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ّران می شناختند. البته هیچ کس  مردم اِستتریول آن را به نام صخره ی غو

کُوو

1

از جای دقیق صخره اطالعی نداشـت؛ آن ها فقط می دانسـتند که در دشـتی 
سوخته و بی آب وعلف قرار دارد.

ّران، زمین های اطراف را تا فرسنگ ها دورتر می لرزاند. صدای صخره ی غو
همـه ی مردم اِسـتتریول نام موجـود اهریمنی و پلیدی را که آنجا زندانی 

بود، می دانستند.
و همین طور می دانستند که اگر جان خود را دوست دارند، هیچ وقت نباید 

ّران شوند. حتی نزدیک صخره ی غو
به همین دلیل، هیچ کس به سراغ کووو نمی رفت. کووو گوریلی بود که صدها 
سـال پیـش او را در آن صخـره زندانـی کـرده بودند؛ و حتی اگر هم کسـی 
ّران جایی دورافتاده  می خواست، نمی توانست به راحتی او را ببیند. صخره ی غو
در صحرای اِستتریول بود که با  اولین نشانه های آب و آبادانی، چندین روز 
فاصله داشـت. دورتادور صخره چنان صاف و صیقلی بود که نمی شـد از آن 
بـاال رفـت و اگر کسـی از روی آن لیز می خورد، لبه هـای تیز صخره که مثل 

شمشیری تیز و بورنده بود، او را تکه تکه می کرد.
نوک صخره بر اثر حرارت خورشید چنان داغ و سوزان می شد که دمای آن 
گاهی تا دویست درجه هم می رسید! درواقع آن قدر داغ می شد که هیچ کس 
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قادر به اندازه گیری دقیق آن نبود؛ آن قدر سوزان بود که دست و پای هر انسان 
یا حیوانی را که می خواست به آنجا قدم بگذارد، بالفاصله و شدیدًا می سوزاند.
نوک صخره قفسـی قرار داشـت که با انبوهی از شـاخه های متراکم، غیر 
قابل نفوذ و به سـختِی الماس سـاخته شـده بود. قفس از دور برق می زد و 
نور سـفید و خیره کننده ای از آن منعکس می شـد؛ مخصوصًا از قسـمت های 
تیز و صیقلی آن؛ قسـمت هایی مثل شـاخ های بسـیار بزرگ و ناواضحی که 

قرن ها پیش یک َاَبرجانور به نام ِتالن، آن ها را آنجا قرار داده بود.
در آسماِن باالی قفس، عقابی به نام هالوییر، مدام در حال پرواز بود و با 

چشم های تیزبین خود لحظه به لحظه کووو را زیر نظر داشت.
ّران نرسیده بود. بنابراین سال های سال می شد که پای هیچ کس به صخره ی غو

غورشی از روی صخره به گوش رسید: »اول پوسِتشون رو می کََنم!«
صـدا بلندتـر شـد و مثـل رعدوبرقـی از دوردسـت بـه گـوش رسـید. 
شتم لِه می کنم؛ استخوان هاشون رو توی ِشِنل های  »جمجمه هاشون رو توی مو
سبزشون می پیچم؛ خونه هاشون رو آتیش می زنم و قلعه هاشون رو زیر پاهام 

رد می کنم!« خو
چشـم های وحشـی یک گوریل غول پیکِر پشـت نقره ای از شـکاف درون 
قفـس درخشـید. موهـای ضخیـم و سـیاهش در گرمـای آنجـا روی تنش 
سـنگینی می کرد. نمی توانسـت توی قفس راه برود و تحرکی داشـته باشد؛ 
بنابراین قرن ها بود آنجا منتظر نشسته بود و از چشم هایش خشم می بارید. 
از زمان زندانی شـدن او، پادشـاهان و امپراطوری های زیادی سـِر کار آمده و 

سقوط کرده بودند؛ اما او همچنان منتظر بود...
و هر روز و هر لحظه، فقط رؤیای انتقام را در سر می پروراند.

زیر لب زمزمه کرد: »اون چهار َاَبرجانورو می کوشم. وقتی آزاد بشم، حساب 
همه ی ِشِنل سبزهایی رو که از اونا اطاعت می کردن، کِف دستشون می ذارم. 
حیوان هـای درون اونـا رو نابـود می کنم و همه ی آدم هـای ضعیف رو از بین 
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می برم. بعضی ها رو آروم خفه می کنم، بعضی ها رو هم غرق می کنم و بقیه 
ختش را روی شاخه هایی کشید  مو رو زیر پاهام لِه می کنم!« بعد کف دست زو

که احاطه اش کرده بودند.
از دوردسـت، صدای جیغ پرنده ای شـکاری که در حرارت جهنمِی آفتاب 

می سوخت، به گوش رسید.
»خیلـی طـول نمی کشـه! اِی آدم هـای بـی ارزش! اگـه آزاد بـودم، همه ی 
طلسـم ها رو تصاحـب می کردیـم؛ پادشـاه دنیـا می شـدیم و همـه جلومون 
تعظیـم می کـردن!« وقتـی بـه دیواره هـای قفـس فشـار مـی آورد، عضـالت 
غول پیکـرش منقبـض می شـد. »بـه زودی زمانش می رسـه. اونا به سـراغم 
ریان را از  میان.« چشـم هایش را تنگ کرد و قسـمت کوچکی از صحرای عو
نظر گذراند و آهسـته گفت: »گریتون هفته هاسـت آزاد شده. آدم های کودن 

و چندش آور! نابودتون می کنم.«
سـرش را بلند کرد. وقتی نفس می کشـید، سـوراخ های بزرگ بینی اش 

شعله ور بودند. لبخند موذیانه ای در سراسر چهره اش نمایان شد.
زیر لب گفت: »گریتون، باألخره...«

صدایی از پشت سرش گفت: »می دونم که برای ریختن خون دشمن هات 
چقدر عجله داری. تو که چندین قرن صبر کردی، یکی دو ماه دیگه هم روش!«
وو گفـت: »تا وقتی به هدف هام برسـم، منتظر می مونم. جایی بایسـت  کـو

که بتونم ببینمت.«
در چنـد قدمـی قفـس، نزدیـک لبه هـای صیقلـی آن، پسـری بـا موهای 
قهوه ای روبه روی گوریل ایسـتاد. پسـر، الغر و نحیف بود. کم سن وسـال تر از 
آن بود که زرداب به خوردش بدهند. پوسـتش زیر نور آفتاب سـوخته بود. 
روی شـانه اش زخمی دیده می شـد که از آن خون می چکید. ظاهرًا متوجه 
نشـده بود از کف کفش های در حال سـوختنش، دود باال می آید. با این حال 
حیوانـی کـه در قالـب او رفته بود، با چشـم های زرِد مارگونه و مردمک باز و 
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گوشادش، اطراف را نگاه می کرد و انگار می خواست کاری انجام دهد.
ریـد: »جسـم کوچیک و ناجوری بـرای خودت انتخـاب کردی!« و  وو غو کـو
نگاهـی به آسـمان انداخـت؛ اما خبری از هالوییر نبود. زمان مناسـبی بود تا 

مالقاتشان از چشم های تیزبین نگهبان پنهان بماند.
پسـر گفت: »بعدًا خدمت این جسـم هم می رسم.« صدایش خیلی شبیه 
صـدای گریتـون نبـود. پـژواک صـدای مارگونه اش بـه همـراه هیس هیِس 
دلهره آوری در فضا طنین انداخت. »هیسسسسـس... زمان زیادی گذشـته. 

چه نقشه ای داری؟«
وو غورش کنان گفت: »چقدر لذت بخشـه!« چشـم های تیره اش در پِس  کـو
سـایه ی تاریک پیشـانی عبوسـش درخشـید و ادامـه داد: »اومـدی اینجا تا 

خ من بکشی؟« آزادیت رو به رو
گریتون با صدای دلسوزانه و نرمی جواب داد: »نه! اومدم خبرهای خوبی 
بهـت بـدم. مهاجمان خـرس قطبِی کریسـتال رو از ِشِنل سـبزهای کوتوله و 
کـودن دزدیدن. منم تونسـتم یکی از اونایی رو کـه مادرش از افراِد خودمه،  
شکنجه ی روحی جذابی بدم! نمی تونی تصور کنی چه احساسی داشت وقتی 

مادرش می خواست بکشتش. خیلی لذت بخش بود!«
وو گفـت: »چه جالب! اگـه بدون من، بیرون از اینجا برات لذت بخشـه،  کـو

پس بذار هزار سال دیگه همین جا بمونم.«
گریتون جواب داد: »زمان خوش گذرونی تو هم داره می رسه.« بعد هم عمدًا 
خمیازه ای کشید و ادامه داد: »برای آزادی تو، به اندازه ی کافی طلسم داریم.«
کووو با صدای ترسناکی گفت: »چیزی که... دوست داشتم بشنوم، همینه!«
گریتون آرام گفت: »به من اعتماد کن. ما روش های خودمون رو داریم تا 
بفهمیم ِشِنل سبزها چی کار می کنن و چهار قربانی دفعه ی بعد کجا می خوان برن. 
مثل همیشه، طلسم بعدی رو به چنگ میاریم و بعدش اونا رو نابود می کنیم.«
کووو ادامه داد: »هوم! متوجه شـدم که هنوز نابودشـون نکردی! امیدوارم 
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دلیل قانع کننده ای برای زنده موندنشون داشته باشی.«
گریتون دست پسرک را با تحقیر حرکت داد و گفت: »اونا هنوز برای من، 
برای ما و برای شاه خزنده ی ما مفیَدن. نگران نباش! به زودی از بین می رن.«
ناگهان پسـر از شـدت درد فریاد زد و روی دسـت ها و زانوهایش افتاد. 
گرمـای شـدید آنجـا بالفاصلـه پوسـتش را سـوزاند و تـاول زد. گریتـون 
هیس هیس کرد و با صدای آرام و مرموزی که از صورِت در حاِل مرگ پسر 
بیرون می آمد، ادامه داد: »دیگه این لباس نفرت انگیز به درد من نمی خوره. 

شاید بهتر باشه اون رو به الشخورش برگردونم.«
کووو گفت: »اوه! پس این طوری خودت رو رسوندی این باال.«

گریتون گفت: »آره. کوچیک ترین آدمی رو که تونستیم، انتخاب کردیم؛ به 
اون زرداب دادیم و با یه پرنده ی بزرگ پیوندش دادیم.«

کووو به آسمان نگاه کرد و این بار بال های بزرگی را دید که برای هالوییر نبودند.
پسرک کامالً از هوش رفت و بوی سوختن موهایش فضا را پر کرد.

رد. چقدر حالم از اون به هم می خورد.  گریتون ادامه داد: »این یکی هم مو
فکر کنم دیگه باید برم کووو.«

کووو شاخه ها را محکم گرفت و غورش کنان گفت: »صبر کن! من چند وقت 
دیگه باید اینجا بمونم؟«

چشم های پسرک بسته شد و جان از بدنش درآمد. مار هیس هیس کنان 
و در حاِل دور شدن گفت: »دفعه ی بعد که تو رو ببینم، هر دوتامون آزادیم.«

»و بعد از اون... همه ی سرزمین اِرداس مال ما می شه.«
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خیلی نزدیک شـده بودند. َاِبک به امواج تیره رنگی که آن ها را به سـمت 

روی دریا

2

ساحل می بورد، خیره شده بود. آفتاب گرم بعدازظهر به پوست او می تابید و 
تأللؤ طالیی اش روی اقیانوس می پاشید؛ اما سوِز باد بیشتر از حد انتظار بود.

نیلو... سرزمینم... خونواده م.
تنها چیزی که می دید، ساحل باریک و جنگل پشت آن بود. این ناحیه از 
نیلو اصالً شباهتی به صحرای اطراف دهکده شان نداشت؛ اما خیلی وقت بود 

که تا این حد به سرزمینش نزدیک نشده بود.
بـا خـود گفـت: »نمی دونم سـوآما یـا پدرم اگه مـن رو ببینـن، چه فکری 
می کنـن.« َاِبـک محل زخمی را که از جنگ قبلی روی شـانه ی چپش مانده 
بود، مالید. یکی از مهاجمان با چاقو او را زخمی کرده بود و حاال بعضی وقت ها، 
مخصوصًا در سرمای شدید، درد می گرفت. البته آن قدری خوب شده بود که 
دوباره بتواند از کمان جدیدش استفاده کند. کمان قبلی اش، در جنگ، با گورِز 

دشمن شکسته شد.
 با خودش فکر کرد: »یعنی خونواده م به من افتخار می کنن؟ یا هنوز هم 

فکر می کنن من مایه ی خجالت و شرمندگی شونم؟«
به زحمت با ِشـِنل سـبزش شـانه های خود را پوشاند و ناخودآگاه به طرف 

پلنگش رفت.
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رید؛ سرش را زیر دست َاِبک بورد. پلنگ برای لحظه ای نشست و  اورازا غو
با اندوه به اقیانوس چشم دوخت؛ اجازه داد َاِبک نوازشش کند. بعد دوباره 

پرید و با قدم های بلند، در کشتی باال و پایین رفت.
َاِبک فکر کرد: »شاید چون اورازا حالش خوب نیست، منم این طوری ام.«
اورازا هـم مثـل دیگر گربه سـانان، آب را دوسـت نداشـت! مخصوصًا حاال 
که آب دریا دورتادورشان را گرفته بود و بوی ماهی، باعث می شد احساس 

خوبی نداشته باشد.
َاِبـک بـه قدم های حیوان درون خود نگاه کرد و آهسـته گفت: »می دونم! 

منم آرزو دارم زودتر به خشکی برسیم.«
این همـه مدت محبوس بودن در یک کشـتی، طاقت فرسـا بـود؛ اما تاِرک 
اصرار داشـت که رفتن از نیلو به اوشـیانوس، از این راه خیلی امن تر است. 
مسیر دریایِی معموِل بین نیلو و ژونگ، حاال به طورحتم در اِشغال مهاجمان 
بود. َاِبک می خواسـت اورازا را صدا بزند و او را آرام کند، اما در همان لحظه 
پاندای بزرگ، ژی، از زیر عرشه بیرون آمد و درست سِر راه پلنگ ایستاد.

رید و با بوهت به ژی خیره شـد. دندان هایش  اورازا جسـتی به عقب زد؛ غو
زیر نور آفتاب به شدت درخشید و پنجه هایش روی عرشه ی چوبی، خراشی 

به جای گذاشت.
َاِبک صدا زد: »اورازا!«

ژی آرام به پلنگ نگاه کرد. بعد برگشت و آهسته دور شد. پشت سرش، 
میلین با حالتی تهدیدآمیز و چاقو به کمر ایستاده بود.

َاِبک با شتاب به طرف آن ها رفت و گفت: »اون به کسی آسیب نمی زنه.« 
و دستش را آرام بر پشت اورازا گذاشت. »فقط عصبی شده. همه مون عصبی 

شدیم.«
میلین گفت: »برام عجیبه که چرا این طوری شد.«

َاِبک منظور میلین را می فهمید؛ یکی دیگر از طلسم ها از دست رفته بود. 
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یک سـفر بی نتیجه ی دیگر و حرف های کم اهمیت روالن که می گفت کسـی 
برای دشمن خبرچینی می کند.

میلین نگاه خشـنی به َاِبک انداخت و ادامه داد: »یه لطفی بکن و هر طور 
شده، یاد بگیر که چطوری این گربه سان بدِقِلقت رو کنترل کنی.«

میلین با قدم های بلند به عقب رفت و اورازا صدای هیِس آرامی از خود درآورد.
َاِبـک پلنـگ را نـوازش کـرد و آهسـته گفـت: »آروم باش! مـن می دونم 
اون چشـه...« و بعـد بـا خـودش ادامه داد: »اما من جاسـوس نیسـتم! من 
بـه ِشِنل سـبزها وفـادارم. من ِشـین رو می شناسـم و فکر می کنـم اون اصالً 
بدجنـس نیسـت. مـن هیچ وقِت هیچ وقت به دوسـت هام خیانـت نمی کنم. 

حتی اگه می رفتم خونه، این خیانت به اونا نبود. بود؟ «
َاِبک برای لحظه ای در خیاالت خود غرق شـد. او می توانسـت نیمه شـب، 
دور از چشم دیگران بلند شود و به عرشه برود، یکی از آن قایق پارویی های 
کوچک را بردارد و به آب بیندازد... بعد به طرف سرزمینش نیلو حرکت کند 
و قبل از اینکه کسی بفهمد، ناپدید شود. می دانست که می تواند جان سالم 
بـه در ببـرد و به دهکده شـان برگردد؛ آنجا با مهارتی که دارد، شـکار کند و با 
اورازا که او را قوی تر و سریع تر از همیشه می کرد، یک گروه تشکیل دهد.
»با رفتِن من، احتماالً میلین و روالن خیالشون راحت می شه. چرا باید با 

کسانی باشم که به من اعتماد ندارن؟«
از گوشـه ی چشـم نگاهـی به خورشـید انداخـت و به کانِر فکـر کرد؛ فکر 
کرد دل کانِر حتمًا برای او تنگ می شـود... دل خودش هم برای کانِر تنگ 
می شـد. در آرکتیکا کانِر به او گفت: »وقتی پیش توَام، انگار کنار خونواده م 
هسـتم.« عالوه برآن، خانواده ی َاِبک همیشـه به او حس بی ارزشی و خواری 

می دادند؛ اما در کنار کانِر، حس آرامش و دلگرمی داشت.
با این همـه، او هنوز نگران سـوآما و پدرش بـود؛ در حقیقت نگران همه ی 

دهکده شان. اگر آن ها برای دفاع از خود به او و اورازا نیاز داشتند، چه؟
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رید. َاِبک متوجه شـد پلنگ افکار او را  اورازا زیر انگشـت های دسـت او غو
خوانده است. خم شد و به حیوان درون خود گفت: »اوه، نگران نباش! این کارو 
نمی کنم. نیازی نیست ابروهات رو توی هم بکشی. احمق نیستم! دیدم که 
چـه اتفاقـی افتاد؛ دیدم وقتی میلین و کانِر خونواده هاشـون رو به مأموریت 
ترجیح دادن، روالن با اونا چی کار کرد. می دونم که بهترین راه برای حمایت 

از پدر و سوآما، پیداکردن طلسم ها و شکست دادن بلعنده ست.«
آهـی کشـید و در دلـش گفـت: »خونواده ی مـن همون قـدر از دیدن من 
خوشـحال می شـن که وقتی میلین من رو می بینه، خوشـحال می شـه. اونا 
بهم می گن: اوه! برگشـتی؟! شنل سـبزها هم تو رو نخواسـتن؟ خوب معلومه 
که شکسـت خوردی. ما می دونسـتیم این طوری می شه. اصالً فکرش رو هم 

نکن که می تونی پلنگت رو بیاری اینجا!«
نـه! او دقیقًا جایی بود که باید باشـد. بایـد راه دیگری برای جلب اعتماد 

دیگران پیدا می کرد.
اورازا با صدای خرخر به او فهماند که االن بهتر شـد! او با حرکت سـر از 
َاِبک می خواسـت نوازشـش کند. بعد آرام و باوقار از او دور شـد و دومش را 

تکان داد. باد در خِز طالیی و خال های سیاه بدنش موج زد.
لِنوری که پشت سِر َاِبک ایستاده بود، پرسید: »حالت خوبه؟«

َاِبک سرش را به عالمت تأیید تکان داد.
در پناهـگاه سـبز فقـط آن قدری توقف داشـتند که بتوانند لِنوری را سـوار 
کنند. بعد از آن، با کشتی شکوِه ِتالن و پیش گویی لِنوری به طرف اوشیانوس 

رفتند؛ جایی که یک اختاپوِس واقعًا بزرگ می خواست آن ها را ببیند.
َاِبک بی اختیار گفت: »می شه...« و بعد مکث کرد.

لِنوری آرام پرسید: »می شه چی؟«
َاِبک گفت: »می شه توی نیلو توقف کنیم؟ اونجا هیچ َاَبرجانوری نیست؟ 
مثالً اون شـیر؟ می تونیم اول دنبال طلسـم اون بگردیم و بعد به اوشیانوس 
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بریـم. می شـه؟« و بـا خود گفت: »شـاید بتونیـم توی دهکـده ی منم توقف 
کنیم... فقط برای اینکه مطمئن شم حالشون خوبه.« او می خواست بداند آیا 
آنجـا بعـد از رفتن او، باران باریده اسـت؟ یا مهاجمـان، قبل از باران به آنجا 

رسیده اند؟
ِشِنل سـبز سـرش را بـه حالت همدردی کج کرد. »دلـت برای خونواده ت 
تنگ شده؟ می فهمم. منم دلم برای خونواده م تنگ شده. برای تو سخت تره. 
حداقل خونواده ی من توی آمایا هستن و هنوز دشمن به اونجا نفوذ نکرده.«
َاِبک گفت: »البته نمی دونم دلم براشون خیلی تنگ شده یا نه؛ ولی...«

»ولی نگران اونایی.«
نسیم دریا در موهای بلند و مشکی لِنوری پیچید. َلک َلِک رنگین کمانی اش 

به او نزدیک تر شد و زیر ِشِنل سبزش ایستاد.
َاِبک برگشـت و به خط سـبز سـاحل چشـم دوخت. »دوسـت داشتم اونا 
می دونسـتن مـن چـی کار می کنـم و بدونن که دیگـه با ِزریف نیسـتم. دلم 
می خواسـت کمکشـون کنـم تا بفهمـن به کی می تونن اعتمـاد کنن و به کی 
نمی تونـن. ای کاش... ای کاش فقـط می شـد اونـا رو ببینـم و مطمئـن شـم 

حالشون خوبه.«
سـن تر دسـتش را روی شانه ی َاِبک گذاشـت. النگوهایش به آرامی  زن مو
صدا داد و گفت: »مطمئنم که حالشون خوبه. تو هر کاری برای محافظت از 
اونـا الزم بـوده، انجـام دادی. همین طور برای محافظـت از اِرداس. تو خیلی 

شجاعی.«
َاِبک به آرامش لِنوری غبطه خورد.

لِنوری ادامه داد: »امیدوارم به زودی شانس این رو داشته باشی که دوباره 
اونا رو ببینی... ولی حاال نمی شه بریم نیلو؛ خطرناکه. همه ی گزارش ها نشون 
می دن که مهاجمان کل قاره رو اشغال کردن؛ همون طور که ژونگ رو گرفتن.«
َاِبـک با خودش فکر کرد: »بیشـتر بـرای این دلم می خواد االن برم اونجا 
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کـه پـدرم و سـوآما رو ببینـم. یعنی مهاجمان بـا اونا چی کار کـردن؟« وقتی 
تصور کرد که ممکن است مهاجمان به اجبار آن ها را مجبور به خوردن زرداب 
و پیونـد بـا حیوان هـای وحشـتناکی کـرده و آن ها را تحت کنترل خودشـان 

درآورده باشند، به خود لرزید.
تاِرک همین طور که از انتهای کشتی می آمد، گفت: »و تازه فقط مهاجمان 

هم نیستن...«
َاِبک از جا پرید. فکر نمی کرد تاِرک حرف هایشان را شنیده باشد.

»کابارو، شـیری که اونجاسـت، یکی از وحشـی ترین َاَبرجانورهاست. قبل 
از رفتـن به اونجا، هرچقدر طلسـم های بیشـتری داشـته باشـیم، امنیتمون 

بیشتر می شه.«
لِنـوری گفـت: »از طرفـی، مالـوپ می خـواد مـا رو ببینـه.« بعـد جایی در 
دوردسـت ها را تماشـا کـرد و انـگار چهـره اش کمـی در هـم رفـت. َلک َلـک 
گرمسـیری را به خودش چسـباند و با چشـم هایی مردد به َاِبک خیره شـد. 
آبـی کـه با فشـار زیِر کشـتی می خورد، صـدای آرام و آهنگین لِنـوری را در 
خـود محو می کرد. »االن چند هفته سـت که هرشـب صـداش رو توی خواب 
می شـنوم. اون بـا صـدای نهنـگ آواز می خونه و بعدش تاریکـی اطرافم آبی 
می شه و متوجه می شم که زیر آبم. نور از خیلی باالتر وارد آب می شه، ولی 
فقط جایی رو که من توش شـناورم، روشـن می کنه! بعد هم پشـت سـرم 
حباب هـا یکی یکـی بـاال می رن. توی هرکدوم از اونا یه کلمه هسـت. سـعی 
می کنـم اونـا رو بگیـرم، ولی به محض تماس دسـتم با اونا، همـه می ِتِرکن؛ 
همه شـون به جـز کلمه هایـی که با جوهر تیره روی پوسـتم نقـش می بندن. 

می تونم یه الگو رو ببینم، ارتباط اونا با هم یه پیام رو می رسونه.«
َاِبک پرسید: »همیشه؟«

لِنوری گفت: »پیش بینی ها همیشه یه کم مرموَزن. پیش بینی مالوپ هم 
همین طوره؛ حتی سخت تر! چیزی که تشخیص می دم، اینه که اون می خواد 
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چهار قربانی و همراهانشون رو ببینه.« سرش را تکان داد و ادامه داد: »بیشتر 
از این نباید منتظرش بذاریم. نباید مالوپ رو ناامید کنیم.«

ب، باشـه...  َاِبک با خودش فکر کرد: »نمی خوام ناامیدش کنم. فقط... خو
حتمًا! سریع می ریم. فقط یه کم بهمون زمان بده.«

تاِرک متوجه فکر او شـد. لبخندی غیرعادی و از سـر همدردی به او زد. 
»مخصوصـًا حـاال که ایـن اولین َاَبرجانوریه که خودش می خـواد ما رو ببینه. 
بعد از تجربه ای که با سوکا داشتیم، این یکی، مالقات خوب و آرومی می شه. 
قبول دارین؟ جایی که به جای سـوز سـرما، روشـنی آفتاب باشـه. تصورش 
رو بکنین یه َاَبرجانور، خودش می خواد ما رو ببینه! مالوپ می تونه درباره ی 
اتفاق هایـی کـه قـراره بیفته بیشـتر برای ما بگـه. توی همه ی داسـتان ها و 

حکایت ها می گن که مالوپ قدرتمندترین پیشگوئه.«
همـه ی ایـن حرف ها منطقی بـود؛ اما َاِبک با رؤیاهای مبهـم لِنوری کامالً 
قانع نشد. او صدای قدم هایی را در عرشه شنید. وقتی برگشت، روالن و کانِر 
را دید. بریگان غیرفعال بود؛ او اصالً از مسـافرت دریایی خوشـش نمی آمد. 

اِسیکس هم باالی بادبان ها در میان باد اوج گرفته بود.
تـاِرک با اطمینـان گفت: »این بی خطرترین برنامه سـت.« و بعد با اطمینان 
کمتری گفت: »تنها چیزی که من رو نگران می کنه، اینه که باید از اِستتریول 
بگذریم. خیلی دوسـت داشـتم یه راه دیگه ای بود که از اون می رفتیم؛ ولی 

نیست و فقط می تونیم امیدوار باشیم بدون جلِب توجه از اونجا رد شیم.«
روالن گفت: »اوه! امیدوار باشیم! آره؛ این آرزوها همیشه برای ما برآورده 

می شن!«
تاِرک نگاهی سرسری به روالن انداخت.

روالن نیش خنـد رضایت بخشـی زد کـه البتـه از چشـم تـاِرک دور مانـد. 
»کسـی جرئـت داره دوبـاره از مـن بپرسـه حالـم خوبـه یا نه؟ باهـاش کنار 
اومـدم! کم کم پیشـرفت کـردم و حاال هم کامالً خوبم. حتـی بهتر از خوب. 


