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  )Spandia( سپنديا: داستان اول
  

هاي تازه نفس انتظارشان  اسب سي گارشكردند و هر  هايشان را خسته مي گروهان سيصدنفره اسب
پس مجبور بودند  چيز را سوزانده و نابود كرده بود همهدشمن  جنگل كارااز  پسولي . كشيد را مي

شد از رود ميرفتند تا جايي كه  مي غرببه سمت  گلجنبايد از كنار جنوبي . آهسته تر بتازند
شب دوم به . ماندند ها مي تاختند و روزها آرام در جنگل ها مي شب زده هاي دشمن در دشت. گذشت

  . رسيدند آترا ميرود 
كه  نايريكااسب سياه ملكه  .شد وقت خسته نمي هيچ تاختسياهي كه پيشاپيش سواران مي اسب 
كسي  .، سوشوهاماراناولين پادشاه كشور اسب سفيد و قرمز  :رسيد مي )Raksh(راكشژادش به ن

. ها را سرسبز كرد دشتراند و  )harborz(هربرزهاي  كه دشمنان را هزار سال پيش به پشت كوه
 .هاي سرخش ها و ساق اسم اسب ملكه را هم راكش گذاشته بودند، به خاطر سم

هاي زيادي زنده بازگشته و هم پيروز شده و  كه از جنگملكه بودند، كساني  ياوراننفر  اين سيصد 
خطر بماند و بتوانند نيرويشان را  همه اميدوار بودند راهشان تا آترا بي. هم شكست خورده بودند
  . براي نبرد اصلي ذخيره كنند

  
×××  

  
ي  كرانهريم و از  مي  و آماده كنيم، خورشيد كه باال اومد، بايد خودمون«:گفت مي ي ارتشفرمانده

كه صداي  ». ...مونيم كنيم، اگه بتونيم اون كشتي بزرگو بگيريم زنده مي شرقي بهشون حمله مي
قدش نسبتا  آمد تو،مردي  سپس. ي سنگيني آمد و نگهبان چادر فرماندهي توي چادر افتاد ضربه

تو اون «. شد ي سفيد شمشيرش از زير رداي بلندش ديده مي دسته. بلند ولي اندامش معمولي بود
جواب  ي ارتشرا تازه وارد گفت و فرمانده اين »شن، بقيه چي؟ كشتي فقط  پونصد نفر جا مي

 ».سپنديا برو به گروهانت برس، ما اومديم بجنگيم و تو جنگ آدم مجبوره از خيلي چيزا بگذره«:داد
گرداند و با فرمانده سرش را بر ».نه از آخرين لشكر هاماران .نه از جون چهار هزار نفر سرباز«
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دوست و همراه  همن، .ها رسيدند و سپنديا را از چادر بيرون كردند افسرانش مشغول شد و نگهبان
را كه دستش گرفته بود ي ريواسي ساقه ن چادر منتظرش ايستاده بود و نزديك سپنديا بيرو

مون امشب به« »خب؟«:مي و قد بلند و هيكل درشت كه گفتمردي بود با موي جوگند. جويد مي
بايد . هنوز افسراي وفادار به من اينجا هستنزنن، برو به گروهان بگو همه آماده باشن،  شبيخون مي
   ».زنده بمونيم

  
 ×××  

  
انداز  به چشم ها،   زير نور مهتاب و ستاره ي كوتاهي از اسبش پياده شد و از باالي تپه نايريكاملكه 

. پيمود، پهناور و با شكوه و پرآب م زيادي ميرود آترا دشت را با پيچ و خ. روبرويش نگاه كرد
اش را پشت سرش بست، و دلش خواست كمي به ياد گذشته  با بندي موهاي بلوطي تيرهملكه 
. كردند روي رود آرتا قايق سواري و ماهيگيري مي ؛برادر پادشاهزماني كه همراه پدرش، . بيافتد

جا  بارها روي همين تپه ايستاده بودند، اين. ي اين رود به او گفته بود پدرش همه چيز را درباره
  . بود نايريكازادگاه 

ي جنگل ايستاده بودند،  بود و ملكه و افرادش درست در كناره چادردشت روبرو پر از سرباز و 
اين آشفتگي و آتش و هياهوي دشمن در  .ي بلوط، تيره مثل موي ملكهالبالي آخرين درختها

شد و از روي تپه، از  دورترها خوابيده بر افق، رود ماترا ديده مي. كرد دشت، ملكه را غمگين مي
شد  را مي هاي روشنيو لكه هاي سياهي خالاردوگاه سپنديا و چهار هزار نفر سرباز همراهش تنها 

كشتي پشتيباني " "بله بانوي من؟":رش جلو آمد و گفتياوترين  اي كرد و نزديك ملكه اشاره. ديد
. تونن بار رو بيارن پايين تر مي تره و آدما ساده عمق ، اونجا رود كمهنجا باشبايد چهار گارشيِ اي

جنگاوري كه كنار ملكه ايستاده بود  ".گيريم كشتي رو مي. ريم اونجا هم كمه، مي  نگهبان
ملكه سرش را  ".بايد تند كار كنيمسربازا دارن آماده مي شن، خوان شبيخون بزنن،  انگار مي":گفت

شيم، بايد اون كشتي بزرگو  شه، با كشتي نزديك مي گه شبيخون بزنن كار ما ساده ميا":تكان داد
   " .ي خودمونو پاك كنيم ديم و كرانهتونيم برگر شرق اردو بگيريم، بعد مي

... هايشان شمشير و نيزه و سپر و  بجنگاور كنار ملكه سرش را تكان داد، همه داشتند از اس
 .كردندهاي هاماران هيچگاه از سوارانشان فرار نميبسته بود؛ اسبكسي اسبش را ن .داشتند برمي

تركش . يستدي بلندش را از كنار زين باز كرد و كوبيد به زمين تا با نيزه. ملكه هم رفت سراغ راكش
سازان  كمان بلندش را كه كمان. تيرش را برداشت و روي شنل خاكستري آبيش روي شانه انداخت

 نايريكاپشت سر . پشتش بست و نيزه را برداشت و به راه افتاد بودندشهر چاچ برايش ساخته 
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تند چهار گارش تا كشتي پشتيباني  .رفتند هايي در زير درختان بلوط پيش مي سيصد نفر مثل سايه
   .گذشت

سه نگهبان كنار آتش نشسته بودند و از  .بود روي كشتي صداي قهقهه بلند و كنار رود آتشي روشن
. زدند خوردند و گپ مي ميبريدند و با كاردهاي بلندشان تكه تكه ميچرخيد  ش ميكه روي گرازي
ملكه كمانش را افقي در دست . ها جدا شدند شان از درخت هاي تيره لباسو افرادش با  نايريكا

كمان را كشيد و به ياد روزهاي نوجواني كه اولين بار پدرش . سه تير در كمان گذاشتگرفت و 
و  شهبانوها بي صدا با تيري در گلو سرجايشان مردند و نگهبان. دش داده بود رها كرداين كار را يا

ها خودشان را به عرشه هاي كشتي گرفتند و آرام آرام مثل ملواناز طناب. ياوران پيش رفتند
 ي ديگرهاي بلندش شكار كرد و قبل از اينكه ملوانبا نيزه شهبانواولين ملوان دشمن را . رساندند

  . كار را تمام كرده بودند شهبانوتوانند دست به شمشير ببرند، ياوران ب
 تقاطعكشتي در مسير جريان آب به سمت . ها را به آب انداختند و لنگر را كشيدندخيلي زود الشه

سيصد نفر . دو رودخانه حركت كرد، جايي كه كشتي بزرگ دشمن با پانصد سرباز لنگر انداخته بود
روي عرشه گذاشت و كمان و  را شخونين ينيزه شهبانو. پيروزي سخت بود برابر پانصد نفر،

  .از ياورانش اشاره كردبه يكي شنلش را باز كرد و . تركش را
  

***  
  

اين زمان به چند افسر ديگر از همرزمان قديمش  تاسپنديا كه به گروهانش رسيد همه آماده بودند، 
رو  هاگجستهما چندين و چند بار ":آغاز كردن چنين ايسپنديا . آماده باش داده بود پيامبودند 

، اگر از هامارانيم ما آخرين سپاه. تره سخت هاي جنگاز همه ، اينجا،اين جنگ اما .شكست داديم
شدن به ما بپيوندن  پراكنده و فراريتونيم اميدوار باشيم به اينكه سربازهايي كه اينجا فرار كنيم مي

  ".مونهاگر نابود شيم اميدي باقي نمي. تا با هم با دشمن بجنگيم
من شنيدم ":رسيد و قد كوتاهي داشت گفتاش ميش تا روي سينهسپيديكي از سربازها كه ريش 

   ".كنيم فرماندهميگيريم و فرار ميفردا اون كشتي رو 
ر دونن كه زود بايد به شهميزنن، امشب به ما شبيخون مي":كرد پيرمرد نگاه در چشمانسپنديا 

   ".اي آماده كنهز اينكه شهبانو بتونه سپاه تازهاسپيد برسن، قبل 
چيزي رو از دست ":و سپنديا جواب داد. اين را يكي ديگر از سربازان پرسيد "شبيخون نزنن؟ هاگ"

من فرمانده درگذشته دونيد كه به دستور پادشاه همه مي"همه سكوت كردند  "نداديم، داديم؟
   "؟جنگهر من ميكي كناسربازا،  .نيستم
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صد بار پشت سرت جنگيدم و ":گفت و عميق آرام سربازانسكوت بود تا يكي ي ديگر چند ثانيه
و اين فرياد  ".فرماندهجنگم مي اينبارم. بشن نخواد اين ديوا سوار اسب مدلم نمي. پيروز شدم

. ميان خاورب و از شمال و جنو":سپنديا لبخندي زد. هاي ديگران هم همراه شدآهسته با زمزمه
الي هالب. تونيم غافلگيرشون كنيممي. جنگن و ما جنوبي شمالي ميگروهان پنجم روبروي كرانه

كافيه چند دقيقه نگهشون داريم تا . كنيمرديف سوم چادرها مخفي مي شيم و غافلگيرشون مي
  "همه فهميدن؟. ديگران هم بيان و بجنگن

 دستكم همه چيزبيكنن، و از اون كشتي مون حمله مياز هر طرف چهار هزار نفر به":يكي گفت
   "بايد دو به يك بجنگيم. شنپونصد نفر پياده مي

  .رفتسپنديا گفت و جلوتر از سربازانش به سوي كمينگاه  ".چيزي بگو كه كسي ندونه سرباز"
  

***  
  

شش  :شي يورده بود، منتظر نشانهشمشير به دست جلوي دماغه ايستا ،ناخداي كشتيگجسته 
جاي . بودند ها آمادهي ملوانهمه. مشعل كه بنا بود در ساحل جنوبي رو به كشتي چرخانده شوند

. تر از غافلگير كردن دشمن نااميد نيستنه هزار نفر برابر چهار هزار نفر، كاري ساده. نگراني نبود
ها رو به پلساخت ند، زدديد كه روي آرتا و ماترا ميهاي باريكي را ميي پلناخدا از دور سايه

ي همه. ناخدا صداي آهي شنيد و چرخيد. شدي ديگر حمله شروع ميپايان بود و تا چند دقيقه
ي كشتي كسي ايستاده ي دماغهباال. آمدكشتي پشتيباني جلو مي. كردندرا نگاه مي خاورها ملوان

پيچيده به پاهاي بلند و يشميش دستانش باز و پيراهن ابر ،بود، موهايش در باد آرام رودخانه شناور
شد بازتاب حاال ميبستند باز كرده بود و ي پيراهنش را ميهايي كه يقهنخ نايريكا شهبانو. اشكشيده

كشتي پشتيباني كوچكتر از . را در چشمان ملوانان دشمن ديد شهبانوي سپيد نور مهتاب از سينه
ي كشتي جنگي هايش قدم به عرشهوي پنجهر شهبانو. كشتي جنگي بود و آرام كنارش پهلو گرفت

ي كشتي پلهطور كه به سمت راههمين شهبانوها در سكوت راهش را باز كردند و ملوان. گذاشت
انگار كه شهد گل  شباز بود، پوست شهبانوهاي پيراهن سرشانه. را زمين انداخت شرفت شنلمي

ناخدا پيش از همه پايين رفت، و هيچ . بردها پايين ميكشيد و از پلهها را مثل زنبور ميملوان
  . نديدرا ي جنوبي سربازي چرخيدن شش مشعل در كرانه

را لمس كند اولين نعره  شهبانودر كابين پاييني درست وقتي كه ناخدا دستش را دراز كرده بود تا 
. رش بردانگار طلسم از ناخدا برداشته شده بود، چشمانش را باز كرد و دست به شمشي. شنيده شد

  . پاشيد دا را بريد و خون روي پيراهنشگلوي ناخ شهبانوي ولي دير شده بود، كارد باريك و برنده
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. كردندكشتي را اداره مي شها همه كشته شده بودند و ياورانملوانباالي كشتي رسيد  شهبانووقتي 
ي را به طرف كرانه كشتي شهبانوي به اشاره. يورش آغاز شده بود. سوختدر ميان جزيره آتش مي

هاي افراشته راه سياه و بزرگ با بادبان ؛كشتيگجسته . جنوبي، در جهت جريان آب راه انداختند
همه باريك و بلند و چوبين بودند كه دو سوي رود پهناور آرتا را به هم پيوند هاي دشمن افتاد، پل

تير و   شهبانوياوران . امه داشتكردند و نبرد ادها عبور ميزدند، هنوز سربازان دشمن از پلمي
ها ي پلخيلي زود همه. به سمت دشمن تير مي انداختندي كشتي برداشته بودند و در كناره كمان

ياور . ي سنگين كشتي خرد شدند و سربازان قد كوتاه دشمن با تبرهايشان در آب فرو رفتندزير تنه
اي جز ي جنوبي چارهاي دشمن در كرانهباقي نيروه. ي جزيره كشيدكشتي را به كناره شهبانو

 شهبانو. كردنددشمنانشان را تيرباران مي ،كشتياز روي  شهبانوتماشاي جنگ نداشتند و ياوران 
سپر مهتابي سپنديا را ببيند، سپري كه آهنگران خورباد برايش  ورشعلهتوانست در ميان چادرهاي مي

  . درخشيدساخته بودند و در مهتاب مي
و تيرهاي طاليي درخشانش ايستاده بر اش و كمانش را با تمام زيبايي شهبانودشمن كه  سربازان
ي جنوبي را كرانه شهبانو ياورانسپنديا كه ديد  .لرزيدديدند دستانشان ميي كشتي ميدماغه

اش گذاشت و خودش به شمال جزيره و ياوران نخبه شهبانوكار اين كرانه را به د؛ نكنپاكسازي مي
سربازان بي فرمانده در اردو سرگردان بودند  و فرماندهان پست و ترسوي سپاه گريخته بودند. رفت

شمشيرش را بلند كرد، شمشير هم مثل سپر از سپنديا ميان اردو ايستاد و . دانستند چه كنندو نمي
يره ي سربازان به شمشير درخشان خهمه. درخشيدويژان ساخته شده بود و زير نور مهتاب ميفلز 

به زودي فرياد سراسر جزيره  ".سربازا همه گوش به فرمان من؛ بجنگيد":شدند و سپنديا فرياد زد
و هفت با من بيان شمال، بقيه ساحل جنوبي  ششهاي چهار و گروهان ":سپنديا فرياد زد .را گرفت

جايي كه شمالي دويد، كران از همه به سمت  پيشو خودش  ".رو تميز كنن و بيان پيش ما
و انتظار چنين مقاومتي را  خواست ساده و تند پيروز شوددشمن مي .ترين نبرد در انجام بودسنگين
ي بلند ي نگذشته بود كه نيزهي بيشتري داد و چندورود سپنديا به سربازان خودي روحيه. نداشت

  . دشمن شكست خورده بود. ي شمالي رسيدبه كرانه همراه سيصد شمشير كشيده
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  خيانت : ستان دومدا
  

شهر  ويبه س ،كشتهچند صد نفر  تنها با سپاه گذشته بود ودر كنار رود آترا يك روز از جنگ 
هاي ي نداشت چون دشمن هنوز انقدر در كوهستانشتابكسي . رفتاماران مي، پايتخت هسپيد

، چند چنينهم. را نداشته باشد سپيدبه شهر  يورشهاي شمالي درگير بود كه جرات شرقي و دشت
  .كردندهزار سرباز از شهر پاسداري مي

موي . رفتاش سوار بر راكش آرام پيش ميبا شنل خاكستري نايريكا شهبانو ،سپاهدر پيش  
پشت سرش  .هايش ريخته بود و چشمان درشت روشنش رو به دوردست بودبلوطيش روي شانه

اي از ريش روي صورتش را يهكه شمشيرش را پشتش بسته بود و در اين چند روز سا سپنديا
سر همه چيز . آمدندهايشان ميسوار بر اسب )Hemen(همنيار درشت هيكلش  گرفته بود، همراه

  . و دستيارش يارهميشه  چونبود و همن هم  ي ارتشسپنديا دوباره فرمانده، جايش برگشته بود
-پيچيده هايپاتكتوانستند ميد و از آنجا رسيدنمي سپيدشهر  بهيك روز و نيم ديگر  شتاببا اين 

صداي  ،هاجنگل و اسبگفت و تنها صدا جز صداي كسي چيزي نمي. كنند ريزيبرنامهتري را 
  . ريواس جويدن همن بود

 شهبانوتيري درست روبروي  .تر از همه شمشير كشيدسپنديا سريعاز بين درختان بلند شد صدايي 
پيكان نوكش زير نور خورشيد و ، سياه بود پري سرخو  داشت درازا و آرشدتير . خورد يبه درخت

بروند ولي فرياد بلند همن درجا  تيراندازچندين نفر از سواران خواستند دنبال . ددرخشيمي
رو  شهبانوخواست ، اگر مين، به تير يه نامه بستهتونيد بگيريدشنمي دنبالش نريد«:خشكشان كرد

دست راستش را  شهبانو. بودند به تير بستهغذ پوستي يك كا گفت،درست مي» .وزد نه درختمي
. از درخت كشيد بيرون راهمن تير  ».پس بخون ببين چي نوشته« :و گفت ـهمه ايستادند  ـ اال بردب

بهترين تيرانداز جنگل كاراس، تير  پر،تير سرخ«:كرد گفتپوست را از دور تير باز مي همينطور كه
 نايريكا شهبانو» .شهبانوگن از شمام بهتره اومده، كسايي كه ديدنش مي به دنيا امروز تيراندازي كه تا

- نبود، همه مي شكايتولي جاي  دوست نداشت بهترين تيرانداز نباشد. هايش در هم رفتاخم

همن با به هر حال . گويدزند و هميشه راست ميهميشه رك حرف مي غول پيكر دانستند همن
باز شده و سربازا سپيد ي شهر دروازه«:خواند با صداي آرامي وپوست را باز كرد دستهاي بزرگش 

  » .هپر از آدمفروش سپيدشهر . ه شما تله گذاشتنسر را. در رفتنكشته شدن يا 
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، سپنديا و شهبانوآمدند و دور  پيش شهبانوسيصد نفر زبده سواران . همه سر جايشان خشك شدند
 دروناز  كساني نامردييد با ا پيغام دادن كه شهر سپن تير به مبا اي«:گفت شهبانو. همن حلقه زدند

 بگين. و دشمن سر راه ما تله گذاشته به جنگل زدن، همه كشته شدن يا دست دشمن افتادهشهر 
  »بايد چيكار كرد؟

 يورشبعد به شهر . كنيمشيم و نابودشون ميدونيم تله گذاشتن دو دسته ميكه مي ما«:يكي گفت
  ».نداره، همه چي تموم ميشه يجنگيدن ارزشديگه  شهآزاد ن يدبريم، اگه شهر سپمي
فردا شب به و زنيميي رو دور ميولي هر تله يمجنگل، كند ميش بزنيم بهبهتره «:گفت يديگر ياور

  »مگه نه؟. گيرشون بندازيمتونيم مي .رسيمشهر مي
  » .بجنگيمروبرو  ازدور زدن كار نامرداس نه مردا، بهتره «:سومي گفت. دادگوش مي شهبانو

سپنديا  چرخيد و به شهبانو. جويدريواس مي و ه بوددوباره در درخت فرو كردهمن تير سرخپر را 
بايد  شهبانوشه، پس مرده با شهبانوخوريم كه شكست مي زمانيما «:گفت سپنديا فرمانده. نگاه كرد

بتونيم از تله  رماگ . يد بانوي منجا باشدر كاره شما نبايد اون سپيدبه شهر ي يورشاگرم . زنده بمونه
ي شهر سپيد وردونيم رد شدن از باهمه ميچون  .كنم بتونيم شهرو پس بگيريمنمي گمونرد شيم، 

زدن  به جنگلراي سربازايي كه نميشه بيكار موند، دست كم ببا اين همه  .يهنشدنكار بدون دژكوب 
ريم ره و من و همن با صد سوار زبده ميرب ميبا سپاه به غ شهبانوپيشنهاد من اينه، . بايد بجنگيم

به نظر من . كنيمرو جمع ميكنيم و اگر تونستيم سربازاي زندهچيزو بررسي ميهمه. به سمت شهر
  » .مرمر برن دژبه تاخت به  شهبانوبهتره 

ته ساخ سپيدي بزرگ روي يك صخره اي كهقلعه. ي سرزمين هاماران بودپايدار ترين قلعهمرمر،  دژ
ساخته  مرمر ي كوهمرمر را اطراف تنها چشمه دژ. شده بود و پشت به كوه و رو به دشت داشت

ي مرمر را من دو سال تمام قلعهشآخرين بار د دانستندهمه مي. پر از غذا بود شبودند و انبارهاي
ش ياور 100 شهبانو. ي سپنديا مخالفتي نكردپس كسي با برنامه. محاصره كرد و كاري از پيش نبرد
ها و دشت. ي مرمر رفتي افراد با بيشترين سرعت به سمت قلعهرا جا گذاشت و خودش با بقيه

هزار نفري از دشمن بر  ده هاي دشمن بود، ولي بعيد بود به گروه چندها همه پر از دستهجنگل
از هر  كاري را بيشتر از غارت دوست نداشتند، و بعد) gojast(جنگجويان قبايل گجاست .بخورند

رسيد كردند؛ اگرچه اينبار به نظر ميشدند و همه چيز را غارت ميپيروزي در اطراف پخش مي
و رس بيرون رفتند و افرادش از ديد شهبانوبه زودي  . استچيزي جلوي غارتگريشان را گرفته 

  » ؟شناسيرو از كجا ميتيرانداز جنگل كارا  «:سپنديا رو كرد به همن و پرسيد
  »خواي چيكار كني فرمانده؟مي بگو. جونمو خريدند سال پيش يه بار تو جنگل چ«:همن گفت
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به  و صد و يك سوار دلير » .هريم شكار گجستمي«:و گفتسپنديا اسبش را هي كرد، به جنگل زد 
  . شدندكارا دنبالش وارد جنگل 

- گسترش پيدا مي كارا قديميترين جنگل هاماران بود با بلندترين و قطورترين درختها، و هنوز هم

كردند ها و كال طبيعت احترام زيادي قائل بودند و سعي ميمردم سرزمين هاماران براي درخت. كرد
كردند نه درختان خيلي جوان را بياندازند وقت بريدن درخت سعي مي. هيچ درختي را قطع نكنند

اصوال مردم هاماران . شدندنه درختان خيلي پير چند هزار ساله را، بيشتر درختان ميانسال بريده مي
سازي و كارهايي از اين دست باغ سپيدار و صنوبر داشتند تا براي چوب نيازي به براي ساختمان

بسيار انبوه و  هاي هاماران،، مثل ديگر جنگلكارا به همين داليل جنگل بزرگ. جنگل نداشته باشند
شد حدس زد جايي كه جاده لي ميكجاست و ي دشمنيادداشت نگفته بود تله. در هم پيچيده بود

  . گذرد دشمن كمين كرده استي انبوه جنگل مياز منطقه
. سپنديا هنوز تصميم نگرفته بود به سمت تله برود يا نه كه صداي درگيري و تعقيب و گريز شنيد

سپنديا به زمين اشاره كرد و خودش قبل از . متر با گروهان فاصله نداشتده صدا بيشتر از چند 
از اسب پايين پريد، شمشير و سپرش را از كنار زين باز كرد و آرام و آهسته به سمت صدا راه  همه
هايش را از هم باز كرد و سپنديا دستش را باال آورد و انگشت. آمدصدا به طرف گروهان مي. افتاد

  . همه غيب شده بودند. اي اثري از گروهان نبودبه ثانيه
ها يك سرباز زخمي از بين درختان پيدا شد كه شدند و قبل از خندهيها نزديكتر و نزديكتر مخنده

به بدبختي گجسته با شمشير و تبر رفت و چند قدم پشت سرش پانزده خورد و پيش ميتلو تلو مي
رئيس جلو رفت و لگدي . اش كردندها دورهسرباز از پا افتاد و گجسته. خنديدندسرباز زخمي مي

. و همه خنديدند» .وادخيه نوكر خوب مي سالهبرم، زنم خيلي رو زنده مي تو«:به سرباز زد و گفت
من تو  «:اي از پشت سرش گفتبم و گرفتهخواست لگد ديگري به سرباز بزند كه صداي مي رييس

بتواند حرفي بزند يا كاري بكند شمشير سنگين  هارييس گجستهقبل از اينكه » .برمرو زنده نمي
حتي  كسي ي ديگر را كشتند طوري كهاش، بقيه هم پانزده گجستهانههمن فرود آمد روي ش
بگو «:سپنديا جلو رفت و پرسيد. زدسرباز زخمي و نا اميد حاال لبخند مي. فرصت نكرد فرياد بزند

-در حاليكه يكي از سواران كه بهتر از بقيه بلد بود با زخم كنار بيايد داشت زخم» چي شده سرباز؟

بيست  دست كم تو شهر،  نريختها گجستهشب «:سرباز زخمي گفت. كردسي ميهاي سرباز را برر
ي كشته شدن، همه ديگران .در رفتتونست  سربازي كردن، هر تار و ماررو شن، همههزارتايي مي

  » .كردن، بايد يه كاري بكنيد فرماندهو زنا رو اسير ميكشتندرباريا اسير شدن، مردارو مي
نده سرش را پايين انداخت و كردند، فرماهاماران سپنديا را فرمانده صدا مي ينسرزم ي سربازانهمه

براي نابودي ما نيروي  همين بود كهنميشه كاري كرد، به اين زودي «:گفت خشمگين و شمرده
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چند نفر سرباز زنده  .سپيد گرفتن شهر همزمان وبوده شون سرگرم كردن ما برنامه .كمي فرستادن
   ».دونم فرمانده، ولي خيليا فرار كردننمي«:زخمي جواب داد سرباز و» موندن؟
همن در . هايشان رفتندغذا و آب هم به او دادند و همگي سراغ اسب. هاي سرباز بسته شدزخم

هركس «:تباالخره سپنديا گف. خواست مزاحم افكارش شودرفت و نميسكوت كنار سپنديا راه مي
  » .دشمن روشنه يبرنامه، سدژ تلخ كمتر از هميشهي ونيردونه كه مي ما رو فروخته اينم
يم و دنبال دونميما  برن كهاز جنگل رد نشه، اونام پي مي شهبانوامشب كه سپاه «:همن اضافه كرد

  » .گردنمي شهبانو
» خودشون ول كنيم و بريم؟ در رفته باشن، اونا رو به درداي هم شايد سربازاي ديگه«:گفت سپنديا

سپنديا را چين انداخت و همن در جواب ساده و بلند دردناكي بود، انقدر كه پيشاني اين سوال 
. كنهمي نگهدارييه نفر كه با جنگل دوسته از سربازا خودشو داره،  نگهبان اين جنگل«:راحت گفت

  » .رم همينجا بذاريماين سرباز زخمي. دژ تلخبهتره بريم سراغ 
پس دستور . ي براي از دست دادنه اسب اضافي داشتند نه زمانارند، ناي نددانست چارهسپنديا مي

يرانداز به سمت مركز جنگل برود تا ت چطور گفتداد همگي سوار شوند و همن به سرباز زخمي 
  .جنگل كارا را پيدا كند

- ي كوهستاني تلخ مهمترين قلعهقلعه. ي تلخ به راه افتادندبه زودي صد و دو سوار به سمت قلعه 

هاي اصلي كوهستان را زير نظر گرفت و شد تمام راهي تلخ مياز قلعه. قي هاماران بودهاي شر
-خ فرو ميلي تاينكه اگر قلعه كوتاه. هاي كوهستاني ديگر داشتي قلعهكمترين فاصله را با همه

تر اينكه اگر مهم شد وممكن مينا شايد هاي كوهستاني سخت وريخت كمك رساندن به باقي قلعه
- ي تلخ ميكمك كنند بايد از كنار قلعه سپيدخواستند به شهر هاي شرقي ميوهاي كوهستاننير

  . يل سپنديا و افرادش با سرعت تمام به طرف قلعه حركت كردندبه همين دال .گذشتند
ي لشكر دشمن را شنيدند كه به آهستگي جنگل صداي فرياد و نعرهي از كنارهچندين ساعت بعد 

كمتر از سه هزار . رفت، سپنديا سه نفر را فرستاد تا وضعيت را بررسي كنندلخ ميي تبه سمت قلعه
شايد همين االن هم . رفتندي تلخ مينفر بودند، اين يعني نيروهايي از سمت ديگري به طرف قلعه

  . همه چيز را به دشمن گفته بود پيش، خائن از آره. دير شده بود
چند هزار گجسته پايين كوه اردو زده بودند و جنگ پاي . دي كوه رسيدنبه دامنه ديگرروز  پنج

دو هزار سرباز  تنهارفت شنيده بود كه وقتي سپنديا به طرف آترا مي. ديوارهاي قلعه جريان داشت
كار . جنگيدندحاال اين دو هزار نفر بايد برابر چند هزار گجسته مي. اندي تلخ باقي ماندهدر قلعه

  . اي نبودساده
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  ي تلخقلعه: تان سومداس
  

درست ها هم ترين نامهي هاماران بود، انقدر قديمي كه حتي كهنهاترين قلعهي تلخ از قديميقلعه
هاي دژي از سنگ سياه و سبز روي صخره. گفتندنامگذاريش نمي اش و چراييازندهو راست از س
نخستين داستان  :گفتنداز نامگذاري دژ مي مردم كوهنشين داستان خودشان را. بلند و بزرگ

شيرين عاشق كس ديگري بود و همين . كه عاشق دختر كوهنشيني به نام شيرين شد ي قلعهفرمانده
م قلعه را شيرين؛ گذاشت و اسالي ديوارهاي قلعه  زنده را او فرمانده را انقدر ديوانه كرد تا باالخره

اين داستان و اين . ي تلخ خواندندا قلعهمردم كوهنشين اما از همان روز قلعه ر .و به قلعه دل باخت
  .نام سينه به سينه تا امروز رسيده بودند؛ امروز كه گجسته سپاه پاي دژ اردو زده بود

نظر همن . بودند، سه هزار نفر هم در راهديده ه پاي قلعرا هاي سپنديا دست كم ده هزار نفر ديدبان
ايد چند هزار نفر هم از مسيري ديگر به شاين بود كه دشمن منتظر نيروي كمكي بيشتري است 

يست، نيكي هميشه با اينبار «. سپنديا و سوارانش هنوز در جنگل مخفي بودند. آمدندكمكشان مي
تونيم چطوري مي«همن گفت » .كنندونن دارن چيكار ميكشن، مياينبار خيلي بهتر نقشه مي

و يكي دو روزه دژرسه و بهشون ميشونزده هزار نفرو شكست بديم؟ دو روز ديگه نيروي كمكي 
  » .گيرنمي

پنج  ا يكي شن دستكمدژي اگر همهي تلخ كمك نفرستادن؟ دژبراي  ديگرانچرا «:سپنديا پاسخ داد
گرفتن، شايد  دژاي كوچيكتروشايد «:همن شانه باال انداخت و گفت» شن،سرباز مي تاييشش هزار

اين پادگانا هرچي باشن از شهر سپيد وفادارتر باشن،  و فروختهخودشونيه سري از پادگانا و افسرا 
  ».نيستن

  
يك سوار هم . هايي فرستاد تا چند آرشي قلعه همه چيز را ببينند و گزارش بياورندسپنديا ديدبان

دانستند و از مردم هاماران جدا مي را مردم كوه نشين خودشان. هانشينفرستاد براي بزرگ كوه
تا وقتي . گرفتند، اگرچه اهل شورش و جنگ و آشوب هم نبودندمان نميفر سپيدوقت از شهر هيچ

سپنديا اميدوار بود بتواند چند هزار مرد . كسي كاري به كارشان نداشت، با كسي كاري نداشتند
شد به اردوي لشكر گجاست در اين فاصله خودش با همن تا مي. ها بگيردجنگي از كوه نشين

دو هزار تايي اسب داشت و دست كم ده دشمن . ا اندازه بگيرندنزديك شدند تا تجهيزاتشان ر
تمام اين سپاه را براي گرفتن . كوب ديگربلند و تجهيزات قلعه نردبان چندينمنجيق بزرگ، 
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با چوب و ي سواران داخل جنگل در همين هنگام، مانده. تجهيز كرده بودند نه چيز ديگركوهستان 
اگر دشمن حمله كرد امكان دفاع بيشتري  تااهشان ساخته بودند اطراف قرارگ مانندي ديوارسنگ 

  . داشته باشند
ها بجنگند و از طرفي حدس همن ها حاضر بودند با گجستهنشينكوه. ها برگشتندنيمه شب ديدبان

ي تلخ خيانت كرده بودند و به اين ترتيب خبر به ديگران ي نزديك قلعهچهار قلعه. درست بود
هاي شمالي و يكي براي تازه نفس فرستاد، يكي براي قلعه پيكپنديا همان لحظه دو س. نرسيده بود

سرباز ديده بود چندين نفري ي هاها گروهيكي از ديدبان. هاي جنوبي تا خودشان را آماده كنندقلعه
باز گشتند، به نظر ديدبان شايد هزار سرها ميشان فرار كرده بودند و بي هدف در كوههايكه از قلعه

ي فراريان را سپنديا يك سوار زبده فرستاد تا گروهان هزار نفره. هايشان فرار كرده بودنداز قلعه
 97به اين ترتيب . دننشين تا با ديگران هماهنگ باشجويان كوهمنظم كند و يك نفر هم براي جنگ

  . سوار كنار سپنديا ماندند
ها بود و ي اول رماندن اسبمرحله. ع شداي سپنديا شروي سه مرحلهنزديك غروب اجراي نقشه

بود چندين مار را در يك كيسه كرده اي خبره مارگير  كه شهبانوبراي اينكار قبال يكي از سواران 
ها را ها انداختند و همزمان پرچين محافظ اسبدو نفر كيسه را با خودشان بردند و وسط اسب. بود

جاست رم كردند و همانطوري كه سپنديا تشخيص شكستند، به اين ترتيب دو هزار اسب لشكر گ
وقتي . ها شمالي باشندسپنديا حدس زده بود اين اسب. داده بود مستقيم به سمت شمال تاختند

سوار سپنديا تيرهاي آتشين به ميان  90ها جلب شد، از طرف جنوب ي اردو به اسبتوجه همه
ها منظم اي طول كشيد تا گجستهچند دقيقه. اردو پرتاب كردند و بعد هم با اسب به چادرها تاختند

  !شوند و بتوانند به سواران حمله كنند ولي خب، پاي پياده گرفتن سوار سخت است
ده . ها رفتندبه طرف چادر آتش زنهپياده  در اين گيرودار سپنديا و همن همراه سه نفر ديگر 

ايد كه حتما تا حاال ديده. دنگهبان چادر را كشتند و جسدها را با خودشان توي چادر كشيدن
هاي بزرگ را با ها سنگگجسته. كنندهاي آتشين بزرگي به سمت هدف شليك ميها گلولهمنجنيق

پوشاندند و آتش درست شده بود ميو خاك رس يك نوع گل مخصوص كه از نفت خام و گوگرد 
هركدام دو . وص بودانبار اين گل مخص ،شد و اين چادرزدند اين آتش خيلي دير خاموش ميمي

ها ده بيست نگهبان منجنيق. ها دويدندي بزرگ از گل مخصوص برداشتند و به سمت منجيقكيسه
براي سپنديا و همراهانش سد بزرگي نبودند و به زودي ده منجنيق بزرگ لشكر گجسته در آتش 

بودند و خود ها فرار كرده بودند، سواران سپنديا به داخل جنگل گريخته بيشتر اسب. سوختند
  . سپنديا و همراهانش هم از طرف ديگر اردو فرار كردند و به كوه زدند
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-زد و قسم ميي لشكر گجسته تبر بزرگش را در دست گرفته بود و رو به آسمان فرياد ميفرمانده

خوبه كه منجنيق ندارن ولي «:وقتي باالخره به جاي امني رسيدند همن گفت. گيردخورد انتقام مي
و همن . سپنديا جواب داد» شد كرد؟دونم، كار بهتري ميخودم مي» «.ونزده هزار نفرنهنوز ش
  » .شد به چادر فرمانده حمله كرد، االن كه ديدمش ازش ترسيدممي«:گفت

بترسي يا نترسي «:اش حداقل دوبرابر همن بود نگاه كرد و جواب داداي كه جثهسپنديا به فرمانده
  »كني؟شوخي مي«:خنديدو همن » .خودت بايد بكشيش

***  
ها غافلگير شدند، صبح فردا نيروها كمكي به لشكر پاي قلعه رسيدند و از ماجراي سوختن منجنيق

طوري كه همن پيشبيني كرده بود، تغييري در تصميمشان ايجاد نشد، به هر حال دو تا از ولي همان
يكي دو روزه تعميرش كنند و در اين  توانستندها را به موقع خاموش كرده بودند و حاال ميمنجنيق

ها تعمير شدند توان جنگ براي وقتي منجنيقتوانستند مدام به قلعه حمله كنند، انقدر كه فاصله مي
ي لشكر گجسته معلوم بود همين قصد را هم دارند، از آرايش اوليه . مدافعين قلعه باقي نمانده باشد

  . رفتندت قلعه مياي بزرگ فلزي به سمسه هزار سرباز با سپره
هاي رميده را كنار آبشار سپنديا و سوارانش اسب ،به سمت شمالدر همين زمان چندين آرش 

هاي هاماران اسب. كردندپيدا كرده بودند و تيمارشان مياي هم مقابلش بود كوچكي كه بركه
ها فرار از قلعهبه زودي سربازاني كه . كردنددادند و فرار نميسواران نژاده را خوب تشخيص مي

ي كوچك كنار آبشار به سپنديا پيوستند، گروهي با خودشان زين و كرده بودند هم در همان دره
  . زين شدندبرگ سواري هم آورده بودند و ديگران سوار اسب بي

ما هزار نفريم و  سه هزار نفر از مردم «:اش رفت و به آواي بلند گفتسپنديا جلوي سپاه تازه
و دشمن دستكم كننپاسداري ميي تلخ دژدو هزار نفر از . ي كمك به ما هستندآمادهاني هم كوهست

همه به » .، پيروزي كمي سختهه هزارنزدشو نزده هزار نفر سرباز داره، يعني شش هزار برابرشو
و چيزي ي جنگ شدنشون آمادهزمانيكه همهجنگيم، ما مي«:كردند تا باالخره گفتسپنديا نگاه مي

  » .د آزاد باشيدتونيمي سپيده دم فرداتن دژ پيش چشمشون نبود كار ما آغاز ميشه؛ پس تا جز گرف
***  

  
تيرهاي زيادي هم از ريختند و ها با تير سربازان قلعه به زمين ميگجسته. قلعه انگار وسط جهنم بود
- ها سعي ميشد، چندين و چند نردبان به ديوار چسبيده بودند و گجستهپايين به باال شليك مي

چند ساعت از حمله گذشت و يك گروهان سه هزار نفري ديگر، تازه . كردند ديوار قلعه را بگيرند
ها با تلفات سنگين عقب نشيني كردند و به سمت قلعه رفتند، گجسته نفس و تا دندان مسلح
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هم اين را ها شدند و گجستهمدافعين قلعه به زودي خسته مي. گروهان تازه نفس جايشان را گرفتند
شود و آن موقع ي تيرهاي قلعه به زودي تمام ميدانستند كه ذخيرهطور ميدانستند، همينخوب مي

گروهان دوم با خودشان يك دروازه شكن . ي قلعه كار چندان سختي نخواهد بودشكستن دروازه
توانست ميكردند و قطعا ي درخت قطور كه چندين نفر بلندش ميبزرگ هم آورده بودند، يك تنه

  . بعد از چند ساعت در را خرد كند
  

مردم كوهستان همه كنار سواري كه سپنديا فرستاده بود جمع شده بودند، و البته سوار هم به احترام 
سالحشان مثل . جنگيدندشدند و پياده ميها سوار اسب نمينشينكوه. مردم كوهستان پياده شده بود

-شتند با دستهاي براق داهاشان تبرهاي نقرهصاف بود و فرماندهها تبر بود، ولي تبرهايشان گجسته

ها براي جنگ كوهنشين. شدشرقي پيدا مي ي كه فقط در كوهستانسپيدهايي از چوب مخصوص 
- هاي پنجه داري دستشان ميگذاشتند و دستكشخود سياهي به شكل سر خرس روي سر ميكاله

ي سپنديا سوار هم نقشه. هايشان آدم بكشندانند با پنجهكردند كه اگر تبرشان را از دست دادند بتو
  . ها توضيح دادنشينرا براي كوه

  
-هگجست. خوردوقتي كه شب به نيمه رسيد بازوي سربازان قلعه خسته شد، دروازه كم كم ترك مي

. از برج قلعه باال رفت سپيدساعت بعد پرچم  چهار  .شدنداز پيروزي خود مطمئن ميها كم كم 
هاي قلعه دروازه. شان دستور توقف جنگ را صادر كردها فرياد شادي كشيدند و فرماندهجستهگ

براي گفتگو «:بيرون آمدند و سوار ارشد گفت سپيدبراي اولين بار باز شد و دو سوار با پرچم 
  . ساييدي كوهستان شرقي مي، نور سپيده تنش را به قله».اومديم، ما رو پيش فرمانده ببريد

ي تلخ كشيده شده بود، پاي ديوارهاي قلعه جسد ها مثل مار درازي از اردو تا قلعهشكر گجستهل 
ها به دو پيك تسليم از ميان صفوف گجسته. چند هزار گجسته و چند صد سرباز هاماراني افتاده بود

اي ها عجلهپيك. رفتند جايي كه فرمانده با تبر بزرگش لبخند به لب ايستاده بودطرف مركز سپاه مي
كسي كه براي تسليم عجله داشته باشد يك جاي  .آمدندمي جلو هايشاننداشتند، خيلي آرام با اسب

خيره شده  سپيدهاي لشكر گجسته چنان به اين دو سوار زره پوش سوار بر اسب. كارش ايراد دارد
ده رسيدند و خواستند وقتي دو پيك نزديك فرمان. هاي سياه را از كوه نديدبود كه پايين آمدن سايه

- ها را لرزاند، و قبل از اينكه گجستهحرفشان را شروع كنند صداي فرياد سه هزار كوه نشين صخره

  . ها بفهمند چه خبر است جنگ مغلوبه شد
ي منظره. ها از اسب پايينشان كشيدنددو پيك به سرعت به سمت قلعه برگشتند ولي بين راه گجسته

كسي تيري در تيردانش . ي مبارزه دادها دوباره به سربازان قلعه انگيزهتهها با گجسنشيننبرد كوه
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ها در ي گجستهفرمانده. ي قلعه بيرون آمدندنداشت پس همه شمشيرهايشان را كشيدند و از دروازه
اش دستور داد پشت آخرين صف موضع لحظه فرمان عقب نشيني صادر كرد و به تيراندازان ذخيره

و همه سپرهايشان را روي سر گرفتند، سربازان قلعه . ه كوهنشينان دستور ايست دادسوار ب. بگيرند
. زدها هنوز لبخند ميي گجستهفرمانده. اولين تيرها پرتاب شد و چندين نفر مردند. طورهم همين

رياد ي اسبان و فو لبخندش فقط وقتي از بين رفت كه صداي تاخت و شيهه. پيروزيش قطعي بود
  . ا از پشت سرش شنيدسواران ر

. آيندهاي برافروخته از ميان جنگل به سمت لشكرش ميبرگشت و ديد كه چند هزار سوار با مشعل
الزم نبود كسي به تيراندازان دستوري بدهد » .بيايد جلو نيزه دارا«:تبرش را برداشت و فرياد زد
ها هاي اردوي گجستهيمههايشان را روي خسواران سپنديا مشعل. خودشان با سرعت فرار كردند

ديگر تيراندازان كوه نشينان . ي دشمن نشستهايشان روي سينهكردند و خيلي زود نيزهپرتاب مي
ي سواره نظام كوتاه بود و به دستور سپنديا ضربه. كردند و دوباره همه حمله كردندرا تهديد نمي

با شتاب به لشكر از دور و خيلي سريع عقب نشيني كردند چند صد متر عقب رفتند و دوباره 
ي دشمن اسبش را به سمت فرمانده ـالف با شمشير ق ـ همن دوم يدر حمله. دشمن ضربه زدند

كنار كشيد و يك پرش سريع خودش را از سر راه با كج كرد، فرمانده نزديك شدن او را ديد و 
اي پايين پريد و ي حرفهچون خيل ،اي بودهمن گويا منتظر چنين لحظه .پي كردرا با تبر  اسب همن

نه  ،نه سر درپرتاب كرد، هدف كااز كمرش كشيد و  دو غلت سر پا ايستاد، كارد بلندش را بعد از
همن شمشيرش . بود؛ و درست روي هدف نشست ديوبلكه زانوي راست گجسته  نه گردن، ،قلب

. حمله كرد شبا تبر بهها فرياد بلندي كشيد و ي گجستهفرمانده. را كشيد و به ديو لنگ نزديك شد
ي چوبي قطور تبر دسته شمشير يهمن انگار اين حركت را هم پيش بيني كرده بود با يك ضربه

ف شده را در كتف ديو نااميد نشد و همان چوب نص. ي تبر در زمين فرو رفتبلند را بريد و تيغه
همن با فرياد بلندي چپ همن فرو كرد، ولي فرصتي براي لذت بردن از اين موفقيت نداشت، چون 

  . ي بعدي سرش را كندضربه با دست ديو را قطع كرد و
رفت ياران با مرگ فرمانده لشكر گجسته از هم پاشيد و زير نور خورشيد كه از آسمان باال مي

هاي ترسيده به جنگل گجسته. كردندها را تار و مار ميسپنديا با قدرت تمام از سه جهت گجسته
گذاري كرد و از آنها سپنديا از مردمان كوه نشين سپاس. تلخ نجات يافته بود يقلعه. گريختند

از . ي تلخ كمك كنندبه سربازان قلعهاي كه تسليم شده بودند خواست براي پس گرفتن چهار قلعه
ي تلخ ي ديگر به سربازان قلعههزار سرباز فراري دست كم نصفشان كشته شده بودند و نيمه

سواري كه زنده مانده بودند  96و سپنديا به همراه . وهستان شرقي محافظت كنندپيوستند تا از ك
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خوشبختانه . ها بياسايند تا بتوانند براي تصميم بعدي آماده شوندتصميم گرفتند در اردوي گجسته
  . توانست كنار سپنديا باشد و مشاوره بدهدزخم همن هم جدي نبود و مي

كه تعدادشان بيشتر  –ر دشمن بود و بيشتر از صد هزار گجسته در اختيا شمال رود آترا همه چيز
شد جنگيد، جنوب رود آترا هنوز مي. مشغول قتل و غارت و تثبيت قدرتشان بودند -شدهم مي

. ها به سمت شهر سپيد بيايندزد به زودي لشكر بسيار عظيمي از گجستهولي سپنديا حدس مي
هاماران، . شد شكستشان دادها نميبه اين سادگي ي تازه نفس كهلشكري از صد هزار گجسته

  . خائن: كردنددو به يك چيز فكر ميو سپنديا و همن هر . سوختهاي سركش ميسرزمين اسب
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  ارباب جنگل: داستان چهارم
  

 شانهاي در هم پيچيدهتوانست از الي شاخهماه نميه حتي كدر ميان درختان جنگل كارا 
- دستش را به زمين برساند؛ ده نفر از سربازان خسته و زخمي شهر سپيد به سختي پيش مي

هنوز جنگ افزار  ديگران ليدست يكي دو تا از سربازها شمشيرهاي گجاست بود و . رفتند
. رفتنددر جنگل پيش مي ا در آورده بودند و برهنهشان رهايبيشترشان زره .هاماراني داشتند

به او يكي . كه سپنديا سه روز قبل نجات داده بود رفتراه ميسربازي  جلوي گروه همان
  »!ريم ولي به هيچ جا نرسيديمبري هام؟ سه روزه داريم را ميما رو داري كجا مي«:گفت

» .و پيدا كنيماين جنگل نگهبانفرمانده گفت بايد «:هام ـ همان سرباز آشنا ـ جواب داد
يكي ديگر » .رو ديده باشيكنم تو فرماندهكم كم دارم شك مي فرمانده، فرمانده، فرمانده، من«

هام شمشيرش را كشيد . ساكت شدند همگي. اي بلند شدشاخه نگفت و ناگهان صداي شكست
ها دل خوشي از هام نداشتند، ولي به هر شايد خيلي. كار را كردند و نشست و بقيه هم همين
دانستند براي نجات آنها كسي د و سربازان ميي پادگان شهر سپيد بوحال او سرهنگ شايسته

  .بهتر از هام نيست
يك سرباز . باالخره كسي از بين درختان بيرون پريدشد، و صدا به سرعت نزديك و نزديكتر 

ي همه. كسي تكان نخورد. كسي كاري نكرد. هاي پاره و بدون شمشيرهاماراني، با لباس
چند  .تكان صبر كردندميان درختان جنگل ساكت و بيهايشان سربازان همراه هام در مخفيگاه

هام صبر كرد تا . دنبال سرباز از ميان درختان بيرون پريدند ،ي قوي هيكللحظه بعد دو گجسته
. با يك ضربه پاي چپ يكي را انداختبود از همانجا كه نشسته  عدها نزديك شوند و بگجسته

اي از پشت به گردنش فرو كاري بكند نيزه گجسته با سر زمين خورد و قبل از اينكه دومي
- جانش بيزرد به زمين ريخته پاشيد و جسد بي هايي گجسته روي برگخون تيره. رفت

  .حركت ماند
ش را نگاه كرد و اتازه ياران ،سرباز فراري، كه از ديدن ديگران آشكارا شاد شده بود

 گير افتادن ورم اون ديگه رو بكشن، يه گروههمه جا هستن، ريختن تو جنگل همه«:گفت
  » .سرهنگ
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چند نفر واسه كشتن ما «:ي زخميبلند شد و رفت باالي سر گجسته. هام جوابي نداد
هام شمشيرش را باال برد و دست راست . گجسته به جواب زير لب غرشي كرد» فرستادين؟

نبود، الزم  سخني. ي شمشيرش را روي آرنج گجسته گذاشتو تيغه گجسته را از مچ بريد
هاي هزار نفر، تو گروه«:پس گفت ؛تكه تكه شدن خودش را ديدهاي هام گجسته در چشم

  ».گردنبيست نفري دنبال سربازاي فراري مي
- مي تا گجستهاين دو . يه گروه سرباز ديگه به زودي گير ميافتن«:سرباز فراري دوباره گفت

باالخره . گاه كرد و هام به دوستانشسرباز به هام ن» .كه به اونا خبر ندم نو بكشخواستن من
و نفر بعدي بدون اينكه » .شهاين جنگل آسونتر پيدا مي نگهبانهرچي بيشتر باشيم «:يكي گفت

ي زخمي فرو ي گجستهبه سينهچيزي بگويد شمشيرش را دو دستي گرفت و باال برد و مستقيم 
  ».نده مونده باشهشايد پسر منم ز .شايد پسر من تو اين گروهان باشه«:كرد و گفت

سرباز فراري جلو افتاد و هام و دوستانش هم به دنبالش از ميان . نيازي به گفتگوي بيشتر نبود
دويد و درست پشت سر راهنما ميهام . به سمت سربازان در خطر دويدنددرختان جنگل 

ده و هنوز فرمانكرد كه فكر مي به اين .ش زنده نگه داردخود كرد اميد را در دلتالش مي
  . را پس گرفت سپيدشد شهر به اينكه هنوز مي. اندهردو زنده شهبانو
. ي درگيري را ديدندهاي بلند جنگلي گروهان هام صحنههاي درختان و بوتهي تنهالبهاز ال

هام  .ي بيست نفري، شايد  سه دستهچهل پنجاه سرباز هاماراني، با چندين گجسته درگير بودند
. شدندبازان هاماراني نزديك ميي تازه نفس را ديد كه از پشت به سربه موقع بيست گجسته

ها سربازاني كه سال. ها رفتآرام به طرف گجسته ؛هام گفت و با شمشير كشيده» .تاز پش«
همه آماده به جنگ پشت . زير دست هام خدمت كرده بودند نيازي به راهنمايي بيشتر نداشتند

  .سر هام راه افتادند
جايي كه زير نور ماه سربازان خسته . ي بازي ميان درختان جنگل بودلي در محوطهدرگيري اص

ها از پشت سر ي بيست تايي گجستهدسته. جنگيدندها ميو زخمي هاماراني نااميدانه با گجسته
ي ناگهاني مقاومت كشيدند تا با يك ضربهآرام آرام خودشان را از بين درختان جلو مي

ها از جلويشان رد شوند و درست وقتي كه هام منتظر شد گجسته. ببرند سربازان را از بين
ر يازده ه. خواهد دستور حمله بدهد به يارانش اشاره كردها مياحساس كرد رييس گجسته

به دشمن حمله كردند و در برخورد اول  ز و فريادي بلندبا يك خي ،ي آمادهسرباز با شمشيرها
اي دشمن را ترساند و به سربازان هاماران فلگيري چند لحظهاين غا. نه گجسته زمين افتادند
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تر و هر لحظه ها بيشتر بودند و تازه نفسگجسته. اميد داد، ولي واقعيت تغييري نكرده بود
  . ي درگيري برسندهاي ديگر دشمن هم به صحنهممكن بود دسته

را چرخاند تا به وقتي گجسته ي يك گجسته فرو كرد و هام شمشيرش را تا آخر به سينه
يا بيشتر سربازان زخمي يا كشته شده بودند . ي جنگ را با دقت ديددرخت بكوبدش صحنه

از ميان درختان روبرو يك . جنگيدندها با قدرت ميو گجستهديگر توان جنگيدن نداشتند 
اميدي به پيروزي . دويدندبه طرف هام  گجستهسه . ها بيرون آمدندي ديگر از گجستهدسته
درست قبل از ولي . دست گرفت و جا پايش را سفت كردي شمشيرش را با دو هام دسته. نبود

و . چيزي در كنار گوشش گز صدا كرداينكه با شمشير دست نزديكترين گجسته را قطع كند 
ي سربازان فرصت كنند قبل از اينكه هام و بقيه. هاي سه گجسته نشستسه تير توي چشم
  . اران تير شروع شداطرافشان را ببينند ب

رفت و در تنها چند لحظه ها فرو مياز همه طرف تيرهاي بلند با پرهاي قرمز به بدن گجسته
چندين گجسته زمين افتادند و قبل از اينكه بتوانند فرار كنند هام فرياد . ورق كامال برگشت

را دنبال كنند و  هاهمين فرياد سربازان را به خود آورد تا گجسته» .نذاريد كسي در بره«:زد
. شدندپاشيد و دشمنان هاماران كشته ميخون تيره به اطراف مي. كسي را ازشان زنده نگذارند

  .هايي كه به اين درگيري وارد شده بودند كسي زنده فرار نكرداز گجسته
مردي . ي باز ميان درختان برگشتند، كسي منتظرشان بودبه محوطه ي سربازانوقتي هام و بقيه

تر، با موي و يك سر و گردن از همن بلندتر و قوي هيكل. قد بسيار بلند و اندام درشت با
و تركش . رسيدي هام ميمرد كماني دستش گرفته بود كه حتما قدش تا شانه. ريش بلند

لباسش پوشش تنگي بود بافته شده از گياه و شلواري از . تيرهايش را روي شانه انداخته بود
  » .دنبال من بياين. شيم پنهانبايد «:تيرانداز گفت. بدون كفشپوست به پا داشت 

ها را از روي زمين بلند كردند و به سرعت به دنبال تيرانداز به ميان يهمه راه افتادند و زخم
رسيدند و جسد ينجا ميها به اي گجستههاي گشتبه زودي بقيه. درختان جنگل فرو رفتند

  . كردندمي دوستانشان را با ترس و لرز پيدا
  

***  
  

. رفتدژ مرمر مي سويبه  چهار هزار سرباز همراهشنايريكا سوار بر راكش جلوتر از  شهبانو
ايستاده و استوار به آسمان  قهرمانان كهندرخشيد و دژ مرمر مثل زير نور ماه مي سپيدي صخره
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ه نيروهاي بازمانده جايي ك. ها شودتوانست كانون مبارزه با گجستهمي دژ مرمر. خيره شده بود
  . اي آغاز كنندتوانستند دوباره يكي شوند و جنگ تازهمي

رسيد كه در آن بيشتر از سه سوار شانه به شانه ي دژ ميراه باريكي از پايين صخره تا دروازه
ي دژ آرام آرام باال رفت و ازهدرو ؛ي راه رسيدنايريكا به ميانه شهبانووقتي . توانستند بروندنمي
 سپس .آمدند و دو طرف دروازه ايستادندسوار مشعل به دست بيرون  چندميان تاريكي  از

لبخند  به دوست دوران بچگيش نايريكا شهبانو. بيرون آمد دژي سوار بر اسبي سياه، فرمانده
  . زد

به ي به رنگ آتش ابا دستهكماني  يموي سياهش را روي شانه ريخته و شمشير دژي هفرماند
 شهبانودرود بر «:نزديكتر شد گفت شهبانوبه و وقتي  پايين آمدزن از اسبش  .بودكمرش بسته 

از آخرين باري كه اينجا بودم . ي دژ مرمردرود بر ارنيكا فرمانده«:جواب داد شهبانو» نايريكا
دژ  توي شهبانوارنيكا لبخند زد و افسار اسبش را گرفت و جلوتر از » .خيلي گذشته

خيلي چيزا  امروز. ي منبانواينجا بودين من يه بچه شش ساله بودم آخرين باري كه «:رفت
  » .اي شدنجور ديگه

شد تا در حالي گفت كه از اسبش پياده مي شهبانواين را » االن چند نفر سرباز تو دژ هستن؟«
هاي من به من گفتن همراه شما دو هزار نفر، ديدبان«:كنار ارنيكا راه برود و جواب شنيد

- ده هزار نفر مي. خوشبختانه من دژ رو گسترش دادم و بزرگ كردم. ستهسرباز چهارهزار 

دو زن زير نور مهتاب به  با سر تاييد كرد، لبخند زد و شهبانو» .تونن توي دژ زندگي كنن
  . آهستگي به طرف خوابگاه فرماندهان رفتند

دژ مرمر را چند نسل . بردكرد و از تك تك تغييرات لذت مينايريكا با دقت اطراف را نگاه مي
ديوارهاي قلعه سي آرش ارتفاع . از سنگتراشان صدها سال قبل در دل كوه تراشيده بودند

هاي عقبي تقريبا برج. ي قلعه ايستاده بودندداشتند و چهار برج بلند چهل آرشي چهار گوشه
   .كه چندهزار آرش ارتفاع داشت ايصخره ي بلندتكيه به كوه داشتند، به ديواره

ي كمي از آن جوشيد و با فاصلهي حياط ميشد كه در گوشهاي تامين ميآب دژ از چشمه
حياط دژ بسيار بزرگ بود، انقدر كه ده هزار . اتاقكي سنگي به جاي حمام درست كرده بودند

خوابگاه فرماندهان در . هزار اسب جا داشتپنج ي نفر درونش جا شوند و آخورش به اندازه
تر از سطح سربازان بود كه در دل كوه و پايين زيرزمينيهاي لعه و باالي خوابگاهي دوم قطبقه

يعني چيزي كه از بيرون درون كوه تراشيده بودند،  را بيشتر فضاهاي داخلي قلعه. قلعه بودند
شد و همين نيمي از دژ كه درون كوه بود ديده نمي. شد در واقع نصف دژ مرمر بودديده مي
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هاي ي دوم اتاقبه هر حال نايريكا و ارنيكا كنار هم به طبقه. زدن دژ را گول ميخيلي از دشمنا
  . اي نداشتداخلي قلعه رفتند، اتاقي كه هيچ پنجره

  
ايش شنل نقره. خبري از جنگ و دشمن نبود. كردنايريكا بعد از چند هفته احساس راحتي مي

-را تماشا كرد و به گردن و شانه ي قدي طرف ديگر اتاق خودشدر آينه. زمين انداخترا 

  ... . هاي پشت پيراهنش را باز كرد و بعد آهسته بند. هايش دست كشيد
  

***  
من «:و تيرانداز جواب داد» .سگن تيرانداز جنگل كارا يه افسانههمه مي«:يكي از سربازان گفت

ك تا حاال بايد بونا«. هاي همه از تعجب گرد شدچشم )Bonak(».بوناكم، افسر گارد ياويتان
گفت و  يكي ديگر از سربازان» .گيتو دروغ مي. و از پدرم شنيدممن داستان بوناك. مرده باشه

اين جنگل خيلي از . ن نگه داشته كه ازش نگهداري كنمو جووجنگل من«:بوناك جواب داد
  ».چه باور بكني چه نكني من اينجام .ي تو بزرگتره سربازانديشه

. ي من بزرگتره هم از اين جنگلها هم از انديشهاينبار لشكر گجسته«:ت كردهام در گفتگو دخال
  » .رو پيدا كنيمكمك كن سربازاي ديگه

  ».بهتره مراقب باشيد. برممن هركس به جنگل آسيب بزنه از بين مي«
  » .و پيدا كنمشما همينجا بمونيد تا من ديگران. كسي نبايد شكار كنه. ميوه» «غذا چي؟«
  » .ما هم كمكت كنيمبذار «

اي كه دست كم بدون اينكه چيز ديگري بگويد از روي زمين روي شاخه. بوناك جوابي نداد
چند ثانيه در سكوت گذشت تا باالخره يكي از سربازها . سه متر باالتر بود پريد و ناپديد شد

  » .ها بريم ميوه پيدا كنيمبچه. كنممن كه هرچي گفت گوش مي«:گفت
. كردغار بزرگي كه نور فقط چند متر اولش را روشن مي. كردغار بوناك نگاه ميهام ولي به 

  » .ميشه پايگاه خوبي ازش درست كرد. غار بزرگيه«:باالخره هام گفت
  

ها گجسته. كردآمد و آسمان را سرخ ميهاي شرقي باال ميخورشيد كم كم از پشت كوه
به هاي خائن و با راهنماييد و خانه به خانه كردنرا عوض مي سپيدهاي ديوارهاي شهر نگهبان

كردند تا هاي خشك را از اطراف جمع ميهام و دوستانش شاخه. گشتنددنبال مبارزين مي
- ها را زمين ميتيرهاي بوناك گجسته. آتش روشن كنند و براي برگشت به شهر نقشه بكشند
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كرد كه براي پيروزي نياز به يبه اين فكر مزد، انداخت و نايريكا برهنه در بسترش غلط مي
كرد و اينكه چطور فكر مي سپيدبه شهر . داد كمك بيشتري دارند، به جنگجويان آن سوي رود

و به سپنديا كه كنار چادرش نزديك دژ تلخ نشسته بود و پگاه را تماشا . بايد پسش بگيرند
  . كردمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آغاز دوباره: داستان پنجم
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اش را در آب دم، بدن برهنه چندين روز لباسش را در آورد، زير نور خورشيد سپيده سپنديا پس از
- ي ساعدش به زيبايي در آرنج به بازوهاي خوش تراشش ميهاي ورزيدهماهيچه. تماشا كرد

از جايي كه بازو به سينه . بازوهاي سپنديا، چه رو و چه پشت برجسته بودند و قدرتمند. پيوستند
. رسيدنداش به اوج ميهاي برجستهو روي سينه. شدم موهاي بدنش پرپشت تر ميرسيد كم كمي

  . ي لباسش را كند و توي آب بركه شيرجه زدسپنديا آخرين تكه
  

جز نگهبانان  .ين انداخت، هنوز سپيده نزده بودتنگاه شد و شنلش را روي زمسنايريكا وارد اتاقك ش
پوست زيتونيش زير بازگشت . ريكا زير شنلش برهنه بودشمار دژ مرمر كسي بيدار نبود و نايكم

. در اندامش ظرافت بود و قدرت. درخشيدتابيد ميهاي كوچك اتاقك به آب مينوري كه از پنجره
هايش را در آورد به آب هاي متناسبش كنار زد، نالينموي بلند بلوطيش را به تكاني از روي پستان

  . نده فكر كندزد، تا در ميان آرامش آّب، به آي
  

هاي جنگلي را در جنگل كارا، سربازان فراري ديگري هم به غار بوناك رسيده بودند و ناشتا ميوه
هايشان را كه مناسب جنگ درجنگل نبود كنار انداختند و زرهخوردند؛ شمشيرهايشان را برق ميمي
-ان نرم، با همديگر آشنا ميساختند، يا گياههايي از پوست جانواران مرده ميگذاشتند؛ باالپوشمي

دانست فرمانده به زودي به شهر سپيد باز خواهد هام مي. دادندهاي تازه شكل ميشدند و گروهان
  . خواست هنگش براي آن روز آماده باشدگشت و مي

  
به شهر سپيد؛ و با هر تكان دستش در آب از خودش : كردسپنديا در زمان آبتني به يك چيز فكر مي

توانند شهر سپيد را پس بگيرند، پس از  اينكه براي پنجاهمين بار پهناي بركه را چطور مي پرسيدمي
شد و به اردويشان پاي » شب«سوار اسب سياهش . لباسش را پوشيد. شنا كرد، از آب بيرون آمد

سپنديا به او . كرد و منتظر بازگشت سپنديا بودهمن اردو را ساماندهي مي. ي تلخ برگشتقلعه
هاي سرگردوني از سربازاي ما هستن، هركس برو شمال آترا، اونجا هنوز گرو«:يك شد و گفتنزد

همن در اين مدت چشم در چشم سپنديا انداخته » .توني پيدا كن و برگرد همينجاو كه مي
  » ري؟تنها مي«:همن گفت» .چاچ«:سپنديا جواب داد» ري؟كجا مي«:پرسيد.بود

  » .سنفرهبايد تنها برم؛ اين كار يه «
  ».خواد اينجا ببينمت فرماندهگردم اينجا؛ دلم ميروزي كه با سربازام بر«

رفت تا تيراندازان سپنديا مي. سپنديا خنديد و اسبش را هي كرد و به زودي در جاده ناپديد شد
  .شهر چاچ را دوباره بسيچ كند
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نداخت ارنيكا در را باز كرد و تو انايريكا باالخره از آب بيرون آمد و وقتي شنلش را روي شانه مي

فرماندهي دژ مرمر و سربازهاش رو به ارشد «:نايريكا گفت. آمد دو زن زيبا با هم رو در رو شدند
  » .تو بايد كار بزرگتري انجام بدي. سپرمسواراي خودم مي

  »چه كاري؟«:ارنيكا سر جايش خشك شد
با سربازايي كه با . داد كنار ما بجنگنبايد بري جنوب رود داد و كاري كني مردم پايين رود «

  ».ي توان بياييد به شهر سپيدآري بيا به دژ مرمر، و با همهخودت مي
  »رين؟شما كجا مي«
  ».شهر سپيد«

ارنيكا هنوز فرصت نكرده بود درست به جواب شهبانو فكر كند كه نايريكا بيرون رفت و چند 
ارنيكا زماني براي از دست دادن . را به خود آوردهاي راكش او ي سمدقيقه بعد صداي دور شونده

. پوشش گرانقيمت فرماندهي دژ را در آورد و روي تختش انداخت. به خوابگاهش رفت. نداشت
اي پوشاند و تنها چيزي كه با خودش برداشت به نشان بزرگ منشي، بدن زيبايش را با رداي كهنه

ها فرزند پدرش بود و آخرين نفر از خانداني ارنيكا تن. شمشيرش بود؛ با ياقوت سرخ روي دسته
پرشكوه، شمشير سنگين پدرش را به ديوار خوابگاهش آويزان كرده بود و خودش هميشه شمشير 

. فرماندهي دژ به ارشد سواران ملكه سپرده شده بود.  بستياقوت نشان مادرش را به كمر مي
دانست كه مادر او دختر يكي از بزرگان مينايريكا از كجا . ارنيكا به ياقوت روي شمشير نگاه كرد

هاي جنوب رود داد بوده است؟ ارنيكا براي اول اولين بار پس از ده سال دژ مرمر را تنها خاندان
  . ترك كرد و به سمت جنوب رفت

  
ها شمشيرهايشان شدند و سالمها درمان ميزخمي. هاي بيشتر پيش سربازان برگشتبوناك با ميوه
هاي هام، شمشيرش را با طناب بلندي كه از ريشه. كردندداشته بودند و تمرين ميرا دوباره بر

هاي بلندي بوناك شاخه. حاال آماده بودند از خودشان دفاع كنند. اطرافش بافته بود پشتش انداخت
كسي بلده «:ي گوزن روي زمين جلوي سربازان انداخت و گفترا كه پيدا كرده بود، و چند روده

چند نفري كه از زهتابي سررشته داشتند . ها رفتندچند نفري به سمت شاخه» كنه؟ كمون درست
ها در گرچه اين. ي بوناك را براي كارشان انتخاب كردندجلوتر رفتند و كمي از لوازم آشپزخانه

  . رسيدند، كارشان در حد خودشان بسيار خوب بودسازان شهر چاچ نميزهتابي به كمان
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كسايي كه اينجا كاري ندارن دنبال من بيان، اين جنگل هنوز پاك «:ران و گفتهام رو كرد به ديگ
هاي باقي و به همراه بيش از صد سرباز هاماراني به درون جنگل كارا رفت تا گجسته» .پاك نشده

  . مانده را شكار كند
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  چاچ : داستان ششم
  

هايي صعب العبور كه رشته كوه كوهستان پاران در شرق هامارن از شمال تا جنوب كشيده شده بود،
هاي پاران سرچشمه هر دو رود آترا، و داد، از كوه. كردهاي خاوريش جدا ميهاماران را از همسايه

بيشتر كوهستان پاران، سرد بود و صعب العبور و محل زندگي مردم . ريختندگرفتند و به دريا ميمي
بردند و هيچگاه دشمن هاماران رمان نميكوهنشين، مردمي كه هيچگاه از پادشاهان هاماران ف

دژ جنگيدند، گرچه خيالشان آسوده بود كه همان مردمي كه در كنار سپنديا براي آزادي تلخ. نبودند
  . تواند كوهستان پاران را تسخير كنيدسپاه گجاست هيچگاه نمي

هستان پاران سپنديا پس از جدا شدن از همن در پاي تلخ دژ پنج شبانه روز به سمت جنوب  كو
هاي پاران سرك كشيد، سپنديا سواد دم روز پنجم، وقتي خورشيد از پشت كوهاسب تاخت، سپيده
سپنديا . شوندهاي بلند شهر چاچ از مسافتي بسيار دور هم ديده ميبرج. چاچ را از دور ديد

هاي هدرواز. نيازي به عجله نبود. كشيد» شب«سرعتش را كم كرد و دستي به يال اسب سياهش 
  . دانست روناك چندان سحرخيز نيستشدند و سپنديا ميشهر پس از طلوع خورشيد باز مي
- هاي پاران بنا شده بود، و تنها شهر هاماران بود كه در زلزلهپايهشهر چاچ هزاران سال پيش در كوه

مردم چاچ مردمي منزوي بودند با گويش خاص خودشان . ي چنداني نخورده بودي بزرگ صدمه
دادند با كوهنشينان بيشتر مرواده داشته باشند تا ديگر شهرهاي هاماران، مخصوصا از كه ترجيح مي

ولي سپنديا مثل . زمان پادشاهي پدربزرگ نايريكا اين دوري از مركز بيشتر و شديدتر شده بود
 مخصوصا وقتي چندين سال پيش در نبردي با. ديگر مناطق هاماران در شهر چاچ هم محبوب بود

  . ها، شهر چاچ را از خطر نجات دادكوهنشينان شورشي، با نيرويي بسيار كوچكتر از شورشي
كرد، اول مهارت آهنگران چاچ و راضي كردنشان براي تجهيز سپنديا حاال روي دو چيز حساب مي

كردن ارتش هاماران كه تجهيزات مناسبي نداشت، مخصوصا كه سپنديا روي ملحق شدن مردمان 
. كرد، و دوم تيراندازان چاچ كه بهترين تيراندازان تمام هاماران بودندرتش هم حساب ميعادي به ا

هاي بلند بود و شهر چاچ پشت به كوه داشت و رو به دشت كوهپايه و سالح اصلي مردمش نيزه
هاي مخصوصي كه از تير و كمان چاچي، مردم چاچ آهنگران بسيار قابلي بودند و هيچ تيري از زره

ي پادشاهي هاماران و از مردمان غير از اهالي چاچ فقط خانواده. شدساختند رد نمييژان ميفلز و
-فلزي كه زير نور مهتاب مي. سپنديا، زره و شمشير و سپرشان از فلز ويژان ساخته شده بود

  . درخشيد
. شيددرخي شهر كه رسيد، خورشيد باال آمده بود و همه جا ميوقتي سپنديا به نزديكي دروازه

نگهبانان دروازه به محض ديدن سپنديا راه را باز . سپنديا شنلش را كنار زد  تا زرهش ديده شود
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سرنگهبان در . درون شهر سرنگهبان به پيشواز سپنديا آمد. كردند و او هم با سر جوابشان را داد
دير كردي «:را گرفت و گفت» شب«افسار . زمان ميانسالي كنار سپنديا با كوهنشينان جنگيده بود

  »كي اينجاس؟«:سپنديا جواب داد» .فرمانده
سپنديا گفت و به طرف ارگ روناك راه افتاد » .پس خيليم دير نرسيدم» «ليتار«:سر نگهبان جواب داد

. كردند و چند دقيقه بعد به ارك روناك رسيددر حاليكه يك دسته سرباز پشت سرش حركت مي
در . سپنديا به طرف سالن اصلي رفت. اختند راه را باز كردندشننگهبانان ارگ كه همه سپنديا را مي

  . را باز كرد و داخل شد
تاالر خالي بود، جز يك صندلي بزرگ كه روناك رويش نشسته بود و چند ستون سنگي كه سقف 

با صداي باز شدن در، دو نفر برگشتند و ورود . داشتند و ليتار چيزي در تاالر نبودتاالر را نگه مي
  ».خوش آمدي سپنديا«:لرزيد گفتروناك با صدايي كه رغم پيريش نمي. يا را ديدندسپند

ترديد، اومدنت سودي نداره سپنديا، بانو روناك پيش از اين خوش شايد، دير بي«:ليتار گفت
  ».پيشنهاد من رو پذيرفتن

وناك دست ليتار جواب ديگري آماده كرده بود  ولي بانو ر» .كنمباور نمي«:سپنديا جواب داد
  ».ي شنيدن راي تو هستمبگو سپنديا، من آماده«:روناك گفت. استخوانيش باال برد، ليتار ساكت شد

ي مناسب براي سپنديا جلوتر رفت و وقتي به ده قدمي روناك رسيد ـ كه در هاماران فاصله
ليتار به  گمانم«:صحبت با بزرگان و فرماندهان و استانداران و شاهان بود ـ حرفش را شروع كرد

اينجا سپنديا به [هاي سپيدشهر با خودفروشي كساني از درون شهر شما خبر داده باشه كه دروازه
به روي دشمن باز شده، شمال رود آترا زير فرمان سپاه گجاسته، دست كم صد  ] كردليتار نگاه مي

-آتش مي سوزه روكنن و هرچيزي كه ميهزار سپاهي گجاست جنوب رود آترا تاخت و تاز مي

  ».من اومدم بگم هنوز ميشه پيروز شد. زنن
چطور «:بعد ليتار خنديد و گفت. اي سكوت برقرار شدپس از سخنراني كوتاه سپنديا چند لحظه

توني دوني كه خودت هيچوقت نميخواي پيروز شي سپنديا؟ بدون پادشاه؟ بدون ارتش؟ ميمي
رتمند هرچند گجسته، از بدون پادشاه بودن جنگي؟ بودن يك پادشاه قدپس چرا مي. پادشاه بشي

  »!بهتره
براي پيروزي در . ي ارتش هستمي تازهس و من فرماندهشهبانو نايريكا هنوز زنده«:سپنديا پاسخ داد

  ».برابر دشمن به تيراندازان چاچ نياز داريم
ر نباشن، پيشنهاد چندان خوبي نيست، اگر نيروهاي گجسته از بابت چاچ آسوده خاط«:ليتار گفت
تونه جلوي سي هزار سرباز بانو روناك، شهر شما مي. تونم جلوي يورش به چاچ رو بگيرممن نمي

  »گجسته مقاومت كنه؟



 ww.amin177.blogfa.comw ـ هاماران 
٢٧ 

. ها پيش من ديدم كه تو چطور در جنگ نابرابري پيروز شديسپنديا، سال. نه«:روناك جواب داد
وش شانسي؟ خبر پيروزيت پاي ولي هميشه نميشه پيروز شد، تو باور داري اين بارم همونقدر خ

-ي هاماراني، با اين همه من دلم نميدژ و كنار رود آترا به منم رسيده سپنديا، تو بهترين فرماندهتلخ

  ».ها بميرنخواد مردم شهرم زير شمشير سپاه گجسته
ب انتخا«:ليتار گفت. روناك پير و خسته بود و بيزار از جنگ. هاي روناك نگاه كردسپنديا به چشم

به زودي گروهاني از . ي پشتيباني شما نيستندرستي كردين بانو روناك، مردم هاماران شايسته
بعد ».هاي مردم شهر به اينجا ميان، ازشون خوب پذيرايي كنيدسربازان گجاست براي گرفتن كمان

ا ها درهاي تاالر رعقب عقب رفت تا از تاالر خارج شد، و نگهبان. هم پوزخندي به سپنديا زد
هزار  15پادگان چاچ  شايد به . سپنديا سرش را پايين انداخت، نااميد شده بود. پشت سرش بستند

بدون . توانستند سرنوشت هر جنگي را تغيير دهندرسيد، ولي تيراندازان چاچ مينفر هم نمي
تيراندازان چاچي در هم شكستن سپاه گجسته كه دست كم دو برابر ارتش هاماران نيرو داشت 

كرد و دنبال راه حلي در ذهنش جنگ با نيروي اصلي گجسته را مجسم مي. شدار پيچيده تر ميبسي
هميشه بايد «:براي پر كردن جاي خالي تيراندازان چاچ بود كه صداي روناك او را به خود آورد

  » .تا اون روز وقت داريم. زماني كه گروهان گجسته برسه، دست ما رو ميشه. و گول زددشمن
. ي روناك را بفهمدي سادها تازه فهميده بود كه نگراني بيش از حدش نگذاشته بود حقهسپندي

  » .ما يه ارتش داريم بدون شمشير و زره. خيلي كار داريم«:سپنديا گفت
 » .ي جنگيشون چيهها برنامهبايد برام بگي گجسته«:روناك جواب داد

  . و هر دو نفر به هم لبخند زدند
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  آنسوي رود داد : هفتمداستان 
ارنيكا . وقتي ارنيكا به رود سرخ آبِ داد رسيد، افسار اسب سفيد و سرخش رينا را كشيد و ايستاد

. ي ايل، از مادرش شنيده بودهايي دربارهتا به حال به آنسوي رود داد نرفته بود، و فقط داستان
 . كرد، در خاطرات كودكيش غرق شدهمينطور كه ارنيكا سوار بر رينا به آنسوي رود داد نگاه مي

ـ پورترا ـ  بود و عاشق افسري از ارتش   ي بزرگترين ايل جنوبمادر ارنيكا، دختر فرمانده
ي پدرش با افسر فرار كرد و به سرزمين اصلي هاماران آمد و همانجا هم پادشاهي شد، بدون اجازه

درش بود، مويش را همان شكلي درست هاي ماو ارنيكا شبيه نگاره .اش درگذشتدر كنار دلداده
ارنيكا به رود سرخ . بستپوشيد، و شمشير مادرش را به كمر ميهاي مادرش را ميكرد،  لباسمي

  .انديشيد كه پدربزرگش، اگر زنده باشد، چطور او را خواهد پذيرفتكرد و مينگاه مي
هاي آمدند، پلي كه از جنوب ميهايكاروان. از سرچشمه رود داد تا دريا، هيچ پلي روي آن نبود 

بردند، اين بهترين كردند و بعد از عبور از رود پل را با خودشان ميشناوري با خودشان حمل مي
-ها باخبر بود و نميارنيكا فقط از وجود پل. راه براي دور نگه داشتن دشمن از سرزمينشان بود

ي كرد چطور رد شدن از رودخانهل ميكنند، و تنها چيزي كه فكرش را مشغودانست چطور كار مي
دو مشكي را كه دو طرف زينش بسته بود . از رينا پياده شد و دستي به سر و يالش كشيد. سرخ بود

شتاب ترين هاي پرباد را زير شكم اسب بست و خودش و اسبش در كممشك. باز كرد و باد كرد
به . اندا همين روش از رود گذشتهاز پدرش شنيده بود كه هنگام فرار ب. جاي رود به آب زدند

موي مادرش . روندمادرش را ديد كه در كنار پدرش شناكنان مي. آرامي شنا كنان از رود  گذشت
به ساحل مقابل رسيد، جايي كه پدر و مادرش به آب زده . مثل موي خودش روي آب شناور بود

افسار اسبش را به دست . بود بودند و پدربزرگش دور شدن دخترش را در ساحل مقابل تماشا كرده
رسيد، ي اصلي ميرفت به جادهاگر كمي به راست مي. هاي مادرش را به ياد آوردگرفت و داستان

رسيد، جايي كه بازار گذشت به كاروانسراي بزرگ ميداد و از جنگل راش ميجاده را كه ادامه مي
شدند به از همانجا پخش ميشدند بزرگ جنوب هم بود و تمام كاالهايي كه وارد جنوب مي

  .اش رفتني ارنيكا شب ماندن در كاروانسرا بود؛ و صبح فردا به جستجوي گذشتهاطراف، نقشه
***  

اي بود با حياطي بزرگ كه يك طرفش اصطبل و آخور بزرگ كاروانسراي بزرگ ساختمان ساده
يكي ديگر از ديوارها ميز و كنار . هاي مسافران و رهگذرانكاروانسرا بود و طرف ديگرش خوابگاه

ارنيكا به ديوارهاي كاروانسرا دست كشيد، پدر و . پزي راه انداخته بودندبودند و خورديچيده
جلو رفت و پشت يكي از . ها خوابيده بودندمادرش شب قبل از فرارشان در يكي از همين خوابگاه

ارنيكا آنقدر . گشتپدر و مادرش مي نااميدانه در اطراف كاروانسرا به دنبال ردپايي از. ميزها نشست
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ديد شده بود كه نفهميد پيرمرد چطور هايش از گذشته و تطبيقشان با چيزي كه ميغرق در دانسته
  . جلويش غذا چيد و متوجه نشد رداي بلند سياهش كنار رفته و نگين شمشيرش بيرون افتاده است

-ون نگاه يا مكث برگشت و ضربهوقتي به خودش آمد كه دستي را روي شمشيرش حس كرد و بد

خواست شمشير را بكشد تلو خورد مرد قوي هيكلي كه مي. ي محكمي به گردن صاحب دست زد
ارنيكا . كاروانسراي شلوغ ساكت شد. به عقب و دست به شمشير برد و سه دوستش هم همينطور

ي شيدند و همهدرخجواهرات شمشير ارنيكا زير نور ماه مي. شمشيرش را كشيد و رفت روي ميز
تونو رم، كاري با شما ندارم، اگر جونو ميمن راه خودم«:ارنيكا داد زد. كردندها را جلب مينظر

ي مردم كاروانسرا به چهار مرد شمشير به دست خنديند و بقيه» .دوست دارين سر جاتون واستيد
و چند شرط روي ديد كه در همان لحظه چندين كرد مياگر كسي دقت مي. منظره خيره شدند

ي شمشير ارنيكا خيره شده بود پيرمرد تنها كسي كه به جاي دعوا به دسته. ي دعوا بسته شدبرنده
  .خدمتگذار كاروانسرا بود

ارنيكا . سه نفر ديگر به سمت ارنيكا حمله كردند. ي آش روي صورت مرد قد بلند فرود آمدكاسه
ي شمشير ضربه. يكي از مهاجمين را زمين انداختاز روي ميز پريد و در مسير فرود با زانوهايش 

فرياد . هايش زد و شمشيرش را روي گردن نفر سوم گذاشتدومي را رد كرد و لگدي به بيضه
تحسين از اطراف كاروانسرا بلند شد، زنان و مردان حاضر ارنيكا را تشويق كردند و پيرمرد نزديك 

  ».دنبال من بياييد بانوي من«:آمد و گفت
هاي پيرمرد برقي بود، به پيرمرد نگاه كرد؛ در چشم. ا توقع نداشت كسي بانو صدايش كندارنيك

هاي ارنيكا وقتي به چشم. كردبرقي كه نشان خدمتگزاري نداشت و اعتماد ارنيكا را جلب مي
بدون اينكه چيزي . اش باز شده استاي به گذشتهپيرمرد خميده پشت نگاه كرد، حس كرد دريچه

- پيرمرد داخل يكي از حجره. هار مرد در هم شكسته را رها كرد و دنبال پيرمرد راه افتادبگويد چ

اي را در زمين باز كرد و وارد تاريكي مطلق هاي كاروانسرا شد، گليم كف را كنار زد و دريچه
هيچ . ي خدمتكاري بود، نه چيزي بيشترارنيكا اطرافش را نگاه كرد، يك اتاقك ساده. زيرزمين شد

چند لحظه بعد پا . كشيدسياهي داالن زيرزمين ارنيكا را به خودش مي. خورداي به چشم نمينشانه
  . خواست تا فردا صبر كندانگار جستجو نمي. روي اولين پله گذاشت
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  . داستان هشتم، شهر سپيد: هاماران
  

اي اره دستهدوب. راكش كمي از شبدرهايي كه شبنم صبحگاهي رويشان نشسته بود كند و جويد
- ها و جنگلاز هواي بهاري و استراحت كوتاه پس از چندين روز تاخت و تاز در دشت. ديگر كند

ي قطور و زين و برگش روي زمين نزديك درخت چنار چندهزار ساله. بردهاي هاماران لذت مي
ز الي شاخ و برگ هايي از نور افقي خورشيد كه تازه از شرق باال آمده بود ارگه. تو خالي افتاده بود

توانستي دستي مرمرين و اي مياي لحظهvكردي، بتابيد و اگر دقت ميي چنار به زمين ميگسترده
دارد و اي را از روي زمين برميآيد و لباس كهنهزيبا را از سر انگشت تا ساعد ببيني كه بيرون مي

  . رودي چنار فرو ميدوباره در تاريكي شكاف تنه
تابيد و خطوط محو اندام تراش داد، نور به درون شكاف ميهاي چنار را تكاني ميهروقت باد برگ

ي چند دقيقه. پوشاندشد، كه بدن زيبايش را با لبس كهنه ميي چنار ديده ميي زني در تنهخورده
مويش را با روسري زمختي بسته بود، از همان كنف . ي درخت خارج شدبعد شهبانو نايريكا از تنه

لباس روستاييان را پوشيده بود، دامن و پيرهني در زير، و يك پيراهن سرتاسري كنفي هم . لباسش
اسب خوبم، من بايد بدون تو برم به «:جلو آمد و دستي به سر و گوش راكش كشيد. روي آنها

توي » .ي اين چنار خاك كردم نگهباني كنيي چيزهايي كه من تو تنهسپيدشهر، و تو بايد از همه
هاي سپيدشهر و نايريكا از اسبش دور شد، دروازه. اي كشيدي راكش نگاه كرد، راكش شيهههاچشم

نايريكا كمي گل از . شدندبانان گجاست وارد و خارج ميباز شده بودند و مسافران زير نظر دروازه
  . و بدنش ماليد، مويش را پريشان كرد، و به سمت شهر رفت  روي زمين برداشت و به صورت

پيد فقط چند صد متر با جنگل فاصله داشت، نياكان نايريكا جنگل تنك را صاف كرده بودند شهر س
-ي بلندي داشت، ديواري كه در ميان دو اليهشهر سپيد ديوار دو اليه. و شهر سپيد را ساخته بودند

. تي تيراندازي داشي ويژهاش راهروهايي براي تيراندازن ساخته شده بود، و چندين و چند دريچه
هاي به كار رفته در شهر از كوه سپيد در غرب شهر نام شهر سپيد از آنجا آمده بود كه تمام سنگ

شد مگر شد يا تغييري در بنايش داده نميآورده شده بودند، و هيچ ساختماني در شهر ساخته نمي
م ساكنان به نوعي بهتر بگوييم، شهر سپيد، شهر دربار و درباريان بود و تما. ي مستقيم درباربا اجازه

به اين ترتيب، با گشودن شهر سپيد، دشمن در واقع قلب . با خاندان پادشاهي در ارتباط بودند
خواست بداند خاندان پادشاهي چطور با اين نايريكا مي. پادشاهي هاماران را هدف گرفته بود

د از كنار نگهبانان خورد و براي اينكار اول بايماجراها كنار آمده است، و خيانت از كجا آب مي
هايي بر دوش قصد ورود به شهر را جلوتر از نايريكا دو زن جوان با كوزه. گذشتگجاست مي

  »تو كوزه چي دارين؟«:نگهبان پرسيد. داشتند
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  » .ي انگور، آورديم براي فروششيره«:يكي از دخترها جواب داد
  » چرا شما آوردين؟ مگه مرد ندارين؟«:نگهبان دوباره پرسيد

ها خنديد و هر دو تايشان را ي نگهبانفرمانده. و دختر به همديگر نگاه كردند، و جوابي ندادندد
جايي براي . نايريكا فهميد چه سرنوشتي در انتظارش است. گرفت و به طرف سربازانش پرت كرد

. اي كه روي دوشش انداخته بود محكم كرد و با اعتماد به نفس جلو رفتتوبره. بازگشت نداشت
شمشيرهاي كشيده تمام حرف را . ها اعتراضي بكندكرد به نگهبانكسي از مسافرين جرات نمي

خواست سرش را پايين بندازد ولي نايريكا جلوي نگهبان گجاست رسيد، مي. زدنديكجا مي
ي نايريكا دست نگهبان را در هوا خشك نگاه خيره. هاي نگهبان خيره شدصاف به چشم. نتوانست

ن گجاست دو قدم عقب رفت شمشيرش را كشيد و بدون اينكه حرفي بزند دو نگهبان كرد، نگهبا
  »تو كي هستي؟ اينجا چيكار داري؟«:نگهبان گفت. ديگر از دو طرف نايريكا را گرفتند

  ».من از روستاي نزديك اينجا اومدم، پدربزرگم توي شهر آهنگره«:نايريكا گفت
با اون ! گيدروغ مي«:هاي نايريكا خيره شدتري به چشمنگهبان جلوتر آمد و اينبار با جرات بيش

  »!دوتا ببريدش تا فرمانده تكليفش رو معلوم كنه، تو رعيت نيستي كثافت
انداخت، شانسشان اين هاي نايريكا لوش داده بودند، بايد مثل كشاورزها سرش را پايين ميچشم

-فكرهاي ديگري بودند، نايريكا مي ها به جاي بستن دستشان دربود كه چون دختر بودند نگهبان

شدند، اتاقكي در هايي كه پاي دروازه دستگير مياتاقك مخصوص دزد. رونددانست دقيقا كجا مي
توانستند از مسير كوتاهشان با سه دختر جوان لذت بردند و ها تا مينگهبان. زيرزمين اتاقك نگهباني

نايريكا به سرعت اطرافش را بررسي . را بستندباالخره پرتشان كردند توي تاريكي زيرزمين و در 
  . اينجا اتاقك تقسيم غنائم بود. كرد، چندين دختر جوان مثل خودش در زيرزمين بودند
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  آنسوي آترا : داستان نهم
  

- دشت. انتهاهاي آنسوي رود آترا وسيع بودند و تا جايي كه به مردم هاماران مربوط بود بيجلگه

ولي . كردندمردم هاماران ازشان استفاده ميهاي شمال آترا تا جايي كه سرسبز بودند و پرمهسول، 
زدند و كم كم سرما انقدر شديد خشكي ميها از بي آبي به شدند، زمينوقتي از رود آترا دور مي

شد ها از همانجا شروع ميو قلمروي گجسته. آوردندهاي هاماراني طاقت نميشد كه ديگر اسبمي
  .كردهاي دوردست شمالي ادامه پيدا ميو تا سرزمين

. از يك گدار كم عمق آترا گذشت و مسيرش را به سمت شمال غربي ادامه داد )hemen(همن
همن سوار بر . اي نبودهيچ حيواني در هيچ مزرعه. مزارع سوخته بودند. ا سوخته بودندروستاه

ها كفتارها و كركس. ي مردم افتاده بودجا به جا جنازه. گذشتاسبش به آرامي از ميان روستاها مي
به هاي چندتايي هايي كه زنده مانده بودند در گلهسگ .همه جا پر از كالغ بود. جشن گرفت بودند

 .هاي زيادي را ديده بود ولي اين طور كشتاري را تا به حال نديده بودهمن جنگ. رفتنداطراف مي
چطور . رسيدكاري كه سپنديا به او سپرده بود هم برايش تازگي داشت هم به نزرش غيرممكن مي

و  باالخره خودش و اسبش احساس خستگي كردند. ممكن بود كسي از اين كشتار زنده مانده باشد
اسبش را فرستاد . هاي كمتري پوشانده بودند ايستاددر يكي از روستاها كه زمين اطرافش را جنازه

ي ي دو طبقهيك خانه. ي روستا رفتخودش به سراغ بزرگترين خانه.  كه براي خودش بچرد
همن پيش خودش فكر . سنگي، كه در اثر آتش سوزي فقط سقف چوبيش سوخته بود و ريخته بود

هيكل درشت و بزرگش به غذاي . ي خانه غذايي براي خوردن پيدا كندد شايد در آشپزخانهكرمي
. هيچ خبري از هيچ جور خوردني هم نبود. توي خانه همه چيز سوخته بود. زيادي احتياج داشت

ها همه چيز را گجسته. هاي زيري هنوز گرم بودندولي زغال. هيچ چيز قيمتي هم باقي نمانده بود
همن بيرون آمد و زير خورشيد تابان دشت، روي  .رده بودند، كمتر از چند ساعت پيشغارت ك

-گذشت پيچي ميخورد و در دل دشت ادامه پيدا مياي كه از وسط ده ميجاده. پلكان خانه نشست

دانست به زودي با سربازان گجسته مي. ن دوباره به راه افتادوقتي خورشيد غروب كرد هم. كرد
  .وزيدهاي باز شمال ميسوز سرد دشت. شنل بلندش را بيشتر دور خودش پوشيد. دكنبرخورد مي
هاي ها و شاخهسوز سرد علف. زدندها با هم حرف ميها و جغدها و گرگجيرجيرك. شب شد
جنگجويان گجاست . سوختندهاي آتش در دوردست ميو شعله. دادها را تكان تكان ميدرخت
اند اند و رفتهزد كه مردم قبال دهكده را رها كردههمن حدس مي .زدندي ديگري را آتش ميدهكده

. از راه اصلي خارج شد و به دشت زد. و جنگجويان گجاست فقط در حال غارت روستا هستند
يكي از شمشيرهاي بلندش را كه دو طرف زين بسته بود . كمي مانده به روستا از اسبش پياده شد
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سربازان گجسته . آمداز داخل دهكده صداي جيغ مي. اهش ادامه دادباز كرد و دستش گرفت و به ر
ي همن راهش را كج كرد و به سمت مزرعه. ي سپيدار بودپشت دهكده يك مزرعه. خنديدندمي

ي سپيدار سه گاري مقابل مزرعه. گشت همانجا پيدا كردو چيزي را كه دنبالش مي. سپيدار رفت
- زن و مرد و بچه داخل قفس. گاري چهارمي خالي بود. راني بودبزرگ قفسي، پر از كشاورزان هاما

دلشان . دادندهاي بسته اسير بودند و  هشت گجسته با عصبانيت نگهباني ميهاي چوبي با دست
همن كارد بزرگش را كشيد و  . خواست در غارت سهيم باشند ولي مجبور بودند نگهباني بدهندمي

هاي آتش نگاه به گاري تكيه داده بود و با حسرت به شعله ها را هدف گرفت كهيكي از نگهبان
. كسي جرات صدا كردن نداشت. زندانيان همه ساكت بودند. ي مرد نشستكارد وسط سينه. كردمي

ي نگهبان گجاست كه هنوز خر خر ها بيرون آمد جلو رفت و كارد را از سينههمن از الي علف
مرد » تو سرباز بودي؟«:همن پرسيد. نيان دستش را جلو آوردمردي از بين زندا. كرد بيرون كشيدمي

و  داد به مرد. شمشيرش را باال آورد  .همن با كارد طناب دست مرد را پاره كرد. با سر تاييد كرد
ي كوله وخودش هم تبر كوتاه و سياه و كج ».بعد بياين بيرون. دست ديگرانم باز كن«:آهسته گفت

اري ديگر پشت گدو نگهبان . گاري را به آرامي دور زد. سرباز گجاست را از روي زمين برداشت
. تبر سر نگهبان گجاست را شكافت. با كارد يكي را و تبر دومي را هدف گرفت. كردندغرغر مي

داخل گاري مرد سرباز . در گاري را يك قفل بزرگ آهني بسته بودند. گاري اول ايمن شده بود
. ي محكم قفل گاري را شكستهمن تبرش را برد باال و دلنگ با يك ضربه. كردها را باز ميدست

دو تاي اول . ها به سرعت به طرف محل صدا دويدندي نگهبانبقيه. صدا در اطراف گاري پيچيد
ولي همن دستش را در . شمشيرش را باال برد. نفر سوم نزديك شد. شكار كارد و تبر همن شدند

  .فت و مشت محكمي به صورتش زد كه نگهبان گجاست را بيهوش كردهوا گر
همن به . نطوري ديدند با فرياد به طرف دهكده دويدنددو نفر سرباز ديگر گجاست كه وضع را اي

ي قفال رو بشكن و به همه شمشير بده و خودش برگشت و سوت بلندي بقيه«:مرد سرباز گفت
ي بلند بود و صداي جواب سوت همن يك شيهه. يدسوتي كه در سكوت سنگين دشت پيچ. كشيد

يكي از پيرمردهاي زنداني با شمشيري كه از زمين برداشته بود اسب . چهار نعل دويدن يك اسب
ها به ميان شدند و زنان و بچهمردان مسلح مي. آمدندها بيرون ميزنداني. كردها را باز ميگاري
  . دهكده چندين سرباز گجاست به طرفشان آمدند به زودي از سمت. بردندها پناه ميدرخت

ي گروهان شمشير دومش را از كنار اسبش كشيد و به طرف فرمانده. همن سوار اسبش شد
پشت سر . آمدند تاختها ميهايشان به طرف گاريگجاست كه به همراه دو افسرش سوار بر اسب

ي گجاست گرز خارداري را فرمانده. دآمدنهمن هشت نفر از زندانيان كه مسلح شده بودند جلو مي
ي اسبش را همن دهنه. چرخاند و دو افسرش شمشيرهاي تابدار گجاستي داشتندباالي سرش مي
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شمشيرش را يك . ي گجسته و يكي از افسرانش گذشتكمي به راست كج كرد و از بين فرمانده
. بازويش را شكافته بود شمشير افسر. گرز به پشتش خورده بود. دور دور سرش چرخاند و رد شد

خواست فرار كند ولي مرد افسر سومي مي. ي هر دوي آنها روي زمين افتاده بودي جدا شدهو كله
. اش فرو كردسرباز كه تازه آزاد شده بود سوار بر اسب گاري رسيد و شمشير همن را توي سينه

د ولي برابر هشت سوار با اينكه تعدادشان بيشتر بو. ها چيره شدمثل هميشه ترس بر گجسته
ها شده هاي گجستهاي گاري و اسبها سوار اسبزنداني. كردندهاماراني احساس ضعف مي

همن به تنهايي حريف بيست گجسته . به طرف گروهان دشمن تاختند و قتل عام شروع شد. بودند
همن رو . تندها از بين رفوقتي كشتار تمام شد و گجسته. كردحضور او جنگ را متعادل مي. بود

من به دستور فرمانده سپنديا اومدم از اين . ها رو ببر به تلخ دژزنا و بچه«:كرد به پيرمرد و گفت
» .ي ارتش نيستسپنديا كه ديگه فرمانده«:مرد سرباز جواب داد» .طرف رود آترا سرباز جمع كنم

مردان سوار بر است » ايد؟با من مي. شهبانو نايريكا دوباره سپنديا رو پيروز كرده«:همن جواب داد
  . اي تشكيل داده بودهمن گروهان تازه. هايشان را روي هم گذاشتندجلو رفتند و دست
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  خائن: دهمهاماران ـ داستان 
  

توانستند از مسير كوتاهشان با سه دختر جوان لذت بردند و باالخره پرتشان كردند ها تا مينگهبان
نايريكا به سرعت اطرافش را بررسي كرد، چندين دختر جوان . توي تاريكي زيرزمين و در را بستند

اي لوله شده در گوشهدختران يا . بود سيم غنائماينجا اتاقك تق. ل خودش در زيرزمين بودندسم
. ترسيدندكردند و در يك كلمه ميلرزيدند، گريه ميبودند، يا زانوهايشان را بغل گرفته بودند، مي

  »اينجا چه خبره؟«:نايريكا پرسيد
هيچكس از اونجا . برن به كاخهر شب يكي از ما رو مي«:داي لرزاني جواب دادسيكي از دختران با 

با شنيدن اين جواب دو دختري كه همراه نايريكا دستگير شده بودند هم زدند زير » .گردهبرنمي
 خوشحالي نايريكا بي دليل نبود، .ورتش را تميز كردسبا آستين لباس . زد لي نايريكا لبخندو. گريه

  »كي ميان؟«:پرسيد. راه ميانبري براي رسيدن به هدفش پيدا كرده بود
نايريكا » .خوام اين بازي رو تموم كنممي« »خواي چيكار كني؟غروب، مي مِد«:يكي جواب داد

فهرستي از دربارياني كه امكان داشت خيانت كرده . اي نشست و انتظار كشيدگفت و رفت گوشه
هاماران انقدر زياد  فساد دربارِ. شدندها تويش جا ميي اسمتقريبا همه. باشند در ذهنش مرتب كرد

بت نايريكا در مسائل كشور، رو آوردن به جنگجويان ساكنششان به رويكرد مشده بود كه و
-مي. اطالعاتي كسب كند پايتخت جديد ي ساختار سياسيِخواست دربارهنايريكا مي. گجاست بود

يا نه؟ چه كسي شهر  است خواست بداند سائورو، رييس بزرگ قبايل گجاست به شهر سپيد آمده
آيا امكان پس گرفتن  ؟است ر كساني كه هنوز به او وفادار بودند آمدهكند؟ چه بر سرا اداره مي

هايي كه شهر سپيد وجود دارد؟ و چندين سوال ديگر كه جواب هركدامشان در طراحي برنامه
ها طوالني وقتي نور خورشيد نارنجي شد، و سايه .ير گذار بودندسنايريكا براي آينده داشت تا
معلوم بود تمام روز منتظر . ها خنده به لب تو آمدندباز شد و نگهبان در. شدند كليد در قفل چرخيد

. دخترهاي توي اتاق بيشتر ترسيدند، گريه كردند، لرزيدند همديگر را بغل كردند .انداين لحظه بوده
ي پيراهن كنفيش را كمي باز يقه. ها خنديدند و نايريكا از جايش بلند شد و راست ايستادنگهبان

» .خوام برم كاخامشب من مي. خورنبه دردتون نمياين دخترا «:قدم جلو رفت و گفتكرد و دو 
نه، چرا آخرين شب «:نايريكا جواب داد» ترسي؟نمي«:يكي پرسيد. ها كمي تعجب كردندنگهبان

د سال زندگي تو روستا سو ديدن و با پادشاه خوابيدن از زندگيم، بهترينش نباشه؟ يه بار كاخ
و دو » .فرماندار از تو خوشش مياد، بيافت جلو«:نگهبان گفت. جواب كار خودش را كرداين » .بهتره

دختران ديگر سر جاهايشان خشك . نگهبان دو بازوي نايريكا را گرفتند و از اتاقك بيرونش بردند
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دانستند، و گروهي فداكاريش را ي شرم هاماران ميگروهي در دلشان نايريكا را مايه. شده بودند
      . ولي كسي از واقعيت با خبر نبود. كردندن ميتحسي
ها نايريكا را پيش از هر چيز به حمام بردند، حمامي كه چند ماهي بود نايريكا ازش استفاده نگهبان

احتماال . زيبايش نبود هايولي خبري از نديمه. ان بودندهايش هنوز سر جايشحوله. نكرده بود
يش دراز كشيد و سعي كرد سي حمام شخنايريكا داخل خزينه. ها بودنداولين قربانيان همين نديمه
وقتي . تش را از دست بدهدسخواست احساساتي شود و فردلش نمي. تمركزش را از دست ندهد

رده بودند پوشيد و پيراهني از حرير سپيد كه برايش آماده ك. ذهنش منظم شد از جايش بلند شد
ولي براي نقش امشبش كامال به  .شهبانو نبود جايگاه پيراهن مناسب. ورتش بستساي به روبنده
. توانست از تماشايشان لذت ببرداي ميپاهايش از لباس بيرون بودند و هر بيننده .خورددرد مي

نايريكا ميان دو نگهبان، پا  .پيراهن نيمه شفاف بود ابريشمال جنس سي پيراهن باز باز بود، و ايقه
ل سابق بودند، چيزي فرقي نكرده ستاالرهاي كاخ م. رفتبرهنه، به طرف اتاق خواب سلطنتي مي

هايش را به خوبي اي در كاخ روي داده بود حتما نشانهاگر هم درگيري. از خرابي نبود نشاني. بود
دري بزرگ از چوب سپيدار، با . بودشاهي در انتهاي راهرو چوبي خوابگاه  درِ. پاك كرده بودند

ي خودش حسي شبيه كسي كه در خانه. نايريكا حس عجيبي داشت. هاي باستانيكاريكنده
را باز كردند و نايريكا وارد شد خوشحال شد ها در خوابگاه وقتي نگهبان. گروگان گرفته شده باشد

. در پشت سرش بسته شد .چون غافلگيريش بيش از حد بود. ورتش روبنده بسته استسكه به 
روي تخت ) varankhoomen(ورنخومننايريكا،  روبرويش روي تخت خواب پادشاهي، وزيرِ

با يك دست ران . اش از زير رداي پادشاهي عموي نايريكا بيرون زده بودشكم برجسته. نشسته بود
نطور كه زد توي سيني كنار ميزش انداخت، دستي به سر كچلش كشيد، همامرغي را كه گاز مي

دايش را سنايريكا » .بيا ببينم امشب چي آوردنپيش «:كنند و گفتگيسوداران مويشان را مرتب مي
هر  گفتندختراي ديگه مي«:داشت، گفتيگام برمحالي كه به آرامي روي يك خط نازك كرد، در 

از اينجا  نترس،«:ورنخومن جواب داد» .ترسممن مي. كس مياد تو خوابگاه شما، ديگه بيرون نمياد
نايريكا فكر كرد شب قبل » .ش كنمخواد پارهاون پيرهنتو بنداز زمين، دلم نمي. ريجاي بدي نمي

. تر از اوتر و زيباهمين لباس تن يك دختر هاماراني ديگر بوده است، شايد حتي جوان
من خنديد ورنخو» .كنينپادشاه، شما چه مرد بزرگي هستين كه هر شب از يه زن پذيرايي مي«:گفت

وقتي اين را » .بايد ديد ديگه چيكارا بلدي .آره من مرد بزرگيم، زبون خوبي داري دختر«:و گفت
از كنار تختش  ورنخومن. نايريكا به نزديكي تخت رسيده بود. گفت خم شد به يك طرف تخت

ور دست ولي سر شالق د. د ضربه زدن به شهبانو تابش دادسقدرت به قبا ي بيرون آورد و اتازيانه
مرد بتواند ورت مرد زد و قبل از اينكه ساش لگدي توي شهبانو نايريكا با پاي برهنه. نايريكا پيچيد
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بگو «:گفت. پيرهن چاكدار به دردش خورده بود. ي او گذاشتفرياد بزند پايش را روي خرخره
ه بود، در كمال وزير كه ترسيده بود و به خر خر افتاد» .خوام بدونم اينجا چه خبرهمي. ورنخومن
به داند ـ ـ كه حتي اسمش را ميرسد دست اين دختر تازه وارد را ديد كه زورش نميتعجب مي

نايريكا با دست آزادش روبنده » تو كي هستي؟«:گفت. را آزاد كندسمت خودش بكشد و شالقش 
ن جايي كه آخري. كشيدآخرين چيزي كه انتظارش را مي. نفس ورنخومن بند آمده بود. را كنار زد

لگد ديگري  خرخري كرد و خواست فرار كند ولي شهبانو . توقع ديدن شهبانو نايريكا را داشت
ميري دوني كه اگر نگهبانا بفهمن من اينجام، اول تو ميفرار نكن ابله، مي«:ورتش زد و گفتستوي 

ا از روي گلوي نايريكا تازيانه را به كناري پرتاب كرد و پايش ر» .رو ول كنتازيانه. بعد من
ي همه كجا چطوري؟«:ورنخومن جواب داد» .بلند شو، بايد بريم«:ورنخومن برداشت و گفت

همانطوري  .گفت بلند شد و سر پا ايستادهمينطور كه اين جمالت را مي » .ها نگهبان دارندروازه
تي الزم كرد، حناخواسته از او اطاعت مي) varankhoomen(كرد، ورنخومنكه نايريكا فكر مي
ورنخومن انگار فهميده بود جريان . از پشت هلش داد جلو به طرف ديوارنايريكا  .نبود لگدي بزند

نايريكا جوابي نداد، فقط لگد » پس راه مخفي پادشاهي واقعا وجود داره؟«:از چه قرار است گفت
و راه  ديوار چرخيد. ورتش كوبيده شد وسط تابلوي روي ديوارسمحكمي از پشت به او زد كه 

داي سي تاريك پرتاب كرد و لگد دوم نايريكا، ورنخومن را به داخل راه پله. مخفي پديدار شد
 ورنخومن و دخترِ. ها وارد خوابگاه شدند چيزي نديدندوقتي نگهبان. فريادش در كاخ پيچيد
. دندها تمام كاخ را وجب به وجب گشتند، ولي كسي را پيدا نكرنگهبان .امشب، غيب شده بودند

اي بيرون آمدند و نايريكا به نايريكا و ورنخومن چندين كوچه آن طرف تر از كاخ، از دريچه
آهنگر سروتمندي كه شمشير . ي كسي رفت كه هنوز به او اعتماد داشتسرعت به طرف خانه
  . پدرش را ساخته بود
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  )Ashooman(ن اشومـ داستان يازدهم 
  

بدون اينكه چيزي بگويد چهار . اش باز شده استاي به گذشتهحس كرد دريچه) Ernika(ارنيكا
هاي كاروانسرا پيرمرد داخل يكي از حجره. مرد در هم شكسته را رها كرد و دنبال پيرمرد راه افتاد

ارنيكا . مطلق زيرزمين شداي را در زمين باز كرد و وارد تاريكي شد، گليم كف را كنار زد و دريچه
اي به چشم هيچ نشانه. ي خدمتكاري بود، نه چيزي بيشتراطرافش را نگاه كرد، يك اتاقك ساده

چند لحظه بعد پا روي اولين پله . كشيدسياهي داالن زيرزمين ارنيكا را به خودش مي. خوردنمي
  .بر كندسخواست تا فردا انگار جستجو نمي. گذاشت

خورد كه ال به هيبتش نميسا. ها پايين آمدپشت سرش از پله خدمتگذارپيرمرد . رفتچند پله پايين 
. كردرا به تنهايي باز و بسته كند ولي خب، به سادگي اين كار را مي زيرزمين سنگي يبتواند دريچه
نفس . به خودش آمد تازه و همه جا تاريك شد ارنيكاداي بلندي پايين افتاد سي با وقتي دريچه

منتظر يك اشتباه . ش گذاشتشمشير رويارنيكا دستش را . گردنش خورد پيرمرد از پشت به
حس كرد پيرمرد از  .بود تا شمشير را بكشد و سر پيرمرد را زمين بياندازد از طرف پيرمرد كوچك

ناگهان  .شددر تاريكي مطلق زيرزمين هيچ چيز ديده نمي .كنارش گذشت و روبرويش ايستاد
ي راستش، كمي باالتر از سرش، روبروي ارنيكا پيرمرد ايستاده بود و روي شانه. اي درخشيدشعله
درود بر «:راستش را روي سينه گذاشت و خم شد پيرمرد دست. سوختي آتشي ميان هوا ميشعله

سالها منتظر بازگشت شما ) Ashooman(من، اشومن  .ي خاندان پورترا، بانو ارنيكادهتنها بازمان
پدربزرگ شما، در بستر مرگ از «:اشومن ادامه داد. ارنيكا يكه خورد و يك پله باالتر رفت» .بودم

 نام اشومن بادانيد سم من به گوشتان خورده باشد مياگر ا. من خواست منتظر بازگشت شما باشم
من با «:اشومن ادامه داد» خواي؟از من چي مي«:ارنيكا جواب داد» .نيست همراه و پاكيمهرباني 

- دانيد كه اشومن پيمان نميو اگر نام من به گوشتان خورده باشد، مي .پدربزرگ شما پيمان بستم

پس از فرار مادر شما، «:اشومن جواب داد» بگو پدربزرگ من بهت چي گفته؟ «:ارنيكا گفت» .شكند
رهبري ايل پورترا  .بدون جانشين شدهاي پياپي كشته شدند و پدربزرگ شما سه برادرش در جنگ

برگشتيد رهبري ايل را به شما  زماني كهپدربزرگ شما از من خواست . شما رسيد به خالوزادگان
  ».نمبرگردا

اگر تو  ؟زندگي كردياينجا تو چه ديني به پدربزرگ من داري كه اين همه سال «:ارنيكا پرسيد
اشومن » .توني هرجايي بري و هركاري بكنياشومن باشي، بزرگترين جادوگر جنوبي، مي

 تا دير نشده بهتر است. ماند بانو ارنيكاين من و پدربزرگ شما باقي مياين راز براي هميشه ب«:گفت
  ».راه بيافتيم
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ي ارنيكا تمام نشده بود كه هنوز جمله» .شناسهو نمياينجا كسي من. خونسرد باش«:ارنيكا گفت
كسي از باال داد . داي پا وارد اتاق شدندسداي شكسته شدن در اتاق به گوش رسيد و چندين س
من تنها جادوگر هاماران نيستم «:و اشومن آن پايين، به ارنيكا لبخندي زد و گفت» .اينجا نيستن«:زد
نديد كه چند . اشومن در تونل به راه افتادارنيكا به سرعت به دنبال » .تا دير نشده بهتره بريم. بانو

انيه بعد سبا ورودش همه ساكت شدند و فقط چند . ي بعد هيبتي سياهپوش وارد اتاق شدلحظه
  رفتند؟اما ارنيكا و جادوگر بزرگ اشومن كجا مي. ي كف اتاق اشاره كرددست سياهپوش به دريچه

  
***  

گلي تمام شد و ارنيكا و اشومن بيرون آمدند و يكي دو ساعت بعد باالخره تونل طوالني وسط جن
-مي«:اشومن جواب داد» ريم؟حاال كجا مي«:ارنيكا گفت .ي اشومن خاموش شدآتش باالي شانه

ماه در آسمان . و در دل تاريكي به راه افتاد» .اندرويم نزد كساني كه پدر بزرگت را فراموش نكرده
دهد بيشتر جادو كند تا كا فهميد اشومن ترجيح ميارني زدند د و ستارگان كنارش سوسو ميبو

زد انگار پايش ناراحت بود ولي پيرمرد جادوگر پشتش خم شده بود و كمي لنگ مي. حرف بزند
ارنيكا احساس كرد . بود اش انداخته بود و دور خودش پيچيدهشنل بزرگي روي شانه. ا نداشتسع

. شش را كناري انداخت و از آزاديش لذت بردباالپو. ديگر نيازي به مخفي كردن هويتش ندارد
داري به تن هاي پوستيش فرو كرده بود و پيرهن آستينهاي شلوار گشادش را توي چكمهپاچه

شمشيرش را يك طرف كمرش بسته بود و . بيني و داغ جنوبداشت مناسب هواي غيرقابل پيش
گذشت و بعد سپيد اشومن مينسيم شبانه از ميان موهاي بلند و  .خنجر بلندش را طرف ديگر
عجيب بود اين . بوي خاك جنوب ارنيكا را مدهوش كرده بود. كردموهاي ارنيكا را نوازش مي

و در . انگار تمام زندگيش منتظر اين لحظه بود. حالت براي كسي كه تا به حال جنوب را نديده بود
از . ش را در ايل پورترا بگيرديم گرفت جاي پدربزرگسهمان لحظه زير نور ماه و ستارگان ارنيكا ت

. مادرش شنيده بود كه ايل پورترا بزرگترين ايل جنوب است، و بيشترين و دليرترين سواران را دارد
و بعد با سواران دلير پورترا به شمال رود داد بتازد و . توانست ايل را پس بگيردمي. ارنيكا لبخند زد

-شهبانو كجا بود؟ چه مي .و بعد به جنوب برگردد .هدهمراه با شهبانو نايريكا هاماران را نجات د

. داي انفجار بودس. داي بلندي قطع كردسي افكارش را سلسله . كرد؟ ارنيكا هيچ اطالعي نداشت
ناگهان اشومن از بين درختان روبرويي به عقب . ف كرده باشدسانگار رعد و برق درختي را ن

درختان هيبتي سراسر سياهپوش از ميان . اشومن سر پا ايستاد. ارنيكا شمشيرش را كشيد. پرتاب شد
  .مرد با شمشيرهاي آخته به دست پنجبيرون آمد و پشت سرش 
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اف كرد و راست س اش راپشت خميده. تاييد كرد با سر اشومن» .ا با منشمشيرزن«:ارنيكا گفت
بازي اشومن ... ي خم شدن و ارنيكا تازه فهميده بود همه. شنلش را روي زمين انداخت. ايستاد

. دادچيز را نشان ميي اشومن همهو اال بازوهاي در هم پيچيده. بوده است براي رد گم كردن
ي ن آن به كلهاشومن به حريف كه چند متريش ايستاده بود خيره شد و با پرواز يك سنگ و خرد

ارنيكا خنجرش را كشيد و يك . جاي معطلي نبود. گرها آغاز شدوهيبت سياهپوش جنگ بين جاد
ر گرفت ي اولين نفر را با خنجضربه. ش رفتل دشمناناببه استقنجر و يك دست شمشير خدست 

ي نفر دوم زخمي به بازوي ارنيكا زد ولي انقدر سريع نبود كه ضربه. و سرش را با شمشير بريد
- نمي. اش كردنداقي مانده كه مهارت ارنيكا را ديدند دورهبسه نفر . شد دوم را بزند و فورا كشته

شدند يبيشتر و بيشتر مبه لحظه لحظه ا هچند متر آن طرف تر جادو. ار به آب بزندخواستند بي گد
نگار كه دو مرد نامريي با اكردند و ها كه شمشيرهاي سربازان مرده هم در هوا پرواز مينه تنها سنگ

رعد و برقي  ومن آمد،شبه سمت ا ه كنده شد وشدرختي از ري. زدندهم بجنگند به هم ضربه مي
داي انفجار بزرگ س. رعد و برق دوم به سمت هيبت سياهپوش رفت و بنگ .درخت را ده تكه كرد

 ري از جادوگرسشست اندود و نور همه جا را پركرد و وقتي باالخره آشوب فرو . شنيده شد
. جنگ تمام شده بود. نمانده بود و سه شمشيرزن ديگر روي زمين افتاده بودندباقي  سياهپوش

تر هربار جنگيدن باهاش سخت. گريخت بانوي مننه، «:اشومن جواب داد» كشتيش؟«:ارنيكا گفت
پسرت چرا ميخواد تو «:ارنيكا پرسيد» .پسرم«:اشومن جواب داد» كي هست؟«:ارنيكا پرسيد» .شهمي

جادوگر جواني بودم و پسرم هنوز خردسال  نها چيش وقتي مسال«:اشومن جواب داد» شه؟رو بك
واندم و را خ نسخه .كردمي شرا فا ريك جادوات ينيمه دست يافتم كه رازهاي ايبه نسخه بود

روزي رسيد كه من  .تررازها، چيره و چيرهاما رازها بر من چيره شدند نه من بر . رازها را آموختم
جواني الزم خون زن  براي آخرين جادو. در خدمت منرازها بودم نه رازهاي جادو مت خددر 
 ».و آرزوي كشتن مرا دارد رازها را آموخته استپسرم همان  امروزو . من زن خودم را كشتم. بود

پس از پايان پيماني كه با  «:اشومن جواب داد ».ي مي كنهنميشه گفت كار اشتباه«:ارنيكا گفت
دل جنگل زد و ارنيكا به  نشوما» .ارنيكا راه بيافتيد بانو. ي مردنممن آماده پدربزرگ شما بستم

  . توانست با خويشانش ديدار كندبه زودي مي. تعقيبش كرد
  


