صدایی قوی گفت: 

انند غول ها اندام ناموزونی نداشت، بلکه دقیقاً شبیه یک مرد مردی که چندین برابر غول های مه آشیانه افسانه بود، آرام از در وارد شد. م

بسیار بزرگ بود. سرش کچل بود و تنها در دو طرف سرش کمی مو داشت. ابروهایش جوگندمی بود و دهانی گشاد و بینی نوک تیزی داشت. 

. توگای سفیدی به تن داشت. به نظر چین و چروک زیادی روی صورتش دیده نمی شد. ست حدس می زد که غول حدوداً شصت ساله باشد

 می رسید که کمی اضافه وزن داشته باشد. یک گردنبند نازک نقره ای دور گردنش به چشم می خورد.

 ندو گریفین دیگر هم روی ایوان فرود آمدند. یکی از آنها مندیگو را رها کرد. عروسک چوبی روی زمین لیز خورد و تنه اش دو نیم شد. گریفی

 روسک را روی زمین گذاشت.دوم دست ع

خیلی وقت بود که آدم ندیده بودم. کار احمقانه ای کردین که اومدین به کوهستان من. من اصالً نسبت به متجاوزها مهربون »غول گفت: 

 «نیستم. واسم فرقی هم نداره که چقدر کوچیک و معصوم باشن. بیاین تو تا اندازه تون رو درست ببینم.

 رتش برگشت.ترونیس به داخل عما

 «شنیدین عالیجناب چی گفت که! من ترتیب سالح هاتون رو می دم، اون هیکل مسخره تون رو تکون بدین و برین تو.»کوتوله گفت: 
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همینجا »مندیگو نیم تنه ی باالیی از به دست چوبی اش رساند و درحال وصل کردن آن بود. ست کنار عروسک خم شد و نجواکنان گفت: 

 «اگه مردیم، سعی کن کندرا رو پیدا کنی و بهش کمک کنی. منتظرمون بمون.

 «بلند شو پسر جون!»کوتوله گفت: 

تراسک جلوتر از همه حرکت می کرد. سه پله ی بلند که ست حتی نمی توانست خود را از آن ها باال بکشد، در مقابل در ورودی قرار داشتند. 

که برای باال رفتن آن ها مناسب به نظر می رسید. از نردبان ها باال رفتند و از چهارچوب در انتهای هر یک از پله ها یک نردبان دیده می شد 

 در گذشتند. 

همگی جلوی در ایستادند و محو تماشای اتاق شدند. شعله های آتش بسیار بزرگی در یک شومینه سنگی زبانه می کشید. یک دست زره در 

در اندازه ای که تنها مناسب خود  -ک سپر، یک نیزه، یک گرز خاردار و یک شمشیر سایز ترونیس در یک گوشه ی اتاق دیده می شد. ی

از دیوار روبرو آویزان بود. خود ترونیس بر روی یک صندلی بزرگ نشسته بود و میزی که بزرگتر از یک زمین تنیس بود، در  -غول بودند 

 شده بود. با اشتیاق به آن ها نگاه می کرد. مقابلش قرار داشت. غول دست هایش را در هم گره کرده و به جلو خم

بیاین جلوتر. یه گروه متفاوت از قهمرمان ها! هر چند بعضی هاتون خیلی جوون تر از اون چیزی هستین که می شه انتظار »ترونیس گفت: 

 «داشت. نزدیک تر، باز هم نزدیک تر. آها! خوبه. رهبرتون کدومتونه؟

 «منم.»تراسک بلند گفت: 

الزم نیست داد بزنی. می دونم به نظرتون میاد که باهاتون خیلی فاصله دارم ولی شنواییم خیلی خوبه. من ترونیسم. اسم هاتون : »غول گفت

 «رو بهم بگین.

 تراسک اسم تک تک اعضای گروه را گرفت.

  از آشناییتون خوشوقتم. بگو ببینم تراسک، چی باعث شده که به النه اژدها بیاین؟ 

   محرمانه س.مأموریتمون 

 «محرمانه بود! حاال دیگه من گرفتمتون و به نفع خودتونه که به همه سؤال هام جواب بدین.»غول یک ابرویش را باال برد و گفت: 

ما نمی خوایم به کسی تو النه اژدها صدمه بزنیم، به خصوص به شما. اینجا اومدیم تا یه وسیله ی غیر جادویی رو پیدا کنیم »تراسک گفت: 

 «کلی موجود خبیث تو زندان باقی بمونن.تا 

 «موجودات خبیث؟ یعنی مثالً غول ها؟»ترونیس چانه اش را خاراند و گفت: 

 «غول ها نه. اهریمن ها.»تراسک گفت: 

  .جواب محتاطانه ای بود ولی کافی نبود. می شه بیشتر توضیح بدی 

  .نمی تونم بیشتر از این توضیحی بدم 

خیلی خب. شش تاتون رو همدیگه به اندازه یه پای گوشت درست و حسابی هم »اامیدی سرش را تکان داد و گفت: غول با حالتی شبیه به ن

 «نمی شین ولی به نظرم یه پای نازک از هیچی بهتره.

 «ما نمی خوایم باهامون پای درست کنین.»ست گفت: 

رین باهاتون چی درست کنم؟ پیراشکی؟ باألخره باید یه چیزی پس دوست دا»ترونیس لب هایش را به هم فشار داد. پس از چند لحظه گفت: 

 «ازتون درست کنم.
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   اگه باهامون غذا درست کنین تو یه لحظه همه چی تموم می شه می ره. ولی اگه بخواین تفریح کنین، زنده مون بیشتر به دردتون

 می خوره.

  منطقیه. ست چند سالته؟ 

  .سیزده 

  هتون باشی، درسته؟فکر می کنم جوون ترین عضو گرو 

  .درسته 

 «یه حالت خاصی داری. اگه یه کم بزرگتر بودی می گفتم افسونگر سایه ای!»غول چینی به پیشانی اش انداخت و گفت: 

  .به غریزه تون اعتماد کنین. من افسونگر سایه م 

  .پس به خاطره همینه که می تونی به زبون جیگانتی حرف بزنی 

 «گه؟ چی داره می»تراسک پرسید: 

   ،داشتم می گفتم جالبه که ست می تونه جیگاتی حرف بزنه. ست بقیه حرف ها رو به انگلیسی می زنم تا دوستات هم متوجه بشن

ولی بعداً با هم به زبون مادری من حرف می زنیم. دلم واسه جیگاتی تنگ شده. کجا بودیم؟ پای؟ پیراشکی؟ نه، تفریح. صحبت 

می تونه تفریح خوبی باشه. عالوه بر اون دوست دارم بشنوم که چطور یه پسر بچه تونسته افسونگر  کردن به زبون جیگانتی با تو

 سایه بشه. فکر کنم بهتر باشه یه پای پنج نفره درست کنم با چاشنی صبحت با یه همزبون جیگانتی!

   :ند تامون رام کننده اژدهاییم. گاوین واقعاً نه. تانو استاد معجون سازه. مارا می تونه حیوون های وحشی رو رام کنه. چ»ست گفت

 «تو این کار حرفه ایه. حداقل از اون کوتوله که می تونیم به درد بخورتر باشیم!

  به درد بخورتر باشین؟ شاید. ولی عنوانتون به اندازه ی عنوان زوگو قشنگ نمی شه. کوتوله ی غول. از همون روز اول  32از زوگو

 . بگو ببینم ست، به نظرت جذابترین عضو گروهتون کیه؟از این عنوان خوشم میومد

 ست به مارا نگاه کرد. وقتی تنها یک خانم در میان آنها بود، جواب دادن به آن سؤال کار چندان سختی نبود.

  .مارا 

ر خیلی نظر در حال حاض منم باهات موافقم. خیلی بد شد که ده برابر بزرگتر از این نیست. شاید هم خوب شد چون فکر کنم»ترونیس گفت: 

 «مثبتی در مورد من نداشته باشه.

ل وغول بلند شد، جلو رفت و مارا را از زمین بلند کرد. دوباره سر جایش برگشت و مارا را روی زانویش گذاشت. مارا با حالتی بی تفاوت به غ

 «به نظرم شبیه سرخپوست هایی.»نگاه کرد. ترونیس گفت: 

 مارا جوابی نداد.

فکر کنم خیلی اهل حرف زدن نیستی. به اندازه کافی حیوون وحشی حساب »هم چند لحظه در سکوت به او نگاه کرد. سپس گفت: ترونیس 

سر مارا را بین انگشت های شست و اشاره اش « نمی شم که بخوای رامم کنی؟ مهم نیست. خیلی هم رو حرف زدنت حساب نمی کردم.

ل تحسینی داری. شاید تو بتونی چند تا دوست هات رو نجات بدی. می خوام با جزئیات دقیق برام ست، تو شخصیت قاب»گرفت و ادامه داد: 

بگی که اینجا چی کار می کنین. اگه نتونی این کار رو بکنی، جذابترین عضو گروهتون به طرز فجیعی کشته می شه. بعدش یکی دیگه و 

 «دت با هم کار داریم.یکی دیگه. همه شون پشت سر هم. ولی تو نه. من و تو یه م
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ذهن ست به سرعت شروع به پردازش کرد. آیا مخفی نگه داشتن مأموریتشان آنقدر ارزش داشت که همه را به کشتن بدهد؟ انجمن که از 

العات طوجود کلید در این پناهگاه اطالع داشت و ناواروگ پشت دروازه های النه ی اژدها بود. باید سریع تصمیم می گرفت. اگر فاش کردن ا

 می توانست جانشان را نجات دهد، چرا نباید این کار را می کرد.

 «باشه. بهتون می گم. ولی اول مارا رو بذارین زمین.»ست گفت: 

 نمی خواست در چشم اعضای گروه نگاه کند تا مخالفت احتمالی آن ها را ببیند.

صمیم عاقالنه ای گرفتی مرد جوون. من طبع کنجکاوی دارم. بیا اینجا ت»ترونیس در حالیکه خم می شد تا مارا را روی زمین بگذارد، گفت: 

 «ست. می خوام بذارمت روی میز.

ست به سمت صندلی بزرگ رفت. ترونیس او را روی کف دستش سوار کرد و آرام روی زمین گذاشت. ست به بقیه نگاه کرد؛ بسیار دور به 

 نظر می رسیدند. 

 «النه اژدها چیه. بگو مأموریتتون توی»ترونیس گفت: 

  .دنبال یه کلیدیم 

  دقیقاً چه کلیدی؟ 

  .کلید یه صندوق تو یه پناهگاه جاودیی دیگه که خیلی از اینجا دوره 

  توی اون صندوق چی هست؟ 

  .یه ابزار 

  چه ابزاری؟ 

   Zzyzxزندان  ی از کلیدهایمطمئن نیستم. فکر می کنیم یه چیزی به اسم ترنسلوکیتور باشه. یک»ست لحظه ای مردد ماند. سپس گفت: 

 «همین ابزاره.

 «اونوقت پیدا کردن او ابزار چطوری می تونه از ما در مقابل اهریمن ها دفاع کنه؟»غول نفسش را بیرون داد و گفت: 

نیم تا یه و پیدا کیه عده دیگه هم دنبال کلیدهای زندانن. کسایی که می خوان در اون زندان رو باز کنن. می خوایم کلید ر»ست توضیح داد: 

 «جا دیگه قایمش کنیم.

بعد من از کجا باید بدونم که شما خودتون آدم بدها نیستین؟ هر چی باشه تو یه افسونگر »ترونیس نگاه مشکوکی به ست انداخت و گفت: 

 «سایه ای!

   .اینجا. ما واسه همین اومدیمبه نکته ی خوبی اشاره کردین. فکر می کنم ثابت کردنش کار سختی باشه. ولی من دروغ نمی گم 

  پس دنبال یه کلیدین تا با استفاده از اون یه کلید دیگه رو به دست بیارین. انتظار داشتین این کلید رو تو این کوهستان پیدا کنین؟ 

  .فکر نمی کنم 

  پس چرا همچین اشتباه بزرگی رو مرتکب شدین و اومدین تو قلمروی من؟ 

  پنهان شده، پیدا کنیم. سعی داشتیم جایی رو که کلید 

  یعنی کجا؟ 

  .خب... ا... دقیقاً نمی دونم 
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داری طفره می ری. سعی نکن صبر من رو امتحان کنی. حتماً باید نشونت بدم که تو له کردن دوستات »غول نگاهی به ست انداخت و گفت: 

 «جدیم؟ هر چی در مورد جایی که کلید پنهان شده می دونی بهم بگو.

عبد کلید داخل م»و به دوستانش نگاه کرد. نمی توانست چیزی از چهره شان بخواند. حداقل ترونیس اژدها نبود! گفت: ست آهی کشید 

 «اژدهاست. نمی دونیم دقیقاً کجاست. باور کنین.

 چشمان غول برقی زد.

  شما می خواین نگهبان های معبد رو شکست بدین؟ 

 «آقای فرمانده؟این حقیقت داره »به سمت بقیه برگشت و پرسید: 

 «حقیقت رو بهتون گفت.»تراسک گفت: 

 ترونیس دوباره به سمت ست برگشت.

  پس از من هم شجاع ترین. شاید هم بی احتیاط تر. شاید هم اطالعات درستی ندارین. می دونین چی در انتظارتونه؟ 

 «در هر صورت مجبوریم.»ست گفت: 

د. وقتی خنده ی ترونیس تمام شد، قطره اشکی از گوشه ی چشمش پاک کرد و گفت: غول از ته دل خندید. ست در سکوت او را نگاه کر

تک تک اژدهاهای این پناهگاه اگه بدونن فقط قصدش رو دارین وارد معبد بشین تیکه تیکه تون می کنن، چه برسه به اینکه واقعاً واردش »

 «بشین. تازه اگه سه تا محافظ شکست ناپذیر رو در نظر نگیریم.

  فظ ها کیان؟محا 

. اون دو تای دیگه رو نمی دونم و اصالً فکر نکنم 33تا اونجایی که می دونم اولی یه هیدراست به اسم هسپرا»غول شانه باال انداخت و گفت: 

 کار به اونا بکشه. چقدر احتمال می دی که بتونین از یه هیدرا رد شین؟

  .یه راهی واسش پیدا می کنیم 

خیلی سرگمم کردین. حتی می تونم از کلمه ی خرسند استفاده کنم. از پای خیلی بهتره. حتی ممکنه از یه » غول دوباره خندید و گفت:

 «پیراشکی هم بهتر باشه.

  .معموالً همه من رو دستکم می گیرن 

ون نمی ری رو به جقصد توهین نداشتم. ظاهراً خیلی به او کلید نیاز دارین وگرنه همچنین خط»ترونیس خنده اش را کنترل کرد و گفت: 

خریدین. تو سیزده سالته و افسونگر سایه ای. این یعنی خیلی بیشتر از اون چیزی که به نظر می رسه توانایی داری. شک ندارم که رفقات 

شکن. یهم توانایی های خودشون دارن. ولی گریفین ها شما رو گرفتن! اگه اژدهاها رو عقاب در نظر بگیریم، گریفین ها در مقابلشون گنج

 «هیدرا هم می شه یه عقاب با بیست تا سر!

 «باید شانسمون رو امتحان کنیم.»ست گفت: 

                                                           
Hespera 13 
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فقط وقتی می تونین شانستون رو امتحان کنین که من تصمیم بگیرم شما رو توی منوی غذام نذارم. از دست دادن همچین »غول گفت: 

این رو دور گردنم »انگشتش را به گردنبند نقره ایش کشیدو گفت: « وافق برسیم.ماده ی اولیه کمیابی خیلی حیفه. ولی شاید بتونیم با هم به ت

 «می بینی؟

  .آره 

  احیاناً با آگاد جادوگر حرف نزدی؟ 

  .چرا زدم 

 «حرف زدی؟»دوگان با تعجب پرسید: 

 «داستانش طوالنیه.»ست به پشت سرش نگاه کرد و گفت: 

 «می دونی که اگه دروغ بگم این گردنبند تنگ می شه و خفه م می کنه»مه داد: غول بدون توجه به آن سؤال و جواب به حرفش ادا

  .آگاد این رو به خودم نگفت، ولی یه چیزهایی شنیده م 

واقعاً چقدر خوب که خبر نفرین من به گوش همه ی تازه وارها می رسه! آگاد زیادی بابت این ماجرا به خودش می باله. البته »ترونیس گفت: 

به خودش بباله. من خودم نفرین های زیادی بلدم. گیر انداختنم اصالً آسون نیست. سال ها وقت صرف پیدا کردن یه راهی واسه باز باید هم 

کردن این گردنبند و شکستن طلسمش کردم، تا اینکه فهمیدم همیشه راستگو بودن ساده تره. می خوام این رو بگم که اگه باهم توافق کنیم، 

 «ونم. یعنی باید بمونم، وگرنه می میرم.من سر حرفم می م

 «از کجا باید بدونیم که نفرینش واقعیه؟ یا اینکه راهی واسه باز کردنش پیدا نکردین؟»ست دست به کمر ایستاد و گفت: 

   فکر کنم ثابت کردنش خیلی سخت باشه. ولی مطمئن باش واقعیه. در ضمن، شما اصالً در موقعیتی نیستین که بخواین به من

 شک کنین.

  چه جور توافقی؟ 

بذار یه دقیقه خوب واست همه چی رو توضیح بدم. یه غولی با اندازه ی من حتی بدون بلد بودن »ترونیس لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت: 

ا و نفرین جادو هم موجود ترسناکیه. در واقع همین جوری با یه نظر هم من ترسناکم. اما یه نظر تجربه ی هزارسال زندگی من، طلسم ه

هایی که بلدم و قدرت واقعی من رو نشون نمی ده. قدرت خامی که تو وجود من هست، خیلی بزرگتر از ظرفیت مشخصیه که واسه بدن 

ه با دست به گوش« بزرگ من متصور می شین. خیلی ها می دونن که پوست یه غول فوق العاده مقاومه. بهش اون زره من رو هم اضافه کن.

می تونی حدس بزنی که چقدر فوالد واسه ساخت اون استفاده شده و چقدر اون رو مقاوم کرده. تا اآلن شنیده »د و ادامه داد: اتاق اشاره کر

بودی غولی زره فوالدی داشته باشه؟ حاال من رو تصور کن که زرهم رو پوشیدم و سالح هام رو تو دستم گرفتم. می تونم تو یه فضای باز 

 ین پناهگاه رو شکست بدم؛ البته شاید همه رو به غیر از سلبرانت!هر کدوم از اژدهاهای ا

 با این حال با وجود تمام این توانایی ها تا اآلن جرأت نکرده م برم سمت معبد اژدها دلیلش هم این نبوده که جاش رو نمی دونستم. من دو»

نم. از کنم و با سفیده می تونم بیشتر جاهای این پناهگاه رو ببیتا گوی دارم، یکی سفید و یکی سیاه. با سیاهه می تونم وضع هوا رو کنترل 

قیقاً دعمارتم تو پرتگاه طوفان، می تونم بیشتر جاهای این پناهگاه و دنیای پشت دیوارها رو ببینم. با اینکه نمی تونم وارد معبد اژدها بشم، 

 می دونم که کجاست.

خود منم یه گنجینه خیلی بزرگ دارم. فکر می کنی چند تا معبد اژدها تو کل دنیا  اژدهاها شهرت خیلی زیادی تو جمع کردن گنج دارن.»

 وجود داشته باشه؟

 «یکی؟»ست گفت: 
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   سه تا. توی هر کدوم از پناهگاه های ممنوعه یکی. ارزشمندترین و قدرتمندترین وسایلی که اژدهاهای تمام دنیا جمع کردن توی

هر کدوم از این معبد ها هم یه طلسمی هست که اژدهاها به طور خاص ازش محافظت این سه تا معبد نگهداری می شن. توی 

می کنن تا دست آدم ها نیفته. در واقع از همون اول هم اژدهاها در ازای گرفتن همین سه تا طلسم حاضر شدن که بیان تو 

 «پناهگاه ها. می دونی چه طلسمی تو معبد اژدهای این پناهگاه هست؟

 «ش؟دستک»ست گفت: 

 وارن پیامی را که کندرا روی سنگ قبر پاتون دیده بود، برای ست خوانده بود.

  معروف. اون طور که تو افسانه ها اومده هر کسی اون دستکش رو پوشیده باشه هر دستوری بده  34دقیقاً. همون دستکش سیج

 اژدهاها باید ازش اطاعت کنن. فکر می کنی همچین دستکشی به درد من بخوره؟ 

  تماالً. چون دارین تو یه پناهگاه اژدها زندگی می کنین.اح 

نه. اون دستکش ها واسه انگشت های کوچیک من بزرگن! دستکش سیج واسه جادوگرهای فانی ساخته »ترونیس سرش را تکان داد و گفت: 

 ات. اگه می دزدیدینش تمام اژدهاهایشده. استفاده از اون دستکش حتی برای آگاد هم کار خیلی سخت و پیچیده ایه چه برسه به تو و رفق

 «روی زمین بسیج می شدن تا بکشنتون.

 «ولی ما دستکش رو نمی خوایم. ما دنبال کلیدیم.»ست گفت: 

  جدی؟ خب پس به این سوالم جواب بده. معبد اژدها خیلی قدیمیمه. کلید چطوری رفته اون تو؟ 

  .یه آدم گذاشته ش اون تو 

  معبد رد شده؟ چقدر عجیب! یعنی از کنار سه تا محافظ 

  .کلی کارهای غیرممکن دیگه هم کرده 

 «و این ماجراجوی فوق العاده کی بوده؟»غول یک آرنجش را روی میز گذاشت و پرسید: 

  .پاتون بورخس 

مین پاتون از اونا هتو تمام عمرم زحمت به خاطر سپردن اسم چند تا فانی رو بیشتر به خودم ندادم. یکی »ترونیس سرش را تکان داد و گفت: 

انس شبوده. پس احتماالً کلید رو واقعاً تو معبد قایم کرده. حتماً هم اطالعاتی بهتون داده که با استفاده از اون می تونین برین تو معبد. 

 موفقیتتون خیلی ضعیفه ولی با این حال وسوسه کننده س. به خاطر همین هم گفتم که می تونیم به توافق برسیم.

سراغ معبد اژدها نرفتم به خاطر این نبود که دوست نداشتم برم اونجا. چیزی اون تو نیست که به خاطرش حاضر باشم ریسک کنم اینکه »

ولی با این حال چند تا وسیله اون تو هست که دوست دارم داشته باشمشون. یه مجموعه مجسمه ی باارزش. یه اژدها که از سنگ قرمز 

 36از یشم سبز. دو تا مجسمه دیگه هم تو مجموعه هست یه برج رنگارنگ و یه لویاتان 35مرمر سفید، و یه شیمِرساخته شده، یه غول برفی از 

 از جنس عقیق شفاف. اون دو تا رو هم بیارین. آره. هر پنج تاش رو بیارین تا روی خوش و بخشنده ی من رو هم ببینین.

 «ا رو بدزدیم اژدهاها عصبانی نمی شن؟اگه این چیزه»ست سعی کرد وحشتش را نشان ندهد. پرسید: 

                                                           
sage 14 

اطیری یونان است. طبق افسانه ها شیمر که در فارسی )غول شیر هم نامیده شده است ( سر شیر و بدن بز و دمی از سر مار دارد شمیر یا کایمرا یکی از غول های اس 35
 که از دهانش شعله ی آتش بیرون می زند.

 ده است.هیوالیی دریایی در اساطیر باستان. در اسطوره شناسی از لویاتان به عنوان یکی از هفت فرشته نگهبان جهنم یاد ش 36
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ه همین که وارد معبد بشین به اندازه کافی عصبانیشون می کنه. این چند تا وسیل»ترونیس با بی حوصلگی دستش را در هوا تکان داد و گفت: 

 «رو هم با خودتون بیارین خیلی عصبانی تر نمی شن. بحث دستکش فرق می کنه. اصالً به دستکش دست نزنین.

 «اگه اون مجسمه ها رو براتون بیاریم می ذارین بریم؟»تراسک گفت: 

بیشتر از اون. به عنوان آماده سازی بهتون غذا می دم، مجهزتون می کنم و به گریفین هام می »غول یک انگشتش را باال گرفت و گفت: 

نم دروغ بگم به خاطر همین شما هم نباید بتونین بهم گم که شما رو تا دم در معبد اژدها برسونن. ولی یه مشکلی وجود داره. من نمی تو

کلک بزنین. من تو تالش راه خالص شدن از شر این گردنبند یاد گرفتم که گردنبندهایی شبیه به این درست کنم. واسه هر کدومتون یکی 

 ون به دروازه اژدها. اما اگه بخواین بهمدرست می کنم. اگه مجسمه ها رو پس بیارین، گردنبندها رو باز می کنم و صحیح و سالم می رسونمت

 «کلک بزنین، همه تون تلف می شین.

 «چی بهمون میدین؟ منظورم تجهزاته.»ست پرسید: 

   اگه قرار باشه از خیر پای و پیراشکیم بگذرم، ترجیح می دم سرمایه گذاریم نتیجه بده. می تونم یک یا دو دوز قاتل اژدها بهتون

ر یا نیزه از یه آلیاژ فوق العاده محکم هم بهتون دادم. قطعاً هیچوقت دوست ندارم این وسائل رو از بدهم. شاید حتی یه شمشی

 دست بدم، ولی از طرفی یه گنجینه ی بی مصرف هم فایده نداره.

 «از پخته شدن خیلی بهتره.»ست گفت: 

 یه که بهتون می دم. یادت نره که من دروغ نمی گم. هیچنظرت چیه آقای فرمانده؟ این تنها پیشنهاد»ترونیس به تراسک نگاه کرد و گفت: 

 «شانس دوباره ای بهتون نمی دم. واقعاً تو این مورد خیلی سخاوت از خودم نشون دادم. هر کدومتون که قبول نکنه، به آخر عمرش رسیده

 «بهتره. قبول می کنیم.پیشنهادتون از مرگ حتمی »تراسک چند لحظه آرام با بقیه اعضای گروه مشورت کرد. سپس گفت: 

 ترونیس یک دستش را روی میز کوبید. ست تلوتلو خورد و روی زانو افتاد. گوش هایش زنگ می زد.

پس بریم به انبار گنجینه م تا شما رو آماده کنیم. یه گردنبند بهتون می بندم تا مطمئن شم داستانی که این پسر گفت حقیقت »ترونیس گفت: 

تون دروغ گفته باشه، زنده نمی مونین. اگه داستانتون درست باشه، امشب رو با قهرمان های کوچولوم جشن می گیرم و داره. اگه در مورد نیت

 «صبح راهی می شین تا چقدر که شانستون اجازه می ده افتخار کسب کنین.
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 فصل بیست و دوم

 راکستوس
 

 

ؤال بوبدا در موردش فکر می کنه. هفته دیگه دوباره س»یده بود. گفت: بوبدا دست به سینه روی یک بشکه نشسته و اخم هایش را در هم کش

 «کنین.

 «اآلن باید این کار رو بکنی. اگه اون گریفین ها برگردن ما رو از اینجا می ندازن بیرون. اونوقت خونه ت رو از دست می دی.»کندرا گفت: 

  !شما رو می ندازن بیرون. بوبدا پیدا نشد 

 «پیدات نکردیم!مگه ما »وارن گفت: 

 «شما تقلب کرد. می دونست بوبدا کجاست. با چنگک بوبدا رو زد.»بوبدا دستش را در هوا تکان داد و گفت: 

 «اگه ما رو بگیرن، تو رو هم لو می دیم.»کندرا تهدید کرد: 

 «هتزی بازی می کنه.ست کجا؟ بوبدا دلش واسه ست تنگ شده! ست داگیش حرف می زنه. ست یا»ترول دوباره اخم کرد و گفت: 

اگه می خوای دوباره ست رو »کندرا نهایت تالشش را می کرد تا خشمش در صدایش نمود پیدا نکند و به جای آن مهربان به نظر برسد: 

 «ببینی باید کوله پشتی رو از این سوراخ ببری بیرون.

 «بیرون نمی ره! بوبدا قایم می شه. نه! بوبدا از آسمون متنفره! بوبدا»بوبدا از روی بشکه پایین پرید و گفت: 

 چمباته زد، سرش را بین بازوهایش گذاشت و ناگهان شبیه یک بشکه چوبی قدیمی شد.

 «چطوره یه دست یاهتزی بزنیم تا تکلیفمون روشن شه؟»وارن پیشنهاد داد:  

 «یاهتزی؟»بوبدا سرش را بلند کرد و گفت: 

 «بردیم، تو می ری کوله رو از سوراخ می بری بیرون. هر سه تاییمون. اگه من یا کندرا»وارن گفت: 

  اگه بوبدا برد؟ 

 «اونوقت دوباره بازی می کنیم!»کندرا شادمان گفت: 

 «بوبدا احمق نیست. بوبدا برد، شما دیگه نق نزد!»بوبدا چهره اش را در هم کشید و گفت: 

 «قبوله.»وارن گفت: 

 «مان یاهتزی.شما نمی برین. بوبدا قهر»بوبدا خوشحال گفت: 
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کندرا بچه که بود با پدربزرگ و مادربزرگ الرسن یاهتزی بازی می کرد. یادش می آمد که شب های زیادی را دور میز آشپزخانه می نشستند، 

کیک شکالتی می خوردند و به همراه ست، پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگش پشت سر هم یاهتزی بازی می کردند. معموالً مادربزرگ 

رنده می شد ولی کندرا می دانست که به غیر از چند تکنیک محدود باقی بازی تنها به شانس بستگی داشت. اگر او و وارن می بردند، بوبدا ب

 مجبور می شد کوله پشتی را از سوراخ بیرون ببرد. اینکه امنیتشان بستگی به تاس ها داشت اصالً احساس دلگرم کننده ای نبود، ولی با این

 بیش این بود که شانسشان دو به یک بود. حال خو

در پایان بازی هیچکس به یاهتزی نرسید اما تالش بوبدا برای به دست آوردن پنج امتیاز مشابه کار دستش داد و باعث شد امتیازات زیادی 

 را از دست بدهد. هم کندرا و هم وارن با یک بازی محتاطانه امتیاز بیشتری نسبت به بوبدا کسب کردند.

 «تاس ها شکسته بودن. دوباره بازی کنیم.»بوبدا پس از اینکه آخرین تاسش را هم انداخت، گفت: 

 «یه قراری با هم داشتیم. می تونیم دوباره بازی کنیم، ولی قبلش باید یه کاری بکنی.»وارن گفت: 

از کوله خارج شد. چند ثانیه بعد دوباره پایین آمد. بوبدا غرولندکنان به سمت نردبان رفت. از پله ها باال رفت و ظاهراً بدون مشکل خاصی 

 هنوز در حال غر زدن بود.

 «گذاشتیش بیرون؟»کندرا پرسید: 

 ترول سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد.

 «چقدر سریع!»کندرا گفت: 

ایین آورد مار شد. سپس دستش را پبوبدا لبخند زد. یک دستش را بلند و شروع به رقصیدن کرد. همانطور که می چرخید بدنش شبیه به یک 

 «دوباره بازی کنیم.»و ایستاد. گفت: 

 «من باهات بازی می کنم. بوبدا، چیزی اون بیرون ندیدی؟»وارن گفت: 

  .صخره 

  هیچ موجود زنده ای ندیدی؟ 

 بوبدا سرش را به نشانه ی نفی تکان داد. 

 «رو یه جای بهتر قایم کنی؟ برو باال ببین می تونی کوله»وارن رو به کندرا کرد و گفت: 

 کندرا به سرعت به سمت نردبان رفت.

 «مواظب باش. سریع حرکت کن و زیاد اون باال نمون.»وارن گفت: 

 «مواظبم.»کندرا گفت: 

سید. راز کوله بیرون رفت و نگاهی به اطراف انداخت. هیچ دشمنی دیده نمی شد. اما جای مناسبی برای پنهان کردن کوله هم به نظرش نمی 

در آن لحظه خطری تهدیدشان نمی کرد. یک تکه چوب قهوه ای روی زمین افتاده بود. مشخص بود که یک تکه از بدن مندیگو است. کندرا 

 چوب را از روی زمین برداشت. 

س می ود، روی دوشش حاکنون که زیر آسمان وسیع ایستاده و تکه ای از بدن مندیگو را در دست داشت، تازه فشار اتفاقاتی را که افتاده ب

کرد. اشک به چشم هایش هجوم آورد، اما مقاومت کرد. چرا باید کوله را پنهان می کرد؟ چه کسی ممکن بود برای نجاتشان بیاید؟ شیرهای 

 پرنده برادر و دوستانش را برده بودند. احتمااًلً تا اآلن دیگر همه شان مرده بودند.
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انو و دوگان را زنده برده بودند. این را به چشم دیده بود. حداقل آن موجودات وحشتناک در لحظه کندرا روی زمین نشست. حداقل تراسک، ت

 اقدام به کشتن آن ها نکرده بودند. درگیری اصالً شبیه به یک قتل عام نبود. کوتوله ازشان خواسته بود که تسلیم شوند. پس هنوز روزنه ی

 ی می شد تصور کرد که طعمه جوجه گریفین های در النه شده باشند.امیدی وجود داشت که ست زنده باشد. البته حت

وارن به او توصیه کرده بود که سریع حرکت کند. چرا؟ برای اینکه پیش از برگشتن گریفین ها جایی برای پنهان کردن کوله پیدا کند. اما 

ن بود به نجاتشان بیاید؟ بقیه اگر هم هنوز زنده بودند، چرا؟ برا اینکه آنقدر در کوله پنهان شوند تا آذوغه شان ته بکشد؟ چه کسی ممک

 خودشان بیشتر به کمک احتیاج داشتند.

 وارن صدمه دیده بود. احتماالً ترجیح می داد تا وقتی که حالش بهتر شود و بتواند کمک کند، پنهان شوند. ولی کندرا باور نداشت که فرصت

گریفین ها وجود نداشت. بال هیچ ردی به جا نمی گذاشت. تنها دو راه در پیش روی کندرا  زیادی داشته باشند. هیچ راهی برای پیدا کردن

 بود. اینکه به سمت دروازه باز گردد و یا اینکه به سمت معبد ملکه ی پری ها برود.

شان ناتمام گذاشتن مأموریت ناواروگ احتماالً پشت دروازه در انتظارشان بود. عالوه بر آن برگشتن به معنای جا گذاشتن ست و دوستانش و

بود. باید پیش می رفت. آنطور که مارا گفته بود. پیش از حمله ی گریفین ها نزدیک معبد ملکه بودند. اگر می توانست به باالی صخره 

 برگردد، شانسی برای پیدا کردن راه داشت. 

 ممکن بود حتی آنقدر نگران شود که بخواهد از نردبان باال بیاید. باید به وارن خبر می داد. منصفانه نبود که او را نگران و بی خبر بگذارد.

 کندرا به درون کوله برگشت. وارن مشغول تاس ریختن بود.

  وارن؟ 

 «جایی پیدا کردی؟»وارن سرش را بلند کرد و پرسید: 

  .فکر کنم بهتر باشه سعی کنیم خودمون رو به معبد ملکه برسونیم 

 «ماالً تا چند روز دیگه می تونم کمک کنم.من احت»وارن اخم کرد و گفت: 

  .اونا بر نمی گردن. ست و گاوین و بقیه رو می گم 

 «کسی چه می دونه. شاید برگشتن. ولی نباید روش حساب کنیم.»وارن لحظه ای ساکت ماند. سپس گفت: 

  .می خوام سعی کنم برگردیم باالی همون صخره ای که بودیم 

   .پرتگاه های اینجا خیلی خطرناکن.سعی کن نزدیک پرتگاه نری 

  .مواظبم 

   به محض اینکه نشونی از دردسر دیدی سریع کوله رو قایم کن و برگرد بیا پایین. اگه الزم باشه می تونیم از ورودی کوله دفاع

 کنیم.

  .باشه 

 «اینقدر حرف نزن. بازیت رو بکن.»بوبدا گفت: 

 «خودت باش. مواظب»وارن دوباره تاس ها را تکان داد و گفت: 

  .باشه 
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 کندرا دوباره از کوله خارج شد. 

شیب صخره آنقدر تند بود که کندرا تصمیم گرفت صخره را دور بزند و از سمت دیگرش باال برود. گرمای خورشید لذت بخش بوداما کندرا 

را می دید. تا اینجای مسیر که هیچ  حس می کرد که کامالً در دیدرس است. هرکسی از باالی صخره به پایین نگاه می کرد، مطمئناً او

 موجود زنده ای به غیر از سه سنجاقک بزرگ ندیده بود.

کندرا دیگر داشت تصمیم می گرفت برای خوردن نهار به درون کوله برگردد که در پیش رویش یک صخره ی بلند دید. اکنون نه تنها در دو 

صخره ای دیگر راه را سد کرده بود. مسیری که تمام صبح پیموده بود به یک  طرفش صخره های بلند قرار داشتند، بلکه در پیش رویش هم

 بن بست ختم می شد.

کندرا خواست جیغ بزند اما با خود فکر کرد که صدا توجه شکارچی ها را جلب خواهد کرد. می خواست با مشت به صخره ها بکوبد ولی به 

 زخمی خواهد کرد. روی زانون نشست، سرش را خم و شروع به گریه کرد. این نتیجه رسید که با این کار تنها دست های خودش را

اشک ها به سرعت روی گونه هایش جاری می شدند. از شدت هق هق بدنش تکان می خورد. خوشحال بود که برادرش نمی توانست 

د. فکر کردن به او حالش را بدتر می کرد اندوهش را ببیند. ست حتماً به اشک های او می خندید. اما کندرا نمی خواست به برادرش فکر کن

 و اشک های بیشتری از گونه هایش سرازیر می شد.

 «گریه نکن.»صدای مهربانی از پشت سر گفت: 

کندرا بلند شد و درحالیکه اشک هایش را پاک می کرد، چرخید. یک اژدها به او خیره شده بود. کندرا بی اختیار قدمی به عقب برداشت. 

هایی بود که تا آن لحظه دیده بود. بدنش به اندازه ی یک اسب بود و گردن و دم درازش، طول بدنش را بیشتر می کرد. کوچک ترین اژد

فلس های نقره ای رنگش زیر نور خورشید درخششی رنگین کمانی داشتند. کندرا در کمال تعجب متوجه شد که ترسی را که در مواجه با 

 می کند.دیگر اژدهاها تجربه کرده بود، حس ن

 «نگران نباش. نمی خورمت.»اژدها گفت: 

 صدایش مردانه بود. در واقع بیشتر شبیه صدای یک نوجوان، ولی عمیق تر و قوی تر از صدای هر انسانی بود.

 «احساس ترس نمی کنم.»کندرا گفت: 

 «می ترسی.هیچوقت خیلی ترس از خودم ساطع نکردم. خوشحالم که ن»اژدها با حالتی تقریباً غمگین گفت: 

منظورم اینه که مثِ وقتی که جلوی بقیه اژدهاها بودم فلج نشده م. ولی می ترسم. می »کندرا که نمی خواست اژدها را ناراحت کند، گفت: 

 «دونم که اگه بخوای می تونی تیکه تیکه م کنی.

  ری. همه ش دنبال یه فرصتی بودمصدمه ای بهت نمی زنم. تو مثِ یه پری می درخشی. بخوام دقیق بگم حتی بیشتر از یه پ 

 که بتونم باهات حرف بزنم.

  چی؟ 

  .همه ش دوستات پیشت بودن 

همون اول که وارد النه اژدها شدی توجهم رو جلب کردی. »اژدها سرش را به یک سمت کج کرد. آیا خجالت کشیده بود؟ اژدها ادامه داد: 

 «از دژ چاه سیاه تا اینجا دنبالت اومدم.

 «تو هم خیلی درخشانی. چطوری ندیدیمت؟»به پیشانی اش انداخت و گفت: کندرا چینی 

 «تقریباً می تونم نامرئی شم.»ناگهان اژدها ناپدید شد، گویی هیچگاه آنجا نبود. سپس دوباره ظاهر شد. گفت: 
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  .وای! چه قدر جالب 

  .خوشبختانه با اینکه کوچولوئم ولی یه سری توانایی های خاص هم دارم 

  رشد می کنی. مطمئنم 

  .می کنم؟ تو چند قرن اخیر که خیلی رشد نکردم 

  چند قرن اخیر؟ یعنی جوون نیستی؟ 

من یه اژدهای بالغم. رشد اژدهاها هیچوقت متوقف نمی شه ولی هر چی سن می ره باالتر روندش کندتر می »اژدها با لحنی غمگین گفت: 

 «ه. حرف زدن در مورد من بسه. تو داشتی گریه می کردی.شه. منم سنم اونقدری هست که دیگه رشدم کند شده باش

 «روز خیلی بدیه.»کندرا گفت: 

  .دیدم. گریفین ها دوستات رو بردن 

  .یکی شون برادرم بود 

  37ست. آره؟ یه کم گوش وایسادم. من راکستوسم . 

  .از آشنایی باهات خوشحالم راکستوس 

 «از اینجا برم بیرون ولی ظاهراً گیر افتادم.می خوام »کندرا نگاهی به صخره ها انداخت و گفت:

آره. فقط موجودات بالدار می تونن از اینجا برن بیرون. اگه از جهت مخالف هم بری به یه پرتگاه بزرگ می رسی. هیچ »راکستوس گفت:

ان پیدا می کنه و آبشارهای خیلی راهی هم واسه پایی نرفتن ازش وجود نداره. قبالً یه رود از اینجا می گذشت. هنوز هم بعضی وقت ها جری

 «خوشگلی درست می کنه، ولی معموالً تو یه جهت دیگه جریان داره.

  .پس واقعاً گیر افتادم 

  .آره، تو گیر افتادی، ولی من بال دارم. می تونم از اینجا ببرمت بیرون 

  جدی؟ 

   .البته خیلی هم کار اشتباهی نبود. فقط کار کسی کجا می خوای بری؟ همیشه خیلی یواش در مورد برنامه هاتون حرف می زدین

 رو که گوش وایساده بود، سخت می کردین.

یک  ااژدها واقعاً مهربان به نظر می رسید و ظاهراً تنها امید کندرا بود. آیا برای بردن کندرا به معبد ملکه ی پری ها مخالفت می کرد؟ تنه

 راه برای فهمیدنش وجود داشت. 

 «ی پریا یه معبد اینجا داره. ملکه»کندرا گفت: 

   می دونستم! تو پریگونی، مگه نه؟ حدس می زدم. البته صد در صد مطمئن نبودم ولی حاضر بودم روش شرط ببندم. حیف شد

 که نبستم.

 .تکندرا معموالً در مورد پریگون بودنش با کسی حرف نمی زد، ولی دلیلی برای پنهان کردن این موضوع از راکستوس وجود نداش

  آره. من پریگونم. می دونی معبد کجاست؟ 
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حتی نمی تونی فکرش رو هم بکنی که چقدر خوب معبد ملکه ی پریا رو بلدم. فکر کنم تنها اژدهایی تو تمام دنیام »اژدها خندید و گفت: 

 «ه.که می تونم پام رو اونجا بذارم. منظورم محوطه ی نزدیک معبد نیست ها! منظورم دقیقاً کنار خود معبد

  بقیه اژدهاها نمی تونن؟ 

  .نه. تقریباً هیچکس نمی تونه. ملکه همه رو نابود می کنه. البته حدس می زنم تو بتونی 

   .آره، منظورم اینه که قبالً این کار رو کرده م. البته فقط تو معبد آشیانه افسانه. یه پناهگاه دیگه 

 «آشیانه افسانه رو می شانسم.»راکستوس گفت: 

  مئن نیستم که بتونم به معبد اینجا نزدیک شم. اگه ملکه ی پریا نخواد که به معبدش نزدیک شم من رو به قاصدک ولی مط

 تبدیل می کنه.

  .درسته. باید مراقب باشی. نباید بدون دلیل نزدیک معبدی بری 

 «شبیه اژدهاها حرف نمی زنی.»کندرا خندید و گفت: 

  نیستم. من غیرعادیم. من اژدهای النه ی اژدها 

  نیستی؟ 

   من تو النه اژدهام، ولی اهل اینجا نیستم. من هیچوقت رسماً عضو اینجا نشدم. هیچ محدودیتی واسه موندن تو این پناهگاه

ندارم. می تونم برم و بیام. البته اکثراً تو النه ی اژدهام؛ بیشتر به خاطر اینکه پدرم اینجا زندگی می کنه. اما زیاد سفر می کنم. 

 ر هم به صورت نامرئی. عاشق سینماهای سربازم.بیشت

 «یه اژدها بیرون النه اژدها دیدم. در مورد خیلی های دیگه هم شنیدم. ولی تا اآلن چیزی در مورد اژدهایی مثِ تو نشنیده بودم.»کندرا گفت: 

اومد تو لونه مون. مادرم تازه  38اکاتریسچون هیچ اژدهای دیگه ای شبیه من وجود نداره. وقتی هنوز تو تخم بودم یه ک»راکستوس گفت: 

 .کشته شده بود و پدرم هم تو لونه نبود که ازمون محافظت کنه. سه تا از تخم ها خورده شدن. اگه به دنیا میومدن می شدن برادر و خواهرام

دها اینا ن هیچ کدوم اینا رو یادم نمیاد. بعقبل از اینکه کاکاتریسه بتونه آخرین تخم رو بخوره، چند تا پری رسیدن و من رو نجات داد. البته م

رو واسم تعریف کرد. پریایی که من رو نجات دادن واسه اینکه ازم مراقبت کنن من رو بردن به معبد ملکه ی پریا. من با جادوی پریا رشد 

 «کردم و... متفاوت شدم.

  .تو خوشگلی. و مهربون 

رو بهم گفتن. من اژدهای خوشگلم. اژدهای بامزه. مشکل اینجاست که اژدهاها قراره خیلی ها این »اژدها خنده ی تلخی سر داد و گفت: 

 ترسناک باشن. اژدهای خوشگل مثِ میمون کچله! اژدهای خوشگل مثِ پری زشته. متوجهی؟

  سر به سرت می ذارن؟ 

  ند ه برابر بدتر می کنه، هر چکاش فقط سر به سرم می ذاشتن! بهتره بگین مسخره م می کنن. اینکه پدرم کیه هم اوضاع رو د

 دلیل زنده موندنم هم همونه.

  مگه پدرت کیه؟ 

                                                           
38 Cockatrice  .موجود افسانه ای شبیه به اژدها و با دو پا و سری شبیه خروس ، 
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فقط پنج دقیقه س که داریم با هم حرف می زنیم و همه مشکالتم رو واست »اژدها بدون اینکه جوابی بدهد به آسمان نگریست. آرام گفت: 

شاید چون می خوام از همین اولش همه چی رو بگم که بعداً  تعریف کردم. داستان تمام زندگیم رو واست گفتم. چرا همیشه این جوریم؟

 احساساتم جریحه دار نشه. تو این همه مشکل داری بعد من هی موضوع بحث رو بر می گردونم به خودم.

  .نه عیبی نداره. واسم جالبه 

رو  واست تعریف کردم، باید بقیه ش فکر کنم حاال که تا اینجاش رو»راکستوس در حالیکه یک پنجه اش را روی زمین می کشید، گفت: 

هم بگم. پدرم سلبرانت عادله. در واقع پادشاه اژدهاهاست. بزرگترین، قدرتمندترین و بهترین اژدها. و من بزرگترین مایه شرمندگیشم. 

 «راکستوس اژدهای پری!

هت مطمئنم پدرت ب»را ثابت خواهد کرد. گفت: کندرا می خواست راکستوس را در آغوش بگیرد ولی با خود فکر کرد که این کار حرف اژدها 

 «افتخار می کنه. شرط می بندم بیشتر اینایی که داری می گی فقط حس خودته.

   کاش اینطوری بود. ولی این توهم من نیست. سلبرانت تقریباً من رو طرد کرده. من دو تا برادر دارم. برادرای ناتنی. مادرشون با

ن حاکم یکی از دو تا پناهگاه مخفی دیگه ن. من بیشتر از اون دو تا شبیه پدرم. منظورم از نظر مادر من فرق داره. هر کدومشو

شکل و رنگه. من یه ورژن کوچیکتر از سلبرانتم. فلس های اون پالتینیومیه و از هر فلزی محکم تره. به اون خیلی میان. بدنش 

ف داره. کلی هم طلسم های هجومی بلده. ولی بی خودی به کسی خیلی قوی تر و عظالنی تر از منه. نفسش پنج جور سالح مختل

 حمله نمی کنه. ذهنش حرف نداره. همه چیز داره. وقار. بزرگی. 

 «نمی شه فقط چون کوچولویی ازت متنفر باشه.»کندرا گفت:

  ی باعث می ! یعنکوچولو بودن فقط یه بخش قضیه س. فکر می کنی نفس من چی کار می کنه؟ باعث می شه گیاه ها رشد کنن

شه گل ها شکوفه بدن. تنها جادویی هم که می تونم ازش استفاده کنم روش های دفاعی مثِ قایم شدن و درمون کردنه. درست 

مثِ یه پری. اینکه شبیه پدرم مهم نیست. می دونم که باعث خجالتشم. البته هیچوقت به زبون نیاورده که طردم کرده. یه جایی 

رو بابت مرگ برادر و خواهرهام مقصر می دونه. بابت اینکه اونجا نبود تا جلوی اون کاکاتریس رو بگیره تو عمق وجودش خودش 

و اینکه تا سال ها بعد نمی دونست من هنوز زنده م. به همین خاطر من تحت حمایتشم. یعنی هر چقدر هم که بقیه اژدهاها ازم 

 یچ اژدهایی تو کل دنیا دوست نداره خشم سلبرانت رو به جون بخره.دوری کنن باز هیچکدوم جرأت نمی کنن باهام بجنگن. ه

  !می بینی؟ پس دوست داره 

   نه. عذاب وجدان با دوست داشتن فرق داره. پدرم کامالً واضح بهم گفته که نمی خواد نزدیکش باشم. حق هم داره. حضور من

 یه پسر مسخره داشتن تضاد بزرگی وجود داره. باعث می شه اعتبارش از بین بره: بین برترین اژدهای دنیا بودن و

 کندرا نمی دانست که چه باید بگوید. باز هم جلوی خودش را گرفت تا اژدها را در آغوش نگیرد.

خب، حاال دیگه داستان زندگی منم رو می دونی. یه اعتراف کامل. من دوست ندارم بی مصرف باشم. اصالً به این موضوع »راکستوس گفت: 

می کنم. فیلم های اکشن رو دوست دارم. آرزوم اینه که قهرمان باشم. قوی و شجاع باشم و ثابت کنم که یه اژدهای واقعیم. اما هر افتخار ن

وقت موقعیتش پیش میاد جا می زنم. مثل همون وقتی که گریفین ها دوستات رو بردن. من می تونستم بیام کمکتون. فقط گریفین بودن! 

اد بود و می دونستم که کی فرستادتشون. خواستم چند لحظه تمرکز کنم و بعد یهو متوجه شدم که فرصت دفاع کردن ولی تعدادشون خیلی زی

 ازتون رو از دست دادم.

 «کی گریفین ها رو فرستاده بود؟»کندرا با اشتیاق پرسید: 
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  ه. اون کوتوله زوگو بود. کوتوله ی ترونیس. غول آسمون. همون جوری که آدما سنگ نگه می دارن، اون هم گریفین نگه می دار

 غوله.

  می دونی ترونیس کجا زندگی می کنه؟ 

  .معلومه که می دونم 

  !شانس قهرمان شدنت همینه. می تونیم برادرم و بقیه دوستام رو نجات بدیم 

  ه سری اینه که ی راست می گی. خیلی شجاعانه س. زیادی شجاعانه. جفتمون رو به کشتن می دم. تنها کاری که می تونم بکنم

از گیاه هاش رو تقویت کنم! من یه نصف اژدهام، کندرا. نصف دیگه م پریه. حتی شجاع ترین اژدهاها هم از ترونیس دوری می 

کنن. اون هم غوله و هم جادوگر. طلسم های خیلی قدرتمندی از عمارتش تو پرتگاه طوفان محافظت می کنه. درسته که دوست 

تهش یه ترسوئم می خوای واست یه مثال بزنم؟ تمام صبح رو دنبالت اومدم بدون اینکه جرأت کنم بهت  دارم قهرمان باشم، ولی

 سالم کنم. فقط وقتی داشتی گریه می کردی تونستم باهات حرف بزنم.

  .ولی تو می تونی نامرئی بشی. می تونی نصف شب بری اونجا 

ینکه بتونم به کسی کمک کنم من رو می کشه. ببین، به عنوان یه دوست اژدها طلسم ها چی؟ ترونیس می فهمه. قبل از ا»راکستوس گفت: 

 من ایده آلم ولی به عنوان یه قهرمان نه زیاد.

 «می تونی به شکل آدم در بیای؟»کندرا پرسید: 

  ه آدم می تونم شبیه ییعنی آواتارم؟ یه ورژن آدم از خودم؟ نه. منظورم اینه که سعی کرده م. ولی نتیجه ش اصالً خوب در نمیاد. ن

 بشم.

  پس شبیه چی می شی؟ 

 «شاید بهتر باشه موضوع بحث رو عوض کنیم.»اژدها نگاهش را برگرفت و گفت: 

  شبیه چی؟ 

 «شبیه یه پری پسر با بال های پروانه ای.»اژدها دوباره به کندرا نگاه کرد و گفت: 

قدم می شه کمتر از نیم متر. می دونم چقدر خنده »یرد. راکستوس ادامه داد: کندرا تالش زیادی به خرج داد تا موفق شود جلوی خنده اش بگ

 «داره. باور کن می دونم. فقط خواهش می کنم این رو به کسی نگو. هیشکی این رو نمی دونه.

 «انتظارش رو نداشتم.»کندرا عذرخواهانه گفت: 

  األخره یه روزی یاد می گیرم شکل انسانی پیدا کنم. وقتی خودمم انتظارش رو نداشتم. سال های زیادی به خودم می گفتم که ب

که حقه ش رو یاد بگیرم و احتماًالً یه بخشی از جامعه ی اژدهاها بشم. ولی نشد. من از همه نظر عجیب غریبم. جادوی پری ها 

 تا عمق وجودم نفوذ کرده.

که تاحاال دیدم. مثِ یه ماشین اسپرتی. اژدهاهایی که من تا عجیب غریب نیستی. تو خوش قیافه ترین اژدهایی هستی »کندرا محکم گفت: 

حاال دیدم یا در موردشون شنیدم همه خشن و بدجنسن. وقتی دندون و پنجه های تیزی داشته باشی، خشن بودن خیلی راحته. اینکه دوست 

 «باشه. داشتنی باشی کار خیلی سختیه. من تا همین اآلن فکر نمی کردم اژدهایی بتونه دوست داشتی

   تو خیلی مهربونی. می دونی؟ ما اژدهاها معموالً در مورد احساساتمون حرف نمی زنیم. دکتر روانشناس هم نداریم. ولی حرف

 زدن با تو واسم خیلی خوب بود. ممنون که گوش کردی. راستی گفتی که رفتی آشیانه افسانه.
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  .آره. مدت زیادی رو اونجا بودم 

  حرف بزنی. بعد می تونی با پریا هم 

  .آره 

  .دوست دارم بدونم مادر خونده م رو دیدی یا نه؟ اسمش شیاراس 

  همونی که بال های نقره ای و موهای آبی داره؟ 

  !خودشه 

  !اون بهترین پری آشیانه افسانه س 

  .حاال الزم نیست جلو من اینقدر زیاد تحویلش بگیری 

  ک کرده. رو پریا نمی شه حساب کرد، ولی شیارا خیلی باهوش و قابل نه، جدی می گم. شیارا یه چیز دیگه س. اون بهم کم

 اعتماده.

   اون کسی بود که من رو از دست کاکاتریس نجات داد و ازم مراقبت کرد. البته این ماجرا تو آشیانه افسانه اتفاق نیفتاد. خیلی قبل

ی زنم. یه جورایی انگار نمی خوام با اون بخش پری شکل از اینکه آشیانه افسانه ساخته بشه اتفاق افتاد. دیر به دیر بهش سر م

 وجودم روبرو بشم. بعضی شب ها دزدکی می رم آشیانه افسانه و بهش سر می زنم.

  چطوری دزدکی می ری آشیانه افسانه؟ 

  که یه معبد مل همونطوری که دزدکی میام به النه اژدها. درسته که نصف اژدهام، ولی چند تا حقه خوب هم بلدم. یکیش رفتن از

 ی پریا، به یه معبد دیگه س. هر جایی که ملکه معبد داشته باشه، می تونم برم.

 «می تونی من رو ببری خونه؟»کندرا که هیجان زده شده بود، پرسید: 

 اگر به آشیانه افسانه برمی گشت، می توانست با نیروی کمکی برگردد.

   با خودم ببرم. شاید یه روزی با کلی تمرین و مطالعه بتونم. تازه حتی اگه بتونممتاسفم کندرا، ولی فکر نمی کنم بتونم کسی رو 

 هم آخرین باری که خواستم برم آشیانه افسانه انگار راه بسته بود.

اینکه سوال  زکندرا اخم کرد. معبد آشیانه افسانه نابود شده بود، به همین خاطر منطقی بود که راکستوس نتواند از آن استفاده کند. باید قبل ا

 می کرد، این نکته را به یاد می آورد. با این حال راه های دیگری وجود داشت که راکستوس بتواند به او کمک کند.

 «می تونی من رو ببری به معبد ملکه ی پریا همینجا تو النه اژدها؟»کندرا پرسید: 

  .آره. خیلی دور نیست. مخصوصاً اگه پرواز کنیم 

 «گفتی می تونی درمون کنی. دوستم صدمه دیده.»نگاه کرد. گفت:  کندرا به کوله پشتی

   وارن؟ یه پریتون شاخش زد، درسته؟ نمی دونم اون شاخ ها چطورین. شاید یه کم سمی باشن. زخم های بدی هم ایجاد می

می تونه  تونیم امتحان کنیم.کنن. با این حال می تونم امتحان کنم. با گیاه ها خیلی بهتر می تونم کار کنم ولی چرا که نه؟ می 

 بیاد بیرون؟ من اژدهای گنده ای نیستم ولی شک دارم بتونم برم تو اون کوله.

 «اآلن بر می گردم. جایی نمی ری؟»کندرا گفت: 

   ترسو هستم، ولی بی ادب که نیستم. ببینم منظورت این بود که اگه خطری پیش اومد فرار می کنم یا نه؟ اگه فرار کردم، کوله

 و هم با خودم می برم. البته خطری حس نمی کنم. حواسم جمع بود. اینجا خطری تهدیدمون نمی کنه. در نتیجه جایی نمی رم.ر
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 کندرا از نردبان پایین رفت. وارن خواب بود. بوبدا هم دیده نمی شد. کندرا کنار وارن نشست و دستش را روی صورت وارن گذاشت.

  بیداری؟ 

 «چی؟ جامون امنه؟»را باز کرد و با صدای دورگه ای گفت:  وارن به زحمت چشم هایش

  بازم آرام بخش خوردی؟ 

  .ببخشین، یه کم گیجم. درد داشتم 

  .عیب نداره. واسه همین آرام بخش خوردی دیگه. با یه اژدها دوست شدم 

 «فت رو درست متوجه نشدم.ببخشین. ظاهراً خیلی گیجم. فکر کنم حر»وارن پلک زد و با دست چشم هایش را مالید و گفت: 

  .اشتباه نشنیدی. اژدهای خیلی خوبیه. پریا بزرگش کردن و شاید بتونه درمونت کنه 

  .عجیب غریب ترین خوابیه که تاحاال دیدم 

  فکر می کنی بتونی از نردبون بیای باال؟ 

  جدی داری می گی؟ 

  ها خیلی هم بزرگ نیستا.بزرگتر از اونیه که بتونه بیاد تو کوله. البته به عنوان یه اژد 

 «واقعاً فکر می کنی می تونه درمونم کنه؟»وارن روی یک آرنجش تکیه داد و پرسید: 

  .به امتحانش می ارزه 

  .البته اگه بخوردم نه 

 «واسه راه رفتن باید کمکم کنی.»درحالیکه سعی می کرد بلند شود، از شدت درد چهره در هم کشید. ادامه داد: 

  دبون بری باال؟ یا صبر کنیم اثر آرام بخش از بین بره؟می تونی از نر 

  .نه اتفاقاً اآلن بهترین وقته. آرام بخش دردم رو کم کرده. بریم 

کندرا دست وارن را گرفت و به او کمک کرد بلند شود. به پای نردبان که رسیدند، وارن لحظه ای مکث کرد. سپس تمام انرژیش را جمع 

 رفت و شروع به باال رفتن کرد. کندرا هم به دنبالش باال می رفت.کرد. یکی از پله ها را گ

وقتی که کندرا از کوله بیرون آمد، وارن روی زمین دراز کشیده بود و نفس نفس می زد. دانه های درشت عرق روی صورتش نشسته بود. با 

 یک دست جلوی چشمش را گرفته بود و به راکستوس نگاه می کرد.

  ییه که تاحاال دیدم.درخشان ترین اژدها 

 «حالش خیلی خوب به نظر نمی رسه.»راکستوس گفت: 

 «ممنون که بهم روحیه می دی، دکی.»وارن زیرلب گفت: 

 «می تونی درمونش کنی؟»کندرا پرسید: 

  .امتحان می کنم 

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 زندگی پیشتاز

قه های طالیی و نقره ای روی بدن راکستوس گردنش را جلو برد و به وارن نگاه کرد. فریاد کوتاهی کشید و روی تمام بدن وارن دمید. جر

وارن باریدن گرفت. وارن شروع به لرزیدن کرد، گویی ناگهان سرمای شدید را حس کرده بود. موهای سر و ریشش به سرعت بلند شدند. 

 لحظه ای بعد وارن موهایی بلند و ریشی پرپشت داشت.

 وارن چهره اش را در هم کشید و دستی به سینه مجروحش زد.

 «داری شوخی می کنی! این دیگه کیه؟!»شتانش را میان موهایش فرو برد و گفت: سپس انگ

 «متأسفم. تأثیری نداشت.»راکستوس گفت: 

اه چیزی رو درمون نکرد، ولی نگ»ریشش تا وسط سینه اش و موهایش تا روی شانه اش می رسید. « چرا تأثیر داشت!»وارن نشست و گفت: 

 «کن من رو به چه ریختی در آورد!

 «ممنون که امتحان کردی.»کندرا گفت: 

 راکستوس سرش را پایین انداخت.

وارن  «هی! گردنت رو کج نکن. بابت تالشت ممنونم. یه کم از حالت گیجی در اومدم. حس می کنم نفسم هم بوی نعنا می ده!»وارن گفت: 

 به سمت کوله خم شد.

 «کرده م.من خیلی کم با آدما کار »راکستوس عذرخواهی کرد و گفت: 

 «ما رو تا معبد ملکه ی پریا می بره.»کندرا گفت: 

حاال این شد یه چیزی. ببخشین اگه بداخالقم. این درد اونقدر شدیده که »وارن در حالیکه پایش را روی پله ی نردبان می گذاشت، گفت: 

 «باعث شده غرغرو بشم. کندرا می دونی کجا می تونی پیدام کنی!

 ن غر می زد، از نظر پنهان شد.وارن در حالیکه همچنا

 «خجالت آور بود.»راکستوس زیر لب گفت: 

  .تو خودت گفته بودی که ممکنه کار نکنه» 

  دیدی که اصالً ازم نترسیده بود؟ حتی یه کم؟ 

  .من بهش گفته بودم که تو اژدهای خوبی هستی. تازه، آرام بخش هم مصرف کرده 

  ستم. عین یه بچه م که پوشک بهش بستن و پستونک تو دهنشه. حداقل پرواز کردن من به اندازه یه توله سگ هم ترسناک نی

 رو خوب بلدم.

  چطوری باید بریم؟ رو پشتت سوارشم؟ 

   نه زیادی تغی تیغیم. زین احتیاج دادی. البته هیچ اژدهایی که سرش به تنش بی ارزه حاضر نیست زین پشتش بذارن. از شدت

ام عمرم خجالت کشیده م. اگه زین داشتیم، حاضر بودم بذارم رو پشتم. ولی حاال که نداریم. پس خجالت می میره. ولی من تو تم

 باید یه جور دیگه حملت کنم. تو کوله احساس امنیت بیشتری می کنی؟

  تو کوله جام امن تره؟ 

  .اگه منظورت اینه باید بگم که نمی ندازمت. می تونی بهم اعتماد کنی 

  «خب پس، پرواز می کنیم.»را روی پشتش می انداخت، گفت:کندرا درحالیکه کوله 
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 فصل بیست و سوم

 معبد
 

راکستوس واقعاً در پرواز کردن استاد بود. با یکی از پنجه هایش کندرا را محکم گرفت بوده و در هوا مانور می داد. کندرا هم دست ها و 

می کند. سرعت، باد خنکی که به صورتش می خورد، چرخش ها و سقوط های پاهایش را باز کرده بود و تصور می کرد که به تنهایی پرواز 

 ناگهانی همه و همه سبب شده بودند که لذتی وصف ناشدنی را تجربه کند و صدای خنده اش بلند شود.

 «دیگه رسیدیم ولی ظاهراً خیلی داری کیف می کنی.»راکستوس گفت: 

  .آره 

  اسه فراره. می خوای یه چیز باحال رو امتحان کنیم؟پرواز کردن یکی از بهترین راه های من و 

کندرا هیچوقت دختری بی پروایی نبود؛ اما آنقدر در میان پنجه ی راکستوس احساس امنیت می کرد و آنقدر اژدها خوب و نرم پرواز می کرد 

 «چرا که نه؟»که دخترک گفت: 

عوض شد و دوباره به حالت اول برگشت. وقتی مطمئن شد که کندرا راکستوس یک دور کامل چرخید. برای لحظه ای جای زمین و آسمان 

هنوز هم لذت می برد، اوج گرفت و ناگهان به سمت زمین شیرجه زد. در حین سقوط در جهت های مختلف چرخ می زد و بر سرعت پایین 

 رفتنشان می افزود. کندرا دیگر نمی توانست تشخیص دهد کدام جهت باال و کدام پایین است.

قتی که راکستوس فرود آمد و کندرا را روی زمین گذاشت، دخترک دست هایش را به هر دو طرف باز کرد تا تعادلش را حفظ کند. قدمی و

 برداشت اما از یک طرف افتاد. اژدها کندرا را گرفت و آرام روی زمین گذاشت. به نظر دخترک می رسید که زمین می چرخد.

 «خوبه؟ مطمئنی که حالت»راکستوس پرسید: 

  عالیم. خیلی خوش گذشت. ولی دیگه هیچوقت نمی تونم از ترن هوایی لذت ببرم! تو سرت گیج نیست؟ 

  .پرواز کردن ذهنم رو باز می کنه. هیچوقت گیجم نمی کنه 

نگاه کرد.  برشکندرا کمی حالت تهوع داشت. البته فقط کمی. اکنون که روی زمین نشسته بود، حالت تهوعش کمتر هم شده بود. به دور و 

روی یکی از صخره های بلندی که در دامنه ی پرتگاه طوفان قرار داشت، نشسته بود. صدای یکنواخت جریان آب به گوشش می رسید. 

خودش را به نزدیکی لبه ی صخره رساند و به پایین نگاه کرد. آبشار بزرگی را دید که به وسیله ی یک سنگ بزرگ به دو شاخه تقسیم می 

 یر بی نظیری بود.شد. تصو

 «مواظب باش. سریع هستم، ولی نه اونقدر سریع که بتونم بگیرمت.»راکستوس گفت: 

  .نمیفتم. دیگه سرم گیج نیست 

 «معبد کجاست؟»کندرا از لبه ی صخره فاصله گرفت و پرسید: 
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   ی خوبی داری به معبد حس خوبی داریه کم باالتر از اینجا. گفتم شاید بهتر باشه یه دقیقه تمرکز کنی ببینی واسه نزدیک شدن

 یا نه. منم باهات میام.

کندرا شروع به باال رفتن از صخره ها کرد. وقتی از میان چند صخره ی خاسکتری گذشتند یک محوطه ی باز در مقابلشان ظاهر شد. جریان 

 آبی از میان محوطه می گذشت و به آبشار می ریخت.

 «آستریدها.»بدون پلک زدن به کندرا خیره شده بودند. کندرا گفت:  چندین جغد طالیی با صورت هایی انسانی

 «هر دوازده تاشون.»راکستوس گفت: 

  کالً دوازده تان؟ 

  دوازده تا تو این پناهگاهن. کالً نود و شیش تا آسترید تو کل دنیا هست. صداشون رو می شنوی؟ 

 کندرا به دقت گوش سپرد، اما تنها صدای آبشار را می شنید.

  .نه 

 «با ذهنت گوش کن.»راکستوس گفت: 

 کندرا به یاد آورد که چطور ملکه ی پری ها بدون کلمات و تنها با استفاده از افکار و احساسات با او حرف زده بود. سعی کرد ذهنش را به

 روی آستریدها باز کند.

 «دارن می خندن.»راکستوس گفت: 

 چهره جغدها همچنان بدون حالت باقی مانده بود.

 «احتماالً دارن به من می خندن.»کندرا گفت: 

  می خوان بدونن می خوای این یکی معبد رو هم نابود کنی؟ 

 «منظورشون چیه؟»راکستوس با حالتی جدی تر پرسید: 

   ه یبهشون بگو من فقط داشتم دستورات ملکه رو اجرا می کردم. ملکه ازم خواست اون کار رو بکنم تا از آشیانه افسانه در مقابل

 طاعون شیطانی محافظت کنم.

  .خیلی از جوابت خوششون نیومده 

 «هیچ راهی واسه تأیید گرفتن از ملکه ندارن ولی فکر می کنم حرفت رو باور کردن.»راکستوس خنده ی تلخی کرد و ادامه داد: 

  اونا دقیقاً چین، راکستوس؟ 

  داستان آستریدها رو نمی دونی؟ 

 «ی دونم. یکیشم داستان ایناس.خیلی چیزها رو نم»کندرا گفت: 

  .آخه فکر می کردم چون تو... مهم نیست 

  چون پریگونم؟ 

  .خب آره 
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  .کسی توضیحی واست نداده 

  .کاش می دادن 

داستانشون یکی از داستان های خیلی قدیمیه. مدت ها قبل آستیریدها جزو مورد اعتمادترین »اژدها با سر به آسترید ها اشاره کرد و گفت: 

 «رهای ملکه بودن. به پاس خدمات زیادی که انجام داده بودن، به عنوان گارد افتخاری پادشاه پری ها انتخاب شدن.مأمو

  پادشاه پری ها هم وجود داره؟ 

   پادشاه پری ها وجود داشت! هر چند ملکه قدرت بیشتری داشت. آسترید ها نتونستن از پادشاه پری ها در مقابل گورگروگ، شاه

افظت کنن. وقتی پادشاه پری ها سقوط کرد، پری های مذکر هم سقوط کردن و این جوری بود که بچه جن ها به اهریمن، مح

وجود اومدن. نمی شه گفت که آسترید ها چه قدر توی اون تراژدی نقش داشتن، ولی ملکه اونا رو مقصر دونست و از خدمت 

ریکی. نودتای دیگه وفادار موندن به این امید که یه روزی ملکه اخراجشون کرد. شیش تاشون رو برگردوندن و رفتن به سمت تا

 ببخشدشون.

 «تو می تونی فکرهاشون رو بشنوی؟»کندرا به آستریدها نگاه کرد و گفت: 

   من می تونم ولی اونا دیگه نمی تونن با ملکه پریا و پریا ارتباط برقرار کنن. دیگه شکوه سابقشون رو ندارن. با این حال حتی با

 جود محدودیتاشون باز هم همه ش مواظبن تا منافع ملکه به خطر نیفته.و

  ممکنه جلوم رو بگیرن و نذارن برم سمت معبد؟ 

  .نمی دونم 

  .ازشون بپرس 

  .می گن معبد خودش از خودش در مقابل کسایی که به اونجا تعلق ندارن محافظت می کنه 

  .خب، من احساس خوبی دارم 

 «نمیای؟»رداشت، سپس برگشت و به راکستوس نگاه کرد. گفت: کندرا چند قدم به جلو ب

  .بهتره من همینجا منظرت بمونم. تو برو 

 کندرا به عقب برگشت و کوله پشتی را جلوی پای راکستوس گذاشت.

  .مواظب این باش. نمی خوام موقع نزدیک شدن من به معبد بالیی سر وارن بیاد 

  .حواسم هست 

   باال رفت، توانست بهتر آستریدها را ببیند. پرنده های بزرگی بودند که قدشان تقریباً به کمر کندرا می وقتی که کندرا از صخره

رسید. پرهای طالییشان خال های قهوه ای رنگ داشت. پوست چهرشان بدون چین و چروک بود و هیچ ویژگی خاصی نداشتن. 

کردند. چشم های بیشتر آستریدها قهوه ای تیره بود، اما چشم  تنها کمی با هم فرق داشتند. همه شان خیره به کندرا نگاه می

های دو تا از آن ها آبی بود. بزرگترینشان هم چشم هایی خاکستری داشت. نمی توانست تشخیص دهد که نر بودند و یا ماده. با 

 این حال حدس می زد که ماده باشند.

ز نزدیک شدن به معبد باید به احساساتش رجوع کند تا متوجه شود که حضورش ملکه ی پری ها یک بار به کندرا هشدار داده بود که پیش ا

تن فپذیرفته می شود و یا نه. به غیر از احساس معذب بودنی که نتیجه ی نگاه آستریدها بود، کامالً آرام و مطمئن بود. دلیل خوبی هم برای ر

دا می کرد. امیدوار بود ملکه هم توصیه ای به او بکند. هیچ احساس بدی در به معبد داشت. باید آدرسی را که پاتون در آنجا گذاشته بود، پی
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وجودش حس نمی کرد، به همین دلیل قدم بر روی محوطه گذاشت و به سمت جایی که آب از دل سنگ ها بیرون می آمد، نگاه کرد. آب 

کی آب روان، مجسمه ی کوچکی به رنگ سفید در یک گودال کوچک جمع می شد و سپس به سمت پایین صخره جریان می یافت. در نزدی

 در کنار یک جام زرین دیده می شد.

مکن موارن آدرس را کجا نوشته بود؟ در نگاه اول که چیزی به نظر نمی رسید. به احتماًل خیلی زیاد پیام را به زبان مخفی پری ها نوشته بود. 

 . شاید هم آن را روی یک سنگ حک کرده بود.بود که آن را روی یک کاغد نوشته و در محفظه ای گذاشته باشد

 نکندرا به مجسمه ی مینیاتوری نگاه کرد. فکر اینکه باز هم از ملکه درخواستی بکند، او را خجالت زده می کرد. حق با آستریدها بود. آخری

 شد.باری که از ملکه کمک طلبیده بود، معبد آشیانه افسانه نابود شده بود. می ترسید ملکه عصبانی با

اما برای خجالت و این حرف ها وقت نداشت. در بهترین حالت ست و بقیه دستگیری شده بودند و در بدترین حالت مرده بودند. ناواروگ 

بیرون دروازه منتظر بود. شاید هم تا حاال دیگر وارد پناهگاه شده بود. نباید می گذاشت که دست ناواروگ به کلید برسد. اسفینکس تعداد 

 ابزارها را جمع کرده بود. کندرا به کمک احتیاج داشت. حتماً ملکه حاد بودن شرایط را درک می کرد. زیادی از

 «به کمک احتیاج دارم»کندرا در کنار مجسمه زانو زد. نجوا کنان گفت: 

م رسید. به مشا نسیم خنکی موهایش را آشفته کرد. نسیم بوی برف می داد. نسیم شدت گرفت و بوی درخت کاج، شکوفه، عسل و چوب

 کندرا نفس عمیقی کشید و عطر دریا را به درون ریه هایش فرستاد.

 کندرا سورنسون.

 کلمات وارد ذهنش شدند. نوعی حس آرامش به همراه کلمات به ذهن کندرا هجوم برد.

 «دادین.صداتون رو می شنوم. ممنون که وقتی داشتم با اکولوس نگاه می کردم من رو نجات »کندرا زیر لب گفت: 

ا هکار خطرناکی بود. نه تنها ممکنه ذهنت در اثر اون همه اطالعاتی که بهش وارد می شه از کار بیفته، بلکه موقع استفاده از اکولوس بعضی 

 می تونن ببیننت. همونطوری که من دیدمت.

  .من نمی خواستم ازش استفاده کنم. اسفینکس من رو مجبور کرد 

 مرد خطرناکیه.

  ولوس استفاده کرد دیدینش؟وقتی از اک 

 آره، ذهنش موقتاً به روی من باز شد.

  چی کشف کردین؟ نقطه ضعفی پیدا کردین؟ 

 چیزی که باعث تعجبم شد این بود که اون یه آدمه و نه یه موجود دیگه در ظاهر آدم. 

  پس چطور اینقدر عمر کرده؟ 

 دقیقش رو تشخیص بدم. ولی دیدم که واقعاً باور داره هدفش درسته. با استفاده از جادو. راه دیگه ای وجود نداره. نتونستم راه

  آزاد کردن اهریمن ها؟ دیوونه س؟ 

ن وراه رو اشتباه رفته. می دونه که هیچ زندونی تا ابد باقی نمی مونه. می ترسه یه روز کسایی که نسبت به خودش توانایی کمتری دارن، در ا

من ها رو کنترل کنن. باور داره که خودش می تونه این کار رو بکنه. می تونه درنده خویی اونا رو کنترل زندون رو باز کنن و نتونن قدرت اهری
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کنه. اما انگیزه ش پاک نیست. در کنار بقیه انگیزه هاش تشنه ی قدرته. فکر می کنه می تونه اهریمن ها رو تحت فرمان خودش در بیاره 

 کنه، دنیا تاوان سنگینی می ده.. رو باز Zzyzxولی اشتباه می کنه. اگه در 

  دیگه چی دیدین؟ 

چیز زیادی ندیدم. اگه بیشتر وقت داشتم چیزهای بیشتری می تونستم بفهمم. یکی بهش کمک کرد که از خلسه بیاد بیرون. همون جوری 

ینکه م کی بود. به محض اکه من به تو کمک کردم. هر کی که بود نزدیکش نبود. از راه خیلی دوری کمکش کرد. نتونستم تشخیص بد

 اکولوس رو رها کرد، منم ارتباطم رو باهاش از دست دادم.

کندرا به این فکر کرد که چه کسی ممکن است به اسفینکس کمک کرده باشد. کسی به ذهنش نرسید. ذهنش دوباره متوجه شرایط کنونی 

 اش شد.

  هگاه استرالیاست. یکی از کلیدهای به کمکتون احتیاج دارم. ناواروگ دنبال کلید یه صندوق تو پناZzyzx  تو اون صندوقه و کلید

صندوق تو معبد اژدهای همین پناهگاهه. می خوایم قبل از دشمنامون اون کلید رو پیدا کنیم. ولی چند تا گریفین ست، تراسک، 

 م راکستوس داره کمکمون می کنه.تانو، مارا، دوگان و گاوین رو گرفتن. وارن با منه ولی بدجوری آسیب دیده. یه اژدها به اس

نیازت رو درک می کنم. دیدن افکار اسفینکس کمک کرد که عمق این بحران رو درک کنم. متأسفانه من تو النه اژدها تقریباً کورم. فقط 

 هگاهی. این پنا چند تا پری اینجا هستن و اونا هم تو انزوا زندگی می کنن. تا قبل از اینکه به معبدم نزدیک شی نمی دونستم که تو

  .آستریدها چی؟ شاید اونا بتونن کمک کنن 

خشمی وجود کندرا را فرا گرفت. عصبانی و آزرده بود. باقی مانده درد یک بی احترامی فراموش نشدنی را حس می کرد. لحظه ای طول 

 کشید تا متوجه شد که آن احساس، احساس خودش نبود؛ بلکه احساس ملکه بود.

 گرفتن از اونا ندارم. تو هم بهتره حضورشون رو ندید بگیری. عالقه ای به کمک 

 کندرا سعی کرد احساسات خودش را از خشم ملکه جدا کند. آنقدر عصبانی بود که دوست داشت کسی را با مشت بزند. 

  چند وقت پیش اشتباه کردن؟ 

و رنج من رو کم نکرد. نتیجه ی اهمال اونا دائمی بود. به خیلی سال پیش. قصور اونا صدمه ی جبران ناپذیری به بار آورد. گذر زمان درد 

 همین خاطر اخراجشون هم دائمی باقی می مونه.

  ولی بعد از این همه سال هنوز دارن بهتون خدمت می کنن. پس بخشش چی می شه؟ 

 خشم آتیشن فرو نشست و احساس مالیم تری جای آن را گرفت.

ت توست. تو نمی تونی همه ی اون چیزی رو که از دست رفت، درک کنی. اون تراژدی به خواسته ی تو برای بخشش نتیجه ی معصومی

 شکل دردناکی اجتناب ناپذیر بود.

  از قصد بهتون خیانت کردن؟ یعنی کارشون عمدی بود؟ 

 نه. بی احتیاطی. ضعف ویرانگر. ولی غیرعمد.

  مگه جزو بهترین خدمتکاراتون نبودن؟ 
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. توانمندترین مأمورهام. غرور باعث شد ضعف هاشون رو نبینن. یه کم احتیاط می تونست جلوی اون فاجعه بهترین قهرمان های من بودن

 رو بگیره.

  .مطمئنم که از اون ماجرا درس گرفتن 

 همه شون وفادار باقی نموندن.

  .خب اون شیش تا رو نبخشین 

 نوعی احساسِ شک سرد وجود کندرا را فرا گرفت.

 ت داری این حرف رو می زنی. چون مستأصل شدی و از هر نوع کمکی ناامیدی. حتی کمک اونا.تو به خاطر منافع خود

  .من مستأصل شدم چون دارم سعی می کنم دنیا رو نجات بدم. به خاطر خودخواه بودنم که نیست 

 حس شک تبدیل به حس بی تفاوتی شد.

بودن. من نیروشون رو ازشون گرفتم. فقط یه سایه از اون آستریدهای  آستیردهای من نمی تونن دوباره بشن اون خدمتکارهایی که به روزی

 قبلی باقی مونده.

  .می تونین دوباره بهشون قدرتشون رو بهشون برگردونین 

 نه. نمی تونم. انرژیشون اآلن جای دیگه س.

 بعد از گذشت قرن ها هنوز حس خشم و کندرا سعی کرد افکارش را منجسم کند. نمی دانست چه باید بگوید. احمقانه به نظر می رسید که

ه چانتقام در وجود کسی باقی بماند. او همیشه با ست دعوا می کرد ولی آنقدر عاقل بودند که بعدش دوباره آشتی کنند. تازه آن ها که هنوز ب

 بودند.

ته که درمیونی کردی و علی رغم این نکوقتی تو معبد من هستی، الزم نیست حتماً حرف بزنی تا من صدات رو بشنوم. تو برای آستریدها پا

احساس من کامالً خالف حرف های توئه، به نظرم پیشنهادت منطقیه. یه پیشنهاد ناخوشایند ولی منطقی. بعد از سقوط پادشاه مردم من دیگه 

 نتونستن با آستریدها ارتباط برقرار کنن. من این مانع رو برمی دارم.

   بشنوه.ولی راکستوس می تونست صداشون رو 

درسته. راکستوس رسماً عضوی از امپراطوری من محسوب نمی شه. هر چند زمانی نگهبان من بود و من بهش به چشم به دوست نگاه می 

 کنم. احتماالً می تونه اینجا تو النه اژدها بهت کمک کنه. اون اژدها بیشتر از اون چیزی که خودش فکر می کنه قدرت داره.

   کمکم کنن؟آستریدها هم می تونن 

طلسم هایی که روی معبد اژدها وجود داره، اجازه ی ورود به هیچ موجودی به غیر از فانی ها و اژدهاها نمی ده. عالوه بر اون آستریدهای 

من تو شکل ظاهری فعلی شون کمک خیلی محدودی می تونن بکنن. اگه کمکی بخوای ازشون بگیری، خودت باید این کار رو بکنی. هنوزم 

 وام مستقیماً باهاشون در ارتباط باشم. مانع بین من و آستریدها همچنان باقی می مونه.نمی خ

  خودتون می تونین کمکی بهم بکنین؟ 

تو دنبال نشونی معبد اژدهایی. پاتون نشونی رو روی یک سنگ حک کرد و سنگ رو پرت کرد تو دریاچه ی من. ولی من می تونم راه بهتری 

 د از اینجا دور نیست. به سمت شرق برو. از صخره ها برو پایین و برو به سمت بلندترین قله تو جهت شمال شرقی.بهت نشون بدم. معبد زیا
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برای لحظه ای با اینکه چشم های کندرا هنوز باز بودند، همه چیز سیاه شد و تصویری در مقابل چشمانش ظاهر شد. کندرا از صخره های 

 را به سمت چندین قله ی بلند کج می کرد. تصویر ناپدید شد و بینایی کندرا دوباره بازگشت.کنار معبد پایین می رفت و بعد راهش 

  .دیدم که کجا باید برم 

 از آب چشمه بنوش.

کندرا حس کرد که ملکه می خواهد او از جام آب بنوشد. جام را تا نیمه پر کرد و سر کشید. آب امالح معدنی داشت و کمی مزه ی فلز می 

عد ترکیبی از مزه ی آب مرکبات، عسل، آب شور، آب انگور، شیر، تخم مرغ خام، آب سیب، شیره ی گندم، و آب هویج را حس کرد. داد. اما ب

 همه ی آن مزه ها را همزمان اما جدا از هم حس کرده بود.

 مت، کندرا.حاال آستریدهای من می تونن صدای ذهن تو رو بشنون. تو هم می تونی مال اونا رو بشنوی. برو به سال

 موج احساسات او را در برگرفتند، گویی کسی او را واقعاً در آغوش گرفته بود.

  .ممنونم 

ا رکندرا ایستاد و چرخید. آستریدها خود را به نزدیکی محوطه رسانده و به او خیره شده بودند. راکستوس کمی پایین تر در انتظارش بود. کند

 ا برگشت.از صخره پایین پرید و به سمت آستیرده

  چطوری باید باهاتون حرف بزنم؟ 

 درست مثل وقتی بود که صدای ملکه را می شنید.« همین کافیه.»چندین صدا همزمان در ذهنش گفتند: 

 ممنون که برامون پا درمیونی کردی. خیلی وقت بود که منتظر بودیم تا خبری از ملکه مون بگیریم.

 «. مشکلم رو شنیدین؟خوشحالم که تونستم کاری بکنم»کندرا گفت: 

 صدای تو رو می شنیدیم، ولی صدای ملکه رو نه.

  همیشه همه تون با هم حرف می زنین؟ 

ما گروه دوازده ایم. تو تمام این سال ها اونقدر ذهن هامون رو با هم هماهنگ کردیم، که اآلن واسه مثِ  هم فکر کردن الزم نیست تالشی 

 بکنیم.

لکه متفاوت بود. هیچ احساسی به همراه کلمات به ذهنش نمی آمد و حتی با اینکه واقعاً صدایی نمی شنید، صدای تله پاتیکشان با صدای م

به نظرش صدای آستریدها مردانه بود. اکنون که می توانست صدایشان را درون ذهنش بشنود؛ به این نتیجه رسید که چهره شان هم مردانه 

 بود.

  ن دیگه، درسته؟ولی می تونین به تنهایی هم فکر کنی 

 ما هرکاری که بخوایم می تونیم بکنیم. 

  .من به کمکتون احتیاج دارم 

 ما بهت مدیونیم، ولی نمی تونیم وارد معبد اژدها بشیم. اما راکستوس می تونه.

  .ولی اون یه اژدهاست. نباید بهش بگیم که می خوام برم اونجا 
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 اون فکر ما رو می شنوه. اآلن دیگه می دونه. 

 را برگشت و به اژدهای درخشان نگاه کرد.کند

 می گه الزم نیست نگران باشی.

  چرا من صدای ذهنش رو نمی شنوم؟ 

 کسی چه می دونه؟ اونم صدای ذهن تو رو نمی شنوه.

 «نمی تونین هیچ جوری کمکم کنین؟»کندرا لب پایینیش را گاز گرفت. پرسید: 

 ما هر کمکی که از دستمون بربیاد انجام می دیم.

  .ممنون 

 چهره ی هر دوازده جغد همچنان جدی بود. آیا واقعاً می خواست آن جغدهای ترسناک و خاموش کمکش کنند؟

 ما توانایی های سابقمون رو نداریم.

  .متأسفم. قصدم این نبود که در موردتون بد فکر کنم 

 درک می کنیم.

دها می توانستند فکرش را بخوانند و بابت این پشیمانی خجالت زده کندرا برگشت و با عجله به سمت راکستوس رفت. پیشمان بود که جغ

 بود. صدای بال زدن شنید. برگشت و دید که هر دوازده جغد در جهت های مختلف به پرواز در آمدند. 

ندرا، اگه ینه! کتو می خوای بری معبد اژدها. باید می دونستم که می خواین یه کار وحشتناک انجام بدین. شانس من هم»راکستوس گفت: 

 «جلوت رو نگیرم، یا حداقل نیتت رو گزارش نکنم، منم شریک جرمت می شم و می تونن به جرم خیانت من رو بکشن.

 «من فقط می خوام چیزی رو بردارم که یکی از دوستام اونجا گذاشته. هیچ انگیزه ی دیگه ای ندارم.»کندرا توضیح داد: 

  گه می تونن فکرت رو بخونن. من بهشون اعتماد دارم. به تو هم اعتماد دارم. مطمئنم که تو و آستریدها بهم گفتن. اونا اآلن دی

دوستات واقعاً به اون کلید احتیاج دارین. ولی واسه اژدهاهای دیگه انگیزه تون مهم نیست. معبد اژدها منطقه ی ممنوعه س و 

 بتونم قانعت کنم که این کار رو نکنی. ورود بهش کالً قدغنه. نترس. لوت نمی دم. ولی خیلی دوست دارم

  .باید امتحان کنم 

  .تنهایی؟ می دونی چه موانعی سر راهته؟ سه تا محافظ شکست ناپذیر از معبد محافظت می کنن 

  راهی واسه رد شدن ازشون بلدی؟ 

 راکستوس با حالتی عصبی خندید. 

  ه می گن اولیش یه هیدراست. که همین خیلی بدتر از هیشکی چیزی در مورد محافظ ها نمی دونه. فقط یه شایعه هست ک

 ندونستنه. چطوری می خوای از کنار یه هیدرا رد شی؟

  هیدرا چیه؟ 

 راکستوس سرش را پایین برد و چشم هایش را بست.
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  تن به فتو حتی نمی دونی هیدرا چیه! کندرا، تو نمی تونی تنهایی بری به جنگ همچین موجوداتی. حتی با همه ی تیمتون هم ر

معبد اژدها یه سفر بدون برگشت بود. بذارین کلید همونجا بمونه. بذارین دشمنانتون واسه به دست آوردنش جونشون رو از دست 

 بدن.

  .اسفینکس می دونه کلید اینجاست و ناواروگ رو داره. اگه کاری نکنم، اسفینکس مطمئنا اون کلید رو به دست میاره 

 «بدیه.ناواروگ خبر »راکستوس گفت: 

  جغدها مشکلمون رو بهت گفتن؟ 

  .یه چیزهایی گفتن 

   نمی خوای بهمون کمک کنی؟ موضوع فقط من و دوستام نیستیم. ما می خوایم دنیا رو از دست مردی که می خواد اهریمن ها

 رو آزاد کنه، نجات بدیم.

لت هم به نظر منطقین، ولی تو شرایط من رو درک نمی صادقانه بگم تو دختر خیلی خوبی هستی. دالی»اژدها رویش را برگرداند و گفت: 

کنی. من واست توضیح دادم که چقدر ترسوئم. فروتنی نمی کردم. فقط هم از مردنمون نمی ترسم. ورود من به معبد اژدها کامالً ممنوعه یه 

ممکنه رقت انگیز باشم ولی شرفم رو »شد. سرش را دوباره به سمت کندرا چرخاند و در چشم های او خیره « جور خیانت به تمام همنوعامه.

 از دست نداده م. دخالت من تو این ماجرا پایان خوشی نداره. به غیر از اینکه شرفم رو از دست می دم، به درد شما هم نمی خورم. در واقع

 «فاجعه س.

  .ملکه گفت تو بیشتر از اون چیزی که خودت فکر می کنی قدرت داری 

 «جدی؟ ملکه گفت؟»بلند کرد و گفت:  راکستوس دوباره سرش را

  .عین کلماتشه 

   خب، این دلگرمم می کنه. هر چند یه جورایی مادر خونده م هم محسوب می شه. یه جمله ی تشویقی از طرف مادر خونده باعث

ری. ب دلگرمی می شه، ولی نمی شه خیلی روش حساب کرد. ببین، من وانمود می کنم که هیچوقت نشنیدم تو کجا می خوای

من تو فریب دادن خودم خیلی استادم. ولی ازم نخواه که باهات بیام. من نمی تونم وارد معبد اژدها بشم. زندگی همین جوریش 

کوتاه هست، چه برسه به اینکه خودت بری به استقبال مرگ. کندرا، به نظرم واقعاً مصممی. می تونم این رو از تو چشمات بخونم. 

ن کار رو انجام بدی، جلوت رو نمی گیرم. ولی بیشتر از این نمی تونم کمکت کنم. همین جوریشم پدرم از اگه واقعاً می خوای ای

 وجودم شرمنده هست. نمی تونم ریسک کنم و با کارهایی که می کنم بیشتر شرمنده ش کنم.

   می تونی حداقل من رو تا ورودی معبد برسونی؟ 

  عبد برسونم. بقیه اژدهاها توجهی به من نمی کنن. می تونم بدون اینکه نگران شناخته می تونم تو رو تا یه جایی نزدیک ورودی م

 شدن باشم، دزدکی تا نزدیکی معبد برم. ولی از اونجا به بعدش رو خودت باید بری.

 «می فهمم.»کندرا در حالیکه سعی می کرد صدایش نلرزد، گفت: 

و تن به حقارت بدهد، ولی راکستوس قبول نکرده بود. آیا می شد او را سرزنش کرد؟  از راکستوس خواسته بود که جانش را به خطر بیندازد

حداقل او را تا مقصدش می رساند. راکستوس تا همین جایش هم بیشتر از آن چیزی که باید، به او کمک کرده بود. ولی با این حال کندرا 

 «در مورد هیدراها توضیح ندادی.»احساس ناامیدی می کرد. گفت: 

   راست می گی. ببخشید. من همیشه موضوع بحث رو منحرف می کنم. یه اژدهای بزرگ و بدجنس رو تصور کن که کلی سر

داره. اگه یکی از سرهاش رو ببری، به جاش دو تا سر در میاره. هیدارها از نظر تئوری اژدها نیستن. نه از جادو استفاده می کنن، 
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شون خیلی سخته. نمی تونم صد درصد بهت بگم که اولین محافظ هیدارست ولی نه نفسشون سالحی داره. ولی می گن کشتن

 این جوری شایعه شده. در مورد اون دو تا محافظ دیگه هم هیچی نمی دونم.

چطور می توانست از یک هیدرا عبور کند؟ بقیه محافظ ها پیشکش! او تنها بود. حق با راکستوس بود. رفتن به معبد اژدها خودکشی بود. 

 رون کوله پشتی، وارن شاخ تک شاخ را داشت. آیا بهتر نبود که از راکستوس بخواهد او را تا دروازه ی النه اژدها ببرد؟ ناواروگ آنجا درد

انتظارشان بود، ولی شاید می توانست در کوله پشتی پنهان شود و از راکستوس بخواد که نامرئی شود. شاید می توانستند از کنار ناواروگ 

 .بگذرند

و ا اما این کار به معنی جا گذاشتن گروه و ناتمام گذاشتن ماموریتشان بود. اگر ست بود هیچوقت فرار نمی کرد. آیا هیچ کدام از اعضای گروه

 را پشت سر جا می گذاشتند؟ نه. حداقل می توانست پیش از ناتمام گذاشتن مأموریت، قسمت ابتدایی معبد و محافظ اول را بررسی کند.

 «من آماده م. بریم؟»گفت: کندرا 

  .من که فکر می کنم نریم بهتره، ولی اگه تو می خوای بریم، بریم دیگه 

 یراستوس، کندرا را با یکی از پنجه های جلوییش گرفت و به هوا بلند شد. این بار هیچ حرکت جذابی انجام نداد. نامرئی شد و تا آنجا که م

می دید که به قله نزدیک می شود؛ درست مانند تصویری که ملکه به او نشان داده بود. وقتی در توانست نزدیک به زمین پرواز کرد. کندرا 

 یک بیشه زار درختان کاج فرو می آمدند، راکستوس او را زمین گذاشت. اژدها همچنان نامرئی باقی مانده بود.

 «داره دیر می شه. چطوره شب رو بخوابی و فردا بری؟»راکستوس زیر لب گفت: 

  گه می خوام این کار رو بکنم، امشب با فردا صبح هیچ فرقی نداره.ا 

   رئیس تویی. ولی از همین اآلن می شه مرده حسابت کرد. قصد توهین ندارم، ولی واقعاً این طوریه. منظورم اینه که حتی همین

اره ورودی معبد رو می بینی. امکان ند اآلن می تونم بشینم گریه کنم. از این سرازیری برو پایین. اولین پرتگاه رو که دور زدی

 گمش کنی.

  تو رفتنش سخته؟ 

   در نداره. همین جوری می تونی بری تو. نمی دونم اولین محافظت چقدر جلوتر از ورودیه. مواظب باش. احتماالً بیرون اومدنش

 از تو رفتن سخت تره. این جور جاها این جوری طراحی می شن.

یید تکان داد. همین حرف او را پیش از وارد شدن به برج واژگون هم شنیده بود. این یادآوری به نوعی باعث کندرا سرش را به نشانه ی تأ

 شد فکر بررسی کردن معبد و محافظ اول را از ذهنش بیرون کند. باید با وارن مشورت می کرد.

  .ممنونم راکستوس. واقعاً از کمکت ممنونم. بهتره برم با وارن هم مشورت کنم 

  میودارم اون بتونه قانعت کنه که منصرف شی. بهش بگو بابت ریشش متاسفم. مواظب خودت باش. از آشنایی باهات خیلی ا

 خوشحال شدم.

 صدای بال زدن به گوشش رسید و اژدهای نامرئی به هوا بلند شد.

 کندرا تنها مانده بود.

بزند؟ وارن حتماً از اون می خواست که صبر کند تا حال خودش بهتر شود روی زمین نشست. آیا واقعاً می خواست پایین برود و با وارن حرف 

د چندین وو بتواند با او به معبد بیاید. آیا این درخواست وارن اشتباه بود؟ می توانستند چند روزی را در کوله پشتی مخفی شوند. حتی اگر الزم ب

 احتماًل داشت ناواروگ زودتر از آنها وارد معبد شود.هفته. کلی آذوقه داشتند. تنها نکته ی منفی این کار این بود 
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به پشت روی زمین دراز کشید و به شاخ و برگ درختان کاج نگریست. درختان او را از نظر ناپدید کرده بودند. هوا سرد بود، اما نه خیلی. 

 رسید.ذهنش مشغول بود. امیدوار بود فکر دیگری به ذهنش برسد. اما هیچ چیز خاصی به ذهنش نمی 

ه ک سرانجام بلند شد و نشست. باید جایی را برای مخفی کردن کوله پیدا می کرد تا پایین برود و با وارن حرف بزند. آیا کار عاقالنه ای بود

با  اکوله پشتی را همانطور در کنار یک درخت رها کند؟ اگر موجودی سر می رسید چه؟ شاید بهتر بود که یک گودال بکند. و یا اینکه کوله ر

 زشاخ و برگ بپوشاند. شاید می توانست کوله را در سوراخ تنه ی یک درخت پنهان کند. اما اگر این کار را می کرد، آیا باز هم می توانست ا

 نردبان پایین برود؟

پنهان  اصی برایکندرا دوری در بیشه زار زد اما جای مناسبی به نظرش نرسید. بیشتر درخت ها شاخ و برگ کوتاهی نداشتند. هیچ جای خ

 کردن کوله به نظرش نمی رسید و زمین هم برای کندن گودال زیادی سفت بود.

 نصدای بال زدن باعث شد در کنار یک درخت پناه بگیرد. به سرعت در کوله پشتی را باز کرد. امیدوار بود پیش از آنکه دیده شود بتواند درو

 راحتی کشید. جغد طالیی بر روی یک شاخه در باالی سرش نشست. کوله پشتی پنهان شود. اما با دیدن یک آسترید نفس

 .دوستات پیش ترونیسن

  برادرم؟ 

 زنده ن. حالشونم خوبه. ظاهراً غول می خواد کمکشون کنه.

 «از کجا می دونی؟»کندرا احساس کرد که امید دوباره در درونش زنده شد. پرسید: 

 ردیم.دو تا از ما وارد عمارت شدیم و اطالعات کسب ک

  .فکر می کردم از قلمروی ترونیس با طلسم محافظت می شه 

قرن هاست که همه آستریدها رو نادیده می گیرن. غول آسمون طلسم هایی رو علیه اژدهاها و بقیه موجوداتی که تهدید محسوب می شن، 

 کار گذاشته. به ما توجهی نداره. 

  پس من منتظر بمونم؟ 

 م. اگه بری توی اتاق مخفی، من کوله پشتی رو می برم به یه جای امن.ما همچنان واست نگهبانی می دی

 اشک از چشم های کندرا جاری شد. آسترید می توانست کوله را پنهان کند. برادر و دوستانش زنده بودند. و شاید دیگر الزم نبود که تنهایی

نهایی کلید را به دست بیاورد. مشکالتش هیچ کدام حل نشده به معبد اژدها برود. جایی در اعماق وجودش می دانست که نمی تواند به ت

 بودند، ولی دیگر به طور مطلق احساس ناامیدی نمی کرد. 
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 فصل بیست و چهارم

 معبد اژدها
 

ست پیش از آن هرگز آنقدر سنجاقک ندیده بود. کوچکترینشان به اندازه ی انگشت کوچکش بود و طول بزرگترینشان به نصف ساعدش می 

ید. سنجاقک ها با خیالی آسوده بر فراز دریاچه ی نزدیک ورودی معبد اژدها پرواز می کردند. یک سنجاقت روی بازویش نشست. ست رس

 نگاهی به چشم های درشت و بال های شفاف حشره انداخت اما لحظه ای بعد سنجاقک بلند شد و دوباره به پرواز در آمد.

د فکر کند که آن سنجاقک ها در مواقع موجوداتی جادویی هستند. اما سنجاقک ها واقعاً حشره اگر صبح شیر خشک نخورده بود، ممکن بو

 بودند. 

ورودی معبد اژدها در مقابلشان قرار داشت. معبد در واقع یک تنگه ی طبیعی با سقفی سنگی بود. دو اژدهای سنگی شبیه به هم که قدشان 

ورودی قرار داشتند. ست گریفینی را دید که بر فراز یک درخت در دوردست مانور می داد. گریفین تقریباً به اندازه ی ترونیس بود، در دو طرف 

 نها آن ها را نزدیک یک بیشه زار درختان کاج پیاده کرده بودند. مأموریت بعدی گریفین ها پیدا کردن کندرا بود. صبح آن روز مارا در هما

پای دخترک را پیدا کرده بود. رد پاها تا مسافت زیادی ادامه داشتند تا اینکه به رد پای یک  دره ای که کندرا به کف آن سقوط کرده بود، رد

 اژدهای جوان رسیده بودند. خوشبختانه اثری از خون و درگیری دیده نمی شد. مارا باز هم رد پای کندرا را در نزدیکی معبد ملکه ی پری ها

 ده می شد. و از آنجا به بعد دیگر رد پایی پیدا نکرده بودند. یافته بود. رد پای اژدهای جوان در آنجا هم دی

هر چند به نظر خیلی غیر محتمل بود، ولی مارا حدس می زد که اژدها در حال حمل کردن کندرا باشد. تراسک هم موافق بود. از آنجا که 

نست. اما در نزدیکی ورودی معبد نه رد پایی از کندرا پیدا کندرا به معبد ملکه ی پری ها رسیده بود، احتماالً نشانی معبد اژدها را هم می دا

ود. بکرده بودند و نه اثری از اژدهای جوان. آیا تنها وارد معبد شده بود؟ شاید اژدها فهمیده بود که مقصد کندرا کجاست و به او حمله کرده 

 ن در نزدیکی ورودی معبد تنها گذاشته بودند. تراسک، مارا و بقیه در محوطه ی اطراف مشغول جستجو بودند و ست را با وسایشا

 «پیداش کردم!»گاوین فریاد زد: 

ست گاوین را دید که یک پرتگاه در سمت راست ورودی معبد را دور می زد. کندرا هم به دنبالش حرکت می کرد. کوله پشتی را روی یک 

. خوشحال بود که هیچ اژدهایی دیده نمی شد. وقتی به دنبال کندرا شانه اش انداخته بود و با دقت قدم بر می داشت. ست به آسمان نگاه کرد

 ید.سمی گشتند، ممکن بود اژدهایی آن ها را ببیند. و اگر اژدهایی آن ها را در نزدیکی معبد می دید، مأموریتشان پیش از آغاز به پایان می ر

عظمت معبد انداخت. چه جور موجوداتی می توانستند چنان سقفی در همان حال که منتظر بود تا گاوین و خواهرش به او برسند، نگاهی به 

را بر روی یک تنگه ایجاد کنند و آنجا را خانه بنامند؟ با چنان ورودی بزرگ و چنان فضای بازی، چه جور موجوداتی در انتظارشان بودند؟ 

 شاید مجسمه های جلوی ورودی نشانه ی خوبی از عظمت محافظین بودند.

 «خوشحالم که سالمی.»که به ست نزدیک می شد، گفت: کندرا در حالی

 «شانس آوردیم. ترونیس یه چیزهایی از گنجینه می خواد.»ست اعتراف کرد: 

 «ما که نمی خوایم چیزی واسش بدزدیم؟»کندرا به سمت گاوین برگشت و گفت: 
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 «رها خفه مون می کنن.اگه نکنیم این زنجی»گاوین انگشتش را به زنجیر نقره ای دور گردنش کشید و گفت: 

 «همه تون از اینا دارین؟»کندرا به ست نگاه کرد و پرسید: 

 «چاره نداشتیم. وگرنه ازمون پای درست می کرد. جدی می خواست این کار رو بکنه.»ست شانه باال انداخت و گفت: 

 «اژدهاها از این کار خوششون نمیاد.»کندرا هشدار داد: 

 «باید بگیرنمو تا بکشنمون. ولی ترونیس قطعاً ما رو گرفته بود. حداقل اژدهاها اول»ست گفت: 

 «منطقیه.»کندرا گفت: 

 «رد پاهات رو پیدا کردیم. گفتن انگار با یه اژدها بودی.»ست نگاهی به خواهرش انداخت و گفت: 

   .تو  کامالً بالغ بود. حاضر نشدآره. با یه اژدهای کوچیک به اسم راکستوس دوست شدم. البته منظورم کوچیک برای یه اژدهاست

 ورود به معبد کمک کنه. اما همین نزدیکی ها پیاده م کرد و واسم آرزوی موفقیت کرد.

 «بهتره امیدوار باشیم به کسی چیزی در این مورد نگه.»گاوین اخم کرد و گفت: 

  نیومده سمت معبد. فکر کنم راز نگه دار باشه. از دیروز تا حاال راکستوس رو ندیدم و هیچ اژدهایی هم 

 «کندرا، از دیدنت خوشحالم. وارن حالش خوبه؟»تراسک به سمتشان آمد و گفت: 

  .اون پایین داره استراحت می کنه 

 «متأسفم که این رو می گم ولی فکر کنم تو هم باید باهامون بیای تو معبد.»تراسک دستی به سر کچلش کشید و گفت: 

  .خودمم می خواستم بیام 

نمی دونیم چه طلسم هایی از معبد محافظت می کنه ولی احتماالً با ورودمون تمام زنگ خطرهای جادویی به صدا در میان : »تراسک گفت

 «اگه کسی این بیرون بفهمه که وارد معبد شدیم، احتماالً همون تو بیشتر از این بیرون در امانیم. ترجیح می دم همه مون با هم باشیم.

 ه شد. دوگان و تانو هم از دور به سمت آن ها می آمدند.مارا هم به جمعشان اضاف

 «شمشیر از این بزرگتر نداشتین؟»کندرا به وسایلی که جلوی پای ست بود نگاه کرد. یک ابرویش را باال برد و گفت: 

 م دیده می شد. شمشیر مورد نظر حداقل دو متر طول داشت و تیغه اش بسیار تیز بود. در کنار شمشیر تعداد زیادی سالح دیگر ه

سالح های ترونیسن. جنس تیغه ی شمشیره از آدامانه. از هر فلزی سخت تره. نیزه هم همین طور. یه سری از این »ست توضیح داد: 

شمشیرهای کوچیکتر هم از آدامانن. واسه استفاده خودش خیلی کوچیک بودن به خاطر همین ریسک کرد و دادشون به ما تا ازشون استفاده 

 «ولی اگه زنده موندیم پسشون می گیره.کنیم. 

 «خب پس فقط یه نفر رو الزم داریم که بتونه شمشیر رو بلند کنه.»کندرا گفت: 

تانو با مواد اولیه ای که از آگاد و ترونیس گرفت دو تا از اون معجون های بزرگ کننده ش درست کرده. از همونا که تو آشیانه »ست گفت: 

 «ون گربه خورد.افسانه واسه جنگیدن با ا

 «این شمشیر واسه ترونیس زیادی کوچیکه ولی من اگه یه کم بزرگتر بشم دقیقاً واسم مناسبه.»تراسک گفت: 
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سه تا از اینا هم داریم. تو اینا سم قاتل اژدهاش. تنها سمی که می تونه یه اژدها رو »ست یک ساک قهوه ای رنگ را بلند کرد و گفت: 

 «بکشه.

 «ا رو هم می کشه؟هیدر»کندرا گفت: 

 «حاال چرا هیدرا؟»ست با حالتی مشکوک پرسید: 

  .اژدهایی که من دیدم می گفت یه شایعه ای وجود داره که اولین محافظ یه هیدراست 

   ترونیس هم همین رو می گفت. می گفت فکر می کنه روی هیدرا هم اثر داشته باشه. تانو هم همین رو می گفت. ولی هیچ

 تن.کدوم مطمئن نیس

 «چطوری باید اینا رو به خورد یه اژدها بدیم؟»کندرا پایش را به یکی از ساک ها زد و گفت: 

 «یه راهش اینه که هر کدوممون رو خواست بخوره، یکی از این ساک ها رو هم با خودمون ببریم تو شکمش.»ست گفت: 

 «ا اژدها هم هست یا نه؟چه راه حل هیجان انگیزی! اصالً می دونیم که بین محافظ ه»کندرا گفت: 

 «به احتماًل خیلی زیاد هست. هیچ محافظی بهتر از یه اژدها وجود نداره.»تراسک گفت: 

 «البته به جز یه هیدرا.»ست گفت: 

ار رهر اتفاقی اون تو بیفته، اگه تو دردسر بزرگی بیفتیم، شما دو تا می رین تو کوله پشتی و مندیگو سعی می کنه با کوله ف»تراسک گفت: 

 «کنه.

 «مندیگو کو؟»کندرا پرسید: 

  «داره نگهبانی می ده. وقتی از صخره پرید پایین از وسط شکست ولی ترونیس درستش کرد. اآلن مث روز اولشه.»ست پاسخ داد: 

دن بیرون آورگروه ما توانایی ها و تخصص های مختلفی داره. با کمک هم یه راهی برای گذشتن از کنار این محافظ ها و »تراسک گفت: 

 «کلید پیدا می کنیم.

 «بعدش باید چند تیکه گنج رو ببرین پیش ترونیس؟»کندرا پرسید: 

 «یه قرار با گریفین هاش داریم. اگه از معبد جون سالم به در ببریم، بقیه ش دیگه کاری نداره.»ست گفت: 

 «البته اگه ناواروگ پشت دروازه منتظرمون نباشه.»کندرا یادآوری گفت: 

  ره. باید امیدوار باشیم که یه کم سم واسه اون بمونه.آ 

 تانو نفس نفس زنان به جمع رسید. لحظه ای بعد دوگان هم رسید.

 «حسابی گرم شدین ها! شنیده م یه کم پیاده روی قبل از جنگین با اژدهاها عالیه. می خواین یه کم هم نرمش کنیم؟»ست گفت: 

 «واسه تو رفتن آماده ایم؟»تانو بدون توجه به حرف های ست گفت: 

 تراسک با سر جواب مثبت داد.

یزیه این بهترین چ»یک شیشه ی کوچیک به هر کدام از اعضای گروه داد و گفت: « حال نوبت منه.»تانو در یک کیف را باز کرد و گفت: 

. تا سه ساعت بعد از خوردن اینا در مقابل که تونستم واسه مأموریت امروزمون درست کنم. یه جورایی در مقابل اژدهاها بیمه مون می کنه
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آتیش و الکتریسیته مصونیم. یه کمی هم معجون شجاعت توش ریختم تا جلوی ترس اژدها یه کم کمکمون کنه. اگه سه ساعت کافی نبود، 

 «یه دوز دیگه هم واسه هر کدوممون دارم.

 «ممکنه اژدهاهای معمولی نباشن.سالح بیشتر اژدهاها آتیشه ولی اژدهاهای محافظ معبد »گاوین گفت: 

 «به هر حال مصون بودن در مقابل آتیش بهتر از مصون نبودنه.»تراسک گفت: 

 در شیشه ی خودش را باز کرد و محتویات آن را سر کشید. بقیه هم همین کار را انجام دادند. معجون در ابتدا شیرین بود و سپس مزه ای تند

 پیدا می کرد.

 «ای هم داری؟ چیز دیگه»ست پرسید: 

   یه معجون گازی هم واسه هر کدوممون دارم. به عنوان آخرین راه حل این رو بخورین و سعی کنین فرار کنین. حواستون رو

 جمع کنین. تو حالت گازی سرعتتون کم می شه و یه شعله ی آتیش می تونه نابودتون کنه. 

 تانو یک شیشه ی کوچک به هر کدام از اعضای گروه داد.

 «نارنجک دود هم داری؟»سک پرسید: ترا

  .اآلن می خواستم در مورد اونا هم توضیح بدم 

 تانو چند حباب شیشه ای کوچک بیرون آورد. حباب ها پر بودند از یک مایع بنفش رنگ.

، مثالً اییشون بیشترهاین مایع در مجاورت هوا تبدیل می شه به دود. بوش واسه ما بده ولی واسه موجودات که قدرت بوی»تانو توضیح داد: 

 «اژدهاها، خیلی خیلی بدتره. این دود می تونه یه جورایی قدرت بویاییشون رو مختل کنه. من و تراسک از اینا استفاده می کنیم.

 «مندیگو رو صدا کن.»تراسک به ست گفت: 

 «مندیگو! بیا اینجا!»ست فریاد زد: 

ون رو تبدیل کنم به غول. به نظر من که بهتره تراسک و دوگان رو انتخاب کنیم. بهترین می تونم دوتام»تانو دو شیشه را باال گرفت و گفت: 

 «جنگجوهامون هستن. کسی اعتراضی داره؟

 «به نظر من که منطقیه.»گاوین گفت: 

 تراسک سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و یکی از شیشه ها را از دست تانو گرفت. دوگان هم شیشه ی دیگر را گرفت.

 «حاال دیگه باید راه بیفتیم.»تراسک گفت: 

شمشیر  مندیگو، این»کمان بزرگش را به همراه سپری که نیمی از بدنش را می پوشاند از روی زمین بلند کرد. ست به مندیگو دستور داد: 

 «بزرگه رو بردار.

ت آورد و شمشیر را روی شانه اش گذاشت. تانو یک زره مندیگو شمشیر را بلند کرد. در ابتدا تلو تلو خورد اما خیلی زود تعادلش را به دس

فوالدی پوشیده و شمشیری نیز به کمرش بست. دوگان تبر جنگی اش را برداشت. گاوین و مارا هر کدام یک نیزه برداشتند. ست هم 

 شمشیری به کمرش بست و یک کمان برداشت. یک خنجر نیز به کندرا داد. 

 «با این باید چی کار کنم؟»شید و گفت: کندرا خنجر را از غالف بیرون ک

 «چاقو بزنی؟»ست گفت: 
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 «داریم می ریم تو!»کندرا در کوله پشتی را باز کرد و فریاد زد: 

 «موفق باشین.»وارن با صدای گرفته ای گفت: 

اید بتونم نم. حداقلش اینه که شاگه اژدها دیدیم، بذارین من حرف بزنم. ممکنه بتونم باهاشون مذاکره کنم یا حتی گولشون بز»گاوین گفت: 

 «آرومشون کنم.

 «باشه تو حرف بزن. ولی منم نشونه می گیرمش.»تراسک گفت: 

گروه به سمت ورودی و مجسمه ها به راه افتاد. ست شمشیرش را بیرون کشید. در رویایش خود را می دید که با شمشیر به صورت یک اژدها 

 ضربه می زند. 

 «من و تو باید نزدیک هم باشیم. ممکنه یهو سر و کله ی یه اژدها پیدا شه.»د و گفت: کندرا به برادرش نزدیک ش

  .راست می گی 

ست تقریباً فراموش کرده بود که نافیا چطور ذهنش را مختل کرده بود. با خود فکر کرد که هنوز هم می تواند با یک دست، دست کندرا را 

 بگیرد و با دست دیگر شمشیر بزند.

و مجسمه رد شدند و زیر سایه سقف سنگی قرار گرفتند. تعداد زیادی سنجاقک به هوا بلند شدند. روی دیوارهای دو طرف مسیر از میان د

چیز خاصی دیده نیم شد. تنها سنگ بود و خاک. تراسک کمانش را در دست گرفته بود و جلوتر از همه حرکت می کرد. گاوین و تانو پشت 

 و کندرا قدم بر می داشت. دوگان و مارا هم پشت سر همه بودند.سرش بودند و مندیگو بین ست 

 کمی جلوتر مسیر پیچ می خورد و باز هم مقداری جلوتر از آن مسیر ناگهان قطع می شد. پرتگاهی ده متری در مقابلشان قرار داشت. 

 «طناب.»تراسک گفت: 

 گاوین از نردبان کوله پشتی پایین رفت. 

ک شد و نگاهی به پایین انداخت. دقیقاً پرتگاه نبود بلکه یک شیب بسیار تند بود که زاویه اش شاید حتی به هشتاد ست به لبه ی پرتگاه نزدی

 درجه هم می رسید.

گاوین با یک طناب گره دار بلند از کوله پشتی خارج شد. دوگان یک سر طناب را محکم به یک تکه سنگ بزرگ بست و سر دیگرش را از 

 خت. طناب به سطح زمین رسید.پرتگاه پایین اندا

اگه یه کم از دیواره فاصله بگیرین می »تراسک کمانش را روی شانه اش گذاشت و طناب را در دست گرفت. آرام به ست و کندرا گفت: 

مئن پایین رفت طتراسک شروع به پایین رفتن کرد. آرام و م« تونین رو دیوار راه برین. اگه راحت نیستین می تونین گره به گره برین پایین.

 تا اینکه به سطح زمین رسید. پشت سرش گاوین و تانو هم پایین رفتند.

ست به تقلید از شیوه ی حرکت آن ها طناب را در دست گرفت و شروع به پایین رفتن کرد. در ابتدا دوست داشت گره به گره پایین برود اما 

 بهتر است. وقتی چند متر پایین رفت، به این نتیجه رسید که این روش 

 اوقتی که قدم روی سطح زمین گذاشت، به باال نگاه کرد و منتظر ماند تا کندرا هم پایین بیاید. مندیگو با یک دست طناب را گرفته بود و ب

 یدست دیگر شمشیر را. با چنان سرعتی گره به گره پایین می آمد که به نظر می رسید در حال دویدن است. مارا هم به همراه کوله پشت

 پایین آمد. هنگامی که دوگان از طناب پایین می آمد، کندرا از کوله پشتی بیرون امد. 

 «تقلب کردی.»ست زیر لب گفت: 
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  .اژدهاها و هیدراها به اندازه کافی استرس بهم وارد می کنن 

ودند، در دیوارها کار گذاشته شده بهنگامی که از اولین پیچ گذشتند، دیگر نور چندانی وارد محیط نمی شد. سنگ های سفید درخشانی که 

 مسیر را روشن می کردند ولی با این حال سایه های زیادی در هر طرف دیده می شد.

کمی جلوتر به یک دریاچه رسیدند. سطح تیره ی آب، نور سنگ ها را باز می تاباند. دریاچه شبیه یه ذوزنقه بود و سطح آن طرف، باریک تر 

شان راهروی بازیکی که بی شباهت به شکاف صخره نبود، دیده می شد. در یک سمت آب، مسیر باریکی به طول از این سمت بود. در روبروی

 چند صدمتر قرار داشت که تنها راه دور زدن دریاچه محسوب می شد.

ری داشته قدرت مانو اصالً از این وضع خوشم نمیاد. می تونه یه تله باشه. روی اون مسیر گیر میفتم بدون اینکه»تراسک زیر لب گفت: 

 «باشیم.

 «باید دو تا دو تا از اونجا رد شیم. این جوری حداقل می تونیم هوای همدیگه رو داشته باشیم.»دوگان گفت: 

آره. این جوری حداقل با یه آتیش اژدها همه مون از بین نمی ریم. خیله خب، اول من و گاوین می ریم. بعدش مارا و ست. »تراسک گفت: 

 «و تانو. آخر هم مندیگو و دوگان. بعد کندرا

 تراسک و گاوین سرشان را خم و با سرعت شروع به حرکت کردند. 

 ست از شدت اضطراب دستش را مشت کرده بود و فشار می داد.

 «کمانت رو آماده نگه دار.»دوگان زیر لب کنار گوش ست گفت: 

 در دستش نگه داشت.ست با حرکت سر نشان داد که متوجه شده است و کمانش را آماده 

وقتی که تراسک به آن سمت دریاچه رسید و کمانش رو تکان داد، مارا و ست شروع به حرکت کردند. سطح زمین سه چهار متر از سطح آب 

باالتر بود. در بعضی از جاها مسیر آنقدر باریک می شد که احتمال سقوط در آب وجود داشت. با سرعت می رفتند و سعی می کردند سر و 

 صدایی ایجاد نکنند. هر گاه که تکه سنگی از زیر پای ست در می رفت، پسرک با اضطراب چهره در هم می کشید.

 دسرانجام به کنار تراسک و گاوین رسیدند. تراسک با کمانش عالمت داد و کندرا و تانو به راه افتادند. ست با دقت به سطح آب خیره شده بو

 دیدشان نمی کرد. و گوش می داد اما ظاهراً چیزی ته

سرانجام دوگان و مندیگو هم با سرعت شروع به حرکت کردند. ست و بقیه در نزدیکی راهروی باریک ایستاده بودند. تراسک نزدیک تر به 

 آب ایستاده بود. دو تیر تیز در کمانش آماده ی شلیک بودند. 

 ؛ اما ناگهان چندین سر بزرگ جیغ کشان از آب بیرون آمدند.وقتی که دوگان و مندیگو هم از مسیر پایین آمدند، خیال ست راحت شد

مندیگو و دوگان در حالیکه قطرات آب بر رویشان پاشیده می شد، شروع به دویدن کردند. سر شمشیر بزرگ از پشت عروسک چوبی روی 

مارا را به سمت راهرو هدایت کرد. زمین کشیده می شد. تراسک قدمی به سمت دریاچه برداشت و نشانه گرفت. تانو سریع ست، کندرا و 

 گاوین هم به سمت دریاچه دوید و درحالیکه نیزه اش را تکان می داد به زبان اژدهاها فریاد کشید.

هیدرای سبز قدم بیرون از آب گذاشت. ست از شدت حیرت بر جا میخکوب شده بود. هیدرا پانزده سر داشت. گردن هایش همه دراز و کشیده 

ه گردن کوتاه ترش به نظر کنده شده بودند. هر کدام از سرهای اژدهایی هیدرا به اندازه ی یک تابوت بود. جای زخم های بودند. سرهای س

 زیادی روی سرها دیده می شد. 

 هگاوین همچنان دست هایش را تکان می داد و جیغ می کشید. تمام سرها به سمت او برگشتند و چشم ها به او خیره شدند. دوگان درحالیک

 به شدت نفس نفس می زد به ست رسید. مندیگو هم بالفاصله به آن ها پیوست.
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 «واسمون مهم نیست که تو کی هستی. همه کسایی که وارد این معبد می شن باید بمیرن.»تمام سرها همزمان گفتند: 

 «ما دنبال د...د..د..دستکش نیستیم.»گاوین به زبان انگلیسی گفت: 

 آیا گاوین موقع صحبت کردن به زبان اژدها هم لکنت داشت یا نه؟ست دوست داشت بداند که 

 «واسمون مهم نیست که دنبال چی هستین. ما از طلوع زمان کشتیم، و تا غروب زمان هم خواهیم کشت.»سرها فریاد زدند: 

و سر  ز سرها یک چشمش کور شده بودهیدار به نظر ست پیر بود. در مقایسه با نافیا، سر و گردن هیدرا چین و چروک بیشتری داشت. یکی ا

 دیگر چانه اش پاره بود. یکی از سرها از گردن آویزان بود؛ یا مرده بود و یا بیهوش شده بود.

 «اسم خودت رو گذاشتی قاتل؟ من که بهت می گم برده! یک سگ نگهبان پیر و از کار افتاده.»گاوین گفت: 

 اما باز هم صدا کر کننده بود. سرها همزمان جیغ کشیدند. ست گوش هایش را گرفت

  .ما هسپراییم. از گنجینه ی مقدس محافظت می کنیم 

آره. تو اینجا تو یه دریاچه ی لجن گرفته که بوی گند می ده زندگی می کنی، ولی تو همین پناهگاه یه هیدرای جوون »گاوین خندید و گفت: 

 « داشته باشه شکار می کنه!توی یه دریاچه ی باشکوه زندگی می کنه و هر چیزی که دوست 

 «دروغگو!»سرها فریاد زدند: 

  .ظاهراً اژدهاها بدجوری سرت کاله گذاشتن. به صدای خودتون گوش کنین! این همه صدای غمگین یه حرف می زنن 

و ه چیزی بگتو ی»به سری که یک چشم داشت اشاره کرد و گفت: « یه چیزی از خودت بگو.»گاوین یک سر را مخاطب قرار داد و گفت: 

 «ذهنتون هم به اندازه بدنتون فرتوت شده! واقعاً که رقت انگیزه!»سرش را تکان داد وگفت: « سایکلوپ.

دو تا از سرهای سمت راستی خشمگین رو در روی هم قرار گرفتند. سر دیگری ممتد جیغ می کشید. یکی از سرهای سمت راستی با دهان 

 جا خالی داد. باز به سمت گاوین حمله کرد، اما پسرک

 «ساکت!»یکی از سرها که تقریباً در وسط قرار داشت و از بقیه زردتر بود، گفت: 

 «اون!»گاوین با دست آن سر را نشان داد و گفت: 

تراسک کمان را شلیک کرد و یکی از چشم های سر اژدها تاریک شد. سر خود را عقب کشید و دهانش را باز کرد. تراسک باز هم شلیک 

درا بیشتر از آب بیرون آمد. تراسک کمانش را به سمت گاوین انداخت. گاوین کمان را در هوا گرفت و از دریاچه دور شد. چندین سر کرد. هی

به سمت تراسک یورش بردند. تراسک سپرش را به کناری پرت کرد و دو شمشیره را از غالف بیرون کشید. همانطور که از دریاچه فاصله 

 در هوا تکان ی داد و به سرها ضربه می زد.می گرفت، شمشیرها را 

ست شلیک کرد ولی متوجه نشد که تیرش کجا فرود آمد. تانو چندین حباب شیشه ای را پرت کرد و فضا پر شد از دود. تراسک یکی از زبان 

 می زد.های هیدرا را برید و پا به فرار گذاشت. همه وارد راهروی باریک شدند. هیدار پشت سرشان خشمگین فریاد 

 «صبر کنین. الزم نیست بدوییم. دیگه تو خطر نیستیم.»تراسک نفس نفس زنان گفت: 

 «می تونیم همینجا وایسیم. یه کم جلوتر دوباره مسیر باز می شه. ممکنه بدون آمادگی با یه دشمن وحشتناک دیگه روبرو بشیم.»تانو گفت: 

 «که بتونه بیاد این تو. کسی صدمه دیده؟بزرگتر از اونه »تراسک به یک دیوار تکیه داد و گفت: 

 کسی پاسخ نداد.
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 «ممکن بود بدتر از اینا پیش بره.»دوگان گفت: 

 «هیدرا قرار نبود جلوی ما رو بگیره، قرار بود ما رو تو تله گیر بندازه.»ست گفت: 

 «ظاهراً همینطوره. تا وقتی همه مون رد نشدیم خودش رو نشون نداد.»تراسک گفت: 

با توجه به خروجی کوچیکی که داریم و اون مسیر باریک کنار آب کارمون واسه بیرون رفتن »مان تراسک را به او پس داد و گفت: گاوین ک

 «خیلی سخته.

 «چرا اون حرفا رو زدی؟»ست پرسید: 

  .پرا خیلی هس فقط می خواستم سرها هماهنگیشون رو از دست بدن. می خواستم بفهمم سر اصلیش کدومه. فکر کنم موفق شدیم

پیره. بعضی از سرهاش هم اصالً تو وضعیت مناسبی نبودن. یا زیادی پیر شده بودن یا کالً از کار افتاده بودن. امیدوار بودم چند 

تاییشون وظیفه شون رو به عنوان محافظ بی خیال بشن. اگه می تونستیم سر اصلیش رو بکشیم و بقیه سرها رو تحریک کنیم، 

 ز سرهاش یه طرف می رفتن. اونوقت هر کدوم ا

 «تراسک یکی از چشم هاش رو زد. باید مدال شلیک تحت فشار رو بهش بدن.»دوگان گفت: 

 «آره. سر اصلی رو زخمی کردیم. ممکنه خیلی بد صدمه دیده باشه. تیر دوم از دهنش وارد شد و از پشت جمجه ش زد بیرون.»گاوین گفت: 

هر وقت دوباره بهش رسیدیم در موردش تصمیم می گیریم. اون جیغ ها هر موجودی »شت. گفت: تراسک خم شد و دو تیر در کمانش گذا

 «رو که گوش داشته باشه، از حضور ما باخبر کرده. باید بریم. حواستون رو جمع کنین.

یر را مچنان سنگ ها بخشی از مستراسک دوباره جلوتر از بقیه به راه افتاد. همانطور که تانو گفته بود کمی جلوتر مسیر دوباره باز شد. ه

 روشن می کردند و بخشی دیگر را در تاریکی باقی می گذاشتند.

 «کی اینجاست؟»صدایی عمیق از یک غار در فاصله سی متری گفت: 

 یک سر خاکستری رنگ از دهانه ی غار بیرون آمد. 

ج شده بود و نمی توانست تکان بخورد. گاوین دستش را ذهن ست کامالً مختل شد. حتی نمی توانست درست چشم های موجود را ببیند. فل

 گرفت و در دست کندرا گذاشت. ست ناگهان از آن احساس رها شد.

 «چند تا رهگذر خسته.»گاوین پاسخ داد: 

 «یه کاری می کنم استراحت کنین.»صدا پاسخ داد: 

 گاوین دهانش را باز کرد و جیغ کوتاهی کشید. اژدها هم پاسخ کوتاهی داد.

 « ! فرار کنین! نفس نکشین! 39گلوموسه»گاوین فریاد زد: 

تراسک هر دو تیرش را به سمت سر اژدها شلیک کرد. ست صدایی مانند نشست گاز شنید و حس کرد که یک اسپری روی بندش پاشیده 

 کندرا گرفت و در آن را باز کرد. شد. مه غلیظی نور سنگ های درخشان را در خود خفه کرد. گاوین در کنارشان ظاهر شد. کوله پشتی را از

ست همانطور که گاوین فرمان داده بود، نفسش را حبس کرده بود. چشم هایش می سوختند و تمام نیرویش داشت از بدنش خارج می شد. 

خواب  ر احساسدرحالیکه گاوین سعی می کرد کندرا را از نردبان کوله پایین فرستاد، دست ست از خواهرش جدا شد. هرگز پیش از آن آنقد

                                                           
39  Gelommus 
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آلودگی نکرده بود. آیا الزم بود کاری انجام دهد؟ آیا روی زمین بود؟ آنجا چه کار می کرد؟ زمین سفت و سنگی مانند یک تشک گرم و نرم 

 بود. آیا در وسط یک ماجرای مهم نبود؟

ا بود. آیا دلیلی داشت که نفسش ر ریه هایش تنگ شدند. صدای دیگری شنید. و چشم هایش سنگین شدند. ذهنش هم کامالً خواب آلود

حبس کرده بود؟ هر چه بود به نظر مهم بود. هر چه هوا در ریه اش باقی مانده بود، بیرون داد. حسی غریزی در درونش به او هشدار می داد 

 که نفس نکشد. ولی اگر نفس نمی کشید، خفه می شد. نفس کوتاهی کشید و هشیاری اش را از دست داد. 
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 ست و پنجمفصل بی

 کشتار
 

کندرا حس کرد صدایی را از دور می شنود کلمات مفهومی نداشتند اما گوینده به نظر مصر بود. دوست داشت راحتش بگذارد. خیلی خسته 

 بود.

ه بگوینده مرتب نامش را تکرار می کرد. بویی تند را حس کرد. اشک از چشم هایش جاری شد و صداها وضوح بیشتری گرفتند. کسی آرام 

 صورتش سیلی می زد.

چشم هایش را باز کرد و به سرعت نشست. تانو به او کمک کرد تا تعادلش را حفظ کند. سینوس هایش درد می کردند. بینی اش هم آب می 

 کرد. با آستین بینی اش را پاک کرد.

 تانو یک شیشه ی کوچک را از زیر دماغش کنار برد و در آن را گذاشت. 

 «دیگه چی بود؟اون »کندرا پرسید: 

 «یه جور نمک.»تانو توضیح داد: 

 کندرا به اطرافش نگاه کرد. در یک دره ی تنگ تنها بودند. حس می کرد چیزی را فراموش کرده است.

   !اژدها 

 «هیس! همه چی حله. کشتمش.»تانو گفت: 

فرستد. اما دست و پایش شل شده و از گاوین جدا آخرین چیزی که کندرا به یاد می آورد این بود که گاوین سعی داشت او را درون کوله ب

 «اژدها ما رو مسموم کرد؟»شده بود. پس از آن هم به خوابی سنگین فرو رفته بود. پرسید: 

  .یه جور گاز خواب آور. ماده ی خیلی قوی ای بود. وقتی متوجه شدم که تانو و ست یهو وسط روز همزمان خوابشون برد 

  .تانو خوابش برد؟ اما تو.. 

 «ونسا.»تانو سرش را تکان داد و گفت: 

 کندرا ناخودآگاه خود را عقب کشید.

خوشحال باش که سر و کله م پیدا شد. و گرنه اژدها همه تون رو می کشت. »تانو با حالتی معصوم دست هایش را باال نگه داشت و گفت: 

 «کجاییم؟

 «چطوری اژدها رو کشتی؟ فکر کنم بهتره بهت نگم. محض احتیاط.»کندرا با تردید گفت: 
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من هر کسی رو که یه بار گاز گرفته باشم، وقتی خوابش ببره حس می کنم. گفتم که وقتی تانو و ست همزمان »تانو لبخند زد و گفت: 

ی م خوابشون برد، کنجکاو شدم. در نتیجه کنترل تانو رو به دست گرفتم. با چشم های نیمه بسته شرایط رو زیر نظر گرفتم. اولش فقط

همه  هخواستم آمار بگیرم، ولی وقتی دیدم دوگان هم کنارم خوابیده فهمیدم یه اتفاقی افتاده. مه همه جا رو گرفته بود. دیدم که یه اژدها دار

 جا رو بو می کشه. من رام کننده اژدها نیستم، ولی قبالً هم اژدها دیده بودم و جلوشون تونسته بودم هوش و حواسم رو حفظ کنم. ترسش

همه وجودم رو گرفت. خیلی قوی بود ولی چون اژدها متوجه من نبود، تونستم مقاومت کنم. دیدم یه شمشیر کنارم رو زمین افتاده. منم که 

می دونی تو استفاده از شمشیر استادم. وقتی سر اژدها اومد نزدیک که من و دوگان رو بو بکشه، نشستم و شمشیر رو فرو کردم تو گلوش. 

س بزنی چقدر تعجب کردم وقتی شمشیر تو گلوش فرو رفت. انگار نه انگار که فلس هاش از فلز محکم ترن. تاحاال همچین می تونی حد

 شمشیری ندیده بودم.

حمله م کامالً اژدها رو غافلگیر کرد. وقتی بلند شدم و شمشیر رو بیرون کشیدم، تقریباً نصف گردنش رو بریده بودم. اژدها سرش رو عقب »

همین جوری مه و خون از گلوش میزد بیرون. برگشت توی یه غار تاریک و همونجا مرد. دنبالش رفتم تو غار و واسه اینکه مطمئن کشید. 

 «شم مرده سرش رو کامل بریدم.

 «تو یه اژدها کشتی.»کندرا با حیرت گفت: 

 تانو خندید. صدای مرد ساموآیی بود ولی خنده، خنده ی ونسا بود.

  شتم!آره. فکر کنم ک 

احتماالً من تنها قاتل اژدهای زنده م. البته به خواست خودم نبود، یه جورایی مجبور »عجیب بود که تانو با لحن ونسا صحبت کند. ادامه داد: 

 شدم. معموالً پیش نمیاد که گردن یه اژدها دم دستت باشه. منم که یه شمشیر تیز تو دستم بود. اصالً فکرش رو هم نمی کرد که یکیمون

 «ممکنه به هوش باشه. کامالً داشت سر فرصت کارش رو می کرد.

 «واسه آوردن بقیه کمکت کنم؟»کندرا پرسید: 

  .نه. گاز خواب آور هنوز تو فضا هست. خودم باید برم بیارمشون. تو می تونی همینجا بمونی و بیدارشون کنی 

با  اینجا لونه ی اژدهای معمولی نیست. ما کجاییم؟»قف نگاه کرد. گفت: تانو شیشه ی نمک را به دست کندرا داد. سرش را بلند کرد و به س

 «نگفتنت ما رو تو خطر بزرگتری قرار می دی.

 «غار اژدها کدوم طرف بود.»کندرا پرسید: 

  .اون طرف 

 کندرا با توجه به جواب متوجه جهت ها شد.

  .پشت سرمون یه هیدراست. جلومون هم یه محافظی که نمی دونم چیه 

 انو اخم کرد.ت

  اینجا معبد اژدهاست؟ دارین چی کار می کنین؟ 

 «ماجراش  طوالنیه.»کندرا گفت: 

مطمئنم که دلیل قانع کننده ای دارین. من می رم بقیه تیمتون رو بیارم. ولی وقتی برگشتی خونه باید به پدربزرگ و »تانو زیر لب گفت: 

 «مادربزرگت توصیه م رو بکنی.
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 «خیلی دورن؟ بقیه»کندرا پرسید: 

  .آره. تقریباً دورن. مه همه جا رو گرفته بود 

   .یه کوله پشتی باید اونجا افتاده باشه. داخلش یه اتاقه. اگه اونقدر قدرت داری که بتونی ببریشون پایین ممکنه سریع تر باشه

 شایدم نباشه.

  .ممنون. زود برمی گردم 

از درگیری با یک اژدها جان سالم به در برده بودند. شاید موفق می شدند از معبد اژدها  کندرا تنها ماند. سعی داشت به خودش شجاعت بدهد.

خارج شوند. در شیشه را باز کرد و بو کشید. بوی تندی تا سینوس هایش نفوذ کرد و چشم هایش به اشک افتاد. مزه ی بدی در دهانش حس 

 می کرد.

کرده است، سر و کله ی مرد ساموآیی از دور پیدا شد. تراسک را روی شانه اش انداخته درست وقتی که داشت با خودش فکر می کرد تانو دیر 

 بود و کوله پشتی از یک شانه اش آویزان بود.

 «کسی تو کوله هست؟»کندرا پرسید: 

  .مارا، گاوین، ست و وارن 

  وارن هم خواب بود؟ 

  .آره. خیلی هم بدجور زخمی شده بود. زیر پای نردبون پیداش کردم  

  .قبل از این ماجرا زخمی شده بود. وقتی اژدها خوابمون کرد اون تو کوله بود. احتماالً سعی کرده از کوله بیاد بیرون کمکمون کنه 

   وقتی سعی کرده بیاد بیرون گاز بیهوشش کرده و افتاده. حقشه. وارن همیشه خیلی مغرور بود. دیگه حالش رو ندارم برم از تو کله

 بیارمشون بیرون.

  .عیب نداره، من می رم پایین بیدارشون می کنم 

   می رم دوگان رو بیارم. زیادی سنگین بود نمی تونستم از نردبون ببرمش پایین. وقتی دوگان رو آوردم، تانو رو ول می کنم. اون

 رو هم بیدار کن.

 تانو دوباره به راه افتاد.

ر بینی اش گرفت. یادش آمد که اولین چیزی که شنیده بود نام خودش بود. گفت: کندرا کنار تراسک نشست، در شیشه را باز کرد و آن را زی

 «تراسک، تراسک، بیدار شو. ما تو معبدیم. تراسک باید بیدار شی. تراسک. زود باش دیگه تراسک.»

اسک درد گرفت. تر اما تراسک حرکتی نکرد. کندرا بار دیگر نمک را بو کشید. به سرعت اشک از چشم هایش جاری شد و سینوس هایش

چطور می توانست با وجود همچون بویی همچنان بخوابد؟ اشک هایش را پاک کرد و دوباره شیشه را زیر بینی تراسک گرت. باز هم تراسک 

 تکان نخورد.

  !تراسک! تراسک! زودباش دیگه. بیدار شو. تراسک، اژدها! زود باش 

ا باز کرد اما اثری از به هوش آمدن در تراسک دیده نمی شد. کندرا او را تکان داد کندرا چندین سیلی به تراسک زد. یکی از چشم هایش ر

 وفریاد زد. اما پاسخی نگرفت.

 کندرا همانطور به فریاد زدن ادامه داد. وقتی تانو به همراه دوگان برگشت، تراسک هنوز بیدار نشده بود.

 «روش خاصی داره؟»کندرا پرسید: 
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ه وقت صرف کردم تا بیدار شدی. همین که دور از اون مه باشه خودش کلی کمک می کنه. وقتی تراسک رو منم بیست دقیق»تانو گفت: 

 «بیدار کنی، شرط می بندم بقیه زودتر بیدار می شن.

 «از کجا می دونستی کدوم شیشه رو باید استفاده کنی؟ به فکر تانو هم دسترسی داری؟»کندرا پرسید: 

 «آزمون و خطا. می دونستم یه همچین چیزی داره»تکان داد و گفت:  تانو سرش را به نشانه ی نفی

 کندرا بار دیگر شیشه را زیر بینی تراسک گرفت.

  بیدار شو تراسک. زودباش بیدار شو. باید با اژدهاها بجنگیم. تراسک، تراسک؟ 

 «نها بمونی.صبر می کنم تا تراسک بیدار شه بعد تانو رو ول می کنم. نمی خوام اینجا ت»تانو گفت: 

  .ممنون ونسا. واقعاً ازت ممنونم 

  .یادت نره توصیه م رو به پدربزرگ و مادربزرگت بکنی 

 «حتماً. البته اگه از اینجا جون سالم به در بردیم.»کندرا گفت: 

رانجام تراسک می رسید. سکندرا دوباره مشغول بیدار کردن تراسک شد. نمی دانست چقدر زمان گذشته است اما به نظر بیشتر از بیست دقیقه 

 «چی شد؟»ناله ای کرد و کمی بعد چشم هایش را باز کرد. پرسید: 

 «ونسا سانتورو. بهت مدیون شدیم.»کندرا ماجرا را توضیح داد. تراسک بلند شد و ایستاد. با بی میلی گفت: 

  هتره که استاد معجون سازتون رو بهتون چه باور کنی، چه نکنی، من این روزها طرف شمام. حاال که به هوش اومدی، ستوان، ب

 پس بدم. حواسم بهتون هست. اگه دوباره غیر طبیعی خوابتون برد، بر می گردم.

فکر کنم اآلن دیگه می تونین اونایی که تو کوله ن رو بیدار کنین. من و دوگان رو بذارین آخر. خداحافظ »تانو روی زمین دراز کشید و گفت: 

 «کندرا.

  .خداحافظ 

 و چشم هایش را بست و بدنش به خوابی عمیق فرو رفت.تان

دند. شتراسک نگهبانی داد تا کندرا از نردبان پایین برود. بیدار کردن ست تنها چند دقیقه طول کشید. گاوین و مارا حتی سریع تر از ست بیدار 

است. بقیه با کمک هم با احتیاط او را سر وارن هم خودش بیدار شد و مشخص شد که در اثر سقوط استخوان های هر دو ساعدش شکسته 

 جایش برگرداندند.

ا هم رپس از آنکه برای همه تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده بود، کندرا جلوتر از همه از نردبان باال رفت. با استفاده از نمک دوگان و تانو 

 اده بود، مرد ساموآیی شادمان لبخند زد.بیدار کرد. پس از آنکه کندرا برای آن ها هم تعریف کرد که چه اتفاقی رخ د

گلوموس یه اژدهای پیر و کور بود. یه چیزهایی در موردش شنیده بودم. کامالً منحصر به فرد بود. وقتی متوجه شدم با کی »گاوین گفت: 

 «طرفیم، فهمیدم که تو بد دردسری فتادیم. نفسش همه چی رو خواب می کنه.... حتی اژدهاهای دیگه رو!

 «من قبل از اینکه بیهوش شم یه نارنجک دود انداختم.»گفت:  تانو

پس به خاطر همین بود که گلوموس مجبور بود اونقدر بهمون نزدیک شه تا بومون کنه. واقعاً شانس آوردیم. بدون او »گاوین گفت: 

 «نارکوبلیکس همه مون می شدیم غذای اژدها!
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 می دونم که اعتبارش به ونسا می رسه، ولی این که فکر کنم یه اژدها کشتم»یرد، گفت: تانو در حالیکه سعی می کرد جلوی نیشخندش را بگ

 «خیلی حال می ده. حداقل بدنم!

 «چقدر خوب شد که یه شمشیر آدامان داشتی.»ست گفت: 

 ع بزرگ رد شدیم ولی بایدهنوز خطر رفع نشده. هنوزم یه محافظ جلومونه و یه هیدرا پشت سرمون. از یه مان»تراسک به همه یادآوری کرد: 

 «دوباره تمرکز کنیم.

 دوباره مدتی را صرف آماده کردن وسایلشان کردند. تانو درون کوله رفت تا ببیند وارن در چه وضعیتی است.

 «به نظرت چرا ونسا تانو رو انتخاب کرد، نه من رو؟»ست به سمت کندرا رفت و گفت: 

 «ی کرد؟دوست داشتی تو رو انتخاب م»کندرا پرسید: 

  !خب، یه جورایی می شدم قاتل اژدها 

  .فکر نکنم ونسا قصدش توهین به تو بوده باشه. قبالً تانو رو کنترل کرده بود. به عالوه ی اینکه تانو گنده تر از توئه 

 «من رو هم گاز گرفته بود.»ست به نظر غمگین بود. گفت: 

 «ها دیدی. کسی چه می دونه؟ حتی ممکنه یه اژدها بخوردت!خوشحال باش. اژدها نکشتی، ولی حداقل اژد»کندرا گفت: 

 «آره. از اینکه اژدها دیدم خوشحالم.»ست اعتراف کرد: 

  !واقعاً خوشحالی؟ جدی؟ من زهره ترک شدم و تقریباً مردیم 

  ه اژدهاها ترسناک نه منظورم این نبود. نمی خوام وانمود کنم که من نترسیدم. منم فکر کردم همه مون می میریم. اما آخه اگ

 نبودن که ناامیدکننده بودن.

 «نگران نباش. کلی چیز ترسناک قراره اتفاق بیفته. حتی ممکنه جون سالم به در نبریم.»کندرا ضربه ای به شانه ی برادرش زد و گفت: 

ت به همین دلیل از همه خواس تراسک به این نتیجه رسیده بود که هنگام حمله ی گلوموس گروهشان بیش از حد به هم نزدیک بوده است؛

 یکه در ادامه ی سفر کمی با فاصله حرکت کنند. خودش و گاوین جلوتر از همه می رفتند. مارا و تانو با فاصله ی پنجاه قدمی به دنبالشان م

 رفتند. کندرا، ست، مندیگو، و دوگان هم با فاصله ی پنجاه متری در آخر حرکت می کردند.

ند. بیشتر مسیر سرباالیی بود. مسیر در بعضی جاها تنگ و در بعضی نقاط باز می شد. چندین و چند پیچ را پشت مسافت زیادی را طی کرد

 سر گذاشتند. هر چه جلوتر می رفتند فضا تاریک تر می شد.

اوین رون بیاید. تراسک و گکندرا با دقت به هر سایه ای نگاه می کرد. می ترسید در دل هر سایه ای یک غار باشد و از میان غار یک اژدها بی

شان بیاید. غکه جلوتر از همه بودند، با استفاده از نور چراغ قوه دیوارها را کامالً بررسی می کردند. کندرا با هر قدم منتظر بود که فاجعه به سرا

 می دانست که هر لحظه ممکن است تراسک و گاوین طمعه شعله های آتش نفس یک اژدها شوند.

حدس بزند محافظ آخر چه موجودی است. یک اژدهای دیگر؟ یک غول؟ یک اهریمن بزرگ مانند باهومات؟ موجود مرگبار کندرا سعی کرد 

 دیگری که تاکنون چیزی در موردش نشنیده بودند؟ احتمال های بی شماری وجود داشت.

مه ی ن هایی بزرگ ختم می شد. چندین مجساز یک پیچ دیگر گشتند و پلکانی در مقابلشان ظاهر شد. پله ها به یک فضای بزرگ با ستو

 برنزی نیز در باالی پله ها دیده می شد. اتاق آنقدر بزرگ بود که یک اژدها یا غول به راحتی در آن جا می شد.

 تراسک و گاوین در پایین پلکان منتظر شدند تا بقیه به آن ها برسند.
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ه که بره و یه سر و گوشی آب بده. حدس می زنیم که محافظ سوم اون باال ظاهراً به مقصدمون رسیدیم. گاوین داوطلب شد»تراسک گفت: 

 «باشه.

 «گاوین تنهایی می ره باال؟»کندرا پرسید: 

من با فاصله بیست متری دنبالش می رم. اونقدری که تو تیررسم باشه و بتونم ازش حمایت کنم. تانو، تو هم پشت من بیا. »تراسک گفت: 

 «ر عالمت من بمونن.بقیه یه کم عقب تر منتظ

وان دوان دکندرا، گاوین را تماشا کرد که از پله ها باال رفت و در تاریکی ناپدید شد. تراسک نیمی از پله ها را بیشتر باال نرفته بود که گاوین 

ت کندرا شیرجه ید و به سمبه سمت پله ها برگشت و با حرکت دست به تراسک اشاره کرد که پایین برود. گاوین پله ها را دو تا یکی پایین دو

رفت. وقتی که گاوین به نزدیکترین سنگ درخشان رسید، کندرا از ترس قدمی به عقب برداشت. رنگ پوستش آبی شده بود؛ حتی گردن و 

 «شاخ.»لب هایش سیاه شده بودند. گاوین با چشم هایی که مانند دو کاسه ی خون شده بود، به کندرا نگاه کرد و به زحمت گفت: 

 وین روی زمین افتاد.گا

 «مسموم شده.»ست گفت: 

 این را گفت و به سرعت درون کوله پشتی پرید.

کندرا واقعاً از برادرش ممنون بود که آنقدر سریع واکنش نشان داده بود. کنار گاوین نشست و دستش را در دست گرفت. دست های گاوین 

قطره ای اشک از زیر پلک های بسته اش به روی گونه اش چکید. شروع به  سرد بود. پلک های سیاه روی چشم هایش را پوشانده بودند.

 لرزیدن کرد. رگ هایش به صورت خط های سیاهی از زیر پوست آبیش نمایان بودند.

 «بندازش!»تانو کنار کوله پشتی زانو زد و یک دستش را در کوله فرو برد، فریاد زد: 

 در دست داشت، به سمتشان دوید. کنار گاوین نشست و نوک شاخ را به گردن گاوین چسباند.  چند لحظه بعد مرد ساموآیی در حالیکه شاخ را

تغییر رنگ پوست بدن گاوین متوقف شد. رگ های سیاه و لکه های آبی به سرعت محو شدند. گاوین به سرفه افتاد و بعد چشم هایش را باز 

 کرد.

 «نزدیک بود.»دست عرق کرده اش را دور شاخ گرفت و به سختی گفت: 

 «حالش خوبه؟»تراسک پرسید: 

 «شاخ تطهیر می کنه. مسموم شده بود. اآلن باید خوب باشه.»تانو گفت: 

 «حالم خوبه. س...س...س... سم بود. تو دردسر بزرگی افتادیم.»گاوین نشست و گفت: 

 «چی دیدی؟»تراسک پرسید: 

  قت نشد. سم خیلی سریع وارد بدنم شد. ولی الزم نبود باهاش حرف چیز زیادی ندیدم. فقط یه نظر دیدمش. باهاش حرف نزدم. و

 س. 40بزنم تا بشنامسش. محافظ سوم سیلتا

 «اژدهای سمی.»تانو گفت: 

 «هیچ کاریم نکرد. اما هوای اونجا کامالً مسمومه.»گاوین سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و گفت: 

                                                           
40  Siletta 
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 «یی سمی باشه.من تاحاال نشنیده بودم که اژدها»تراسک گفت: 

خیلی ها فکر می کردن که یه افسانه اس. یا اگه نیست هم خیلی وقت پیش مرده. استادهای معجون ساز خبیث همیشه تو »تانو توضیح داد: 

 «حسرت سیلتا بودن. به تمام معنی کلمه خاصه.

کش، حرف زدم. نفسش، گوشتش، خونش، اش تا مغز استخونش سمیه. یه بار با یه اژدهایی که خیلی وقت پیش می شناختش»گاوین گفت: 

مدفوعش، هم چیش سمیه. دیدین چطوری شده بودم؟ تازه فقط باهاش تو یه اتاق بودم. همه باید شاخ رو لمس کنن. حتی این پایین هم 

 «ممکنه هوا آلوده باشه.

 همه دور هم جمع شدند تا به شاخ دست بزنند.

 «حاال چی کار کنیم؟»تانو پرسید: 

بی خیال می شیم. هیچ راهی واسه رد شدن از سیلتا وجود نداره. بهترین انتخاب ممکن بوده. حتی اگه »ده ی تلخی کرد و گفت: گاوین خن

شاخ ازتون در مقابل سم تو هوا محافظت کنه، بازم سیلتا یه اژدهاست. با پنجه ها و دندونای خیلی تیز و یه هاله ی ترس قدرتمند. من رو 

نه. تازه کسی چه می دونه که این شاخ تا چند وقت ازتون محافظت می کنه؟ همه اشیاء جادویی محدودیت دارن. در دید و اآلن منتظرمو

 «حالیکه سیلتا یه چشمه ی زنده از قوی ترین سم دنیاست.

 « بین یه هیدرا و یه اژدهای سمی گیر افتادیم.»دوگان گفت: 

 «کنه بیاد بیرون.باید یه راهی پیدا کنیم.  هر لحظه مم»تراسک گفت: 

 «من کارش رو تموم می کنم.»ست گفت: 

 «حرف مسخره نزن.»تانو گفت: 

 «مسخره نیست. یه نقشه دارم. کندرا هم باید کمکم کنه.»ست اخم کرد و گفت: 

 «منظورت چیه؟»تراسک پرسید: 

 «اژدها رو می کشیم.موقع جنگیدن با سیلتا از شاخ فقط برای زنده موندن استفاده نمی کنیم، باهاش »ست گفت: 

 «چطوری؟»کندرا پرسید: 

   وقتی گرائوالس داشت کمکم می کرد که شاخ رو بدزدم، شک کردم که شاید اون رو واسه خودش می خواد. اما گرائوالس بهم

 «گفت که مریضیش همه ی وجودش رو گرفته و شاخ می تونه بکشدش. اگه گوشت و خون اژدها سمی باشه، شاخ نمی کشدش؟

شاید. اما بعید می دونم اونقدر انرژی داشته باشه که بتونه با اون همه سم مقابله کنه. تک شاخ ها منبع عظیم پاکین، »متفکرانه گفت:  گاوین

 «ولی ما که تک شاخ نداریم، فقط یه شاخ کهنه ش رو داریم. نمی شه با انرژی یه شاخ قدیمی رفت به جنگ یه اژدهای زنده.

داریم. اون مثِ یه باتری انرژی جادوییه. شاخ تو دست کندرا شارژ می مونه. طبیعتاض من هم باید باهاش برم تا ما کندرا رو »ست گفت: 

 «ترس اژدها فلجش نکنه.

 بزرگترها به همدیگر نگاه کردند.

 «ممکنه جواب بده.»گاوین اعتراف کرد: 

 «ولی اونا بچه ن.»تراسک اعتراض کرد: 
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 «شن، تاحاال کارهای حیرت انگیزی کرده ن.چه بچه باشن چه نبا»تانو گفت: 

بذارین من شاخ رو ببرم. ممکنه به اندازه ی کافی قدرت داشته باشه که بتونه اژدها رو ش...ش...ش... شکست بده. این جوری »گاوین گفت: 

 «دیگه کندرا رو هم به خطر نمی ندازیم.

اده کنه منم. ست راست می گه. نمی تونیم ریسک کنیم که شاخ انرژیش نه. اگه کسی قراره از شاخ استف»کندرا با صدایی لرزان گفت: 

 «تمومشه. فقط یه بار شانس داریم.

من نمی ذارم بچه ها به خاطر من جونشون رو به خطر بندازن. هیچ کدومشون اصالً نباید اینجا باشن. کندرا قرار بود تو دژ »دوگان گفت: 

ه. نمی تونیم گاوین رو هم از دست بدیم. سفیرمون تو سرزمین اژدهاها حساب می شه. اگه تانو بتونه بمونه، ست هم باید تو آشیانه افسانه باش

 «یه معجونی بهم بده که در مقابل ترس جادویی مقاومت کنم، من این کار رو انجام می دم.

 «بذارین من این کار رو بکنم. من سریعم. رام کننده ی اژدها هم هستم.»مارا گفت: 

 «مندیگو چی؟ هم سم روش اثر نداره، هم خیلی سریعه.: »تانو گفت

مندیگو می تونه با ما بیاد. به عنوان نیروی پشتیبانی. ولی کندرا باید اونجا باشه تا مطمئن باشیم انرژی شاخ تموم نمی شه. همه »ست گفت: 

 «تا کندرا بتونه اونجا باشه.مون می دونیم که در غیر این صورت احتماالً انرژیش تموم می شه. منم که باید برم 

 «تو فقط می خوای یه اژدها بکشی.»کندرا گفت: 

 «شاید یه کم. اما بیشتر می خوام کلید رو پیدا کنیم و برگردیم خونه.»ست جلوی لبخندش را گرفت و گفت: 

بچسبونین  نمی ایسته تا برین و شاخ روفکر می کنین از پسش بربیاین؟ اژدها »تراسک در حالیکه نگاهش را بین بچه ها می گرداند، پرسید: 

 «بهش ها! اگه سمش نکشدتون، ممکنه با پنجه هاش از پا درتون بیاره یا حتی بخوردتون.

 «بهتره یه ساک سم هم با خودم ببرم تا اگه خوردمون سم رو هم بخوره.»ست گفت: 

ال ده. فکر کنم هر سمی وارد بدنش بشه فقط بیشتر سرحسیلتا خودش از سم درست ش»گاوین سرش را به نشانه ی نفی تکان داد و گفت: 

 «بیاردش.

از پسش برمیایم. به مندیگو دستور می دیم که اگه ما مردیم، شاخ رو برداره و بچسبونه به اژدها. این بهترین شانسمونه. چون »کندرا گفت: 

م. اگه من و ست اینجا منتظر بمونیم تا یکی دیگه مشکل رو دوست دارم زنده بمونم، پس باید این کار رو بکنم. خودم باید این کار رو بکن

 «حل کنه معنیش این نیست که بیشتر در امانیم. همه چی به این نقشه بستگی داره.

 «از پسش برمیایم.»ست قول داد: 

 «حرفشون منطقیه، کسی اعتراضی داره؟»تراسک گفت: 

 «ترین شانسمونه.اگه می خوایم جلو بریم، این به»گاوین آهی کشید و گفت: 

 «اگه بخوایم برگردیم هم سیلتا ممکنه دنبالمون بیاد.»مارا هشدار داد: 

 «ولی اینا خیلی جوونن.»دوگان گفت: 

 «خیلی خب، تصمیم گرفته شد.»تراسک گفت: 

بپره روتون. سریع  تونه یهوباالی پله ها یه اتاق خیلی بزرگ هست که پره ستونه. پشت ستون ها پناه بگیرین تا اژدها ن»گاوین توصیف کرد: 

 «حرکت کنین و به هیچ عنوان دست همدیگه رو ول نکنین.

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 زندگی پیشتاز

 «من تو کوله دستنبد دارم. برم بیارم؟»تانو گفت: 

 «آره.»ست و کندرا همزمان پاسخ دادند: 

 تانو وارد کوله پشتی شد.

و تو جلوتر مندیگ»شمشیر و چراغ قوه به او داد. گفت:  گاوین شاخ تک شاخ را به دست کندرا داد. تراسک مندیگو را به کناری کشید و یک

از کندرا و ست وارد معبد می شی. تانو بهت چهار تا نارنجک دود می ده نارنجک ها رو تو جاهای مختلف اتاق می ندازی. مرتب جات رو 

حافظت ازکندرا و ست استفاده می کنی. عوض می کنی ولی نور رو ثابت رو چشم های اژدها نگه می داری. اگه الزم شد از شمشیرت واسه م

 «اگه کشته شدن یا به هر دلیل دیگه ای شاخ رو از دست دادن، ورش می داری و می چسبونیش به بدن اژدها.. متوجه شدی؟

 مندیگو سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد.

 «کندرا شاخ رو بگیر تو دست راستت.»تانو از کوله پشتی بیرون آمد و گفت: 

 از دستنبدها را به دست راست کندرا و دستبند دیگر را به دست چپ ست بست.یکی 

 «دستتون باید تمام مدت با هم تماس داشته باشه. شاخ رو هم باید تمام مدت لمس کنین.»گاوین گفت: 

می گذاشت و هر دو شاخ را آنقدر جای دست های آن ها را تغییر داد تا بهترین حالت ممکن را پیدا کرد. ست دستش را باالی دست کندرا 

 می گرفتند. 

 «این یکی دستم خالیه. شمشیرم رو با خودم ببرم؟»ست گفت: 

نه. اگه اونقدر نزدیک شدی که بتونی از شمشیرت استفاده کنی، باید از شاخ استفاده کنی. اما کمانت رو می تونی با خودت »تراسک گفت: 

 «ببری.

 گاوین سالح را به دست ست داد.

 «زیاد رو کمان حساب نکن. فقط به استفاده از شاخ فکر کنین.»فت: دوگان گ

 «باشه.»ست گفت: 

 «خب، برین دیگه.»تراسک گفت: 

 «موفق باشین.»تانو گفت: 

 «بیا دیگه.»ست در حالیکه کندرا را می کشید، گفت: 

 «آروم!»کندرا گفت: 

ت استرس نداشته باش. مهم نیس»ت نگاه کرد. ست لبخندی زد و گفت: مندیگو جلوتر از آن ها به سرعت از پله ها باال رفت. کندرا به س

 «چقدر گنده س، فقط کافیه لمسش کنیم.

 «البته قبل از اینکه اون با دندون ها و پنجه هاش لمسمون کنه.»کندرا گفت: 

  .آره. البته باید امیدوار باشیم شاخ هم سریع عمل کنه 

از خود می پرسید که دست کدامششان عرق کرده است؟ اگر شاخ از دست کندرا رها می  نقطه ی تماس دست هایشان خیس شده بود. ست

 شد چه؟ پوست هر دویشان آبی می شد و می مردند.
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ی مشروع به باال رفتن از پله ها کردند. مجسمه های برنزی از باالی پلکان به آن ها نگاه می کردند. وقتی به پله های باالیی رسیدند دیگر 

اتاق را ببینند. سنگ های درخشان روی دیوارها و سقف کمی اتاق را روشن کرده بود. دود در اتاق بخش شده بود و این نشان می توانستند 

داد که مندیگو نارنجک ها را پرتاب کرده است. تعداد زیادی ستون در دو طرف اتاق و یک راهروی بزرگ در وسط قرار داشت. یک درگاه 

 و دیده می شد. بزرگ نیز در انتهای راهر

 ااژدها در میان ستون های سمت چپ اتاق بود. مندیگو با فاصله ی نسبتاً زیادی از سیلتا ایستاده بود و نور چراغ قوه را در چشم های اژده

باً نامرئی یانداخته بود. سیلتا شبیه یک سمندر شفاف بود. اندام هایش سبز و بنفش بودند و شبکه ی رگ هایش آبی تیره؛ اما فلس هایش تقر

 بودند. دهانش آنقدر بزرگ بود که می توانست یک ماشین را درسته قورت بدهد. چندین ردیف دندان زرد تیز در دهانش دیده می شد.

اژدها با یک حرکت سریع به مندیگو حمله کرد. عروسک چوبی جاخالی داد. تنها وقتی که سیلتا به یک سنگ درخشان نزدیک شد، کندرا 

 او شد. حداقل ده پا وزن پیکر بزرگ اژدها را تحمل می کردند. متوجه ابهت 

 ست خواهرش را به سمت نزدیک ترین ستون در سمت چپ اتاق هدایت کرد.

 هر دوتاتون رو دیدم. این عروسک مسخره رو شما فرستادین که سر به سر»سیلتا با صدایی که بی شباهت به نجوایی خشمگین نبود، گفت: 

 «من بذاره؟

 سرش را تکان داد و از این طریق به برادرش هشدار داد که حرفی نزند. کندرا

اومدیم تعطیالت. اومدین عجیب غریب ترین اژدهاهای دنیا رو ببینیم. اون عروسک هم راهنمامونه. می شه ازت عکس »ست فریاد زد: 

 «بگیریم؟

در فاصله ی بین دو ستون کندرا دید که اژدها آرام به سمت ست درحالیکه کندرا را به دنبالش می کشید، به سمت یک ستون دیگر دوید. 

 آنها در حرکت است. 

 «چرا نمردین؟»سیلتا پرسید: 

حس مردن نبود! می خواستیم ببینیم آدرس اژدهایی به اسم گلوموس رو داری یا نه؟ تنها چیزی که ما پیدا کردیم یه اژدهای »ست پاسخ داد: 

 «ش جدا شده بود.خاکستری مسخره بود که سرش از بدن

سیلتا خشمگین غرید. مه بنفس رنگی فضا را پر کرد. ذرات مه به محض برخورد با پوست کندرا دود می شدند. بار دیگر ست دوان دوان 

خواهرش را به دنبال خود به سمت ستون بعدی کشید. کندرا چشم هایش را تنگ کرد تا بهتر ببیند. تنها می توانست شبح اژدها را تشخیص 

 دهد که دو ستون آن طرف تر خم شده بود.ب

 «از چه پادزهری دارین استفاده می کنین؟»سیلتا گفت: 

 ست از پشت ستون نگاه کرد، کمانش را هدف گرفت و شلیک کرد.

ود، به سمت رسیلتا غرید. صدای دویدن اژدها به سمتشان را شنیدند. کندرا از پشت ستون نگاه کرد. اژدها به جای آنکه مستقیم به سمتشان ب

 ستون بعدی می دوید. کندرا و ست سعی کردند جوری بایستند که ستون بین آن ها و اژدها قرار بگیرد. 

 «تا کی می خواین قایم شین؟»سیلتا خشمگین گفت: 

 «خونه. تا وقتی که سمی هستی. فعالً که ظاهراً تو داری قایم می شی. بیا بیرون بذار عکسمون رو بگیریم بریم»ست جواب داد: 

صدای قالب های مندیگو را شنیدند. سپس سر اژدها در فاصله ی دو سه متری آنها از پشت ستون بیرون آمد. کندرا اصالً صدای نزدیک 

شدن سیلتا را نشنیده بود. ظاهراً اژدها هر وقت که می خواست می توانست بی صدا حرکت کند. دهان بزرگ سیلتا باز و مایع چسبناکی به 
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اشیده شد. کندرا و ست هر دو به سمت عقب پرت شدند. کندرا تالش کرد دستش از دست ست جدا نشود و همچنان شاخ را نگه سمتشان پ

 .دارد. مایع قیر مانند در تماس با پوست و لباسشان بخار می شد و به هوا می رفت. کندرا با استفاده از دست خالیش، چشم هایش را پاک کرد

 پا بایستد.ست به او کمک کرد که سر

مندیگو با شمشیری که در دست داشت مرتب به پشت سر اژدها ضربه میزد. سیلتا گردنش را چرخاند و عروسک چوبی را گاز گرفت. تنها 

 پاهای چوبی مندیگو از دهان اژدها بیرون مانده بود.

دها مایع قیر مانند به سمشان پاشید. مندیگو از دهان اژ کندرا و ست شاخ را در مقابلشان گرفتند و حمله کردند. سیلتا دهانش را باز کرد و باز

بیرون افتاد. کندرا و ست شاخ را به سمت پوزه ی اژدها دراز کردند. به محض نزدیک شدن شاخ، اژدها به سمت عقب پرید. بچه ها باز هم 

ا زیر پای کندرا و ست زد. هر دو تعادلشان رحمله کردند، ولی اژدها با سرعتی قابل تحسین نیمه ی جلویی بدنش را عقب کشید و با دمش 

 از دست دادند و محکم زمین خوردند.

 «حاال فهمیدم قضیه چیه. آره. آره. این بچه های خبیث می خوان با این شاخ کثیف من رو بزنن.»سیلتا خشمگین گفت: 

ت تا پشت یک ستون ناپدید شد. دمش آخرین قسمست و کندرا به سرعت بلند شدند و به دنبال دم اژدها دویدند. نیمه ی جلویی بدن سیل

ار وبدنش بود که ناپدید می شد. کندرا و ست بدون توجه به خطر، به سمت ستون دویدند. به موقع ستون را دور زدند و سیلتا را دیدند که از دی

 انتهای دم اژدها چسباندند. باال می رفت. پاهای جلوییش اکنون روی سقف قرار داشتند. کندرا و ست جلو پریدند و شاخ را به

دم اژدها از حرکت ایستاد. کندرا صدایی شنید و سرش را بلند کرد. پاهای اژدها یکی یکی از سقف جدا می شدند. سیلتا در حال سقوط بود! 

د بی روی زمین فروکندرا فریادی کشید و شاخ را از دم اژدها جدا کردند. هر دو به سمت پشت یک ستون شیرجه ردند و اژدها با صدای مهی

 آمد.

بچه ها بلند شدند و دوباره به این سمت ستون برگشتند. اژدها به شدت دست و پا می زد و تقال می کرد. کندرا و ست بار دیگر حمله کردند 

 و شاخ را به بدن سیلتا چسباندند.

فتاد، شاخ کامالً دست را می سوزاند ولی کندرا و ست اژدها دست از تقال برداشت. شاخ هر لحظه گرم تر می شد. هنگامی که اژدها به لرزه ا

 آن را رها نکردند و شاخ را همانطور روی بدن سیلتا نگه داشتند. حتی وقتی پاهای اژدها کامالً از حرکت ایستادند و سرش روی زمین افتاد

یی جوهری می شدند و اندام هایش شکلشان هم شاخ را جدا نکردند. زیر پوست شفاف بدن سیلتا، خط های سیاه رگ هایش تبدیل به ابرها

 را از دست می دادند و به هم می چسبیدند. درون بدنش شروع به جوشیدن کرد و پوستش باز شد.

کندرا با دست آزادش روی دهانش را پوشاند و شاخ را محکم تر فشار داد. همانطور که جسد سیلتا آب می رفت و کوچک می شد، کندرا و 

ی شدند تا شاخ از بدن اژدها جدا نشود. چند لحظه بعد شاخ روی یک تکه پوست قرار داشت که یک دهم اندازه ی قبلی ست هم بیشتر خم م

یگه فکر کنم د»اژدها هم نمی شد. پس از آنکه مدت زیادی در همان حالت ماندند و دیگر هیچ بخاری از جسد سیلتا بلند نشد، ست گفت: 

 «بس باشه.

شتند. اما پوست اژدها تکان نخورد. کندرا از روی شانه به پشت سرش نگاه کرد. کمی دورتر یک گودال مایع سیاه هر دو قدمی به عقب بردا

 رنگ روی زمین دیده می شد، اما اثری از مندیگو نبود.

 «مندیگو کو؟»ست پرسید: 

جوش آمد و بخار شد. یک شمشیر، یک چراغ  کندرا به سمت مایع سیاه حرکت کرد. خم شد و نوک شاخ را در گودال فرو برد. مایع سیاه به

 قوه و تعداد زیادی قالب طالیی کوچک کف اتاق افتاده بود.

 «لعنتی! غیب شده!»ست گفت: 
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 «احتماالً اون مایع سیاه چوبش رو خورده.»کندرا گفت: 

حتی یه تیکه هم از چوبش نمونده. » ست یکی از قالب ها را برداشت و از نزدیک آن را بررسی کرد. اشک به چشم هایش هجوم آورد. گفت:

 «مزه ی همه چی رو از بین برد. فکر می کنی بتونیم دوباره درستش کنیم؟

  .فقط با قالب هاش؟ بهتره قالب هاش رو جمع کنیم شاید شد 

فت . خودش می گست همانطور که شاخ را نگه داشته بود، با دست دیگرش یکی یکی قالب ها را جمع کرد. کندرا هم به برادرش کمک کرد

که نباید گریه کند، چرا که مندیگو انسان نبود. عروسک چوبی نه هویتی داشت و نه اراده ای. تنها یک روبات چوبی بی مغز بود. وقتی که 

 ا به کندرا وفاداربرای موریل کار می کرد، کندرا و خانواده اش را در خطر بزرگی قرار داده بود. اما پس از آنکه پری ها با استفاده از جادو او ر

 کرده بودند، بارها جان دختر را نجات داده بود. و اکنون در راه محافظت از آن ها نابود شده بود. درست است که فقط یک خدمتکار مکانیکی

 ونه هایشبود، ولی کامالً قابل اعتماد بود و کندرا و ست بدون وجود او احساس امنیت کمتری می کردند. کندرا اشک هایش را از روی گ

 پاک کرد. 

 «کندرا؟ ست؟ حالتون خوبه؟»صدای تانو از بیرون به گوش رسید که فریاد زد: 

 «فکر می کنی همه شون رو جمع کردیم؟»کندرا پرسید: 

 «انگار. بهتره بریم به بقیه بگیم چی شد.»ست زمین را نگاه کرد و گفت: 

 همراهانشان پایین پلکان در انتظارشان بودند. 

 «سیلتا رو کشتیم.»ت: کندرا گف

 به همراه ست شروع به پایین رفتن از پله ها کردند.

همه از خوشحالی فریاد زدند و به هم تبریک گفتند. وقتی که کندرا و ست به پایین پله ها رسیدند، آنچه را که گذشته بود، تعریف کردند. 

شان فکر نمی کردند او و برادرش موفق می شوند. همه از کندرا از چهره ی متعجب اعضای گروه می توانست تشخیص بدهد که بیشتر

شنیدن بالیی که سر مندیگو آمده بود متأثر شدند ولی کسی اشکی نریخت. به نظر تانو جادویی که مندیگو را به حرکت در می آورد احتمااًل 

داشتن قالب ها فکر بدی نبود. مرد ساموآیی  در چوب بدنش بود، ولی با این حال از آنجا که خودش زیاد در آن زمینه تخصص نداشت، نگه

 دستبند را هم باز کرد.

 «فکر می کنین شاخ هوای اون تو رو تمیز کرده باشه؟»ست پرسید: 

یک شاخ تک شاخ رو اگه به آب دریاچه بزنی، تمام آب رو تمیز می کنه. ولی نمی دونم در مورد گازها چطور کار می کنه. اون »تانو گفت: 

 «از جسد اژدها بیرون اومده احتماالً بی خطر بودن ولی گازهایی که از قبل تو فضا مونده ن احتماالً هنوز قوین. بخارهایی که

الزم نیست بی خودی ریسک کنیم. فقط سه تامون می ریم تو اتاق گنجینه. هر سه تا هم دستمون رو می گیریم به شاخ. »تراسک گفت: 

 «اشه تا مطمئن شیم که انرژی شاخ تموم نمی شه. شاید هم پاتون پیامی گذاشته باشه.یکی از اون سه تا حتماً باید کندرا ب

 «منم می خوام برم. توصیف مجسمه ها دقیق یادمه.»ست گفت: 

 «پس منم باهاتون میام تا ازتون محافظت کنم.»تراسک گفت: 

 «من میرم سراغ هیدرا.»گاوین گفت: 

 «وقتی برگشتیم همگی با هم با هسپرا روبرو می شیم.»د و گفت: تراسک سرش را به نشانه ی مخالفت تکان دا
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نه. من یه ن...ن...ن.. نقشه دارم. ست کمانت رو بهم قرض بده. می رم سراغ جسد گلوموس و تیرها و نیزه م رو خونی می »گاوین گفت: 

 «کنم. ممکنه این جوری بتونم هیدرا رو بیهوش کنم.

 «ون فضا خودت خوابت ببره.ممکنه وقتی رفتی تو ا»تانو گفت: 

اگه خوابم برد می تونین بیدارم کنین. نقشه ی کندرا و ست من رو تحت تأثیر قرار داد. یه حمله ی برنامه ریزی شده ی »گاوین گفت: 

یک لکوچیک می تونه خیلی موثر باشه. اگه تنهایی برم سراغش فکر کنم می تونم آرومش کنم و اونقدر نزدیکش بشم که بتونم بهش ش

 «کنم. نرگان نباشین. جونم رو بی خودی به خطر نمی ندازم ولی اگه با این کار بتونم راه رو باز کنم چرا که نه؟

 «اگه خودت فکر می کنی این جوری بهتره من حرفی ندارم. نمی خوای کسی باهات بیاد؟»تراسک گفت: 

م ک شم. اگه موفق شدم که اونجا منتظرتون می مونم. اگه نتونستم هاگه تنها باشم شانس بیشتری دارم که بتونم بهش نزدی»گاوین گفت: 

 «که برمی گردم. شایدم من رو بیهوش کنار جسد گلوموس پیدا کنین. اگه هم کالً من رو پیدا نکردین که دیگه می دونین چه اتفاقی افتاده.

 «اصالً از این نقشه خوشم نمیاد.»کندرا گفت: 

 «نم جواب می ده.ولی من فکر می ک»گاوین گفت: 

هیچ کدوم گزینه هامون خوشایند نیستن. گاوین، فکر می کنم ارزش امتحان کردن رو داره. اگه بتونی بهش نزدیک شی و »تراسک گفت: 

 تاون هیدرا رو بخوابونی، شانسمون زده و می تونیم دوباره نور خورشید رو ببینیم. می تونی بری گاوین. اگه گاوین نتونست هیدرا رو شکس

 «بده، بقیه باید آماده باشن که با هیدرا روبرو بشیم. باید به قرارمون با گریفین ها برسیم. کندرا، ست، باهام بیاین.
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 فصل بیست و ششم

 کمین
 

رگاهی داژدهاها ظاهراً اعتماد زیادی به محافظینشان داشتند. پشت اتاقی که در آن کندرا و ست، سیلتا را کشته بودند یک راهروی کوچک به 

بدون در منتهی می شد و در پشت درگاه اتاق گنجینه قرار داشت. تراسک با حوصله همه جا را بررسی کرد اما تله ای پیدا نکرد. سیلتا و 

 گلوموس کشته شده بودند و هیدرا نزدیک در ورودی معبد بود، به این ترتیب گنجینه بدون محافظ مانده بود.

هر راهرو چندین ردیف گنج بر روی میزهای سنگی چیده شده بود. جواهرات و اشیاء نفیس بی شماری  اتاق سه راهروی بزرگ داشت و در

زیبا از یاقوت، یک قفس چرمی، یک کاله خود آهنی، جام هایی از شیشه های رنگی، کتاب هایی  41روی میزها دیده می شد؛ یک پاگودای

 زیبای برنزی، مقدار زیادی سکه و...که روی آن ها هیروگلیف هایی نقاشی شده بود، ماسک های 

تراسک، کندرا و ست هر سه همچنان شاخ را در دست داشتند. ست آن ها را به سمت انتهای یکی از راهرو ها کشاند تا بتواند نگاهی به یک 

 شمشیر درخشان بیندازد.

 « آدامان خالص.»تراسک با لحنی تحسین آمیز گفت: 

 «می تونم نگهش دارم؟»ست گفت: 

 «نباید چیزی بیشتر از اون چیزهایی که الزم داریم، با خودمون ببریم. نمی خوایم اژدهاها دنبالمون بیان تا پسشون بگیرن.»اسک گفت: تر

 «اونا که به هرحال به خاطر کشتن سیلتا میان دنبالم.»ست گفت: 

ن هیزم بریزیم پذیر بود. ولی نباید با دزدیدن گنجینه شوبازم نباید بیشتر عصبانی شون کنیم. جنگیدن با محافظ ها اجتناب نا»تراسک گفت: 

تو آتیش. اون مجسمه ها رو به ترونیس بدهکاریم و باید بدهیمون رو بدیم. اگه اژدهاها مجسمه هاشون رو می خوان، خودشون می تونن 

 «ا هیچی نمی دزدیم.برن از ترونیس پسشون بگیرن. کلید هم که از اول مال اژدهاها نبوده، در نتیجه یه جورایی م

 «باشه.»ست شمشیر را سرجایش گذاشت و گفت: 

در انتهای اتاق یک سکو قرار داشت که روی آن چندین ردیف میز سنگی دیگر چیده شده بود. تقریباً در مرکز سکو و در ارتفاعی باالتر از 

طال و نقره حاشیه دوزی شده بود، به چشم  میزها یک ستون سنگی دیده می شد. بر روی ستون یک جفت دستکش فلزی که روی آن با

 می خورد. 

 «اون دستکش ها رو!»ست گفت: 

قطعاً دستکش سیج نیست. وقتی اونقدر تابلو اون وسط گذاشتنش حتماً باید تقلبی باشه. اگه خارهای سمی روش باشه اصالً »تراسک گفت: 

 «تعجب نمی کنم.
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دها و یه دونه هیدرا هیچ چیز دیگه ای واسه محافظت از اتاق نذاشته بودن. اونقدر مغرورن که نمی دونم. به غیر از اون دو تا اژ»کندرا گفت: 

 «واقعاً ممکنه دستکش رو تو معرض دید گذاشته باشن.

شاید بهتر باشه ورشون داریم. می تونیم آخرش بهشون پسش بدیم، ولی تا ان موقع می تونیم ازش واسه منحرف کردن اژدهاها »ست گفت: 

 «فاده کنیم. اگه تو شرایط سختی قرار گرفتیم، حتی می تونیم باهاشون مذاکره کنیم.است

طرز فکرت خیلی اشتباه نیست، ولی تکون دادن دستکش اونقدر اژدهاها رو عصبانی می کنه که دیگه نمی شه باهاشون »تراسک گفت: 

رو که اومدیم دنبالشون ور داریم و خیلی سریع بریم، کندرا، پاتون  مذاکره کرد. دوباره تکرار می کنم، تنها شانسمون اینه که فقط چیزهایی

 «تو معبد ملکه پریا هیچ سرنخی نداشته بود که کلید رو کجای این اتاق قایم کرده؟

  .من که چیزی ندیدم 

اید می ار بود قرمز نشده باشند. شکندرا نمی خواست بگوید که در واقع پیام پاتون را در معبد ملکه نخوانده بود. گونه هایش داغ شدند؛ امیدو

نجا هم هیچ پیامی ای»بایست پیام پاتون را از ته دریاچه بیرون می کشید. ممکن بود پاتون توضیحات بیشتری زیر آن نوشته باشد. ادامه داد: 

 «نمی بینم. پاتون گفته بود کلید شبیه یه تخم مرغ فلزی به اندازه ی آناناسه.

 از سکو باال رفتند. 

 «مجسمه ها.»گفت: ست 

 و آن ها را به سمت پنج مجسمه ای برد که به صورت یک نیم دایره در کنار هم چیده شده بودند.

  اژدهای قرمز، غول سفید، شمیر یاقوتی، عقیق مشکیه؟ 

 «می تونه باشه. اون ماهی آبیه هم لویاتانه.»تراسک گفت: 

 «می تونم شاخ رو ول کنم؟»ست پرسید: 

 «فکر کنم. اگه حس کردی حالت داره بد می شه سریع دستت رو بذار روی شاخ.»گفت:  تراسک بو کشید و

 «ترونیس این رو بهم داد.»ست در یک کیف را باز کرد و رو به کندرا گفت: 

 چند تکه پارچه ی ابریشمی از کیسه بیرون آورد و دور مجسمه ها پیچید. سپس همه ی آن ها را داخل کیف گذاشت.

 «کلید رو پیدا کردم. پشت دستکش قایمش کرده.»را رها کرد و به سمت دستکش رفت. پشت ستون را نگاه کرد و گفت: تراسک هم شاخ 

 «عالی شد!»کندرا خوشحال گفت: 

هن خالصه. آناناس گنده ایه. پاتون نگفته بود آ» تراسک به سختی سعی می کرد کلید را بردارد. کندرا و ست به سمتش رفتند. تراسک گفت:

 «اقل چهل پنجاه کیلو وزنشه. جای دست هم نداره.حد

 «با هر دو تا دست ورش دار. من پشت سرت میام و شاخ رو به پوستت می چسبونم.»کندرا گفت: 

 ردر یک صف از اتاق گنج خارج شدند، از راهرو عبور کردند و از کنار باقی مانده جسد سیلتا گذشتند. تانو، دوگان، و مارا پایین پله ها د

 نتظارشان بودند.ا

 «موفق شدین؟»دوگان پرسید: 

 «هم کلید رو پیدا کردیم، هم مجسمه هایی رو که غول می خواد.»تراسک گفت: 
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 «کلیده به نظر سنگینه.»تانو گفت: 

 «شایدم من دارم زیادی ضعیف می شم.»تراسک گفت: 

 «کلید رو بده ببرم تو کوله. شمشیر بزرگه رو هم بردم پایین.»دوگان گفت: 

وقتی اومدی باال حرکت می کنیم. امیدوارم گاوین از پسش براومده باشه. مطمئن نیستم کار درستی »تراسک کلید را به دوگان داد و گفت: 

 «کردم که گذاشتم تنها بره یا نه.

فتادند. به سمت هیدرا به راه ادوگان به زحمت از پله های کوله پشتی پایین رفت و کلید را در اتاقک گذاشت. هنگامی که دوباره بیرون آمد، 

کندرا سعی می کرد نگران گاوین نباشد. به خودش امیدواری می داد که گاوین حالش خوب است و آدمی نیست که ریسک بیهوده انجام 

 دهد. اما خودش هم خوب می دانست که گاوین چقدر شجاع بود و هیدرا چقدر مرگبار به نظر می رسید.

ند، تانو به تنهایی جلو رفت تا هوا را امتحان کند. چند لحظه بعد برگشت و گزارش داد که هوا قابل تنفس بود و وقتی به غار گلوموس رسید

 اثری هم از گاوین پیدا نکرده بود.

وردن آ می تونیم خودمونم سالح هامون رو با استفاده از جسد اژدها به خواب آور آلوده کنیم. همچنین شانسی واسه به دست»تانو ادامه داد: 

 «مواد اولیه معجون ممکنه فقط یه بار تو زندگی هر معجون سازی اتفاق بیفته.

 «باید عجله کنیم. ولی آلوده کردن سالح هامون فکر بدی نیست. مارا، تو هم با من و تانو بیا.»تراسک گفت: 

د. ی زد، از دور پیدا شد. کندرا به سمت گاوین دویکندرا و بقیه بیرون غار منتظر ماندند. چند لحظه بعد سر و کله ی گاوین که کمی لنگ م

 تمام لباس های پسرک خیس و پاره بود و زخم های زیادی روی بدنش دیده می شد. 

 «چی شد؟»کندرا پرسید: 

ه چشم یکارش رو ساختم. یه غده تو گردنش بود. نیزه و تیرهام رو فرو کردم تو اون غده. یادته تراسک »گاوین با لبخندی خجالتی گفت: 

 «اون سر زرده رو زد؟ منم با تیر او یکیش رو زدم. سرهاش یهو وحشی شدن. ولی تونستم با نیزه چند تا ضربه دیگه بهش بزنم.

 «زخمی شدی.»کندرا گفت: 

وقتی هسپرا داشت می رفت پایین چند تا از سرهاش گازم گرفتن. چیز مهمی نیست. زخم هام سطحین. استخون هام هم »گاوین گفت: 

 «نشکسته ن. اآلن زیر آبه. باید عجله کنیم.

 .تراسک، مارا و تانو از غار خارج شدند. در حالیه به سمت دریاچه حرکت می کردند، گاوین دوباره ماجرای درگیری اش با هسپرا را تعرف کرد

ه آب را ریاچه رفتند و سطح تیرتراسک از بقیه خواست که کمی دورتر منتظر بمانند، سپس خودش و گاوین به سمت مسیر باریک کنار د

 بررسی کردند. سریع برگشتند و همگی در قالب دو گروه از کنار دریاچه گذشتند. 

کندرا با سرعت از روی مسیر عبور کرد. هر لحظه انتظار داشت که چندین سر جیغ کشان سر از آب بیرون بیاورند، اما سطح آب بی حرکت 

تند و با عبور از میان دو مجسمه ی سنگی بزرگ، از معبد خارج شدند. تعداد زیادی سنجاقک در اطراف باقی ماند. از طناب گره دار باال رف

 دریاچه ی نزدیک معبد مشغول پرواز بودند. 

 «حاال باید چی کار کنیم؟»کندرا پرسید: 

ما رو  رار راهه. از اونجا به بعد گریفین هاباید بریم به قرارمون برسیم. یه ساعت تا محل ق»تراسک درحالیکه سرعتش را زیاد می کرد، گفت: 

می برن پیش ترونیس. غول بهمون قول داده کمکمون کنه و نمی تونه دروغ بگه. شب رو تو عمارتش سر می کنیم و برنامه ریزی می کنیم 

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 زندگی پیشتاز

ت یا وگ واقعاً پشت دروازه هسکه چطوری از پناهگاه خارج شیم. شاید چند تا از گریفین هاش بتونن یه سر و گوشی آب بدن و ببینن ناوار

 «نه؟

از میان جنگل به راه افتادند. هیچکس حرفی نمی زد. تنها صدایی که به گوش می رسید، صدای باد بود که هر از چند گاهی در میان درختان 

مه ها رده و کلید و مجسمی پیچید. به نظر کندرا می رسید که کسی نمی خواست ریسک کند و حرف بزند. از معبد اژدها جان سالم به در ب

 را با خود آورده بودند. فقط کافی بود بدون جلب توجه شکارچیان النه اژدها خود را به گریفین ها برسانند!

در یک نقطه مارا متوقف شد و پشت درختی پناه گرفت. از بقیه نیز خواست که پنهان شوند چرا که کمی دورتر اژدهایی در آسمان پرواز می 

 ه نظر متوجه گروه انسان ها نشده و خیلی زود دور شد.کرد. اژدها ب

 رفته رفته از تعداد درختان کم شد و به یک تپه رسیدند. نیمی از سرباالیی را پیموده بودند که تراسک گروه را متوقف کرد.

 «گریفین ها پشت اون صخره منتظرمونن.»مارا توضیح داد: 

 «من و گاوین اول می ریم. اگه همه چی روبراه بود، سوت می زنم.»گفت: تراسک به نشانه ی تأیید سرش را تکان داد و 

کندرا و سایرین کنار یک صخره جمع شدند و منتظر ماندند. چند لحظه بعد از اینکه تراسک و گاوین از سرازیری پایین رفتند، دو سوت پی 

ز قسمت سنگی تپه باال می رفت، می فهمید که گاوین و تراسک چرا در پی شنیده شد. مارا جلوتر از همه به راه افتاد. حاال که کندرا خودش ا

آنقدر پر سر و صدا قدم برداشته بودند. مهم نبود پایش را چطور روی زمین می گذاشت، در هر صورت تعدادی سنگ از زیر پایش در می رفت 

 و سر و صدا ایجاد می کرد. 

سترید بر روی تکه سنگی در نزدیکی کندرا نشست و کلمات به ذهن کندرا هجوم در نزدیکی باالی تپه کندرا صدای بال زدن شنید. یک آ

 «دو تا اژدها کمین کرده ن. فرار کن!»آوردند: 

 «این اینجا چی می خواد؟»مارا به چهره ی بی حالت آسترید نگاه کرد و نیزه اش را باال برد. از کندرا پرسید: 

 «مطمئنی؟»به آسترید نگاه کرد و پرسید: « داره بهمون هشدار می ده.»گفت: کندرا یک دستش را روی نیزه ی مارا گذاشت و 

 فرار کن! هر لحظه ممکنه حمله کنن. به دوستات هم هشدار بده!

 آسترید به هوا بلند شد.

 «تله س!»کندرا فریاد زد: 

ه نوک تپه در نتیجه ی فریاد او برگشته بودند و باز نوک تپه به پایین نگاه کرد و گاوین و تراسک را دید که از سراشیبی پایین می رفتند. 

: دنگاه می کردند. تعداد زیادی گریفین در میان درخان پایین تپه دیده می شدند. کوتوله هم سوار بر یکی از گریفین ها بود. کندرا فریاد ز

 «اژدهاها! فرار کنین! کمین کرده ن!»

در همان لحظه دو اژدهای بزرگ از سمت دیگر تپه ظاهر شدند. یکی از آن ها فلس های  کوتوله فرمانی داد و گریفین ها به هوا بلند شدند.

 سبزی داشت و دیگری قرمز بود.

 اژدهای قرمز ارتفاعش را کم کرد و با یک دم آتشین، درختان کاج را به آتش کشید. اژدهای سبز هم دور زد تا از زاویه ی دیگر حمله کند.

 ضی از آن ها اوج گرفتند و تعدادی دیگر روی زمین فرود آمدند.گریفین ها پراکنده شدند. بع

گریفین ها در جهت های مختلف پخش شدند. گریفینی که کوتوله بر پشت آن سوار بود با یکی از پنجه هایش گاوین را گرفت و با پنجه ی 

 ندرا روی زمین گذاشت. دیگر تراسک را. بال زنان خود را به باالی تپه رساند و تراسک و گاوین را در کنار ک
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 «بر می گردیم دنبالتون.»درحالیکه گریفنیش اوج می گرفت و دور می شد، کوتوله فریاد زد: 

تراسک بازوی کندرا را گرفت و شروع به دویدن کردند. چند قدم که پایین رفتند تراسک به سمت یک تکه سنگ بزرگ شیرجه زد و سعی 

شی از باالی سرشان شنیده شد. کندرا از سمت راستش گرمای شدید را حس کرد. شعله ی بزرگی کرد کندرا را پشت خودش پنهان کند. غر

 از آسمان سرازیر شده و پوشش گیاهی یک طرف تپه را آتش زده بود.

گریفین او  کپس از آنکه اژدها از روی تپه رد شد، چند گرفین در ارتفاع کمی به هوا بلند شدند. ست از پناهگاهش بیرون دوید. بالفاصله ی

را گرفت و به هوا بلند کرد. گریفینی دیگر تانو را گرفت. کندرا به سمت چپ نگاه کرد. اژدهای سبز به سمت سه گریفین شیرجه زد و شعله 

 ی آتشی را به سمتشان شلیک کرد. اما گریفین ها با یک مانور سریع از هم جدا و از شکارچی بزرگ دور شدند.

زدن برای یک حمله ی آتیشن دیگر بود که ناگهان مسیرش را تغییر داد و به تعقیب گریفینی پرداخت که تانو را  اژدهای قرمز در حال دور

حمل می کرد. اژدها شعله ی دیگری شلیک کرد و گریفین برای فرار از آن به میان درختان پناه برد. لحظه ای بعد شعله های آتش درختان 

 جنگل را در کام کشید.

 «برو پایین.»شتی را از کندرا گرفت و فریاد زد: تراسک کوله پ

در همان لحظه که کندرا قدم بر روی اولین پله ی نردبان گذاشت، گریفینی که یک بالش کنده شده بود، در بیست متری آن ها سقوط کرد. 

 کندرا با عجله از پله ها پایین دوید.

 «چه خبره؟»وارن وی یک آرنجش بلند شده بود. پرسید: 

 «سر قرامرون با گریفین ها دو تا اژدها کمین کرده بودن. دستت چطوره؟»ا نگاهی به آتل جدید وارن انداخت و گفت: کندر

  افتضاح. مث بقیه جاهام. حداقل خوبیش اینه که تانو بهم آرام بخش زده بود. جون سالم به در می بریم؟ 

  .معلوم نیست 

ود. کندرا صدای جیغ گریفین ها و غرش اژدهاها را می شنید اما اتاق درون کوله کوچکترین از درون کوله پشتی، درگیری به نظر خیلی دور ب

 تکانی نمی خورد.

یه  تراسک»دوگان و به دنبالش گاوین از پله ها پایین دویدند. لحظه ای بعد مارا هم وارد کوله شد اما از پله ها پایین نیامد. گزارش داد: 

 «روهواییم.»وله بیرون برد و گفت: سرش را از ک« گریفین پیدا کرد.

 «چطوری؟»گاوین به سمت کندرا رفت و پرسید: 

  .نمی دونم 

  .اتفاقی برامون نمیفته 

سرش  «اژدهای سبزه دنبالمونه. داره بهمون می رسه. جهتمون عوض شد. داریم سقوط می کنیم. نزدیک صخره ایم! فکر کنم...»مارا گفت: 

 «نه، موفق شدیم. این گریفینه فوق العاده اس!»دوباره سرش را بیرون برد و گفت:  را دزدید و یک پله پایین آمد.

 کندرا و سایرین از پایین به مارا نگاه می کردند. باد، موهای زن سرخپوست را آشفته کرده بود.

  باال. وای نه، نه، نه، نه،داریم می ریم پایین. داریم می ریم باال. فکر کنم بدونم کجا داریم می ری. دوباره پایین. چرخیدیم . 

 نــــه! تراسک داره میفته! ما هم داریم میفتیم!

 مارا سرش را دزدید و در کوله را بست.
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 همه صدای برخورد کوله با سطح زمین را شنیدند. مارا از کوله بیرون رفت. گاوین شمشیری برداشت و از کوله خارج شد. دوگان هم به دنبالش

 از پله ها باال رفت.بیرون رفت. کندرا هم 

 «تو همینجا بمون.»وارن گفت: 

  .باید ببینم چه خبره 

کندرا از کوله پشتی بیرون آمد. در نزدیکی لبه ی یک پرتگاه بلند بودند. پشت سرشان یک صخره ی بلند بود و اژدهای سبز در باالی سرشان 

دست به سمت پرتگاه طوفان می رفت، دنبال می کرد. مارا، دوگان و  گریفین ها را دنبال می کرد. اژدهای قرمز هم گریفینی را که در دور

 «تراسک چی شد؟»گاوین هم به باال نگاه می کردند. کندرا پرسید: 

 «داره میاد پایین.»گاوین با دست به باال اشاره کرد و گفت: 

ط می کرد. کندرا که خیالش راحت شده بود، لحظه ای طول کشید تا کندرا متوجه شود چه می بیند. شبح بخار مانند تراسک آهسته سقو

 «معجونش رو خورده!»گفت: 

 تراسک با دست به آن ها اشاره می کرد که بروند.

 «ازمون می خواد بریم سمت شکاف صخره.»مارا گفت: 

 «چقدر با شکاف فاصله داریم؟»دوگان پرسید: 

فکر کنم گریفین هم می خواست ما رو برسونه اونجا. یه گریقین کوچیکتر »کوله پشتی را برداشت و ادامه داد: « زیاد دور نیست.»مارا گفت: 

از اژدهاست و می تونه اون تو جا بشه. آدم ها هم که راحت می تونن اونجا قایم شن.  شکاف بهترین شانسمونه. اون تو جامون به نسبت 

 «امنه.

 همگی شروع به دویدن کردند.

 «تراسک چی؟»کندرا پرسید: 

یه جا قایم می شه. تبدیل شد به گاز از سقوط نجاتش داد ولی سرعتش رو گرفت. باید همینجا ولش کنیم. حضور ما باعث »دوگان گفت: 

 «می شه بیشتر تو چشم باشه.

تراسک یه جایی واسه قایم شدن پیدا می کنه. می دونه که باید خودمون رو برسونیم به شکاف دره. حق با اون و ماراست، »گاوین گفت: 

 «اها اونجا دستشون بهمون نمی رسه.اژده

کندرا بدون توجه به ناهمواری زمین با سرعت می دوید. هر بار که به پشت سر نگاه می کرد، همچنان اژدهای سبز را می دید ولی ظاهراً 

شعله همه شان را نمی  اژدها عالقه داشت که گریفین ها را تعقیب کند. کندرا متعجب بود که چرا اژدها به سمت آن ها نمی آمد و با یک

 «شکاف باید پشت این پیچ باشه.»کشت. در آن فضای باز هدف آسانی بودند. شاید هم اژدها آن ها را ندیده بود. مارا گفت: 

 «اژدها داره میاد.»گاوین هشدار داد: 

 با آن ها داشت. دیگر همگی با نهایتکندرا نگاهی به پشت سرش انداخت. اژدها پرواز کنان به سمتشان می امد ولی هنوز فاصله ی زیادی 

 سرعتشان می دویدند.

 «بهتر نیست کندرا رو بفرستیم تو کوله؟»دوگان پرسید: 

 «وقت نداریم. باید خودمون رو برسونیم به شکاف.»گاوین جواب داد: 
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ا ، برجایش میخکوب شد. وقتی که کندرمارا مانند یک قهرمان دو با گام های بلندی از جمع فاصله گرفت. اما به محض اینکه پیچ را رد کرد

 و بقیه به او رسیدند، تازه متوجه شدند که دلیل توقف ناگهانی زن سرخپوست چه بود.

یک اژدهای بزرگ ورودی شکاف صخره را سد کرده بود. اژدها فلس های زردی داشت و زیر شکمش کرم رنگ بود. یک جفت شاخک روی 

 هت به منقار نبود، با صدای ترسناکی باز و بسته کرد.سرش دیده می شد. دهانش را که بی شبا

کندرا حس کرد که ترس جادویی تمام وجودش را فرا گرفت. همه ی عضالتش قفل شده بودند. دوگان هم در کنارش خشک شده بود. مارا 

ر چشم هایش موج می زد. گیر به اژدهای سبز در پشت سرشان نگاه کرد. سپس دوباره نگاهش را به سمت اژدهای زرد برگرداند. وحشت د

 اافتاده بودند. گاوین به زبان اژدهاها فریاد گوشخراشی کشید. اژدها پاسخ داد و مانند گربه ای که به سمت موش خیز بردارد، به طرف آن ه

 د معبد اژدها شده بودند وحرکت کرد. اژدها به نظر از مکالمه اش با گاوین راضی نبود. احساس استیصال وجود کندرا را فرا گرفت. آن ها وار

 اکنون باید بهایش را می پرداختند.

کندرا سعی کرد حرکت کند، اما عضالتش یاری نمی کردند. مرگ بدی در انتظارش بود! پس از پشت سر گذاشتن آن همه ماجرا، بین دو 

کوله پشتی را نمی گشتند و وارن هم نجات پیدا می اژدها گیر افتاده بود. حداقل ست ممکن بود فرار کند. همینطور تانو. شاید اژدهاها درون 

 کرد. احتماًل داشت تراسک هم بتواند آرام خود را به جای امنی برساند.

تی حاژدهای زرد تقریباً به آن ها رسیده بود. احتماالً اژدهای سبز هم دیگر به پشت سرشان رسید بود. کندرا خواست چشم هایش را ببندد، اما 

 بسته شدن سرباز می زدند. با اینکه بدنش تکان نمی خورد، حس می کرد که از درون می لرزد.پلک هایش هم از 

گاوین نیزه اش را به کناری پرت کرد و مستقیم به سمت اژدهای زرد دوید. کندرا نمی خواست تکه تکه شدن دوستش را ببیند، اما نمی 

 توانست سرش را بچرخاند.

نش تدریجی نبود، بلکه خیلی ساده بزرگ و بزرگتر شد. بال، دم، شاخ و پنجه درآورد و به یک اژدهای و گاوین تغییر شکل داد! تبدیل شد

سیاه رنگ و عظیم الجثه تبدیل شد. اژدهای زرد دیگر در مقابلش کوچک به نظر می رسید. گردنبند نقره ای هم کش آمده بود و همچنان 

 دور گردنش دیده می شد.

انش به بیرون فوران کرد. اژدهای زرد رنگ از پرتگاه به پایین پرت و تمام محیط  اطراف شعله ور شد اژدهای آبشاری از آتش مذاب از ده

سیاه چرخید و به استقبال اژدهای سبز رفت. اژدها شعله ای به سمت گاوین شلیک کرد، اما شعله ای که اژدهای سیاه در جواب شلیک کرد، 

له ی آتش. اژدهای سبز پا به فرار گذاشت. اژدهای سیاه رنگ بار دیگر چرخید و روی لبه ی پرتگاه بیشتر به طالی مذاب شباهت داشت تا شع

 ایستاد. سنگ ها زیر بار وزن سنگینش می لرزیدند.

 کندرا هنوز نمی توانست حرکت کند. آیا واقعاً گاوین بود؟ غول پیکر شده بود! پشت و پهلوهایش با فلس های تیره پوشیده شده بودند و

خارهای تیزی از دم و ستون فقراتش بیرون زده بود. پنجه های تیزش شبیه به داس بودند و چشم هایش بیننده را به یاد گدازه های داغ می 

 انداختند. دوستش برادر اژدها نبود. بلکه یک اژدهای واقعی بود!

سیاه شده بود و بال آن سمت به نظر پاره شده بود؛ اما با کندرا اژدهای زردرنگ را دید که از سمت دیگر پرتگاه باال آمد. یک سمت بدنش 

 این وجود همچنان پرواز می کرد. اژدهای زرد به ستمشان آمد. اژدهای سبز نیز ظاهراً از طرف دیگری قصد حمله داشت.

 اژدهای مشکی نگاهی به دشمنانش انداخت. سپس سرش را خم کرد و در یک چشم به هم زدن دوگان را قورت داد.

 کندرا از میان لب های بسته اش با ناباوری جیغ کشید.

مارا کوله پشتی را به سمت کندرا پرت کرد. کوله به شانه ی کندرا خورد و روی زمین افتاد. اژدهای سیاه یک پایش را به سمت مارا پرت 

یزش پای دیگر اژدها به سمت کندرا چرخید. پنجه ی تکرد. سرعت ضربه آنقدر زیاد بود که مارا نتوانست جاخالی بدهد و از پرتگاه پایین افتاد. 

 روی سینه ی کندرا فرود آمد و او را نقش بر زمین کرد. اژدها بال گشود و به هوا بلند شد تا با دشمنانش درگیر شود.
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به او  هی که ستغرش های پیاپی اژدهاها در گوش کندرا می پیچید. گیج و مبهوت دستش را روی پارگی لباسش گشید. زیر پیراهنش زر

 داده بود صحیح و سالم مانده بود. ذهنش به شدت درگیر بود و سعی می کرد آنچه را که اتفاق افتاده بود، درک کند. نفس هایش ریتم تندتری

 پیدا کرد. نه تنها گاوین یک اژدها بود، بلکه به او و دوستانش حمله کرده بود! دوگان را خورده و مارا را کشته بود!

ر که انگشتش را روی زرهش می کشید متوجه شد که می تواند حرکت کند. وقتی که گاوین پرواز کرده بود، ترس جادویی نیز از بین همانطو

رفته بود. کندرا سرجایش نشست. اژدهاها در آسمان با هم مشغول جنگ بودند. کوله پشتی کنارش افتاده و ورودی شکاف صخره بدون 

 محافظ مانده بود.

شح آدرنالین در بدنش می لرزید. کوله پشتی را برداشت، یک بندش را روی شانه اش انداخت و به سمت شکاف دوید. وقتی به از شدت تر

ورودی رسید، چرخید و سرش را بلند کرد. خورشید تازه غروب کرده و شعله های آتش آسمان را روشن کرده بود. دو دشمن گاوین از هم 

ر طرف که برمی گشت یکی از آن دو اژدها سعی می کرد از پشت سر او را آتش بزند. کندرا همانطور مات و فاصله گرفته بودند. گاوین به ه

مبهوت در مقابل ورودی شکاف ایستاد بود و آن رقص مرگ را تماشا می کرد. خیلی زود متوجه شد که با توجه به حرکت رقیب، نشانه گیری 

 شعله ها کار بسیار سختی بود.

فاصله ی بیشتری از هم گرفتند. اما کندرا می دانست که اژدهاها می توانند در یک چشم به هم زدن آن فاصله را بپیمایند.  کم کم اژدهاها

برگشت و وارد شکاف شد. شکاف رفته رفته برای ورود یک اژدها بسیار تنگ می شد. اما کندرا برای آنکه مطمئن شود شعله ی آتش به او 

ادامه داد. مرتب به خود یادآوری می کرد که زیاد هم نباید داخل برود چرا که ممکن بود شعله ی آتش از سمت نمی رسد همانطور به رفتن 

 دیگر به او برسد.

انگشتش را روی یک دیوار می کشید و پیش می رفت. سرانجام به این نتیجه رسید که به اندازه ی کافی دور شده است. کوله پشتی را روی 

 بان پایین رفت. زمین گذاشت و از نرد

 «کلی سر و صدا شنیدم.»وارن گفت: 

 «گاوین اژدهاست.»کندرا با بغض گفت: 

 چند پله آخر را پرید.

  چی؟ 

  .یه اژدهای بزرگ مشکی. دوگان رو خورد. مارا رو هم کشت 

جمله ها حقیقت داشته همانطور که حرف می زد، حس می کرد کس دیگری آن کلمات را ادا می کند و نه خود او. چطور ممکن بود آن 

سعی کرد من رو بکشه. یه ضربه زد تو سینه م. بعد پرواز کرد که با دو تا اژدهای دیگه بجنگه. زرهی که زیر لباسم پوشیده »باشند؟ ادامه داد: 

 «بودم نجاتم داد.

 زیر نور فانوس الکتریکی وارن، کندرا شروع به جستجو در میان وسایل کرد.

 «ر نمی کنم.باو»وارن زیرلب گفت: 

باور کن. تو شکاف صخره ایم. تنهای تنها. ست و تانو ممکنه تونسته باشن با گریفین »کندرا یک چراغ قوه را امتحان کرد. کار می کرد. گفت: 

 «ها فرار کنن. تراسک رو جا گذاشتیم. تبدیل شده بود به گاز.

 چوب دستی کهنه ای را برداشت.

 «ه؟چوب بارون کوه گمشد»وارن پرسید: 
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به هوای بد احتیاج داریم. معلوم نیست گاوین تا کی با اون اژدهاها بجنگه. معلوم نیست سر و کله ی چند تا اژدهای دیگه پیدا »کندرا گفت: 

 «ردم.برمی گ»به سمت پله ها به راه افتاد و گفت: « شه. اونقدر این رو تکون می دم که بزرگترین طوفان تاریخ النه اژدها درست بشه.

 «چرا همین پایین تکونش نمی دی؟»رن پرسید: وا

نمی دونم اگه این پایین تکونش بدم اون باال اتفاقی میفته یا نه. می ترسم ترونیس طوفانی که من احضار می کنم رو خنثی »کندرا گفت: 

 «کنه.

 «موفق باشی. با اولین نشونه ی دردسر کوله رو قایم کن و بیا پایین.»وارن گفت: 

 «باشه.»باالی پله ها رسیده بود، گفت:  کندرا که به

 رکندرا از کوله پشتی بیرون آمد و چراغ قوه را روشن کرد. آن روز هوا نسبتاً خوب بود و باد مالیمی می وزید. چند تکه ابر پراکنده هم د

نیس یجاد شود، مخصوصاً اگر تروآسمان دیده بود. شروع کرد به تکان دادن چوب دستی. نمی دانست چقدر طول می کشید تا طوفان بزرگی ا

مقاومت می کرد. ممکن بود پیش از رسیدن گاوین یا سایر دشمنانش طوفان درست نشود. ممکن بود اصالً طوفانی درست نشود. اما کندرا از 

 پنهان شدن خسته شده بود. از ترسیدن خسته شده بود. این کار حداقل از پنهان شدن در کوله پشتی خیلی بهتر بود.
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 فصل بیست و هفتم

 ناواروگ
 

 

فین یتنها کاری که ست می توانست بکند این بود که آویزان بماند! گریفین از شانه او را گرفته بود و اگر به هر دلیلی از میان چنگال های گر

 ؛ و اگر با شعله یرها می شد، سقوط می کرد. اگر اژدهای قرمز رنگ گریفین را می کشت، ست و گریفین هر دو با هم سقوط می کردند

 آتشش آن ها را می سوزاند، ست می توانست تجربه ی نادر سقوط آزاد و سوختن به طور همزمان را تجربه کند.

پیشتر دیده بود که اژدها تانو را دنبال کرده و جنگل را به آتش کشیده بود. وقتی که گریفین بدون مرد ساموآیی از جنگل خارج شده بود، 

 غییر داده و به سمت گریفینی که ست را حمل می کرد، حمله کرده بود.اژدها مسیرش را ت

ست فریاد زده بود که مجسمه های ترونیس درون کیسه اش است. امیدوار بود این موضوع انگیزه ی بیشتری به گریفین بدهد تا او را صحیح 

 و سالم به مقصد برساند. اما نمی دانست که گریفین متوجه شده است یا نه؟

 فین با سرعت بال می زد و بر فراز دامنه ی کوه پرواز می کرد. اژدها رفته رفته فاصله اش را با گریفین کم می کرد. گریفین مدام اوج میگری

گرفت و به سمت پایین شیرجه می زد. تا آنجایی که می توانست سعی می کرد حداقل یک صخره بین خودش و اژدها قرار بدهد. گاهی 

 نزدیک می شد که ست مبجور بود پاهایش را جمع کند و یا به بدنش پیچ و تاب بدهد تا با آن ها برخورد نکند.چنان به صخره ها 

اژدها هر گاه می توانست سعی می کرد شعله ای به سمتشان شلیک کند ولی گریفین با مانورهای خوب از همه ی آن ها فرار می کرد. رفته 

یک نقطه اژدها فاصله اش با گریفین را بسیار کم کرد، اما گریفین با حرکتی ناگهانی در یک غار  رفته به نوک کوه نزدیک تر می شدند. در

 یخی شیرجه زد. به محض اینکه اژدها از جلوی غار رد شد، گریفین بیرون آمد و در جهت مخالف پرواز کرد.

ک کرد. گریفین وانمود کرد که قصد شیرجه زدن به سمت سرانجام به نزدیکی قله ی کوه رسیدند. اژدها بار دیگر خود را به گریفین نزدی

زمین را دارد. اژدها از ارتفاعش کم کرد اما خیلی زود متوجه اشتباهش شد و دور زد. گریفین باز هم اوج گرفت. ست نگاهی به زیر پایش 

 انداخت. اکنون درست باالی عمارت ترونیس بودند.

، گریفین به صورت ناگهانی شیرجه زد. ست احساس می کرد که دل و روده اش به هم پیچیده وقتی که سر و کله ی اژدها دوباره پیدا شد

 راند. اژدها از ترس اینکه این حرکت گریفین هم حقه بوده باشد، برای تعقیبش مردد ماند؛ هنگامی که متوجه شد این بار دیگر حقه ای در کا

 نیست، گریفین دیگر فاصله اش را زیاد کرده بود.

ا با سرعتی وحشتناک به آنها نزدیک می شد. ست مطمئن بود که به عمارت نمی رسند و اژدهای غول پیکر آن ها را شکار خواهد کرد. ازده

پسرک امیدوار بود که گریفین هنوز حقه ای در آستین داشته باشد. هنگامی که اژدها به فاصله ی مناسب برای شلیک آتش رسید، ست 

ه بلندی و کلفتی یک باجه تلفن عمومی در سینه ی اژدها نشست. اژدها چرخی خورد و با سرعت یک صاعقه به صدای بلندی شنید. تیری ب

 سمت زمین سقوط کرد. 
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ست به زیر پایش نگاه کرد. ترونیس کمان بزرگی در دست داشت و روی ایوان ایستاده بود. ترونیس به سمت در عمارتش رفت و آن را باز 

نزدیکی میز روی زمین گذاشت و خودش هم کمی آن طرف تر روی زمین فرود آمد. درحالیکه به شدت نفس نفس کرد. گریفین ست را در 

 می زد، سرش را خم کرد. تمام بدنش خیس عرق بود.

 «کارت عالی بود.»ست گفت: 

 طالیی اش کشید. مطمئن نبود که گریفین حرفش را متوجه شده باشد، به همین دلیل به سمتش رفت و دستی بر روی خز قرمز و

متأسفم که این جوری شد. وقتی از نقشه شون خبردار شدم دیگه خیلی دیر شده بود و نمی »ترونیس روی صندلی اش نشست و گفت: 

 «تونستم بهتون هشدار بدم. خوشحالم که تونستی از اون مهلکه جون سالم به در ببری، ستِ جوون!

  !شلیکتون خیلی خوب بود 

  واسه اژدهاها باشه تا دیگه نزدیک قلمروی من نیان. امیدوارم درس خوبی 

 «مجسمه های که می خواستین رو آوردم.»ست در کیسه اش را باز کرد و گفت: 

 «پس خیلی بیشتر خوشحالم که تو نجات پیدا کردی! بذارشون نزدیک لبه ی میز.»غول آسمان لبخندی زد و گفت: 

ام م م... کارت عالی بود. واقعاً مجسمه ها »شد و یک چشمش را بست. زیر لب گفت:  ست هر پنج مجسمه را در یک ردیف چید. غول خم

 «رو آوردی.

 «چرا این مجسمه ها اینقدر واستون جالبن؟»ست پرسید: 

   من سه تاشون رو می خواستم. اگه این اژدهای قرمز رو بندازم تو آتیش و وردش رو بخونم، تبدیل می شه به یه اژدهای واقعی

ی دستوراتم رو اجرا می کنه. این غول مرمری رو اگه بذارم توی برف و وردش رو بخونم، تبدیل می شه به یه غول برفی  که همه

محکم و قوی. در واقع یه خدمتکار با پتانسیل خیلی باال. شیمر هم مثِ اون دوتای دیگه تبدیل می شه به یه شیمر واقعی که همه 

 دستوراتم را اجرا می کنه.

 «فکر کنم واسه دفاع از عمارتتون خیلی به درد می خورن.»ست گفت: 

  .خیلی خیلی به دردم می خورن 

  این برج و ماهی چی؟ 

   می تونی اونا رو واسه خودت برداری، ست سورنسون. اگه این برج رو بذاری رو زمین محکم و ورد مخصوصش رو بخونی، تبدیل

فاده آدما طراحی شده و واسه غول ها خیلی کوچیکه. در نتیجه به هیچ درد من می شه به یه برج واقعی. ابته اندازه ش برای است

نمی خوره. این ماهی رو هم اگه بندازی تو آب و وردش رو بخونی تبدیل می شه به یه لویاتان واقعی. منم که نزدیک دریا زندگی 

 نمی کنم، قصد هم ندارم از اینجا تکون بخورم.

 «هم یاد بدین؟می شه وردشون رو ب»ست پرسید: 

   وقتی کوتوله م برگشت بهش می گم وردها رو واست بنویسه. خیلی پیچیده نیست. طلسمی که برای تبدیل شدنشن الزمه در

 واقع تو وجود خودشونه. اون کلمه ها فقط باعث می شن که طلسم ها فعال بشن.

  می شه توی گوی جهان بینیتون نگاه کنین و بینین حال دوستام چطوره؟ 

 «حتماً! اآلن بر می گردم.»ونیس در حالیکه از جایش بلند می شد، گفت: تر
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ست روی میز نشست. انگشتش را روی برج و ماهی می کشید. اینکه یک برج برای خودش داشته باشد واقعاً جالب بود. امیدوار بود حال 

ایت تیر خورده بود، بقیه باید تنها با اژدهای سبز مبارزه می کندرا و بقیه خوب باشد. از آنجایی که اژدهای قرمز او را تعقیب کرده و در نه

 کردند. احتماالً بیشترشان موفق شده بودند که فرار کنند.

تو مدتی که از جلوی گوی رفتم کنار تا کمانم رو بردارم، ناواروگ هم به درگیری اضافه شده. »ترونیس با چهره ای عبوس برگشت و گفت: 

اه شده. متأسفانه دوستات پراکنده شدن و به نظر می رسه چند تاشون مرده باشن. گریفین های من تونستن فرار نمی دونم کی وارد پناهگ

 کنن ولی رد دوستات رو گم کردن. سه تا گریفین هام مرده ن و دو تا دیگه زخمی شدن. ناواروگ اآلن داره با دو تا اژدها می جنگه. ظاهراً

 «راب احضار می کنه. یه جادوی خیلی قدیمیمه که من نمی شناسمش.یه طلسم خیلی قوی هم داره هوای خ

 «یعنی بارون احضار می کنه؟»ست پرسید: 

  .آره 

  .باید کندرا باشه. حتماً داره عصای بارون رو تکون می ده. احتماالً واسه فرار کردن از دست اژدهاها به هوای خیلی بد احتیاج داره 

 «نان کردن که هوا رو مناسب نگه دارم.اژدهاها به من اطمی»ترونیس گفت: 

آره. ولی اعتماد کردن و انتظار ندارن که چند تا دزد بفرستین به معبدشون. شما هم بهشون اعتماد کردین و انتظار نداشتین به »ست گفت: 

 «ار طوفان کمک نمی کنین؟گریفین هاتون حمله کنن. ظاهراً امروز قول و قرارهای قدیمی همه دارن شکسته می شن. چرا شما هم تو احض

گریفین های من تر و فرزن. هوای بد رو خیلی بهتر از اژدهاها می تونن تحمل کنن. فکر کنم یه »غول آسمان چانه اش را خاراند و گفت: 

 «طوفان درست و حسابی به همه اهالی پناهگاه یادآوری می کنه وجود من چقدر می ارزه.

  نه واقعاً ممنون می شم که شما هم کمکش کنین. در ضمن حاالکه مجسمه هاتون رو آوردیم، اگه کندرا داره طوفان احضار می ک

 می شه این زنجیرها رو باز کنین؟

 غول کلمه ی عجیبی بر زبان آورد و بشکن زد. زنجیر دور گردن ست ناپدید شد.

فانی احضار می کنیم که این پناهگاه سال های سال به با هم معامله کردیم. منم واقعاً ازت ممنونم. من و خواهرت چنان طو»ترونیس گفت: 

 «خودش ندیده باشه. با اجازه!

 «خواهش می کنم.»ست گفت: 

  .بعد از احضار کردن طوفان، با آذوقه بر می گردم 

  .اگه منظورتون غذاست می تونین رو من حساب کنین 

*** 

ی آورد. صدای رعدی شنیده شد. کندرا همچنان خستگی ناپذیر چوب را باد در میان شکاف صخره زوزه می کشید و بوی برف را به همراه م

فرار  دتکان می داد. امیدوار بود بتواند آنقدر چوب را تکان بدهد که اژدهاها مجبور شوند سرپناهی برای خود پیدا کنند و باقی دوستانش بتوانن

 کنند.

بود  صله ی بیشتری را می توانست ببیند. به همین دلیل چراغ را روشن نگاه داشتهبا اینکه می توانست در تاریکی ببیند، با نور چراغ قوه تا فا

 و مرتب نور را به هر دو سمت می چرخاند تا غافلگیر نشود. 

سرانجام پیکر گاوین از دور پیدا شد. اکنون که دیگر در هیبت یک اژدها نبود، از زخم گردنش خون می چکید و کمی لنگ می زد. شمشیری 

 دست داشت، نور چراغ قوه ی کندرا را باز می تاباند.که در 
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ش می تونی تمومش کنی و دیگه تکون»باد شدیدی درون شکاف پیچید. گاوین دست آزادش را بلند کرد و مقابل صورتش گرفت. گفت: 

 «ندی.

 «ترجیح می دم تکون بدم.»کندرا جواب داد: 

خواستم مؤدب باشم، وگرنه منظورم این بود که یا اون چوب رو بذار کنار یا می می »گاوین درحالیکه به کندرا نزدیک تر می شد، گفت: 

 «کشمت.

 «در هر دو صورت من رو می کشی، نه؟»اشک به چشم های کندرا هجوم آورد. گاوین، دوگان را کشته بود. مارا را هم کشته بود. پرسید: 

 «! حدس بزن.هنوزی حدس نزدی؟ تو که احمق نبودی»گاوین پوزخندی زد و گفت: 

 کندرا می دانست. سعی کرده بود به این حقیقت اعتراف نکند، اما با این حال می دانست.

  .ناواروگ 

  .درسته 

  چطور ممکنه تو ناواروگ باشی؟ 

شت اگاوین دوستش بود! از او محافظت کرده بود! کلی برای هم نامه نوشته بودند! احساس شومی وجود کندرا را فرار گرفته بود. دوست د

 دراز بکشد، خود را جمع کند و اشک بریزید.

   فکر کنم سؤال درست اینه که شما چرا متوجه نشدین؟ فکر می کردم بعد از کوه گمشده تابلو بشه. فکر کنم بعضی وقت ها آدما

 حقیقت رو جوری می بینن که انتظار دارن ببینن.

 کنجکاو شده بود. کندرا سرش را تکان داد. همزمان هم ترسیده بود و هم گیج و 

  پس تو زندانی جعبه خاموش بودی؟ 

   حتی با وجود اینکه اون ماسک حواسم رو کند کرده بود، هنوز هم بوی ترست تو اون لحظه یادم مونده. تقریباً یه چیزی شبیه

کرد.  رو تو جنگل ولبویی که اآلن حس می کنم. اسفینکس من رو از جعبه آورد بیرون و قبل از خارج شدن از آشیانه افسانه من 

 رفتم اون میخی رو که ست از گردن مرده ی متحرک بیرون کشیده بود، پیدا کردم و دادم به کوریساک.

 «و بعدش رفتی!»کندرا گفت: 

  .کارم تو آشیانه افسانه تموم شده بود. رفتم به یه پناهگاه اژدها تو هیمالیا 

  ت پسری نداشت، درسته؟تو اون اژدهایی هستی که چارلی رز رو خورد. هیچوق 

   می دونستم که می تونی تیکه های پازل رو کنار هم بذاری. اسفینکس بهم توصیه کرد که یه سری به چاک رز بزنم. آرلین

سانتوس دوست قدیمی چاک یکی از شوالیه های سحرگاهه ولی در واقع خائنه. پیش میومد که چاک چندین ماه تو طبعیت گم و 

کرد که پیداش کنم. کشتنش کار آسونی بود. بعد از اینکه کشتمش آرلین وانمود که مرگش چند وقت قبل  گور بشه. آرلین کمکم

 تر اتفاق افتاده. بعدش بهم کمک کرد که آواتارم رو جای پسر نداشته ی چاک جا بزنم. گاوین رز، پسر شگفت انگیز ل...ل..ل..لکنتی.

  .لکنتت رو دوست داشتم 

  باعث می شد بیشتر انسان و مظلوم به نظر برسم.اون لکنت بی دلیل نبود . 

 کندرا اخم کرد.
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  تو کوه گمشده واقعاً چه اتفاقی افتاد؟ 

  خودت چی فکر می کنی؟ 

  .می تونستی با چالیز حرف بزنی چون اژدها بودی 

  ،بجنگه  اولش خواست باهام قبل از اینکه بقیه تون بیاین تو اتاق، شکل واقعیم رو به چالیز نشون دادم. تا حد مرگ ترسوندمش

وقتی وقتی قدرتم رو بهش نشون دادم، تهدیدش کردم که اگه بهتون حمله کنه می کشمش. بعد بهش قول دادم که اگه بذاره از 

 کنارش رد شیم، آزادش می کنم. اونقدر جوون و بی تجربه بود که می ترسیدم کار احمقانه ای بکنه. اما همه چی به خیر گذشت.

  رو آزاد کردی؟ کوه گمشده رو نابود کردی! تو چالیز 

همه تقصیرها رو هم انداختم گردن خاوویر. بدبخت اصالً پا نداشت. خائن هم نبود. خوردمش. بعدش اون ابزار »گاوین پوزخنی زدو گفت: 

 گفتم که صبر کنه تا ما بریم بعد قالبی رو برداشتم، الستیک ها را پاره کردم و وانت رو بردم. همون شب چالیز رو هم آزاد کردم، اما بهش

 «کرد. دبزنه پناهگاه رو نابود کنه. چالیز اونقدر قدرت داشت که بتونه عهدنامه رو زیر پا بداره. دروازه رو شکست و آقای لیچ زامبی ها رو آزا

 «عدی رو هم بدزده.باورم نمی شه. تو شاهزاده ی اهریمنی. و می تونی به اسفینکس کمک کنی ابزار ب»کندرا زیر لب گفت: 

تا اآلن دیگه باید فهمیده باشی که اسفینکس از عمد گذاشت بدلت فرار کنه. همون استینگ »گاوین ظاهراً از حیرت کندرا خرسند بود. گفت: 

نکس فهمید یبالبی که شبیه تو بود. اسفینکس می خواست یه وسیله ای رو شارژ کنه، اما وقتی بدلت اون رو لمس کرد و اتفاقی نیفتاد، اسف

 «که اون تو نیستی. خیلی عادی اون وسیله رو داده بود بهش به خاطر همین بدلت اصالً متوجه هیچی نشد.

 «پس اون کندرای بدلی داشت ندونسته به اسفینکس کمک می کرد؟»کندرا با ناراحتی سرش را تکان داد و گفت: 

  که خود اسفینکس می خواست شما بدونین. بدلت فکر کرد خودش اسفینکس کاری کرد که بدلت فقط اطالعاتی رو به دست بیاره 

فرار کرده، ولی اسفینکس از عمد سهل انگاری کرد. اگه نمی تونست فرار کنه اسفینکس حتی بی احتیاط تر هم می شد. وقتی 

ه. کندرا تو خیلی می رس بدلت فرار کرد اسفینکس یه مأمور رو فرستاد دنبالش تا مطمئن بشه که استینگ بالب به آشیانه افسانه

باهوشی. حتی بدلت هم باهوش بود. اصالً هیچ کمکی الزم نداشت. اسفینکس می دونست که وقتی پدربزرگت بفهمه انجمن 

جای کلیدی رو که پاتون قایم کرده می دونه، شوالیه ها حتماً یه گروه رو برای پیدا کردن کلید می فرستن به النه اژدها. اسفینکس 

 که تو این گروه حتماً گاوین رز، نابغه ی رام کننده ی اژدها هم هست. حدسش درست بود.  مطمئن بود

ما ناواروگ رو با خودمون آودیم تو النه اژها. خیلی راحت دروازه رو باز کردیم و »کندرا صورتش را میان دست هایش پنهان کرد و گفت: 

 «گذاشتیم بیاد تو!

ثر. وقتی نافیا رو دیدیم ترسیدم. اون من رو می شناسه. خوشبختانه اون یه اژدهای نسبتاً تاریکه. سال یه نقشه ی ساده ولی مو»گاوین گفت: 

ها قبل همدیگه رو یده بودیم و شهرت من به گوشش خورده بود، به خاطر همین به جای اینکه لوم بده، کمکم کرد. وقتی به شکل انسانیش 

ره. اولش فکر کردم می خواد لوم بده، ولی اتفاقاً خیلی هم کمکم کرد. وقتی گفت که ناواروگ اومد بهمون سر زد، می خواست سر به سرم بذا

 «رو بیرون دروازه پناهگاه دیده ن، ذهن ها منحرف شد و دیگه کسی نمی تونست هویت واقعی من رو حدس بزنه.

 «ما واقعاً خیلی احمقیم.»کندرا با حالتی درمانده گفت: 

کار ما رو جلو می ندازین. سناریومون تقریباً بدون نقص پیش رفت. البته ترجیح می دادم هویتم رو تا وقتی از پناهگاه  آره. خیلی»گاوین گفت: 

 «بیرون نرفتیم فاش نکنم. اون جوری می تونستم تراسک و بقیه رو جلوی در بخورم و با تو، ست و کلید پرواز کنم  و برم.

 «مگه سعی نکردی من رو بکشی؟چرا من و ست رو نخوری؟ »کندرا پرسید: 
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وقتی زدمت، عجله داشتم و نگران بودم که با کلید فرار کنی. تو و برادرت واقعاً دوست داشتنی هستین. با »گاوین شانه باال انداخت و گفت: 

یلتا یه افسانه بود بکشین. ساینکه خیلی جوون و معصومین، ولی هردوتاتون خیلی خیلی توانمندین. واقعاً باورم نمی شه که بتونین سیلتا رو 

یه اژدها با یه شهرت فوق العاده. نمی دونستم که یکی از محافظین اینجاست. اینکه ست تونست میخ رو از گردن مرده ی متحرک بکشه 

مک هم ا با کبیرون هم باور نکردنی بود. طاعون سایه باید آشیانه افسانه رو نابود می کرد ولی شما جلوی اون رو هم گرفتین. شما دو ت

کارهای خارق العاده ای انجام دادین. شاید اون لحظه که می خواستم هویت واقعیم رو فاش کنم، نظرم عوض می شد. ولی زنده نگه داشتن 

 «شما خیلی وسوسه انگیز بود. البته طبیعتاً بقیه رو می خوردم.

 «همون جوری که دوگان رو خوردی؟»کندرا با لحنی تلخ گفت: 

 «فعالً فقط اون رو.»د ترسناکی زد و گفت: گاوین لبخن

 آن لبخند به چهره ی گاوین نمی آمد. مانند لبخند یک کوسه بود. پسری که زمانی از او خوشش می آمد، هرگز آن گونه لبخند نمی زد.

 «کس دیگه ای رو هم خوردی؟»کندرا پرسی: 

رسونده به ترونیس. جسد اژدهای قرمز رو روی دامنه ی کوه پرتگاه پیداشون نکردم. ست احتماالً فرار کرده و خودش رو »گاوین گفت: 

طوفان پیدا کرم. یه تیر بزرگ از تو سینه ش رد شده بود. حدس زدن اینکه طوفانت تراسک رو کجا برده هم کار سختیه. ممکنه مارا هم 

ه یه ت. ممکنه تونسته باشه موقع سقوط دستش رو بنجات پیدا کرده باشه. نتونستم جسدش رو پیدا کنم. انعطاف بدنی فوق العاده ای داش

چیزی گرفته باشه. شاید هم من خوب نگشته باشم و جسدش همون پایین باشه. نگران نباش. هیچ کدوم دوستات نمیان کمکت. مسیر بیرون 

 «شکاف رو خراب کردم. تازه نافیا هم بیرون شکاف داره کشیک می ده.

 «چرا فکر می کنی خودم از پست برنمیام؟»نند یه سالح در دست گرفته بود، گفت: کندرا در حالیکه چوب باران را ما

چند بار شمشیرش را در هوا تکان داد و گفت: « تو شجاعی کندرا، ولی دلیلی نداره خودت رو تحقیر کنی.»گاوین خنده ای سر داد و گفت: 

هم قدرت فرابشری دارم. تو جنگ کوه گمشده دیدی که چی کار  درسته که تو شکل واقعیم قدرتم بیشتره، ولی تو همین شکل مسخره م»

 «می تونم بکنم، تازه اونجا جلوی خودم رو می گرفتم تا هویتم فاش نشه.

 «اژدهاهایی رو که داشتن باهات می جنگیدن کشتی؟»کندرا چوبش ا پایین تر برد وگفت: 

خ دار خاکستری هم بهشون اضافه شد. اما همه شون مردن. بادی که احضار اونا در حد من نبودن. تازه یه اژدهای شا»گاوین خندید وگفت: 

کردی به نفع من شد. من همیشه تو هوای بد بهتر از بقیه اژدهاها می تونم بجنگم. آخرش نافیا هم اومد کمکم. ولی به کمکش احتیاج 

 «نداشتم.

  .امیدوار بودم که باد باعث شه نتونی بیای سراغم 

  شه، پرواز کردن حتی واسه بهترین اژدهاها هم یه ریسک حساب می شه ولی همیشه می تونیم بال هامون رو اگه باد شدید با

 ببندیم و راه بریم.

 «تو شکل اژدهاییت با هیدرا جنگیدی؟»کندرا گفت: 

  پس فکر کردی چرا تنها رفتم؟ 

 «نجیرت خفته ت نکرد؟ولی تو که گفتی با نیزه و تیر باهاش جنگیدی. چرا ز»کندرا اخم کرد و گفت: 
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با نیزه و تیر باهاش جنگیدم... البته اولش. بعدش تبدیل شدم به اژدها. اون هیدرا واقعاً مانع خطرناکی بود. حتی به »گاوین لبخند زد و گفت: 

هم  ژدهاییمشکل اژدها هم شانسم واسه شکست دادنش زیاد نبود. خیلی خوب می جنگید. اون زنجیره هم اذیت می کرد. حتی تو شکل ا

 «دور گردنم بود. ولی قبل از اینکه بیام تو شکاف باز شد، یعنی ست تونسته خودش رو برسونه به ترونیس.

 خیال کندرا راحت شد. حداقل ست ممکن بود زنده از آنجا بیرون برود.

از کردن دوازه احتیاج داریم. قطعاً بدون دیگه یادآوری خاطرات بسه. می دونم که کلید و شاخ تو اون کوله ن. شاخ رو واسه ب»گاوین گفت: 

 «کلید هم نمی رم.

 «من باهات نمیام.»کندرا با لحنی قاطع گفت: 

اشتباه نکن. حق انتخاب نداری. ترجیح می دم بیهوشت نکنم. تو قالب اژدها فکر می کنم می تونم تحملت کنم. تو قالب آدم »گاوین گفت: 

 «با این قضیه برخورد کنیم.حتی ازت خوشم هم میاد. بذار متمدنانه 

تو از من خوشت نمیاد. می خوای من رو مثِ یه عروسک دنبال خودت بکشونی تا اگه خواستین یه وسیله ی جادویی »کندرا خندید و گفت: 

 «رو شارژ کنین از من استفاده کنی.

  .اینم می شه 

 «خیلی خب، فکر کنم چاره ای ندارم.»کندرا به دیوار تکیه داد و گفت: 

 «کوله رو بده من.»گاوین گفت: 

کندرا کوله پشتی را به سمت گاوین گرفت. به محض اینکه گاوین دستش را برای گرفتن کوله دراز کرد، کندرا چوب را با تمام قدرت به 

از چوب ضربه  هسمت سر گاوین حواله کرد. گاوین ضربه را با قسمت صاف شمشیر دفع کرد و چوب را از دست کندرا بیرون کشید. با استفاد

 ای روی شانه ی کندرا فرود آورد و او را نقش بر زمین کرد.

  .کندرا، مقاومت نکن. جدی می گم. واقعاً خجالت آوره 

 «اول تو.»در کوله را باز کرد و ادامه داد: 

 «وارن، گاوین ناواروگه و...»کندرا روی کوله خم شد و فریاد زد: 

کرد و بدون توجه به پله های نردبان، به درون کوله پرید. کندرا مردد ماند. آیا بهتر بود که پایین می  گاوین با یک حرکت کندرا به کنار پرت

دو  ررفت و به وارن کمک می کرد؟ یا بهتر بود فرار کند؟ اگر فرار می کرد، گاوین به او می رسید. شاید هم نافیا او را می گرفت. آیا مسیر ه

 تماالً بدون بال نمی توانست از شکاف دره فرار کند.سمت شکاف را خراب کرده بود؟ اح

 کندرا از پله ها پایین رفت. وقتی به پایین پله ها رسید، وارن بیهوش شده بود.

 «هفته ی سختی واسه وارن بوده. بهتر نیست درد و بدبختیش رو تموم کنم؟»پاوین گفت: 

 «نه. خواهش می کنم.»کندرا التماس کنان گفت: 

 «چرا باید به خواسته هات اهمیت بدم؟ می خواستی با چوب بزنی تو سرم!»گاوین گفت: 

 «اگه کاری به کارش نداشته باشی دختر خوبی می شم.»کندرا گفت: 

  .اینکه خوب رفتار کنی یا نه اصالً اهمیتی نداره. ولی باشه. ترجیح می دم جلو چشمات دوستات رو نکشم. برو باال 
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. با دست دیگرش خیلی راحت کلید را برداشت. کندرا آرام از پله ها باال رفت. اگر خوب رفتار کردن باعث با یک دستش شاخ را گرفته بود

نجات جان وارن می شد، حتماً خوب رفتار می کرد. عالوه بر آن، حق با گاوین بود. اگر مقاومت می کرد، گاوین می توانست خیلی راحت او 

 د.را بیهوش کند و هر کجا که می خواهد ببر

گاوین از کوله بیرون آمد، کلید و شاخ را روی زمین گذاشت و یک بطری از جییش بیرون آورد. در بطری را باز کرد و محتویات آن را روی 

 کوله ریخت. مایع بوی زننده ای داشت.

 «داری چی کار می کنی؟»کندرا پرسید: 

 ترس به وضوح در صدایش حس می شد.

 ه را به آتش کشید.گاوین فندکش را روشن کرد و کول

 «نه!»کندرا درحالیکه به سمت کوله ی پشتی مشتعل هجوم می برد، فریاد زد: 

گاوین محکم کمرش را گرفت و مانع از حرکتش شد. کندرا همانطور که به شعله های رقصان آتش خیره شده بود، دست و پا می زد. تا خود 

را روی زمین خواباند و مقداری دیگر از مایع درون بطری را روی آتش ریخت. آتش را آزاد کند. کم کم شعله ی آتش کم شد. گاوین کندرا 

دوباره زبانه کشید. چهره ی گاوین زیر نور شعله های آتش شیطانی شده بود. وقتی آتش برای بار دوم رو به خاموشی رفت، گاوین با شمشیر 

 چندین ضربه به بقایای کوله زد.

 «گه خوب باشم، بهش آسیبی نمی رسونی.گفتی ا»کندرا هق هق کنان گفت: 

 دست هایش می لرزید. 

نه، من گفتم اینکه خوب رفتار کنی یا نه اصالً اهمیتی نداره. بعدش هم گفتم ترجیح می دم جلو چشمات دوستات رو »گاوین جواب داد: 

اندازه ی کافی آذوقه داره. هوا هم که تو نکشم. به جاش تماشا کردی که چطوری واسه همیشه تو یه فضای چند بعدی زندانیش کردم. به 

 «اتاق جریان داره. شرط می بندم استاد یاهتزی می شه.

 «تو یه هیوالیی!»کندرا گفت: 

  .تازه کم کم داری می فهمی. من از خیلی از هیوالها بدترم، کندرا. من یه اژدهام، و شاهزاده ی اهریمن 

  تور بگیری؟و خدمتکار اسفینکس. چطور حاضری از یه آدم دس 

 چهره ی گاوین جدی شد.

   درسته که اسفینکس یه استراتژیست فوق العاده س و تا چند وقت مطلحت حکم می کنه که دستورانش رو انجام بدم، ولی قبل

 از رسیدن به آخر ماجرا، اسفینکس متوجه می شه که هیچ فانی ای نمی تونه ارباب من باشه.

  ه من این موضوع رو حالیش کنی؟چطوره با تغییر موضع و کمک کردن ب 

 «نه، کندرا. من بهت کمک نمی کنم. من می خوام در زندان اهریمن باز بشه.»گاوین پوزخندی و زد و گفت: 

صدا را با گوشش نشنیده بود. صدا در ذهنش پیچیده بود. با اینکه بارقه ای امید در وجودش شکل گرفته بود، سعی کرد  ما داریم میایم، کندرا.

 چهره اش تغییری نکند. باید سر گاوین را گرم می کرد.که 

  .تو می خوای در زندان رو با شرط و شروط خودت باز کنی، نه با شرط های اسفینکس 

  .لزومی نمی بینم به این بحث ادامه بدیم 
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تاد. جغد روی زمین اف  گاوین چرخید و شمشیرش را باال کرد. یک آسترید جیغی کشید و به سمتش حمله کرد. برق شمشیر درخشید و

آستریدی پشت سر آسترید قبلی با پنجه هایی آماده حمله کرد. خطوط چهره ای انسانی اش مصمم بود. گاوین جغد دوم را هم از پا در آورد. 

 آسترید سوم از جهت مخالف حمله کرد. گاوین برگشت و با یک حرکت سریع آسترید سوم را هم زد.

 !«بسه! بسه! می کشدتون»بی جان آستریدها نگاه کند، دستش را جلوی چشم هایش گرفت و فریاد زد:  کندرا که نمی خواست به جسد

حتی تو قالب انسانسی هم می تونم همه ی روز رو آسترید »هیچ جغدی دیده نمی شد. « آسترید؟»گاوین نگاهی به دو طرف انداخت و گفت: 

یلی هم راحت تره. همه شون رو بفرست بیان تا کالً از شرشون خالص شیم! بعدش بکشم. تازه تو یه جای کوچیک و تنگ مثِ اینجا که خ

 «چی می خوای واسه کمک احضار کنی؟ سنجاب؟ حلزون؟

 «من احضارشون نکردم.»کندرا گفت: 

  .دیگه بهتره بریم 

  اگه نافیا بیرون کشیک می ده پس آستریدها چطوری تونستن بیان تو؟ 

  ونن بیان تو. نافیا کشیک می ده تا جلوی موجودات خطرناک رو بگیره، نه جغدهای رقت انگیز همون جوری که سنجاب ها می ت

 رو.

  .من با پای خودم نمیام. باید یا بیهوشم کنی یا بکشی 

 «هر جور خودت راحتی.»گاوین شانه باال انداخت و گفت: 

سته به زحمت در شکاف جا شده بود. راکستوس به کندرا نگاه ناگهان اژدهایی با فلس های نقره ای در پشت گاوین بود ولی با بال های ب

 کرد، سپس با حالتی نامطمئن به گاوین خیره شد.

گاوین خیلی سریع از روی شانه به پشت سرش نگاه کرد. راکستوس به موقع نامرئی شد. هنگامی که گاوین دوباره به سمت کندرا برگشت، 

 راکستوس باز هم ظاهر شد. 

گه داری حوصله م رو سر می بری. البته ضرری نداشت که مطمئن شم داری بلوف می زنی. دست از این بازی ها وردار. دی»گاوین گفت: 

 «اگه می خوای روم رو بکنم اون ور بهتره یه راه دیگه پیدا کنی، نه اینکه اینقدر مسخره به پشت سرم زل بزنی.

 بود. گاوین همچنان به او نگاه می کرد.  کندرا دوباره به گاوین خیره شد. راکستوس درست پشت سرش

می دونم دوست داری با چوب بزنی تو سرم، حق هم داری. ولی سعی کن یه کم ابتکار به خرج بدی، من حواس فوق »گاوین ادامه داد: 

 «العاده ای دارم. اگه چیزی پشت سرم حرکت می کرد، متوجه می شدم.

 راکستوس سرش را به نشانه ی نفی تکان داد.

کندرا سعی می کرد خودش را کنترل کند و به اژدها نگاه نکند. گاوین گیر افتاده بود! گاوین در آن محیط کوچک نمی توانست تغییر شکل 

 بدهد. تنها کافی بود که راکستوس حمله کند. کندرا غیر مستقیم به راکستوس نگاه می کرد. اژدها به نظر مردد بود. دهانش را کمی باز کرد

حداقل اآلن داری یه کم ظرافت به خرج می دی. اگه »را جلو برد، اما لحظه ای بعد دوباره سرش را عقب کشید. گاوین گفت: و گردنش 

 «دفعه اول هم این قدر ظریف پشت سرم رو نگاه می کردی، بیشتر باورم می شد. شاید حتی می تونستی یه ضربه هم بهم بزنی.

 ومت به نظرش فکر احمقانه ای بود.خنده ی استهزا آمیزی سر داد، گویی مقا

کندرا باید کاری می کرد تا راکستوس تحریک شود. نمی توانست مستقیم با اژدها صحبت کند، ولی همین اآلن باید او را به حمله تشویق 

 می کرد.
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 «فکر کنم جواب نمی ده. نمی تونم گولت بزنم.»کندرا آهی کشید و گفت: 

 «شی یه دختر عاقل. امیدوارم از ته دل گفته باشی.حاال داری می »گاوین جواب داد: 

بقیه ی اژدهاها چی؟ وقتی بفهمن تو کلیدی رو که از معبد اژدهاها آوردیم بیرون با خودت بردی، عصبانی نمی شن؟ وقتی »کندرا پرسید: 

 «بفهمن اژدهاهایی که اومدن دنبالمون رو کشتی، عصبانی نمی شن؟ سلبرانت چی؟

 «قبل از اینکه اصالً بفهمن چی شده ما از اینجا رفتیم!»ت: گاوین خندید و گف

 «ولی می گن سلبرانت قوی ترین اژدهای دنیاست. نمی ترسی که بخواد ازت انتقام بگیره؟»کندرا گفت:

ه ارتش قدرتمند ی سلبرانت باید نگران باشه. وقتی در زندان اهریمن باز بشه، می تونم با»گاوین سرش را به نشانه ی نفی تکان داد و گفت: 

 وکه دنیا تا اآلن نظیرش رو ندیده، بهش حمله کنم. مطمئن باشی خیلی زود اژدهاها یه پادشاه جدید پیدا می کنن. کندرا، دوباره داری تابل

 «نگاه می کنی ها!

ی با یک گاز، بخش بزرگ راکستوس دهانش را باز کرد. آتش خشم در چشم هایش زبانه می کشید. گردنش را صاف کرد و سرش را جلو برد.

اقی ب از بدن گاوین را کند. شمشیر گاوین روی زمین افتاد. پاهای جلویی اژدها، گاوین را از زمین بلند کرد و بعد از سه گاز دیگر اثری از او

 نمانده بود

 کندرا با حیرت به راکستوس زل زده بود.

 «اژدهای بدجنسی مثِ اون، زیادی خوشمزه بود. می دونی، واسه»اژدها درحالیکه هنوز مشغول جویدن بود، گفت:

  تو موفق شدی! یهو از کجا پیدات شد؟ 

  .آستریدها بهم گفتن که تو یه وضعیت بحرانی گیر افتادی 

 بعد از چندین قرن اینا اولین آستریدهایی هستن که مردن. طبق معمول هم»با پنجه اش جسد بی جان آستریدها را برانداز کرد و ادامه داد: 

 تقصیر من بود. نامرئی اومدم اینجا و دیدم نافیا داره کشیک می ده. جا زدم ولی سه تا از آستریدها اومدن تو. وقتی فهمیدم که مردن، مثِ 

 بلقاین بود که یکی بزنه تو گوش، به خودم اومدم و دیدم اینجام. البته همیشه دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه. ببخشید که مردد بودم. تا 

 «از این اژدها نکشته بودم.

 «تو باید تنها اژدهایی باشی که می تونه بیاد توی شکاف صخره.»کندرا که همچنان حیرت زده بود، گفت: 

  .حتمی منم نمی تونم تا ته شکاف برم. ولی چون فکر آستریدها می شنیدم، می دونستم که تو این سمت شکافی 

  !تو گاوین رو خوردی. ناواروگ رو خوردی 

  .اینکه وقتی تو قالب انسانیش بود از پشت بهش حمله کنم خیلی جوانمردانه نبود، ولی اونم اصالً جوانمرد نبود 

کندرا دوست داشت راکستوس را در آغوش بگیرد. چند قدم جلو رفت و دست هایش را دور گردن اژدها حلقه کرد. فلس هایش سفت و سرد 

 آغوش گرفت، راکستوس شروع به درخشیدن کرد؛ گویی فلس هایش نور خورشید را باز می تاباند. بودند. به محض اینکه کندرا اژدها را در

 «وای! داری چی کار می کنی؟»اژدها با حیرت گفت: 

 «داری می درخشی.»کندرا خود را عقب کشید و گفت: 

 «احساس خیلی خوبی دارم.»راکستوس پلک زد و گفت: 

 «. وقتی به پریا دست می زنم، درخشان تر می شن.من پرم از انرژی جادویی»کندرا گفت: 
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  .انگار تو وجودم آتیش روشن کردی 

 «ولی تو که قبالً من رو لمس کرده بودی.»کندرا متعجب گفت: 

  .نه لباسات رو لمس کرده بودم. مثِ همون وقتی که سوارم بودی. ولی هیچوقت پوستت به فلس هام نخورده بود. دوباره بغلم کن 

 اره اژدها را در آغوش گرفت و کمی فشار داد. راکستوس درخشان و درخشان تر شد. فلس هایش کم کم گرم شدند.کندرا دوب

 «حس می کنم می خوام منفجر شم.»کندرا قدمی به عقب برداشت. اژدها ادامه داد: « خیلی خب، بسه.»سرانجام راکستوس گفت: 

 «تونم نگاهت کنم. نمی»کندرا درحالیکه چشم هایش را تنگ می کرد، گفت: 

 ناگهان اژدها ناپدید شد.

  .هنوزم می تونم نامرئی شم. باید بریم 

 «بذار یه چیزی رو چک کنم.»کندرا گفت: 

رودوی  زبا چوب باران بقایای کوله پشتی را تکان داد. امیدوار بود هنوز راهی برای برقراری ارتباط با اتاقک باقی مانده باشد. ولی هیچ اثری ا

 یده نمی شد. کوله کامالً سوخته بود.اتاقک د

 «دوستت اون تو گیر افتاد؟»راکستوس پرسید: 

 کندرا با حرکت سر جواب مثبت داد. می ترسید اگر حرف بزند صدایش بلرزد.

اید یکی باهوش شفکر نمی کنم دیگه بتونیم به اون اتاق دسترسی پیدا کنیم، ولی هرچیزی از کوله باقی مونده رو باخودم میارم. »اژدها گفت: 

 «کجا باید بریم؟»بقایای کوله را جمع کرد و ادامه داد: « تر از من بتونه یه راهی پیدا کنه.

 «فکر کنم ست تونسته خودش رو برسونه به ترونیس.»کندرا مردد گفت: 

 می دانست که راکستوس از غول آسمان می ترسد.

ولی با این حال اگه بخوام پرواز کنم سمت قلمروش، طلسم هاش ممکنه بهمون گریفین ها ثابت کردن که غول طرف شماست. »اژدها گفت: 

 «آسیب بزنن.

 «یعنی همینجا بمونیم؟»کندرا پرسید: 

   نه همین جوری بدون در نظر گرفتن محافظ های مبعد، چهارتا اژدها کشته شدن. تازه با ناواروگ پنج تا. باید سریع از صحنه جرم

 دور شیم.

  ی چاه سیاه؟ کجا بریم؟ قلعه 

   پای آگاد رو نکش وسط. مطمئناً اصالً کشته شدن اژدهاها خوشش نمیاد. اگه بهت پناه بده، احتماالً بقیه اژدهاها بهش حمله می

کنن تا انتقام بگیرن. این جوری النه اژدها به هرج و مرج کشیده می شه. می برمت لونه ی خودم. هم از اینجا دوره، هم خیلی 

 دنجه.

 «کلید خیلی سنگینه.»شاخ، چوب باران و چراغ قوه اش را برداشت. گفت: کندرا 
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   واسه من سنگین نیست. من با هر چهارتا پنجه م می تونم وسیله حمل کنم. دنبالم بیا. از این طرف. اون چراغ رو هم خاموش

ی تونیم و سریع بریم، با یه کم شناس م کن. نزدیک آخر مسیر که فضا یه کم بازتره، بلندت می کنم. اگه بارون بند نیومده باشه

 بدون اینکه ما رو ببینه از بفل نافیا رد شیم.

 کندرا به دنبال اژدها به راه افتاد. وقتی به انتهای مسیر رسیدند، احساس کرد که پنجه ای دور کمرش را گرفت. سپس به سمت آسمان بارانی

می داد، اندکی از شدت طوفان کم شده بود. اما باد همچنان با شدت می وزید و باران پرواز کدند. از آنجایی که دیگر چوب باران را تکان ن

 بسیار سردی می بارید. چطور آب با آن همه سردی  یخ نمی زد؟ 

 کندرا برگشت و به پشت سرش نگاه کرد. پیکر بزرگ نافیا را بر روی یک تخته سنگ می دید. اژدها آن ها را تعقیب نکرده بود.

اس می کرد که با چتر به میان یک طوفان پریده است. باد از هر جهت می وزید و تکانشان می داد. حتی یک اژدهای کوچک و کندرا احس

ایرودینامیک مانند راکستوس هم نمی توانست در مقابل تندبادها مقاومت کند. گاهی در مقابل بادها می جنگید و سعی می کرد که در جهت 

وار بادها می شد و با سرعت در جهت موافق پیش می رفت. وقتی ارتفاعشان بیشتر شد، باران جای خود را مخالف حرکت کند. گاهی هم س

به تگرگ داد. دانه های تگرگ با صدای بلندی روی فلس های اژدها فرود می آمدند و دوباره سمت زمین سرازیر می شدند. کت ضخیم 

رفته رفته از شدت سرما و خیسی به لرزه افتاد. تندبادها همچنان آن ها را در دل شب کندرا تا مدتی او را همچنان گرم نگه می داشت، ولی 

 به این سو و آن سو هدایت می کردند. کندرا دیگر نمی دانست که در کدام جهت حرکت می کنند. 

را روشن کردند. روی تخته سرانجام در یک غار کوچک فرود آمدند. وقتی راکستوس مرئی شد، فلس های درخشانش بهتر از هر آتشی غار 

 سنگی یک آسترید نشسته بود.

 «لونه ت اینجاست؟»کندرا پرسید: 

این سوراخ تو دیوار رو می گی؟ نه بابا. لونه ی من خیلی بزرگ نیست،  ولی دیگه اینقدرم تنگ و کوچیک نیست. »راکستوس خندید و گفت: 

 «آسترید ازم خواست بیام اینجا.

 برادرت حالش خوبه

  ودت دیدیش؟ست؟ خ 

بقیه آستریدها دیدنش. پیش غول آسمونه. حاال که می تونیم با پریا حرف بزنیم، دوتا از ما یه پری رو بردن پیش ترونیس تا حرفامون رو 

 واسش ترجمه کنه. برادرت و غول می دونن که اینجایی. می گن بهتره تا صبح همینجا بمونی.

  بعدش چی؟ 

 مه می ده که تو و اعضای باقی مونده ی گروهت بتونین خودتون رو برسونین به دروازه. غول آسمون اونقدر طوفان رو ادا

  تراسک چی؟ تانو؟ مارا؟ 

هر سه تاشون خوبن. غول با استفاده از سنگ جهان بینیش جاشون رو پیدا کرد. همین اآلن که ما داریم حرف می زنیم، گریفین ها دارن اونا 

 لف پناه می گیرن و صبح یه گریفین میاد دنبال تو. دم دروازه دوستات رو می بینی.رو نجات می دن. تو چند جای مخت

 «می تونی پیش من بخوابی. انرژیت من رو گرم کرده.»یک بالش را بلند کرد و گفت: « من تا صبح پیشت می مونم.»راکستوس گفت: 

 «باشه. از طرف من از غول تشکر کنین.»کندرا گفت: 

 منم پیشت می مونم.
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ندرا به اژدها نزدیک شد و راکستوس بالش را مانند یک پتو روی او انداخت. اژدها راست می گفت، فلس هایش گرم بودند. خیلی سریع ک

 لرزش بدن کندرا متوقف شد.

 کندرا چشم هایش را بست و سعی کرد ذهنش را هم ببندد.

 را که به نظر می رسید مرده باشد.حداقل ست حالش خوب بود. چند نفر دیگر هم زنده مانده بودند. حتی ما

کندرا با زبان لب هایش را تر کرد. هر چند احتمالش خیلی ضعیف به نظر می رسید، ولی توانسته بود از دست ناواروگ فرار کند. ممکن بود 

ند رشد زرگ را ببیند. ممکن بود بتوابتواند از این ماجرا جان سالم به در ببرد. ممکن بود دوباره بتواند پدر و مادرش، همینطور پدربزرگ و مادرب

 کند و بزرگ شود.

کندرا سعی می کرد به صحنه ی حمله ی ناواروگ به دوگان فکر نکند. سعی می کرد وارن را زخمی و زندانی در اتاقک تجسم نکند. سعی 

د، فراموش کند. سعی کرد صحنه ی خورده می کرد نابود شدن مندیگو را به خاطر نیاورد. سعی می کرد آنچه را که در مورد گاوین فهمیده بو

 شدن گاوین در مقابل چشمانش را فراموش کند.

 خواب کجا بود؟ کی به سراغش می آمد؟

سعی کرد به اتفاق هایی که ممکن بود صبح روز بعد رخ بدهد، فکر نکند. سعی کرد به مشکالت احتمالی در راه رسیدن به دروازه فکر نکند. 

 ممکن بود در آن سوی دروازه ی رنگارنگ پناهگاه در انتظارشان باشد، فکر نکند. سعی کرد به چیزهایی که

 اکنون به یک معجون قوی خواب احتیاج داشت.

 بیرون غار، باد زوزه می کشید و در کنارش اژدها، آرام نفس می کشید. روی صدای باد و تنفس راکستوس تمرکز کرد و خواب او را ربود.
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 فصل بیست و هشتم

 های جدیدالیهشو
 

بدون توجه به تکان های ماشین، کندرا چشم هایش را روی هم گذاشته بود. هر از چند گاهی چشمانش را باز می کرد و به گذر پرشتاب 

 د. ندرختان کنار جاده نگاه می کرد. گاهی هم به برادرش که کنارش نشسته بود نگاهی می انداخت. چیزی نمانده بود که به آشیانه افسانه برس

آیی وتانو اشاره کرده بود که پدربزرگ می خواهد رازی را با آن ها درمیان بگذارد. به نظر خبر خوبی در انتظارشان نبود. کندرا و ست مرد سام

 ند.ک را برای گرفتن اطالعات تحت فشار گذاشته بودند، ولی تانو حرفی نزده بود. ظاهراً پدربزرگ می خواست شخصاً خبر را به بچه ها منتقل

 تانو پشت فرمان نشسته بود و الیس، که برای امنیت بیشتر در فرودگاه به آن ها پیوسته بود، در کنارش بود.

 خروجشان از النه اژدها بدون دردسر انجام شده بود. گریفین سر موعد معین به دنبال کندرا رفته بود. کندرا با راکستوس خداحافظی کرده و

سایرین در کنار دروازه در انتظارش بودند. چند دنده ی مارا شکسته بود، ولی تانو، تراسک و ست سالم بودند. شاخ  به همراه گریفین رفته بود.

 درست مانند یک کلید عمل  کرده و پس از خرج از پناهگاه طلسم منحرف کننده ی ذهن رویشان تأثیر نگذاشته بود.

استون تماس گرفت. کمی بعد هلی کوپتر به دنبالشان آمده و بدون دردسر خاصی پس از آنکه به محوطه قلب شکل رسیدند، تراسک با آرون 

 به آغوش تمدن بازگشته بودند. صبح روز بعد هم چندین پرواز را پشت سر گذاشته و به موقعیت فعلیشان رسیده بودند.

رش را خم کرد. نمی خواست آشیانه افسانه را دوباره تانو وارد مسیر ورودی آشیانه افسانه شد. آسمان ابری بود، اما برف نمی بارید. کندرا س

ببیند. از اینکه موجودات جادویی مدام در تعقیبش بودند، خسته شده بود. از ترس و خیانت خسته شده بود. اگر یکی از بهترین دوستانش در 

 واقع یک اژدهای شیطانی بود، دیگر به چه کسی می توانست اعتماد کند؟

د. به برادرش می توانست اعتماد کند. درست است که بعضی وقت ها بی مالحظه و احمق می شد، ولی قهرمان و قابل کندرا به ست نگاه کر

اعتماد هم بود. اما اگر کسی که در اتومبیل کنارش نشسته بود واقعاً برادرش نبود چه؟ اگر ترونیس ست را با یک استینگ بالب عوض کرده 

 پلیدتر و بادوام تر از استینگ بالب بود؟ بود چه؟ و یا یک نوع بدل دیگر که

 کندرا باخود فکر کرد که دیگر زیادی بدبین شده است. اما آیا واقعاً این بدبینی بود؟ کاشف به عمل آمده بود که یکی از بهترین دوستانش

فاده می کند: از دورغ؛ دزدی، آدم یک اژدهای شیطانی است. انجمن ستاره مغرب ثابت کرده بود که از هر وسیله ای برای گستردن دام است

 یربایی و قتل. انجمن بسیار صبور بود. آیا ممکن بود که تانو هم صبورانه در انتظار زمان مناسب برای خیانتی بزرگ باشد؟ چقدر الیس را م

 شناختند؟ چطور می توانستند به ونسا اطمینان کنند؟

داشت و می خواست ابزارها را از همه پنهان کند! در دنیای پر از خائن، چطور می شد کندرا اکنون می فهمید که چرا پاتون به کسی اعتماد ن

 به کسی اعتماد کرد؟

ای پنهان رالبته پاتون به او عتماد کرده بود. ایا کار عاقالنه ای کرده بود؟ کلید صندوق ترنسلوکیتور را پیدا کرده بودند. اما هر چقدر هم که ب

 می کردند، آیا باز هم سرانجام انجمن آن ها را نمی دزدید؟ کردن کرونومتر و کلید تالش
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که یک یاتومبیل از دروازه ی آشیانه افسانه رد شد و در مقابل خانه ایستاد. پدربزرگ، مادربزرگ، دیل و کولتر به استقبالشان آمدند. ست در حال

ی به پدربزرگ توضیح داده بود که ست چطور دزدکی به همراهشان شاخ سفید را در هوا تکان می داد، با عجله از ماشین پیاده شد. تانو تلفن

 رفته و چقدر در النه اژدها کمک کرده بود.

 «برش گردوندم.»ست همانطور که می دوید، گفت: 

آمد و  فرود شاخ را به هوا پرت کرد و دوباره آن را گفت. بار دوم که شاخ را به هوا پرت کرد، نتوانست آن را بگیرد. شاخ روی زمین سیمانی

 تکه تکه شد.

همه برجا میخکوب شدند. ست انگار مورد هدف صاعقه قرار گرفته بود. رنگ چهره ی کولتر پرید و پدربزرگ اخم کرد. تکه های کوچک 

 سفیدرنگ شاخ روی سطح سیمانی پخش شده بودند.

وخی ناجوانمردانه بود. کندرا از ماشین پیاده شد. شاخ را کندرا جلوی خنده اش را گرفت. چهره ی مادربزرگ دیدنی بود. اما ادامه دادن آن ش

 «شاخ اصلی دست منه.»بیرون آورد و گفت: 

 ست قهقه ای سر داد و سایرین آهی از سر آسودگی کشیدند.

ون ا تو یه مغازه تو فرودگاه یه سر تک شاخ خریدیم. شاخش درست اندازه ی شاخ خودمون بود. شاخ»ست همانطور که می خندید، گفت: 

 «مجسمه رو کندیم ولی ارزشش رو داشت!

 «فکر نمی کنی به عنوان کسی که رو یخ نازک قدم می زنه، زیادی داری پا می کوبی؟»مادربزرگ گفت: 

 ست همچنان می خندید. ظاهراً نمی توانست جلوی خنده اش را بگیرد.

مه ی ماجراهایی که پشت سر گذاشتین، خوشحالم که هنوزم بعد از ه»پدربزرگ هم لبخند زد. جلو رفت و ست را در آغوش کشید. گفت: 

می تونی بخندی. کندرا، ست، می دونم که تازه از راه رسیدین و خسته این، ولی چند تا مسئله ی مهم هست که باید در موردشون حرف 

 «بزنیم. می شه بیاین اتاق من؟ بعدش می تونین برین استراحت کنین.

 «مدونامون رو بیارم تو؟می شه اول چ»کندرا پرسید: 

 «وسایلتون رو بذارین بقیه میارن تو.»پدربزرگ ست را رها کرده بود. مادربزرگ پسرک را در آغوش کشید و گفت: 

 «خوشحالم که برگشتی.»پدربزرگ محکم کندرا را در آغوش کشید و آرام در گوشش گفت: 

حکم پدربزرگش را بغل کرد. بعد از او، مادربزرگ، کولتر و دیل را هم در کندرا که سعی می کرد در مقابل هجوم اشک هایش مقاومت کند، م

 آغوش کشید. سپس به دنبال پدربزگ وارد خانه و اتاق مطالعه شد.

کندرا و ست روی مبل های بزرگ نشستند و پدربزرگ پشت میزش جای گرفت. کندرا لحظه ای نگران این شد که شاید پدربزرگ می خواهد 

 نه. شاید ست را برای دزدکی رفتن دعوا می کرد، ولی او هیچ کار خطایی انجام نداده بود.دعوایشان کند. 

بابت اتفاق های وحشتناکی که تو النه اژدها افتاد، واقعاً متاسفم. خیانت گاوین احتماالً شوک خیلی »پدربزرگ به کندرا نگاه کرد و گفت: 

 «بزرگی بوده.

 ظه ممکن بود احساساتی شود.کندرا جرات نمی کرد صحبت کند. هر لح

می دونم که واسه کنار اومدن با اون اتفاقا به زمان احتیاج دارین. الزم نیست اآلن در مورد اتفاق های بدی که افتاد »پدربزرگ ادامه داد: 

 «حرف بزنیم. فقط بدونین که واسه نجات دادن وارن نهایت تالشمون رو می کنیم.
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 «تونین راهی پیدا کنین؟چقدر احتمال داره ب»ست پرسید: 

  .صادقانه جواب بدم؟ احتمالش زیاد نیست. اون اتاق چند بعدی اصالً بخشی از دنیای ما نیست» 

 «اصالً می تونه اون تو نفس بکشه؟ اتاقک دریچه های جریان هوا داشت، درسته؟»ست گفت: 

  ن دریچه ها آسیبی رسیده. احتماالً اون دریچه ها یه آره، دریچه های جریان هوا داشت و دلیلی وجود نداره که فکر کنیم به او

 ارتباطی با دنیای بیرون دارن.

  ممکنه بشه با استفاده از اون دریچه ها وارن و بوبدا رو نجات داد؟ 

  شده  یممکنه. البته اگه محل ارتباط اون دریچه ها با دنیا رو پیدا کنیم. اما با توجه به طراحیش محل ارتباط باید خیلی خوب مخف

 باشه. سازنده های کوله پشتی قطعاً نمی خواستن دشمن از طریق اون دریچه ها حمله کنه.

 «ولی تالشمون رو می کنیم، نه؟»ست سرش را به نشانه ی موافقت تکان داد و گفت: 

معجون درمانی داره. یه راهی حتماً تالش می کنیم. وارن کلی آدوقه و »پدربزرگ با لحنی که چندان مطمئن به نظر نمی رسید، جواب داد: 

 «نه.یواسه نجات دادنش پیدا می کنیم. تراژدی دیگه بسه. واقعاً باورم نمی شه که دو تا قاتل اژدها جلوم نشستن و تازه یکی دیگه هم تو زیرزم

 «شنیدین ونسا چی کار کرد؟»کندرا پرسید: 

  م و به دست نگیره، ولی با توجه به شرایط نمی شه به چشتانو تلفنی بهم گفت. دستور اکید داشت که کنترل هیچ کدومتون ر

چیزی کمتر از یه قهرمان بهش نگاه کرد. البته منظورم این نیست که بهش اطمینان دارم. ممکنه چون می دونسته داره به ناواروگ 

 کمک میکنه، این کار رو کرده باشه.

 «م؟چطوری می تونیم دیگه به کسی اعتماد کنی»کندرا زیر لب گفت: 

   ما یه خیانت دردناک دیگه رو تو النه اژدها تجربه کردیم. باید اعتراف کنم که هیچ کدوممون انتظارش رو نداشتیم. ولی معنیش

این نیست که متحد واقعی کم داریم. ما می تونیم به هم اعتماد کنیم. می تونیم به روت اعتماد کنیم. شک کردن به تانو، مارا، 

 م کار سختیه.تراسک، کولتر و دیل ه

  استینگ بالب چی؟ یا اگه بیشتر متحدهای خوبمون در واقع دشمنان صبوری باشن چی؟ 

فکر کنم بهتره همیشه آماده باشیم. ولی نمی تونیم به همدیگه اعتماد نکنیم، وگرنه دشمنامون »پدربزرگ متفکرانه به کندرا خیره شد. گفت: 

 «کدوممون به تنهایی نمی تونه از پس مشکالت بربیاد.پیروز می شن. ما هنوز وسط یه بحرانیم. هیچ 

 «من رو تنبیه می کنین؟»ست پرسید: 

 «سؤال خیلی خوبی پرسیدی. خودت چی فکر می کنی؟»پدربزرگ به ست نگاه کرد و گفت: 

  ه ی شوالیه ها انداز فکر کنم احتماالً می خواین تنبیهم کنین. ولی نباید بکنین. از همون اولش باید من رو می فرستادین. من به

 خوبم. حتی از بعضی هاشون بهترم. توانایی های جدیدم خیلی جاها به درد می خورن.

 «دوست داری شوالیه بشی؟»پدربزرگ دست به سینه به پشتی صندلی تکیه داد و پرسید: 

  سؤال انحرافیه؟ 

 «نه!»پدربزرگ جدی گفت: 
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  !معلومه 

  ی شه مخالفت کرد. فکر نمی کنم هنوز قوه ی تشخیصت به اندازه ی کافی رشد کرده با توجه به کارهایی که انجام دادی، نم

 باشه، ولی تو همچین شرایط بحرانی ای به افراد شجاعی مثِ تو احتیاج داریم، ست، پاشو وایسا!

 ست ایستاد.

  .دست راستت رو بلند کن 

 ست دست راستش را بلند کرد.

   کنم رازهای شوالیه های سحرگاه را نزد خود حفظ کنم و به شوالیه های دیگر در رسیدن هر چی می گم تکرار کن: سوگند یاد می

 به اهداف با ارزششان یاری برسانم. 

 ست کلمات را تکرار کرد.

 «تبریک می گم.»پدربزرگ گفت: 

 «شما می تونید من رو شوالیه کنین؟»ست امیدوارانه پرسید: 

ز بازنشستگی دربیام. منم با توجه به خطرهایی که تهدیدمون می کنه، قبول کردم. من کاپیتان ازم خواسته شده که ا»پدربزرگ جواب داد: 

 «جدید شوالیه سحرگاهم.

 «من شوالیه شدم.»ست که نمی توانست هیجانش را پنهان کند، به سمت کندرا چرخید و گفت: 

قانه نبودن. ریسک های خطرناکی رو قبول کردی، چون تو روزهای گذشته تصمیم های سؤال برانگیزی گرفتی، ولی احم»پدربزرگ گفت: 

شرایط حاد بود. به وقتش هم تصمیم های درستی گرفتی. حق با تو بود. وقتی پای سرنوشت دنیا در میونه، بهتره فعال باشیم تا فقط اینکه 

سک رو ان پیشرو متأسفانه فکر می کنم باید ریبشینیم و تماشا کنیم. یه جورایی سازمان شوالیه ها کالً زیادی محتاط شده. در مواجه با بحر

 «به جون بخریم و حمله کنیم.

 «بهتون گفتن آرلین سانتوس خائنه؟»کندرا پرسید: 

 «آره، تراسک تلفن زد و گفت، یه گروه فرستادیم که بگیرنش، ولی در رفته بود.»پدربزرگ گفت: 

 «حرکت بعدیمون چیه؟»کندرا گفت: 

  ها آوردین و کورنومتر رو داریم. اگه خوب بتونیم از کلید محافظت کنیم، دشمنامون به ترنسلوکیتور دست ما کلیدی که از النه اژد

پیدا نمی کنن. حاال سؤال اینه که وقتی اسفینکس اکولوس رو داره، می تونیم از کلید محافظت کنیم یا نه. یه بخشی از استراتژیمون 

نه و مدام در حرکت باشه. باید چند تا بدل هم از روش بسازیم و اونا رو هم مدام باید این باشه که کلید مدت زیادی یه جا نمو

جابجا کنیم. ترنسلوکیتور می تونه تو حمله مون خیلی بهمون کمک کنه. شاید یه گروه تشکیل بدیم تا ابزار پناهگاه استرالیا رو 

 «رجسته م، که شما دو تا هم جزوشونین، مشورت می کنم.برامون بیارن. در مورد این موضوع تو چند روز آینده با مشاوره های ب

 «شاخ رو هم به سانتورها بر می گردونین دیگه؟»کندرا گفت: 

   همین امروز. داستانمون هم این میشه که ما شاخ رو از انجمن پس گرفتیم. وقتی گاوین تو رو گرفت، واسه یه مدت کوتاه شاخ

 .دست اونا بود، پس کامالً هم دروغ نگفتیم
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 «پناهگاه مخفی پنجم چی؟ همونی که ابزار آخر اونجا قایم شده.»ست پرسید: 

هیچ اطالعاتی در مرودش نداریم ولی به تحقیقاتمون ادامه می دیم. کولتر هم همین جور روی کرونومتر کار میکنه. تو »پدربزرگ گفت: 

 «روزها و هفته های آتی کلی برنامه ریزی باید انجام بدیم.

 «تو این فاصله ما چی کار می کنیم؟»د: کندرا پرسی

کندرا، همه ی دنیا فکر می کنن تو مردی. شاید »پدربزرگ با حالتی ناراحت در صندلی اش جابجا شد. نگاهش را از بچه ها برگشت و گفت: 

 «بهتر باشه تا وقتی این بحران تموم نشده، بذاریم همین جوری فکر کنن.

 «دم خونه؟پس من تنهایی برمی گر»ست پرسید: 

نه. هر دوتاتون همینجا می مونین. به طور معمول اونایی که اطالعی از وجود موجودات »پدربزرگ در چشم های ست نگاه کرد و گفت: 

رد پدربزرگ اخم ک« جادویی ندارن، از ماجراهای دنیای جادویی دورن. ولی انجمن یه مرز دیگه که حتی تصورش رو هم نمی کردیم شکسته.

بعد از همه ی ماجراهایی که پشت سر گذاشتین نمی دونم چطوری باید این خبر رو بهتون بدم. شک داشتم که خبر ». ادامه داد: و آه کشید

 رو بهتون بدم یا نه، ولی بعد از کلی فکر کردن، من و مادربزرگتون به این نتیجه رسیدیم که پنهان کردن این واقعیت واسه یه مدت طوالنی

 «و هم غیر ممکن.هم غیر منصفانه س 

ترس در وجود کندرا رخنه کرد. احساس می کرد دست سردی گلویش را می فشارد. لحن و رفتار پدربزرگ گواهی می داد که اتفاق تراژدیکی 

 افتاده است. در مورد مرزی که مد نظر پدربزرگ بود، حدس های بد می زد.

 «انجمن پدر و مادرتون رو دزدیده.»ندرا و ست می چرخید، گفت: پدربزرگ همچنان مردد بود. در حالیکه نگاهش به نوبت بین ک

 

 پایان.

 9313 بهار
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