
 1

 
 
 

 افسانه هاي
 
 

 زير ُگنَبد َآبود

 
 
 
 

 )جلد دّوم(
 نربد با شيابلو و اهرمينان

 
 
 

 
 
 

  پورنگ هامشی:نويسنده 
com.yahoo@pooranghashmi

 
 
 

 در زماني آه پليدي و زشيت در زمني وجود نداشت،           يكي بود يكي نبود،   
اصل متام زيبايي ها و پاآي ها و نيكي ها را در            فرشتة خاص خداوند    

 خمفي منود تا     آمسان  ستارگان  يكي از  در ميان ختم مرغي گذاشت و آن را       
 آـه در جنـگ از       ويل شيابلو .  شيابلو و اهرمينان حمفوظ مباند     ساز دسرت 

 توسـط   نريوها و قواي آمساني شكست خورده بود بـراي گـرفنت انتقـام،            
 ربـود    از ميان ستارگان آمسان     را  ختم مرغ  فندي با طر  نريوي اهرميين اش  

 زشيت ها و ناپاآي هـا و پليـدي هـا را             ،و توانست با جادو و طلسم     
وقيت آه آهنا را وارد ختم مرغ آرد نيمـي از ختـم مـرغ               . آند آنوارد  

زشـيت  . سياه و تريه شد و نيمي ديگر از آن سفيد و روشن باقي مانـد              
بايي ها و پاآي ها و نيكـي هـا           پليدي ها با زي     و ها و ناپاآي ها   

در آميختند و بعد شيابلو آن ختم مرغ را شكست آه يك دفعه جهان به               

mailto:pooranghashmi@yahoo.com


 2

هم پيچيده شد و زشيت ها و ناپاآي ها و پليدي ها بر روي زمني پخـش                 
در مچنزاري آه خار وجود نداشت آنار سبزه ها بوته هاي خـار             . شدند

 ارهاي تيز و مسـي و     روييد و ساقه هاي گل آه بي خار بودند داراي خ          
در ميان حيوانات، حيوانات درنده و گزنده پديـد         .  زهرآگني شدند  يا

 در   ، .... و   روباه و آفتار و گـرگ و متـساح و مـار           :  مانند آمدند
  خفاش و آالغ و الشـخور      جغد و : ميان پرندگان، پرندگاني شرور مانند    

 زاحم در ميان حشرات، حشرات خوخنوار و مـ         به وجود آمدند و    .... و  
 در مهـه    .... و    و عقرب و رتيل     و سوسگ هاي آثيف     مگس و پشه   :مانند

  گناه ،رنج  ، غم و اندوه ، درد و         و در ميان انساهنا      جا پخش شدند  
 ،شـيابلو و اهرمينـان    .  به وجود آمـد    و معصيت، و انواع بيماري ها     

 و توانـستند از دوزخ      ،ه بودند  راه نفوذ بر زمني را پيدا آرد       ديگر
از مني بيايند و ناپاآي ها را گـسرتش دهنـد و مردمـان را               بر روي ز  

راه نيك منحرف آنند و آردار نيك آهنا را آلـوده سـازند و گفتـار                
و اهرمينـان   بعضي از اين شياطني     . نيك آهنا را با نفرين ها بيآاليند      

  جـالد و   با انسان ها ازدواج آردند و فرزنداني خونريز و خوخنوار و          
ود آوردند آه مهيشه در زمني فساد آنند و جنگ و           ستمكار و ظامل به وج    

. دقيقه اي در صلح و آرامش نباشـند       آشتار برپا سازند تا زمينيان      
اگر آسي بر   . اهرمينان آزادي عقايد و انديشه را از مردمان گرفتند        

آهنـا  . آهنا معتقد نبود آشته و اسري و زنداني مي شد          آفر آميز  عقايد
رسـيت تبـديل آـرده بودنـد و بعـضي از            آيني يكتا پرسيت را به بـت پ       

مردمان نادان تنديس هاي اهرمينان را مي پرستيدند از آن زمان تـا             
آنون ديگر انسان ها نتوانستند راه درسـت را از راه غلـط تـشخيص               

 تنـها راه بازگردانـدن       و ، به مهني خاطر سرگشته و گمراه شدند       دهند
شاه در زير درخـت      در نزد ارواح هفت پاد     ،دنيا به حالت اولية خود    

 هـستند  آن ارواح منتظر فرد نيك سرشـيت         ،آه مي باشد  سروي در ابرقو  
 و  بياموزنـد تا راز پاك آردن دنيا از وجـود اهرمينـان را بـه او               

 .اسرار آن راز را فاش سازند
 :القصه

چهار عفريت زشت و بدآار زندگي مي آردند آه هر           ،زير گنبد آبود    
هـر   و    سـلطان دوزخ، شـيابلو بودنـد       چهارتاي آهنا از وزيران ارشد    

عفريت يك مشاور جادوگر از قبيلة جن ها و يك سرلشكر قوي و جنگجو              
تعداد زيادي سـرباز و       آه افراد هر لشكر را     از قبيلة ديوها داشت   

 عفريت ها، ديوها، غول هـا، جادوگرهـا،          اژدهاها، مزدور از قبايل  
  اجنـه،  اي پريان، خونآشام ها، آل ها، ارواح خبيث، خائنني قبيله ه        

 فتان ها : پرندگان، حيوانات، حشرات و موجودات اهرميين دورگه مانند       
 و روز به روز سپاه دوزخيان نريومنـدتر مـي            تشكيل مي دادند   ...و  
 شيابلو هرگز در جنگ ها شرآت مني آرد و فقـط دورادور مراقـب               . شد

ار مي   يكي از سالحهايي آه آهنا به آ       .لشكريانش بود و دستور مي داد     
وردهـاي جـادويي     بـود آـه روي اسـتخواهنا         يانبردند، استخوان آدم  
اسـتفاده مـي     سرنيزه و نوك پيكان      آهنا به عنوان  نوشته بودند و از   

 ابزار جنگـي   ويل   هر چند آه سالحهاي لشكريان اهرميين قوي بود       . منودند
 چهار عفريت و چهار جن آه در خباثت و دمشين            جنگي ابزارآهنا به پاي    

  . بودند مني رسيدمهة اهرميناننساهنا سرآمد با ا
ــيابلو ــد  از اي گنجينهش ــي مانن ــاعي و جنگ ــوازم دف ــشني، : ل مششريآت

، گوي زمان، آاله خـود       تاريكي ، تري و آمان   زمهرير،  نيزة    گناهخنجر
 زمـاني آـه    هزاران سال پيش،     او .داشتسخنگو و زره و سپر عنكبوت       

 از انساهنا هـستم بـا فرشـته         يكبار به خاطر برتري جويي آه من هبرت       
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 ازآن لوازم جنگي منحصر بفرد جـادويي خـود          ،هاي آمسان جنگيده بود   
 خـورد    سخيت  شكست نربد با قواي آمساني   كه در  بعد از آن    منود و  استفاده

 تا به موقع    آردگنجينة خود را در ميان شعله هاي تاريك دوزخ خمفي           
ازآن زمـان آينـة       و به خاطر آن شكـست تلـخ        از آهنا استفاده منايد   

 و مهيشه منتظر فرصيت بود آه يـارانش را بـه             بيشرت شد  شانساهنا دردل 
نـد و   نزمني بفرستد تا هبرتين و پاآرتين انساهنا و موجودات را شكار آ           

بـاالخره  . از بني بربند چون او ذاتًا روحي شرور و ويران آننده داشت           
 اژدهـاي   د شـدن  نابووقيت آه خرب آشته شدن ديو سياه و يارانش و خرب            

آوه دود و غول درياچة آتش و عفريت تاريكي و مار پنج سر آوه قاف               
و خرب باطل شدن طلسم جنگل سبز بـه گـوش شـيابلو رسـيد او بـسيار                  

برويد حتقيق آنيد ببينيد آـه چـه        : خشمگني شد و به عفريت هايش گفت      
آسي اين آارها را آرده و ياران مرا از بني برده و سرزمني هاي حتـت                

 چون از زماني آه ختـم مـرغ را ربـودم و             ؟استفوذم را آزاد منوده     ن
 يارامن را در روي زمني پخش منودم آسي جرئت چنني آاري را نداشته است              

 .بعد از اينكه مهة مسائل را فهميديد سريع به من گزارش دهيد
  بـه مهـة سـرزمينها       را  چهـار مـشاور جـين خـود        ، سپس چهار عفريـت   

  متامي  از  جن ها   آه  زماني و  اطالعات آسب آنند   فرستادند تا برايشان  
 و هر چـه را      بازگشتند عفريت ها فوري به نزد     آگاهي يافتند    وقايع

 : گفتنـد  آهنـا  و به    منودند تعريف   آهناآه ديده و شنيده بودند براي       
تنــها ســرزميين آــه هنــوز توســط آن ســه بــرادرآزاد نــشده ســرزمني 

كـه، جنگولـك، جـن سـرخك و          چهار جن آه نامهاي آهنا جين      .صحراهاست
 هبرت است آه لشكريان مـان را بـا          :جنپرك بود به چهار عفريت گفتند     

 آيل آـه آن سـرزمني را        متام جتهيزات به سرزمني صحراها بفرسـتيم چـون        
تصاحب آرده و اآلن پادشاه آجناست احتمال دارد آه در جنگ با آدمها             

نـيم و آـم آـم       شكست خبورد پس هبرت است ما آخرين سنگرمان را حفـظ آ           
 عفريت ها هم قبول آردند و با عجله         .سرزمينها را دوباره پس بگريمي    

 ، پس از اينكه وقايع را براي او شـرح دادنـد           پيش شيابلو رفتند و   
 بعد از اينكه سـخنان آهنـا را          شيابلو .نظرشان را نيز اعالن منودند    

 آل سپاهيان دوزخـي را      ،دستور داد آه توسط چهار سردار ديو      شنيد،  
 رو آرد به چهار عفريت وزيـرش        سپسد و   نبه سرزمني صحراها اعزام آن    

ارسـطاتيس، آارمـاتيس، سـريمياتيس و       : آه نامهـاي آهنـا بـه ترتيـب        
 سفارش آرد آه بايد در مهة نربدها پريوز شويد اگـر             و اناتيس بود طما

مؤفق نشويد مشا چهار وزير را به مهراه چهار مشاور و چهار سرلـشكر              
 پـس   برمـي گـزينم      ي ديگـر  افـراد و به جـاي مشاهـا       نابود مي آنم    

 متامي آهنا به مهـراه لشكريانـشان در         .حواستان را به خوبي مجع آنيد     
آمرت از يك روز از دوزخ بـه پايتخـت سـرزمني صـحراها شـهر خـشكاب                  

 آل و يـارانش را آـه بـر آن           آهنـا    .رسيدند و در آجنا اردو زدنـد      
 و آهنا را بـه مجـع        منودهخلع  سرزمني حكم فرمايي مي آردند از حكومت        

لشكريان فرستادند و چهار عفريت حكومت آن سرزمني را خود بر عهـده             
گرفتند و منتظر فرصيت مناسـب بودنـد آـه آمـي قـويرت شـوند و هـم                   

م سـرزمني هـاي آزاد شـده را         ابتوانند نقشه اي بكشند آه براحيت متـ       
  .دوباره تصرف آنند

 افروز و پارسة پريمرد و رامـتني        وقيت آه باريان به مهراه دل     : القصه
به قصر رفتند و جـشن عروسـي باشـكوهي برگـزار منودنـد در آن مجـع                  

 من از نسل ماداي      اين را بدانيدآه   ،دوستان من  : باريان اعالم آرد  
 ن پس اي  ،خبوامن )) آماد  ((     را اين سرزمني ام   هستم و تصميم گرفته   

 سرزميين است آه انگـار       زيرا  هنادم، نامنام نيكو را بر اين سرزمني       
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ام جـواني زيبـا و      آدمي جواني خود را در آن گذرانده و مانند اّيـ          
 .ي اسـت  ئام نوجواني شورانگيز و مانند دوران آودآي رويا       مانند ايّ 

سپس مهه حاضرين در قصر به حمض پايان يافنت سخنان باريان او را حتسني              
 و   پاينـده  :فتند و يك صدا گ    حسند گفتند سن انتخابش اَ   و به حُ   منودند

   . سرزمني نسل ماداياآلباد  باد تا ابدسبز
از آن زمان چهار ماه گذشت و يكماهي مي شد آه عمـوي پـري باريـان                 

و مهسر زيباي باريان، دل افروز هـم بـاردار بـود و             فوت آرده بود    
. حكيمان گفته بودند آه فرزند آهنا زودتر از موعد به دنيا مي آيد            

 م سر سبز و خرّ    ريان و دل افروز داشتند در باغ      خالصه، يك روز آه با    
قصر قدم مي زدند و براي آيندة فرزندشان آه در راه بـود برنامـه               

قصر با حاليت مضطرب و رنگ       ريزي مي آردند ناگهان يكي از نگهبانان      
قربـان، يكـي از سـوارهاي       : و رويي پريده به نزد آهنا آمد و گفـت         

دار بـود، آمـده و خـرب بـسيار          آدوي جادويي آه در خدمت آرشني آمان      
باريان دل افروز را به داخل قصر فرستاد و بعـد           . مهمي آورده است  
وقـيت آـه    . او را به اسرتاحتگاه ميان باغ بياوريد      : به نگهبان گفت  

به نزد باريان آمد به خاك افتـاد         نظام آدوي جادويي     هسرباز سوار 
ميدانيـد  قـل،   پادشاه دالور و عا   :  زمني بوسيد و گفت    ،و به رسم ادب   

ين تاج به طرف سرزمني صحراها حرآـت        ما به مهراه آرشني و ملكه زرّ      آه  
 وقيت آه به نزديكي پايتخت آجنـا، شـهر خـشكاب رسـيدمي از                ويل .آردمي

دورداشتيم به آجنا نگاه مي آردمي چون ملكه گفته بود آه عمارت هاي             
بـل  باشكوه و برج و باروي شهر و باغ هـاي پراآنـدة آن از دور قا               

 چيـزي   وقيت آه ما از مهان راه دور دقت آـردمي         ويل  . دنمشاهده مي باش  
 آـه   ين تـاج   در مهان موقع ملكه زرّ     ،ديدمين سياهي بزرگ و تاريكي      جز

من تعجب مي آنم در آنـار شـهر مـا جنگلـي             :  گفت حريت زده شده بود   
ت آوتاه جنگلي به اين انبـوهي سـر از خـاك            نبوده چطور در اين مدّ    

. اطراف شهر از زيادي درختان تاريك و سياه شـده اسـت           درآورده آه   
وقيت آمي نزديك تر شدمي فهميدمي آه در آجنا جنگلي درآار نيست بلكـه              
اردوگاه و نيزه ها و لوازم جنگي سپاه شيابلو و موجـودات اهـرميين              

 ويل ديگر خيلي دير شده بود چون چند شبح جاسوس خرب ورود ما را               است
ه بودند و آهنا منتظر و آمادة نربد و دسـتگريي           به سرزمني صحراها برد   

باالخره، وقيت آه به نزديكي آجنا رسيدمي جنگ سـخيت در           . ما شده بودند  
يـن تـاج را بـه اسـارت         گرفت و اهرمينـان، آرشـني دالور و ملكـه زرّ          

آه درمقابل آهنا سوزني در برابـر آـاه         درآوردند و آل سپاه ما را       
من هم آه زمخي شده بودم      . نده ماندم نابود آردند و فقط من ز      بودمي  

روزها خودم را زير شنها پنهان مـي آـردم و شـبها آهـسته و آرام                 
 تا اين آـه   . حرآت مي منودم آه آهنا و جاسوسهايشان متوجة من نشوند         

با هزار مصيبت خودم را به مشا رساندم تا اين خرب را به مشا برسـامن                
مشا بايد  . شده را پس بگريند   آه آهنا قصد دارند متام سرزمني هاي آزاد         

 .فكري بكنيد و يا از اينجا فرار آرده و جان خود را جنات دهيد
لني بار ترس و دهلره متام وجـودش را فـرا گرفتـه             باريان آه براي اوّ   

به نگهبان دسـتور داد آـه از سـوار آـدوي جـادويي حمافظـت و                  بود
راه  آـدوي جـادويي بـه مهـ       پذيرايي آنند تا او فكري بكند و سـوار          

نگهبان به داخل قصر رفت و باريان زود پارسة پريمـرد و دل افـروز               
را صدا آرد و مهة ماجرا را براي آهنا تعريـف منـود ويل هـر چـه بـه                    
دنبال رامـتني گـشت اثـري از او پيـدا نكـرد تـا اينكـه يكـي از                    

باريـان وقـيت    . او براي شكار به بيابان رفته است      : خدمتكاران گفت 
راي پارسه و دل افروز تعريف آرد، رو بـه مهـسرش            آه آل وقايع را ب    
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آليدهاي گنجينه ها در دست توست برو گردنبد و مچـاق و            : آرد و گفت  
دل افـروز بعـد از      . بادجنان و آاله جادويي را بردار و برامي بياور        

مدتي آوتاه فقط گردنبند و بادجنان و مچاق جادويي را براي او آورد             
: آاله جادويي را از من قرض گرفت و گفت        چند روز پيش رامتني     : و گفت 

باريان تـا ايـن را شـنيد        . براي شكار يك آهوي گريزپاي مي خواهد      
او جـوان   : آمي امخهايش در هم رفت و با حلين تند به دل افـروز گفـت              

اگر متام ثروت و گنجينـه هـا را مـي خواسـت حـريف               . بي جتربه است و   
 و نبايد از     سرزمني است  نداشتم ويل آاله جادويي براي حفظ امنيت اين       

شـكار حيوانـات بـه ايـن         خمصوصًا   آن در راههاي ديگري استفاده شود     
اگر آن را گم آند دوباره منـي        و در ضمن     طريق دور از انسانيت است    

دخرتم اين  : پارسه هم به دخرتش گفت    . توامن مانند آن را بدست بياورم     
لـوازم شخـصي    لوازم جادويي آه تو مسئول نگهداري از آهنا شده اي،           

باريان نيست بلكه متعلق به مهة مردم اين سـرزمني اسـت اگـر مهـسرت                
 ناراحت شده حق دارد تو اول بايد از او اجازه مي گرفيت و بعد آاله              

بعد پارسـه رو بـه باريـان        .  را به برادرت رامتني مي دادي      جادويي
داماد عزيزم، رامتني هـم امانـت دار عاقـل و باهوشـي             : آرد و گفت  

 دل افروز آاله را از او پـس مـي           ،به اميد خدا امروز آه آمد     . است
انگار چند وقيت در تعقيـب آن آهـو         : به باريان گفت  دل افروز   . گريد

به مهني خاطر به نزد من آمـد        بوده و نتوانسته بود آن را شكار آند         
ظرف چند روز ديگر به تو پس مي        : و آاله جادويي را قرض گرفت و گفت       

و تنها برادرم است اطمينان آردم و دور از چـشم           من هم چون ا   . دهم
تو آاله را به او امانت دادم و به خاطر اين به تو نگفتم آه شايد                

آه فهميدي امروز هرقت آه آمد آاله        حاال. ناراحت بشوي و يا نگذاري    
باريان آه مني توانـست نـاراحيت       . را از او مي گريم و به تو مي دهم         

و لبخندي  ببيند ناراحتيش را پنهان آرد      مهسر و دوست خود پارسه را       
عزيزامن، اگر حريف زدم دخلور نشويد چون اآلن به         : بر لب نشاند و گفت    
 آمي ناراحت شدم و حاال ايرادي نـدارد رامـتني           ،آن آاله نياز داشتم   

پارسة عزيـز   : هم مانند برادرم است و بعد رو به پارسه آرد و گفت           
مي خواهم  .  را به تو مي سپارم     دل افروز و فرزندي آه در شكم دارد       

به دنبال پارت راهب و ديگر دالوران و برادرامن بروم و سپاه عظيمي             
 بريونرا تشكيل بدهم تا بتوانيم سرزمني صحراها را از چنگ اهرمينان            

 پيشروي آهنا به سرزمينهاي ديگر جلوگريي        محله احتمايل و   بياورمي و از  
 دسيت  آنگاه .جنات دهيم هم  تاج را   ين  آنيم و آرشني آمانگري و ملكه زرّ      

روي بادجنان جادويي آشيد آه اسكلت ها و ارواح جنگجو از آن بـريون              
باريان بـه آهنـا دسـتور داد آـه در نبـود مـن از قـصر و                   . آمدند

اسكلت هـا و ارواح بـه       .  مراقبت آنيد آه آسييب نبينند     خانواده ام 
مهه جاي قصر پخش    فرمان باريان به مست برج و باروي قصر رفتند و در            

سپس باريان از پارسـه و دل       . شدند و شروع به نگهباني دادن آردند      
يادت باشد رامتني آه آمـد آـاله را از          : افروز خداحافظي آرد و گفت    

آاله نزد تو باشد آه در      : او بگريي و به پدرت بدهي و به پارسه گفت         
:  گفت وقت ضرورت ازآن استفاده آين و دوباره رو آرد به دل افروز و            

ايـن را گفـت و مچـاق        . تا من نيامده ام هرگز از قـصر خـارج نـشو           
جادويي را در آمرش گذاشت و بادجنان جـادويي را در آولـه پـشيت اش                

 سوار را به    ، و سوار آدوي جادويي را صدا آرد، وقيت آه نگهبان          هناد
نزد او آورد، باريان دست او را در دستش گرفت و دسيت روي گردنبند              

 .  دفعه ناپديد شدندآشيد و يك
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شيابلو در مهه جا توسط مگس هاي سبز و شـبپره هـا، جاسـوس               : القصه
گذاشته بود و اين دو گـروه حـشره بـدجنس و آثيـف بـراي شـيابلو                  

وقيت آه باريان قصرش را ترك آرد خرب خـارج شـدن            . فعاليت مي آردند  
 سريع چهار وزيرش را صدا آـرد و          شيابلو  به گوش شيابلو رسيد و     او
 بـرادر زن باريـان بـه دام مـا           ،نقشه اي بكشيد آـه رامـتني      : فتگ

 خيانت آند و يا فريب خبورد آه اين طـوري           خانواده اش فتد و به    ُابي
  اي ي براي ما راحت تر مي شود بعد آه انگار فكر تازه           آارها تا حدّ  

به خاطرش رسيده باشد لبخند پليدي بر روي لبانش نقش بست و رو به              
بايد اردوي اصلي و نربد هنـايي و زنـدان و           :  گفت چهار عفريت آرد و   

ا آارها را بني     امّ . سرزمني صحراها باشد    پايتخت شكنجه گاه مرآزي در   
اناتيس و مشاورش جنپرك آـه      طما. مشا وزيران ستمكارم تقسيم مي آنم     

از مهه باهوش تر و خوخنوارترند، مسئول سرزمني صحراها هستند و بايد            
 و از هـر     دهنـد ديگر ياران مـا را پوشـش        ، وزيران و    ش و مشاور  او

 و  نـد آمكي آه به شكـست آدمهـا مـي اجنامـد نبايـد چـشم پوشـي آن                 
 ، زبردست هـستند   انيارسطاتيس و مشاورش جينكه آه بي رحم و جادوگر        
 و مهـسرش مـي       آمـاد  مسئول شكست دادن باريان و بدست آوردن سـرزمني        

 ارسـطاتيس   . من آن بچة در شكم دل افروز را مي خـواهم           زيراباشند  
 مشـا   ،قربـان : عفريت و مشاورش جينكه آه تعجب آرده بودنـد گفتنـد          

حتمـًا  : نوزاد انسان را براي چه مي خواهيد؟ جينكه با بدجنسي گفت          
شـيابلو در   . مي خواهيد از مغز سرش خوراآي براي خود درسـت آنيـد           

 بعدًا دليلش را خودتان مـي       ،اين فضويل ها به مشا نيامده     : جواب گفت 
 فقط يادتان باشد آه آن نوزاد را سامل مي خواهم و اگر آسييب              فهميد

بعد . به آن نوزاد برسد، مشا دو نفر مطمئن باشيد آه آشته مي شويد            
 حـريص و طمـاع و فريبكـار          آـه  آاراماتيس و مشاورش جنگولـك    : گفت

 و به اسارت در آوردن و يا تـسخري سـرزمني            رگا مسئول سرزمني    ،هستند
د تـا بـا بـرادرانش       نـ  او را فريب ده    آهنا بايد  مي باشند و     اردالن

هبرت است سعي آنيد به طمع      :  و رو آرد به آهنا و گفت       دچار اختالف شود  
 از  مال دنيا ومقام او را فريب دهيد تا بـا مـا مهـراه شـود چـون                 

 جـوان پـر دل و جرئـت و           و از طريف   ،آجنايي آه او جاودانه شده است     
 بعد رو آـرد بـه سـريمياتيس و           و  خيلي به درد ما ميخورد     شجاعي است 

مشا دو نفر هم آه بسيار دورو و رياآـار و           : مشاورش جن سرخك و گفت    
شياد هستيد بايد داديار را شكست دهيد و سر از تنش جـدا آنيـد و                

  جنگل سبز و يـا مهـان       يا او را تبديل به يك حيوان مناييد و سرزمني         
او و مهـسرش در      را برامي تصاحب آنيد و يا آاري آنيـد آـه             هريآانيا

وقيت آه شيابلو سـخنانش متـام شـد، دوبـاره           . آتش خشم مردم بسوزند   
 و زشت بر لبانش نقش بست و وزيران و مـشاوران خـودش              حلبخندي آري 

را به سوي آارهايي آه دستورش را داده بود روانه آرد و خودش هـم               
باهلايش را گشود و با غرور و احساس خوشايندي آه به او دسـت داده               

رهوت آـه در قـسميت از دوزخ واقـع           بَ  ديارِ  به مست قصر هزار چشمِ     بود
 بود آه از آجنـا      به گونه اي  خاصيت اين قصر    . بود پرواز آرد و رفت    

مي شد متام آارهاي زشت و ظلم و ستم هاي روي زمـني و موجـوداتش را                 
به حمض اينكه شيابلو به آار بد و يا آرزوهاي زشت آسي پي مي              . ديد

نش را براي فريب آن موجود مي فرستاد تـا او را هـم              برد زود يارا  
 به مهني خاطر است آه انـسان هـاي نيـك            .در جرگة ياران خود بياورد    

 مراقب سخنان و تصميماتي آـه در زنـدگي مـي گرييـد              :صفت گفته اند  
باشيد و سعي آنيد آه مهيشه آرزوهاي خوبي براي خود و ديگران آنيد             

 و يا سخنان گناه آلودي بگوييـد و         چون اگر دست به آار زشيت بزنيد      
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 شـيابلو خوشـحال     در خواست بنماييد  براي ديگران   يا آرزوي بدي را     
مي شود و آم آم در جسم و روح مشا نفوذ آـرده و مشـا را تـسخري مـي                     

 . منايد
 و  آمادخالصه، ارسطاتيس عفريت به مهراه مشاورش جينكه به مست سرزمني           

 آشيدند تـا از راه فريـب دادن         قصر باريان حرآت منودند و نقشه اي      
رامتني، دل افروز و پارسة پريمـرد را اسـري آننـد و قـصر و سـرزمني                  

 . باريان را نيز تصاحب منايند
 :حاال بشنويد از رامتني

رامتني آه به شكار آهوي گريزپا رفته بود يك دفعه آهو را در پـشت               
و آاله   از اسبش پياده شد       زود  بلند ديد و آنگاه     پر پشت و   بوته اي 

 و تري و آمانش را برداشت و        گشتجادويي را بر سرش گذاشت و نامرئي        
وقيت آه به چند قدمي آهو رسـيد، تـري را در            . آرام به طرف آهو رفت    

چلة آمان گذاشت و زه آمان را با متام قدرت آشيد و بـه طـرف آهـو                  
نشانه گريي آرد تا خواست آه تري را از چلة آمان رها آند، يك دفعه               

اي مرد شـجاع، مـن      : به زبان آدميان شروع به صحبت آرد و گفت        آهو  
مي دامن آه آاله جادويي را بر سرت گذاشـته اي بيـا و از آـشنت مـن                   
صرفنظر آن تا من برايت آاري آنم آه از شوهر خواهرت، باريان هـم              

ويل رامـتني بـه حـرف او تـوجهي نكـرد و             . معروفرت و ثرومتندتر شـوي    
 و آن را شكار آند،      آرده از چلة آمان رها      دوباره خواست آه تري را    

تو فكر مي آين آه مـن تـو را منـي            : دوباره آهو به زبان آمد و گفت      
  خطـر را   تـر ما حيوانات حس ششمي بـسيار قـوي دارمي آـه زود           بينم؟  

 بيا و اين    ،احساس مي آنيم و مي دانيم آه شكارچي در آجا ايستاده          
دشاهي هفت سـرزمني را بـه       دفعه از آشنت من دست بردار تا من راز پا         

ويل باز رامتني به روي خودش نياورد و اين دفعه مصمم بود            . تو بگومي 
آهو يك دفعه تبديل بـه دخـرتي        آه  آه تري را از چلة آمان رها آند،         
آه متعجب و حـريان شـده        رامتني   .بسيار زيبا با چشماني افسونگر شد     

زود آالهـش را     آه جادويش آرده باشـند    انگار بود با ديدن اين صحنه    
ت و تري و آمانش را مجع آرد و مهينطور آه بـه مسـت دخـرت                 از سر برداش  

  دخـرت   آن جادوگري يا پري هسيت و يا انـساني؟       تو  : زيبا مي رفت گفت   
من مدتي است آه عاشق تو شـده ام و مهيـشه مـي              :  گفت زيبا و دلربا  

و از آنارت مي گذشتم تا تو به دنبامل بيايي و امـروز فرصـت                آمدم
. را غنيمت مشردم و گفتم شايد تو با ديدن چهرة اصلي من عاشقم شوي             

رامتني آه سخت جمذوب چهرة زيبا و شريين زباني او شـده بـود، يـادش                
بـه   ؟رفت آه دوباره از او بپرسد آه جادوگر است يا پري يا انسان            

اسب خود  َترك  سبش شد و آن دخرت زيبا را هم سوار          هر حال، سوار بر ا    
در حايل آه بـه مسـت       . و با خوشحايل به مست قصر حرآت آردند       منود و هرد  

رامتني عزيـزم، آمـي سـرم       : قصر مي رفتند در بني راه دخرت زيبا گفت        
درد مي آند چشمة آبي در اين حوايل است، اگر موافق باشي به آنـار               
چشمه برومي تا من آمي سر و صورمت را با آب خنك آن چشمه بشومي شايد                

د چون اگر با اين حال به قصر بيـامي در برخـورد             آه سردردم خوب شو   
يل آه با پدر و خواهرت خواهم داشت خوبيت ندارد آـه مـن را بـا                 اّو

رامتني هم آه سخت جمذوب و عاشـق زيبـايي و شـريين             . اين حال ببينند  
گفتاري دخرت شده بود، قبول آرد و به مست چشمه اي آه او نشان داده               

رسـيدند و   آنـار چـشمه        بـه     آن دو  بعد از آمي راه رفنت    . بود رفت 
رامتني از اسبش پياده شد و دست دخرت را گرفـت و او را هـم آرام و                  

تـا مـن    :  گفت  زيبا با مهرباني   دخرت. به نرمي از اسب به زير آورد      
آمي دست و صورمت را با آب خنك چشمه مي شومي، تو هم آمي از اين آب                 
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قـل و هـوش آدم را        چون آب اين چشمه خاصـيت جـادويي دارد و ع           خبور
رامــتني هــم خوشــحال و شــاد، از او بابــت . بــسيار بــاال مــي بــرد

وقيت آه او داشت دسـت و صـورتش را مـي شـست              . راهنماييش تشكر آرد  
رامتني هم آنار چشمه رفت و تا خواست بـا آـف دسـتش چنـد مـشت آب                   

نه اين طوري مني شود، اگر بـا آـف دسـت            : بردارد و خبورد، دخرت گفت    
وري عقل و هوشت را از دست مي دهـي بايـد زانوهايـت را               هايت آب خب  

 و سـرت    قراردهيو بعد آف دست هايت را آنار چشمه         روي زمني بگذاري    
را به مست آب چشمه بربي و با دهانت آمي از آن آب بنوشي آنوقت مـي                 
بيين آه چقدر باهوش و عاقل مي شوي آه هيچ انساني در روي زمني منـي                

رامتني آه سخت دل و عقلـش       . هوش برابري آند  تواند با تو در عقل و       
  فكر آند طبق راهنمـايي هـاي        آمي را از دست داده بود بدون اينكه      

 را روي زمني گذاشت و مانند حيوانـات بـا           زانوهايش و   ، دخرت دست  آن
چشمه خورد آه يك دفعه ديد دخرت زيبا تبديل به عفرييت            دهانش از آب  

 نزديـك    تنومنـد  از پشت درختان  زشت و بدترآيب شده و در مهان موقع         
آـارت  : چشمه يك جن بدقيافه و آوتوله به آنار عفريت آمـد و گفـت             
رامـتني  . بسيار عايل بود، فكر مني آردم آه به اين راحيت فريب خبـورد            

 بـد    و آه تازه به خودش آمده بود، ديد آه تبديل بـه شـغايل سـياه              
او از  . بـسته شـده اسـت      گـردنش حمكـم    هم به    ريسماني شده و    ترآيب

اينكه گول زيبايي و شريين زباني آن دخرت را خورده بود با پشيماني             
 التماس مـي آـرد       به آهنا  و لعنت فرستادن بر خودش با گريه و زاري        

لـش درآورنـد ويل آه و نالـه و          آه آزادش آنند و او را به شـكل اوّ         
 اثـري در دل سـياه        گريه هـايش   والتماس او ديگر فايده اي نداشت       

رد تازه التمـاس هـا و نالـه         ك عفريت و مشاورش جينكه مني     ارسطاتيس
 .هاي او آن دو زشت بدآار را به وجد مي آورد

و آاله جادويي را برداشـت      ارسطاتيس رامتني شغال را به جينكه سپرد        
و به او سفارش آرد آه تا من برگردم و دل افروز و پارسـه را بـا                  

آب آـه     طـوري   بـه   بـزن   تازيانه خود بياورم، تو او را يكصد ضربه      
جينكـه زود رامـتني شـغال را بـه          . چشمة ناداني از خونش قرمز شود     

 با  منود شغال   به شالق زدن   بست و شروع      بود  چشمه ي نزديك  آه در  درخيت
ش شكافته مي شد و خونش به اطـراف مـي پاشـيد و               بدن هر ضربه پوست  

هـر  : مي گفـت   با التماس    رامتني با نالة جگرخراشي زوزه مي آشيد و       
اري مي آنيد با من بكنيد ويل خواهش مي آـنم بـا خـواهر و پـدرم                  آ

آاري نداشته باشيد، اگر باريان بفهمد مطمئن باشيد آه سر از تـن             
 .اين مجالت را مي گفت و از درد نعره مي آشيد. مشا جدا مي آند

ارسطاتيس با ديدن زجر و ناله و التماس او داشت از خنده روده بر              
 لـهوس و   بُ اي بـدخبت  : نده رو به او آرد و گفـت       مي شد مهان طور با خ     

طمع آار، باريان حاال فكر مي آند آه تو به او خيانـت آـرده اي و                 
آدم . مطمئن باش او به دنبال تو مي گردد تا سر از تنت جـدا آنـد               

عفريـت  . طماع و هوس بازي مثل تو نه راه پس دارد و نـه راه پـيش               
اشت و نامرئي شد و به مسـت        اين را گفت و آاله جادويي را بر سرش گذ         

چون ارسطاتيس عفريت به خوبي مـي دانـست آـه اگـر             . قصر حرآت آرد  
 و اسكلت هاي حمافظ قصر سـريع او را           جنگجو تغيري قيافه بدهد ارواح   

 زياد است اگر خبواهد با آهنـا         خيلي  و چون تعدادشان هم    ،مي شناسند 
ويي را بـر سـرش      به مهني خاطر آاله جاد    . جبنگد حتمًا شكست خواهد خورد    

گذاشت و خودش را نامرئي آرد آه از ديد اسكلت ها و ارواح نگهبان              
در امان باشد تا بتواند دل افروز و پارسه را به طريقي بـدزدد و               

 . با خودش به سرزمني صحراها بربد
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باالخره، ارسطاتيس آه حاال توسط آاله جادويي نامرئي شـده بـود بـه              
 اينكه صدايي از خودش دربياورد از       قصر رسيد و آهسته و آرام بدون      

بـه اتـاق دل     خمفيانه  آنار نگهبانان قصر آه آامًال حواسشان مجع بود         
ارسـطاتيس  . ديد آه او آرام در ختت خود خوابيـده اسـت           ،افروز رفت 

 و آلماتي   گرد سياهي آه به مهراه داشت را به صورت دل افروز پاشيد           
 را برداشت و به اتـاق        آليد خزانه ها    بعد  و را زير لب زمزمه آرد    

 ديد آه او هم آامًال در خوابي عميـق فـرو رفتـه              ،پارسة پريمرد رفت  
. است و روي او را هم گرد سياه پاشيد و بعد به طـرف خزانـه رفـت                 

چشمش از ديدن آن مهه ثروت و گنجينه ها حريان مانـده بـود آـه يـك                  
ت و  دفعه چهار سيب نقره اي نظرش را جلب آرد و با شادماني جلو رف             

وقـيت سـيب    . آرام آن چهار سيب را برداشت و در زير لباسش خمفي منود           
ها زير لباس عفريت رفتند آهنا هم توسط آاله جادويي نامرئي شدند و             

 ش به اتاق دل افـروز رفـت و يـك پارچـة بـزرگ از روي ختـت                  سپس او 
برداشت و آن را تبديل به يك گوني آرد و دل افروز و پارسه را در                

 گوني را زير شنلش پنهان آرد وقيت گوني را زيـر شـنلش              آن گذاشت و  
ارسطاتيس آرام و بي سـر      . گذاشت آاله جادويي آن را هم نامرئي آرد       

 شوند از قصر خـارج شـد و          چيزي و صدا بدون اينكه نگهبانان متوجه     
 از  ،آار بسيار خطرناآي بود   : سريع خودش را به جينكه رساند و گفت       

 و اسكلت هاي زيادي حمافظت مي آردنـد         و جنگج قصر نگهبانان و ارواح   
اگر اين آاله را به دست مني آوردم مني توانستم دل افـروز و پارسـه                

 خـسته شـده      از شالق زدن   جينكه آه  .را اسري آنم و به اينجا بياورم      
به تو تربيك مي گومي باالخره توانستيم به        : بود روي زمني نشست و گفت     

ن و مشاوران، بدجنس تـر و پـست         شيابلو ثابت آنيم آه از مهة وزيرا      
 اينكـه   زترمي و شايد او ما را وزير اعظم خود آنـد و قـصري هبـرت ا                

ايـن شـغال هـم مـرا خـسته          :  و سپس ادامه داد    دارمي نصيب مان شود   
 تازه يكصد تازيانه اش متام شد و مهانطور آـه گفـيت آب چـشمة                ه،آرد

دانـه قهقهـه    سپس هـر دو پريوزمن    . ناداني را از خون او رنگني منودم      
سردادند و بيچاره رامتني شغال در حاليكه پوست بدنش از ضربات حمكم            

خـون مـي رفـت      از او   و بريمحانة شالق جينكه زمخي شده بود و مهـانطور           
 ارسطاتيس عفريت آنارش رفت و بر پوسـت         .بيهوش بر زمني افتاده بود    

 او  زندة: بدنش فوتي آرد آه يك دفعه متام زمخهايش خوب شد و او گفت            
ارسطاتيس عزيـز   : جينكه گفت . بيشرت از مرده اش به دردمان مي خورد       

بيا اينها را به زندان مرآزي در سرزمني صحراها بربمي و به شـيابلو              
. دميي اجنـام رسـان     خـوبي بـه    پيغام بدهيم آـه مأموريتمـان را بـه        

باشد من حريف ندارم چون بايـد بـه دسـتورات           : ارسطاتيس عفريت گفت  
يم من هم دمل مني خواهد آه با سـرپيچي از فرمـان او              شيابلو گوش آن  

يادم رفت آه به تو بگومي آه       : سپس گفت . براي خودم دردسر اجياد آنم    
فراواني بود آه در يكي از خزانه ها چشمم         در خزانه هاي قصر ثروت      

به چهار سيب نقره اي افتاد آه آهنا را هم برداشتم و يكـي را بـه                 
ابي خستگيت از بني بـرود و بعـد يكـي از            تو مي دهم آه خبوري تا حس      

دل آهنـا   . سيب ها را به مشاورش جينكه داد ويكي را هم خودش خـورد            
 آه توسط گرد سياه طلـسم شـده بودنـد و رامـتني               را افروز و پارسه  

شغال را آه هنوز بيهوش بود به مهراه آاله جادويي برداشـتند و بـه               
سرزمني شهر خشكاب پايتخت    از آجنا تا    . مست سرزمني صحراها حرآت آردند    

 عفريت و جن آه تنوره آشان پرواز مي آردنـد دو روز              صحراها براي 
  و انـدي   راه بود و اگر انساني مي خواست به آجنا برود بايد دوماه           

 .  در راه باشد تا به آجنا برسد
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 :خب، حاال مي رومي سر وقت باريان
ت و بـا دل     باريان وقيت آه دست سرباز سوار آـدوي جـادويي را گرفـ            

افروز و پارسه خداحافظي آرد، گردنبندش را ملس منود آـه يـك دفعـه               
پارت به حمض ديدن او بـا خوشـحايل         . ظاهر شد جلوي چشمان پارت راهب     

. دوست من خوش آمدي   : به مستش رفت و دستانش را به گرمي فشرد و گفت          
باريان هم آه آمي مضطرب و ناراحت بود بعد از اينكـه شـانه هـاي                

با تو آاري داشتم آه سـرزده آمـدم بيـا تـا             : را بوسيد گفت  پارت  
و آن دو دوست با هم در گوشه اي از عبادتگاه نشستند            . برايت بگومي 

و باريان آل ماجرا را براي او تعريف آـرد و سـرباز سـوار آـدوي                 
 هر چه ديده و شنيده بود و هر اتفاقي آه برايش             دوباره جادويي هم 

وقيت آه پارت   . اب براي آن دو تعريف آرد     رخ داده بود را با آب و ت       
دوست عزيز، نگران نبـاش     : راهب از ماجرا با خرب شد به باريان گفت        

دوست : باريان به پارت گفت   . چون خداوند با ماست و آمكمان مي آند       
من، بايد از متام فكر و هومشان آمك بگريمي و از خداونـد طلـب يـاري                 

لشكريان سرزمني هايشان مجع آنيم     مناييم و دوستان دالورمان را هم با        
و سپاهي متحد و بزرگ تشكيل دهيم تا بتـوانيم بـر اهرمينـان چـريه                

ل بـه   اّو. پس بيا از مهني جـا شـروع آنـيم         : پارت راهب هم گفت   . شومي
باريان تـا   . جنگل نزديك عبادتگاه برومي تا من از پريان آمك بگريم         
ه نـزد پريـان     خواست دست روي گردنبندش بكشد تا هـر سـه نفـري بـ             

پريـان خوشـشان    : بروند، پارت راهب از اين آار جلوگريي منود و گفت         
بيا تبديل به عقاب شـومي و بـه         . مني آيد آه ما سرزده به آجنا برومي       

ت هـا بـا     باريان هم چون مي دانست آه پـارت راهـب مـدّ           . آجنا برومي 
ليل ، به مهني د    آهنا آگاه است    اخالقي پريان زندگي آرده و به خصوصيات     

 سپس پارت راهب خودش و باريـان و سـرباز            .نظر پارت را قبول آرد    
سوار را تبديل به عقاب منود و هر سة آهنا به اتفاق هم بـه اعمـاق                 
جنگل رفتند و روي زمني نشستند و پارت دوباره مهه را تبديل به شكل              
اولية خودشان آرد و بعد آن دو پري آه بزرگش آرده بودند را صـدا               

ن به حمض شنيدن صداي پارت سريع جلوي چـشمان آهنـا ظـاهر               پريا .آرد
 و پارت و باريان و سرباز سوار مهة ماجرا را براي آن دو پري               شدند

ما جزو بزرگرتين قبيلة پريان هـستيم       : پريان گفتند تعريف آردند و    
مـا از ورود لـشكر اهرمينـان        . آه اسم قبيله و رئيس ما پريآا اسـت        

 و مي دانيم آه نسل انسان هـا و موجـودات            زودتر از مشا با خرب شدمي     
زمني در معرض هتديد و خطر قرار گرفته ويل از دسـت مـا بـه تنـهايي                  
آاري بر مني آيد چون آل قبيلة ما پانصد جنگجـو دارد و بقيـه بـه                 

تازه هـم اگـر ديگـران را مجـع آنـيم            . آارهاي ديگري مشغول هستند   
ان بـه هـزار پـري       تعداد جنگجويان را مي توانيم در قبيلـة خودمـ         

جنگجو برسانيم در ضمن چنـد روز پـيش در جلـسه اي آـه در قبيلـه                  
برگزار شده بود آه آيا ما بايد به انسان ها آمك آنـيم يـا نـه؟                 
مردم قبيلة پريآا دو دسته شدند و تعدادي از پريان شرور قبيله به             
محايت از اهرمينان رفتند و به ما خيانت آردند و اآلن تعداد ما آـم               

 شايد  ه است ويل با اينحال مشا را به نزد رئيس قبيلة مان مي برم             شد
. پرياني باشند آه خبواهند به انسان ها و موجودات زمني آمـك آننـد             

هر سه به مهراه آن دو پري به مست قبيلة آهنا حرآت منودنـد رفتنـد و                 
رفتند تا به جايي رسيدند آه انبوهي از درختان تنومند را ديدنـد             

 سوراخهاي آوچك و بزرگي داشت و در آن موقـع فهميدنـد             آه تنة آهنا  
 بـود    جنگلـي  آه به قبيلة پريان آه در ميـان انبـوهي از درختـان            

 آن دو پري به داخل سوراخ تنة درخيت رفتنـد و بعـد از               .رسيده اند 
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خـب،  : قبيله از سوراخ تنة درخت بريون آمد و گفـت         مدتي پريآا رئيس    
 آمد گفت و آهنا هم در آمـال ادب و           سپس به آهنا خوش   . باالخره آمديد 

احرتام به پريآا رئيس قبيلة پريان سالم آردند و تا خواسـتند صـحبيت              
من مي دانستم آه مشا براي درخواست آمك پـيش مـا            : بكنند پريآا گفت  

مي آييد چند روز پيش ما در قبيلة خودمان شـورايي برگـزار آـردمي               
شده بـودمي بعـضي هـا مـي         چون از ورود اهرمينان بر روي زمني با خرب          

 مشكل انسان هاست و به خودشان ربط        ،گويند آه اين جنگ و رويارويي     
دارد و بعضي مي گويند بايد انسان ها ادب شوند تا اينقدر در روي              
زمني ناشكري و ظلم و ستم نكنند و بعضي هم مي گويند اين جنگ مشكل               

ايي هم وجـود    مهة موجودات زمني است اگر انسان ها نباشند زمني و دني          
سپس پريآـا اضـافه     . خنواهد داشت پس ما بايد به انسان ها آمك آنيم         

منود آه من و بيشرت پريان قبيله ام و قبايل ديگر آه آمي آـوچكرت و                
تعدادشان از ما آمرت است با نظرية آخري آه مي گويند بدون انـسان              

 دليل  و مفهوم وجودي خنواهد داشت موافقيم به مهني        ها زمني ديگر معنا   
ديگر به مشا در نربد آمك خواهنـد آـرد          ت سرزمني من و پريان      بيشرت ملّ 

ويل بعضي از پريان قبيلة من و قبايل ديگر به اهرمينان پيوسته اند             
ب، در بني مهة موجودات زميين نيـك و         و ما از اين بابت متأسفيم ويل خُ       

ياي طبيعت زندگي در دن    ،از زماهناي دور    موضوع اين  و بد وجود دارد  
 .زميين شده است

با تواضع  باريان و پارت راهب آه از خوشحايل سر از پا مني شناختند             
پس لطفًا در روز سي ام ماه با        : از پريآا تشكر منودند و باريان گفت      

. متام افرادي آه براي نربد گرد آورده ايد جلوي قصر مـن مجـع شـويد               
از پيش مشا بـه     اميدوارم مشا و جنگجويانتان را در آجنا ببينم و من           

سرزمني هاي ديگري خواهم رفت تا ياران بيشرتي مجع آوري آنم و شـايد              
هم بتوامن موجودات زميين را بر عليه اهرمينان متحد سازم تـا سـپاه              
قدرمتندي با آمك و مهكاري مهة موجودات زمني تشكيل دهم تـا اهرمينـان              

وي ايـن سـرباز سـوار آـد       : باريان به پريآـا گفـت      .را نابود آنيم  
جادويي را هم پيش مشا مي گذارم لطفًا وقيت آه به مست قـصر و سـرزمني                 

بعـد باريـان و     . من حرآت آرديد او را هم با خود به آجنا بياوريد          
پارت راهب از پريآا و آن دو پري مهربان بسيار تشكر منودند و بعـد               

باريان دست پارت   .  به راه افتادند   آاستاز خداحافظي به مست سرزمني      
ر دستش گرفت و روي گردنبند دسيت آـشيد آـه ناگهـان در اتـاق                را د 

خواب چغالك، پادشاه آوتوله ها ظاهر شدند آه ديدند چغالك بـا آن             
شكم گنده و قد آوتاهي آه داشت روي ختت مثل يـك خنـود خـود را مجـع                   

انگار آه صد سال است خنوابيـده،       . آرده و خوابيده و خرناس مي آشد      
بخنـدي زدنـد انگـار آـه فكـر يكـديگر را             باريان و پارت به هم ل     

خوانده باشند با هم حمكم فرياد زنان روي ختت پريدند آه يـك دفعـه               
آـه  و چغالك هراسان از خواب پريد و دست آرد زير بالـشش             ختت شكست   

گرز آله گاويش را بردارد و بر سر مـزامحني بزنـد آـه ناگهـان بـا                  
ب و باريـان در     چشماني خواب آلود و نيمه باز ديد آـه پـارت راهـ            

چغالـك  . ختت شكسته شده نشسته اند و به او مي خندنـد          آنار او روي    
ل گرزش را روي زمني انداخت و آمي چشمانش را با دسـتانش ماليـد اوّ              

فكر آرد آه دارد خواب مي بيند وقيت آه دوباره آهنا را نگاه آرد و               
 شـوق آـشيد و       روي   آهنا را باز هم در آنار خودش ديـد فريـادي از           

گردن آن دو را حمكم گرفت و آلة هر دو را به سر خودش چسباند و با                 
دوستان من پس مشا براي ديدن من آمديد مدتي بـود آـه             : خوشحايل گفت 

احساس تنهايي مي آردم و دمل براي ماجراجويي ها تنگ شده بـود چـه               
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باريان و پارت راهب آه گردنشان داشـت        . خوب شد آه به ديدمن آمديد     
وان چغالك خرد مي شد، و از بوي سريي آه از دهـان او              زير فشار باز  

بريون مي آمد آم آم حالشان هبم مي خورد با زمحـت گـردن خـود را از                  
: زير بازوان او بريون آوردند و چند نفـس عميـق آـشيدند و گفتنـد               

امروز چه غذايي خورده بودي آـه دهانـت         . داشيت ما را خفه مي آردي     
سريقليه خورده بـودم جـاي      : خنده گفت چغالك با   . بوي بد سري مي داد    

آن سه يار و دوست بعـد از آمـي خنـده و             . مشا خايل خيلي خومشزه بود    
حتمًا مـاجرايي پـيش     : مزاح آردن ساآت شدندو چغالك با تعجب پرسيد       

من آـه   آمده راستش را بگوييد چه شده؟ چه آمكي از من ساخته است؟             
ر تنها مانده ام خسته     آامًال آمادة ماجراجويي هستم از بس آه در قص        

اآلن هم آه مي بينيد مهسرم در قصر نيست، براي اين است آه             . شده ام 
به ديدن پدر و مادرش به قصر سرزمني جـواهر رفتـه اسـت و بعـد از                  

اگـر آمـي اجـازه بـدهي        : اينكه حرفهاي چغالك متام شد باريان گفت      
اي او  بعد آن دو آل ماجرا را بر      . برايت مهه چيز را تعريف مي آنيم      

چغالك در حيين آه به حرفهاي آهنا گوش مي داد به فكر            . تعريف آردند 
: فرو رفت و ناگهان با وحشت نگهبانان را صدا آرد و به آهنـا گفـت               

آماندار ماهر و هزار سـرباز      زود و سريع هزار سرباز سوار و هزار         
تربزن را آماده آنيد و به فرماندة لشكر بگوييد به سـرزمني جـواهر              

 مهسرم و پدر و مادرش را به قصر من بياورد و به او بگوييد               برود و 
اگر يك مو از سر آهنا آم شود سرش را از دست مي دهد و تا يك ساعت                  

لني بار پادشاهـشان را     نگهبانان آه براي اوّ   . ديگر بايد حرآت آنيد   
 براي اجراي فرمان از اتاق خارج       اين طور مضطرب مي ديدند با عجله      

 خارج شدند باريان و پـارت       آجناقيت آه نگهبانان از   و.  رفتند شدند و 
چون آهنا فكـر مـي آردنـد آـه          راهب با تعجب مهديگر را نگاه آردند        

چغالك اين مهه سرباز و لشكر را براي آمك به آهنا مي خواهد آمـاده               
آند و بعد يك دفعه زدند زير خنده و چغالك آه فهميده بود آهنا به               

آخر مشا مني دانيد من مهـسرم را        : د گفت چه مي خندند، او هم با لبخن      
خيلي دوست دارم مني خواهم آه ماجراي قبلي باز هـم بـراي او پـيش                

سپس لباس رمسـيش را پوشـيد و        . بيايد و دوباره او را از دست بدهم       
تاج زيبايش را بر سر گذاشت و به مهراه باريان و پـارت راهـب بـه                 

من دفعة قبل هم به مشا      باريان و پارت عزيز،     : تاالر قصر رفت و گفت    
. گفتم هر وقت آمك خواستيد من با متـام قـوا بـه آمـك مشـا مـي آمي                   

مـا  : چه قدر نريو مي تواني آمـاده آـين؟ چغالـك گفـت            : باريان گفت 
ترياندازها و تربزهناي خـوبي دارمي آـه بـسيار در جنگيـدن             ،  آاستيها

تو براي چه زماني سـپاه را مـي خـواهي آمـاده آـين؟               . ماهر هستند 
تو بايد تا سي ام ماه لشكريانت را آماده آين و خودت            : باريان گفت 

هم به مهراه آهنا به قصر من بيايي مهاجنايي آـه بـراي جـشن عروسـيم                 
نبايد يك روز هم تأخري آـين رأس        : در مهني موقع پارت گفت    . آمده بودي 

. باشد روي من حساب آنيـد     : چغالك گفت . مهان روز بايد در آجنا باشي     
رزمينم، سه هزار تريانداز، سه هزار سـوارآار و سـه هـزار             من از س  

در .  مي آورم ويل بيشرت از اين ديگر در تـوامن نيـست            م  تربزن با خود  
مهني موقـع باريـان و پـارت راهـب او را بـه يـاد پادشـاه جنيـان                    

يادت هست آه پادشاه اجنه چه پيماني با        : انداختند و به او گفتند    
چغالـك  . ين فرصت براي ياري گرفنت از اوست      تو بسته است؟ پس اآلن هبرت     

آه تازه به ياد عهد خودش و پادشاه اجنه افتاده بود تـاجش را از               
اين مهان تاجي بود آه پادشاه اجنه به او هديه آـرده            . سرش برداشت 

بود و يك ياقوت از تاج آند و آن را در آتش مشعلي آه بـر ديـوار                  
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 پادشاه اجنه جلوي چـشمان      تاالر قصرش روشن بود انداخت آه يك دفعه       
ت زيادي نيست آـه از       مدّ ،سالم، چغالك دوست من   : آهنا ظاهر شد و گفت    

در مهـني حلظـه باريـان و        يكديگر جدا شده امي با من چه آـاري داري؟           
پارت راهب هم به رسم ادب با فروتين جلو رفتند و به او سالم آردند               

ري داشـتيم و از     دوست من خوش آمدي ما با تو آا       : و بعد چغالك گفت   
تو آمكي مي خواستيم تو مهان طور آه قول دادي و عهد بسيت آيـا بـه                 
عهد و قولت وفاداري؟ پادشاه اجنه آـه انگـار مهـة مـاجرا را مـي                 

من مهه چيز را مي دامن و اآلن هم مي          : دانست به آنار آهنا رفت و گفت      
ه مـا اجنـ   : دامن آه براي چه مرا احضار آرده ايد و سپس ادامه داد           

. مني زنيم و به عهدي آه بسته امي وفادارمي        ها هيچ وقت زير قول خود       
من و سپاهيامن در خدمت مشا هستيم ويل اين را بدانيد آه تعـدادي از               

 و به لشكر اهرميين     ت سرزمني من به خدمت شيابلو درآمده اند       قوم و ملّ  
هستيم آه به لشكريان    پيوسته اند و فقط تعدادي از ما يكتاپرستان         

هرميين ملحق نشده امي آه مجع ما هم آم نيست و آمك بزرگي مي توانيم               ا
بكنيم و باعث افتخار ماست آه در آنـار انـسان هـا بـا اهرمينـان                 

اگر ما به شيابلو و سپاهيانش آمك مي منودمي و در خـدمت او              . جبنگيم
قرار مي گرفتيم آافر مي شدمي به مهني دليل منتظر مشا بـودمي آـه بـه                 

تياج پيدا آنيد تا با درخواست آمك از ما لـشكريان مـا             آمك ما اح  
چغالك و باريان و پـارت راهـب آـه مـي            . به سپاهيان مشا بپيوندند   

ديدند پادشاه اجنه به مهراه لشكر باقيمانده اش مي خواهد بـه مجـع              
سپاهيان انسان ها بپيوندد بسيار خوشنود شدند و از پادشاه اجنـه            

:  راهـب از روي آنجكـاوي پرسـيد        بسيار تشكر آردنـد و بعـد پـارت        
لشكريان جين مشا چند نفر هستند؟ و چه آمك هايي مي توانند بكننـد؟              

من هفت هزار جن جادوگر و هفت هزار جن سرباز و           : پادشاه اجنه گفت  
هفت هزار جن وحشي به مهراه خودم مي آورم و در جنگ خواهيد ديد آه               

دوسـت  : ريـان گفـت   با. ما چگونه و با چه ابزار و قدرتي مي جنگيم         
عزيز، لطفًا مشا هم به مهراه لشكريان خود با چغالك و سپاهيانش بـه              
سرزمني و قصر من بياييد فقط يادتان باشد آه از امروز تـا سـي ام                
ماه مهلت داريد آه سپاه خود را جتهيز و آمادة نربد آنيد و در روز               

آه دارم  سي ام ماه بايد جلوي قصر سرزمني من باشيد چون متام سپاهي             
 و بعد از اينكه آن چهـار نفـر          مجع مي آنم مهه آجنا گرد خواهند آمد       

چند ساعيت با هم صحبت آردند،  نزديك غروب بود آه مهسر چغالك وارد              
 و سراسيمه به نزد چغالك آمـد آـه ديـد پادشـاه جنيـان و                 قصر شد 

باريان دالور و پارت راهب در آجنا هستند فهميد آـه حتمـًا موضـوعي               
ش آمده و آهنا هم بعد از ديدن او مهـه چيـز را بـرايش شـرح                  مهم پي 
 ويل بـا    وحـشت آـرد    موضـوع را فهميـد بـسيار         وهنگامي آه ا  .دادند

 وقيت آه مي خواست بـرود       صحبتهاي پارت راهب آمي آرامش پيدا منود و       
و لباسهايش را عوض آند ديد آه ميهمان هايش مي خواهند برونـد از              

 يمهربان و بسيار فهميده و ميهمان نـواز       آجنايي آه مهسر چغالك زني      
بود از آهنا براي شام دعوت منود و آهنا هم با آمال ميـل دعـوتش را                 
پذيرفتند و مهسر چغالك به خدمتكارانش دستور داد آه ميزي با شكوه            

وقـيت آـه    . پر از غذاهاي خومشزه براي ميهمان هايش تـدارك ببيننـد          
آنار مهسرش رفت و از باريان      دستورات الزم را به خدمتكاران داد به        

و پادشاه جنيان و پارت راهب تشكر منود آه دعوتش را قبول آردند و              
در حيين آه با آهنا صحبت مي منود يـك          . براي صرف شام در آجنا ماندند     

چـرا  : دفعه سخنانش را قطع آرد و بعد در گوش چغالك به آرامي گفت            
ه دهانت ايـن قـدر       چه خورده اي آ    از ميهمان هايت پذيرايي نكردي؟    
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بوي بد مي دهد؟ چون فـضاي تـاالر خلـوت بـود و مهـه سـاآت بودنـد                    
ميهمانان صداي مهسر چغالك را شنيدند و مهگي زدند زير خنـده و بـا               

مهسر چغالـك آـه فهميـده       . خندة آهنا چغالك هم با صداي بلند خنديد       
بود آهنا حرفهايش را شنيده اند از خجالت زود آجنا را تـرك آـرد و                

 آشپزخانه رفت آه به غذاها سرآشي آند و آن چند نفـر را تنـها                به
باالخره، آهنا بعد از خوردن شام تا       . گذاشت آه راحت و آسوده باشند     

. نيمه هاي شب با هم صحبت آردند و بعد در مهان حـني خوابـشان بـرد                
صبح آه از خواب بيدار شدند صبحانة خمتصري خوردند و بعـد پادشـاه              

افظي آرد و قـول داد آـه در روز سـي ام مـاه در                اجنه از مهه خداح   
.  و يك دفعه غيب شد و رفت       جلوي قصر باريان با لشكريانش حاضر شود      

باريان و پارت راهب هم از چغالك و مهـسرش خـداحافظي آردنـد و از                
پذيرايي گرمشان بسيار تشكر منودند و باريان دسـت پـارت راهـب را              

دفعـه جلـوي چـشمان سـپندار        گرفت و دسيت روي گردنبند آشيد آه يك         
سپندار تا آهنا را ديد بسيار خوشحال شد و بـه           . پادشاه ظاهر شدند  

 بعد باريـان و پـارت       .گرمي آهنا را پذيرفت و از آهنا پذيرايي آرد        
آـه تـا آنـون      : راهب مهة ماجرا را براي او تعريف آردند و گفتنـد          

 از آهنا   توانسته اند نظر پريان و چغالك و اجنه ها را جلب آنند و            
آيـا  :  به سپندار گفتند   سپس باريان و پارت    .قول مهكاري گرفته اند   

تو هم آمك مي آين؟ و به مجع ما مي پيوندي؟ ما واقعًا به آمك تـو و                  
سـپندار از جـايش بلنـد شـد و          . سه فرمانرواي حتت امرت نيازمنـدمي     

بـا آمـال    : و گفت   گذاشت آهنا  دستانش را با مهرباني بر روي شانة        
م آه بـا    ي آماده هست   انوش و اشكيدا   ن خودم به مهراه دو پسرم      م ميل

  من لشكري از انسان هـاي سـرزمينم را         .م  يمتام قوا مشا را ياري ده     
در اختيـار مشـا مـي گـذارم و مهچـنني            آه هپلواناني بيـنظري هـستند         

 و حشرات حتت فرمان و امرم را نيـز          ، پرندگان لشكرياني از حيوانات  
سپس سپندار بر ختـت هفـت آنگـره اي خـود            . ارمدر اختيار مشا مي گذ    

  بر بـروي هرآـدام     آهدستش   و بر سه انگشرتي       و بر آن تكيه زد     نشست
 فـوتي آـرد آـه يـك دفعـه          بـود    ينشان شري و عقاب و سوسك شـاخدار       

 فرمـانرواي پرنـدگان، عقـاب سـرطاليي و          فرمانرواي حيوانات، شري و   
شـدند و بعـد از      فرمانرواي حشرات، سوسـك شـاخدار در حـضورش حاضر         

اينكه به سپندار تعظيم آردند و به پارت و باريان درود فرستادند            
و بعـد    در خدمتگزاري آمـاده امي        هرمزستان اي پادشاه بزرگ   :گفتند

هر سه فرمانروا ساآت ايستادند و منتظر فرمان شدند و سـپندار رو             
از مشا مي خواهم آـه لـشكرياني گـرد آوريـد و             : به آهنا آرد و گفت    

 بـا    بزرگـي آـه      اي آمك به انساهنا بفرستيد تا آهنا را در جنـگ          بر
شري، سلطان حيوانـات    .  ياري دهند   در پيش دارند   شيابلو و سپاهيانش  

اي پادشـاه عـادل ، مـن ده هـزار           : تا سخنان سپندار را شنيد گفت     
حيوان درنده و جنگجو و دو هزار فيل تنومنـد و قـوي را بـه آمـك                  

ميان ما حيوانات، شغال هـا، روبـاه هـا،          انساهنا مي فرستم ويل در      
گرگ ها، آفتارها، متساح ها، مارمولـك هـاي غـول پيكـر و مارهـاي                
خطرناك مسي به لشكريان اهرميين پيوسته اند ويل بقية حيوانات آمـادة            

حد به آمـك انـساهنا      خدمتگزاري هستند و من آهنا را بصورت سپاهي متّ        
 .مي فرستم

 پرندگان باهلاي خـود را از هـم بـاز           طاليي فرمانرواي بعد عقاب سر    
اي پادشاه بزرگ و مهربان، من هم ده هـزار پرنـده را             : آرد و گفت  

براي آمك به انساهنا مي فرستم ويل از ميان ما پرندگان هم اقـوامي              
به آمك شيابلو و سپاه اهرميين اش رفته اند آه من نام آن خائنني را               



 15

آالغ، الشخور، خفـاش    : ترتيبدر دفرت سياهم نوشته ام آه نام آهنا به          
بعد از اينكه صحبتهاي عقاب سر طاليـي متـام شـد سوسـك              . استو جغد   

اي پادشـاه   : شاخدار فرمانرواي حشرات به آرامي جلـو رفـت و گفـت           
من هم با متام قوا در خدمت مشا و انساهنا هستم و مـن              فرمانروايان،  

ان طـور آـه     مه. هم لشكرياني از حشرات را به آمك انساهنا مي فرستم         
 شري و عقاب سر طاليي اشاره آردند بعـضي از اقـوام مـا حـشرات هـم                 

مانند زالوها، عقرب ها، رتيل ها، مگس هاي سبز، پشه هـا، شـبپره              
هاي مسي، زنبورهاي وحشي و سنجاقك هاي گوشت خوار به آمك شيابلو و             
اهرمينان رفته اند ويل با اين حال من مي توامن يكصد هزار حشرة قوي              

 براي آمك    به مهراه خودم   نگجو و پنجاه هزار مورچة سرخ وحشي را       و ج 
  پادشاه  سپندارِ .سپس تعظيمي آرد و به عقب رفت      . به انساهنا بياورم  

 مـن هـم از سـرزمينم      : گفترو به باريان آرد و     و   منوداز آهنا تشكر    
بـراي جنـگ بـا       ده هزار هپلوان نريومند با گـرز و سـپر            ،هرمزستان

سـه   و   انوش و اشـكيدا    ن آماده مي آنم و به مهراه      شيابلو و اهرمينا  
مشـا  : باريـان گفـت   . لشكريانشان به مست قصرت مي آيـيم      فرمانروا و   

دوستان عزيز فقط تا روز سي ام ماه مهلت داريد تـا بـه اردوگـاه                
قصر من بياييد و اگر بعد از آن روز برسيد شايد آـه ديگـر خيلـي                 

 و شري و سوسك شـاخدار قـول          طاليي  سر سپندار و عقاب  . دير شده باشد  
دادند آه در روز سي ام ماه در آجنا باشند و باريان هـم از آنـان                 
تشكر آرد و پارت راهب هم براي آهنا و لشكريانشان دعاي خري منـود و               

از سـپندار و سـه فرمـانروا خـداحافظي آردنـد و             بعد هر دو نفـر      
اهـب بـه    باريان دسيت روي گردنبند جادويي آشيد و به مهراه پـارت ر           

 . سوي گوژك فرمانرواي اقيانوس ها و درياها رفت
و  ،گوژك آه با وساطت باريان با تنها دخـرت سـپندار ازدواج آـرده             

، قصرش را بر روي پشت هننگـي        پادشاه اقيانوس ها و درياها شده بود      
عظيم اجلثه بنا آرده بود و با خوشي و شادماني با مهسرش در آن قصر               

 گاهي هم به قصر زيـر آبـش آـه در حبـابي              باشكوه زندگي مي آرد و    
بعـد از   . قرار داشت مي رفت   بسيار بزرگ و زيبا در اعماق اقيانوس        

اينكه باريان و پارت راهب از سپندار و آن سه فرمانروا خداحافظي            
او و پارت خـود     آه يكدفعه   آردند و باريان دسيت به گردنبند آشيد،        

ند آه بر پشت هننگي سوار      را در قصر بسيار زيبا و شگفت انگيزي ديد        
 گوژك آه در آنار ميز باشكوهي در سالن غذاخوري قـصرش داشـت              .بود

او بـه   . غذا مي خورد به ناگاه دو دوست قدميي اش را در آنارش ديد            
حمض ديدن آهنا يك دفعه هول آرد و نزديـك بـود آـه غـذا در گلـويش                   

يع بـه او    گريآند چون انتظار حضور آهنا را در آجنا نداشت و پارت سر           
يك ليوان آب داد وقتيكه گوژك آب را خورد و حالش آمي هبـرت شـد از                 
سر ميز غذا بلند شد و آن دو را در آغوش گرفت و بوسيد و خوش آمد                 

:  مهسرش دلفريب را صدا زد و گفت        و شوق  گفت و با صداي بلند با ذوق      
دلفريب هم تا باريان و پارت راهـب را         . زود باش بيا ميهمان دارمي    

ت به نـزد آهنـا آمـد و         د در حايل آه لبخندي بر لب داشت با متان         دي
بعد از اينكه گـوژك و دلفريـب از پـارت و باريـان              . خوش آمد گفت  

خب، عزيزان مـن    : پذيرايي مفصلي آردند گوژك از دوستان خود پرسيد       
چطور شد آه سرزده آمديـد؟ حتمـًا بـا مـن آـار              !  !از اين طرف ها   

باريـان و پـارت متـام       . ك به مشـا هـستم     ضروريي داريد من آمادة آم    
 آـه   : تعريف آردند و گفتنـد      و دلفريب  ماجرا را مو به مو براي او      

 گوژك و دلفريـب     .ديگران هم آمادة آمك و نربد با اهرمينان شده اند         
 ترس را مي شد از چـشمان آن دو احـساس            ،آمي مهديگر را نگاه آردند    
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. ا هم آمي مشورت آنيم    اگر اجازه دهيد ما ب    : آرد و بعد آهنا گفتند    
ت زماني آوتـاه    گوژك و دلفريب به اتاق مشاوره رفتند و بعد از مدّ          

ل دلفريب شروع به صحبت منودن آرد و        اّو. به نزد دوستانشان برگشتند   
ما قصري بسيار بزرگ با اتاق هاي زياد در زير اقيانوس دارمي            : گفت

 قوي و باهوشـي     آه دست هيچ اهرميين به آن مني رسد و نگهبانان بسيار          
مـا حاضـرمي متـام      . از قصر ما در زير آب اقيانوس حمافظت مـي آننـد           

خامنها و خواهران و فاميلهاي دالوران و سرداران را در قصر خود تا             
: گوژك هم گفـت   .  نگهداري آنيم و از آهنا پذيرايي مناييم       نربدپايان  

ه عنوان   من ب  ،دوستان دالورم وقيت من و دلفريب با هم ازدواج منودمي           
بـراي   و   پادشاه و دلفريب هم بـه عنـوان ملكـه بـه اينجـا آمـدمي               

سرزمينمان نامي انتخاب آردمي آه مهة موجودات درياها و اقيانوسـها           
از اين نام خوششان آمد و از آن موقع به بعـد ايـن سـرزمني بنـام                  

انسان سرزمني هوريها نام گرفت اين را بدانيد آه فعًال در سرزمني ما             
 جز من و مهسرم در هپناي اين اقيانوس ها و درياها زنـدگي              ديگري به 
 من مـي تـوامن از موجـوداتي آـه در اقيـانوس هـا و                  اّما مني آند و  

 . و از آهنا آمك بگريم       درياها زندگي مي آنند سالح و ابزار هتيه آنم        
 باريان و پارت راهـب      سپس. ل بايد با آهنا صحبت و مشورت منامي       ويل اوّ 

 دلفريب از قصر خارج شدند و به آنار ساحلي آه بر            به دعوت گوژك و   
پشت هننگ بود رفتند و گوژك در سوتي آه به گردن داشت، دميد و بـا                

پادشـاه و ملكـة     : صداي آن سوت يك آوسة سفيد بزرگ جلو آمد و گفت          
 گوژك بـه او فرمـان داد و         ا هستم چه امري داريد؟     مش زيبا در خدمت  

سـپس مهـه بـر      . ميان به قصر حباب برب    ما را به مهراه ميهمان ها     : گفت
  آوسه سريع آهنا را به اعمـاق اقيـانوس         ،پشت آوسة سفيد سوار شدند    

 از مرجان هـا و خـزه هـاي           آه  زيبايي  بسيار  ميان جنگل  برد و از    
  آهنا آه وقيت. رفت به داخل قصر حباب       تشكيل شده بود گذشت و     دريايي

 ديدند آـه    پارت راهب  باريان و     آجنا رسيدند و وارد حباب شدند،      به
در داخل آن حباب بزرگ قصري بـسيار بـا شـكوه و رويـايي و شـگفت                  
 انگيز به زيبايي ساخته و پرداخته شده است و با جالل بسيار زيـاد             

 در پيش چشمان آهنا خودمنايي مي       مهچون مرواريدي درون صدف ميدرخشد و     
 شـده   باريان و پارت آه مبهوت آن مهه شگفيت و زيبايي دلنـواز           . آند

:  به خودشان آمدند آه مي گفت       بودند در مهان هنگام با صداي گوژك      
بعـد آوسـه را     . لباسهاميان خيس شده، برومي لباسهاميان را عوض آنيم       

. هايش به داخل قـصر رفتنـد       از خدمتش مرخص آرد و به مهراه ميهمان       
باريان و پارت در حيين آه به مست قصر مـي رفتنـد ماهيـان بـزرگ و                  

  آـردن   دور حباب مشغول گردش     تا روند آه د  يدد نگارنگي مي آوچك و ر  
ا پولكهـاي بـسيار زيبـا و         و در طريف ديگر پريان دريايي بـ        هستند

 موهايي بلند و افشان مشغول بـازي         با  و  نيمه عريان   و   بدني سفيد 
 شكوه   به مهراه پريان دريايي،     آن ماهيان زيبا و رنگارنگ     .بودند    

. نـد  دلفريـب را صـد چنـدان آـرده بود          و و زيبايي حميط قصر گـوژك     
باالخره بعد از اينكه آهنا به داخل قـصر رفتنـد و لباسهايـشان را               
عوض منودند، گوژك بر ختت سلطنتش نشست و تاجي آه به شكل صـدف بـود                

بـسياري  آن تـاج زيبـا بـا مرواريـدهاي          . را بر روي سـرش گذاشـت      
ضي آوچـك   پوشانده شده بود آه بعضي از آن مرواريـدها درشـت و بعـ             

بعد از اينكه گوژك بر ختتش نشست و تاجش را بر سرش گذاشـت              . بودند
و مهة ماجرا را براي او تعريف منود        وزيرش، هشت پاي پري را صدا آرد        

 پـيش   نـربد و بعد باريان و پارت راهب هم در مورد حضور اهرمينان و             
هشت پاي پري پس از خوش آمدگويي و شـنيدن          . رويشان توضيحاتي دادند  
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تنها موجودات دريايي آه مي توانند از آب خـارج          : خنان آنان گفت  س
شوند، ما هشت پاها و الك پشت ها و وزغ ها و قورباغه ها هستيم آه                

 ي زشت و مسي ساآن رودخانـه هـا        در ميان ما من شنيده ام آه وزغ ها        
 ما هشت پاهـا مـي تـوانيم         به هر حال  . به لشكر اهرميين پيوسته اند    

 جادويي براي مدت چهار ماه از آب خـارج شـومي ويل             توسط مرجان بنفش  
 و  بعد از چهار ماه بايد حتمًا به اقيانوس برگردمي وگرنه مـي مـريمي             

ة در آل اين اقيانوس ما پنجاه هشت پـاي غـول پيكـر و عظـيم اجلثـ                 
 دارمي آه مي توانند به خارج از آب بياينـد و در روي خـشكي                جنگجو

اي : سپس رو به گوژك آرد و گفـت         و دبه مهراه مشا در جنگ شرآت مناين      
، گوژك دالور، تـو بايـد بـراي آمـك بـه             سرزمينهاي هوريها پادشاه  

انساهنا از الك پشت ها هم آمك بگريي چون آهنا درست است آه آرام راه               
 بعد از اينكه صحبت      .مي روند ويل ترياندازان مقاوم و ماهري هستند       

 وقيت  .ك پشت ها را صدا آرد     هاي هشت پاي پري متام شد گوژك فرماندة ال        
در خدمتگزاري آماده هـستم اي پادشـاه        :  گفت آرد و   تعظيمي او آمد 

يا حاضر هستيد آه براي آمك بـه انـساهنا          آ: گوژك به او گفت   . شجاع
بله مـا   : دوشادوش آهنا با اهرمينان جبنگيد؟ فرماندة الك پشت ها گفت         

راي مـا موجـودات     حاضرمي آه به انساهنا آمك آنيم هر چند آه آهنا بـ           
 ويل خب، اگر انساهنا نـابود شـوند ديگـر           دريايي امهييت قائل نيستند   

درياها و اقيانوس ها معنا و مفهومي پيدا مني آنند و ديگر ارزشـي              
ندارند چون آهنا هستند آه به زندگي مـا معنـا مـي دهنـد و بـدين                  

م شـد    وقيت سخنان الك پشت متـا      . جبنگيم آهنا انترتيب ما حاضرمي با دمشن    
پس : گوژك گفت  و بعد     سپس به عقب رفت و درآنار هشت پا قرار گرفت         

برو از ماهيان خاردار، هشتادهزار تري مسي مجع آن و ده هزار الك پشت              
تريانداز را هم آمادة نربد آن مهة اين آارها را بايد ظـرف سـه روز                

 به نزد من بيا و رو       يانتاجنام دهي و بعد از سه روز به مهراه سپاه         
بـنفش جـادويي،     تو هم برو توسط مرجان    : به هشت پاي پري آرد و گفت      

تـا سـه    آن پنجاه هشت پاي عظيم اجلثه را آمادة نربد آن و آهنـا را               
 بعد از اينكه هشت پـاي       .روز ديگر به مهراه خودت به نزد من بياور        

به دنبال مأمورييت آه به آهنـا حمـول شـده           ها   الك پشت     فرماندة پري و 
 او بـه حـضور گـوژك آمـد          .وژك اره ماهي را صدا آـرد      بود رفتند گ  

پادشاه من، چه خدميت از من ساخته اسـت؟ گـوژك           : تعظيمي آرد و گفت   
من به پنج هـزار مشـشري       :  گفت  و آل ماجرا را براي او هم تعريف منود       

دارم آه تو و اقوامت بايد ظرف مدت سه         نياز  ،  يداره اي آه مشا دار    
اره . ماده آنيد و به نزد مـن بياوريـد        روز اين مششريها را هتيه و آ      

تا سه روز ديگر هر چـه       : ماهي هم بدون چون و چرا قبول آرد و گفت         
 سـپس او هـم      ،مـي آورم  آماده ميكنم و    را آه خواسته ايد براي مشا       

آه در  باريان و پارت راهب     . تعظيمي آرد و از تاالر خارج شد و رفت        
 گـوژك شـده بودنـد از       آن   زيبـاي     و حمـيط   بدو ورود حمو شگفيت قـصر     

خواستند آه تا وقت شام آمي در قصر گردش آنند و از ديـدن منـاظر                
گوژك با خوشحايل پذيرفت و آهنـا را در ديـدن           . زيباي آجنا لذت بربند   

قصر مهراهي آرد مهان طور آه با هم مشغول صحبت بودند بعد از مـدتي               
اده ميز شام بـراي پـذيرايي آمـ       : خدمتكار به نزد گوژك آمد و گفت      

باالخره، آهنا بعد از صرف شام خوابيدند و صـبح آـه از خـواب               . است
خومشزه اي آـه    بسيار  بيدار شدند گوژك و دلفريب از آهنا با غذاهاي          

بعد . از صدف ها و جلبكهاي دريايي هتيه آرده بودند پذيرايي آردند          
از صرف صبحانه باريان و پارت از ميهمان نـوازي گـوژك و دلفريـب               

يادتان باشد  :  منودند و آمادة رفنت شدند آه دلفريب گفت        بسيار تشكر 
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من منتظر و آمادة پذيرايي از خامنهاي دالوران و سرداران هستم چون            
: باريـان گفـت   . ميدامن آه در روي زمني خطر آهنا را هتديـد مـي آنـد             

بسيار خوب، من تا آجنا آه سعي دارم آهنا را به نزد مشا آه جاي امين                
دوست عزيز و دالورم يادت     :  و بعد به گوژك گفت     رستمفبراي آهناست مي  

باشد آه تو تا روز سي ام ماه فرصت داري اگر ديرتر بيـايي ديگـر                
فايده اي ندارد تو بايد با لشكريانت در روز سي ام ماه در اردوي              
جلوي قصر من حاضر شوي و بعد گوژك به او قول داد آه در روزي آـه                 

بعد باريان و پارت راهب باز      . اضر شود باريان تعيني منوده در آجنا ح     
هم از آمك و ميهمان نوازي آهنا تشكر آردند و باريان دست پارت را              
گرفت و دسيت روي گردنبند جادويي اش آشيد آه ناگهـان هـر دو غيـب                

داديار آه در سرزمني هريآانيـا قـرار        شدند و يك دفعه در جلوي قصر        
حضور پيدا آردند ديدند آه     آهنا موقعي آه در آجنا      .  ظاهر شدند  داشت

داديار به مهراه تعدادي از درباريان براي اسب سواري داشـتند بـه             
وقـيت آـه داديـار بـرادر آوچـك خـود            . مست دامنة آوه يخ مي رفتند     

باريان را در مقابلش ديد از اسب پايني پريد و او را حمكم در آغوش               
، دل افروز   پس مهسرت برادر عزيزم تو آجا، اينجا آجا؟       : گرفت و گفت  

باريـان بعـد از اينكـه بـرادرش را          يـاورده اي؟    را چرا مهراهـت ن    
برادر عزيزم، زمان آم اسـت      : بوسيد، پس از حال و احوال پرسي گفت       

 راسيت اين هم دوست عزيزم پارت راهـب اسـت         . با تو آار واجيب داشتم    
بلـه، در آن    : داديار گفت . مهاني آه در قصر من در روز عروسي ديدي        

 باريـان و پـارت      ،بعد داديار مهربـان   .  با هم آشنا شدمي      روز آمي 
راهب را به قصر خودش برد بعد از اينكه آهنا شربيت از شـهد گلـهاي                
جنگلي نوشيدند باريان آم آم ماجرا را براي برادرش تعريف منـود و             

. داديار با شنيدن حرفهاي باريان سخت مضطرب شد و به فكر فرو رفت            
هم آـه شـنيده بـود باريـان آمـده سـريع از              در مهني اثنا ماندانا     

پس : اسرتاحتگاهش پيش آهنا رفت و بعد از آمي حال و احوال پرسي گفت            
از وقيت  . چرا دل افروز را نياوردي؟ دمل براي او خيلي تنگ شده است           

آه پدرم فوت آرد من هم احساس تنهايي زيادي مي آردم مـي خواسـتم               
ويل از طريف داديار تنـها مـي        براي مدت آوتاهي پيش دل افروز بيامي        

ماند و دمل نيامد آه او را تنها بگذارم چـون بعـد از فـوت پـدرم                  
 مّلـت هريآانيـا   آارهاي داديار بيشرت شده است و رسيدگي به امـورات           

در .  مـي باشـد    دشواربراي او آه تازه به پادشاهي رسيده است آمي          
ه شـد آـه     مهني حال آه ماندانا داشت با باريان صحبت مي آـرد متوجـ            

باريـان چـه    : داديار ناراحت و سخت در فكر است و ماندانا پرسـيد          
باريـان آـه    اتفاقي افتاده؟ چرا داديار ناراحـت و مـضطرب اسـت؟            

خنواست ماندانا دلواپس شود آرام آرام مهة ماجرا را براي او تعريف            
ماندانا هم ناراحت و نگران ساآت بر روي ختت خود نشـست و در              . آرد

برادر چه آاري از دست من سـاخته اسـت؟ تـو            : داديار گفت مهني موقع   
: باريـان گفـت   . بسيار عاقلي هر آاري آه بگويي من اجنام مـي دهـم           

  هريآانيـا  ورگـا    و   آماد هايل از مهه سرزمين    اوّ ،داديار عزيز، خطر  
چون شيابلو به مهراه چهار وزير عفريت و مشاوران         . مي آند را هتديد   

 از ما سه برادر انتقام بگريند و بعد         خنست آهنا تصميم گرفته اند آه    
 و  شروع به تصرف سرزمينهايي آه ما آهنـا را آزاد منـوده امي بكننـد              

 نسل   مي خواهند  آهاين است   گرفته اند   خطرناك ديگري آه آهنا     تصميم  
 و نژاد آدميان را آامًال منقـرض         از ميان بردارند    آم آم  انساهنا را 

ه داري مجع آوري آن و به مهراه خودت          تو هر چه قدر نريو و سپا       .آنند
به قصر من بياور ويل بايد در روز سي ام ماه جلوي قـصر مـن باشـي                  
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چون مهة دوستان و دالوران در ورز سي ام ماه قرار است آه به اردوي               
جلوي قصر من ملحق شوند و ما در آجنا لشكريان را دسـته بنـدي مـي                 

 مـي دهـيم چـون تعـداد         آنيم و آهنا را به مست سرزمني صحراها حرآـت         
نفرات بسيار زياد است و لشكريان مني تواننـد سـريع و تنـد جاجبـا                
شوند و حرآت آنند فكر مي آنم آه ما بتوانيم ظرف مـدت دو مـاه و                 
نيم به شهر خشكاب پايتخت  سرزمني صحراها برسيم و بعـد از اينكـه               

  برادر عزيز تـو امـشب را در        :صحبتهاي باريان متام شد داديار گفت     
تـا ببيـنم چـه      اينجا مبان تا من با فرماندهان سپاهم مشورت آـنم           

مقدار نريو مي توامن هتيه آنم و باريان و پارت راهب قبول آردنـد و               
خدمتكاران آهنا را به اسرتاحتگاه ميهمانان آه اتاقي بزرگ و بسيار           

راهنمايي منودند و بعد داديار و ماندانا هم به اتاق جنگ           جملل بود   
  نيز و متام ماجرا را براي آهنا     منودند  فرماندهان را احضار    رفتند و   

شرح دادند و بعد از حبث هاي زياد آه تا صـبح طـول آـشيد داديـار                  
 پيش باريان و پارت راهب رفت و آنان         خسته و با چشماني خواب آلود     

بعـد از اينكـه صـبحانه خمتـصري خوردنـد،           . را از خواب بيدار آرد    
 به مهـراه فرمانـدهان نظـامي لـشكريان          من و ماندانا  : داديار گفت 

 بعد از آلي مشورت به اين نتيجه رسيدمي آه مـا مـي              هريآانياسرزمني  
توانيم بيست هزار نفر مششريزن و بيست هزار نفر فالخن انداز و بيست             
هزار نفر نيزه دار و بيست هزار نفر تريانداز و ششصدهزار برگ سبز             

 و مطمئن باش آه من بـه مهـراه          جادويي به مهراه خود به جنگ بياورمي      
. فرماندهان و سپاهيامن در روز سي ام مـاه در جلـوي قـصرت هـستيم               

باريان و پارت راهب آه خيلي خوشحال شـده بودنـد بعـد از خـوردن                
صبحانه از داديار بسيار تشكر آردند و خواستند آه از ماندانا هم            

وابيـده  چون او تـا صـبح خن      : تشكر و خداحافظي آنند آه داديار گفت      
بود و به مهراه من و فرماندهان در اتاق جنگ بود از خستگي خـوابش               

باريـان و پـارت     . برد و خدمتكاران او را به اسـرتاحتگاهش بردنـد         
پس از طرف ما از او بابت پذيرايي و آمكـي آـه آـرد               : راهب گفتند 

بسيار تشكر آن و بعد باريان و پارت از داديار خداحافظي آردند و             
اردالن  روي گردنبند جادوييش آشيد آه يك دفعه در بـاغ            باريان دسيت 
ديدند آه اردالن زير سـاية يـك درخـت گالبـي در آنـار               . ظاهر شدند 

رودخانه نشسته و دارد با قالب ماهي مي گريد وقيت آـه اردالن بـرادر               
خود باريان را ديد بسيار خوشحال شد و بعد از آلي احوال پرسـي و               

 به  مگر اتفاقي افتاده آه تو    رادر عزيزم   ب: مزاح آردن، اردالن گفت   
 به اينجا آمـده اي؟ مـن آمـاده           يك دفعه و سرزده    عزيزمهراه پارت   

 باريـان   .هستم آه هر آمكي آه از دستم بر مي آيد برايت اجنام دهم            
مهة ماجرا را براي اردالن تعريف منود و اردالن بعـد از شـنيدن ايـن                

. مـامل  نان را بـه خـاك مـي       پوزة اهرمي :  موضوع خنده اي آرد و گفت     
 من آامٌال آمادة نربد     چطور جرئت آرده اند آه عليه ما لشكرآشي آنند        

برادر عزيزم، مهانطور آه برايـت      : باريان به او گفت   . با آهنا هستم  
شرح دادم آهنا يك يا چند ديو و اژدها نيستند بلكـه چنـدين هـزار                

م ما آاري بر    لشكر و سپاه تشكيل داده اند و به تنهايي از هيچكدا          
اردالن بعـد از    .  شـومي   و يكپاچه    مني آيد مگر اينكه مهه با هم متحد       

باشد من هم مثل بقيه در روز سـي ام مـاه بـه              : آمي فكر آردن گفت   
 . مـي آورم   م   به مهراه خـود     هم  اگر توانستم سيمرغ را     و آجنا مي آمي  

اين را بدان آه خود من به تنهايي با آن لوازم جنگي جـادويي آـه                
باريان آه از دلريي و شـجاعت بـرادر         . ارم يك لشكر را حريف هستم     د

برادر شـجاع و دلـري      : خودش اردالن خرب داشت روي او را بوسيد و گفت         
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و در   آه تو در آنار ما باشي و با هم           مي خواهيم من به هر حال ما      
اردالن هم قبول آرد و قول داد       .  برومي جنگ اهرمينان به  آنار يكديگر   

 بعد به باريان و پارت راهـب        .باشد و تكروي نكند    آهنا   آه در آنار  
. مكـن ميآه در روز سي ام ماه در آجنا حضور پيدا           گفت مطمئن باشيد    

وقيت آه اردالن صحبتش متام شد از البالي درختان مهسرش پري آه در دستش              
 بود پيش آهنا آمد و با ديدن باريان و پارت راهب            بطري پر از شربيت   
د و بعد از آمي صحبت از اين طرف و آن طرف باريان             بسيار خوشحال ش  

 ماجرا را شرح دادند آه يك دفعه بطري از          ةو پارت راهب براي او مه     
و او مضطرب و نگران بـه        شربت بر روي زمني رخيت       متاميدستش افتاد و    

 دنبالـة   سـپس !! پس باالخره آهنا آمدنـد    : تنة درخيت تكيه داد و گفت     
 از زماني آه خداوند زمـني و انـساهنا را           : ادامه داد و گفت    سخنانش

آفريد شيابلو فقط يكبار دست به نـربدي بـزرگ زد آـه از لـشكريان                
آـه از لـشكريان آمسـاني         حاال،  آمساني شكست خورد ويل وعده داده بود      

شكست خورده ام يك روزي از انساهنا و موجودات زمني انتقـام خـواهم              
خداوند حقري و پست شـناخته      آهنا باعث شدند من در نظر       آه  گرفت چون   

خوب، پـس   : پري با حاليت تفكر آميز گفت     . و از درگاه او رانده شوم     
راهـب  حاال آن روز رسيده است و بعد رو به اردالن و باريان و پارت               

من از قدرت پري بودمن آمي در درومن بـاقي مانـده اسـت              : گفت آرد و 
 آن سه نفرآه  . اميدوارم اين مقدار نريوي آم بتواند به ما آمك آند         

 متعجب به پري نگـاه      خوب منظور پري را متوجه نشده بودند با حاليت        
 در مهان موقع پري سرش را رو به آمسان آرد و بعد از چنـد                ،ميكردند

من از يكي از دوستامن در آمسان آمك خواسـتم          : حلظه لبخندي زد و گفت    
ا از  آيـا مشـ   : پري از آهنا سؤال منـود     سپس  . و او مرا راهنمايي آرد    

:  با هـم گفتنـد     انه آهنا مشتاق  ر سة هارواح طبيعت آمك مي خواهيد؟      
 آن ارواح چگونـه ارواحـي       ويل. اگر چنني چيزي بشود بسيار عايل اسـت       

اآلن من در حضور مشا آمك مي خواهم تا مشا ببينيـد            : هستند؟ پري گفت  
بـرو آن گـوهر     : و يك چوب دو شاخة بلند پيدا آرد و به اردالن گفت           

يبايي را آه مرد حصري باف در سرزمني مردگـان بـه تـو داده               بسيار ز 
اردالن زود آن گوهر بـسيار زيبـا را از درون           . بود را برامي بياور   

خانه آورد و به مهسرش داد و پري آن گوهر را در وسط چوب دو شـاخه                 
قرار داد و وردي خواند و آمسان باالي سرش را نگاه آـرد و دو لكـه                 

و بعد دو شاخة چوبي آه در دست داشت را بـه            ابر سياه و سفيد ديد      
طرف لكة ابر سياه و سفيد گرفت آه ناگهان يك هپلوان خاآـسرتي رنـگ               
جلوي چشمان مهه ظاهر شد آه انگار بدن او از خبار و ابر ساخته شده               

مـن فرزنـد    : بود و بعد هپلوان خاآسرتي خودش را معـريف آـرد و گفـت             
در و مادرم به من گفتنـد آـه         ارواح ابرهاي سياه و سفيد هستم و پ       

لـني جنـگ مـابني انـساهنا و شـيابلو و            روز موعود نزديك است يعين اوّ     
لشكريانشان و به مهني خاطر پدر و مادرم با اجازة خداوند مرا براي             
آمك به مشا فرستاده اند و من با قدرمت مي توامن ميدان نربد را طوري               

ود را ببيند و نام من      مه آلود آنم آه فقط دمشن بتواند چند قدمي خ         
ري و شـگفت     پارت راهب و باريان و اردالن آه مهانطور مـتحّ          .ابرك است 

يك دفعه به خود آمدنـد و بـا         زده به پري و ابرك نگاه مي آردند،         
پـري  . منودنـد و از پري تـشكر       سردادند يفرياد رضايت آميز  خوشحايل  

نـده آـه    هنوز آار ما متام نشده است شش هپلوان ديگر بـاقي ما           : گفت
سپس دو شاخة چـوبيش     . آهنا را هم ارواح طبيعت به ما هديه مي آنند         

را به مست آوهستاهنا و صخره ها گرفت و وردي خواند آه يك دفعه يـك                
ل آمـي   آهنا اوّ . غول سنگي با بازواني تنومند در جلوي آهنا ظاهر شد         
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من فرزند ارواح آوهستاهنا و صـخره هـا         : ترسيدند ويل غول سنگي گفت    
تم مشت هاي من بسيار قوي است آه با هر يك ضربه يك غـول را از                 هس

پاي در مي آورم و ميكشم و دمشنان آوچك مشـا را زيـر پاهـامي خـورد                  
مشاها از من نبايد برتسيد چون من توسط پدر و مـادرم و بـا               . ميكنم

بعـد پـري    . اجازة خداوند به آمك مشا آمده ام و نام من صخرك اسـت            
بيش را در هوا چرخاند و وردي خوانـد آـه يـك             بار ديگر دوشاخة چو   

انگار آه بدنش شيشه    دفعه يك غول با هيبيت عجيب آنار آهنا ظاهر شد           
اي بود و گرد و غبار در درونش مانند خون در گردش بـود و او هـم                  

من با اجازة پدر و مادرم ارواح بادها و         : خود را معريف آرد و گفت     
 نرتسيد چون خداوند به من دسـتور        طوفاهنا به آمك مشا آمده ام از من       

داده آه به آمك مشا بيامي اگر من خبواهم به دمشنان مشا محله آـنم بـا                 
نام  . يك محله چندين غول و ديو را بلند و به اطراف پرتاب مي آنم             

بعـد پـري بـار ديگـر دوشـاخة جـادويي را در آب               . من طيفونك است  
بدنش از آب بـود از      رودخانه زد و وردي خواند آه يك دفعه غويل آه           

من فرزند سيالهبا و رودخانه هـا هـستم و          : رودخانه بريون آمد و گفت    
به دستور خداوند و با اجازة پدر و مادرم براي آمك به مشـا آمـده                

ك است و من مي توامن چندين غول و اژدها و يا ديـو              دَّام و نام من سَ    
را رو بـه    بعد پري دوباره دوشاخة جادويي      . را در يك محله غرق آنم     

آمسان گرفت و وردي خواند آه يك دفعه يك غول به رنگ نقره اي آنار               
من فرزنـد تنـدر و رعـد هـستم و بـا اجـازة               : آهنا ظاهر شد و گفت    

خداوند و پدر و مادرم به آمك مشا آمده ام من در يـك محلـه چنـدين                  
. نفر از دمشنان را تبديل به خاآسرت مي آنم و نام مـن صـاعقك اسـت                

و شاخه اش را به طرف صحراها و بياباهنا گرفت آه ناگهان            سپس پري د  
من فرزند صحراها و بياباهنـا      : يك غول شين جلوي آهنا ظاهر شد و گفت        

هستم و به امر خداوند براي آمك به مشا انساهنا آمده ام من در يـك                
آن توسط شنها چندين غول را آور و آر مي آنم و نام من شنك است و                 

پري دو شاخه اش را به طرف جنگل ها          هفتمني بار    براي آخرين دفعه و   
و مچنزارها گرفت آه يك دفعه موجودي غول مانند آه بدنش از سبزه و              
آندة درختان و برگها پوشانده شده بود در جلوي چشمان آهنـا ظـاهر              
شد و گفت من فرزند ارواح جنگل ها و مچنزارها هـستم آـه بـه امـر                  

آماده شده ام و نام من سبزك اسـت         خداوند براي آمك به مشا انساهنا       
و من به آمك درختان تنومند مهچون گرزي در دسـت بـا اهرمينـان مـي                 

بعد پري به غول ها دستور داد آه از حاال بـه بعـد مشـا حتـت                  . جنگم
فرمان باريان هستيد و او هر چه گفت بايد به دستوراتش گوش دهيـد              

 وسطش بـود وردي     و بعد بر چوب دوشاخه اي آه گوهر زيباي اردالن در          
 پديد آمـد آـه هـر يـك          ي چوب  بدنة عصاي  ويرخواند و هفت عالمت بر      

 عالمـت   -نشانة هفت فرزند طبيعت بود آه عالمت صـخرك، آـوه دماونـد            
 عالمت سدك، رودخانه اي پـر       - عالمت ابرك، لكة ابر    -طيفونك، گردباد 

 عالمت شنك، تپـة شـين و عالمـت سـبزك،            - عالمت صاعقك، رعد   -پيچ و خم  
رخت آاج بود و بعد به چوب دو شاخ دسـيت آـشيد و آن را بـه طـرف                    د

فرزندان طبيعت گرفت آه آهنا يك دفعه بـه داخـل چـوب رفتنـد و از                 
جلوي چشم ها ناپديد شدند و پـري بـا اجـازة اردالن چـوب دوشـاخة                 

 و باريان هـم آن را        را به باريان هديه داد      و يا مهان عصا    جادويي
باريان و پارت خيلي خوشحال بودند      . سپرددست پارت راهب    امانت  به  

ويل اردالن در فكر بود و پري زيبا و مهربان آه ديد مهسرش شـادماني               
مهسر عزيزم چه شده؟ چرا ناراحيت؟ آيا من آـاري آـرده            : مني آند گفت  

نه : ام آه تو از دست من ناراحت شدي؟ اردالن رو به پري آرد و گفت              
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بعد به باريان   . جود در زندگيم هسيت   عزيزم تو هبرتين و مهربانرتين مو     
باريان و پـارت عزيـز مشاهـا لـشكريان بـسياري            : و پارت راهب گفت   

تدارك ديده ايد و در اين راه خيلي زمحت آشيده ايد ويل مني شود بـا                
 بـا اينگونـه     ،اهرمينان با دست خايل و يـا سـالحهاي معمـويل جنگيـد            

شود مطمئنًا بعـضي هـا      آار بسيار براميان دشوار مي      ،سالحهاي معمويل   
هم لوازم جنگيشان ناقص و يا فرسوده و آهنه است و حتمًا بعضي هـا               
هم هيچ وسيلة دفاعي و جنگي ندارند آاش من مي توانستم اآلن سيمرغ             

ببينم و به او بگومي آه سوسك نقره اي را پيدا آند و به اينجا               را  
صـرب   مـاه     ام چون اگر خبواهم تا سي    . بياورد تا از او هم آمك بگريمي      

آنم خيلي دير مي شود چون سيمرغ بايد بـه دنبـال سوسـك نقـره اي                 
برود و او را بياورد تازه اگر او را بياورد سوسـك نقـره اي هـم                 
چند روزي طول مي دهد تا بـراي نيمـي از لـشكريان سـالح و لـوازم                  

ت نـاراحيت او را     پارت راهب و باريان آه تازه علّ      . دفاعي هتيه منايد  
ودند به عقل و درايت او احـسنت گفتنـد چـون آهنـا در دل                فهميده ب 

خودشان زود قضاوت آرده بودند آهنا فكر آرده بودند آـه چـون پـري               
چوب جادويي هفت فرزند طبيعـت را بـه باريـان سـپرده اسـت اردالن                

وقتيكه فهميدند اشـتباه آـرده انـد آمـي پـيش خـود              . ناراحت شده 
گر نياوردند آه چه اشـتباهي      شرمنده شدند ويل هيچكدام به روي يكدي      

مني دامن سيمرغ را چگونه خـربآنم راهـي         : اردالن گفت .داشتند ميكردند 
تـو بايـد بـه      : در مهني موقع مهسرش پري به او گفت       . رسد به ذهنم مني  

قلبت رجوع آين و از اعماق قلبت سيمرغ را صدا بزني مطمئن باش اگر              
. و ظـاهر مـي شـود      اين آار را بتواني اجنام دهي او فورًا جلـوي تـ           

اردالن نگاه خود را به مست آوه قاف دوخت و به دوردستها نگاه آـرد               
و از ته قلبش سيمرغ را صدا منود آه ناگهان قلبش لرزيد و يك قطره               
اشك از گونه اش بر زمني افتاد آه يك دفعه سيمرغ جلـوي چـشم آهنـا                 

دالن ار: ظاهر شد و باهلايش را گشود و بعد از سالم بـا احـرتام گفـت               
شجاع و مهربان تو مرا صدا زدي؟ چه آمكي از من ساخته است؟ اردالن              

تا آن حلظه اتفاق افتـاده بـود        و باريان و پارت آل ماجراهايي آه        
اگر چند حلظه صرب آنيد مـن       : را براي سيمرغ شرح دادند و سيمرغ گفت       

ت آوتاهي سـيمرغ بـه      بعد از مدّ  . سوسك نقره اي را با خود مي آورم       
زگشت و سوسك نقره اي از پشت سيمرغ پايني آمد و بعد از سالم              آجنا با 

سوسـك نقـره اي را بـه مهـسرش پـري و              مهه، اردالن    باو احوال پرسي    
اين مهـان دوسـت     : برادرش باريان و بعد پارت راهب معريف آرد و گفت         

سوسك نقره  . بسيار خوب من است آه در سرزمني مردگان به من آمك منود           
خـوب،  : اي اردالن آمـي خجالـت آـشيده بـود گفـت           ه اي آه از تعريف   

تعارفات را بگذارمي آنار، سيمرغ در راه مهه چيز را برامي شرح داده             
. اردالن عزيز چه آمكي از من ساخته است؟ من در خدمت مشا هستم            . است

دوست من تو هبرتين آمكها را مي تواني به مـا بكـين مـن               : اردالن گفت 
ل نيمـي از آن لـشكرياني آـه در          براي متـام موجـودات و يـا حـداق         

: ماننداردوگاه باريان مجع مي شوند لوازم دفاعي و جنگي مي خواهم            
. د، پوتني، نيزه، خنجر، مششري، گرز و تري و آمان         وسپر، زره ، آاله خو    
من حريف ندارم ويل آار بسيار مشكلي است من فقط          : سوسك نقره اي گفت   

صد هزار وسيلة جنگي بـراي      مي توامن پانصد هزار وسيلة دفاعي و پان       
مشا درست آنم ويل به شرطي آه سه وسيلة جـادويي را بـراي مـن هتيـه                  
مناييد آه دو تا از آن وسيله ها  براي ساخنت لوازم دفاعي و جنگـي                

ي هتية غذاي سپاه استفاده مي شـود        استفاده مي شود و يك وسيله برا      
وسـيله آـار    هتية ايـن سـه      . و من اين سه وسيله را حتمًا مي خواهم        
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بسيار خطرناآي است اردالن آيا آمادگي داري آه خبـاطر برادرانـت و             
مهة انساهنا و موجودات زميين جـان خـود را بـه خطـر بيانـدازي؟ از                 

من از هيچ چيز منـي      : آجنايي آه اردالن بسيار شجاع و بيباك بود گفت        
ت  و حاضرم خباطر دوستامن و انساهنا و موجودا        ترسم و آمادة رفنت هستم    

وقيت سـخنان اردالن متـام شـد تـا          . زمني زندگيم را به خطر بياندازم     
 جنگـي    و سالحهاي  خواست آه حرآت آند و به مست آلبه برود آه لباسها          

 در مهني زمان پارت راهب آه حلقـة         ،بپوشد  بردارد و   جادويي خود را    
سوسـك نقـره اي،     : اشك را در چشمان پري ديده بود جلو رفت و گفـت           

ريان مسئوليتهاي زيادي دارند و آهنا بايـد لـشكريان و           اردالن و با  
سپاهيان اردوگاه را سر و سامان بدهند و آهنا را آماده نربد آننـد              
اگر اجازه دهي من به جايي آه مشا مي گوييـد بـروم و مأموريـت را                 

يرم و سـخيت    ذپـ  اجنام بدهم و متام عواقبش را هم با آمـال ميـل مـي             
من مرگ با افتخار هبرت از مردن در بسرت         مأموريت را قبول دارم براي      

باشد ايرادي ندارد اگر    : سوسك نقره اي گفت   . بيماري و يا پريي است    
اردالن و باريان موافقت آنند من حريف ندارم و تو مي تواني به اين              

وقيت اردالن و باريان اصـرار و نگـاه مـشتاق او را             . مأموريت بروي 
پس خوب گـوش آـن در وسـط         : فتديدند قبول آردند و سوسك نقره اي گ       

 اقيانوس حمل تالقـي      آن سرزمني ذرع، اقيانوسي بي انتها است آه مرآز       
 بايد سوار قايق شـوي      تو. روز و شب است در نزديكي آجنا قايقي است        

 و به آجنا بروي در جايي آه روز و شـب بـا هـم برخـورد مـي آننـد                    
 آب شـريين   سـه دريـاي      امواجدروازه اي است آه در باالي آن دروازه         

 به هم برخورد مي آنند آه بايد رمز و راز ورود به آن دروازه               نيز
وقيت آه از دروازه گذشيت مي بيين آه در وسط هرآـدام از             را پيدا آين    

آن سه آب شريين سه درياچة آب شور وجود دارد آه از شوري زياد، آب               
آن سه درياچه مانند شري سـفيد اسـت و در وسـط هـر يـك از آن سـه                     

، يك جزيره قرار دارد و در وسط هر جزيره يك آوه بلنـد              منكچة  دريا
است و هر آدام از آوه ها به رنگهاي سرخ و سبز و آبي اسـت و بـر                   

به رنگ خود آوه است و در داخل هر قلعـه يـك             باالي هرآوه قلعه اي     
هيوال به رنگ مهان آوه و قلعه وجود دارد آه چهار دسـت و دو پـا و                  

 رنگ سفيد دارد آه تو بايد هر سه هيوالي هـر            دو سر و چهار چشم به     
سه قلعه را در هر سه آوه آه در سه جزيره واقع شده اند ، بكشي و                 
در ضمن هرآدام از آن هيوالها مهسري بسيار زيبا دارند آه شبيه بـه              

آهنا به شكل دخرتاني بسيار زيبا مي باشـند آـه وقـيت             ،  انسان هستند 
به زيبـايي آهنـا خـريه مـي شـود و            انسان آهنا را مي بيند چشمهايش       

 زيبا سه عجـوزة     زن ويل در اصل آن سه       گوشهايش ديگر صدايي مني شنود    
زشت هستند آه هر سه توسط جادو و آن سه وسيله اي آـه در قلبـشان                 

 تـو بـه حمـض       ، جوان و زيبا شده اند     زنانيخمفي آرده اند تبديل به      
ون بياوري خـودت    ل را از قلبشان بري    ئاينكه آن سه را آشيت بايد وسا      

 وسيلة جادويي را    يا اينكه   آهنا را از بني مي بري و       مي بيين وقيت آه   
 جسد آهنا تبديل به عجوزه اي وحشتناك مي شـود           ميكيناز قلبشان جدا    

اين را بدان آه غذاي آهنا گوشت انسان است مبادا گول آهنا را خبوري              
بـه زيبـايي    اگر به يكي از آهنا نزديك شـوي و          . آه مرگت حتمي است   

ظاهريشان دل ببندي بالفاصله طلسم مي شوي و آهنا زنده زنـده گوشـت              
تنت را مي خورند و تو را نابود مي آنند به حمض اينكه با هـر يـك                  
از آهنا برخورد آردي بايد سريع آن را بكشي و سينه اش را با مششريت               
 بشكايف و قلبش را پاره آين و هر چه در قلب آهنا پيـدا آـردي بـرامي                 
بياوري فقط يادت باشد آه در راهي آه مريوي به حرف هيچكس گوش نكين              
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و به آسي آمك ننمايي حيت پدر و مادرت را شايد ببيين و يا يكـي از                 
هبرتين دوستانت را، مبادا گول خبوري هر آسي سر راهت پيدا شد بكش و              
از بني برب و در راه سفرت از آسي غذا و آب نگري اگـر ايـن آـار را                    

بالي جان خودت مي شود چون امكان دارد آه در طول سفر قبـل از               بكين  
 برسي آشته شوي بايد تو بتواني گرسـنگي         پايان مأموريتت اينكه به   

 را شـكافيت و     زهنـا و تشنگي شديد را حتمل آين و به حمض اينكه قلب آن             
وسيله ها را برداشيت بايد سريع آجنا را ترك آين وگرنـه تبـديل بـه                

پارت راهب آه مـي ديـد آـار بـسيار           . نابود ميگردي خبار مي شوي و     
ويل خجالـت آـشيد و در       مشكلي است آم آم مي خواست آه انصراف بدهد          

به خداوند توآل   : مهان موقع انگار ندايي از ته قلبش به او مي گفت          
 با صدايي لرزان آه جز خداوند آسي ديگـر          آن و پارت هم در ته دلش      

سكان آشيت زنـدگيم را بـه دسـتهاي         خدايا  :  گفت آن صدا را مني شنيد    
تواناي تو سپردم تو خودت راهنما و آمكم بـاش و بعـد آـه انگـار                 

بـه يـاري    : نريويي عجيب در جسم و روحش پديد آمده باشد مصمم گفـت           
 سوسـك   سـپس .خداوند اين مأموريت را با پريوزي پشت سر مـي گـذارم             

ي قـصر    روز ديگر بـه اردوي جلـو        نه آه تو بايد ظرف   : نقره اي گفت  
باريان بيايي چون من به مهراه سـيمرغ و اردالن و باريـان در آجنـا                

ويل يادت باشد آه مهة ما براي هتية وسـايل دفـاعي و             . منتظرت هستيم 
جنگي چشم اميدمان به تو است فقط وقت را تلف نكن و به ياد داشته               

 و راسيت يادم    براي اجنام اين مأموريت نه روز مهلت داري       باش آه تو    
 دروازة ورودي   باالي آمسان در  زمانيكه روز و شب      آه به تو بگومي      رفت

هيـوالي  به هم برخورد ميكنند در آن هنگام از آمسـان بـاالي دروازه              
 معمـا    چهـار   آه برايت  بر جلوي درب دروازه مي افتد      يسياه و سفيد  

  جواب دهي توسط او آشته مي شـوي و اگـر           سيتطرح مي منايد اگر نتوان    
 ميتواني از آجنا عبور آين فقط خبـاطر داشـته بـاش             هيد جواب   توانسيت

ي و از آنار غول عبـور آـردي بـه حمـض             ادوقيت آه معماها را جواب د     
 بكش و سه تـار مـو از          با يك ضربه   اينكه به پشت سرش رسيدي او را      

سرش بكن و اگر نتواني او را با يك ضربه بكشي، او به تو محله مـي                 
پس براي آجنا بايد خودت فكري      . ايدآند و هر جوري شده نابودت مي من       

 و اين را بدان آه اگر يكي از آن  سه تار مـوي غـول را آتـش                    بكين
بزني و آرزو آين آه در جايي آه ميخواهي بروي باشي در يـك آن بـه                 

پـارت راهـب بـا اجـازة        . بـروي از مهني حاال مي تـواني       . مقصد مريسي 
 را به امانت پـيش      باريان چوبدسيت دوشاخة جادويي هفت فرزند طبيعت      

خودش نگه داشت چون او از نربد و جنگ با لوازمي مانند مششري و خنجر               
و نيزه و يا گرز و سپر جتربه اي نداشت به مهني دليل باريان هم بـه                 
او اجازه داد آه در طول سفر چوبدسيت جادويي هفت فرزند طبيعـت را              

 از مهـه    پارت از باريان تشكر آـرد و بعـد        . در نزد خودش نگه دارد    
هنم من مشا را    دوستان مطمئن باشيد آه در روز       : خداحافظي آرد و گفت   

و به مشـا ملحـق مـي شـوم، منتظـرم            در اردوي قصر باريان مي بينم       
مهه براي او آرزوي مؤفقيت آردند و سيمرغ پارت راهب را به            . باشيد

وقيت آه پارت بر پشت     . در سرزمني ذرع برد   نزديكي حمل تالقي روز و شب       
پارت شجاع من به تو بيست و يك        : يمرغ سوار بود سيمرغ به او گفت      س

دانه مي دهم آه اين بيـست و يـك دانـه از گرسـنگي و تـشنگي تـو                    
جلوگريي مي آنند و به تو قدرت فكر و حرآت مي دهنـد تـو ميتـواني                 
روزي دو تا از اين دانه ها را خبوري و چند دانه هم اضافه به تـو                 

بعـد  .  شايد در آجنا به آهنا نياز پيدا آـين         مي دهم براي روز مبادا    
و پارت راهـب را در داخـل        از اينكه سيمرغ دانه ها را به او داد          
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 به نزد سوسك نقره اي و باريـان و            و  قايقي آه در آجنا بود گذاشت     
آيـا تـو از     : باريان به بـرادرش اردالن گفـت      . اردالن و پري برگشت   

 خـودت هبـرت     :ي؟ اردالن گفـت   پادشاه سرزمني خودت ميتواني آمكـي بگـري       
 پادشـاه   ميداني چون زماني تو هم در اين سـرزمني زنـدگي ميكـردي،            

 فرد بي تفاوتي است و بيشرت نظرات اهرميين دارد و به مهني             ِرگا  سرزمني  
از : باريـان دوبـاره از او پرسـيد       . دليل پيش او نـروم هبـرت اسـت        

 و درخواسـت    يبگـري  آمكـي     چطور؟ آيا ميتواني   پادشاه سرزمني مردگان  
؟ در مهني موقع سوسك نقره اي آه اين حـرف را شـنيد رو بـه                 ينياري آ 

اين خواهش را از پادشاه سرزمني مردگان نكنيـد         : باريان آرد و گفت   
هبرت است چون جواب او را من مي دامن او در متام اعمال دنيا بي طـرف                 

ني است و آاري به جنگ و نربد و پريوزي و يا شكـست هيچكـدام از طـرف                 
پس دوسـتان حـاال     : بعد از آمي صحبت باريان قانع شد و گفت        . ندارد

 فعًال ديگر اينجا آاري      آه  ما هم  ،آه پارت براي اجنام مأموريت رفته     
 به آجنا برسـيد مـن بـه          مشا  تا ، من برويد  قصرهبرت است مشا به     ندارمي  

و تا نظر آهنا را هم جلب آنم        نزد افرا و شاهزاده خامن پانيذ مريوم        
مـي   در آجنا آارها را با هم سر و سـامان            وود به قصر برمي گردم      ز

  هبـرت اسـت پـري را        برادر : رو به اردالن آرد و گفت      سپس او،  . دهيم
 با خود به قصر من بياوري چون اگر اينجا تنها مباند ممكن اسـت               نيز

دمشنان از تنهايي او سوء استفاده آنند و باليـي سـرش بياورنـد در               
هربان من هم در قصر تنهاست و قـرار اسـت آـه مهـني               ضمن دل افروز م   

ماندانا و داديار هم بيايند و هر سه برادر بعـد از مـدهتا              روزها  
پري و اردالن قبول آردند و بعد از اينكـه          . دوباره دور هم مجع شومي    

وسايل مورد نياز و ضروري خود را برداشتند بر پشت سيمرغ نشـستند             
 باريان هم سوسـك     ،باريان حرآت منودند  و به مهراه سيمرغ به مست قصر        

نقره اي را در جيبش گذاشت و در حاليكـه آهنـا داشـتند حرآـت مـي                  
تا مشا به مهراه سيمرغ به قصر برسيد من هم آمي بعد از             :  گفت آردند

مشا در آجنا هستم و دسيت روي گردنبند جادويي آشيد و يك دفعـه غيـب                
 ،ه خامن پانيذ ظـاهر شـد       در نزد افرا و شاهزاد      وقيت آه  باريان .شد

آهنا را در حايل ديد آه بـراي جـشن تابـستاني آمـاده مـي شـدند ،                   
باريان آه متوجه شد بد موقعي در آجنا حضور پيدا آرده بـا اظهـار               

خـرب مهمـي    : خجالت و شرمندگي از حضور بي خرب خود سالمي آرد و گفـت            
امن افـرا و شـاهزاده خـ      . برايتان آورده ام و از مشا آمك مي خواهم        

كه از حـضور ناگهـاني باريـان در آجنـا يكـه خـورده               با اين پانيذ  
با خوشرويي از او استقبال آردند و سريع پيش او آمدند             ويل بودند،

باريان عزيز چه شده آه تو بي خرب و سـرزده بـه اينجـا               :  و گفتند 
دو مهة   اي را از جيبش بريون آورد و آن         نقره  ، سوسك  آمدي؟ باريان 
ي افرا و شاهزاده خامن پانيذ تعريف منودند و شاهزاده          ماجرا را برا  

خامن و افرا آه قبًال طعم اسارت و جادو را چشيده بودنـد، ترسـي در                
 وقـيت   ، آردنـد  احضاردلشان افتاد و با عجله پورنگ، وزير دانا را          

آه او آمد به حمض ديدن باريان، او را به گرمـي در آغـوش گرفـت و                  
. براي او هم آل مـاجرا را تعريـف منـود           بعد باريان    ،خوش آمد گفت  

پورنگ وزير بعد از آمي فكر رو به شـاهزاده خـامن و افـرا منـود و                  
ما هر جوري شده بايد به باريان تا آخرين توامنان آمك آنـيم             : گفت

وگرنه ما به تنهايي آاري از دستمان بر مني آيد و نابود مي شومي و               
بعد از متام شدن صحبت هاي       .سرزمينمان هم به دست اهرمينان مي افتد      

  آـه   حـاال  ،پورنگ، افرا آه بعد از ازدواج با شاهزاده خامن پانيـذ          
 در دستش بود رو      نظامي هم  و متام قدرت    بود  شده  سرزمني شوَشن  پادشاه
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ما ده هزار جنگجـوي پتـك بدسـت و پـانزده            : به باريان آرد و گفت    
گند و بيست   هزار سواره نظام تيزتك ماهر و جنگجو آه با گرز مي جن           

هزار سرباز پياده نظام به مهراه مششري و خنجر و سي هـزار تريانـداز               
 را به اردوي مشا مـي آورمي و بـا مشـا             ماهر و پنج هزار زوبني انداز     

مهراه و متحد مي شومي تا اهرمينان را شكست دهيم و او هـم قـول داد                 
 آه در سي ام ماه در آجنا باشد تا بـه لـشكريان و سـپاهيان اردوي                

شاهزاده خـامن پانيـذ را      : باريان گفت . جلوي قصر باريان بپيوندند   
ي خامنها ايشان را هبمراه      تا من   بياوريد  به قصر من   هم به مهراه خود   

افرا .  به جايي امن برسامن آه در نبود ما گزندي به آهنا نرسد            ديگر
هم آه از اين پيشنهاد باريان بسيار دلشاد شده بود با آمال ميـل              

پس اگر  :  و باريان رو به افرا و شاهزاده خامن آرد و گفت           قبول آرد 
شاهزاده خامن پانيـذ    . اجازه دهيد من، پورنگ دانا را با خودم بربم        

اگر مشا او را به مهراه خود بربيد آارهاي ما ديرتر اجنـام مـي               : گفت
 ،گريد و آنوقت منيتوانيم به موقع در آجنا باشيم چـون پورنـگ وزيـر              

بار ماست و ما در بيشرت آارها با او مـشورت مـي             داناترين وزير در  
باريان عزيز و دالور اگـر اجـازه        : پورنگ هم به باريان گفت    . آنيم

دهي من به مهراه پادشاه افرا و شاهزاده خامن پانيذ بيامي اينطـوري             
هبرت است چون سر و سامان دادن به لشكري به اين بزرگي آاري بـسيار               

ل آرد و بعد به اتفاق سوسك نقره اي         باريان هم قبو  . مشكل مي باشد  
از آهنا خداحافظي آرد و دسيت روي گردنبند آـشيد آـه يـك دفعـه در                 

 در مهني زمان سيمرغ به مهراه اردالن و پـري           ،داخل باغ قصرش ظاهر شد    
 .ندبه آجنا رسيدند و در آنار باريان بر زمني نشست

يد تا بـرومي    خوب، دوستان تا مهني جاي داستان را در خاطر داشته باش          
 .و ببينيم آه سرنوشت پارت راهب چگونه رقم خورده است

 او   و  دانه هاي جادويي را به پارت راهـب داد         به حمض اينكه سيمرغ    
آمي به اطـرافش    هم   پارت   ، از آجنا دور شد    ،را در داخل قايق گذاشت    

 او يكـه و تنـها       نگاه آرد آه ديد تا دوردستها مهه جـا آب اسـت و            
 بـه مأموريـت خـود        بر روي هم مي لغزنـد      ي آه مواج ا بايد در ميان  

پارو زنـان   ياد خدا را در دلش جاري ساخت و          پارت  سپس .ادامه دهد 
 داده بودند حرآـت     ي هايش را  به مسيت آه سوسك نقره اي و سيمرغ نشان        

 يامـواج در آن نقطه ديد آـه       . و در زماني آوتاه به آجنا رسيد       آرد
با شـدت و قـدرت فـراوان در يـك            ،از سه طرف  سهمگني و بسيار بلند     

 ينند نـش   مـي  نقطه به هم برخورد مي آنند و وقيت آه آن امواج فـرو            
 هم برخورد   بازماني آوتاه طول ميكشد تا اينكه جمددًا سه موج بعدي           

 هـم   ه در مهني اثنا او در پايني آن سه موج در جايي آه آهنا بـ               .آنند
 بـر سـردر آن      برخورد مي منودند دروازه اي تونـل ماننـد ديـد آـه            

نقـش و نگارهـاي      قرار داشـت  آن   و دو ستوني آه در مست چپ         ،دروازه
  در ميان موجـودات    . وحشتناك حك شده بود    يعجيب و غرييب از موجودات    

آـه در   شـده اي    ي   نقاشـ   غول سياه و سـفيد     ،حك شده بر آن دو ستون     
وقيت آه او    .مي منود ميان آنان بسيار بزرگرت از بقيه بود جلب توجه          

 دقت آرد ديد آه جلوي دروازه خشك است و از برخـورد سـه مـوج                 خوب
بزرگ و عظيم، قطره آبي هم در آجنا نرخيته است و او منتظر شـد تـا                 
اينكه سه موج بعدي هم به هم برخورد آردند وقيت آـه فـرو نشـستند                
پارت از فرصت استفاده آرد و سريع پاروزنان خود را بـه آن نقطـه               

 ايستاد آه به يكباره ديد آمسان باالي سرش         جلوي دروازه در  رساند و   
تاريك و سياه شد و دوباره سه مـوج عظـيم در بـاالي سـرش بـه هـم                    

 ازآن   هـم   ويل يـك قطـره آب      ،برخورد آردند و دوباره فـرو نشـستند       
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 در آن موقـع      راهـب  پـارت . امواج بر روي او و لباسـهايش نيفتـاد        
ه اي بـه او     فهميد آه درست در جايي واقع شده است آـه سوسـك نقـر             

بعد در فكر فرو رفت آه اگـر بتوانـد از دروازه عبـور              . گفته بود 
آند و به مرآز هر يك از سه درياي آب شريين و جزاير آن بـرود مـي                  

  با آمك عصاي سـحر آميـز هفـت فرزنـد طبيعـت، بـا موفقيـت                 تواند
  موج آن سه ،در مهني افكار بود آه ديد     . برسانداجنام   به   مأموريتش را 

. آننـد   بلند مني شود و در باالي سرش به هم برخورد منـي            رديگ ،عظيم
او تا بلند شد ببيند آه چه اتفاقي دارد ميافتد، ديد آـه از يـك                

تريه و   پردة   ، با شاخي سياه   ، و آتشني   آبود ، به رنگ   بالدار اسيبطرف  
اي را آه به يال و دمش بسته شده بود بـه دنبـالش                پرستاره تاريك

 از طرف مغرب به تاخت مي آيد و بعد او ديد            مي آشد و با سرعت متام     
 پـردة زرد و سـفيدي را        ،آه اسب بالدار سفيدي هم با شاخي از نور        

آه پر از اشعه هاي نوراني بود به يال و دمش بسته و با سرعت متام                
آندو اسب سياه و    . و به تاخت از طرف مشرق به مست اسب سياه مي آيد           

ه هم برخورد آردند آـه ناگهـان        سفيد بالدار در باالي سر دروازه ب      
از برخورد آهنا سنگ سياه و سفيدي از آمسان بر جلوي دروازه افتـاد              
آه يك دفعه تبديل به غويل شد آه از نوك پا تـا سـينه ماننـد شـب                   

  خيلي پارت آه . سياه بود و از سينه تا به سر مانند روز سفيد بود           
 هـم آـه پـارت       غول.  آرد يي لرزان به غول سالم    يترسيده بود با صدا   

راهب را ديده بود او را از جلوي دروازه بلند آرد و در آف دسـتش                
تو آي هسيت؟ و چه مي خـواهي؟ پـارت راهـب خـودش را               :  و گفت  گذاشت

معريف آرد ويل مأموريتش را خمفي منود و به غـول چيـزي نگفـت و فقـط                  
مني دامن آه چه شد از اينجـا سـر درآوردم و            . من يك جهانگردم  : گفت

 پشت اين دروازه بـروم و آجنـا را هـم            هايواهم حاال به سرزمين   مي خ 
غول تا اين سخنان را از پارت شنيد لبخند         . ببينم و جتربه آسب آنم    

براي مشا آدمها اينگونه جاها جلب توجه زيادي        : وحشتناآي زد و گفت   
 روز و شب معنايي ندارد و مهيـشه هـواي           ،مي آند چون در اين سرزمني     

غول سياه وسفيد به حرفهايش ادامه داد و        . ابي است آجنا روشن و آفت   
آليـد رفـت و برگـشت دروازه را در          . باشـد مـن حـريف نـدارم       : گفت

 معماي مرا حل آـين، مـن آن دو          چهاراختيارت مي گذارم به شرطي آه       
آليد را به تو مي دهم و در اينـصورت مـي تـواني از ايـن دروازه                  

آن چيست آه بـه حمـض       :  گفت پارت راهب هم قبول آرد و غول      . عبور آين 
نام بردنش مي شكند؟ پارت راهب بعد از آمـي فكـر آـردن بـه يـاد                  

ي گفتنـد نبايـد     سخنان دو پري آه بزرگش آرده بودند افتاد آـه مـ           
. آن سكوت است  : سكوت جنگل را شكست و به مهني دليل به غول جواب داد           

 در آينـده    مرآز جهـان در    آيا ميداني    :غول دوباره از پارت پرسيد    
؟ پارت باز به ياد سـخنان دو پـري          قرار است واقع شود   آدام سرزمني   

 يكـي از    در افـسانه هـاي آهـن آمـده آـه            :افتاد آه مـي گفتنـد     
 چنـدين سـرزمني از       مردم  با احتاد   روزي برگزيدگان خداوند گفته بود   

، سرزميين به وجود مي آيد آه قومي به نـام آريـا             يك آباء و اجداد   
اگرآسي به سـرزمني آريـايي       سكونت ميگزينندآه    وا شكل ميگريد    در آجن 

 و   ببينـد   ها برود مي تواند مرآز زمني را آه مهانند باغ هبشيت اسـت            
آجنا يكي از هبرتين و مقدس ترين جايگـاه هـاي روي زمـني ميـشود آـه                  
خداوند از دير باز آجنا را براي آسايش و برقـراري عـدالت در روي               

ا اقوام صلح طلب  و با اميان ويكتا         زمني در نظر گرفته است و در آجن       
 جهـان را بـا آمـك خداونـد و           ،پرست گرد هم مجع ميشوند و در هنايت       

 پـارت . فرشتگانش از وجود اهرمينان و پليدان و آافران پاك ميكنند         
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 در افـساهنا آمـده      : به غول گفت   با به ياد آوردن سخنان آن دو پري       
غـول بـه    . ميشودواقع   مرآز زمني در سرزمني آريايي ها         در آينده  آه

 اگـر    را بـاهم از تـو ميپرسـم         سؤال  چهارمني سومني سؤال و  : او گفت 
نام تنها درخت آزادگـي     : و بعد پرسيد  نتواني جواب دهي خواهي مرد      

  تقريبـاً   پارت راهب آه    را ميداني؟  ها مار جواني آيا تو راز     چيست؟
 نـام : در نزد پريان مهة علوم و دانشها را فرا گرفتـه بـود، گفـت              

 ل آخر، تنها گيـاه زنـدگي      أ و اّما جواب سو    .درخت آزادگي، سرو است   
 در نزد هپلواني پيدا آرد،    باقي مانده بود را مار،       روي زمني    آه بر 

  او  از خستگي و غفلت هپلوان استفاده آـرد و آن را يواشـكي از              سپس
 بـه   ،لني بار پوست اندازي آرد و جوان شـد         و براي اوّ   دزديد و خورد  

 و  ست آه مارها در هبار و تابستان پوست انـدازي ميكننـد           مهني خاطر ا  
غول ديد پارت به مهة سؤاالت جـواب درسـيت داده           آه  وقيت  جوان ميشوند   

به وعده اي آه داده بود عمل آرد و او را بر روي زمني گذاشت و دو                 
آـه بـراي رفـت و       : آليد رفت و برگشت دروازه را به او داد و گفت          

 ويل چـون در آجنـا       وز وقت تو گرفته مي شود     برگشت به هر جزيره سه ر     
روز و شب معنايي ندارد روز و شب را بايد از روي زمانسنج شين آـه                

 پوزخنـدي زد و     ، و با حـاليت مـسخره      در پشت اين دروازه است بسنجي     
 تازه اگر از گرسـنگي و تـشنگي         شانس بياوري آه زنده برگردي    : گفت

را گرفت بي اعتنا به حرفهاي       وقيت پارت راهب آليدها      !!در آجنا منريي  
غول سياه و سفيد از آنار او عبور آرد و بـه پـشت سـرش بـه طـرف                    
دروازه رفت و درب دروازه را باز آرد و زود دسـيت روي عالمـت آـوه                 

وي عصاي دوشاخه اش حك شده بود، آـشيد آـه هپلـوان             ردماوند آه بر    
ول را  غـ : سنگي آه نامش صخرك بود ظاهر شد و پارت سريع به او گفت            

 مشت بر فرق سر غول زد آه غـول          ةبكش آه صخرك با متام قدرت يك ضرب       
درجا مرد و پارت هم بعد از اينكه ديد غول مرده است دوباره دسـيت               
روي عالمت آوه دماوند آه بر روي عصايش بود، آشيد آه ناگهان صخرك             
دوباره به داخل عالمت روي عصا بازگشت و بعد پارت سه تار موي غول              

 و سفيد را از سرش آند و در آيسه اي آه در آمـرش جـاي داده                  سياه
در مهني موقع يك دفعه جسد غول دوباره تبديل بـه سـنگ             . بود، گذاشت 

شد و به آمسان رفت و بعدآن دو اسب سياه و سـفيد هـم               سياه و سفيد    
 پارت به داخـل دروازة تـونلي شـكل رفـت و             سپس. از آجنا دور شدند   

 آـه يـك     و هنوز چند قدمي راه نرفتـه بـود         زمانسنج شين را برداشت   
او . سه قايق به رنگهاي سرخ و سبز و آبـي ديـد           دفعه خود را آنار     

به حمض سوار شدن بر آن، قايق بـه خـودي           ل سوار بر قايق سرخ شد       اّو
خود حرآت آرد و به مست مرآز درياي آب شريين رفت و از آجنا به مرآز                

زيرة وسط درياچة منك ايستاد     درياچة منك رفت و قايق در آنار ساحل ج        
و ديگر حرآيت نكرد پارت فهميد آه به جزيرة سرخ رسـيده اسـت چـون                

رنگي در وسط جزيره منايان بود او وقيت آه از قايق پيـاده              آوه سرخ 
شد به طرف آوه سرخ حرآت منود و از البه الي درختان انار و سيب سرخ                

بود سـخنان سوسـك     با اينكه بسيار تشنه و گرسنه       . آنار ساحل گذشت  
متـام  نقره اي را به خاطر آورد و بدون اينكه اسرتاحيت آند با سرعت              

به راه رفنت خود ادامه داد تا اينكه به آـوه سـرخ رسـيد و از آن                  
ل دورتـا دور قلعـه      باال رفت وقيت آه به دروازه هاي قلعه رسيد، اوّ         

زندگي را ورانداز آرد و در آجنا گشيت زد انگار آه در آن قلعه آسي               
مني آرد بعد او آرام و آهسته از دروازه به درون قلعـة سـرخ رفـت                 

تنگ و سرخرنگ عبور مـي آـرد دسـتش بـه            وقيت آه داشت از راهروهاي      
انگار آه ديوار قلعه از گوشت و خوني لـزج بـود            ديوار قلعه خورد    



 29

 ديد آه دستش خوني شده اسـت او بـسيار           ،وقيت آه به دستش نگاه آرد     
در دلش ياد آرد      نام خدا را    دوباره د در آن هنگام   وحشتزده شده بو  

و آمي از اضطراب و دهلره اش آاسته شد و سپس به راهـش ادامـه داد                 
تي آه از راهروهاي تنگ و پله هاي آوتاه گذشت به حموطـة             بعد از مدّ  

داخل قلعه رسيد در آجنا ديد آه هيواليي، دوسر دارد و چهار دست آه              
لـك هـاي سـرخرنگي پوشـانده بـود و بـا             متام بدنش را فلس ها و پو      

بـر روي ختـيت آـه از آن         مانند خوك   چشماني نيمه سفيد و خون گرفته       
آن هيـوالي   . چرك و خون مي رخيت بسيار خشمگني و عصباني نشـسته اسـت            

وحشتناك تا او را ديد به مست پارت يورش برد و در حاليكـه بـا دو                 
چطور جرئت آرده   : فتپاي قدرمتندش به طرف او مي دويد و مي غريد، گ          

اي آه پاي به اين قلعه بگذاري؟ اآلن تكـه تكـه ات مـي آـنم و از                   
گوشت بدنت ديوار قلعه ام را تكميل مي آنم و خونت را به جـاي آب                
مي خورم و استخواهنايت را پايه هاي ختـتم مـي آـنم و از مججمـه ات                  

از پارت آه نزديك بود از ترس قالب هتي آند و روح            . فانوس مي سازم  
بدنش خارج شود زود دستش را روي عالمت آوه دماوند و رعد آشيد آـه               

ايـن  : در آني صخرك و صاعقك ظاهر شدند و او با صداي لـرزان گفـت              
ديگر آم مانده بود آـه هيـوالي سـرخ بـه            . هيوالي بدطينت را بكشيد   

پارت برسد آه صخرك چندين مشت حمكم بر دو سر او آوبيد و لگد حمكمي               
د آه هيوال چند مرت آن طرفرت پرتاب شد و صاعقك هـم از              بر سينة او ز   

فرصت استفاده آرد و چنان رعد و صاعقه اي برق آسا بـه او زد آـه                 
هيوال تبديل به خاآسرت شد بعد از اينكه پارت ديد هيـوالي وحـشتناك              
از بني رفته، نفس راحيت آشيد و دسيت روي عالمت آوه دماوند و صـاعقك               

مت هاي خودشان بر روي عصا برگـشتند و پـارت           آشيد و آن دو، به عال     
 وقـيت آـه بـه سـيزدمهني اتـاق           شروع به گشنت اتاقهاي درون قلعه آرد      

يـين دراز آـشيده     رسيد، ديد زني بسيار زيبا و عريان بر روي ختت زرّ          
پارت طوري حمـو    . است و با چشماني افسونگر خريه به او نگاه مي آند          

ي ديد و مني شنيد آه ناگهان به        زيبايي اين زن شده بود آه انگار من       
ياد حرفهاي سوسك نقره اي افتاد وقيت آه به خودش آمد ديـد آـه آن                
زن زيبا دهانش را باز آرده و با دنداهناي تيزش آه مهانند دنداهناي             

پارت با ديدن اين صحنه     . گرگي بود مي خواهد گلوي او را پاره آند        
ويي را در چـشمان او      در يك حلظه به عقب پريد و دوشاخة عـصاي جـاد           

فرو آرد و با مششريي آه بر ديوار اتاق نصب شده بود، چنان ضربه اي               
بر آن زن زيبا زد آه سرش به دو نيم شد و بر زمني افتاد و مـرد و                   
به حمض اينكه آن زن نقش بر زمني شد ناگهان شبيه به عجوزه اي پري و                

ه بـه يـاد     چروآيده و زشت گرديد و پارت با ديدن آن عجوزه دوبـار           
آـم مانـده    :  و پيش خودش گفت    پند و اندرزهاي سوسك نقره اي افتاد      

بود آه شكار اين عجوزة آدخموار شوم و زود با مهـان مشـشري سـينة آن                 
عجوزه را پاره آرد و قلبش را بريون آورد و آن را شكافت آـه ديـد                 
در ميان آن يك چكش آوچك طاليي است آن را برداشت و در آيسة ميـان                

مرش قرار داد و سپس مششري را با پارچه اي آه در آجنا بود پاك               شال آ 
آرد و آن مششري را هم به آمرش بست و چوبدسيت اش را به دستش گرفت و                 
خيلي سريع آجنا را ترك آرد آه مبادا تبديل به خبار شود و زود خود               
را به آنار ساحل رساند آه يك دفعه ديد جلوي قايق در آنار سـاحل               

اندام و ضعيف ايستاده وقيت آه پارت به نزديكي او رسيد،           مردي الغر   
براي مشـا آب آورده ام حتمـًا، بعـد از آن نـربد سـخت                : آن مرد گفت  

بسيار خسته و تشنه هستيد و از مشك آبش آمي آب در آاسة چوبي رخيت               
آه بر آن نقش و نگارهايي آنده شده بود و به پـارت راهـب تعـارف                 
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ود خواست آه آب را بگريد آه باز به ياد          پارت آه خيلي تشنه ب    . آرد
سخنان سوسك نقره اي افتاد و زود مششريي را آه از قلعة سرخ با خود               

 در  آورده بود،آشيد و حمكم بر آمر آن مرد زد آه او بر دو نيم شـد               
مهان حلظه يك دفعه طوفاني برپا شد و پارت سـريع در قـايق نشـست و                 

 داشت از آجنا دور مي شد، ديـد         قايق از آجنا دور شد پارت مهانطورآه      
قلعه نابود شده و از باالي آوه سرخ بـر روي دامنـه هـاي آن فـرو                  
پاشيده و آوه هم آم آم داشت مانند مشع آب مي شد و درياچة منـك را                 

پارت آه بـه آنـار دو قـايق ديگـر           . تبديل به درياچة سرخ مي آرد     
گ شد و بـه     رسيده بود بدون اينكه درنگي آند سوار بر قايق سبز رن          

مست آوه سبز آه در وسط جزيرة ديگر بود حرآت آرد دوباره از درياي              
تا به جزيرة سبز رسيد ديـد آـه         آب شريين و درياچة منك ديگري گذشت        

آن جزيره را درختان آاج سرسبزي پوشانده اسـت بعـد از اينكـه از               
آوه سبز باال رفت به داخل قلعة سبز وارد شد ديد آه ماننـد قلعـة                

است ويل اينبار ديوارهاي قلعه انگار از ماده اي لزج و سـبز             قبلي  
ساخته شده بود پارت پيش خود فكر آرد آه شايد سم و زهري آشنده و               
مرگ آور باشد به هر حال او به داخل حموطة قلعه رفـت ديـد هيـوالي                 
دوسري با صورتي مانند وزغ با چهار دست بر روي ختيت نشسته، زمـاني              

يوال به پارت افتاد غرش آنان به طـرف او پريـد             ه  سفيد چشم چهار آه
دسـتش را روي عالمـت رعـد گذاشـت آـه            زود   دفعه پارت راهب     اينآه  

هيوال را بكش و اينبار هم آـم مانـده          : صاعقك ظاهر شد و پارت گفت     
بود آه مشت هيوال او را نابود آند آه صاعقك توسط تنـدر و رعـد و                 

و آشت و بعد پـارت دوبـاره        برق خود هيوالي وحشتناك را نابود آرد        
دسيت بر روي عالمت رعد آشيد و صاعقك به داخـل عالمـت خـود بـر روي                  

پارت آه تازه مي خواست بـه طـرف اتـاق هـا             . عصاي سحرآميز برگشت  
برود ديد آه زني مهوش رو عريان با طنازي و دلربايي بـه طـرف او                

آن زن  مي آيد پارت زود نام خداوند را بر زبان جاري آرد و به مست               
زيبا دويد و با مششري طوري گردنش را قطـع آـرد آـه سـرش چنـد مـرت                    

 و جسد اين زن هم تبديل بـه عجـوزه شـد او بعـد از                 آنطرفرت افتاد 
اينكه سينة آن زن را شكافت و قلبش را در آورد و پاره آـرد ديـد                 

پـارت آن را برداشـت و در        . آه سنداني آوچك و طاليي داخل آن اسـت        
ر آيسة شال آمرش جاي داد و زود اجنا را ترك آـرد             آنار چكش طاليي د   

و به طرف قايقش رفت وقيت آه مي خواست سوار قايق شود ديـد سـواري                
از دور مي آيد و سوار بسيار سريع به نزد او رسيد پارت ديـد آـه                 

پسرم برايت غذا آورده ام آه خبوري و        :  ميگويد اومادرش است آه به     
 اين زن مادرش نيست و جادوگر اسـت         پارت آه فهميده بود   . قوت بگريي 

اي : گفـت چون مادر و پدرش به دست ديـو سـياه آـشته شـده بودنـد                 
 ضربه اي حمكـم بـر او زد          چنان جادوگر بدهناد و حيله گر و يك دفعه       

آه در آني او را آشت و پارت سـريع از آجنـا دور شـد آـه ديـد آب                     
 حـال از    درياچه دارد سبز مي شود و فهميد آه قلعه و آوه سـبز در             

وقيت او به دو قايق ديگر رسيد زود سـوار قـايق آبـي              . بني رفنت است  
رنگ شد و مانند دفعه هاي قبل از دريـاي آب شـريين و درياچـة منـك                  
گذشت و به جزيرة آبي رنگ رسيد آه ديد متام جزيره از سنگهاي قيميت              
آبي رنگي پوشيده شده و او بي توجه به آن سنگهاي قـيميت بـه طـرف                 

ي رفت و از آن هم باال رفت و قلعة آبي رنگ را ديـد و وارد                 آوه آب 
قلعه شد آه ديد هيواليي با دو سر آه صورتش شبيه به مسنـدر بـود و                 

پارت اينبار هم هيـوالي     . چهار دست و دو پا داشت به او محله ور شد          
آبي رنگ را مانند دو هيوالي قبلي در يـك چـشم بـر هـم زدن توسـط                   



 31

ت اتاق هاي قلعه حرآت آرد وقيت آه درب اتاق          صاعقك آشت و بعد به مس     
سيزدهم را باز آرد و وارد اتاق شد، ديـد زنـي بـسيار زيبـاتر و                 

  رنـگ   آبـي  جواهر هـاي  آه از   بر روي ختيت   ،افسونگرتر از دو زن قبلي    
قيميت ساخته شده بود، عريان نشسته است ويل او قلبش به خاطر آن زن              

 تـا زن    .زن پليد پي برده بود    زيبا نلرزيد چون به حقيقت باطين آن        
زيبا او را ديد آرام با لبخندي به مست پارت راهب حرآت آرد پـارت               
آه مي دانست او زني عجوزه و جادوگر است، آه ظاهر خود را بـه آن                

با مششريش او را آشت و از قلـبش ديـگ           بدون معّطلي   زيبايي در آورده    
 هم در آيـسة شـال        و آن ديگ طاليي آوچك را       طاليي آوچكي بريون آورد   

 واين بار ديگـر     آمرش گذاشت و زود آجنا را ترك آرد و به ساحل رفت           
سوار قايق شد آمـي از آجنـا دور نـشده           وقيت   .با آسي برخورد ننمود   

بود آه ديد آب درياچه آبي رنگ شده اسـت و فهميدآـه اينبـار هـم                 
 پارت راهـب بـه دروازة       زمانيكه. قلعه و آوه آبي از بني رفته است       

 و شـاد از پريوزيهـايي آـه بـه دسـت             سرخوشار آن دو قايق رسيد      آن
 آه از غول سياه و سفيد گرفته بـود درب            برگشيت آورده بود با آليد   

ازه را بازآرد و از آن خارج شد و دوباره در جـايي ايـستادآه               درو
اش يكي از تارهـاي مـوي         او ازآيسه  .حمل برخورد سه موج سهمگني بود     

 برداشت و آتش زد و آرزو آرد آه در جلوي در          ديو سياه و سفيد را ب     
جلـوي دروازهـاي قـصر بـا شـكوه           باريان باشدآه يك دفعـه در        قصر

ديـد    با آمال تعجـب     به داخل قصر رفت    قتيكه او    ظاهر شد و   باريان
اردالن و پري و سيمرغ و سوسك        . هستند در آجنا غمگني و ناراحت    مهه  آه  

بـا شـربيت خنـك و         شدند و  نشادما بسيارپارت  ديدن   به حمض    نقره اي 
 ه بـود   ديـد  انـدوهگني پارت آه آهنـا را       پذيرايي آردند  اوشريين از   

 متاسـفانه خـرب خوشـايندي       :؟ اردالن گفـت   ندست هـ  آجا بقيهپس  : گفت
 با اين آه تعداد زيادي نگهبـان از قـصر           ، در نبود باريان   ندارمي،

ا رفتـه    و ارواح و اسكلتهاي جادويي هم به آمك آهن         ،حمافظت ميكردند 
 داخل و خارج قصر مراقبـت آامـل          برجها و دروازه ها و     بودند و از  

 در حـضور ايـن مهـه        نـد ه ا  منيدانيم چگونه اهرمينان توانـست     ،شد مي
 دل افروز و پارسه و رامتني را به مهراه آاله جادويي و چهار              نگهبان

آـه    چنـد روزي اسـت     .اي بدزدند و به مهراه خـود بربنـد           سيب نقره 
ش رفتـه   ه خود سيار غمگني و ناراحت مي باشد و به اسرتاحتگا        باريان ب 
در ايـن چنـدين روزي آـه تـو          . اشكهاي او را نبينيم   غصه و   تا ما   

اي نداشـت او مهچنـان       نبودي ما او را خيلي دلداري دادمي ويل فايده        
 پارت با عجله بدون اين آـه بگـذارد سـخنان            .غمگني و پريشان است     

سرتاحتگاه باريان رفت و ديد آه باريان به        اردالن متام شود به سوي ا     
قدري غمگني است آه آم مانده از غصه دق آند و از بـس گريـه آـرده                  

 به آنار باريان رفت و بعد از سـالم          پارت ،سياهي چشمش آم رنگ شده    
 ، من مهه چيز را ميـدامن      :گفتبا حاليت آه مهراه با احساس مهدردي بود         

 .دهـ دباو را دلـداري      آـرد     با سخناني اميـدوار آننـده سـعي        سپس
 مهسر زيبـامي    :گفت با ديدن پارت غم دلش را بر زبان آورد و            باريان

  دارد  در شـكمش   اي آـه    به او و بچه     آن اهرمينان  باردار بود ميرتسم  
،  پـارت  .پارسه و رامتني را بكشند    او را هبمراه      يا آسييب برسانند و  

 جـادويي بـه      مي خواسـتم توسـط گردنبنـد       ؟ حاال چكار آنم   دوست من، 
بيـاورم  به اينجا   تنهايي آجنا بروم و آهنا را آزاد آنم و با خودم            

 پـارت   .و سـيمرغ مـانع ام شـدند       آه اردالن و پري و سوسك نقره اي         
 سـعي داشـت     ، بسيار غمگني شده بود    باريان دالور راهب آه از ناراحيت     

  حـس  ناراحيت خودش را از او خمفي آند با حاليت آه حاآي از           اضطراب و   



 32

 با يك يا چند نفر مني تـوان لـشكري           م دوست دالور  :هم دردي بود گفت   
 شكست داد تو      هستند دژخيم به آن بزرگي آه مهه اهرميناني خوخنوار و       

آينـد را    بايد تا سي ام ماه صرب آين تا لشكرياني آه به اينجا مـي             
آمـاده سـازي، در مهـني       بزرگ  و آنان را براي نربد      سر و سامان بدهي     

 آه انگار چيزي به ذهنش رسيده باشـد مكـسي آـرد و بـا                پارتاثنا  
 از وسط دو انگشتش      در حاليكه زير لب آلماتي را زمزمه ميكرد        عجله

و رو بـه باريـان آـرد و          آمسان را نگاه آرد و از شادي فريادي زد        
 ، دوست من بيا از ما بني دو انگـشت مـن بـه آمسـان نگـاه آـن                   :گفت

لبخند ميزند و با شادي او را       ت  چرا پار باريان آه متعجب شده بود      
 سـريع از جـايش بلنـد شـد و           ،صدا ميكند و خدا را شكر مـي منايـد         

 الـه هاو در   .  از وسط دو انگشت پارت آمسان را نگاه آرد         آنجكاوانه
 و پارسـه    ش مهسر ه ميشد  ديد از مابني دو انگشت پارت     آه   اي خبارمانند 

اه به زجنري آـشيده     زنده هستند و در آنار آهنا شغايل سي       را ميديد آه    
.  بدنش جوي خـوني جاريـست       جاي شالقهاي    از بس شالق خورده از     شده و 

  بـسيار   پـري مـرد را سـامل ميديـد         ةباريان از اينكه مهسرش و پارسـ      
چـه   در آجنا  فكر بود آه آن شغال سياه         اين دراو   .خوشحال شده بود  

 ؟تاسـ  در سلول پارسه و دل افروز به زجنري آشيده شـده             چرا ميكند ؟ 
در مهـني افكـار      سرآاله جادويي آمده؟      بر رامتني آجاست؟ چه باليي   اصًال  
 با ديدن زنده بـودن      يكدفعه تصوير حمو شد و باريان آه حاال       آه  بود  

 پيدا آـرده بـود     اميد تازه اي     تقريبًا دل افروز و پارسة پري مرد،     
 ، تو مهيشه به موقع بـه دادم رسـيده اي          :روي پارت را بوسيد و گفت     

 من ديگر داشتم آم آم اميـدم را از          زودتر اين آار را نكردي؟    چرا  
 دل افـروز و پارسـه و         اهرمينـان  دست ميدادم چون فكر ميكـردم آـه       

از غـصه    رامتني را دزديده و آشته اند اگر تو نرسيده بودي مطمئناً          
پارت آه نور اميـد و هيجـان را در چـشمان            . دق آرده و مرده بودم    

 اين جادو در يادم نبود يكدفعه بـه ذهـنم            اصالً :باريان ميديد گفت  
 را يادم   آار زماني آه با پريان زندگي ميكردم آنان اين          من. رسيد

دادند ويل متأسفانه در طول يك سال يك بار ميتـوامن از ايـن جـادو                
 آـنم   جـادو اسـتفاده    ايـن    ازاگر خبواهم بار ديگر      واستفاده آنم   

رت راهب بـه سـخنان خـود        سپس پا  .تأثريي ندارد و جادو عمل مني آند      
 دوست من بيا پيش بقيـه بـرومي و تـدارآات نـربد              :ادامه داد و گفت   
در دلش نقش بسته بـود،        آه اميد تازه اي     باريان .بزرگ را ببينيم  

 شكر منود و سپس به       ياد و  سرش را رو به آمسان آرد و در دلش خدا را          
در  او   .ت بطرف تاالر قـصر رفـ       با قدم هاي حمكم و استوار      مهراه پارت 

 در فكر آن شغال سياه بود آه در سلول دل افـروز و              بني راه باز هم   
كرد جوابي براي اين سوال پيـدا       مي و هر چقدر فكر      پارسه چه ميكرد  

رسيدند ديدنـد آـه بقيـه       قصر   وقيت آن دو به تاالر       بالخره  . ي منود من
سوسك نقره اي و سيمرغ از اينكـه دوبـاره          .هستند  نفر منتظر آن دو  

  هـم  اردالن و پـري    ان را سر حال ميديدند بسيار شادمان شدند،       باري
گفتند خدا را شكر آه تو را       جلو دويدند و روي باريان را بوسيدند        

 : گفـت   بـا اميـدواري     باريـان  . مي بينيم     و سرزنده  سرحالدوباره  
و زنـده هـستند     ت  مخانواده ام سال  من به آمك پارت فهميدم       ،عزيزان

 در   از آجا شروع آنـيم؟      بنظر مشا   خوب ،شوميبايد ما سريع دست بكار      
 آيا هر آاري آه گفته بودم        پارت عزيز  :مهني موقع سوسك نقره اي گفت     

دي و هر سـه     ياجنام دادي و ماموريتت را به حنو خوبي به پايان رسان          
غرور آميـز آـه حـاآي از           پارت با لبخندي   ؟وسيله را برامي آوردي   

ايي آه سوار قايق شـده بـود تـا          بود مهة ماجرا را از آجن      پريوزي اش 
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موقعه اي آه جلوي قصر باريان ظاهر شد را بـراي دوسـتانش تعريـف               
داد و   سندان زرين و ديگ طاليي را به سوسـك نقـره اي            آرد و چكش و   

مهه او را حتسني آردند و از او به خاطر فداآاري و به خطـر انـداخنت                 
 اي رو به مهه آرد      سوسك نقره   .اي ديگران تشكر منودند   جانش براي بقّ  

جادويي است آه من توسط آن       ين وسيله اي  و گفت اين چكش و سندان زرّ      
ميتوامن پانصد هزار سالح و لـوازم دفـاعي نيمـه جـادويي و مقـاوم                
برايتان آماده آنم ويل اين ديگ طاليي ظريف جادويي است آـه بـه هـر                

 ،كندمقدار و هر نوع غذا يي آه شخص خبواهد در آني برايش آماده مي             
از آن ميتوان براي هتية غذاي لشكريان استفاده آرد و سوسـك نقـره              
اي آن ديگ طاليي را به باريان داد و باريان هم آن ديگ طاليي آوچك               

 از سوسـك نقـره اي گرفـت و در            آه به اندازة يك پرتقال بـود،       را
ل آـرد و    أپارت راهب از سوسك نقره اي سـو       . آيسة  شال آمرش گذاشت    

 آوه سرخ آورده ام آـه       ة مششري را از اتاق سيزدمهي قلع      من اين : گفت  
بر روي ديوار اتاق نصب شده بود  و سـپس مشـشري را در دسـتش نگـاه                   

 و بـرق خـريه      سوسك نقره اي تا مششري    . داشت و به دوستانش نشان داد       
اهش تـرس و دهلـره مـي        گـ  را ديد با حاليت متعجب آـه از ن         آنندة آن 
ني چه چيز مهم و با ارزشي را به دست           دوست من تو ميدا    :باريد گفت 
 اين مششري ماجراها دارد اين مششري اآوان ديو اسـت آـه از              ؟آورده اي 

، طـالي نـاب ، نقـره خـام ، فـوالد             جـادو    طلسم و هفتادو دو نسخه    
 سـرخ عقـرب   زهر   ،    سياه آبديده ، شريه گياهان زهر آلود ، زهر مار        

 توسـط   ،آرزومنـدان ه  هفت دم دوزخي ،اشك چشم و خون دل بردگان و آ          
هفتاد ديو،  هفتاد و دو     عفريت،    هفتاد و دو   روح خبيث،  هفتاد و دو  

فرشـتة  هفتـاد و دو      آل،    هفتـاد و دو     پـري،   هفتاد و دو   جن،و دو   
 در زمان پادشاهي اآوان ديو       افسانه اي   در هفتاد دو مملكت    متمرد ، 

ر او   به دستو  ،از ما هبرتان حكومت ميكرد     آه بر سرزمينهاي نا ديدني    
 سال پيش ساخته و پرداخته شـده اسـت آـه يكـي از               1666اين مششري در    

 اگر آسي آه راهب و عابد       . منحصر به فرد است    وقويرتين مششري ها است     
  و خبيـث   خداوند نيست آن را به دست گريد تبديل بـه موجـودي شـرير             

 مرييزد و تنـها      بر زمني   را ميشود و با آن مششري خوهناي بيگناه زيادي       
آه فقط راهب و يا عابدي پاك هنـاد آن           استفاده از آن اين است    راه  

 اين مششري   . از آن استفاده منايد    عدالترا نگه دارد و در راه اجراي        
 بسيار پر قدرت است به حمض متاس تيغة آن با دمشن در             ييأيك مششري ماور  

 فقط يادت باشد آه اين مششري       .دمشن را چند پاره ميكند     دست گرينده اش  
يش خودت نگه داري و به دست هيچ پادشاهي ندهي آـه اگـر ايـن                را پ 

فتد آن پادشاه هر چقدر هـم آـه عـادل و             ا مششري به دست پادشاهي بي    
مهربان و دادگر باشد تبديل بـه موجـودي اهـرميين و ظـامل و سـتمگر                 

 پس سعي آن آه از اين مشـشري بـه           .ميشود و خوي و خصلتش تغيري ميابد      
 آن حمافظت منايي ودر راه خري و خـوبي و امـر             خوبي نگهداري آين و از    

خدائي از آن استفاده منـايي و حـيت نگـذار آـه باريـان و اردالن و                  
يكبار هم آـه شـده آن را بـه          ي براي   داديار و يا دالوران ديگر حتّ     

خـريه  دست بگريند چون اين مششري برقي وسوسه آننده دارد آه انسان را             
س ميكين آه مني تواني بر نفس خودت         اگر تو احسا   .جمذوب خودش ميكند  و  

پريوز شوي و يا قدرت نگهداري از مششري را نداري تنها يـك راه دارد               
آه آن هم فقط به دست خودت آه يابنده آن هسيت اجنام مـي پـذيرد آن                 
راه اينست آه مششري را در آوه دماوند با شريه گياهي افسانه اي بـه               

 چشمة رهـايي آـه از زيـر         نام هوم سفيد بشويي و بعد آن را در آب         
 پـارت   .آوه آشيانه عقاب بريون مي آيد بياندازي تا مششري نابود شود          
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ديد اردالن و باريان نگاهشان به برق مششري خريه مانـده           آه  راهب وقيت   
است آمي دچار اظطراب شد و زود مششريش را غالف آـرد و از چـشم آهنـا                  

شنيديد آه سوسك نقره     دوستان بسيار عزيزم     :خمفي منود و به آهنا گفت     
اي چه گفت پس لطفًا آجنـوري مـرا نگـاه نكنيـد و اردالن و باريـان                  
لبخندي زدند و گفتند خيالت مجع باشد ما با آن مشـشري آـاري نـدارمي                
چون مني خواهيم تبديل به موجودي خبيث و اهرميين شـومي مهـني طـور هـم                 

 ،سـتان  دو : بعد سيمرغ هم به حـرف آمـد و گفـت           .هزاران مشكل دارمي  
حتمًا شيابلو هم به دنبال اين مششري ميگردد و مطمئنًا خيلي دلش مـي              

 سيمرغ رو   سپس.  آه در جنگ عليه ما از اين مششري استفاده آند          هدخوا
تـو بايـد مواظـب باشـي آـه           پارت عزيز    :آرد و گفت  راهب  به پارت   

 ، و مهتايي ندارد   اهرمينان اين مششري را آه در عامل منحصر به فرد است          
فتد بـسياري    ا ز دست تو نربايند چون اگر اين مششري به دست آهنا بي           ا

 پارت راهـب هـم قـول داد آـه از مشـشري              .از ياران ما آشته ميشوند    
 اسـتفاده   عـدالت اآوان ديو به خوبي مراقبت آنـد و از آن در راه             

 به   براي سفر  پارت از سيمرغ بابت آن دانه هاي مقوي آه        سپس   .منايد
ر تشكرآرد و گفت سه دانه از آن دانه ها يي آـه             او داده بود بسيا   

به من داده بودي اضافه آمده و دو تار موي ديو هم در دست من است                
يل و سيمرغ به او گفت دو تار موي ديو را در نزد خـودت نگاهـدار و                

سيمرغ  .از آن سه دانه يكي را به اردالن و يكي را به باريان بده               
آه خداوند را عبـادت مـي آنيـد         ي  اين دانه ها را اگر در جاي      گفت  

آن مـي توانيـد     بكاريد در مدت يك هفته گياهي رشد ميكند آـه  از             
پنج دانه بگرييد بعد از اين آه از آن دانه را برداشت آرديد گياه              

 .از بني مريود ويل دانه ها در سفرهاي اسرار آميز به مشا آمك ميكنـد              
بـه اردالن و يـك        ه يك دانـ    بعداز پايان يافنت سخنان سيمرغ       پارت

ه ادانه به باريان داد و دو تار موي ديو را هـم بـراي خـودش نگـ                 
 من  : سوسك نقره اي گفت    ،دانه ها را تقسيم منود    وقيت آه پارت    . داشت

قصر مريومي آه امن تر است و در آجنا سالح هاي           و سيمرغ به قسمت شرقي      
ا وقـيت   تـ  جنگي و لوازم دفاعي جادويي را مي سازمي و انبار ميكنيم          

 روز ديگر آه آمدند آهنا را بني ايـشان تقـسيم            چهارآه سپاهيان تا    
آنيم  و بعد سيمرغ و سوسك نقره اي به مهراه هم چكش و سندان زرين                
را برداشتند و براي هتية لوازم دفاعي و جنگي جادو يـي بـه قـسمت                
شرقي قصر رفتند وقيت آه آن دو از آن جا دور شدند پـارت راهـب رو                 

 خيلـي    هـم  ان و اردالن و پري آرد و گفت دوستان عزيـز مـن            به باري 
 وقيت آه خواست عصاي جادويي      پارت .خسته هستم مريوم آمي اسرتاحت آنم     

 :و به اسرتاحتگاه برود باريان بـه او گفـت         را به باريان پس بدهد      
دوست من چكسي هبرت از تو ميتواند حمافظ و نگهدار اين عصا باشد مـن               

يشه به تو مي خبـشم آـه حمـافظ سـرزمينهاي خـدا              اين عصا را براي مه    
 ودر روزهاي سـخت بـه آمـك و يـاري آهنـا              ،پرستان و آزادگان باشي   

بشتابي وقيت آه باريان عصاي سحر آميز هفت فرزند طبيعـت را بـراي              
مهيشه در اختيار پارت راهب دوست وفـادارش گذاشـت پـارت بـه طـرف                

و اردالن را در باريــان رفــت و رويــش را  بوســيد و دســت باريــان 
 مطمئن باشيد آه مهيشه در هـر آجـا          :دستانش گرفت و با صميميت گفت     

 و  آديل مانند مشا خواهم بـود     اآه باشم خدمتگذار خداوند و دوستان پ      
هر گونه ناراحيت و صدمه اي آه براي مشا سه برادر اجياد شود انگـار               

اي  روزهـ  آه بر روح و جسم من وارد شده است و مطمئن باشيد آـه در              
بـه   پـارت    سپس . به هر صورتي آه بتوامن مشا را ياري خواهم آرد          سخيت

 نيمه تعظيمي آرد و بـه        به آهنا  ، ادب و احرتام   از روي منظور تشكر،   
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هرآـدام بـه مسـت      دو بـرادر هـم      .  رفـت   فرمانـدهان  مست اسـرتاحتگاه  
 ويل باريـان مهچنـان در       .اسرتاحتگاه خود رفتند آه آمي اسرتاحت آنند      

پارسه و  او و   وقيت جاي   چون   .ز مهسر زيبا و مهربانش بود     افرو فكردل
 خايل ميديد بر اندوه قلبش افزوده مي شد و           در آنار خودش   رامتني را 

خباطر اينكه دوستان و مهمانانش دوباره ناراحت و غمگني نـشوند غـم             
 او زماني آه به اسرتاحتگاهش رسيد بـي         .را خمفي آرده بود    دروني اش 

 ، دل افـروز   :ازير شد و زير لب با خـود ميگفـت         اختيار اشكهايش سر  
 عزيز دوست مهربامن چشمامن     ة پارس .  و غمگني است   قلبم براي تو ميطپد   

  .و در مهني افكار بود آه خوابش برد ا . اشكبار است نديدن مشابراي
 

  روز بعد، صبح روز سي امچهار
تـان   از ميـان درخ    دالور به مهراه پري و پارت راهب       باريان و اردالن  

 پـيش   سر سبز بسيار بلند باغ قصرگذشتند تا بـه قـسمت شـرقي قـصر              
  بروند زمانيكـه بـه نزديكـي آجنـا رسـيدند           سيمرغ و سوسك نقره اي    

يـن مـشغول     به آمك هم به وسيلة سـندان و چكـش زرّ            دو ديدند آه آن  
 سـيمرغ آن    و  وقيت سوسك نقـره اي     .ساخنت لوازم دفاعي و جنگي هستند     

 به سويشان مي آيند دست از آـار آـشيدند و            چهار نفر را ديدند آه    
به اسـتقبال آهنـا رفتنـد و گفتنـد ديگـر آخـرين وسـايل را دارمي                  

 باريان و اردالن و پري و پارت        . آار ما متام شود    آم مانده  ،ميسازمي
 به حمل آـار     زمانيكهراهب از سوسك نقره اي و سيمرغ تشكر آردند و           

 را   خود يدند و هر چقدر اطراف    آهنا رفتند فقط چندين ختم مرغ رنگني د       
سـپس آهنـا     .نگاه آردند اثـري از لـوازم دفـاعي و جنگـي نديدنـد             

 آجـا هـستند آن مهـه        ؟در اين مدت چكار مي آرديـد      مشا   پس   :پرسيدند
 در مهني موقـع     ! ما آه چيزي مني بينيم     ؟جتهيزاتي آه وعده داده بوديد    

 :رغ هم گفت   زود قضاوت نكنيد سيم    ، دوستان عزيز  :سوسك نقره اي گفت   
آن وقت ما    آمي صرب داشته باشيد بگذاريد سپاهيان در اردو مجع شوند         

 .آهنا را جتهيز ميكنيم مشا هرگز نگران نباشيد و خيالتان مجـع باشـد             
فهميده بود ماجرا از چه قرار است به طرفـداري از            پري آه تقريباً  

ان و  به مهراه باريـ     اردالن، لطفًا خودت   :سيمرغ و سوسك نقره اي گفت     
 ،پارت تا زمان تقسيم جتهيزات دفاعي و جنگي از اين حمـل دور شـويد              

آن سه با تعجب و سواالت زيادي آه         .لي به آب بدهيد   ميرتسم آه دست گُ   
آه يك روح     از آجنا دور مي شدند     ، داشتند در ذهنشان پديد آمده بود    

 در ، سـرور مـن باريـان      : به طرف آهنـا آمـد و گفـت         سريعًا  نگهبان  
 مي بينيم و درفش ها و پرچم ها و علم هاي زيادي             بريق ها  ادستهدور

 باريـان و اردالن و      .آه مانند جنگلي انبوه به طرف مـا مـي آينـد           
با سرعت  پارت راهب، پري را پيش سوسك نقره اي و سيمرغ گذاشتند و             

 به مهراه روح نگهبان به باالي دروازة اصلي آـه در طـرف شـرقي                متام
 چيـزي آـه     .د و در جايگاه خمصوص ايـستادند      قصر واقع شده بود رفتن    

شـگفت   ميديد بسيار هيجان انگيز و غـري قابـل تـصور و              چشمهاي آهنا 
دوسـتامنان    آهنا با شادي فرياد مي آشيدند آمدند بالخره        ، بود انگيز

 بله آهنا پرمچها و درفشها و بريق ها و        . آمدند و ما پريوز خواهيم شد     
  بـه حلظـه و      حلظـه   از هر سـو     آه علم هاي رنگا رنگ زيادي مي ديدند      

 تعـداد نفـرات آهنـا ماننـد         .ندشـد   نزديـك مـي    قصرآرام آرام به    
 حرآـت آهنـا     ، و جنگلهاي انبوه تودرتو بود و وسعت آهنا بسيار زياد        

نـب و جـوش      آه انگار بـا نـسيمي بـه جُ         مانند امواج مالمي دريا بود    
ه نزد باريان   لني دالور به مهراه سردارانش ب     بالخره اوّ  . درآمده باشد 

 جلو آمد و بعـد از       پريآا .آمد بله او پريآا رئيس قبيلة پريان بود       
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 و با شربيت گـوارا از او        سالم آردن باريان او را بسيار احرتام منود       
 من توانستم مهـة قبايـل        بالخره  پريآا گفت  .و سردارانش پذيرايي آرد   

نـساهنا   به ا   بايد آه حد آنم و جنگجويان را متقاعدآنم     پريان را متّ  
آمك آرد و به مهني دليل توانستم پنج هزار جنگجوي مـاهر و قدرمتنـد               

آه هزار جنگجو از قبيلة خودم و چهار هـزار جنگجـو از             ،آماده آنم 
 . ميباشندقبايل ديگر پريان 

 و سـپس نگهبانـان      منودنـد  از او بسيار تـشكر        و پارت راهب   باريان
وص فرمانـدهان جنـگ      پريان را به اسـرتاحتگاه خمـص       ةقبيل پريآا رئيس 

 .راهنمايي آردند
او ديگـر از خـستگي تـاب و         چند حلظه بعد چغالك به نزد آهنا رسـيد          

اش را به زور تكان      توان نداشت و با قد آوتاهي آه داشت شكم گنده         
گفت پله هاي لعنيت خسته ام آردنـد وقـيت          ميمي داد و نفس نفس زنان       

 درود بر مشـا دالوران،    : به نزديكي بايان و اردالن و پارت رسيد گفت        
آه نكرده ام ؟ آيا آنطور آه دوستان عزيزم انتظار داشتند            بد قويل 

به موقع خودم را رساندم ؟ هر سه آهنـا روي چغالـك را بوسـيدند و                 
 چغالك  .ايتو هبرتين و خوش قولرتين آوتولة دن      درود ما هم بر     : گفتند

آه  ي ترسيدم  من مهسرم را هم با خودم آورده ام چون م          :با خنده گفت  
 ،اهرمينان در نبود من به او صدمه اي بزنند و يـا آسـييب برسـانند               

 دوست گرامي مهسرت و پارسه پري       :سپس چغالك رو به باريان آرد و گفت       
مرد آجا هستند ؟ وقيت چغالك اين را گفت باريـان اشـك در چـشمانش                

چغالـك آـه    .  و پارت مهة ماجرا را براي چغالك تعريف آرد           حلقه زد 
 دوسـت مـن ناراحـت و غمگـني          :يار ناراحت و عصباني شده بود گفت      بس

من سه هزار تري     نباش حق آن ظاملهاي ستمكار را آف دستشان مي گذارمي         
انداز و سه هزار سوارآار و سه هزار ترب زن با خـود آورده ام تـا                 

و  مـن    يدآهنا را حسابي گومشايل دهيم و نابودشان سـازمي مطمـئن باشـ            
م يخواهسروران گرامي   تا پاي جان درآنار مشا       آاست   جنگجويان سرزمني 

 وقيت سخنان چغالك متام شد باريان او را در آغـوش گرفـت و               .ايستاد
 از تـو    مانند برادرم دوسـت دارم و      گفت دوست عزيز و دالورم تو را      

 بعد نگهبانان چغالك را به اسرتاحتگاه       به خاطر آمكهايت سپسگزارم،   
ايي آردنـد و اردالن هـم بـه يكـي از            خمصوص فرماندهان جنـگ راهنمـ     

آـه احـساس    نگهبانان دستور داد آه مهسر چغالك را به نزد پري بربند          
در مهني موقع پادشاه اجنه جلو آمد و بعـد از سـالم و              . تنهايي نكند 

 من به مهـراه     ،دوستان :احرتام به باريان و اردالن و پارت راهب گفت        
 و هفت هزار جن وحشي به       و هفت هزار جن سرباز     هفت هزار جن جادوگر   

باريان و اردالن و پارت راهب از او بسيار تـشكر           . آمك مشا آمده ام   
او خـوش آمـد گفتنـد سـپس نگهبانـان او را هـم بـه                 ه  منودند و بـ   

 ،آمـي  بعـد سـپندار      . اسرتاحتگاه خمصوص فرماندهان راهنمايي آردند    
ه به مهراه دو پـسرش انـوش و اشـكيدا و سـ              سرزمني هرمزستان  پادشاه

فرمانرواي حتت امرش،  شري و عقاب سـر طاليـي و سوسـك شـاخدار وارد                 
 باريان و اردالن و پارت به       ،شدند و بعد از آمي حال و احوال پرسي        

 دوسـتان مهانطورآـه قـول داده        :آهنا خوش آمد گفتند و سپندار گفـت       
 انـوش و اشـكيدا       و من،  بودمي خودمان را به موقع به اينجا رساندمي       

ده هزار هپلوان نريومند و ورزيده با گرز و سپر آورده            به مهراه خود  
 من هم ده هزار پرنده جنگجو با خـودم          : و عقاب سر طاليي هم گفت      امي

 من به مهراه خود ده هزار درنده قدرمتنـد و           :آورده ام و شري هم گفت     
اخدار هم آـه بـر روي دوش        شو سوسك    دو هزار فيل جنگنده آورده ام     

 من هم بـه مهـراه خـود يكـصد هـزار حـشره               :سپندار نشسته بود گفت   
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سپندار پادشاه بعد از    . جنگنجو و پنجاه هزار مورچه سرخ آورده ام       
ما براي نـربد بـا      : آرد و گفت   پايان يافنت سخنان مجع رو به دالوران      

اهرمينان از مهني حاال حلظه مشاري ميكنيم و آمادگي آامـل دارمي و بعـد               
دوستان و هم رزمان دلري مشـا       : فت  باريان در ادامه سخنان سپندار گ     

  دوسـتامنان  ةمهسپاهيان  كه  وقتيآمي اسرتاحت آنيد تا در زمان مناسب        
دند با يك نقشه حساب     وو نظم پيدا من   آامل شدند    ان لشكريامن  و آمدند

شده به مست شهر خشكاب بـراي نـربدي بـزرگ و سرنوشـت سـاز بـه راه                   
 يـان را بـا سـخناني       مهه آساني آه در آن مجـع بودنـد بار          .ميافتيم

 سـپندار و دو     ، سـپس نگهبانـان    .اميدوارآننده تشويق و حتسني منودند    
 فرزندش را به مهراه سه فرمانروا به مست اسرتاحتگاه شـان راهنمـايي            

 بعد از آهنا داديار به نـزد بـرادرانش آمـد و آهنـا را در                 ،آردند
آغوش گرفت و بوسيد و دستان پـارت راهـب را هـم بـه گرمـي و بـا                    

 از ديـدن مشـا عزيـزان بـسيار          :يميت فشرد و با هيجان خاصي گفت      صم
 آورده ام ، اردالن زود      م من ماندانا را هم به مهـراه خـود         ،املحخوش

ماجراي دل افروز و پارسه را براي داديار تعريف آرد و داديار آه             
خشمگني و برافروخته شده بود بـا قـدرت و حمكـم فريـاد زد باريـان                 

 ناراحت نباش آهنا را آزاد ميكنيم و اهرمينان         برادر عزيزم نگران و   
 من  :را از اين دنيا بريون مينماييم و نابودشان ميكنيم و بعد گفت           

 آورده   نربد ة و آماد   سپاهي نريومند  هريآانيا  از سرزمني  به مهراه خودم  
 ، آه هر آن اراده آين براي جنگيدن و يا دفاع آردن آماده هستند             ام

زن ورزيده  و  بيست هزار فالخن انـداز بـا            آه شامل بيست هزار مششري    
جتربه و بيست هزار نيزه دار شجاع و بيست هزارآماندار ماهراسـت و             

باريـان از او    . مهة اينها در فنون نربد مهارهتاي بسيار خاصي دارند        
 هبرت است بروي آمي اسرتاحت آين چون تـازه از           :بسيار تشكر آرد و گفت    

مـا اسـب بالـدارت را بـه مهـراه           باشـي    راه رسيده اي و خسته مـي      
ماندانا پيش پري مي فرستيم آه تنها نباشند چون االن مهـسر چغالـك              

داديار از باريان تشكر منود و      هم آجناست و با هم گرم گفتگو هستند         
انداختيد من اسـبم را بـا       گفت خوب شد مرا ياد اسب سفيد بالدارم         

 مگـر بـرايش     خودم نياوردم باريان و اردالن با تعجـب گفتنـد چـرا           
اتفاقي افتاده؟ داديار گفت نه او اسب بسيار دانا و مهرباني است            

 او هم بـه قبيلـه خـودش         وقيت آه ديد ما انساهنا دچار مشكل شده امي        
اسبهاي بالدار قبيله اش و از اسبهاي قبيلـة تكـشاخها            رفت تا از  

 و براي   آمك بگريد و سپاهي را گرد آورد      که از دوستان قديمش هستند      
فكر ميكنم آه ديگر نزديـك آمـدنش باشـد چـون او             ري ما بياورد    اي

 باريان و   .پانزده روز پيش مرا ترك آرد و به دنبال هتيه سپاه رفت           
اردالن و پارت آه خيلي خوشـحال شـده بـودن از داديـار بـه خـاطر                  

 عزيـزامن مـن بـسيار       :آمكهايش بسيار تشكرآردند و سپس داديار گفت      
احت آنم بعد به دستور باريـان دو نگبـان          خسته هستم مريوم آمي اسرت    

او را تا اسرتاحتگاه فرماندهان مهراهي آردند از طريف هم به دسـتور             
  را به نزد پري    به دنبال ماندانا رفتند آه اورا     اردالن دو نگهبان    
 باريـان   :تي نگذشته بود آه پارت راهب گفـت       مّد. و مهسر چغالك بربند   

 بروم قول ميدهم قبـل از غـروب         اگر اجازه بدهي من به سرزمني خودم      
خورشيد برگردم باريان از او پرسيد براي چه مـي خـواهي بـه آجنـا                

 خودت ميداني آه سرزمني من پادشـاهي نـدارد و مـن             :بروي پارت گفت  
خودم رهـرب مـردم سـرزمينم هـستم و االن احـساس ميكـنم مـا هنـوز                   

 خـواهم   نتوانسته امي نريوي آايف به دست آورمي تا به نـربد بـرومي مـي              
 آخر مـردم سـرزمني      :بروم و از مردم سرزمينم آمك بگريم باريان گفت        
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تو آه جنگجو نيستند و ميدامن آه مهه جنگجويان سرزمينت به دست ديو             
 : پارت گفت  ؟سياه آشته شده اند تو از چه آساني ميخواهي آمك بگريي          

 درست است آه    :ام و بعد به سخنانش ادامه داد و گفت         آرده من فكري 
هـا در    دم سر زمني من آشاورزان و دهقاناني بيش نيستند ويل مهـان           مر

کمـک  پشت خطوط مقدم نربد به عنوان نريوهـاي تـدارآات و پـشتيباني              
 باشـد مـن مـوافقم فكـر         : باريان آمي فكرآرد و گفت     ،بزرگی هستند 

 ؟خوبي است ويل واقعًا ميتواني قبل از غروب آفتاب در اينجـا باشـي             
 دو تار موي ديو آه در سفر به آن سه جزيـره              بله از آن   :پارت گفت 

 : باريان گفت  ،م براي رفت و برگشتم استفاده ميكنم       ا به دست آورده  
 نـه   : پارت گفـت   ،مي خواهي من گردنبند جادويي را به تو قرض بدهم         

 نفر را جاجبا آند ويل قدرت ايـن دو           يا سه  گردنبند فقط ميتواند دو   
تار مو ميتواند يـك      اشد هر يك  سفيد بيشرت ميب   ي ديو سياه و   وتار م 

 سپس باريان هم قبول آرد و با رفنت پارت راهـب            .لشكر را جاجبا آند   
موافقت منود و پارت بعد از خدا حافظي از باريان و اردالن با آتـش               

هنوز از   .زدن يك تار موي ديو ناگهان از جلوي چشم آهنا ناپديد شد           
 سراسـيمه   پورنگ وزيـر  تي نگذشته بود آه افرا و       مّد پارت راهب    رفنت

 :بطرف باالي دروازه شرقي آمدند و به قسمت جايگاه رسيدند و گفتند           
باريـان و اردالن     مي؟ آيا به موقع به اينجا رسـيدمي؟       ه ا ديرآه نكرد 

از آن دو    به آهنا خوش آمد گفتند و درحاليكه با شربيت خنك و گوارا           
رامـي بـه     خيالتان آسوده باشد دوسـتان گ      :يرايي ميكردند گفتند  ذپ

 چـون بـه مهـراه       ، راهي بسيار سخت بود    : سپس افرا گفت   ،موقع آمديد 
سپاهيان مي آمدمي از  سرعت حرآتمان آاسته ميشد به مهني دليـل آمـي               

ل و در ضمن شاهزاده خامن پانيـذ خيلـي خـسته شـده اوّ             خري داشتيم   أت
 باريـان بـه دو نگهبـان دسـتور داد آـه             .كنيـد بفكري به حال او     

 پانيذ را به نزد بقية خامنها بربند وقيت آن دو نگهبان            شاهزاده خامن 
رفتند افرا رو به اردالن آرد و گفت مهسران مشا حالشان چطـور اسـت؟               
در نبود ما مشكلي آه پيش نيامـد؟ اردالن مـاجراي ربـوده شـدن دل                

  را براي افرا و پورنگ وزير تعريف منـود و           و رامتني  افروز و پارسه  
لشان خوب است فقط نگراني مـا از بابـت دل            حا هبعد اضافه آرد بقي   

پورنـگ و   . اهرمينان شـده انـد     افروز و پارسه و رامتني است آه اسري       
افرا رو به باريان آردند و پس از ابراز مهدردي و دلداري دادن او              

 آه به تنهايي    منودي آار بسيار درسيت     ، باريان شري دل و عاقل     :گفتند
 اگر باليي بر سرت مي آمد تكليف        آهاقدام نكردي وگرنه معلوم نبود      

  آـه اآنـون    ي خودت هبرتميدانيكه اين سپاهيان    ؟ سپاهيان چه ميشد   ناي
 مهـه چـشم      اند  تبديل به لشكري عظيم شده     ، هم يكدل و مهصدا    با احتاد 

اميدشان به فرماندهي و سخنان و تصميمات توست واينها با درخواست           
 بـه اردالن    ينـگ آمـ   سخنان افـرا و پور    . تو متحد و منسجم شده اند     

و افكـارش هـي بـه او هنيـب          برخورد و حس حسادت او را حتريـك آـرد           
 ويل  .ميزدند آه اردالن فقط تو اليق رهربي و فرماندهي سـپاهيان هـسيت            

خالصه افـرا بعـد از آمـي        . به هر حال او اصًال به روي خودش نياورد        
تـا  پورنگ خيلي زمحـت آـشيد       : صحبت و متجيد از خصوصيات باريان گفت      

مشخـصات   : سـپس او بـه پورنـگ وزيرگفـت         .اين سپاه را فراهم آنـد     
 .سپاهياني آه تدارك ديده امي را بـراي باريـان عزيـز بـازگو آـن               

 ما به مهراه خود ده هزار جنگجوي پتك بدست آـارآزموده            :گفت پورنگ
و پانزده هزار سواره نظام ماهر و بيست هزار پياده نظام سـر تـا               

ري و ديگر سالحهاي رزمي و سي هزار آماندار و          پا مسلح با خنجر و مشش     
آه مهة آهنـا در     پنج هزار زوبني انداز مجع آوري آرده امي و آورده امي            
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جنگيدن بسيار ماهر و شجاع هستند بعد از اينكه افرا و پورنگ آمي             
در مورد آرايش و جتهيزات و مهارهتـا و فنـون جنگيـدن سپاهيانـشان               

 باريـان دالور اگـر اجـازه        :نانش گفت  افرا در آخر سخ    ،صحبت منودند 
مقداري اسرتاحت آنيم ويل در     دهيد من و پورنگ آمي خسته هستيم برومي         

 .هر زمان با ما آاري داشيت ما بالفاصله در رآاب تـو خـواهيم بـود               
باريان از آهنا بسيار قدرداني و تشكر آرد و بعـد بـه دو نگهبـان                

  به اسـرتاحتگاه خمـصوص      افرا و پورنگ وزير را      پادشاه دستور داد آه  
 پس از ايـن آـه       . راهنمايي آنند   سرزمني شوشن   فرماندهان سرداران و 

 برادر عاقل و مهربامن من فكـر        :آن دو رفتند اردالن به باريان گفت      
تـواني از پـس ادارة      ي  ميكنم آه تو با اين وضعيت روحي آه داري من         

 شـومي و    اگر مي خواهي در جنگ پـريوز       لشكري به اين بزرگي بر بيايي     
 فرماندهي لـشكريان را      هبرت است  خانواده ات را سالمت در آنارت ببيين      

 چون جنگيـدن شـجاعت مـي خواهـد و مـن هـم از                 ،یبه من واگذار آن   
 و در جنگيدن و نربد آردن آارآزموده تـر از           ،شجاعت آايف برخوردارم  

و من ميتوامن اين نربد دشوار را در هنايت به پريوزي منتهي             ،تو هستم 
مسائل و حرفها را از     گونه  باريان آه انتظار مطرح شدن اين       . نم  آ

 برادر عزيزم در نربد مجع عقل و        : مكس گفت  يطرف برادرش نداشت با آم    
تدبري به مهراه شجاعت و مهارت جنگيدن ميتواند مـؤثر واقـع شـود و               

در و خواست خداوند هم شرط است و تو به تنهايي و يا من              يالبته تق 
چكدام مني توانيم در اين نربد سرنوشـت سـاز پـريوز از             به تنهايي هي  

ميدان خارج شومي و تنها راه پريوزي احتاد ما سه برادر با هـم اسـت                
 مطمئن باش آه من هرگز فرمانـدهي        ،بيا و از اين افكار دست بردار      

سپاهيان را تا زماني آه از سالمت جسمي و روحي برخوردار هستم بـه              
اند   اينهايي آه اينجا مجع شده     ةدر ضمن مه   و   آسي واگذار خنواهم آرد   

 حـاال   ،به خواهش من آمده اند و در حال حاضر چشم اميدشان من هستم            
اگر فرماندهي لشكريان را به تو بسپارم مهه فكر ميكنندآـه مـن از              
نربد با اهرمينان ترسيده و يا وحشت آرده ام و باعث ميشوم آه آهنـا               

ضوع زمينـه شكـست مـا را فـراهم          هم دلسرد و نااميد شوند و مهني مو       
ميكند و اگر تو با اين مهه سخنان و داليـل مـن بـاز هـم ميخـواهي                   
فرماندهي لشكريان را به دست بگريي من شخصًا حريف نـدارم اّمـا اگـر               
ميخواهي به آرزويت برسي بايد بروي نظر ديگران را جلب آين آه مـن              

اش من به آرأ     مطمئن ب  .تو را جايگزين آنند    ورا از فرماندهي خلع     
اردالن آه خيلي خجالت آشيده بود و از طريف         . ديگران احرتام ميگذارم  

 من خيلـي    :در برابر سخنان منطقي باريان حريف براي گفنت نداشت گفت         
 و  خسته هستم مريوم آمي اسرتاحت آنم و او بدون اينكـه منتظـر حـريف              

 و به   پاسخي از طرف باريان شود از پله هاي دروازة شرقي پايني آمد           
 . از قصر خارج شـد      آرام شود طرف باغ رفت و بدون اينكه آسي متوجه       

 زيـر درخـت     آجنا رفت آمي دورتر از      ،اردالن وقتيكه از قصر خارج شد     
 او آمـي    ،آه از يك طرف آن چشمه آبي زالل و خنك ميگذشت          آاجي نشست   

 هنوز فكـر    ،از آن آب خورد و به درخت تكيه آرد و به فكر فرو رفت             
 لشكري با آن عظمت از سرش بريون مني رفت و يكسره در ذهنش              فرماندهي

تصاوير پليد و زشيت نقش مي بست انگار آه او مهـان اردالن پاآـدل و                
  زشيت آه از ذهنش ميگذشت غرق شده        و اوهام   افكار در او .شجاع نبود 

را از چنـد طـرف       آوچك ملخ مرده اي     ديد سه مورچة   ، يكدفعه بود آه 
ت آن را به طرف النة خود مي برند در مهـني اثنـا              گرفته اند و با زمح    

 آن مورچـه هـاي زمحـتكش را         ، مورچة قوي و درشت هيكل آمدنـد       ينچند
 آن سـه    . بردنـد  شـان زدند و ملخ مرده را از آهنا گرفتند و با خود          
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 ،به النه رفتند و به مهراه آن سـه مورچـه          سريع  مورچة ضعيف و آوچك     
 و آن چند مورچة قـوي هيكـل         دنلشكري از مورچه هاي آوچك بريون آمد      

را آه هنوز از آجنا زياد دور نشده بودند تعقيب آردند و آخـر سـر                
 و فرار را بر     ه ملخ مرده را در بني راه رها منود        مورچه های متجاوز  
 بالخره بعد از فرار مزامحني دوباره آن سه مورچه          .قرار ترجيح دادند  

ا آمك هـم آن را بـه        به مهراه دوستانشان ملخ مرده را برداشتند وب       
 اردالن آه اين صحنه ها را ديد پيش خودش فكـري آـرد و             . النه بردند 

 مگر من از اين مورچه ها ي نادان آمرتم آهنا با احتـاد              : دلش گفت  در
 ...و هم بستگي به آمك دوستانشان بر مزامحني خود پريوز شدند و من 

ش باريـان   تصميم گرفـت پـي    اردالن بعد از آمي آلنجار رفنت با خودش         
برادر آوچكرتش برود و از او معذرت خواهي آند ويل باز افكار پليـد              

 اردالن باز هم زيـر مهـان        .آردند و زشت بسراغش آمدند و او را سست       
درخت در حايل آه نشسته بود و بر عليه برادر خود نقشه هـاي شـومي                

پـايش تكـاني خـورد وقـيت خـوب بـه            يكدفعه احساس آرد زير     ميكشيد  
  ناگهان پريمردي با لباسي سفيد ديد آه ريش سفيد         ،آرد گاهاطرافش ن 

 در حايل آه اردالن از حظور ناگهاني        ،بلندش تا روي زمني آمده بود     و  
 اردالن  رپري مرد يكه خورده بود پري مرد ريش سفيد اشاره اي بـه زيـ              

 اردالن وقيت به زيـر پـايش        ، لطفًا از آجنا بلند شو     :آرد و به اوگفت   
آه بر روي قربي نشسته است بعد آرام از روي آن بلند            نگاه آرد ديد    
تر مابني قرب و چشمة آب نشست و دوبـاره بـه درخـت               شد و آمي آنطرف   

 اي جوان من صاحب اين قرب هستم و         : پري مرد به اردالن گفت     ،تكيه آرد 
  تو هرچقدر قدرت و ثـروت داشـته باشـی          اينجا خانه ابدي من است و     

 و حتی اگـر جاودانـه هـم         اي خواهي شد   هم صاحب چنني خانه    توروزي  
باشی از کجا معلوم که پروردگار جاودانگی تو را تا به آخر برايت             

 بروي به    و است دست از حسادت و افكار پليد برداري        پس هبرت    حفظ کند 
 مواظب باش فريب وعده ها و وسوسه هاي         ،برادران و دوستانت آمك آين    
ر آمني تو و برادرانت هـستند       چون آهنا د   ،شيابلو و يارانش را خنوري    

 .آه با يك اشتباه مشا را به تاريكي راهنمـايي و نابودتـان آننـد              
مهانطور آه پري مرد بطور ناگهاني ظاهر شده بود مهانطور هم ناگهاني            

اردالن آه انگار تازه از خواب بيدار شده بود وقيت آـه            . ناپديد شد 
 آن مورچـه هـا      به صحبتهاي پريمرد ريش سفيد خوب فكـر آـرد و يـاد            

افتاد با عجله و سريع از جايش بلند شد و به سـرعت آجنـا را تـرك                  
 خوب شد زود به     :در راه پيش خودش ميگفت     واآرد و به طرف قصر رفت       

خودم آمدم وگرنه به تاريكي پيوسته بودم بالخره وقيت آه وارد قـصر             
د شد مستقيمًا پيش باريان رفت و بدون اين آه جمال صحبيت به او بدهـ              

 من فرماندهي و لياقت تو بـرادر عزيـزم را           :رويش را بوسيد و گفت    
رم در آنار   ض و حا   عاقالنه تو را آامًال قبول دارم      رهربيحتسني ميكنم و    

 شيابلو از راه وسوسه داشت بر من غلبه پيـدا           ،تو جامن را فدا آنم    
را تسخري    آم مانده بود آه روح و جسمم         ،مينمود و مرا فريب ميداد    

و اردالن آـل مـاجرا را بـراي         ........ آـه    به هدفش برسـد      آند و 
 باريان پس از شنيدن صـحبتهاي او روي بـرادرش           .برادرش تعريف آرد  

 حاال آه ميبيـنم حلـن گفتـار و          ،را بوسيد و گفت تو برادر عزيز مين       
رفتارت تغيري آرده بسيار خوشحامل تو هم مرا ببخش آه آمي تنـد روي              

 شدم براي يك حلظه غـرور متـام  وجـودم را             آردم من هم دچار اشتباه    
گرفته بود از مهني زمان هر وقـت آـه خبـواهي مـن حاضـرم فرمانـدهي                  

 ديگـر چـنني حـريف را        :اردالن گفـت   ،لشكريان را به تو واگذار آـنم      
خواهش ميكنم بر زبان نياور من ديگر هرگز فكر چنني مسئولييت را هم             
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 دارم   را در آنـارم    ن تو چو  در ذهنم ندارم چون فرمانده اي  عاقل       
بالخره دو  . آه احساس ميكنم لطف خداوند با وجود تو شامل حال ماست          

برادر بعد از تعارفات زياد دل يكديگر را به دست آوردند و مانند             
ميوه خوردن منودند تا     قبل با صميّميت شروع به صحبت آردن و شربت و         

 آـه سـپاه بـه       اينكه ديدند از دور سپاهي به طرف آهنا مي آيد وقيت          
اردو رسيد يكي از آن سپاهيان به نزد باريان و اردالن آمـد و بـه                

اردالن عزيز از اين به بعـد تـو پادشـاه و            : آهنا تعظيم آرد وگفت     
براي آمك   یلشكريانوقيت آه ما فهميدمي آه از مهه جا         . حاآم ما هسيت    

هـم  به انساهنا و جنات دنيا و موجودات زميين به اينجا مي آيند مـا               
 و از    هستيم به نزد پادشاه رفتيم     رگا يعين سرزمني    آه اهل سرزمني تو   

 ويل او از نربد با اهرمينـان مـي ترسـيد و موافقـت                خواستيم او آمك 
مـردم شـورش آردنـد و       نكرد آه ما به آمك مشا بياييم به مهني دليـل            

 مـردم   .پادشاه خائِن ترسو فرار آرد و به لـشكريان اهـرميين پيوسـت            
 با راهنمائيهاي من جتهيز شدند و سپس به مهراه سپاهياني           سرزمينمان

آه تشكيل داده بودمي به اينجا آمدمي و حاال با هجـده هـزار ارابـه                
باريان . ميباشيمدر خدمت مشا    جنگي و پانزده هزار شرت سوار مششري هپن         

گفت واقعًا ما به آمك مشا دوستان گرامي نيازمندمي اميدوارم آـه در             
 مهبستگي بتوانيم از اين نربد سـخت پريوزمندانـه بـريون            سايه احتاد و  

نام تو چيست؟     مهوطن گرامي بسيار خوش آمدي     :اردالن هم گفت   ،بياييم
نام من سريوس است و سپس سريوس دست راست اردالن را گرفت            آن شخص گفت    

و او را به ايوان جلوي جايگاه برد و انگشرتي پادشاهي را بر دسـت               
سي و سـه هـزار سـوار سـرزمينش بـا فريادهـاي              او آرد آه يكدفعه     

 او را تشويق منودند و بعـد از ارابـه هـاي جنگـي و                ،شادماني خود 
 اردالن آـه از     .شرتهايشان پايني آمدنـد و بـه اردالن تعظـيم آردنـد           

ل در   اوّ ،شده بـود   خوشحايل در پوستش مني گنجيد و آمي هم خجالت زده         
و بعـد از مهـة مـردم        دلش ياد خداونـد مهربـان را بـه جـاي آورد             

سرزمينش تشكر منود و باريان هم آه حمو شكوه بيعت آردن مردم سرزمني             
گرفـت و    اردالن شده بود به خودش آمد و با خوشحايل او را در آغـوش             

 :سپس اردالن رو بـه سـريوس آـرد و گفـت            با صميميت به او تربيك گفت     
 مهة امور   دوست گرامي از اين به بعد تو وزير من هسيت و ميخواهم در            

 سريوس هم با تواضع قبول منود و گفت سرورم اگـر اجـازه              .آمكم منايي 
 .بدهيد بروم سپاهيامنان را سامان بدهم و بعـد آمـي اسـرتاحت آـنم              

 به مهراه سريوس برويـد      : گفت ي آه در آجنا بودند    اردالن به دو نگهبان   
 وقيت آارش متام شد او را به اسرتاحتگاه فرماندهان راهنمـايي آنيـد            
سپس سريوس از آهنا جدا شد و به مهراه دو نگهبان به دنبال آارهـايش               

 .رفت
آه داديار هم به مجع آن دو پيوست        گرم گفتگو بودند   اردالن   وباريان  

و هر سه با شادماني مشغول به صحبت شدند ويل يك چيزي اعمـاق قلـب                
باريان را آزرده خاطر و نگران ميكـرد آن هـم غيبـت دل افـروز و                 

باريان دلش براي آهنا خيلي تنگ شـده بـود ويل           .  رامتني بود  پارسه و 
چاره اي نداشت بايد تن به تقدير و سرنوشت ميـداد و منتظـر نـربد                

نسبت به رامتني شك آرده بود آه شايد او          از طريف . سرنوشت ساز ميشد  
نطور آه بـه صـحبتهاي بـرادرانش گـوش          او مه ا اّما.خيانت آرده باشد  

و فكـرش خبـاطر     ا .يگري بود و حواسش پرت بود      روحش در جاي د    ،ميكرد
دل افروز آه باردار هم بود بسيار نگـران و پريـشان بـود و سـعي                 
ميكرد آه ناراحتيش را خمفي آند آه ديگران روحية خـود را از دسـت               

 رگـا باالخره داديار وقيت آه فهميد، اردالن پادشـاه سـرزمني           . ندهند
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 سـبز مهاننـد      شـكل بـرگ    بـه شده است، به او تربيك گفت و يك انگشرت          
ايـن  : انگشرتي آه خودش هم در دست داشـت بـه او هديـه داد و گفـت                

انگشرت خاصيت عجييب دارد اگر آن را بر روي زخم بدنت مبايل زخم فورًا              
خوب ميشود و اگر بر آن فوتي آين اژدهايي سبز رنگ بريون مي آيد آه               

اردالن دسـت    .حتت فرمان تو، تو را در برابر خطـرات حمافظـت ميكنـد            
 بوسـيد و از     به گرمـي فـشرد و پيـشاني او را           را برادر بزرگ خود  

 در مهني موقع لشكري آه انگار       ،منودبابت هدية با ارزشش بسيار تشكر       
پس از  . مهه زره هاي فوالدي براقي بر تن داشتند از دور منايان شدند           
زد به نـ  اندك زماني گوژك جنگجو و دالور به مهراه نيزة افسانه ايش            

 سه برادر به او خوش آمد       ،آن سه برادر آمد و بعد از سالم و احرتام         
باريان عزيز از اينكه تأخري داشتم مرا ببخشيد        : گفتند و گوژك گفت   

خودت آه ميداني لشكر من آمي آند حرآت ميكند و من به مهراه خـودم               
پنجاه هشت پاي غول پيكر و ده هـزار الك پـشت تريانـداز بـه مهـراه                  

. ار تري مسي آشنده و پنج هزار مشـشري دندانـه دار آورده ام             هشتاد هز 
بعد از اينكه باريان و اردالن و داديار از او بسيار تشكر آردنـد              
گوژك گفت دوستان عزيز دل فريب در قصر حباب منتظر است آه مهـسران              

سـپس او آـه از      . مشا به او آه در جاي امـين قـرار دارد بپيوندنـد            
دل افـروز   :  بود رو به باريان آرد و گفـت        ماجراي دل افروز بي خرب    

تـا  حالش چطور است؟ حتمًا خيلي خوشحايل آه نزديك اسـت پـدر شـوي؟               
گوژك اين را گفت باريان از شدت غم و ناراحيت اشكهايش سرازير شـد              
و گوژك آه مني دانست آـه چـه خطـايي از او سـر زده آـه اينگونـه                    

ه اينقـدر ناراحـت     چه شده؟ بـراي چـ     : باريان منقلب شده است، گفت    
. شدي؟ داديار و اردالن مهه چيز را براي گـوژك دالور تعريـف منودنـد              

گوژك آه نيزه اش در دستش بود آم مانـده بـود آـه از عـصبانيت و                  
ناراحيت آن را خرد آند و حمكـم و بـا اعتمـاد بـه نفـس فريـاد زد                    
باريان برادر عزيزم، دوست من ، انتقام آهنا را از اهرمينـان پـست              

مطمئن باش آه آهنا را نابود مي آنيم فقط آافيست آـه تـو              . گريميمي  
 آنوقت مي بيين آه چند هـزار جمـسمة          .فرمان حرآت و محله را صادر آين      

باريان آه از اين حرف گوژك آه با حلين عـصباني           .  حتويلت ميدهم  سنگي
، يك دفعه اندوه و اشكهايش تبـديل        بيان ميكرد خنده اش گرفته بود     

و به خندة او اردالن و داديار هم خنديدند و گوژك آـه             به خنده شد    
احساس آرد آه خيلي احـساساتي صـحبت آـرده او هـم خنديـد و آمـي                  
باريان از آن حالت بريون آمد و بعد از چنـد حلظـه باريـان پورنـگ                 

 وقيت آه پورنـگ وزيـر بـه آجنـا آمـد باريـان               ،وزير را احضار آرد   
 در آنـي پـري و       : و گفـت    را به گـردن او بـست        جادويي اش  گردنبند

ماندانا و مهسر چغالك و شاهزاده خامن پانيذ را بايد به قصر حبـاب              
فقط يادت باشد آه در هر رفت و برگشت ميتواني دو نفر را             . برساني

با خود بربي يا بياوري وقيت مأموريتت متـام شـد گردنبنـد را بـرامي                
. ده بود رفت  پورنگ سريع به دنبال مأمورييت آه به او حمول ش         . بياور

باريان از گوژك بسيار تشكر آرد و دو نگهبان را صدا آرد و دستور              
داد آه گوژك را به اسرتاحتگاه خمصوص فرماندهان راهنمـايي آننـد و             

آمي بعد داديار    .گوژك براي اسرتاحت آردن، دوستان خود را ترك منود        
 رنگ ديد آه مانند شهابي سرخ با سرعت بـه اردو           از دور لشكري سرخ   

آمـي  . نزديك ميشوند و در دست آهنا پرمچهاي سرخ و سفيدي ديده ميشد           
ن لشكر سرخ به نزد      آ بعد آهنا در آنار اردوگاه ايستادند و منايندة       

نام من پونريو است و اين      : باريان آمد و در مقابلش زانو زد و گفت        
پانـصد سـال اسـت آـه        هزار و   سرزميين آه اآلن مشا در آن هستيد مدت         
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نداشته بعد از اينكه مشا ديو سياه را آشتيد و مـردم مـا              پادشاهي  
را از اسارت آزاد منوديد، ما چند ماهي خودمـان را از چـشمان مشـا                

مشا مـا را اسـري و يـا اذيـت           شايد  پنهان منودمي چون فكر ميكردمي آه       
تي ويل بعـد از مـدّ      آنيد و ما را مانند ديو سياه به بردگي بگرييـد          

 تعريفهاي زيـادي را     ، سپس  و عاقل هستيد   عادلفهميدمي آه مشا بسيار     
 ، مردمان سرزمينهاي مهـسايه و بعـضي از           شنيده امي   سه برادر  از مشا 

:  آهنـا ميگوينـد    ،ني سرزمني در مورد مشا چيزهـايي ميگوينـد        مهمردمان  
قدرت مشا سه برادر مهچون سپاه آمساني است آه دشيت را زيرو رو ميكند              

 نگاه  ،اي خروشان سرآش را آرام ميكند     و آوهها را ميلرزاند و روده     
 اميـد  آردن به چشمان مشا در هنگام جنگيدن يارانتان را به شـور و            

رد و دمشنانتان را ميرتساند و قوت متامي موجودات زمني در قعر            ميدااو
اعضاي مشاست و مهچنني ما شنيده امي آه مشا سه برادر از سختيها شادتر              

 بـه مهـني      وجود مشا نايـاب اسـت،         غصه و غم در     و ميشويد و نااميدي  
 را پادشاه سرزمني خودمان     تو  مردم اين ديار،    ما  باريان دالور  خاطر

انتخاب آردمي و از مشا مي خواهيم آه پادشاهي و فرمانروايي مـا را              
باريان دست او را گرفت و از زمـني بلنـدش آـرد و              . بر عهده بگرييد  

 ماننـد بـرادران هـم       مردم اين سرزمني بايد   : رويش را بوسيد و گفت    
باشند و با مهة ملتهاي آزاده و آزاد انديش مهربان و رئوف باشـند              
و به يكديگر مهرورزي آنند و تا پاي جـان بـر عليـه دمشنـان ايـن                  
سرزمني و سرزمينهاي ستمديده جبنگند و من نام اين سـرزمني را آمـاد              

هامي ناميده ام چون بسيار لطيف و دلنواز است در صورتيكه مشاها حرف           
را قبول داشته باشيد من با آمال ميل پادشاهي مشا را مي پـذيرم و               
در غري اينصورت تا فردا اين سرزمني را ترك مي آنم و مشا را به خدا                

پونريو به ميان لشكريان رفت و چندي نگذشته بود آه بـه            . مي سپارم 
و دست او را باال برد آه يك دفعه مهـة سـپاهيان             نزد باريان برگشت    

 هاي سرخ و سفيدشان را به اهتزاز درآوردند و فرياد شادي سر             پرچم
 و  پاينده باد تـا ابـداآلباد سـرزمني آمـاد         :  و يكصدا گفتند   دادند

. اينگونه نشان دادند آه باريان را به پادشاهي خود قبـول آردنـد            
 سفيد و    املاسهاي پونريو تاج پادشاهي را آه مزين به گوهرهاي سرخ و         

پادشاه عادل و دالور،    :  سر باريان گذاشت و گفت     طالي ناب بود را بر    
تهاي دوست مشا و براي خـدمت بـه تـو،           من براي آمك به انساهنا و ملّ      

م آه اينـان در     ه ا ت  سرزمني آماد را متحد آرده و به نزدت آورد          مّل
من به مهراه خـودم     . جنگ آوري و هنر و دانش سرآمد مهة ملتها هستند         

،  زبده شريزن ماهر، بيست هزار آماندار    سه هزار منجنيق، چهل هزار مش     
بيست هزار نيزه دار، چهل هزار سوارآار تربزين بدست و پـنج هـزار              

باريان . آورده ام آه مهة آهنا در آار خود استاد هستند         زوبني انداز   
وقيت به لشكريان سر و سـامان       : و به او گفت   از او بسيار تشكر آرد      

چون از حـاال    .  آمي اسرتاحت آن   دادي به اسرتاحتگاه فرماندهان برو و     
 و دالوران   به بعد تو وزير من هسيت و سپس آم آـم  بـا مهـة دوسـتان                 

به :  از ارواح نگهبان گفت    دو تا  به   سپس باريان .  آشنا ميشوي  ديگر
آـارش متـام شـد او را بـه اسـرتاحتگاهش              وقيت آه  يدمهراه پونريو برو  

دالن بـه بـرادر      رفـت داديـار و ار      پـونريو وقيت آه   . يدراهنمايي آن 
آوچكشان باريان تربيك گفتند و داديار يك انگشرت برگ سـبز هـم بـه               
باريان داد و مهان توضيحاتي آه به اردالن داده بود بـراي باريـان              

 بـرادر بـزرگرتش را بوسـيد و از او           شـاهناي هم شرح داد و باريـان       
 بسيار تشكر منود و حاال هر سه برادر انگشرتي اژدهاي سبز را در دست             

ديگر آم مانده بود آه آفتاب      . داشتند آه حامي هر سه نفر آهنا بود       
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غروب آند آه يك دفعه در جلوي اردوگاه يك لشكر بيست هـزار نفـري               
: ظاهر شدند و پارت راهب سراسـيمه بـه نـزد باريـان آمـد و گفـت                 

مهانطور آه قول دادم قبل از غروب آفتاب خودم را به اينجا رساندم             
ريان با لبخند به او خوش آمد گفت، بعـد          ردم؟ با آيا به قومل عمل آ    

من توانستم آه از سرزمينم     : گفترو به سه برادر آرد و       پارت راهب   
فقط بيست هزار نفر دهقان را با چنگك هايي آه در دست داشتند بـه               

مهانطور آه گفتم مردم سـرزمني مـن مهـه آـشاورز            . مهراه خودم بياورم  
 چون قبًال ديو سياه متام جنگجويـان        هستند و جنگجويي در بني ما نيست      

باريان بـه مهـراه دو بـر ادر خـود از او             . ما را از بني برده بود     
: بابت مهة آمكهايي آه آرده بود تـشكر آردنـد و پـارت راهـب گفـت                

انگار از زماني آه من رفتم تا حاال آه برگشتم اتفاقات زيـادي رخ              
 پارت راهب تعريف    سپس آل ماجراها را براي    . بله: داده  آهنا گفتند   

آردند و پارت وقيت آه فهميد باريان و اردالن پادشاه شده اند خيلي             
اندآي بعد آهنا ديدند آه از زمني       . خوشحال شد و به آن دو تربيك گفت       

و آمسان در ميان گردبادي از گرد و غبار موجوداتي سفيد با ياهلا و              
وند آـه در    با سرعت به آهنا نزديـك ميـش       گوشهايي زرد و حنايي رنگ      

مدت زماني آوتاه آنار اردوگاه رسيدند و داديـار فريـاد زد اسـب              
زريـن چـشم شـاخ       مهربامن اينها اسبهاي بالدار و اسبهاي تـك شـاخ         

  مـا   هستند آه اسب بالدار من آهنا را براي آمـك بـه            فوالدي تيز تك  
چند حلظة بعد اسب سفيد بالدار با آن ياهلـاي زيبـاي            . اينجا آورده 
كوهش به نزد داديار آمد و زانـو زد و بعـد از سـالم و                بلند و پرش  

پادشاه مهربان  : احرتام به سه برادر شجاع رو به داديار آرد و گفت          
و عزيز جنگل سبز، داديار عادل من به مهراه خـودم سـه هـزار اسـب                 
بالدار و پنج هزار اسب تك شاخ آورده ام و اآلن آهنا با متـام قـوا                 

ر سه برادر از اسب بالدار خبـاطر آمكـش          ه. آمادة آمك به مشا هستند    
از طريف در مهني موقع پورنـگ بـه نـزد باريـان آمـد و                . تشكر آردند 

فرمانـدة شـجاع مـن      : گردنبند جادويي را به باريان پس داد وگفـت        
مأموريتم را به خوبي اجنام دادم و مهة خامنها را صـحيح و سـامل بـه                 

. بردم و زود برگـشتم      هوريها  دلفريب در سرزمني   ملكه نزدقصر حباب   
پس گرفـت و آن را بـه        باريان بعد از اينكه گردنبند را از پورنگ         

گردنش بست از او بسيار تشكر منود و او را مرخص آـرد آـه بـرود و                  
اسرتاحت آنـد و اردالن و داديـار هـم زمـاني آـه پورنـگ بـه طـرف                    
اسرتاحتگاهش داشت حرآت ميكرد، از او تشكر منودنـد و بعـد داديـار              

دوستان عزيز، من به مهراه خودم ششصد هـزار         : اه جنگل سبز گفت   پادش
برگ سبز جادويي آورده ام و آهنا را بـه سـيمرغ و سوسـك نقـره اي                  
حتويل داده ام آه در هنگام تقسم لوازم دفاعي و جنگي آهنـا را هـم                
بني لشكريان تقسيم آنند برگهاي سبز جادويي بسيار بدرد مي خورنـد            

 بدنش زمخي شد اگر يكي از ايـن برگهـا را در             چون اگر آسي جايي از    
هانش جبود و به مهراه آب دهانش آن برگ خرد شده را بر زمخش بگذارد               د

جراحتش ظرف مدت چند حلظة آوتاه خوب ميـشود و اثـري از جـاي زخـم                 
 بـه ميـدان مبـارزه        سـريع دوبـاره    باقي مني ماند و شخص ميتوانـد      

ر ميتوان اسـتفاده منـود و       برگردد ويل فقط از اين برگ جادويي يكبا       
در ضمن من بـراي هـر آـدام از          : او به صحبتهايش ادامه داد و گفت      

فرماندهان دو برگ آورده ام چون اگر فرمانـده اي در جنـگ از بـني                
برود خود به خود لشكريانش هم دچار هرج و مرج ميشوند ويا روحيـة              

ف عمل  و در جنگ فقط آافيست آه يك جناح ضعي        ند  هخود را از دست ميد    
وقـيت آـه    . يا شكست مـا ميـشود      آند آه مهان باعث تضعيف سپاهيان و      
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صحبتهاي داديار متام شد دو بـرادرش بـه مهـراه پـارت از او تـشكر                 
 ارواح نگهبان قلعه را صدا آرد و ديـگ          پانصدو بعد باريان    آردند  
آوچك جادويي را از آيسة شال آمرش بريون آورد و به فرمانـدة             طاليي  

 پانـصد  مشا   ميكندغروب  دارد  خورشيد ديگر   : و گفت  داد   ارواح جنگجو 
روح جنگجو آه در حال حاضر نگهبانان قصر هستيد به وسيلة اين ديگ             
طال به مهة افراد لـشكرياني آـه در اردو گـرد آمـده انـد و امـشب                   
ميهمان ما هستند هر غذايي آه خواستند به هر مقدار آه طلب آردند             

 . ديـگ طـال را برداشـتند و رفتنـد          ارواح نگهبـان  . به آهنا بدهيـد   
باريان پانصد ارواح جنگجوي ديگر را احظار آـرد و گفـت مـشعلهاي              
زيادي در اطراف قصر و اردوي لشكريان روشن آنيد من ميخـواهم آـه              
اين منطقه مانند روز بدرخشد، ارواح هم فرمان را اطاعت آردنـد و             

  .  سريع دست به آار شدند
باريان به مهراه دو برادر خـودش و پـارت          حاال ديگر صبح شده بود و       

راهب به تاالر اصلي قصر رفتند و مهة سرداران و فرمانـدهان را بـه               
 و در تاالر اصلي قصر حاضر شدند        وقيت آه مهه آمدند   . آجنا دعوت آردند  

بزرگ و  يكي از نگهبانان با عجله به نزد باريان آمد و گفت سپاهي             
  پادشـاهش  سرداران و فرمانـدهان و     به مهراه   از سرزمني پارس   نريومند

 ميخواهـد مشـا را ببينـد         پـارس   پادشـاه  آمده و  ي لشكريان به اردو 
بـه داخـل راهنمـايي       با احرتام متام      او را  :باريان به نگهبان گفت   

خـودش  وقيت آن شخص به داخل تاالر وارد شد به مهه سالم آـرد و               . آنيد
 ن، پـارمسَ   پـارس   مـن پادشـاه سـرزمني      :گفترا معريف منود و با دخلوري       

 انگار مشا مرا فراموش آرده ايد و يا سپاهيان مرا دسـت آـم               ،هستم
  اسـتقبال   گرمـي از او    گرفته ايد باريان و مهة حاضران در تاالر به        

 من بـه دليـل مـشغلة        : باريان گفت  . او خوش آمد گفتند    و به آردند  
ن  پارمسَ ، اميدوارم پوزش مرا بپذيريد    را از ياد برده بودم     فكري مشا 
 هم اآنون يكي     پارسه آه   يكي از بستگان   ، باريان دالور  : گفت پادشاه

و مهـة    بـه مـن خـرب داد         چندين روز پـيش   ،از سرداران  سپاه من است     
آه مشا نيـاز بـه      ماجرا را در مورد شيابلو برامي تعريف منود و گفت           

 پيش خود گفتم اگر مشا در اين نربد سخت          آمك داريد ومن هم تا شنيدم     
ريد مطمئنًا بعد از مشا نوبت سرزمني من ميشود به مهـني خـاطر              شكست خبو 

پس از آمي فكر آردن پيش خود گفتم احتاد بر عليه يك دمشن واحد بـه                
 نريوهـاي سـرزمينم را مجـع آوري منـودم و سـر و               نفع مهه است و سريع    

سامان دادم و به مهراه بيست و پنج هزار سوار آـار مـاهر و بيـست                 
 به اينجا بـراي     آماندارو نريومند و پنج هزار      سرباز ورزيده   هزار  

باريان جمـددًا از او عـذرخواهي منـود و بـه طـرف              . آمك به مشا آمدم   
:  و گفـت   ن رفت و دستانش را به گرمي فشرد و بسيار تشكر منـود            پارَمس

به مجع لشكريان ما بـسيار خـوش        ما واقعًا به آمك مشا نياز داشتيم،        
    .آمديد

برطـرف شـد و سـوء         پارمسن پادشاه سرزمني پارس    پس از اين آه دخلوري    
تفامهات از بني رفت و از او پذيرايي آاملي به عمل آمد، باريان رو              

 دالوران و سرداران گرامي، شـيابلو دمشـن         :به مهة حاضران آرد و گفت     
 با مهكـاري اهرمينـان سـتمكار و          و موجودات پاك هناد،    مهيشگي انساهنا 

تي پـيش بـسياري     پيمانان او هستند مدّ    دژخيم سرزمينهاي غرب آه هم    
از ســرزمينهاي شــرق را بــه تــصرف خــود در آوردنــد آــه متــامي آن 

 ويل  سرزمينهاي تصرف شده با آشته شدن ديو سياه و يارانش آزاد شـد            
سرزمني صحراها آه قوم سكها در آن ساآنند مهچنان در دسـت اهرمينـان              

يمـان مـا را آـه        و به تازگي آنان يكي از دالوران هم پ         باقي ماند 
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نامش آرشني آماندار است به مهراه ملكه زّرين تاج به اسـارت گرفتـه              
اند و مهسر من دل افروز را به مهـراه پـدر پـريش پارسـه و بـرادرش                   

 مطمئن باشيد آهنـا دسـت از شـرارت و           ،رامتني از قصر من ربوده اند     
بـه  ، اين را بدانيـد آـه اهرمينـان          طمع و دمشين با ما بر مني دارند       

و ظلـم    دستور شيابلو در آن سرزمني دست به جنايات بسياري زده اند          
ت آن سرزمني روا داشته اند آهنـا خـاك          و ستم بي حدي را نسبت به ملّ       

سرزمني صحراها را به نفرين آلوده آرده اند از آن ديار بوي آفر و              
 در  مرگ مي آيد و در حال حاضر ديوان و غوهلا و عفريتهاي زشت طينت             

ت پاك و مظلوم حكومت ميكننـد هـم پيمانـان            بر آن ملّ   گريهنايت ستم 
 داشـته   ،شيابلو مهيشه چشم طمع به سرزمينهايي آه در شرق واقع شده          

و اين آرزو را مهيشه در سرخود ميپروراندند آه بر سرزمينها و            اند  
 متـامي  شرق تسلط پيدا منايند       با اميان و يكتا پرست     تهايقبايل و ملّ  

 نفسشان به شهوت و آز مسموم است و غذاي آهنـا            اين مزدوران شيابلو  
 آهنـا حـيت از      ميباشـد آلوده به گناه و نوشيدني آهنا اشك مظلومـان          

اجساد مردگان هم منيگذرند بـا حـرص و ولـع گوشـت تـن مردمـان را                  
، ميخورند و در هنگام هجوم و محله درختان سبز را از ريشه ميكننـد             

 ميكننــد و شــهرها را ويــران زيــر و زبــر دشــتهاي آبــاد را آهنــا
 ، مـزارع را ميـسوزانند     ،ها را به آتش ميكـشند     ه   آتاخبان ،ميسازند

 انـساهنا را اسـري و بـه بنـد           ،عبادتگاهها را از آثافت پر ميكنند     
 آهنا حيت به حيوانـات بـي آزار سـرزمينهاي شـرق هـم رحـم                 ،ميكشند
 متدن و   ، تاريخ و   آهنا با اين اعمال وحشيگري خود ميخواهند       ،منيكنند

تها و سرزمينهاي شـرق را نـابود آننـد و           فرهنگ و آداب و رسوم ملّ     
 تا اثـري از     آفر و گناه و ستمگري را در سرزمينهاي ما رواج دهند          

 ميخواهنـد بـر    آهنا بدين گونه   متدن و فرهنگ نياآان ما باقي مناند،      
و  با احتـاد و يكپـارچگي         ويل ما ميتوانيم   جسم و روح ما چريه شوند،     

، مهچون انگشتان دست آه به هم گره ميخورد و تبديل به مـشت              يهبستگ
 بر قدرت شيابلو و هجوم اهرمينـان مـزدور مغربـي او آـه از                ميشود

مي آيند چريه شومي و از سرزمينهاي       تاريك و سوزان     و دوزخ    دوردستها
پـس از    .با ياري خداوند دفاع آنيم    ان  امنپيمان  هم  و خود و دوستان  

يان مهة حاضرين در تاالر آه حتت تأثري قرار گرفته          متام شدن سخنان بار   
 ر هم قسم شدند آـه تـا پـاي جـان در آنـا               با هم و يك صدا،     بودند
    . بر عليه شيابلو و اهرمينان مبارزه آننديكديگر
پارت عزيز لطفًا اسامي مهة فرماندهان و سـرداران         : باريان گفت سپس  

 چه مقـدار نـريو و از        را يادداشت آن و در جلوي اسم آهنا بنويس آه         
 . چه نوع قوايي با خودشان آورده اند

   .ع به ليست برداري آردوپارت شر
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 ليسيت آه هتيه آرده بود را به باريان         ،وقيت پارت راهب آارش متام شد     
: وران تشكر آرد و رو آرد به گـوژك و گفـت           داد و باريان از مهة دال     

دالور جنگجوي شجاع تو هم آن پنج هزار مششري دندانه دار را آـه بـه                
مهراه خود آورده اي به سوسك نقره اي و سيمرغ بده تا آندو مشـشريها               

گـوژك هـم مهـني      . را بني افراد لشكرياني آه سالح ندارند تقسيم آنند        
سوسك نقره اي و سـيمرغ داد و بعـد          آار را آرد و مهة مششريها را به         

لوازمي آه هتيه آـرده ايـد       : باريان به سيمرغ و سوسك نقره اي گفت       
آجا هستند؟ و سيمرغ و سوسك نقره اي شش ختم مـرغ رنگـي را بـه او                  

اوير و حرويف نقـش بـسته       صنشان دادند آه بر روي هر آدام از آهنا ت         
نگي داخل ايـن شـش      متام وسايل و ابزار دفاعي و ج      : آهنا گفتند . بود

ختم مرغ رنگي هستند و سوسك نقره اي و سيمرغ هـر دو بـا هـم وردي                  
خواندند آه يك دفعه مششريهاي دندانه دار هم به داخـل يكـي از ختـم                
مرغها رفتند و پادشاهان و دالوران و سرداران وقـيت ايـن صـحنه را               

در هـر ختـم مـرغ       : ديدند بسيار متعجب به آهنا نگاه آردند و گفتند        
در داخل هر يـك     : چقدر سالح و ابزار وجود دارد؟ سوسك نقره اي گفت         

وجود دارد     از اين پنج ختم مرغ يكصد هزار سالح جنگي و لوازم دفاعي             
شري، نيزه، تري و آمان، خنجر و       آاله خود، سپر، زره ،پوتني، مش     : مانند

حـال  . گرز، زوبني، فالخن، ترب، پتك و بعضي از لوازم جنگي اختـصاصي           
اگر اين ختم مرغها بر باالي سر سپاه شكسته شود هر آسي آـه وسـيلة                
جنگي و دفاعي ندارد در آنار خود لوازم آاملي را مشاهده مي آنـد              

سوسـك  . ميـل ميگـردد   و اگر لوازم او ناقص است لوازمش خود خبود تك         
اين آار را سيمرغ اجنـام ميدهـد و بـه سـخنان خـود               : نقره اي گفت  
در ششمني ختم مرغ ششصدهزار برگ سبز جادويي اسـت آـه            : افزود و گفت  

ريآانيا ميباشد آه خاصيت جادويي     ههدية داديار دالور پادشاه سرزمني      
 و شفا خبشي دارد و زمانيكه سـيمرغ آن ختـم مـرغ را بـر بـاالي سـر                   
لشكريان بشكند، بر بازوي هر يك از افراد لشكر يك برگ سبز قـرار              

وقـيت آـه    . ميگريد آه در صورت ضرورت ميتواند از آن اسـتفاده آنـد           
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صحبتهاي سوسك نقره اي متام شد مهة سرداران به جايگاهي آه در باالي             
دروازة اصلي آه روبروي اردوي سپاه بود رفتند آه سيمرغ يك به يك             

ا بر فراز لشكريان شكست آه با هر بار شكسنت يك ختم مرغ             ختم مرغها ر  
آهنايي آه سالح و يا لـوازم دفـاعي نداشـتند و يـا لـوازمي نـاقص                  

بعـد از اينكـه     . داشتند صاحب ابزار دفاعي و جنگي آـاملي گـشتند         
سيمرغ پنج ختم مرغ را شكست و حمتويات آهنا بني لـشكريان تقـسيم شـد                

حاوي برگهاي سبز شفا خبـش بـود را بـر           سپس او ششمني ختم مرغ را آه        
باالي سر لشكريان شكست آه آن هم بني مهـة افـراد تقـسيم شـد و بـر                   

بعـد از   . بازوي هر يك از افراد لشكريان يك برگ سبز قـرار گرفـت            
اينكه آار تقسيم وسايل اجنام گرفت سرداران و پادشاهان بـه تـاالر             

 سوسـك نقـره اي و       جنا از آاصلي قصر به جايگاه خود بازگشتند و در         
باريان و اردالن و پارت راهب هم از اينكـه در           . دندمنوسيمرغ تشكر   

دو معذرت   لة اول در مورد آهنا داشتند زود قضاوت ميكردند از آن          حو
خواهي منودند و از زمحاتي آه آـشيده بودنـد قـدرداني آردنـد سـپس                

دند سرداران و پادشاهان در مورد نقشة جنگي شروع به صحبت آردن منو           
ويل به نتيجة قطعي نرسيدند و باريان آه فرماندهي آل لـشكريان را             

دوستان، هبرت است آه ما امروز حرآت آنـيم         : به عهده داشت اعالن آرد    
تا بتوانيم حداقل تا دوماه و نيم ديگر به پايتخت سرزمني صحراها،            

مهه با او موافقت آردند     . شهر خشكاب برسيم و نربدمان را شروع آنيم       
در هر زمان آه به نزديكي حمل نـربد رسـيدمي يـك روز              : اريان گفت و ب 

مهلت دارمي آه نقشة جنگي خود را طرح آنيم پس هبرت اسـت وقتمـان در                
بعـد از اينكـه مهـه موافقـت         . اينجا به صحبتهاي بيهوده تلف نشود     

هبـرت اسـت هـر چـه        : ن گفت اآردند و سخنان او را تأييد منودند باري       
ويل در صورتيكه مي    آس مسئول سپاهيان خودش است      زودتر حرآت آنيم هر   

. خواهيد اقدام به آاري بكنيد، بايد با مهاهنگي و اجازة من باشـد            
. ن سـزايش مـرگ اسـت      ايادتان باشد آه آوچكرتين خيانت افراد لشكري      

چون اين جنگ بسيار حساس است و سرنوشت ساز، زيرا تقدير انساهنا و             
: اريان رو به داديار آـرد و گفـت        سپس ب . موجودات زمني رقم ميخورد   

داديار عزيز تو به هر پادشاه و سردار لشكر يك اسب بالـدار بـده               
آه بتوانند سريعرت به آارهايشان رسيدگي آنند و اگـر مـشكلي پـيش              

: بعد باريان رو به سيمرغ آـرد و گفـت         . آمد زودتر به من خرب دهند     
ول حفاظـت از    سيمرغ عزيز، سوسك نقره اي را به تو مي سپارم تومسئ          

سيمرغ هم اطاعت آرد و سوسـك نقـره اي را           . جان سوسك نقره اي هسيت    
بر پشت خود سوار منود پس از اينكه سخنان باريان پايان يافت، بـه              

 تاالر قصر بـه مسـت سـپاهيان خـود بـه راه              ازدستور او مهة حاضرين     
افتادند باريان در اين حني فرماندة اسكلت ها و ارواح را صدا آرد             

مشا هزار اسكلت در اينجا مبانيد و از        : به فرماندة اسكلت ها گفت    و  
قصر و گنجينه ها مواظبت آنيد و رو به فرماندة ارواح جنگجو آـرد              

هـر دو   . مشا ارواح هم به مهراه من به سرزمني صحراها بيائيد         : و گفت 
فرمانده اطاعت آردند و هزار اسكلت در قصر باريان به جهت حمافظـت             

جينه ها در آجنا ماندند و هزار روح جنگجو هم به مهراه            از قصر و گن   
 به لشكريان سرخ پيوستند و باريـان سـوار بـر اسـب سـفيد                باريان

. بالدار زيبايي شد آه گوشهايي زردرنگ و طوق طاليي بر گردن داشت             
 بـه راه افتادنـد و بـه طـرف سـرزمني             يانبا دستور حرآت او لـشكر     

 در هنگام حرآت، زمـني زيـر پـاي          .صحراها ، شهر خشكاب حرآت منودند     
باريـان در   . آهنا به لرزه در مي آمد و دشت و آمسان غبارآلود ميشد           

راه با خودش فكر ميكرد آه يك ماه طول آشيد آـه لـشكريان را مجـع                 
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آوري آنم ودو ماه و نيم هم بايد در راه باشم اميدوارم آه زودتر              
 پارسه و رامتني دير     به آجنا برسم و براي جنات دل افروز و فرزندم و          

آاش از سرنوشت آرشني دالور و ملكه زرين تاج خربي داشتم           . نشده باشد 
او مهـانطور   . اميدوارم آه براي مهة آهنا اتفاق بدي رخ نداده باشـد          

 در جلوي لشكر به مهراه فرماندهان و پادشاهان حرآـت            و در فكر بود  
ننـد موجهـاي    ميكرد و از پشت سرآهنا لشكري بسيار عظـيم و جمهـز مها            

 لشكريان غباري مهچون    قدم های حمکم    آرام دريا در حرآت بودند و از        
          .مه صبحگاهي آرام فضاي دور و اطراف آهنا را پر آرده بود

 روز متام بدون توقف حرآت آردند و از آوهها و دشت هـاي              چندينآهنا  
گـر  ا بسياري گذشتند ويل هنوز از سرزمني آماد خارج نـشده بودنـد و            

 روز ديگر به راه خو ادامه ميدادند از مرزهاي سرزمني آماد            ی دو يك
اريان در سر راه لشكريان دوازده حلقه چاه آب ديد          ب کهمي گذشتند   

و با مشورت دالوران و سرداران تصميم گرفت آه چند سـاعيت را آنـار               
آن چاه ها به اسرتاحت بپردازند و به لـشكريان دسـتور داد آـه در                

 اردو بزنند و آمي اسرتاحت آنند و امر آرد آـه نزديـك              آنار چاهها 
چاه دوازدمهي نشوند و اين چاه را اختصاص به پادشاهان و سـرداران             
و فرماندهان لشكريان داد و خودش هم بر سر چاه دوازدمهي رفـت تـا               
آمي آب خنك بنوشد و سر و صورتش را آه از غبار راه سفيد شده بود                

ناگهـان   آب را از چـاه بـريون بكـشد،           مهني آه خـم شـد سـطل       . بشويد
پارت و داديار و اردالن آه در آنار        . گردنبندش به داخل چاه افتاد    

باريان اجازه بده من بـروم و       : او بودند هر آدام به اصرار گفتند      
باريان از اظهار دوسيت و حمبت آهنا تشكر        . برايت گردنبند را بياورم   

س بدون اينكه جمال صحبيت به      سپ. نه اين وظيفة خودم است    : منود و گفت  
آهنا بدهد روي ديوار آوتاه دهنة چاه رفت و تا خواست آه آم آم به               
داخل چاه برود پونريو سردار و وزير لـشكرش سـريع خـود را بـه او                 

 تـا برايتـان     سرور من، چند حلظه صرب آنيد     : رساند و جلو رفت و گفت     
 بـريون آمـد و      باريان از دهنة چاه   . در مورد اين چاهها چيزي بگومي     

. بگو چه چيزي باعث شد آه تو خود را سراسيمه به من برسـاني             : گفت
از زماهناي بسيار دور داستاني در بني قوم ما شايع است           : پونريو گفت 

آه مي گويند يكي از اين دوازده حلقه چاه به سـرزمني افـسانه هـا                
راه دارد و اگر آسي بر حسب شانس به انتهاي آن برود بـه سـرزميين                
راه پيدا مي آند آـه قلعـه اي عجيـب و افـسانه اي از آن سـرزمني                   

 آه صاحبان آن قلعـه دو ديـو بـد ذات بـه نامهـاي                .حمافظت مي آند  
ارژنگ ديو و آرپن ديو مي باشند آه با هم برادرند و آندو سـرزمني               
افسانه ها را با آمك ديو سياه در اوايل حكـومتش تـصرف منودنـد و                

پرسيت آه نامش ميپس است را توسط جادو اسري         طلسم آردند و مرغ ميهن      
منودند و عابد بزرگ آوه دماوند را آه رام آنندة مرغ ميپس است را              

و آسي ديگر از سرنوشت او خرب ندارد آه          نيز در سياهچايل حبس آردند    
از هفتصد سال پيش تا آنون آيا زنده است يا مرده؟ آندو ديوي آـه               

ار خوخنوار و ظامل هستند و در ضـمن         در آن سرزمني زندگي مي آنند بسي      
 بچه اژدهاي رنگني آمان را نيز در آن قـصر زنـداني آـرده               هفتآهنا  

اگر مي  . اند آه هر آدام از آن بچه اژدها ها به يك رنگ مي باشند             
خواهيد به داخل چاه برويد مواظب باشيد چون ما بيشرت شنيده امي آه             

باريـان بعـد از     . ا باشد شايد اين چاه دوازدمهي مهان چاه افسانه ه       
مشـا دو نفـر بـه مهـراه مـن           : آمي فكر آردن به پارت و داديار گفت       

بياييد و آندو با اشتياق قبول آردند و اردالن وقيت آه ديـد بـراي               
باريـان رو بـه او آـرد و         . مهراهي باريان انتخاب نشده ناراحت شد     
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باريان و پارت راهب و داديار وقيت آه به انتهاي چاه رسـيدند هـر               
از گردنبند پيدا نكردند مهانطور آه مشغول بازرسـي         چه گشتند اثري    

آف چاه بودند ناگهان يك دسته قوچ سياه از ديوار مست راست چاه با              
شدت به طرف آهنا آمدندآن سه نفر براي اينكه زير دست و پاي قوچها              
زمخي نشوند خود را روي آهنا انداختند آه يك دفعـه چشمـشان را آـه                

ر قوچها وارد سرزمني جديدي شدند و زود        باز آردند ديدند آه سوار ب     
خود را از روي قوچهاي سياه به اطراف گله انداختند وقيت آـه گلـة               
قوچها از آجنا رفت و دور شد باريان و پارت و داديار هر سه نفـري                
با تعجب و شگفيت به اطراف نگاه آردند ديدند آه سـرزميين سرسـبز ،               

ر بـه فلـك آـشيده و پـر          پرگل و شكوفه ، داراي درختان انبوه و س        
آن سه دالور وقيت آه خبود      . ميوه و چشمه هاي زالل از هر طرف جاريست          

فكر مي آنم آه اينجا سرزمني      : باريان به برادرش و پارت گفت      آمدند
آنـدو هـم حـرف او را تأييـد آردنـد و باريـان               . افسانه ها باشد  

 هبرت اسـت    من تپه اي نسبتًا بلند در روبروميان مي بينم        : دوباره گفت 
باالي آن تپه برومي تا اطرافمان را خوب ببينـيم و بـدانيم آـه در                

. آجاي اين سرزمني هستيم شايد اين سرزمني وسعت چنداني نداشته باشد          
وقيت آه آهنا باالي تپه رفتند ديدند آه دور تا دور آهنا جنگلي اسـت               
هپناور آه انتها ندارد و در وسط جنگل مچنـزار دايـره شـكل وسـيعي                
وجود دارد و در وسط مچنزار قلعه اي با شكوه و زيبا قرار گرفته و               

وقـيت آـه از تپـه       . بعد هر سه نفر تصميم گرفتند به آن مست برونـد          
پايني آمدند سريع شروع آردند به حرآت آردن تا اينكه بعد از مدتي             
بدون اينكه به موجود يا شخصي برخورد آنند به مچنـزار وسـط جنگـل               

 مچنزار آلبه اي آوچك و زيبا بود و در وسط مچنـزار             رسيدند در آنار  
قلعه اي باشكوه با برج و باروهـايي زيبـا و ديوارهـايي قطـور و                
بلند خودمنايي مي آرد آه هر بيننده اي اگر چنني قصري مي ديد دلـش               

باالخره آهنا تصميم گرفتنـد     . مي خواست آه مهانند آن را داشته باشد       
ار مچنزار سر آنند تا آمي هم از اوضاع         آه چند ساعيت را در آلبة آن      

 تا به دست آن دو ديو شرور        آجنا با خرب شوند و بيگدار به آب نزنند        

شتيم برادر عزيزم اگر ديدي ما سه نفر تا يك ساعت ديگر برنگ           : گفت
تو سه اسب بالدار ما را به مهراه لشكريان با خـودت بـه مسـت شـهر                  
خشكاب برب و ما هم اگر به مشكلي برخـوردمي خودمـان آن را حـل مـي                  
آنيم و اگر هم مشكلي در سر رامهان نبود به زودي از چاه بريون مـي                

بعـد باريـان رو بـه       . آييم و با هم به سفرمان ادامـه مـي دهـيم           
تا زمانيكه من در آنار مشـا       : ان ديگر آرد و گفت    سرداران و پادشاه  

برادرم اردالن بر عهـده دارد و اردالن        نيستم فرماندهي لشكريان را     
اين مسئوليت را قبول منود و بقيـه هـم از دسـتور باريـان اطاعـت                 

و بعد باريان و پارت راهب و داديار هر سه بـه داخـل چـاه                منودند  
ن را بـريون بياورنـد چـون        رفتند آه گردنبنـد را پيـدا آننـد و آ          

گردنبند جادويي براي باريان بسيار پرارزش و گرانبها بـود و تـا             
باالخره آهنا به داخـل     . آن موقع بسياري از مشكالتش را حل منوده بود        

چاه رفتند و اردالن و پادشاهان و سرداران به مدت يك ساعت منتظـر              
 سـرداران و    آهنا شدند ويل از آهنا خـربي نـشد وبعـد اردالن بـه آمـك               

 لشكريان را نظم خبشيد و به طرف شهر خـشكاب حرآـت             ,پادشاهان دالور 
 .منود

خوب دوستان، اردالن و سپاهيان در حال حرآت را تنها مـي گـذارمي و               
 .مي رومي به سروقت باريان و دوستانش

 القصه؛ 
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نيفتند چون آهنا از قدرت آن دو ديو خرب نداشتند و مني خواستند آـه               
در  نادانسته خود را به دردسر بياندازنـد بعـد از مـدتي انتظـار             

آه ديوي بسيار بزرگ و قـوي        آهنا از پشت پنجره ديدند       , داخل آلبه 
هيكل آه يك شاخ طاليي آه روي شاخ را املاسهاي ريز زيادي پوشـانده              
بود و در وسط پيشانيش قرار داشت تنوره آشان از آمسـان بـه داخـل                

وقيت آه ديو وارد قلعه شد ديوارهاي قلعه تا سينه هايش           . قلعه رفت 
يين بـود، بـه     بودند و روي سينه ها و دو بازوانش خالكوبي هاي رنگ          

نظر مي رسيد آه نقشة جايي باشد آمي بعد ديوي ديگـر بـد هيبـت و                 
زشت آه بدنش پر از خاهلاي گوشيت بود از آمسان به داخل قلعه رفـت و                
اندو ديو مشغول صحبت آردن با هم شدند و در مورد جنـگ شـيابلو و                
باريان با هم صحبت مي آردند و روي برد و باخت آهنا بـا هـم شـرط                  

باريـان و   . مي منودند و با صداي بلند و وحشتناك مي خنديدند         بندي  
پارت راهب و داديار مهـانطور در گوشـه اي از آلبـه آنـار پنجـره                 
ايستاده بودند و حرآات و صحبتهاي آن دو ديو را حتـت نظـر گرفتـه                
بودند تا اينكه آن دو ديو غذا و آشاميدني هايـشان را خوردنـد و               

رت و داديار وقيت آندو در خواب عميقـي         باريان و پا  . بعد خوابيدند 
فرو رفته بودند خواستند از آلبه بـريون بياينـد و بـه مسـت قلعـه                 
: بروند آه آندو ديو را بكشند صدايي به گششان رسيد آـه مـي گفـت               

دست نگه داريد و صرب آنيد و آهنا ناگهان سوسك طاليي رنگي را ديدند              
قـيت سوسـك طاليـي بـه        آه به طرفشان مي آيد و مي گويد صـرب آنيـد و            

من مي دامن آه هر سه مشا از آجا         : نزديكي آهنا رسيد سالمي آرد و گفت      
و به چه منظوري آمده ايد ويل به قيافه مشا را منـي شناسـم فقـط از                  
زبان اين دو ديو آارهايي آه تاآنون اجنام داده ايد را شـنيده ام              

يف آنيـد تـا     و مشا را به نام مي شناسم اگر ممكن است خودتان را معر            
باريان و پارت و داديار هر سه نفـر         . چند راز مهم را به مشا بگومي      

مـن مهـسر سوسـك      : تك تك خود را معريف منودند و بعد سوسك طاليي گفـت           
نقره اي هستم او فكر مي آند آه من مرده ام ويل اينطور نيست ايـن                
دو ديو بدجنس مرا دزديده اند و به اينجا آورده اند اگر مشا قـول               
بدهيد آه مرا به نزد مهسرم سوسك نقره اي بربيد مـن هـم راز باطـل                 

 و راز رام آردن هفت      منودن طلسم قلعة سنگ افشان و باغ تگرگ ريزان        
 و راز آزاد شدن مرغ ميپس و راز جنات عابـد            بچه اژدهاي رنگني آمان   

آوه دماوند را آه هنوز زنده است را به مشا مي گومي و مهچنني به مشـا                 
باريان وقيت  .  آه چگونه از اين سرزمني مي توانيد خارج شويد         مي گومي 

اسـت از    آه مطمئن شد اين سوسك طاليي واقعًا مهـسر سوسـك نقـره اي               
. اينكه دوست و راهنماي جديدي پيدا منوده بود بـسيار خوشـحال شـد             

سوسك نقره اي خيلي به ما خدمت آرده و از دوستان نزديك مـا              : گفت
ة خود ميدانيم آـه مشـا را بـه او برسـانيم             است و ما اين را وظيف     

سوسك طاليي آه از سـخنان باريـان دلـش          . حتمًا خيلي خوشحال مي شود    
دوستان در اين سرزمني مـرگ طبيعـي ، پـريي و            : آرام گرفته بود گفت   

بيماري وجود ندارد و روز و شـب در اينجـا مفهـومي نـدارد بـراي                 
 مني آنـد و فقـط اگـر         اينكه مهيشه خورشيد در وسط آمسان است و غروب        

قبًال در اينجا موجودات بسيار     . آسي ديگري را بكشد مرگ ظاهر ميشود      
زيبا و شگفت انگيزي زندگي مي آردند ويل متام آهنا را ايـن دو ديـو                
بدجنس زنداني آردند و يا از بني بردند فقط تعداد انگشت مشـاري در              

. نـده اسـت   سرزمني افسانه ها از آن موجودات عجيب و غريب بـاقي ما           
راز ايـن قلعـه     : باريان و داديار و پارت راهب پرسيدند و گفتنـد         

اين قلعه دروازه ورودي و خروجي ندارد و        : چيست ؟ سوسك طاليي گفت      
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ديوها تنوره آشان وارد آن ميشوند و اگر موجودي به پانـصد قـدمي              
ه برسد بقدري سنگهاي عظيم اجلسه و سنگني به طرف او ميبارد آـه              عقل

يشود و اگر بتواند جان سامل بدر برد و خود را به باغ داخل              آشته م 
قلعه برساند بقدري تگرگ درشت بر سرش ميبـارد آـه زيـر خروارهـا               
تگرگ مدفون ميشود و يخ ميزند و ميمريد و تازه اگر توانـست هـردو               
طلسم را بشكند بايد آن دو ديو خوخنوار را هم بكشد و طريقه آشنت و               

 اگرشاخ طاليي املاس نشان پيشاني ارژنگ        است آه  از بني بردن آهنا اين    
ديو را بكنيد او بيهوش ميشود و منيتواند به آسي آسييب برسـاند در              
زماني آه او بيهوش نقش بر زمني شده بايد سه نقشه اي آـه بـر روي                 
بدنش خالكوبي شده را از روي پوست بدنش بربيد و در آوريد وقيت اين              

نابود ميگـردد   بدين صورت   وك ميشود و    آار را بكنيد او تبديل به خ      
 اگر سه موي قرمز داخل بيين آرپن ديو را آه به آن حلقـة طاليـي                 و  

او تبديل به سنجاقك ميـشود و        بسته شده بكنيد و حلقه را برداريد      
از بني مريود و آن حلقه طلسم آن هفت بچه اژدهاست آـه بـا در دسـت                  

 و زندان آزاد ميـشوند     از بند    ي رنگني هفت بچه اژدها  آردن آن حلقه    
و به آمسان مريوند و رنگني آمان را تـشكيل          را ويران ميكنند     و قلعه 

ميدهند وقيت رنگني آمان توسط آهنا تشكيل گردد دوباره متامي موجودات           
افسانه اي سرزمني افسانه ها به حالتهاي اصـلي خـود برميگردنـد و              

ه انـد   تـ  رف آهنايي آه اسري هستند آزاد ميشوند و آهنـايي آـه ازبـني            
دوباره به وجود مي آيند و آهنايي آه خمفي شده اند از خمفي گاههـاي               

 و اينگونه سرزمني افسانه ها دوباره نفس ميكـشد          خود بريون مي آيند   
و زنده ميشود و به حالت عادي برميگردد و دوباره مهـه جـا پـر از                 

ب  قلعه خـرا    و وقيت دو ديو از بني رفتند       اّما .شادي و سرور ميشود     
شد از ويرانه هاي آن آه در حال ناپديد شدن است مـرغ ميـپس آزاد                
ميگردد مرغ ميپس آه يك وطن پرست واقعي است وقيت اطالع پيـدا آنـد               

 آوه دماوند آه پـدر خوانـده او سـت در چـاه زمـان                 بزرگ آه عابد 
گرفتار شده خودش براي جنات او مريود و او را از چاه بريون مي آورد               

آن نقشه هايي آـه     سوسك طاليي   :  باريان از او پرسيد    .و جناتش ميدهد  
و  بر روي پوست ارژنگ ديو خالكوبي و حك شده به چه دردي ميخورنـد             

 آجاها هستند و راز شكسنت طلسم قلعه سنگ افشان و بـاغ تگـرگ               هنقش
ريزان را هنوز به ما نگفته ايد اصًال ما اين مهـه آـار را آـه بـه                   

 :سرزمني خارج شومي ؟ سوسك طاليي گفـت         پايان رسانيدمي چگونه از اين      
نقشه هايي آه بر روي پوست ارژنگ ديو خالكوبي و حك شده است نقشة              
ورود به دوزخ و نقشة ورود به دژ هزار ستون مرمرين و نقشة پيـدا               
آردن درخت مهه ختم وگياه هوم سفيد است و راز استفاده از اين نقشه              

 هاي اين نقشه هـا را مـن         ها و چگونگي خواندن رموز و خط و نوشته        
منيدامن فقط اين را ميدامن آه عابد بزرگ آـوه دماونـد ميتوانـد در               

و اّما راز شكسنت طلسم قلعه سـنگ افـشان           .اين مورد به مشا آمك آند     
اينگونه است آه در زير چهار گوشه قلعه سـنگ افـشان  چهـار چـشم                 

قلعـه  ماهي سنگ سر است آه بايد آن چشمها را از زير چهـار گوشـه                
برداريد به حمض برداشنت آن چهار چشم بارش سنگ قطع ميشود و اگر آن              

بيندازيـد  چهار چشم را در وسط حوض آب چهار فواره اي بـاغ قلعـه               
طلسم بارش تگرگ نيز باطل ميشود و اين را به ياد داشته باشيد آه              
بدون برداشنت آن چهار چشم ماهي سنگ سر امكان ورود به قلعه وجـود              

جايي   از  مهان   : راز خارج شدن از اين سرزمني اين است آه           و .ندارد
آه وارد اين سرزمني شديد هر چند حلظه يك بار قوچهـاي سـياه عبـور                

 در زمــاني آــه آهنــا دوبــاره  و و دو بــاره بــر ميگردنــدميكننــد
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 سوار آهنا شويد ويل بايد سوار آخرين قوچهـاي           جمدداً  بايد برميگردند
 شدن آسييب نبينيد و گردنبندي آه مشـا در          گله شويد آه هنگام پياده    

پي آن هستيد بر شاخ آخرين قوچ گري آرده و آويزان مانده است فقـط               
وقـيت آـه    يك نفر بايد سريع روي آن بپـرد و گردنبنـد را بـردارد               

دوباره وارد چاه شديد بايد زود به پايني بپريد و اگر دير جبنبيـد              
ميربنـد و ديگـر راه برگـشيت        قوچها مشا را به سرزمني خياالت و رويـا          

سوسـك   . و اگر راه برگشيت هم باشد من از آن اطـالع نـدارم               نداريد
دوسـتان مـن مهـة      : گفـت    طاليي وقيت راهنما يي هايش پايـان يافـت          

چيزهايي آه ميدانـستم بـراي مشـا تعريـف آـردم و اسـرار آهنـا را                  
 .برايتان فاش منودم حاال بقية آارها به عهده مشاست 

به پارت راهب گفت از آن هفت فرزند طبيعت چهار تا از آهنا             باريان  
 بروند آن چهار چشم ماهي      ديوها بفهمند را حاضر آن آه بدون اينكه       

سنگ سر را براميان بياورند و پارت راهب بر روي عالمتهاي گردباد و             
لكة ابر و تپة شين و درخت آاج آه بر روي بدنة عصا حـك شـده بـود                   

ك و ابرك و شنك و سبزك ظاهر شـدند و بـه آهنـا               دسيت آشيد آه طيفون   
دستور داد آه برويد چهار چشم ماهي سنگ سر را آه هريك از چـشمها               

طيفونـك زود خـود     . است را بياوريد  خمفي شده   زير يك پاية قلعه     در  
 رفـت و آرام خـاك آن        هرا به صورت نسيمي در آورد و به گوشه قلعـ          

طريف ابرك هـم خـود را بـه         قسمت را آنار زد و چشمرا برداشت و از          
صورت مه غليظي در آورد و او هم يواشكي يكي از چشمها را برداشـت               
و شنك هم خود را به صورت شن و ماسه صـحرايي در آورد و آرام روي                 
زمني پخش شد و به مست آن يكي گوشة قلعه خزيد و چشمرا برداشت و هر                

ر پـارت   آـه در آنـا    سة آهنا در حايل آه داشـتند برميگـشتند سـبزك            
ريشه هايش را از زير زمني با سرعت به مست آخرين گوشة            ايستاده بود   

 آن را قلعه فرستاد و توسط ريشه هاي تار مانندش چشمرا برداشـت و             
 جلوي پاي پارت بريون آورد و هـر چهـار فرزنـد طبيعـت               از زير خاك  

مأموريت خود را به خوبي اجنام دادند و هـر چهـار چـشم را آـه در                  
 قلعه زير خاك دفن شده بود را آوردند و به پارت دادند           چهار گوشة   

 و باريان هم چهار چـشم را         پارت راهب هم آهنا را به باريان داد        و
در آيسة شال آمرش گذاشت و سوسك نقره اي را هم در آولـه پـشيت اش                 

برادر عزيز و دالورم اژدهاي     : جاي داد و رو به داديار آرد و گفت          
ون بياور و به مهراه پارت بر پـشت او سـوار            سبزت را از انگشرتت بري    

شويد و به قله برويد و آرپن ديو را مشا دو نفر نابود آنيد و مـن                 
هم از اژدهاي سبز انگشرتي آه تو به من هديه داده اي آمك ميگريم و               

و بعد پارت دسيت روي عالمتـهاي       سوار بر او به جنگ ارژنگ ديو مريوم         
يش بريون آمده بودند آشيد آـه يـك         آن چهار فرزند طبيعت آه از عصا      

 سبزش را احضار    دفعه آهنا به داخل عصا رفتند و داديار هم  اژدهاي          
آرد و سوار بر او شد و پارت راهب راهم بر پشت اژدهاي خودش سوار               
منود و بعد باريان هم بر انگشرتي سبزي آه داديار به او هديه آرده              

يبت پانصد درخت تنومند    بود فوتي آرد آه در آني اژدهاي سبزي به ه         
 آه متامي بدنش را پولكهـاي سـبز رنگـي           مي دراز و گردني بلند    با دُ 

 و بـا     ازآن بـريون آمـد     مانند زره به هم بافته شده پوشانده بود         
اين  اژدهـا    . حاليت مطيع و گوش به فرمان رو بروي باريان ايستاد           

ع اژدها  هاي  سبز ، نژادشان با مهنوعان خود آمي فرق ميكرد اين نو            
مطيع انسان بودند و از دماغ و دهانشان آتش بريون منـي آمـد بلكـه                
اينها با دم بلند و چنگاهلايي تيز محله ميكردند و ضربه ميزدنـد و              
گاهي هم با دنداهناي برنده خود گردن دمشن را قطع و يا ميشكستند و              
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در بعضي اوقات هم از جادو استفاده مينمودنـد خالصـه باريـان هـم               
بر اژدهاي سبز رنگ خودش شد و به مهراه داديار و پارت به مست              سوار  

قلعه سنگ افشان و باغ تگرگ ريزان حرآت آردند  وقيت به نزديكيهاي             
قلعه رسيدند هنوز آن دو ديو در خواب بودند آه يكدفعه باريان آه             
سوار بر اژدهاي سبزش بود با شدت و سرعت متام به ارژنگ ديـو محلـه                

 سوار بر آن يكي اژدهاي سـبز بـا           و پارت راهب هم    ور شد و داديار   
وقيت آـه آهنـا بـه        . به مست آرپن ديو هجوم بردند      سرعت و قدرت زياد   

داخل قلعه رفتند و به ديوها آه در وسط باغ خوابيده بودنـد محلـه               
ور شدند يك دفعه آمسان تريه و تار شد و شروع به باريـدن تگرگهـاي                

در عمرشـان چـنني تگرگهـايي نديـده         بسيار بزرگي آرد آه آهنا هرگز       
چهار بودند و باريان سريع  و با سرعت متام خود را به نزديكي حوض               

وسط باغ تگرگ ريزان رساند و چهار چشم ماهي سنگ سـر را              فواره اي 
از آيسه شال آمرش در آورد و به داخـل حـوض انـداخت آـه يكدفعـه                  

 و دوبـاره    ابرهاي سياه از بني رفتند و بارش تگرگ نيـز بنـد آمـد             
آمسان روشن شد ويل هر دو ديو بدطينت بيدار شده بودند و باريان به              

ديو را نابود آن و مچاغ جادويي به        : مچاغ جادويي دستور داد و گفت       
ارژنگ ديو محله آرد و ديو آه تازه از خواب بيدار شده بود گـيج و                
 منگ به اطرافش نگاه ميكرد چون او اصًال انتظـار محلـه و يـا حـضور                

آدميزاده اي را در آجنا نداشت بله ارژنگ ديو آه قافلگري شده بـود              
را بـر    تا خواست آه جبنبد مچاغ جادويي چنان ضربات حمكـم و پيـاپيي            

فرق سرش زد آه او آامًال گيج شد و باريان هم سوار بر اژدهاي سـبز                
بر زمني خورد    به طرف او يورش برد و با چند محله جانانه ارژنگ ديو           

يف مچاغ جادويي و از طريف باريان او را آامًال خسته و بي رمق              و از طر  
ساخته بودند آه اژدهاي سبز به دور او پيچيد و باريان توسط مشـشري              
دندانه دار آه مثل اره بود شاخ طاليـي املـاس نـشان وسـط پيـشاني                 
ارژنگ ديو را بريد آه يكدفعه ارژنگ ديو بيهوش شد و باريـان بـا               

 بر بازوهاي راست و چپ ارژنگ ديو بود را بـه            عجله دو نقشه اي آه    
مهراه پوست بازوانش آند و هر دو نقشه بازوهاي ديـو را برداشـت و               
بعد زود به سراغ نقشه وسط سينه ارژنگ ديو رفت و پوسـت سـينه اش                
را هم آند و آخرين نقشه را هم به دست آورد آه يكدفعه ارژنگ ديو               

رها آرد و خـوك هـم پـا بـه           تبديل به خوك شد و باريان هم او را          
فرار گذاشت و رفت باريان آه مي خواست برود بـه پـارت و داديـار                

داديار سوار بر اژدهاي سبز خود بـه دور آـرپن ديـو             آمك آند ديد    
پيچيده و منيگذارد او تكاني خبورد و در مهني حلظه پارت راهب هم سريع              

 جدا منـود و     با يك ضربة مششري جادويي اآوان ديو سر از تن آرپن ديو           
بـه طـرف سـر      وقيت سر آرپن ديو بر زمني افتاد داديار با سرعت متام            

يو رفت و سه تار موي قرمز را به مهراه حلقه طاليي از دمـاغ               دآرپن  
آن آند و سوار بر اژدهاي سبزش شد آه يكدفعه جسد آرپن ديو تبديل              

ن به سنجاقكي شد و پرواز آنان از آجنا فرار آرد و دور شد و باريا              
هم سريع هر سه نقشه و شاخ طاليي املاس نشان را برداشت و سوار بـر                
اژدهاي خودش شد به مهراه داديار و پارت به طرف آلبة آنار مچنـزار              
رفتند وقيت آهنا به آنار آلبه رسيدند و از اژدها هاي خـود پيـاده               
شدند و پا بر زمني گذاشتند دست بر روي انگشرت خود آشيدند آـه يـك                

دو اژدها به سر جـاي خـود بـر روي نگـني انگـشرتي آـه در                  دفعه هر   
 و باريان سوسك طاليي را از آوله پشيت خود بـريون            دستشان بود رفتند  

 سپس داديار حلقة طاليـي آـرپن ديـو را در دسـتش آـرد آـه                  آورد و 
هفت بچه اژدهاي رنگارنگ باالي سر قلعه به پرواز در آمدند           ناگهان  



 56

يران آردن و بعد به آمسان رفتنـد آـه          و در يك آن قلع را خراب و و        
رنگني آمـاني بـسيار زيبـا در آمسـان پديـدار شـد و متـامي                  يکدفعه

 آن دو    هـای  موجودات عجيب و غريب سرزمني افسانه ها از بند و طلسم          
 آهنا از خمفي گاههاي خود بـريون        مههديو بد طينت و ظامل آزاد شدند و         

اره از خاك و آب و نـسيم        آمدند و آهنايي آه از بني رفته بودند دوب        
به وجود آمدند و در متامي سرزمني افسانه ها پخش شدند خالصـه              و آتش 

وقيت آن دو ديو آشته شدند و هفت بچه اژدهـاي رنگـني آزاد شـدند و                 
قلعه را ويران آردند و رنگني آمـان را دوبـاره بـر فـراز سـرزمني                 

الت عـادي    و دوباره سرزمني افسانه ها به ح       افسانه ها پديد آوردند   
آـه سوسـك    شد  ميـ  ناپديـد     داشت هعخود برگشت آم آم ويرانه هاي قل      

طاليي به مهة آهنا تربيك و خسته نباشيد گفت و بـه صـحبتهايش ادامـه                
 آاري آه مشا آرديد آار بسيار بزرگ و عظيمي بـود            ناي: داد و گفت    

من آه هنوز باورم منيشود آه آن دو ديو از بني رفته اند و دوبـاره                
مهانطور آه سوسك طاليـي داشـت از        يز به حالت عادي خود برگشته       مهه چ 

از ميـان خبـار و گـرد و خاآهـاي           آهنا تعريف و متجيد ميكرد ناگهان       
آه در حال ناپديد شدن بود صدايي بـه گـوش آهنـا              ويرانه هاي قلعه  

 آمي  رسيد آه هرگز آهنا چنني صدايي را تا به آن زمان نشنيده بودند            
 در   بـزرگ و    عجيـب و   ويراهناي قلعه پرنده اي   ا و   بعد از ميان خباره   

هم اندازه و هم هيكل سيمرغ بـود پـرواز            زيبا آه تقريباً   عين حال 
آنان به مست آهنا آمد و در نزديكي آهنا بر زمني نشست و چند بار باد                

 و سوسـك طاليـي       راهـب  باهلايش را به مسـت باريـان و اردالن و پـارت           
باريان .چشمانش آهنا را ورانداز آرد     و با    فرستاد و سپس آرام گرفت    

و اردالن و پارت راهب آه حمو متاشاي زيبايي آن پرنده شده بودند مي              
 بـسيار    اي آه در نزديكي آهنا بـر زمـني نشـسته            پرنده ديدندآه اين 

 نـوآي بلنـد و      اسـت و داراي   زيبا و قدرمتند و با شكوه و پرهيبـت          
ايي تيز و بـراق چـون        سبز با چنگاهل    و  بلند  و داراي پاهايي   ،قرمز

  داراي  و رد و زبان دو شاخه شكلي مانند مـار دا         ميباشدمششري برنده   
رنگـني و يكـي از       يكـي از چـشمهايش        انگـار   آـه  است تيزبني   دو چشم 

 و   بـود   اين پرنده نوك باهلايش نقرهاي     ميباشدچشمانش سياه و سفيد     
و آاآلي طاليي رنگ داشت آه بر زيبايي او صد چنـدان افـزوده بـود                

پرهــايش ماننــد زره اي حمكمــرت از فــوالد آب ديــده متــامي بــدنش را 
خالصه وقيت سوسك طاليي پرنده اي آه روبرويـشان بـرزمني            پوشانده بود 

اين مهـان   : نشسته بود را ديد به هر سه دالور اشاره اي آرد و گفت              
آه وظيفة ميهن پرسـتانه اي       مرغ آزادخيواه و وطن پرست ميپس  است         

گانگــان دمشــن را از بيگانگــان دوســت تــشخيص ميدهــد و دارد او بي
بيگانة دمشن را اگر چه در لباس دوست باشد تشخيص ميدهد و از زمـني               
مريبايد و در ما بني زمني و آمسان او را قطعه قطعه ميكنـد و نـابود                 
ميسازد وقيت اين پرنده بايك خائن و يا يـك وطـن فـروش و يـا يـك                   

باد به هم خوردن باهلـايش آـه قـدرت          بيگانة دمشن برخورد ميكند از      
مأورايي دارد متام رگهاي آبي و قرمز بدن دمشن متورم ميشود انگـار             
آه انكبوتي بر روي بدن دمشن تارهاي آبي و قرمز تنيده و بعد وقـيت               
آه پنجة اين پرنده در زمني به دمشن برخورد ميكند و ميخواهد آه او              

مشن و يا آن خائن و وطن فروش        متامي رگهاي بدن آن د    را به آمسان بربد     
ميرتآد و پوستش ميشكافد و وقيت نوك مرغ ميپس در آمسان به بدن دمشـن               
برخورد ميكند بدن او به خودي خود تكه تكه ميشود و متالشي ميگردد             
وقيت دمشن و يا آن خائن وطن فروش مـرد ميـپس روح او را در آالبـد                  

برسـد ارواح دمشنـان     خود زنداني ميكند و تا روزي آه دنيا به آخر           
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بيگانه و خائنني و وطن فروشان در آالبد او مهانطور زنداني و اسـري              
باقي ميمانند و مرغ ميپس هر چقدر دمشن و يـا خـائن و وطـن فـروش                  
بكشد مهان قدر نريويش بيـشرت ميـشود و قـدرت مـأورايي او قـوي تـر                  

ن يار جاليب براي تشخيص افراد و يـا دمشنـا         ميگردد مرغ ميپس راه بس    
ويا خائنني دارد او با چشم سياه و سفيدش اگر ببيند آه چهره شـخص               
 تاريك است معلوم ميشود آه گناهكار است و اگر ببينـد چهـرة شـخص              

نوراني است معلوم ميشود بيگناه است و اين را هم بدانيد آه وقـيت              
شخصي نگاه آند سريعًا متوجه ميـشود او از         او با چشم رنگني خود به       

يت و قوم و سرزميين است مهانطور آه سوسك طاليـي داشـت             چه نژاد و ملّ   
 ميـپس آزادخيـواه و      ،براي سه دالور در مورد مرغ ميپس توضيح ميداد        

 : گفـت   رو به داديار و باريان آرد       و ،وطن پرست به آهنا نگاهي آرد     
من ميدامن آه مشا دو نفر از نسل ماداي هستيد و رو به پـارت راهـب                 

سل پارت هسيت و رو به سوسـك طاليـي آـرد و             تو هم از ن    :آرد و گفت    
گفت تو هم از سرزمني مردگان آمده اي، از چهره هاي مشا پيداست آـه               
انساهناي خوب سريتي هستيد، خودتان رابه من معـريف آنيـد و بگوييـد              
اينجا چه ميكنيد و من چگونه و توسط چه آسي جنات پيدا آـردم و از                

طاليي متامي ماجراهاي خـود را      بند راهي يافتم؟  پارت راهب و سوسك         
وقيت ميپس از متامي ماجرا با خرب شد و صداقت          . براي او تعريف آردند   

سرش را به مست پايني خم آـرد        رفتار و گفتار را در آهنا مشاهده منود         
و باهلايش را گشود و زانو زد و از مهة آهنا بسيار تـشكر منـود و رو                  

از حاال تو پادشاه من هسيت      باريان سرور من    : به باريان آرد و گفت      
و من مطيع و فرمان بردار دستورات تـو هـستم باريـان آـه بـسيار                 
خوشحال شده بود آه ميپس وطن پرست و آزادي خـواه از بنـد رهـايي                
يافته و آزاد شده است به او گفت من دوست ندارم آه وطـن پرسـت و                 

 زانـو بزنـد تـو        سر خم آنـد و      تو در مقابل آسي    چونآزادي خواهي   
 و سـپس    منـايي بايد از خداوند تشكر آين و به درگاه او شكر گـذاري             

باريان به حرف خود ادامه داد و گفت ميپس عزيز آيا مي تـواني از               
ي آه در پشت سرت واقع شده آسي را جنات بدهي؟ قبًال بر روي              داخل چاه 

اين چاه قلعه اي بود آه تو در آن طلسم و زنداني شده بودي با از                
عه سنگ افشان و باغ تگرگ ريزان و نابود شدن آن دو ديو             بني رفنت قل  

و ايـن   بد طينت طلسم سرزمني افسانه ها شكسته شد و تـو آزاد شـدي               
چاه منايان شد آه مهان چاه زمان مي باشد و در داخل آن عابد بـزرگ                

حاال آه مهه چيز را دانـسيت آيـا         آوه دماوند زنداني و اسري شده است        
دهي؟ ميپس تا اين سخنان را شنيد هيجـان زده          ميتواني او را جنات ب    

شد و گفت او پدر خواندة من است اوست آه مرا تربيت منود و پـرورش                
ميـپس بـدون    . داد تا من به آمال برسم و نامش گيو پارتـان اسـت              

معطلي و بدون اينكه ديگر حريف بزند سريع به آمسان پريـد و پـرواز               
تي آوتاه در حـايل آـه پـري         آنان به طرف چاه زمان رفت و بعد از مد         

مردي ريش سفيد و نوراني را بر پـشتش سـوار منـوده بـود بـه نـزد                   
باريان برگشت و آنار داديار و پارت راهب و سوسك طاليـي بـر زمـني                

او . نشست و از پشتش عابد بزرگ آوه دماوند گيو پارتان پايني آمـد            
و لباسي از آتان سفيد بر تن داشت و آتـابي در دسـت راسـتش بـود                  

عصايي آوتاه و آوچك آه بر روي سر عصا جمسمة پرندة طاليي رنگي بود              
او بعد از معريف خودش با مهه سالم و احوال          . در دست چپش قرار داشت      

پرسي گرمي آرد و از روي ادب به هر سه دالور تعظيم منود و از آهنـا                 
خباطر جنات خودش و مرغ ميپس بسيار تشكر آرد و رو به باريان آرد و               

به خاطر اين خدميت آه به من آردي من هفده سال در خدمت تـو               :  فتگ
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مي مامن و بعد به حمل زندگيم آوه دماوند برميگـردم اميـدوارم آـه               
سپس مهگي به جايي رفتنـد آـه        . بتوامن برايت خدمت گذار خوبي باشم       

باريان و داديار و پارت راهب از قوچها پايني پريده بودند و مدتي             
 حبت شدند در اين مدت باريان خالصـه اي از ماجراهـاي           در آجنا گرم ص   

خودش و برادران و دالوران و دوستانش را براي گيو پارتـان تعريـف              
آرد و تازه سخنانش متام شده بود آه ديدند از دور سروآلة قوچهـاي              
سياه پيدا شد مهگي زود در پشت بوته هـاي مهـان دور و اطـراف آمـني                  

ند بالخره وقيت آخرين قوچها از آجنا در        تا قوچها از آجنا بگذر    آردند  
 و بـا يـك      آمدنـد حال عبور بودند آهنا سريع از پشت بوته ها بريون           

 سوار بر آخرين قوچهاي گله شـدند آـه از مهـه             پريدند و   جست سريع   
 و بعد از چند حلظه خود را در مهان چاهي آه به             بزرگرت و چاقرت بودند   

چها زود و تند پايني پريدنـد       و از روي قو    داخلش رفته بودند ديدند   
و باريان با ناراحيت گفت حيـف شـد فرصـت بـه قـدري آـم بـود آـه                     

گيو پارتان بـا لبخنـدي      نتوانستم گردنبند جادويي را پيدا آنم و        
جلو آمد و گفت به دنبال اين مي گشتيد اين گردنبند بـر روي شـاخ                

يتان قوچي آه من سوارش بودم آويزان شده بود وقيت آه مشـا داسـتاهنا             
را برامي تعريف آرديد مطمئن شدم آه اين مال مشاست و گيـو پارتـان               
گردنبند را به باريان داد و باريان هم از او بسيار تشكر آـرد و               

و باريان گردنبند را به گردنش بست و دست         مهگي از چاه بريون آمدند      
پارت و داديار را گرفت و توسط گردنبند جادويي بـه مسـت لـشكريان               

و پارتان هم سوار بر مرغ ميـپس شـد و بـه مسـت لـشكريان                 رفت و گي  
پرواز آرد وقيت باريان و داديار و پارت جلوي لشكريان و در آنـار              
اردالن ظاهر شدند اردالن سريع از اسب بالدارش پياده شـد و دسـتور              
توقف داد و باريان و داديار و پـارت راهـب را در آغـوش گرفـت و                  

و بعد مهة سرداران و پادشاهان هم به        بوسيد و به آهنا خوش آمد گفت        
استقبال آهنا آمدند و با خوشحايل از اينكه آهنا را سالمت و تندرسـت              
مي ديدند به آهنا خوش آمد گفتند و بعد باريان سوسـك نقـره اي را                
صدا آرد و گفت تو به ما نگفته بـودي آـه مهـسري مهربـان و دانـا                   

  وقـيت  يدانيـد باريـان   داشته اي ؟ سوسك نقره اي گفت مشا از آجـا م           
سوسك نقره اي فريـادي     از آوله پشيت خود بريون آورد         سوسك طاليي را    

آشيد و مهسرش را در آغوش گرفت و او را غرق بوسه منود و گفت پس تو                 
منرده اي من مهه جا را به دنبالت گشتم و نتوانستم تو را پيدا آنم               

نـت او را    سوسك طاليي به مهسرش گفـت آـه چگونـه آن دو ديـو بـد طي                
دزديده بودند تا او برايشان شاخ طاليي املاس نشان را بـسازد و آن              
دو سوسك زيبا بعد از مدهتا دوري از هم مهانطور آـه بـا هـم صـحبت                  
مينمودند از باريان و پارت و داديار تشكر آردند و سوار بر پـشت              
سيمرغ شدند و آرام بدون اينكـه آـسي سـخنان آهنـا را بـشنود بـه                  

چون چندين سال بود آه يكديگر را نديده        د ادامه دادند    صحبتهاي خو 
 سپس باريان رو    .بودند و حرفهاي زيادي براي هم داشتند آه بگويند        

به سردار سپاهش پونريو آرد و گفت از راهنماييهاي تو ممنومن تو بـا              
راهنماييهايت آمك بزرگي به من آردي و بعـد مـاجرا هـايي را آـه                

 را براي اردالن و پونريو و بقيه دالوران         برايشان اتفاق افتاده بود   
تعريف منود و پارت و داديار هم گاهي وسط حرفهايش ميپريدنـد و از              
دالوريهاي خود در جنگ با آرپن ديو تعريف مينمودند آن سه دالور در             

 لشكريان  ، سپاهيان و  حايل آه مشغول تعريف آردن ماجراهايشان بودند      
 يكدفعه ساية بسيار بزرگي بـر        آه  داشتند آمي اسرتاحت ميكردند    نيز

بله آن مرغ ميپس     نظر مهه را به خود جلب آرد          و روي لشكريان افتاد  
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بود آه عابد بزرگ آوه دماوند گيو پارتان را بر پشتش سوار منـوده              
بود و به مست باريان و دالوران در حرآت بود آن دو وقـيت آنـار مجـع                  

 به استقبال آهنا رفـت      نباريا سرداران و پادشاهان بر زمني نشستند       
 را يك به يك به گيو پارتان و مرغ ميپس معريف آـرد و             و مهة دالوران    

 سيمرغ به باريان گفت باريان عزيز تو خدمت بزرگـي بـه مـردم               سپس
سـرزمينت از    ،ميپس و گيـو پارتـان     منودن  با آزاد   ،  سرزمينت آردي   

 خـود   حکومـت پشتوانة خوبي برخوردار شده است و اينگونه پايه هاي          
رابري با مشا سـه     حاال در متامي دنيا آسي ياراي ب       .منوده اي   را حمكم   

برادر را ندارد و در ضمن مرغ ميپس ميتواند به تنهايي به اندازة             
يك لشكر به تو آمك آند و حـامي تـو و مردمـان سـرزمينت باشـد و                   
گيوپارتان آه عابد بزرگ آوه دماوند است ميتواند به عنوان وزيـر            

و تو را در آارهايت راهنمـايي       نايي در آنارت قرار گريد      عاقل و دا  
آند چون او متام آليد رازهاسـت و رمـوز اسـرارها را مـي دانـد و                  

وقيت نصيحت ها و    . ميتواند شايسته ترين راهنماييها را به تو بكند       
راهنماييها و صحبت هاي سيمرغ متام شد باريان در مجـع پادشـاهان و              

يوپارتان را وزير ارشد خود اعالم آرد و        سرداران سپاه عابد بزرگ گ    
حاال آه مشـا    : بعد گيوپارتان عابد رو به بقيه و باريان آرد و گفت          

به مست اردوگاه شيابلو براي نربد با اهرمينان مريويـد هبـرت اسـت آـه                
ببينيد آيا در ميان لشكريانتان جاسوس وجود دارد يـا نـه؟ و مهـة               

اين آار را بكنيم و باريان به       دالوران قبول منودند و گفتند چگونه       
خودت هر طوري ميداني عمل آن ونيازي نيست آـه در           : گيوپارتان گفت 

اآنـون تـو    : اينمورد مشورت آين و سپس گيوپارتان به مرغ ميپس گفت         
در باالي لشكريان آه در حال اسرتاحت آردن هستند پرواز آـن و بـاد               

سـت تـا خـائنني و       افـراد لـشكر بفر    باهلاي خود را در البه الي متامي        
جاسوسان وطن فروش مشخص شوند ويل آهنا را ازبني نرب مي خواهم بعد از              

 لـشكريان آهنـا را دسـتگري و بـه نـزد              افراد اينكه آهنا مشخص شدند   
شروع  و سپس ميپس وطن پرست برفراز لشكر         ندباريان و دالوران بياور   

فـراد   و باد باهلايش را از هر طرف در ميـان متـام ا             ن کرد  چرخيد به
 و بعد از اينكه آارش متـام شـد در آنـار             لشكريان به حرآت درآورد   

باريان و دالوران ديگر بر زمني نشست و رو به گيوپارتان عابد آـرد              
نود و نه نفر جاسوس و خائن در لشكريان است آه هم اآنـون              : و گفت 

 تارهاي عنكبوت بـر بدنـشان نقـش         درگهاي آبي و سرخ بدن آهنا مهانن      
: حيت قابل شناسايي هستند و گيوپارتان به باريـان گفـت          بسته و برا  

پادشاه من لطفًا دستور دهيد آه آهنا را دستگري آـرده و بـه اينجـا                
باريان به آل لشكر دستور داد آه خائنني جاسوس را دستگري           . بياورند

لشكريان آه از موضوع آگاه شده بودنـد        . آرده و به اينجا بياوريد    
سوسان وطن فـروش را قبـل از اينكـه فـرار            زود و سريع خائنني و جا     

آنند شناسايي و دستگري و به بند آشيدند و آهنا را به نزد باريـان               
 را بكـش و      خـائنين  ميـپس وطـن پرسـت، ايـن       : باريان گفت . آوردند

ميپس هم مهـة    . روحشان را در آالبدت زنداني آن آه قدرتت بيشرت شود         
ر آالبد خود زنـداني     و روحشان را د   آن نود و نه نفر خائن را آشت         

آرد آه يك دفعه احساس منود آمي قدرتش بيشرت شده و بعد از شناسايي              
و از بني رفنت خائنني مهة دالوران و سرداران از اينكه جاسوسان از بني              

باريـان يـك اسـب بالـدار هـم بـه            . رفته اند بسيار شادمان شدند    
دند و  گيوپارتان داد و به دستور باريان لشكريان آمـادة حرآـت شـ            

سپس به مست شهر خشكاب حرآت منودنـد و در مـدتي آـه در راه بودنـد                  
پادشـاه مـن، وقتيكـه مـا در سـرزمني           : گيوپارتان به باريان گفـت    
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افسانه ها بودمي تو برامي خالصه اي از سرگذشت خودت و دو برادرت را              
تعريف منودي اگر ممكن است حاال آه فرصت آايف دارمي در راه آل مـاجرا               

متام جزئياتش برامي تعريف آن و باريان هم آل مـاجرا را بـا              را با   
متام جزئيات براي گيوپارتان عابد آه حاال وزير ارشد باريـان شـده             
بود تعريف منود و بعد از اينكه داستان سرگذشتش را براي او بازگو             

حتمًا ميداني آه چگونه پليـدي وارد دنيـا و          : آرد، گيوپارتان گفت  
پس اين را   : بله ميدامن و بعد گيوپارتان گفت     : تباريان گف . زمني شد 

هم بدان آه تنها يك راه براي از بـني بـردن آامـل ناپـاآي هـا و                   
زشتيها و اهرمينان وجود دارد و آن اين است آه تو اول در اين جنگ               

و بـر روي    پريوز شوي و بعد بايد به مرآز زمني آه نـامش ايرانئـوم              
در آن   بـروی واقع شـده اسـت      يا  در مابني دو در   پنجة گربه اي زيبا     

سرزمني پنجه گربه اي شهري آهن قرار گرفته آه نام آن شـهر ابرقـو               
است آه در نزديكي آوه ايزدان قرار گرفته و در آن شهر درخت سـرو               

 هزارساله اي ميباشد آه بايد آن را پيدا آين، در زير آن درخت              پنج
ت گل آـردن نـي      سرو قرب هفت پادشاه روزگاران آهن ميباشد آه در وق         

ها ارواح آن هفت قرب ميتوانند از قبور خود بريون بياينـد و در آن               
زمان است آه آهنا ميتوانند تو را براي از بني بردن آامل ناپاآيها             
و زشتيها و اهرمينان راهنمايي آنند و ميتوانند به تو بگويند آـه             

 بـربي   چگونه تو ميتواني براي مهيشه اهرمينان و پليدي ها را از بـني            
ويل آن ارواح زماني به تو آمك مي آنند آه تـو هفـت عـصاي پرنـدة                  
زرين را آه هر آدام نشاني به شكل پرنده اي طاليي بـر بـاالي خـود                 

 بگريي و به آن ارواح هديـه آـين و در             پارسا را از هفت عابد   دارند  
آن زمان است آه ارواح ميتوانند به تو راهنمايي الزم را بكننـد و              

ز آن هفت عابد من هستم آه يكي از آن عصاها در نزد مـن               اآلن يكي ا  
است آه بعد از نربد با اهرمين اگر پريوز شدي زماني آه مي خواهي به               
آجنا بروي، من عصاي زرينم را آه بر روي آن پرنده اي طاليي است به               
تو مي دهم و بعد تو را راهنمايي مي آنم آه شش عابد ديگـر را در                 

گيوپارتـان عزيـز،    : باريان گفت . صاها را بگريي  آجاها پيدا آين و ع    
اين نقشه هايي آه من از ارژنگ ديو سرزمني افسانه ها بدسـت آورده              
ام به چه درد مي خورند و يا شاخ طاليي املاس نشان ارژنگ ديـو بـه                 

. چه آار من مي آيد؟ دوست دارم از اين رمز و رازها سر دربيـاورم              
و شاخ طاليي املاس نشان به موقـع        در مورد نقشه ها     : گيوپارتان گفت 

رايت در زماني مناسب توضيح ميدهم و اسرار آهنا را به تو مـي              اش ب 
گومي تو فقط اآلن متام فكر و قدرتت را بايـد بـراي شكـست لـشكريان                 
اهــرميين بگــذاري باريــان هــم قبــول منــود و از گيوپارتــان خبــاطر  

آمـك منايـد     و از اينكه مي خواهـد بـه او           کردراهنماييهايش تشكر   
بسيار خوشحال بود و هنايت احساس خوشايند قلـيب خـود را نـسبت بـه                

: گيوپارتان وزير هم با شكـسته نفـسي گفـت         . منودگيوپارتان ابراز   
اين وظيفه من است مهانطور آه قول داده ام من به مـدت هفـده سـال                 

 و بـه تـو در متـامي امـور           متام در خدمت تو و خانواده ات مي مـامن         
يكنم مهانطور آه هر دو نفر به مهراه لشكريان و سرداران           راهنمايي م 

و پادشاهان به مست شهر خشكاب حرآت ميكردند ناگهان ديدنـد آـه از              
سفيدي به طرف آهنا مي آيـد و از مسـت چـپ هـم               مست راست گرد و غبار      

تعدادي سوار با سرعت به طرف آهنا مي تازند آه باران بـا مـشاهدة               
وقف داد و گفت آه حالـت دفـاعي بـه خـود             آهنا به لشكريان دستور ت    

بگريند و آن غبار سفيد در نزديكي لشكريان ايـستاد و سـوارها هـم               
مهينطور با حفظ فاصله اي ايستادند و يك سوار و يك سفيدي بـه مسـت                
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لشكريان آمدند پس از چند حلظه يكي از ارواح نگهبان زود خـودش را              
پادشاه مـن يـك خـروس       به باريان و سرداران آنار او رساند و گفت          

 ديـدار   خواستار مصاحبت و  سپيد و يك سوار آمند انداز آمده اند و          
 باريان گفت آهنا را به نزد ما راهنمايي آنيد و بعـد             با مشا هستند  

باريان سرداران و پادشاهان و دو برادر خـود داديـار و اردالن را              
يم به آنار خود فرا خواند گفت مهة مشا در آنـارم باشـيد تـا ببينـ                

اينها چه آساني هستند و چه ميخواهنـد پـس از مـدت آوتـاهي آهنـا                 
ديدند آه يك آمند انداز با بازواني سترب و زورمند به آهنا تعظـيم              

 ي نـوك و دم و آـاآل       بـا  ،آرد و خروسي سپيد هم با چشماني تيز بني        
 منود و سپس باريان از      يبه نزد آهنا آمد و او هم تعظيم        ،آتشنيقرمز  

مشا آه هستيد و چه ميخواهيد؟ خروس سپيد پيشدسيت آـرد و            آهنا پرسيد   
مشـا   من فرمانده خروسان سپيد هستم و آمـده ام آـه در رآـاب             : گفت

دالوران با اهرمينان جبنگم باريان گفت مشا آه موجوداتي ضعيف هـستيد            
چگونه ميخواهيد با اهرمينان روبرو شويد و با آهنـا جبنگيـد؟ خـروس              

و وجود اهرمينان را به لرزه در مي آورد حيت          سپيد گفت صداي ما قلب      
روي مشا هم تاثري دارد و اگر ما در هنگام نربد شـيپور جنـگ را بـه                  
صــدا در بيــاورمي دمشنــان و اهرمينــان آمــي ســست ميــشوند و مشــا  و 
لشكريانتان ميتوانيد از فرصت اسـتفاده آنيـد و اولـني ضـربات را              

تر بر پيكر اهرمينان وارد     بدون اينكه زياد به خود زمحت دهيد آاري         
آوريد باريان پس از شنيدن سخنان خروس سپيد در آمـال نـا بـاوري               
گفت تو خودت به تنهايي يك آواز خبوان تا ما بدانيم آه صداي رعـب               
آور تو چگونه است و خروس سپيد گفت پس اگر اجازه دهيد مـن آوازي               

  خبـوامن  آواز بـا شـدت       بلنـد و   بسيار آرام و مالمي سر دهم چون اگـر        
احتمال دارد آه بيشرت لشكريان مشا به وحشت بيافتنـد باريـان گفـت              
باشد آرام و آوتاه آواز خبوان و خروس سپيد رو به لشكريان ايستاد             
و شروع به آواز خواندن آرد ويل انگار آه به جاي يـك خـروس هـزار                 

 متام  خروس آوازي رعب آور ميخواندند وقيت آواز خواندن خروس متام شد          
ريان به دلشوره افتاده بودند و از گوشه و آنـار صـداي شـيحه               لشك

 باريان و سرداران و دالوران تا اين صـحنه را           اسبها بلند شده بود   
ديدند بر او احسند گفتند و پس از اينكه مهه خروس سپيد را تـشويق               
منودند باريان گفت خروس سپيد گرامي به لشكريان ما خوش آمدي و با             

ز پيوسنت تو و يارانت به مجع لشكريامنان اسـتقبال          آمال ميل مهة ما ا    
 اّما  تو به مهراه سپاهيانت ميتواني به لشكريان ما بپيوندي        ميكنيم  

چگونه ميشود آاري آرد آه صداي مشـا روي لـشكريان خودمـان تـأثريي               
لشكريان آم آم در طول سـفر       :  سپيد گفت  ن فرمانده خروسا  نگذارد؟    

اي ما آم آم باعث تقويت روحية آهنـا         به صداي ما عادت ميكنند و صد      
ميشود چون ما در طول يك شبانه روز سه بار آواز ميخـوانيم و هـر                

 اي دالوران و يكتـا پرسـتان        بار در آوازهاي خود ندا سر ميـدهيم         
برخيزيد و رو به شرق دعا خبوانيد برخيزد و حمراهباي خداونـد را در              

 باريان عزيـز و     .نيدسپيده دم و در ظهر و شام بشوييد و نوراني آ          
بسيار ما چهل و دو خروس جنگجو هستيم و         دالوران اين را بدانيد آه      

ماية افتخار ماست آه در رآاب مشا باشيم و با اهرمينان جبنگيم سـپس              
خروس سپيد به دستور باريان و با آمـك و راهنمـايي چنـد نگهبـان                

سامان افراد سپاهش را به داخل اردوي لشكريان آورد و مشغول سر و             
بعد از اينكه خروس سپيد رفت سـوار آمنـد انـداز             دادن به آهنا شد   

ما اهل سرزمني صحراها هستيم      درود بر دالوران و باريان شري دل         :گفت
آه تا آنون خود را به دليل ضعيف بودمنان از چـشم  اهرمينـان خمفـي                 
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آرده بودمي وقيت شنيدمي لشكريان مشا براي آزادسـازي سـرزمني مـا مـي               
 ما هم نريوهاي خودمان را يكجا مجع آردمي آه به مشا ملحـق شـومي                آيند

باريان و سرداران و دالوران او را هم پذيرفتند و به گرمـي از او               
استقبال منودند و باريان به او گفت نامت چيست ؟ آمند انداز گفـت              
نام من اسپكه است  و به مهراه خود هفت هزار آمند انداز آورده ام               

ماهر هستند و آماده اند آـه       ي و آمند اندازي بسيار      آه در جنگاور  
براي آزادي وطنشان از جان خود نيز بگذرند باريان مـرغ ميـپس را              
بر باالي سر سپاهيان اسپكه فرستاد و چند حلظة آه گذشـت ميـپس بـه                
نزد باريان آمد و گفت در ميان آهنا خائن و جاسوسـي وجـود نـدارد                

 ميتواني سپاه خـود را بـه داخـل          حاال: سپس باريان به اسپكه گفت      
لشكريان بربي وقيت به سپاه خود سرو سامان دادي به ما اطالع بده تا              

 سپاه خـود را بـه       ة آمند انداز  حرآت مناييم  ظرف مدت آوتاهي اسپك      
 به نزد باريان و دالوران       سپس داخل اردو آورد و به آهنا نظم داد و        

 من راههاي سـرزمينمان     دوستان شجاع و گرامي    : گفت  به آهنا  وبرگشت  
 و در ضمن ميتوامن راهنماي خوبي براي مشا باشم          را به خوبي ميشناسم   

 تا چنـدين روز      از راه ميان ُبر     ميخواهم به مشا اطالع بدهم آه ما       و
ديگر به شهر خشكاب مريسيم باريان پس از شنيدن سخنان اسـپكه وقـيت              

يـشناسد از او    آه اطمينان حاصل منود آه او واقعًا راهها را خـوب م           
خواست آه آهنا را از نزديكرتين راه به شهر خوشـكاب برسـاند و يـك                

و بعد به دستور باريان مهة لشكريان بـه         اسب بالدار هم به او داد       
بعد از سپري شدن چندين روز آهنـا بـه          . مست شهر خشكاب حرآت منودند      

نزديكي شهر خشكاب رسـيدند و از دور ديدنـد آـه لـشكريان اهـرميين                
انند جنگلي سياه و بزرگ و انبوه گردا گـرد شـهر اردو زده انـد                مه

اهرميين به مهة فرماندهان و سرداران      باريان با ديدن آن مهه لشكريان       
دستور داد آه در باالي تپه اي نسبتًا بلند آه درآن نزديكـي قـرار               
داشت اردو بزنند و آمادة نربد باشند و به پانصد ارواح جنگجو هـم              

 و   خيمة فرماندهي مرآزي را در نوك تپه بر پا سازند          دستور داد آه  
 به پانصد    بعد ودر مهاجنا نگهباني دهند و مراقب خيمه مرآزي باشند          

ارواح جنگجوي ديگر گفت مشا هم مانند هر روز به وظيفـه خـود عمـل                
مناييد و توسط ديـگ طاليـي جـادويي بـه لـشكريان غـذا و نوشـيدني                  

رآزي در باالي تپه بر پا شد باريان        وقيت خيمة فرماندهي م   . برسانيد
به مهـة فرمانـدهان و سـرداران و دالوران دسـتور داد آـه اول بـه                  
سپاهيان خود سري بزنند و آهنـا را نظـم ببخـشند و سـپس در خيمـه                  
مرآزي مجع شوند تا نقشة نربد با اهرمينان را طرح ريزي آنند وقيت آه              

رفتنـد باريـان    سرداران و فرماندهان براي سرآـشي سـپاهيان خـود           
سرباز سوار آدوي جادويي را صدا آرد و گفت آيا ميتواني بـروي از              
اردوي دمشن براميان خرب بياوري سرباز سوار آدوي جادويي گفت بله با            

و او با سـرعت از آجنـا دور شـد           آمال ميل اين آار را اجنام ميدهم        
ة مدت زماني گذشت و از سرباز سوار خربي نشد، باريان وقيت بـه خيمـ              

مرآزي رفت ديد مهة دالوران و سرداران و فرماندهان در آجنـا منتظـر              
باريان به حمض اينكه وارد خيمه شد به مهه خسته نباشـيد            . او هستند 

گفت و بعد از اينكه بر ختت فرماندهي خود تكيه آرد گفت دوستان من              
سرباز سوار آدوي جادويي را آه آخرين باقي ماندة سـربازان آـدوي             

د را به اردوي دمشن فرستادم تا براميان اطالعاتي بيـاورد           جادويي بو 
ويل تا آنون خربي از او نـشده اسـت فكـر ميكـنم بـراي او اتفـاقي                   
افتاده باشد آيا مشـا پيـشنهادي بـراي بدسـت آوردن خـرب از اردوي                

 ؟ چون ما بايد بدانيم آه آهنا چه مقدار نريو دارند          ؟اهرمينان داريد 
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 و قواي آل سپاهيان و لشكريان       ؟اتي هستند و سرداران آهنا چه موجود    
بـراي نـربد ميخواهنـد        و از چه جتهيزات و وسـائلي       ؟آهنا چگونه است  
 وقيت سخنان باريان متام شد مهه به فكـر فـرو رفتنـد              ؟استفاده آنند 

بعد از مدتي پارت راهب آه فكري به سرش زده بود گفت مـن ميتـوامن                
 مه در بيايـد و بـه اردوي         از ابرك آمك بگريم او ميتواند به صورت       

باريـان و مهـة     . دمشن خبزد و از آجنا براميان متامي خربهـا را بيـاورد           
فرماندهان به او آفرين گفتند و پارت دسيت بر روي عالمت لكة ابـري              
آه بر روي عصاي هفت فرزند طبيعت نقش بسته بود آـشيد و ابـرك در                

ابـرك عزيـز    : جلوي چشم مهه ظاهر شد و پارت رو به او آرد و گفـت               
 ددوست من ما اطالعات دقيقي در مورد اردوگاه دمشن ميخـواهيم و بعـ             

پارت مهة سواالت باريان را به او گفت و ابـرك هـم تبـديل بـه مـه                   
غليظي شد و به اردوي اهرمينان رفت و بعـد از مـدت زمـاني نـسبتًا                 

: ارت و بقية دالوران برگشت و گفـت         پبه خيمة مرآزي به نزد      طوالني  
 سوار آدوي جادويي را آشته اند من ديدم آه داشـتند جـسدش را               آهنا

ميخوردند باريان و سرداران بسيار ناراحت شدند و بعـد ابـرك بـه              
سخنانش ادامه داد و گفت اهرمينان داراي سپاهي حدودًا دو برابر ما            
هستند آه اگر در تاريكي شب آه قدرت آهنا چندين برابر ميـشود بـر               

 يك نفر هم زنده مني مانـد و امـا ليـست             ورنديورش بيا اردوگاه ما   
 نوشـته ام و     پوسـيت دقيق اطالعات اردوگاه آهنا را من بـر روي تكـه            

  :مه ابرايتان آورد
 

    
    
    
    
    

 
وقيت آه سخنان ابرك متام شد و ليست را در اختيـار باريـان گذاشـت                

رتان عابـد و    باريان و مهة سرداران و دالوران و پارت راهب و گيوپا          
سيمرغ و مرغ ميپس و سوسك نقـره اي و طاليـي و فرمانـدة خروسـهاي                 
سپيد و اسبهاي بالدار و اسبهاي تك شاخ مهه به نوبت ليست را نگاه              
آردند و زمانيكه دوباره ليست را باريـان داشـت برانـداز ميكـرد              

 عابد بزرگ آوه دماوند آه حاال وزير ارشد باريان شـده            ،گيوپارتان
وع به صحبت آرد و مهه با صداي او به طرفش برگشتند و سـاآت               بود شر 

 . و بي صدا به سخنانش گوش دادند
   :  القصه 

باريان و فرماندهان دالور و شجاع از تاريكي شـب          : گيوپارتان گفت  
نرتسيد ما حتمًا در نربد با اهرمينان پريوز مي شومي و مشا بايـد هرگـز                

ا به درگاه خداوند آاري آنم آـه        نا اميد نشويد من مي توامن با دع       
مـي  و ميش   خورشيد از جايي آه سپيده مي زند تا جايي آه آمسان گرگ             

شود حرآت آند و دوباره آم آم به جايگـاه طلـوع و هنگـام سـپيده                 
پـيش   تا گـرگ و مـيش آمسـان           دوباره نزديک به غروب يعنی     برگردد و 

ا هفـت روز    برود و دوباره به جايگاه طلوع برگردد و اين آار را ت           
ادامه دهد يعين بدين صورت خورشيد غروب نكند و آمسان تاريك نشود و             

 آمسان اآلن نزديك به غروب آردن است و         .مشا چند حلظه سكوت آنيد    : گفت
مهه سكوت آردند و گيوپارتان به درگاه خداوند نيـايش آـرد و چنـد               

ده حلظه بعد خورشيد آه در حال غروب آردن بود و آمسان گرگ و ميش شـ               
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بود آم آم خورشيد معكوس به وسط آمسان و بعد به جايگاه سـپيده دم               
خود برگشت و دوباره آرام آرام شروع به حرآـت آـرد و مهـه فريـاد                 

 و گيوپارتـان را در آغـوش گرفتنـد و غـرق بوسـه اش                شادي آشيدند 
مشا اشتباه نكنيد من فقط از خداوند       : آردند و گيوپارتان عابد گفت    

مهة دالوران و سرداران و     .  از او سپاسگزاري آنيد    آمك گرفتم و بايد   
حضار داخل خيمة مرآزي به درگاه خداوند يكتا سجده شـكر بـه جـاي               

خداوند : آوردند و به درگاه او تعظيم منودند و بعد گيوپارتان گفت          
در اين جنگ پشتيبان ماست ويل ما بايد با رشادت هاميان ثابت آنـيم              

ستند و در مهني حال يك دفعه نگهباني با         آه دمشنان او دمشنان ما هم ه      
بياييد آمسان شهر خـشكاب را      ،سرورم: عجله به داخل چادر آمد و گفت      

نگاه آنيد اتفاق عجييب در حال وقوع است و مهه با عجله به خارج از               
خيمه رفتند و مشاهده آردند آه ابري بسيار هپناور و سياه بر آمسان             

ست و آن تاريكي و سايه روي سـر         شهر خشكاب ساية تاريكي انداخته ا     
 .تا سر سپاهيان اهرميين را پوشانده است

خوب،دوستان من هبرت است با هم به شهر خشكاب برومي و ببينيم در آجنا              
 .چه اتفاق مهمي در حال وقوع است

ر سـردار سـپاه و چهـار        ا و چهار جن مشاور و چه       چهار عفريت وزير  
اب مجـع شـده بودنـد و دربـارة          هپلوان اهرميين مهه در تاالر قـصر خـشك        

نقشه مي آشيدند آه نگهبانان خـرب        چگونگي نربد با لشكريان باريان      
وقـيت آن سـرداران     . آمسان باالي سرشان تريه و تار شـده اسـت         آوردند  

اهرميين به باغ قصر آمدن ديدند آه شيابلو بر ختيت آه از آتـش سـياه                
حضور پيدا آرده است    گناه ساخته شده بود بر باالي آمسان شهر خشكاب          

 و  و هفتاد هزار نگهبان بالدار شش چهرة زشت و خوفنـاك آـه بريمحـي              
 از صورت و رفتارشان مي باريد باهلاي ترية خود را آه ماننـد              شقاوت

سياهي شب ظلمات بود مانند پله اي مارپيچ از زير ختت فرمـانروايي             
انند ظلمات  شيابلو بر زمني باغ هپن آرده اند آه سياهي باهلاي آهنا م           

باالخره شـيابلو   . وحشتزاي انتهاي چاههاي عذاب گنهكاران دوزخ بود      
با شنل بلندي آه از اشك و آه و فرياد زجه هـاي دوزخيـان بافتـه                 
شده بود از ختت خود پايني آمد و از پله هاي مـارپيچي آـه از بـال                  
نگهبانان بالدارش اجياد شده بود به طرف زمني وسط بـاغ قـصر حرآـت               

و بر روي هر پله آه پا مي گذاشت صورتش بـه هـزاران چهـره                ا. آرد
تبديل مي شد و هر چقدر آه به زمني نزديكرت مي شد زشت تر و خوفناك                
تر مي گشت باالخره وقيت آه به باغ قصر رسـيد مهـة سـرداران اهـرميين                 
جلوي پايش زانو زدند و مانند سگهاي وفادار پاهـايش را بوسـيدند             

به دنبامل به تاالر قصر     :  گفت  با غرور و تکرب    دشيابلو تا آهنا را دي    
او مهانطور آه بر زمني باغ قدم مي گذاشت و به مسـت قـصر و                . بياييد

تاالرش مي رفت خاك زمني زير قدمهاي او سياه و آثيـف مـي شـد و از                  
وقيت آه او به    . جاي پاي او آرمهاي آثيف و جلن متعفن بوجود مي آمد          

رودش رو به ارسـطاتيس و جينكـه آـرد و           تاالر قصر وارد شد به حمض و      
اگر از نربد زنده برگشتيد پاداش خوبي در نزد من داريد حـاال             : گفت

برويد مهسر باريان دل افروز را آه اآلن فكـر مـي آـنم هـشت ماهـه                  
باردار است نزد من بياوريد و آن عفريـت پـست و جـن بـد ذات زود                  

وقـيت  . انداختنـد رفتند و دل افروز را آوردند و جلوي پاي شيابلو           
آه دل افروز سرش را آه به زمني دوخته بود و از ترس تنش مي لرزيد                
آرام باال آورد و به صـورت پليـد و زشـت و وحـشتناك هـزار چهـرة                   
شيابلو نگاه آرد از ترس فرزندش را بـه دنيـا آورد و فرزنـدش از                

فتاد و دل افروز از ترس و درد بيهوش شد و شيابلو            ادامنش بر زمني    
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نوزاد دل افروز بر زمني افتاده بـود و گريـه ميكـرد و              حاليكه  در  
دست و پا ميزد، جلو رفت و مهچو گرگي آه شكم مادينه گوسـفندان را               
مي درد و فرزند آهنا را مي گريد با نـاخن چـرآينش نـاف خنـست زادة                  
باريان را بريد و در مهان جا در وسط تاالر قصر او را رهـا آـرد و                  

ماري آشيده شده    نقاشي اهرميين آه بر روي پوست        بعد از شال آمرش يك    
بود را در آورد و وردي بر جسم بيهوش دل افروز خوانـد و بـر روي                 

آه يك دفعه دل    نقاشي اي آه بر پوست مار آشيده شده بود فوتي آرد            
افروز غيب شد و به صورت تصويري بر وسط نقاشي پوست مار نقش بـست               

ين و تصوير دل افروز آـه بـر روي          و بعد شيابلو بر روي تصوير اهرمي      
پوست مار نقش بسته شده بود دوباره فوتي آرد آـه آـل نقاشـي روي                
پوست مار بر روي ديوار مست چپ تاالر قصر انتقـال پيـدا آـرد و دل                 
افروز تبديل به نقاشي زيبا و در عني حال ترسناآي شده بود آه بـر               

ميكـرد تـصوير    وقيت آسي به نقاشي نگـاه       . روي ديوار نقش بسته بود    
زني تنها را در بياباني خشك و تشنه مي ديـد آـه اهرمينـان او را                 

 . آرده اند و مي خواهند او را بدرند و احاطهدوره
شيابلو وقيت آه توسط طلسم دل افروز را تبديل به نقاشي آرد رو به              

به آن نوزاد آاري نداشته باشـيد       : حاضران در تاالر قصر آرد و گفت      
مبادا جاي نوزاد را تغـيري دهيـد و يـا او را از              و سفارش آرد آه     

زمني بلند آنيد و يا آسييب به او برسانيد آه در جا آشته مي شـويد                
چون وقيت آه من به دوزخ برگشتم خودم او را چند روز ديگر آه آمـي                
قويرت شد از روي زمني به داخل دوزخ مي آشم و بعد دستور داد آه سه                

ن و اشك پارسة پريمرد وزمخيهاي انساهنا       عجوزه بيايند و به او با خو      
 تا به موقـع اش او را        آه در ميدان جنگ به جا مي مانند غذا دهند         

:  و بعد از اينكه شيابلو سفارشـات الزم را آـرد گفـت             به دوزخ بربد  
 باالي سر مشا    ماين ابر هپناور سياه را آه توسط جادوي سياه ساخته ا          

 برابر شود و وقـيت بـه ميـدان          مي گذارم تا قدرت و نريوي مشا چندين       
ست تا نـور خورشـيد مـانع از          نربد مي رويد اين ابر سياه مهراه مشا       

جنگيدنتان نشود و سپس شيابلو آسـوده خـاطر دوبـاره از روي پلـه               
هايي آه توسط باهلاي نگهبانانش درست شده بود به طرف آمسـان حرآـت              

فته بود نشـست    آرد و بر ختتش آه در باالي قصر در وسط آمسان قرار گر            
و به مهراه هفتاد هزار نگهبان بالدار شش چهـرة وحـشتناك خـود از               
ديده ها پنهان شد و به دوزخ برگـشت وقـيت شـيابلو رفـت اهرمينـان                 

 .آمادة نربد شدند
 :القصه

 .حاال مي رومي در اردوي باريان ببينيم آهنا چه مي آنند
: يوپارتان گفـت  وقيت باريان و دالوران از خيمة مرآزي بريون آمدند گ         

ود بـه داخـل خيمـه       زخود شيابلو براي سرآـشي بـه يـارانش آمـده            
برگرديد بايد سريع نقشه اي بكشيم فكـر ميكـنم آـه آهنـا  دارنـد                 
آمادة نربد مـي شـوند و مهـه دوبـاره بـه داخـل خيمـه برگـشتند و                    

سرور من باريان مهانطور آه ابرك گزارش داد آهنـا          :  گيوپارتان گفت 
ويل  و لشكرياني چند برابر قوي تـر از مـا هـستند             داراي سپاهيان   

خوب اين را هم در نظر بگرييد آه خداوند ياور ماست و ما با قـدرت                
اميامنان و با شجاعت به نربدگاه مريومي سپندار و افرا و پارمسن آه تا              
آن موقع ساآت بودند گفتند گيو پارتان دانا آيا تـو ميتـواني در              

 براي ما توضيحات خمتصري بدهي تا ما با         مورد چيزهايي آه ابرك گفت    
آگاهي بيشرتي به ميدان نربد برومي و بقية حاضران هم سخنان آهنـا را              

گيو پارتان گفت با اين آه وقت آمـي دارمي خالصـه اي             . تاييد آردند 
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از چگونگي آن موجودات اهرميين و نوع سالحهايشان را براي مشا توضـيح             
دوسـتان و دالوران    :  سـخنانش گفـت    در ادامة سپس گيوپارتان   . ميدهم

آه ارسطا تيس عفريت وزير شـيابلو اسـت و مـشاوري            اين را بدانيد    
زيرك دارد آه نامش جينكه مي باشد ارسطاتيس داراي مششري آتشني اسـت             
آه اگر به هر آه خبورد آن شخص گوشت تنش تا به استخوان ميـسوزد و                

امي پليـديها و    جينكه هم داراي خنجر گناه است آه آن خنجـر از متـ            
گناهان انسان ساخته شده است و اگر نوك و يا تيغة آن به آسي بـر                
خورد آند آن شخص آبود و سياه ميشود و در جا مي مريد، سردار سپاه               
آهنا ژپوش ديو است آه بسيار قدرمتنـد و قـوي ميباشـد او ميتوانـد                
سنگهاي بسيار بزرگي را آه چندين برابر وزن خـودش اسـت بـه طـرف                

ريان پرتاب آند،  نسو ديو هم هپلوان لشكريان اوسـت آـه داراي              لشك
زره و سپر عنكبوت است اگر مشا خبواهيد با سالحتان به سپر و يا زره               
او ضربه اي وارد آنيد سالح مشا در آن گري ميكند و مشا بايد فقط بـر                 
سر او ضربه وارد آنيد  او ديوي خوخنوار و جالدي بريحم است آـه تـا                 

 از انساهناي شجاع و بي باك را آشته و يكي از آارهـايي              آنون خيلي 
آه آن بد صفت اجنام ميدهد اين است آه حيت به جسد مردگان هـم رحـم                 
مني آند و آهنا را تكه پاره ميكند و يا جسد ها را با جادو و طلسم                 
خملوط مينمايد و آهنا را به موجوداتي عجيب و غريب و ظامل وحـشتناك              

اين جناح از لشكريان شيابلو عفريتها ديوهـا و         تبديل ميكند و در     
 . به آهنا در نربد آمك ميكنند ها آل

و اّما آاراماتيس عفريت آه وزير ديگر شيابلو است  مشاور بدجنـسي             
آاراماتيس داراي سالحي به نام نيزة زمهريـر        . به نام جنگولك دارد   

يشود و  است آه اگر به آسي برخورد آند آن شخص تبديل به جمسمة خيي م             
 .ميمريد 

مشاورش جنگولك تري و آمان تـاريكي را در دسـت دارد آـه توسـط آن                 
ميتواند با يك تري قلب چنـدين نفـر را در يـك آن سـوراخ منايـد و                   
بكشد، سردار سپاه آهنا آيشم ديو است آـه دسـتها و پاهـاي بـسيار                

او ميتواند با ناخنهاي بلندش با يك ضربه پنجاه         بزرگ و زشيت دارد     
را به خاك و خون بكشد و از بني بربد هپلوان آهنا پرموخونس اسـت               نفر  

آه از خانوادة خفاشها مي باشد او موجودي خون آشام است هر چقـدر              
آه خون ميخورد اشتهايش بيشرت ميشود و سريايي ندارد و به اين دليل             
به او پرموخونس ميگويند آه بـدني مهاننـد انـسان دارد و باهلـايي               

نداهنايي بلند مانند مار دارد و پرواز ميكند وقـيت          مانند خفاش و د   
هم آه تبديل به خفاش ميشود صورتش مانند مـوش اسـت بـا دنـداهناي                
زيادي مانند سگ و دو دندان نيش مانند ماردر ضمن افراد لـشكريان             

 و   خـائن     و پرنـدگان    خـائن  اين جناح را ارواح خبيـث و حيوانـات        
  .دهندو وزغ هاي خائن تشكيل ميخائن حشرات 

وزير ديگر شيابلو نامش سريمياتيس عفريت است و مشاورش جن سرخك ظامل            
سريمياتيس داراي سالحي به نام سـاطور خـشم ميباشـد آـه در              . ميباشد

دوزخ آن را با آب گناه و خشم ساخته و پرداخته اند و اگر به آسي                
. برخورد آند بدون معطلي آن شخص مي مريد حيت اگر زخم آوچكي بردارد            

و نـام آن سـالح مچـاق          اما مشاورش جن سرخك هم سالحي جادويي دارد        و
ظامل است و آن مچاق از دود حسد و غيبت و دورويي ساخته شده است آه                
اگر به آسي برخورد آند شخص را تبديل به اهرمين مـي آنـد، سـردار                
سپاه آهنا اآامنه ديو است آه ريشي سياه و گوشـهايي ماننـد خـر و                

و دمي مانند اسب و بدني فـوالدين دارد آـه شـكمش             شاخي مانند گاو    
مانند قاطر مي ماند و او در شقاوت و دروغگويي و حيله گري سرآمد              
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فتان اسـت آـه از      مهة ديوان بيشرم است، نام هپلوان اين جناح دروج          
فتان ها موجـوداتي هـستند نيمـه انـسان آـه            . خانوادة فتان هاست  

ا به شكل زنـي نيمـه عريـان         بدنشان را آرك و پشم پوشانده است آهن       
هستند آه دو بال دارند و پنجه هاي پاهاي آهنا شبيه بـه پرنـدگان               
است و سر آهنا شبيه به انسان است گوشهاي تيز و بلندي دارند وقـيت               
آه پرواز مي آنند با نيزه و مششريي آه بدست مي گريند مـي جنگنـد و                 

 آمسـان محلـه مـي       اگر سالحي نداشته باشند با پنجه هاي خود از باالي         
آنند و اگر پنجة آهنا به انسان خبورد گوشت بدن انسان سـريع فاسـد               
ميشود و باعث مرگ آن شخص ميگردد، اين فتان ها قبًال زناني بدآاره             

 مردند و به دوزخ وارد شدند شيابلو اجساد آهنـا را             که وقيت ،بودند
هـرميين  با چند موجود شرير خملوط آرد و به اينـصورت درآورد و روح ا             

را به داخل آن اجساد فرستاد آه فتان ها بوجود آمدنـد و در ضـمن                
اين را بدانيد آه سپاهيان اين جناح را پريان خائن و اجنـه هـاي               

مشا بايد بسيار مواظب    . خائن و فتان ها و دورگه ها تشكيل مي دهند         
باشيد چون موجودات دورگة بسياري در اينجا وجود دارد و اين جناح            

از بقيه جناح ها قويرت است وفكر مي آنم آـه در قلـب سـپاه                اهرميين  
شيابلو قرار بگريند تا از بقيه جناح ها حمافظت آنند و مهانطور آـه              

در اين جناح موجودات دورگة ديگري نيز وجود دارد آه شـكل و             گفتم  
 سريع براي مشـا      به اختصار و   مشايل و چگونگي نربد چند تا از آهنا را        

 .شرح مي دهم
وجودي آه سري شبيه بز دارد و بدني ماننـد زرافـه و پاهـايي                م -1

               . دار دارد آه با آهنا ميجنگد مانند انسان و دو دست مث
 انـساني غـول     : شرت دارد و بـدني ماننـد       : موجودي آه سري مانند    -2

 . پيكر
  قوچ دارد آه شاخهايش به هم پيچيـده شـده          : ديوي آه سري مانند    -3

 .است
 مارهاي غول آساي بريحم با دنداهناي بلنـد و تيـز و مسـي بـسيار                 -4

 .آشنده آه هيكل اين مارها به اندازة يك فيل است
 آه دمشان مانند عقرب است و دنداهنايشان از پوزه           دو سر  سگهايي -5

 .بريون آمده و آب دهان زهرآلودشان بر زمني مريزد
با گوشهايي تيـز و بلنـد و         شيطانكهايي سرخرنگ بدون مو و آچل        -6

 .دمي مانند ميمون
موجوداتي شبيه به انسان آه پوست بدنشان سورخهاي قرمز زيـادي            -7

دارد و آهنا چهار دست و دو پا دارند آه سوار بر چهل اژدهـاي زرد                
 .نام اين موجودات سه اژ ميباشد. و سياه و سرخ محله مي آنند

 به شكل آدمي است و ريشي        گوساله هاي پنج پاي بالدار آه سرشان       -8
بلند و قرمز دارنـد و بدنـشان از پولكهـاي سـنگي اي ماننـد زره                 

 .نام اين موجودات گسپب ميباشد. پوشيده شده است
 موجوداتي آه سري مانند عقاب دارند و دست ها و بدن و پاهـايي               -9

مانند انسان و داراي چهار بال هستند آه دو بال آهنا به مست باال و               
 .آهنا به مست پايني ميباشددو بال 

 موجوداتي آه بدني مانند پلنگ دارند و سري مانند اژدها آه سر          -10
ديگري از آنار سر اژدها بريون آمده آه زردرنگ و رنگ پريده است و              

 .انگار آه شبيه به انساني جادو شده ميباشد
 موجودي آه نيمي از بدنش مار و نيمي ديگر به شكل زني زيبـا و           -11

 .نگر است آه اگر به چشم آهنا نگاه آنيد تبديل به سنگ ميشويدافسو
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 آه بسيار درنده و قوي ميباشد آـه نـامش سـياه          ی گرگ پنجاه سر   -12
 .پنجه است

 موجودي آه سري مانند خوك دارد و بـدني ماننـد رتيـل آـه بـا               -13
 .تارهايش انساهنا را اسري مي آند

و نيمـي از صورتـشان     موجوداتي آه نيمي از صورتشان مـرد اسـت           -14
. شبيه به زن ميباشد و از سينه به پايني بدنشان ماننـد مـار اسـت               

 و تيرهای بسيار کشنده و مسـی ای         اينها ترياندازان ماهري مي باشند    
 و اگر دست آهنا به آسي خبورد آن شخص تبديل به خاآسرت ميـشود               دارند

 .و نام اين موجودات مارنس است
رپا است و سه سر دارد و يـك سـرش گـرگ         موجودي آه شبيه به هزا     -15

است و سر وسطيش آلة ماري سرخرنگ است آه روي پوستش خاهلايي سـياه              
دارد و سومني سرش شبيه به آفتار است و بر روي سينه اين موجود دو               
رگه گردنبندي از مججمه هاي موجودات خمتلف است آه بر روي هر مججمـه              

اين هزار پاي سه سر را قطع       عالمت طلسمي حك شده است و هر چقدر سر          
 آنيد سري ديگر درمي آورد و تنها راه از بني بردن او اين است آـه               
گردنبند روي سينه اش را پاره آنيد و بعد هر سـه سـر او را قطـع                  

مريد و اين را بدانيد آه        مي  شرور آنيد آه در اين صورت اين موجود      
 .گ استِمنام اين موجود َآ

 شش سر آه يكصد دسـت و يكـصد پـا دارد و           موجوديست شبيه متساحي   -16
مانند اژدها از هر شش سرش آتش بريون مي آيد و با دم بسيار بلنـد                

 .مس استمس ِتو آلفتش ششصد نفر را حريف است و نام او ِت
 اسبهاي سياه بالداري هستند آه بسيار وحشي ميباشـند و مث هـاي            -17

 .دآتشني و حمكمي دارند بايد خيلي مواظب آهنا باشي
فكر مي آنم تا مهينقدر آايف باشد بيشرت از اين وقـت نـدارمي آـه در                 

         .مورد اين جناح توضيح اضايف بدهم
عفريـت اسـت و      ماطانـاتيس     آـه نـامش    و اما آخرين وزير شـيابلو،     

ماطاناتيس داراي سالحي به نام گـرز نفـرين         . ميباشد مشاورش جنپرك 
والدي وجود دارد آه قبًال اين      است آه در دو طرفش مارهايي زنده ويل ف        

اژيدهاك تعلق داشته اسـت و جنپـرك        گرز به اهرميين وحشتناك به نام       
مشاور هم سالحي دارد به نام ترب جالد آه با اين ترب سر خيلي از دلري                

مي گويند آه چند تن از مردان خـدا         . مردان و پاآدالن قطع شده است     
، سالحيـست نفـرين شـده و        هم توسط اين ترب آشته شده اند و اين سالح         

خونريز و سردار سپاه اين جناح بوشيست ديو است آه جباي خـون زهـر               
 در بدنش جريان دارد و نام هپلوان لشكريان اين جناح ويـستور اسـت             

آه ترآييب از غول و جادوگر است او قدي بسيار بلنـد دارد و در الي                
ك آدخمـوار   دنداهنايش استخوان انساهناي زيادي به جاي مانده و او يـ          

به متام معناست و در ضمن بايد آساني از لشكريان را مـأمور آنيـد               
آه دست و پاي اجساد آشته شدة جادوگران را حمكم ببندند چون بعيـد              
نيست آه آهنا بعد از مدتي دوباره زنده شـوند و بـه آمـك شـيابلو                 
براي انتقام گرفنت بروند و يا اينكه دوباره براميان مزامحـت اجيـاد             

بياد داشته باشيد بعد از اينكه دست و پاي اجساد جادوگران           . آنند
وقـيت  . بسته شد بايد آهنا را سريعًا دفن آنيد آه ديگر زنده نـشوند            

آه سخنان گيوپارتان متام شد مهه از او خباطر راهنماييهاي سـودمندش            
وقـيت آـه    : بسيار تشكر آردند و باريان رو به سرداران آـرد وگفـت           

اشت براميان توضيحات الزم را ميـداد مـن هـم بـا             گيوپارتان عزيز د  
توجه به راهنماييهايش نقشه اي آشيده ام آه آن را برايتـان شـرح              
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ميدهم اميدوارم آه نقشه اي آه طرح منوده ام نظر مشا را جلب آند و               
برادرم داديار و مرغ    : بعد باريان شروع به توضيح دادن آرد و گفت        

 مست راست لشكريان قـرار بگرينـد و         ميپس و پريآا و چغالك و گوژك در       
 آمن انداز و    ةبا هم محله آنند و اردالن به مهراه پارت راهب و اسپك           

و سه فرمـانرواي حيوانـات و       سپندار و دو فرزندش، انوش و اشكيدا        
پرندگان و حشرات در مست چپ لشكر قرار بگريند و با هم به صف دمشنان               

افرا و پادشاه اجنه و سيمرغ      يورش بربند و من و پونريو هم به مهراه          
 .و پارمسن به قلب سپاهيان دمشن محله مي آنيم
مشا بايد از اژدهاي سبز     : باريان رو به داديار و اردالن آرد و گفت        

انگشرت خودتان استفاده آنيد من هم حتمـًا از ايـن جـادوي انگـشرتي               
پارت هم بايـد    : خودم استفاده خواهم آرد و رو به پارت آرد و گفت          

عصاي هفت فرزند طبيعت براي تقويت نريوهـاي سـپاهيان اسـتفاده            از  
آند و در ضمن مهة فرماندهان بايد به سربازان حتت امر خود بگوينـد              

وقيت آه  . آه برگهاي سبز جادويي را حتمًا به مهراه خود داشته باشند          
نربد آغاز شد من به هـزار ارواح جنگجـوي بادجنـان جـادويي دسـتور                

ن نربد در ضـمن جنگيـدن زمخيهـا را جنـات دهنـد و               ميدهم آه در ميدا   
اجساد جادوگران را سريع و دست و پا بـسته دفـن آننـد و در ضـمن                  

 خروس مست راست لشكر     21 عدد است بايد     42خروسهاي سپيد آه تعدادشان     
 خروس مست چپ لشكر در پشت جبهة نربد بايستند و آواز شروع جنـگ          21و  

به عهده بگرينـد و بـا صـداي خـود           و پايان جنگ و يا عقب نشيين را         
اهرمينان را دچار هراس آنند و فـراري دهنـد و در دل آهنـا تـرس و                  

: و بعد باريان رو به سوسك نقره اي آـرد و گفـت             .وحشت بياندازند 
آهنايي آه سـالح و يـا       . تو و مهسرت بايد به آل لشكريان سرآشي آنيد        

ر اختيارشـان   وسيلة دفاعي ندارند سريعًا برايـشان هتيـه آنيـد و د           
قرار دهيد مقداري هم سالح و لوازم دفاعي اضايف بسازيد تا اگر آسي             
در طول نربد سالحش را از دست داد و يا اينكه لوازم دفـاعيش آسـيب                

باريان سـپس بـه گيوپارتـان عابـد و          . ديد زود برايش تعويض آنيد    
 مشا سه نفر هم بايد در خيمة مرآزي مبانيد        : سريوس و پورنگ وزير گفت    

و به زمخيها برسيد و بعد او رو به آل مجـع سـرداران و فرمانـدهان                 
آيا طرح و نقشة مرا قبول داريد؟       : حاضر در خيمة مرآزي آرد و گفت      

باريان عاقل ما به سخنان تـو       : مهه از جاي خود بلند شدند و گفتند       
اعتماد و اطمينان آامل دارمي و مطمئن هستيم آـه نقـشة تـو هبرتيـن                

 بعد باريـان بـه مهـة آهنـا دسـتور داد آـه برويـد                 پيشنهاد است و  
كريان خود را آمادة نربد آنيد چون جنگ سـخيت در پـيش             سپاهيان و لش  

 جنگی با اهريمنانی که ديدن آهنا ترس آور و وحـشتناک اسـت و               دارمي
از نگاه آهنا مرگ ميبارد و برق زشت چشمان گنـهبار آهنـا رعـب آور                

  آهنا بوی تعفن مـردار را ميدهـد        است و نفس آهنا مسموم است و دهان       
اميدوارم آه خداوند ياورمان باشد و مـا را در ايـن نـربد دشـوار                

در مهني موقع يك دفعه نگهباني سرزده به داخل خيمـه           .  تنها نگذارد 
پادشاه من باريان دالور، شخصي به نام آشـوين آمـده و            : آمد و گفت  

پرمچي به رنگ سبز    مي گويد آه با مشا آاري ضروري دارد و در دست او             
زود بـه   گيوپارتـان عابـد تـا ايـن را شـنيد            . و سفيد و سرخ است    

آشـوين  . سرور من اجازه بدهيـد او بـه داخـل بيايـد           : باريان گفت 
فرزند ستارة صبح و ستارة شب است او جواني دلـري و هپلـواني شـجاع                
است آه در سپيدة صبح و اول غروب خورشيد مهيشه حضور دارد و مراقب              

اوست آه آرزوهاي خاليق را به شـهر        . اي نيازمند و مظلوم است    انساهن
باريان از ختـت فرمانـدهيش بلنـد شـد و بـه احـرتام               . آرزوها ميربد 
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 – دروج فتـان     – پرموخـونس خـون آشـام        –از لشكر اهرمينان نسو ديو      
 – گـوژك  –ويستور ديو به ميدان آمدند و از لـشكر انـساهنا چغالـك             

د و جنگ تن به تن      با اجازة باريان به ميدان رفتن      ، اسپكه –پونريو  
چغالك آه با ويستور ديو مي جنگيـد رشـادت هـاي            . بني آهنا آغاز شد   

زيادي از خود نشان داد و حيت با گرز آله گاوي خود يك پاي ويستور               
را شكست ويل از آجنايي آه ويستور قدي بلند داشت و چغالك قد آوتاه              

رفـت و   بود، ويستور بر چغالك غلبه پيدا آرد و او را در دستانش گ            
سر او را با دنداهنايش آند و گرز چغالك را برداشـت و جـسد او را                 

آهنـا هـم در جلـوي چـشمان         . به ميان لشكريان اهـرميين پرتـاب آـرد        
لشكريان انساهنا بدن چغالك را تكه پاره آردند و خوردند و بعد از             
آشته شدن چغالك شجاع ويستور آه يك پايش شكسته بود لنگ لنگان به             

ش رفت و ياران اهرمينيش براي او هورا مي آشيدند و بـا             جايگاه خود 
صداهاي وحشتناك او را تشويق مي آردند و اما گـوژك آـه بـا دروج                

ميهمان تازه واردش به جلوي در خيمه رفت و چند حلظة بعد به مهـراه               
او جواني زيبا با قدي بلند و هيكلي سترب و بـازواني نريومنـد بـه                

ي بسيار زيبا در دست داشت پرمچي سه رنگ بـه           داخل خيمه آمد آه پرمچ    
وقيت او وارد خيمه شـد باريـان بـه او           . رنگهاي سبز و سفيد و سرخ     

دوسـت عزيـز، آشـوين مـا منتظـر سـخنان تـو              : جايگاهي داد و گفت   
دوسـت مـن،    : آشوين بعد از اينكه از جـايش بلنـد شـد گفـت            .هستيم

 آه نشان شـجاعت     باريان دالور، من آمده ام آه اين پرچم آزادگي را         
مردمان لشكريان توست به تو هديه آنم و خودم هم براي آمك به مشـا               

باريــان و . جبــنگم بــا اهرمينــان دوشــادوش مشــا دالورانه ام ادآمــ
اطرافيانش او را ستودند و باريان با خوشرويي هديـه او را قبـول              

دوستان دالور و مهرزم من از مهني حاال اعالم مـي آـنم آـه               : آرد و گفت  
نشان احتاد و مهبستگي بني ماست و مهيـشه ايـن پـرچم بايـد                اين پرچم 

و بي احرتامي به اين پرچم، بي احرتامي بـه          قداست و حرمتش حفظ شود      
متامي اقواميست آه امروز در زير اين پرچم مي خواهند با اهرمينـان             

سپس باريان پرچم سه رنگ را به فرماندة خروسان سـپيد داد            . جبنگند
ر فراز لشكريان به احتزاز درآورند و بعـد باريـان رو            تا آن را ب   

به اردوي ما خوش آمدي از تو مي خـواهم آـه            : به آشوين آرد و گفت    
. در آنار من باشي تا با هم به قلـب لـشكريان اهـرميين يـورش بـربمي                 

باعث افتخار مـن اسـت آـه در آنـار           : آشوين هم تعظيمي آرد و گفت     
عد به دستور باريـان نگهبانـان بـه         ب. دالور مردي چون تو مششري بزمن     

آشوين يك اسب بالدار دادند و سپس مهة فرماندهان به مسـت لـشكريان              
 .خودشان رفتند تا آهنا را آمادة نربد آنند

باريـان بـا صـداي      . بعد از مدتي هر دو سپاه روبروي هم صف بستند         
لشكريان نور و رستگاري اي آزاد مردان، خـائنني و وطـن            : بلند گفت 

ن بيگانه پرست و مهچنني اهرمينان از مشا ميرتسند و اگر آشـنايي             فروشا
از مشا را در حني نربد ببيننـد خمفـي ميـشوند و يـا صورتـشان را از                   

. خجالت مي پوشانند در صورتيكه از خدا مني ترسند و خجالت مني آشند            
. اميدوارم آه خداوند با عدالتش بر اينها قضاوت آند نه با رمحـتش            

يافنت سخنان باريان صـداي تـشويق و تأييـد از متـامي             پس از پايان    
گوشه و آنار سپاهيان و لشكريان به هوا برخواست و بعد از باريان             
دالوران ديگر شروع آردند به رجز خواني و از لشكر اهرميين هم چهـار              

 تن به تن به ميانة ميدان آمدنـد         هپلوان ستمگر و بي رحم براي نربدِ      
ه گرد و خاك آردن و ناسـزا گفـنت بـه دالور             و آهنا هم شروع آردند ب     

 .مرداني آه براي نربد با آهنا پا به ميدان گذاشته بودند
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فتان مي جنگيد در يك حلظه آه دروج فتان به هوا بلند شـد آـه بـا                  
چنگاهلايش گوژك را بكشد گوژك زود بر روي زمني خوابيد و بـا نيـزة               

 آرد و دروج فتان بر زمني خورد        ی سنگ ه جمسم جادوئيش او را تبديل به    
گوژك هم پريوزمندانه در جايگاه خودش رفـت        . و خرد شد و از بني رفت      

و لشكريان انساهنا او را به خوبي تشويق آردند ويل گـوژك از آـشته               
پـونريو آـه بـا      . شدن چغالـك دالور بـسيار ناراحـت و خـشمگني بـود            

طاقت نيـاورد و نقـش      پرموخونس خون آشام مي جنگيد، زير ضربات او         
و پرموخونس هم از فرصـت اسـتفاده آـرد و گـردن او را               بر زمني شد    

چسبيد و متامي خون بدن او را مكيد و پونريو را آـشت و بـا احـساس                  
آنـان  . غرور و پريوزي جسد او به ميان لشكريان اهرميين پرتـاب آـرد            

ن بدن پونريو را مانند بدن چغالك تكه و پاره آردند و خوردند بـدي             
در طـريف ديگـر اسـپكه در حـال          . ترتيب پونريوي شجاع هم آـشته شـد       

اسپكه با آمند خود بر سر و صـورت نـسو ديـو             . مبارزه با نسو بود   
ي برخـورد    تنومنـد  ضربه ميزد آه اگر يكي از آن ضربه ها به درخـت           

ميكرد درخت از وسط نصف مي شد ويل نسو ديو بـسيار قـوي و قدرمتنـد                 
ره عنكبوت را بر تن و دستش داشـت آـه آـار             بود و از طريف سپر و ز      

اسپكه را آمي مشكل آرده بود وقيت آه اسپكه براي چندمني بار داشـت              
به سر و صورت نسو ديو شالق ميزد و اجازة پيشروي به او منيداد يـك                
دفعه آمندش بر سپر عنكبوت نسو ديو گري آرد و تا خواست آمند خـود               

 آاري آـرد آـه      ،ك ضربة معكوس  را از سپر او جدا آند نسو ديو با ي         
 جالد و بي رحم زود پريد و اسپكه را تكه           او بر زمني خورد و آن ديوِ      

و پاره آرد و با پريوزي سر اسـپكه را بـه طـرف لـشكريان باريـان                  
پرتاب آرد و با خشم و فريادي بلنـد بـه باريـان و ديگـر دالوران                 

ان را به هوا    ناسزا گفت و لشكريان اهرميين براي تشويق او سالح هايش         
وقيت گـوژك ديـد     . بلند آردند و برايش نعره هاي خوشحايل مي آشيدند        

سه نفر از هبرتين دالوران آشته شـده انـد بـا غمگـيين و نـاراحيت در                  
اجـازه مـي خـواهم      : حاليكه خشمگني بود به نزد باريان رفت و گفـت         

بروم با آن سه اهرميين آه سه نفر از دوستان دالورمان را آشته انـد               
جلوي چشمان يارانشان خوار و ذليل و قطعه قطعـه          درجبنگم و آهنا را     

خـشمت را   ،  با خشم آاري منيشود آرد آمي صـرب آـن         : باريان گفت . آنم
فرو برب و عقلت را به آار بيانداز آه از چه راهـي بايـد آهنـا را                  

: شكست دهي در مهني حلظه آشوين و پادشاه اجنـه هـم آمدنـد و گفتنـد                
ومي آن سه پليد را بكشيم چون آهنا هبرتيـن دوسـتامنان            اجازه بدهيد بر  

چغالك و دو دالور شجاع پونريو و اسپكه را در جلوي چـشمان مـا بـه                 
 .نـد ه ا نـد و جـسدشان را متالشـي آـرد         ه ا طرز ناجوامنردانه اي آشت   

 زيـر لـب بـا خـود         باريان آه خودش هم بسيار خشمگني و ناراحت بود        
هنا و کوهها و دشتها گذشتی و بـا         دوست من، با ما از بيابا     : ميگفت

هم بر ديو سياه چيره شديم، دوست من چغالـک يـار مـن بـودی و در                  
سختی کمکم منودی هرگز خنواهم گذاشت که خون تو پايمال شود انتقـام             

، گرفت انتقامی سخت تـر    م  ي از کشنده ات خواه     به کمک دالوران   تو را 
گاه خداوند بـراي    با درخواست آهنا موافقت آرد و از در       سپس باريان   

دوباره گوژك به مهراه آشوين و پادشـاه اجنـه          . آهنا طلب پريوزي منود   
به ميدان نربد رفتند و آن سـه اهـرمين پليـد را صـدا آردنـد و در                   
حاليكه رجز مي خواندند آهنا را به نربد تن به تن دعوت آردند وقـيت               

ور آه نسو و پرموخونس و ويستور به ميدان آمدنـد و بـا آن سـه دال                
مشغول نربد شدند پادشاه اجنه آه با ويستور مي جنگيد در مهان ابتد             
اي نربدش توسط جادو خودش را سريع به شكل درخـت پيچكـي تنومنـد و                
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قطور در آورد و در يك آن به دور ويستور پيچيد و او را بـا متـام                  
قدرت در اختيار خودش گرفت و متام استخواهنايش را خرد آـرد و بعـد               

تكه تكه آرد و در ميان ميدان رها منود و گرز چغالك را             جسد او را    
صـداي تـشويق    . آه در دستان او بود برداشت و به نزد باريان رفـت           

گوژك آه با پرموخونس    . لشكريان باريان از هر طرف به هوا برخواست       
مي جنگيد دست به آار فريب شد و خودش را خسته و بي رمق نشان داد                

نس آه فكر ميكـرد او از حـال رفتـه بـا             پرموخو. و نقش بر زمني شد    
خوشحايل به طرف او پريد آه خونش را مبكد ناگهان گوژك نيـزه اش را               
بلند آرد آه در قلب پرموخونس فرو رفت و او را تبـديل بـه جمـسمة                 
سنگي آرد و بعد گوژك با چند ضربة حمكم و پـي در پـي جمـسمه سـنگي                   

بـني بـرد و صـداي       و او را بـدين ترتيـب از         پرموخونس را خرد آرد     
تشويق لشكريان از هر سو به هوا برخواست و اما نربد آشوين و نسو،              
تا آن موقع آسي مني دانست آه آشوين چگونه مي جنگد و يـا سـالح او                 
چيست چون آسي سالحي در دست آشوين نديده بود، آشوين آه براي نـربد              
 با نسو آماده شده بود در يـك طـرف ميـدان آرام ايـستاد و حـرآيت                 

منيكرد نسو ديو آه از آرامش بي حد و اندازة او خوشش نيامده بـود               
 ترسو حتمًا از هيبت مـن بـه وحـشت           بزدلاي  : و خشمگني شده بود گفت    

بـراي  افتاده اي آه جرأت محله نداري چه آسي جواني بـي جتربـه را                 
؟ نـسو   ميداني من چه آسي هستم    : جنگيدن با من فرستاده؟ آشوين گفت     

 ميخواهي باش من با يك ضربه تو جـوان خـام و بـي               هر آه : ديو گفت 
من : آشوين آه آمادة محله شده بود گفت      . جتربه را قطعه قطعه مي آنم     

: تـا او ايـن را گفـت       . آشوين فرزند ستارة صبح و ستارة شب هـستم        
 فـرار آنـد     نربدگـاه لرزه بر اندام نسو افتاد و تا خواست آـه از            

ا يك محلة برق آسا با شـدت و         آشوين ناگهان تبديل به شهابي شد و ب       
قدرت متام از وسط صورت آن ديو بدجنس گذشت و از پشت سرش بريون آمد               
نسو ديو آه سرش متالشي شده بود مهچو تكه سـنگي بـر زمـني افتـاد و                  

آشوين هم زره و سپر عنكبوت را از تنش جـدا آـرد و بـه مسـت                  . مرد
تـشويق و شـادي     باريان رفت وقيت آن دالور به نزد باريان آمد صداي           

لشكريان از مهه جا بلند ميشد و به گـوش مريسـيد و خروسـهاي سـپيد                 
آواز پريوزي مي خواندند و پرچم سه رنگ را به عالمت پريوزي بر فراز              

 گفـت و آهنـا      دباريان به آن سه نفر احسن     . لشكريان تكان مي دادند   
ه را تشويق آرد و چند حلظة بعد پس از اينكه از لشكريان سان ديد ب              

رئيس خروسان سپيد اشاره آرد پرچم را تكان بدهيد و آواز جنـگ را              
وقيت خروسان سپيد شروع بـه خوانـدن آردنـد          . با صداي بلند خبوانيد   

اهرمينان در ته قلب خود احساس ضعف       . لرزه بر اندام اهرمينان افتاد    
و درماندگي ميكردند و اما لشكريان باريان حـاال آـه انتقـام سـه               

ه در نربد را گرفته بودند با اميد و قوت قلب بيـشرتي             دالور آشته شد  
آمانداران تريها را در چلة آمـان گذاشـتند، ارابـه           . محله ميكردند 

هاي جنگي صف بستند و سواران و سربازان پيـاده سـالحها و سـپرهاي               
خود را در هوا مي چرخاندند و چند حلظة بعد صداي چكاچـك مشـشريها و                

 با صـداي ضـجة زمخيهـا و سـفري تريهـاي             نعره هاي وحشتناك جنگجويان   
 .آمانداران به هم در آميخت

باالخره، وقيت خروسان سپيد شروع به خواندن آردند لشكريان باريـان           
و از   با شنيدن صداي آواز محله و نربد به طرف اهرمينان يورش بردنـد            

 و  طريف جغدهاي شوم هم در لشكريان شيابلو شروع به خوانـدن آردنـد            
 و اهرمينان هم به طرف لشكريان باريان محلـه ور            دادند آواز جنگ سر  

 .شدند
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وقيت آه لشكريان اهرميين به مست لشكريان باريان مـي تاختنـد جـادوي              
سياه پشتيبانشان بود آه توسط شيابلو ساخته شده بـود انگـار آـه              

سـر لـشكريان اهـرميين بـه مسـت          تاريكي به مهراه ابر سياهي از باالي        
 در  شكريان باريان مي تاخت و هر دو نور با شدت         روشنايي باالي سر ل   

باالي سر هر دو لشكر به هم برخـورد آردنـد و در روي زمـني ميانـة                  
ميدان نربد هم دو لشكر در حاليكه به سـوي يكـديگر خيـز برداشـته                
بودند و رزمگاه را غبارآلود ساخته بودند به هم برخورد منودند آه            

ا گرفت و در ضربات اول از هر        توفاني موج مانند هر دو لشكر را فر       
دو طرف ميدان سپرها و سالح ها و سرهاي زيادي به هوا پرتاب ميـشد               
و بدهناي بيجان زيادي زير دست و پاي جنگ آوران صف مقدم نـربد مـي                
افتاد و مانند برگهاي پاييزي بر زمني مي رخيتند و آرآسهاي اهـرميين             

ن باريـان را مـي      شيابلو اجساد مردگـان و بـدهناي زمخيـان لـشكريا          
دريدند و مي خوردند و زمخيهاي نيمه جان را مـي آـشتند و از طـريف                 
ارواح جنگجو نيز با آهنا مي جنگيدند و زمخيها را جنـات ميدادنـد و               
دست و پاي اجساد جادوگران اهـرميين را مـي بـستند و آهنـا را دفـن                  
 ميكردند و در خيمة مرآزي هم گيوپارتان و سريوس و پورنگ وزيـر از             

اين نربد سخت مهچنان ادامه داشـت و اردالن         . زمخيها مراقبت مي منودند   
از جناح چپ به مهراه فرماندهان حتت امر خود و اژدهاي سبز صف دمشان              
را بر هم ميزد و از آشته پشته مي ساخت و از طريف پارت راهـب بـه                  
آمك مششري اآوان ديو و هفت فرزنـد طبيعـت و آـشاورزان و دهقانـان                

ه سه شاخه هاي تيزي را در دست داشتند اردالن را پشتيباني            شجاعي آ 
ميكردند و مهه به آمك هم عفريت ها و آل ها و ديوها را نابود مـي                 

در اين ميان شري و عقـاب هـم رشـادت           . ساختند و به عقب مي راندند     
شري، فرماندة حيوانات سـوار بـر       . هاي زيادي از خود نشان ميدادند     

 چوب آبنوس ساخته شده بود و بر روي آن با           ارابة زيباي خود آه از    
طال و نقره نقش بچه شريهايي آنده آاري شده بود و ارابة او را هفت               
شري جوان بالدار مي آشيدند مشغول نربدي سخت و نفس گري بود و عقـاب               
هم به مهراه پرندگان ديگر از آمسان بـه اهرمينـان محلـه ميكردنـد و                

نان يـورش ميربدنـد و بـا رفـنت در           حشرات هم بر چشمها و گوشهاي دمش      
سـپندار و دو فرزنـدش،      . دماغ آهنا برايشان مزامحت اجيـاد ميكردنـد       

انوش و اشكيدا هم سرگرم مبارزه با اسبهاي سياه بالـدار آتـشني مث              
سردستة آن اسبها اسيب بسيار تنومند با باهلايي بزرگرت نسبت          . بودند

ي فرو مي رخيت و وقـيت مث        وقيت آه شيهه مي آشيد قلب آدم      به بقيه بود    
هايش را تكان ميداد از آن آتش گداخته زبانه مي آشيد ويل سـپندار              
شجاع و دالور بدون اينكه وحـشيت آنـد و يـا بنـدي از دلـش بلـرزد                   
دلريانه به سوي او تاخت و پس از اندآي مبارزه با مششري خـود او را                

ه شجاع تر   به چهار نيم آرد و لشكريانش با ديدن اين صحنه انگار آ           
بله دوستان، شور و غوغايي     . شده باشند با قدرت بيشرتي مي جنگيدند      

از طـريف آمندانـدازها بعـد از مـرگ          . در جناح اردالن بر پـا بـود       
دالورانة اسپكه در آنار ارابه هاي جنگي چهار اسب تيـز تـك اردالن              
قرار گرفتند و با متام قواي خود بـر دمشنـان يـورش ميربدنـد و بـا                  

 خـود بـه آهنـا ضـربه ميزدنـد و سـواران آهنـا را از روي                   آمندهاي
  .و اهرمينان را به عقب مي راندند اسبهايشان به زير مي آشيدند

در جناح راست داديار دالور به مهـراه فرمانـدهان حتـت امـر خـود و                 
اژدهاي سبز و مرغ ميپس و هشت پاهاي غول پيكر و اسب هاي بالـدار               

 جادوگرها و غـول هـا را زمـني گـري            و تك شاخ در حال پيشروي بود و       
. آرده بود و مرغ ميپس وطن پرست با متـام قـدرت مـشغول نـربد بـود                 
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پياده نظام ها و سواره نظام ها و آمانداران تريانداز بـه شـدت و               
بطور خستگي ناپذيري مي جنگيدند و پريان هم با قدرت متـام از صـف               

ه چغالـك دلـري     وقـيت آـ   . مقدم نربد در جناح راست پشتيباني ميكردند      
 به صف نريوهاي داديار پيوسـتند و دوشـادوش           هم آشته شد نريوهاي او   

 . آهنا به مبارزه پرداختند
 به مهـراه فرمانـدهان حتـت         و پادشاه اجنه    و پارمسن  باريان و آشوين  

به قلب سپاه دمشن مي تاختند و آهنا را فلج و زمني گري آرده              امر خود   
و جنـهاي وحـشي بـسياري از        يمرغ  و آشوين و اژدهاي سبز و س      بودند  

جنـها خـود را بـه صـورهتاي         . دورگه ها و فتان ها را آشته بودنـد        
وحشتناآي در مي آوردند و يا دمشنـان را جـادو ميكردنـد و از بـني                 
ميربدند ويل جنهاي سرباز توسط سـالحهاي عجيـب و غـرييب آـه داشـتند                

نظـام و   دمشنان را نابود ميكردند و در ضمن سواره نظـام و پيـاده              
جنهاي سرباز به آمك اژدهاي سبز و سـيمرغ تـا اواسـط قلـب سـپاه                 
اهرمينان نفوذ آرده بودند و لشكريان اهرميين در حـال شكـست خـوردن              

سرسـختانه مـي جنگيـد       شجاعانه و     ،بودند در حاليكه باريان دالور    
: يكي از ارواح جنگجوي بادجنان جـادويي بـه آنـار او آمـد و گفـت                

، وقيت آه داشـتم اجـساد جـادوگران را مجـع آوري             پادشاه و سرور من   
ميكردم، جسد سه مشاور ارشد شيابلو را ديدم فكر مي آنم آه آن سه              

باريـان در   . جسد متعلق به جن سرخك، جنپرك و جنگولك بوده باشـند          
برو دوباره ببني اگر مطمـئن      : حاليكه سرسختانه مشغول نربد بود گفت     

تا آواز سر دهند آه سـه مـشاور         شدي به فرماندة خروسان سپيد بگو       
ارشد شيابلو آشته شده اند مطمئن هستم آه لشكريان ما بـا شـنيدن              

 .اين خرب قوت قلب بيشرتي پيدا مي آنند
روح جنگجو رفت و دوباره آن سه جسد را ديد و وقيت مطمـئن شـد بـه                  

خـروس  . نزد خروس سپيد رفت و دستور باريان را بـه او اعـالم آـرد              
آواز آشته شـدن آن سـه       : دن اين خرب به يارانش گفت     سپيد به حمض شني   

مشاور شيابلو را با شادي سر دهند وقيت خروسان سپيد شروع به آواز             
خواندن آردند صداي آهنا در ميان لشكريان طنني انداز شـد و هـر دو               
طرف درگري متوجة موضوع شدند آه يك دفعه صداي شـوق آلـودي از آـل                

و بـه قـدري روي سـپاهيان تـأثري           تسپاهيان باريان به هوا برخواس    
گذاشت آه مدت زيادي طول نكشيد اهرمينان ميدان نربد را ترك آردنـد             
و به دژ شهر خشكاب پناه بردند و باريان به مهراه آـل سـرداران و                

وقيت سپاهيان باريـان دژ     . فرماندهان و لشكريانش دژ را حماصره منود      
هرمينـان تنـگ منودنـد،      را به حماصرة خود در آوردند و عرصه را بر ا          

و آتش بـسي    لشكريان باريان به دستور او آمي از دژ فاصله گرفتند           
موقيت ميان هر دو سپاه برقرار شد و هزار نفر از سپاهيان باريـان              

باريـان چنـد    . مشغول مجع آوري آشته شده گان و زمخيان در جنگ شدند          
اور برويد سـالحهاي آن سـه نفـر مـش         : روح جنگجو را صدا آرد و گفت      

شيابلو را پيدا آنيد و به مهراه سـپر و زره عنكبـوت آـه در دسـت                  
آشوين است بگرييد و به گيوپارتان بدهيد آه از آن سـالحهاي اهـرميين              
حمافظت آند و يكي از مشاها هم برود سالح چغالك را آه گرز آله گاوي               
است از پادشاه اجنه بگريد و به گيوپارتان بدهـد چـون سـالح او را                

آن چند ارواح رفتند و سالحهاي سه مشاور        .  مهسرش حتويل دهيم   بايد به 
شيابلو را آه شامل تري و آمان تاريكي، مچاق ظامل، ترب جالد بود پيدا              

ارواح جنگجو، سپر و زره عنكبـوت       . منودند و حتويل گيوپارتان دادند    
را از آشوين گرفتند و به مهراه گرز آله گاوي چغالك به گيوپارتان             

باريان گفته است مشا از اينها مراقبت آنيـد         : ند و گفتند  حتويل داد 
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گيوپارتان عابد قبـول    . تا به موقعش در مورد آهنا با مشا صحبت آنم         
 .ه داشتاآرد و آهنا را در نزد خودش نگ

بعد از شكست اهرمينان و فرار آهنا به داخل دژ و به حماصره در آمدن               
از اينكه به سـپاهيان     شهر خشكاب، فرماندهان لشكريان باريان بعد       

خودشان سر و سامان دادند و دستورات الزم را ابالغ آردند مهگـي بـه               
باريان از مهة دالوران بـه خـاطر رشـادهتا و از            . نزد باريان رفتند  

جان گذشتگي هايي آه در نربد با اهرمينان از خود نشان داده بودنـد              
بعـد از   . تبسيار تشكر آرد و اين پريوزي را به مهة آهنـا تربيـك گفـ              

مـن فكـر منـي آـنم آـه          : پايان يافنت سخنان باريان پارت راهب گفت      
شيابلو به مهني سادگي شكست را قبول آند مطمئن باشيد آه او اآلن در              
حال نقشه آشيدن براي ماست هبرت است ابرك را دوبـاره بفرسـتيم تـا               
ببينيم آهنا دارند چه نقشه اي مي آشند و وضعيت سپاهيانشان چگونه            

باريان و مهة دالوران قبول منودند و مانند دفعة قبل ابـرك را             . تاس
براي جاسوسي به شهر خشكاب فرسـتادند بعـد از اينكـه ابـرك رفـت                

دوستان عزيز و گرامي، دالوران ارمجند      : باريان رو به مهه آرد و گفت      
و شريف، ازمشا خواهشي داشتم اگر يكي از ما دالوران آشته شد سالح و              

 در نزد گيوپارتان عابد مباند تا بعد از نـربد لـوازم             آلية لوازمش 
 و در ضـمن اگـر لـوازم         دالور آشته شده به خانواده اش حتويل گـردد        

جادويي اهرمينان به دست مشا افتاد نبايد از آهنا استفاده آنيد چون            
اين را به خاطر داشته باشيد آه ما هرگز از هيچ وسيلة اهـرميين اي               

 نبايد استفاده منائيم پس لطفًا اگر سالحهاي        براي رسيدن به هدف خود    
اهرميين به دست مشا افتاد آهنا را به گيو پارتان حتويل دهيد تا بعـد               
از نربد و پايان جنگ در موقع مناسب آن سـالحهاي پليـدي را نـابود                

مهة سرداران و فرماندهان قبول آردنـد و سـخنان باريـان را             . آنيم
تا ابرك نيامده   : به آهنا آرد و گفت    تأييد منودند و بعد باريان رو       

مشا سريعًا لشكريان خود را نظم دهيد و ببينيـد آـه چـه مقـدار از                 
افراد لشكريامنان آشته و زمخي شده اند و بعد باريان يكي از ارواح             

برو سريعًا به گيوپارتان اطالع بـده آـه         : جنگجو را صدا آرد و گفت     
بعـد  . مخيان با خرب سـازد    فورًا به اينجا بيايد و ما را از احوال ز         

از مدتي آوتاه گيوپارتان به نزد باريان آمد و بعد از تربيك ايـن              
زمخيهاي زيادي داشتيم ويل توسـط برگهـاي جـادويي          : پريوزي بزرگ گفت  

آهنا زود خوب مي شدند و دوباره با اشتياق متام به صحنة نـربد بـاز                
زي و خـاج از     مي گشتند و در حال حاضر تعداد آمي زمخي در خيمة مرآ           

آن دارمي آه مهة آهنا در حال هببودي هستند ويل براي نربد بعدي برگهاي              
: باريـان گفـت   . جادويي آمي در نزد افراد لشكر باقي مانـده اسـت          

ديگر مقدور نيست آه برگ سبز جادويي هتيه آنيم چون اگـر سـيمرغ و               
يا مرغ ميپس هم آه مسافت زيادي را در مدت آوتاهي طي مـي آننـد،                

گر براي هتية برگ جـادويي بفرسـتم دو روز ديگـر بـه اينجـا بـر                  ا
 و تا آن موقع شايد خيلي دير شود و اين دو آـه از هبرتيـن                 ميگردند

: گيوپارتان گفت . ياران ما هستند نتوانند در جنگ به ما آمك آنند         
بله چاره اي نيست به هر حال بايد با مهني مقدار آمـي آـه در نـزد                  

در مهني حني ابرك به خيمه وارد شـد و          . ت بسازمي افراد باقي مانده اس   
پشت سر او سرداران و فرماندهان آه انگار منتظرش بودند سريع بـه             

 .نزد باريان آمدند
چه خربي داري؟ آيا چيزي دستگريت شد؟ ابـرك         : سيدرباريان از ابرك پ   

خربهاي خوبي نياورده ام احساس مي آنم آه بايد از حماصرة شهر            : گفت
باريـان  . ريد و نريوها را در جلوي خيمة مرآزي مترآز دهيد         دست بردا 
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مگـر چـه شـده      : و فرماندهان آه به دلشوره افتاده بودند پرسيدند       
شيابلو دفرتچة تقدير و سرنوشت را آه در قصر هزار          : است؟ ابرك گفت  

دريچة زرين آه در هفتمني گنبد آمسان قرار داشت دزديده و به مهـراه              
آمرت از نـيم روز،     در در دوزخ برده است و او        خود به قصر هزار چشم    

گوي زمان را هم در نربد بكار خواهد گرفت و در حال حاضر سـرداران               
 سپاهيان خود هستند و آهنـا را دارنـد          هاهرميين مشغول سامان دادن ب    

 . براي نربدي ديگر آماده و جتهيز مي آنند
د و بعـد    گيوپارتان آه رنگش پريده بود به درگاه خداوند سجده آـر          

: از آمي راز و نياز از جايش بلند شد و رو به اردالن آـرد و گفـت                 
اردالن شجاع و بيباك، در بني ما شخصي پيدا منيشود آه جاودانه باشد             
چون تو از آب حيات نوشيده اي جاودانه شده اي تو بايد به تنهايي              
به دوزخ بروي و دفرتچة تقدير و سرنوشت را به مهراه گـوي زمـان از                

ر هزار چشم شيابلو بربايي و دفرتچه را به دست نگهبان و فرشـتة              قص
هفتمني گنبد آمسان حتويل دهي آه او آن دفرتچه را در جاي خود بگذارد              
و گوي زمان را هم براي من بياوري تا شيابلو نتواند از آن بر ضد               
نريوهاي ما استفاده آند اگر مي بيين آه تو را انتخاب آردم به اين              

 آه اگر شخصي فاني به دوزخ برود جسمش نـابود ميگـردد و              دليل است 
روحش در آجنا اسري ميشود و تنها اين آار از دست تو بر مي آيد آـه                 

اگر شـيابلو از گـوي      : در مهني موقع داديار پرسيد    . جاودانه شده اي  
زمان يا دفرتچة تقدير و سرنوشت استفاده آند چه اتفاقي مي افتـد؟             

دوست دالورم، اگـر شـيابلو      : اسخ داد و گفت   اين بار پادشاه اجنه پ    
در دفرتچة تقدير و سرنوشت دست بربد و بنويسد آه اين جنگ بـه نفـع                
او متام شود قطعًا اهرمينان پريوز ميشوند و متامي لشكريان ما از بـني              
مريوند واگر شيابلو از گوي زمان استفاده آند زمـان از حرآـت مـي               

پذير ميشوند و هر چقدر آه آهنا را        ايستد و موجودات اهرميين شكست نا     
ند وچون آهنا دوباره زنده ميش    بكشيم و نابود آنيم فايده اي ندارد        

و انگار آه هرگز منرده اند در مهني موقع مههمه اي در بني مجع افتاد و                
 .هر آسي چيزي مي گفت آه به صداي اردالن مهة حاضران ساآت شدند

را باخته اند جلو آمد و حمكم و        اردالن وقيت ديد آه دالوران آمي خود        
برادر عزيزم، مـن    : استوار با شجاعت متام رو به باريان آرد و گفت         

با آمال ميل به دوزخ مريوم و تا قبل از آغاز جمدد نربد بـه اينجـا                 
مهراه خودم گوي زمان را مـي آورم و         باز ميگردم و مطمئن باشيد به       

ان هفتمني گنبد آمسـان     دفرتچة تقدير و سرنوشت را به دست فرشتة نگهب        
باريان از جايش برخاست و اردالن را در آغوش گرفت و شانه            . مريسامن  

برادر عزيزم، اميدوارم آه خداوند در ايـن        : هايش را بوسيد و گفت    
راه به تو آمك منايد مهة ما چشم اميدمان به تو است و اآلن با ايـن                 

تو بـستگي دارد    وضعي آه پيش آمده زندگي مهة ما و موجودات زمني به            
و بعد مهة دالوران و سرداران و فرماندهان اردالن را تشويق منودند و             

گيوپارتان رو به   . برايش آرزوي مؤفقيت در اجنام مأموريت را آردند       
پادشاه دالوران، باريان عزيـز، آن نقـشة ورود         : باريان آرد و گفت   

آنـده  به دوزخ را آه از پوست تن ارژنگ ديو در سرزمني افسانه هـا               
بودي آجاست؟ آن را مي خواهم لطفًا آن را به اردالن بده تـا او را                

باريان هم سريع سوار بر اسب بالدار شد و به خيمة           . راهنمايي آنم 
مرآزي رفت و نقشه را برداشت و دوباره به مجع فرماندهان پيوسـت و              

اردالن وقـيت نقـشه را      . بعد نقشة ورود بـه دوزخ را بـه اردالن داد          
ب آن را نگاه آرد چيزي متوجه نشد و رو به گيوپارتان آرد             گرفت خو 

من آه از اين چيزي سر در مني آورم طـرز اسـتفاده از ايـن                : و گفت 



 77

تو بايد به آـوه آتشفـشان دنـا         : نقشه چگونه است؟ گيوپارتان گفت    
بروي و اول اين نقشه را آه بر پوست ارژنگ ديو آشيده شده است را               

 بعد خودت را به داخل آتشفشان بياندازي        درون آتشفشان پرتاب آين و    
وقيت آه روي گدازه هاي سرخ و آتشني افتادي ناگهان دريچه اي برايت             
باز ميشود آه تو ميتواني از آن دريچه وارد دوزخ شوي وقيت آه بـه               

 مي بيين و موجودات وحـشتناآي        و غرييب  آجنا وارد شدي صحنه هاي عجيب     
ست به چيزي نزني و هـيچ چيـز را          را مشاهده مي آين يادت باشد آه د       

بر نداري مطمئن هستم آساني را مي بيين آه در رنج هـستند و عـذاب                
 آمك آين اگـر بـه يكـي از آن            از آهنا  ك ي مي آشند تو نبايد به هيچ     

 از بنـد     او دوزخيان آمك آين خودت به جاي او قرار خـواهي گرفـت و            
بـا نگهبانـان    رها ميشود و بالي جان خودت ميگردد احتمال دارد آه           

دوزخي و يا اهرمينان برخورد آين بايد خودت را از چشم آهنـا پنـهان               
سازي اگر آهنا تو را ببينند ديگر حمال است آه بگذارند تو به زمـني               
برگردي تو بايد خمفيانه بـه زنـدان سـافلني بـروي و آـاآس را آـه                  

از آجنا آزاد آين او تو را به دفرتچه و گـوي زمـان              پادشاه ماه هست    
يادت باشد آه دوزخ هفت     مريساند و تو را به هفتمني گنبد آمسان ميربد          

 وجـود دارد و زنـدان سـافلني در          بطبقه هفـت در   هر  طبقه است و در     
طبقة هفتم دوزخ واقع شده است آه بايـد از درب هفـتم ايـن طبقـه                 

وقيت صحبتهاي گيوپارتان متـام شـد باريـان گردنبنـد           . وارد آن شوي  
برادر عزيزم مطمئن هستم آه     :  اردالن داد و گفت    جادويي خودش را به   

در اين مأموريت پر خطر ايـن گردنبنـد بـه دردت ميخـورد و اردالن                
گردنبند را گرفت و از باريان تشكر آرد و آليـة لـوازم خـودش را                
برداشت و از مهه خداحافظي آرد و دسيت روي گردنبند آشيد و از جلوي              

 آجنا را ترك آرد سپندار و افرا و         چشمهاي مهه ناپديد شد وقيت اردالن     
باريان حاال مي خواهي چكار آـين؟ آيـا از حماصـرة دژ             : پارمسن گفتند 

دست بر ميداري و قوا را جلوي خيمة مرآزي متمرآز مـيكين؟ باريـان              
نه دوستان مـن هبـرت اسـت تـا برگـشنت اردالن دژ را در حماصـرة                  : گفت

وبي به اجنام برساند و     خودمان نگه دارمي شايد آه او مأموريتش را خب        
ديگر نيازي نباشد آه ما از حماصـرة دژ دسـت بـردارمي و مهـه قبـول                  
آردند و از اينكه عقب نشيين منيكردند خوشحال شدند ويل از طـريف هـم               
از خطري آه در پيش رو داشتند و آهنا را هتديد مي منود بسيار نگران               

 .و مضطرب بودند
  

 در حال حماصرة دژ شهر خشكاب رها        باريان و يارانش را    خوب دوستان، 
مي آنيم و به دنبال اردالن مريومي آه ببينـيم او چگونـه وارد دوزخ               
شد و آيا با اين فرصت آمي آه دارد مأموريتش را خبوبي بـه پايـان                

 مريساند يا نه؟ 
آـوه   وقيت اردالن دسيت روي گردنبند جادويي آشيد روي قلـة آتشفـشان           

ديـو را آـه بـر آن نقـشة ورودي دوزخ            دنا ظاهر شد و پوست ارژنگ       
ترسيم شده بود به داخل آتشفشان پرتاب آرد و بعد از مـدتي خـودش               
را هم به داخل آتشفشان انداخت وقيت آه او روي گـدازه هـاي داغ و                
آتشني آتشفشان افتاد آسييب نديد و چيزي به او نـشد انگـار آـه آن                

خواسـت از جـايش     گدازه ها برايش مانند آبي خنك بودند و مهـني آـه             
 او را    زيـر پاهـايش بـاز شـد آـه          دربلند شود ناگهان دريچـه اي       

 به داخل دوزخ افتـاد و او وارد سـرزمني           غافلگير کرد و او يکدفعه    
دوزخ شد و زود در يك جايي خمفي شد و اطرافش را آمي ورانداز آـرد                
وقيت به اطراف خودش آمي نگاه آرد موجوداتي بسيار عجيب و وحشتناك            
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هنا را به روشها و با وسيله هـاي         ايد آه انبوهي از ارواح انس     د مي
اردالن دقيقًا مهان چيزهايي را مي ديـد آـه در           . خمتلف عذاب ميدادند  

آتاهباي آمساني در مورد دوزخ گفته شده بود آه اگر خبـواهيم مهـة آن               
چيزهايي آه اردالن در دوزخ ديده بود را براي مشا توضيح دهم خـودش              

 قطور ميشود ويل مهني قدر بدانيد آه اردالن با ديدن اين            آتابي جدا و  
صحنه ها بسيار وحشتزده شد و بدنش به لرزه در آمد و زود دسيت روي               
گردنبند جادويي آشيد و آرزو آرد آه در نزديكي هاي زندان سـافلني             
ظاهر شود و در يك چشم برهم زدن در آنار زندان سـافلني ظـاهر شـد                 

اي اويل بود مهه جا را آتش فرا گرفتـه بـود و             آجنا وحشتناك تر از ج    
بوي تعفن به مشام مي رسيد و ارواح گنهكاران در هرچنـد حلظـه يـك                

و با ناله از خداوند طلب عفو و رمحت         بار مي مردند و زنده ميشدند       
صـدايي مـي    ،  ميكردند و بعد از ضجه و ناله و خواهش ارواح گنهكار          

ا مي خورديد چرا بـه حرفهـاي        وقيت آه نان خداوند ر    : آمد و مي گفت   
شيابلو و اهرمينانش گوش ميكرديد پس حـاال بايـد مـدت طـوالني زجـر                

اردالن آه نزديك بـود     . بكشيد تا صفحة سياه قلب و روحتان پاك شود        
روح از بدنش خارج شود آرام خودش را از چشم نگهبانان زندان خمفـي              

 گـشنت زيـاد     آرد و در يك فرصت مناسب به داخل زندان رفت و بعد از            
. به پريمردي برخورد آه ناني آه از مدفوع درست شـده بـود ميخـورد              

اردالن آه احساسش به او مي گفت اين پريمرد ميتواند جـاي آـاآس را               
 نشان بدهد از روي دلسوزي و هم اينكه سر حريف را باز آـرده               اوبه  

 به پريمـرد سـالمي آـرد و         باشد و بتواند جاي آاآس را از او بپرسد        
 تو چرا اين نان را ميخوري؟ گناه تو چه بـوده اسـت؟ پريمـرد                :گفت
من عابد غار سجود بودم و هفتاد سـال يكـي از بنـدگان خـاص                : گفت

خداوند بودم از بس در آن غار براي دعا و نيايش به درگاه خداوند              
سجده آرده بودم، نام آن غار معروف به غار سجود شده بود و مـردم               

ن مي آمدند و من تا دعايي ميكردم حاجـت          براي طلب آمرزش به نزد م     
: مردم براي من خيلي چيزها مي آوردند از قبيل        . آهنا برآورده ميشد  

طال، نقره، گوهرهاي زيبا و قـيميت، غـذا، آب و انـواع خوراآيهـاي               
ويل من هرگز دست به آهنا منيزدم و هر چه را آـه مـردم               بسيار خومشزه   

ن تقسيم مي منودم آخر هـر شـب         برامي مي آوردند بني فقرا و نيازمندا      
خداوند از آمسان برامي سفره اي رنگني مي فرستاد آه هـر چـه دمل مـي                 
خواست در آن سفره بود و نيازي به مال مردم نداشتم تا اينكه بعد              
از هفتاد سال آه روزگارم اينگونه گذشت سه روزي بود آه مردم بـه              

ذايي هـم از آمسـان      ديدمن مني آمدند و از طريف در اين سه روز آب و غ            
برامي فرستاده نشد، گرسنگي بر من غلبه پيدا آرد و مـن نـاتوان و               
درمانده از غار بريون آمدم سه روز بود آه غذا و آب خنورده بودم و               
بي رمق و ضعيف شده بودم ناگهان در ذهنم  فكري نقـش بـست تـصميم                 

كرد گرفتم آه به آلبة مرد بت پرسيت آه در نزديكي غار من زندگي مي             
بروم و از او يك قرص نان و جرعه اي آب بگريم و خبورم وقيت به آجنـا                  
رسيدم از آن مرد بت پرست يك آاسه آب و يك قرص نان گرفتم و بعـد                 
از اينكه آن مرد حاجتم را روا آرد به خانه اش رفـت و درب خانـه                 
اش را بست و من خوشـحال از اينكـه بعـد از سـه روز نـان و آبـي                     

برطرف ميشود، تا خواستم آب را بنوشم سـگ آن مـرد            ميخورم و ضعفم    
برومي پريد و آاسة آب از دستم بر روي زمني افتاد و مهـة آن آب بـر                  
زمني رخيت ويل به هر حال دخلوش بودم آه حداقل قرص نـاني دارم و بـه                 
طرف غار براه افتادم و آن سگ هم بدنبال من براه افتاد و مهچنـان               

آمي از نان را در راه خبـورم سـگ چنـان            بدنبامل مي آمد تا خواستم      
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پارس و غرش وحشتناآي آرد آه من جمبور شـدم آن تكـه نـاني را آـه                  
آنده بودم به سگ بدهم اين عمل سگ چندين بار تكرار شد تا اينكـه               
يك ذره هم از آن نان نصيبم نشد و از ترس سگ درنده و وحـشي تكـه                  

م از آن نان خنوردم     تكه مهة نان را به او دادم و خودم هم يك ذره ه            
تا اينكه سر آخر از روي عصبانيت در حاليكه به سگ دشنام ميـدادم              

: سنگي برداشتم و به طرف او پرتاب آردم، سگ به زبان آمـد و گفـت               
من چهار سال است آه به اربامب خدمت مي آنم و او هر روز يك وعـده                 

لـي  نان خشك و آمي آب به من ميدهد و در بعضي اوقات او آه از تنب               
و يا خطاي من عصباني و ناراحت ميشد مرا آتك ميزد و تا چنـد روز                
از غذا و آبي آه به من ميداد خربي منيشد ويل باز من در مهني چند روز                 
وظايف خودم را آه نگهباني از خانه و مزرعة او بود رها مني آـردم               
و وظايفم را خبوبي اجنام ميدادم او وقيت پشيماني و سخت آوشـي مـرا               

د دوباره مرا نوازش ميداد و با هبرتين و تازه تـرين غـذاها و               ميدي
آبي خنك و گوارا از من دجلويي ميكرد ويل تو آه مثل من نگهباني مني               
دهي و تا اآلن گرسنگي نكشيده اي و هر شـب برايـت از آمسـان هبرتيـن                  
خوراآها مريسيد و مقامي داشيت آه من هرگز خواب اين مقام را هم مني              

 شد آه سه روز گرسنگي را حتمل نكـردي و دل از اربابـت               بينم تو چه  
در حاليكه اشك مي رخيت و      پريمرد  . بريدي و به ارباب من پناه آوردي      

وقيت مـن ايـن را      : گفتآه و حسرت از چهره اش منودار بود به اردالن           
بدمن به لرزه افتاد و متوجه شدم آه خطايي بزرگ          از دهان سگ شنيدم     

ز خداوند بريده ام و به غـري او پنـاه بـرده             مرتكب شده ام و دل ا     
بودم ديگر فرصيت براي توبه آردن برامي مناند و تا خواستم دهان بـه              
توبه باز آنم و يا در دمل توبه آنم مرگ به من محله ور شـد و مـرا                   

 بريون آشيد و به اينجا آورد و اآنون سه هزار           م خاآي  و قفس  از جسم 
ذامب و جمبورم ناني آـه از مـدفوع         سال است آه در اينجا در رنج و ع        

درست شده خبورم و آبي آه مانند زهر تلخ اسـت بنوشـم ويل چنـد روز                 
پيش فرشته اي به من پيغام داد اگر به جواني آه به تـو سـالم مـي                  
آند و جاي آاآس را از تو مي پرسد راهنمايي بنمايي گناهت خبـشوده              

 ات پذيرفتـه    ميشود و به باغ مينو انتقال پيـدا مـي آـين و توبـه              
پريمرد با صـدايي لـرزان از       . ميگردد تا در آجنا آسايش داشته باشي      

آيا تو مهان جواني؟ آيا تو به دنبال آاآس ميگـردي؟           : اردالن پرسيد 
اردالن آه از صحبتهاي پريمرد بسيار متعجب و در فكر فرو رفته بود،             

ه بله من بدنبال آاآس پادشاه مـا      : شكر خداي را به جا آورد و گفت       
پريمرد با خوشحايل بلند شد و جاي آـاآس را بـه            . و ستارگان ميگردم  

اردالن نشان داد آه ناگهان تبديل به خبـاري سـپيد شـد و از جلـوي                 
چشمان اردالن ناپديد گشت و اردالن با عجله به طرف سلول آاآس رفـت              

من اردالن هـستم و بـه آمـك تـو           : و او را از بند آزاد منود و گفت        
آس آه او را شناخته بود روي اردالن را بوسـيد و از             آا. نياز دارم 

.  سال است آه منتظر تو هـستم       پانصدمن  : او بسيار تشكر آرد و گفت     
گناه تو چه بـوده آـه اينگونـه در اينجـا در بنـد               : اردالن پرسيد 

زماني من پادشاه ماه بودم و بر سـتارگان         : آاآس گفت گرفتار شدي؟   
روي نـاداني و بـي خـردي فريـب          آمسان فرمـانروايي ميكـردم ويل از        

شيابلو را خوردم و جاي ختم مرغ نيكي ها را آه فرشتة آمساني آن را               
در يكي از ستاره هاي من خمفي آرده بود نشان دادم و مهني امر باعـث                
شد آه بر اثر اشتباهي آه مرتكب شدم سه هزار سال در ايـن زنـدان                

در داوند قرار گريم    خموف و وحشتناك اسري و زنداني شوم و مورد خشم خ          
آن زمان بعد از اشتباهي آه آردم متوجه شدم آه گناه بسيار بزرگي             
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مرتكب شده ام و زمني و موجوداتش بر اثر بي تـوجهي و نـاداني مـن                 
دچار مصيبت شده اند چون اگر من جاي ختم مرغ نيكي ها را مني گفـتم                
 هرگز شيابلو مني توانـست زمـني را آلـوده آنـد بعـدها آـه متوجـة                 

اشتباهم شدم هر چه قدر آه توبه آردم فايده اي نداشـت و تـا اآلن                
خباطر اشتباهم در عذاب و رنج بودم و يكسره از خداوند طلب آمـرزش              
ميكردم تا اينكه در پانصد سال پيش فرشته اي پيغامي به من داد و              

زماني مريسد آه شخصي راه هفتمني گنبد آمسان را از تو مي پرسد             : گفت
 به او آمك آين در اين صورت راه جناتي برايت باز ميـشود              و تو بايد  

بله خداوند توبة مرا به شرط آمك به تـو          . آه از دوزخ رهايي يابي    
قبول آرد و من از پانصد سال پيش تاآنون منتظر تو بودم و حاال از               
ديدنت بسيار خوشحامل و حاال در خدمت تو هستم هر چه بگويي و هر چه               

اردالن دست آاآس را گرفـت و بـر روي گردنبنـد            . خبواهي اجنام ميدهم  
جادويي دسيت آشيد و به جايي برگشت آه اول در آجنا ظاهر شده بود و               

ماجراي دفرتچة تقـدير و     او در مهان جا آه تقريبًا خمفيگاهي امن بود          
ما بايد آهنـا    : سرنوشت و گوي زمان را براي آاآس تعريف آرد و گفت          

چه را به هفتمني گنبد آمسـان بـربمي و بـه            را بدست بياورمي و بعد دفرت     
قصر هزار دريچة زرين بـرومي و دفرتچـة تقـدير و سرنوشـت را حتويـل                 

در آن دفرت چه، تقدير و سرنوشـت را         : آاآس گفت . نگهبان آجنا بدهيم  
خـاك، آب، بـاد،     : بايد با جوهر خمصوصي نوشت آه از هفت ماده شامل         

شيابلو مطمئنًا بـراي بدسـت      آتش، يخ، طال، نقره ساخته شده باشد و         
آوردن اين جوهر از قصرش خارج ميـشود و در آن زمـان هبرتيـن موقـع                 

ما منتظر ميشومي تا شيابلو قصر      . براي ورود به قلعة هزار چشم است      
هزار چشم را ترك آند وقيت آجنـا را تـرك آـرد مـا خمفيانـه از راه                   

اصـلي قـصر    سوراخي آه در آنار چشم بزرگ قرار دارد به داخل تاالر            
وارد ميشومي در زير ختت اهرميين و پليد شيابلو خمفيگاهيست آه فكر مي             

د سـخنگو   وآنم دفرتچة تقدير و سرنوشت به مهراه گوي زمان و آاله خـو            
. در آجنا قرار داشته باشد به هر حال بايـد ايـن ريـسك را بكنـيم                

ومي باشد پس به نزديكي آجنا مي رومي و در جايي خمفي ميـش            : اردالن گفت 
وقيت شيابلو از قصر خارج شد ما به داخل قـصر مـريومي و بعـد آنـدو                  
توسط گردنبند جادويي به نزديكي قصر هزار چشم رفتنـد و در جـايي              

اردالن . خمفي شدند و منتظر شـدند آـه شـيابلو از قـصر خـارج شـود                
د سـخنگو چگونـه آـاله       وآاآس عزيز آيا تو ميداني آـاله خـو        : پرسيد

د به صاحبش راهنماييهاي زشـت      و بله آن آاله خو    :ديست؟ آاآس گفت  وخو
و نادرسيت مي آند و صاحبش را دچار خطا و گناهكاري مي آنـد شـايد                
شخص به هدفش برسد ويل از راه درست به هدف خود مني رسـد بلكـه بـر                  

د مـي آنـد     واثر راهنماييهاي نادرست و پليد و اشتباهي آه آاله خو         
ب جنايـت و ظلـم و سـتم بـه           شخص دچار گمراهي ميگردد و با ارتكـا       

د وپس يادت باشد آن آاله خـو      : اردالن گفت . اهداف خودش دست مي يابد    
آن بدرد ما مني خورد براي      : آاآس گفت . را هم بردارمي و با خود بربمي      
بله حق با توست امـا مـا        : اردالن گفت . اينكه وسيله اي است اهرميين    

 تـا ايـن وسـيلة       بايد آن را بردارمي و به گيوپارتان عابد بـدهيم         
 در: آـاآس گفـت   . اهرميين را به مهراه وسايل ديگر اهرميين نابود سازد        

در حاليكه آندو مـشغول صـحبت بودنـد         . اينصورت با نظر تو مؤافقم    
ناگهان از قلعة هزار چشم دودي سياه و غليظ بريون آمـد و از آجنـا                

 اين شيابلو بود زود باش بايد به طـرف        : دور شد و رفت و آاآس آفت      
آاآس و اردالن توسـط گردنبنـد جـادويي بـه بـاالي             . چشم بزرگ برومي  

سوراخ چشم بزرگ رفتند و خود را بـه داخـل سـوراخ انداختنـد آـه                 
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ناگهان وارد تاالر اصلي قلعة هزار چشم شدند و در آجنا جمـسمه هـاي               
وحشتناك و عجيب و غرييب مي ديدند ويل هر دو بدون اينكه ترسـي بـه                

طرف ختت فرمانروايي شيابلو رفتند و در زيـر آن          به  دل راه بدهند،    
اردالن زود خم شد و با متام قدرت دريچه را با           . ختت دريچه اي ديدند   

د سخنگو  ويك حرآت از جا آند و دفرتچة سرنوشت و گوي زمان و آاله خو             
را برداشت و دست آاآس را در دستش گرفت و دسيت روي گردنبند آـشيد               

 آه تازه وارد دوزخ شده بود قرار گـريد          و آرزو آرد آه در جاي اويل      
ني به مهراه آاآس در مهان خمفيگاه اول خود ظاهر شد و رو بـه               آو در   

حاال تو بايد راهنمايي آين آـه چگونـه از اينجـا            : آاآس آرد و گفت   
ما بايد از درب    : آاآس گفت . خارج شومي و به هفتمني گنبد آمسان برومي       

 گري نيست بدون اينكه ديـده شـومي         اول دوزخ آه نگهبان آن زياد سخت      
از دوزخ خارج گردمي و از پلة هفت طاق آمسان باال برومي فقط ايـن را                
بدان آه نگهبان اين درب هفت هزار چـشم، هفـت هـزار گـوش دارد و                 
داراي هفت سر، هفت پا، هفت دست مي باشد و او در چند حلظه اي آـه                 

 آنيم آرام و آهـسته      خبواب مريود ما ميتوانيم بدون اينكه سر و صدا        
خوب، اگر اينطـوري باشـد      : اردالن گفت . از درب اول دوزخ خارج شومي     

آـاآس  . مهة ارواح گنهكاران آه براحيت ميتوانند از دوزخ فرار آنند         
نه اينطـوري نيـست ارواح گنـهكاران بـه دليـل اينكـه مـدت                : گفت

ستين عذابشان متام نشده در بدنشان زنگهائيست آه با زجنريهايي غري گسـ           
به بدنشان وصل گرديده آه اگر خبواهنـد از درب دوزخ بـدون اجـازه               
خارج شوند زنگهاي بدنشان به صدا در مي آيد و طـوري ايـن زنگهـا                
فرياد مي زنند آه اهل دوزخ مهه متوجة قصد و نيت آن ارواح گنهكار              

و بر عذابش اضافه مـي آننـد و         ميشوند و نگهبانان او را مي گريند        
 از جاي اولش انتقالش مي دهنـد و چـون مـن گناهـامن               به جايي بدتر  

خبشيده شده است و تو هم آه هنوز منرده اي تا به حسابت رسيدگي شود               
به مهني خاطر ما ميتوانيم در موقعي آه نگهبان درب اول بـراي چنـد               
حلظه خبواب مريود و هفت خرناس مي آشد در مابني هفت خرناس او آرام و               

وقيت آاآس توضـيحات الزم را بـه        .  خارج شومي  آهسته از درب اول دوزخ    
اردالن داد هر دو به آمك گردنبند جادويي به نزديكي درب اول دوزخ             

بعد از آمي انتظار نگهبان وقيت براي چند حلظه خـوابش بـرد             . رفتند
آندو آرام و آهسته از درب خارج شدند و از پله هاي هفت طاق آمسان               

وقـيت آهنـا بـه آجنـا رسـيدند          . دندتا به گنبد هفتم رسي    باال رفتند   
اردالن ديد آه در وسط آن گنبد بـزرگ يـك قـصري بـسيار باشـكوه و                  
پرجالل و جربوتي قرار دارد آه داراي هزار پنجره از طالي نـاب اسـت               

او تا خواست يك قدم بـه       . برق زيباي آن قصر واقعًا خريه آننده بود       
فرماندة فرشتگان  جلو بردارد و نزديك آن قصر شود يك دفعه فروهر،           

هفت گنبد آمسان و بغپور نگهبان هفتمني گنبد آمسـان جلـوي او ظـاهر               
درود بر اردالن شجاع آيا دفرتچة تقدير و سرنوشت را          : شدند و گفتند  

فروهـر دفرتچـه را از      . بلـه : به مهراه خودت آورده اي؟ اردالن گفـت       
 ايـن   سريع: اردالن گرفت و آن را وارسي آرد و به بغپور داد و گفت            

دفرتچه را به گنجينة خمفي هزارتوي قصر هزار دريچة زريـن بـرب و در               
سرجايش بگذار و او هم از اردالن و آاآس بـسيار تـشكر آـرد و بـا                  

: وقيت بغپـور رفـت فروهـر گفـت        . عجله از آهنا خداحافظي منود و رفت      
اردالن دالور، من فروهر فرماندة نگهبانان هفت گنبد آمسان هستم آـه            

بد يك نگهبان بسيار قدرمتند و باهوش پاسداري مـي آنـد و             از هر گن  
با هزاران برابر موجودات دنيا يك      هر يك از اين نگهباهنا ميتواند       

اما يكروز آه بغپور براي دريافت فرمان به نـزد          . تنه مبارزه آند  
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من آمده بود شيابلو از اين فرصت استفاده آرد و با دستربدي آه به              
ر هزار دريچة زرين زد، دفرتچه را از او دزديد          خمفيگاه دفرتچه در قص   

وقيت شيابلو دفرتچة تقدير و سرنوشت را دزديد ستوهناي زمني به لـرزه             
و چون بـراي مـا      افتاد و ما متوجه شدمي آه چه اتفاقي افتاده است           

ممنوع شده آه به دوزخ برومي منتظر بوديك آه مهانطور آه قبًال سرنوشت             
بـه  وي و دفرتچه را براميان بيـاوري و مـا           تو رقم خورده بود تو بر     

آـه    با جوهري نامرئي نوشـته بـودمي       سرنوشت تو را  دستور پروردگار   
آه چه آسي براي پس گـرفنت آن دفرتچـه بـه دوزخ              شيابلو متوجه نشود  

مريود چون او دفرتچه را به حمض اينكه دزديد، خواند و اگر مي ديد و               
چه به دوزخ مريوي منتظرت مـي       متوجه مي شد آه تو براي پس گرفنت دفرت        

هبر حال مـا    . ماند تا برايت دامي هپن آند و تو را از ميان بردارد           
از تو ممنونيم آه توانسيت دفرتچه را به جاي اصلي خودش برگردانـي و              
شيابلو يك بار ديگر براي بدست آوردن جوهر خمصوص آمده بود آه بـا              

 ويل مؤفـق نـشد آن را         خاك و زمني و انساهنا را عوض آنـد         آن سرنوشتِ 
 او  نـزد بدست بياورد و دوباره به دوزخ برگشت ويل اگـر دفرتچـه در              

ميماند او مي توانست بعد از مدتي به اين جوهر توسط جادو و طلسم              
دست پيدا آند و سرنوشتهاي انساهنا و موجودات زمني را بد رقم بزند             

 هرگـز   تو خدمت بزرگي آردي و ما اين خـوبي تـو را           . و يا عوض آند   
فراموش مني آنيم و اين عمل تو را با خطي درشت در آارنامة اعمالت              

اردالن بسيار خوشحال شـده بـود آـه دفرتچـه را بـه              . درج مي منائيم  
صاحبانش برگردانده و دوستانش را جنات داده و باعث شده آه دو نفر             

. از دوزخ جنات پيدا آنند و خودش هم باالخره به پاداش عملـش مريسـد              
ز اينكه صحبتهاي فروهر با اردالن متام شد او رو به آاآس آرد             بعد ا 
و اما تو آاآس، پادشاه ماه و ستارگان، تو خبـشوده شـدي و              : و گفت 

ميتواني به سـرزمينت مـاه برگـردي و بـه فرمـانروايي خـودت بـر                 
ستارگان ادامه دهي ويادت باشد ديگر در هيچ آاري فضويل نكين و سعي             

آـاآس آـه    . ان دوسيت و ارتباطي نداشته باشـي      آين آه ديگر با اهرمين    
قول ميدهم آه از اين به بعد در انتخـاب دوسـت و             : شرمگني بود گفت  

و بعد فروهـر بـه هـر        مهدم بيشرت دقت آنم و خردمندانه تصميم بگريم         
حاال مشا ميتوانيد برويد و به باريان و داديار سـالم           : دوي آهنا گفت  

و سـلطان زشـيت و پليـدي بـا          ما را برسانيد و بگوئيـد آـه شـيابل         
لشكريان اهرمينيش بايد شكست خبورند تا تاريكي و درد و رنـج غـم و               
اندوه و گرسنگي و تشنگي ، قحطي و خشكسايل و جنگ و آشتار، توفـان               
و زلزله، گناه و بيماري، ظلم و ستم براي مدتي از بني بـرود چـون                

 و عـدل و     نربد بني نور و تاريكي و زشـيت و زيبـايي و خـوبي و بـدي                
ستمگري تا ابد باقيست اما اين جنگ فرصيت طوالني به زميين ها ميدهد             

وقـيت آـاآس و اردالن از        .تا مدتي را در آرامش و صلح زندگي آننـد         
آـه  فروهر خداحافظي آردند، اردالن دسيت روي گردنبند جادويي آـشيد           

ناگهــان او بــه مهــراه آــاآس در جلــوي روي باريــان و داديــار و  
و بقية دالوران آه در آنار اردوي حماصرة شهر خشكاب مجـع             نگيوپارتا

 ،اردالن بعد از سـالم و احـوال پرسـي از مهـه            . شده بودن ظاهر شدند   
گردنبند جادويي را از گردنش باز آرد و آن را دو دسيت و با احرتام               

باريـان و   . مهراه با تشكر به باريان پس داد و در آنار او ايستاد           
ن و آاآس را ديدند بسيار خوشحال شدند و به گرمي           دالوران وقيت اردال  

بـرادر عزيـزم،    : از آندو استقبال آردند و باريـان سـريع پرسـيد          
مأموريتت را چگونه به پايان رسانيدي؟ اردالن و آـاآس از اول تـا              
آخر مهة ماجرا را براي باريان و دالوران ديگر تعريف آردند و آاآس             
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يباآي هايش بسيار تعريـف و متجيـد        در نزد فرماندهان از اردالن و ب      
اردالن آاله خود سخنگو را به مهراه گوي زمان به گيوپارتان           . مي آرد 

لطفًا اين دو را در آنار آن سالح هاي اهرميين آه در نزد             : داد و گفت  
وقيت فرماندهان، دالوريها و از جان گذشـتگيهاي اردالن         . توست بگذار 

نت و آفرين گفتنـد و خـدا را         را از زبان آاآس شنيدند، بر او احس       
بعـد  . گشته است ازشكر آردند آه اردالن شريدل به سالمت به نزد آهنا ب          

از اينكه صحبتها و مههمه هاي افراد حاضر در آجنـا آمـي آرام شـد،                
اردالن پيغام فروهر، فرماندة فرشتگان نگهبان هفت گنبـد آمسـان را            

باريـان  :  گفـت  به باريان و داديار و بقيـة دالوران اعـالم آـرد و            
عزيز، فكر مي آنم آه ديگر هبرت است آماده شومي به شهر خـشكاب محلـه                

. آنيم و دژ را تسخري منائيم و اهرمينـان و خـائنني را نـابود آنـيم                
باريان پس از مشورت با متامي فرمانـدهان دسـتور داد لـشكريان را              

 :براي محلة هنايي آماده سازند و سپس رو به گيوپارتان آـرد و گفـت              
دوست گرامي، مشا هم به خيمة مرآزي برو و آمادة آمك به زمخيها باش              
و به پورنگ و سريوس وزير اعالم آن آه يك حلظه هم آجنا را ترك نكنند                

باريان، پادشاه  : در مهني حلظه آاآس گفت    . و آامًال مواظب زمخيها باشند    
 ، آمـك  تدالوران، من مي خواهم از پادشاه خورشيد آه نامش مردوك اس          

بگريم و او از دوستان بسيار خوب من است آه بر سرزمني خورشـيد آـه                
در آمسان واقع شده است، فرمانروايي مي آند او با قدرت شفاخبش خود             
مي تواند زمخيهاي جنگ را مداوا آند و در زمان بسيار آوتـاهي بـه               

ا از  آجنـ هببودي ببخـشد و باريـان و مهـة حاضـرين در             جراحات زمخيان   
استقبال آردند و آاآس به خارج از خيمه رفت و بعد از            پيشنهاد او   

مدتي آوتاه با شخصي آه چهره اش مانند خورشـيد نـوراني بـود بـه                
در ايـن   . اين دوست من مردوك پادشاه خورشيد است      : داخل آمد و گفت   

آـاآس بـراي    : هنگام مردوك به باريان و دالوران تعظيمي آرد و گفت         
سـپس  . آمال ميل به مشا آمك مي آـنم       من مهه چيز را شرح داده من با         

گيوپارتان و مردوك به مهراه هم به خيمة مرآـزي رفتنـد و باريـان               
دستور محله به دژ را صادر آرد و مهة لشكريان و فرمانـدهان مـشغول               

 . نربد شدند
بله دوستان، نربد سخيت در گرفته بود و اهرمينان به شدت از دژ دفاع              

مل خسارات زيـادي شـده بودنـد تـا          ميكردند و لشكريان باريان متح    
باريـان خـروس سـپيد      : اينكه يكي از ارواح جنگجو خرب آورد و گفـت         

پيغام داده و پيشنهاد آرده آه عقب نشيين آنيم و در زماني مناسـب              
يكي ديگـر از    در مهان حلظه    . تر آه جتديد قوا منودمي دوباره محله آنيم       

 سيمرغ به شـدت زمخـي       پادشاه دالوران، : ارواح جنگجو وارد شد و گفت     
شده و مردوك و گيوپارتان نتوانستند براي او آاري آنند و سـيمرغ             

مي خواهد آه ببيند و دوبـاره يكـي ديگـر از             مشا و برادرانتان را   
سـرآردة اهرمينـان    قربان، اجساد هفت    : ارواح جنگجو وارد شد و گفت     

ت، ، اآامنة ديو، بوشيست ديو، آاراماتيس عفري      ژپوش ديو، آيشم ديو   
سريمياتيس عفريت، ماطانـاتيس عفريـت در ميـان جـسدهاي آـشته شـدة               

بـه خـروس سـپيد      : باريان به پيك اويل گفت    . اهرمينان ديده شده اند   
بگو فرمان آتش بس بدهد ويل دژ مهانطور در حماصره مبانـد و بـه پيـك                 

به اردالن و داديار بگو آه به نزد سيمرغ بروند من هـم             : دومي گفت 
برو اجساد آهنا را دوباره نگاه آن       :  به پيك سومي گفت    اآلن مي آمي و   

و اگر سالحي در آنار جسد آهنا باقي مانده است، برامي بياور وقيت آه              
از آشته شدن آهنا مطمئن شدي، سريع به نزد من بيا و وقيت لـشكريان               
به جايگاه هاي خود بازگـشتند بـه فرمانـدهان بگـو در مهـني خيمـة                 
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ردوي حماصرة شهر برپا آرده امي مجع شوند تـا          فرماندهي آه در آنار ا    
سپس آن سـه ارواح جنگجـو بـه         . ما سه برادر از نزد سيمرغ برگردمي      

دنبال مأموريتهاي خودشان رفتند و باريان هم سريع سوار بـر اسـب             
  صـحنه  بالدار سپيدش شد و در حيين آه داشت به مست خيمة مرآزي مريفت            

 به آنار سيمرغ رسـيد ديـد آـه          او وقيت آه  . کردنربد را ورانداز مي   
سيمرغ بي رمق و نيمه جان بر زمني افتاده و بر پيكرش تريهاي زيادي              

گيوپارتان جلو  . به چشم مي خورد و از نوآش جويبار خوني جاري بود          
سرورم، چند هشت پاي جنگنده سيمرغ را از صحنة نربد به           : رفت و گفت  

مـن و   . ار هم بودنـد   اينجا آوردند و به مهراه آهنا چندين سرباز سو        
مردوك هر چقدر تالش آردمي نتوانستيم جلوي خونريزي زمخهاي سيمرغ را           

چون تعداد زمخهـا و شـدت       . بگريمي حيت برگهاي جادويي هم اثري نكردند      
سريوس و پورنـگ وزيـر بـا هـم          . جراحات او بسيار زياد و عميق است      

ز شـنيدمي   پادشاه دالوران، باريان عاقل، ما از آن چند سربا        : گفتند
، پدر آن چهار سردار ديويست آـه آـشته شـده            بعلزبول: يگفتندمآه  

اند او به مهراه چهار غول باهلاي سيمرغ را گرفته بودند و چهل جـن               
خائن پاهايش را با زجنري بسته بودند و حرآت او را از هر طرف مهار               

بعلزبـول پـدر    سپس  ميكردند دو عفريت هم چشمهايش را آور آردند و          
ار ديو آشته شده، براي انتقام گرفنت از مشا سه برادر با گرز             آن چه 

پنجاه مين خود چنان ضربه اي حمكم بر فرق سر سـيمرغ وارد آورد آـه                
خون از سرش جاري شد و سپس بدستور او آمانداران اهرميين آـه بيـشرت               
آهنا را مارنس ها تشكيل ميدادند بـدن او را بـا تريهـاي زهرآلـود                

وقيت سخنان سريوس و پورنگ وزير متـام        . قرار دادند بسياري مورد هدف    
شد، سيمرغ بيهوش شده بود و اردالن و داديار هم آه تازه بـه آجنـا                
رسيده بودند و حنوة زمخي شـدن سـيمرغ را از زبـان ديگـر سـربازان                 
شنيده بودند، اشك در چشمانشان حلقه زد و هر سه برادر بـر بـاالي               

 مدتي نگذشته بود آه سـيمرغ هبـوش         .سر سيمرغ شروع به گريسنت آردند     
: آمد و در حاليكه ديگر رمقي نداشت رو به سه بـرادر آـرد و گفـت                

گريه نكنيد چون اشكهاي مشا باعث ميشود آه من نتـوامن از رودخانـة              
 و اين را بدانيد که هنوز کمی وقت دارم چـون            مرگ براحيت عبور آنم   

 رنگـی چهـره را      زمانی که سفيدی چشم منودار ميشود و زردی مهتـابی         
فرا ميگيرد مرگ از ميان آتشی ناديدنی منايان ميگردد و روح را از             

هر سه برادر اشكهايشان را پاك منودنـد         و   قفس خاکی خود جدا ميکند    
سـيمرغ آـه    .  او را نگاه ميكردند و نوازشـش ميدادنـد         انهو غمگين 

اهريمنـان   روزی مـن هـم از        :آخرين حلظات عمر را سپري ميكرد، گفت      
قام خواهم گرفت چونان شقايقها که در هنگام مرگ ختم خود را به             انت

 از من نسلي بوجود مي آيد آـه         اميد سال بعد بر زمين می پراکنند،      
هرگز مني مريد و هر يك صدسال سه پرنده از نسل من بوجود مي آيد ويل                

چگونه چنني چيزي ممكن است تو آـه        : باريان عاقل گفت  . به شكلي ديگر  
بله يك راه دارد و سپس سـيمرغ سـه پـر از             : سيمرغ گفت جفيت نداري   

نوك باهلاي خود، سه پر از دم خود و سه پر از بدن خود و سه پر از                  
هر آدام مشا اآنون صاحب چهار      : تاج سرش را به سه برادر داد و گفت        

پر از اجزاي بدن من هستيد، بعد از پايان يـافنت نـربد اگـر پـريوز                 
 مشا سه تن در اين نربد فـاتح بـه خانـه             شديد آه من مطمئن هستم آه     

هاي خود بر مي گرديد در روز سي ام ماه سوم بايد هر سه نفري بـه                 
قلة آوه دماوند برويد و از داخـل آشـيانة مـن شـهاب راهنمـا را                 
دنبال آنيد آن شهاب مشا را به حمل زندگي پرنده هايي به نـام قـوق                

مشـا  . رزويـل اسـت   راهنمايي مي آند آه در دامنة آوه افـسانه اي ه          
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سه پرنده را از نژاد قوق بگرييـد و پرهـاي مـرا در البـه الي                 بايد  
پرهاي بدن آن پرندگان بچسبانيد و بعـد آن سـه پرنـده را در راه                

 به درگاه خداوند قرباني آنيد و بعد هـر سـه را              زمين سعادت مردم 
در آتش بياندازيد وقيت آه آتش اجساد آهنا را سوزاند و تبـديل بـه               

سرت آرد از خاآسرت آهنا پرنده اي بوجود مي آيد آه مشا بايد نـام               خاآ
 ،آن پرنده را ققنوس بگذاريد وقيت آه آهنا از خاآسرت خود زاده شدند            

به زبان آدميان با مشا صحبت مي آنند و در اموراتي آه مشا نـاتوان               
از حل آردن آن هستيد در هر زمان آه خبواهيد راهنماييتان مي آنند             

ز صد سال آهنا مي مرينـد و دوبـاره از خاآـسرت خـود متولـد                 و بعد ا  
 و  وقيت سيمرغ سخنانش متام شد ديگر بـه سـخيت نفـس ميكـشيد             . ميشوند

رنگش مهتابی شده بود و بدنش از سـرما مـی لرزيـد، او در آخـرين                 
 سه نصيحت رازگونه در گوش هر يك از سه برادر           ،آرام و مشرده   ،حلظات

 .ست و از دنيا رفتزمزمه آرد و چشمهايش را ب
داديار و اردالن و باريان مهانطور آه سيمرغ خواسته بود ديگر اشـك             
نرخيتند و پرهايي آه سيمرغ به آهنا داده بود را در آيسه اي آه در               
شال آمرشان داشتند، گذاشتند و به چند سـربازي آـه در آجنـا بـود                

 د هر سه  جسد سيمرغ را با احرتام متام به خاك بسپارند و بع           : گفتند
 با اندوه فراوان سريع به خيمة آنار اردوي شـهر           برادر غمگينانه، 

خشكاب آه در حماصرة آنان بود، رفتند آه ديدنـد مهـة فرمانـدهان و               
وقيت آه سه برادر بـه خيمـه وارد         . سرداران منتظر ورود آهنا هستند    

شدند، به مهه خسته نباشيد گفتند و خرب مرگ سيمرغ را به آنان اعالم              
مهة دالوران و شجاعان حاضر در آجنا بسيار ناراحـت و خـشمگني             . دندمنو

: شدند و باريان بر ختت فرماندهي خـود غمگينانـه تكيـه زد و گفـت               
سريعًا گزارشات نربد را بدهيد تا در اين محله شهر را يك دفعه تسخري              
منائيم و انتقام سيمرغ و دوستان و دالوراني آه در اين جنـگ آـشته               

: مهة فرماندهان گزارشات خود را دادند و گفتنـد        . بگريميشده اند را    
 و هشت   هفت سرآردة اهرمينان توسط آاآس و آشوين و هفت فرزند طبيعت          

در مهني حني پيك سوم به داخل خيمه آمد         . آشته شده اند  ، پاهای جنگجو 
 خـوب نگـاه آـردم بلـه         سرور من، اجساد آن هفت اهـرمين را       : و گفت 

اند و اين هم سالحهاي جبا مانده از آهناست آـه           واقعًا آهنا آشته شده     
شامل نيزة زمهرير، ساطور خشم، گرز نفرين است و بعد باريـان بـه              

. او دستور داد آه اين سه وسيله را بربد و به گيوپارتان حتويل دهد             
بايد از آاآس شجاع و     : باريان رو به سرداران و دالوران آرد و گفت        

 بسيار تشكر آـرد چـون        و هشت پاها   تآشوين دالور و هفت فرزند طبيع     
سـپس  . آهنا ما را به هدفهاميان يعين شكـست اهرمينـان نزديـك آردنـد             

باريان از ختت فرماندهيش بلند شد و از آهنا بسيار قدرداني منـود و              
بقية فرماندهان هم به پريوي از او مهني آار را آردند و بعد باريان              

رسطاتيس عفريت و جينك بـاقي      پس حاال فقط از سرداران اهرميين ا      : گفت
باريان عزيز، حلظه اي صرب آـن يـك فرمانـدة           : گوژك گفت . مانده اند 

قصي القلب و درنده خوي ديگري به نام بعلزبـول بـه مجـع لـشكريان                
اهرميين آمده آه بسيار قوي و زورمند است و آل سپاهيان دمشـن از او               

ض اينكـه آن    حرف شنوي دارند او پدر چهار سردار ديو است چون به حم           
چهار ديو توسط آشوين و آاآس آشته شدند ما آم آم داشتيم پريوز مي              
شدمي آه او اندك زماني پس از آـشته شـدن چهـار فرزنـدش بـه طـور                   
ناگهاني در ميان مجع سپاهيان اهرميين خشمگينانه ظـاهر شـد و بـراي              
انتقام اول به سيمرغ محله آرد و سيمرغ را به آمك چهار غول و چهل               

خائن به زجنري آشيد و با گرزي پنجاه مين بـر سـر سـيمرغ زد آـه                  جن  



 86

سيمرغ بيهوش بر زمني افتاد و او با بي رمحـي متـام دسـتور داد آـه                  
مارنس ها بدن بيهوش سيمرغ را از مهان راه دور با تريهاي مسي مـورد               
هدف قرار دهند او فرمانده اي بسيار باهوش و زيرك اسـت آـه چنـد                

 سـياه   - مي آنند آه نام آن دورگه هـا متـس متـس              دورگه از او حمافظت   
باريـان  : آـاآس گفـت   . اژ اسـت   سـه و چهل سوار     گسپب   - آمگ   -پنجه  

مـن هـم    : عزيز، من متس متس را مي توامن نابود آنم گوژك هم زود گفت            
من هم گسپب را نـابود مـي        : آمگ را نابود مي آنم و آشوين هم گفت        

سخيت است من هم به مهراه متامي       هر چند آار بسيار     : آنم و اردالن گفت   
: اژ را نابود مي آنم داديار هـم گفـت          سهآمانداران آن چهل سوار     

من هم توسط   : من هم سياه پنجه را نابود مي آنم پارت راهب هم گفت           
باريان از مهـة    . هفت فرزند طبيعت مشاها را پشتيباني و آمك مي منامي         

ن هـم بقيـة نريوهـاي       بقيه سـرداران و دالورا    : آهنا تشكر آرد و گفت    
اهرميين را نابود آنند و از بني بربند و سعي آنند آه رابطة جناحهاي              
دمشن را از بني بربند و ما بني جناحهـاي دمشـن فاصـله و شـكاف اجيـاد                   

سـپس بـه سـخنان      . ا نتوانند قواي خود را منسجم آنند      هنمنايند تا آ  
 آـنم و    خود افزود من هم خودم بعلزبول آشندة سـيمرغ را اسـري مـي             

خواهيد ديد آه چه باليي بر سرش خواهم آورد آه اهرمينان بـا ديـدن               
وقيت سخنان باريان   . شكست و اسري شدنش چگونه پا به فرار مي گذارند         

باريان عزيز، من هم از باالي آمسـان تـو را           : متام شد مرغ ميپس گفت    
 دوست من نيازي به اين آار نيست هبرت است        : محايت مي آنم باريان گفت    

تو به مهراه اسبهاي بالدار و سه اژدهاي سبز طـوري مـارنس هـا را                
بر فراز قصر خـشكاب     نابود آنيد آه اثري از آهنا باقي مناند و سپس           

اهرميين زنده از آجنا فرار آند و جان سامل بدر           يد و نگذار  يدگردش آن 
مرغ ميپس قبول آرد و باريان دوباره رو به بقية سـرداران و             . برد

مشا بايد طوري به دژ محله ور شويد و حلظه به           :  آرد و گفت   فرماندهان
حلظه حلقة حماصره را تنگ تر آنيد آه زود قصر خـشكاب و متـامي شـهر                 

: سقوط آند و اهرمينان نابود شوند و به فرماندة خروسان سپيد گفـت            
تا شكست اهرمينان مشا يكـسره بايـد بـا صـداي بلنـد آواز خبوانيـد                 

 . بيفتد و ترس بر آهنا غلبه پيدا آندطوريكه قلب آهنا بلرزه
به فرمان باريان مهه از خيمه خارج شدند و با صداي خروسهاي سـپيد              
نربد سخت و نفس گريي آغاز شد، لـشكريان باريـان بـا متـام قـدرت و                  
شهامت به دژ محله آردند و آم آم داشتند حلقة حماصره را تنگ تر مي               

س و سدك متس متس شـش سـر را          آردند و وارد دژ مي شدند و از طريف آاآ         
آشتند و در رودخانة جادويي سدك او را غرق منودند و در طرف ديگـر               
گوژك گردنبند آمگ را از سينه اش پاره آرد و بر زمني انداخت و با               

 هـم بـا     صخرکنيزة اسرار آميزش او را تبديل به جمسمة سنگي آرد و            
ه اي از ميـدان     چند ضربة حمكم هر سه سر او را متالشي آرد و در گوش            

نربد آشوين تبديل به شهابي شد و گسپب پنج پـاي را نـابود آـرد و                 
آمي آنطرفرت اردالن با آمك متامي آمانداران لشكر و با مهراهي صاعقك            

اژ را نـابود آـرد و       سه  با استفاده از سالحهاي جادوئيش چهل سوار        
مـي  در نزديكي او داديار آه با سياه پنجـه          . تبديل به خاآسرت منود   

جنگيد بسيار خسته و درمانده شده بود آه ناگهان سبزك در آنار او             
ظاهر شد و به آمكش رفت و با ريشه هايش به دور سياه پنجه پيچيـد                
و با ضرباتي حمكم با گرز آبنوسي آه در دست داشت بر سـرهاي سـياه                
پنجه آوبيد و داديار هم آه حاال دل و جرأت بيشرتي پيدا آرده بـود               

و به ياري هم سياه پنجه را نـابود آردنـد و او             ك رفت   به آمك سبز  
 . را از بني بردند
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اما باريان، آه در ميانة ميدان مشغول نربد با بعلزبـول بـود بـه               
آمك تيفونك او را بر زمني آوبيد و بيهوش آرد و يك دست و يك پـاي                 
او را بريد و يك چشمش را آور آرد و يك گوشش را آر منـود و پـوزه                   

خاك ماليد و او را از يك پايي آه بـرايش بـاقي مانـده               اش را به    
بود به دم خر سياهي بست و خر را هي آرد و فراري داد، خـر سـياه                  
دوان دوان در حاليكه بعلزبول را بر زمني مـي آـشيد بـه مسـت دوزخ                 
فرار آرد آه يك دفعه سپاهيان اهرميين ديدند آه مهـة سردارانـشان و              

آهنا با ديـدن ايـن      د سخت هراسان شدند     حيت مارنس ها از بني رفته ان      
با سرعت متام ميدان نربد را تـرك منودنـد و پـا بـه فـرار                 صحنه ها   

چند اهرمين  به مهراه   گذاشتند و فقط ارسطاتيس عفريت و مشاورش جينك         
ديگر و يك صد و بيست اهرمين سنگي آه مهه ترياندازان مـاهري بودنـد               

ريان بـا پـريوزي و قـدرت        باقي ماندند و لشكريان با    خشکاب  در قصر   
متام قصر را به حماصرة خود در آوردند و باريـان بـه مهـة دالوران و                 
لشكريانش دستور داد آه در بريون قصر منتظر مبانند و خودش هـم بـه               
مهراه اردالن، گوژك، آشوين، سپندار، گيوپارتـان، پـارت راهـب بـه             

وان به مهراه   داخل قصر رفتند و متامي اهرمينان  سنگي را با زمحت فرا           
چند موجود اهرميين ديگر از ميان برداشتند و نابود آردند آهنا وقـيت             

پارسـه و    ،به زندان قصر رفتند ديدند آه ارسطاتيس عفريت و جينـك          
نـد و شـغال     ه ا به گروگان گرفت   را   گيرملكه زرين تاج و آرشني آمان     

از : زشيت هم در آنار آهناست باريان آرام و يواشكي بـه پـارت گفـت              
صاعقك آمك بگري و پارت دسيت روي عالمت رعد آشيد وقيت صاعقك ظاهر شد              

آن دو موجود پليد را بكش و صاعقك در آنـي هـر دوي آن               : پارت گفت 
ها را آشت و جسد آهنا را بر زمني انـداخت سـپس باريـان بـه ارواح                  

سالحهاي اهرميين آهنا را زود برداريـد و بـه گيوپارتـان            : جنگجو گفت 
آندو دوباره جان بگريند و زنده شوند آاله جادويي مـرا           بدهيد شايد   

هم برداريد و به من بدهيد ارواح جنگجو آاله جادويي و مششري آتشني و              
خنجــر گنــاه را از آنــار جــسد آنــدو برداشــتند و ســالحها را بــه 

 را هم بـه باريـان دادنـد و بعـد             جادويی گيوپارتان دادند و آاله   
و نفس هاي آخـرش را مـي        اشك مي رخيت    پارسه پريمرد در حاليكه داشت      

 دخرتم را جنـات بـده       ،پسرم عجله آن، عجله آن    : آشيد به باريان گفت   
دل افروز در تاالر قصر توسط شيابلو تبديل به نقاشي شده و فرزندت             

بر روي زمني تاالر قصر است او هفت روز پيش به دنيا آمـد و سـه                 هم  
و اشك من تغذيه منوده اند      عجوزه تا اآلن او را با خون زمخيهاي جنگ          

و خود شيابلو او را نفرين و طلسم منوده و پارسه تا اينها را بـه                
نفسهاي آخر را آشيد و از دنيا رفت و باريـان او را             : باريان گفت 

بغل آرد و به شدت گريست در مهني حني آرشني و ملكه زرين تاج و بقيـه                 
د بيـا زود بـه      او را دلداري دادند و از زمني بلند آردند و گفتنـ           

تا ببينيم چه اتفاي افتاده است آهنا آه در حـال حرآـت             تاالر برومي   
به مست تاالر بودند اصًال توجهي به شغايل آه در آجنا بـود نكردنـد از                
طريف وقيت ارسطاتيس عفريت و جينك مردند و جسدشان بـر زمـني افتـاد               

شد آه يـك    خون آهنا بر زمني رخيت و در جلوي پاي رامتني شغال سرازير             
دفعه خوي حيواني در رامتني آه تبديل به شغال شده بود شدت گرفت و              
شروع به خوردن و ليسيدن خون آهنا آرد آه يك دفعه به شـكل اوليـة                

باريـان،  : خودش برگـشت و باريـان و دالوران را صـدا آـرد و گفـت               
باريان عزيز، من رامتينم اين عفريت و جن بـدجنس مـرا بـه صـورت                

 بودند آهنا فريبم دادند و از آب چشمة ناداني آه در            شغال درآورده 
نزديكي قصر تو در جنگل است به من خوراندند آه من تبديل به شغال              
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باريان مهينكه خواست به طرف رامـتني بـرود و او را در آغـوش               . شدم
بگريد، و از او در مورد دل افروز بپرسد يك دفعه سر رامـتني تغـيري                

فريت شد و از آنار سر عفريـت سـر جينـك            شكل داد و تبديل به سر ع      
بريون آمد و بدن رامتني دو نيم شد و خيلي سريع براي هـر نـصفه از                 
بدن پاره شدة او يك دست و پاي جديد بريون آمد باريان ديد آـه آن                
دو جادوگر بدجنس دوباره از طريق بدن رامتني دارند جان مـي گرينـد              

را بكش و مچـاق در حاليكـه        زود به مچاق جادوئيش دستور داد آه آهنا         
بدن آهنا هنوز تكميل نشده بود چنان ضرباتي به آهنا زد آه آهنـا در               
جا مردند و بدين ترتيب رامتني هم آه نتوانسته بود دوبـاره جلـوي              

باريـان وقـيت بـه طـرف        . نفس و غريزة حيوانيش را بگريد از بني رفت        
عجلـه  :  گفـت  و باريـان   انـد دالوران برگشت ديد مهة آهنا متعجب شده        

آنيد به تاالر برومي شـايد بتـوانيم دل افـروز و فرزنـدم را جنـات                 
سپس مهگي با سرعت از پله ها و داالن هـاي تنـگ زنـدان قـصر                 . دهيم

 به مهراه دالوران به     وقيت باريان . بريون آمدند و به طرف تاالر رفتند      
 هديد نوزادی بر روی زمين است و سه عجوز        , تاالر اصلی قصر وارد شد    
 باريان توسط مچاق جادويی و بـه کمـک ديگـر            زشت در کنار او هستند    

دالوران آن سه عجوزه را از بين برد و تا خواست که بـر روی زمـين                 
خم شود و فرزندش را در آغوش بگيرد ناگهان زمين لرزيد و در زيـر               
نوزاد شکافی ايجاد شد و آتشی سياه و مهيب و سوزاننده فرزندش را             

 زدن به داخل زمين کشيد و شـکاف بـسته شـد و آن               در يک چشم بر هم    
باريان که بـسيار ناراحـت و نااميـد         . آتش سياه و سرکش حمو گرديد     

شده بود برای چند حلظه از هوش رفت وقتی دوسـتانش او را بـه هـوش                 
. و شـروع بـه گريـسنت کـرد        فرزنـدم کجاسـت؟     , فرزندم: آوردند گفت 
 دلـداری دادنـد و      و بقيـه او را     عابـد و پـارت راهـب         گيوپارتان

تو نبايد نااميد و تسليم     , باريان دالور , سرور من : گيوپارتان گفت 
شوی شيابلو مهين را می خواهد او می خواهد تو را به زانـو درآورد               

 بفروشـی و     او و روحـت را بـه     التمـاس کنـی      خواهش و    تا تو از او   
باريان که صحبت های گيوپارتان را شنيد کمی به خودش          . معامله کنی 

آمد اشکهايش را پاک کرد و به تصوير روی ديـوار خيـره شـد در آن                 
تصوير ديد که مهسر زيبايش دل افروز در بـين اهريمنـانی وحـشتناک              

و با چهره ای خسته و نااميد در حال فرياد زدن           اسير و حماصره شده     
باريان بر غم دلش افزوده تر شد و گيوپارتان که متوجه شـده             . است

باريان دالور و   : گفت, يادی را دارد حتمل می کند     بود باريان فشار ز   
يادت باشد که با توکل به خداوند و ياد او می تـوانی کـوه               , عاقل

باريـان  . را جاجبا کنی فقط نبايد از رمحت او غافل و نااميـد شـوی             
فرزندم را شيابلو ربـوده اسـت و از         , پارسه و رامتين مردند   : گفت

ه نقاشـی بـر روی ديـوار گـشته          طرفی مهسرم هم طلسم شده و تبديل ب       
مـن راه   : گيوپارتان گفـت  . ديگر من چه اميدی می توامن داشته باشم       

باطل منودن طلسم را می دامن ولی فقط تـو بايـد اميـدت را از دسـت                  
ندهی که چشم فرماندهان و لشکريان به تو دوخته شده است اگـر تـو               

خورده بـه   خودت را ببازی با اينکه در نربد پيروز شده ای يک شکست             
حساب می آيی و شکست تو شکست لشکريان و دالورانيست که در اين راه              

. جانشان را گذاشته اند و از خانه و کاشانه شان آواره گشته انـد             
باريان دست بر زانويش گذاشت و دوباره اشکهايش را از صورتش پـاک             

آرشـين  : کرد و ياد خدا را در دلش آورد و از جايش بلند شد و گفت              
و ملکه زرين تاج از اينکـه مشـا را سـالمت مـی بيـنم بـسيار                  عزيز  

کاش دل افروز و فرزندم و رامتـين و پارسـه هـم زنـده                خشنودم ای 
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بودند و در اينجا حضور داشتند و در اين افتخار با ما سـهيم مـی                
بـا احـرتام    آرشين و ملکه زرين تاج بـا تأييـد حرفهـای او             . شدند

ماندهان تشکر کردند و از اينکـه       فراوان از باريان و دالوران و فر      
 بودند ولـی از     می ديدند سرزمينشان آزاد شده بسيار خوشحال و شاد        

طرفی اندوه قلبی باريان آهنا را هم غمگين کرده بـود و آن دو بـه                
احرتام باريان منی توانستند آنطور که در وجودشان بود خوشحالی خود           

لکـه زريـن تـاج      اردالن در هنگاميکـه آرشـين و م       . را ابراز کننـد   
داشتند از دالوران تشکر می کردند چشمش به دو سيب نقره ای افتـاد              

 اگر  :که در لبه سکوی حوض فواره ای وسط تاالر بود و پيش خودش گفت             
 او دوبـاره مثـل      بگذارم پارسه   در دهان  اين سيب ها را      يک ذره از  

روز اولش زنده و سامل ميشود و تا خواست آن سيب ها را که بر لبـه                 
حوض آب بود بردارد گيوپارتان و کاکس بر سـر او فريـادی زدنـد و                

به آهنا دست نزن آن دو سيب نقره ای بـا دسـتان ارسـطاتيس               : گفتند
عفريت آلوده شده و کاکس هر دو سيب را با نوک سالحش بـه داخـل آب                 

: حوض انداخت که يک دفعه آب حوض سياه شد و اردالن پيش خـودش گفـت               
 حوض سياه شد پارت راهب وردی خواند کـه هـر            وقتی آب ! شانس آوردم 

باريـان بـه    . دو سيب از بين رفتند و آب حوض به حالت اولش برگشت           
 باز هـم از آن سـيب هـای نقـره ای              آيا ,دوست گرامی : سپندار گفت 

داری؟ من ميتوامن توسط گردنبند جادويی در آنی بروم و يکی از سيب             
باريان عزيز ايـن    :  گفت سپندار. ها را بکنم و برای پارسه بياورم      

درخت سيب نقره ای سالی چهار سيب ميدهد که چنـدين مـاه پـيش هـر                 
چهار سيب را به تو دادم و ديگر متأسفانه سيبی باقی منانـده اسـت               

دوسـتان  : در مهين حال افرا با عجله به داخل تاالر قصر آمد و گفـت             
ر منـی   منيدامن چرا لشکريان سرود شادی منی خوانند و آواز پيـروزی سـ            

دهند؟ و مهه آهنا مات و مبهوت يکديگر را نگاه می کنند مهه سرداران              
وفرماندهان به مهراه باريان از تاالر قـصر خـارج شـدند و بـه مسـت                 

سپاهيان و لشکريان آرام و بی تفـاوت        لشکريان رفتند ديدند که مهه      
ابراز خوشحالی و   در سر جاهای خود ايستاده اند و حرفی منی زنند و            

مـردوک کـه در بـين        از پيروزيی که بدست آورده اند منی کنند          شادی
باريان دالور من می دامن     : فرماندهان بود به نزد باريان رفت و گفت       

: علت بی تفاوتی لشکريان چيست؟ و بـه سـخنانش ادامـه داد و گفـت               
فرشته نويد دهنده پيروزی را در ما بين سـه دنيـا            , سروش, شيابلو

 پيکان و   گير در بند کرده بايد آرشين کمان      به زجنير کشيده و او را     
 بـه مسـت      قـصر   بـرج   بلنـدترين  کمان جادوييش را بردارد و از باالی      

مابين سه دنيا نشانه گيری کند و تير را رها سـازد تـا زجنيرهـای                
تـا  فرشته پيـروزی پـاره شـود و او آزاد گـردد             , دست و پای سروش   

 آن حلظـه اسـت کـه        بتواند نويد پيروزی را به لشکريامنان بدهـد در        
لشکريان احساس پيروزی و شادمانی می کنند و اين فتح بزرگ را جشن             

تيـر و   :  را صدا کرد و گفت     گيرباريان سريع آرشين کمان   . می گيرند 
 برج قصر برو و فرشته       بلندترين کمان جادوييت را بردار و بر باالی      

و که در مابين سه دنيا توسـط شـيابل        را  سروش نويد دهنده    , پيروزی
 آزاد کن و او را از بند اسارت رهـايی           است را به زجنير کشيده شده     

خبش تا لشکريان سرود پيروزی را زمزمه کنند و با شادی جشن بزرگـی              
آرشين به قصر برگشت و خيلی زود تير و کمان جادوييش           . سازندبرپا  

و به مستی کـه باريـان و        را پيدا کرد و بر بلندترين برج قصر رفت          
ه خورشيد به او نشان داده بودنـد نـشانه رفـت و بـه               مردوک پادشا 

سروش را آزاد کن و بندهای زجنيرش را پاره کن          : پيکان جادوييش گفت  
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و تير را از چله کمانش رها کرد بعد از مدت زمانی کوتاه يک دفعه               
فرياد شادی از ميان سپاهيانی که در جلوی قصر مجع شده بودند بلند             

روزی را به يکديگر تربيـک مـی گفتنـد و           شد و مهه شادی کنان اين پي      
فرياد پيروزی سر ميدادند و يکديگر را در آغوش گرفته بودند و با             

 آواز چنـگ و دف و نـی از هـر            هم می رقصيدند و شادمانی ميکردنـد      
گوشه به هوا برخواسته بود و سرود پيروزی و شادمانی را در گوشها             

 بـا آب و تـاب و      و  با صـدای بلنـد       سربازان    و و دهلا زمزمه ميکرد   
  را بـا اهريمنـان    نربدهای شخصی خود      و  دالوريها و شجاعتها   ,افتخار

گيوپارتان هـم خورشـيد     .به تصوير می کشيدند    شانبرای ديگر مهرزمان  
را به حالت اول خود درآورد که يک دفعه خورشيد در وسط آمسان قرار              

خره خدا را شکر امروز بـاال     : گرفت و مردوک با خوشحالی و سرور گفت       
سرزمين من و زمين بعد از هفت روز زيبايی غـروب و آرامـش شـب را                 
دوباره جتربه می کند و از طرفی آرشين که می خواست از برج پـايين               

فرشـته پيـروزی را آزاد      : بيايد تير جادويی به نزدش برگشت و گفت       
منودم و متام بندهايش را پاره کردم و آرشين هم از او تشکر کـرد و                

دان خمصوصش گذاشت و به نزد ديگر دالوران و مهسرش ملکه           او را در تير   
زرين تاج رفت و ديد که مهه غرق شادی و سرخوش از پيروزی هـستند و                
از گوشه و کنار شهر و اطراف آن کم کم مردم سرزمين صحراها به مجع               

، وقتی او سرور و شادی مردمان را ديـد          لشکريان پيروز می پيوندند   
به آن درخت بيد نگاه کـن درخـت         : رد و گفت  رو به ملکه زرين تاج ک     

بيد هم پر از شادی اسـت و نـسيم پيـروزی آن را هـم بـه رقـص در                     
گيوپارتان ,  مهه سرگرم شادی و جشن و سرور بودند که باريان          ،آورده

چگونه ميتوامن طلـسم نقاشـی را       :  کرد و گفت   احضارو پارت راهب را     
: ن و پارت راهب گفتند    باطل کنم و دل افروز را جنات دهم؟ گيوپارتا        

رئيس قبيله پريان مشورت کنيم و تا چنـد         , ما بايد با پيرکای پير    
تا بتوانی دل   حلظه ديگر راه درست و مطمئن را به تو نشان می دهيم             

پس فرزندم چه ميشود آيا راهـی       : باريان پرسيد . افروز را جنات دهی   
وپارتـان  می دانيد تا به دوزخ بروم و فرزندم را هم جنات دهـم؟ گي             

راه جناتی برای فرزندت نيست چون از آن نقشه ورودی بـه دوزخ             : گفت
که از پوست ارژنگ ديو کنده بودی يک بار ميتوانستی استفاده کنـی             
که آن هم اردالن برای اجنـام مـأموريتش از آن اسـتفاده کـرد و آن                 
نقشه خودش در اصل يکی از درهبای ورودی به دوزخ بـود کـه حـاال از                 

 و ديگر هرگز کسی منيتواند راهی بـه آن پيـدا کنـد و در                بين رفته 
حال حاضر فقط تو ميتوانی مهسرت دل افروز را جنات دهی و بگذاری که              
تقدير و سرنوشت برای فرزندت که در دست شيابلو اسير است حکم کند             

باريان که حلقه اشک در چشمش منايان شده بود آرام          . و تصميم بگيرد  
 با پيرکای پير مشورت     دباشد پس بروي  :  و گفت  بغض خود را فرو خورد    

کنيد و زود راهی پيدا کنيد تا بتوامن دل افروز را از طلسم رهايی              
وقتی گيوپارتان و پارت راهب رفتند آشوين و مـردوک و کـاکس             . خبشم

اگر اجازه بدهی مـا مـی خـواهيم بـه           : نزد باريان آمدند و گفتند    
 کنيم حاال که مشـا بـه هـدف          سرزمينهای خودمان برگرديم چون فکر می     

خود رسيده ايد ديگر ماندن ما در اينجـا ضـرورتی نـدارد مـا بـه                 
باريان از کمک آهنا بسيار تـشکر       . سرزمين های خود برگرديم هبرت است     

چگونـه ميتـوانيم    اگر در هر زمان کاری با مشا داشتيم         : کرد و گفت  
 حرفـی از    به مشا دسرتسی داشته باشيم؟ آشوين که انگار منتظر چنـين          

ما نشانی به تو ميدهيم که يکی به شکل هالل مـاه            : باريان بود گفت  
و يکی به شکل خورشيد و يکی به شکل ستاره است که هر يـک از ايـن                  
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سه نشان متعلق به يکی از مشا سه بـرادر اسـت کـه اگـر تـو و يـا                     
برادرانت به يکی از اين نشاهنا اشاره ای کنيد و سپس نام صاحب آن              

در يک آن صـاحب نـشان در کنـار مشـا            ر زبان جاری سازيد     نشان را ب  
باريان از آهنا تشکر کـرد و آهنـا هـم بعـد از              . حضور پيدا می کند   

خداحافظی از او و ديگر دالوران هر کدام بـه مسـت سـرزمينهای خـود                
رفتند بعد از اينکه آن سه دالور رفتند گيوپارتان به مهـراه پـارت              

, باريـان عزيـز   : مدند و پيرکا گفت   راهب و پيرکا به نزد باريان آ      
تنها راهی که ميتوانی مهسرت را جنات دهی و از طلسم شـيابلو خالصـی               
خبشی اين است که تو بايد مرغ شهپر را که در سـپيده دم بـر فـراز                  
قله کوه دماوند در ميان ابرها پرواز می کند را بيابی و نقشه دژ              

 را بـه او نـشان       هزار ستون مرمری را که بر پوست ارژنگ ديو اسـت          
دهی و راز ورود بـه دژ هـزار سـتون مرمـرين را از او بپرسـی او                   
راهنماييهای الزم را به تو می کند و فقط يادت باشد کـه وقتـی او                

وقتی سخنان پيرکا متام شد او هـم        . را ديدی سالم مرا به او برسانی      
از باريان خداحافظی کرد و به مهراه لشکريانش به مست سـرزمين خـود              

اگر , باريان دوست من  : گشت و پارت هم بعد از او به باريان گفت         بر
اجازه دهی من هم از حضورت مرخص شوم و به سـرزمينم برگـردم چـون                

,  دوسـت دالورم   بايد بروم مششير اهريمنی اکوان ديو را نـابود کـنم          
باز هم هر زمانی که خبواهی و اراده کنی من در خـدمت تـو هـستم و                  

ر تشکر کرد و پارت راهب بعـد از خـداحافظی           باريان از او هم بسيا    
سـرزمينش  از آرشين و ملکه زرين تاج به مهراه سپاه خـود  بـه مسـت                 

حرکت کرد و بعد پارمسن پادشـاه سـرزمين پـارس و پادشـاه اجنـه و                 
 و شـير و     انوش و اشکيدا  سپندار پادشاه سرزمين هرمزستان به مهراه       

ن آمدنـد و بعـد از        و سوسک شاخدار بـه نـزد باريـا          سر طاليی  عقاب
و آرشين و ملکه زريـن تـاج هـر کـدام بـه مهـراه                خداحافظی از او    

سپاهيانشان به مست سرزمينهای خود بـه راه افتادنـد بعـد از آهنـا               
دوست و برادر دالورم اگر به وجود       : گوژک به نزد باريان آمد و گفت      

اجازه می خواهم که به سرزمينم برگـردم        , من در اينجا نيازی نيست    
بته افرا و اردالن و داديار هم به مهراه من به آجنا می آيند تـا                ال

باريـان از مهـه آهنـا       . مهسرانشان را به سرزمينهای خود برگرداننـد      
بسيار تشکر منود و دالوريها و شجاعت های آهنا را ارج هناد و ستود و               

مهسر چغالک را در نزد خود نگاه دار من تا چند وقـت             : به گوژک گفت  
 دل افروز را جنات دادم به مهراه او به دنبالش می آيـيم              ديگر وقتی 

او را دلداری بده و بگو که حتمًا در آجنا مباند تا ما بـه دنبـالش                 
گوژک هم قول داد که تا      . بياييم چون با او کار بسيار ضروری دارم       

آمدن باريان از مهسر چغالک به خوبی پذيرايی کند و او را دلـداری              
ن کاکس پادشاه ماه را به اردالن داد و نـشان           نشاسپس باريان   . دهد

مردوک پادشاه خورشيد را به داديار داد و نـشان آشـوين را بـرای               
بعد از افرا هم بابت دالوريها و کمکهـايش تـشکر           خود نگاه داشت و     

 آهنا هم بعد از خداحافظی از آرشين        .مهه آهنا را به خدا سپرد     منود و   
 ولی سپاهيان   اهی سرزمين او شدند   به مهراه گوژک ر   و ملکه زرين تاج     

خود را به وزيران و سرداران و فرماندهان خـود سـپردند تـا آهنـا                
باالخره وقتی کـه مهـه      . لشکريان را به مست سرزمين های خودشان بربند       

مرغ ميپس و سوسک نقره ای و طاليی و خروس سـپيد را             , رفتند باريان 
ن بياييد و در قصر     آيا دوست داريد به سرزمين م     :  کرد و گفت   احضار

من زندگی کنيد؟ و در راه اداره سرزمينم و برقراری عـدالت کمکـم              
. مناييد؟ مهه آهنا بسيار خوشحال شدند و با کمال ميـل قبـول منودنـد              
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اگر يادت باشد در زندان     : بعد باريان رو به گيوپارتان منود و گفت       
 بـود   قصر خشکاب رامتين مهان چند حلظه ای که تبديل به انـسان شـده             
 بايد  اشاره ای به چشمه نادانی کرد که در جنگل نزديک قصر است تو            

تا من از سفری که برای جنات دل افروز ميروم برگـردم راهـی بـرای                
دوبـاره باريـان بـه      , نابودی آن پيدا کنی و آن را از بـين بـربی           

 به مهراه سـپاهيان و مـرغ ميـپس و سوسـک             :سخنان خود افزود و گفت    
و خروس سپيد به سرزمين آماد برگرد و متام سالحهای          طاليی و نقره ای     

اهريمنی را به هر طريقی که صالح ميدانی نابود کن و از بين بـرب و                
سالح چغالک را در گنجينه ای بگذار تا آن را بعد از اينکه از سفر               

تـا  , اطاعت سـرورم  : گيوپارتان گفت . آمدم به مهسر چغالک حتويل دهم     
گيوپارتـان عابـد    . ا خبوبی به اجنام ميرسامن    مشا برگرديد مهه کارها ر    

به مهراه بقيه بعد از خداحافظی از باريان و آرشين و ملکـه زريـن               
 عصای زرينی کـه بـر       تاج در حاليکه سوار بر اسب سفيد بالدار بود        

به روی آن پرنده ای طاليی قرار داشت را به عالمت حرکت تکان داد و               
 طاليـی و خـروس سـپيد در         وسـک س مهراه مرغ ميپس و سوسک نقـره ای و        

 به مست سـرزمين آمـاد بـه         حاليکه پرچم سه رنگی را در دست داشتند       
 .راه افتادند

باريان هم دستی بر روی انگشرت سبزش کشيد که اژدهای سبز به داخـل              
انگشرت برگشت و دستی هم بر روی بادجمان جادوييش کشيد که مهه ارواح             

يگ جـادويی را هـم در کولـه         جنگجو هم به جای خود برگشتند و او د        
پشتی اش گذاشت و مچاق جـادوييش را هـم در کمـرش گذاشـت و رو بـه                   

من وقتی از راز باطل منودن طلسم دل افـروز سـر            : آرشين کرد و گفت   
درآوردم برای جنات او دوباره بـه اينجـا برميگـردم فقـط مشـا روی                

 و  آرشـين . نقاشی او پرده ای بکشيد که آسيبی به نقاشی وارد نشود          
باريان دالور ما سرزمين و زندگی خودمان را        : گفتندملکه زرين تاج    

مديون تالشها و دالوريها و از جان گذشتگيهای تو ميدانيم اگـر تـو              
نبودی چنين سپاهی گردآوری و متحد منی شد اين درايت و زمحت های تو              
بود که نسل انسان ها و موجودات زمينی را تضمين کرد مـن و مهـسرم                

ن حلظه عمرمان مهيشه در خدمت تو و خانواده ات هستيم و روی             تا آخري 
دوستی و پيمان برادری ما واقعًا حساب کـن و مطمـئن بـاش تـا تـو                  
برگردی و طلسم را باطل کنی ما از نقاشی روی ديوار خبوبی نگهداری             

باريان از آهنا تشکر کرد و خـداحافظی منـود و دسـتی روی              . می کنيم 
که ناگهان در باالی قله کوه دماونـد ظـاهر          گردنبند جادوييش کشيد    

شد ولی ديگر وقت غروب بود و او بايد شب را به اميد سـپيده دم و                 
 . پشت سر می گذاشتديدن مرغ شهپر 

 
 

مهانطوری که قـول داده بـودم سرگذشـت ايـن سـه             , خوب دوستان عزيز  
برادر را تا آجنايی که خودم کتـاب زنـدگی آهنـا را خوانـده بـودم                 

تعريف کردم اميدوارم که بتوامن در ديدار آينده برايتـان          برايتان  
بقيه ماجراها را تعريف کنم بايـد ببينـيم کـه ماجراهـای نامتـام               

 .خوردميينده چگونه رقم آشخصيت های اين داستان در
اين سرگذشت شيرين را بايد در آينده دنبال کنيد تا ببينـيم آيـا              

اهنا هم ميتواننـد بـر       سرنوشت ها را رقم ميزند يا خود انس        ،تقدير
 سرنوشت هايشان تأثيرگذار باشند؟ 
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