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ِتپ! ِتپ!

زندانی ها

1

َاِبک بیدار شد؛ گیج و لراان بود. اول فکر کرد آن صدا را در خواب شنیده 
است؛ اما دوباره آن را شنید.

ِتپ! ِتپ!
طوری اا جا پرید که نزدیک بود سـرش به سـقف بخورد! ُمچ پایش را با 

انجیری محکم بسته بودند. روبه رویش میلین را بیدار دید.
میلیـن کورمال کورمـال در تاریکـی دسـت هایش را تـکان داد و پرسـید: 

»صدای چیه؟«
 َاِبک که هنوا کمی گیج بود، یادش آمد کجا هستند. آن ها در اندان یک 
کشتِی بزرگ و در مسیر رسیدن به اردوگاه مهاجمان در نیلوی جنوبی بودند. 
َاِبک به یاد آورد که قباًل هم به عنوان مهمان افتخاری سـوار این کشـتی شـده 
بود. آن موقع اتاق مخصوصی به او داده بودند؛ با ُتشک پِر قو و آینه ای با قاب 
طالیی. آن موقع اندانی نبود و می توانسـت هرجایی که دوسـت داشت، پرسه 
بزند؛ اما حاال آن ها را در پستویی کم نور و عمیق در پایین کشتی اندانی کرده 
بودنـد؛ جایی کـه صدای جیرجیـِر الوارهای کشـتی با صـدای موش ها َدرهم 

آمیخته بود.
تـا پایـان امـان حبـس، َاِبـک و میلین بـه هم وصـل بودند؛ با یـک انجیر 
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سنگین که به ُمچ پاهایشان بسته شده بود. َاِبک سراسیمه گفت: »یه صدایی 
میـاد. بلنـد شـو!« میلین طوری بلند شـد و نشسـت کـه اا انجیرهـا صدایی 
درنیایـد؛ بعـد آماده شـد که سـِر پا بایسـتد. با اینکـه االن در ُغل وانجیر بود و 

ناُامید؛ اما هنوا واکنش های یک جنگجو را داشت.
شـمع تقریبًا تا آخر آب شـده بود و خیلی طول نکشـید تا خاموش شـود. 
بعـد اا آن و در رواهـای اول، َاِبـک جایـی را نمی دیـد و فکـر می کـرد سـوی 
چشـم هایش را اا دسـت داده اسـت؛ اما بعد، تقریبًا چشـم هایش به تاریکی 
عـادت کـرد. حاال پسـری را می دید که در چهارچوب در ایسـتاده بود؛ قدبلند 

و تنومند با پوستی رنگ پریده و صاف و چشم هایی شرمسار! او ِشین بود.
هرچند که َاِبک هیچ عشـق و محبتی نسـبت به مهاجمان نداشت، اما این 
را می دانسـت که ِشـین تنها کسی اسـت که می تواند به عنوان دوست روی او 
حساب کند. در طول سفرشان در کشتی، ِشین تنها کسی بود که برای آن ها 

آب و غذای تااه می آورد. اگر او نبود، آن ها انده نمی ماندند.
َاِبک خشـمی را که در وجود میلین ابانه می کشـید، حس کرد؛ اما میلین 

چیزی نگفت، چون این رابطه به َاِبک مربوط بود.
ِشـین پرسـید: »حالتون خوبه؟« صدایش آرام بود. َاِبک متوجه درخشش 
شمشیری شد که به کمر ِشین بسته بود؛ و همچنین متوجه قدرت و تسلطی 
که ِشـین روی آن ها داشـت. به هرحال ِشـین هم جزء کسـانی بود که آن ها 
را اسـیر کردنـد. ِشـین می توانسـت حیـوان درون خـود را که یـک ُولورین یا 
راسـوی بـزرِگ وحشـی بود، فعـال کنـد. َاِبک مطمئن بـود کـه اورااا اا پس 
ُولورین برمی آمد؛ اما مشکل اینجا بود که ُولورین ها به راحتی می توانستند در 

فضاهای کوچک مباراه کنند و اورااا نه.
َاِبک خیلی کوتاه گفت: »خیلی!« و انجیر پایش را تکان داد.

ِشین گفت: »من اا این بابت خیلی متأسفم.« آهی کشید و ادامه داد: »به 
اونا گفتم هیچ نیاای به ُغل وانجیر نیست.« بعد به سقف خیره شد و حرفش 
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را قطع کرد. صدای ِخش ِخشی اا باالی سر می آمد. »به هرحال کار شما اینجا 
تموم شده و ما به پایگاه نظامی مون رسیدیم.«

َاِبـک چشـم هایش را ریـز کـرد. یعنی ِشـین انتظار داشـت حـال او خوب 
باشد؟ َاِبک هیچ عالقه ای به این اندان نداشت؛ اما با این حال می دانست هر 
اتفاقی که در پایگاه مهاجمان انتظار او را می کشد، بدتر اا این است. آیا قرار 
بـود َاِبـک و میلین را قربانی گریتون کنند؟ یـا می خواهند َاِبک را مجبور کنند 
ارداب وحشتناک را بخورد تا عروسک خیمه شب باای آن هیوالی بزرگ شود 

و مثل میلین هر امان که هیوال مایل بود، او را کنترل کند؟
 َاِبک که سعی می کرد آرامش خودش را حفظ کند، ناگهان یاد روای افتاد 
کـه در غـار مالـوپ بود. تصاویر وحشـتناکی اا ذهنش عبور کـرد. به یاد آورد 
که میلین انگشـت هایش را طوری محکم روی بااوی او گذاشـته بود و او را 
به سـمت سـاحل صخره ای می برد که انگار می خواست استخوانش را سوراخ 
کند! وقتی هم سـعی می کرد خودش را اا دسـت میلین آااد کند، گُرا او را 
دیـد که به سـمتش می آمـد تا جمجمه اش را ُخرد کنـد... بعد هم دنیا جلوی 

چشم هایش تیره و تار شد.
َاِبک گفت: »دژ نظامی ما؟« و سـعی کرد آن خاطره ی وحشـتناک را هضم 
کنـد. دوبـاره پرسـید: »قبل اا اینکـه مهاجمان اینجا رو اشـغال کنن، مال کی 

بوده؟«
ِشـین گفـت: »مـال یکی اا ارباب هـای نیلو.« و دوباره آهی کشـید و ادامه 
داد: »گوش کن! من افتخار نمی کنم که سـرامین اونا رو اشـغال کردیم. ما 
کاری به اون ارباب نداشـتیم؛ اون انده سـت و من نهایت تالشـم رو می کنم تا 
اهالی نیلو که اینجا اندگی و کار می کنن در امنیت باشـن و به اندااه ی کافی 
هم، غذا برای خوردن داشـته باشـن. من سعی می کنم توی این شرایط، اونا 

بهترین وضعیت رو داشته باشن.«
َاِبک دستش را روی قلبش گذاشت و به ِشین اخم کرد.
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ِشین گفت: »لطفًا بدون دردسر همراه من بیا.«
َاِبک با چشم های افسرده گفت: »باشه؛ فقط به خاطر تو و میلین.«

 َاِبک نیم نگاهی به میلین انداخت؛ او سرش را خیلی آهسته تکان داد. اگر 
ِشین تنها کسی بود که می شد اسمش را دوست گذاشت، پس بهتر بود با او 

مدارا کنند تا بتوانند بیشترین اطالعات را اا او به دست بیاورند.
 َاِبک گفت: »باشه. دنبالت میایم. راه رو بهمون نشون بده.«

بـا انجیرهایـی کـه به پاهایشـان بسـته شـده بود، به سـختی توانسـتند اا 
نردبـان کشـتی بـاال برونـد. َاِبـک اا یـک پله بـاال رفـت و صبر کرد تـا میلین 
دقیقـًا پشـت سـرش بیاید و بعد پایـش را روی پله ی دوم گذاشـت. باألخره 
به باال رسـیدند؛ هوا تقریبًا ابری بود، اما روشـنایی بیرون، چشـم آن ها را اد. 

چشم های َاِبک سریع روی هم رفت و اشک اا آن ها جاری شد.
ِشـین روی عرشـه منتظـر بـود و بـه َاِبـک و میلیـن کمک کرد تـا آن ها اا 

آخرین پله روی عرشه بنشینند.
چشم های َاِبک کم کم به نور روا عادت کردند. لحظه ای که به باال رسیدند، 

یک نفس عمیق کشید.
روی عرشـه یـک گروه بیسـت نفری اا مهاجمان را دیـد که قایق کوچکی 
را بار می ادند. سـربااها لباس ُفرمی اا چرم سـاده با ِاِره سینه به تن داشتند 
که روی آن را روغن سیاه مالیده بودند. ِاِره آن ها نه ایبا بود و نه تشریفاتی؛ 

بیشتر برای راحتی در جنگ آن را می پوشیدند.
َاِبـک افـکار تلخـی را اا سـر گذراند: حتمًا برای جنگ با مـردم نیلو اونا رو 

پوشیده ن! مردم بیچاره ای که اا خونه هاشون دفاع می کنن.
ِاریـف را هـم دید؛ همان کسـی که َاِبـک را فریب داده بود تـا با مهاجمان 
همراه شود؛ همان چهره ی جذاب و چروکیده با ریش کوتاه. پشت سر او انی 
الغـر ایسـتاده بود که َاِبک او را آخرین بار در شـمال دیده بـود؛ او آیدانا، مادر 
روالن بـود. بـا وجود اینکه آیدانا در ُغل وانجیر نبود، اما با آن چهره ی نحیف و 
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چشـم های خسـته، مثل اندانی ها به نظر می رسید. برای اولین بار َاِبک حس 
کرد اا اینکه روالن آنجا نیسـت، خوش حال اسـت؛ چون با دیدن مادرش در 

چنین وضعیت ناگواری، ممکن بود او هم نابود شود.
افـراد دیگـری هـم بودنـد. نزدیـک آیدانـا دختـری را دیدند که َاِبـک او را 
نشـناخت. دختـر، قدبلند و رنگ پریده بود؛ با چشـم هایی ُدُرشـت و لبخندی 
مـوذی! لباسـی اا چـرم مشـکی بـه تن داشـت کـه نوارهایـی اا جنس عاج 
حکاکی شده و شبیِه پاهای عنکبوت، روی آن را پوشانده بود. او نگاه خیره اش 
را به سـمت َاِبک و میلین و بعد هم به سـمت ِشـین چرخاند و گفت: »برادر! 
گرفتـن این دوتا شـاپرک خیلی سـخت بـود؟ ناُامیدم کـردی.« وقتی حرف 

می اد، لب هایش خیلی تکان نمی خورد.
بـرادر؟! َاِبـک متوجـه چانه ی تیز، گونه های برجسـته، موی طالیی بسـیار 
روشـن او و شـباهتش با ِشـین شـد. آن دختر هم یکی اا نشـان دارها بود؛ 
عنکبوتی به بزرگی یک مرغ دریایی روی شانه ی او جا گرفته بود که نوارهای 
اردرنگی روی بدنش داشت و شکم ُمتورم اش، نشان می داد که سّمی است.
بـرای چنـد لحظه به نظر رسـید که ِشـین اا حرف خواهرش دلخور شـده 
اسـت؛ امـا وقتی بـه حرف آمد، لحن تمسـخرآمیزی در صدایش بود. »درینا، 
می خـوای دوبـاره بهمـون بگی تاحاال چنـد دفعه اا محافظ های پناهگاه سـبز 

شکست خوردی؟ یا ترجیح می دی دیگه چیزی نگی؟«
ِشـین تالفـی کرد. حـاال نوبت درینا بـود. با وجود این، وقتـی درینا متوجه 
چهره ی َدر هم کشـیده ی ِاریف شد، با تمسخر رویش را برگرداند. َاِبک حس 
کرد اگر ِاریف نبود، بگومگوی بین خواهر و برادر جور دیگری پیش می رفت.
درسـت لحظـه ای که درینـا دهانش را باا کرد تا جواب بـرادرش را بدهد، 
ِاریف فریاد اد: »بّسـه دیگه! پیروای در نیلو نزدیکه. نیاای به این دعواهای 

بچه گونه نیست.«
َاِبـک نیم نگاهـی به میلین انداخـت. تفرقه در بین مهاجمان شـاید چیزی 
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بود که آن ها می توانسـتند اا آن به عنوان برگ برنده اسـتفاده کنند؛ اما میلین 
آرام روی عرشـه نشسـته، کـف دسـت هایش را روی اانوهایـش گذاشـته و 

چشم هایش را هم بسته بود. اصاًل متوجه هیچ چیز نبود!
وقتـی ِشـین، ِاریـف، آیدانـا و درینـا بـه پاییـن و به َاِبـک و میلیـن خیره 
شـدند، خورشـید هم اا پشـت ابرها ظاهر شـد و در نوِر شدید، َاِبک نتوانست 
چهره ی آن ها را درست ببیند؛ چهار بدن که انگار اا آسمان جدا شده بودند و 
سایه شـان روی دخترهای دربند افتاد. َاِبک خودش را در برابر آن ها درمانده 

دید و احساس بدبختی ایادی کرد.
ِاریـف گفـت: »نـگاه نـدارن، مگـه نه؟ مـن اا لحظه ای کـه َاِبـک رو دیدم، 
می دونسـتم خطری نداره. حتی پدرش هم ااش ناُامید شـده بود و االن هم 

توی اوکایهی که جزء قلمرِو مهاجمانه، حتمًا ناُامیدتر هم شده.«
حس خشمی آشنا و بی فایده، وجود َاِبک را گرفت؛ درست مثل امانی که 
کوچک تر بود و سـوآما موهایش را می گرفت و برای اینکه خودش احسـاس 
ایبایـی کنـد، موهـای او را َدرهم وَبرهم می کرد تا َاِبک اشـت به نظر برسـد! 
امـا َاِبـک یـاد گرفته بود همیشـه چهـره اش را کامـاًل بی تفاوت نشـان دهد و 
حـاال بـا خودش فکر کرد که اورااا را آااد کند و ببیند که چطور آن گربه سـان 
وحشـی، چنگال هایـش را دور گـردن ِاریـف قفـل می کند؛ اما حیـوان درون 
ِاریف، آن شـغال، با چشـم هایی ترسـناک، کنار پای او ایسـتاده بود و با هر 
نفسـی که می کشـید، دندان های تیزش را نشـان می داد. عنکبوت درینا هم 
روی شـانه اش با حالتی قوا  کرده، نشسـته بود؛ انگار می خواسـت بپرد. کار 

احمقانه ای بود اگر َاِبک االن حمله می کرد.
ِاریف دستور داد: »پاشین!« َاِبک مکث کرد؛ اما میلین همراه با َسروصدای 
انجیرها، خودش را باال کشید. َاِبک به صورت دوستش نگاه کرد، اما متوجه 
چیز خاصی نشد. برای چند لحظه نگران شد که میلین خودش نیست و شاید 
گریتون او را کنترل می کند؛ اما دید که میلین ُمشت هایش را ِگِره کرده است.
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ِاریـف دوبـاره فریـاد اد: »حـاال اانـو بزنیـن!« لبخنـد متکبرانـه ای اد و 
دست هایش را به هم ِگِره کرد.

َاِبک نگاهی به ِشین انداخت که به نظر می رسید در دیدرس چهره ی وحشِی 
ِاریف نیست. میلین اا خشمی که درونش ابانه می کشید، به سختی می لراید.

َاِبک در ذهنش گفت: حمله نکن! االن وقتش نیست!
 درینـا گفـت: »مگه نمی شـَنوین؟ گفت اانـو بزنین!« و با لگـد ضربه ای به 
پاهـای آن هـا اد. درینـا خیلی سـریع بود؛ سـریع تر اا چیزی کـه َاِبک انتظار 
داشـت. واکنش هـای دختر، مثل عنکبوتش بـود. قبل اا اینکه خودش بفهمد 
چـه کاری کـرده اسـت، َاِبـک و میلیـن به اانـو افتادنـد؛ چانه ی َاِبـک به طرا 

ناجوری با عرشه برخورد کرد؛ در دهانش مزه ی خون را حس کرد.
ِشین فریاد اد: »درینا! نکن!«

َاِبک برای چند لحظه ی طوالنی چشم هایش را بست. وقتی صدای درینا را 
شنید که حسی اا پشیمانی در آن بود، تعجب کرد. درینا گفت: »ببخشید برادر.«
ِاریـف قهقـه ی بلندی سـر داد و گفت: »گار اا ما خواسـته ایـن دوتا رو به 
سـاحل ببریـم؛ ولی نگفـت چه جوری. آخرین باری که مـن و َاِبک همدیگه رو 
دیدیم، اون می خواست یه تیر به قلب من بزنه. ُخب، حاال نوبت منه که تالفی 

کنم. منم می گم باید با شنا به ساحل برن.«
ِشـین می خواسـت مخالفت کند، اما چیزی نگفت. َاِبک پوتین سنگینی را 
روی کمرش حس کرد و لحظه ای بعد در عرشه غلت خورد؛ تا اینکه انجیری 
کـه بـه میلیـن وصل بود، او را نگه داشـت. بعد صدای فریاد میلین را شـنید؛ 
ِاریف یک ضربه هم به میلین اد. بعد اا آن، َاِبک شنید که دوستش را روی 

عرشه کشیدند و او را به دریا انداختند.
َاِبک به کِف عرشه چنگ می اد و به شدت تالش می کرد جایی را پیدا کند 
و دستش را به آن قالب کند؛ اما غیر اا باریکه های چوب، چیزی به دستش 
نمی آمد. صدای جیغ میلین را اا کنار کشتی شنید؛ وان او َاِبک را هم کشید. 
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وقتی روی عرشـه کشـیده می شـد و در هوا معلق بود، چهره ی شوکه شـده ی 
ِشـین، آخریـن چیـزی بـود که دیـد. صدای برخـورد میلین با آب را شـنید و 

لحظه ای بعد خودش هم آب دریا را حس کرد.
َاِبـک بـا شـکم روی آب افتـاد و ناگهـان اا تـرس، دهانـش باا شـد و آب 
سـرد داخل دهانش رفت. انجیر سـنگین، آن ها را به عمق آب کشـاند. َاِبک 
خالف جهت انجیر به طرف سـطح آب شـنا می کرد و دسـت وپا می اد. تقریبًا 
غیرممکن بود خودش را با این روش باال بکشد؛ فقط اگر آب را به پایین ُهل 
می داد، می توانسـت باال بیاید و غرق نشـود. میلین داشت پایین تر می رفت و 

َاِبک را هم با خودش می کشید.
باألخـره کشـش انجیـر کم شـد و َاِبک توانسـت خودش را به سـطح آب 
برسـاند. دیوانه وار به آب ضربه می اد. با چشـم های خشمگین، میلین را کنار 
خودش دید که به سـختی روی سـطح آب تقال می کرد. ماهیچه های َاِبک داغ 

شده بودند. انرژی و توان آن ها تا چند لحظه ی دیگر تمام می شد.
میلین نفس نفس می اد و انجیر، سـنگین و سـنگین تر می شد. َاِبک توان 
الام برای نگاه کردن به باال را نداشـت؛ فقط اا فاصله ای دور شـنید که ِشـین 
بـرای کمـک بـه آن ها فریاد می اد. درینا هم سـر ِاریف فریـاد می اد و حتی 

صدایش هم وحشت اده بود.
ِشین فریاد می اد: »َاِبک! به طرف ساحل شنا کن! ایاد دور نیست!«

َاِبک عاجزانه و درمانده دنبال خط ساحل می گشت. ِشین اشتباه می کرد؛ 
با وجود کشش و سنگینی انجیرها و خشکی ریه های نمک اندود َاِبک، ساحل 

به طرا وحشتناکی دور به نظر می رسید؛ اما شاید این تنها ُامید آن ها بود.
َاِبک فریاد اد: »میلین! شاید این تنها فرصت ما باشه! اود باش!«

در بیـن َسـروصداهای درینـا و نعره هـای ِشـین، َاِبک دسـت وپا اد و شـنا 
کرد. حس می کرد کسـی در پاهای خسته اش سیخ داغ فرو می کند. میلین 
کنارش بود و به سـختی تالش می کرد با شـنای َاِبک، هماهنگ شـود. دختِر 
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ژونگی همین طور داشـت با تقال جیغ می اد. َاِبک همین طور که شـنا می کرد، 
به خودشان روحیه می داد. »عجله کن! میلین! ما می تونیم!«

بااوهای َاِبک با وجود اراده ی قوی اش، کم جان و پاهایش هم تسلیم وان 
ایاد انجیرها شدند. هر لحظه بیشتر در آب فرو می رفت و با هر نفس، نمک 
بیشـتری وارد ریه اش می شد. حس کرد میلین دست هایش را ایر بااوهای 
او گذاشـته و سـعی می کند َاِبک را شـناور نگه دارد؛ اما خیلی دیر شـده بود؛ 

َاِبک داشت اا پا می افتاد و کم کم ایر آب می رفت.
ناگهان پاهایش امین را حس کردند.

َتلی اا شن!
میلین روی پاهایش نزدیک َاِبک ایسـتاد و با خنده ای آرام شـد. آب دریا 
تا گردن آن ها می رسید؛ اما دیگر پاهایشان روی امین بود و غرق نمی شدند. 

برای مدتی طوالنی هر دو نفس نفس ادند تا کمی حالشان بهتر شد.
 میلین نگاهی به کشتی پشت سرشان انداخت و گفت: »ِاریف دیوونه ست. 
مهاجمـان قطعـًا مـا رو انده می خـوان؛ وگرنه همون موقع ما رو کشـته بودن. 

پس برای چی اون می خواست ما رو غرق کنه؟«
َاِبک با ذهن آشفته گفت: »نزدیک بود اون رو بکشم. به نظرم خیلی روی 
اعصـاب آدم راه مـی ره! ولـی االن چیزهای مهم تری هسـت که باید براشـون 

نگران باشیم... نگاه کن!«
انگار دریا جلوی چشم ها آن ها راه می رفت. سطح آب به دو قسمت تقسیم 
شـده بود؛ مثل اینکه جسـم بزرگی در آب بود. َاِبک تصور کرد سـنگ بزرگی 
همراه با موج آب می غلتد؛ اما چشمش در میان امواج، یک ُدم پوشیده شده 
اا فلس های چرمی را دید که به آب شـالق می اد. یک کروکودیل غول پیکر، 

درست در فاصله ی ده متری آن ها ایستاد و به دو دختِر خسته خیره شد.
مردی بلندقامت و اره پوش با یک کاله شـاخ دار که چهره اش را پوشـانده 
بـود، روی خط سـاحل، تـوی آب قدم می اد. مرد به طـرف کروکودیل رفت و 
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دسـتش را روی پـواه اش گذاشـت. بعد دسـت هایش را َدر هـم قالب کرد و 
به سمت َاِبک و میلین که روی َتِل شنی گیر افتاده بودند، خیره شد.

 ژنرال گار، رهبر مهاجمان منتظر آن ها بود؛ بلعنده!
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روالن می دانسـت که مسـیر آن ها برای پیداکردن کابارو و آن شـیِر طالیی 

اوکایهی

2

در نیلو، یعنی مباراه برای انده ماندن در قلمرِو دشمن. اما به خودش دلداری 
مـی داد کـه حداقل مثل سـال های گذشـته در کانکوربا، هـوای آنجا هم گرم 
اسـت. در اواسـط روا، همـه ی آن ها به شـدت عـرق کرده بودنـد. روی لباس 
روالن، لکه هـای سـفید نمـک به جـا مانـده بـود؛ اما حـاال که خورشـید پایین 
می رفـت، او می لرایـد! خوش حال بود که قسـمتی اا شـانه اش بـه بدن کانِر 

چسبیده بود؛ چون فقط همان قسمت گرما داشت.
عصر که شـد، روالن یکی اا ایباترین غروب ها را دید. سـتاره های ُدُرشـت 
یکی یکی در آسمان نمایان می شدند. گه گاهی درخت های بلند و باریک همراِه 
بـاد مالیـم تکان می خوردند و جلوی سـتاره ها را می گرفتند. تاِرک باالی یک 
سراشیبی ماسه ای که به روستای کوچکی می رسید، ایستاد تا همه خودشان 
را بـا بوته هـای باریـک و تیغ دار اسـتتار کنند. تاِرک به آن ها هشـدار داده بود 
که احتمااًل اوکایهی توسـط مهاجمان اشـغال شده است. باید برای مدتی آنجا 

منتظر می ماندند تا ببینند چه کسانی رفت وآمد می کنند.
تـا آن لحظـه، دقیقـًا هیچ کـس را ندیدنـد. وقتـی غروب با سـرمای خود، 
همه جا را فرا گرفت، قرمزی آتشـی که برای آشـپزی در طرف دیگر دهکده 
برپا شـده بود، به نظر روالن بسـیار هیجان انگیز آمد. حتی اگر افراد دشـمن 
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دوِر آن نشسته بودند هم مهم نبود؛ چون حداقل گرما داشت.
اوکایهـی شـانس آورد که اشـغال شـد؛ در همـه ی روسـتاهای دیگری که 
مهاجمـان پـا گذاشـته بودند، یا رؤسـای قبایل را کشـته یا آن هـا را مجبور به 
حمایـت کـرده بودند تا درعوض، آن ها اا روستایشـان محافظـت کنند. تاِرک 
توضیح داد که منظور اا »محافظت« این است که فراندانشان به خدمت گرفته 
نشـوند و فقط نیمی اا محصوالتشـان برای سـیر کردن ارتش مصرف شـود.
اوکایهی آرام به نظر می رسید. آن ها با سختی های بسیاری یاد گرفتند که 
چطور با احتیاط وارد روسـتاها شـوند. روا قبل، یکی اا رؤسـای قبایِل آنجا را 
دیدند که اول نفهمیدند او رئیس قبیله است، اما بعد با دیدن چند مهاجم در 
اطرافـش، فهمیدنـد. کنار یکی اا مهاجمان هم یک سـیاه گوش راه می رفت. 
روالن دسـتش را روی پانسـمان سـاعدش گذاشـت. می دانسـت اگر میلین 
اینجـا بـود، تظاهـر می کـرد که اا وجـود اخم ها ناراحت نیسـت؛ روالن حس 

می کرد که او ناراحت می شود، اما به روی خودش نمی آورد.
یعنی االن میلین کجاست؟

کاش روالن می دانسـت. نبرد آن ها در اوشـیانوس در وضع بدی به پایان 
رسـید. سـرانجام مالوِپ اختاپوس را دیدند و او با اشـتیاق طلسم مرجانی را 
بـه آن هـا داد؛ امـا به آن ها هشـدار داد کـه چرا بلعنده می خواهد طلسـم های 
َاَبرجانوران را جمع کند. بلعنده می خواسـت با این طلسـم ها، کُووِی گوریل را 

اا اندان آااد کند.
اوضاع کم کم بد شد؛ میلین به طرف مهاجمان نگاه کرد و بعد که سرش را 
برگرداند، روالن چشم های عجیب و بیمار او را دید. بدتر اینکه روالن مادرش 
آیدانـا را هـم با همین چشـم ها دیده بود؛ دقیقًا وقتی کـه گریتون او را کنترل 
می کرد. برای بار دوم، نزدیک بود توسـط عزیزترین افراد اندگی اش کشـته 

شود و مجبور شد مار بزرگ را اا درون چشم های آن ها ببیند.
روالن سرش را تکان داد و تالش کرد افکارش را دوباره به سمت دهکده ی 


